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حمیدبلوکی

ســامی دیگــر در پایان ســالی دیگــر و با امیــدواری
فـراوان بـرای آن کــه در ســال پیــش رو ،بتوانیــم بیشــتر
و بهتــر وظایــف خــود را در مــورد نگهـداری و مواظبــت
از عزیزانــی کــه بــه مــا ســپرده شــده انــد انجــام دهیــم.
آرزو داریــم کــه ســال  1397ســال مؤثــر و مفیــدی برای
همــه مــردم باشــد .هــرگاه رفــاه و آســایش مــردم عزیــز
بیشــتر تأمیــن گــردد نیکــوکاران گرامــی هــم بیشــتر به
کمــک و یــاری مــا و عزیزانمــان آمــده و آن هــا هــم
خــود را در ایــن کار بــزرگ و انســانی شــریک مــی کنند.
چنــد روز قبــل یعنــی روز  23بهمــن ماه مصــادف با
آغاز رســمی شــروع بــه کار این مؤسســه در ســال 1379
و بــا پذیــرش  34مددجــو بــود .هرســاله درایــن ایــام
جشــن هــای ســالگرد تأســیس را بــا حضــور بســیاری
از شــما نیکــوکاران در محــل ســالن اجتماعات مؤسســه
برگـزار مــی کردیــم .امــا بــه دلیــل برنامــه ریــزی بـرای
جبـران هزینــه هــای ســاختمان شــماره  8و همچنیــن
پرهزینــه بــودن مراســم جشــن ســالگرد از برگـزاری آن
خــودداری نمودیــم.
البتــه در همیــن روز بــه همــت انجمــن بانــوان
نیکــوکار و بــه مناســبت ســالگرد تأســیس مؤسســه

بازارچــه خیریــه ای در محــل خیابــان کاشــفی برگ ـزار
گردیــد .ایــن بازارچــه بــا اســتقبال خــوب مردمــی روبــرو
شــده و همیــن جــا هــم بایــد از انجمــن بانـوان نیکوکار
مؤسســه و هــم از غرفــه داران عزیــزی کــه بــا شــرکت
خــود در ایــن بازارچــه خیریــه باعــث رونــق آن شــدند
تشــکر و قدردانــی نمــود.
در ســال  96و بعــد از چندیــن ســال برنامــه ریــزی
و صرفــه جویــی بــر آن شــدیم کــه کار بســیار بزرگــی
را در تکمیــل پــروژه هایمــان شــروع نماییــم کــه شــما
خواننــدگان عزیــز بــا اخبــار و اطالعــات این موضــوع در
شــماره های گذشــته آشــنا گردیــده و آگاهــی الزم را پیدا
نمــوده ایــد.
برخــود الزم مــی دانیــم کــه در هــر شــماره از ایــن
نشــریه پیشــرفت هــای ایــن طــرح را بــه اطــاع شــما
عزیـزان برســانیم .تــا زمــان نوشــتن ایــن متــن ســتون
هــای زیــر زمیــن بتــن ریــزی شــده و در حــال قالــب
بنــدی هــای مربــوط بــه ســقف زیرزمیــن هســتیم.
آنچــه بایــد حتمــا یــادآوری گــردد حضــور فعــال
و مؤثــر نیــک اندیشــانی اســت کــه همچــون گذشــته
بــه دنبــال آن هســتند تــا هدایــای خــود را بــه ســمت
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تکمیــل ایــن ســاختمان هدایــت نمایند و مانند همیشــه
بــه مســئولین این مؤسســه اعتمــاد نمــوده و معتقدند که
هدایــای آن هــا در مســیر هایــی کــه خودشــان مایلنــد
هزینــه مــی شــود .ایــن اعتمــاد و اطمینــان حاصــل
حــدود  17ســال تــاش و برنامــه ریــزی اســت کــه
باعــث شــده اســت وقتــی ب ـرای اج ـرای طرحــی کــه
منجــر بــه افزایــش  50نفــر مددجــوی جدیــد مــی گردد
اعــام نیــاز مــی کنیــم ،درخواســت مــا بــدون پاســخ
نمــی مانــد و تاکنــون ســه خان ـواده عزیــز و گرامــی از
خیریــن گذشــته و جدیــد آسایشــگاه تأمین
قســمتی از هزینــه هــای طــرح را تقبــل
نمــوده انــد.
بدیهــی اســت کــه مؤسســه هــم در قبال
کار بــزرگ ایــن عزیــزان الزم میدانــد کــه با
نوشــتن نــام ایــن خانــواده هــا بــر قســمت
هایــی کــه در حــال ســاخت اســت و یــا
قبــا ســاخته شــده از ایــن کار بــزرگ آنــان
قدردانــی نمــوده و بــا ایــن عمــل کار نیــک
آنــان و نــام بلندشــان را جــاودان ســازد.
البتــه کاری کــه شــروع شــده و قرار اســت بســیاری
از کمبودهــای ســاختمانی مؤسســه را جب ـران نمایــد و
چیــزی حــدود  1650متــر مربــع بنــای جدیــد را شــامل
مــی شــود بــه همــکاری نیــک اندیشــان بیشــتری
نیــاز دارد .ولــی اطمینــان داریــم کــه بــا اراده و اعتمــاد
عالقمنــدان و نیکــوکاران از پــس ایــن کار بــزرگ
برخواهیــم آمــد .منتظــر ادامــه ی بیشــتر خوبــی هــای
شــما هســتیم.

بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بیوفاست.

جاودانه شدن
خواهــر جــان! امشــب همــه بخاطــر تــو اینجــا جمع
شــده ایم .امشــب شــب مهتابه و تو نیســتی کــه برایمان
شــعر بخوانــی ،کجایــی کــه بــا همــان ســبک خاصــت
شــعر هایــی کــه تلویزیــون پخــش میکنــد را برایمــان
بــاز خوانــی کنــی و گــوش هایمــان را نـوازش دهــی! ؟
خواهــرم دوســت دارم دوبــاره برگــردی ،در دســتانت تکه
پارچــه ای بگـذاری ،انگشــتانت را مشــت کنــی ،زبانت را
بیــرون بیــاوری و بــا خــودت بــازی کنــی ،کجایــی کــه
بــا همــان کمــر خــم و پاهــای اســتخوانیت با شــتاب به
ســمت آشــپزخانه حرکــت کنــی .میخواهــم دوبــاره من
درس بخوانــم و تــو بــا فریادهایــت تمرکــزم را بهم بزنی.
کــه هــی فریــاد بزنــی و نصــرت را صـدا کنی ،کــه خانم
ابارشــی و نجاریــان را صـدا کنــی .خواهرم ،آخریــن باری
کــه در خانــه بــه حمــام رفتــی کاله حمامــت در اتاقم جا
مانــد ،همــان کاله نارنجی رنگــی را میگویم که دوســت
داشــتی همیشــه روی ســرت باشــد .هنــوز هــم موهــای
مشــکی کوتاهــت در آن هســت ،هنــوز هــم بــوی تــورا

آرزو دارم روزی
این حقیقت
به واقعیت
مبدل شود
که همهی
انسانها
برابرند.

میدهــد ،هنــوز هــم تَــر اســت ،امــا نــه بخاطــر خیســی
مــوی تــو ،بخاطــر اشــکهای چشــمان مــن اســت
کــه کالهــت خیــس شــده .خواهــرم بیــا و عروســکت
را از بــاال بــر روی ســر مــن پــرت کــن ،بیــا و بالشــتت
را پــرت کــن ،بیــا و لیوانــت را پــرت کــن ،تــو فقــط بیــا،
هــر کار کــه میخواهــی انجــام بــده ،هــر چیــزی کــه
میخواهــی پــرت کــن .خانهمــان خیلــی شــلوغ و بهــم
ریختــه اســت ،بــاز بیــا و تــو خانــه را برایمان مرتــب کن.
مرضــی جــان! قنــد هــا دلشــان بـرای تــو تنــگ شــده،
برگــردو دوبــاره بــا یــک انگشــت  ۴تــا قنــد بــردار و همه

اش را یکجــا در دهانــت بگـذار .مرضــی جــان! هنوز هم
رد خــط خطــی هایــت روی دیـوار اتاقــم هســت ،هنــوز
هــم تصویر خنــده هایت در چشــمانم مــوج میزنــد .بیا و
آلبــوم عکــس هــارا ورق بــزن .بیــا و مــادر بــزرگ و عمه
را در عکسهــا پیـدا کــن .نگرانــت بــودم کــه مبــادا در
آن دنیــا تــک و تنهــا باشــی ،امــا اکنــون یقیــن دارم کــه
مــادر بــزرگ و عمــه هوایــت را دارنــد . . .دوســت دارم هر
روز بــه مـزارت بیایــم و تــورا ببینـم ،دوســت دارم همــان
غـذا ،همــان شــکالت و همــان میــوه ای را کــه دوســت
داری هم ـراه خــودم بیــاورم و در کنــارت بنشــینم ،تــا
شــعر هایــی کــه میخوانــدی را بــا همــان لحــن خــودت
بــا خــودم بخوانــم ،کــه نبــودت را فرامــوش کنــم و ازین
پــس ایــن را بدانــم ،کــه تــو دیگــر نیســتی تــا برایــت
قصــه بخوانــم  . . . . . .امــا مرضیــه جــان!
ایــن را بـدان کــه همیشــه نــام و یــادت همـراه مــا
مــی مانــد  . . . . .دوســتت داریــم. . . . .

متــن پراحســاس و تــکان دهنــده فــوق در مراســم ســاده ای کــه بــرای کاری بســیار بــزرگ
جهــت جاودانــه ســاختن نــام مرضیـ ه مصطفــوی مددجــوی عزیزمــان کــه متأســفانه اکنــون دیگــر
در جمــع مــا نیســت در روز یــک شــنبه  96/12/13توســط بــرادر عزیــزش آقــای مجیــد مصطفــوی
خوانــده شــد و همــه را تحــت تأثیــر قــرار داد .در آن شــب به یــاد ماندنــی خانــواده محتــرم و بزرگوار
مصطفــوی بــا اهــداء کمــک مالــی شــایانی نــام مرضیــه را تــا ابــد بــر ســر در اطاقــش ،اطاقــی کــه
مــدت هــا در آن زندگــی کــرده بــود جاودانــه ســاختند.
کمکــی کــه باعــث مــی گــردد بــزودی تعــداد  50نفــر بــه جمــع مددجویــان مــا اضافــه گــردد.
ضمــن تشــکر فــراوان از ایــن اقــدام بــزرگ و انســانی خاطرنشــان میســازیم کــه ایــن مؤسســه
آمادگــی خــود را بــرای جــاودان ســاختن نــام عزیزانتــان اعــام مــی دارد.
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هرنــوروز ،ایرانیــان تــاش میکننــد همــهی کهنههــا را
نــو کننــد؛ و اگــر نشــد ،چنــد تکــه جدیــد را جایگزیــن قدیــم
نما یند .
اگــر چــه نــوروز ســبب میشــود کــه همــه در پــی نوشــدن
باشــند امــا بهغیــر از افــرادی انــدک ،کســی بــه واژهی
«نــوروز» و معنــای آن نمیاندیشــد؛ و جــز ظاهــر و نمــای
نــوروز بــه چیــز دیگــری نمینگــرد.
زیــان نخواهیــم کــرد ،اگــر امســال همــراه بــا نوکــردن
قســمتی از اســباب و ابــزا ِر زندگــی ،بخشــی از فکــر و باورمان
را نیــز نــو کنیــم؛ و همچنانکــه وقـ ِ
ـت بســیاری بــرای نوکردن
ابــزار زندگــی میگذاریــم ،وقــت اندکــی نیــز بــرای نــو کــردن
فکــر و اندیشــه ،و باورهایمــان ،بگذاریــم.

همــه میدانیــم کــه بــرای خریــد هــر چیــز ،بخشــی از زندگــی را
میدهیــم .یعنــی :اگــر فــان چیــز مثال یــک میلیــون تومــان قیمــت دارد
و درآمــد مــا در مــاه مثــا  1/5میلیــون تومــان اســت ،بایــد درآمـ ِد بیســت
روزمــان را بدهیــم تــا آن را بخریــم.
اینکــه تکههایــی از عمرمــان را میدهیــم و چیــزی را میخریــم،
ت و شــنید بــا ایــن و آن ،یــا بــرای
یــا بخشهایــی را در همنشــینی و گفـ 
مطالعــه ،کالسهــای آموزشــی ،تماشــای فیلــم ،شــنیدن موســیقی ،رفتــن
ب ـ ه باشــگاه و چیزهایــی چــون اینهــا از دســت میدهیــم ،بــرای ایــن
اســت کــه شــادی و نشــاط مــا افزایــش یابــد ،یــا از غــم و رنــج و ســختی
مــا کاســته شــود.
بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از منابــع رنــج ،بدگفتــاران ،و بدکردارانــی
هســتند کــه در اجتمــا ِع مــا زندگــی میکننــد ،اگــر کمــی از وقتمــان را
ـرف اندیشــه ،بــرای کاهــش رنــج آنهــا کنیــم ،کا ِر بیهــوده نکردهایــم.
صـ ِ
برتــری انســان بــر حیــوان در تفکــر توانمنــد و پویــای اوســت و درســت
اســت اگــر بگوییــم :انســان چیــزی نیســت جــز اندیشـهی برتــر ،در روی
زمیــن« .ای بــرادر تــو همــه اندیشـهای .» ...ســاختن انســان ،یــا اندیشــه،
کاری نیســت کــه بــه آنــی صــورت بگیــرد .زمانبــر اســت و هزینــه بــردار؛
و تغییــر اندیشــه و بــاور نیــز ،نیــاز بهوقــت و کا ِر فــراوان دارد.
همـ ه میدانیــم کــه خوشدلــی ،شــادی ،و بددلــی رنــج و غــم مـیآورد
و ایــن خوشدلــی و بددلــی ،بیــرون از مانیســت؛ بلکــه در ذهــن و فکــر مــا
میباشــد ،و ایــن ذهــن و اندیشـهی مــا هســت کــه تحــت تاثیــر عوامــل
بیرونــی ،مــا را شادوســرخوش ،یــا رنجوروغمگیــن میکنــد.
شــادی و غــم ،چــون خوشبختــی و بدبختــی ،چیــزی جــز یــک پنــدار
و عملکــر ِد ذهنــی نیســت .مــا میتوانیــم در اوج نــداری ،خویــش را
خوشبخــت گمــان کنیــم ،و در اوج داشــتن ،بدبخــت بپنداریــم.
کودکــی نــادان ،کاری زشــت انجــام میدهــد .آنکــه ک م ِخــرد اســت
چــون بــهشــدت خشــمگین شــده ،بــا واکنشــی نابخردانــه ،خــود و دیگران
را بــه ســختی میرنجانــد و آنکــه خردمنــد ،اســت آرام و بُردبــار ،در پــی
یافتــن ریشــه و علــت کا ِر کــودک مـیرود و بــا ایــن کار دیگــران را شــاد و
امیــدوار میکنــد.
چرا یک موضوع ،دو نفر را به دو کار متفاوت واداشته؟
چون از دو دریچه ،و با دو باور ،به آن کار نگریستهاند.
نــوروز اســت و بــد نیســت در کنــار نــو کــردن تکههایــی از ابــزار
زندگــی ،بخشــی از باورهایمــان را نیــز نــو کنیــم و بــه ایــن بیندیشــیم که:
آنکــه مــا را مــی رنجانــد ،بــد اســت یــا بدشــانس؟
واضحتر این که:
اگــر روزی ،روزگاری ،کســی را کــه بیشــتر از همــه دوســت داریــم ،بــد
و شــریر و خرابــکار بشــود ،و ایــن بــدی بهدرجـهای برســد کــه همــه از او
بیــزار و فــراری بشــوند ،چــه خواهیــم کــرد؟
نگوییــم خــدا نکنــد؛ چــون بالیــا بیــش از آنکــه آســمانی باشــند،
زمینیانــد؛ و بهدلیــل خــود بــزرگ پنــداری بعضــی زمینیــان ،در بعضــی
جوامــع ،بدهــا درحــال زیــاد شــدن ،و زندانهــا درحــال بزرگتــر شــدن
هســتند؛ و اگــر َدر ،بــر ایــن پایــه بچرخــد ،در آینــدهای نــه چنــدان دور ،مــا
نیــز جزیــی از بــدان خواهیــم شــد.
گفتــن خــدا نکنــد ،خــدا اون روز را نیــاورد ،بــا
بهتراســت بهجــای
ِ
بــه دور ،و بدگویــی از بــدان ،کمــی بیندیشــیم؛ و بــرای لحظاتــی کوتــاه
هــم کــه شــده ،خــود را بــه جــای بعضــی از افــراد کــه در گیــر برخــی
مشــکالت هســتند بگذاریــم؛ و ایــن پرســش را پیــش بکشــیم کــه :اگــر
روزی ،روزگاری ،آنکــه بیــش از همــه دوســتش داریــم انســانی شــریر و

بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانوهایت زندگی کنی

تب ـهکار شــد ،بــا او ،چگونــه رفتــار خواهیــم کــرد؟
آیا او را از خود خواهیم راند؟
ـی
آیــا ســرکوفتش میزنیــم و ســرزنش و تنبیـها 
ش میکنیــم؟ یــا ،در پـ ِ
چــارهای میرویــم کــه دردش را درمــان کنیــم و از بن ـ ِد بــدی و بدبختــی
نجاتــش دهیــم؟
ســادهاندیش نباشــیم و گمــان نکنیــم کــه میتوانیــم در یــک جامعـهی
نابســامان ،ســامان بگیریــم؛ و آنجــا کــه از زمیــن و آســمان بدبختــی و ســیه
روزی میبــارد ایمــن و آســوده زندگــی کنیــم.
بــاور نکنیــم ســخن کســانی را کــه میگوینــد «هرکــس بایــد توشوگلیم
خــودش را از آب بکشــد».؛ چــون اگــر ســد بشــکند ،کســی نمیمانــد تــا
توشوگلیمــی داشــته باشــد.
آن کســانی اســت
از
ـت»
ـ
اس
ـش
ـ
فکرخوی
ـه
ـ
ب
ـس
ایــن تفکــر کــه «هرکـ
ِ
کــه بــا دورنگــری و اندیشــیدن بیگانهانــد؛ و نمیداننــد ،در بیــن ســوگواران
و زلزلـهزدگان نمیتــوان شــاد و ســرخوش بــود؛ اگــر چــه خانـ ه و خانــوادهات
ســالم مانده باشــند.
مــا در جامعــه زندگــی میکنیــم ،و جامعــه چــون ماشینیاســت کــه
همــهی تکههایــش بههــم پیوســتهاند و همــه ازهــم تاثیــر میگیرنــد و
برهــم ،تاثیــرمیگذارنــد.
انســان ،ســاخته و پرداختــهی جامعــه و جغرافیــا اســت .فضــای خشــن و
غمانگیــز ،او را خشــن و تندخــو میکنــد؛ و فضــای شــاد و آرام ،مهربــان و
نیکــوکارش مینمایــد.
نــه بــه خــود غره شــویم کــه من چنینــم؛ و نــه دیگــران را ســرزنش کنیم
کــه تــو چنانــی .چنیــن و چنــان شــدن ،تحــت تاثیــر علــل و عواملیاســت
کــه بســیاری از آنهــا بیــرون از خواســت و اختیــار مــا میباشــند.
ـی بیدیــن را ســاخته ،همــان نیســت که
عللــی کــه یــک کـ ِ
ـودک سوئیسـ ِ
ـلمان عربســتانی را میســازد؛ بنابرایــن ،بایــد بیــن ایــن دو،
یــک کـ ِ
ـودک مسـ ِ
تفاوتــی بســیار باشــد؛ بــی اینکــه خودشــان درآن دخیــل باشــند.
کســی کــه در یــک جامعــهی بــی ،یــا کــم ســواد ،و خشــن ،و دارای
کمبودهــای شــدی ِد اقتصــادی و فرهنگــی ،رشــد کــرده و بخاطــر شــرایط
مکانــی و اجتماعـیاش آســیبهای فــراوان دیــده؛ و رنجهــای بســیار بُــرده؛
بــا کســی کــه در جایــی بــزرگ شــده کــه بــرای ســامتی تــن و جانــش
همــه چیــز ،چــه مــادی ،و چــه معنــوی ،فراهــم بــوده اســت ،زمین تا آســمان
فــرق دارد.
معلولیت و آسیبها تنها جسمی نیستند.
آسیب دیدگی ،یامعلولیت ،دوگونه است .پیدا و پنهان.
پیــدا را همــه میبیننــد و نیــازی بهدقــت و ژرفنگــری نیســت؛ ولــی،
شــناخت معلولیــت پنهــان ،نیــاز بهچشــمانی تیزبیــن ،و ریزنگــر دارد؛ و
ِ
ی معلوالنــی کــه بهظاهــر ســالم ،ولــی در باطــن آســیبدیدهاند،
شناســای 
کاریاســت ســخت و ژرفکاوانــه.
ـل همــه نیســت و شــناخته میشــود .مــردم بــه
معلـ ِ
ـول پیــدا ،چــون مثـ ِ
او محبــت میکننــد و ب ـ ه چشــم یــک آســیبدیدهی بیگنــاه مینگرنــد؛
ولــی ،معلــول پنهــان ،چــون ظاهــرش مثــل دیگراناســت ،نــه اینکــه
محبتــی نمیبینــد ،بلکــه ســرزنش و تنبیــه و تحقیــر میشــود؛ و همــه،
خــوار و بیمقــدارش میشــمارند.
قوانیــن و قراردادهــای عقــب مانــده ،و واپسگــرا ،شــاق و شمشــیر را
ـردن معلوالنــی قــرار میدهــد کــه نادانــی زعمــا ،و نابســامانی
بــر گـُــرده و گـ ِ
ـج بــد بــودن را برآنهــا تحمیــل
ـ
رن
و
ـانده،
ـ
کش
ـی
ـ
خراب
ـه
ـ
اجتمــاع ،آنهــا را ب
ِ
کــرده؛ و آنهــا را بــا زور و جبــری پنهــان ،بــه ســوی بــدی کشــاندهاســت.
بــاور کنیــم کــه بــدکاران ،هرگــز نخواســتهاند بــد ،و بدنــام ،و نفرتانگیــز

بــزرگان فرهنگــی و
شــوند؛ و بپذیریــم کــه اینهــا ،نتیجــهی عملکــر ِد
ِ
ـی میباشــند.
سیاسـ ِ
هیچکــس در هیچکجــای دنیــای نخواســته و نمیخواهــد بــد ،و طــرد
شــده باشــد .بــدی و بــدکاری بــر افــراد تحمیــل میشــود.
جامعــه چــون خانــواده اســت؛ و هرخانــوادهای کــه ،واپسگــرا ،خرافاتــی،
جنگجــو ،و بیگانــه بــا دانشوخــرد باشــد ،فرزندانــی نامتعــادل ،آســیبدیده،
و آسیبرســان خواهــد داشــت.
انســان دانــا ،کســی را کــه زمین ـهی نکــوکاری و نیکاندیشــی برایــش
فراهــم نبــوده ،تــا خــوب و درسـتکار شــود تنبیــه نمیکنــد .تعلیــم میدهد.
درمــان میکنــد.
شــدن جامعهیــی داشــت کــه
چگونــه میتــوان امیــد بــهخــوب
ِ
فرهنگســازانش گمــان میکننــد بایــد مشــکالت را بــا زور و قلــدری حــل
ب و چوب ـهدار بــرای اصــاح خرابــکاران اســتفاده
کــرد؛ و بزرگانــش از چــو 
ـال ســران و ســروران
ـ
اعم
و
ـکار
ـ
اف
ـل
ـ
حاص
ـه
ـ
ک
ـی
میکننــد؟ آنهــم خرابکارانـ
ِ
ِ
هســتند؟
مگــر میشــود در جایــی کــه خرافــه جــای دانــش را گرفتــه و شــاقزن
جــای روانشــناس را ،جــرم و جنایــت گســترش نیابد؟
سســت
اینکــه مــا راحتتریــن راه را انتخــاب کنیــم و ماننـ ِد تــن پـ ِ
ـروران ُ
نهــاد ،بزهــکاران را لعنــت کنیــم ،بــدکار ،دســت از بدی نخواهد شُ ســت.
ـان دانایــی هســتند کــه گمــان میکننــد
فقــط افــراد ســادهلــوح و متوهمـ ِ
بــا ســرکوفت و ســرزنش ،و شمشیروشــاق ،اخــاق و درســتی را میتــوان
در جامعــه گســترش داد.
بــد اخالقــی ،رابطـهای تنگاتنــگ بــا نادانــی ،خشــونت ،و دگــر آزاری دارد.
ـبت خشــونتی کــه دارنــد از دانــش و خــرد بدورنــد.
افــراد بــه نسـ ِ
هرچه انسان نادانتر ،خشنتر .و هرچه فهمیدهتر ،مهربانتر.
باورنداریــد؟ بــه بخشهایــی از جامعــه کــه فرصــت آمــوزش دیــدن و
علــم آموختــن را نداشــتهاند بنگریــد؛ و آنهــا را بــا کســانی کــه فرصــت
یافتهانــد تحصیــات بــاال داشــته باشــند و هــر هفتــه چنــد ســاعت مطالعــه
کننــد و از فضایهــای علمــی و آموزشــی برخــوردار شــوند مقایســه کنیــد.
ایــن ســخن کــه برخــی بــد ،و برخــی خوبنــد ،سخنیاســت نابجــا و
نادرســت .بهتــر اســت بگوییــم :عوامــل و شــرایط یــا به قــول بعضــی ،بخت
و شــانس ،گروهــی را خــوب ،و گروهــی را بــد کــرده اســت؛ و اگــر روزی،
علــل و شــرایط دگرگــون گردنــد ،بدهــا نیــز خــوب و نکــوکار خواهنــد شــد.
اگــر بــه ایــن بــاور برســیم کــه آســیبدیدگان بــد نیســتند ،بــد شــانس
هســتند؛ بهجــای نفــرت ،بــا محبــت نگاهشــان خواهیــم کــرد؛ و بــا ایــن
ـم یــک دشــمن ،بلکــه بهدیـ ِد یــک نیازمنــد
تغییـ ِر نــگاه ،دیگــر نــه بهچشـ ِ
بــه آنهــا خواهیــم نگریســت.
ـردن عللی که
ـ
ب
ـن
ـ
بی
از
ـرای
ـ
ب
ـود،
ـ
ش
ـی
ـ
وعل
ـی
و اگــر روزی ،نــگاه مــا علمـ
ِ
آنهــا را چنیــن کــرده ،برخواهیــم خاســت تــا بــا تغییــر علــل ،معلــول تغییــر
یابــد و بدشــانسها ،خوششــانس شــوند.
افــزون بــر آنچــه گفتــه شــد ،بــاور بــه اینکــه فالنــی بــد اســت ،بــرای
باورمنــد رنــج مـیآورد؛ و گمــان اینکــه فالنــی بدشــانس اســت محبــت و
انساندوســتی.
پــس ،دسـتکم ،بــرای ایــن کــه خودمــان رنــج نبریــم  ،بـ ه بدگفتــاران و
بدکــرداران نگوییم :بــد .بگوییم :بدشــانس.
نوروز ،خجسته باد.
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بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او.

8

گزارش یک رویداد

بــازارچـهنیـکوکاری

بعــد از گذشــت چنــد مــاه کــه از برپایــی بازارچــه
بــه مناســبت روز جهانــی معلولیــن برگـزار شــد ،انجمن
بانـوان آسایشــگاه بــه فکــر ایجــاد بازارچــه ی جدیــدی
بــه نفــع دختـران آســمانی افتــاد.
ایــن بــار بــا توجــه بــه تجربــه ی گذشــته بــا دقــت و
وسـواس بیشــتری به انتخــاب مــکان بازارچــه پرداختیم
و پــس از مشــورت و بررســی ف ـراوان بــه ایــن نتیجــه
رســیدیم کــه مکانــی در یــک خیابــان شــلوغ و پررفت و
آمــد بـرای کار مــا مناســب تــر اســت بــه همیــن جهت
جایــی در وســط خیابــان کاشــفی مــورد تأییــد همــگان
قـرار گرفــت.
همچنیــن در انتخــاب غرفــه هــا دقــت الزم صــورت
گرفــت و غرفــه هایــی انتخاب شــد که بیشــتر مناســب
حــال و هـوای خریــد نــوروزی باشــد.
اقبــال عمومــی از ایــن بازارچــه خیریــه واقعــا مــا را
شــگفت زده نمــود و مــردم و بان ـوان نیکــوکار انجمــن
ســنگ تمــام گذاشــتند غیــر از هنرهــای دســتی بچــه

هــا کــه غرفــه ی همیشــگی بازارچــه هــای مــا مــی
باشــد ایــن بــار آسایشــگاه دو غرفــه ی دیگــر هــم
ارائــه داد کــه چــون صددرصــد بــه نفــع دخت ـران بــود
نگـران ایــن بودیــم کــه چــه کســی ایــن غرفــه هــا را
اداره کنــد .غرفــه ی آش و غرفــه ی پوشــاک .امــا بانوان
نیکــوکار انجمــن بقــدری خــوب بــه تشــریک مســاعی
ایــن دو غرفــه پرداختند کــه در همــان روزهــای اول کل
نگرانــی مــا برطــرف شــد .جــا دارد کــه در همیــن جــا
تشــکر و ســپاس فـراوان خــود را از ایــن بانـوان خیــر که
بـرای هرچــه بهتــر برگـزار شــدن بازارچــه ســنگ تمــام
گذاشــتند اعــام کنیــم .واقعــا در مقابل این همــه خوبی
فقــط مــی توانیــم اجــری جزیــل از پــروردگار برایشــان
آرزو کنیــم.
همچنیــن از جذابیــت هــای دیگــر ایــن گردهمایــی
اجــرای هــر شــب موســیقی زنــده توســط هنرمنــد
گرامــی جنــاب آقــای حســینی ن ـژاد و گــروه هنرمنــد
ص ـدای ســبزوار بــود کــه بیــن ســاعت  7تــا  8شــب

بــه اجــرای دو برنامــه ی موســیقی و رقــص محلــی
مــی پرداختنــد و ســاعت شــاد و فــرح بخشــی را بـرای
مــردم شــریف ســبزوار رقــم مــی زدنــد .در ایــن برهــه از
زمــان کــه هــر کســی تنهــا بــه ســود خــود می اندیشــد
وجــود چنیــن انســان هــای شــریفی کــه بــدون کوچک
تریــن چشمداشــت مــادی هــر جــا کــه پــای دختـران
امیرالمؤمنیــن بــه میــان مــی آیــد از هیــچ کمکــی
مضایقــه ندارنــد ،برای آسایشــگاه بســیار بســیار غنیمت
مــی باشــند.
آش کشــک داغ از جذابیــت هــای دیگــر بازارچــه بود
کــه هرشــب عــده ی زیــادی از مــردم را بــه آنجــا مــی
کشــاند و مــردم یــا در کمــال آرامــش در همان ســالن در
محیــط شــاد و پرجنب و جــوش بــازار آش را نــوش جان
مــی کردنــد یا بــه منــزل بــرده و در کانــون گرم خانـواده
یشــان بــه صــرف آش مــی پرداختند.
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خالصــه ایــن گردهمایــی بــه قــدری خــوب و پرشــور برگــزار شــد کــه مســئولین ســالن مــی گفتنــد مــا تــا
بــه حــال در ایــن مــکان ایــن همــه شــور و غوغــا ندیــده ایــم و از مــا مــی خواســتند کــه تــا عیــد نــوروز بــه کار
خــود ادامــه دهیــم .یکــی دیگــر از فوایــد قابــل ذکــر ایــن چنــد روز ایــن بــود کــه خانــم هــا وآقایانــی بودنــد
کــه بــرای نخســتین بــار در ایــن بازارچــه بــا رســالت مؤسســه امیرالمؤمنیــن(ع) آشــنا شــدند و ضمــن دیــدار با
دختــران معلــول حاضــر در غرفــه مؤسســه بــه گــروه تلگرامــی مــا پیوســته و جزو یــاوران آسایشــگاه شــدند.
ضمــن قدردانــی از همــه ی عزیزانــی کــه مــا را در برپایــی ایــن بازارچــه یــاری نمودنــد امیدواریــم کــه بــه
زودی بــا بازارچــه هــای بعــدی در خدمــت دختــران گل آسایشــگاه و مــردم فهیــم ســبزوار باشــیم.
عمر آنقدر کوتاه است که نمیارزد آدم حقیر و کوچک بماند.

فرحنازامینی
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پنبـــ
چیـ

ــه
ـن

ماشــین جیــب در جــاده خاکــی بــه ســرعت از
نــگاه قهــوه ای دختــرک دور و دورتــر شــد .دو
ســه قطــره ای کــه ســعی در بیــرون زدن از حلقــه
چشــمانش را داشــت ،فــرو ریخــت .نگاهــش را از
جــاده برگرفــت و بــه آســمان دوخــت...
روز ســردی بــود ،غــوزه هــای پنبــه بــا دهانــی بــاز
ســر بــه پاییــن داشــتند!!! دســتانش را در جیــب پالتــو
پنهــان کــرد ،گرمــای آســتری خــز کمــی حالــش
را جــا آورد ،بــا نــوک چکمــه هایــش ســعی کــرد
خــاک زیــر پایــش را جابجــا کنــد ...نشــد ...زمیــن
یــخ بســته بــود .نگاهــش را بــه خورشــید ســفید
رنــگ آذرمــاه دوخــت ،بی حوصلــه بــود ،آب بینی
جــاری شــدهاش را بــا دســتمال گرفــت .صدایــی از
پشــت ســر گفــت :خانــم بیاییــد صبحانــه را بــا مــا
بخوریــد .نــگاه کبــود و بچگانــه دختــر پنبــه چیــن
بــا نگاهــش درآمیخــت .بــی اراده بــر روی تَلــی از
کیســه هــای خالــی نشســت و نگاهــش را بــه ســفره
دوخــت ،اســتکان چــای کــم رنگی بــه دســتش داده
شــد ،آن را بــه صورتــش نزدیــک کــرد .دختــر هــا
بــدون توجــه بــه حضــور او ،بــا خنــده هــای بلنــد
لقمــه هــای بــزرگ نــان و چــای را قــورت مــی
دادنــد.
دختــر بــا نــگاه کبــودش ،تکــه کوچکــی نبــات،
بــه همــراه لقمــه نانــی روغنــی کــف دســتش
گذاشــت و گفــت :چایــی تــون ســرد شــد ،بدیــن
عوضــش کنــم ...بــه ســاعتش نــگاه کــرد ،چیــزی
بــه ده صبــح نمانــده بــود ،بایــد تــا چهــار عصــر کــه
پــدرش برمی گشــت در مزرعــه می مانــد ...خودش
خواســته بــود!!! دشــت یکپارچــه ســفید بــود ،ســفید
ســفید ،گویــی بــرف ســنگینی آمــده بــود ،ســرمای
ناگهانــی همــه چیــز را بــه هــم ریختــه بــود ،آن هایی
کــه پنبــه محلــی (والیتــی) کاشــته بودند بــرد کردند
امــا پنبــه آمریکایــی هــا همــه یــخ زده بــود و چینــش
آن هــا مشــکل بــود .کوتاهــی روز و طلــب دســتمزد
بیشــتر کارگرهــا پــدرش را ا زدل و دمــاغ انداختــه
بــود و ترجیــــح داده بــود در مزرعــه نمانــد امــا
ظاهــرا ً ایــن بهانــه ای بیــش نبــود .حضــور زن جدید،
مانــدگاری پــدرش در خانــه را بیشــتر توجیــه مــی
کــرد امــا او خواســته بــود ایــن جمعــه بــرای کمــک
بــه پــدرش بــه مزرعــه بیایــد.
نمیدانســت از یــک دانــش آمــوز دبیرســتانی
چــه کاری ســاخته اســت .امــا ایــن تنهــا کاری بــود
کــه بــه ذهنــش رســیده بــود .کاله پالتــوش را روی
ســرش جابجــا کــرد بــه تــک تــک  15دختــری

کــه کمــر خــم پنبــه هــا را از بوتــه بــه پیــش بندهــای
بســته شــده بــه کمرشــان انتقــال مــی دادنــد نگاهــی
انداخــت .بــا کمک پســر بچــه ای که همــان اطراف
بــره میچرانــد آتشــی روشــن کــرد کمی دســتهایش
را گــرم کــرد و بــه دخترانــی کــه از گــروه عقــب
مانــده بودنــد گفــت :دســتان خــود را گــرم کننــد.
بــی توجــه بــه نــگاه متعجــب آن هــا کمربنــد
پالتویــش را کمــی شــل کــرد و باالتریــن دکمــه اش
را بــاز کــرد .دســتکش هــای نخــی را کــه همیشــه
زیــر دســتکش هــای اصلــی میپوشــید بــه دســت
کــرد و خــم شــد و بوتــه ی پنبــه ای را گرفــت و
پنبــه هایــش را بیــرون آورد ،بــا پــر شــدن هــردو
دســتش نمــی دانســت بــا آن هــا چــه کنــد تــا ایــن
کــه پارچــهای بــه دور کمــرش بســته شــد و بــه
شــکل کیســه ای درآورده شــد و همــان نــگاه کبــود
بــه آرامــی گفــت :پنبــه هاتونــو اینجــا بریزیــد.
انبــوه پنبــه هــای جلــوی رویــش آزارنــده ای
دلنــواز بــود ...چنــد متــری کــه جلــو رفــت پیــش بند
ذخیــره پنبــه را بــاز کــرد پالتویــش را بــر روی تــل
کیســه هــا گذاشــت و مجــددا پیــش بنــد را بســت
و خــم شــد .نفهمیــد کــی ظهــر شــد و وقــت ناهــار.
زمانــی کــه تکــه ای دیگــر از نــان روغنــی را کــف
دســتش گذاشــتند نفهمیــد چگونــه خــورد!...
همچنــان کمــر خــم مشــغول بــه کار بــود ،ذهنش
خالــی بــود ...خالــی خالــی ...دیگــر بــه دل نگرانــی
هــای مــادر بــزرگ پــدری اش فکــر نمــی کــرد.
فکــر نمــی کــرد کــه چــرا تــا زمانــی کــه مــادرش
زنــده بــود نخواســته بــود بفهمــد چــرا ایــن همــه
خواهــر بزرگــش شــیرین بــا بقیــه ی بچــه هــا فــرق
دارد ...چــرا هیــچ وقــت ســوال نکــرده بــود کــه
چــرا هرکجــا مــادر مــی رود شــیرین بــه چــادر مــادر
چســبیده و همــراه اوســت !...بــه ایــن هــم فکــر نمــی
کــرد کــه چــرا شــیرین مثــل دیگــران بــه مدرســه
نمــی رود .انــگار ســالیان ســال دیگــران بــه حضــور
شــیرین بدیــن نحــو عــادت کــرده بودنــد.
عــادت کــرده بودنــد کــه شــیرین یــک گوشــه
بنشــیند و یــا بــا بــرس رنــگ درو دیــوار اتاقــی را که
در اختیــارش گذاشــته بودنــد کــج و کولــه رنــگ
بزنــد .حتــی فریــاد زدن هــای شــیرین در همیــن
مزرعــه ،چرخیــدن هــای تا حــد مــرگ ،افتادنهایش
را هــم از خاطــرش بــرده بــود ...تنهــا یــک بــار
فقــط یــک بــار دیــده بــود کــه کلفــت تــازه کار بــه
آشپزشــان گفتــه بــود :شــیرین خانــم به نظرم شــیرین
عقلــه !...و روز بعــد از کار اخــراج شــده بــود!! و

مــادر بــزرگ همــان روز و شــاید روزی دیگــر فقــط
یــک بــار گفتــه بــود شــیرین فعلــی حاصــل بچگــی
دختــر بچــه ی پرســتارش بــود کــه جهــت مراقبــت
از شــیرین از ده آورده بودنــد ...شــبی از شــب هــای
روزگار ...بــازی بچــه بــا بچــه تــر از خــودش ...غلت
شــیرین از روی بهارخــواب و افتــادن بــه حیــاط  ...و
پایــان کار!!!...
زمانــی ســرش را بلنــد کــرد کــه یکــی نــدا داد
خانــم مــا داریــم میریــم ...قــد راســت کــرد نگاهــی
بــه دختــرکان چــادر بــه ســر انداخــت راننــده وانتــی
کــه بــرای بــردن آن هــا آمــده بــود مــرد نســبتا جوان
و تکیــده ای بــود کــه بــا یــک َجســت خــود را بــه
دختــر رســاند و گفــت خوبیــت نــداره اینجــا تنهــا
باشــین ...بریــن ده تــا آقــا بیــاد امــا او نرفــت ...و تنهــا
چشــم بــه جــاده ای دوخــت کــه ماشــین نیســان
بســرعت از او دور مــی شــد ...نگاهــی بــه اطرافــش
انداخــت از پســر بچــه ی بــره چــران هــم اثــری نبود.
بــه ســفیدی پنبــه هــای چیــده نشــده چشــم دوخــت.
مســیری کــه خــودش رفتــه حداقــل ســه متــری
از دیگــر مســیرها جلوتــر بــود و ذره ای هــم پنبــه ی
جمــع نشــده پشــت ســر باقــی نگذاشــته بــود .دیگــر
از روشــنایی روز اثــری نبــود امــا ســفیدی پنبــه هــا
را نشــانه گرفــت و دوبــاره شــروع بــه چیــدن کــرد.
همــان مســیر خــودش را ...ســفیدی پنبــه هــا چــراغ
هــای نئونــی بودنــد کــه در ســایه روشــن مــاه
چشــمک مــی زدنــد .دوبــاره ذهنــش را خالــی کرد،
نمــی خواســت تصــور کنــد خانه بــدون خنــده های
شــیرین ،جیــغ زدن هــای شــیرین ،چگونــه اســت.
آن روزی کــه شــیرین کاســه ی آب داغــی را
در حمــام بــر ســر زن بابایــش خالــی کــرده بــود تیـ ِر
خــاص را زد !...تبعیــد و رفتــن از خانــه ...هرچــه
مــادر بــزرگ ســعی داشــت بــه بچــه هــا بفهمانــد
جایــی کــه شــیرین مــی رود شــاید بهتــر از خانــه
باشــد ...امــا کــو گــوش شــنوا!...
نفهمیــد چقدر دیگــر از آن مســیر را رفته و چقدر
دیگــر المــپ نئــون چیــده ...تنهــا آن لحظــه ای کــه
چیــزی ســر شــانه اش را لمــس کــرد از جــا پریــد،
هیــکل چاقــی ،هیــکل ظریــف و دخترانــه اش را
در بــر گرفــت و دســتان گرمــی یــخ صورتــش را
شکســت و آهســته در گوشــش زمزمــه کــرد خــدا
هدایــت کنــد پســر منــو .خــدا لعنــت کنــه روزگار
رو دختــر جــان...
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ـی جانورانهی
ـی انســانی و دوری از جــاه طلبـ ِ
ـی روان و حــق طلبـ ِ
مــی خواهــد و بــزرگ منشـ ِ
دنبال پاســخی بود.پاســخ این اســت:
حیوانــی .در ضمن،وقتــی مــی گویــم چــرا ،پــس باید بــه ِ
بهــار ،آمیــزه اســت ،ترکیــب اســت.یک بُعــدی نیســت؛ هــم ایــن را دارد ،هــم آن را ،هــم
ـارش بــاران را ،بــه قاعــده ،هــم وزش نســیم را ،چنــان
گرمــی خورشــید را ،بــه انــدازه ،هــم بـ ِ
ـت خــاک را  ،چنــان کــه شــاید،؛همه چیــز بــه انــدازه و قاعــده ،و البتــه
کــه بایــد ،هــم رطوبـ ِ
ـمت بهاری
یــک چیــز مســلم اســت :حرکــت ،تغییــر و دگرگونــی؛ دگرگونــی و حرکتــی به سـ ِ
ـدن جــان هــا و قلــب هــا ،در
شــدن ،روییــدن ،بــه بــار نشســتن ،شــادمانه شــدن ،نزدیــک شـ ِ
ســایه ســار نارونــی کــه روییــده اســت ،بــرای ســایه بخشــیدن  ،بــه ویــژه بــرای رهگــذران.
بهار ،زمینه ای برای رویش
از مــرداب  ،آیــا ُگلــی مــی رویــد..؟ و از گنــداب ،عطــری دالویــز آیــا بــر مــی خیــزد...؟
گلســتان امــا ،حکایتــی دگــر دارد ؛ دل ســپردنی ،بــه یادماندنــی :بخواهــی یــا کــه نخواهــی،
در گلســتانی کــه روییــده است،چشــمان ات بــه ُگلــی مــی افتد کــه معصــو ُم و پاک،ایســتاده
اســت و هــا....ی! ما،مــن و تــو ،بایــد بــه یادداریــم کــه آزارش ندهیــم  ،لحظــه هــای
بهــاریاش را زمســتانی نکنیــم و بگذاریــم آســوده ،در بهــاری کــه هســت ،بــا هــر نســیم
ـی معصومانــه ی گل را
بچرخــد ،بــا هــر پرنــده بخوانــد و با هــر آفتــاب ،ببالد.راســتی که خوشـ ِ
گرفتــن ،قســاوت قلــب مــی خواهــد و قســاوت قلــب ،از زشــت تریــن هــای این عالم اســت.
محبوب من و ما است.راستی چرا ....؟
بهار،
ِ
هربرگــی کــه بــر گلــی روییــده اســت ،برخــوردا ِر حرمتــی؛ مبــادو مبــادا که پریشــان شــود....
نخواهیم،در
و
ـم
ـ
بخواهی
ـوش،
ـ
خ
ای
ـره
ـ
خاط
ـویم،
ـ
ش
می
ـکفته
ـ
شنویم،ش
ـی
ـ
م
ـه
ـ
ک
ـار
ـ
از به
ـدن ُگل.تو نیز
ُ
ایــن ،خاصیـ ِ
ـت گلســتان اســت و گلســتان ،زمینه اســت؛ زمینــه ای بــرای روییـ ِ
ـل بهــار کــه زمینــه اســت.به یــاد دار :بهــار ،زمینــه اســت؛ تــو
ذهــن مــان نقــش مــی بنــدد و چهــره ی کودکانــی را بــه یــاد مــی آوریــم  ،یــا کــه کودکــی زمینــه ســاز بــاش! درســت مثـ ِ
مــان را،کــه لبخند بــر آن نشســته اســت و......
نیــز زمینــه ســاز بــاش.
ـای بــی شــمار ،بــه جــان نهفتــه
ـان بــی قــرار ،پیــام هـ ِ
راســتی چــرا بهــار  ،بــرای جـ ِ
اســت؟ چــرا...؟
گل ها بیهوده نرسته اند
چرا.....؟
ـروان حــق،
گل هــا بیهــوده نرســته انــد ،بیهــوده نیســتند؛ هــر گل بشــارتی اســت بــه پیـ ِ
ـت و درســت انســانی و اخالقــی ،جوینــدگان داد ،در
زمســتانی هــا را دیــده ای؟ همــان هــا کــه هــر وقــت آ نهــا را مــی بینی،یــادآور تنــدی جوینــدگان عط ـ ِر دالویــز روابــط راسـ ِ
ـم و خشــم ناکــی انــد ،عصبانــی اند،همیشــه انــگار بــا تــو در ســتیزند،حرف ،حـ ِ
ـرف روابــطِ ناعادالنــه ی بیداد،کــه بهــار را بجوییــم ای همــه ما...بهــار را....
انــد ،خشـ ُ
ـق و کتــاب،
ـای بــی حســاب و بــه دور از منطـ ُ
خودشــان اســت و بــس،آن هــم ،حــرف هـ ِ
همــان هــا کــه بــا مهربانــی انــگار بیگانــه اند....دیــده ای شــان یــا کــه نــه؟
بهگـــام
ـی
ـ
م
ـه
ـ
ک
ـد،
ـ
وگوین
ـت
بهــاری هــا را ،آیــا...؟ دیــده ای...؟ کــه مهربــان انــد ،کــه اهــل گفـ ُ
مهربان هوشیا ِر سربلن ِد پایدا ِر خویش
به گا ِم
ِ
شــود از آن هــا پرســید ،کــه مــی شــود از آن هــا گِلــه کــرد ،کــه مــی شــود بــا آن هــا بحــث
رمالل خاک را
مغاک ُپ
ِ
ِ
کــرد و ســپس ،آرام بــا آن هــا چــای خورد،دیــده ای شــان...؟
به روشنای روشن بهار
این
ـتان،
ـ
زمس
و
ـت
ـ
اس
ـوب
ـ
محب
مگــر مــی شــود از خــود نپرســید کــه چــرا بهــار ،چنیــن
ُ
درسپار
چنیــن نامحبــوب ،حتــی راســت اش.... ،مــن نمــی توانــم حــرف هــای تنــد بگویــم؛ پــس تو
بهار
خــود بخــوان و بــدان منظــور مــرا.
ایستاده
که......
است
مثل آدم های مهربانی
بهار ِ
های تو
پیش چشم ِ
ِ
جــوی مهربانــی
جســت و
هــای مهربانــی اســت کــه بــه
مثــل آدم
بهــار درســت
ُ
ِ
ِ
ِ
سوی سبزه ها
همین که خاک را به ِ
ـپارند،
ـ
بس
راه
ـا
ـ
ه
ـدت
ـ
م
ـتی،
ـ
راس
و
ـتی
ـ
درس
د
ـی
ـ
خورش
ـه
ـ
ب
ـن
ـ
یافت
ـت
ـ
دس
ـرای
اند،حاضرنــد بـ
ِ
روشن شکوفه هاست
همین که تندباد را به ِ
سوی ِ
مــدت هــا صبــر کننــد ،مــدت هــا بجوینــد ،راه هــای ســرد زمســتانی را طــی کننــد ،تــا کــه
رهنمون
ســرانجام ،بــه ســرزمین بهار،بــه درســتی و راســتی ،بــا تکیــه بــر منطــق و مهربانــی ،قــدم
بگذارنــد یــا کــه دســت یابنــد.
ِ
یکایک مردمان این سرزمین مان....
با آرزوی همه خوبی ها برای
ببین!....
برای همه....همه....یا حق...
ِ
ـی جان
ببیــن !..ایــن هــا ســاده نیســت! گفتــن اش ســاده اســت ،عمــل کــردن اش ،بزرگـ ِ
ِ
گفت وگو ،مهربانی و عدالت طلبی)
(فرهنگ ُ

رازمحبوبیتیکفصل

به نتیجه رسیدن امور مهم ،اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد.

تاریخجهان
بخش دوم

بیســت و هفــت هـزار ســال پیــش مــا در صدد گذاشــتن
رد خــود بــر دیــوار غارهایــی بودهایــم کــه بــرای اقامــت
آن هــا را انتخــاب کــرده ایــم .در غارهــای جنــوب فرانســه،
قدیمیتریــن آثــار دســت انســان پیـدا شــده و آثــار مشــابهی
نیــز در آرژانتیــن ،اســترالیا ،آمریکای شــمالی و آفریقای جنوبی
یافــت شــده اســت .شــانزده ه ـزار ســال پیــش و بــا پاییــن
آمــدن دمــای ه ـوا در خاورمیانــه رودخانــه دجلــه مســیری را
ســر راه خــود بوجــود آورد کــه بــا طــی هـزاران کیلومتــر بــه
خلیــج فــارس مــی رســید .ایــن رودخانــه بــه همـراه رود فرات
منطقــه ای را بوجــود آورده بودنــد کــه بــه هــال حاصلخیزی
مشــهور بــود .اجـداد مــا بــا معتــدل شــدن هـوا و اقلیم شــیوه
ی تــازه ای را ب ـرای زندگــی خــود بوجــود آوردنــد .مــردم آن
زمــان از غــات و دانــه هــای خــود رویــی کــه در دشــت های
حاصلخیــز بــه فراوانــی یافــت می شــدند بـرای خــوراک خود
اســتفاده مــی کردنــد .یکــی از زنــان بــه دنبــال سـؤالی کــه
در ذهنــش پیـدا شــده بــود طریقــه ی کاشــت بــذر غــات و
حبوبــات را پیـدا کــرد و ایــن کار انســان هــا را از شــکارچی بــه
کشــاورز تبدیــل کــرد و نقطــه ی شــروع تحولــی عظیــم بــود
کــه مــا در کــره زمیــن بوجــود مــی آوردیــم .بـرای بــه دســت
آوردن محصوالتــی بهتــر اراده ی خــود را بــه طبیعــت تحمیل
کــرده و از بذرهــای مرغوبتــر و ف ـراوان تــر اســتفاده کردیــم.
طــی پنــج ه ـزار ســال بعــد انقــاب کشــاورزی بــه دیگــر
نقــاط جهــان راه پیـدا کــرد و هــر قومــی شــیوه های مســتقل
و خــاص خــود را در کشــاورزی اب ـداع مــی کردنــد .بــزودی

گنــدم ،برنــج و ذرت خــود را بعن ـوان قــوت غالــب معرفــی
کردنــد کــه تــا امــروز هــم غذاهــای اصلی مــا هســتند .یکجا
نشــینی و کشــاورزی زندگــی بــه ظاهــر راحتــی را بـرای مردم
بوجــود آورده بــود ولــی با تحقیق دانشــمندان مشــخص شــده
اســت کــه زندگــی آن هــا در دورانــی کــه شــکارچی بــوده اند
راحــت تــر بــوده اســت .انســان هــا پــس از یکجــا نشــینی به
لحــاظ جثــه کوچــک تــر شــده انــد میانگیــن قــد مــردان 10
ســانتی متــر و قــد زنــان  5ســانتی متــر کوتاهتــر شــد .تغییــر
رژیــم غذایــی از مـواد گوشــتی بــه غــات دارای قنــد باعــث
پوســیدگی دنـدان هــای انســان هــای آن زمــان شــد .هــر چه
محصــول بیشــتری تولید مــی کردیم ،انســان های بیشــتری
را مــی توانســتیم ســیر نماییــم کــه موجــب انفجــار جمعیــت
شــد .انقــاب کشــاورزی مــا را مجبــور کــرد کــه در یــک جــا
ســاکن شــده و بـرای اولیــن بــار خانــه را بســازیم .در مناطقــی
از ترکیــه فعلــی بقایــای اولیــن مجموعــه خانــه هایــی که می
شــود بــه آن هــا شــهر گفــت از  9000ســال قبــل پیـدا شــده.
یکــی از آن هــا اکنــون چاتــال اویــوک گفتــه مــی شــود کــه
در آن زمــان بیــش از  8000نفــر جمعیت داشــته اســت .چاتال
اویــوک مجموعــه ای از خانــه های خشــتی بــود کــه در آن ها
خانـواده هــا در کنــار احشــام خــود زندگی مــی کردنــد .ورودی
ایــن خانــه هــا از ســقف بــود و مــردم از روی بــام هــا رفــت
و آمــد مــی کردنــد .در ســال  2004اســکلت بانویــی در کــف
یکــی از خانــه هــای چاتــال اویــوک پیـدا شــد.
او زنــی جـوان و بیســت و چنــد ســاله بــود روبــروی ســر

او جمجمــه گلــی و رنــگ شــده ای پیـدا شــد .ایــن جمجمــه
گلــی کــه در بعضــی از گورهــای دیگــر نیــز پیــدا شــده
احتمــاال مربــوط بــه یکــی از نیــاکان مهــم خانـواده بــوده ،و
ایــن نشــان مــی دهــد کــه مراســم خــاص مذهبی بــه هنگام
دفــن مــردگان انجــام مــی شــده اســت .هیــچ دیـواری در این
شــهر دیــده نمــی شــود ،هیــچ تفاوتی بیــن افـراد ایــن جامعه
کوچــک نبــوده و ایــن نشــان از امنیــت بــاالی ایــن شــهر
کوچــک داشــته کــه ظاهرا مــدت هزار ســال در کنــار یکدیگر
و بــا کامیابــی زندگــی کــرده انــد .پــس ایــن بانوی دفن شــده
چـرا بــه ایــن جوانــی فــوت شــده اســت .ظاهـرا هــم زیســتی
انســانها و احشــام و حیوانــات خانگــی شـرایط را بـرای پدیــد
آمــدن امـراض فراهــم آورده اســت .بســیاری از بیماریهــا مثل
آبلــه ،ســرخک ،ســل در همیــن دوران از حیوانــات بــه انســانها
منتقــل شــده و ایــن بهایی اســت که انســانها برای پیشــرفت
پرداختــه انــد .افزایــش محصــوالت کشــاورزی بــه آهســتگی
معامــات پایاپــای را بیــن اف ـراد جامعــه بوجــود آورد و کــم
کــم بازاریــان ،کاهــن هــا و کشــاورزان و طبقــات دیگــر پدیــد
آمدنــد و اختالفــات طبقاتــی بوجــود آمد .رهبـران ،پادشــاهان،
روحانیــون همــه بدنبــال انقــاب کشــاورزی پدیـدار شــدند.
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آنکه خود را به امور کوچک سرگرم میکند چه بسا که توانایی کارهای بزرگ را ندارد.

علیچناری

14
علــی مامــان بفهمــه پوســت کلــه جفتمــون رو
کنــده!
مامان نمیفهمه اگه تو چیزی بهش نگی.
وای علی من عاشق این عکسم یادت میاد؟
آره چقــدر چغالــه خوردیــم .حســابی دل درد
گرفتــم. . .
ثریــا میخــوام یــه چیــزی نشــونت بــدم! فقــط قول
بــدی کســی نفهمه.
باشه قول.
علــی چنــد بــرگ آلبــوم عکــس را ورق زد عکــس
هــا قدیمــی تــر مــی شــدن .بــه عکســی اشــاره کــرد
کــه علــی و مامــان و بابــا در آن بــود .بعــداز پشــت
همــان عکــس ،عکســی بیــرون کشــید!
نگاش کن ،اینو تاحاال دیده بودی؟!
نه!!! وای علی مامان اینجا چقدر خوشگله!
عروسیشون انداختن ،تنها عکسی که ازش دارن.
چرا پشت عکسا پنهونش کردن؟!
نمیدونــم ،ولــی مامــان خیلــی خوشــگله .گاهــی
یواشــکی بــه ایــن عکــس نــگاه میکــردم.
کاشــکی مامــان همیــن االنــم اینجــوری بــود.
جــوون ،خوشــگل ،ســرحال. . .
بابــا رو ببیــن ،کــت تــو تنــش زار میزنه .ســر کچل،
ســرباز بود.
ماشــین از مانعــی رد شــد ،اثاثیــه جابجــا شــد و
جــای مــا تنــگ تــر...
علی کمد نیوفته رومون؟!
نه بابا ،محکم بستنش.
االن کجاییم؟
علــی بلنــد شــد ،از بیــن اثاثیــه خیابــان را برانــداز
کــرد :نمیدونــم ،ســر یــه چهــار راه ،تــازه چــراغ
چشــمک زنــم داره .بیــا ببیــن.
نه ،بابا دعوامون میکنه.
ثریــا اینقــدر ترســو نبــاش ،بیــا میخــام یــه چیــزی
نشــونت بــدم...

بــا احتیــاط بلنــد شــدم ،بــاد تنــدی بــه صورتــم
میخــورد .میلــه هــای وانــت را محکــم چســبیدم .بــاد
از یقــه پیرهنــم رد میشــد .ازســردیش تکانــی خــوردم
و جمــع شــدم.
ثریا منو ببین ،ببین چقد چاق شدم...
پیرهــن علــی حســابی بــاد کــرده بــود .کلــی بــه
علــی خندیــدم.
وای علــی! اون ســاختمون رو ببیــن! چقــدر گل تــو
پنجــره دارن ...خــوش بــه حالشــون چــه خونــه بزرگــی
دارن.
آره ،تــازه نزدیــک ایــن میدونــن .میتونــن هروقــت
دلشــون بخــواد بیــان حــوض وســط میــدون شــنا
کنــن.
تازه میدونم کلی چراغ رنگی داره.
خونه ما هم حوض داره.
جدا؟!
آره ،ولــی نــه بــه انــدازه ایــن .عوضــش پــر ماهی.
 . .تازشــم بغیــر مــا چنــد تــا خانــواده دیگــه هــم
اونجــا زندگــی میکنــن ،میتونــی کلــی دوســت
پیــدا کنــی. . .
چه عالی!
بــا بچــه محــل هــای باحــال گل کوچیک
میزنیم.
گــرم حــرف زدن بودیــم صــدای ضربــه
بــه شیشــه عقــب وانــت آمــد! ســرم را پاییــن
آوردم .بابــا بــا اخــم اشــاره میــداد ســرمان را
پاییــن ببریــم .مــادرم کنار دســتش نشســته
بــود ،بــا او حــرف میــزد .زود نشســتم ،کمــی
تــوی ذوقــم خــورد .پیرهــن علی را کشــیدم:
بشــین تــا بابــا عصبانــی نشــده.
علــی کنــارم نشســت :میگــم ثریــا اون
خونــه کــه دیدیــم ،بخــوان اســباب کشــی
کنــن چنــد تــا وانــت نیــاز دارن؟! فــک کنم
100تایــی بشــه!

اگر طالب زندگی سالم و بالندگی می باشیم باید به حقیقت عشق بورزیم.

ثریــا ببیــن اثاثیه مــا رو! چقــدر بدبختیــم همه اش
پشــت یــک وانــت جــا شــده. . .
حرفــای بابــا رو تکــرار نکــن .اصلنــم بدبخــت
نیســتیم .عوضــش ما راحــت جابجا میشــیم .کمــردرد
میگیــرن از بــس وســیله جابجــا میکنــن.
اینــو نیــگا  ،هــه . . .فکرکــردی مثل ما مســتاجرن!؟
خونــه ی خودشــونه .اینــا پولــدارن ،کارگــر میگیــرن.
مــن هــی میگــم بدبختیــم تــو هــی بگــو نــه. . .
ازحرفــش دلخــور شــدم .ســرم را برگردانــدم ،
حرفــی نمیــزدم .چشــمم بــه عروســک افتــاد ،بــه
شیشــه ویتریــن چســبیده بود .حــس میکــردم دردش
مــی آیــد .ســعی کــردم در ویتریــن را بــاز کنــم و
عروســکم را بیــرون بکشــم .هرچــه زور میــزدم بــی
فایــده بــود .علــی بــه شــانه ام زد :بــرو کنــار. . .
جلــو آمــد .رو بــه ویتریــن ایســتاد .باغــرور گفــت
همیشــه از یــک مــرد کمــک بگیــر.
ثریا!!!
چی شده علی!؟
ببیــن چــی پیــدا کردم!چقــدر مامــان دنبالــش
گشــت. . .
چی علی؟!
اولــش یــک دســتی زور زد در ویتریــن باز نشــد.
دو دســتی دســتگیره را گرفــت و فشــارداد .کمــی
بــاز شــد ،یــک دســتش را از همــان فاصلــه کــم
رد کــرد .پشــت بشــقاب هــای کاغــذ پیــچ شــده
بــرد .بــار دیگــر ماشــین از مانعــی گذشــت در
ویتریــن بســته شــد.
آخ خ خ خ ثریا. . .
هــول شــدم .نمیدانســتم چــکار بایــد بکنم.
دســتش گیــر کــرده بــود ،نالــه میکــرد .مــدام
مــرا صــدا میــزد .بغضــش گرفتــه بــود .دو
دســتی لبــه در ویتریــن را گرفتــم زور زدم .بــی
فایــده بــود .نمیتوانســتم ،بیچــاره علــی بــا یک دســت
کــم کــم زور میــزد.
بکش ثریا . . .دستم داره قطع میشه.
هــردو زور زدیــم .اینقــدر فشــار بــه مــن وارد شــد
کــه ســرخی صورتــم را در شیشــه مــی دیــدم .در بــه
یــک بــاره بــاز شــد .پــرت شــدم روی لحــاف و تشــک
هــا .در ویتریــن بــه آینــه و شــمعدانی هــا خــورد ،کف
خیابــان پــرت شــدن .صــدای شکســتن آینــه آمــد.
مــی توانســتم تصــور کنــم شــمعدانی و آینــه
چطــور کــف خیابــان غلــت میخورنــد .علــی بهــت

زده بــه خیابــان نــگاه میکــرد .ماشــین ســرعتش را کم
کــرد ،کنارکشــید .صــدای پــدرم میآمــد ،داد و بیــداد
میکــرد و از ماشــین پیــاده شــد .مــادرم با دلهــره طرف
مــا دویــد :خــدارو شــکر ســالمید. . .
پــدرم بــا عصابنیــت بــه علــی گفت :بیــا پاییــن پدر
سگ .
نه. . .
میگــم بیــا پاییــن . . .از اول گفتــم ایــن حیــوون رو
بایــد بــا طنــاب ببنــدم.
مــادرم التماســش میکــرد :ولــش کــن ،فــدای
ســرش . . .قضــا بــا بــود.
بیــا پاییــن تــا نیومــدم بــاالی وانــت مثــل آینــه
پرتــت نکــردم پاییــن.
علــی تــرس گرفتــه بــودش .آب دهانــش را قــورت
نمیــداد :بخــدا خــودش افتــاد . . .بابــا غلــط کــردم.
دســتش را طــرف علــی دراز کــرد .بازویــش را
گرفــت و پاییــن کشــید .علــی صورتــش را گرفــت
ســیلی نخــورد .مــادرم دســت پــدرم را گرفتــه بــود و
التماســش میکــرد. . .
مادرم را هل داد .دستان علی را پایین کشید.
از تــرس چشــمانم را بســتم .تــکان نخــوردم تــا
مبــادا مــرا ببینــد .از صــدای ســیلی تکانــی خــوردم.
آرام گریــه میکــردم .همــش تقصیــر مــن بــود .صــدای
نفریــن هــای مــادرم. . .
صــدای گریــه هــای علــی عذابــم میــداد .آهســته
ســرم را بــاال آوردم .پــدرم دورتــر ،بــا آینــه و شــمعدانی
شکســته مــی آمــد .ســرم را چرخانــدم ،مــادرم بــا چادر
خــون دمــاغ علــی را پــاک میکــرد :دســتش بشــکنه،
مــادر فــدات بشــه ،قوربونــت بــرم. . .
علــی بــا صــدای لــرزان و چشــمانی خیــس دســت
مشــت کــرده اش را طــرف مــادر دراز کــرد :بیــا مامــان.
..
اینــم انگشــترت کــه گم شــده بــود .واســت پیداش
کــردم. . .
منی که آهسته گریه میکردم. . .
و پدرم که آهسته پک به سیگار میزد. . .
و مادرم آهسته دستان علی را میبوسید. . .
و علی ،آهسته در آغوش مادرم ،آرام میشد. . . .
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نشد یک لحظه از یادت جدا دل؛
زهی دل ،آفرین دل ،مرحبا دل!
ز دستش یک دم آسایش ندارم،
نمی دانم چه باید کرد با دل؟
هزاران بار منعش کردم از عشق،
مگر برگشت از راه خطا دل؟

چهره را از عشق خوبان ارغوانی کرده ایم

به چشمانت مرا دل مبتال کرد،

شوخ چشمی بین که در پیری جوانی کرده ایم

فالکت دل ،مصیبت دل ،بال دل!

از سر کوی تو گیرم که روم جای دگر

از این دل ،داد من بستان خدایا،

کو دلی را که سپارم به دآلرای دگر

ز دستش تا به کی گویم :خدا ،دل!

عاقبت از سر کوی تو برون باید رفت
گیرم امروز دگر ماندم و فردای دگر

درون سینه آهی هم ندارد؛

مگر آزاد کنی ،ورنه چو من بندۀ پیر

ستمکش دل ،پریشان دل ،گدا دل!

گر فروشی ،نستاند ز تو موالی دگر

به تاری گردنش را بسته زلفت،

عاشقان را طرب از بادۀ انگوری نیست

فقیر و عاجز و بی دست و پا دل!

هست مستان تو را نشئه ز صهبای دگر

بشد خاک و ز کویت برنخیزد،

بهر مجنون تو این کوه و بیابان تنگ ست

زهی ثابت قدم دل ،باوفا دل!

بهر ما کوه دگر باید و صحرای دگر

ز عقل و دل ،دگر از من مپرسید؛

ما گدائی در دوست به شاهی ندهیم

چو عشق آمد ،کجا عقل و کجا دل؟!

زانکه این جای دگر دارد و آن جای دگر

تو ،الهوتی ،ز دل نالی ،دل از تو،

گر به بتخانۀ چین نقش رخت بنگارند
هرکه بیند ،نکند میل تماشای دگر

حیا کن ،یا تو ساکت باش یا دل!

راه پنهانی میخانه نداند همه کس
جز من و زاهد و شیخ و دو سه رسوای دگر

الهوتی

کس زبان چشم خوبان را نمی داند چو ما
روزگاری این غزاالن را شبانی کرده ایم
صد قدم پیش است از ما خاک ره در اعتبار
گرچه در راه تو عمری جانفشانی کرده ایم
سایه ما بر دل یاران گرانی می کند
تا کجا بر خاطر موری گرانی کرده ایم؟
چون نباشد اول بیداری ما خواب مرگ؟
ما که خواب خویش را در زندگانی کرده ایم
نامرادیهای ما صائب به عالم روشن است
بر مراد خلق دایم زندگانی کرده ایم
صائبتبریزی
بنگر ز صبا دامن گل چاک شده
بلبل ز جمال گل طربناک شده
در سایه گل نشین که بسیار این گل
در خاک فرو ریزد و ما خاک شده

دل «فرهنگ» ز غم های جهان خون شده بود

خیام

غم عشق آمد و افزود به غم های دگر
فرهنگ شیرازی
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عشق از ازلست و تا ابد خواهد بود
جوینده ی عشق بیعدد خواهد بود
فردا که قیامت آشکارا گردد
هر دل که نه عاشق است رد خواهد بود

مولوی

گاهی به نگاهی دل ما شاد نكردی
حيف از تو كه ويران ه ای آباد نكردی
صد بار ز گلزار خزان آمد و گل رفت
وين مرغ اسير از قفس آزاد نكردی
اي خسر ِو شيريندهنان اين نه وفا بود
يك رهگذری جانب فرهاد نكردی
بسيار مبال ای شجر وادی ايمن!
يك جلوه چو آن حسن خداداد نكردی
محبت
بايد ز تو آموخت حزين رشك ّ
لبري ِز فغان بودی و فرياد نكردی
حزين الهيجی

سخت زیبا میروی یک بارگی
در تو حیران میشود نظارگی
این چنین رخ با پری باید نمود
تا بیاموزد پریرخسارگی
هر که را پیش تو پای از جای رفت
زیر بارش برنخیزد بارگی
چشمهای نیم خوابت سال و ماه
همچو من مستند بی میخوارگی
خستگانت را شکیبایی نماند
یا دوا کن یا بکش یک بارگی
دوست تا خواهی به جای ما نکوست
در حسودان اوفتاد آوارگی
سعدیا تسلیم فرمان شو که نیست
چاره عاشق به جز بیچارگی
سعدی

بوی آن گمشده گل را ز چه گلبن خواهم؟
که چو باد از همه سو می دوم و گمراهم
همه ســر چشمم و از دیدن او محــرومم
همـــه تن دستم و از دامـن او کوتــــاهم
داشتم یــــاری و یـاران چه قیـامت یاری
قامتی داشت به دلخــواه و رخی زیبا هم
دیگــر از دیــدن چشمـان سیه می ترسم
که سیــه چشــم مهی با نگهی زد راهــم
مهدی اخوان ثالث

بهــر پرسیدنم ای مایه ناز آمده ای
تو می آیی دگر باره بدیدارم
و از شوق دوباره دیدن ِ
آن روی مهتابی
چه بارانیست چشمانم
قدم بر چشم من بگذار
و من از خاطرات با تو بودن ها
بسازم چتری از برگان آن دفتر
بگیرم بر سرت آن را
مبادا خیس گردی تو
به زیر بارش باران چشمانم
دکتر علی سراجی

در راهت ای جان جهان تا کی ز جان پروا کنم!
دريا چو ميخواند مرا با قطره چون سودا کنم؟
گر خاک ميخواهی مرا يکباره خاکستر شوم!
ور بحر ميخواهی مرا اين ديده را دريا کنم!
اندر رهت ای بی نشان دورم بسی از کاروان!
ای قافله ساالر جان رحمی که ره پيدا کنم!
بی کينه باشد سينه ام صافی بود آئينه ام!
دست طلب بر دل نهم ديده سوی باال کنم!
چون صبح دارم يکنفس وز حسرت ديدار و بس!
يک جلوه بنمای و بس بگذر تماشاها کنم!
چون شمع ميسوزد ز جان اشک روان سوزم بجان!

من به دیوانگی از عشق تو افسانه شدم
عشق گفتی و من از عشق تو دیوانه شدم
َرستم از سرزنش و مرحمت دشمن و دوست
شکر کز دولت عشق از همه بیگانه شدم
رفت جان در هوس آن گل رعنا و مرا
عاقبت در سر آن شمع چو پروانه شدم
سالها درد کشیدم که درین دیر خراب
همدم ساغر و همصحبت پیمانه شدم
اهلی شیرازی

با((زهره))گو در عاشقی من خويش را رسوا کنم!

بنده ات من چه عجب بنده نواز آمده ای
سرو من اینقدر این سرکشی و ناز چرا ؟
گر به دلجویی ارباب نیـــاز آمده ای
من غارت زده مانده است که تو
رفته و دین و دلـم برده و باز آمده ای؟
چه غم از عجز و نیاز منت ای سـرو روان
که ز سر تا به قدم عشوه و ناز آمـده ای
نرسد آفـــت گلچین به تو ای گلبن ناز
که زخوبی همه برگ و همه ساز آمده ای
زآتش عشق سزد الف خالصت مشتاق
تو که در بوته محنت به گـــــداز آمده ای
مشتاق اصفهانی

منصوره اتابکی(زهره)

زندگی بسیار مسحور کننده است فقط باید با عینک مناسبی به آن نگریست
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بــــــه یاری خداوند متعال تصمیــــــــم
بــر آن اســت کــه در چنــد شــماره از ایــن نشــریه
اماکــن تاریخــی شهرســتان ســبزوار را معرفــی نماییم.
در ایــن شــماره ســعی شــده اســت اطالعاتــی در مــورد
خیابــان بیهــق بــرای شــما خواننــدگان گرامــی ارائــه
گــردد.
بــر اســاس منابــع تاریخــی قصبــه ســبزوار از زمــان

ای گرامی خطه زرخیز ایران ،سبزوار
ای که خاکت تا قیامت ،باد پر نقش و نگار
ای که اندر مردی و مردانگی افسانه ای
بادتادنیابودنامبلندتبرقــــــــرار
سروده شادروان علی اصغر بلوکی(فرزان)
 20اردیبهشت1375

آل بویــه و دیلمیــان رونــق بیشــتری پیــدا کــرده
بطــوری کــه مســجد پامنــار و مدرســه فخریــه یــادگار
آن دوران مــی باشــد .شــادروان دکتــر علــی شــریعتی
عقیــده داشــت کــه قلعــه نظامــی ســبزوار(ارگ) را امیر
عبدالــرزاق باشــتنی ســربدار ســاخته اســت و مســجد
جامــع شــهر از زمــان ســربداران بــه مــرور تــا قاجاریان
تکمیــل شــده اســت.

دوست داشتن انسانها به معنای دوست داشتن خود به اندازه ی دیگری است.

بــرج و بــاروی شــهر در محــدوده دروازه عــراق در
غــرب ،دروازه نیشــابور در شــرق ،بــاغ ملــی کنونــی
در شــمال دروازه ی ارگ و فلکــه سبریز(ســر بــه ریــز)
در جنــوب دروازه جنوبــی را تشــکیل مــی داده اســت.
خیابــان بیهــق محــات ســبزوار را بــه هــم ربــط داده
اســت .محلــه هــای داخــل شــهر قبــل از خیابــان
کشــی بیهــق ســبزوار عبــارت بودنــد از:

 -1کــوی نواش(نقابشــک) :مــردم این محــل برای
مبــارزه بــا دشــمنان نقــاب بــه صــورت مــی زدنــد لــذا
ایــن محلــه را نقابشــک گفتــه انــد و بــه علــت ایــن
کــه در پاییــن ایــن محلــه پوســت و پشــم دباغــی و
یــا معاملــه مــی شــده ،آنجــا را محلــه ی دبــاغ هــا،
تیماچــی هــا و چرمچــی هــا هــم مــی گفتنــد.
 -2محلــه ی سروســتان :کــه بخاطــر درختان ســرو
بلنــد قامــت بدیــن نــام مشــهور بوده اســت.
 -3محلــه ی ســرده :کــه خیابــان قائــم فعلــی
جــای آن را گرفتــه اســت .همــان هشــت بهشــت و
خانــهی زیبــای بیدخــوری هــا بــوده کــه در احــداث
خیابــان قائــم خــراب شــده اســت.
 -4محلــه ی حمــام حکیــم :کــه در آن محلــه
حکیــم و فیلســوف مشــهور حاج مالهــادی ســبزواری
زندگــی مــی کــرده اســت .متولی هــا و شهرســتانی ها
و الهوتــی هــا در ایــن محلــه زندگــی مــی کردنــد.
 -5محلــه کوچــه آقــا :کــه آیــت ا ...حــاج میــرزا
حســین بــزرگ علــوی در آن محلــه زندگــی مــی
کــرده اســت.
 -6کوچــه افتخــار :کــه درآنجــا دانشــمند بــزرگ و
پزشــک مشــهور افتخــار الحکمــا زندگــی مــی کــرده
اســت.
 -7محلــه قنبــر ســیاه :کــه در انتهــای کوچــه
افتخــار بــوده کــه گفتــه شــده مدتی قنبــر ،غــام امام
علــی(ع) در آنجــا زندگــی مــی کــرده اســت.
 -8محلــه ی سرســنگ :کــه ســنگ بزرگــی جلوی
آن قــرار داشــته اســت و بــه ایــن نــام مشــهور شــده
اســت.
 -9محلــه ی گودانبــار :کــه بهــره و خنــدق هــای
زیــادی داشــته و بــه لحــاظ گــودی زیــاد آنجــا را
گودانبــار گفتــه انــد و تــا امامــزاده شــعیب ادامه داشــته
اســت.
 -10محلــه ی نــه بــام :کــه نزدیــک مســجد جامع
واقــع شــده و بــه دلیــل آن کــه پشــت خانه هایشــان را
تخــت مــی ســاخته انــد و از پشــت بــام یــک منــزل تا
نــه منــزل مــی توانســته انــد رفــت و آمــد کنند بــه این
خاطــر بــه نــه بــام مشــهور شــده اســت و در انتهــای
منابع:
-1تاریخبیهق :ابوالحسنبیهقی
 -2تاریخ ایران باستان :حسن پیر نیا
-3احسنالتقاسیمفیمعرفةاالقالیم:مقدسی
-4معجمالبلدان:یاقوتحموی
-5سبزوارشهردیرینههایپایدار:محمودبیهقی
-6دایرهالمعارفبزرگسبزوار:بیهقی

آن کوچــه بــازار قنادهــا قــرار داشــته اســت و در ســر
کوچـهی آن هــا مغــازه ی(غــام مـ ِّ
ـل شــمس) واقــع
شــده بــود کــه در مغــازه ی او همــه چیز را میتوانســتی
مشــاهده نمــود و همــه چیــز روی هــم انباشــته شــده
بــود .از زشــتی مغــازه ی او دیگــران عبــرت گرفتــه و
د ّکان هــا را ســاختند( د ّکان :بــه معنــی مرتــب چیــدن
کاالهایــی بــرای فــروش) و بعدهــا ویتریــن بــه دکان
هــا وارد شــد و نامــش را بــه فروشــگاه تغییــر دادنــد.
-11محلــه ی حــوض چــارراه :کــه ایــن محلــه
روبــروی مســجد جامــع بــوده و بــر ســر چــارراه داخــل
ـچ مســجد پاییــن آن
کوچــه یــک آب انبــار بــود و بِخـ ِ
قــرار داشــت و مــردم از آن آب انبــار آب برمیداشــتند
و حمامــی بنــام حمــام خــان در کنــار ایــن آب انبــار
وجــود داشــته اســت.
 -12محلــه کاله فرنگــی :کــه بــه علــت اســتفاده
مــردم از کاله هــای غیــر معمــول کــه دولــت رواج
داده بــود بــه کاله فرنگــی هــا مشــهور شــدند و
ایــن کوچــه بزرگتریــن کوچــه ســبزوار محســوب
میشــده و تــا ارگ بــاغ ملــی ادامــه داشــته اســت.
ســرمایه دار معــروف امیــری کیــذوری در آن کوچــه
زندگــی میکــرده اســت .ایــن کوچــه از ســمت غــرب
بــه ژاندارمــری هــم متصــل شــده اســت.
 -13محلــه ی کولــی هــا :کــه ایــن کولــی هــا از
رانــده شــده هــای هندوســتان بــوده کــه بــه ایــران
مهاجــرت کــرده بودنــد و در بیشــتر شــهرها ســاکن
شــده انــد .گروهــی از آنــان در ســبزوار ســکونت یافتــه
و بنــام غ ُُرشــمارها مشــهور شــده انــد .انتهــای کوچهی
کولــی هــا بــه میــدان انتهــای ســرای معمــارزاده وصل
مــی شــده اســت و از دیگــر ســو بــه کوچــه پادرخــت
وصــل بــوده و تــا میــدان اســرار کوچــه ی زرگرهــا
امتــداد داشــته اســت.
 -14محلــه ی الداغــی هــا :کــه راه ارتباطــی دروازه
عــراق بــا میــدان اســرار بــوده و در وســط آن کوچــه
حســینیه ی بزرگــی بنــام میــرزا آقــا بابا(زنــدان اول
انقــاب اســامی) وجــود داشــته اســت .چنــد نفــر از
ســرمایه داران بنــام ،از جملــه خانــواده هــای الداغــی
در آن کوچــه زندگــی مــی کــرده انــد .در انتهــای آن

کوچــه آس دایــر بــوده ایــن آس توســط اســب یــا
االغ حرکــت مــی کــرد .بعضــی آس هــا گنــدم آرد
میکردنــد و بعضــی دانــه هــای روغنــی لــه مــی
کردنــد و بــرای تهیــه ی روغــن از آن آس هــا اســتفاده
میشــد .انــواع آس عبارتنــد از -1 :دســت آس -2خــر
آس -3آب آس(آســیاب)
در کتــاب مــرآت البلــدان نوشــته شــده کــه پــس
از حملــه ی مغــول هــا بــرج و بــاروی بیهــق ســبزوار
قدیــم را امیــر وجیــه الدیــن ســربدار ســاخته اســت.
پــس از ســال هــا جمعیــت ســبزوار فزونــی گرفــت
و مــردم بــه فکــر توســعه ی شــهر افتادنــد و اقــدام بــه
کشــیدن خیابانــی در امتــداد راه مــال رو شــرقی غربــی
کــه از ســمت مشــهد نیشــابور بــه شــاهرود و ری و
قــم و عــراق امتــداد داشــت .احــداث ایــن خیابــان بنام
بیهــق از ســال  1306شمســی شــروع و تا ســال 1316
بــه مــر ور تکمیــل شــد.
تنهــا ابــزار مــدرن آن زمــان بــرای انتقــال مصالــح
ســاختمانی زنبه(زنبیــل) بــوده اســت .در ابتــدا و
انتهــای ایــن راه مالــرو کاروانســراهایی بــوده کــه
وقتــی کاروانهــای تجــاری شــب هــا بــه ســبزوار
مــی رســیدند در ایــن کاروان ســراها اســتراحت مــی
کردنــد .کاروان ســرای شــرقی هــم اکنــون بنــام مــوزه
مــردم شناســی در کنــار پــارک فلکــه زنــد و کاروان
ســرای غربــی هــم اکنــون پشــت ســاختمان اداره برق
قدیــم قــرار دارنــد .فلکــه شــرقی شــهر را رضــوان نــام
گذاشــتند و فلکــه غربــی را کــه مشــابه هــم بودنــد
فقــط نــام متــراژ مســاحت را بــر آن نهادنــد( .ســی و
ســه هــزار متــری)

ـز توجــه داشــته باشــند
ـدگان عزیـ
خواننـ
کــه ادامــه ایــن مطلــب در چندیــن شــماره آینده
منتشــر خواهــد شــد .در ضمــن از کلیــه کســانی
کــه در تهیــه ایــن مطلب با مــا همــکاری نموده
انــد بــه ویــژه آقــای احمــد خلیلیپــور کمــال
تشــکر و ســپاس را داریــم.
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قمه قوش
بونــژو ،بونــژو مــادام ،ســاالم ،ســاالم ....و بعــد بــا لهجــه غلیظــی گفــت :ســاالم بــی بــی،
یــک ماچــه بتــه ،وبعــد همــه زدنــد زیــر خنــده .مــادر ســورنا همســر رییــس جمهور فرانســه
اصالتــا ســبزواری و از روســتای صدخــرو ســبزوار بــود .مکــرون حســابی ذوق زده شــده بــود و
در حالــی کــه چایــی اش را ســر می کشــید چشــمش به کادوهــای خانــواده همســرش افتاد.
اوه مای گاد ،پیســتاکو ،پیســتاکو(ترجمه :پســته) زافــاران ،زافاران(ترجمه :زعفــران) و همینطور
یکــی یکــی گفــت تــا چشــمش بــه یــک گونــی بــزرگ افتــاد و بــا تعجــب گفــت :ایــن چی
هســت؟ حــاال نوبــت تمــام فامیــل ســورنا بــود کــه یــک صــدا بگوینــد :نــون کاک ،نــون
کاک .مکــرون جــوان تکــرار کــرد :نــون دوقــاق ،نــون دوقاق(توضیــح نویســنده :فرانســوی

موبایــل را برداشــت و دوبــاره شــماره هــا را چــک کرد .شــماره دریــا ســاالر-فرمانده نیروی
دریایــی -تــوی فهرســت مخاطبانــش نبــود .بــا عصبانیــت بــا خــودش تکــرار کــرد :لولیــا،
لولیــا ....لولیــا اســم دختــرش بــود کــه دائمــا بــا گوشــی پــدر ور میرفــت .تلفــن زنــگ خــورد:
آقــای رئیــس جمهــور! بله خــودم هســتم جنــاب دریاســاالر بفرماییــد...
ســکوت مکــرون جــوان طوالنــی شــد و بعــد بــا آشــفتگی جــواب داد :همچیــن چیــزی
غیــر ممکنــه ،تــا حــاال بایــد بــه شــما تحویــل داده مــی شــد .مــن پیگیــری مــی کنم تــا دو
ســاعت دیگــر تعــداد دو موشــک زیردریایــی هســته ای تحویل نــاوگان نیروی دریایی شــود.
در همیــن حال گوشــی پشــت خطی داشــت ،همســرش بــود .بــا دســتپاچگی از از دریاســاالر
عذرخواهــی کــرد و گوشــی را جــواب داد .اصــا آمادگــی حضــور در دو جبهــه را نداشــت!!!
ســام عزیــزم ،بابــات اینــا اومدن؟خواهــش مــی کنم ســریع بگو چیــکار داری .همســرش
گفــت :عزیــزم لطفــا ســر راه خونــه یه کــم مارچوبــه ،داروگــر ،نعنــاع فلفلــی ،زردچوبــه و دوتا
شــونه تخــم مــرغ بــا یــه مقــدار روغــن زرد گوســفندی و گــردو بگیــر بیــار .سورنا،همســر
امانوئــل جــوان از مــادری ایرانــی و پــدری فرانســوی بــود .امانوئــل بــه ســرعت بــه مکالمه با
دریاســاالر بــوق دوشــام فرمانــده نیــروی دریایی بازگشــت.
جنــاب دریاســاالر دربــاره آن دو شــانه تخــم مــرغ کــه خدمتتــان گفتــم حتما تا دو ســاعت
دیگــه بایــد تهیــه شــود .دریاســاالر بــا تعجــب پرســید :قربــان دو تــا چــی؟ دوتاچــی؟؟!!
امانوئــل مکــرون خیلــی زود متوجــه اشــتباهش شــدوخنده کنــان تصحیــح کــرد :دوتــا بمب
هســته ای زیردریایــی متوســط ،ســپس هــردو بــا خنــده خداحافظــی کردنــد.
ســاعتی بعــد و در پــی یــک روز کاری نســبتا طوالنــی در جمع خانواده همســرش نشســته
بود.

هــا بعضــی از حــروف را نداشــته و بــه جایــش مــی گوینــد ق .مثــا بــه کاخ کرملیــن مــی
گوینــد کاخ ققملین.تمام)
ســاعتی بعــد خانــواده بــزرگ مکــرون جــوان مشــغول خــوردن لذیذتریــن غــذای محلــی
ســبزواری بودنــد .بــوی نعنــا داغ و روغــن زرد تمــام کاخ الیــزه را پــر کــرده بــود .مکــرون
جــوان در حالــی کــه لقمــه هــای بــزرگ نــون کاک را بــا دســت بــر مــی داشــت تکــرار مــی
کــرد :قمــه قــوش ،قمــه قــوش...
در همیــن حیــن موبایــل قرمز(فوریــت هــای ریاســت جمهــوری) زنــگ خــورد و مکــرون
جــوان بــا بــی میلــی گوشــی را برداشــت ،دریــا ســاالر بــوق دوشــام بــود .مکــرون بــه دقــت
گــوش مــی کــرد .دریــا ســاالر مــی گویــد :قربــان کلیــه فعالیــت هــای واحدهــای نیــروی
دریایــی متوقــف شــده و ناوهــای جنگــی در دریاهــا ســرگردان شــده انــد .ژنــرال بــا نگرانــی
ادامــه مــی دهــد :قربــان ،بــوی نعنــاع داغ و روغــن زرد تمــام منطقــه را پــر کــرده و ملوانــان
دســت از کار کشــیده و در حــال استشــمام بوهــای تــو هــوا هســتند.
مکــرون بــه شــدت نگــران مــی شــود .اگر دشــمن بفهمــد نیــروی دریایــی فرانســه تحت
تأثیــر بــوی قمــه قــوش عمــا بــی اختیــار شــده اســت بــرای حاکمیــت ملــی فرانســه بــی
نهایــت خطرنــاک اســت .آن دو باهــم خداحافظــی کردنــد و مکــرون جــوان بــه ســرعت
مشــغول گفتگــو بامشــاورانش شــد .دقایقــی بعــد مکــرون جــوان از جایش پریــد و فریــاد زد:
دون ژوقــا ،دون ژوقا(ترجمــه :یافتــم ،یافتــم) .
مکــرون گوشــی را برداشــت و بــه دریاســاالربوق دوشــام چنیــن گفــت :مــن امانویــل
مکــرون ،رئیــس جمهــور فرانســه بــه شــما دســتور مــی دهم مــواد زیــر را تهیــه و به دســت
بیــن واحدهــا توزیــع کنید:گــردو ،روغــن زرد ،کمــه ،نــون دوقــاق ،نعنــاع ....همزمــان ســورنا
چــک لیســت را کنتــرل مــی کرد .ســپس نحــوه ی تهیــه ی قمــه قــوش در تلگرام ریاســت
جمهــوری فرانســه گذاشــته شــد تــا تمــام واحدهــا از آن اســتفاده کننــد.
ســاعت دوازده شــب بــوی نعنــاع داغ وقمــه قــوش تمــام ســاحل و دریــا را پــر کــرده و
ملوانــان و کاپیتــان هــای فرانســوی یــک احســاس متفــاوت و جدیــد را تجربــه کــرده بودند.
ملوانــان آواز مــی خواندنــد و فرماندهــان اشــعار حماســی مــی ســرودند .آنهــا بــا صــدای بلند
مــی خواندنــد :
ژون توا ،آن دروا ،دالپو قند قمه قوش
(من دالوی هستم که هرگز نمی میرم چون قمه قوش می خورم).

.

ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیمودهایم میتوانیم هدایت کنیم.

آشپـزی
رژیمـی

شيرينيلوکوم
پرتقاليترکيهاي

کتلتماهيقزلآال

کتلــت ماهــی قــزل آال غذایــی خوشــمزه و ســالم اســت کــه
میتوانیــد در وعــده هــای ناهــار و شــام ســرو کنیــد .ایــن غــذای
رژیمــی بــا روغــن زیتــون ســرخ میشــود.
زمــان آمــاده ســازی مــواد اولیــه و مایحتــاج آن حــدودا  30دقیقــه و
زمــان پخــت و انتظــار آن در حــدود  15دقیقــه میباشــد.
توجــه کنیــد مقــدار مــواد اولیــه در دســتور تهیــه کتلــت ماهــی قــزل
آال بــرای  4نفــر مناســب میباشــد.
مواد الزم:
* ماهی قزل آال  300:گرم
* پیاز 1 :عدد
* سیر2-1 :حبه (مقدار دلخواه)
* جعفری خرد شده  3 :قاشق غذاخوری
* آرد ذرت یــا پــودر نــان بــرای قــوام  2 :قاشــق غذاخــوری (بــه
دلخــواه مــن نریختــم)
* زردچوبه ،فلفل و نمک  :به مقدار الزم
* روغن زیتون  :به مقدار الزم
طرز تهیه:
ماهــی را خــام در غــذا ســاز یــا چــرخ گوشــت ریختــه و چــرخ مــی
کنیم .
پیاز و سیر را هم همراه ماهی چرخ می کنیم.
بعــد پــودر نــان یــا آرد ذرت را اضافــه مــی کنیــم ،اگــر مــی بینیــد
موادتــان شــل نیســت مــی توانیــد اصــا اســتفاده نکنیــد.
ســپس جعفــری خــرد شــده ،زردچوبــه و نمــک و فلفــل را اضافــه
کــرده و خــوب مخلــوط مــی کنیــم.
مــواد را بــه شــکل دلخــواه حالــت مــی دهیــم و در روغــن زیتــون بــا
حــرارت مالیــم ســرخ مــی کنیــم.
ســپس کتلــت ماهــی قــزل آال را بــا ســبزیجات دلخــواه تزییــن کرده
و ســرو میکنیــم.
نوش جان

طرز تهیه شیرینی لوکوم پرتقالی ترکیه ای
لوکــوم از شــیرینی هــای مخصــوص ترکیــه ای اســت که بســیار خوشــمزه بــوده و طرفــداران
زیــادی دارد .شــیرینی لوکــوم انــواع مختلفــی دارد کــه در این شــماره دســتور پخت شــیرینی
لوکــوم پرتقالــی را خواهیــد دید.
مواد الزم:
 2لیوان آب پرتقال تازه
 2قاشق غذاخوری سرپر نشاسته
 1استکان کوچک شکر
 1قاشق مرباخوری کره
وانیلکمی
 1لیوان پودر نارگیل و پودر پسته
طرز تهیه:
آب پرتقــال ،نشاســته و شــکر را داخــل قابلمــه بریزیــد و روی حــرارت بگذاریــد تــا وقتی که
بجوشــد و غلیظ شــود.
مــدام هــم بزنیــد و بپزیــد .ســپس از روی اجــاق برداریــد و  1قاشــق مرباخــوری کــره و در
صــورت تمایــل وانیــل اضافــه کنیــد و هــم بزنیــد تــا بــا گرمــای مــواد آب شــود.
بــرای قالــب بایــد از لیــوان بلنــد و صــاف اســتفاده کنیــد و بــرای اینکــه راحــت بیــرون بیــاد
داخــل لیــوان هــا را خــوب خیــس کنیــد و آب را بیــرون بریزیــد.
مــواد پختــه شــده را بــه صــورت گــرم داخــل لیــوان هــا بریزیــد 4/5 .ســاعت و یــا  1شــب
داخــل یخچــال بگذاریــد .وقتــی کامــا بســته شــد از یخچــال بیــرون آوریــد.
شــیرینی را از لیــوان هــا بــا دقــت بیــرون آورده و داخــل بشــقابی کــه پــودر نارگیــل ریختهایــد
بگذارید.
توجه :اگر قسمت باال را از لیوان جدا کنید و کمی تکان دهید راحت بیرون می آید.
تمــام قســمتها را در پــودر نارگیــل زده و بــه قطــر یــک بنــد انگشــت بــرش بزنیــد و مجــدد
زیــر و روی لوکــوم را در پــودر نارگیــل بغلتانیــد.
منبع:کانالآشپزیسپیده-تبسمبانو

ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیمودهایم میتوانیم هدایت کنیم.
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بیماریهای
متابولیکارثی
بــهدلیــل بــاال بــودن آمــار ازدواجهــای فامیلــی
بیماریهــای متابولیــک ارثــی بــه عنــوان
بیماریهــای بومــی کشــورمان شــناخته میشــوند.
ضایعــات شــدید مغــزی ،عقبماندگــی ذهنــی،
فلجهــای عضالنــی ،مشــکالت کبــدی ،ســنگهای
ی ماننــد آبمرواریــد و
ادراری ،نارســائیهای چشــم 
آبســیاه +و بیماریهــای قلبــی از عوارضــی هســتند
کــه بــرای کــودکان مبتــا بــه ایــن مشــکل پدیــد
خواهــد آمــد .در حــال حاضــر بــا پیشــرفت امکانــات
و انجــام تســتهای جدیــد غربالگــری در بــدو
تولــد میتــوان بــه وجــود بیماریهــای متابولیــک
ارثــی پــی بــرد و در صــورت تشــخیص صحیــح و
بــه موقــع ایــن بیماریهــا در داخــل کشــور قابــل
درمــان خواهنــد بــود .تأخیــر در تشــخیص و درمــان
عالئم اختالالت متابولیک ارثی
عالئــم اختــاالت متابولیــک ژنتیکــی بســته به
نــوع مشــکل متابولیکــی بــه وجــود آمــده متغیرند.
برخــی از عالئــم ایــن اختــاالت عبارتنــد از:
بیحالــی  -کــم اشــتهایی  -درد شــکم -
اســتفراغ
کاهــش وزن  -زردی  -عــدم افزایــش وزن یــا
رشــد  -تأخیــر در رشــد
عــود ناگهانــی عارضــه (حملــه)  -کمــا  -بــوی
غیرعــادی ادرار ،نفــس ،عــرق یــا بــزاق

خطرنــاک اســت و بــه ازای هــر مــاه تأخیــر در
تشــخیص و درمــان در بیماریهــای متابولیــک ارثــی،
ظرفیــت ضریــب هوشــی کــودک  ۴/۵واحــد کاهــش
مییابــد .اگــر در یکســال اولیــه تولــد ،بیمــاری
کــودک شــناخته نشــده و درمــان آغــاز نشــود ،حــدود
 ۵۰درصــد ظرفیــت ضریــب هوشــی کــودک کاهــش
یافتــه و درمــان وی در آینــده بــا مشــکالت بیشــتری
روب ـهرو خواهــد شــد.
ایــن بیماریهــا همگــی ارثــی بــوده و ناشــی از
وجــود یــک ژن معیــوب هســتند کــه از طــرف پــدر
ومــادر بــه ارث میرســد.
در ایــن بیمــاری ســوخت رســانی مــواد غذایــی
در بــدن بــرای تولیــد انــرژی الزم جهــت مغــز و
اعضــای حیاتــی بــدن ،مختــل میشــود و دســتور

پروتئینســازی معیــوب را صــادر میکنــد.
در ایــن حــال تبدیــل مــواد شــیمیایی در بــدن دچــار
اختــال میشــود و باعــث تولیــد مــواد ســمی در بدن
میگــردد کــه صدمــات مختلفــی بــه اعضــای بــدن از
جملــه مغــز وارد میکنــد.

جایگزیــن کــردن آنزیــم یــا ســایر مــواد شــیمیایی
درمان اختالالت متابولیک ارثی
الزم ،کــه در بــدن تولیــد نشــده یــا غیرفعالنــد ،جهــت
درمانهــای محــدودی بــرای ایــن اختــاالت عادیســازی فراینــد متابولیســم بــدن تــا حــد ممکــن.
حــذف محصــوالت ســمی متابولیســم کــه بــه خاطــر
ژنتیکــی عامــل ایــن عارضههــا بــا
وجــود دارد .نقــص
ِ
فنآوریهــای موجــود قابــل اصــاح نیســت .بــه همیــن اختــال متابولیکــی در بــدن جمــع میشــوند.
بیمــاری هــای متابولیکــی ارثــی عامــل مهمی بــرای کاهش
دلیــل ،هــدف درمانهــای موجــود کار بر روی مشــکالت
ضریــب هوشــی خردســاالن بــه شــمار مــی رونــد .بــرای
متابولیــک اســت.
درمانهایــی کــه در حــال حاضــر بــرای اختــاالت پیشــگیری از بــروز ایــن قبیــل بیماریهــا بهتــر اســت قبــل
متابولیــک ژنتیکــی وجــود دارنــد از چنــد اصــل کلــی از ازدواج فامیلــی بــه مشــاوره ژنتیــک مراجعــه کنیــد و بــا وی
در مــورد احتمــال بــروز ایــن قبیــل بیمــاری هــا در فرزندتــان
پیــروی میکننــد:
کاهــش یــا حــذف مصــرف هرگونــه غــذا یــا دارویــی مشــورت کنیــد.
کــه بــدن نمیتوانــد بــه درســتی آن را متابولیــزه کنــد.
منابع:

جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست.

http://drmanshadi.ir/manshadi
http://nobellab.com
/http://drgholampour.ir
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کارشناس ارشد مردم شناسی

زنــده یــاد مهــرداد بهــار ،اســطوره شــناس ایــران ،حاجــی
فیــروز را بازمانــده آییــن ایــزد شهیدشــونده دانســته و مراســم
ســوگ ســیاوش را نیزنمــوداری از همیــن آییــن ارزیابــی کرده
اســت .چهــره ســیاه او نمــاد بازگشــت از جهــان مــردگان و
لبــاس ســرخ او نیــز نمــاد خــون ســرخ ســیاوش و حیــات
مجــدد ایــزد شــهید شــونده و شــادی او شــادی زایــش دوباره
آنهاســت کــه بــا خــود ،رویــش و برکــت میآورنــد .مهــرداد
بهــار نیــز ســیاوش را بــا ایــزد نباتــی بومــی مربــوط میدانــد.
چــرا کــه پــس از شــهادت ســیاوش ،از خونــش گیاهــی
میرویــد .ایــن همــان برکــت بخشــی و رویــش اســت .بــا
ایــن تعابیــر ،وی معنــای دیگــری بــرای نــام ســیاوش ارائــه
میدهــد .ســیاوش را کــه صــورت پهلــوی آن ســیاوخش و
صــورت اوســتایی سیاورشــن اســت ،معمــوال بــه دارنده اســب
ســیاه یــا قهــوهای معنــا میکننــد .امــا مهــرداد بهــار با ریشــه
یابــی آییــن ســیاوش ،معنــای ایــن نــام را مــرد ســیاه یاســیه
چــرده میداندکــه اشــاره بــه رنــگ ســیاهی اســت کــه در
ایــن مراســم بــر چهــره میمالیدنــد یــا بــه صورتک ســیاهي
کــه بــ ه کار میبردنــد .ایــن مطلــب قدمــت شــگفت آور
مراســم حاجــی فیــروز را نشــان میدهــد کــه بــه آییــن تمــوز
و ایشــتر بابلــی و از آن کهنــه تــر بــه آیینهــای ســومری
میپیونــدد.
«شــیدا جلیلونــد صدفی»کــه بــر افســانه هبــوط ایشــتر،
ایزدبانــوی بــاروری و زایــش در اســاطیر بیــن النهریــن
کار کــرده ،بــه نکتــهای برخــورد کــرده کــه آن را تاییــدی
بــر نظریــه زنــده یاد«مهــرداد بهــار» میداننــد .هــر چنــد
روایــت جلیلونــد بــا روایــت دیگــر کمــی متفــاوت اســت امــا
خوانــدن آن نیــز شــاید خالــی از لطــف نباشــد« :ایشــتر بــه
جهــان زیریــن ســفر میکنــد و بــرای او دیگــر بازگشــتی
نیســت .پــس از فــرو شــدن ایشــتر ،زایــش و بــاروری بــر
زمیــن بــاز میایســتد خدایــان درصــدد چــاره جویــی برمــی
آینــد و ســرانجام موفــق میشــوند آب زندگــی را بــه دســت

آورنــد و بــر ایشــتر بپاشــند .امــا طبــق قانون ســرای مــردگان،
ایشــتر بایــد جانشــینی برگزینــد تــا او را بــه جــای خــود بــه
جهــان زیریــن بفرســتد .ایشــتر شــوهر خــود ،دو مــوزی،
را کــه از بازگشــت او ناخشــنود بــود ،برمــی گزینــد .جامــه
ســرخ بــه تــن دومــوزی میکننــد ،روغــن خوشــبو بــه تنــش
میمالنــد ،نــی الجــورد نشــان بــه دســتش میدهنــد و او
را بــه جهــان زیریــن میکشــانند .دومــوزی ایــزد نباتــی
اســت کــه بــا رفتنــش بــه جهــان زیریــن گیاهــان خشــک
میشــوند .پــس چــاره چیســت؟خواهر دومــوزی نیمــی از
ســال را بــه جــای بــرادرش در ســرزمین مــردگان بــه ســر
میبــرد تــا بــرادرش بــه روی زمیــن بازآیــد و گیاهــان جــان
بگیرنــد .بــاال آمــدن دو مــوزی و رویــش گیاهــان همزمــان با
فــرا رســیدن بهــار و نــوروز مــا ایرانــی هاســت .در آن هنــگام
کــه دومــوزی بــه همــراه مــردگان بــاال میآیــد و ســال نــو
آغــاز میشــود ،ایرانیــان نیز بــه اســتقبال فروهرهــای مردگان
میرونــد و بــرای روانهــای مــردگان کــه بــه خانــه و کاشــانه
خــود بازگشــته انــد ،مراســم دینــی برگــزار میکننــد .همزمان
بــا ایــن آداب و رســوم ،حاجــی فیــروز باجامــهای ســرخ و
چهــره ســیاه و دایــره زنگــی در دســت ،فرارســیدن بهــار را
نویدمــی دهــد .آیــا ایــن جامــه ســرخ حاجــی فیــروز همــان
جامعــه ســرخی نیســت که بــر تن دومــوزی کــرده انــد و وی
بــه هنــگام بازگشــت بــه جهــان زنــدگان آن را هنــوز بــر تــن
ي فیــروز نشــان از تیرگی
داشــته اســت؟آیا چهــره ســیاه حاجـ 
جهــان مــردگان نــدارد؟ و آیــا دایــره زنگــی او و نــی لبکی که
همــراه بــا او مینــوازد ،همــان نــی و ســازی نیســت کــه بــه
دســت دومــوزی داده انــد؟» بــه گفتــه شــیدا جلیلونــد ،همــه
ایــن مــوارد تاییدی اســت بــر نظریه شــادروان اســتاد مهــرداد
بهــار دربــاره بومــی بــودن ایــن بخــش از آیینهــای نــوروزی
و بهــاری.
در داســتان ســیاوش میتــوان ایــزد شهیدشــونده و بازگردنده
را اینگونــه تفســیر کرد :ســیاوش بخش شهیدشــونده اســت و
کیخســرو بخــش بازگردنده
داســتان ســودابه و ســیاوش نیــز بــه بخشــی ازیــن آییــن
مرتبــط اســت و آن بخــش ازدواج مقــدس اســت.
ســودابه بــا آنکــه در شــاهنامه جــزو زنــان بــدکاره معرفــی
مــی گــردد امــا در اســاطیر ســکایی نمــاد بــغ بانویگــی بــا
صفــات زایندگــی اســت ایــن مادرخــدا در هیــات مهربــان
خــود ماننــد کاهنــه ای بــا شــاه کــه تجســد دومــوزی اســت

هنر ،کلید فهم زندگی است.

در معابــد کهــن در مراســم ازدواج مقــدس شــرکت میکــرد و
پــس از ازدواج در چهــره دیگــر خــود بــا صورتــی ترســناک
ظاهــر میشــد و خواهــان قربانــی بــود در ایــن آییــن کیهانــی
انســان-خدا یــا فرزنــد انســان کــه خــود تجســد خــدا بــود
قربانــی مــی شــد.
نمونــه ی ایرانــی ایــن اســطوره( ُدموزی) را مــی تــوان در
داســتان ســیاوش و کیخســرو در شــاهنامه یافت .شــخصیت
ســیاوش و روایــات مربــوط بــه او در ایــام بســیار کهــن متعلق
بــه دومــوزی بــوده و در طــی اســطوره زدایــی عظیمــی
کــه بــه هنــگام پیوســتن بــه یگانــه پرســتی رخ داده اســت,
بســیاری از اســاطیر مقــدس کهــن بــه حماســه های شــاهان
و پهلوانــان وارد شــده اســت .از جملــه ,اســطوره ی آســیای
غربــی ایــزد شهیدشــونده و بازگردنــده در ایــران بــه داســتان
ســوگ آور ســیاوش و بازگشــت کیخســرو تبدیل شــده است.
همانگونــه کــه هنــگام شــهادت دومــوزی عــزای عمومــی
برپــا مــی شــد در ایــران نیــز برپایــی آییــن هــای عــزاداری
سیاوشی(سیاووشــان) بــا روزهــای قبــل از نــوروز مربــوط
اســت .نکتــه ی دیگــر دربــاره پیونــد ســیاوش با ایــزد گیاهی
ُدمــوزی ,رســتن گیــاه از خــون ســیاوش اســت.
نــام ســیاوش نیــز بــا موضــوع مــرگ و زندگــی مجــدد
ایــزد نباتــی در ارتبــاط اســت .ســیاوش در اوســتا دو جــزء
دارد« :ســیاوه» بــه معنــی ســیاه و «ارشــن» بــه معنــی مــرد و
قهرمــان .پــس معنــی آن ,مــرد ســیاه یا قهرمان ســیاه اســت.
ایــن معنــا بــا داســتان مــرگ و حیــات مجــددش مناســب
اســت .زیــرا رنــگ ســیاه چهــره ی او نمایــش بازگشــت وی
از جهــان مــردگان اســت و شــاید بــا نمایــش حاجــی فیــروز
هــم مرتبــط باشــد.
داســتان ســیاوش و کیخســرو در شــاهنامه از پــر رمزتریــن
داستانهاســت کــه همزمــان تداخل چندیــن اســطوره را داریم .
در نمایــش حاجــی فیــروز مــردی ســیاه چهــره بــا جامـهی
ســرخ بــه ســرود و پایکوبــی میپــردازد کــه بــر اســاس
اســطوره اینگونــه مــی توانیــم برداشــت کنیــم :حاجــی فیروز
در اصــل سیاوشــی اســت کــه پیــروز از جهــان مــردگان
بازگشــته اســت .لبــاس ســرخ او نشــانه ی حیــات مجــدد و
چهــره ی ســیاهش مظهــری از مــرگ و بازگشــتنش از جهان
مــردگان اســت.
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امــروزه بامبوهــا بــه دلیــل ســادگی نگهــداری و
زیبایــی نســبی بســیار پرطرفــدار هســتند .عــاوه بــر
اینهــا از آنجــا کــه در فرهنــگ فنگشــویی معتقدنــد
کــه ایــن گیــاه شــانس بــه ارمغــان م ـیآورد بســیار
مــورد اســتقبال قــرار گرفتهانــد.
بامبــو بــا شــرایط آب و هوایــی ثابــت ،ســازگار
اســت .از ایــن رو از نگهــداری بامبــو مقابــل بــاد
کولــر ،نزدیــک بخــاری یــا شــومینه و یــا جلــو دری
کــه بعضــی اوقــات نســیمی از الی آن مــی وزد،
خــودداری کنیــد و همچنیــن از جــا بــه جــا کــردن
آن بپرهیزیــد ،چــرا کــه ایــن گیــاه بعــد از مدتــی بــه
مکانــی کــه در آن قــرار دارد عــادت مــی کنــد و جــا
بــه جایــی ممکــن اســت ضربــه ی جبــران ناپذیــری
بــه گیــاه وارد کنــد و باعــث زرد شــدن بــرگ هــای
آن شــود.
از بامبــو بــه عنــوان گیاهــی اجتماعــی یــاد مــی
شــود .زمانــی کــه تعــداد زیــادی از ایــن گیــاه در کنار
یکدیگــر قــرار گیــرد ،ســرعت رشــد آن افزایــش مــی
یا بد .
نــور :روی هــم رفتــه نــور غیــر مســتقیم بــرای این

بامبـو

ایــن گیــاه بومــی کامــرون در مناطــق اســتوایی غــرب آفریقا و
نواحــی کوچکــی از آســیای جنــوب شــرقی اســت .ایــن گیاهــان
در بوتههــای بــه هــم فشــرده رشــد میکننــد و ارتفاعــی باالتــر
از  ۱.۵متــر میتواننــد داشتهباشــند .معمــوال برگهــا بــه درازای ۲۰
تــا  ۲۵ســانتیمتر و عــرض تــا  ۴یــا  ۵ســانتیمتری بــه رنــگ
ســبز تیــره یــا ابلــق بــه صــورت ســبز و ســفید یــا ســبز و زرد
دیدهمیشــوند .امــروزه در جهــان بــه عنــوان گیــاه تزئینــی چینــی
معرفــی و بازاریابــی میشــود ولــی در واقــع اینچنیــن نیســت و
ایــن گیــاه بومــی اغلــب نقــاط آســیا نیســت.

گیاهــان بهتــر اســت چــرا کــه در نــور مســتقیم برگها
دچار ســوختگی شــده و زرد میشــوند.
خاک گل بامبو:
ایــن گیــاه توانایــی زندگــی در خــاک را دارد ولــی
رایــج شدهاســت کــه در آب نگهــداری و فروختــه
میشــود .و خــود گیــاه هــم مشــکلی بــا ایــن مســاله
نــدارد و بــه خوبــی در آب زندگــی میکنــد.

گیــاه بامبــو فقــط در خــاک هــای مخصــوص مــی
توانــد بــه زندگــی ادامــه دهــد .از خصوصیــات ایــن
نــوع خــاک هــا ،قابلیــت نگهــداری آب بــه مــدت
طوالنــی را مــی تــوان نــام بــرد .رشــد بامبــو در ایــن
خــاک هــا افزایــش مــی یابــد.
در روش نگهــداری بامبــو در آب نبایــد تمــام ســاقه
را در آب قــرارداد ،بلکــه بایــد فقــط  ۳تــا  ۵بنــد پاییــن
آن در آب باشــد .اگــر تمــام ســاقه داخــل آب قــرار
گیــرد ،ریشــه تمــام ســطح ســاقه را مــی پوشــاند و
ایــن از زیبایــی گیــاه مــی کاهــد .بهتــر اســت آب
بامبــو را هــر دو هفتــه یــا حداکثــر یــک مــاه عــوض
کــرد.
آب اســتفاده شــده بایــد آب ســبک باشــد( ،در
مناطقــی از کشــورآب شــرب لولههــای آب شــهری

تغییر دهندگان اثر گذار در جهان کسانی هستند که بر خالف جریان شنا میکنند.

بــرش اثــری از دندانــه دندانــه شــدن بــر ســاقه برجــا
نمانــد تــا بتوانیــد یــک هــرس ســالم و تمیــز را انجام
دهیــد .میــزان ســاقههای بامبــو در دســته بامبویــی
کــه در خانــه داریــد رشــد نخواهــد کــرد بلکــه ارتفــاع
بامبوهــا در اثــر رویــش و جوانــه زدن برگهــای
بامبــو و پیــچ هــا افزایــش مییابــد .ممکــن اســت تــا
مدتــی تمایــل نداشــته باشــید کــه ســاقهها را کوتــاه
کنیــد تــا ارتفــاع بامبوهــای شــما افزایــش یابــد امــا
پــس از مدتــی کــه ارتفــاع بامبوهــا بیــش از حــد زیاد
شــود ایــن کار الزم اســت.
تکثیر ،قلمه زدن و ازدیاد گل بامبو:
در محیــط طبیعــی ایــن گیــاه بیشــتر بــه صــورت
پاجــوش تکثیــر میشــود ولــی قلمــه آن بســیار ســاده
اســت و کافــی اســت طولــی بیشــتر از  ۲۰ســانتی
متــر را بریــد و در گلــدان جدیــد گذاشــت .در صــورت
ســنگین اســت و در صــورت اســتفاده بــرای بامبــو ســانتیگراد حفــظ شــود و ایــن گیــاه بــه خوبــی محافظــت از بیماریهــا و فراهــم نمــودن کیفیت محل
نتایجــی ماننــد زرد شــدن برگهــا و تنــه گیــاه یا رشــد در دمــای معمولــی خانههــا از بهــار تــا زمســتان الزم ،قلمــه جدیــد در حــدود یــک مــاه ریشــه تولیــد
میکنــد و جوانههــای جدیــد آن ظاهــر میشــوند.
بســیار کــم و عــدم طــراوت الزم را بــه همــراه دارد) هماهنگــی پیــدا میکنــد.
همچنیــن کلــر زیــاد در آب بــرای بامبـــــــو کود مناسب گل بامبو:
مشــکل ایجــاد میکنــد .بامبــو گیاهــی اســت کــه بــرای بامبــو ماننــد هــر گیــاه دیگــری عناصــر مورد
هــم از طریــق ریشــه و هــم از طریــق بــرگ تغذیــه نیــازش را میتــوان از طریــق کودهــای کامــل فراهــم
میکنــد
کــرد .کودهایــی کــه عناصــر پــر مصــرف و کــم
دمــا :دمــای آب بهتــر اســت باالتــر از  ۱۵درجــه مصــرف را داشتهباشــند .و بــه صــورت ماهانــه در آب
گلــدان بامبــو حــل میشــود( .قطرههــای اختصاصــی
بــرای بامبــو هــم در واقــع همیــن کودهای شــیمیایی
کامــل هســتند و هیــچ مــارک یــا برنــد خاصــی بــر
دیگــری ارجحیــت بســیار زیــادی نمیتوانــد داشــته
باشــد
مرتب و هرس کردن گل بامبو:
شــما میتوانیــد بــدون نگرانــی و بــه آســانی
ســاقههای ایــن گیــاه را مرتــب و هــرس کنیــد.
هــرس کــردن بــه موقــع و صحیــح بــه رشــد و
شــاداب مانــدن ایــن گیــاه کمــک زیــادی میکنــد.
قیچــی و وســیلهای کــه قصــد داریــد گیــاه را بــا آن
هــرس کنیــد بایــد کامــا تمیــز و تیــز باشــد تــا هــم
بیمــاری بــه گیــاه منتقــل نشــود و هــم در محــل

اگر زیبایی را آواز سر دهی ،حتی در تنهایی بیابان ،گوش شنوا خواهی یافت.
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رویدداها
26

دو تــن از همــکاران اداره بهزیســتی ســبزوار جنــاب
 23آذر
آقــای گلشــن و ســرکا رخانــم خســروی جهــت
بازدیــد و رســیدگی از رونــد کارهــای انجــام شــده
در مرکــز از مؤسســه دیــدن کردنــد و از قســمت هــای مختلــف بازدیــد نمــوده و
دربــاره انجــام صحیــح امــور اداری راهنمایــی هــای الزم را بــه کارکنــان مؤسســه
ارائــه نمودنــد.

روند رشد ،پیچیده و پر زحمت است و در درازای عمر ادامه دارد.

در ایــن روز و در ســال 1297
 3دی
شمســی اولیــن شناســنامه ایرانــی
صــادر شــد .شناســنامه ای کــه صاحــب آن دختــری بنــام فاطمــه بــود و صاحــب
شناســنامه شــماره  1شــد تــا ایــن روز بــرای همیشــه روز ثبــت احــوال در ایــران
نــام گیــرد .بــه همیــن دلیــل و بــه پــاس همــکاری هــای بــی شــمار اداره ثبــت
احــوال ســبزوار بــا ایــن مؤسســه خیریــه عــده ای از همــکاران بــه اتفــاق دو نفــر از
مددجویانمــان بــرای گفتــن شــادباش ایــن روز بــه اداره ثبت احــوال رفتــه و حضورا
از کارکنــان آنجــا تقدیــر و تشــکر کردنــد.

جلســه ماهانــه انجمــن محتــرم بانــوان نیکــوکار
 28دی
مؤسســه در محــل تــاالر یــاس برگــزار گردیــد.
شــرکت کننــدگان در جلســه ابتــدا ســخنان
مدیــر را شــنیدند .راهنمایــی هــای الزم جهــت هماهنــگ شــدن اعضــاء انجمــن
بــا نیازهــای مؤسســه ارائــه شــد و بعد نقطــه نظرات ســایر اعضــاء محتــرم انجمن
شــنیده شــد و جمــع بنــدی مربوطه ا نجــام شــد .امیدواریم کــه انجمن در رســیدن
بــه اهــداف خــود هــر روز موفــق تــر باشــد.

در ایــن روز جشــن تولــد مددجویــان
 28دی
متولــد دی مــاه یعنــی دختــران گلمــان
عــذرا زرقانــی ،معصومه ،نســرین ،عذرا
دلبــری ،زهــره ،معصومــه ،فرزانــه ،فاطمــه برگــزار گردیــد .حضــور فعــال اعضــای
انجمــن بانــوان در امــر برگــزاری آن و شــرکت در جشــن تولد دخترانمان چشــمگیر
بــود .روز بســیار خــوب و خوشــی بــرای مددجویــان ایجــاد شــد و حضــور کارمندان
مؤسســه هــم بــه جشــن رونــق بیشــتری داده بــود.

ایــن روز مصــادف بــود بــا روز پرســتار ،بــه
 3بهمن
همیــن منظــور و بــه رســم هرســاله از پرســتاران
زحمتکــش و دلســوز و مهربــان آسایشــگاه تقدیر و تشــکر گردید .پرســتاران خوبی
کــه بــه ماننــد فرشــته ای از مددجویــان مــا نگهــداری و مراقبــت مــی کننــد.
امیدواریــم کــه بیــش از پیــش شــاهد مهربانــی هــا و مراقبــت هــای آن هــا از
دخترانمــان باشــیم.

در ایــن روز جنــاب آقــای طاهریــان و
 18بهمن
ســایر همکارانشــان در فرهنگســرای امــام
رضــا(ع) ســبزوار از مؤسســه مــا بازدیــد
نمودنــد .نخســت جلســه در اتــاق مدیــر عامــل برگــزار شــد .مدیــر عامــل ضمــن
صحبــت هــای خــود چگونگــی تأســیس ایــن مــکان را بازگــو کــرد و پــس از
پایــان جلســه بازدیــد مهمانــان از قســمت هــای مختلــف مؤسســه انجــام شــد .در
پایــان هــم قــول همــکاری هــای دو جانبــه در برگــزاری همایــش هــای مؤسســه
در فرهنگســرای امــام رضــا(ع) از جانــب مســئولین محتــرم فرهنگســرا داده شــد.

آقایــان کاظــم کرامــت و علــی ارغیانــی
 23بهمن
دو تــن از اعضــاء محتــرم شــهر ســبزوار
بــه اتفــاق آقــای مهنــدس کوشــکی
شــهردار محتــرم ســبزوار و آقــای مهنــدس جــال تعصبــی مشــاور محتــرم
شــهرداری و شــورای شــهر ســبزوار از مؤسســه مــا بازدیــد کردنــد .در ابتــدا جلســه
ای بــا حضــور مهمانــان گرامــی و آقــای دکتــر رضــا فــروزان رئیــس هیــأت مدیره
در دفتــر مدیــر عامــل برگــزار گردیــد .حاضرین در جلســه با مشــکالت مؤسســه از
نزدیــک آشــنا گشــته و پس از پایــان جلســه بازدیدی هــم از مددجویان آسایشــگاه
انجــام شــد.

رئیــس محتــرم اداره ثبــت احــوال آقــای ســعید ابهــری بــه اتفاق چنــد تــن از همــکاران آن اداره به مؤسســه خیریــه معلولین
 4بهمن
ذهنــی امیرالمؤمنیــن(ع) ســبزوار آمــده تــا از نزدیــک ضمــن آشــنایی بــا مشــکالت مــا بــا مددجویــان مرکــز هــم دیــداری
داشــته باشــند .ابتــدا در دفتــر مدیــر عامــل جلســه ای برگــزار گردیــد کــه طــی آن ریاســت محتــرم اداره ثبــت احــوال قــول همــکاری و پیگیــری همــه جانبه
در مــورد صــدور شناســنامه بــرای  4نفــر از مددجویانمــان کــه تــا کنــون شناســنامه بــرای آن هــا صــادر نشــده اســت داده شــد .ســپس بازدید از قســمت های
مختلــف آسایشــگاه انجــام شــد .در پایــان رضایــت بازدیــد کننــدگان محتــرم از آن چــه بــرای مددجویــان فراهــم شــد بخوبی پیــدا بود.

27
نشریه شماره 60
سال هفدهم
بهار 1397

28

بــه همــت انجمــن محتــرم بانــوان نیکــوکار و
 23بهمن
بــه مناســبت روز 23بهمــن مــاه کــه مصــادف بــا
آغــاز هجدهمیــن ســال فعالیــت مؤسســه خیریه
معلولیــن ذهنــی امیرالمؤمنیــن(ع) ســبزوار اســت ،بازارچــه ی خیریــه ای در خیابان
کاشــفی برپــا شــد.
ایــن بازارچــه کــه بــا تــاش یــاوران آسایشــگاه بطــور خــود جــوش برپــا شــده بود
بــا اســتقبال مــردم عزیــز ســبزوار روبــرو گردیــد .بطــوری کــه عــده ی زیــادی از
مــردم ســبزوار کــه از ایــن خیابــان پــر رفــت و آمــد عبــور کردنــد بــا مؤسســه مــا
آشــنا گردیــده و ازایــن بازارچــه خیریــه دیــدن کردنــد .ایــن بازارچــه قــرار بــود کــه
در روز  29بهمــن مــاه بــه پایــان برســد کــه بنــا بــه درخواســت و اقبــال مــردم بــا
تمدیــد یــک روزه در  30بهمــن مــاه بــه پایــان رســید.

جلســه انجمــن بانــوان آسایشــگاه بــا حضــور
 26بهمن
عــده ی زیــادی از اعضــاء محتــرم برگزار شــد.
ایــن جلســه همزمــان بــا روزهــای آخــر بهمن
مــاه و روز افتتــاح مؤسســه در  23بهمــن مــاه  1379بــود .بــه همیــن مناســبت
مدیــر عامــل مؤسســه هــم در ابتــدای جلســه ضمــن خوشــامدگویی و تشــکر از
اعضــاء محتــرم انجمــن آغــاز هجدهمیــن ســال فعالیــت مؤسســه را بــه آن هــا
تبریــک گفــت .مدیــر عامــل در ضمــن صحبت هایــش از انجمــن بانــوان نیکوکار
بعنــوان بــازوی توانــای مؤسســه خیریــه یــاد کــرد و خاطر نشــان ســاخت کــه این
بانــوان گرامــی همــه جــا خصوصــا در هنــگام دشــواری هــای مؤسســه بــه یــاری
مدیــران ،کارکنــان و مددجویــان گرامــی آمــده و بــا تالش و کوشــش خــود نهایت
همــکاری را داشــته انــد .ایــن جلســه کــه از ســاعت  9/5شــروع شــده بــود در
ســاعت  10/5بــه پایــان رســید.

امــروز مراســم جشــن تولــد متولدیــن بهمــن مــاه
 26بهمن
مددجویــان در داخــل ســالن آسایشــگاه برگــزار
شــد .ایــن مراســم هــم ماننــد مــاه هــای گذشــته بــا کمــک و همراهــی انجمــن
بانــوان نیکــوکار انجــام شــد و حضــور بانــوان گرامــی پــس از پایــان جلســه ی
آن هــا در ایــن جشــن بــه شــکوه آن افــزود .هدایــای مددجویــان و کیــک تولــد
آن هــا نیــز توســط انجمــن بانــوان تهیــه و اهــدا شــده بــود .حضــور افتخــاری
هنرمنــدان همیشــگی ایــن مراســم آقایــان بــرادران عزیــز جــواد و جــال باغانی نیز
گرمابخــش ایــن جشــن بــود.

جلســه هیــأت مدیــره مؤسســه در دفتــر مدیــر
 2اسفند
عامــل برگــزار گردیــد .ایــن جلســه به مناســبت
بررســی برنامــه هــای انجــام شــده مخصــوص
آغــاز هجدهمیــن ســال فعالیت مؤسســه خیریــه معلولیــن ذهنــی امیرالمؤمنین(ع)
ســبزوار و همچنیــن برنامــه ریــزی بــرای آینــده انجــام شــد .در ایــن جلســه ضمن
گفتگــو در مــورد مســائل و مشــکالت آسایشــگاه در مــورد برنامــه هــای فرهنگــی
بــرای ایــام نــوروز جهــت بهــره بــرداری بیشــتر از حضــور همــه ی هموطنــان و
همشــهریان گرامــی در جهــت آشــنایی آن هــا بــا آسایشــگاه صحبــت شــد.
همچنیــن اعضــاء محتــرم هیــأت مدیــره در گزارشــی کــه مدیــر عامــل ارائــه داد
فعالیــت هــای مالــی مؤسســه تــا پایــان دی مــاه ســال  96را بررســی و تأییــد
کردنــد.
در ایــن جلســه همچنیــن تصمیــم گرفتــه شــد از ســه خانــواده ی محتــرم و
نیکــوکاری کــه بــه احــداث ســاختمان جدیــد جهــت کمــک نمــوده انــد بــه هــر
طریــق ممکــن از جملــه ثبــت نــام آنــان یــا عزیزانشــان بــر ســر در قســمت هــای
مختلــف مؤسســه تقدیــر و تشــکر گــردد.

در جستجوی نور باش ،نور را مییابی

انار
انار

انــار ،میــوه ای اســت درشــت و کــروی دانــه هایــش آبــدار و مفــرح ،بــا طعــم تــرش و شــیرین و ملس
کــه گــروه گــروه در کنــار هــم بــر روی گوشــته ای در لفافــه پیچیــده و در پوســت ضخیــم ســرخ ویــا
ســفید رنــگ ،خــود نمایــی مــی کننــد .درخــت آن کوچــک ،دارای ســاقهای خــاردار ،برگهــای ریــز و
گلهــای ســرخ رنــگ اســت .انــار سرشــار از ویتامینهــای آ ،ب ،ث و ای بــوده ،مقــدار آهــن و فلــزات
دیگــر در ایــن میــوه آنقــدر زیــاد اســت کــه هضــم آنرا ســنگین و کمــی نفــاخ مــی گردانــد .آب انــار
ســنگینتر از خــوردن انــار بــا دانــه هــای آن اســت چــون مغــز دانــه هــای انــار کمــی ملیــن بــوده و
پوســته ســخت آن روده هــا را زه کشــی مــی کنــد .آب انــار دارای قنــد ،تانــن و یــک مــادهی مفیــد بــه
نــام کــره مانتیــن بــوده و بــه علــت داشــتن ویتامینهــای آ و ب و ب ،6از دوســتان کبــد بــوده رنــگ
رخســار را بــاز ،بــه رشــد اطفــال کمــک و اعصــاب را تقویــت مینمایــد .همچنیــن بــه دلیــل داشــتن
ویتامیــن ب 6بــرای زنــان بــاردار ،حالــت تهــوع را از بیــن بــرده و درمــان کننــده ویــار مــی باشــد .خون
ســاز بــوده و خــون را نیــز تصفیــه میکنــد .انــار شــیرین و ملــس پیشــاب آور ،تقویــت کننــده غرایــز
جنســی و درمــان کننــده اســهال اســت و بــرای معالجــه زخــم معــده و ورم روده مفیــد مــی باشــد .آب
انــار شــیرین بــا شــکر و نشاســته بــرای درمــان ســینه درد و ســرفه توصیــه شــده اســت.
همچنیــن انــار شــیرین و ملــس ،محــرک کیســه صفــرا و صفــرا بــر بــوده و درمــان کننــده تــب هــای
صفرایــی اســت .گوشــته هــای ســپید انــار مقــوی معــده اســت .آب انــار ســپرز را اصــاح کــرده و در
درمــان یرقــان نیــز مفیــد واقــع مــی گــردد .از آب انــار ربــی ســاخته مــی شــود کــه در پختــن بعضــی
از خــوراک هــا کار بــرد دارد .پوســت و گل انــار دارای مقــدار زیــادی تانــن و مــازو بــوده و بــه همیــن
دلیــل در صنعــت رنگــرزی از آن اســتفاده مــی شــود .گل انــار یــا گلنار قابض نســبتا قــوی بــوده و از دم
کــرده یــا جوشــانده آن بــرای رفــع اســهالهای ســاده ،خونریزیهــای ســاده ،رفــع ترشــحات ســاده
مخاطــی و ترشــحات زنانگــی اســتفاده میشــود .ســوخته ی کاســبرگ و گل آن در درمــان زخمهــا
اثــری نیکــو دارد .پوســت ســاقه و ریشــه انــار حــاوی 22درصــد تانــن(panicotanic acid , lic
 )acid digalو نیــز  4الکالوییــد پلیتریــن ،ایــزو پلیتریــن ،متیــل پلیتریــن و پزروپلیتریــن اســت کــه
دو آلکلوییــد اول خاصیــت ضــد کــرم معــده بخصــوص کــرم کــدو دارد .بــرای رفــع کــرم کــدو 60 ،تــا
 90گــرم پوســت ریشــه یــا ســاقه انــار را بــه مــدت یــک شــبانه روز در  750گــرم آب خیســانده و بعــد
صــاف کــرده ،آنــرا مــی جوشــانند تاحجــم آن بــه نصــف مقــدار آب برســد.
ســپس آن را ســه قســمت کــرده و هــر قســمت را بــه فاصلــه یــک ســاعت و نیــم نوشــیده و پــس از
 2ســاعت مســهل میخورنــد و منتظــر دفــع کــرم کــدو مــی ماننــد .نــوع جنگلــی انــار کــه بــه نــاردان
مشــهور اســت ،قابــض تــر از انــار بــوده و جوشــانده ی آن بــرای محکــم شــدن لثــه نافــع بــوده و
همــان جوشــانده همــراه بــا گل ،بــرای درمــان پیــوره و خونریــزی لثــه تجویز شــده اســت .نشســتن در
آب جوشــانده ی پوســت و تــه گل انــار بــرای درمــان سســتی مقعــد (بواســیر) و زیــادی عــادت ماهانــه
بانــوان مفید میباشــد.

شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم.
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خواننده گرامی :برای شرکت در مسابقه ،جواب جدول را به ایمیل  payam_mehrvarzan@yahoo.comارسال کرده و از جوایز آن بهرهمند شوید.

لطیفه

پــای بابــام ضربــه خــورد ه بــود ،مامــان بزرگــم زرد چوبــه
و تخــم مــرغ و کــره حیوانــی و  ...گذاشــته بــود رو پــاش.
رفتــه بــودن د کتــر ،دکتــره گفتــه بــود« :ســیب زمینــی هــم
میذاشــتین کوکــو د رســت میکــرد یــن د یگــه»
دیشــب بــا پورشــه از جــرد ن رد میشــد م ...یــه د فــه یــه بچــه
پریــد جلــو ماشــینم همچیــن زد م رو ترمــز!!! پتــو از وســط
پــاره شــد.
پســرد ایــی  ۵ســالم بــا خمیــر بــازی بــرای خــود ش ســیبیل
گذاشــته زنــگ زد ه بــه مهد کــــــود کشــون گفتــه کامبیز
امــروز نمیــاد مربیــه گفتــه کامبیــز تویی؟ گفتــه نه من پــد رم
هستم .

ﺣﻮﺻﻠﻢ ﺳﺮ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺯﻧﮓ ﺯﺩم ۱۱۸
ﮔﻔﺘﻢ :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﺩﯾﺴﻮﻥ ﺭﻭ ﻟﻄﻒکنید
ﺍﻭﻧﻢ ﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩ
ﺁﻗﺎ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺯﻧﮕﯿﺪﯾﻢ
ﯾﮑﯽ ﻭﺭ داشت ﮔﻔﺖ :ﺗﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺍﺑﯽ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ؟
ماد رم فکر کرد ه کاکتوس سالی یک استکان بیشتر آب نمیخواد...
امروز کاکتوسه گفت د اد اش یک لحظه بیا ،اینجا کربالس؟
یک لیوان آب بیار مُردیم از تشنگی کولرم که بابات خاموش کرد ه!!!
ب چيست؟؟
ب َ
ب َر َ
َ
بــه معنــاي بــرو باباســت کــه ايرانــي هــا در پــاره اي مواقــع بــا دهــن کجــي،
بــراي تضعيــف روحيــه طــرف مقابــل بــکار مــي برند!!
االن د اريد امتحان مي کنيد؟؟
تبريکميگمشمايکايرانياصيلهستيد..
منبع :اینترنت
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