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ســامی دیگــر در پایان ســالی دیگــر و با امیــدواری 
فــراوان بــرای آن کــه در ســال پیــش رو، بتوانیــم بیشــتر 
و بهتــر وظایــف خــود را در مــورد نگهــداری و مواظبــت 
از عزیزانــی کــه بــه مــا ســپرده شــده انــد انجــام دهیــم. 
آرزو داریــم کــه ســال 1397 ســال مؤثــر و مفیــدی برای 
همــه مــردم باشــد. هــرگاه رفــاه و آســایش مــردم عزیــز 
بیشــتر تأمیــن گــردد نیکــوکاران گرامــی هــم بیشــتر به 
ــاری مــا و عزیزانمــان آمــده و آن هــا هــم  کمــک و ی
خــود را در ایــن کار بــزرگ و انســانی شــریک مــی کنند. 
چنــد روز قبــل یعنــی روز 23 بهمــن ماه مصــادف با 
آغاز رســمی شــروع بــه کار این مؤسســه در ســال 1379 
ــام  ــن ای ــاله درای ــود. هرس ــو ب ــرش 34 مددج ــا پذی و ب
جشــن هــای ســالگرد تأســیس را بــا حضــور بســیاری 
از شــما نیکــوکاران در محــل ســالن اجتماعات مؤسســه 
برگــزار مــی کردیــم. امــا بــه دلیــل برنامــه ریــزی بــرای 
جبــران هزینــه هــای ســاختمان شــماره 8 و همچنیــن 
پرهزینــه بــودن مراســم جشــن ســالگرد از برگــزاری آن 

خــودداری نمودیــم.
ــوان  ــن بان ــت انجم ــه هم ــن روز ب ــه در همی البت
ــه  ــیس مؤسس ــالگرد تأس ــبت س ــه مناس ــوکار و ب نیک

ــان کاشــفی برگــزار  بازارچــه خیریــه ای در محــل خیاب
گردیــد. ایــن بازارچــه بــا اســتقبال خــوب مردمــی روبــرو 
شــده و همیــن جــا هــم بایــد از انجمــن بانــوان 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 96 و 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 اطاعــات 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 
عزیــزان برســانیم. تــا زمــان نوشــتن ایــن متــن ســتون 
هــای زیــر زمیــن بتــن ریــزی شــده و در حــال قالــب 

بنــدی هــای مربــوط بــه ســقف زیرزمیــن هســتیم. 
ــال  ــردد حضــور فع ــادآوری گ ــا ی ــد حتم آنچــه بای
و مؤثــر نیــک اندیشــانی اســت کــه همچــون گذشــته 
بــه دنبــال آن هســتند تــا هدایــای خــود را بــه ســمت 

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 
ــل  ــان حاص ــاد و اطمین ــن اعتم ــود. ای ــی ش ــه م هزین
ــه  ــت ک ــزی اس ــه ری ــاش و برنام ــال ت ــدود 17 س ح
باعــث شــده اســت وقتــی بــرای اجــرای طرحــی کــه 
منجــر بــه افزایــش 50 نفــر مددجــوی جدیــد مــی گردد 
ــدون پاســخ  ــاز مــی کنیــم، درخواســت مــا ب اعــام نی
نمــی مانــد و تاکنــون ســه خانــواده عزیــز و گرامــی از 
خیریــن گذشــته و جدیــد آسایشــگاه تأمین 
ــل  ــرح را تقب ــای ط ــه ه ــمتی از هزین قس

نمــوده انــد.
بدیهــی اســت کــه مؤسســه هــم در قبال 
کار بــزرگ ایــن عزیــزان الزم میدانــد کــه با 
نوشــتن نــام ایــن خانــواده هــا بــر قســمت 
ــا  ــت و ی ــاخت اس ــال س ــه در ح ــی ک های
قبــا ســاخته شــده از ایــن کار بــزرگ آنــان 
ــا ایــن عمــل کار نیــک  قدردانــی نمــوده و ب

آنــان و نــام بلندشــان را جــاودان ســازد.
البتــه کاری کــه شــروع شــده و قرار اســت بســیاری 
ــد و  ــران نمای از کمبودهــای ســاختمانی مؤسســه را جب
چیــزی حــدود 1650 متــر مربــع بنــای جدیــد را شــامل 
ــتری  ــان بیش ــک اندیش ــکاری نی ــه هم ــود ب ــی ش م
ــا اراده و اعتمــاد  نیــاز دارد. ولــی اطمینــان داریــم کــه ب
عاقمنــدان و نیکــوکاران از پــس ایــن کار بــزرگ 
برخواهیــم آمــد. منتظــر ادامــه ی بیشــتر خوبــی هــای 

شــما هســتیم.   

بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی وفاست. 
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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 نــوازش دهــی! ؟ 
خواهــرم دوســت دارم دوبــاره برگــردی، در دســتانت تکه 
پارچــه ای بگــذاری، 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 صــدا کنی، کــه خانم 
ابارشــی و نجاریــان را صــدا کنــی. خواهرم، آخریــن باری 
کــه در خانــه بــه حمــام رفتــی کاه حمامــت در اتاقم جا 
مانــد، همــان کاه نارنجی رنگــی را میگویم که دوســت 
داشــتی همیشــه روی ســرت باشــد. هنــوز هــم موهــای 
مشــکی کوتاهــت در آن هســت، هنــوز هــم بــوی تــورا 

می دهــد، هنــوز هــم تـَـر اســت، امــا نــه بخاطــر خیســی 
ــت  ــن اس ــمان م ــک های چش ــر اش ــو، بخاط ــوی ت م
کــه کاهــت 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، 
ــده، هــر چیــزی کــه  هــر کار کــه میخواهــی انجــام ب
میخواهــی پــرت کــن. خانه مــان خیلــی شــلوغ و بهــم 
ریختــه اســت، بــاز بیــا و تــو خانــه را برایمان مرتــب کن. 
مرضــی جــان! قنــد هــا دلشــان بــرای تــو تنــگ شــده، 
برگــردو دوبــاره بــا یــک انگشــت 4 تــا قنــد بــردار و همه 

اش را یکجــا در دهانــت بگــذار. مرضــی جــان! هنوز هم 
رد خــط خطــی هایــت روی دیــوار 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 عکس هــا پیــدا 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 مــزارت بیایــم و تــورا ببینــم ، دوســت دارم همــان 
غــذا، همــان شــکات و همــان میــوه ای را کــه دوســت 
ــا  ــارت بنشــینم،  ت ــاورم و در کن داری همــراه خــودم بی
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 بــدان کــه همیشــه نــام و یــادت همــراه مــا 

مــی مانــد . . . . . دوســتت داریــم. . . . . 

ــزرگ  ــرای کاری بســیار ب ــه ب ــوق در مراســم ســاده ای ک ــده ف ــکان دهن ــن پراحســاس و ت مت
جهــت جاودانــه ســاختن نــام مرضیــه  مصطفــوی مددجــوی عزیزمــان کــه متأســفانه اکنــون دیگــر 
در جمــع مــا نیســت در روز یــک شــنبه 96/12/13 توســط 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 50 نفــر بــه جمــع مددجویــان مــا اضافــه گــردد. 
ضمــن تشــکر فــراوان از ایــن اقــدام بــزرگ و انســانی خاطرنشــان می ســازیم کــه ایــن مؤسســه 

آمادگــی خــود را بــرای جــاودان ســاختن نــام عزیزانتــان اعــام مــی دارد.

 آرزو دارم روزی 
این حقیقت 
به واقعیت 
مبدل شود 
که همه ی 
انسان ها 

برابرند. 
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ــا را  ــه ی کهنه ه ــد هم ــاش می کنن ــان ت ــوروز، ایرانی هرن
نــو کننــد؛ و اگــر نشــد، چنــد تکــه جدیــد را جایگزیــن قدیــم 

 . یند نما
اگــر چــه نــوروز ســبب می شــود کــه همــه در پــی نوشــدن 
ــه واژه ی  ــی ب ــدک، کس ــرادی ان ــر از اف ــا به غی ــند ام باش
ــای  ــر و نم ــز ظاه ــد؛ و ج ــای آن نمی اندیش ــوروز« و معن »ن

ــرد. ــری نمی نگ ــز دیگ ــه چی ــوروز ب ن
ــردن  ــا نوک ــراه ب ــال هم ــر امس ــرد، اگ ــم ک ــان نخواهی زی
قســمتی از اســباب و ابــزاِر زندگــی، بخشــی از فکــر و باورمان 
را نیــز نــو کنیــم؛ و همچنان کــه وقــِت بســیاری بــرای نوکردن 
ابــزار زندگــی می گذاریــم، وقــت اندکــی نیــز بــرای نــو کــردن 

فکــر و اندیشــه، و باورهایمــان،  بگذاریــم.

ــی را  ــی از زندگ ــز، بخش ــر چی ــد ه ــرای خری ــه ب ــم ک ــه می دانی هم
می دهیــم. یعنــی: اگــر فــان چیــز مثا یــک میلیــون تومــان قیمــت دارد 
و درآمــد مــا در مــاه مثــا 1/5 میلیــون تومــان اســت، بایــد درآمــِد بیســت 

روزمــان را بدهیــم تــا آن را بخریــم.
ــم،  ــزی را می خری ــم و چی ــان را می دهی ــی از عمرم ــه تکه ها ی این ک
یــا بخش هایــی را در همنشــینی و گفــت  و شــنید بــا ایــن و آن، یــا بــرای 
مطالعــه، کاس هــای آموزشــی، تماشــای فیلــم، شــنیدن موســیقی، رفتــن 
ــن  ــرای ای ــم، ب ــا از دســت می دهی ــی چــون این ه ــه  باشــگاه و چیزهای ب
 اســت کــه شــادی و نشــاط مــا افزایــش یابــد، یــا از غــم و رنــج و ســختی  

مــا کاســته شــود.
ــه این کــه یکــی از منابــع رنــج، بدگفتــاران، و بدکردارانــی  ــا توجــه ب ب
ــد، اگــر کمــی از وقتمــان را  هســتند کــه در اجتمــاِع مــا زندگــی می کنن
صــرِف اندیشــه، بــرای کاهــش رنــج آن هــا کنیــم، کارِ بیهــوده نکرده ایــم. 
برتــری انســان بــر حیــوان در تفکــر توانمنــد و پویــای اوســت و درســت 
 اســت اگــر بگوییــم: انســان چیــزی نیســت جــز اندیشــه ی برتــر، در روی 
زمیــن. »ای بــرادر تــو همــه اندیشــه ای... «. ســاختن انســان، یــا اندیشــه، 
کاری نیســت کــه بــه آنــی صــورت بگیــرد. زمان بــر اســت و هزینــه بــردار؛ 

و تغییــر اندیشــه و بــاور نیــز، نیــاز به وقــت و کارِ فــراوان دارد.
همــه  می دانیــم کــه خوش دلــی، شــادی، و بددلــی رنــج و غــم مــی آورد 
و ایــن خوش دلــی و بددلــی، بیــرون از مانیســت؛ بلکــه در ذهــن و فکــر مــا 
می باشــد، و ایــن ذهــن و اندیشــه ی مــا هســت کــه تحــت تاثیــر عوامــل 

بیرونــی، مــا را شادوســرخوش، یــا رنجوروغمگیــن می کنــد.
شــادی و غــم، چــون خوش بختــی و بدبختــی، چیــزی جــز یــک پنــدار 
ــش را  ــداری، خوی ــم در اوج ن ــا می توانی ــت.  م ــی نیس ــرِد ذهن و عمل ک

خوش بخــت گمــان کنیــم، و در اوج داشــتن، بدبخــت بپنداریــم.
ــرد اســت  ــادان، کاری زشــت انجــام می دهــد. آن کــه کم ِخ کودکــی ن
چــون بــه  شــدت خشــمگین شــده، بــا واکنشــی نابخردانــه، خــود و دیگران 
را بــه ســختی می رنجانــد و آن کــه خردمنــد، اســت آرام و بُردبــار، در پــی 
یافتــن ریشــه و علــت کارِ کــودک مــی رود و بــا ایــن کار دیگــران را شــاد و 

ــد. ــدوار می کن امی
چرا یک موضوع، دو نفر را به دو کار متفاوت واداشته؟
چون از دو دریچه، و با دو باور، به آن کار نگریسته اند.

ــزار  ــی از اب ــردن تکه های ــو ک ــار ن ــت در کن ــد نیس ــت و ب ــوروز اس ن
زندگــی، بخشــی از باورهایمــان را نیــز نــو کنیــم و بــه ایــن بیندیشــیم که: 

آن کــه مــا را مــی رنجانــد، بــد اســت یــا بدشــانس؟
واضح تر این که:

اگــر روزی، روزگاری، کســی را کــه بیشــتر از همــه دوســت داریــم، بــد 
و شــریر و خرابــکار بشــود، و ایــن بــدی به درجــه ای برســد کــه همــه از او 

بیــزار و فــراری بشــوند، چــه خواهیــم کــرد؟ 
ــند،  ــمانی باش ــه آس ــش از آن ک ــا بی ــون بای ــد؛ چ ــدا نکن ــم خ نگویی
ــان، در بعضــی  ــداری بعضــی زمینی ــزرگ پن ــد؛ و به دلیــل خــود ب زمینی ان
ــر شــدن  ــاد شــدن، و زندان هــا درحــال بزرگ ت ــع، بدهــا درحــال زی جوام
هســتند؛ و اگــر َدر، بــر ایــن پایــه بچرخــد، در آینــده ای نــه چنــدان دور، مــا 

نیــز جزیــی از بــدان خواهیــم شــد.
ــا  ــاورد، ب ــدا اون روز را نی ــد، خ ــدا نکن ــِن خ ــای گفت ــت به ج بهتراس
ــاه  ــرای لحظاتــی کوت ــدان، کمــی بیندیشــیم؛ و ب ــه دور، و بدگویــی از ب ب
ــر برخــی  ــراد کــه در گی ــه جــای بعضــی از اف هــم کــه شــده، خــود را ب
مشــکات هســتند بگذاریــم؛ و ایــن پرســش را پیــش بکشــیم کــه: اگــر 
روزی، روزگاری، آن کــه بیــش از همــه دوســتش داریــم انســانی شــریر و 
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تبــه کار شــد، بــا او، چگونــه رفتــار خواهیــم کــرد؟ 
آیا او را از خود خواهیم راند؟ 

آیــا ســرکوفتش می زنیــم و ســرزنش و تنبیــه اش  می کنیــم؟ یــا، در پــِی 
ــی  ــدی و بدبخت ــِد ب ــم و از بن ــان کنی ــه دردش را درم ــم ک ــاره ای می روی چ

نجاتــش دهیــم؟
ســاده اندیش نباشــیم و گمــان نکنیــم کــه می توانیــم در یــک جامعــه ی 
نابســامان، ســامان بگیریــم؛ و آن جــا کــه از زمیــن و آســمان بدبختــی و ســیه 

روزی می بــارد ایمــن و آســوده زندگــی کنیــم. 
بــاور نکنیــم ســخن کســانی را کــه می گوینــد »هرکــس بایــد توش وگلیم 
ــا  ــد ت خــودش را از آب بکشــد.«؛ چــون اگــر ســد بشــکند، کســی نمی مان

توش وگلیمــی داشــته باشــد.
 ایــن تفکــر کــه »هرکــس بــه فکرخویــش اســت« از آِن کســانی اســت 
کــه بــا دورنگــری و اندیشــیدن بیگانه انــد؛ و نمی داننــد، در بیــن ســوگواران 
و زلزلــه زدگان نمی تــوان شــاد و ســرخوش بــود؛ اگــر چــه خانــه  و خانــواده ات 

ســالم مانده باشــند.
ــه  ــت ک ــون ماشینی اس ــه چ ــم، و جامع ــی می کنی ــه زندگ ــا در جامع م
ــد و  ــر می گیرن ــم تاثی ــه ازه ــته اند و هم ــم پیوس ــش به ه ــه ی تکه های هم

ــد. ــر  می گذارن ــم، تاثی بره
انســان، ســاخته و پرداختــه  ی جامعــه و جغرافیــا اســت. فضــای خشــن و 
ــان و  ــد؛ و فضــای شــاد و آرام، مهرب ــز، او را خشــن و تندخــو می کن غم انگی

ــد.  ــوکارش می نمای نیک
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 عواملی اســت 

کــه بســیاری از آن هــا بیــرون از خواســت و اختیــار مــا می باشــند.
عللــی کــه یــک کــودِک سوئیســِی بی دیــن را ســاخته، همــان نیســت که 
یــک کــودِک مســلماِن عربســتانی را می ســازد؛ بنابرایــن، بایــد بیــن ایــن دو، 

تفاوتــی بســیار باشــد؛ بــی این کــه خودشــان درآن دخیــل باشــند. 
ــن، و دارای  ــواد، و خش ــم س ــا ک ــی، ی ــه ی ب ــک جامع ــه در ی ــی ک کس
کمبودهــای شــدیِد اقتصــادی و فرهنگــی، رشــد کــرده و بخاطــر شــرایط 
مکانــی و اجتماعــی اش آســیب های فــراوان دیــده؛ و رنج هــای بســیار بـُـرده؛ 
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 آسیب ها تنها جسمی نیستند.

 آسیب دیدگی، یامعلولیت، دوگونه است. پیدا و پنهان.
ــی،  ــازی به دقــت و ژرف نگــری نیســت؛ ول ــد و نی ــدا را همــه می بینن  پی
ــر دارد؛ و  ــن، و ریزنگ ــمانی تیزبی ــاز به چش ــان، نی ــت پنه ــناخِت معلولی ش
ــیب دیده اند،  ــن آس ــی در باط ــالم ، ول ــر س ــه به ظاه ــی ک ــایی  معلوالن شناس

ــه.  کاری اســت ســخت و ژرف کاوان
معلــوِل پیــدا، چــون مثــِل همــه نیســت و شــناخته می شــود. مــردم بــه 
ــد؛  ــاه می نگرن ــک آســیب دیده ی بی گن ــه  چشــم ی ــد و ب ــت می کنن او محب
ــه  ــه این ک ــت، ن ــل دیگران اس ــرش مث ــون ظاه ــان، چ ــول پنه ــی، معل ول
ــه،  ــود؛ و هم ــر می ش ــه و تحقی ــرزنش و تنبی ــه س ــد، بلک ــی نمی بین محبت

خــوار و بی مقــدارش می شــمارند.
ــرا، شــاق و شمشــیر را  ــده، و واپس گ ــن و قراردادهــای عقــب مان قوانی
بــر گــُـرده و گــردِن معلوالنــی قــرار می دهــد کــه نادانــی زعمــا، و نابســامانی 
اجتمــاع، آن هــا را بــه خرابــی کشــانده، و رنــِج بــد بــودن را برآن هــا تحمیــل 
کــرده؛ و آن هــا را بــا زور و جبــری پنهــان، بــه ســوی بــدی کشــانده  اســت.

 بــاور کنیــم کــه بــدکاران، هرگــز نخواســته اند بــد، و بدنــام، و نفرت انگیــز 

ــی و  ــزرگاِن فرهنگ ــرِد ب ــه ی عمل ک ــا، نتیج ــه این ه ــم ک ــوند؛ و بپذیری ش
سیاســِی می باشــند. 

ــرد  ــد، و ط ــد ب ــته و نمی خواه ــای نخواس هیچ کــس در هیچ کجــای دنی
شــده باشــد. بــدی و بــدکاری بــر افــراد تحمیــل می شــود.

جامعــه چــون خانــواده  اســت؛ و هرخانــواده ای کــه، واپس گــرا، خرافاتــی، 
جنگ جــو، و بیگانــه بــا دانش وخــرد باشــد، فرزندانــی نامتعــادل، آســیب دیده، 

ــد داشــت.  و آسیب رســان خواه
ــا، کســی را کــه زمینــه ی نکــوکاری و نیک اندیشــی برایــش  انســان دان
فراهــم نبــوده، تــا خــوب و درســت کار شــود تنبیــه نمی کنــد. تعلیــم می دهد. 

ــد.  ــان می کن درم
چگونــه می تــوان امیــد بــه  خــوب شــدِن جامعه یــی داشــت کــه 
فرهنگ ســازانش گمــان می کننــد بایــد مشــکات را بــا زور و قلــدری حــل 
ــکاران اســتفاده  ــرای اصــاح خراب ــه دار ب کــرد؛ و بزرگانــش از چــوب  و چوب
می کننــد؟ آنهــم خرابکارانــی کــه حاصــِل افــکار و اعمــاِل ســران و ســروران 

هســتند؟
مگــر می شــود در جایــی کــه خرافــه جــای دانــش را گرفتــه و شــاق زن 

جــای روانشــناس را، جــرم و جنایــت گســترش نیابد؟ 
این کــه مــا راحت تریــن راه را انتخــاب کنیــم و ماننــِد تــن پــروراِن سُســت 

نهــاد، بزهــکاران را لعنــت کنیــم، بــدکار، دســت از بدی نخواهد ُشســت. 
فقــط افــراد ســاده  لــوح و متوهمــاِن دانایــی هســتند کــه گمــان می کننــد 
بــا ســرکوفت و ســرزنش، و شمشیروشــاق، اخــاق و درســتی را می تــوان 

در جامعــه گســترش داد.
بــد اخاقــی، رابطــه ای تنگاتنــگ بــا نادانــی، خشــونت، و دگــر آزاری دارد. 

افــراد بــه نســبِت خشــونتی کــه دارنــد از دانــش و  خــرد بدورنــد. 
هرچه انسان نادان تر، خشن تر. و هرچه فهمیده تر، مهربانتر.

ــدن و  ــوزش دی ــه فرصــت آم ــه ک ــی از جامع ــه بخش های ــد؟ ب باورنداری
ــا کســانی کــه فرصــت  ــا را ب ــد؛ و آن ه ــن را نداشــته اند بنگری ــم آموخت عل
یافته انــد تحصیــات بــاال داشــته باشــند و هــر هفتــه چنــد ســاعت مطالعــه 
کننــد و از فضای هــای علمــی و آموزشــی برخــوردار شــوند مقایســه کنیــد. 
ــا و  ــت نابج ــد، سخنی اس ــی خوبن ــد، و برخ ــی ب ــه برخ ــخن ک ــن س ای
نادرســت. بهتــر اســت بگوییــم: عوامــل و شــرایط یــا به قــول بعضــی، بخت 
ــد کــرده اســت؛ و اگــر روزی،  و شــانس، گروهــی را خــوب، و گروهــی را ب
علــل و شــرایط دگرگــون گردنــد، بدهــا نیــز خــوب و نکــوکار خواهنــد شــد. 
اگــر بــه ایــن بــاور برســیم کــه آســیب دیدگان بــد نیســتند، بــد شــانس 
ــا ایــن  ــا محبــت نگاهشــان خواهیــم کــرد؛ و ب هســتند؛ به جــای نفــرت، ب
تغییــِر نــگاه، دیگــر نــه به چشــِم یــک دشــمن، بلکــه به دیــِد یــک نیازمنــد 

بــه آن هــا خواهیــم نگریســت.
و اگــر روزی، نــگاه مــا علمــی وعلــی شــود، بــرای از بیــن بــردِن عللی که 
آن هــا را چنیــن کــرده، برخواهیــم خاســت تــا بــا تغییــر علــل، معلــول تغییــر 

ــد و بدشــانس ها، خوش شــانس شــوند.  یاب
 افــزون بــر آنچــه گفتــه شــد، بــاور بــه این کــه فانــی بــد اســت، بــرای 
باورمنــد رنــج مــی آورد؛ و گمــان این کــه فانــی بدشــانس اســت محبــت و 

ــتی. انسان دوس
 پــس، دســت کم، بــرای ایــن کــه خودمــان رنــج نبریــم ، بــه  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.  بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو هایت زندگی کنی



ــه  ــی بازارچ ــه از برپای ــاه ک ــد م ــت چن ــد از گذش بع
بــه مناســبت روز جهانــی معلولیــن برگــزار شــد، انجمن 
بانــوان آسایشــگاه بــه فکــر ایجــاد بازارچــه ی جدیــدی 

بــه نفــع دختــران آســمانی افتــاد.
ایــن بــار بــا توجــه بــه تجربــه ی گذشــته بــا دقــت و 
وســواس بیشــتری به انتخــاب مــکان بازارچــه پرداختیم 
و پــس از مشــورت و بررســی فــراوان بــه ایــن نتیجــه 
رســیدیم کــه مکانــی در یــک خیابــان شــلوغ و پررفت و 
آمــد بــرای کار مــا مناســب  تــر اســت بــه همیــن جهت 
جایــی در وســط خیابــان کاشــفی مــورد تأییــد همــگان 

قــرار گرفــت. 
همچنیــن در انتخــاب غرفــه هــا دقــت الزم صــورت 
گرفــت و غرفــه هایــی انتخاب شــد که بیشــتر مناســب 

حــال و هــوای خریــد نــوروزی باشــد. 
اقبــال عمومــی از ایــن بازارچــه خیریــه واقعــا مــا را 
شــگفت زده نمــود و مــردم و بانــوان نیکــوکار انجمــن 
ســنگ تمــام گذاشــتند غیــر از هنرهــای دســتی بچــه 

هــا کــه غرفــه ی همیشــگی بازارچــه هــای مــا مــی 
ــم  ــر ه ــه ی دیگ ــگاه دو غرف ــار آسایش ــن ب ــد ای باش
ارائــه داد کــه چــون صددرصــد بــه نفــع دختــران بــود 
نگــران 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 فــراوان خــود را از ایــن بانــوان خیــر که 
بــرای هرچــه بهتــر برگــزار 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 
ــد  ــط هنرمن ــده توس ــیقی زن ــب موس ــر ش ــرای ه اج
ــد  ــژاد و گــروه هنرمن ــاب آقــای حســینی ن گرامــی جن
ــا 8 شــب  ــود کــه بیــن ســاعت 7 ت صــدای ســبزوار ب

ــی  ــص محل ــیقی  و رق ــه ی موس ــرای دو برنام ــه اج ب
مــی پرداختنــد و ســاعت شــاد و فــرح بخشــی را بــرای 
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 دختــران 
ــی  ــچ کمک ــد از هی ــی آی ــان م ــه می ــن ب امیرالمؤمنی
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 خانــواده 

یشــان بــه صــرف آش مــی پرداختند. 

گزارش یک رویداد

 بــازارچـه نیـکوکاری
8



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. 
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عمر آنقدر کوتاه است که نمی ارزد آدم حقیر و کوچک بماند. 



ـه  ـ             ـ  پنبــ
ن ـ           ـ    چی

10
فرحناز امینی



ــرعت از  ــه س ــی ب ــاده خاک ــب در ج ــین جی ماش
نــگاه قهــوه ای دختــرک دور و دورتــر شــد. دو 
ــه  ــرون زدن از حلق ــعی در بی ــه س ــره ای ک ــه قط س
چشــمانش را داشــت، فــرو ریخــت. نگاهــش را از 

ــت... ــمان دوخ ــه آس ــت و ب ــاده برگرف ج
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 
ــفید  ــید س ــه خورش ــش را ب ــود. نگاه ــته ب ــخ بس ی
رنــگ آذرمــاه دوخــت، بی حوصلــه بــود، آب بینی 
جــاری شــده اش را بــا دســتمال گرفــت. صدایــی از 
ــا مــا  ــه را ب ــم بیاییــد صبحان پشــت ســر گفــت: خان
بخوریــد. نــگاه کبــود و بچگانــه دختــر پنبــه چیــن 
ــی از  ــر روی تَل ــا نگاهــش درآمیخــت. بــی اراده ب ب
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 
ــد  ــای بلن ــده ه ــا خن ــه حضــور او، ب ــدون توجــه ب ب
ــی  ــورت م ــای را ق ــان و چ ــزرگ ن ــای ب ــه ه لقم

ــد.  دادن
دختــر بــا نــگاه کبــودش، تکــه کوچکــی نبــات، 
بــه همــراه لقمــه نانــی روغنــی کــف دســتش 
گذاشــت و گفــت: چایــی تــون ســرد شــد، بدیــن 
ــگاه کــرد، چیــزی  ــه ســاعتش ن عوضــش کنــم... ب
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 
ــه  ــاغ انداخت ــدرش را ا زدل و دم بیشــتر کارگرهــا پ
ــا  ــد ام ــه نمان ــود در مزرع ــح  داده ب ــود و ترجیــ ب
ظاهــراً ایــن بهانــه ای بیــش نبــود. حضــور زن جدید، 
ــه مــی  ــه را بیشــتر توجی ــدرش در خان ــدگاری پ مان
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 
ــری  ــک 15 دخت ــک ت ــه ت ــرد ب ــا ک ــرش جابج س

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 
ــی کــه از گــروه عقــب  ــه دختران را گــرم کــرد و ب
مانــده بودنــد گفــت: دســتان خــود را گــرم کننــد.

ــد  ــا کمربن ــب آن ه ــگاه متعج ــه ن ــه ب ــی توج ب
پالتویــش را کمــی شــل کــرد و باالتریــن دکمــه اش 
ــاز کــرد. دســتکش هــای نخــی را کــه همیشــه  را ب
ــه دســت  ــی می پوشــید ب ــر دســتکش هــای اصل زی
ــت و  ــه ای را گرف ــه ی پنب ــد و بوت ــم ش ــرد و خ ک
ــردو  ــدن ه ــر ش ــا پ ــرون آورد، ب ــش را بی ــه های پنب
دســتش نمــی دانســت بــا آن هــا چــه کنــد تــا ایــن 
ــه  ــد و ب ــته ش ــرش بس ــه دور کم ــه ای ب ــه پارچ ک
شــکل کیســه ای درآورده شــد و همــان نــگاه کبــود 

ــو اینجــا بریزیــد.  ــه آرامــی گفــت: پنبــه هاتون ب
ــده ای  ــش آزارن ــوی روی ــای جل ــه ه ــوه پنب انب
دلنــواز بــود... چنــد متــری کــه جلــو رفــت پیــش بند 
ــر روی تــل  ــاز کــرد پالتویــش را ب ذخیــره پنبــه را ب
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 
ــرد.  ــی ک ــر نم ــدری اش فک ــزرگ پ ــادر ب ــای م ه
فکــر نمــی کــرد کــه چــرا تــا زمانــی کــه مــادرش 
ــه  ــن هم ــرا ای ــد چ ــود بفهم ــته ب ــود نخواس ــده ب زن
خواهــر بزرگــش شــیرین بــا بقیــه ی بچــه هــا فــرق 
ــه  ــود ک ــرده ب ــوال نک ــت س ــچ وق ــرا هی دارد... چ
چــرا هرکجــا مــادر مــی رود شــیرین بــه چــادر مــادر 
چســبیده و همــراه اوســت...! بــه ایــن هــم فکــر نمــی 
ــه مدرســه  ــل دیگــران ب کــرد کــه چــرا شــیرین مث
نمــی رود. انــگار ســالیان ســال دیگــران بــه حضــور 

شــیرین بدیــن نحــو عــادت کــرده بودنــد. 
ــد کــه شــیرین یــک گوشــه  عــادت کــرده بودن
بنشــیند و یــا بــا بــرس رنــگ درو دیــوار اتاقــی را که 
ــه رنــگ  ــد کــج و کول در اختیــارش گذاشــته بودن
ــن  ــیرین در همی ــای ش ــاد زدن ه ــی فری ــد. حت بزن
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 

ــان کار...!!! پای
ــدا داد  ــد کــرد کــه یکــی ن ــی ســرش را بلن زمان
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 
ــداره اینجــا تنهــا  دختــر رســاند و گفــت خوبیــت ن
باشــین... بریــن ده تــا آقــا بیــاد امــا او نرفــت... و تنهــا 
ــان  ــین نیس ــه ماش ــت ک ــاده ای دوخ ــه ج ــم ب چش
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. 
ــه حداقــل ســه متــری  مســیری کــه خــودش رفت
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.
ــی را  ــه ی آب داغ ــیرین کاس ــه ش آن روزی ک
در حمــام بــر ســر زن بابایــش خالــی کــرده بــود تیــِر 
ــه  ــه... هرچ ــن از خان ــد و رفت ــالص را زد...! تبعی خ
ــد  ــا بفهمان ــه بچــه ه ــزرگ ســعی داشــت ب ــادر ب م
ــه  ــر از خان ــاید بهت ــی رود ش ــیرین م ــه ش ــی ک جای

ــنوا...! ــوش ش ــو گ ــا ک ــد... ام باش
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، 
ــه اش را  ــف و دختران ــکل ظری ــی، هی ــکل چاق هی
ــش را  ــخ صورت ــی ی ــتان گرم ــت و دس ــر گرف در ب
شکســت و آهســته در گوشــش زمزمــه کــرد خــدا 
هدایــت کنــد پســر منــو. خــدا لعنــت کنــه روزگار 

ــر جــان... رو دخت

چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است. 
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بهار، محبوِب من و ما است.راستی چرا ....؟
از بهــار کــه مــی شنویم،شــکفته می شــویم، خاطــره ای خــوش، بخواهیــُم و نخواهیم،در 
ذهــن مــان نقــش مــی بنــدد و چهــره ی کودکانــی  را بــه یــاد مــی آوریــم ، یــا کــه کودکــی 

مــان را،کــه لبخند  بــر  آن نشســته اســت و......  
راســتی چــرا بهــار ، بــرای جــاِن بــی قــرار، پیــام هــاِی بــی شــمار، بــه جــان نهفتــه 

ــرا...؟ اســت؟ چ
چرا.....؟

زمســتانی هــا را دیــده ای؟ همــان هــا کــه هــر وقــت آ نهــا را مــی بینی،یــادآور تنــدی 
انــد، خشــُم و خشــم ناکــی انــد، عصبانــی اند،همیشــه انــگار بــا تــو در ســتیزند،حرف، حــرِف 
خودشــان اســت و بــس،آن هــم، حــرف هــاِی بــی حســاب و بــه دور از منطــُق و کتــاب، 

همــان هــا کــه بــا مهربانــی انــگار بیگانــه اند....دیــده ای شــان یــا کــه نــه؟
بهــاری هــا را، آیــا...؟ دیــده ای...؟ کــه مهربــان انــد، کــه اهــل گفــُت وگوینــد، کــه مــی 
شــود از آن هــا پرســید، کــه مــی شــود از آن هــا ِگلــه کــرد، کــه مــی شــود بــا آن هــا بحــث 

کــرد و ســپس، آرام بــا آن هــا چــای خورد،دیــده ای شــان...؟
مگــر مــی شــود از خــود نپرســید کــه چــرا بهــار، چنیــن محبــوب اســُت و زمســتان، این 
چنیــن نامحبــوب، حتــی راســت اش، ....مــن نمــی توانــم حــرف هــای تنــد بگویــم؛ پــس تو 

خــود بخــوان و بــدان منظــور مــرا.
بهار مثِل آدم های مهربانی است که......

ــی  ــوِی مهربان ــُت و ج ــه جس ــه ب ــت ک ــی اس ــاِی مهربان ــِل آدم ه ــت مث ــار درس به
اند،حاضرنــد بــرای دســت یافتــن بــه خورشــیِد درســتی و راســتی، مــدت هــا راه بســپارند، 
مــدت هــا صبــر کننــد، مــدت هــا بجوینــد، راه هــای ســرد زمســتانی را طــی کننــد، تــا کــه 
ســرانجام، بــه ســرزمین بهار،بــه درســتی و راســتی، بــا تکیــه بــر منطــق و مهربانــی، قــدم 

بگذارنــد  یــا کــه دســت یابنــد.
ببین....!

ببیــن..! ایــن هــا ســاده نیســت! گفتــن اش ســاده اســت، عمــل کــردن اش، بزرگــِی جان 

مــی خواهــد و  بــزرگ منشــِی روان  و حــق طلبــِی انســانی و دوری از جــاه طلبــِی جانورانه ی  
حیوانــی. در ضمن،وقتــی مــی گویــم چــرا، پــس باید بــه دنباِل پاســخی بود.پاســخ این اســت: 
بهــار، آمیــزه اســت، ترکیــب اســت.یک بُعــدی نیســت؛ هــم ایــن را دارد، هــم آن را، هــم 
گرمــی خورشــید را، بــه انــدازه، هــم بــارِش بــاران را، بــه قاعــده، هــم وزش نســیم را، چنــان 
کــه بایــد، هــم رطوبــِت خــاک را ، چنــان کــه شــاید،؛همه چیــز بــه انــدازه و قاعــده، و البتــه 
یــک چیــز مســلم اســت: حرکــت، تغییــر و دگرگونــی؛ دگرگونــی و حرکتــی به ســمِت بهاری 
شــدن، روییــدن، بــه بــار نشســتن، شــادمانه شــدن، نزدیــک شــدِن جــان هــا و قلــب هــا، در 

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  معصــوُم و پاک،ایســتاده 
ــای  ــه ه ــم ، لحظ ــه آزارش ندهی ــم ک ــه یادداری ــد  ب ــو، بای ــن و ت ــا....ی! ما،م ــت و  ه اس
بهــاری اش را زمســتانی نکنیــم و بگذاریــم آســوده، در بهــاری کــه هســت، بــا هــر نســیم 
بچرخــد، بــا هــر پرنــده بخوانــد و با هــر آفتــاب، ببالد.راســتی که خوشــِی معصومانــه ی گل را 
گرفتــن، قســاوت قلــب مــی خواهــد  و قســاوت قلــب، از زشــت تریــن هــای این عالم اســت.
هربرگــی کــه بــر گلــی روییــده اســت، برخــوردارِ حرمتــی؛ مبــادو مبــادا که  پریشــان شــود....

ایــن، خاصیــِت گلســتان اســت و  گلســتان، زمینه اســت؛ زمینــه ای بــرای روییــدِن ُگل.تو نیز 
زمینــه ســاز بــاش! درســت مثــِل بهــار کــه زمینــه اســت.به یــاد دار: بهــار، زمینــه اســت؛ تــو 

نیــز زمینــه ســاز بــاش.

گل ها بیهوده نرسته اند
گل هــا بیهــوده نرســته انــد، بیهــوده نیســتند؛ هــر گل بشــارتی اســت بــه پیــرواِن حــق، 
ــدگان داد، در  ــط راســِت و درســت انســانی و اخاقــی، جوین ــز رواب ــدگان عطــِر دالوی جوین

روابــِط ناعادالنــه ی بیداد،کــه بهــار را بجوییــم ای همــه ما...بهــار را....

به گـــام
به گاِم مهرباِن هوشیارِ سربلنِد پایدارِ خویش

مغاِک ُپرماِل خاک را
به روشنای روشن بهار

درسپار
بهار

ایستاده
پیِش چشم هاِی تو

همین که خاک را به سوِی سبزه ها
همین که تندباد را به سوِی روشِن شکوفه هاست

رهنمون

با آرزوی همه خوبی ها برای یکایِک مردمان این سرزمین مان....
براِی همه....همه....یا حق...

)فرهنِگ گفُت وگو، مهربانی و عدالت طلبی(
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به نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد. 

راز محبوبیت یک فصل



آنکه خود را به امور کوچک سرگرم می کند چه بسا که توانایی کارهای بزرگ را ندارد.

 بخش دوم
جهانتاریخ

بیســت و هفــت هــزار ســال پیــش مــا در صدد گذاشــتن 
ــت  ــرای اقام ــه ب ــم ک ــی بوده ای ــوار غارهای ــر دی ــود ب رد خ
آن هــا را انتخــاب کــرده ایــم. در غارهــای جنــوب فرانســه، 
قدیمی تریــن آثــار دســت انســان پیــدا شــده و آثــار مشــابهی 
نیــز در آرژانتیــن، اســترالیا، آمریکای شــمالی و آفریقای جنوبی 
یافــت شــده اســت. شــانزده هــزار ســال پیــش و بــا پاییــن 
آمــدن دمــای هــوا در خاورمیانــه رودخانــه دجلــه مســیری را 
ســر راه خــود بوجــود آورد کــه بــا طــی هــزاران کیلومتــر بــه 
خلیــج فــارس مــی رســید. ایــن رودخانــه بــه همــراه رود فرات 
منطقــه ای را بوجــود آورده بودنــد کــه بــه هــال حاصلخیزی 
مشــهور بــود. اجــداد مــا بــا معتــدل شــدن هــوا و اقلیم شــیوه 
ی تــازه ای را بــرای زندگــی خــود بوجــود آوردنــد. مــردم آن 
زمــان از غــات و دانــه هــای خــود رویــی کــه در دشــت های 
حاصلخیــز بــه فراوانــی یافــت می شــدند بــرای خــوراک خود 
اســتفاده مــی کردنــد. یکــی از زنــان بــه دنبــال ســؤالی کــه 
در ذهنــش پیــدا شــده بــود طریقــه ی کاشــت بــذر غــات و 
حبوبــات را پیــدا 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. بــرای بــه دســت 
آوردن محصوالتــی بهتــر اراده ی خــود را بــه طبیعــت تحمیل 
کــرده و از بذرهــای مرغوبتــر و فــراوان تــر اســتفاده کردیــم. 
ــه دیگــر  طــی پنــج هــزار ســال بعــد انقــاب کشــاورزی ب
نقــاط جهــان راه پیــدا کــرد و هــر قومــی شــیوه های مســتقل 
ــزودی  ــد. ب ــداع مــی کردن و خــاص خــود را در کشــاورزی اب

ــی  ــب معرف ــوت غال ــوان ق ــود را بعن ــج و ذرت خ ــدم، برن گن
کردنــد کــه تــا امــروز هــم غذاهــای اصلی مــا هســتند. یکجا 
نشــینی و کشــاورزی زندگــی بــه ظاهــر راحتــی را بــرای 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 5 ســانتی متــر کوتاهتــر شــد. تغییــر 
رژیــم غذایــی از مــواد گوشــتی بــه غــات دارای قنــد باعــث 
پوســیدگی دنــدان 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 بــرای اولیــن بــار خانــه را بســازیم. در مناطقــی 
از ترکیــه فعلــی بقایــای اولیــن مجموعــه خانــه هایــی که می 
شــود بــه آن هــا شــهر گفــت از 9000 ســال قبــل پیــدا شــده. 
یکــی از آن هــا اکنــون چاتــال اویــوک گفتــه مــی شــود کــه 
در آن زمــان بیــش از 8000 نفــر جمعیت داشــته اســت. چاتال 
اویــوک مجموعــه ای از خانــه های خشــتی بــود کــه در آن ها 
خانــواده 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 2004 اســکلت بانویــی در کــف 

یکــی از خانــه هــای چاتــال اویــوک پیــدا شــد.
او زنــی جــوان و بیســت و چنــد ســاله بــود روبــروی ســر 

او جمجمــه گلــی و رنــگ شــده ای پیــدا شــد. ایــن جمجمــه 
ــده  ــدا ش ــز پی ــر نی ــای دیگ ــی از گوره ــه در بعض ــی ک گل
احتمــاال مربــوط بــه یکــی از نیــاکان مهــم خانــواده بــوده، و 
ایــن نشــان مــی دهــد کــه مراســم خــاص مذهبی بــه هنگام 
دفــن مــردگان انجــام مــی شــده اســت. هیــچ دیــواری در این 
شــهر دیــده نمــی شــود، هیــچ تفاوتی بیــن افــراد ایــن جامعه 
ــاالی ایــن شــهر  ــوده و ایــن نشــان از امنیــت ب کوچــک نب
کوچــک داشــته کــه ظاهرا مــدت هزار ســال در کنــار یکدیگر 
و بــا کامیابــی زندگــی کــرده انــد. پــس ایــن بانوی دفن شــده 
چــرا بــه ایــن جوانــی فــوت شــده اســت. ظاهــرا هــم زیســتی 
انســانها و احشــام و حیوانــات خانگــی شــرایط را بــرای پدیــد 
آمــدن امــراض 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 
ــراد جامعــه بوجــود آورد و کــم  ــای را بیــن اف معامــات پایاپ
کــم بازاریــان، کاهــن هــا و کشــاورزان و طبقــات دیگــر پدیــد 
آمدنــد و اختافــات طبقاتــی بوجــود آمد. رهبــران، پادشــاهان، 

روحانیــون همــه بدنبــال انقــاب کشــاورزی پدیــدار شــدند.
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ــون رو  ــه جفتم ــت کل ــه پوس ــان بفهم ــی مام عل
ــده! کن

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 
ــت  ــداز پش ــود. بع ــا در آن ب ــان و باب ــی و مام ــه عل ک

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؟!
ــی خوشــگله. گاهــی  ــان خیل ــی مام ــم، ول نمیدون

ــگاه میکــردم.   ــن عکــس ن ــه ای یواشــکی ب
ــود.  ــوری ب ــم اینج ــن االن ــان همی ــکی مام کاش

جــوون، خوشــگل، ســرحال. . .  
بابــا رو ببیــن، کــت تــو تنــش زار میزنه. ســر کچل، 

ــرباز بود.   س
ــد و  ــا ش ــه جابج ــد، اثاثی ــی رد ش ــین از مانع ماش

ــر...  ــگ ت ــا تن جــای م
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 

ــن.  ــا ببی ــم داره. بی ــمک زن چش
نه، بابا دعوامون میکنه. 

ثریــا اینقــدر ترســو نبــاش، بیــا میخــام یــه چیــزی 
نشــونت بــدم... 

ــم  ــه صورت ــاد تنــدی ب ــا احتیــاط بلنــد شــدم، ب ب
می خــورد. 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... 

ــه  ــود. کلــی ب ــاد کــرده ب پیرهــن علــی حســابی ب
ــدم.  علــی خندی

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 
ــنا  ــدون ش ــط می ــوض وس ــان ح ــواد بی ــون بخ دلش

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. 
ــه  ــم صــدای ضرب ــرم حــرف زدن بودی گ
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!
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ثریــا ببیــن اثاثیه مــا رو! چقــدر بدبختیــم همه اش 
پشــت یــک وانــت جــا شــده. . . 

ــت  ــم بدبخ ــن. اصلن ــرار نک ــا رو تک ــای باب حرف
نیســتیم. عوضــش ما راحــت جابجا میشــیم. کمــردرد 

ــس وســیله جابجــا میکنــن.  میگیــرن از ب
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 ، 
ــه  ــاد، ب ــک افت ــه عروس ــمم ب ــزدم. چش ــی نمی حرف
شیشــه ویتریــن چســبیده بود. حــس میکــردم دردش 
ــم و  ــاز کن ــن را ب ــردم در ویتری ــعی ک ــد. س ــی آی م
ــی  ــزدم ب ــه زور می ــم. هرچ ــرون بکش ــکم را بی عروس

ــار. . .  ــرو کن ــانه ام زد: ب ــه ش ــی ب ــود. عل ــده ب فای
جلــو آمــد. رو بــه ویتریــن ایســتاد. باغــرور گفــت 

همیشــه از یــک مــرد کمــک بگیــر. 
ثریا!!!

چی شده علی!؟
ــش  ــان دنبال ــدر مام ــدا کردم!چق ــی پی ــن چ ببی

ــت. . .  گش
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 
ــت در  ــی گذش ــین از مانع ــر ماش ــار دیگ ــرد. ب ب

ویتریــن بســته شــد. 
آخ خ خ خ ثریا. . . 

هــول شــدم. نمیدانســتم چــکار بایــد بکنم. 
دســتش گیــر کــرده بــود، نالــه میکــرد. مــدام 
ــود. دو  ــه ب ــش گرفت ــزد. بغض ــدا می ــرا ص م
ــی  ــم زور زدم. ب ــن را گرفت ــه در ویتری ــتی لب دس
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. 
ــه  ــمعدانی و آین ــم ش ــور کن ــتم تص ــی توانس م
چطــور کــف خیابــان غلــت میخورنــد. علــی بهــت 

زده بــه خیابــان نــگاه میکــرد. ماشــین ســرعتش را کم 
کــرد، کنارکشــید. صــدای پــدرم می آمــد، 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. 

ــدای  ــن، ف ــش ک ــرد: ول ــش میک ــادرم التماس م
ــود.  ــا ب ــا ب ــرش. . . قض س

ــه  ــل آین ــت مث ــاالی وان ــدم ب ــا نیوم ــن ت ــا پایی بی
ــن.  ــردم پایی ــت نک پرت

علــی تــرس گرفتــه بــودش. آب دهانــش را قــورت 
نمیــداد: بخــدا خــودش افتــاد. . . بابــا غلــط کــردم. 

دســتش را طــرف علــی دراز کــرد. بازویــش را 
ــت  ــش را گرف ــی صورت ــید. عل ــن کش ــت و پایی گرف
ســیلی نخــورد. مــادرم دســت پــدرم را گرفتــه بــود و 

ــرد. . .  ــش میک التماس
مادرم را هل داد. دستان علی را پایین کشید. 

ــا  ــوردم ت ــکان نخ ــتم. ت ــمانم را بس ــرس چش از ت
ــی خــوردم.  ــرا ببینــد. از صــدای ســیلی تکان ــادا م مب
آرام گریــه می کــردم. 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؟

به چشمانت مرا دل مبتا کرد،

فاکت دل، مصیبت دل، با دل!

از این دل، داد من بستان خدایا،

ز دستش تا به کی گویم: خدا، دل!

درون سینه آهی هم ندارد؛

ستمکش دل، پریشان دل، گدا دل!

به تاری گردنش را بسته زلفت،

فقیر و عاجز و بی دست و پا دل!

بشد خاک و ز کویت برنخیزد،

زهی ثابت قدم دل، باوفا دل!

ز عقل و دل، دگر از من مپرسید؛

چو عشق آمد، کجا عقل و کجا دل؟!

تو، الهوتی، ز دل نالی، دل از تو،

حیا کن، یا تو ساکت باش یا دل!

                                       الهوتی

از سر کوی تو گیرم که روم جای دگر
کو دلی را که سپارم به دآلرای دگر

عاقبت از سر کوی تو برون باید رفت
گیرم امروز دگر ماندم و فردای دگر
مگر آزاد کنی، ورنه چو من بندۀ پیر
گر فروشی، نستاند ز تو موالی دگر

عاشقان را طرب از بادۀ انگوری نیست
هست مستان تو را نشئه ز صهبای دگر

بهر مجنون تو این کوه و بیابان تنگ ست
بهر ما کوه دگر باید و صحرای دگر
ما گدائی در دوست به شاهی ندهیم

زانکه این جای دگر دارد و آن جای دگر
گر به بتخانۀ چین نقش رخت بنگارند

هرکه بیند، نکند میل تماشای دگر
راه پنهانی میخانه نداند همه کس

جز من و زاهد و شیخ و دو سه رسوای دگر
دل »فرهنگ« ز غم های جهان خون شده بود

غم عشق آمد و افزود به غم های دگر

                                فرهنگ شیرازی

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
                                                        خیام

چهره را از عشق خوبان ارغوانی کرده ایم
شوخ چشمی بین که در پیری جوانی کرده ایم

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
صائب تبریزی

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
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چهره را از عشق خوبان ارغوانی کرده ایم
شوخ چشمی بین که در پیری جوانی کرده ایم

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
صائب تبریزی

گاهی به نگاهی دل ما شاد نکردی
حیف از تو که ویرانه  ای آباد نکردی

صد بار ز گل زار خزان آمد و گل رفت
وین مرغ اسیر از قفس آزاد نکردی

اي خسرِو شیرین دهنان این نه وفا بود
یک ره گذری جانب فرهاد نکردی
بسیار مبال ای شجر وادی ایمن!

یک جلوه چو آن حسن خداداد نکردی
باید ز تو آموخت حزین رشک محّبت

لبریِز فغان بودی و فریاد نکردی

                    حزین الهیجی

تو می آیی دگر باره بدیدارم 
و از شوق دوباره دیدنِ  

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

سخت زیبا می روی یک بارگی
در تو حیران می شود نظارگی

این چنین رخ با پری باید نمود
تا بیاموزد پریرخسارگی

هر که را پیش تو پای از جای رفت
زیر بارش برنخیزد بارگی

چشم های 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
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 خاصت مشتاق

تو که در بوته محنت به گـــــداز آمده ای

من به دیوانگی از عشق تو افسانه شدم                               مشتاق اصفهانی
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

در راهت ای جان جهان تا کی ز جان پروا کنم!
دریا چو میخواند مرا با قطره چون سودا کنم؟
گر خاک میخواهی مرا یکباره خاکستر شوم!
ور بحر میخواهی مرا این دیده را دریا کنم!

اندر رهت ای بی نشان دورم بسی از کاروان!
ای قافله ساالر جان رحمی که ره پیدا کنم!

بی کینه باشد سینه ام صافی بود آئینه ام!
دست طلب بر دل نهم دیده سوی باال کنم!

چون صبح دارم یکنفس وز حسرت دیدار و بس!
یک جلوه بنمای و بس بگذر تماشاها کنم!

چون شمع میسوزد ز جان اشک روان سوزم بجان!
با))زهره((گو در عاشقی من خویش را رسوا کنم!

                               منصوره اتابکی)زهره(
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زندگی بسیار مسحور کننده است فقط باید با عینک مناسبی به آن نگریست



18
محمدتقی حمزه ای

دوست داشتن انسان ها به معنای دوست داشتن خود به اندازه ی دیگری است.

            بــــــه یاری خداوند متعال تصمیــــــــم 
ــریه  ــن نش ــماره از ای ــد ش ــه در چن ــت ک ــر آن  اس ب
اماکــن تاریخــی شهرســتان ســبزوار را معرفــی نماییم. 
در ایــن شــماره ســعی شــده اســت اطاعاتــی در مــورد 
خیابــان بیهــق بــرای شــما خواننــدگان گرامــی ارائــه 

گــردد. 
بــر اســاس منابــع تاریخــی قصبــه ســبزوار از زمــان 

ــرده  ــدا ک ــتری پی ــق بیش ــان رون ــه و دیلمی آل بوی
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.

ــاروی شــهر در محــدوده دروازه عــراق در  ــرج و ب ب
ــی  ــی کنون ــاغ مل ــرق، ب ــابور در ش ــرب، دروازه نیش غ
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 
ــان  ــل از خیاب ــهر قب ــل ش ــای داخ ــه ه ــت. محل اس

کشــی بیهــق ســبزوار عبــارت بودنــد از:

ای گرامی خطه زرخیز ایران، سبزوار                           
ای که خاکت تا قیامت، باد پر نقش و نگار

ای که اندر مردی و مردانگی افسانه ای                       
باد تا دنیا بود نام بلندت برقــــــــرار

خیابان بیهق
jafar.hamzei@yahoo.com

شناسنامه سبزوار
سروده شادروان علی اصغر بلوکی)فرزان(
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عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی. 

ای گرامی خطه زرخیز ایران، سبزوار                           
ای که خاکت تا قیامت، باد پر نقش و نگار

ای که اندر مردی و مردانگی افسانه ای                       
باد تا دنیا بود نام بلندت برقــــــــرار

1- کــوی 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 
ــاغ هــا،  ــه ی دب ــه مــی شــده، آنجــا را محل ــا معامل ی

تیماچــی هــا و چرمچــی هــا هــم مــی گفتنــد. 
2- محلــه ی سروســتان: کــه بخاطــر درختان ســرو 

بلنــد قامــت بدیــن نــام مشــهور بوده اســت.
ــی  ــم فعل ــان قائ ــه خیاب ــرده:  ک ــه ی س 3- محل
ــه اســت. همــان هشــت بهشــت و  جــای آن را گرفت
خانــه  ی زیبــای بیدخــوری هــا بــوده کــه در احــداث 

ــم خــراب شــده اســت. ــان قائ خیاب
ــه  ــه در آن محل ــم: ک ــام حکی ــه ی حم  4- محل
حکیــم و فیلســوف مشــهور حاج ماهــادی ســبزواری 
زندگــی مــی کــرده اســت. متولی هــا و شهرســتانی ها 

و الهوتــی هــا در ایــن محلــه زندگــی مــی کردنــد.
ــرزا  ــاج می ــت ا... ح ــه آی ــا: ک ــه آق ــه کوچ 5- محل
ــی  ــی م ــه زندگ ــوی در آن محل ــزرگ عل ــین ب حس

ــت. ــرده اس ک
6- کوچــه افتخــار: کــه درآنجــا دانشــمند بــزرگ و 
پزشــک مشــهور افتخــار الحکمــا زندگــی مــی کــرده 

اســت.
ــه  ــای کوچ ــه در انته ــیاه: ک ــر س ــه قنب 7- محل
افتخــار بــوده کــه گفتــه شــده مدتی قنبــر، غــام امام 

ــی)ع( در آنجــا زندگــی مــی کــرده اســت.  عل
8- محلــه ی سرســنگ: کــه ســنگ بزرگــی جلوی 
آن قــرار داشــته اســت و بــه ایــن نــام مشــهور شــده 

اســت.
9- محلــه ی گودانبــار: کــه بهــره و خنــدق هــای 
ــا را  ــاد آنج ــودی زی ــاظ گ ــه لح ــته و ب ــادی داش زی
گودانبــار گفتــه انــد و تــا امامــزاده شــعیب ادامه داشــته 

اســت. 
10- محلــه 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 

آن کوچــه بــازار قنادهــا قــرار داشــته اســت و در ســر 
کوچــه ی آن هــا مغــازه ی)غــام مــلِّ 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 
دّکان هــا را ســاختند) دّکان: بــه معنــی مرتــب چیــدن 
کاالهایــی بــرای فــروش( و بعدهــا ویتریــن بــه دکان 

هــا وارد شــد و نامــش را بــه فروشــگاه تغییــر دادنــد. 
ــه  ــن محل ــه ای ــارراه: ک ــوض چ ــه ی ح 11-محل
روبــروی مســجد جامــع بــوده و بــر ســر چــارراه داخــل 
کوچــه یــک آب انبــار بــود و بِخــِچ مســجد پاییــن آن 
قــرار داشــت و مــردم از آن آب انبــار آب برمی داشــتند 
ــار  ــن آب انب ــار ای ــام حمــام خــان در کن و حمامــی بن

وجــود داشــته اســت.
12- محلــه کاه فرنگــی: کــه بــه علــت اســتفاده 
ــت رواج  ــه دول ــر معمــول ک ــای  غی ــردم از کاه ه م
داده بــود بــه کاه فرنگــی هــا مشــهور شــدند و 
ــوب  ــبزوار محس ــه س ــن کوچ ــه بزرگ تری ــن کوچ ای
ــت.  ــته اس ــه داش ــی ادام ــاغ مل ــا ارگ ب ــده و ت می ش
ــه  ــذوری در آن کوچ ــری کی ــروف امی ــرمایه دار مع س
زندگــی می کــرده اســت. ایــن کوچــه از ســمت غــرب 

ــه ژاندارمــری هــم متصــل شــده اســت.  ب
13- محلــه ی کولــی هــا: کــه ایــن کولــی هــا از 
ــران  ــه ای ــوده کــه ب ــده شــده هــای هندوســتان ب ران
ــد و در بیشــتر شــهرها ســاکن  ــرده بودن مهاجــرت ک
شــده انــد. گروهــی از آنــان در ســبزوار ســکونت یافتــه 
و بنــام ُغُرشــمارها مشــهور شــده انــد. انتهــای کوچه ی 
کولــی هــا بــه میــدان انتهــای ســرای معمــارزاده وصل 
مــی شــده اســت و از دیگــر ســو بــه کوچــه پادرخــت 
ــا  ــه ی زرگره ــرار کوچ ــدان اس ــا می ــوده و ت وصــل ب

امتــداد داشــته اســت. 
14- محلــه ی الداغــی هــا: کــه راه ارتباطــی دروازه 
ــوده و در وســط آن کوچــه  ــا میــدان اســرار ب عــراق ب
ــدان اول  ــا بابا)زن ــرزا آق ــام می ــی بن ــینیه ی بزرگ حس
انقــاب اســامی( وجــود داشــته اســت. چنــد نفــر از 
ــواده هــای الداغــی  ــه خان ــام، از جمل ســرمایه داران بن
ــد. در انتهــای آن  در آن کوچــه زندگــی مــی کــرده ان

ــا  ــب ی ــط اس ــن آس توس ــوده ای ــر ب ــه آس دای کوچ
ــدم آرد  ــا گن ــی آس ه ــرد. بعض ــی ک ــت م االغ حرک
ــی  ــه م ــی ل ــای روغن ــه ه ــی دان ــد و بعض می کردن
کردنــد و بــرای تهیــه ی روغــن از آن آس هــا اســتفاده 
می شــد. انــواع آس عبارتنــد از: 1- دســت آس 2-خــر 

آس 3-آب 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 
ــه شــاهرود و ری و  ــه از ســمت مشــهد نیشــابور ب ک
قــم و عــراق امتــداد داشــت. احــداث ایــن خیابــان بنام 
بیهــق از ســال 1306 شمســی 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 
ــه  ــوده ک ــراهایی ب ــرو کاروانس ــن راه مال ــای ای انته
ــبزوار  ــه س ــا ب ــب ه ــاری ش ــای تج ــی کاروان ه وقت
ــن کاروان ســراها اســتراحت مــی  مــی رســیدند در ای
کردنــد. کاروان ســرای شــرقی هــم اکنــون بنــام مــوزه 
ــد و کاروان  ــه زن ــارک فلک ــار پ ــردم شناســی در کن م
ســرای غربــی هــم اکنــون پشــت ســاختمان اداره برق 
قدیــم قــرار دارنــد. فلکــه شــرقی شــهر را رضــوان نــام 
ــد  ــه مشــابه هــم بودن ــی را ک گذاشــتند و فلکــه غرب
فقــط نــام متــراژ مســاحت را بــر آن نهادنــد. )ســی و 

ســه هــزار متــری(

منابع: 
1- تاریخ بیهق:  ابوالحسن بیهقی

2- تاریخ ایران باستان: حسن پیر نیا
3- احسن التقاسیم فی معرفة االقالیم: مقدسی

4-معجم البلدان: یاقوت حموی
5- سبزوار شهر دیرینه های پایدار: محمود بیهقی

6- دایره المعارف بزرگ سبزوار: بیهقی

خواننــدگان عزیــز توجــه داشــته باشــند 
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 
ــه ویــژه آقــای  احمــد خلیلی پــور کمــال  ــد ب ان

تشــکر و ســپاس را داریــم.



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 
ــا چــی؟ دوتاچــی؟؟!!  ــان دو ت ــا تعجــب پرســید: قرب ــد تهیــه شــود. دریاســاالر ب دیگــه بای
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 

 . د بو

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 
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 
ــه ســرعت  ــد و مکــرون جــوان ب ــاک اســت .آن دو باهــم خداحافظــی کردن نهایــت خطرن
مشــغول گفتگــو بامشــاورانش شــد. دقایقــی بعــد مکــرون جــوان از جایش پریــد و فریــاد زد: 

دون ژوقــا، دون ژوقا)ترجمــه: یافتــم، یافتــم( .
ــل  ــن امانوی ــت: م ــن گف ــه دریاســاالربوق دوشــام چنی مکــرون گوشــی را برداشــت و ب
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(.

yahoo.com@

ناصر محمدی فر

. ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده ایم می توانیم هدایت کنیم. 
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شيريني لوکوم 
پرتقالي ترکيه اي

آشپـزی 
رژيمـی

کتلــت ماهــی قــزل آال غذایــی خوشــمزه و ســالم اســت کــه 
ــن غــذای  ــد.  ای ــار و شــام ســرو کنی ــای ناه ــد در وعــده ه می توانی

ــود. ــرخ میش ــون س ــن زیت ــا روغ ــی ب رژیم
زمــان آمــاده ســازی مــواد اولیــه و مایحتــاج آن حــدودا 30 دقیقــه و 

زمــان پخــت و انتظــار آن در حــدود 15 دقیقــه میباشــد.
توجــه کنیــد مقــدار مــواد اولیــه در دســتور تهیــه کتلــت ماهــی قــزل 

آال بــرای 4 نفــر مناســب میباشــد.
 

مواد الزم: 
* ماهی قزل آال :300 گرم

* پیاز: 1 عدد
* سیر: 1-2حبه )مقدار دلخواه(

* جعفری خرد شده : 3 قاشق غذاخوری
ــه  ــوری )ب ــق غذاخ ــوام : 2 قاش ــرای ق ــان ب ــودر ن ــا پ * آرد ذرت ی

ــم( ــن نریخت دلخــواه م
* 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.

ــان یــا آرد ذرت را اضافــه مــی کنیــم، اگــر مــی بینیــد  بعــد پــودر ن
موادتــان شــل نیســت مــی توانیــد اصــال 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 می کنیــم.

                                                                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:
 2 لیوان آب پرتقال تازه

2  قاشق غذاخوری سرپر نشاسته
1 استکان کوچک شکر
1 قاشق مرباخوری کره

وانیل کمی
1 لیوان 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 1 قاشــق 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 1 شــب 

داخــل یخچــال بگذاریــد. وقتــی کامــال بســته شــد از یخچــال بیــرون آوریــد.
شــیرینی را از لیــوان هــا بــا دقــت بیــرون آورده و داخــل بشــقابی کــه پــودر نارگیــل ریخته ایــد 

بگذارید.
توجه: اگر قسمت باال را از لیوان جدا کنید و کمی تکان دهید راحت بیرون می آید.

تمــام قســمت ها 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: کانال آشپزی سپیده-تبسم بانو

کتلت ماهي قزل آال

 ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده ایم می توانیم هدایت کنیم. 
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ــی  ــای فامیل ــار ازدواج ه ــودن آم ــاال ب ــل ب ــه  دلی ب
بــه  عنــوان  ارثــی  متابولیــک  بیماری هــای 
ــوند.  ــناخته می ش ــورمان ش ــی کش ــای بوم بیماری ه
ضایعــات شــدید مغــزی، عقب ماندگــی ذهنــی، 
فلج هــای عضانــی، مشــکات کبــدی، ســنگ های 
ــد و  ــد  آب مرواری ــمی  مانن ــائی های چش ادراری، نارس
آب ســیاه +و بیماری هــای قلبــی از عوارضــی هســتند 
ــه ایــن مشــکل پدیــد  ــرای کــودکان مبتــا ب کــه ب
خواهــد آمــد. در حــال حاضــر بــا پیشــرفت امکانــات 
و انجــام تســت های جدیــد غربال گــری در بــدو 
ــک  ــای متابولی ــود بیماری ه ــه وج ــوان ب ــد می ت تول
ــح و  ــخیص صحی ــورت تش ــرد و در ص ــی ب ــی پ ارث
ــل  ــور قاب ــل کش ــا در داخ ــن بیماری ه ــع ای ــه موق ب
درمــان خواهنــد بــود. تأخیــر در تشــخیص و درمــان 

خطرنــاک اســت و بــه ازای هــر مــاه تأخیــر در 
تشــخیص و درمــان در بیماری هــای متابولیــک ارثــی، 
ظرفیــت ضریــب هوشــی کــودک 4/5 واحــد کاهــش 
ــاری  ــد، بیم ــه تول ــال اولی ــر در یک س ــد. اگ می یاب
کــودک شــناخته نشــده و درمــان آغــاز نشــود، حــدود 
50 درصــد ظرفیــت ضریــب هوشــی کــودک کاهــش 
یافتــه و درمــان وی در آینــده بــا مشــکات بیشــتری 

ــه رو خواهــد شــد. روب
ــی از  ــوده و ناش ــی ب ــی ارث ــا همگ ــن بیماری ه ای
وجــود یــک ژن معیــوب هســتند کــه از طــرف پــدر 

ــد. ــه ارث می رس ــادر ب وم
ــی  ــواد غذای ــانی م ــوخت رس ــاری س ــن بیم در ای
ــز و  ــت مغ ــرژی الزم جه ــد ان ــرای تولی ــدن ب در ب
ــتور  ــود و دس ــل می ش ــدن، مخت ــی ب ــای حیات اعض

پروتئین ســازی معیــوب را صــادر می کنــد.
در ایــن حــال تبدیــل مــواد شــیمیایی در بــدن دچــار 
اختــال می شــود و باعــث تولیــد مــواد ســمی در بدن 
می گــردد کــه صدمــات مختلفــی بــه اعضــای بــدن از 

جملــه مغــز وارد می کنــد.

اختــاالت  ایــن  بــرای  محــدودی  درمان هــای 
ــا  ــا ب ــن عارضه ه ــل ای ــِی عام ــص ژنتیک ــود دارد. نق وج
فن آوری هــای موجــود قابــل اصــاح نیســت. بــه همیــن 
دلیــل، هــدف درمان هــای موجــود کار بر روی مشــکات 

متابولیــک اســت.
ــاالت  ــرای اخت ــر ب ــال حاض ــه در ح ــی ک درمان های
ــی  ــل کل ــد اص ــد از چن ــود دارن ــی وج ــک ژنتیک متابولی

پیــروی می کننــد:
کاهــش یــا حــذف مصــرف هرگونــه غــذا یــا دارویــی 
کــه بــدن نمی توانــد بــه درســتی آن را متابولیــزه کنــد.

ــیمیایی  ــواد ش ــایر م ــا س ــم ی ــردن آنزی ــن ک جایگزی
ــد، جهــت  ــا غیرفعالن ــد نشــده ی ــدن تولی الزم، کــه در ب
ــا حــد ممکــن. ــدن ت ــد متابولیســم ب عادی ســازی فراین

حــذف محصــوالت ســمی متابولیســم کــه بــه خاطــر 
ــدن جمــع می شــوند. اختــال متابولیکــی در ب

بیمــاری هــای متابولیکــی ارثــی عامــل مهمی بــرای کاهش 
ــرای  ــد. ب ــی رون ــمار م ــه ش ــاالن ب ــی خردس ــب هوش ضری
ــر اســت قبــل  ــل بیماری هــا بهت ــن قبی ــروز ای پیشــگیری از ب
از ازدواج فامیلــی بــه مشــاوره ژنتیــک مراجعــه کنیــد و بــا وی 
در مــورد احتمــال بــروز ایــن قبیــل بیمــاری هــا در فرزندتــان 

مشــورت کنیــد. 

عائــم اختــاالت متابولیــک ژنتیکــی بســته به 
نــوع مشــکل متابولیکــی بــه وجــود آمــده متغیرند. 

برخــی از عائــم ایــن اختــاالت عبارتنــد از:
بی حالــی - کــم اشــتهایی  - درد شــکم -  

ــتفراغ اس
کاهــش وزن -  زردی - عــدم افزایــش وزن یــا 

رشــد - تأخیــر در رشــد
عــود ناگهانــی عارضــه )حملــه( - کمــا  - بــوی 

غیرعــادی ادرار، نفــس، عــرق یــا بــزاق

 http://drmanshadi.ir/manshadi              :منابع
http://nobellab.com
/http://drgholampour.ir
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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 
ــات  ــز نمــاد خــون ســرخ ســیاوش و حی ــاس ســرخ او نی لب
مجــدد ایــزد شــهید شــونده و شــادی او شــادی زایــش دوباره 
آنهاســت کــه بــا خــود، رویــش و برکــت می آورنــد. مهــرداد 
بهــار نیــز ســیاوش را بــا ایــزد نباتــی بومــی مربــوط می دانــد. 
ــی  ــش گیاه ــیاوش، از خون ــهادت س ــس از ش ــه پ ــرا ک چ
ــا  می رویــد. ایــن همــان برکــت بخشــی و رویــش اســت. ب
ایــن تعابیــر، وی معنــای دیگــری بــرای نــام ســیاوش ارائــه 
ــوی آن ســیاوخش و  می دهــد. ســیاوش را کــه صــورت پهل
صــورت اوســتایی سیاورشــن اســت، معمــوال بــه دارنده اســب 
ســیاه یــا قهــوه ای معنــا می کننــد. امــا مهــرداد بهــار با ریشــه 
یابــی آییــن ســیاوش، معنــای ایــن نــام را مــرد ســیاه یاســیه 
ــگ ســیاهی اســت کــه در  ــه رن چــرده می داندکــه اشــاره ب
ایــن مراســم بــر چهــره می مالیدنــد یــا بــه صورتک ســیاهي 
ــگفت آور  ــت ش ــب قدم ــن مطل ــد. ای ــه  کار می بردن ــه ب ک
مراســم حاجــی فیــروز را نشــان می دهــد کــه بــه آییــن تمــوز 
ــای ســومری  ــه آیین ه ــر ب ــه ت ــی و از آن کهن و ایشــتر بابل

می پیونــدد.
ــوط ایشــتر،  ــر افســانه هب ــد صدفی«کــه ب »شــیدا جلیلون
ایزدبانــوی بــاروری و زایــش در اســاطیر بیــن النهریــن 
ــدی  ــه آن را تایی ــرده ک ــورد ک ــه ای برخ ــه نکت ــرده، ب کار ک
ــد  ــر چن ــد. ه ــار« می دانن ــرداد به ــده یاد»مه ــه زن ــر نظری ب
روایــت جلیلونــد بــا روایــت دیگــر کمــی متفــاوت اســت امــا 
خوانــدن آن نیــز شــاید خالــی از لطــف نباشــد: »ایشــتر بــه 
ــر بازگشــتی  ــرای او دیگ ــد و ب ــفر می کن ــن س ــان زیری جه
ــر  ــاروری ب ــش و ب ــرو شــدن ایشــتر، زای ــس از ف نیســت. پ
زمیــن بــاز می ایســتد خدایــان درصــدد چــاره جویــی برمــی 
آینــد و ســرانجام موفــق می شــوند 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 
ــوزی،  ــود، دو م ــوهر خ ــتر ش ــتد. ایش ــن بفرس ــان زیری جه
ــه  ــد. جام ــی گزین ــود، برم ــه از بازگشــت او ناخشــنود ب را ک
ســرخ بــه تــن دومــوزی می کننــد، روغــن خوشــبو بــه تنــش 
ــد و او  ــتش می دهن ــه دس ــان ب ــورد نش ــی الج ــد، ن می مالن
ــی  ــزد نبات ــوزی ای ــانند. دوم ــن می کش ــان زیری ــه جه را ب
اســت کــه بــا رفتنــش بــه جهــان زیریــن گیاهــان خشــک 
ــی از  ــوزی نیم ــت؟خواهر دوم ــاره چیس ــس چ ــوند. پ می ش
ــه ســر  ــرادرش در ســرزمین مــردگان ب ــه جــای ب ســال را ب
می بــرد 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 می آیــد و ســال نــو 
آغــاز می شــود، ایرانیــان نیز بــه اســتقبال فروهرهــای مردگان 
می رونــد و بــرای روان هــای مــردگان کــه بــه خانــه و کاشــانه 
خــود بازگشــته انــد، مراســم دینــی برگــزار می کننــد. همزمان 
ــرخ و  ــه ای س ــروز باجام ــی فی ــوم، حاج ــن آداب و رس ــا ای ب
ــره زنگــی در دســت، فرارســیدن بهــار را  چهــره ســیاه و دای
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 
داشــته اســت؟آیا چهــره ســیاه حاجــي  فیــروز نشــان از تیرگی 
جهــان مــردگان نــدارد؟ و آیــا دایــره زنگــی او و نــی لبکی که 
همــراه بــا او می نــوازد، 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 آیین هــای 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 
ــا  مــی گــردد امــا در اســاطیر ســکایی نمــاد بــغ بانویگــی ب
ــان  ــات مهرب ــدا در هی ــن مادرخ ــی اســت ای ــات زایندگ صف
خــود ماننــد کاهنــه ای بــا شــاه کــه تجســد دومــوزی اســت 

در معابــد کهــن در مراســم ازدواج مقــدس شــرکت میکــرد و 
ــا صورتــی ترســناک  پــس از ازدواج در چهــره دیگــر خــود ب
ظاهــر میشــد و خواهــان قربانــی بــود در ایــن آییــن کیهانــی 
انســان-خدا یــا فرزنــد انســان کــه خــود تجســد خــدا بــود 

قربانــی مــی شــد.
ــوان در  ــی ت ــن اســطوره)ُدموزی( را م ــی ای ــه ی ایران نمون
داســتان ســیاوش و کیخســرو در شــاهنامه یافت. شــخصیت 
ســیاوش و روایــات مربــوط بــه او در ایــام بســیار کهــن متعلق 
ــی  ــی عظیم ــطوره زدای ــی اس ــوده و در ط ــوزی ب ــه دوم ب
کــه بــه هنــگام پیوســتن بــه یگانــه پرســتی رخ داده اســت, 
بســیاری از اســاطیر مقــدس کهــن بــه حماســه های شــاهان 
ــه, اســطوره ی آســیای  ــان وارد شــده اســت. از جمل و پهلوان
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 
ــوط  ــوروز مرب ــل از ن ــای قب ــا روزه ــان( ب سیاوشی)سیاووش
اســت. نکتــه ی دیگــر دربــاره  پیونــد ســیاوش با ایــزد گیاهی 

ُدمــوزی, رســتن گیــاه از خــون ســیاوش اســت.
ــی مجــدد  ــرگ و زندگ ــا موضــوع م ــز ب ــام ســیاوش نی ن
ــزء  ــتا دو ج ــیاوش در اوس ــت. س ــاط اس ــی در ارتب ــزد نبات ای
دارد: »ســیاوه« بــه معنــی ســیاه و »ارشــن« بــه معنــی مــرد و 
قهرمــان. پــس معنــی آن, مــرد ســیاه یا قهرمان ســیاه اســت. 
ــا داســتان مــرگ و حیــات مجــددش مناســب  ــا ب ایــن معن
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 جامــه ی 
ــاس  ــر اس ــه ب ــردازد ک ــی می پ ــرود و پایکوب ــه س ــرخ ب س
اســطوره اینگونــه مــی توانیــم برداشــت کنیــم: حاجــی فیروز 
ــردگان  ــان م ــروز از جه ــه پی ــت ک ــی اس ــل سیاوش در اص
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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هنر، کلید فهم زندگی است.

سوسن نوباغی
کارشناس ارشد مردم شناسی

حاجی فیروز اسطوره ی 
ایران زمین



ــداری و  ــادگی نگه ــل س ــه دلی ــا ب ــروزه بامبوه ام
زیبایــی نســبی بســیار پرطرفــدار هســتند. عــاوه بــر 
اینهــا از آنجــا کــه در فرهنــگ فنگ شــویی معتقدنــد 
کــه ایــن گیــاه شــانس بــه ارمغــان مــی آورد بســیار 

ــد. ــرار گرفته ان ــتقبال ق ــورد اس م
ــازگار  ــت، س ــی ثاب ــرایط آب و هوای ــا ش ــو ب بامب
ــاد  ــل ب ــو مقاب ــداری بامب ــن رو از نگه ــت. از ای اس
کولــر، نزدیــک بخــاری یــا شــومینه و یــا جلــو دری 
ــی وزد،  ــیمی از الی آن م ــات نس ــی اوق ــه بعض ک
ــه جــا کــردن  ــد و همچنیــن از جــا ب خــودداری کنی
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 

ــود. آن ش
ــی  ــاد م ــی ی ــی اجتماع ــوان گیاه ــه عن ــو ب از بامب
شــود. زمانــی کــه تعــداد زیــادی از ایــن گیــاه در کنار 
یکدیگــر قــرار گیــرد، ســرعت رشــد آن افزایــش مــی 

. بد یا
نــور: روی هــم رفتــه نــور غیــر مســتقیم بــرای این 

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 
ــه  ــداری و فروخت ــه در آب نگه ــت ک ــج شده اس رای
میشــود. و خــود گیــاه هــم مشــکلی بــا ایــن مســاله 

ــه خوبــی در آب زندگــی میکنــد. ــدارد و ب ن
گیــاه بامبــو فقــط در خــاک هــای مخصــوص مــی 
ــه زندگــی ادامــه دهــد. از خصوصیــات ایــن  ــد ب توان
ــدت  ــه م ــداری آب ب ــت نگه ــا، قابلی ــاک ه ــوع خ ن
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 3 تــا 5 بنــد پاییــن 
ــرار  ــل آب ق ــاقه داخ ــام س ــر تم ــد. اگ آن در آب باش
ــرد، ریشــه تمــام ســطح ســاقه را مــی پوشــاند و  گی
ــر اســت آب  ــاه مــی کاهــد.  بهت ــی گی ــن از زیبای ای
بامبــو را هــر دو هفتــه یــا حداکثــر یــک مــاه عــوض 

کــرد.
آب اســتفاده شــده بایــد آب ســبک باشــد، )در 
ــی از کشــورآب شــرب لوله هــای آب شــهری  مناطق

ایــن گیــاه بومــی کامــرون در مناطــق اســتوایی غــرب آفریقا و 
نواحــی کوچکــی از آســیای جنــوب شــرقی اســت. ایــن گیاهــان 
در بوته هــای بــه هــم فشــرده رشــد میکننــد و ارتفاعــی باالتــر 
از 1.5 متــر میتواننــد داشته باشــند. معمــوال برگهــا بــه درازای 20 
تــا 25 ســانتی متر و عــرض تــا 4 یــا 5 ســانتی متری بــه رنــگ 
ســبز تیــره یــا ابلــق بــه صــورت ســبز و ســفید یــا ســبز و زرد 
دیده میشــوند. 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.

باغچه اميد 
مهرورزان

با مبـو 24

alitomh@yahoo.com

سید فرید حبیبی

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



ــو  ــرای بامب ــتفاده ب ــنگین اســت و در صــورت اس س
نتایجــی ماننــد زرد شــدن برگهــا و تنــه گیــاه یا رشــد 
بســیار کــم و عــدم طــراوت الزم را بــه همــراه دارد(

همچنیــن کلــر زیــاد در آب بــرای بامبـــــــو 
ــه  ــت ک ــی اس ــو گیاه ــد. بامب ــاد میکن ــکل ایج مش
هــم از طریــق ریشــه و هــم از طریــق بــرگ تغذیــه 

می کنــد
ــه  ــر از 15 درج ــر اســت باالت ــای آب بهت ــا: دم دم

ــی  ــه خوب ــاه ب ــن گی ــود و ای ــظ ش ــانتیگراد حف س
ــتان  ــا زمس ــار ت ــا از به ــی خانه ه ــای معمول در دم

ــد.  ــدا میکن ــی پی هماهنگ
کود مناسب گل بامبو:

بــرای بامبــو ماننــد هــر گیــاه دیگــری عناصــر مورد 
نیــازش را میتــوان از طریــق کودهــای کامــل فراهــم 
ــم  ــرف و ک ــر مص ــر پ ــه عناص ــی ک ــرد. کودهای ک
مصــرف را داشته باشــند. و بــه صــورت ماهانــه در آب 
گلــدان بامبــو حــل میشــود.  )قطره هــای اختصاصــی 
بــرای بامبــو هــم در واقــع همیــن کودهای شــیمیایی 
کامــل هســتند و هیــچ مــارک یــا برنــد خاصــی بــر 
ــته  ــد داش ــادی نمیتوان ــیار زی ــت بس ــری ارجحی دیگ

باشــد
مرتب و هرس کردن گل بامبو:

شــما می توانیــد بــدون نگرانــی و بــه آســانی 
ــد.  ــرس کنی ــب و ه ــاه را مرت ــن گی ــاقه های ای س
ــد و  ــه رش ــح ب ــع و صحی ــه موق ــردن ب ــرس ک ه
شــاداب مانــدن ایــن گیــاه کمــک زیــادی می کنــد. 
قیچــی و وســیله ای کــه قصــد داریــد گیــاه را بــا آن 
هــرس کنیــد بایــد کامــا تمیــز و تیــز باشــد تــا هــم 
ــل  ــم در مح ــود و ه ــل نش ــاه منتق ــه گی ــاری ب بیم

بــرش اثــری از دندانــه دندانــه شــدن بــر ســاقه برجــا 
نمانــد تــا بتوانیــد یــک هــرس ســالم و تمیــز را انجام 
ــی  ــو در دســته بامبوی ــزان ســاقه های بامب ــد. می دهی
کــه در خانــه داریــد رشــد نخواهــد کــرد بلکــه ارتفــاع 
بامبوهــا در اثــر رویــش و جوانــه زدن برگ هــای 
بامبــو و پیــچ هــا افزایــش می یابــد. ممکــن اســت تــا 
مدتــی تمایــل نداشــته باشــید کــه ســاقه ها را کوتــاه 
کنیــد تــا ارتفــاع بامبوهــای شــما افزایــش یابــد امــا 
پــس از مدتــی کــه ارتفــاع بامبوهــا بیــش از حــد زیاد 

ــن کار الزم اســت. شــود ای
تکثیر، قلمه زدن و ازدیاد گل بامبو:

در محیــط طبیعــی ایــن گیــاه بیشــتر بــه صــورت 
پاجــوش تکثیــر میشــود ولــی قلمــه آن بســیار ســاده 
ــانتی  ــتر از 20 س ــی بیش ــت طول ــی اس ــت و کاف اس
متــر را بریــد و در گلــدان جدیــد گذاشــت. در صــورت 
محافظــت از بیماریهــا و فراهــم نمــودن کیفیت محل 
الزم، قلمــه جدیــد در حــدود یــک مــاه ریشــه تولیــد 

میکنــد و جوانه هــای جدیــد آن ظاهــر میشــوند.

اگر زیبایی را آواز سر دهی، حتی در تنهایی بیابان، گوش شنوا خواهی یافت. 
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دو تــن از همــکاران اداره بهزیســتی ســبزوار جنــاب 
ــت  ــم خســروی جه ــرکا رخان ــای گلشــن و س آق
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. 

 1297 ســال  در  و  روز  ایــن  در 
شمســی اولیــن شناســنامه ایرانــی 
صــادر شــد. شناســنامه ای کــه صاحــب آن دختــری بنــام فاطمــه بــود و صاحــب 
شناســنامه شــماره 1 شــد 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 
مؤسســه در محــل تــاالر یــاس برگــزار گردیــد. 
ــخنان  ــدا س ــه ابت ــدگان در جلس ــرکت کنن ش
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.

23 آذر

3 دی

28 دی

داه 26رویدا

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



ــه  ــتار، ب ــا روز پرس ــود ب ــادف ب ــن روز مص ای
همیــن منظــور و بــه رســم هرســاله از پرســتاران 
زحمتکــش و دلســوز و مهربــان آسایشــگاه تقدیر و تشــکر گردید. پرســتاران خوبی 
ــد.  ــی کنن ــت م ــا نگهــداری و مراقب ــان م ــد فرشــته ای از مددجوی ــه مانن ــه ب ک
ــی هــا و مراقبــت هــای آن هــا از  ــم کــه بیــش از پیــش شــاهد مهربان امیدواری

دخترانمــان باشــیم. 

3 بهمن

رئیــس محتــرم اداره ثبــت احــوال آقــای ســعید ابهــری بــه اتفاق چنــد تــن از همــکاران آن اداره به مؤسســه خیریــه معلولین 
ذهنــی امیرالمؤمنیــن)ع( ســبزوار آمــده تــا از نزدیــک ضمــن آشــنایی بــا مشــکات 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 4 نفــر 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.

آقایــان کاظــم کرامــت و علــی ارغیانــی 
دو تــن از اعضــاء محتــرم شــهر ســبزوار 
ــکی  ــدس کوش ــای مهن ــاق آق ــه اتف ب
ــرم  ــاور محت ــی مش ــال تعصب ــدس ج ــای مهن ــبزوار و آق ــرم س ــهردار محت ش
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 مشــکات مؤسســه از 
نزدیــک آشــنا گشــته و پس از پایــان جلســه بازدیدی هــم از مددجویان آسایشــگاه 

انجــام شــد.

4 بهمن

23 بهمن

در ایــن روز جنــاب آقــای طاهریــان و 
ســایر همکارانشــان در فرهنگســرای امــام 
ــد  ــا بازدی ــه م ــبزوار از مؤسس ــا)ع( س رض
نمودنــد. نخســت جلســه در اتــاق مدیــر عامــل برگــزار شــد. مدیــر عامــل ضمــن 
ــن مــکان را بازگــو کــرد و پــس از  صحبــت هــای خــود چگونگــی تأســیس ای
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.

18 بهمن

ــان  ــد مددجوی ــن تول ــن روز جش در ای
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.

28 دی
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امــروز مراســم جشــن تولــد متولدیــن بهمــن مــاه 
ــزار  ــگاه برگ ــالن آسایش ــل س ــان در داخ مددجوی
شــد. ایــن مراســم هــم ماننــد مــاه هــای گذشــته بــا کمــک و همراهــی انجمــن 
ــان جلســه ی  ــس از پای ــی پ ــوان گرام ــوان نیکــوکار انجــام شــد و حضــور بان بان
ــد  ــان و کیــک تول ــه شــکوه آن افــزود. هدایــای مددجوی آن هــا در ایــن جشــن ب
ــود. حضــور افتخــاری  ــه و اهــدا شــده ب ــوان تهی ــز توســط انجمــن بان ــا نی آن ه
هنرمنــدان همیشــگی ایــن مراســم آقایــان بــرادران عزیــز جــواد و جــال باغانی نیز 

گرمابخــش ایــن جشــن بــود.

26 بهمن

جلســه هیــأت مدیــره مؤسســه در دفتــر مدیــر 
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 مشــکات آسایشــگاه در مــورد برنامــه هــای فرهنگــی 
بــرای ایــام نــوروز جهــت بهــره بــرداری بیشــتر از حضــور همــه ی هموطنــان و 
ــد.  ــت ش ــگاه صحب ــا آسایش ــا ب ــنایی آن ه ــت آش ــی در جه ــهریان گرام همش
همچنیــن اعضــاء محتــرم هیــأت مدیــره در گزارشــی کــه مدیــر عامــل ارائــه داد 
ــد  ــاه ســال 96 را بررســی و تأیی ــان دی م ــا پای ــی مؤسســه ت فعالیــت هــای مال

کردنــد. 
ــرم و  ــواده ی محت ــه خان ــد از س ــه ش ــم گرفت ــن تصمی ــه همچنی ــن جلس در ای
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.     

2 اسفند

جلســه انجمــن بانــوان آسایشــگاه بــا حضــور 
عــده ی زیــادی از اعضــاء محتــرم برگزار شــد. 
ایــن جلســه همزمــان بــا روزهــای آخــر بهمن 
ــه همیــن مناســبت  ــود. ب ــاح مؤسســه در 23 بهمــن مــاه 1379 ب مــاه و روز افتت
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 تاش و کوشــش خــود نهایت 
ــود در  ــن جلســه کــه از ســاعت 9/5 شــروع شــده ب ــد. ای همــکاری را داشــته ان

ســاعت 10/5 بــه پایــان رســید. 

26 بهمن

ــوان نیکــوکار و  ــرم بان ــه همــت انجمــن محت ب
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 29 بهمــن مــاه بــه پایــان برســد کــه بنــا بــه درخواســت و اقبــال مــردم بــا 

تمدیــد یــک روزه در 30 بهمــن مــاه بــه پایــان رســید.

23 بهمن
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سالمتي و 
طول عمر را 
در خوراکي ها 

بيا بيم  
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 ســاقه ای خــاردار، برگ هــای ریــز و 
گل هــای ســرخ رنــگ  اســت. انــار سرشــار از ویتامین هــای آ، ب، ث و ای  بــوده، مقــدار آهــن و فلــزات 
دیگــر در ایــن میــوه آنقــدر زیــاد اســت کــه هضــم آن را ســنگین و کمــی نفــاخ مــی گردانــد. آب انــار 
ســنگین تر 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 مــاده ی مفیــد بــه 
نــام کــره مانتیــن بــوده و بــه علــت داشــتن ویتامین هــای آ و ب و ب6، از دوســتان کبــد بــوده رنــگ 
رخســار را بــاز، بــه رشــد اطفــال کمــک و اعصــاب را تقویــت می نمایــد. همچنیــن بــه دلیــل داشــتن 
ویتامیــن ب6 بــرای زنــان بــاردار، حالــت تهــوع را از بیــن بــرده و درمــان کننــده ویــار مــی باشــد. خون 
ســاز بــوده و خــون را نیــز تصفیــه می کنــد. 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 اســهال های ســاده، خونریزی هــای ســاده، رفــع ترشــحات ســاده 
مخاطــی و ترشــحات زنانگــی اســتفاده می شــود. ســوخته ی کاســبرگ و گل آن در درمــان زخم هــا 
 panicotanic  acid , lic(اثــری نیکــو دارد. پوســت ســاقه و ریشــه انــار حــاوی 22درصــد تانــن
acid digal( و نیــز 4 الکالوییــد 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 
90 گــرم پوســت ریشــه یــا ســاقه انــار را بــه مــدت یــک شــبانه روز در 750 گــرم 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 
2 ســاعت 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. 
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دارنــد-از عالمــات ریاضی10-میــدان مســابقه- جــوان-ارزش- هنــوز 
انگلیســی11-پایه ها-شــهری در اصفهان12-بعــد از ســین-له شــدن-

عــددی اســت 13- صمیمیــت- ضــد گران- حــرف پرســش14-تاریک 
-تــازه بودن-پــول قدرتمنــد15- نفــس خســته -کتابــی از امیــل زوال

حوصلم سر رفته بود زنگ زد م 11۸
گفتم: شماره ادیسون رو لطفکنید

اونم یه شماره د اد
آقا ما هم زنگیدیم

یکی ور د اشت گفت: تیمارستان فارابی بفرمایید؟

ماد رم فکر کرد ه کاکتوس سالی یک استکان بیشتر آب نمی خواد...
امروز کاکتوسه گفت د اد اش یک لحظه بیا، اینجا کربالس؟

یک لیوان آب بیار مُرد یم از تشنگی کولرم که بابات خاموش کرد ه!!!

َب َر َب َب  چیست؟؟
بــه معنــاي بــرو باباســت کــه ایرانــی هــا د ر پــاره اي مواقــع بــا د هــن کجــی، 

بــراي تضعیــف روحیــه طــرف مقابــل بــکار مــی برند!!
االن د ارید امتحان می کنید؟؟

تبریک می گم شما یک ایرانی اصیل هستید..

د یشــب 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 5 ســالم 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

پــای بابــام ضربــه خــورد ه بــود، مامــان بزرگــم زرد چوبــه 
و تخــم مــرغ و کــره حیوانــی و ... گذاشــته بــود رو پــاش.

رفتــه بــود ن د کتــر، د کتــره گفتــه بــود: »ســیب زمینــی هــم 
میذاشــتین کوکــو د رســت میکــرد یــن د یگــه«

شـرح عمودی:
ــتخوانی در  ــش ورزشی-آحاد3-اس ــتر قوی-کف 1-سجل-کپسول2-ش
ــان- ــه سبزواری-درخش ــه لهج ــل ب ــه التین4-بی ــکندر ب گوش-اس
خطــی درون دایره-نُُنــر5-از رهبــران هند-نیمــه دیوانه-قالب چاپی6-

ــاه اســت-رطوبت7-حرکت  ــر از دویدن-شــناس-همان پادش ــل ام فع
کامیون8-جمــع درس-ناآرام-تأنّی9-درمــان  بــر  پاندولی-مارکــی 
ــر  ــان-از گازها-ضمی ــت یون ــه گیری10-کافی-پایتخ ــده -گوش کنن
ــر-تظاهر- ــت-زنجبیل شامی12-س ــددی اس ــاره11-زنگ خطر-ع اش

اجراکننده-رانــدن مزاحم13-یکــی از خــط هــا و زبــان مــردم چیــن- 
خــرس اســترالیایی14-بنیان گــذار- تاریکی-ســیر کننــده15-آن کــه 
ــازی مــی کند-مشــهورترین زن جاســوس جنــگ اول دنیــا تنیــس ب
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برای آنکه کاری امکان پذیر گردد دیدگان دیگری الزم است، دیدگانی نو
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