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نزدیــک بیســت ســال اســت کــه در این مؤسســه مشــغول بــکار شــدهام،
نزدیــک بیســت ســال اســت کــه هــر روز بــا معصــوم و مریــم و رقیــه
و شمســی و راضیــه و صغــری و نصــرت و ســیمین و مهنــاز و ...امثــال
ایــن دختــران گلــم زندگــی کــرده ام ،نزدیــک بیســت ســال اســت کــه
بــا تماشــای درد و رنــج آن هــا ملــول شــده و بــا خنــده هــای از تــه دل
آنــان خشــنود شــده ام .نزدیــک بیســت ســال اســت کــه عــده ای را کــه در
ایــن دنیــای بــزرگ جایــی بــرای مانــدن نداشــته انــد در مؤسســه نگهــداری
نمــوده و سرپرســتی مــی نمایــم .عــده ای کــه در بیــن ایــن همــه انســان
هــای جورواجــور دور و بــر ،هیــچ قــوم و خویشــی را ندارنــد کــه دلشــان
بــرای آن هــا تنــگ شــود و یــا نگــران آن هــا باشــد .اکثــر ایــن بچــه هــای
مــن دیگــر منتظــر خواهــر و بــرادر و یــا مــادر و پــدری نیســتند .خــواه آن
هــا زنــده بــوده و یــا در قیــد حیــات نباشــند.
البتــه خــدا را شــکر کــه بــه کمــک مــردم نیکــوکار و عزیــز توانســته ایــم
جایــی بــرای اســکان و نگهــداری و توانبخشــی تعــدادی از مــدد جویــان
فراهــم آورده و تــا حــدودی از درد و رنــج آن هــا بکاهیــم .ولــی اگــر اینجــا
نبــود ایــن عزیــزان کمــاکان در جاهایــی زندگــی مــی کردنــد کــه حتــی
شــرح آن از عهــده ی مــن بــر نیامــده و بازگویــی آن هــم باعــث کــدورت
خاطــر شــما خواننــده عزیــز مــی گــردد .شــاید در کوچــه و خیابــان شــاهد
برخــورد انســان هــا بــا معلولیــن ذهنــی بــوده ایــد ،در بســیاری مــوارد
صحنــه هــای بســیار زشــتی اتفــاق مــی افتــد .حتــی خانــواده هایــی کــه از
ســطح فرهنــگ و دانــش پایینــی برخــوردار هســتند در جاهــای عمومــی با
ایــن قبیــل کــودکان خــود برخوردهــای ناجوانمردانــه و غیــر انســانی انجــام

مــی دهنــد کــه باعــث ناراحتــی رهگــذران مــی گــردد .بطــور نمونــه زمانــی
کــه بانــوی دردمنــد و گرفتــاری بــرای گــذران زندگــی خــود و فرزندانــش
و بــرای برانگیختــن احساســات رهگــذران ازفرزنــد عقــب مانــده خــودش
اســتفاده مــی نمایــد.
همانطــور کــه اطــاع داریــد مــا فقــط  114نفــر مددجــو را پذیــرش
کــرده ایــم .متأســفانه عــده ی بیشــماری از آن هــا هنــوز در ســطح کوچــه
و خیابــان شــهر و روســتا پراکنــده هســتند .غالــب آن هــا زندگــی بســیار
ســخت و طاقــت فرســایی را تجربــه مــی کننــد که شــرح آن در این ســخن
کوتــاه نمــی گنجــد .از ایــن رو در صــدد آن هســتیم کــه بتوانیــم ظرفیــت
پذیــرش خــود را بــه عــدد  164نفــر کــه هــدف مــا در ابتــدای شــروع بــکار
بــوده اســت برســانیم و بــه همیــن منظــور همانطــور کــه شــما خواننــده
عزیــز کــه ایــن نشــریه یــا در ســایت یــا در فضاهــای متنــوع مجــازی اخبــار
مؤسســه مــا را دنبــال کــرده و یــا بــه هــر دلیلــی در مؤسســه حضــور پیــدا
میکنیــد ،آگاهــی داریــد کــه در حــال ســاخت ســاختمان جدیدی هســتیم
تــا بــه ایــن هــدف خــود هــر چــه ســریعتر برســیم .ایمــان داریــم کــه
شــما خواننــده عزیــز کــه در نزدیــک بــه بیســت ســال گذشــته مــا را تنهــا
نگذاشــته ایــد اکنــون هــم دســت مــا را بــه گرمــی فشــرده و بــا حضــور
ســبزتان در رســیدن بــه ایــن هــدف مــا را یــاری خواهیــد نمــود.
امــا معمــوال در اولیــن شــماره ی هــر ســال فعالیــت هــای مالــی گذشــته
ی خــود را بــه آگاهــی شــما مــی رســانیم ،زیــرا کــه مــی دانیــم اگــر شــما
بزرگــواران از آن اطــاع داشــته باشــید ،بــا اطمینــان بیشــتری بــه یــاری مــا
خواهیــد آمد.
 -1هزینــه هــای مؤسســه در ســال هــای اخیــر رشــد صعــودی
چشــمگیری را تجربــه مــی کنــد کــه بــا توجــه بــه آنچــه بــر اثــر تحریــم
هــا بــر اقتصــاد ایــران مــی گــذرد اجتنــاب ناپذیــر مــی باشــد .رشــد هزینــه
هــا در ســال هــای  95و  96و  97در نمــودار زیــر بخوبــی ارائــه شــده و بــا
توجــه بــه آن مــی تــوان دریافــت کــه رشــد افزایــش هزینــه هــای ســال
 97بــه  96بیشــتر از دو برابــر رشــد هزینــه هــای ســال  96بــه  95اســت.

به جای اینکه به تاریکی دشنام بدهیم بهتر است شمعی بیفروزیم

نمودار مقایسه ای رشد
هزینه ها در سال های
 96و 97
امــا در نمــودار زیــر بــه راحتــی مــی
تــوان تشــخیص داد کــه رشــد ســرانه هــای
دریافتــی دولتــی ســال  97بــه  96نســبت
بــه رشــد ســرانه دریافتــی ســال  96بــه 95
کاهــش داشــته اســت.

نمودار مقایسه ای رشد
سرانه دولتی سال های 96
و 97
بــا توجــه بــه دو نمــودار فــوق مــی تــوان ایــن
نتیجــه را گرفــت کــه بــرای تأمیــن هزینــه هایی
کــه سرســام آور بــاال رفتــه و متأســفانه کمــک
هــای دولتــی متناســب بــا آن رشــد نداشــته
اســت ،بایــد فعالیــت هــای همــکاران مــن در
تأمیــن درآمدهــای مردمــی هرچــه بیشــتر از
پیــش افزایــش یابــد تــا بتوانیــم امــور را آن چنــان کــه شایســته و در خــور
مددجویــان مــا و وجهــه ی اجتماعی مؤسســه ی ماســت ســرو ســامان دهیم.
البتــه بــا کمــک شــما بزرگــوار نیکــوکار کــه ایــن متــن را مــی خوانیــد ایــن
موفقیــت حاصــل شــده و در آینــده نیــز بــا دلبســتگی شــما بــه آسایشــگاه
دختــران آفتــاب بیشــتر هــم خواهــد شــد .در نمــودار زیــر هم کامال مشــخص

اســت کــه بــا تقســیم هزینــه هــای ســال گذشــته بــر  1382نفــر مددجویــی
کــه در مــاه هــای مختلــف ســال گذشــته در مؤسســه مــا زندگــی کــرده انــد
بــرای هــر مددجــو مقــدار  20 , 816 , 014ریــال در مــاه هزینــه گردیــده کــه
ســهم وزارت محتــرم کار و تعــاون و رفاه اجتماعــی از آن 25/85درصد و ســهم
خانــواده هــای مددجویــان  5/49درصــد مــی باشــد.

نمودار آمار مقایسه ای
هزینه ها و دریافتی ها
بــا توجــه بــه نمــودار فــوق ســهم مؤسســه در
تأمیــن هزینــه هــای نگهــداری  68/66درصــد
اســت و اگــر توانســته ایــم یــک ســال موفــق
دیگــر را در کارنامــه ی  19ســاله ی مؤسســه
بگذرانیــم ،ســهم عمــده ای از ایــن موفقیــت
را وامــدار اقدامــات شــما خواننــدگان گرامــی
و عالقمندانــی هســتیم کــه بــه برنامــه هــای
مؤسســه اعتمــاد کــرده و مــا را در ایــن راه

ســخت یــاری نمودهایــد .بــه امیــد آنکــه در ســال  1398هــم بتوانیــم از مســاعدت هــای هــر چــه بیشــتر شــما بهــره منــد شــده و نعمــت حضور شــما در
بیــن دختــران آفتــاب و بــذل محبــت شــما بــه مددجویــان مــا باعــث آن گــردد کــه آن هــا در ایــن دنیــای بــزرگ احســاس تنهایــی نکــرده و کمبودهــای
عاطفــی کــه از آن هــا دریــغ گردیــده اســت جبــران گــردد.

آرامش در طوفان.سالح عاقالن است
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نشریه شماره 64
سال هجدهم
تابستان 98

گزارش چند رویداد
چهارشنبه سوری
مراســم چهارشــنبه ســوری ســال  97در تاریــخ  27اســفند
مــاه ،یــک شــب زودتــر از بقیــه مــردم و بــا حضــور مددجویــان
و کارکنــان مؤسســه در محوطــه برگــزار شــد .حضــور بعضــی از
اعضــاء انجمــن بانــوان و عالقمنــدان مددجویــان در ایــن جشــن و
اجــرای برنامــه هــای نورافشــانی و پریــدن از روی آتــش لحظــات
خوشــی را بــرای مددجویــان فراهــم آورد .عــده ای از هنرمنــدان
خــوب ســبزواری آقایــان احمــد فتحی،جــواد لندرانــی و رضــا قلعه
نــوی هــم بطــور خودجــوش بــه جمــع مــا افــزوده شــده و بــا
اجــرای ســیاه بــازی بــه شــادمانی حاضریــن افــزود .از همــه ی
هنرمنــدان و همــکاران و مــردم خــوب ســبزوار و اعضــای محتــرم
انجمــن بانــوان و ســایرین کــه در برگــزاری هرچــه بهتــر ایــن
جشــن ایرانــی همــکاری نمودنــد تشــکر و قدردانــی مــی نماییــم.
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تحویل سال نو
هنــگام تحویــل امســال ،ســاعت یــک و بیســت و هشــت دقیقه
وبیســت و هفــت ثانیــه بــود ســاعتی کــه معمــوال بیشــتر مــردم
در خــواب هســتند و بــه اســتراحت شــبانه مــی پردازنــد امــا در
دل مددجویــان مــا احساســی مــوج میــزد احســاس نــو شــدن،
تولــدی دیگــر ،فصــل نــو ،آغــاز بهــار ،بهــاری دل انگیــز بــا عطــر
بــوی خــوش .یــک ســاعت قبــل از تحویــل ســال مددجویانمــان
بــه اتفــاق تعــدادی از همکارانمــان کــه هــر ســاله تحویــل ســال را
در کنــار دختــران زیبایمــان ســپری مــی کننــد در تکاپــو بودنــد
تــا امســال نیــز همچــون ســال هــای گذشــته پــای ســفره هفــت
ســین کــه بــه همــت و تــاش مســئول انجمــن بانــوان موسســه
و یکــی از خیریــن عزیــز مهیــا شــده بــود بنشــینند و ســال را
تحویــل کننــد.
حضــور همــکاران و بعضــی از هنرمنــدان عزیــز کــه همــواره در
کنــار مددجویانمــان هســتند شــادی و گرمــای خاصــی بــه محفل
آن شــب داده بــود و تــا پاســی از شــب مددجویــان پذیــرای
میهمانانــی بودنــد کــه بــه موسســه آمدنــد و عیــد را تبریــک
گفتنــد .جــا دارد از حضــور آقایــان جــواد و جــال باغانی و ســرکار
خانــم قلعــه نــوی هنرمنــدان آن شــب تقدیــر و تشــکر بعمــل آید.

موفق کسی است که با آجرهایی که به سمتش پرتاب میشود بنایی محکم بسازد

جشن کرامت
 12تیــر مــاه -همزمــان بــا والدت بــا ســعادت حضــرت
معصومــه(س) و آغــاز دهــه کرامــت با حضــور افتخــاری هنرمندان
شهرســتان ســبزوار جشــنی در محوطه مؤسســه از ســاعت بیســت
و یــک و ســی الــی بیســت و ســه و چهــل دقیقــه برگــزار گردیــد
کــه مــورد اســتقبال همشــهریان عزیزمــان قــرار گرفــت .در ایــن
جشــن از هنرنمایــی هنرمنــدان ،آقایــان هــادی ســخن ،ســید
مســعود حســینی نــژاد ،گــروه رقــص آئینــی صــدای ســبزوار ،رضــا
و ســهیل نامنــی ،جــواد و جــال باغانــی ،هــادی انصــاری ،حســین
صالــح آبــادی بهــره بردیــم.
حضــور پــر شــور خیریــن و مهمانــان در ایــن جشــن نشــان از
ارتبــاط خــوب مــردم فهیــم ســبزوار بــا مؤسســه و مددجویانمــان
دارد .جــا دارد از زحمــات و حمایــت هــای بــی دریــغ آقــای رضــا
شــجاع مقــدم ریاســت محتــرم اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی
ســبزوار تقدیــر و تشــکر نماییــم کــه شــب جشــن در کنــار
مددجویــان حضــور داشــتند و چنــد کالمــی بــا مدعویــن صحبــت
نمــوده و ایــن روز را بــه همــه بخصــوص دختــران آســمانی ایــن
مجموعــه تبریــک گفتنــد .در پایــان هم مســابقه ای برگــزار گردید
کــه جوایــزی از طــرف اسپانســر مســابقه جنــاب آقــای دارینــی
مدیــر مؤسســه مشــاوره شــغلی و کاریابــی نیازلــی بــه شــرکت
کننــدگان اهــدا شــد کــه از ایشــان نیــز تشــکر و سپاســگزاری مــی
نماییــم.

اردوی کاشمر
دوشــنبه شــانزدهم اردیبهشــت مــاه  ،1398ایــن بــار قرعــه
ســفر دختــران عزیزمــان بــه نــام زیــارت امامــزادگان شهرســتان
کاشــمر درآمــد .بانــوی خیــر و بزرگــواری کــه میزبــان پذیرایــی
 50نفــر مددجــو و مددیــاران همراهشــان شــد و بزرگــوار دیگری
کــه هزینــه ایــاب و ذهــاب را تقبــل کــرد تــا ایــن ســفر زیارتی و
تفریحــی نیــز همچــون دیگر ســفرها با مســاعدت کامــل خیرین
گرانقــدر انجــام شــود .پذیرایــی در نوبــت هــای صبــح ،ظهــر و
شــب و همچنیــن میــان وعــده هــای غذایی ،زیــارت امامــزادگان
حمــزه(س) و ســید مرتضــی(س) ،دیــدن اماکــن تاریخــی و
حضــور در تفریــح گاه هــا و تفــرج گاه های شهرســتان کاشــمر و
بازدیــد از مرکــز خــوب نگهــداری معلولیــن و ســالمندان رمضان
کاشــمر از اتفاقــات ایــن ســفر دو روزه بــود .درود خــدا بــر خیرین
فرهیختــه ای کــه هیــچ گاه و در هیــچ زمانــی خادمین مؤسســه
خیریــه معلولیــن ذهنــی امیرالمؤمنیــن(ع) ســبزوار را تنهــا نمی
گذارند.
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جشن عیدانه

بــا نزدیــک شــدن بــه روزهــای پایانــی مــاه مبــارک رمضــان و در آســتانه ی فــرا رســیدن عیــد فطــر و بــر اســاس یــک رســم
دیرینــه ،جشــن عیدانــه در محوطــه ی آسایشــگاه و بــا اســتفاده از هــوای مطبــوع شــب هــای نیمــه ی مــاه خــرداد برگــزار شــد کــه
بــا اســتقبال بســیار مــردم خــوب و فهمیــده ی شــهرمان روبــرو گردیــد .برنامــه هــای متنوعــی بــرای ایــن جشــن در نظــر گرفتــه
شــده بــود کــه یکــی بعــد از دیگــری توســط هنرمنــدان خــوب ســبزواری اجــرا گردیــد .حضــور مددجویــان مــا در ایــن جشــن کــه
بــا شــور و شــوق مخصــوص بــه خــود ،هنرمنــدان را تشــویق مــی کردنــد بســیار مــورد توجــه حاضریــن در جشــن قــرار گرفتــه بود.
هنرمنــدان عزیــزی کــه در ایــن جشــن بــه یــاری مــا آمدنــد بــدون هیــچ چشــم داشــت مــادی و بصــورت کامــا نیــک خواهانــه
در ایــن مراســم حضــور پیــدا کــرده بودنــد .گــروه هــای مختلــف هنرمنــدان بــه اجــرای برنامــه پرداختــه و مــورد اســتقبال حاضرین
قــرار گرفتنــد .ایــن عزیــزان از دل و جــان مایــه گذاشــته و بــه همیــن دلیــل کیفیــت برنامــه هایشــان نیــز بســیار عالــی بــود.
در دو شــب اجــرای برنامــه افتخــار داشــتیم کــه از حضــور هنرمنــدان زیــادی بــر روی صحنــه نمایــش و اجــرای برنامــه بهــره
منــد شــویم .شــماری از ایــن عزیــزان بــه شــرح زیــر میباشــند :مجــری :امیــر هــادی بلوکــی -موســیقی صحنــه :عبــاس مســکنی-
موســیقی :امیــد عابــدی نیــا ،ســید مســعود حســینی نــژاد ،هــادی ســخن ،حســن روحــی ،خانــم هــا کســکنی و قلعــه نوی-گــروه
پــاور موزیک-نمایــش :گــروه رقــص آئینــی صــدای ســبزوار بــه سرپرســتی ســید مســعود حســینی نــژاد -اســتندآپ :اصغــر فــاح-
تقلیدصــدا :رضــا قلعــه نــوی -نمایــش طنــز :ســعید مشــتاقی ،حامــد حیــدری -صــوت :جــواد و یونــس لندرانــی

پایان دادن به گفتگوهای درون یعنی رسیدن به آرامش

طرح :استاد حمید ادیبی

دوچرخه ات را
خوب رکاب بزن
ناصر محمدی فر

nassermoh44@yahoo.com

او را آن بــاال ،زیــر درخــت نارنــج ،وســط تپــه ای ســبز ،بــر فــراز شــهر
سال 1350
خانــه داشــت غــرق مــی شــد .مــادرم ،دوبــاره پســر بزرگــش را روانــه کرد کودکیهایــش و کودکیهایمــان دفــن کــرد و دوبــاره بــا دوچرخــه اش
تــا بــا دوچرخــه کوچکــش شــهر را بگــردد .پــدرم ،از دیشــب برنگشــته بــود .شــروع بــه رکابزدن کــرد .رکاب زد ،رکاب زد ،رکاب زد .قنــاد بــود و
خواهــرم ،مرتــب از خــواب میپریــد کــه آب همــه جــا را گرفتــه اســت .شــیرینی میفروخــت.
هــوا کــه روشــن شــد ،بــرادرم گریــه کنــان برگشــت و خبــر داد کــه تــا
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کنــار رودخانــه رکاب زده و لبــاس هــای آقاجان(پــدرم را میگفــت) را کنــار
ســاعت  1صبــح یکــم فروردیــن  98حاجی پــا را از روی رکاب برداشــت و
رودخانــه دیــده اســت.
دیگــر رکاب نــزد .دوچرخــه اش را کنــار رودخانــه ،همانجایــی کــه بــا پــدرم
همان روز ظهر پدرم را از آب گرفتند و به خاک سپردند.
خداحافظــی کــرد؛ جا گذاشــت.
از اینجــا کــه مــن ایســتاده ام ،درایــن مــه کمرنــگ ســاعت یــک صبــح
سال 1362
گمانــم آخریــن روزهای ســال چهارم دبیرســتان بــودم .من در دبیرســتان اول فروردیــن ،متوجــه پــچ پــچ بابایــم بــا بــرادرم میشــوم کــه در گوشــی
امــام خمینی(مجــم ســابق) مینودشــت درس خوانــده ام .رشــته ی من علوم مــی گوینــد :حــاال نوبــت اوســت کــه دوچرخــه اش را بــردارد .دوچرخــه ات
تجربــی بــود ،امــا عاشــق ادبیــات و زنــگ انشــاء بــودم .دبیــر ادبیــات مــا مرد را بــردار و رکاب بــزن آقــا ناصــر .دوچرخــه را برمیــدارم و از کنــار رودخانــه
بلنــد قــد و خــوش لهجــه و خــوش ســیمایی بــود بــه نــام آقــای نادمــی ،بــا دور میشــوم .انــگار رکابــش نیــاز بــه تعمیــر مختصــری دارد .پاهایــم خیلــی
اصالــت طبســی و البتــه لطافــت کویــری .زنــگ ادبیــات ،مــن ،دقیقــا روی بــی رمــق نیســتند ولــی دکترقلبــم گفتــه کمــی آرام تــر رکاب بــزن .کمــی
ابرهــا بــودم .همــه چیــز بــه قاعــده بــود .معلــم ،کالس ،کلمــات ،جمــات ،آرام تــر .تــو از دوچرخــه ات مهمتــری.
افعــال ،اصوات.....گاهــی بــرای نوشــتن یــک انشــای خــوب تــا صبــح بیــدار
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مــی مانــدم .درســت مثــل دوچرخــه ســواری کــه بــه عشــق رســیدن ،تــا
نمیدانــم چــرا در بارانــی تریــن بهــار زندگیــم ،خــزان هــا مرتــب از راه
آن آخــر یــک نفــس رکاب مــی زنــد .یــادم نمــی رود یــک بــار ســر کالس
آقــای نادمــی چرتــم گرفــت و ســرم رفــت روی میــز .انــگار کــه هیــچ کــس میرســند .ایــن بــار آقــای نادمــی معلــم ســال هــای دور و نزدیکــم ســوگوار
انتظــار نداشــت؛ نــه چــرت مــرا و نــه مالمــت اســتاد را .آخــر ســال آقــای پســرش احســان اســت .خدایــش بیامــرزد .معلــم واژه هــای صبــر و ســرور
نادمــی از دانــش آمــوز خوابالویــش دلجویــی کــرد؛ و مــن هنــوز کــه هنــوز دلــت آرام بــاد.
اســت خمــار آن چــرت نیمــروزم کــه بعــد از آن ،لطیــف تریــن ســرزنش
پایان داستان
عمــرم را شــنیدم.
داســتان مــن و مــا و داســتان همــه ی آدم هــای تــو دنیــا ،همیشــه یــک
فصــل ثابــت دارد .اینکــه چــه جــوری دوچرخــه ات را رکاب بزنــی .دوســت
فروردین سی و هشت سال بعد
آن نوجــوان  12ســاله را کــه یادتــان هســت؛ بــا آن دوچرخــه  26دارم وقتــی داســتان مــن تمــام مــی شــود برایــم بنویســند :دوچرخــه اش
قدیمــیاش .بعــد از آنکــه در آن صبــح مــه آلــود ابــری پــدرم را یافــت؛ را  .............رکاب زد.

اگر به دنبال دوست بی عیب بگردیم هیچ وقت دوستی نخواهیم داشت
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بهای یک لیوان شیر
روزگاری پســرکی فقیــر بــرای گــذران زندگــی
و تأمیــن مخــارج تحصیلــش دستفروشــی
میکــرد؛ از ایــن خانــه بــه آن خانــه میرفــت
تــا شــاید بتوانــد پولــی بدســت آورد .روزی متوجــه
شــد کــه تنهــا یــک ســکه  ۱۰ســنتی برایــش
باقیمانــده اســت و ایــن درحالــی بــود کــه شــدیدا ً
احســاس گرســنگی میکــرد .تصمیــم گرفــت
از خانــهای مقــداری غــذا تقاضــا کنــد .بــه طــور
اتفاقــی در خانـهای را زد .دختــر جــوان و زیبایی در
را بــاز کــرد .پســرک بــا دیــدن چهــره زیبــای دختر
دســتپاچه شــد و بــه جــای غــذا ،فقــط یــک لیوان
آب درخواســت کــرد.
دختــر کــه متوجــه گرســنگی شــدید پســرک
شــده بــود بــه جــای آب برایــش یــک لیــوان بزرگ
شــیر آورد .پســر به آهســتگی شــیر را ســر کشــید

اتوبوس مدرسه
مدرس ـهای دانشآمــوزان را بــا اتوبــوس بــه اردو
میبــرد .در مســیر حرکــت ،اتوبــوس بــه یــک تونل
نزدیــک میشــود کــه نرســیده بــه آن تابلویــی بــا
ایــن مضمــون دیــده میشــود« :حداکثــر ارتفــاع
ســه متر»
ارتفــاع اتوبــوس هــم ســه متــر بــود ،ولــی چــون
راننــده قب ـ ً
ا ایــن مســیر را آمــده بــود بــا کمــال
اطمینــان وارد تونــل میشــود ،امــا ســقف اتوبــوس
بــه ســقف تونــل کشــیده میشــود و پــس از بــه
وجــود آمــده صدایــی وحشــتناک در اواســط تونــل
توقــف میکنــد.
پــس از آرام شــدن اوضــاع مســئولین و راننــده
پیــاده شــده و از دیــدن ایــن صحنــه ناراحــت
میشــوند .پــس از بررســی اوضــاع مشــخص
میشــود کــه یــک الیــه آســفالت جدیــد روی
جــاده کشــیدهاند کــه باعــث ایــن اتفــاق شــده
و همــه بــه فکــر چــاره افتادنــد؛ یکــی بــه کنــدن
آســفالت و دیگــری بــه بکســل کــردن بــا ماشــین

و گفــت« :چقــدر بایــد بــه شــما بپــردازم؟»
دختــر پاســخ داد« :چیزی نبایــد بپــردازی .مادر
بــه مــا آموختــه کــه نیکــی ما بــه ازائــی نــدارد».
پســرک گفــت« :پــس مــن از صمیــم قلــب از
شــما سپاســگزاری میکنم».ســالها بعــد دختــر
جــوان بــه شــدت بیمــار شــد .پزشــکان محلــی
از درمــان بیمــاری او اظهــار عجــز نمودنــد و او را
بــرای ادامــه معالجــات بــه شــهر فرســتادند تــا
در بیمارســتانی مجهــز ،متخصصیــن نســبت بــه
درمــان او اقــدام کننــد.
دکتــر هــوارد کلــی ،جهــت بررســی وضعیــت
بیمــار و ارائــه مشــاوره فراخوانــده شــد .هنگامــی
کــه متوجــه شــد بیمــارش از چــه شــهری بــه
آنجــا آمــده بــرق عجیبی در چشــمانش درخشــید.
بالفاصلــه بلنــد شــد و بــه ســرعت بــه طــرف اطاق
بیمــار حرکــت کــرد .لبــاس پزشــکیاش را بــر تــن
کــرد و بــرای دیــدن مریضــش وارد اطــاق شــد .در
اولیــن نــگاه او را شــناخت.
ســنگین دیگــر و  ....امــا هیــچ کــدام چارهســاز
نبــود تــا اینکــه پســربچهای از اتوبــوس پیــاده شــد
و گفــت« :راه حــل ایــن مشــکل را مــن میدانــم!»
یکــی از مســئولین اردو بــه پســر میگویــد« :برو
بــاال پیــش بچههــا و از دوســتانت جدا نشــو!»
پســربچه بــا اطمینــان کامــل میگویــد« :بــه
خاطــر ســن کــم مــرا دســت کــم نگیریــد و یادتان
باشــد کــه ســر ســوزن بــه ایــن کوچکــی چــه
بالیــی ســر بادکنــک بــه آن بزرگــی م ـیآورد».
مــرد از حاضرجوابــی کــودک تعجــب کــرد و راه
حــل را از او خواســت .بچــه گفت« :پارســال در یک
نمایشــگاه معلممــان یادمــان داد کــه از یک مســیر
تنــگ چگونــه عبــور کنیــم و گفــت کــه بــرای
اینکــه دارای روح لطیــف و حساســی باشــیم بایــد
درونمــان را از هــوای نفــس و بــاد غــرور و تکبــر و
طمــع و حســادت خالــی کنیــم و در ایــن صــورت
میتوانیــم از هــر مســیر تنــگ عبــور کنیــم و بــه
خــدا برســیم».
مســئول اردو از او پرســید« :خــب ایــن چــه
ربطــی بــه اتوبــوس دارد؟»
پســربچه گفــت« :اگــر بخواهیــم ایــن مســئله را

ســپس بــه اطــاق مشــاوره بازگشــت تــا هــر چه
زودتــر بــرای نجــات جــان بیمــارش اقــدام کنــد .از
آن روز بــه بعــد زن را مــورد توجهــات خــاص خــود
قــرار داد و ســر انجــام پــس از یــک تــاش طوالنــی
علیــه بیمــاری ،پیــروزی از آن دکتــر کلــی گردید.
آخریــن روز بســتری شــدن زن در بیمارســتان
بــود .بــه درخواســت دکتــر هزینه درمــان زن جهت
تائیــد نزد او برده شــد .گوشــه صورتحســاب چیزی
نوشــت .آن را درون پاکتــی گذاشــت و بــرای زن
ارســال نمــود.
زن از بــاز کــردن پاکــت و دیــدن مبلــغ
صورتحســاب واهمــه داشــت .مطمئــن بــود کــه
بایــد تمــام عمــر را بدهکار باشــد .ســرانجام تصمیم
گرفــت و پاکــت را بــاز کــرد .چیــزی توج ـهاش را
جلــب کــرد .چنــد کلم ـهای روی قبــض نوشــته
شــده بــود .آهســته آن را خوانــد« :بهــای ایــن
صورتحســاب قبـ ً
ا بــا یــک لیــوان شــیر پرداخــت
شــده اســت!»

روی اتوبــوس اجــرا کنیــم بایــد بــاد الســتیکهای
اتوبــوس را کــم کنیــم تــا اتوبــوس از ایــن مســیر
تنــگ و باریــک عبــور کنــد».
پس از این کار اتوبوس از تونل عبور کرد.
خالــی کــردن درون از هــوای کبــر و غــرور و
نفــاق و حســادت رمــز عبــور از مســیرهای تنــگ
زندگــی اســت.

همیشه از خودت به خوبی یاد کن و زندگی را آن طور که دلخواهت هست تصور کن

همه نکاتی که باید
درباره آزمایش ژنتیک بدانید

در کشــور مــا ازدواج فامیلــی ماننــد ازدواج
پســر عمــو -دختــر عمــو و دختــر خالــه -
پســر خالــه بســیار رواج دارد و در صورتــی کــه
در شــجره فامیلــی و خویشــاوندان نزدیــک
دو طــرف بیمــاری شــناخته شــده ژنتیکــی یا
عقــب ماندگی ذهنــی یــا ناهنجاریهــای عمده
وجــود نداشــته باشــد  ،ایــن ازدواج بالمانــع
اســت امــا الزم اســت کــه قبــل از ازدواج بــا
مشــاوره ژنتیــک ،مشــورت شــود تــا عوامــل
خطــر را بررســی کنــد .اطالعــات طبــی
مســتقیم در زمینــه ژنتیــک در ایــن مشــاوره
 ،در اختیــار بیمــاران و خانــواده هــای آنــان
قرارمــی گیــرد.

زیــرا شــرایط محیطــی در بــروز ایــن بیمــاری
هــا موثــر اســت .زمینــه هــای خانوادگــی
ســبب مــی شــود کــه ریســک ابتــا بــه ایــن
بیمــاری هــا افزایــش یابــد .

انجــام بررســیهای ژنتیــک هــم
ـواده
ـا در خانـ
ـه آیـ
ـه اینکـ
ـتگی دارد بـ
بسـ
ـود دارد
ـی وجـ
ـاری خاصـ
ـوهر بیمـ
زن یا شـ
ـت
ـده اسـ
ـخص شـ
ـا ژن آن بیماری مشـ
و آیـ
ـر؟
ـا خیـ
یـ
در ایــن صــورت میتــوان زوجیــن را از
لحــاظ آن ژن خــاص بررســی کــرد .بررســی
تمــام ژنهــا امکانپذیــر نیســت ،زیــرا
نســخه ژنتیکــی انســان بســیار گســترده
آزمایــش ژنتیــک قبــل ازدواج چــه اســت ،بنابرایــن الزم نیســت همــه افــراد ایــن
فایــده ای دارد؟
مشــاوره هــای ژنتیــک مــی تواننــد بــا
تشــخیص ناهنجــاری و رضایــت خانــواده هــا
دســتور ختــم حاملگــی دهنــد .بــا تکنولــوژی
موجــود بیــش از  70تــا  80درصــد معلولیــت
هــا قابــل پیشــگیری و راه هــای پیشــگیری
هــم دردســترس اســت امــا آگاهــی خانــواده
هــا را مــی طلبــد .امــروزه می تــوان از داشــتن
فرزنــد معلــول پیشــگیری کــرد و داشــتن
فرزنــد معلــول مربــوط بــه گذشــته اســت .در
گذشــته مشــاوره هــای زوجیــن تنهــا بــر روی آزمایشهــا را انجــام دهنــد و ایــن کار فقــط در
بیمــاری تاالســمی بــوده امــا امــروزه همــه صــورت وجــود بیماریهــای خــاص خانوادگــی
و مشــخص بــودن ژن معیــوب ضــرورت پیــدا
بیماریهــا را شــامل میشــود.
افــرادی کــه در خانــواده خــود فــردی بــا میکنــد .از طــرف دیگــر در ازدواج فامیلــی
یــک بیمــاری خــاص دارد حتمــا بایــد بــه احتمــال اینکــه بیماریهــای ارثــی مغلــوب
مشــاوره ژنتیــک مراجعــه کنــد  .در صــورت خودشــان را نشــان دهند بیشــتر اســت .در کل
وجــود فــرد مبتــا در خانــواده بــه بیمــاری بهتــر اســت از ازدواجهــای فامیلــی خــودداری
هایــی مربــوط بــه سیســتم اعصــاب مرکــزی شــود .نــوع گــروه خونــی زوجیــن اهمیتــی
فــرد ماننــد عقــب ماندگــی هــای ذهنــی  ،نــدارد ،فقــط اگــر  RHگــروه خونــی خانــم
بــه ایــن علــت کــه ایــن بیمــاری هــا مربــوط منفــی باشــد و گــروه خونــی فرزنــدش مثبــت
بــه مســائل ژنتیــک اســت ،تمــام اعضــا بایــد شــود الزم میشــود کــه طــی بــارداری از
حساســیت بیشــتری در ایــن زمینــه داشــته آمپولهــای خاصــی اســتفاده کنــد تــا خــون
باشــند امــا در بیمــاری هــای روانــی و رفتــاری جنیــن همولیــز نشــود.
اگــر یــک کرومــوزوم ژن ناقــص و خــراب
ماننــد اســکیزوفرنی کــه بــه عوامــل ژنتیــک
نیــز مربــوط اســت  ،حساســیت کمتــر اســت داشــته باشــد و یکــی دیگــر ســالم و بیمــاری
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مغلــوب باشــد ممکــن اســت خــودش را
نشــان ندهــد ،یعنــی فــرد آن ژن را دارد ،امــا
بــه صــورت یــک بیمــاری تظاهــر نمیکنــد.
امــا اگــر هــر دو ژن معیــوب باشــند بیمــاری
خــود را نشــان میدهــد .حــال اگــر یــک ژن
معیــوب در خانــواده وجــود داشــته باشــد و دو
نفــر ازدواج فامیلــی کننــد احتمــال اینکــه هر
دو ایــن ژن معیــوب را داشــته باشــند بیشــتر
از ازدواج افــراد غریبــه اســت .همچنیــن
بیماریهایــی کــه اتــوزوم غالــب هســتند
یعنــی ژنشــان غالــب اســت ،ممکــن اســت
حتــی بــا یــک ژن هــم خــود را نشــان دهنــد.
نیمــی از معلولیتهــا بســته بــه عوامــل
ژنتیــک و نیــم دیگــر مرتبــط بــا عوامــل
غیــر ژنتیــک اســت کــه بــرای پیشــگیری،
هــر دو دســته بایــد مدنظــر قــرار گیرنــد.
افــرادی کــه قصــد ازدواج دارند پیــش از ازدواج
و در صورتــی کــه ازدواج کــرده باشــند قبــل از
بــارداری و اگــر بــاردار هســتند هرچــه زودتــر
بایــد عواملی کــه احتمــال معلولیت کــودک را
افزایــش میدهــد مــورد بررســی قــرار دهنــد.
عوامــل محیطــی ،آلودگیهــا ،مســمومیتها،
مــواد بیولوژیــک یــا شــیمیایی ازجمله مــوارد
غیرژنتیــک موثــر بــر معلولیــت هســتند.
بیماریهــای عمومــی مــادر ماننــد دیابــت،
تیروئیــد ،روماتیســم و عفونتهــا هــم
میتواننــد روی ســامت مــادر و جنیــن تاثیــر
بگذارنــد.
البتــه بــا مراقبتهــای معمــول در زمــان
بــارداری بــا تکیــه بــر ســامت مــادر و جنیــن
میتــوان تــا  ۵۰درصــد از ایــن بیماریهــا
جلوگیــری کــرد .ایــن عوامــل بایــد هرچــه
زودتــر بررســی شــود ،چــون ممکــن اســت
مســائلی وجــود داشــته باشــد کــه افــراد از
ازدواج بــا یکدیگــر منصــرف شــوند یــا حتــی
اگــر منصــرف نشــوند از مشــکل مطلع شــوند
و براســاس آگاهــی مســیر زندگــی خــود را
انتخــاب کننــد.

در سراسر جاده زندگی،توقف ممنوع
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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 برقرار
سروده شادروان علی اصغر بلوکی(فرزان)
 20اردیبهشت 1375
*********
از احــداث خیابــان بیهــق مــدت کمــی گذشــت و خبــر آن به روســتاهای
اطــراف رســید اشــخاص متمــول و ســرمایه دار روســتاها بــه ســوی شــهر
ســبزوار ســرازیر شــدند .حتــی از روســتاهای شــهرهای اطــراف هــم جهــت
خریــد منــازل مســکونی راهــی خیابــان بیهــق ســبزوار شــدند .ســیل
مهاجــرت بــر وســعت شــهر افــزود کوچــه هــا و خیابــان بیهــق جمعیــت

انبوهــی را در خــود جــای داد .کردهــا و بلــوچ هــا هــم بــه ایــن مجموعــه
اضافــه شــدند .دیگــر بــرای تــرک هــا جایــی نبــود آن هــا را در منطقــه ای
بــه نــام شــغال آبــاد مســکن دادنــد کــه آن محلــه بنــام تــرک آبــاد تغییــر
اســم داد و هــم اکنــون یکــی از بهتریــن محــل هــای شــهر مــی باشــد.
ایــن افزایــش جمعیــت ســبب شــد تــا مــردم قبرســتان هــا را بــه خــارج
شــهر منتقــل کننــد قبرســتان غربــی ســبزوار کــه در کنــار کاروانســرایی از
قدیــم وجــود داشــت و قهرمــان کتــاب کلیــدر را در آنجــا دفــن کــرده بودند
تخریــب کردنــد و متأســفانه قبرســتان جدیــد را در شــرق شــهر جــا نمایــی
کردنــد کــه بــر خــاف مــاده  4آئیــن نامــه آرامســتان ها کــه صراحــت دارد
گورســتان نبایــد در معــرض وزش بــاد به ســوی شــهر باشــد این گورســتان
جدیــد احــداث شــد.

قسمت چهارم
مجــددا هــم گورســتان خیرآبــاد را هــم در ســمت وزش بادهای ســطحی
ســبزوار جانمایــی کردنــد کــه هــم ممکــن اســت آبهــای روســتاهای
منطقــه را آلــوده کنــد و هــم تأثیــر بــدی روی اهالــی ســبزوار و توحیــد
شــهر خواهــد داشــت.
اولیــن ســجل و شناســنامه ای کــه در ســبزوار صــادر شــد بنــام محمــد
علــی رکنی(رکــن الدولــه حاکــم یــا فرمانــدار ســبزوار) بــوده اســت .ایــن
اداره آمــار یــا احصائیــه و ســجل احــوال در ســال  1305در کوچــه نــه بــام
بــه ریاســت آقــای محمــد علــی صدفیــان تبریــزی راه انــدازی شــد .ســپس
بــه منــزل حــاج محمــد علــی کاشــمری و بــه خیابــان  14متــری رضایــی
بعــدا کوچــه قنبــر ســیاه و ســرانجام بــه خیابــان فیــاض نقــل مــکان کــرد.
اداره دادگســتری در ســال  1305خورشــیدی در منــزل حقیــران در
کوچــه نــه بــام ،ســپس پاســاژ بدیعــی خیابــان بیهــق و بعــد از آن بــه
چهــارراه دادگســتری و ســرانجام در بلــوار توحیــد شــهر ســاختمان جدیــد
احــداث شــد.
اداره پســت بــرای اولیــن بــار در ابتــدای کوچــه نواش(نقابشــک) خیابــان
بیهــق در ســال  1306تأســیس شــد .ســپس بــه کوچــه آقــا ،پــس از واقعــه
 1320بــه منــزل یحیــی خــان داوری نقــل مــکان کــرد .غالمرضــا امیــری
اولیــن نامــه رســان ســبزوار بــوده و ســرانجام ایــن اداره بــه میــدان دروازه
نیشــابور فلکــه پســت و تلگــراف بــا ســاختمان جدیــد تأســیس منتقــل
شــد .اداره نظمیــه یــا شــهربانی در ســال  1300در کوچــه ارگ کنــار منــزل
رضائــی تأســیس شــد و هــر کــس جــرم و جنایتــی مــی کــرد او را از بــاالی
ارگ بــه پاییــن مــی انداختنــد اگــر جــان ســالم بــدر میبــرد کاری بــه
او نداشــتند .ســپس بــه خیابــان بیهــق روبــروی مدرســه طــاب ابتــدای
خیابــان قائــم و ســرانجام بــه مــکان فعلــی بــا نــام مرکــز فرماندهــی نیــروی
انتظامــی جنــب ســینما بهمــن نقــل مــکان کــرد.
مــردم ســبزوار از گذشــته هــای بســیار دور بــا ســواد بــوده انــد بــه طوری
کــه در تاریــخ بیهــق و کتــاب حماســه کویــر دکتــر باســتانی پاریــزی و
کتــاب تاریــخ نظــم و نثــر در ایــران کــه از آقــای ســعید نفیســی بــه نگارش
آمــده( ،مــردم ســبزوار در قــرن ســوم هجــری قمــری ســواد کامــل داشــته
انــد و شــعر میســرودهاند ).در آن تاریــخ شــخصی بنــام محمــد بــن ســعید
بیهقــی شــاعری توانــا بــوده و مــی تــوان ادعــا کــرد کــه ســبزوار از ایــن
جهــت بــر رودکــی پیشــی دارد .آیــا بــه جــرأت مــی تــوان گفــت پــدر شــعر
فارســی از ســبزوار اســت!؟
از قدیــم االیــام خیابــان بیهــق محــل عرضــه مجــات و نشــریاتی بــوده
کــه ذکــر آن هــا الزم بــه نظــر میرســد.

دلهای بزرگ و احساس های بلند عشق های زیبا و با شکوه می آفرینند

 -1نشــریه مجموعــه امــروز :زیــر نظــر ملــک الشــعرا بهــار توســط آقــای
ســید مهــدی علویششــتمدی درتهــران و ســبزوار توزیــع می شــده اســت.
 -2مجلــه هفتگــی اســرار :در ســال  1328توســط آقــای محمدعلــی
صهبــا منتشــر شــده اســت.
 -3روزنامــه جلــوه ی حقیقــت :صاحبامتیــاز شــیخ محمــد حجــازی در
ســال  1330بــا همــکاری پســرش فخرالدیــن حجــازی منتشــر مــی شــده
ا ست .
 -4مجلــه ی هفتگــی بیهــق :صاحــب امتیــاز کاظم اســکویی بــا همکاری
حســین صهبــا و محمــد تقی فیروزی در ســال  1341منتشــر شــده اســت.
 -5مجلــه ی ماهانــه پیــک ســبزوار :بــه صاحــب امتیــازی مرحــوم دکتــر
ابراهیمــی و ســر دبیــری مرحــوم آقــای علــی اصغــر بلوکــی از ســال 1341
منتشــر شــده و تــا ســال هــا انتشــار آن ادامــه د اشــته اســت.
 -6روزنامه آزاد  -عبدالغدیر آزاد نماینده مجلس
 -7روزنامه دیهیم دکتر قاضی زاده
 -8مجله اتمیک دکتر هنربخش
اوضــاع بهداشــتی ســبزوار پــس از احــداث خیابــان بیهــق بدیــن گونــه
بــوده اســت :بــزرگان شــهر تصمیــم گرفتنــد طبــق دســتور پیشــوایان طب
خــارج از شــهر بیمارســتانهایی بســازند لــذا بیمارســتان حشــمتیه در ســال
 1338توســط فرمانــدار ســاالر خــان حشــمتیه بــا همــکاری دکتــر قاســم
غنــی ســاخته شــد و داروســاز مشــهور ســبزواری آقــای تقــوی داروخانــه
جاللیــه را راه انــدازی کــرد ســپس داروخانــه عافیت(آقــای الهــی) داروخانــه
عمومی(آقــای مهــدوی) داروخانــه امید(آقــای غالمحســین امیــد) داروخانــه
حشــمتیه(آقای بدیعــی) راه انــدازی شــد.

آقــای غالمعلــی صــادق زاده اولیــن ســینمای ســبزوار بنــام میهــن را در
مقابــل شــرکت چــای جهــان خیابــان بیهــق تأســیس کرد(.به ســال )1318
آقــای غالمعلــی میالنــی در ســال  1325ســینما اتحــاد را در خیابــان بیهــق
مقابــل کوچــه حمــام حکیــم کــه فیلــم هــای صامــت چارلــی چاپلیــن و
تــارزان را نمایــش مــی داد .در ایــن ســینما صندلــی نبــود و هــر کــس
بــرای خــودش یــک پیــت حلبــی مــی آورد .پس از ســال هــا یــک آپاراتچی
بنــام روبیــک ارمنــی اولیــن فیلــم را بــه نمایــش گذاشــت بنــام مادر(بــا
شــرکت دلکــش و قمرالملــوک) .گرچــه بــا اســتقبال مــردم مواجــه بــود
ولــی عــده ای هــم مخالفــت مــی کردنــد .ایــن موضــوع بــا شــروع کودتــای
 28مــرداد ســبب شــد کــه ســینما بهــم ریختــه و تعطیــل شــود .پــس از
تثبیــت اوضــاع در ســال  1335آقــای میالنــی ســینمای روبــاز تابســتانی را
تأســیس کــرد و بــرادر زاده اش ســینما ســعدی را راه ا نــدازی نمــود .اولیــن
فیلــم رنگــی کــه در ســبزوار نمایــش داده شــد فیلــم آســیابان عشــوه گــر
بــود کــه ســوفیالورن و مارچلــو ماســترویانی در آن نقــش داشــتند .ســپس
آقــای احمــد رضائــی ســینما شــهرزاد را در کنــار بــاغ ملــی تأســیس نمــود
کــه  550صندلــی داشــت .ســینما آریــا را هــم آقــای صبــوری بیــن خیابان
کاشــفی و فلکــه فرمانــداری راه انــدازی کــرد کــه در جریان انقالب اســامی
مــردم آن هــا را بــه آتــش کشــیدند.
در خیابــان بیهــق جنــب کاروانســرای آقــا ،شــرکت دخانــی عطــار را
آقایــان ســیگاری ،منصــوری ،مــرادی و میالنــی تأســیس کردنــد .آن هــا
تریــاک دولتــی را بــا نــرخ ارزان بیــن مــردم توزیــع مــی نمودنــد .عــده ای از
مــردم بــرای فــروش و ســود بیشــتر بــه عنــوان تریاکــی و معتــاد ثبــت نــام
مــی کردنــد و پــس از دریافــت کوپــن تریــاک آن را بــا ســود بیشــتر بــه
تریاکیهــای واقعــی مــی فروختنــد.

منابع:
 -1تاریخ بیهق :ابوالحسن بیهقی
 -2تاریخ ایران باستان :حسن پیر نیا
 -3احسن التقاسیم فی معرفة االقالیم :مقدسی
-4معجم البلدان :یاقوت حموی
 -5سبزوار شهر دیرینه های پایدار :محمود بیهقی
 -6دایره المعارف بزرگ سبزوار :بیهقی
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گ
لاه
معنای 

هر گل چه پیامی دارد

ســمبلگرایــی گلهــا از آســیا و خاورمیانــه نشــأت گرفتــه اســت .در ایــن مناطــق گلهــای مشــخصی ماننــد نیلوفــر ،مقــدس تلقــی میشــده اســت.
ن دهنــده طــول
ایــن رویکــرد در اثرهــای هنــری ب ـ ه جــا مانــده از آن دوران نیــز ،منعکــس شــده اســت .مثــا اســتفاده از بامبــو در هنــر چینــی نشــا 
عمــر و ابدیــت اســت .زبــان گلهــا در اوایــل قــرن هجدهــم میــادی توســط مــاری ورتلــی ( )Mary Wortleyکــه همســرش ســفیر ترکیــه بــود ،وارد
انگلســتان شــد .بــه نحــوی کــه تــا دوره ویکتوریــا ،تقریبــا هــر گلــی یــک معنــی مخصــوص بــه خــود را پیــدا کــرده بــود .و هــر گل پیــام و مفهــوم خاصی
را میرســاند.به عنــوان مثــال دســتهگل ممکــن بــود شــامل گلهــای بابونــه باشــد کــه منظــور یــک زن از ارســال دســته گل بابونــه میتوانســت «صبــر
داشــتن» بــوده باشــد.در ایــن مطلــب ســعی داریــم تــا شــما را بــا معنــی و زبــان برخــی از گلهــای رایــج آشــنا کنیــم.
قطعــا بــا دانســتن پیــام و معنــی گلهــا میتوانیــد راحتتــر و بــا دقــت بیشــتری گلهــای دلخــواه تــان را انتخــاب کنیــد و پیــام خــود را بــه طــرف
مقابلتــان ارســال کنیــد.

آالله

ایــن گل زیبــا در رنــگ هــای زیــادی وجــود دارد و مهــم تریــن پیــام آن شــادی و
نیــت خیــر اســت .همچنیــن رنــگ زرد آن بــه معنــای شــروع دوبــاره و دوســتی اســت.
اگــر مــی خواهیــد شــخص مقابــل تــان از نیــت خوبتــان باخبــر شــود ،دســته گلــی از
آاللــه بــرای او بفرســتید.

آنتوریوم

بــا گل هــای قلبــی شــکلش نمــاد مهمــان نــوازی ،شــادی و فراوانــی اســت .رنــگ
ســفید نشــان دهنــده ی پاکــی و بــی گناهــی ،رنــگ قرمــز نشــان دهنــده ی عشــق و
عالقــه و رنــگ صورتــی نشــان دهنــده ی عشــق مادرانــه و اشــتیاق اســت .مــی توانیــد
از ایــن گل در میهمانــی هایتــان و بــرای تبریــک در موقعیــت هــای ارتقــای شــغلی و
فــارغ التحصیلــی اســتفاده کنید.

استرلیتزیا
(پرنده ی
بهشتی)

ایــن گل نمــاد شــادی و وفــاداری اســت و دو رنــگ متضــاد ایــن گل پیــام اشــتیاق و
انــرژی را بــه همــراه دارد .مــی توانیــد از این گل بــرای ابراز هیجــان و داشــتن آرزوهای
خــوب بــرای شــخص مقابــل اســتفاده کنید.

داوودی

ایــن گل نمــاد مثبــت بینــی ،شــادی و زندگــی طوالنی اســت .رنــگ ســفید آن نماد
وفــاداری بــه معشــوق و نمــاد غــم و انــدوه در فرهنــگ ایرانــی ،رنــگ قرمــز نماد عشــق
و رنــگ زرد آن نمــاد عشــق یــک طرفــه اســت.

همواره به یاد داشته باش،موفقیت یک نقطه نیست بلکه جریانی است پیوسته

رز

ایــن گل از دیربــاز بــرای ابــراز عشــق اســتفاده شــده و هــر رنــگ آن معنــای خــاص
خــودش را دارد؛ رز قرمــز نمــاد عشــق و احساســات زیــاد اســت؛ رز ســفید نمــاد پاکــی
و شــروع تــازه ،رز ســیاه نمــاد انــدوه ،رز زرد نمــاد دوســتی و شــروع دوبــاره و رز صورتی
نشــان قدردانــی و شــادی اســت .غنچــه ی رز هــم نشــان جوانــی و زیبایی اســت.

ژربرا

ایــن گل نمــاد شــادی ،پاکــی و مثبــت نگــری اســت .مــی توانیــد از ایــن گل بــرای
نشــان دادن وفــاداری تــان بــه شــخص مقابــل اســتفاده کنیــد یــا آن را بــه کســی
هدیــه کنیــد کــه در حــال شــروع تغییــر بزرگــی در زندگــی اش اســت .رنــگ صورتــی
ایــن گل نمــاد تحســین اســت.

سنبل

ســنبل بنفــش نمــاد بخشــش و ابــراز تاســف اســت پــس اگــر اشــتباهی کــرده ایــد
و قصــد ابــراز پشــیمانی را داریــد از ســنبل بنفــش اســتفاده کنیــد .ســنبل ســفید نماد
دوســت داشــتنی بــودن و ســنبل زرد نمــاد حســادت اســت.

شب بو

ایــن گل خوشــبو نمــاد زندگــی طوالنــی همــراه بــا شــادی و رضایــت اســت .شــب
بــوی ســفید گل مناســبی بــرای تزییــن مراســم عروســی اســت .شــب بــوی بنفــش
نمــاد شــادی اســت و مــی توانیــد از ایــن گل بــرای مناســبت هــای مهم زندگــی مانند
خریــد منــزل جدیــد یــا بــه دنیــا آمــدن فرزنــد اســتفاده کنیــد.

لیسیانستوس

الله

لیســیانتوس گل ابــراز تشــکر و قدردانــی اســت .بــرای دســته گل عــروس یــا تبریک
ســالگرد ازدواج مــی توانیــد از لیســیانتوس اســتفاده کنیــد چــون ایــن گل نمــاد
زندگــی طوالنــی دونفــر بــا یکدیگــر اســت .لیســیانتوس صورتــی هدیــه ای مناســب
بــرای مــادری اســت کــه تــازه نــوزادی را بــه دنیــا آورده اســت .لیســیانتوس قرمــز نماد
عشــق و احساســات ،لیســیانتوس زرد نمــاد شــادی و انــرژی مثبــت و رنــگ بنفــش آن
نمــاد وفــاداری و محبــت اســت .اگــر شــخصی را دوســت داریــد ،حتمــا در دســته گل
خــود از لیســیانتوس بنفــش اســتفاده کنیــد.
هــر رنــگ ایــن گل اصیــل ایرانــی پیــام خاصــی بــا خــود دارد .اللــه قرمــز نمــاد
عشــق و رنــگ صورتــی آن نمــاد درک متقابــل اســت .هــم چنیــن اللــه ی بنفــش پیام
آور قــدرت ،فراوانــی و خوشــبختی ،اللــه زرد نمــاد شــادی و عشــق یــک طرفــه و اللــه
ســفید نمــاد بخشــش اســت .ایــن گل همیشــه پیــام آور شــادی بــوده اســت.

اگر میخواهی مانند عقاب پرواز کنی با بوقلمون همراه نشو
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عصر امپراطوری ها
قسمت دوم

کــوروش نخســتین پادشــاه جهانگشــای سلســله هخامنشــی اســت کــه مــی
گویــد :منــم کــوروش ،شــاه بــزرگ ،شــاه مقتــدر ،پادشــاه جهــان ،شــاه چهــار
گوشــه دنیــا.
کــوروش بــه افــکار و عقایــد کســانیکه بــر آنها غلبــه کــرده احترام گذاشــته و
بــه آنهــا نهایــت محبــت را روا مــی دارد و نــوع جدیــدی از حاکمــان امپراطــوری
ســاز را بــه جهــان معرفــی میکنــد .در ســال  547پیــش از میــاد کــوروش
بــه ســمت ســارد پایتخــت پادشــاهی ثروتمنــدی بــه نــام لیدیــه کــه امــروز در
مرزهــای ترکیــه کنونــی واقــع شــده مــی رود .حاکــم لیدیــه بــه پارســیان حمله
نمــوده و حــاال کــوروش آمــده تــا از آنهــا انتقــام بگیــرد .لیدیــه غنیمــت بــا
ارزشــی اســت و معــادن طــا و نقــره فراوانــی دارد.
کــروزوس پادشــاه لیدیــه در آن زمــان ثروتمندتریــن مــرد جهــان بــود .امــا
حــاال تمامــی طــا و نقــره دنیــا نمــی توانــد جــان او را نجــات دهــد زندگــی او
اکنــون در دســت کــوروش اســت .کــوروش از کــروزوس مــی پرســد چــرا بــه
پارســیان حملــه نمــوده اســت و او ضمــن اعتــراف اظهــار پشــیمانی نمــوده و
مــی گویــد :در زمــان صلــح پســران ،پــدران خــود را بــه خــاک مــی ســپرند و در
زمــان جنــگ پــدران ،پســران خــود را.
کــوروش او را بخشــیده و اســتفاده از خــرد را بجــای زورگویــی و قــدرت
بــکار مــی گیــرد .از گرفتــن جــان اســیران گذشــته و کــروزوس را بعنــوان مشــاور خــود برمــی گزینــد .مردمــان لیدیــه بــا اســتفاده از طالهــای بیشــمار
خــود ســکه هــای اســتاندارد تهیــه کــرده و کــوروش از ایــن فکــر اســتفاده کــرده و آنــرا در سراســر امپراطــوری بــکار میبنــدد .از آن زمــان ضــرب ســکه
هــای یکســان در سراســر دنیــا رایــج مــی گــردد .ایــن ســکه زر بــه نــام دریــک معــروف اســت و اســتفاده از آن در معامــات روزمــره مردمــی از افتخــارات
فرهنــگ ایرانــی بــه شــمار مــی آیــد .ضــرب ســکه دریــک زر فقــط در انحصــار حکومــت مرکــز ی بــوده و ســایر فرمانــداران محلــی یــا ســاتراپ هــا فقــط
میتوانســتند ســکه نقــره ای ضــرب نماینــد.
کــوروش بــه خاطــر مهربانــی هــا و احترامــی کــه بــرای ملــت هایــی کــه در جنــگ بــا او شکســت را پذیرفتــه بودنــد معــروف شــده و همــه مردمــان آن
کشــورها احتــرام و عالقــه خاصــی بــه او پیــدا کــرده بودنــد .کــوروش در  539پیــش از میــاد یهودیــان اور شــلیم را از ظلــم و جــور حاکمــان خــود رهایــی
بخشــیده و هــر چنــد کــه او ایــن امــر را در انتهــای جنگــی خونیــن بدســت آورده ولــی بــا شکســت خــوردگان بــا مهربانــی و احتــرام برخــورد کــرده و
حتــی بــه آنهــا اجــازه مــی دهــد کــه بــه شــهرهای خــود بازگشــته و بــه دیــن و آئیــن خــود باشــند .او حتــی در بازســازی اماکنــی کــه در جنــگ آســیب
دیــده انــد بــه بازمانــدگان از جنــگ کمــک میکنــد و بناهــای عمومــی آنجــا ماننــد بیــت المقــدس را از ویرانــی و آســیب نجــات داده و حتی آنجــا را تعمیر
مینمایــد .نــام کــوروش کبیــر بــه عنــوان حاکمــی خردمنــد در تاریــخ کهــن بــه ثبــت رســیده اســت .او بــا احتــرام گذاشــتن بــه دیگــر فرهنگهــا و ادیــان
و اســتفاده از تجربیــات خــوب آنهــا امپراطــوری بســیار بزرگــی را بوجــود مــی آورد کــه بــا پیشــرفت و رونــق بســیارش شــهره شــده و همیــن امــر باعــث
مانــدگاری ایــن فرهنــگ و تمــدن مــی گــردد.
اینکــه از کــوروش بــزرگ پــس از گذشــت نزدیــک بــه دو هــزار و ششــصد ســال هنــوز بــه نیکــی یــاد مــی گــردد و حتــی بعضــی از او بــه عنــوان پیامبر
و یــا ذوالقرنیــن معــروف یــاد مــی کننــد .بــر اثــر روش هــای مــردم مدارانــه و انســان دوســتانه ی وی اســت کــه بســیاری از مورخیــن معــروف دنیــا چــه
ایرانــی و یــا حتــی از اقوامــی کــه در جنــگ هــای مختلــف بــا ایرانیــان طعــم شکســت را بارهــا چشــیده انــد ،در نوشــته هــای خــود به آن هــا اشــاره کرده
انــد .مــا ایرانیــان افتخــار مــی کنیــم کــه در دو هــزار و ششــصد ســال قبــل تمدنــی داشــته ایــم کــه اکنــون بعنــوان الگــو و نمونــه کشــور داری و برخــورد
بــا اقــوام مغلــوب زبانــزد خــاص و عــام اســت و مهــم تریــن دلیــل ایــن افتخــار ،پیــدا شــدن اولیــن منشــور حقــوق بشــری اســت کــه بــر روی لوحــی از
گل پختــه و بــه زبان(ا َ َکــدی) یــا باب ِلــی نوشــته شــده اســت .متــن در  45خــط و بــر روی اســتوانه ای بــه طــول  22/86و عــرض  11ســانتی متــر نوشــته
شــده اســت کــه بــه منشــور کــوروش معــروف گشــته ،زیــرا در آغــاز آن ایــن مطلــب نوشــته شــده اســت« :منــم کــوروش ،شــاه شــاهان ،شــاه بزرگ ،شــاه
عــادل »...،و در ادامــه بــه نحــوه ی برخــورد وی بــا دیــن و آییــن مــردم ســرزمین هــای فتــح شــده و آبــاد کــردن خانــه هــا و نیایــش گاه هــای آن هــا
پرداخته اســت.

مالکیت آسمان را به نام کسانی نوشته اند که به زمین دل نبسته اند

کدبانوگری

دستور پخت چند شام تابستانی سبک برای افراد خوش اندام

شــام چــاق میکنــد؟ شــام بخوریــم یــا نخوریــم؟ مــن رژیمــم ،شــام نمیخــورم .ایــن جملههــا بــه گــوش شــما هــم آشــنا هســتند .ایــن بــاور کــه شــام
نخــوردن آدم را خــوش هیــکل و ســر فــرم نگــه مـیدارد ،سالهاســت در میــان کســانی کــه دغدغــه اضافــه وزن دارنــد دهــان بــه دهــان میچرخــد .امــا
واقعیــت ایــن اســت کــه بــه عقیــده متخصصــان تغذیــه هــر کــدام از وعدههــای غذایــی نقــش پررنگــی در تنظیــم متابولیســم بــدن دارد و هیــچ کــدام
از وعدههــای غذایــی نبایــد حــذف شــوند .داســتان شــام شـبهای تابســتان هــم کمــی فــرق میکنــد .در ایــن شـبهای گــرم بهتــر اســت بــه جــای
غذاهــای مفصــل و چــرب یــک شــام ســبک و ســالم تــدارک ببینیــد .امــا افــراد ســالم و خــوش انــدام چــه مــواد غذایــی را بــرای وعــده شــام شـبهای
گــرم تابســتان تــدارک میبیننــد؟

املت رژیمی؛ شامی
خوشمزه و کامل
املــت همیشــه یــک گزینــه محبــوب بــرای تمــام وعدههــای
غذایــی محســوب میشــود .اگــر چــه کالــری املتــی کــه بــرای وعــده
ی صبحانــه طبــخ میکنیــد حساســیت چندانــی نــدارد امــا مراقــب
میــزان کالــری املــت وعــده شــام باشــید .بــرای طبــخ یــک املــت
رژیمــی کــم کالــری و ســبک بــه عنــوان وعــده شــام بــرای یــک
نفــر میتوانیــد از یــک عــدد تخممــرغ ،یــک قاشــق ســرخالی آرد
ســبوسدار 1،قاشــق ســرخالی رب (در صــورت تمایــل) ،چنــد عــدد
زیتــون 3،قاشــق شــیر 2،عــدد گوجهفرنگــی گیالســی ،فلفــل قرمــز
نصــف عــدد ،بکینــگ پــودر  1قاشــق چایخــوری ،نمــک ،پاپریــکا،
فلفــل ســیاه و نعنــاع اســتفاده کنیــد .تمــام مــواد را بــا هــم مخلــوط
کــرده درون تابــه بریزیــد .روی شــعله کــم بگذاریــد و صبــر کنیــد
تــا کامـ ً
ا پختــه شــود .میتوانیــد بــه جــای گوجــه از قــارچ و لوبیــا
فرنگــی اســتفاده کنیــد.

یک بشقاب ساالد
یونانی خنک و زیبا
یــک بشــقاب ســاالد تابســتانی خنــک یونانی شــامل مقــداری پنیر در
کنــار ســبزیجاتی مثــل گوجــه گیالســی ،هویــج ،خیــار ،مقداری ماســت
کمچــرب ،زیتــون ،کاهــو و کــدو ســبز یــک شــام خنــک ،ســرحال و
ســبک ،ســیرکننده و البتــه زیباســت.
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نمیخواهید شام بپزید؟
سبزیجات کبابی بخورید
اگــر زمــان کافــی بــرای درســت کــردن وعــده شــام نداریــد پیشــنهاد
مــا بــه شــما ســبزیجات کبابــی اســت .ســبزیجاتی مثــل هویــج ،بروکلی،
کــدو ،کلــم ،بادمجــان ،لوبیــا فرنگــی و  ...را خــرد ،کبابــی و بــا روغــن
زیتــون ،فلفــل و نمــک میــل کنیــد.

یک ساالد همه
تمام تابستانی
چیز ِ
اگــر شــما هــم از آندســته افــرادی هســتید کــه عاشــق قروقاطــی
کــردن هــر چیــزی کــه دم دستشــان میآیــد بــرای درســت کــردن
ســاالد هســتید؟ یــک پیشــنهاد هیجانانگیــز بــرای شــما داریــم .الزم
نیســت بــرای درســت کــردن ســاالد حتمـاً ســراغ خیــار ،گوجــه و کاهــو
برویــد .مقــداری نخــود پختــه یــا حبوبــات دیگــری مثــل لوبیــا قرمــز یــا
لوبیــا ســفید را بــا مقــداری پروتئیــن مثــل ســفیده تخممــرغ آبپــز یــا
مــرغ آبپــز مخلــوط کنیــد و روی آنهــا روغــن زیتــون و آبلیمــو بریزید.
دانــه انــار ،پنیــر فتــا یــا پارمــزان ،مقــداری جعفــری میتوانــد ســاالد
شــما را هیجانانگیزتــر کنــد .حتــی میتوانیــد ســفیده تخممــرغ یــا
مــرغ آبپــز را از ایــن ســاالد لذیــذ حــذف کنیــد .شــب بهتریــن فرصــت
بــرای دور هــم جمــع شــدن افــراد خانــواده و معاشــرت کــردن بــا
یکدیگــر اســت بنابرایــن الزم نیســت تمــام وقتتــان را در آشــپزخانه
و در تــدارک شــام ســپری کنیــد.

خاكشير
London racket seeds

خاكــژي ،خاكشــور ،خاكشــي ،دانــه ي گياهــي اســت خودروكــه در بــاغ هــا و دامــن
كــوه هــا ميرويــد .بلنــدي اش تــا نيــم متــر ميرســد .شــاخه هــاي باريــك و بــرگ هايــي
بــا بريدگــي هــاي ســاده و گل هايــي بــه رنــگ زرد روشــن دارد .دانــه هــا بــه رنگ ســرخ
و بــه انــدازه ي خشــخاش و در غالفــي نــازك جــاي دارد .خاكشــير دو نــوع اســت ،يكــي
تلــخ كــه دانــه هــاي آن ريــز و رنــگ آنهــا مايــل به ســرخي اســت و ديگــري شــيرين كه
دانــه هــاي آن بزرگتــر بــوده و رنــگ آن هــا ســرخ تيره اســت .خاكشــير معمولــي زرد مايل
بــه ســرخ اســت ولــي خاكشــير درشــت كــه دانــه اش ســرخ تنــد اســت ،قدومــه شــيرازي
ناميــده ميشــود كــه در اصفهــان بــه تــودري مشــهور اســت .در طــب ايرانــي دانه خاكشــير
بــه عنــوان خنكــي و مقــوي معــده و اشــتها آور مــورد اســتفاده قــرار مي گيــرد .از خاكشــير
بــراي التيــام زخــم هــا ،رفــع اســهال ســاده و خونــي و از بيــن بــردن ترشــحات زنانــه مــي
تــوان بهــره بــرد .دانــه هــاي خاكشــير ضــد عفوني كننــده بــوده ،در هنــگام غلبــه ي صفرا
و ســرگيجه و يبوســت مــزاج مقــداري از آن را در آب ســرد ريختــه و بــا قنــد شــيرين كرده
و مــي خورنــد .خاكشــير در معــده حــل نمــي شــود و بــدون تغييــر دفــع مــي شــود و فقــط
عمــل مكانيكــي آن باعــث تحريــك عمــل روده هــا و لينــت مــزاج مــي گــردد .اگــر آن را
خــوب در يــخ بمالنــد بطــوري كــه خيلــي ســرد شــود و بخورنــد بــراي رفــع اســهال اثــر
مفيدي دارد.
از دانــه هــاي خاكشــير بــراي پادزهــر بــه ايــن ترتيــب بايــد اســتفاده كنيــد  5 :گــرم
خاكشــير را بــا مقــداري گالب و يــا آب خالــص آنقــدر بجوشــانيد تا شــكفته شــود و بعد آن
را ولــرم بــه بيمــار مســموم بخورانيــد بــه ايــن صــورت قــي آورده و ايجــاد تهوع مــي نمايد.
ايــن عمــل را چنــد بــار تكــرار كنيــد تــا وقتــي كــه قــي بنــد آيــد و مســموميت برطــرف
شــود .ضمــاد دانــه هــاي خاكشــير جهــت تحليــل ورم بناگــوش ،پســتان ،بيضــه ،نقــرس
و ورم هــاي ســخت ســرطان نافــع بــوده و چــون تمــام قســمت هــاي ايــن گيــاه داراي
اسانســي گوگــردي اســت در كوچــك كــردن غــدد ســرطاني اثــري نيكــو دارد.
خاكشــير جهــت درمــان رقــت و فســاد خــون و تقويــت قــواي جنســي و درمــان نقرس
نيــز تجويــز شــده اســت .اگــر رنــگ رخســارتان تيره اســت براي بــاز شــدن آن از خاكشــير
بهــره ببريــد .همچنيــن ايــن دانــه هــا جهــت بــاز شــدن آواز نيــز موثــر مــي باشــد .از نظــر
طــب قديــم خاكشــير گــرم و نــرم بــوده و درمــان كننــده ســودا اســت و اگــر با ســكنجبين
و يــا شــكر اســتفاده شــود تــن را فربــه مــي گرداند.
افکار بزرگ داشته باش،اما از شادیهای کوچک لذت ببر
بهتر است رو
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لطیفه

یارو هرشب از جلو در بانک رد میشد بوق میزد،
نگهبان بانک خیلی عصبانی میشه جلوشومیگیره
میگه چته هر شب رد میشی هی دستتو میذاری رو
بووووق ...آزار داری؟
یارو میگه:
نه پوالم تو بانکتونه میترسم خوابت ببره!!!
گوشیمو توی خونه گم کردم ،با گوشی پدرخانمم
شمارمو گرفتم
اسم منو سیو کرده بود
مفت خور!!!

رفتم سلمونی یکی با سگش اومد گفت:
مانی! پشت مگی رو کوتاه میکنی؟
آرایشگره هم با همون ماشینی که سر منو میزد رفت
پشت سگ رو زد بعد با همون ماشین دوباره اومد سر
منو زد!
اولش ناراحت شدم...
اما وقتی فهمیدم سگه  ۲۰۰میلیون قیمت داره ،تا
یک هفته با افتخار سرمو باال میگرفتم.

یارو رو داشتن اعدام میکردن داد میزنه میگه منو بیارید
پایین...
میارنش پایین میگن چیه؟؟؟
میگه ناموس ًا این مسخره بازیا چیه؟ داشتم خفه میشدم...

بدبختی ما این حسن را دارد که دوستان واقعی را به ما میشناساند
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بــا پیگیــری هــای ســرکار خانــم
 13اسفند 97
هــا اکــرم رحمانــی و زهــره فرزانــه
نماینــدگان محتــرم بیمــه پاســارگاد
و بــه همــت جنــاب آقــای حســن خورشــیدی از عالقمنــدان و
نیکــوکاران فعــال مؤسســه مــا ،امــروز دو نفــر از مددجویــان بیمــه
نامــه هــای عمــر و ســرمایه ی خــود را دریافــت نمودنــد.کاری
بســیار شایســته بــرای آینــده عزیــزان مــا .از لطــف نیــک اندیشــان
بزرگــوار آقایــان حســن خورشــیدی و جنــاب حــاج مجیــد تهرانــی
کــه آغازگــر ایــن شــیوه ی کمــک رســانی بــه مددجویــان مــا شــدند
صمیمانــه سپاســگزاری میگــردد.

در آخریــن روزهــای اســفند ســال
 23اسفند 97
 1396مؤسســه خیریــه معلولیــن
ذهنــی امیرالمؤمنیــن(ع) ســبزوار یکــی از مؤثرتریــن یــاوران خــود
و مددجویانــش را از دســت داد .بــه همیــن مناســبت مراســم اولیــن
ســالگرد درگذشــت شــادروان وحیــد بلوکــی در ایــن روز و در تــاالر
یــاس برگــزار گردیــد .عــده ای از مددجویــان و کارکنــان و همچنین
دوســتان و آشــنایان و اقــوام آن بزرگــوار در ایــن مراســم روحانــی
شــرکت نمودنــد و از خداونــد متعــال بــرای شــادی روح وی دعــا
نمودنــد.

پــس از چندیــن ســال
 27اسفند 97
پیگیــری و مراجعــه بــه
نهادهــا و ادارات مربوطــه باالخــره بــه همــت مدیــران و کارکنــان
فرمانــداری محتــرم ســبزوار و ادارات ثبــت احــوال ســبزوار و
هماهنگــی هــای الزم بــا نیــروی انتظامــی و ســایر نهادهــای ذیربــط
باالخــره بــرای  4نفــر از مددجویــان مــا کــه تاکنــون شناســنامه
نداشــتند ،شناســنامه صــادر گردیــد و در ایــن روز بــه دســت ایــن
عزیــزان رســید.

کار خــوب و ارزشــمندی کــه مدتــی
 7فروردین
اســت در مؤسســه مــا شــکل گرفتــه
حضــور خیریــن عزیــزی اســت کــه مددجویــان مــا را بیمــه عمــر و
ســرمایه نمــوده تــا آنهــا در ادامــه ی زندگــی خــود از مزایــای ایــن
بیمــه نامــه هــا اســتفاده و اگــر خــدای ناکــرده بــرای آن هــا حادثــه
ای پیــش آیــد از مزایــای آن اســتفاده کننــد .در ایــن روز آقــای
مهنــدس مهــدی قلــی زاده و خانــم دکتــر اعظــم حــدادی و خانــم
فاطمــه داورزنــی ،ســه نف ـ ِر دیگــر فرزنــدان مــا را بیمــه نمودنــد.

 جنــاب آقــای محمــد صالحــی 10فروردین
نیکــوکار ارجمنــدی اســت کــه در
لحظــات ســخت بــه یــاری مــا مــی آینــد .در روز دهــم فروردیــن
مــاه ضمــن حضــور ســرزده ایشــان بــه اتفــاق آقــای حســین مــاک
یــار دیرینــه ی آسایشــگاه بــا اهــداء لــوح یادبــود و همچنیــن هدیــه
ای از دســت بافتــه هــای مددجویــان مؤسســه از ایشــان تقدیــر
بعمــل آمــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه قــرار بــود در جشــن ســالگرد
آسایشــگاه کــه در بهمــن مــاه برگــزار شــد از ایشــان تقدیــر بعمــل
آیــد ،کــه میســر نگردیــد.

فقط کسی طعم دلتنگی را میفهمد که طعم وابستگی را چشیده باشد

طــی مراســم بســیار خودمانــی
 22فروردین
و در جمــع مددجویــان و کارکنــان
آسایشــگاه دختــران آفتــاب از آقــای علیرضــا رادمنــش فــر و همســر
محترمشــان قدردانــی گردیــد .نامبــردگان کــه در جشــن ســالگرد
آسایشــگاه حضــور نداشــتند در ایــن روز بــه میــان مــا آمــده و لــوح
یادبــود خیریــن نمونــه و همچنیــن هدیــه ای از دســت بافتــه هــای
مددجویانمــان را دریافــت نمودنــد .طــی ایــن مراســم و در میــان
جشــنی کــه بــه همیــن مناســبت برگــزار بــود یکــی از آسایشــگاه
هــای مــا بــه نــام «مرحــوم محمــود بــاش آبــادی» بــرادر جنــاب
رادمنــش فــر و آسایشــگاه دیگــری نیــز بــه نــام مــادر مرحوم ایشــان
حاجیــه خانــم «صغــری ماســتیانی» نامگــذاری گردیــد .از کمــک
هــای ایــن نیکــوکار بزرگــوار و خانــواده ی محترمشــان تشــکر مــی
نماییــم.

جلســه ی ماهانــه انجمــن بانــوان
 29فروردین
نیکــوکار مؤسســه در محــل تــاالر
یــاس برگــزار گردیــد .حضــور عــده ی زیــادی از اعضــاء ایــن انجمــن
چشــمگیر بــود .چهــره هایــی کــه ســعی مــی نماینــد بــا حضــور پــر
رنــگ خــود در رفــع مشــکالت مؤسســه مــا مؤثــر واقــع گردنــد .دف
نــوازی تنــی چنــد از اعضــاء انجمــن در جمــع دوســتانه خــود نیــز
ایــن جلســه ی انجمــن را خاطــره ســاز کــرد.

پرســتارگرامی مددجویانمــان در
 29فروردین
یــک اقــدام کامــا انساندوســتانه
جشــن تولــد خــود را بــه اتفــاق اعضــاء خانــواده اش بــا جشــن
تولــد مددجویــان فروردیــن ماهــی و در جمــع آنــان برگــزار نمــود.
حضــور بعضــی از اعضــاء انجمــن بانــوان هــم در ایــن جشــن بــه
شــادی بچــه هــا اضافــه کــرده بــود .از ســرکار خانــم ریاحــی بــه
خاطــر انجــام کار خــوب و انســانی اش تشــکر مــی کنیــم .از بــرادران
باغانــی هــم کــه بــا حضــور همیشــگی خــود در جشــن هــای گاه و
بیــگاه مؤسســه مــا را یــاری مــی نماینــد سپاســگزاریم.

 بــا هماهنگــی مدیــر محتــرم 3اردیبهشت
هنرســتان دخترانــه گوهرشــاد ســرکار
خانــم واعظــی ،تعــدادی از هنرجویــان
ایــن آموزشــگاه بــه همــراه دبیــر مربوطــه خــود ،ســرکار خانــم قلعــه
نــوی بــه بازدیــد از موسســه آمدنــد کــه ضمــن توضیحــات و معرفــی
مجموعــه بــه بازدیــد از قســمت هــای مختلــف موسســه پرداختنــد
و بــا آغــوش بــاز بــه دیــدار مددجویانمــان رفتــه و بــا آنــان گفتگــو
و احوالپرســی کردنــد.

مــددکاران مؤسســه مــا از جملــه
 9اردی بهشت
ی کارکنانــی هســتند کــه بــه همــراه
پرســتاران حضــور همیشــگی و مؤثــری در جمــع مددجویــان مــا
دارنــد .برقــراری ارتبــاط خــوب و عاطفــی آنــان بــا مددجویــان
نقطــه قــوت کار آنــان اســت .روز  9اردیبهشــت مــاه روز روانشــناس
اســت و بــه همیــن بهانــه از مــددکاران و روانشناســان آسایشــگاه بــا
اهــداء لــوح تقدیــر و شــاخه گل قدردانــی بعمــل آمــد.

دوست آن است که شما را قادر سازد ،در هنگام روز ،ستارگان را ببینید..
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هــم زمــان بــا برگــزاری جشــن
 12اردیبهشت
تولــد  5نفــر از مددجویــان عزیــز
آسایشــگاه کــه متولــد اردیبهشــت مــاه هســتند عــده ای از کارکنــان
شــاغل و بازنشســته بانــک ملــی در ســبزوار بــه ایــن مؤسســه آمــده
و در جشــن تولــد بچــه هــای مــا شــرکت کردنــد .حضــور سرپرســت
محتــرم بانــک ملــی جنــاب آقــای عوضــوردی و ســایر مهمانــان در
میــان مددجویــان مــا لحظــات شــاد و فرامــوش نشــدنی بــرای آن
هــا بوجــود آورد.

ایــن ایــام مصــادف بــا مــاه مبــارک
 3تا  7خرداد
رمضــان بــود و شــب هــای عزیــز قــدر.
بــه همیــن مناســبت و بــه همــت اعضــاء
محتــرم انجمــن بانــوان مراســم روحانــی شــب قــدر در محوطــه
ی آالچیــق آسایشــگاه برگــزار گردیــد .مددجویــان عالقمنــد بــه
حضــور در ایــن مراســم روحانــی بــه اتفــاق بعضــی از همســایگان
و عــده ای از اعضــاء انجمــن بانــوان بــه خوانــدن دعــای جوشــن
کبیــر پرداختــه و در خاتمــه قــرآن را بــاالی ســر بــرده و بــا اجــرای
مراســم احیــا بــرای ســامتی و شــادابی دختــران مددجــو و رفــع
گرفتــاری هــای مبتــا بــه جامعــه دعــا نمودنــد.

بــاز هــم بــه هزینــه نیــک اندیشــی از
 30خرداد
عالقمنــدان دختــران مؤسســه و بــه همت
مجموعــه ی انجمــن بانــوان نیکــوکار جشــن تولــد مددجویــان متولــد
خــرداد مــاه برگــزار گردیــد .هــم از آن خیــر نیــک اندیــش و هــم از
بــرادران باغانــی کــه چــون همیشــه بــی ریا بــرای برگــزاری جشــن تولد
عزیزانمــان مــا را یــاری نمودنــد تشــکر مــی نماییــم.

در ســال هــای اخیر همراهــی مجموعه
 6تیر-
ی دادگســتری ســبزوار و خصوصــا جنــاب
دادســتان و ریاســت محتــرم دادگســتری ســبزوار در برطــرف کــردن
مشــکالتی کــه بــرای مددجویــان در زمینــه هایــی ماننــد قیمومیــت و
ارث بوجــود مــی آیــد بســیار شــاخص و بــارز اســت .به همین مناســبت
و بــه پــاس ایــن همــکاری هــای خــوب در روز  6تیــر مــاه و هفتــه قــوه
ی قضائیــه مدیــر عامــل و تنــی چنــد از کارکنــان بــه همــراه چهــار
نفــر از مددجویــان ،بــرای عــرض تبریــک و تشــکر از زحمــات کارکنــان
محتــرم دادگســتری ســبزوار بــه آنجــا رفتــه و با اهداء شــاخه هــای گل
و دســت بافتــه هــای مددجویانمــان بــه جنــاب آقــای اردمــه دادســتان
محتــرم و جنــاب آقــای حســینی ریاســت محتــرم دادگســتری و جناب
قاضــی مهربانــی و عــده ای دیگــر از همــکاران آن هــا حضــورا ً تشــکر
کــرده و دقایقــی را در دفاتــر آن هــا بــه بحــث و گفتگــو پرداختنــد.

در ایــن روز کــه ســالروز والدت حضرت
 13تیر
معصومــه و روز دختــر بــود جنــاب آقــای
کوشــکی شــهردار محتــرم ســبزوار بــه اتفــاق مدیــران ســازمان هــای
تحــت نظــارت شــهرداری و ریاســت محتــرم اداره بهزیســتی ســرکار
خانــم کســرایی فــر و تعــدادی از کارمنــدان اداره بهزیســتی در کنــار
عضــو محتــرم شــورای اســامی شــهر ســرکار خانــم دکتــر بخشــی بــه
دیــدار مددجویــان و کارکنــان موسســه مــا آمدنــد.
ابتــدا بــه اتــاق مدیــر عامــل موسســه رفتــه و ازحمات ایشــان تشــکر
کردنــد ســپس خانــم کســرایی فــر از خدماتــی کــه در ایــن موسســه
بــرای مددجویــان انجــام مــی گیــرد صحبــت کردنــد همچنیــن مدیــر
عامــل موسســه از ایشــان تشــکر کردنــد و ســپس بــه داخــل بخــش
رفتــه و از مددجویــان بازدیــد کردنــد در پایــان عکــس دســته جمعــی
بــه یــادگار ثبــت شــد.

کسانی که به آنان عشق می ورزیم از بیشترین قدرت برای آزردن ما برخوردارند . . .

