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ســام و درود بــر شــما بزرگــواران و نیکــوکاران گرامــی و بــا اهــداء تبریــک 
پیشــاپیش بــه مناســبت فــرا رســیدن عیــد ســعید باســتانی و شــروع فصــل 
ــیقی  ــی آرام و یکنواخــت موس ــت و برپای ــش طبیع ــر روی ــه آغازگ ــار ک به

زیبــای زندگــی اســت. 
روز 23 بهمــن مــاه بــرای مدیــران و کارکنــان و حتــی مددجویــان مؤسســه 
خیریــه معلولیــن ذهنــی امیرالمؤمنیــن)ع( ســبزوار روز بــا شــکوهی اســت. 
هجــده ســال قبــل در چنیــن روزی ایــن مؤسســه کار خــود را آغــاز نمــوده 
ــبت  ــن مناس ــه همی ــت. ب ــود اس ــر خ ــال عم ــن س ــون در نوزدهمی و اکن
ــزار  ــراوان برگ ــا شــکوه ف ــاه جشــن ســالگرد ب روزهــای 25 و 26 بهمــن م
شــد و حضــور جمــع زیــادی از شــما نیــک اندیشــان گرامــی باعــث رونــق 
آن گردیــد. شــرکت کننــدگان در جشــن بــا نیــک خواهــی فــراوان بخــش 
هایــی از هزینــه هــای نگهــداری دختــران آســمانی مــا را پذیرفتنــد و بــا این 
کار خــود نمایــش بزرگــی از دیگــر خواهــی و از خودگذشــتگی و ایثــار را در 

تــاالر یــاس اجــرا نمودنــد.
ایــن جشــن بســیار متفــاوت بــا ســال هــای گذشــته و بــا همــت مجریــان و 
هنرمنــدان بســیار پررونــق و از همــه مهــم تــر بــدون هزینــه برگــزار شــد و 
حتــی هزینــه هــای پذیرایــی آن نیــز توســط نیکــوکاران دوســتدار دختــران 
مــا تأمیــن گردیــد، بــا گــزارش مدیــران از فعالیــت هــای مجموعــه همــراه 

شــد تــا رســم امانتــداری فرامــوش نگــردد.
شــما خواننــدگان گرامــی بــه خوبــی مــی دانیــد کــه فراهــم نمودن شــرایط 
زندگــی خــوب و آبرومنــد 118 نفــر مددجویــی کــه به صــورت شــبانه روزی 
در آسایشــگاه زندگــی می کننــد، آن هــم بــا توجــه بــه وضعیــت نابســامان 
اقتصــادی و رشــد لحظــه ای قیمــت مــواد مصرفــی چــه کار طاقت فرســایی 

اســت. اگــر منابــع درآمــدی مؤسســه ثابــت بمانــد و هزینــه هــا همینطــور 
سرســام آور و رو بــه افزایــش باشــد، خــدای ناکــرده اتفاقــی خواهــد افتــاد 
کــه شایســته نیســت. از طرفــی طــرح اضافــه ظرفیــت مددجویــان که ســال 
گذشــته در همیــن روزهــا شــروع گردیــد و بــر اســاس آن و در صــورت پایان 
ــه  ــه جمــع عزیزانمــان اضاف ــز ب مــی توانســتیم 50 مددجــوی دیگــر را نی
نمائیــم بــه علــت افزایــش قیمــت مصالــح ســاختمانی ناتمــام رهــا شــده و 
بایــد جهــت جلوگیــری از هــدر رفتــن هزینــه هــای انجــام شــده هرچــه 

ســریع تــر بــه ســرانجام برســد.
ــه اســت  ــن مجموع ــروز ای ــای و مشــکات ام ــا گوشــه ای از درده ــن ه ای
ــا شــاید ذکــر آن هــا باعــث انگیــزه بیشــتر شــما  ــد ت ــادآوری گردی کــه ی
خواننــدگان گرامــی بــرای کمــک بــه مؤسســه شــود. ولــی شــما ســروران 
ــان و ســتون  ــل اطمین ــاور قاب ــا ی ــوان تنه ــه عن ــش ب گرامــی و نیــک اندی
اســتواری در فراهــم کــردن زندگــی خــوب دختــران آســمانی بــرای آن هــا و 
مدیــران هســتید، لــذا بــدون ریــا و تظاهــر و از صمیــم قلــب مــی گویــم و از 
شــما مــی خواهــم کــه بــرای رفــع مشــکات بایــد کمــر همــت را محکــم تر 

بســته و طرحــی نــو در اندازیــم. 
در پایــان از همــه ی بزرگــواران و نیــک اندیشــان و نیکوکارانــی کــه از ســال 
هــای دور تاکنــون یــار مــا بــوده و هــم از عزیزانــی کــه در طــول ایــن ســال 
هــا بــه جمــع مــا پیوســته انــد تشــکر و قدردانــی مــی کنــم. و بــا احتــرام 
و تشــکر مــی گویــم کــه شــما ولــی نعمتــان مــا هســتید و نقــش شــما در 
پــرورش ایــن نهــال نوپــا کــه اکنــون بــه نــوزده ســالگی رســیده اســت فراتــر 

از همــه ی نقــوش حتــی وظیفــه ی مــا مدیــران اســت.
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8 آبــان - در ایــن روز مراســم قرائــت زیــارت 
اربعیــن بــه همــت انجمــن بانــوان نیکــوکار برگــزار گردیــد. توســط ایــن 

عزیــزان صبحانــه ی مخصــوص هــم فراهــم شــده بــود. در ایــن مراســم همچنیــن مداحــان و 
ذاکــران اهــل بیــت مراســم روحانــی و باشــکوهی برگــزار کردنــد.

10 آبــان- دانشــجویان محتــرم دانشــگاه علمــی کاربردی از آسایشــگاه دیــدن نموده و بــه توضیحات 
همــکاران مــا توجــه نمــوده و در پایــان نیــز از کالس آموزشــی مددجویان بازدیــد کردند. 

ــان- بــه مناســبت تقــارن ایــن روز بــا شــهادت امــام رضــا)ع( جمعــی از همشــهریان عزیزمــان همــراه  17 آب
هیــأت محتــرم کوشــک علیــا بــه مؤسســه آمــده و در کنــار مددجویــان و همــکاران مــا مراســم باشــکوهی را برگــزار 

کردنــد.
29 آذر- جلســه ماهانــه انجمــن بانــوان نیکــوکار مؤسســه در تــاالر یاس برگزار شــد و پــس از آن همه ی بانــوان گرامی 

تولــد بچــه هــای آذر مــاه را بــا کیــک تولــدی کــه بصــورت هندوانــه تزئین شــده و یادآور شــب یلــدا بود جشــن گرفتند.
3 دی- در ایــن روز تعــدادی از مددجویــان و همــکاران از اداره محتــرم ثبــت احــوال بازدیــد نمــوده و بــا اهــداء شــاخه های 

گل بــه کارکنــان زحمــت کــش آن اداره کــه بــا مســاعدت هــای جنــاب آقــای ابهــری ریاســت محتــرم نهایــت همــکاری را بــا 
مؤسســه خیریــه معلولیــن ذهنــی امیرالمؤمنیــن)ع( داشــته انــد تشــکر نمودنــد. ایــن روز در تقویــم ایــران بــه روز ثبــت احــوال نــام 

گــذاری شــده اســت.
5 دی- در ایــن روز از کلیــه ی هنرمندانــی کــه در مراســم شــب یلــدا شــرکت کــرده و بدون هیچ چشمداشــتی دعــوت مدیران 

مؤسســه را اجابــت کردنــد تقدیــر و تشــکر به عمــل آمد.
22 دی- در ایــن شــب شــام بچــه هــا توســط خیــر محترمــی ســاندویچ تعییــن کــرده و تأمیــن بودجــه شــده بــود، وقتــی همکار 
مــا بــرای خریــد ســاندویچ بــه پیتــزا فروشــی مراجعــه مــی نمایــد بــا اظهــار لطــف متصــدی آن مــا بــه التفــاوت پیتــزا و ســاندویچ 
توســط آقــای رودســرابی تأمیــن و شــام مددجویــان از ســاندویچ بــه پیتــزا تغییــر مــی یابــد. در اینجــا بایــد از خیــر محترمــی کــه 

هزینــه ی ســاندویچ را متقبــل شــده و هــم از متصــدی پیتــزا کنجــد کــه بقیــه ی هزینــه را متقبــل شــده انــد تشــکر کــرد.
23 دی- آقــای محمــد حســن قائــم دوســت کارشــناس محتــرم توانبخشــی اداره بهزیســتی ســبزوار بــه نیابــت از ســرکار 

خانــم مرضیــه کســرایی فــر ریاســت محتــرم آن اداره در مؤسســه مــا حضــور پیــدا کــرده و از زحمــات پرســتاران شــاغل در 
مؤسســه بــا اهــداء لــوح تقدیــر تشــکر و قدردانــی نمودنــد.

23 دی- در ایــن روز پرســتاران محتــرم بیمارســتان واســعی در یــک حرکــت انســانی زیبــا بــا شــاخه هــای گل بــه 
میــان مددجویــان مــا آمــده و پــس از آشــنایی بــا فعالیــت هــای همــکاران مــا در آسایشــگاه، از زحمــات پرســتاران 

شــاغل در مؤسســه تشــکر کــرده و شــاخه هــای گل بــه آن هــا اهــدا نمودنــد.
27 دی- طبــق معمــول همــه ماهــه در ایــن روز کــه مصــادف بــا آخریــن 5 شــنبه دی مــاه اســت و پــس 

از برگــزاری جلســه ی ماهیانــه انجمــن بانــوان نیکوکار مراســم جشــن تولــد مددجویان متولــد دی ماه 
در آسایشــگاه برگــزار گردیــد. حضــور اتفاقــی هنرمنــدان عزیــز آقایــان اصغــر فــالح و جــالل 

باغانــی شــور و شــوق خاصــی بــه ایــن جشــن داد. از هــر دوی ایــن بزرگــواران 
صمیمانــه تشــکر می گــردد.
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8 آبــان - در ایــن روز مراســم قرائــت زیــارت 
اربعیــن بــه همــت انجمــن بانــوان نیکــوکار برگــزار گردیــد. توســط ایــن 

عزیــزان صبحانــه ی مخصــوص هــم فراهــم شــده بــود. در ایــن مراســم همچنیــن مداحــان و 
ذاکــران اهــل بیــت مراســم روحانــی و باشــکوهی برگــزار کردنــد.

10 آبــان- دانشــجویان محتــرم دانشــگاه علمــی کاربردی از آسایشــگاه دیــدن نموده و بــه توضیحات 
همــکاران مــا توجــه نمــوده و در پایــان نیــز از کالس آموزشــی مددجویان بازدیــد کردند. 

ــان- بــه مناســبت تقــارن ایــن روز بــا شــهادت امــام رضــا)ع( جمعــی از همشــهریان عزیزمــان همــراه  17 آب
هیــأت محتــرم کوشــک علیــا بــه مؤسســه آمــده و در کنــار مددجویــان و همــکاران مــا مراســم باشــکوهی را برگــزار 

کردنــد.
29 آذر- جلســه ماهانــه انجمــن بانــوان نیکــوکار مؤسســه در تــاالر یاس برگزار شــد و پــس از آن همه ی بانــوان گرامی 

تولــد بچــه هــای آذر مــاه را بــا کیــک تولــدی کــه بصــورت هندوانــه تزئین شــده و یادآور شــب یلــدا بود جشــن گرفتند.
3 دی- در ایــن روز تعــدادی از مددجویــان و همــکاران از اداره محتــرم ثبــت احــوال بازدیــد نمــوده و بــا اهــداء شــاخه های 

گل بــه کارکنــان زحمــت کــش آن اداره کــه بــا مســاعدت هــای جنــاب آقــای ابهــری ریاســت محتــرم نهایــت همــکاری را بــا 
مؤسســه خیریــه معلولیــن ذهنــی امیرالمؤمنیــن)ع( داشــته انــد تشــکر نمودنــد. ایــن روز در تقویــم ایــران بــه روز ثبــت احــوال نــام 

گــذاری شــده اســت.
5 دی- در ایــن روز از کلیــه ی هنرمندانــی کــه در مراســم شــب یلــدا شــرکت کــرده و بدون هیچ چشمداشــتی دعــوت مدیران 

مؤسســه را اجابــت کردنــد تقدیــر و تشــکر به عمــل آمد.
22 دی- در ایــن شــب شــام بچــه هــا توســط خیــر محترمــی ســاندویچ تعییــن کــرده و تأمیــن بودجــه شــده بــود، وقتــی همکار 
مــا بــرای خریــد ســاندویچ بــه پیتــزا فروشــی مراجعــه مــی نمایــد بــا اظهــار لطــف متصــدی آن مــا بــه التفــاوت پیتــزا و ســاندویچ 
توســط آقــای رودســرابی تأمیــن و شــام مددجویــان از ســاندویچ بــه پیتــزا تغییــر مــی یابــد. در اینجــا بایــد از خیــر محترمــی کــه 

هزینــه ی ســاندویچ را متقبــل شــده و هــم از متصــدی پیتــزا کنجــد کــه بقیــه ی هزینــه را متقبــل شــده انــد تشــکر کــرد.
23 دی- آقــای محمــد حســن قائــم دوســت کارشــناس محتــرم توانبخشــی اداره بهزیســتی ســبزوار بــه نیابــت از ســرکار 

خانــم مرضیــه کســرایی فــر ریاســت محتــرم آن اداره در مؤسســه مــا حضــور پیــدا کــرده و از زحمــات پرســتاران شــاغل در 
مؤسســه بــا اهــداء لــوح تقدیــر تشــکر و قدردانــی نمودنــد.

23 دی- در ایــن روز پرســتاران محتــرم بیمارســتان واســعی در یــک حرکــت انســانی زیبــا بــا شــاخه هــای گل بــه 
میــان مددجویــان مــا آمــده و پــس از آشــنایی بــا فعالیــت هــای همــکاران مــا در آسایشــگاه، از زحمــات پرســتاران 

شــاغل در مؤسســه تشــکر کــرده و شــاخه هــای گل بــه آن هــا اهــدا نمودنــد.
27 دی- طبــق معمــول همــه ماهــه در ایــن روز کــه مصــادف بــا آخریــن 5 شــنبه دی مــاه اســت و پــس 

از برگــزاری جلســه ی ماهیانــه انجمــن بانــوان نیکوکار مراســم جشــن تولــد مددجویان متولــد دی ماه 
در آسایشــگاه برگــزار گردیــد. حضــور اتفاقــی هنرمنــدان عزیــز آقایــان اصغــر فــالح و جــالل 

باغانــی شــور و شــوق خاصــی بــه ایــن جشــن داد. از هــر دوی ایــن بزرگــواران 
صمیمانــه تشــکر می گــردد.
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ــد و  ــران را گرفتن ــد؛ ای ــه کردن ــا حمل یونانی ه
بیــش از دویســت ســال ماندنــد؛ امــا، مــردم، اگر 
چــه درغــم از دســت دادِن جوانــان و نابود شــدِن 
ــت و از  ــک می ریخ ــان اش ــان از چشمش خانم

دلشــان آه برمی خاســت، ولــی، امیــد بــه زندگــی 
ــد  ــور امی ــه ن ــرای این ک ــد؛ و ب ــت ندادن را از دس
در دلشــان نمیــرد بــه تماشــای رفتــن زمســتان 
ایســتادند؛ آمــدن پرســتوها را نگریســتند، و 
دمیــدن شــکوفه ها و دگــر بــار زنــده شــدن 
طبیعــت را دیدنــد. همــراه بــا نــو شــدن طبیعــت 
ــه و شــهر  ــو پوشــیدند، خان ــو شــدند. رخــت ن ن
را آراســتند و غــم از دل بیــرون کردنــد تــا امیــد 
بــه فــردای بهتــر در دلشــان نمیــرد. از طبیعــت 
و بی مرگــی آن، درس گرفتنــد و بهــار گونــه، بــه 
یک دیگــر شــاد بــاش و شــادزی گفتنــد و نــوروز 

را گرامــی داشــتند.
کشــتندو  زدنــدو  کردنــد.  حملــه  رومی هــا 
ــه  ــرده، ب ــدار ک ــردم را داغ ــدو م ــدو بُردن خوردن
ــه  ــدوار ب ــان، امی ــی ایرانی ــاندند؛ ول ــوگ نش س
ــوروز  ــار، ن ــدن به ــتان و آم ــن زمس ــان یافت پای
ــد و  ــن گرفتن ــد و آن را جش ــته خواندن را ُخجس
شــادباش و شــادزی گفتنــد و ایــن رســم فرخنده 

ــتند. ــاس داش را پ
اعــراب حملــه کردنــد. زدنــدو کشــتندو خوردنــدو 
ــک و دوســال،  ــه ی ــردم را ن ــد؛ و م ــدو ماندن بردن
کــه ســدها ســال در ســوِگ نابــودی فــر و 
ــان  ــی، ایرانی ــد. ول ــوگوار کردن ــان س فرهنگ ش
ــد؛  ــه را گردهــم آمدن تســلیم نشــدند؛ شــب چل
آتــش ســده را برافروختنــد؛ و نــوروز و آمــدن بهار 
و پــرواز پرســتوها و دمیــدِن بنفشــه ها را جشــن 
ــادزی  ــاش و ش ــاد ب ــر ش ــه یک دیگ ــه، ب گرفت
ــی  ــه رقــص و پایکوب ــدا ب ــد؛ و پنهــان و پی گفتن

ــد. پرداختن
کشــتندو  زدنــدو  کردنــد.  حملــه  مغول هــا 
ــد، چــون  ــد، ولــی ایرانیــان نُمردن ــدو بُردن خوردن
آییــن و بــاور و زبانشــان را زنــده نگه داشــته 

ــد. بودن
بــا همــه ی بدبختی هایــی کــه غــرِب شــهر 
بیابانگــرد، بــرای  نشــین، و عــرب و مغــوِل 
ایرانیــان بــه همــراه آوردنــد، بازهــم مــردم زبــان 

و فرهنگشــان را پــاس داشــتند، از بزرگانشــان بــه 
نیکــی یــاد کردنــد، و اگــر چــه مهاجمین تــوان و 
ــه زور شمشــیر و شــاق  رمقشــان را گرفتــه، و ب
ــگ  ــا دســت از فرهن ــد ت ــردم را واداشــته بودن م
خــود بشــویند و بــه فرهنــگ بیگانــگان بگرونــد 
ــور و روشــنایی را  ــه ای، ن ــه هربهان ــی مــردم، ب ول
ســتایش کردنــد؛ در ســده آتــش برافروختنــد؛ و 

ــد. ــن گرفتن ــوروز را جش ن
ــه  پرســتان، بویــژه بیابانگــرداِن  بیگانــگان و بیگان
ــر فرهنــگ غنــی  خشــن و بدخــوی، کــه در براب
و شــاد ایرانیــان احســاس حقــارت و خــواری 
می کردنــد همــه ی نیــروی خــود را بــه کار بُردنــد 
ــاه بشــمارند؛ رســم و  ــا جشــن و شــادی را گن ت
ــد؛ و رســوِم عبــوس  ــی را براندازن آیین هــای ایران

ــن آن نماینــد. خــود را جایگزی
چنان که نوشته اند:

ــرای  ــای ســعادت ب ــی طوســی در کیمی » ...غزال
ــد  ــارزه کن ــران« مب ــرات »گب ــه اث ــا هم ــه ب آنک

می نویســد:
ــا  ــرد ت ــن ک ــراغ روش ــد چ ــده نبای ــب س »... ش
ــه روزه  ــد ک ــن گفته ان ــد و محققی ــش نبینن آت
داشــتن ایــن روز هــم ذکــر ایــن روز بـُـود ونشــاید 
کــه خــود نــام روزه برنــد بــه هیــچ وجــه )!( بلکــه 
بــا روزهــای دیگــر بایــد برابرداشــت وشــب ســده 

همچنیــن ، چنانکــه از نــام آن نشــان نمانــد .
ــی،  ــاکش طوالن ــن کش ــه درای ــت ک ــک نیس ش
بســیاری از آیین هــای ایرانــی، یــا از بیــن رفــت، 
یــا تغییــر شــکل یافــت، و یــا از شــور و شــادیش 
کاســته شــد؛ ولــی بســیاری از آن هــا نیز پایــدار و 
پابرجــا مانــد تــا بــه مــا رســید؛ کــه از آن جملــه، 

آییــِن زیبــای نــوروز اســت.
گــذر زمــان، و پایــدارِی ایرانیــان در برابر بیگانگان، 
شمشــیر و شــاِق اشــغالگران را کــُـند و کــم اثــر 
کــرد. مهاجمیــن کــه ســرزمیِن زرخیــز ایــران را 
ــان را  از آن خــود می دانســتند، چــون شمشیرش
ــند و شاقشــان را بــی زور دیدنــد، بــه دروغ و  ـُ ک
نیرنــگ پنــاه بردنــد تــا فرهنــگ به جــا مانــده از 

نیــاکاِن ایرانیــان را بــا فریــب از میــدان بــدر بَرند 
و فرهنــگ بــدوی و متحجــر خــود را جایگزیــن 
ــا  آن نماینــد، تــا مبــادا مــردم متمــدن ایــران ب
تکیــه بــه برتــری فرهنگیشــان برآشــوبند و آنــان 
را از تخــت قــدرت بــه زیــر بکشــند و وادارشــان 

کننــد بــه جایــی برونــد کــه ازآنجــا آمده انــد.
بیگانــگان بــه تجربــه دیــده بودنــد کــه تــا زبــان 
ــده شــدن  ــِد زن ــده اســت، امی و آییــن ملتــی زن
و برپــا خاســتن آنــان هســت، و آنــگاه کــه 
آییــن و زبــان بمیــرد، ققنــوس می میــرد و 
دیگــر از خاکســترش برنمی خیــزد. به همیــن 
ــان  ــا زب ــد ت ــه هــر نیرنگــی زدن جهــت دســت ب
ــان  ــان را از می ــای شــادی بخــش ایرانی و آیین ه
بردارنــد و زبــان و رســوم خشــک و خشــن خــود 

ــد. ــن آن نماین را جایگزی
ــه  ــود ک ــان داده ب ــان نش ــه مردم ــان ب ــذر زم گ
بایــد از آنچــه تــن را ُسســت می کنــد و روان 
ــامِت  ــه س ــه هرچ ــرد، و ب ــی آزارد دوری ک را م
تــن و شــادی جــان را ســبب می گــردد گرویــد؛ 
ــون  ــن هایی چ ــوروز و جش ــتا، ن ــن راس و در ای
ــزا و  ــمرد؛ و ع ــزرگ ُش ــت و ب ــاس داش آن را پ
ــرد؛ چــون انســاِن  ــم را از خــود دور ک ــم و مات غ
غمگیــن، کــم کار، تندخــو، ناشــکیب، جنگ جــو 
ــاد و  ــه ش ــی ک ــس، کس ــت؛ و برعک و ناامیداس
ــرکار، صلــح دوســت، باگذشــت،  سرزنده اســت، پُ

و امیــدوار می باشــد.
ــود  ــه ب ــان و پژوهشــگران آموخت ــه دانای ــه ب زمان
کــه جوامــع شــادو مهربــان، پیشــرفت می کننــد، 
و مردمــان غمگیــن و خشــن، عقــب افتــاده  
ــتی  ــه ی ُسس ــن مای ــه و ب ــم، پای ــوند؛ و غ می ش
ــه  ــه ای ک ــس و هرجامع ــت؛ و هرک ــوت اس و رخ
ــوی و  ــکیبا و بدخ ــرد، ناش ــم را بپذی ــن غ اهریم

بدخــواه می شــود.
اگــر خیــام و خیام هــا یکســره ســفارش بــه 

می گوینــد: و  می کننــد  شــادی 
» مگذار که جز به شادمانی گذرد ...

شادی بطلب که حاصل عمر َدمی است ...
خوش باش دمی که زندگانی این است ...

بنشین و دمی به شادمانی گذران ... 
ــوش  ــروز خ ــه ام ــو ک ــاش و ز دی مگ ــوش ب خ

از فرصت ها استفاده کن قبل از آنکه موجب اندوه شود.   امام علی )ع(

6
ح. فرهبدنیا   )پادری ثانی(



ــت...« اس
و اگــر مــا را از غــم پرهیــز می دهنــد و خواســتاِر 

ــه: ــرایند ک ــوند و می س ــه می ش دوری از غص
»خوش باش غم بوده و نابوده مخور ...

مگذار که غصه در کنارت گیرد ...
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم...

ای دل غم این جهان فرسوده مخور ...
برخیــز و مخــور غــم جهــان گــذران ...« درســت 
ــت،  ــم هس ــن غ ــا اهرم ــون هرج ــد؛ چ گفته ان
فرشــته شــادی نیســت؛ و آنجــا کــه شــادی 

ــت. ــادی نیس ــی و آب ــت، زندگ نیس
ــد  ــم دی ــم خواهی ــت بخوانی ــا دق ــخ را ب اگــر تاری
ــدن،  ــرداِن بی تم ــان گ ــوم بیاب ــش از هج ــه پی ک
ــش و سرشــار  ــی شــاد و نیک اندی ــان مردم ایرانی
و  شــادی  ایــن  دلیــل  بوده انــد.  انــرژی  از 
ــه  ــی ک ــت. مردم ــن اس ــز روش ــی نی نیک اندیش
ــه، فصلــی، ســاالنه، و  جشــن های هفتگــی، ماهان
ــش از سدوســی  ــی داشــته اند، و در ســال بی دین
ــزد- ــن های اورم ــد )جش ــن می گرفته ان روز جش

ــاه: 12 روز+  ــری روز و م ــی-: 52 روز+ براب هفتگ
تیــرگان: 10 روز+ مهــرگان: 5 روز+ دیــگان: 4 
ــج  ــدام پن ــه، هرک ــش مرحل ــا ش روز+ گاهنباره
ــوروز 21روز+ ســده و زادروزِ زرتشــت و... (  روز+ ن
ــرکار باشــند. همــه  بایــد شــاد و نیک اندیــش و پُ
می داننــد کــه شــادی و نشــاط، کار و کوشــش را 
ــا  ــان و اندیشــه را روشــن و توان ــاد، دل را مهرب زی

می کنــد.
ــی  ــگاِن مهاجــم، به دلیــل شــرایط جغرافیای بیگان
، اقتصــادی، مردمــی خشــن و وحشــی بودنــد. در 
سروده هایشــان ســخن از مــی ومطــرب، کــم و از 

خشــونت و خونریــزی بســیار اســت. )»اگــر پیــش 
خلیفــه رفتــی - از روی نیکخواهــی بــا وی بگــوی 
ــت -  ــری اس ــی ب ــکوک از نیک ــرد مش ــه م -  ک
ــت  ــمنانت بیخواب ــای دش ــی نبرده ــوی وقت بگ
کــرد - عمــر را بــرای آن بیــدار کــن آنگــه بخــواب 
-  جوانمــردی کــه بــر زبالــه نمی خســبد  -  و آب 

ــا خــون نمی نوشــد. « را جــز ب
ــن  ــه زمی ــم، بجــز ب ــوده می بین »هرعیشــی را آل

ــزه در ســایه ی اســب . «( کوفتــن نی
چیــره شــدِن فرهنــگ جنــگ و خــون و خشــونت، 
بــر فرهنــِگ دوســتی و مهــرو دانش، انــدک اندک 
از شــمار جشــن ها کاســت؛ و هواخواهــاِن چنــگ 
ــتداراِن  ــای دوس ــران زدن، ج ــره ی دیگ ــر چه ب
ــت.  ــن و آن زدن را گرف ــادِی ای ــرای ش ــگ ب چن
ــات و  ــت؛ و خراف ــتی رف ــش و دوس ــی و دان خوش

غــم و خودزنــی آمــد.
ــان  ــردم جه ــادترین م ــه روزگاری ش ــی ک مردم
ــص و  ــادی و رق ــن و ش ــترین جش ــد و بیش بودن
ــن و  ــه غمگین تری ــدل ب ــتند مب ــی را داش پایکوب

ــدند. ــا ش ــردم دنی ــن م عصبانی تری
گنــاه  را  شــادی  بی فرهنــگ،  جنگ جویــان 
گفتنــد و گریــه را ثــواب خواندنــد. رقــص و ســاز 
ــم  ــتند؛ و غ ــازات دانس ــل مج ــد و قاب و آواز را ب
ــته ی  ــوب و شایس ــن را خ ــزا گرفت ــه و ع و گری

ــمردند.   ــاداش ُش ــتایش و پ س
دیگــر صــدای دف و نــی، و آواز چنــگ و ربــاب از 
ــای  ــه ج ــد و ب ــنیده نمی ش ــی ش ــه  و انجمن خان
مجالــس جشــن، غمخانه هــا گســترش یافتنــد و 
گریــه  و ندبــه و خودزنــی  ارج و قــرب پیــدا کردند.

ــراز و نشــیب ها، و  ــرات و ف ــن تغیی ــا همــه ی ای ب

باهمــه ی تــاِش دوســت داراِن خشــونت و غــم و 
ــوروز  ــد، ن ــود کنن ــوروز را ناب آه، کــه  کوشــیدند ن

مانــدو مانــدو مانــد، تــا بــه مــا رســید.
ــه   ــتا، و خان ــهرو روس ــوروز، ش ــرای ن ــان، ب ایرانی
ــو  ــاس ن ــد، لب ــزه نمودن ــاک و پاکی و کارگاه را پ
ــد، خوشــبوترین  ــدان کردن ــن خــود و فرزن ــر ت ب
ــیرینی ها  ــوه و ش ــن می ــد و بهتری ــا را زدن عطره
ــه  ــا نوروزان ــه کوچکتره ــا ب ــد. بزرگتره را خریدن
دادنــد، بــه مهمانــی دوســت و خویشــاوند رفتنــد 
ــد. از راه دور  ــی دعــوت کردن ــه مهمان ــان را ب و آن
و نزدیــک بــه دیــدار هــم شــتافتند و شــادباش و 
شــادزی  گفتنــد و شــادباش  و شــادزی شــنیدند، 
و بــه این گونــه نــوروز، ایــن آییــِن زیبــای مانــده 
ــمردند و  ــی ش ــتند و گرام ــاکان را نگه داش از نی

ــد. جشــن گرفتن
ــوِش  ــاِد خــوش پ ــای ش ــدن گروه ه ــال، دی هرس
ــاش  ــاد ب ــه ش ــه ب ــوش روی، ک ــوِی خ ــوش ب خ
نــوروزی و بــه  دیــدار دوســتان و آشــنایان می روند 
رنــگ و روی کشــور را دگرگــون می کنــد و 
ــان،  ــوِم ایرانی ــم و رس ــه رس ــنا ب ــر ناآش ــه ه ب
ــت. روزی  ــری اس ــروز، روز دیگ ــه ام ــد ک می گوی
کــه کدورت هــا از بیــن می رونــد. دوســتی ها 
ــش از  ــا بی ــدر و مادره ــوند. پ ــتحکم می ش مس
ــرام  ــر و ادب و احت ــد؛ و مه ــه ارج می یابن همیش
ــن حــد می رســد. روزی کــه دل هــای  ــه باالتری ب
تاریــک، روشــن، چهره هــای دژم، خنــدان، و 

مشــت های گــره کــرده، بــاز می شــود.  
هــرروز نــوروز، زندگــی ســبز و پُربــار، دل هــا شــاد، 

و کشــور آبــاد بــاد.

بهتر است رو
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بله قربان، حتما.
ــر  ــات ،دکت ــم عملی ــر تی ــتور س ــا دس ــاه، ب ــوی کوت ــن گفتگ ــس از ای پ
ــه همــراه نیروهــای  ــواده مصــدوم ب هیپنوتیــزم کارش را شــروع کــرد. خان
اورژانــس 115، آتــش نشــانی و هــال احمــر بــا اضطرابــی خــاص صحنــه 
را مــی پاییدنــد. در همیــن حــال و بــا درخواســت دکتــر هیپنوتیــزر، پســر 
ارشــد خانــواده در صحنــه حاضــر و بــه آرامــی در گــوش پیرمــرد نجــوا کرد:

»حــج بابــا، حــج بابــا- بــا مویــی- هــوم بابــا، ســرته، ســرته، وازم هســت، 
قــول متــوم خــادوم بابرومــت، نگــران نبــاش«. دســت پیرمــرد صبــح امــروز 
داخــل ســوراخ جــاروی مرکــزی آپارتمــان گیــر کــرده و هــر تاشــی بــی 
نتیجــه مانــده بــود. آپارتمــان حاجــی بابــا در  طبقه شــانزدهم بــرج ماهتاب 
ــی  ــاب دارای جــارو برق ــود. مجتمــع ماهت ــرار داشــت و بســیار شــیک ب ق

ســانترال بــود، کــه تمــام واحدهــا را پوشــش مــی داد. 

صــدای منــو مــی شــنوی پــدر جــان، بــه چشــمان مــن نــگاه کــن. خوبــه، 
همیــن جــوری.

 دکتــر هیپنوتیــزم همزمــان بــا ادای آرام کلمــات بــاال، بــه چشــمان حاجــی 
بابــا زل زده بــود. بابــا جــان، تــو االن داری در ســاحل نــرم و گــرم و آفتابــی 
روی ماســه هــای خیــس قــدم مــی زنــی و مرغــان دریایــی در بــاالی ســرت 
پــرواز مــی کننــد..... خیلــی عالیــه، خــودت رو بــه امــواج ســاحل بســپار و 
رهــا و آزاد در ســاحل قــدم بــزن. حــاال دســت هایــت را کامــا شــل کــن. 
شــل تــر، شــل تــر........ دکتــر هیپنوتیــزر بــه پســر ارشــد اشــاره کــرد و آرام 
آرام دســت حاجــی بابــا را کشــید، بــه آرامــی، بــه آرامــی، آزاد و رهــا، پســر 
دســت پــدر را مــی کشــید. بیشــتر... بیشــتر.... تــاش هــا امــا بــی نتیجــه 
بــود. دکتــر دســتور توقــف عملیــات را داد. پســر نگــران بــود و دوبــاره در 

گــوش حاجــی زمزمــه کــرد: حــج بابــا، ســرته دگــه، بــازوم هســت، نگــران 
نبــاش، بــه قولــم عمــل مــی کنــم، حتمــا مــی برمــت.

 حج بابا همچنان مقاومت می کرد.
 حــاال نوبــت بیهوشــی بــود. دکتــر ماســک گاز  بیهوشــی را جلــوی بینــی 

پیرمــرد گرفــت و بــا خنــده پیــروزی ،زیــر  لــب زمزمــه کــرد:
 ای حاج آقا، ای حاج آقا، دیگه تمومه ماجرا.

 پســر ارشــد حاجــی، انــگار کــه امیــدی نداشــته باشــد بــه زور لبخنــدی 
ــل داد.  تحوی

حاجــی کــه االن نــود ســال داشــت از 60 ســالگی دچــار آلزایمــر شــده و 
تمــام هــوش و حــواس و حافظــه ی خــود را از دســت داده بود،مگرحافظــه 

ی مربــوط بــه اســکناس ســبز ده هــزار تومنــی را!!!!.
 بیهوشــی کــم کــم داشــت اثــر مــی کــرد. دکتــر بــه پســر گفــت :حــاال 
وقتشــه .دســت حاجــی در تعقیــب اســکناس ده هــزار تومانــی تا ته ســوراخ 
جاروبرقــی ســانترال آپارتمــان رفتــه، و حاجــی حاضر نبــود اســکناس را رها 
و دســتش را آزاد کنــد. امــا انــگار کــه بیهوشــی هــم تأثیــری نــدارد. دکتر با 
تعجــب زمزمــه مــی کنــد: جــل الخالــق، دســتش هــم مقاومــت مــی کند. 
ســاعت یــازده صبــح اســت وحــدود 6 ســاعت از شــروع عملیــات مــی گذرد. 
خطــر کــم خونــی و آســیب عــروق و اعصــاب دســت، کامــا جــدی اســت. 
ــدوق قدیمــی حاجــی در  ــه گاوصن ــره ب ــد.. پســر ارشــد ،خی ــه نگرانن هم
فکــر فــرو رفتــه اســت، کــه یکبــاره مثــل ترقــه از جــا مــی پــرد و دســت 
ــی  ــده م ــوا پراکن ــی ســبز در ه ــزار تومن ــا ده ه ــرد. ده ت ــی ب در جیــب م
ــی  ــاق پخــش م ــاران زا در تمــام ات ــای ب ــد ابره ــا مانن ــد. اســکناس ه کن
شــود. پیرمــرد بــه ســرعت بــرق وبــاد بــه ســراغ اســکناس هــا میــرود. هیــچ 
کــس نفهمیــد پیمــرد چــه موقــع دســتش را از تــوی ســوراخ تنــگ بیــرون 
اورد.  پســر بابایــش را محکــم در اغــوش گرفت:حــج بابــا چــرا اینقــدر لــج 
کــردی، مــن کــه گفتــم بــه قولــم عمــل مــی کنــم. دیــدی چقــدر پولــدارم. 
پیرمــرد دوبــاره پرســید قــول؟ قــول؟و پســر محکــم بغلــش کردکــه یعنــی 
قول،قــول مردانــه. حــاال نوبــت پیرمــرد بــود کــه پســرش را ذوق زده کنــد. 
آرام دســتش را بــاال آورد و اســکناس ده هــزار تومانــی را بــه پســرش نشــان 
داد. پســر انــگار کــه هپکــه اش زده باشــد گفــت :نــه، نــه، نــه بابــا . چجوری 
آوردیــش، حــج بابــا توضیــح داد:ســرش ندایــوم پســروم، ســریش ندایــوم. 

دکینــه ی مشــتوم نگهــش داشــتوم، پســر.
صبــح روز بعــد )روز اول عیــد( طبــق قولشــون راهــی خانــه ی ســالمندان 
شــدند تــا حاجــی بــه قولــش عمــل کنــد و بــه اهالــی خانــه ی ســالمندان 
کــه خیلــی هاشــون از دوســتان قدیمــش  بودنــد طبــق ســنت هــر ســاله 
نفــری ده تــا ده هــزار تومنــی بــده. حاجــی بــا وجــودی کــه در اثــر آلزایمــر 
همــه چــی از یــادش رفتــه بــود ولــی قــول مردونــه اش رو از یــاد نبــرده بود.

سرش ته: ولش کن، رهاش کن.
دکینه ی مشت: پنهان کردن در گوشه ی مشت

هپکه: بهت زده شدن، مات شدن
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بــا بچــه هــا مشــغول پــچ پــچ کــردن و نقشــه کشــیدن بودیــم کــه 
خانــم انارکــی یــک نایلــون زبالــه آورد انداخــت تــوی ســطل بــزرگ 
ــه ســیاهی  ــه افتــاد تــو ســطل گرب ــا کیســه زبال ــون. ت کنــار خیاب
جســتی زد و از ســطل بیــرون پریــد و خانــم انارکــی از تــرس جیــغ 

کوتاهــی کشــید و گفــت: وای قلبــم...
گربــه کــه بــا دوتــا خیــز خــودش رو بــه دیــوار خونــه ی مادربــزرگ 
رســونده بــود بــا خیــال راحــت شــروع کــرد بــه لیســیدن دســت 
و پاهــاش کــه ناگهــان بارانــی از ســنگ و کلــوخ رو ســرش باریــد و 

دررفــت...
خانــم انارکــی کــه تــازه حالــش جــا اومــده بــود و فکــر مــی کــرد 
مــا بخاطــر اون داریــم بــا گربــه مــی جنگیــم فریــاد زد کــه نکنیــد 
بچــه هــا... چیــکار داریــن زبــون بســته رو... نکنیــد ســنگهاتون می 

خــوره بــه کســی.... نکنیــد خطرناکــه...
همیــن طــور کــه خانــم انارکــی بــرای خــودش ســرو صــدا مــی کرد 
نکنیــد نکنیــد مــی گفــت. مــادر بــزرگ و انــور خانــم ســر کوچــه 
پیداشــون شــد اونــام بــا تکــرار همــون جملــه هــای خانــوم انارکــی 

مــارو از ادامــه ی عملیــات مــون بازداشــتند.
بــا بچــه هــا دوبــاره برگشــتیم تــو کوچــه و دوبــاره مشــغول چــرخ 

بــازی شــدیم و اینبــار بــا نظــارت مســتقیم بــزرگ ترهــا...
کمــی کــه گذشــت دوبــاره بــزرگ ترهــا گــرم صحبــت شــدندو خاله 
نرگــس هــم براشــون چایــی آورد محفــل عصــر تابســتونی شــون رو 
گــرم تــر کــرد... مــا هــم بــی کار ننشســتیم و از غفلــت بــزرگ ترها 

ــتفاده کردیم. اس

ــا  ــه ه ــا گرب ــارزه ب ــس مب ــم کنفران ــا را ول کردی ــرخ ه ــاره چ دوب
رو تشــکیل دادیــم. یکــی یکــی ســر کوچــه مــی رفتیــم بــر مــی 
گشــتیم و مشــاهدات خودمــون رو بــرای بقیــه شــرح می دادیــم. کــه 
ایــن بــار دوبــاره خانــم انارکــی یه کاســه بــه دســت اومــد محتویات 
داخــل ظــرف رو تــو خرابــه ســرکوچه خالــی کــرد. معلــوم شــد تــه 
مانــده و اســتخوان هــای خــوراک مــرغ دیشــب شــان بوده کــه حاال 
ســهم گربــه هــا شــده و قــرار اســت شــام امشــب گربــه هــا باشــد. 
امــا خــب از نظــر مــا تلــه ی خوبــی بــود و مــی توانســتیم گربــه ی 
بخــت برگشــته ای را کــه بــه هــوای خــوردن مــرغ مــی آیــد را ادب 
کنیــم. بــه همیــن منظــور پشــت پرایــد آقــای کرمــی پنــاه گرفتیم 
و ســاح در دســت کمیــن کردیــم کــه خیلــی طــول نکشــید کــه 
ــه شــام لذیــذش  ــرم نرمــک ب ــد قــواره ی محــل ن ــه ی زرد و ب گرب
نزدیــک مــی شــد. همیــن کــه مشــغول خــوردن شــد دوبــاره بــاران 
ــان  ــا کیفــور از نقشــه ی خودم ــدن گرفــت. م ــوخ باری ســنگ و کل
کــه صــدای آخ بلنــدی وای پــام وای. باهــم دســت از پرتــاب کــردن 
ــم بــی  ــور خان ســنگ هــا کشــیدیم...بیچاره حســن آقــا شــوهر ان
خبــر از مــا و بــی خبــر از اون در حــال رد شــدن بــوده کــه پرتــاب 
یکــی از ماهــا صــاف رفتــه بــود و بــه قــوزک پایــش نشســته بــود. 
آن شــب حســابی تنبیــه و دعــوا شــدیم. باشــد کــه بدانیــم نبایــد 
بــه حیوانــات زبــان بســته آســیب برســانیم. تــا خــدا اینجــوری توی 

کاســه مــان نگــذارد...
نشریه شماره 63
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همــه ســاله در روزهــای پایانــی بهمــن مــاه کــه 
ــه  ــه خیری ــاح مؤسس ــالروز افتت ــا س ــادف ب مص
معلولیــن ذهنی امیرالمؤمنین)ع( اســت مراســمی 
تحــت عنــوان جشــن ســالگرد برگــزار مــی شــود 
ــوکاران و  ــل از نیک ــی آن تجلی ــدف اصل ــه ه ک
نیــک اندیشــانی اســت کــه در طــول ســال هــای 
ــا  گذشــته و خصوصــا در ســال جــاری دســت م
را بــه گرمــی فشــرده و بــه یــاری دختــران زیبــا 
و مهربــان مــا آمــده انــد. امــا دو ســالی بــود کــه 
بــه علــت بــاال رفتــن هزینــه هــا نتوانســته بودیــم 
جشــنی در خــور مهمانــان عزیزمــان برپــا نمائیــم. 
اما امســال همــه کارکنــان آسایشــگاه و هنرمندان 
ــی  ــاران قدیم ــدان و ی ــی هنرمن ــهرمان و حت ش
همراهمــان یعنــی گــروه صــدای تهــران دســت به 
دســت هــم دادنــد تا جشــنی خــوب و تماشــایی و 

پــر از شــادمانی تقدیــم یــاران خــود نماییــم.
ــاب  ــدن جن ــه آم ــدای برنام ــم ابت ــس از مراس پ
ــاق همکارشــان ســرکار  ــه اتف ــی ب مرتضــی ایمان
خانــم زهــرا غفــاری هلهلــه شــادی را بــه ســالن 

ــد. ــان پرداختن ــویق آن ــه تش ــن ب آورد و حاضری
ــی  ــی ابراهیمــی و عل ــان عل ــز آقای ــه ی طن برنام
ــا هــم اجــرا شــد  نیــک چهــری کــه بســیار زیب
لبخنــد بــر لبــان مهمانــان گرامــی نشــانده و آنــان 
را وادار بــه تشــویق هنرمنــدان عزیــز کــرد. خاصــه 

هنگامــی کــه آقــای علــی ابراهیمــی با انجــام یک 
ــای حســین  ــه آق ــی را ک ــاخه گل ــا دو ش کار زیب
مــاک بــه هنرمنــدان گــروه هدیــه داده بــود بــه 
مزایــده  گذاشــت و آن هــا را بــه یکــی از مهمانــان 
بــه مبلغــی معــادل دو میلیــون و دویســت هــزار 
تومــان فروخــت و وجــه آن را به دختران مؤسســه 

اهــدا کــرد.
برنامــه ی بعــدی تجلیــل از خیریــن امســال 
ــا  ــه ب ــود ک و ســال هــای گذشــته ی مؤسســه ب
کلیپــی شــروع گردیــد کــه در آن از نیکوکارانــی 
ــان  ــه و در می ــه رحمــت حــق رفت ــون ب کــه اکن
مــا نبودنــد خصوصــا از مرحــوم وحیــد بلوکــی یاد 
شــد که بســیار مــورد اســتقبال شــرکت کنندگان 
ــل اشــک و لبخنــد  ــرار گرفــت. تقاب در مراســم ق
ــزود و  ــی آن اف ــر زیبای ــه ب ــن قســمت برنام در ای
همزمــان از چنــد نیکــوکار بزرگــوار تشــکر شــده و 
بــه آنــان تندیــس زیبایــی بــه همــراه یک اثــر بیاد 
ماندنــی از دســت بافته هــای مددجویــان خوبمان 
ــده در  ــرکت کنن ــوکاران ش ــد . نیک ــه گردی هدی
مراســم بــا اهداء وجــوه و قبــول قســمتی از هزینه 
هــای مؤسســه شــکوه و عظمــت جشــن را صــد 

چنــدان کردنــد.
در بخــش بعــدی گــروه موســیقی آوای باربــد چند 
ترانــه ی محلــی و شــاد بســیار زیبــا را اجــرا کــرد 

کــه شــدیدا مــورد توجــه حضــار قــرار گرفــت. این 
گــروه متشــکل از آقایان ســعید ســلیمانی، حســن 
روحــی و فرامــرز ایــزی بــود کــه بــه تازگی پــس از 
اجــرای چندیــن برنامه در پاکســتان و هندوســتان 

بــه ســبزوار بازگشــته بودند.
ــره انجمــن  ــأت مدی ــه هــم از هی شــب دوم برنام
ــه آن هــا نیــز  ــوان نیکــوکار تجلیــل شــده و ب بان
هدایایــی از دســت ســاخته هــای مددجویــان اهدا 

گردیــد.
در پایــان برنامــه آقایــان ایمانــی و علــی کاظمی به 
اتفــاق خانــم غفــاری بــه اجــرای برنامــه پرداختــه 
و آن هــا هــم از عظمــت و حضــور و ایثــار خیریــن 

ــکر کردند. تش

امواج زندگی را بپذیر؛ حتی اگر گاهی، تو را به عمق دریا ببرند
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شما هم می توانید هر کاری را که دوست دارید، بکنید؛ اگر فقط باور کنید که می توانید.

نشریه شماره 63
سال هجدهم

بهار 98 11



در مــاه هــای بهمــن و اســفند خیابــان بیهــق آمــاده ی حضــور جمعیــت بیشــتری 
بــرای خریــد هــای نــوروز مــی شــد. کارکنــان شــهرداری)بلدیه قدیــم( فعالیــت 
هــای بیشــتری بــرای نظافــت و زیباســازی اماکــن شــهر نشــان مــی دادنــد پیــاده 
روهــای خاکــی و خیابــان تــازه ســاخته شــده را مســطح و نهــال کاری مــی کردنــد 
ــر  ــروش ارزانت ــازه و ف ــو مغ ــردن جل ــارو ک ــی و ج ــرای آب پاش ــازه داران ب از مغ
ــه هــا و  ــه محل ــد . از طــرف مقامــات شــهری ب ــی تعهــد مــی گرفتن ــواد غذای م
ــد تــا در انظــار نصــب  مغــازه هــا عکــس)از پادشــاهان قدیــم آن دوره( مــی دادن
کننــد امــا مغــازه دارهــا توجــه نمــی کردنــد و عکــس امــام علــی)ع( کــه ســیاه و 
ســفید بــود جلــوی مغــازه مــی چســباندند. بــرای نشــان دادن قــدرت دینــی خــود 
مغــازه دارهــا عاقــه داشــتند عکــس حضــرت علــی)ع( کــه همــراه بــا شــیر مــی 
باشــد حتمــا در مغــازه داشــته باشــند و مــردم ببیننــد. در ابتــدای شــب چــراغ 
هــای تــوری سراســر خیابــان را روشــن مــی ســاختند. گاری دارهــای مــواد غذایــی 
همــواره ســر و صــدای بلنــدی بــه پــا مــی کردنــد. رفــت و آمدهــای خانوادگــی 
بــه شــهر چهــره ی دیگــری مــی داد. درویــش هــا بــا لبــاس هــای تمــام ســفید 
کاه هــای قرمــز و تبرزیــن و کشــکول همــراه بــا چــوب هــای صنــدل بلنــد کــه 
بــر دوش حمــل مــی کردنــد توجــه اهالــی را جلــب مــی نمودنــد. جوانانــی دیــده 
مــی شــدند کــه نشــانی از چــوب بــا پارچــه هــای رنگــی حمــل مــی کردنــد و بــا 

صــدای بلنــد مــی خواندنــد: چولــی چغــل بــارو کو-گنــدم و جــو ارزو کــو 
ایــن طلــب بــاران از خــدا بصــورت بســیار زیبــا اجــرا مــی شــد. عصرهــا گروهــی 
ــس  ــر از عک ــی پ ــرده های ــب پ ــا نص ــتند ب ــام داش ــوان ن ــمایل خ ــه ش ــر ک دیگ
پهلوانــان در کنــاره هــای خیابــان بیهــق ســمتی کــه آفتــاب مــی تابیــد شــروع بــه 
تعریــف داســتانهای حماســی مــی کردنــد. هرچــه ایــام عیــد نزدیــک تــر مــی شــد 
اشــتیاق خریــد در خانــواده هــا شــدت بیشــتری پیــدا مــی کــرد. در ابتــدای کوچه 
هــای منتهــی بــه خیابــان بیهــق در هــر محیــط خالــی و مســطح پهلوانــی دیــده 
ــا میمــون بــرای عــده  مــی شــد کــه در حــال زنجیــر پــاره کــردن اســت و یــا ب
ای از جوانــان و مــردم نمایــش اجــرا کــرده و بــه قــول ســبزواری هــای قدیمــی 
شــامرتی نشــان مــی داد. نزدیــک هــای غــروب هــر روز قبل از چهارشــنبه ســوری 
ســر و کلــه ی حاجــی فیــروز نمایــان مــی گشــت. او بــا دایــره ی زنگــی و لبــاس 
هــای قرمــز و کاه زیبایــش آورنــده پیــام پیــروزی بهــار بــر زمســتان بــود. بیشــتر 
ســبزواری هــا نــام حاجــی فیــروز را بــه قاتــل خلیفــه دوم کــه فیــروز نــام داشــت 
ارتبــاط مــی دهنــد کــه پیــام پیــروزی ایــران بــر اعــراب را بــه ایــران آورده و بــرای 
ــبی  ــود. کار و کاس ــرده ب ــگ ک ــره اش را رن ــرب چه ــی ع ــتگاه امنیت ــرار از دس ف

جغــوری بغــوری- آبنبــات بلنــد، آبالــو فروشــی هــا رونــق داشــت کاه مــال هــا 
کــه از بــرادران طالقانــی هــا بودنــد در ایــن هفتــه هــای آخــر ســال فــروش خوبــی 
داشــتند. خیاطــی هــای خیابــان بیهق)ابــری هــا، نــاوی هــا، صفــار و ایــزی( لباس 
هــای شــب عیــد را آمــاده مــی کردند.بــرای بچــه هــا معمــول بــود چنــد شــماره 
بلندتــر و بزرگتــر و گشــادتر مــی دوختنــد تــا بــرای ســال بعــد هم مناســب باشــد 
چــه لبــاس هــای خنــده داری ایــام عیــد مــردم مــی دیدنــد. کفــش هــای پاشــنه 
دار تــازه مــد شــده بــود. آقــای نایبــی، تبرائــی، عبــدا... زاده گیــوه هــای مرغــوب، 
ــوی هــر مغــازه ای  ــه مــردم مــی فروختنــد. جل ــش و کفــش هــای شــبرو ب گال
ســمت آفتاب)ضلــع شــمالی بیهــق( دســت فــروش هــا انــواع خوردنــی هــا را فریاد 
مــی زدنــد. تــازه کــوکا، کانــادا، پپســی و فانتــا بــه بــازار آمــده بــود. مــردم زیــاد 
مصــرف مــی کردنــد. آقــای دوغــی عــاوه بــر فــروش دوغ داد مــی زد)هوســتنه، 

بابــر بــه خنــه، پپســی خــوب مدنــه، کــوکا خــوب متنــه(
شــیرینی فــروش هــای خیابــان بیهــق آقــای حــاج رمضــان و آقــای دایــی و آقــای 
احمــدی مشــهور بودنــد. نقــل و نبــات آقــای نظــام، اول دروازه عــراق تحفــه بــود. 
بعضــی از خانــم هــا شــیرینی بــازار را خــوب نمــی دانســتند آن هــا روغــن زردی 
ــیدند.  ــی کش ــا م ــایه ه ــر همس ــه رخ دیگ ــان را ب ــر خودش ــاختند و هن ــی س م
درشــکه هــا کــه تــازه بــوق پاســتیکی و فانــوس بــه جــای چــراغ نصــب کــرده 
بودنــد بــه اســب هایشــان شــاق مــی زدنــد و سراســر خیابــان بیهــق را دوره مــی 
نمودنــد گاری علفــی هــا مــاه هــای پایانــی ســال را روی گاری اســفناج و ســبزی 
ــازی شســتی و گوکــی در سراســر  ــد. تیشــله ب ــه عرضــه مــی کردن معطــر نوبران
پیــاده روهــا دائــر بــود از دیگــر بــازی هــای کنــار خیابــان در بیهــق شــیر یــا خــط، 
ســر پپســی، لِیــس اندازی)تیغــی، دیــواری، زیــر مشــتی( الــک دولــک بــود کــه هر 
روز پیــر و جــوان مشــغول بودنــد. بعضــی روزهــای نزدیــک بــه عیــد نــوروز خیابان 
بیهــق شــاهد عبــور تغــوز یــا خنچــه داران بــود آن هــا وســایل مقدماتــی زندگــی 
هــای تــازه عروســان را بــه خانــه طرفیــن حمــل مــی کردنــد. بــه دنبــال آن هــا 
گروهــی مــی خواندنــد: گل بــدر را از خنــه- گل چــه بــدر را از خنــه- تــو کــه مــال 

مردمــی- زیدتــر بــدر را از خنــه
جلــوی قهــوه خانــه هــای اوســط کربایــی رمضــان، غــام ماربــاز، میــرزا رجــب 
عــده ای جنــگ خــروس راه مــی انداختنــد و بــه شــادی مــی گذراندنــد. روزهــای 
تعطیلــی دوچرخــه ســواری کــه تــازه مــد شــده بــود رونــق بســیار داشــت نزدیــک 

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

ای که اندر مــردی و مردانگی افسـانه ای  
باد تا دنیا بود نام بلنــــــــــــدت برقرار   

سروده شادروان علی اصغر بلوکـی)فرزان(
20 اردیبهشت 1375     

تنها یک چراغ است که مرا هدایت می کند و آن چراغ تجربه است.
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قسمت چهارم



دروازه عــراق در خیابــان بیهــق مغــازه عبــاس آقــا 
ذوالجالی)مشــهور بــه عبــاس....( دوچرخــه هــا مشــاهده 
مــی شــد کســانی کــه توانایــی خریــد نداشــتند کرایــه ای 
ســوار مــی شــدند تــا ســی هــزار متــری نیمچــه ده شــی، 
ــد،  ــن دلقن ــان و جلی ــمت باغ ــه س ــران، ب ــک ق ــن ی زی

نیمچــه یــک قــران، زیــن دو قــران.
بــزرگ ترهــا موتــور چوپــا کلــه ســفید و کلــه ســیاه کرایه 
ــان  ــری در خیاب ــا ماه ــازه )حاجــی آق ــد از مغ ــی کردن م
بیهــق( موتــور گازی رکــس و وســپا و آرال و اژ از بهتریــن 
ــای  ــدت ه ــه م ــد ک ــواری بودن ــای س ــه ی موتوره نمون
زیــادی آقــای نبئــی بــه فــروش مــی رســاند. روزهــای آخر 
ســال بچــه هــا و گاهــی بــزرگ ترهــا از پلویــی کــه شــب 
گذشــته خــورده بودنــد کنــار خیابــان بــرای دوستانشــان 
ــواده هــا در طــول  تعریــف مــی کردنــد زیــرا بعضــی خان
ــرف  ــت مص ــج و خورش ــار برن ــی دو ب ــش از یک ــال بی س
نمــی کردنــد. آن هایــی کــه قدرت مالــی کمتری داشــتند 
ُخشــتلی پلــو، دمــی، قابلــی مــی پختنــد. بــرای روســتایی 
هایــی کــه در ایــن ایــام بــه شــهر مــی آمدنــد چنــد گاری 
ــی  ــی م ــام تک ــه ن ــی ب ــه ی دروازه نیشــابور غذای در فلک
ــگ و  ــه دی ــا ت ــراه ب ــی هم ــداری قابل ــه مق ــد ک فروختن
ــا خوشــمزگی و  ــود. روســتاییان خســته از راه ب پپســی ب
ولــع تمــام میــل مــی کردنــد. آش جــوش بــره یا گوشــوره 
از اهــم غذاهایــی بــود کــه خانــم های ســبزواری بر ســفره 
ی هفــت ســین خــود مــی نهادنــد. قرابیــه، باقلــوا،ِ لــوس، 
نخــود و کشــمش، کاک، ســمنو بــه وفــور کنــار خیابــان 
بیهــق عرضــه مــی شــد. روســتاییان راســتین بــا چه شــور 
ــود  ــای خ ــار االغ ه ــد و ب ــی کردن ــد م ــه ای خری و عاق
نمــوده و خیابــان بیهــق را بــه ســمت روســتای خودشــان 
ــه  ــبزوار چ ــردم س ــر م ــادش بخی ــد. ی ــی کردن ــرک م ت
ــه  آرامــش و چــه نشــاطی در ســایه ی ایمــان و عاقــه ب
هــم داشــتند. خیابــان بیهــق بــرای همــه ی ســبزواری ها 

و روســتائیان عزیــز مظهــر هــم بســتگی بــود.
 از جنــاب آقــای شــریفان کــه عمــری در خیابــان بیهــق 
ــد و  ــه درســتی و صداقــت دارن ــوده و اشــتهار ب کاســب ب
ــان و  ــری از ایش ــل تصوی ــماره ی قب ــد در ش ــازه دادن اج
مغــازه ی آن هــا کــه نزدیــک بــه 115 ســال قدمــت دارد 
ــردد سپاسگزاریم.)الکاســب  ــده گ ــم دوســتان خوانن تقدی

ــب ا...( حبی
همانطــور کــه در شــماره ی گذشــته قــول داده بودیــم بــه 
مناســبت فصــل بهــار شــعر معــروف مرحــوم محمدرضــا 
اخــوان بــه نــام »بهاریــه« را مجــددا مطابــق بــا اصل ســند 
ــرای  ــای اخــوان ب ــن اشــعار را آق ــم. ای ــی کنی منتشــر م
ــای محمدتقــی مجمــع کــه در  دوســت صمیمــی اش آق
خیابــان بیهــق مغــازه داشــته انــد ســروده و تقدیــم کــرده 

اســت.

منابــع:  1- تاریــخ بیهــق:  ابوالحســن بیهقــی 2- تاریــخ ایــران باســتان: حســن پیــر نیــا 3- احســن التقاســیم فــی معرفــة االقالیــم: مقدســی  4-معجم 
البلــدان: یاقــوت حمــوی 5- ســبزوار شــهر دیرینــه هــای پایــدار: محمــود بیهقــی   6- دایــره المعــارف بــزرگ ســبزوار: بیهقی

از خوانندگان گرامی تقاضا داریم هرگونه مطلب در ارتباط با خیابان بیهق دارند به گروه 
تحریریه نشریه ارسال فرمایند. منتظر انتقادات و پیشنهادات شما هستیم.

هیچ کس نمی تواند به تنهایی از زیبایی ای که درک می کند لذت ببرد.
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ِِ ِِر ی  ِِ ،هر ه ی  ِِم  ِِد دت   ِِِِِِِ  ه    ِِقِِس ز  ِِِ  ه ر   ر ه م
ِِد  عِ     ِِِِ ِ   اِِِ  رِل ِ  ِ     ت ِ اِز  ِِه   ر ُرفِِه 

ِِِِِ ِِ   ب    ِِهِِم د   ِِ   رِهِِك   ِِ      هر   ي  یِِ  
ِِِِ    ِِ ر ِ  مِِتِِِهِِ ِ  ِر ِ      ِِم نِِت  ه  جِِ  ِ 

ِِه بُ زِِِ ِاِِِ ِ ِ      هفمِِ   س  س وِِ ب  وُرغ   فر  ر ِ 
ِِ ِِِ  ه ي  ِِ ربن ِ م   ر فرف  و    ِِس ف ِِ پِِسه اِِ ي  م 

ِِِِ ُ ب    ِِ نم ِ  ت  ر  ر  ه     ِ رِِ  ه اِِ  ر  ِِ  ه ِ  
ِِهپ ِ ِ نِِكِِ ر  ِِه م ِ غُِرغُِر ِ  ِِه   ن س ر   ي    م ِِن 
 ِِ ِِ رب ا  ِِر  ِِا  ِِه ب ر م  ِِ من  ِِِِ م  ن  ه  ِِ ش ِِم   ه ن 

ِِد  ِِن ِِِه ب رتُ ِِز   ِِِ ِِه ِ    ُبر ب ِ    ر ِِ    ِز ب  ر   
ِِ ِِِه ب ر    ِِ ِِِق   ِِِ ِِِِ م  ِِر   ر ه  ع   ِ  ِِ ِِهه    ن 

 ِِ ِِب ر قُِِ   هچ شِِِ   ِِهه ب  ُبز ِ    ُب ِ رِه ب ر یشِِِه 
ِِم  چِِ رپ زِِِ  مِِ ِِِ  چ  ِِه ُب ت    ِِِِ  ر ف ربِ ر  ه ب ت

ِِ ِِر ب تِِ  ُ ب    ِِلِِغ  ِِجِِ ي     ِِه ب قِِِِِ  ب   ِِ ن   بِ و 
ِِه بُ  ِغُِِ ب  ُِِلِِ غِِِ     ِ    ِِ   ا ِغِن  ِِه   ف ر     شِِِ 

ِِِگ  ِ   ِِ ِِد    ِِرف    ِِر ر  ِِر ه زِِِ   چِِه ك ِِ  ر م 
ِِ ربُ ِ  ِِِِس ب ِ آه ِِلت ِِر ب ِ ط ِِه  ِِ ِِِ و  ِِه    ر  ف

ِِن نُِقِري ر  ِِ     ِيِس چ ِِ  وُ ِِِ  نِِِِِلِِس ب ر  رق   رز
ِِل   حُبُ بتٍلخُِنُ ب ع تُِرُ ِِِ  لي   ِیِِده ب ر ی ُِن ب ت
 ن ِِه    ر ه م شِِِ ِِِه    ل  ِِر  ه ب هِِ ي ه   ِِك   پِن ِِ
ِِنِكِر ِ    ُِِه ب رِ ِ فِه ِ  ِ    ِك   پُر چ كب پ ِه پ ِر ِ 

ِِ ِِ هِِ ب ر   ِِك   ِِه وُِ  ب ر ُجُیِِ   ریِِس هِ   
ِِدي ه ِ ِِ   نجِ ُ ِِِ   زِِِِِِ ه ب  ِب ي  ِ ِرِه    ِِز  دف 

ِِ  ب ر    م آرُبمل  ِ  ب ق ِ ِِِِ ز  زِِِ ِ  ِِِ ِِه تِِِت  ه 
ِِِِ تِِِ  ق   تِِِ ِِِِ  ِ م رُفه ِ ب ت  ِك غُچُ ن ِ     ز
ِِه    ر ه فِ يهِِ  ، پ ل  شِِِ  ِ   پُ م ِِ رو   ن ِِه ه م تِِِه 

 ن فچ ِ پرزِِِس  قشِِِنِ  ِ    ِ    ِِاِه علس،نُِري 
ِِه ي وُِِ ِِ  ِرغ ِ را    ِِِ ِِشِِِه  ِدي آ ِ وِِ ب  ت  دي  
 س یرع  تِِِ  ِِِِ  ن ِِه ب ر ب یِِ قُِتس ب  یِ تِِِك ع 

 هر م رخ زُِِِ  ل ِِ ج ب      هن ِِه م یك  ِِهِِ ي   ،زِِِِِِ 
ِِ  ِِ ِِس ِ   زِِِ ِِ ِِل ِِنِِِِِ  ِ ررمِِ  ه      ر ه ُِِر ِِس  ق   

ِِآ ِيِِ  ِِ  ُِِِ  ه يپِِِِِك       ِِِ  ِِدب ه م   م وِلِِ ز
ِِرب  م ِ رم ه ِن ِِتِِِ ِ ِِن   ِ  ِِِ ِِه وُ ِِهك جِِ نز   م ن 

ِِِِِِ ِف  ِِِن  وُِن ِ م نك ِه   ر هپ ه ب ِِ  ربِنِه ِ   م تِِِ 
ِِب  ب آ ِس ِِ نِ  وُِِن ه  ِِه   ك   ر ه م    ه ِِ تِِِ    ن 

 هی ِ  كِك ن د    ِه  ُرت  مِكس ، هزِِِ ِرتِ  م  چسه 
ِِ ِِ    م  ِِم  ِِس چ     ِِ ِِن ب رم  ِِرت  وُ ِِِِِ  ر هد ه ِ   ا
ِِه  ِِه ِ ِِِِ خ  ن   ُِب م  ف شِِِ  ِِه ت ِِ رب   فِر   ن   ر هد  م 

ِِِِن    هر    ر ه م   ن،اِبُ ،چِ   ِِه ه ِر  چِِِنِس ف  
ِِ ِِ مُ ِِجِِ ت      ِِ ِِ ن   م  ِی  ِِغ    ِِ ِِِ ِِ  ن ِِ ر      م
ِِر   ِِرِ غ  ِِ  م ِِِ ِِ ، ُن ِِه    ِِره  ِِه ب ري رِه     فر  
  ِس ُنِِِ  ه   ،كُِچ نِِدي م ر ،  ل رب ضِِِ      ِِن فكر 
ِِِ   ،ه اِ یِِ ل  ِِ   ِِِ  ِِه م  ،فر   ِ ور ِ     ز  خِِ رغُ 
ِِ يِ ِِهه م ه  ُِلوِر    ِِزِِِ   ر  زِِِ    ،ن   ر  ه چِنس  د ف 

 

ِِِرب    ِِ ه نُ ِِب م  ِِِ ِِر   ر ه م ِِِِن    و   ه ِ  ف  
ِِر   ر ه   ِ ِ    ِه ب   ه ا   ر  ه ِه ِ د ِِِ ِ  همِ 

نك ن  ِ     تِِِ   ِ     ه   همِ   ر ه  رلِد س زٍِِِ
ِِ ِب ِ  ب ِِِ ِي  ِ  ي   ر   ر ه ر   ر    ِِف  ِِِ  هم

ِِرمِِ   ِِ  هِِر  و ِ ِِر   ر ه چ و  ي مثِِن دي   همِ 
ِِ  ي مِِِرهنِ ب  ِِر   ر ه تِِِ  ر اِِ ي  ن ب  ه    همِ 

ِ    ر     ر   ر ه عِهس هِِ ي   لِ  ِ ِِرِ    همِ 
 همِ ر   ر ه  تِِِ    نس ري بُزِِِ هل ِه ب ر ر   تِلِا 

 همِ ر   ر ه ب   ج  ن ِه      هر م تُِِِ ب تِِِرُنِ ب 
ِِغُِنِچِِه ب رپِ ِِ   ِِ ر  ِ  ِِب   ل ر   ر ه ه    همِ 

 ِِ ر   ر ه ِ  ر ب رتِِِِ ری  ِِه  ِِ  تُِو ب ت شِِِ   همِ 
ِِ ُِِِك  ن ر   ر ه  ثِِن  ِ ب م ِِ   ِِ  ب   ِربُ    همِ 

ِِِآ  غُِریهس ق   هه ِ تِِِم  ِِر   ر ه       ه     همِ 
ِِزِِِ ِ ِِر   ر ه ِ   یجِ  روِكِ لك ه بُ مُلِ    همِ 

 همِ ر   ر ه تِِِ  ن تِِِ  ب زِِِ ر ب  هر ِي ب زِِِ رقُ
ِِه ِمِِ  ر م  ِِ نِ س رِه  ِِر   ر ه ق  ِِِ  ه     همِ 

ِِ ِِيِِ زِِِس بُ نِِ  ُ ب  ُِِ ُِف ر   ر ه ه ع ِ  ِل   همِ 
 همِ ر   ر ه ِ       ن زِِِ  ی ِه زِِِ  ُ بُ زِِِم نُقر 

ِِت ِ  ه بُ ت ر   ر ه  نِِ ي وٍِنِِدُ قٍشِِِنِِِ  ب  همِ 
ِِِ   ن ِعِنِِ  ِ    ُِن    ِِوِت ر   ر ه    ك ر     همِ 

ِِر   تِِِر   ر ه هل گ چ  ب ت  ل ِِ  ت ِر و ِي ِ  همِ 
 همِ ل ر   ر ه   ب   رزِِِ  ن د   ر  ل ِه زِِِرخُ ب زِِِ  

ِِر   ر ه ي ِِِِِ   نِِ ِ ي ر    ِِعِيِر فِِ  تِ  همِ 
ِِ ر   ر ه ه  ِِ    ر     تِِِ وِِ ه  ربم ي نچ ِ  همِ 
ِِ يِ   ِ  رب ِیِِِ ِِي  ِِر   ر ه  بر   ِِِ   ِب ِ ت   همِِِ 
 همِ ن   ر ه تِِِ    مثن ع ر زِِ   شِِ  رقُِبن پُق 

ِِد ب ِبُرُبك ِِر   ر ه ب     ِِر ِ  رِه  ِبُ   ِِا   ِِِ  هم
ِِه ن َ ر م ِپ ِِ ِب   ِِر   ر ه پ تِِِ   رِه  ه ه ِِ    همِ 

 همِ ِِاِر    و ر   ر ه   ه ر  ِِ  بزِِِِِِ هُ ب زُِِِ 
ِِ  ِ ر   ِِ   ِِ  نِِ ر ِِا ِِك ر   ر ه  ه  ُِِن چ   همِ 

ِِن ر   ر ه ق   ب   ِرفِهِِ  ُِِ آب ُِقِ آبتِِِ ِ  همِ 
 ِِِ ِِه   ِن م  ر     ِِر   ر ه ِ پ    زِِِِ      تِِِ   همِ 
 همِ ف ر   ر ه  لين    زِِِ   هك ِه  ُِ   ِ    ِم 

 همِ ر   ر ه   زِِ   يح  س اُِِ    جِر هِ  ِ    چ
ل  ِن ِِه ِي يس ِ مِنِ و   همِ ِِ  ر   ر ه  ه ي تِِِ 
ِِه م ِ بر ع ِب   ِِن  ِ   رِه   ق ِِر ر   ر ه    ِِه   همِ 
ِِر   ر ه    بر ب ر زِِِ   ،رل وُ    تِِِ ِرم ر ع ِ  همِ 
ِِ غ  يِِتِِ  مِِِ ،هر م ِ  ر  ِِه   ِِهيِِن  ِِ  ر ه  ن   همِ 
 همِ   ر ه  ِ ر    ه پِري  ،  ِ   اِ نِ ِ  اُ ،تُِم

ِِ ِِه ِ  ِِ نا  ِِر   ر ه ِ  ت  غ ب ِدب  ب  ِِ  تِم   همِ 
ِِك ر   ر ه ب پ    و   ، ُِ كِِ ن نُِ مِِِ  قِِ  ب   همِ 
 همِ ِِل ر   ر ه وِ ه ضِِِ   ،ن ِِ   ِه نس وِِ ه يِمِ

ِِ   ،نسيِِِِمِر ي تِِ  بِو ِ ِِ  ر ه  ر  ه عُل    همِ 
ِِ ،ِِن ِسِ   ِ ِِ  ر ه    ِِر  ب ِِربُ و ِِپِه     همِ 

 

 



ــا،  ادارات و  ــک ه ــرای بان ــب ب ــیار مناس ــده بس ــی و خزن ــت علف ــی اس گل
کارخانجــات، بــه صــورت آویــز بــوده و زیبایــی خاصــی بــه دفتــر شــما مــی دهــد، 
ــا بــرگ بیــدی فــرق دارد. بــرگ هــا بیضــی  البتــه نیــاز بــه نــور متوســط دارد. ب
شــکل و نــوک تیــز بــا لکــه هــای نقــره ای و بنفــش در متــن ســبز، در صــورت 
عــدم وجــود نــور کافــی بــرگ هــا بــه رنــگ ســبز در مــی آینــد، حــذف جوانــه 
هــای انتهایــی بــه منظــور پــر پشــت شــدن و توپــی شــدن گیــاه ضــروری اســت. 
بهتــر اســت از ســاقه هــای دراز و منحــرف بــه منظــور تکثیــر اســتفاده شــود، گیــاه 

مناســبی بــرای پوشــش گلــدان هــای بــزرگ اســت. 
• نــور: بــه نــور کافــی احتیــاج دارد، از نــور مســتقیم وســط روز بــه خصــوص از 
پشــت شیشــه بپرهیزیــد. در صــورت کــم نــور بــودن ســاقه گل بدشــکل خواهــد 

شــد. 
ــرارت  ــه ح ــن درج ــه و در تابســتان بهتری ــل 13 درج ــا: در زمســتان حداق • دم
ــه ســرما حســاس اســت.  ــاق و محــل زندگــی اســت. ب ــان حــرارت ات ــرای ان ب

• آبیاری: بین دو آبیاری خاک خشک شود. 
• رطوبت: هفته ای یکبار گلدان را غبارپاشی کنید

ــول در آب مخصــوص  ــد محل ــا جام ــع ی ــا کودهــای شــیمیایی مای ــه: ب • تغذی
گیاهــان زینتــی هــر 2 هفتــه یکبــار طبق دســتور فروشــنده کمبــود عناصــر غذایی 

گلــدان را جبــران کنیــد. 
• خاک مناسب: خاک برگ + خاک باغچه

ــا ســه ســال از ســاقه  ــدان هــر 2 ی ــه جــای تعویــض گل ــدان: ب • تعویــض گل
هــای انتهایــی قلمــه گیــری نمــوده و گلــدان جدیــد تولیــد کنیــد، در هــر گلــدان 

جدیــد 10 قلمــه بــکار. 
ــد،  ــتفاده نکنی ــیمیایی اس ــده ش ــراق کنن ــواد ب ــا: از م ــرگ ه ــودن ب ــز نم • تمی

ــد.  ــز میکن ــا را تمی ــرگ ه ــرم ب ــا آب ول غبارپاشــی ب
• تکثیر: کاشت مستقیم قلمه های کمی سفت شده در گلدان

بــا لخــت شــدن ســاقه هــا در قاعــده و دراز شــدن آنهــا قلمه هــای 5-7 ســانتی 
بــا دو جفــت بــرگ و جوانــه انتهایــی از انتهــای ســاقه هــا تهیــه و بــا حــذف جفــت 
پائینــی بــرگ هــا هــر 10 قلمــه را در یــک گلــدان کمپوســت دار کاشــت کنیــد، 
بهتــر اســت قبــا خــاک را آبیــاری و بــا مــداد حفــره هایــی در نقــاط مختلــف آن 
ایجــاد و قلمــه هــا را درون آنهــا قــرار دهیــد. گلــدان را مجــددا آبیــاری نمــوده و 

در ســایه نگهداریــد. 
شــاخه هــای آویــزان زبرینــا در ســبد هــای آویــزان منظــره دلفریبی دارد، کاشــت 
تعــداد بیشــتری گلــدان در ســبد آویــزان شــاخه هــای فــراوان تــری تولیــد میکند. 

باغچه امید 
مهرورزان

پرورش گل زبرینا 14

alitomh@yahoo.com

سید فرید حبیبی

عادت کنید که به دیگران کمک کنید، خواهید دید که نمی توانید از این کار دست بکشید.



 عوارض و درمان:
• گیــاه بــد شــکل و ســاقه هــا در قاعــده فاقــد بــرگ هســتند: احتیاج بــه تعویض 

گلــدان و یــا قلمــه گیــری دارد، از گیــاه بــه عنــوان منبع تکثیــر اســتفاده کنید. 
ــه  ــد: تغذی ــرگ هــا رنــگ بنفــش خــود را از دســت داده و ضخیــم شــده ان • ب
بیــش از انــدازه عامــل آن اســت، نصــف میــزان توصیــه شــده از طــرف فروشــنده 

بــرای تغذیــه ایــن گیــاه کافــی اســت. 
• بــرگ هــا میپیچنــد، ســطح زیریــن آنهــا مملــو از تــار عنکبــوت اســت: کنــه 
ــار  ــر 14 روز یکب ــش ه ــه ک ــم کن ــا س ــاه را ب ــت، گی ــل آن اس ــز عام ــز قرم ری

ــر اســت.  ــت موث ــد، غیارپاشــی در کاهــش آف سمپاشــی کنی
• بــرگ هــا بــه داخــل لولــه و خشــک مــی شــوند: هــوا خیلــی گــرم و خشــک 
ــا  ــد ت ــد کنی ــرایط را بازدی ــت، ش ــری اس ــل دیگ ــم عام ــوا ه ــردی ه ــت، س اس

نارســایی هــا رفــع شــوند. 
• ســاقه هــا از قاعــده مــی پوســند: خــاک باتاقــی و یــا آبیــاری بیــش از انــدازه 
اســت، آبیــاری را متوقــف کنیــد و اجــازه دهیــد خــاک های ســطحی گلدان خشــک 
شــود و ســپس بــا میــزان کمتــری آبیــاری را شــروع کنیــد، نگذاریــد تــه گلــدان بــا 

آب در ارتبــاط باشــد، زهکــش را بازدیــد کنیــد. 
• لکــه هــای ســوخته روی بــرگ هــا مشــاهده مــی گــردد:از مــواد بــراق کننــده 
شــیمیایی اســتفاده شــده و یــا اشــعه مســتقیم آفتــاب بــه بــرگ هــا صدمــه وارد 
کــرده، از مــواد بــراق کننــده شــیمیایی اســتفاده نکنیــد، بــرگ هــا را بــا غبارپاشــی 
پارچــه و اســفنج تمیــز کنیــد و گیــاه را بــه محلــی بــا نــور غیــر مســتقیم منتقــل 

 . یید نما
ــاده چســبنده روی آنهــا  ــا م ــد شــکل و حشــرات ســبز رنگــی ب ــرگ هــا ب • ب
مشــاهده مــی شــوند:گیاه را بــا ســم حشــره کــش طبــق دســتور هفتــه ای یکبــار 

سمپاشــی کنیــد. 
ــاد اســت:نور کافــی  ــرگ هــا زی ــن ب ــه بی •  ســاقه هــا دراز و منحــرف و فاصل
نیســت، گلــدان را بــه محــل پرنورتــر بــا اشــعه غیــر مســتقیم آفتــاب منتقــل کنید. 
• نــوک بــرگ هــا قهــوه ای و زخــم هایــی روی آنهــا مشــاهده مــی شــود:گیاه 

تشــنه اســت، فــورا آبیــاری کنیــد. 
ــی ســرد اســت،  ــوا خیل ــرم و آبکــی هســتند: ه ــده و ن ــگ پری ــا رن ــرگ ه • ب

ــد.  ــه بگیری ــالم قلم ــای س ــاقه ه ــخ زده باشــد، از س ــاه ی ممکــن اســت گی

کامپیوتر همان انسان توسعه یافته است:هوشمند، اما بدون اخالق.

نشریه شماره 60
سال هجدهم
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یکــی از عائــم عمومــی درد عضانــی، محدودیــت در دامنــه ی حرکتــی کششــی ماهیچــه مــی باشــد. بــا کشــیده 
شــدن ماهیچــه، درد آن افزایــش پیــدا مــی کنــد. ایــن درد معمــوال در اوایــل صبــح بدتریــن حالــت خــود را دارد. 
بیمــاران همچنیــن از وجــود ضعــف نیــز گلــه مــی کننــد. ماهیچــه هــا بــه حرکــت کــردن در خــارج از محــدوده ی 
ایجــاد درد عــادت کــرده و تنهــا در ایــن آســتانه حرکــت مــی کننــد. بیمــاران مبتــا بــه درد مزمن عضانــی، معموال 

از افســردگی و اختــاالت خــواب نیــز رنــج مــی برنــد.
دردی که بهبودی پیدا نکند درد شدید و عمیق عضانی    

گره ها یا مناطق سفت ماهیچه که نسبت به لمس حساس اند کاهش دامنه ی حرکتی کششی ماهیچه های آسیب دیده  
ضعف عضانی دشواری در خوابیدن     

ایــن نقــاط بــه دلیــل آســیب های ایجــاد 
شــده در اثــر حــوادث، ورزش، شــغل 
می آینــد.  وجــود  بــه  بیماری هــا  و 
همچنیــن ممکــن اســت ایــن نقــاط بــه 
دلیــل فشــار طوالنی مــدت و تکــراری 
عضلــه در اثــر وضعیــت نامناســب بــدن و انجــام حــرکات تکــراری ایجاد شــوند. 
ــور باعــث تحریــک نقــاط ماشــه  ای می شــود.  فشــار فیزیکــی و روحــی به وف
ــط  ــده توس ــاس ش ــد از درد احس ــئول 85 درص ــاً مس ــیال تقریب درد میوفاس
افــراد اســت. درد میوفاســیال حــاد و مزمــن در اثــر تحریــک تریگرپوینت هــا 
یــک عارضــه ی شــایع اســت. از جملــه عللــی کــه باعــث دائمــی شــدن درد 
ــوان  ــد می ت ــان آن را ضــروری می کنن ــه و درم میوفاســیال می شــوند و معاین

ــرد؛ ــام ب ــر را ن مــوارد زی
 وضعیت و حالت نامناسب بدن           استفاده ی بیش ازحد ازعضات                            
بی تحرکی طوالنی مدت                      اختاالت خواب                                            

ناهماهنگی در وضعیت بدن                مشکات تغذیه

ماهیچه هــای مــا بخــش عمــده ای از بــدن مــا را در برمی گیرنــد و منبــع بســیار قــوی درد هســتند. ایــن دردهــای 
عضانــی می توانــد، درد مشــابه بســیاری از بیمــاری هــا داشــته باشــد، از جملــه بســیاری از دردهایــی کــه مربــوط 
بــه گیرافتــادن عصــب تشــخیص داده مــی شــود، در واقــع دردهــای عضانــی هستند.متاســفانه، ایــن زمینــه درد را 

بســیاری از متخصصیــن بــه خوبــی نمی شناســند.
همــه مــا گاه بــه دلیــل گرفتگــی گــردن، عائــم آنفوالنــزا و غیــره در عضــات خــود احســاس درد می کنیــد. درد 

عضانــی همچنیــن بخشــی از عائــم مرتبــط بــا بســیاری از بیماری هــای دردنــاک مثــل گــردن درد و کمــردرد اســت.
در بعضــی از افــراد، دردهــای عضانــی می توانــد مســتمر باشــد و مشــکات قابــل توجهــی را بــه بــار بیــاورد. در گذشــته بــه ایــن نــوع درد التهــاب بافــت 
فیبــروز گفتــه می شــود، امــا امــروزه ایــن نــوع دردهــا، در دســته درد هــای میوفاســیال )دردهــای مزمــن عضانــی کــه در ارتبــاط بــا نقــاط ماشــه ای 
هســتند( طبقــه بنــدی می شــود. میــو پیشــوندی اســت کــه بــه عضلــه اشــاره دارد و فاســیا الیه هــای بافــت همبنــدی اســت کــه عضــات را احاطــه 

می کننــد.

نقاط ماشه ای یا تریگر 
پوینت چیست؟

دلیل ایجاد نقاط 
ماشه ای

عالئم درد 
عضالنی

آدمی را آزمودن به کردار باید کرد نه به گفتار؛ چه بیشتر مردم، زشت کردار و نیکو گفتارند.

16 نقاط ماشـه ای 
یا تریگر پوینت

بهاره پیرایش/ فیزیوتراپیست
bahare_pirayesh@yahoo.com



ــاط  ــود نق ــه خ ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
البتــه بــه  ماشــه ای درد نمی کننــد؛ 
ــا  ــود آن ه ــه روی خ ــی ک ــز در مواقع ج
محکــم فشــار بیاوریــد. اکثــراً، هنگامــی 
ــفتی  ــاک و س ــیار دردن ــه بس ــه نقط ک
را بــه بیمــاران نشــان می دهــم کــه 
بســیار دورتــر از محــل دردی اســت 
ــا  ــد، آن ه ــر کرده ان ــان ذک ــه خودش ک
متعجــب می شــوند. معمــوالً، آن هــا 
ــفت و  ــه س ــن نقط ــود ای ــی از وج حت
دردنــاک خبــر هــم ندارنــد، چــه برســد 
ــی را  ــه کوچک ــن نقط ــه چنی ــه اینک ب

ــد. ــود بدانن ــام درد خ ــل تم دلی
ــاط  ــش نق ــر نق ــر بیانگ ــات اخی مطالع
ماشــه اي فعــال در ایجــاد و حفــظ 
ــد ســردرد، کمــردرد،  درد موضعــي مانن
ــي،  ــي گیجگاه ــل فک ــاالت مفص اخت
ســندرم درد مزمــن لگــن و نیــز درد 
عمومــي ماننــد فیبرومالژیــا یــا ســندرم 
ــان  ــج نش ــن نتای ــد . ای ــش مي باش ویپل
ــاط  ــت نق ــن اس ــه ممک ــد ک ــي دهن م
ماشــه اي فعــال بــه نوعــي زمینــه ســاز 
ــي  ــه درد عموم ــي ب ــل درد موضع تبدی
تهاجمــی  باشــند. روش هــای غیــر 
متعــددی مثــل کشــش ، ماســاژ ، فشــار 
ایســکمیک ، لیــزر درمانــی ، گرمــا ، 
 ،TENS ، طــب ســوزنی ، اولتراســوند
بیوفیدبــک و درمــان هــای دارویــی برای 
بهبــود ســندروم درد میوفاشــیال و نقــاط 

ــوند ــی ش ــتفاده م ــه ای اس ماش

ــدون  منبــع: ســایت فیزیوتراپیســت هــای ب
مــرز

روش تشخیص 
نقاط ماشه ای

2700 ســال پیــش نینــوا در خــاک عــراق منزلگاه 
بیرحــم تریــن حاکم آن عصر، ســناخریب پادشــاه 
آشــور بــود. او 200 هــزار ســپاهی مجهــز داشــت 
ــی  ــدازه مردمان ــه ان ــنا خریب ب ــران س ــی پس حت
ــح شــده  ــه سرزمینشــان توســط آشــوریان فت ک
ــال 701  ــیدند. در س ــی ترس ــان م ــود از پدرش ب
ــن  ــور بزرگتری ــوری آش ــاد امپراط ــش از می پی
امپراطــوری جهــان اســت حکومتهــای همســایه 
ــوری  ــه امپراط ــراج ب ــت خ ــه پرداخ ــور ب مجب
آشــور بودنــد. و در غیــر اینصــورت ســرزمین آنهــا 
توســط آشــوریان فتــح و ضیمــه امپراطــوری آنان 

مــی شــدند. پادشــاه یهــودا از پرداخــت خــراج ســر مــی زنــد و جنگــی تمــام عیاردرمــی گیــرد 
آنهائیکــه زنــده مــی ماننــد بــه بردگــی گرفتــه شــده یــا تبعیــد مــی شــدند و آنچــه باقــی مــی 
مانــد بــه آتــش کشــانده مــی شــود. آشــوریان بــا هــراس افکنــی و بیرحمــی و کشــت و کشــتار 
امپراطــوری خــود را وســعت مــی دادنــد. گورهــای جمعــی کــه از آن زمــان بجــا مانــده اســت 

بیانگــر عمــق فاجعــه هــای انســانی رایــج در امپراطــوری هــای آن زمــان بــوده اســت.
ســناخریب در دیوارهــای کاخهــای نینــوا صحنــه هــای قتــل و کشــتار را که توســط ســربازانش 
انجــام مــی شــده اســت ثبــت کــرده تــا در معــرض دیــد همــگان قــرار داده شــود. آثــاری کــه 
ــخ کشــیدن و  ــار می ــه چه ــری از ســاخی دشــمن، ب ــده اســت تصاوی ــون برجــای مان ــا کن ت
زندانیانــی کــه بــه بردگــی کشــانده شــده انــد. ســناخریب پــس از آخریــن فتحش بیســت ســال 
بــر امپراطوریــش حکمرانــی کــرد ولــی باالخــره توســط یکــی از پســرانش کــه مــی خواســت 
ــه  ــرگ او تجزی ــس از م ــک صــد ســال پ ــد از حــدود ی ــردد کشــته شــد و بع جانشــین او گ

امپراطــوری آشــور آغــاز گردیــد.
داســتان ظهــور و ســقوط امپراطــوری آشــور نشــان مــی دهــد کــه بــرای تــداوم امپراطوریهــا 
وحشــت و قتــل و غــارت و خونریــزی کافــی نبــوده اســت. از آشــوریان چیــزی کــه بتــوان به آن 
افتخــار کــرد باقــی نمانــده اســت. فنیقیــان کــه در حاشــیه غربــی امپراطــوری آشــور زندگــی 
کــرده و بــه دریانــوردی مشــغول بودنــد بطــور منظــم بــه امپراطــوری آشــور خــراج پرداخــت 
ــه  ــا ب ــتجوی ط ــه در جس ــد ک ــور بودن ــود مجب ــراج خ ــت خ ــرای پرداخ ــا ب ــد. آنه می کردن
ســرزمین هــای حاشــیه دریــای مدیترانــه رفتــه و بــا مــردم مختلــف آن نواحــی ارتبــاط برقــرار 
کــرده و بــه زبانهــای مختلــف ســخن بگوینــد. تــا آن زمــان خــط فقــط عائــم ســاده و خاصــه 
شــده بــود، امــا فنیقــی هــا بــرای نخســتین بــار از عامتهایــی اســتفاده مــی کننــد کــه نمــاد 
صداهــا هســتند. ایــن روش نوشــتار بســیار بهتــر و کارآمدتــر و قابــل انعطــاف تر اســت و فنیقی 
هــا بــه هــر جــا کــه مــی رونــد ایــن خــط را توضیــح داده و بســط و نشــر مــی دهنــد. یونانــی ها 
و رومــی هــا الفبــای آنهــا را اقتبــاس مــی کننــد. ایــن الفبــا بــه شــالوده الفبــای التیــن تبدیــل 
مــی شــود. همــه الفباهایــی کــه امــروز شــناخته شــده انــد از خــط فنیقــی اقتبــاس شــده انــد.

همزمــان بــا افــول امپراطــوری آشــور یــک امپراطــوری جدیــد و پرقــدرت در خاورمیانــه در حال 
ســربرآوردن بــود. پارســیان کــه بــرای فتــح جهــان آمــده بودنــد و بــرای تبلیغات سیاســی روش 

خاص خــود را داشــتند.

 قسمت اول

مصمم شوید که کاری باید صورت گیرد، سپس راه انجام آن را خواهید یافت. 
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محلبــی از دســر هــای خوشــمزه و پرطرفــدار کشــور ترکیــه هســت 
کــه بــه پودینــگ شــیر ترکیــه ای معروفــه. محلبــی در طعــم هــای 
مختلــف تهیــه میشــه. در ایــن شــماره دســتور تهیــه محلبــی هویــج 
ــرای تهیــه محلبــی  ــزان مــی کنیم.مــواد الزم ب ــم شــما عزی را تقدی

هویــج 
هویج متوسط  4 عدد

شیر  2 لیوان
نشاسته گندم یا نشاسته ذرت   2 قاشق غذاخوری

ایرمیک )یا سمولینا(   1 قاشق غذاخوری
شکر  یک لیوان و نیم

مواد الزم برای تهیه محلبی سفید
شیر  4 لیوان

نشاسته گندم یا نشاسته ذرت    2 قاشق غذاخوری
آرد  2 قاشق غذاخوری

شکر   1 استکان )استکان کمر باریک( تقریبا 70 گرم
وانیل به میزان دلخواه

فندق، پودر یا خال پسته و یا هر چیز دیگر برای تزیین
دستور پخت 

ابتدا هویج ها را رنده کرده و با شکر تفت دهید.
نشاســته، شــیر و ایرمیــک را بــه مــواد اضافــه کــرده و تــا زمانــی کــه 

غلیــظ شــود بپزیــد.
سپس مواد محلبی را داخل قابلمه ای ریخته و هم بزنید.

روی اجــاق بگذاریــد و تــا زمانــی کــه غلیــظ شــود مــدام هــم بزنیــد 
و بپزیــد.

ــی  ــی هویج ــدا محلب ــر ابت ــورد نظ ــای م ــرف ه ــل ظ ــپس داخ س
ــد. ــفید را بریزی ــی س ــپس محلب ــه و س ریخت

وقتــی بســت روی آن را بــا محلبــی هویجــی و پــودر پســته تزییــن 
کنیــد.

نکتــه: ایرمیــک آرد قســمت داخلــی گنــدم و بــدون ســبوس اســت. 
بــه جــای آن آرد ســمولینا هــم مــی تــوان اســتفاده کــرد.

منبع : مجله تصویر زندگی

قــارچ شــکم پــر یکــی از پیــش غذاهای ســاده، شــیک و خوشــمزه اســت 
ــه  ــن غــذا ب ــرای تهیــه ای ــه راحتــی آمــاده و ســرو مــی شــود. ب کــه ب

تعــدادی قــارچ بــزرگ جهــت راحتــی کار نیــاز داریــم.

  مواد الزم:
گوشت چرخ کرده حدودا 150 گرم

پیاز متوسط 1 عدد
فلفل دلمه کوچک 1 عدد

قارچ درشت 4 تا 5 عدد
سیب زمینی متوسط 1 عدد

نمک و فلفل و رب گوجه به اندازه
ذرت پخته 2 قاشق سوپخوری

پنیر پیتزای ورقه ای یا رنده شده به اندازه

 طرز تهیه:
ــد پوســت  ــز بشــه بع ــد آب پ ــی رو بذاری ــز ســیب زمین ــل از هرچی قب
ــه مقــدار وســط دو نیمــه ســیب  ــد و ی ــد و از وســط نصــف کنی بگیری

ــا قاشــق خالــی کنیــد. زمینــی رو ب
قــارچ هــا رو هــم بشــورید و کاهــک رو از ســاقه جــدا کنیــد و یــه مقدار 

بــه قــارچ هــا آبلیمــو بزنیــد کــه موقــع پخت ســیاه نشــه.
پیــاز و فلفــل دلمــه ای رو یــه همــراه گوشــت چــرخ کــرده تفــت بدبــد 
و بعــد از اضافــه کــردن نمــک و فلفــل و زرد چوبــه ســاقه هــای قــارچ 
هــا رو کــه خــورد کردیــن رو بــه همــراه ذرت بــه مــواد اضافــه کنیــد و 
رب گوجــه رو هــم بریزیــد و بذاریــد یــه مقــدار تفــت بخــوره بعــد شــعله 

رو خامــوش کنیــد.
ــد و در صــورت  ــوی ظــرف بچینی ــا رو ت ــی ه ــا و ســیب زمین ــارچ ه ق
ــواد  ــد از م ــد بع ــون چــرب کنی ــن زیت ــا روغ ــرف رو ب ــف ظ ــل ک تمای
ــا  وســط قــارچ هــا و ســیب زمینــی هــا رو پــر کنیــد و روی مــواد رو ب
پنیــر پیتــزا بپوشــونید بعــد 10 دقیقــه تــوی فــر یــا مایکروویــو بذاریــد 

ــا پنیــر آب بشــه و طایــی                                                ت
 نوش جان

محلبی هویج دسر 
ترکیه ای خوشمزه و 

مجلسی

کدبانوگری
قارچ شکم پر



بهتر است رو
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سالمتي و 
طول عمر را 
در خوراکي ها 

بیا بیم  

انگورمیــوه ایســت شــناخته شــده، لطیــف و شــیرین کــه دانــه هایــش در خوشــه قــرار دارد. ایــن میــوه دارای 
انــواع زیادیســت، بطــوری کــه تاکنــون رقــم قطعــی آن اعــام نشــده اســت. درخــت آن بــه نامهــای رز، مو، 
تــاک، رزگــون، رزجــون، تنــگ و کرمــة البیضــا شــناخته شــده و قســمتهای مــورد اســتفاده آن میــوه، بــرگ، 
دانــه، و شــیر گیاهــی اش میباشــد.  دانــه هــای انگــور بــه رنگهــای  ســبز، صورتــی، ســیاه و بنفــش بــوده 
و شــکل دانــه هــا، ریــز، درشــت، گــرد، بیضــی، دراز متوســط، دراز بلنــد، بــا هســته و بــی هســته میباشــد. از 
اســتثناهای ایــن میــوه نوعــی انگــور معطر اســت کــه انگــور گاب نامیــده شــده و در الجزایــر فراوان اســت 
و نوعــی دیگرکــه در شــیراز بــوده و بــه شــکر شــیراز مشــهور اســت را میتــوان نــام بــرد. نــارس ایــن میــوه 
کــه غــوره نامیــده مــی شــود، تــرش و قابــض بــوده و یکــی از چاشــنی هــای مفیــدی اســت کــه عــاوه بر 
اینکــه  در رژیــم الغــری مــورد اســتفاده بــوده ضــد نقــرس، ضــد رماتیســم و قاعــده آورســت. نــام مشــهور 
تریــن انــواع انگــور: صاحبــی، خلیلــی، یاقوتــی، عســکری، ریــش بابــا، فخــری، انگــور ســیاه و انگــور آونگ 
و... می باشــد. آب انگــور پــس از تخمیــر شــدن بــه شــراب تبدیــل شــده و از تقطیــر آن الــکل بدســت مــی 
آیــد. شــیره و ســرکه ایــن میــوه کــه معــرف حضــور همــگان اســت، از محصــوالت انگــور بــوده و نیــازی 
بــه معرفــی ندارنــد. انگــور دارای ویتامینهــای آ و ب و ث و د و مــواد قنــدی، امــاح معدنــی، آهــن، منگنــز، 
کلســیم، منیزیــم، فســفر، مــواد چربی بــوده  و همچنیــن حاوی  پتــاس، آهک، کلر، ید، ســیلیس، آرســنیک، 
تانــن، اســید تارتاریــک و عوامــل زنده ای مانند دیاســتازها اســت کــه آن را تبدیــل به مجموعــه ای از عناصر 
وعوامــل ســودمند مــی کنــد. بطــوری کــه میتــوان گفــت انگــور هــم یــک غــذای کامــل و هــم یــک انبــار 
دارو ســت و بــه همیــن دلیــل دارای ارزش غذایــی باالیــی اســت. قنــد آن بطــور مســتقیم وارد خون میشــود 
و در عضــات و کبــد ذخیــره میگــردد و ایــن در حالــی اســت کــه ســایر قندهــا در ابتــدا بایــد بــه قنــد انگور 
تبدیــل شــده و ســپس وارد خــون مــی گردنــد. انگورترشــی خــون و مایعــات بــد آنــرا کــم مــی کنــد و بــه 
همیــن دلیــل ترشــحات رحــم را قلیایــی کــرده و کرومــزوم هــای مــاده را از بیــن بــرده و در صورتــی کــه 
فرزنــدی بوجــود بیایــد پســر مــی گــردد. از ســرطان پیشــگیری کــرده و ســموم بــدن را دفع می کنــد. ملین 
و مقــوی دســتگاه هاضمــه اســت وازســوء هاضمــه و خونریــزی معــده  پیشــگیری میکنــد.در بیمــاری های 
گوارشــی ماننــد یبوســت و ورم روده هــا ســودمند بــوده و از پیــدا شــدن ســنگ در کلیــه و مثانــه پیشــگیری 
میکنــد.  امــراض شــریانی و وریــدی  را درمــان کــرده، کــم خونــی را از بیــن بــرده، عــوارض فشــار خــون را 
کاهــش داده و زیــادی اوره را برطــرف میکنــد. بهتریــن دوســت بــرای کبــد و کلیــه بــوده و محــرک اعمــال 
کبــدی اســت. اگــر آب انگــور را بعــد از شــیر خشــک بــه اطفــال بدهیــد، از عــوارض شــیر خشــک روی کبد 
آنهــا جلوگیــری مــی کنــد. بــرای مفاصــل نیــز مفیــد بــوده و درد آنــرا کاهــش میدهــد. انگــور هــم چــاق 
کننــده اســت و هــم الغــر کننــده. اگــر میخواهیــد الغــر شــوید صبحانــه تنها انگــور بخوریــد  تــا ظهر بجز 
انگــور غــذای دیگــری نخوریــد . افــراد ضعیــف البنیــه کــه مــی خواهنــد چــاق شــوند،این  میــوه را با غــذا و 
نــان میــل کننــد تــا بــه وزن مطلــوب برســند. انگــوری کــه تــازه چیــده شــده باشــد، نفــاخ و بــاد آور اســت. 
در صورتــی کــه اگــر دو یــا ســه روز از چیــده شــدنش گذشــته باشــد مفیــد تــر و ارزش غذایــی آن باالتــر 
مــی رود. مالیــدن انگــور بــه صــورت و پوســت رنــگ آنــرا روشــن کــرده و بــه نرمــی و لطافتــش مــی افزاید. 
همچنیــن مالیــدن تفالــه انگــور در حمــام به بــدن، باعث تســکین درد رماتیســم، ســیاتیک و نقرس میشــود. 
انگــور و مویــز هــردو، همــراه بــا دانــه، داروی دردهــای روده بــوده ، ولــی بــرای معــده هایــی کــه مرطــوب 
و خونــی هســتند مضــر مــی باشــد، مگــر اینکــه بــا زیــره میــل شــود.  بعــداز خــوردن انگــور ازنوشــیدن آب 
ســرد پرهیــز کنیــد . بــه اعتقــاد ابــن ســینا هر انگــوری بــرای آبــدان )مثانــه ( زیــان آور اســت. بــرگ درخت 
آن  دارای تانــن، بــی تــار تــارات دو پتــاس، نشاســته، اســید مالیــک، یــک نــوع صمــغ، قنــد، اکــزاالت دو 
پتــاس، ســولفات کلســیم و چنــد ترکیــب شــیمیایی اســت کــه ایــن ترکیــب شــیمیایی در برگهایــی کــه در 
پاییــز چیــده شــده  بیشــتر دیــده مــی شــود. بــرای دلمــه و خیــار شــور از آن اســتفاده مــی شــود. طعــم برگ 
مــو تــرش و کمــی گــس میباشــد و در طــب ســنتی بــه عنــوان مقــوی معــده  و درمــان کننــده اســهال 
مزمــن، یرقــان، خــون دمــاغ و حبــس البــول مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد. زمانی کــه درخت انگــور نابهنگام 
هــرس شــود، آبــی از ســر شــاخه هــای آن بیــرون مــی آیــد کــه بــه آن اشــک مو مــی گوینــد. مایعــی زالل 
و بــی رنگســت کــه ســابقا بــرای درمــان امــراض جلــدی زیــاد مصــرف داشــت، ولــی در طــب امــروز فقــط 
بــرای معالجــه چشــم درد و بــه صــورت کمپــرس بــرای التیــام تمــام زخمها بــه کار مــی رود. نوشــیدن یک 

قاشــق از آن هــر روز صبــح ناشــتا، بــرای مبتایــان بــه ســنگ کلیــه و مثانــه مفید میباشــد. 
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ماننــد گذشــته جلســه ی انجمــن بانوان 
نیکــوکار مؤسســه در آخریــن پنجشــنبه 
مــاه آبــان برگــزار شــد. حضــور برجســته ی اعضــاء انجمــن در ایــن 
ــود. گــروه ســرود مددجویــان مؤسســه هــم در  جلســه چشــمگیر ب
ــدا کــرده و ســرودی را کــه ســه ســال قبــل در  جلســه حضــور پی
ــام اول را کســب نمــوده  ــا آن مق ــده و ب جشــنواره ی اســتانی خوان
بودنــد اجــرا نمودنــد. همچنیــن در پایــان ایــن جلســه کلیپــی کــه 
از ســفر زیارتــی مشــهد مقــدس مددجویــان تهیــه شــده بــود پخــش 

گردیــد. 

اســت  مصــادف  روز  ایــن 
روز  دســامبر  ســوم  بــا 
ــی معلولیــن کــه همــه  جهان
ــی  ــن ذهن ــه معلولی ــه خیری ــبت مؤسس ــن مناس ــه همی ــاله ب س
ــز و مســئولین  ــد مــردم عزی امیرالمؤمنیــن)ع( ســبزوار مــورد بازدی

گرامــی شــهرمان قــرار مــی گیــرد. 
امســال هــم مراســم بســیار بــا شــکوهی در محوطــه ی آسایشــگاه 
یــا در داخــل ســالن برگــزار شــد. حضــور بعضــی از اعضــاء محتــرم 
ــردم  ــن م ــود. همچنی شــورای اســامی شــهر ســبزوار چشــمگیر ب
عزیــز و خانــواده هــای محتــرم ســبزواری بــه رونــق جشــن افــزوده 
ــه  ــرای برنام ــه اج ــز ب ــوان نی ــرم ورزش بان ــای محت ــأت ه و هی

ــد.  پرداختن
گــروه ورزش باســتانی از زورخانــه مــوالی متقیــان و حضــور 
گروه هــای مختلــف از جملــه گــروه دف نــوازان ماهــور نیــز نشــانگر 

ــود. ــا ب ــان م ــروه مددجوی ــه گ ــهریان ب ــردم و همش ــه م عاق

امــروز ریاســت محتــرم اداره ورزش و 
ــود و  ــکاران خ ــاق هم ــه اتف ــان ب جوان
مســئولین هیــأت هــای ورزشــی بــه 
ــا  ــار آن ه ــتانه کن ــی دوس ــده و در جمع ــان آم ــدار مددجویانم دی
ــر  ــی در دفت ــم اندیش ــه ه ــد، جلس ــان بازدی ــد. در پای ــرار گرفتن ق
مدیــر عامــل مؤسســه برگــزار شــده و بــرای رشــد ارتباطــات 
دوطرفــه مؤسســه و اداره ی ورزش تصمیمــات خوبــی گرفتــه شــد 
و همچنیــن هیــأت هــای ورزشــی نیــز قــول همــکاری هــا و حضــور 

ــد. ــگاه را دادن ــف آسایش ــای مختل ــن ه ــتر در جش بیش

14 آبان

14 آبان

12 آذر
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معلولیــن  روز جهانــی  مناســبت  بــه 
بهزیســتی  اداره  محتــرم  ریاســت 
ــی آن  ــکاران گرام ــی از هم ــاق جمع ــه اتف ــبزوار ب ــتان س شهرس
اداره و بــه منظــور بازدیــد و تبریــک ایــن روز در میــان همــکاران و 
مددجویــان مــا حضــور پیــدا کردنــد. حضــور ایــن عزیــزان بــا بازدید 
ریاســت محتــرم اداره ثبــت احــوال و همکارانشــان همزمــان گردیــد. 
ابتــدا بازدیــدی از آسایشــگاه انجــام شــد و ســپس جمــع حاضــر در 
دفتــر مدیــر عامــل مؤسســه حضــور پیــدا کردنــد. در طــول بازدیــد 
مهمانــان گرامــی مددجویــان و همــکاران مــا را بــه مناســبت شــغل 
ســختی کــه دارنــد مــورد لطــف و مرحمــت قــرار دادنــد. در پایــان 
ســرکار خانــم مرضیــه کســرایی فــر ریاســت محتــرم اداره بهزیســتی 
ــه  ــل مؤسس ــر عام ــات مدی ــه از زحم ــداء تقدیرنام ــا اه ــبزوار ب س

ــد. ــر بعمــل آوردن تقدی

13 آذر

جهانــی   روز  آذر،   12 مناســبت  بــه 
ــن  ــه معلولی ــه خیری ــن، مؤسس معلولی
ــرم  ــد ریاســت محت ــورد بازدی ــن روز م ــن در ای ــی امیرالمؤمنی ذهن
ــای  ــش ه ــت. در بخ ــرار گرف ــان ق ــکاران عزیزش ــت و هم اداره پس
ــه داده و  ــات الزم را ارائ ــا توضیح ــکاران م ــه هم ــف مؤسس مختل
مهمانــان گرامــی بــا امــور جــاری مؤسســه آشــنایی پیــدا نمودنــد.

ــان  ــه مهمان ــران مؤسســه ب ــل توضیحــات مدی ــر عام ــر مدی در دفت
گرامــی عرضــه شــد و در پایــان بــا اهــداء یــک جلــد آلبــوم تمبــر 

ــر و تشــکر بعمــل آمــد.  ــران تقدی اختصاصــی از زحمــات مدی

جمعــی از مددجویــان مــا بدنبــال 
محتــرم  انجمــن  هــای  پیگیــری 
بانــوان در جلســه ی شــورای اســامی شــهر ســبزوار حضــور پیــدا 
کردنــد. پــس از صحبــت هــای مدیــر انجمــن بانــوان دربــاره لــزوم 
همراهــی بیشــتر شــورای اســامی شــهر و شــهردار و ســایر ادارات 
ــه امیرالمؤمنیــن)ع(  ــران مؤسســات خیریــه خصوصــا خیری ــا مدی ب
کــه محیــط مناســب و قابــل رقابتــی را بــا مؤسســات خــوب کشــور 
ــد. ســپس همــکاران مــا هــم  آمــاده ســاخته اســت صحبــت کردن
توضیحاتــی دربــاره مؤسســه بــه اعضــاء محتــرم شــورا ارائــه کــرده 
ــه نمایندگــی از ســایر  ــی ب ــا زهــره اخاق ــان مددجــوی م و در پای
مددجویــان از بازدیــد اعضــاء محتــرم شــورای شــهر در روز جهانــی 
معلولیــن تشــکر کــرده و خواســتار ادامــه ی همــکاری هــای بیشــتر 

ــد. ــران مؤسســه گردی ــا مدی ــان ب آن

محتــرم  معاونــت  روز  ایــن  در 
ذهنــی  معلولیــن  خیریــه  مؤسســه 
ــان و  ــن از کارکن ــد ت ــاق چن ــه ا تف ــبزوار ب ــن)ع( س امیرالمؤمنی
ــه  ــل ب ــک روز حمــل و نق ــه منظــور تبری ــان آسایشــگاه ب مددجوی
ــا اهــدای شــاخه هــای گل  ســازمان اتوبوســرانی ســبزوار رفتــه و ب
ــوده و  ــی نم ــا قدردان ــات آن ه ــازمان از زحم ــان آن س ــه کارکن ب
ایــن روز را تبریــک گفتنــد. در ادامــه مددجویــان مــان در ایســتگاه 
اتوبــوس جلــو در آسایشــگاه مســتقر شــده و بــا اهــداء شــاخه هــای 
ــای مســیر از  ــا و تاکســی ه ــوس ه ــرم اتوب ــدگان محت ــه رانن گل ب
ــوت  ــه دع ــد از مؤسس ــه بازدی ــان را ب ــرده و ایش ــکر ک ــا تش آن ه

می نمودنــد.

هیچ چیز غیر ممکن نیست، خود کلمه می گوید من ممکن هستم!

14 آذر

17 آذر

26 آذر
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جشــن تقدیــر از انجمــن بانــوان نیکوکار 
ذهنــی  معلولیــن  خیریــه  مؤسســه 
ــواده  ــد. خان ــزار گردی ــن روز برگ ــبزوار در ای ــن)ع( س امیرالمؤمنی
هــای اعضــاء انجمــن در ایــن جشــن حضــور داشــتند. خــوش آمــد 
گویــی جنــاب آقــای دکتــر فــروزان ریاســت محتــرم هیــأت مدیــره 
آغازگــر برنامــه هــا بــود کــه ضمــن خــوش آمــد گویــی، از زحمــات 
ــد تشــکر  ــف حضــور دارن ــه هــای مختل ــزان کــه در برنام ــن عزی ای
کردنــد. ســخنران بعــدی مراســم ســرکار خانــم فریــده بلوکــی مدیــر 
ــی  ــخنرانی کامل ــه در س ــد ک ــوکار بودن ــوان نیک ــن بان ــل انجم عام
ضمــن تشــریح فعالیــت هــای گذشــته انجمــن بانــوان نیکــوکار در 
ــن  ــی در تأمی ــه حت ــران مؤسس ــه مدی ــا ب ــاری آن ه ــه از ی مؤسس

ــی تشــکر کــرد. بخشــی از هزینــه هــای اجرای
ــس  ــاح، جــواد و یون ــر ف ــان اصغ ــز ســبزواری آقای ــدان عزی هنرمن
ــای  ــور آق ــوازی ماه ــروه دف ن ــنقری و گ ــن فس ــی، محس لندران
حســن روحــی و خانــم هــا مــژگان باقــرزاده، عاطفــه فیــض آبــادی 
و بهنــاز تــاج آبــادی بــا اجــرای برنامــه هــای موســیقی و اســتند آپ 
اوقــات خوبــی را بــرای حاضریــن فراهــم آوردنــد. هزینــه هــای ایــن 
جشــن توســط خیریــن و اسپانســرها تأمیــن گردیــد کــه از آن هــا 

هــم قدردانــی مــی شــود.

ایــن روز مصــادف بــا 22 دی مــاه و 
زینــب)س(  حضــرت  والدت  ســالروز 
اســت کــه بــه نــام روز پرســتار نامگذاری 
ــوان نیکــوکار از خدمــات ایــن  ــا همــت و حضــور بان شــده اســت. ب
ــداری  ــا نگه ــان گل م ــت از مددجوی ــت دق ــه در نهای ــزان ک عزی
ــددکاران و  ــه م ــان از جمل ــر کارکن ــا دیگ ــکاری ب ــا هم ــوده و ب نم
ــا فراهــم آورده  ــرای آن ه ــاران محیــط امــن و ســالمی را ب ــدد ی م
ــه پرســتاران  ــر و تشــکر شــد. اهــداء شــاخه هــای گل ب ــد، تقدی ان
ــن  ــه ی ای ــن صحن ــی شــاید بهتری ــران انجــام شــد ول توســط مدی
مراســم اهــداء شــاخه گلــی بــود کــه نصــرت مددجــوی گل مــا بــه 
ــام داد. ــتاران انج ــی از پرس ــه یک ــان ب ــه ی مددجوی ــت از هم نیاب

5 بهمن

22 دی

22

قدرت تخیل، ما را نامحدود می کند.

جشــن شــب یلــدا بــا یــک روز تأخیــر 
و بــا حضــور پرشــور همشــهریان عزیــز 
و هنرمنــدان محبــوب ســبزوار در محــل تــاالر یــاس برگــزار گردیــد. 
ــا چیدمــان قشــنگی از کرســی هــای متعــدد  دکــور ایــن مراســم ب
ــرز  ــه ط ــده و ب ــرار داده ش ــته ق ــاری از گذش ــر روی آن آث ــه ب ک
ــب  ــوص ش ــای مخص ــا و گل ه ــل ه ــا و آجی ــوه ه ــا می ــی ب زیبای
ــوان نیکــوکار زحمــات زیــادی  ــود. انجمــن بان چلــه تزئیــن شــده ب

ــر ایــن جشــن کشــیدند.  در برگــزاری هرچــه باشــکوه ت
همــه ی هنرمنــدان حاضــر هــم بطــور رایــگان و فقــط بــرای شــادی 
ــه  ــرا و ب ــود را اج ــب خ ــیار جال ــای بس ــه ه ــان برنام دل مددجوی
نمایــش درآوردنــد. شایســته اســت در ایــن جــا از هنرمنــدان عزیــز 
ــی  ــان، مجتب ــیاوش رضائی ــان س ــاب آقای ــک جن ــاور موزی ــروه پ گ
ــد  ــهرآبادی، حمی ــن ش ــدم، محس ــوی مق ــدی عل ــایی، مه شمس
ــد  ــان ســعید مشــتاقی، حام ــن آقای ــزی و همچنی نودهــی، رضــا ای
ــان  ــی آقای ــص محل ــروه رق ــی و گ ــال باغان ــواد و ج ــدری، ج حی
ــی،  ــین کامل ــخن، حس ــادی س ــژاد، ه ــینی ن ــعود حس ــید مس س
محســن گرایلــی، یونــس نیشــابوری، توحیــد کوشــکی، ســید متیــن 
ــا  ــه ب ــردم ســبزوار ک ــد از م ــن بای ــردد. همچنی حســینی تشــکر گ
ــق  ــا رون ــم م ــه مراس ــن ب ــن جش ــود در ای ــوش خ ــور خودج حض

ــد تشــکر شــود. ــراوان دادن ف

1 دی






