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نزدیــک بیســت ســال اســت کــه در این مؤسســه مشــغول بــکار شــده ام، 
ــه  ــم و رقی ــوم و مری ــا معص ــر روز ب ــه ه ــت ک ــال اس ــت س ــک بیس نزدی
ــال  ــاز و... امث ــیمین و مهن ــرت و س ــری و نص ــه و صغ ــی و راضی و شمس
ــه  ــک بیســت ســال اســت ک ــرده ام، نزدی ــم زندگــی ک ــران گل ــن دخت ای
ــه دل  ــا خنــده هــای از ت ــول شــده و ب ــج آن هــا مل ــا تماشــای درد و رن ب
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 
ــد کــه دلشــان  ــر، هیــچ قــوم و خویشــی را ندارن هــای جورواجــور دور و ب
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 
ــان  ــرای اســکان و نگهــداری و توانبخشــی تعــدادی از مــدد جوی ــی ب جای
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 
ــوارد  ــد، در بســیاری م ــوده ای ــی ب ــن ذهن ــا معلولی ــا ب ــورد انســان ه برخ
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 
ــده خــودش  ــد عقــب مان ــرای برانگیختــن احساســات رهگــذران ازفرزن و ب

اســتفاده مــی نمایــد.
ــرش  ــو را پذی ــر مددج ــط 114 نف ــا فق ــد م ــه اطــاع داری همانطــور ک
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 164 نفــر 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 
می کنیــد، آگاهــی داریــد کــه در حــال ســاخت ســاختمان جدیدی هســتیم 
ــه  ــم ک ــان داری ــر چــه ســریعتر برســیم. ایم ــن هــدف خــود ه ــه ای ــا ب ت
شــما خواننــده عزیــز کــه در نزدیــک بــه بیســت ســال گذشــته مــا را تنهــا 
ــا حضــور  ــه گرمــی فشــرده و ب نگذاشــته ایــد اکنــون هــم دســت مــا را ب

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 

ــد آمد.  خواهی
1- هزینــه 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 95 و 96 و 97 در نمــودار زیــر بخوبــی ارائــه شــده و بــا 
توجــه بــه آن مــی تــوان  دریافــت کــه رشــد افزایــش هزینــه هــای ســال 
97 بــه 96 بیشــتر از دو برابــر رشــد هزینــه هــای ســال 96 بــه 95 اســت. 

به جای اینکه به تاریکی دشنام بدهیم بهتر است شمعی بیفروزیم
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امــا در نمــودار زیــر بــه راحتــی مــی 
تــوان تشــخیص داد کــه رشــد ســرانه هــای 
ــبت  ــه 96 نس ــال 97 ب ــی س ــی دولت دریافت
ــه 95  ــه رشــد ســرانه دریافتــی ســال 96 ب ب

ــت. ــته اس ــش داش کاه

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 کاما مشــخص 

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

خانــواده هــای مددجویــان 5/49 درصــد مــی باشــد.

بــا توجــه بــه دو نمــودار فــوق مــی تــوان ایــن 
نتیجــه را گرفــت کــه بــرای تأمیــن هزینــه هایی 
ــاال رفتــه و متأســفانه کمــک  کــه سرســام آور ب
ــته  ــد نداش ــا آن رش ــب ب ــی متناس ــای دولت ه
ــن در  ــکاران م ــای هم ــت ه ــد فعالی ــت، بای اس
ــتر از  ــه بیش ــی هرچ ــای مردم ــن درآمده تأمی

بــا توجــه بــه نمــودار فــوق ســهم مؤسســه در 
ــه هــای نگهــداری 68/66 درصــد  ــن هزین تأمی
ــق  ــک ســال موف ــم ی ــر توانســته ای اســت و اگ
ــه  ــاله ی مؤسس ــه ی 19 س ــر را در کارنام دیگ
ــت  ــن موفقی ــده ای از ای ــهم عم ــم، س بگذرانی
ــی  ــدگان گرام ــما خوانن ــات ش ــدار اقدام را وام
ــای  ــه ه ــه برنام ــه ب ــتیم ک ــی هس و عاقمندان
مؤسســه اعتمــاد کــرده و مــا را در ایــن راه 

ســخت یــاری نموده ایــد. بــه امیــد آنکــه در ســال 1398 هــم 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 

ــردد.  ــران گ ــده اســت جب ــغ گردی ــا دری ــه از آن ه عاطفــی ک

آرامش در طوفان.سالح عاقالن است
نشریه شماره 64

سال هجدهم
تابستان 98 5

نمودار مقایسه ای رشد 
هزینه ها در سال های

 96 و 97

نمودار مقایسه ای رشد 
سرانه دولتی سال های 96 

و 97

نمودار آمار مقایسه ای 
هزینه ها و دریافتی ها



ــفند  ــخ 27 اس ــال 97  در تاری ــوری س ــنبه س ــم چهارش مراس
ــا حضــور مددجویــان  ــر از بقیــه مــردم و ب مــاه، یــک شــب زودت
و کارکنــان مؤسســه در محوطــه برگــزار شــد. حضــور بعضــی از 
اعضــاء انجمــن بانــوان و عاقمنــدان 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 
ــا  ــزوده شــده و ب ــا اف ــع م ــه جم ــم بطــور خودجــوش ب ــوی ه ن
ــزود. از همــه ی  ــن اف ــه شــادمانی حاضری ــازی ب اجــرای ســیاه ب
هنرمنــدان و همــکاران و مــردم خــوب ســبزوار و اعضــای محتــرم 
ــن  ــر ای ــه بهت ــزاری هرچ ــه در برگ ــایرین ک ــوان و س ــن بان انجم
جشــن ایرانــی همــکاری نمودنــد تشــکر و قدردانــی مــی نماییــم. 

تحویل سال نوچهارشنبه سوری

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

گزارش چند رویداد

 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 
ــو شــدن،  ــا احساســی مــوج میــزد احســاس ن ــان م دل مددجوی
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 
ــود بنشــینند و ســال را  ــا شــده ب ــز مهی ــن عزی ــی از خیری و یک

تحویــل کننــد.
حضــور همــکاران و بعضــی از هنرمنــدان عزیــز کــه همــواره در 
کنــار مددجویانمــان هســتند شــادی و گرمــای خاصــی بــه محفل 
ــرای  ــان پذی ــب مددجوی ــی از ش ــا پاس ــود و ت ــب داده ب آن ش
ــک  ــد را تبری ــد و عی ــه موسســه  آمدن ــه ب ــد ک ــی بودن میهمانان
گفتنــد. جــا دارد از حضــور آقایــان جــواد و جــال باغانی و ســرکار 
خانــم قلعــه نــوی هنرمنــدان آن شــب تقدیــر و تشــکر بعمــل آید.
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جشن کرامت
اردوی کاشمر

روز را با خنده آغاز کن تا زندگی با خنده در دستانت شکوفا شود
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ــار قرعــه  دوشــنبه شــانزدهم اردیبهشــت مــاه 1398، ایــن ب
ســفر دختــران عزیزمــان بــه نــام زیــارت امامــزادگان شهرســتان 
کاشــمر درآمــد. بانــوی خیــر و بزرگــواری کــه میزبــان پذیرایــی 
50 نفــر 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 
ــی و  ــن تاریخ ــدن اماک ــی)س(، دی ــید مرتض ــزه)س( و س حم
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.

12 تیــر 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 
ــید  ــخن، س ــادی س ــان ه ــدان، آقای ــی هنرمن ــن از هنرنمای جش
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 
ــگ و ارشــاد اســامی  ــرم اداره فرهن ــدم ریاســت محت شــجاع مق
ــار  ــن در کن ــب جش ــه ش ــم ک ــکر نمایی ــر و تش ــبزوار تقدی س
مددجویــان حضــور داشــتند و چنــد کامــی بــا مدعویــن صحبــت 
نمــوده و ایــن روز را بــه همــه بخصــوص دختــران آســمانی ایــن 
مجموعــه تبریــک گفتنــد. در پایــان هم مســابقه ای برگــزار گردید 
ــای دارینــی  ــاب آق ــزی از طــرف اسپانســر مســابقه جن کــه جوای
ــه شــرکت  ــی ب ــی نیازل ــر مؤسســه مشــاوره شــغلی و کاریاب مدی
کننــدگان اهــدا شــد کــه از ایشــان نیــز تشــکر و سپاســگزاری مــی 

نماییــم.



پایان دادن به گفتگوهای درون یعنی رسیدن به آرامش

جشن عیدانه8
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 می باشــند: 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
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سال 1350 
خانــه داشــت غــرق مــی شــد. مــادرم، دوبــاره پســر بزرگــش را روانــه کرد 
تــا بــا دوچرخــه کوچکــش شــهر را بگــردد. پــدرم، از دیشــب برنگشــته بــود. 
ــه اســت.  ــه آب همــه جــا را گرفت ــد ک ــب از خــواب می پری ــرم، مرت خواه
ــا  ــه کنــان برگشــت و خبــر داد کــه ت ــرادرم گری هــوا کــه روشــن شــد، ب
کنــار رودخانــه رکاب زده و لبــاس هــای آقاجان)پــدرم را می گفــت( را کنــار 

رودخانــه دیــده اســت.
همان روز ظهر پدرم را از آب گرفتند و به خاک سپردند.

سال 1362 
گمانــم آخریــن روزهای ســال چهارم دبیرســتان بــودم. من در دبیرســتان 
امــام خمینی)مجــم ســابق( مینودشــت درس خوانــده ام. رشــته ی من علوم 
تجربــی بــود، امــا عاشــق ادبیــات و زنــگ انشــاء بــودم. دبیــر ادبیــات مــا مرد 
بلنــد قــد و خــوش لهجــه و خــوش ســیمایی بــود بــه نــام آقــای نادمــی، بــا 
اصالــت طبســی و البتــه لطافــت کویــری. زنــگ ادبیــات، مــن، دقیقــا روی 
ابرهــا بــودم. همــه چیــز بــه قاعــده بــود. معلــم، کاس، کلمــات، جمــات، 
افعــال، اصوات.....گاهــی بــرای نوشــتن یــک انشــای خــوب تــا صبــح بیــدار 
مــی مانــدم. درســت مثــل دوچرخــه ســواری کــه بــه عشــق رســیدن، تــا 
آن آخــر یــک نفــس رکاب مــی زنــد.  یــادم نمــی رود یــک بــار ســر کاس 
آقــای نادمــی چرتــم گرفــت و ســرم رفــت روی میــز. انــگار کــه هیــچ کــس 
انتظــار نداشــت؛ نــه چــرت مــرا و نــه مامــت اســتاد را. آخــر ســال آقــای 
نادمــی از دانــش آمــوز خوابالویــش دلجویــی کــرد؛ و مــن هنــوز کــه هنــوز 
اســت خمــار آن چــرت نیمــروزم کــه بعــد از آن، لطیــف تریــن ســرزنش 

عمــرم را شــنیدم. 

فروردین سی و هشت سال بعد
آن نوجــوان 12 ســاله را کــه یادتــان هســت؛ بــا آن دوچرخــه 26 
ــت؛  ــدرم را یاف ــری پ ــود اب ــه آل ــح م ــه در آن صب ــد از آنک ــی اش. بع قدیم

ــهر  ــراز ش ــر ف ــبز، ب ــه ای س ــط تپ ــج، وس ــت نارن ــر درخ ــاال، زی او را آن ب
ــه اش  ــا دوچرخ ــاره ب ــرد و دوب ــن ک ــان دف ــش و کودکی هایم کودکی های
شــروع بــه رکاب زدن کــرد. رکاب زد، رکاب زد، رکاب زد. قنــاد بــود و 

شــیرینی می فروخــت.

فروردین 98
ســاعت 1 صبــح یکــم فروردیــن 98 حاجی پــا را از روی رکاب برداشــت و 
دیگــر رکاب نــزد. دوچرخــه اش را کنــار رودخانــه، همانجایــی کــه بــا پــدرم 

خداحافظــی کــرد؛ جا گذاشــت.
 از اینجــا کــه مــن ایســتاده ام، درایــن مــه کمرنــگ ســاعت یــک صبــح 
اول فروردیــن، متوجــه پــچ پــچ بابایــم بــا بــرادرم میشــوم کــه در گوشــی 
مــی گوینــد: حــاال نوبــت اوســت کــه دوچرخــه اش را بــردارد. دوچرخــه ات 
را بــردار و رکاب بــزن آقــا ناصــر. دوچرخــه را برمیــدارم و از کنــار رودخانــه 
دور میشــوم. انــگار رکابــش نیــاز بــه تعمیــر مختصــری دارد. پاهایــم خیلــی 
بــی رمــق نیســتند ولــی دکترقلبــم گفتــه کمــی آرام تــر رکاب بــزن. کمــی 

آرام تــر. تــو از دوچرخــه ات مهمتــری.

اردیبهشت 98
ــم چــرا در بارانــی تریــن بهــار زندگیــم، خــزان هــا مرتــب از راه  نمیدان
میرســند. ایــن بــار آقــای نادمــی معلــم ســال هــای دور و نزدیکــم ســوگوار 
پســرش احســان اســت. خدایــش بیامــرزد. معلــم واژه هــای صبــر و ســرور 

دلــت آرام بــاد.

پایان داستان
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 
دارم وقتــی داســتان مــن تمــام مــی شــود برایــم بنویســند: دوچرخــه اش 

را ............. رکاب زد.

دوچرخه ات را 
خوب رکاب بزن

ناصر محمدی فر

nassermoh44@yahoo.com
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روزگاری پســرکی فقیــر بــرای گــذران زندگــی 
دست فروشــی  تحصیلــش  مخــارج  تأمیــن  و 
ــت  ــه می رف ــه آن خان ــه ب ــن خان ــرد؛ از ای می ک
تــا شــاید بتوانــد پولــی بدســت آورد. روزی متوجــه 
ــش  ــنتی برای ــکه 10 س ــک س ــا ی ــه تنه ــد ک ش
باقیمانــده اســت و ایــن درحالــی بــود کــه شــدیداً 
ــت  ــم گرف ــرد. تصمی ــنگی می ک ــاس گرس احس
ــه طــور  ــد. ب ــذا تقاضــا کن ــداری غ ــه ای مق از خان
اتفاقــی در خانــه ای 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 

ــرد. ــت ک آب درخواس
دختــر کــه متوجــه گرســنگی شــدید پســرک 
شــده بــود بــه جــای آب برایــش یــک لیــوان بزرگ 
شــیر آورد. پســر به آهســتگی شــیر را ســر کشــید 

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 
ــر  شــما سپاســگزاری می کنم.«ســال ها بعــد دخت
ــی  ــار شــد. پزشــکان محل ــه شــدت بیم جــوان ب
ــد و او را  ــار عجــز نمودن ــاری او اظه ــان بیم از درم
ــا  ــتادند ت ــهر فرس ــه ش ــات ب ــه معالج ــرای ادام ب
ــه  در بیمارســتانی مجهــز، متخصصیــن نســبت ب

ــد. ــدام کنن ــان او اق درم
ــی، جهــت بررســی وضعیــت  ــر هــوارد کل دکت
ــده شــد. هنگامــی  ــه مشــاوره فراخوان بیمــار و ارائ
ــه  ــهری ب ــه ش ــارش از چ ــد بیم ــه ش ــه متوج ک
آنجــا آمــده بــرق عجیبی در چشــمانش درخشــید. 
بافاصلــه بلنــد شــد و بــه ســرعت بــه طــرف اطاق 
بیمــار حرکــت کــرد. لبــاس پزشــکی اش را بــر تــن 
کــرد و بــرای دیــدن مریضــش وارد اطــاق شــد. در 

اولیــن نــگاه او را شــناخت.

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 
ــرای زن  ــت و ب ــی گذاش ــت. آن را درون پاکت نوش

ارســال نمــود.
بــاز کــردن پاکــت و دیــدن مبلــغ  از  زن 
ــه  ــود ک ــن ب ــه داشــت. مطمئ صورتحســاب واهم
بایــد تمــام عمــر را بدهکار باشــد. ســرانجام تصمیم 
ــاز کــرد. چیــزی توجــه اش را  گرفــت و پاکــت را ب
ــد کلمــه ای روی قبــض نوشــته  ــرد. چن ــب ک جل
ــن  ــای ای ــد: »به ــته آن را خوان ــود. آهس ــده ب ش
صورتحســاب قبــاً بــا یــک لیــوان شــیر پرداخــت 

ــت!« ــده اس ش

مدرســه ای دانش آمــوزان را بــا اتوبــوس بــه اردو 
می بــرد. در مســیر حرکــت، اتوبــوس بــه یــک تونل 
نزدیــک می شــود کــه نرســیده بــه آن تابلویــی بــا 
ــاع  ــر ارتف ــده می شــود: »حداکث ــن مضمــون دی ای

ــه متر« س
ارتفــاع اتوبــوس هــم ســه متــر بــود، ولــی چــون 
راننــده قبــاً ایــن مســیر را آمــده بــود بــا کمــال 
اطمینــان وارد تونــل می شــود، امــا ســقف اتوبــوس 
ــه  ــه ســقف تونــل کشــیده می شــود و پــس از ب ب
وجــود آمــده صدایــی وحشــتناک در اواســط تونــل 

ــد. ــف می کن توق
پــس از آرام شــدن اوضــاع مســئولین و راننــده 
ــت  ــه ناراح ــن صحن ــدن ای ــده و از دی ــاده ش پی
می شــوند. پــس از بررســی اوضــاع مشــخص 
ــد روی  ــفالت جدی ــه آس ــک الی ــه ی ــود ک می ش
ــده  ــاق ش ــن اتف ــث ای ــه باع ــیده اند ک ــاده کش ج
و همــه بــه فکــر چــاره افتادنــد؛ یکــی بــه کنــدن 
آســفالت و دیگــری بــه بکســل کــردن بــا ماشــین 

ــاز  ــدام چاره س ــچ ک ــا هی ــر و .... ام ــنگین دیگ س
نبــود تــا اینکــه پســربچه ای از اتوبــوس پیــاده شــد 
و گفــت: »راه حــل ایــن مشــکل را مــن می دانــم!«

یکــی از مســئولین اردو بــه پســر می گویــد: »برو 
بــاال پیــش بچه هــا و از دوســتانت جدا نشــو!«

ــه  ــد: »ب ــل می گوی ــان کام ــا اطمین پســربچه ب
خاطــر ســن کــم مــرا دســت کــم نگیریــد و یادتان 
ــه  ــی چ ــن کوچک ــه ای ــوزن ب ــر س ــه س ــد ک باش

ــه آن بزرگــی مــی آورد.« بایــی ســر بادکنــک ب
مــرد از حاضرجوابــی کــودک تعجــب کــرد و راه 
حــل را از او خواســت. بچــه گفت: »پارســال در یک 
نمایشــگاه معلم مــان یادمــان داد کــه از یک مســیر 
ــرای  ــه ب ــت ک ــم و گف ــور کنی ــه عب ــگ چگون تن
اینکــه دارای روح لطیــف و حساســی باشــیم بایــد 
درون مــان را از هــوای نفــس و بــاد غــرور و تکبــر و 
طمــع و حســادت خالــی کنیــم و در ایــن صــورت 
می توانیــم از هــر مســیر تنــگ عبــور کنیــم و بــه 

خــدا برســیم.«
ــه  ــن چ ــب ای ــید: »خ ــئول اردو از او پرس مس

ــوس دارد؟« ــه اتوب ــی ب ربط
پســربچه گفــت: »اگــر بخواهیــم ایــن مســئله را 

روی اتوبــوس اجــرا کنیــم بایــد بــاد الســتیک های 
اتوبــوس را کــم کنیــم تــا اتوبــوس از ایــن مســیر 

تنــگ و باریــک عبــور کنــد.«
پس از این کار اتوبوس از تونل عبور کرد.

ــرور و  ــر و غ ــوای کب ــردن درون از ه ــی ک خال
نفــاق و حســادت رمــز عبــور از مســیر های تنــگ 

زندگــی اســت.

داستان کوتاه
 بهای یک لیوان شیر

     اتوبوس مدرسه



در کشــور مــا ازدواج فامیلــی ماننــد ازدواج 
ــه -  ــر خال ــو و دخت ــر عم ــو- دخت ــر عم پس
پســر خالــه بســیار رواج دارد و در صورتــی کــه 
ــک  ــاوندان نزدی ــی و خویش ــجره فامیل در ش
دو طــرف بیمــاری شــناخته شــده ژنتیکــی یا 
عقــب ماندگی ذهنــی یــا ناهنجاریهــای عمده 
ــع  ــن ازدواج بالمان ــد ، ای ــته باش ــود نداش وج
ــا  ــل از ازدواج ب ــه قب ــت ک ــا الزم اس ــت ام اس
مشــاوره ژنتیــک، مشــورت شــود تــا عوامــل 
خطــر را بررســی کنــد. اطالعــات طبــی 
مســتقیم در زمینــه ژنتیــک در ایــن مشــاوره 
ــان  ــای آن ــواده ه ــاران و خان ــار بیم ، در اختی

ــرد.  ــی گی قرارم

ــه  ــل ازدواج چ ــک قب ــش ژنتی آزمای
فایــده ای دارد؟

ــا  ــد ب ــی توانن ــک م ــای ژنتی ــاوره ه مش
تشــخیص ناهنجــاری و رضایــت خانــواده هــا 
دســتور ختــم حاملگــی دهنــد. بــا تکنولــوژی 
ــا 80 درصــد معلولیــت  موجــود بیــش از 70 ت
ــگیری  ــای پیش ــگیری و راه ه ــل پیش ــا قاب ه
هــم دردســترس اســت امــا آگاهــی خانــواده 
هــا را مــی طلبــد. امــروزه می تــوان از داشــتن 
ــتن  ــرد و داش ــگیری ک ــول پیش ــد معل فرزن
فرزنــد معلــول مربــوط بــه گذشــته اســت. در 
گذشــته مشــاوره هــای زوجیــن تنهــا بــر روی 
ــه  ــروزه هم ــا ام ــوده ام ــمی ب ــاری تاالس بیم

بیماری هــا را شــامل می شــود.
ــا  ــردی ب ــود ف ــواده خ ــه در خان ــرادی ک اف
ــه  ــد ب ــا بای ــاص دارد حتم ــاری خ ــک بیم ی
ــورت  ــد . در ص ــه کن ــک مراجع ــاوره ژنتی مش
ــاری  ــه بیم ــواده ب ــال در خان ــرد مبت ــود ف وج
هایــی مربــوط بــه سیســتم اعصــاب مرکــزی 
ــی ،  ــای ذهن ــی ه ــب ماندگ ــد عق ــرد مانن ف
بــه ایــن علــت کــه ایــن بیمــاری هــا مربــوط 
بــه مســائل ژنتیــک اســت ،تمــام اعضــا بایــد 
حساســیت بیشــتری در ایــن زمینــه داشــته 
باشــند امــا در بیمــاری هــای روانــی و رفتــاری 
ماننــد اســکیزوفرنی کــه بــه عوامــل ژنتیــک 
نیــز مربــوط اســت ، حساســیت کمتــر اســت 

زیــرا شــرایط محیطــی در بــروز ایــن بیمــاری 
ــی  ــای خانوادگ ــه ه ــت. زمین ــر اس ــا موث ه
ســبب مــی شــود کــه ریســک ابتــال بــه ایــن 

ــد . بیمــاری هــا افزایــش یاب

انجــام بررســی های ژنتیــک هــم 
ــواده  ــا در خان ــه اینکــه آی بســتگی دارد ب
زن یا شــوهر بیمــاری خاصــی وجــود دارد 
و آیــا ژن آن بیماری مشــخص شــده اســت 

یــا خیــر؟
در ایــن صــورت می تــوان زوجیــن را از 
ــی  ــرد. بررس ــی ک ــاص بررس ــاظ آن ژن خ لح
تمــام ژن هــا امکان پذیــر نیســت، زیــرا 
ــترده  ــیار گس ــان بس ــی انس ــخه ژنتیک نس
اســت، بنابرایــن الزم نیســت همــه افــراد ایــن 

آزمایش هــا را انجــام دهنــد و ایــن کار فقــط در 
صــورت وجــود بیماری هــای خــاص خانوادگــی 
و مشــخص بــودن ژن معیــوب ضــرورت پیــدا 
ــی  ــر در ازدواج فامیل ــرف دیگ ــد. از ط می کن
ــوب  ــی مغل ــای ارث ــه بیماری ه ــال اینک احتم
خودشــان را نشــان دهند بیشــتر اســت. در کل 
بهتــر اســت از ازدواج هــای فامیلــی خــودداری 
ــی  ــن اهمیت ــی زوجی ــروه خون ــوع گ ــود. ن ش
ــم  ــی خان ــروه خون ــر RH گ ــط اگ ــدارد، فق ن
منفــی باشــد و گــروه خونــی فرزنــدش مثبــت 
ــارداری از  ــی ب ــه ط ــود ک ــود الزم می ش ش
آمپول هــای خاصــی اســتفاده کنــد تــا خــون 

جنیــن همولیــز نشــود.
ــراب  ــص و خ ــوزوم ژن ناق ــک کروم ــر ی اگ
داشــته باشــد و یکــی دیگــر ســالم و بیمــاری 

ــودش را  ــت خ ــن اس ــد ممک ــوب باش مغل
نشــان ندهــد، یعنــی فــرد آن ژن را دارد، امــا 
ــد.  ــک بیمــاری تظاهــر نمی کن ــه صــورت ی ب
امــا اگــر هــر دو ژن معیــوب باشــند بیمــاری 
خــود را نشــان می دهــد. 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 
ــتند  ــب هس ــوزوم غال ــه ات ــی ک بیماری های
یعنــی ژن شــان غالــب اســت، ممکــن اســت 
حتــی بــا یــک ژن هــم خــود را نشــان دهنــد.
ــل  ــه عوام ــته ب ــا بس ــی از معلولیت ه نیم
ــل  ــا عوام ــط ب ــر مرتب ــم دیگ ــک و نی ژنتی
ــگیری،  ــرای پیش ــه ب ــت ک ــک اس ــر ژنتی غی
ــد.  ــرار گیرن ــر ق ــد مدنظ ــته بای ــر دو دس ه
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 می دهــد مــورد بررســی قــرار دهنــد. 
ــمومیت ها،  ــا، مس ــی، آلودگی ه ــل محیط عوام
مــواد بیولوژیــک یــا شــیمیایی ازجمله مــوارد 

غیرژنتیــک موثــر بــر معلولیــت هســتند.
بیماری هــای عمومــی مــادر ماننــد دیابــت، 
هــم  عفونت هــا  و  روماتیســم  تیروئیــد، 
می تواننــد روی ســالمت مــادر و جنیــن تاثیــر 

ــد.  بگذارن
ــان  ــول در زم ــای معم ــا مراقبت ه ــه ب البت
بــارداری بــا تکیــه بــر ســالمت مــادر و جنیــن 
ــا  ــن بیماری ه ــد از ای ــا 50 درص ــوان ت می ت
ــه  ــد هرچ ــل بای ــن عوام ــرد. ای ــری ک جلوگی
ــت  ــن اس ــون ممک ــود، چ ــی ش ــر بررس زودت
ــراد از  ــه اف ــد ک ــته باش ــود داش ــائلی وج مس
ازدواج بــا یکدیگــر منصــرف شــوند یــا حتــی 
اگــر منصــرف نشــوند از مشــکل مطلع شــوند 
ــود را  ــی خ ــیر زندگ ــی مس ــاس آگاه و براس

انتخــاب کننــد.

در سراسر جاده زندگی،توقف ممنوع

نشریه شماره 64
سال هجدهم
تابستان 98 11
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درباره آزمایش ژنتیک بدانید
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20 اردیبهشت 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 
ــیل  ــدند. س ــبزوار ش ــق س ــان بیه ــی خیاب ــکونی راه ــازل مس ــد من خری
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 
ــن محــل هــای شــهر مــی باشــد.  ــون یکــی از بهتری اســم داد و هــم اکن
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 4 آئیــن نامــه آرامســتان ها کــه صراحــت دارد 
گورســتان نبایــد در معــرض وزش بــاد به ســوی شــهر باشــد این گورســتان 

جدیــد احــداث شــد. 

مجــددا هــم گورســتان خیرآبــاد را هــم در ســمت وزش بادهای ســطحی 
ــتاهای  ــای روس ــت آب ه ــن اس ــم ممک ــه ه ــد ک ــی کردن ــبزوار جانمای س
ــی ســبزوار و توحیــد  ــدی روی اهال ــر ب ــوده کنــد و هــم تأثی منطقــه را آل

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 1305 در کوچــه نــه بــام 
بــه ریاســت آقــای محمــد علــی صدفیــان تبریــزی راه انــدازی شــد. ســپس 
بــه منــزل حــاج محمــد علــی کاشــمری و بــه خیابــان 14 متــری رضایــی 
بعــدا کوچــه قنبــر ســیاه و ســرانجام بــه خیابــان فیــاض نقــل مــکان کــرد. 
ــران در  ــزل حقی ــیدی در من ــال 1305 خورش ــتری در س اداره دادگس
ــه  ــد از آن ب ــق و بع ــان بیه ــی خیاب ــام، ســپس پاســاژ بدیع ــه ب کوچــه  ن
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 1306 تأســیس شــد. ســپس بــه کوچــه آقــا، پــس از واقعــه 
1320 بــه منــزل یحیــی خــان داوری نقــل مــکان کــرد. غامرضــا امیــری 
اولیــن نامــه رســان ســبزوار بــوده و ســرانجام ایــن اداره بــه میــدان دروازه 
ــد تأســیس منتقــل  ــا ســاختمان جدی نیشــابور فلکــه پســت و تلگــراف ب
شــد. اداره نظمیــه یــا شــهربانی در ســال 1300 در کوچــه ارگ کنــار منــزل 
رضائــی تأســیس شــد و هــر کــس جــرم و جنایتــی مــی کــرد او را از بــاالی 
ــه  ــرد کاری ب ــدر می ب ــر جــان ســالم ب ــد اگ ــی انداختن ــن م ــه پایی ارگ ب
ــروی مدرســه طــاب ابتــدای  ــان بیهــق روب ــه خیاب او نداشــتند. ســپس ب
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 
ــزی و  ــر باســتانی پاری ــر دکت ــاب حماســه کوی ــخ بیهــق و کت ــه در تاری ک
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 می ســروده اند.( در آن تاریــخ شــخصی بنــام محمــد بــن ســعید 
ــوان ادعــا کــرد کــه ســبزوار از ایــن  ــوده و مــی ت ــا ب بیهقــی شــاعری توان
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 

ــه نظــر می رســد.  کــه ذکــر آن هــا الزم ب

قسمت چهارم jafar.hamzei@yahoo.com
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1- نشــریه مجموعــه امــروز: زیــر نظــر ملــک الشــعرا بهــار توســط آقــای 
ســید مهــدی علوی ششــتمدی درتهــران و ســبزوار توزیــع می شــده اســت.

ــی  ــای محمدعل ــط آق ــال 1328 توس ــرار: در س ــی اس ــه هفتگ 2- مجل
ــا منتشــر شــده اســت. صهب

3- روزنامــه جلــوه ی حقیقــت: صاحب امتیــاز شــیخ محمــد حجــازی در 
ســال 1330 بــا همــکاری پســرش فخرالدیــن حجــازی منتشــر مــی شــده 

. ست ا
4- مجلــه ی هفتگــی بیهــق: صاحــب امتیــاز کاظم اســکویی بــا همکاری 
حســین صهبــا و محمــد تقی فیروزی در ســال 1341 منتشــر شــده اســت.

5- مجلــه 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.
6-  روزنامه آزاد - عبدالغدیر آزاد نماینده مجلس

7-  روزنامه دیهیم دکتر قاضی زاده
8-  مجله 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 
1338 توســط فرمانــدار ســاالر خــان حشــمتیه بــا همــکاری دکتــر قاســم 
غنــی ســاخته شــد و داروســاز مشــهور ســبزواری آقــای تقــوی داروخانــه 
جالیــه را راه انــدازی کــرد ســپس داروخانــه عافیت)آقــای الهــی( داروخانــه 
عمومی)آقــای مهــدوی( داروخانــه امید)آقــای غامحســین امیــد( داروخانــه 

حشــمتیه)آقای بدیعــی( راه انــدازی شــد. 

آقــای غامعلــی صــادق زاده اولیــن ســینمای ســبزوار بنــام میهــن را در 
مقابــل شــرکت چــای جهــان خیابــان بیهــق تأســیس کرد.)به ســال 1318( 
آقــای غامعلــی میانــی در ســال 1325 ســینما اتحــاد را در خیابــان بیهــق 
مقابــل کوچــه حمــام حکیــم کــه فیلــم هــای صامــت چارلــی چاپلیــن و 
ــس  ــر ک ــود و ه ــی نب ــینما صندل ــن س ــی داد. در ای ــش م ــارزان را نمای ت
بــرای خــودش یــک پیــت حلبــی مــی آورد. پس از ســال هــا یــک آپاراتچی 
ــا  ــام مادر)ب ــه نمایــش گذاشــت بن ــم را ب ــام روبیــک ارمنــی اولیــن فیل بن
ــود  ــا اســتقبال مــردم مواجــه ب ــوک(. گرچــه ب شــرکت دلکــش و قمرالمل
ولــی عــده ای هــم مخالفــت مــی کردنــد. ایــن موضــوع بــا شــروع کودتــای 
28 مــرداد ســبب شــد کــه ســینما بهــم ریختــه و تعطیــل شــود. پــس از 
تثبیــت اوضــاع در ســال 1335 آقــای میانــی 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 550 صندلــی داشــت. ســینما آریــا را هــم آقــای صبــوری بیــن خیابان 
کاشــفی و فلکــه فرمانــداری راه انــدازی کــرد کــه در جریان انقاب اســامی 

مــردم آن هــا را بــه آتــش کشــیدند.
ــار را  ــی عط ــرکت دخان ــا، ش ــرای آق ــب کاروانس ــق جن ــان بیه در خیاب
ــد. آن هــا  ــی تأســیس کردن ــرادی و میان ــان ســیگاری، منصــوری، م آقای
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 
ــه  ــا ســود بیشــتر ب مــی کردنــد و پــس از دریافــت کوپــن تریــاک آن را ب

ــد. ــی فروختن ــی م ــای واقع تریاکی ه

منابع: 
1- تاریخ بیهق:  ابوالحسن بیهقی

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

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

6- دایره المعارف بزرگ سبزوار: بیهقی
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ســمبل  گرایــی گل هــا از آســیا و خاورمیانــه نشــأت گرفتــه اســت. در ایــن مناطــق گل هــای مشــخصی ماننــد نیلوفــر، مقــدس تلقــی می شــده اســت. 
ایــن رویکــرد در اثر هــای هنــری بــه  جــا مانــده از آن دوران نیــز، منعکــس شــده اســت. مثــا اســتفاده از بامبــو در هنــر چینــی نشــان  دهنــده  طــول  
عمــر و ابدیــت اســت. زبــان گل هــا در اوایــل قــرن هجدهــم میــادی توســط مــاری ورتلــی )Mary Wortley( کــه 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 می رســاند.به عنــوان مثــال دســته  گل ممکــن بــود شــامل گل  هــای بابونــه باشــد کــه منظــور یــک زن از ارســال دســته گل بابونــه می توانســت »صبــر 

داشــتن« بــوده باشــد.در ایــن مطلــب ســعی داریــم تــا شــما را بــا معنــی و زبــان برخــی از گل هــای رایــج آشــنا کنیــم.
قطعــا بــا دانســتن پیــام و معنــی گل هــا می توانیــد راحت تــر و بــا دقــت بیشــتری گل هــای دلخــواه تــان را انتخــاب کنیــد و  پیــام خــود را بــه طــرف 

مقابلتــان ارســال کنیــد.

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.

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 
عاقــه 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.

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.

آالله

آنتوریوم

داوودی

 هر گل چه پیامی دارد
معنای گل  اه 

alitomh@yahoo.com

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.
استرلیتزیا 
)پرنده ی 
بهشتی( 
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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.

ایــن گل نمــاد شــادی، پاکــی و مثبــت نگــری اســت. مــی توانیــد از ایــن گل بــرای 
ــه کســی  ــا آن را ب ــل اســتفاده کنیــد ی ــه شــخص مقاب ــان ب ــاداری ت نشــان دادن وف
هدیــه کنیــد کــه در حــال شــروع تغییــر بزرگــی در زندگــی اش اســت. رنــگ صورتــی 

ایــن گل نمــاد تحســین اســت.

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.

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.

لیســیانتوس گل ابــراز تشــکر و قدردانــی اســت. بــرای دســته گل عــروس یــا تبریک 
ــاد  ــن گل نم ــون ای ــد چ ــتفاده کنی ــیانتوس اس ــد از لیس ــی توانی ــالگرد ازدواج م س
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.

رز

ژربرا

سنبل

شب بو

لیسیانستوس

ــه قرمــز نمــاد  ــا خــود دارد. الل هــر رنــگ ایــن گل اصیــل ایرانــی پیــام خاصــی ب
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.
الله
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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 
ــه جهــان معرفــی می کنــد. در ســال 547 پیــش از میــاد کــوروش  ســاز را ب
بــه ســمت ســارد پایتخــت پادشــاهی ثروتمنــدی بــه نــام لیدیــه کــه امــروز در 
مرزهــای ترکیــه کنونــی واقــع شــده مــی رود. حاکــم لیدیــه بــه پارســیان حمله 
ــا  ــه غنیمــت ب ــا از آنهــا انتقــام بگیــرد. لیدی نمــوده و حــاال کــوروش آمــده ت

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.
ــدرت  ــی و ق ــای زورگوی ــرد را بج ــتفاده از خ ــیده و اس ــوروش او را بخش ک
بــکار مــی گیــرد. از گرفتــن جــان اســیران گذشــته و کــروزوس را بعنــوان مشــاور خــود برمــی گزینــد. مردمــان لیدیــه بــا اســتفاده از طاهــای بیشــمار 
خــود ســکه هــای اســتاندارد تهیــه کــرده و کــوروش از ایــن فکــر اســتفاده کــرده و آنــرا در سراســر امپراطــوری بــکار می بنــدد. 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 

می توانســتند 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 عاقــه خاصــی بــه او پیــدا کــرده بودنــد. کــوروش در 539 پیــش 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 
می نمایــد. 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)اََکــدی( یــا بابِلــی نوشــته شــده اســت. متــن در 45 خــط و بــر روی اســتوانه ای بــه طــول 22/86 و عــرض 11 ســانتی 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 

ــت.  پرداخته اس

عصر امپراطوری ها
 قسمت دوم
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ــای  ــام وعده ه ــرای تم ــوب ب ــه محب ــک گزین ــه ی ــت همیش امل
غذایــی محســوب می شــود. اگــر چــه کالــری املتــی کــه بــرای وعــده 
ی صبحانــه طبــخ می کنیــد حساســیت چندانــی نــدارد امــا مراقــب 
میــزان کالــری املــت وعــده شــام باشــید. بــرای طبــخ یــک املــت 
ــک  ــرای ی ــده شــام ب ــوان وع ــه عن ــری و ســبک ب ــم کال رژیمــی ک
ــک قاشــق ســرخالی آرد  ــرغ، ی ــدد تخم م ــک ع ــد از ی ــر می توانی نف
ســبوس دار،1 قاشــق ســرخالی رب )در صــورت تمایــل(، چنــد عــدد 
زیتــون،3 قاشــق شــیر،2 عــدد گوجه فرنگــی گیاســی، فلفــل قرمــز 
نصــف عــدد، بکینــگ پــودر 1 قاشــق چای خــوری، نمــک، پاپریــکا، 
فلفــل ســیاه و نعنــاع اســتفاده کنیــد. تمــام مــواد را بــا هــم مخلــوط 
ــد و صبــر کنیــد  ــد. روی شــعله کــم بگذاری ــه بریزی کــرده درون تاب
تــا کامــًا پختــه شــود. می توانیــد بــه جــای گوجــه از قــارچ و لوبیــا 

فرنگــی اســتفاده کنیــد.

شــام چــاق می کنــد؟ شــام بخوریــم یــا نخوریــم؟ مــن رژیمــم، شــام نمی خــورم. ایــن جمله هــا بــه گــوش شــما هــم آشــنا هســتند. ایــن بــاور کــه شــام 
نخــوردن آدم را خــوش هیــکل و ســر فــرم نگــه مــی دارد، سالهاســت در میــان کســانی کــه دغدغــه اضافــه وزن دارنــد دهــان بــه دهــان می چرخــد. امــا 
واقعیــت ایــن اســت کــه بــه عقیــده متخصصــان تغذیــه هــر کــدام از وعده هــای غذایــی نقــش پررنگــی در تنظیــم متابولیســم بــدن دارد و هیــچ کــدام 
از وعده هــای غذایــی نبایــد حــذف شــوند. داســتان شــام شــب های تابســتان هــم کمــی فــرق می کنــد. در ایــن شــب های 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 شــب های 

گــرم تابســتان تــدارک می بیننــد؟

دستور پخت چند شام تابستانی سبک برای افراد خوش اندام

کدبانوگری

املت رژیمی؛ شامی 
خوشمزه و کامل

اگــر زمــان کافــی بــرای درســت کــردن وعــده شــام نداریــد پیشــنهاد 
مــا بــه شــما ســبزیجات کبابــی اســت. ســبزیجاتی مثــل هویــج، بروکلی، 
ــا روغــن  ــی و ب کــدو، کلــم، بادمجــان، لوبیــا فرنگــی و ... را خــرد، کباب

زیتــون، فلفــل و نمــک میــل کنیــد.

نمی خواهید شام بپزید؟ 
سبزیجات کبابی بخورید

ــرادی هســتید کــه عاشــق قروقاطــی  اگــر شــما هــم از آن دســته اف
ــردن  ــت ک ــرای درس ــد ب ــان می آی ــه دم دستش ــزی ک ــر چی ــردن ه ک
ــرای شــما داریــم. الزم  ســاالد هســتید؟ یــک پیشــنهاد هیجان انگیــز ب
نیســت بــرای درســت کــردن ســاالد حتمــاً ســراغ خیــار، گوجــه و کاهــو 
برویــد. مقــداری نخــود پختــه یــا حبوبــات دیگــری مثــل لوبیــا قرمــز یــا 
لوبیــا ســفید را بــا مقــداری پروتئیــن مثــل ســفیده تخم مــرغ آب پــز یــا 
مــرغ آب پــز مخلــوط کنیــد و روی آن هــا روغــن زیتــون و آبلیمــو بریزید. 
ــد ســاالد  ــا پارمــزان، مقــداری جعفــری می توان ــا ی ــار، پنیــر فت ــه ان دان
ــا  ــرغ ی ــفیده تخم م ــد س ــی می توانی ــد. حت ــر کن ــما را هیجان انگیزت ش
مــرغ آب پــز را از ایــن ســاالد لذیــذ حــذف کنیــد. شــب بهتریــن فرصــت 
ــا  ــردن ب ــرت ک ــواده و معاش ــراد خان ــدن اف ــع ش ــم جم ــرای دور ه ب
ــان را در آشــپزخانه  ــام وقت ت ــن الزم نیســت تم ــر اســت بنابرای یکدیگ

و در تــدارک شــام ســپری کنیــد.

یک ساالد همه 
چیز تماِم تابستانی

یــک بشــقاب ســاالد تابســتانی خنــک یونانی شــامل مقــداری پنیر در 
کنــار ســبزیجاتی مثــل گوجــه گیاســی، هویــج، خیــار، مقداری ماســت 
ــک، ســرحال و  ــک شــام خن ــدو ســبز ی ــو و ک ــون، کاه کم چــرب، زیت

ســبک، ســیرکننده و البتــه زیباســت.

یک بشقاب ساالد 
یونانی خنک و زیبا
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سالمتي و 
طول عمر را 
در خوراکي ها 

بيا بيم  

ــاغ هــا و دامــن  ــه ي گياهــي اســت خودروكــه در ب خاكــژي، خاكشــور، خاكشــي، دان
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 

دارد.  مفيدي 
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. 

منابع تحقيق:
1- زبــان خوراكــي هــا - جلــد 2 - دكتــر 
ــر  ــر امي ــري - نش ــن جزاي ــاث الدي غي

كبيــر.
ــو  ــه - اب ــق االدوي ــن حقاي ــه ع 2- االبني
منصــور علــي الهــروي- نشــر دانشــگاه 

ــران - 1376 ته
3- گياهــان دارويــي - پروفســور هانــس 
ــر  ــري و دكت ــي صاب ــر توكل ــوك - دكت فل

ــان - 1366 ــر روز به ــت - نش صداق
4- فرهنــگ لغــت عميــد - حســن عميــد 

- نشــر اميــر كبيــر - 1357

زهرا یحیی زاده 

افکار بزرگ داشته باش،اما از شادیهای کوچک لذت ببر

خاکشير
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شـرح افقـی:
ــام  ــراه گرد-ن ــزار کاربردی2-هم ــرم اف ــوای کالمی-ن ــا دع ــه ی 1-مجادل
ــزرگ در  ــهری ب ــیم گورکی3-ش ــی از ماکس ــا و کتاب ــودی ه دخترانه-گ
ملــل- در ســازمان  پرنــده ها-آشــکار4-تندر-حقی  بلغارســتان-حاجی 

ــزار  ــزرگ اســت-نخ بافتنی-اب ــادر ب جمــع ســنت-فرزند زاده5-تکــرارش م
اضافه6-سترون)یائســه(-مرکز خریــد و فروش-جانشــین او7-پارســنگ 
ــه نشــین مایعات-رشــته ی تزئینی8-درخــت جنگلی-بازیگــر مــرد  ترازو-ت
ــار  ــا تکــرار حــرف آخر-ی ــا9-از ورزشــهای رزمــی ب ــم نهنــگ عنبر-ام فیل
ــش  ــوان یونانی11-پوش ــر- پهل ــا مانده-آخ ــاالد10-زیر پ ــبزی س کلیله-س
ــود-صفت  ــی ش ــاز م ــد ب ــا کلی ــر غایب12-ب ــر-میمون آدم نما-ضمی س
ــب  ــل پیروزی-اس ــون بها13-پ ــی موتور-خ ــم خراب ــی از عالئ مگس-یک
ســرکش-پایتخت مالت14-دیــن ها-خشــن-جمع سهم15-پســتچی-رئیس 

ــکا ــابق آمری ــور س جمه

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!!!

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 200 میلیون 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 ناموسًا این مسخره بازیا چیه؟ داشتم خفه میشدم...

شـرح عمودی:
ــعر  ــب ش ــتای پنیر2-قال ــوه گوسفند-روس ــر و قل ــی ازدل و جگ 1-خوراک
خیام-لقــب هنــدو-روز نسیه3-خبره-نشــدنی-عنصر اســتخوان ســاز4-مرکز 
ــه- ــک گندم5-نغم ــاقه ی خش ــوان آبی-س ــوئیس-دهان-بزرگترین حی س
ــه مریضــی زدن-بهتــان7- ــاه رنگرزی-مذکر6-ســپس عرب-خــود را ب گی

مارکــی بــر خــودرو سنگین-آســان-یکی از صــور منطقــه البروج8-اشــاره ی 
شاعرانه-اشــتراک روزنامه-چاق9-اصطالحــی در مخابرات-مــاه پاییــزی-رد 
ماجرا10-کلفت-بیــن المللی-لنگه11-حــرف ندا-فقــر-کاله تمــام لبــه12-
پاشــنه پا-ناشــنوایی-چروک پارچه-حیــوان مســابقه13-برد معــروف-

ــم15-از  ــه کرمانشــاه-مرحله اول-جمــع یتی پرســش-قلوب14-بلندترین قل
ــن ــت در ژاپ ــگ ها-شــهری پرجمعی رن

جواب
 جدول
شماره
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خواننده گرامی:  برای شرکت در مسابقه، جواب جدول را به ایمیل  payam_mehrvarzan@yahoo.com ارسال کرده و  از جوایز آن بهره مند شوید.

بدبختی ما این حسن را دارد که دوستان واقعی را به ما میشناساند
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گوشیمو توی خونه گم کردم، با گوشی پدرخانمم 
شمارمو گرفتم

اسم منو سیو کرده بود
مفت خور!!!



در آخریــن روزهــای اســفند ســال 
معلولیــن  خیریــه  مؤسســه   1396
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 
ــی  دوســتان و آشــنایان و اقــوام آن بزرگــوار در ایــن مراســم روحان
ــرای شــادی  روح وی دعــا  ــد متعــال ب ــد و از خداون شــرکت نمودن

ــد. نمودن

از چندیــن ســال  پــس 
بــه  مراجعــه  و  پیگیــری 
ــان  ــران و کارکن ــه همــت مدی ــه باالخــره ب ــا و ادارات مربوط نهاده
فرمانــداری محتــرم ســبزوار و ادارات ثبــت احــوال ســبزوار و 
هماهنگــی هــای الزم بــا نیــروی انتظامــی و ســایر نهادهــای ذیربــط 
ــنامه  ــون شناس ــه تاکن ــا ک ــان م ــر از مددجوی ــرای 4 نف ــره ب باالخ
نداشــتند، شناســنامه صــادر گردیــد و در ایــن روز بــه دســت ایــن 

ــید. ــزان رس عزی

بــا پیگیــری هــای ســرکار خانــم 
هــا اکــرم رحمانــی و زهــره فرزانــه 
نماینــدگان محتــرم بیمــه پاســارگاد 
ــدان و  ــیدی از عاقمن ــن خورش ــای حس ــاب آق ــت جن ــه هم و ب
نیکــوکاران فعــال مؤسســه مــا، امــروز دو نفــر از مددجویــان بیمــه 
ــد.کاری  ــت نمودن ــود را دریاف ــرمایه ی خ ــر و س ــای عم ــه ه نام
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 می گــردد.

23 اسفند 97

13 اسفند 97

27 اسفند 97
20

ــی  ــه مدت کار خــوب و ارزشــمندی ک
ــه  ــکل گرفت ــا ش ــه م ــت در مؤسس اس
حضــور خیریــن عزیــزی اســت کــه مددجویــان مــا را بیمــه عمــر و 
ســرمایه نمــوده تــا آن هــا در ادامــه ی زندگــی خــود از مزایــای ایــن 
بیمــه نامــه هــا اســتفاده و اگــر خــدای ناکــرده بــرای آن هــا حادثــه 
ــای  ــن روز آق ــد. در ای ــتفاده کنن ــای آن اس ــد از مزای ــش آی ای پی
مهنــدس مهــدی قلــی زاده و خانــم دکتــر اعظــم حــدادی و خانــم 
ــد.  ــدان مــا را بیمــه نمودن ــی، ســه نفــِر دیگــر فرزن فاطمــه داورزن

7 فروردین

- جنــاب آقــای محمــد صالحــی 
نیکــوکار ارجمنــدی اســت کــه در 
ــن  ــا مــی آینــد. در روز دهــم فروردی ــاری م ــه ی لحظــات ســخت ب
مــاه ضمــن حضــور ســرزده ایشــان بــه اتفــاق آقــای حســین مــاک 
یــار دیرینــه ی آسایشــگاه بــا اهــداء لــوح یادبــود و همچنیــن هدیــه 
ــر  ــان تقدی ــه از ایش ــان مؤسس ــای مددجوی ــه ه ــت بافت ای از دس
بعمــل آمــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه قــرار بــود در جشــن ســالگرد 
آسایشــگاه کــه در بهمــن مــاه برگــزار شــد از ایشــان تقدیــر بعمــل 

ــد. ــد، کــه میســر نگردی آی

10 فروردین

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



خودمانــی  بســیار  مراســم  طــی 
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 
ــان  ــن مراســم و در می ــد. طــی ای ــت نمودن مددجویانمــان را دریاف
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 
ــد. از کمــک  ــم »صغــری ماســتیانی« نامگــذاری گردی حاجیــه خان
هــای ایــن نیکــوکار بزرگــوار و خانــواده ی محترمشــان تشــکر مــی 

نماییــم.

ــوان  ــن بان ــه انجم ــه ی ماهان جلس
تــاالر  نیکــوکار مؤسســه در محــل 
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 مشــکات مؤسســه مــا مؤثــر واقــع گردنــد. دف 
نــوازی تنــی چنــد از اعضــاء انجمــن در جمــع دوســتانه خــود نیــز 

ــن جلســه ی انجمــن را خاطــره ســاز کــرد. ای

دوست آن است که شما را قادر سازد، در هنگام روز، ستارگان را ببینید..

22 فروردین

29 فروردین

نشریه شماره 64
سال هجدهم
تابستان 98 21

در  مددجویانمــان  پرســتارگرامی 
انساندوســتانه  کامــا  اقــدام  یــک 
ــن  ــا جش ــواده اش ب ــاء خان ــاق اعض ــه اتف ــود را ب ــد خ ــن تول جش
تولــد مددجویــان فروردیــن ماهــی و در جمــع آنــان برگــزار نمــود. 
ــه  ــن جشــن ب ــم در ای ــوان ه حضــور بعضــی از اعضــاء انجمــن بان
ــه  ــم ریاحــی ب ــود. از ســرکار خان ــه کــرده ب ــا اضاف شــادی بچــه ه
خاطــر انجــام کار خــوب و انســانی اش تشــکر مــی کنیــم. از بــرادران 
باغانــی هــم کــه بــا حضــور همیشــگی خــود در جشــن هــای گاه و 

ــگزاریم. ــد سپاس ــی نماین ــاری م ــا را ی ــه م ــگاه مؤسس بی

29 فروردین

محتــرم  مدیــر  هماهنگــی  بــا   -
ــه گوهرشــاد ســرکار  هنرســتان دختران
ــان  ــم واعظــی، تعــدادی از هنرجوی خان
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 

ــد. و احوالپرســی کردن

3 اردیبهشت

ــه  ــا از جمل ــه م ــددکاران مؤسس  م
ــه همــراه  ــی هســتند کــه ب ی کارکنان
ــا  ــان م ــع مددجوی ــری در جم ــتاران حضــور همیشــگی و مؤث پرس
ــان  ــا مددجوی ــان ب ــی آن ــوب و عاطف ــاط خ ــراری ارتب ــد. برق دارن
نقطــه قــوت کار آنــان اســت. روز 9 اردیبهشــت مــاه روز روانشــناس 
اســت و بــه همیــن بهانــه از مــددکاران و روانشناســان آسایشــگاه بــا 

ــد.  ــی بعمــل آم ــر و شــاخه گل قدردان ــوح تقدی اهــداء ل

9 اردی بهشت



ــه نیــک اندیشــی از  ــه هزین ــاز هــم ب ب
عاقمنــدان دختــران مؤسســه و بــه همت 
مجموعــه ی انجمــن بانــوان نیکــوکار جشــن تولــد مددجویــان متولــد 
ــم از  ــش و ه ــک اندی ــر نی ــم از آن خی ــد. ه ــزار گردی ــاه برگ خــرداد م
بــرادران باغانــی کــه چــون همیشــه بــی ریا بــرای برگــزاری جشــن تولد 

عزیزانمــان مــا را یــاری نمودنــد تشــکر مــی نماییــم.

ــارک  ــاه مب ــا م ــادف ب ــام مص ــن ای ای
ــدر.  ــز ق ــود و شــب هــای عزی رمضــان ب
بــه همیــن مناســبت و بــه همــت اعضــاء 
ــه  ــدر در محوط ــب ق ــی ش ــم روحان ــوان مراس ــن بان ــرم انجم محت
ــه  ــد ب ــان عاقمن ــد. مددجوی ــزار گردی ــگاه برگ ــق آسایش ی آالچی
ــاق بعضــی از همســایگان  ــه اتف ــی ب ــن مراســم روحان حضــور در ای
ــن  ــای جوش ــدن دع ــه خوان ــوان ب ــن بان ــاء انجم ــده ای از اعض و ع
کبیــر پرداختــه و در خاتمــه قــرآن را بــاالی ســر بــرده و بــا اجــرای 
ــع  ــران مددجــو و رف ــرای ســامتی و شــادابی دخت ــا ب مراســم احی

ــد. ــا نمودن ــه جامعــه دع ــاری هــای مبتــا ب گرفت

30 خرداد

3 تا 7 خرداد

22

هــم زمــان بــا برگــزاری جشــن 
عزیــز  مددجویــان  از  نفــر   5 تولــد 
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 

ــود آورد. ــا بوج ه

12 اردیبهشت

در ســال هــای اخیر همراهــی مجموعه 
ی دادگســتری ســبزوار و خصوصــا جنــاب 
دادســتان و ریاســت محتــرم دادگســتری ســبزوار در برطــرف کــردن 
مشــکاتی 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 6 تیــر 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 حضــوراً تشــکر 

کــرده و دقایقــی را در دفاتــر آن هــا بــه بحــث و گفتگــو پرداختنــد.

6 تیر-

در ایــن روز کــه ســالروز والدت حضرت 
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.

13 تیر

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






