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سیری در بیرجند قدیم

خاطره بازی از
«چهاردرخت» تا « ُ
کلکالغو»

سید حسین حسینی
« هیچ خیابانی در شهر نبود، ...برق نبود با چرغ دستی
به خانه هم می رفتیم ، ...برای احداث خیابان خانه
های قدیمی را با کلنگ خراب می کردند و با االغ خاک
ها را به بیرون شهر می بردند ،...از میدان فرهنگ به
بعد بیابان بود »...این سفری است به  80سال پیش
بیرجند قدیم .آن روزها که خبری از شلوغی شهر نبود.
سفری به بیرجندی که امکاناتی ابتدایی مانند آب ،
برق و حتی یک خیابان نداشت ،هنوز کسانی از آن
نسل هستند که برایمان از آن روزها و حال و هوایش
بگویند .تغییرات طی این دهه ها آن قدر زیاد بوده است
که وقتی این بزرگ ترهای نازنین ،کسانی که هنوز
صفای سادگی های گذشته را با خود دارند
برایمان صحبت می کنند ،گویا کسی از
شهر قصه ها آمده است و لب به سخن می
گشاید و تو دوست داری فقط بنشینی و
گوش بدهی.

مشاوره

فهرست بلند باالی دغدغه ها

کلید طالیی خروج از بحران های کرونایی

او البته از سختگیری هایی که از سوی رضاخان برای
عزاداری اعمال می شد سخن گفت و این که چند
سال به همین دلیل هیئت ها نتواستند برنامه ای
داشته باشند.

برق در بیرجند

اما حکایت او از آمدن برق به بیرجند هم جالب است:
« اول یک نفر به نام حسام الدوله در محل مزار دره
شیخان ،کارخانه ای بنا کرد  .دیدند دور است بعد
منحل شد و نتوانستند سرمایه گذاری کنند .بعد در
مراسم مختلف برگزار می شد .شخصی به نام «جعفر
سمت جاده مشهد ،از مزار دره شیخان شروع می شد و
حدود سال 20شخصی به نام استاد «رجبعلی» بود
شیپورچی» بود که در مراسم سوار بر اسب شیپور می
بعد به قسمت گاراژها و انبار شرکت نفت می رسیدیم.
که موتور برق آورد که  50المپ بیشتر جواب نمی
زد .ما شاگرد مدرسه بودیم .اسب های هنگ هزار راس
خیرآباد از آن جا شروع می شد تا جلوی قبرستان.
داد .در خیابان نزاری زد ،بعد شهرداری کارخانه
بودند که با سواران رژه می رفتند .او که شیپور می زد
پشت خیرآباد محله داشگرها بود .بعد رود کفترخان
برق را وارد کرد و در خیابان منتظری
برخی در حال حرکت اسب ها ،یک سری حرکاتی را
که حاال رود شهر از آن جا می گذرد و سپس قبرستان
فعلی گذاشت .اولین امتیازها 100
انجام می دادند برای مثال در اصطالح «قیچک» می
بود .آن طرف قبرستان هم باز به رودخانه قدیمی که از
تومان بود که البته اول به خان ها و
زدند یعنی با یک حرکت رویشان از آن طرف می شد یا
محدوده خیابان جمهوری فعلی می گذشت و در ادامه
اعیان می دادند .هر چه امتیاز بیشتر
سوارکار در حال تاخت اسب با یک حرکت پایش را به
از کنار قبرستان رد می شد ،می رسیدیم .به طرف شرق
می فروختند از منابع آن کارخانه را قوی
رود که می رفتیم ،محله معروف به ُ
زمین می زد و باز با یک پرش دوباره به روی اسب بر می
«کل کالغو» بود که
تر می کردند .تا وقتی که موتور ها زیاد
شب نشینی با چراغ دستی
گشت و حرکاتی از این دست که البته با شیپور «جعفر»
هنوز کسی در آن سکونت نداشت و جاده زاهدان از آن
تر شد .کم کم منازل و بعد کوچه ها برق
مویدی مقدم:
همراه بود ،انبوه مردم هم نگاه وتفریح می کردند.
جا می گذشت و به سرباالیی اش «گدار نیِر» می گفتند.
رسانی شد .شهرداری در یک میدان بود
«محمد علی مویدی مقدم» متولد ،1305
هیچ خیابانی در
پایین تر محله «تگ چاه» بود که محدوده مسجد آیت
همین جای فعلی که به آن البته می گفتند
از کسبه قدیمی بیرجند است که خاطرات
شهر نبود ،همه
«بلدیه»وقتی از او راز برکت زندگی های ا...حائری و روبه روی آن را شامل می شد .یک غالم زندگی شیرین تر بود
اش کوچه بود،
زیادی در سینه دارد .برایمان از روزگاری
وقتی می خواستند
او البته به محلی به نام دروازه شهر هم که در واقع همان
رضاخان معروف به «بشکه» و یک «جباری»
گذشته را در عین سادگی
می گوید که هنوز هیچ میدان و خیابانی
خیابان نزاری
خیابانی است که جاده زاهدان را قطع می کند و امتداد
بود که عکاسی می کرد .حدود سال  17یا
می پرسم به اعتقادات عمیق
در شهر نبود و شهر به دو قسمت شمال و
را احداث کنند
شرق به غرب دارد (خیابان دانشگاه و ابتدای خیابان
18خیابان نزاری از وسط محله رد شد.
مردم اشاره می کند و می
جنوب رود ( خیابان جمهوری اسالمی
بخشی از آن خانه
منتظری) اشاره و بیان می کند  :آن جا دروازه شهر بود،
سر خیابان هم یک کاروانسرا بود .زمانی
گوید« :مردم قانع بودند و از
فعلی) تقسیم می شد .از منزل پدری
بود و بخشی هنوز
در دورانی که من یادم می آید یعنی حدود سال های
که هنوز خیابان نزاری کشیده نشده بود،
طرفی همه امورشان زیر نظر
می گوید که در محله قبرستان غریبان
زمین بود .ماشین
آالت امروزی هم
 10دیگر دروازه ای نبود ولی هنوز اسمش به کار می
تپه بود و کمی که از تگ چاه باال می آمدی ،
علما بود .مرحوم شیخ محمد
(محدوده خانه شریف) قرار داشت و او در
نبود ،خانه های
رفت و آن موقع فقط یک محوطه بود.
به کوچه منبع می رسیدی که اولین منبع
باقر گازاری (آیتی) اگر می
آن به دنیا آمد .قبرستانی که به گفته او
قدیمی را با کلنگ
مرغوب :خیابان
به گفته وی باالی محله خیرآباد یک قبرستان کوچک به
آب آن دوره آن جا قرار داشت .یک کوچه
گفت کاسب ها حق دارند
محل دفن کسانی بود که بی کس و کار
خراب می کردند
طالقانی فعلی
نام «اروس» بود که تعدادی از سربازان انگلیسی حدود
به موازات تگ چاه بود که خانه فرماندار
همه
ما
کنند
سود
یک
به
10
بودند .از روزگاری سخن می گوید که در
و با االغ خاک ها را
کشتمان بیرجند
 10تا  15نفر در آن دفن شده بودند .از آن جا به سمت
(خانه شریف) بود .بعد تپه را شکافتند و
به
اگر
حتی
کردیم
می
قبول
سنین نوجوانی به همراه خیلی های دیگر
به بیرون شهر می
بود .یادم می آید
غرب می رفتیم و به محله داشگری یا رود کفترخان می
خیابان نزاری کشیده شد .در این محدوده
ضررمان بود».
در کارگاه قالی بافی که متعلق به شاهزاده
بردند
سمت چپ ،همه
کشتمان بود و
رسیدیم در ادامه و در کنار قبرستان محله معروف به
یعنی کوچه منبع از یک طرف و کوچه
معتضدی و بانویی به نام نواب حاجیه بود با
دبستان منصف
خربزه و هندوانه
«پی بام» قرار داشت.او در باره پیشه های
خانه شریف از سوی دیگر یک
مزد روزی یک قران کار می کرد و این که در
هم می کاشتند
موجود در آن زمان هم می گوید :برخی از
قبرستان بود به نام قبرستان
«محمد ابراهیم مرغوب»
 25سالگی توانست خودش فرش فروشی
و ما بچه ها گاهی
کسب ها فروش اجناسی بود که از مشهد
«غریبان» که من در آن جا به
که
است
خیرآباد
محله
در
13
متولد
هم
چون
بودند
باز کند.آن روزها مردم با هم خیلی خوب
شیطنت می کردیم
یا از پاکستان و از طریق زاهدان وارد می
دنیا آمدم .روبه روی منزل
در باره خاطراتش از بیرجند قدیم می
همه ،وضع شان مثل هم بود و چیزی نداشتند .برق
و سری به آن می
شد .آن موقع به صورت یک جا جنس
نوازی ،منزل وجدانی و ...
گوید :از کودکی تا نوجوانی در محله
نبود و شب ها با چراغ دستی راهی کوچه ها می شدیم و
زدیم
می خریدند و به مردم و کسبه کوچک
وجود داشت .خیلی کوچک
خیرآباد بودیم و تا منزل آقای فرهنگ،
به شب نشینی هم می رفتیم .ما ابتدا در محله قبرستان
تر می فروختند .آن هایی که در سمت
بودم یادم می آید روی قبرها
(میدان فرهنگ) خانه بود ولی از آن جا به
غریبان بودیم و بعد آمدیم به کوچه ناصح ( کوچه شهید
قنادان :باالی
شمال رودخانه بودند بیشتر مغازه های
که خاکی بود و بیشتر سنگ
باال همه بیابان بود .فقط دبستان منصف
کیوانی که هم اکنون میدان شهدا را به خیابان 17
محله خیرآباد یک
تولیدی داشتند مانند دباغ ها ،رنگرزها،
نداشت ،بازی می کردم و حسابی خاکی
بود که آن جا درس می خواندم .خیابان  17شهریور
شهریور وصل می کند)  ،باالترهای کوچه که خیابان
قبرستان کوچک
ُ
بعد حلب سازها و عالف ها بودند که زغال
.
...
و
شدم
می
اول
فقط
،
کالغو»
ل
«ک
محله
گفتند
می
نبود،
هنوز
 17شهریور را شامل می شود هنوز ساخته نشده بود،
به نام «اروس»
بود که تعدادی از
و هیزمی که ساربان ها می آوردند یک
پایین که می آمدیم ،به مدرسه شوکتیه
خیابان  17شهریور یک تپه بود و یک منزل در باالی آن
بعد آمدیم باالتر و در مجموع حدود  80سال است که
سربازان انگلیسی
جا می خریدند و برای زمستان به مردم
می رسیدیم که آن موقع یک قلعه هم در
وجود داشت .خیابان طالقانی فعلی کشتمان بیرجند
در این محل زندگی می کنم.
حدود  10تا 15
و ادارات می فروختند  .بعد کفش دوزها
آن محدوده و جلوی باغ زرشکی قرار
بود .یادم می آید سمت چپ ،همه کشتمان بود و خربزه
نفر در آن دفن
اولین خیابان
و گیوه دوزها قرار داشتند .سمت جنوب
داشت و در همان زمان بخشی از سقف و
و هندوانه هم می کاشتند و ما بچه ها گاهی شیطنت
شده بودند .از آن
رود که االن بازار هست بیشتر خرید و
می
و
بودیم
بچه
ما
بود.
ریخته
هایش
دیوار
به
ابوذر
میدان
از
زدیم.
می
آن
به
سری
و
کردیم
می
حدود
که
(نزاری)
شهر
خیابان
اولین
او در باره احداث
جا به سمت غرب
فروش اجناس مختلف را انجام می دادند.
ترسیدیم که آن جا بازی کنیم ،داستان
باال هم بیابان بود .خیابان معلم هم نبود .حدود 60
سال  17احداث شد هم خاطرت خوبی دارد« :هیچ
می رفتیم و به
محله داشگری یا
تعدادی هم طال فروش و نقره ساز بودند.
هایی هم برایش درست کرده بودند .بعد
سال قبل که چند سال از خدمتم در بانک می گذشت،
خیابانی در شهر نبود ،همه اش کوچه بود ،وقتی می
رود کفترخان می
در کاروانسراها نیز بیشتر کسانی که از
آن کوچه به سمت مسجد آیتی فعلی که می
زمین منزلی که االن هستم (ابتدای معلم) را خریدم
خواستند این خیابان را احداث کنند بخشی از آن خانه
رسیدیم در ادامه
روستا با االغ جنس می آوردند دیده می
آمدی به محله چهاردرخت می رسیدیم .از
که تعداد معدودی خانه بود ولی ادامه خیابان همه اش
بود و بخشی هم -گرمابه لعل به پایین -تا جایی که
و در کنار قبرستان
شدند و آن جا خالی می کردند و مردم
آن جا به سمت باال (خیابان منتظری) می
بیابان بود .خیلی ها به من منت می گذاشتند که چرا در
چشم کار می کرد هنوز زمین بود .ماشین آالت امروزی
محله معروف به
می خریدند که یکی در محدوده مصلی
گفتند «،کوچه کللو» و مستقیم به مدرسه
بیابان زمین خریده ای؟ به گفته وی مسجد آیتی داخل
هم نبود ،خانه های قدیمی را با کلنگ خراب می کردند
«پی بام» قرار
بود.وقتی از او در باره دیدگاهش در مورد
ای که آقای آیتی تدریس می کرد ،می
کوچه بود ،هنوز خیابان مطهری را نداشتیم  ،یک جوی
و با االغ خاک ها را به بیرون شهر می بردند .از میدان
داشت
زندگی گذشته و حال می پرسم این طور
رسید .سر چهاردرخت هم یک مرده شور
آب هم از جلوی آن می گذشت .یک حمام در خیرآباد
امام تا پل رحیم آباد (میدان ابوذر) این خیابان احداث
می گوید که امکانات کم ولی زندگی
خانه بود.
و یک حمام هم روبروی دبستان شوکتی بود .یکی دو
شد که البته تا مدت ها خاکی بود».
شیرین تر بود .مردم قناعت می کردند و بیشتر به
مورد هم در کوچه ها بود که درست یادم نیست .از نظر
به گفته او اولین خودرو دارهای بیرجند ،سه نفر به نام
«محمد حسین خان هندی»« ،آوان» و «قلندرخان» سرگرمی بیشتر هم و غم ما ،فوتبال بود .موقعی هم که محله کشتمان ،تفریح گاه مردم
خودشان متکی بودند ،چشم داشتی به اموال دیگران
نداشتند .هر کس به آن چه داشت قانع بود بنابراین از
«قنادان» در باره تفریح مردم هم می گوید :محله
سرگرمی نداشتیم عصرها می آمدیم سر فلکه خاکی
بودند که سومی برای حسام الدوله کار می کرد و دو
زندگی نهایت لذت را می برد.
کشتمان «کشمو» یکی از تفریحگاه های مردم و
بیرجند (میدان شهدا) و با بچه ها صحبت می کردیم.
نفر دیگر از هند و پاکستان کاال می آوردند«.مویدی
االن افراد مدام خودشان را با دیگران مقایسه می کنند
بیشترش مزرعه بود 13 .نوروز با توجه به این که عمده
مقدم» که از هیئتی های قدیم شهر بیرجند است در
مورد اولین هیئت های عزاداری و همچنین شیوه محله های قدیمی
و می خواهند زیاد داشته باشند خیلی زود هم می
مردم وسیله نداشتند خیلی ها می آمدند به همین
خواهند به آن برسند.
محدوده کشتمان ،در فاصله زمانی  25تا  30که
در ادامه به سراغ «محمد حسین قنادان» متولد 1303
عزاداری هم می گوید :اولین ها هیئت ابوالفضلی
یک مغازه خیاطی در حدود سال 20وجود داشت که
من معلم شده بودم ،خیابان طالقانی فعلی از وسط آن
در بیرجند می رویم که با وجود  96سال سن خاطرات
و هیئت حسینی بودند که البته هنوز محلی به نام
همیشه به آن جا می رفتیم .یک تابلو داشت که روی آن
کشیده شد ،ما مسابقات دو را آن جا برگزار می کردیم.
زیادی از گذشته های شهر به یاد دارد .او که از سال 38
حسینیه وجود نداشت و در خانه های مردم عزاداری
نوشته بود« :عز من قنع /ذل من طمع» که این برایم
باغ ملی( شهرداری فعلی) هم همان موقع ها آن جا
در تهران سکونت دارد ،نام جدید خیلی از مکان ها را
می کردند .یکی از افراد به نام کبابی خانه اش را وقف
همیشه جالب بود یعنی آن که قناعت دارد عزیز است و
ساخته شد.
نمی داند و به همین دلیل با همان تصویر  80سال قبل
عزاداری کرد که معروف شد به حسینیه کبابی که هنوز
آن که طمع دارد ذلیل است.
به گفته او در جشن های ملی هم جلوی هنگ
محله های بیرجند را برایمان ترسیم می کند « .شهر از
هم ساختمانش وجود دارد.

کدبانو

مشاوره حقوقی

خوراک سبزیجات
مواد الزم :بادمجان و کدو :هر کدام  4عدد ،سیب
زمینی 2 :عدد ،گوجه :یک پیمانه ،پیاز :یک عدد،
گل کلم و کلم بروکلی :به مقدار دلخواه ،نمک ،
فلفل  ،روغن زیتون :به میزان الزم.
طرز تهیه :بادمجان ،کدو و سیب زمینی را نگینی
خرد و کمی گریل کنید .سپس ادویه و کمی روغن
زیتون به آن بیافزایید و به همراه باقی سبزیجات
نیم ساعت در فر با دمای  ۲۰۰درجه قرار دهید.

دو سال از فوت پدرم می گذرد 30 .سال سن دارم
و بعد از وفوت پدر به دلیل این که برادرم ادعای
میراث و سهم خواهی داشت خانه را به نام مادر
سند کردیم .حال چون مادرم قصد ازدواج مجدد
دارد ،سوال این است که آیا با وجود وراث مادرم
می تواند خانه را بدون اجازه ما بفروشد یا به نام
شخص دیگری منتقل کند؟ در این بین بعد از
ازدواج مادرم آیا من و برادرم حق و حقوقی نسبت
به این خانه داریم یا خیر؟
«محمدی» مدیر خدمات الکترونیک قضایی
پاسخ می دهد :اگر خانه از ماترک پدر بوده است
و فرزندان بر اساس شرع و قانون آن را به مادر
منتقل کرده اند دیگر هیچ حقی بر آن ندارند.

شرط اول
مشاوروروانشناسخانوادهبرایاینروزهایکرونایینکاتطالییرابرایخانواده
هابیانمیکندکهمیتواندتاحدودیکمککنندهآنهابرایکاهشتنشباشد.
«کشتبان»هماهنگیوالدینبرایرفتاروبرخوردمناسبراشرطاولیهبرایتصمیم
گیریدرستپسازوقوعاتفاقمیداندومیگوید:والدینشرایطکروناومشکالتی
که این بیماری ایجاد می کند برای فرزندانشان با حوصله بیان کنند و پس از آن با
زمانبندیمناسببرنامهریزیبرایگذراناوقاتفرغاتداشتهباشند.هرساعت
رابهکاریاختصاصدهندوقانونگذاریداشتهباشند.والدیندراینشرایطباید
برای سرگرم کردن فرزندان وقت بگذرانند و خود با آن ها بازی کنند .او ادامه می
دهد:ساعتیمناسبرابرایگشتزنیکوتاهمدتاختصاصدهندوساعتیهمراه
فرزندانفیلموسریالاجتماعینگاهکنند.درمقابلپرخاشگریفرزندصبرداشته
باشند و از رفتاری که سبب تنش می شود دوری کنند .بازی هایی را انجام دهند تا
فعالیتبرایکودکانونوجواناندرپیداشتهباشد.

نکته

خوب و بد «شوید»
دانه شوید معطر ،مقوی معده و ضد نفخ است .دل پیچه را برطرف می کند و
اسانس آن مقداری خاصیت ضد کرم و انگل دارد .به گفته یک محقق گیاهان
دارویی شوید ترشح ادرار را زیاد می کند و عصاره آن برای قطع سکسکه مفید
است .آن طور که دکتر «زنگویی» می گوید :دانه و برگ این گیاه برای درمان
ضعف کبد و معده مصرف دارد و درد ناحیه پشت،کلیه و مثانه را تسکین می
دهد .اگر چه مصرف این گیاه برای رفع بی خوابی و کاهش چربی خون توصیه
می شود اما به گفته این محقق مصرف مداوم آن بینایی چشم را کاهش می دهد
و سبب شب کوری می شود به همین دلیل باید بعد از هر  15روز مصرف ،یک
هفته مصرف آن قطع شود .او مصرف برگ و دانه این گیاه را برای مادران شیرده
به منظور افزایش شیر توصیه می کند و می افزاید :مصرف دانه یا برگ های
خشک شده گیاه روزانه  4تا  18گرم که متناسب با سن فرد است و به صورت دم
کرده یا چای گیاهی مصرف می شود.

عبرت
داستان واقعی
ازیک زندگی
به هم ریخته

سهم االرث پس از
ازدواج مجدد

درس و مدرسه کم بود که این روزها درکنار آسیب های فضای مجازی باید با
چاقی ،افسردگی و پرخاشگری هم دست و پنجه نرم کنند .گویا بر دغدغه های
والدین نباید پایانی باشد.
نگاه نگران مادر خیره به فرزند است .دخترش این روزها حوصله هیچ چیز و هیچ
کسی را ندارد .مادر می گوید :اوایل که در اتاق بود و درس می خواند هیچ گاه
فکر نمی کردم دخترم بخواهد در دنیای مجازی به بیراهه برود .اما پس از مدتی
رفتارش تغییر کرد .من فکر می کردم درس می خواند و اطمینان داشتم اما
دنیای مجازی خطرناک تر از این حرف ها بود .یک روز در خانه برادر بزرگ ترش
گوشی را روشن کرد و در فضای شخصی مواردی را مشاهده کردیم که برایمان
غیر قابل باور بود .آن روز خانه بر سرم خراب شد .پدر او را از درس و مدرسه منع
کرد و این روزها در گوشه ای از اتاق می نشیند و با خود درگیر است.
اما صحنه دیگری که در این روزهای کرونایی ولی دیگری را نگران کرده است
این که پسرش مدت زمان کوتاهی که معلم آنالین است به درس و مدرسه می
پردازد و باقی وقت خود را سرگرم بازی های رایانه ای و خوردن است.پدر می
گوید  :تا جایی می توانم رفتارش را کنترل کنم .وقتی او را منع می کنم از خانه
خارج می شود و به میان دوستانش می رود .ترس از ابتال به کرونا و آسیب های
فضای مجازی سبب می شود در مقابل خواسته هایش کوتاه بیاییم و اجازه دهیم
با همان بازی های رایانه ای سرگرم باشد .او از نگرانی برای چاقی می گوید و می
افزاید :تحرک فرزندانم کم شده است .در گذشته جدا از فعالیت در مدرسه انواع
کالس ورزشی و تفریح داشتند .در این دخمه ها و آپارتمان ها که نمی شود تخلیه
انرژی کرد .او از پرخاشگری های فرزندش می گوید و می افزاید :در مقایسه با
گذشته تنش و درگیری بیشتری داریم .از او می خواهم در خانه بماند و وقتی
در خانه است می خواهم کمتر خود را با وسایل الکترونیک مانند گوشی و تبلت
و رایانه درگیر کند .همین سبب درگیری می شود و گاهی پرخاشگری هایش
خارج از کنترل است .نمی دانم اوقات بچه ها را چگونه پر کنم.

((بله)) کراهتی

همیشه شنیده بودیم دوست داشتن و عشق یک طرفه مایه دردسر است اما  . ...مرد
جوان که از کودکی نام ستاره را بر دفتر زندگی اش حک کرده بودند از همان روزهای
نوجوانی و جوانی دلبسته و وابسته شد .دل به دختری داشت که حتی در خیاالت دختر
هم جایی نداشت« .علی»  24ساله است و این روزها پنجه درپنجه افسردگی انداخته
استومیخواهداینبحرانرابگذراند.میگوید:ازهماناولدلبستهاشبودم.غیراز
او هیچ کس و هیچ چیز را ندیدم و نخواستم .موقعیت اجتماعی خوبی داشتم و هیچ گاه
فکرنمیکردماگربهخواستگاریبرومپاسخمنفیبگیرم.خانوادههاومنکه 50درصد
قضیه بودم راضی بودیم و انگار تنها ناراضی ستاره بود .شبی که برایش از زندگی گفتم
و او مرا پس زد ،بدترین شب زندگی ام بود .فکرش را هم نمی کردم که او مرا نخواهد.
درس خواندم .پا به پای هم بودیم .تمام شب و روزهایمان با هم گذشت .چرا که ما در
یک شهرک و یک ساختمان زندگی می کردیم .وقتی صاحب شغل مناسب شدم جرقه
تشکیلزندگیدرسرمشکلگرفت.اونیزدریکدانشگاهخوبقبولشدهبود.رفتارش
به گونه ای نبود که بفهمم مرا نمی خواهد .اما شبی که از زندگی مشترک گفتم با بی
رحمی مرا پس زد .گفت که برای زندگی مرا نمی خواهد .من اصرار کردم که عشق من
برای تمام زندگی کافی است .او را به اجبار سر سفره عقد کشاندیم و بهترین مراسم را
گرفتیم .اما او مرا نمی خواست و من هیچ کدام از نخواستن ها را ندیدم .سردی رفتارش
کم کم مرا به عزلت کشاند .هر چه داشت نشان داد تا از خودم و زندگی بیزار شوم اما باز
هم صبوری کردم .هیچ گاه به ذهنم هم نمی رسید یک زن این همه بی عاطفه باشد.
کنار هم هستیم اما از هم فرسنگ ها فاصله داریم .مدتی است تحت نظر روان شناس و
روان پزشک دارو مصرف می کنم .در چندین نوبت صحبت مشاور از من خواست که این
زندگی را تمام کنم اما نمی توانم او را دور از خودم تصور کنم .می دانم این شرایط برای
او هم سخت است اما . ...

نسخه

آرامش بخش
اسطوخودوس یک گیاه معروف با سابقه
طوالنی درمانی در طب سنتی است که
امروزه نیز به عنوان دارویی موثر در درمان
بسیاری از بیماری ها کاربرد دارد .به گفته
دکتر «فاطمه افشاری» اسانس این گیاه در
رایحه درمانی به عنوان ماده آرام بخش مورد
استفاده قرار می گیرد .ماده اصلی تشکیل
دهنده اسانس اسطوخودوس به نام لینالول
،آثار آرام بخش را در انسان ایجاد می کند.
دیگر اثرات دارویی این اسانس از جمله ضد
تشنج ،ضد اضطراب ، ،ضد افسردگی نیز گزارش شده است .او می افزاید:
دمنوش اسطوخودوس در درمان بسیاری از بیماری ها از جمله بی قراری  ،بی
خوابی و اختالالت عصبی معده و روده موثر است .همچنین این گیاه با دارا
بودن اسیدهای هیدروکسی سینامیک و گلیکوزیدهای فالون ،دارای خاصیت
آنتی اکسیدانی بسیار خوبی است.

