
*اصول گفتگوی موفق و منطقی
*مصاحبه با آقای عابدین زاده، خّیر مدرسه ساز بیلندی

*صمیمّیت و انزوا؛ دو روی یک سکه
*تب خونریزی دهنده کریمه کنگو 

*تعصب، عامل تفرقه و منازعه بین بیلند و باغ  آسیا
*چهارشنبه سوری؛ معرفی، تاریخچه، فلسفه و آداب و رسوم آن

*نوروز، سرنوشت جمشید و بحران آب!
*چگونه حرف زدن را از قرآن بیاموزیم!

*نفرین گنجشک ها!!!؛ بزرگترین قحطی تاریخ چین
*ویروس های گوشی هوشمند و کامپیوتر

*پیگیری مشکالت مطرح شده در جلسه عمومی مسئولین با مردم بیلند 
*معنی و مفهوم بیلند

*برپائی مراسمات فرهنگی مذهبی در بیلند
*تفاوت در سبک زندگی محصلین دهه 60 با محصلین دهه 80

*پرورش کرم ابریشم اشتغالی کوتاه مدت و پربازده

 به یاد مرحوم دکتر امرا... اکبری
همشهریان عزیز! بیش از هشتاد سال پیش در 

محل ما فردی پا به عرصه وجود گذاشت که 
بعدها اولین بیلندی  بود که از دانشگاه تهران 

دکترای پزشکی گرفت. او فردی خّیر و نیکوکار 
بود. دبیرستان دکتر اکبری شهرک آیت ا... 
مدنی یکی از خدمات او به مردم زادگاهش 

 می باشد. یادش گرامی...
)صفحه 2(



خداون��د  قل��م،  خداون��د  ن��ام  ب��ه 
آفری��ن.... زب��ان  ب��ر  س��خن 

خدم��ت  ادب  و  س��ام  ع��رض  ب��ا 
خوانندگان محترم نشریه دیار بهلول....

در ای��ن نش��ریه مفتخریم ب��ا همکاری 
گروهی از دوس��تان اهل قلم، به بررسی 
از چالش ه��ای اجتماع��ی،  گوش��ه ای 
فرهنگ��ی و توس��عه ای روس��تای بیلند 
بپردازیم. مس��ائلی از قبیل به حاش��یه 
رفتن و به تش��نج کشیده شدن جلسات 
مناظره عمومی در روس��تا که با مطلبی 
تحت عنوان »دیگری« در ش��ماره قبل 
نش��ریه ب��ه آن پرداخته ش��د و در این 
ش��ماره هم ب��ا مقاله »اص��ول گفتگوی 
موفق و منطقی« ادامه پیدا کرده است. 
عدم وجود مکان های ورزشی و سرگرمی 
مناس��ب برای پر کردن اوق��ات فراغت 
نوجوانان یکی دیگر از معضاتی اس��ت 
که س��بب گردی��ده نوجوان��ان ما اغلب 
اوقات فراغت خ��ود را به مراوده و وقت 
گذران��دن با اف��راد بزرگس��التر از خود 
بگذرانن��د و ب��ه الگوبرداری نامناس��ب 
از آنه��ا بپردازن��د. امری که س��بب افت 

سخن سردبیر

نام نیکو گر بماند زآدمی                                                                       
به کزو ماند سرای زرنگار

دکت��ر ام��را... اکبری در س��ال ۱۳۱۳ 
در روس��تای بیلن��د گناباد چش��م به 
جهان گش��ود. او تنها فرزن��د خانواده 
ب��ود و بخاطر آنکه مادرش معلّم قرآن 
بود؛ امرا... یعنی فرمان خدا نام گرفت. 
در کودک��ی پدر ام��را... فوت می کند 
و از آن پ��س امرا... تحت سرپرس��تی 
م��ادر و عم��ه مهربان��ش زندگی می 
کند. توسط مادر تش��ویق به پیگیری 
تحصیل می ش��ود. دوران ابتدایی را در 
روس��تای بیلند سپری کرده و عاقه و 
اش��تیاق فراوان به تحصیل نشان می 
دهد. با اس��تعداد ذات��ی فوق العاده ای 
که داش��ت تا مدرک تحصیلی سیکل 
اول را در گناب��اد میگذران��د و پس از 
آن بخاط��ر آنکه در گناباد دبیرس��تان 
وجود نداش��ت، به همراه م��ادر راهی 
دیار مشهد می گردد و دیپلم متوسطه 
را در مش��هد کسب می نماید. عاقه و  
پیشرفت تحصیلی او به گونه ای است 
که موفق می گردد از دانش��گاه تهران 
پذی��رش پزش��کی بگیرد. ب��ه همراه 
مادر راهی پایتخت می ش��ود؛ منزلی 
را نزدیک دانش��گاه ته��ران اجاره می 
نماید و به تحصیل پزشکی می پردازد. 
در تهران ش��ریک زندگی خود را پیدا 
کرده و ازدواج می کند. با پش��تیبانی 
و تش��ویق همس��ر مراحل تحصیل در 
رش��ته پزش��کی را با موفقیت به اتمام 
رس��انده و در س��ال ۱۳۳۹ ب��ا اتمام 
تحصیل؛ پایان نامه پزشکی خود را به 
پاس قدردانی از زحمات همس��رش به 
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وی تقدیم م��ی کند. در این هنگام او 
پدر س��ه فرزند اس��ت و پس از اتمام 
دوره بالین��ی و ادام��ه تحصیل موفق 
می ش��ود در س��ال ۱۳۴۲ دانش��نامه 

دکتری پزشکی خود را دفاع کند.
پس از اتمام تحصیل و کس��ب پروانه 
طباب��ت از وزارت فرهن��گ وق��ت، به 
اجتماعی  تامین  س��ازمان  اس��تخدام 
اس��تان مرک��زی در می آی��د. ب��ه این 

که ترتیب در شهر کاشان؛ 
موق��ع  آن  ظاه��را 

اس��تان  ج��زو 
به  بوده  مرکزی 
مشغول  طبابت 

میشود.
از چن��د  پ��س 

سالی به سازمان 
اجتماعی  تامین 

یتخت  پا

منتق��ل می گردد و در ته��ران مطبی 
را هم در ناحیه قاس��م آباد شرق تهران 
برای طبابت در عصرها دایر می نماید. 
نقل اس��ت که در این مطب هیچ گاه 
تابلوی »حق ویزیت....« آویزان نش��د 
و بیم��اران خود به اندازه بضاعتش��ان 
ویزی��ت پرداخت می نمون��د. او اهل 

به یاد دکتر امـرا... اکبـری
                                                                                 محمد رسول صادقی ملکی
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مادی��ات نبود و با وج��ود آنکه صاحب 
یک خانواده بزرگ با ش��ش فرزند بود، 
بس��یار س��اده و با قناع��ت زندگی می 
کرد. بسیار اهل سفر بود و به سفرهای 
داخل��ی و خارجی فراوان می رفت؛ ولی 
ن��ه آنگونه که افراط گ��ردد. می گویند 
تنه��ا اف��راط دکتر ام��را...، اف��راط در 
مطالعه بود و عاوه بر مطالعه در زمینه 
پزشکی، در زمینه اجتماعی و ادبی نیز 
بس��یار به مطالعه می پرداخت. به طور 
ذاتی اهل ش��عر بود و اش��عارش را در 

دفتری می نوشت.
علیرغم س��کونت در تهران، روستای 
خود بیلند را هیچ گاه از یاد نبرد. آقای 
محمد ثابتی از اقوام ایش��ان که دکتر 
امرا... در هنگام سفر به گناباد در خانه 
پدرش��ان س��کونت می کرد، 
نقل خاطره می کنند که: 
» تابس��تانها به گناباد 
می آم��د روز بع��د از 
ورود او  خان��ه م��ا 
افراد  ب��ود  غلغله 
ک��ه  مری��ض 
ب��ه  عمدت��ا 
بیماریهای 
و  واگیر 

عفون��ی مبت��ا بودند ) مانن��د تراخم، 
سل، س��رخک، آبله و...( برای درمان از 
او نس��خه میگرفتند. در آن زمان )دهه 
چهل( وضعیت درمان در گناباد بسیار 
تاس��ف اگیز بود تنها دو دکتر عمومی) 
دکت��ر جدیر و دکت��ر روحانی( طبابت 
میکردن��د. یادم نمی��رود یک دفتر صد 

ش��دید تحصیلی و ترک تحصیل دانش 
آموزان در دوران متوس��طه شده و گاها 
سبب بروز برخی انحرافات اجتماعی در 
نوجوانان ش��ده اس��ت. این مسئله حتی 
در برخی موارد دامنگیر فرزندان قش��ر 
فرهنگ��ی و تحصی��ل کرده روس��تا هم 
شده اس��ت. برطرف نمودن این مشکل 
نی��ز از طرف��ی  نیاز ب��ه توجه بیش��تر 
خانواده ه��ا به نوجوانان دارد و از س��وی 
دیگر الزم اس��ت که ش��ورای اسامی و 
سایر مسئوالن محلی با احداث پارک ها 
و مکان های مناس��ب سرگرمی مجهز به 
امکانات فرهنگی و ورزشی در محلّه های 
مختل��ف روس��تا، ک��ه در مع��رض دید 
خانواده ها باش��د، از اینگون��ه انحرافات 
جلوگیری نمایند. با وجود آنکه اقداماتی 
ص��ورت گرفت��ه و مکان های��ی مانن��د 
مجموع��ه فرهنگی ورزش��ی ایثارگران، 
گودهای باس��تانی و باشگاه های ورزشی 
ب��رای پ��ر ک��ردن گوش��ه ای از اوقات 
فراغ��ت نوجوان��ان وج��ود دارد؛ ول��ی 
جمعی��ت باالی نوجوان روس��تا نیازمند 
امکان��ات بهتر و بیش��تری می باش��ند.

ب��رگ به او دادم و او ت��ا پایان آن روز 
تمامی آنرا نسخه نوشت. روزهای بعد 
از ده��ات اطراف هم بیماران س��رازیر 
شدند و این وضع در طول اقامت او  در 
بیلند ادامه داش��ت و او بی منت و مزد 

در خدمت مردم بود.
درس��ال ۵۲ که به تهران رفتم س��ری 
ب��ه مطب او زدم، مطب��ش در خیابان 
قاس��م آباد ب��ود جمعیت زی��ادی به 
نوب��ت ایس��تاده بودند. بعض��ی از آنها 
ش��مالی بودن��د  و برایش تخ��م مرغ و 
غاز  و مرغابی آورده بودند. از گنابادیها  

ویزیت نمیگرفت .«
 از جمله اقدامات به یادماندنی و قابل 
تقدی��ر دکتر ام��را... در بیلند، احداث 
دبیرستان پس��رانه بود، امکانی که در 
زمان تحصیل خ��ودش در آنجا وجود 
نداشت. اهتمام ایشان در امور خیر به 
حدی بود که تدبیری نمود حتی پس 
از مرگ هم پیک��رش جهت تحقیقات 
پزشکی به دانش��کده پزشکی دانشگاه 
ته��ران اه��دا گ��ردد. به ای��ن ترتیب 
جس��د وی پ��س از انج��ام غس��ل در 
بهش��ت زهرای تهران، طی مراس��می 
جهت تش��ریح و تحقیقات پزشکی به 
دانشکده پزش��کی دانشگاه تهران اهدا 
گردید. ام��ری که با عنوان پیوس��تن 
مجدد استاد به دانشگاه تهران و نقش 
آفرینی بعنوان استاد خاموش دانشکده 
پزشکی از سوی اساتید دانشگاه مورد 
اس��تقبال و تکریم قرار گرفت. یادش 

گرامی باد...

یکی دیگر از مس��ائلی که نی��از دارد به 
آن پرداخته ش��ود، توانمند سازی زنان 
روستای بیلند است. در گذشته که شغل 
اصلی روس��تائیان کش��اورزی بود، زنان 
دوشادوش مردانشان به نقش آفرینی در 
امور دامداری و کشاورزی می پرداختند، 
ولی امروزه با کاهش مش��اغل کشاورزی 
در روس��تا و تغیی��رات فرهنگی صورت 
گرفته، زنان روس��تایی بیشتر به مشاغل 
خانه داری مشغولند، امری که سبب می 
گردد ان��رژی و توانایی ح��دود نیمی از 
جمعیت روس��تای ما محدود به رفت و 
روب و آش��پزی گردد و اگ��ر این انرژی 
و توانایی در مسیر درست هدایت گردد 
می تواند گامی موثر در مس��یر توس��عه 
روستاش��هر بیلند بردارد. منتها توانمند 
س��ازی زن��ان امری اس��ت که نی��از به 
مشارکت فعال خود بانوان دارد و غرض 
از بی��ان آن در این س��رمقاله آن بود که 
از بان��وان عاقه من��د دع��وت کنیم تا با 
مش��ارکت فّعالتر در ش��ماره های بعدی 
نش��ریه، به بیان دیدگاه ه��ا و ایده های 
خود در مورد مش��ارکت فعاالنه تر زنان 

بپردازن��د. روستاش��هرمان  توس��عه  در 
توجه به توس��عه فضاهای آموزش��ی امر 
دیگری است که برای چندسالی مغفول 
مانده بود و اخیرا با اقدامات شایان تقدیر 
دو خّیر مدرسه ساز، آقایان عابدین زاده 
و زنده یاد دکتر امرا… اکبری، گام های 
موثری برای ایجاد مکان های آموزش��ی 
مناسب برای آینده سازان بیلند عزیزمان 
برداش��ته شد. در این ش��ماره به کمک 
مصاحب��ه ای با جناب آقای عابدین زاده، 
بیش��تر به این مهم خواهی��م پرداخت.

در پایان همچون گذش��ته خاطر نشان 
می گردد که نش��ریه دیار بهلول، متعلق 
به هیچ تفکر خاصی نیست مگر کسانی 
که به نحوی دوس��ت دارن��د بیلند جای 
بهت��ری ب��رای زندگ��ی کردن باش��د، 
پایدارتر، پیش��رفته تر و ب��ا مردمانی که 
حس بهتری ب��رای زندگی کردن دارند؛ 
امیدوارتر و مش��ترک در این احس��اس 
که دل ش��ان برای سرزمین شان می تپد. 
لذا از کلیه کس��انی که دغدغه ای دارند 
و تمایل دارند آن را با دیگران به اشتراک 
بگذارند، دع��وت به همکاری می نماییم.
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نحوه ارتباط کامی ش��ما با دیگران 
نقش مهمی در به وجود آوردن برند 
ش��خصی یا همان پرستیژ اجتماعی 
ش��ما دارد. نحوه بیان دیدگاه ش��ما 
در جلسات عمومی می  تواند جایگاه 
اجتماعی و ش��خصیتی شما در بین 
دوس��تان را تقوی��ت و ی��ا تخری��ب 
نماید. در شماره قبل نشریه، به این 
موض��وع پرداختیم که م��ا اغلب در 
جلس��ات عمومی مناظره و پرسش 
و پاس��خ، ش��اهد نوعی تنش افزایی 
با همش��هریان و مسئوالن هستیم و 
همواره س��عی کرده  ایم به هر نحوی 
ش��ده، ب��ا کوبان��دن ط��رف مقابل، 
س��خن خود را به کرس��ی بنشانیم. 
هیچ گاه »دیگری« و یا »دیگران« را 
ندیده ای��م و خود را تنها فرد و گروه 
نهایتا  دارای حقانی��ت ش��مرده  ایم. 
ای��ن امر س��بب گردیده ک��ه عموما 
با فرسایش��ی ش��دن روند گفتگوها، 
مسائل اساس��ی بدون ارائه راه حلی 
منطقی به حاش��یه بروند. لذا در این 
مقاله سعی در نهادینه کردن اصول 
مناظ��ره و گفتگوی منطقی و موفق 

داریم.
درواق��ع م��ي ت��وان گف��ت ریش��ه 
بسیاري از سوءتفاهمات، رنجش ها و 
اختافات و همچنین منشأ بسیاري 
نزاع هاي  و  اختاف��ات  مش��اجرات، 
اجتماعی و خانوادگ��ی، عدم وجود 
فه��م متقاب��ل در صحبت ها اس��ت، 
چراک��ه یک��ي از طرفی��ن گفتگو یا 
بدت��ر از هم��ه دو ط��رف گفتگ��و 
ح��رف یکدیگ��ر را نمي فهمن��د و با 
سوءبرداش��ت از گفته  ه��ا و عملکرد 
طرف مقابل سعی در تخریب دیگری 
دارند. درس��ت صحبت کردن و بیان 
متناسب یکي از مهارت هاي اساسي 
ارتباط��ي در برق��راري ی��ک ارتباط 
موف��ق و موث��ر مي باش��د. در بیان 
اهمیت این مهارت ضرب المثل هاي 
فراواني در ادب فارس��ي وجود دارد. 
از آن جمل��ه »تا مرد س��خن نگفته 
باش��د، عیب و هنرش نهفته باشد« 
یا »پس��ته بي مغز چو دهن باز کند 
رس��وا ش��ود.« و از هم��ه معروف تر 
ضرب المثل قدیمي فارس��ي: »زبان 
سرخ، سر س��بز مي دهد بر باد.« به 
راس��تي آیا تاکنون ب��ه چگونگي و 
ش��یوه صحبت کردن با دیگران فکر 

کرده اید؟
یکی از مس��ائل اساس��ی که معموال 
در گفتگوه��ا عموم��ی از آن غاف��ل 
هس��تیم این نکته است که، همواره 
بای��د س��عی کنیم نحوه بی��ان ما به 
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صورتی باش��د که  طرف مقابل مان 
ضایع و تخریب نشود. زیرا ما عموما 
با افرادی به گفتگ��و می پردازیم که 
در اجتم��اع باید به نحوی روابطمان 
را با آنه��ا ادامه دهیم و ضایع کردن 
می  گردد  س��بب  دیگران،  وکوباندن 
که با از بین رفتن حرمت  ها و اصول 
احترام مقابل، موقعیتی تنش  زا بین 
ما و دیگ��ران ایجاد گردد، که روابط 
آینده م��ا با آنها را س��خت می  کند. 
به همین دلی��ل در مذاکره مفهومی 
داری��م به ن��ام »پل طای��ی«. این 
مفهوم ک��ه یک قانون خیلی قدیمی 

 چینی اس��ت، می گوید اگر دش��من 
به ش��ما حمله کرد و از پلی بر روی 
رودخانه ای گذشت، پل پشت سرش 
را خراب نکنید؛ چون وقتی دش��من 
بداند دیگر راه برگشتی ندارد، انرژی 
و تاش��ش برای شکست دادن شما 
مضاع��ف خواه��د ش��د. در ع��وض 
بروید و پل پش��ت س��رش را از طا 
بس��ازید تا اگر خواست عقب نشینی 
کند، احس��اس کند که روی این پل 
طایی، حتی عقب نشینی هم افتخار 
اس��ت. پس ما، نه تنه��ا نباید طرف 
گفتگ��و و مذاکره مان را ضایع کنیم، 
بلکه حت��ی موظف هس��تیم کمک 
کنی��م ک��ه او خطایش را به ش��یوه 
آبرومندانه ای بپذیرد و عقب نش��ینی 
کن��د. در ادام��ه به بی��ان چند نکته 
بسیار مهم برای تقویت مهارت های 

گفتگو می  پردازیم:
1-رفتار دوس��تانه  داش��ته باش��ید. 
افرادی که با لحن دوس��تانه ارتباط 
برق��رار می کنن��د و صمیمانه لبخند 
برنده اند.  همیش��ه  تقریب��ا  می زنند 

این موفقیت دلیل س��اده ای دارد: ما 
افرادی می ش��ویم  ناخودآگاه جذب 
ک��ه رفتار دوس��تانه تری دارند چون 
این افراد احساس بهتری در ما ایجاد 

می کنند.
2-قبل از صحبت کردن فکر کنید. 
می  گوید:  مع��روف  ضرب المثل   یک 
»اگ��ر ح��رف نقره باش��د س��کوت 
طاست«. بارها دیده ایم افراد بدون 
اینک��ه  ذره ای فک��ر کنن��د هرچه را 
به ذهن ش��ان می رس��د، می گویند و 
با حرف های نسنجیده ش��ان احترام 

دیگران را از دست می دهند.

3-ب��ه جای آن ک��ه بخواهید حق با 
ش��ما باش��د با ذهنی ب��از و میل به 
حل مس��ئله، گفتگو را شروع کنید. 
اگر واقعا هدف از گفتگو ارائه راه حل 
مش��کات اس��ت باید بج��ای آنکه 
جلس��ه گفتگو را یک رقابت ببینیم 
و بخواهیم نش��ان دهیم ما درس��ت 
می گویی��م،  یعنی فرد دیگر اش��تباه 
می کند باید این نوع ذهنیت ”این یا 
آن“ ، ”برد یا باخت“ ، را که تعارض 
و درگیری را بیش تر و درک متقابل 
را کاهش می دهد، کنار گذاشته و بر 

روی حل مسئله تمرکز کنیم.
4-فروتن باش��ید و پرحرفی نکنید. 
اغلب افراد دوس��ت ندارند با کس��ی 
همراه باش��ند که تم��ام مدت حرف 
می زند و به دیگران اجازه ی صحبت 
ک��ردن نمی ده��د. اف��رادی ک��ه با 
فروتنی و احت��رام صحبت می کنند 
همیش��ه جایگاه واالتری نس��بت به 

دیگران دارند.
5-ب��ا اعتماد به نف��س حرف بزنید. 
با اعتم��اد به نف��س صحبت کردن 

اصول گفتگوی موفق و منطقی
محمد رسول صادقی ملکی                                                                                   

در نتیجه ی انتخاب کلمات مناسب، 
تُن صدا، ارتباط چشمی و زبان بدن 
حاصل می شود. وقتی رودررو گفتگو 
می کنید، زبان بدن  شما نقش مهمی 
ایفا  الق��ای پی��ام موردنظرت��ان  در 
می کند. زبان ب��دن ابزار قدرتمندی 
اس��ت که استفاده ی درس��ت از آن 
باعث ایجاد احترام و عاقه می ش��ود 
و منظور واقعی ت��ان را به فرد مقابل 

می رساند. 
6-با برنامه  ریزی قبلی حرف بزنید. 
معموال شاهدیم در جلسات عمومی 
افراد از روی احساس��ات مطالبی را 
بدون س��بک و سنگین کردن کافی 
بی��ان می  کنن��د که س��بب افزایش 
تن��ش و ب��ه حاش��یه رفتن جلس��ه 
از قب��ل برنامه ریزی  می گردد. ل��ذا 
کنید و یک راس��ت بروید س��ر اصل 

مطلب!
7-هن��ر گ��وش  دادن را بیاموزید و 
گوینده را راحت بگذارید. در مهارت 
گفتگ��و به دقت گ��وش دادن مهم تر 
از ح��رف زدن اس��ت. بای��د واقعا به 
موض��وع گفتگ��و عاقمند باش��ید، 
سؤاالت مناس��ب بپرسید،  به معنای 
واقعی پیغ��ام توجه کنی��د و حرف 

گوینده را قطع نکنید.
8-همدلی کنید. بهتر است دیدگاه 
طرف مقابل تان را بفهمید و به قضایا 
از دی��د او نگاه کنید. چنانچه چیزی 
گفته ش��د که خاف نظر ش��ما بود، 
اندک��ی به خودت��ان فرصت دهید تا 
بتوانی��د به یک اس��تدالل محکم در 
جهت اثبات مخالفت تان دست پیدا 
کنی��د. در هر صورت به یاد داش��ته 
باش��ید که ب��ا دیدگاه ه��ا و نظرات 
دیگ��ران با ذهنی��ت بس��ته مواجه 
نشوید و از قبل برای خودتان نسبت 

به کسی ذهنیت منفی نسازید.
و در پای��ان، الزم به ذکر اس��ت که 
ایجاد بستری برای گفتگوی منطقی 
روندی نیس��ت که به سرعت حاصل 
گردد و افرادی که عادت کرده اند در 
جلس��ات عمومی همواره به تخریب 
و کوبان��دن دیگ��ران بپردازن��د، به 
نحوه رفتار خ��ود ادامه خواهند داد، 
منتهی برای بهبود جلس��ات، ش��ما 
باید مهارت تان را در مشارکت بهبود 
ب��ا پاس��خ های منطقی تان  دهی��د، 
اشتباه بودن نحوه بیان طرف مقابل 
را ب��ه او گوش��زد نمایید و در نهایت 
احتم��ال آن که گفتگ��و در خدمت 
هدف جلس��ه باش��د را ب��ه حداکثر 

برسانید.
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- با عرض س�ام، لطف�ا ضمن معرفی 
خ�ود، بفرمایی�د انگی�زه ش�ما برای 
اینکه در بین انواع فعالیتهای خیریّه، 
فعالی�ت مدرسه س�ازی را برگزیدید، 

چه بود؟
من هم سام عرض می کنم خدمت دست 

اندرکاران نشریه دیار بهلول بیلند عزیز
اینجانب حسن عابدین زاده هستم متولد 
۱۳۲۱ صادره از گناباد – بیلند صاحب ۷ 
فرزند ۴ پسر و ۳ دختر که در حال حاضر 
خودم و ۴ پس��رم لیاق��ت خادمی حضرت 
امام رضا)ع( را داریم. درحدود ۲۷ س��ال 
اس��ت که خودم افتخار کفشداری زائران 

عزیز امام رضا)ع( را نیز دارم.
دلیل اینکه مدرسه سازی را شروع کرده ام 
برمی گرد به زمان کودکی ام ، من در س��ه 
س��الگلی پدرم را از دس��ت دادم و به علت 
ن��داری و کمبوده��ای زیادی که داش��تم 
نتواس��تم به مدرس��ه بروم و سختی های 
زی��ادی را در راه درس خوان��دن به دوش 
کشیدم و حاال هم لطف خدای بزرگ بوده 
که من را قابل دانس��ته تا بتوانم اندکی از 
لط��ف او را در این کار جبران کنم، آن هم 
در منطقه گناباد و روستای زادگاهم بیلند 
که انشا ا... مایه عاقبت به خیری در دنیا و 

آخرت من باشد.

- چرا روس�تای بیلند را بعنوان مکان 
احداث مدرسه برگزیدید؟

چه جای��ی بهت��ر از زادگاه��م بیلند. من 
همواره به مردم عزیز و زحمت کش بیلند 
عش��ق می ورزم و تمام دوس��تان ، اقوام و 

آشنایان را دوست دارم.
۲ باب منزل بزرگ مس��کونی در مجاورت 
هتل خودمان داشتم که هر دو را تخریب 
کردم و قص��د احداث ۲ طبقه حس��ینیه 
)خیریه( داشتم ،ولی نمی دانم چه بود که 
به من ساخت مدرسه الهام شد و من درک 
کردم که س��اخت مدرسه آن هم در دیارم 

بیلند چقدر لذت بخش تر خواهد بود.

- ای�ن اق�دام خی�ر چ�ه تاثی�ری بر 
زندگیتان داشته است؟

من همیش��ه و در همه جا ت��ا می توانم  و 
دس��تم می رس��د از انج��ام کار خیر دریغ 
نمی کن��م، ب��اور کنید از وقتی که ش��روع 
به س��اخت این مدرس��ه نمودم پیشرفت 
در مجموعه کاری ما )هتل و آش��پزخانه( 
خیلی خیلی س��رعت گرفته و بسیاری از 
مش��کات ما در س��ایه لط��ف و مرحمت 
خدای بزرگ به راحتی حل و فصل ش��ده 
است، به همین دلیل از همه و همه تقاضا 
دارم که همیش��ه خ��دا را در تمام مراحل 
زندگی خود در نظر داشته باشند و فقط بر 

او توکل کنند.

دانش آم�وزان  ب�رای  پیام�ی  - چ�ه 
مدرس�ه ام�ام ص�ادق )ع( و نیز برای 

سایر دانش آموزان بیلندی دارید؟
تا می توانند به درس و آموختن علم عشق 
بورزند و در این زمینه کوش��ا باشند و در 
هر حال خدا را درنظر بگیرند و هیچ وقت 

در زندگی روزمّره نا امید نشوند.

- همزم�ان ب�ا افتت�اح مدرس�ه امام 
صادق)ع( شهرک بهلول، شاهد اقدام 
شایان تقدیر کلنگ زنی برای نوسازی 
مدرس�ه فرس�وده ش�هید  اش�رفی 
اصفهان�ی میدان عام�ه بهلول، با نام 
مدرس�ه امام صادق)ع( توس�ط شما 
بودیم. ضمن سپاس از این اقدام نیک 
شما، آیا از نامگذاری مدارس احداثی 
خود بن�ام »امام ص�ادق)ع(«  انگیزه 

خاصی را دنبال می کنید؟
دلیل خاص��ی ندارد ولی حقی��ر چون در 
س��ه س��الگی پدرم که صادق نام داشتند 
را از دس��ت دادم با توس��ل به امام جعفر 
صادق)ع( و اینکه پدرم نیز این نام عزیز را 
داش��تند بی اختیار تصمیم گرفتیم که نام 
مبارک امام جعفر ص��ادق)ع( را برای این 

دو مدرسه انتخاب کنیم.

- متاسفانه در سالهای گذشته، شاهد 
کم توّجهی و حتی بی توّجهی، فّعالین 
و خّیرین محلی به امر توسعه فضاهای 
تفریح�ی- و  آموزش�ی  فرهنگ�ی، 
ورزش�ی در روس�تای بیلند بوده ایم؛ 
ام�ری ک�ه س�بب برخی معض�ات و 
آس�یبهای اجتماعی در بین نوجوانان 
روستا نیز ش�ده اس�ت. آیا برنامه ای 
برای انج�ام فعالیتهای خیریه دیگری 
در ای�ن زمینه هم در روس�تای بیلند 
دارید؟ توصیه ش�ما به سایر فّعالین و 

خّیرین محلی چیست؟
در حال حاضر تم��ام هم و غم من تکمیل 
مدرسه امام صاق)ع( ۲ است. بعد از اتمام 
اینکار اگر توفیق داش��ته باش��م و از طرف 
خدا کاری ب��ه من حقیر محّول ش��ود، با 
تمام توان در س��ایر کارهای خیر خالصانه 
ش��رکت خواه��م کرد. انش��ا ا... ک��ه مورد 
پذیرش درگاه حق قرار بگیرد و همواره از 
او سپاس��گزارم که بنده را قابل دانسته که 
اینکار را در دیار و س��رزمین مادری خودم 

بیلند انجام بدهم.
بنده در حدی نیستم که پیامی برای سایر 
خّیرین گرام��ی بدهم، ولی ای��ن مورد را 
یادآور می شوم که هرکس می خواهد قدم 
در کار خیر بگذارد باید درک کند که این 
پول را چطوری بدس��ت آورده و باید الیق 

باش��د که خدا او را در ای��ن راه قرار بدهد 
و توصیه اینکه، برای حقیر ثابت ش��ده که 
ه��ر کار خیری انج��ام داده ام خدای بزرگ 
چندین برابر آن را به من داده است و من 
این را در زندگی روزمره ام درک کرده ام.

- س�وال دیگری که پاس�خ آن برای 
خوانندگان نشریه دیار بهلول میتواند 
آموزنده باشد، این است که در اذهان 
اهالی بیلند، جناب آقای حاج حس�ن 
عابدی�ن زاده، بعن�وان ف�ردی موفق 
از لح�اظ ش�غلی مط�رح اس�ت که با 
دس�ت خالی به مش�هد رفته و اکنون 
یک�ی از موفق تری�ن رس�توران داران 
مش�هد اس�ت؛ این دیدگاه را چگونه 
ارزیاب�ی می نمایید و چه درس/تجربه 
م�ا،  خوانن�دگان  ب�رای  آموزن�ده ای 
بخصوص نس�ل جوان و نوج�وان، در 

این رابطه دارید؟
خیلی ممنونم از لطف ش��ما، راستش من 
تجربه ه��ا ی زی��ادی دارم اول که همه اش 
بر میگردد به نق��ش عامه گرانقدر بهلول. 
بهلول برای ما خیلی دعا می کرد همیش��ه 
رفت��ار و ک��ردارش برای م��ا آموزنده بود، 
لذا بیلندی های عزی��ز هیچ وقت از عامه 

بهلول غافل نباشند.
ام��ا در موردتاریخچ��ه کاری ؛م��ن از 6 
سالگی تا ۱۵ سالگی در بیلند به قالیبافی 
مشغل بودم و بعد از آن به مشهد آمدم  و 
در کار بنایی، نانوایی، آشپزی و ... مشغول 

بوده ام.
در دوره ای از جوان��ی ه��م ب��رای کار به 
ته��ران رفت��م و به خاط��ر پش��تکاری که 
داش��تم، درهتل هیلتون بزرگ تهران که 
مخصوص درباریان شاه بود مشغول به کار 
ش��دم و پس از آن هم به دربار شاه رفتم 
و مسئول پذیرایی از مهمانان خارجی شاه 

ایران شدم.
۳۴ مرتب��ه توفی��ق زیارت مک��ه مکرمه و 
مدینه منوره و حدود ۱۰ مرتبه هم توفیق 
زیارت کربا را داشته ام که در بیشتر این 
س��فرها مس��ئول کاروان بوده ام و آشپزی 
و سرپرس��تی کاروان برعه��ده ام بوده که 
بسیاری از افراد جوان و شاغل در مجموعه 

خودمان را با خود به این سفرها برده ام.
بن��ده ۱۷ س��ال در جای ج��ای ایران کار 

ک��رده ام، در دی��ار غرب��ت و بی��ن افراد 
خارجی مذهب بخص��وص اهواز، آبادان، 
یاس��وج، تهران، جزیره خارک. یک نکته 
مهم اینکه من در همه این سالها همواره 
برخ��دا  توکل کرده ام و حتی یک رکعت 
بل��ه یک رکعت نمازم قضا نش��ده و یک 
روز روزه ام را نخ��ورده ام. با وجود اینکه 
در همه جا بخصوص در دبار ش��اه و میان 
انواع و اقس��ام نوش��یدنی های غیرمجاز 
خارجی و غیره بودم ولی هیچ زمان خود 

را نباخته ام.
و درس و تجرب��ه ای که دارم این اس��ت 
ک��ه هیچ وقت از یاد خدا غافل نش��ده ام 
و در طول عمرم همه کار کار کرده ام، از 
کارگری در هر زمان و هرجا دریغ نکرده 
 ام و پش��تکار فراوان داشته ام و همچنین 
در ط��ول عمرم خداوند من را به نفس��م 
مس��لط کرده و حاال هرچ��ه از خدا می 

خواهم به من می دهد.

- رم�ز موفقیت خود را چ�ه عامل یا 
عواملی می دانید؟

رم��ز موفقیت م��ن صدقه جاریه اس��ت و 
اینکه بتوانم مش��کلی از یک بنده ای حل 
کنم، چون دل بندگان خدا خانه خداست 
و هرکس دل این بندگان را شاد کند خدا 

را شاد کرده است.

- در زمینه ب�ه کارگیری اهالی گناباد 
به خص�وص بیلن�د در مجموعه های 

کاری خود هم لطفا توضیح دهید. 
در ح��ال حاضر در مجموع��ه ی ما اعم از 
پرس��نل  و  هتل،آش��پزخانه   ، رس��توران 
قطار های راه آهن، حدود ۴۰۰ نفر مشغول 
به کارن��د که از این تعداد تقریبا ۷۰ درصد 
آنها با افتخار افراد بیلندی هستند، افرادی 
از فامیل و آش��نایان و س��ایر همشهریان 
عزیز بیلند و بعضاً از روس��تاهای همجوار 
بیلند.  و این هم از لطف و مرحمت خدای 
بزرگ بوده که به مجموعه کاری ما ارزانی 

داشته است.

- در پای�ان ضمن تش�کر ف�راوان از 
اقدامات خیر ش�ما، اگر سخن دیگری 
ب�ا خوانن�دگان نش�ریه دی�ار بهلول 

دارید، بیان فرمایید؟
آرزوی موفقیت و پیروزی و س��امت دارم 
برای همه بخصوص مردم زحمت کش دیار 
خودم بیلند و همه کس��انی که این نشریه 

را مطالعه می کنند.
همچنین باید عرض کنم، در این دنیا فقط 
و فقط انسان باید خودش را در همه حال 
کوچک و بن��ده خدا بداند ک��ه در مقابل 
خدای بزرگ به آدمی هر چیزی که خیر و 
صاح بنده اش باش��د بدهد و من همیشه 

شکرگزار او بوده ام.
بیلن��دی عزیز و هم والیت��ی های گرامی 
امیدوارم  که همیش��ه شاد و موفق باشید 

خداوند یار و نگهدارتان
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صمیمّیت و انزوا؛ دو روی یک سکه

محمد علی ملکیانتعصب، عامل تفرقه و منازعه بین بیلند و باغ  آسیا
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حمید ازقندی؛ فوق لیسانس روانشاسی
در ش��ماره قبل نش��ریه به بررسی مراحل 
چهارم و پنجم از مراحل رشد هشت گانه 
ارائه ش��ده توسط اریکس��ون، روانشناس 
بزرگ آلمانی، پرداختیم. مراحل چهارم و 
پنجم مربوط به س��نین نوجوانی بودند که 
به تدریج هویت اجتماعی نوجوان ش��کل 
می  گیرد. ششمین دوره زندگانی انسان در 
نظریه اریکس��ون که در محدوده تقریبی 
بیست تا چهل سالگی قرار دارد دوره اول 
بزرگسالی می  باشد. فرد در این دوره یکی 
از دو راه را می رود: یا در مس��یر توس��عه 
روابط شخصی و اجتماعی حرکت می کند 
یا فردی منزوی می ش��ود. بزرگسال جوان 
ک��ه هویت خ��ود را در نوجوانی به  دس��ت 
آورده اس��ت اینک آماده اس��ت تا آن را با 
دیگ��ری درآمیزد و انرژی خود را مصروف 
حفظ یک رابطه تنگاتنگ و صمیمانه کند.

مهم ترین موضوع در این دوره این اس��ت 
که ف��رد بتوان��د روابط ش��خصی نزدیک، 
متعهدانه و پایدار شکل دهد. اگر کسی در 
این امر موفق باشد، دارای هویت شخصی 
مستحکم و تثبیت شده ای خواهد بود. این 
هویت منس��جم، می تواند به او در توسعه 
روابط اجتماعی بسیار کمک کند. سرکوب 
نی��از ب��ه »ارتباطات متعهدانه ش��خصی« 
در ای��ن دوره می تواند ب��ه تضعیف هویت 
فردی بینجامد. در چنین فردی، تعهدات 
اجتماع��ی و اخاق��ی نیز ضعی��ف خواهد 
بود و او ش��خصی من��زوی خواهد بود. در 
این سال هاس��ت که فرد ی��ا می تواند بین 
انزوا و تعام��ات اجتماعی تع��ادل برقرار 
کند ی��ا نمی توان��د، بس��تگی دارد که آیا 
توانسته اس��ت با برقراری روابط متعهدانه 
انس��انی، به هویت منس��جم برسد یا خیر. 
ای��ن تعارض در افکار و احساس��ات جوان 
نس��بت به متعهد س��اختن دائمی خود به 
یک همس��ر صمیمی، منعکس می  ش��ود. 
احس��اس صمیمّیت مطمئ��ن، در کیفّیت 
س��ایر روابط صمیمانه نیز مش��هود است؛ 
جوانی که صمیمّیت کسب کرده در روابط 

تعصب یکی از رذایل اخاقی است که مایه 
دوری از حق و محروم ش��دن از س��عادت 
است و معنای آن وابستگی غیر منطقی به 
چیزی تا آنجا که انس��ان حق را فدای آن 
کن��د. در روایات اس��امی نیز از تعصب به 
عنوان یک اخاق مذموم ش��دیدا نکوهش 
ش��ده اس��ت. در حدیثی از نبی اکرم)ص( 
ذکر شده اس��ت که ایشان هر روز از شش 
چیز به خ��دا پناه می بردند که یکی از آنها 
حمیت یا همان تعصب اس��ت و این صفت 
را در کن��ار رذایل��ی مانند ظلم و حس��د و 

حتی شرک به خدا قرار داده اند.
و در حدیثی دیگر می فرمایند ))کسی که 
مردم را به تعصب دعوت کند از ما نیس��ت 
و کس��ی که به خاطر تعص��ب بجنگد از ما 
نیس��ت و کس��ی که با تعصب بمیرد از ما 

نیست((.
عوام��ل متع��ددی س��بب  تعص��ب ورزی 
می ش��وند که بعضی از آنها ش��امل: تکبر، 
م��ال و ثروت، تقلی��د کورکورانه، عاقه به 
نی��اکان، مال و ثروت، پایین بودن س��طح 

فرهنگ و غیره
تعص��ب ب��ر مبن��ای احساس��ات ش��کل 
می گیرد، این احس��اس اگه تقویت شده و 
ب��ه یک حالت روحی ب��رای فرد یا اجتماع 
تبدیل شود می تواند جزئی از نقاط ضعف 
ش��خصیت انسانی باشد و در بعد اجتماعی 

دوس��تی و ارتباط ه��ای ش��غلی یاری گر، 
صب��ور و پذی��رای تفاوت ه��ای موجود در 
پیشینه افراد و ارزشهای آنها خواهد بود. او 
از بودن با دیگران لذت می  برد و به هنگام 

تنهایی نیز احساس خوشایندی دارد.
اریکس��ون تذکر می  دهد ک��ه برخی افراد 
ج��وان پی��ش از آن  که یک ح��س هویّت 
ازدواج  باش��ند  آورده  به دس��ت  صحی��ح 
می  کنند. آن��ان امید دارند ک��ه بتوانند با 
ازدواج خود را بازیابند، اما چنین ازدواجی 
ب��ه ندرت موّف��ق خواهد بود. دی��ر یا زود 
طرفین ازدواج احساس می  کنند که در اثر 
تعهدات خود به عنوان همسر یا پدر ومادر 
احاط��ه ش��ده  اند. آنان به زودی ش��کایت 
می کنن��د ک��ه دیگ��ران به آن��ان فرصتی 
برای پیشرفت نمی دهند. اریکسون یادآور 
می شود که تغییر در طرف مقابل نه تنها به 
ندرت می تواند چاره ی کار باشد بلکه آنچه 
فرد نیاز دارد نوعی »بینش عاقانه هدایت 
شده« نس��بت به این واقعیت می باشد که 
هیچ ش��خصی نمی  تواند توقع داشته باشد 
که با دیگری زندگی صمیمانه  ای داش��ته 
باشد مگر این  که تبدیل به »خودش« شده 

باشد.
افرادی که احساس انزوا و تنهایی می  کنند 
در مورد برقراری رواب��ط صمیمانه تردید 
دارن��د؛ زیرا می ترس��ند هویت خ��ود را از 
دس��ت دهند، آنها تفاوته��ا را نمی پذیرند 
و هنگام��ی که دیگ��ران با ه��م صمیمی 

می شوند احساس تهدید می  کنند.
در نهای��ت می  ت��وان گفت ک��ه صمیمّیت 
واقعی بدین معنی اس��ت که دو فرد مایل 
ب��ه همکاری و تنظی��م دوجانبه ی همه ی 
جنبه ه��ای مه��م زندگ��ی خود باش��ند. 
اریکسون معتقد بود که حل موفقّیت آمیز 
بحران صمیمّی��ت در برابر ان��زوا، افراد را 
ب��رای مرحله بعدی آم��اده می  کند که بر 
زایندگ��ی تمرکز دارد؛ یعنی اهمیت دادن 
به نسل بعدی و کمک به بهبود جامعه....     

تب خونریزی دهنده کریمه کنگو 
مهدی شریعتی  فر-دامپزشک

تب خونریزی دهنده کریمه کنگو بیماری 
خونریزی دهنده تبدار حادی اس��ت که از 
بیماری های ویروسی مشترک بین انسان و 
حیوان است و بیشتر به وسیله کنه منتقل 
میش��ود. در صورت عدم پیش��گیری های 
الزم ی��ا تاخیر در درمان، خطرناک بوده و 

ممکن است کشنده باشد.
و  دام��داران  خط��ر:  مع��رض  در  اف��راد 
کش��تارگاه ها- کش��اورزان-کارگران 
دامپزشکان و کارکنان بهداشتی و درمانی 
 این بیماری در فصول گرم س��ال افزایش 
دارد؛ بیش��تر افرادی را ک��ه به کار ذبح یا 
جابه جای��ی حیوان اش��تغال داش��ته یا به 
نگه��داری از دام در کن��ار من��ازل خ��ود 
مب��ادرت م��ی ورزن��د، درگی��ر می کند. 
همچنین افرادی که با گوشت تازه حیوان 
س��ر و کار دارند ممکن اس��ت در معرض 

خطر ابتا به بیماری قر ار گیرند.
دوره نهفتگی/کم��ون بیماری در انس��ان 
به طور متوسط چهار روز و حداکثر دوازده 
روز می باش��د. معموالً تا روز چهارم عائم 
غیر خونریزی مانند تب، سردرد، احساس 
س��رما، خس��تگی، درد عضانی، پرخونی 
صورت، پرخونی ملتحمه و چشم، استفراغ 
و درده��ای باالی معده می باش��د. معموال 
عائ��م خونری��زی از روز چه��ارم ش��روع 
می شود که به صورت پتشی ) یا خون ریزی 
زیرپوس��تی و کبودش��دگی مخاطی ( در 
مخاط دهان و پوست، خونریزی از لثه ها، 
بین��ی، مع��ده، روده و رحم و زیر پوس��ت 
ناحیه ساق پا و دست ها و... ظاهر می شود 
لذا در صورت پدید آمدن تب همراه با این 
خونریزی ها به مراکز درمانی مراجعه شود.

راه انتقال :
کنه مخزن و ناقل بیماری است. عفونت در 

انسان پس از گزش کنه آلوده یا له کردن 
آن روی پوست ، یا تماس با پوست ، الشه 
حیوان ، خون و ترش��حات حیوان آلوده و 
یا تم��اس با خون و بافته��ای بیمار مبتا  
ایجاد می ش��ود. خطر انتقال در طی ذبح 
حیوان وجود دارد. پس از آلودگی یک نفر 
، ممکن است سایر افراد در تماس با او نیز 

در خانواده و اجتماع آلوده شوند.

توصیه ها:
تم��ام افراد بایس��تی به رعایت بهداش��ت 
توجه کافی داشته باشند؛ در تماس با دام 
از لباس پوش��یده با رنگ روش��ن استفاده 
کنند و بعد از خروج از دامداری لباس های 

خود را تعویض کنند.
از جدا کردن کن��ه و حتی له کردن آن با 
دست خودداری شود. دام از میادین تحت 
نظارت س��ازمان دامپزش��کی تهیه شود، 
چراکه در این میادی��ن کنترل های کافی 

توسط سازمان اعمال شده است.
استفاده از وسایل ایمنی برای افرادی که با 
دام، الشه، ترشحات و خون دام در تماس 
هس��تند ض��روری می باش��د. )در صورت 
وج��ود زخم در بدن از تم��اس جلوگیری 

گردد(
سمپاش��ی نم��ودن دام و اماک��ن دامی با 
س��موم ضد کنه جهت از بین بردن کنه ها 

ضروری است.
ذبح حیوانات در کش��تارگاه انجام ش��ود و 
از گوش��ت مورد تأیید سازمان دامپزشکی 
اس��تفاده نمایید. توصیه میش��ود الش��ه 
گوس��فند پس از ذبح به مدت ۲۴ ساعت 
در یخچ��ال نگهداری ش��ده و س��پس با 
پوشیدن دستکش آن را قطعه قطعه کرده 

و مورد مصرف قرار گیرد.

پویای��ی و تکامل را از کل جامعه س��لب و 
ریش��ه جامعه را فرسوده کرده و گروههای 
انس��انی را از ه��م دور نموده، مش��ارکت 
،تع��اون و همی��اری را تقلی��ل ده��د و در 
میان جوامع انس��انی حس عدم اعتماد را 
مستولی کند. در عصر عقانیت و ارتباطات 
که عصر ش��کوفایی ارزشهای انسانی است 
تعصب جایی ندارد و انس��ان در هر مقامی 
که باش��د بای��د به دور از تم��ام جنبه های 

تعصب بوده انتقاد پذیر باشد.
این مقدم��ه طوالنی بهانه ای اس��ت برای 
پرداختن به ریش��ه اصلی اختافات پیش 
آمده بین دو روستای تاریخی و استراتژیک 
گناباد؛ دو روستایی که کمترین فاصله را تا 
مرکز شهر دارند روستاهای بیلند و باغ آسیا، 
دو روس��تایی که پروراننده علمای بزرگی 
چ��ون عامه بهلول و آیت ا... س��ید احمد 
موسوی باغ آس��یایی بوده اند؛ دو روستایی 
که وجود اختاف بین آنها بیش��تر به یک 
افسانه شبیه اس��ت تا واقعیت. چراکه اگر 
به وجوه اش��تراک این دو روستا بیندیشیم 
جایی برای گنجاندن اختاف نمی ماند، تا 
جایی که می دانیم منش��ا و تداوم حیات، 
وابسته به آب اس��ت و سالهای سال است 
که بین دو روس��تا آب قنوات تقسیم شده 
اس��ت، سالهای سال هست که ازدواجهایی 
بین دو روس��تا انجام ش��ده و زندگیهایی 

ش��یرین شکل گرفته است و می گیرد، بعد 
از ظهور مدارس به شکل امروزی مدارسی 
بین دو روس��تا احداث ش��ده ک��ه نوگان 
جوینده علم از هردو روستا در کنار هم در 
آنها به تحصیل علم مش��غول هستند، این 
ن��و گان با دلهایی خالی از تعصب جاهلی 
ب��ه آموخت��ن درس در کنار هم مش��غول 
بوده و هس��تند. باز هم باید گفت سالهای 
درازی اس��ت که س��حرخیزان دو روستا با 
ش��نیدن آوای اذان و مناجات از مس��اجد 
هر دو روس��تا به پا خواس��ته دست نیاز به 
سوی معبود بلند کرده تا به آنها دلی خالی 
از تعص��ب کور عنایت کن��د و هزاران وجه 

اشتراک دیگر......
ح��ال باید پرس��ید و تعجب ک��رد که چه 
عاملی س��بب بروز بعضی حرف و حدیثها 
بین دو روستا شده است؟ آیا این اختافات 
از روی عق��ل و منط��ق بوده و ی��ا از روی 
تعصب ک��ور و جاهلی؟ اگر به اش��تراکات 
دو روس��تا بیندیش��یم باید یقین کرد که 
این اختافات هیچ مبنای عقلی درس��تی 
نداشته و ندارد. اما متاسفانه برای بعضی ها 
این اختافات خیلی بزرگ جلوه داده شده 

است.
کسانی که در هر دو روستا علم اختاف را 
بلن��د کرده و حرکت می دهند ابتدا باید به 

چند نکته توجه کنند:

-آیا این اختافات مستند به اسناد قانونی 
و ثبتی است؟یا بر اساس حدس و گمان و 
تعصب جاهلی؟ اگر این اختافات مس��تند 
به اس��ناد قانونی است که باید قانون حکم 
نهای��ی را بده��د نه محافل کوچه نش��ین 
وش��ب نشینی ها و اگر هم مستند به اسناد 
خاص نیس��ت که جای بررسی در مجامع 
قانونی و رس��می دارد نه هیاهوهای کوچه 

بازاری
-بای��د توج��ه کنیم م��ا دو روس��تا کاما 
مج��اور ه��م هس��تیم که ی��ک فرهنگ و 
اصالت تاریخی نزدی��ک داریم. ما خیلی با 
بعضی روس��تاهای مجاور متفاوت هستیم 
پ��س رفتار ما نیز در هن��گام اختاف باید 
متفاوت باش��د، باید رفتار ما بر اساس یک 
عقل دور اندیش باشد تا بتوانیم یک روستا 
یا شهر واحد داشته باشیم چرا که هردو به 

هم نیازمندیم.
در پای��ان امیدوارم این اختافات بر مبنای 
جه��ل ص��ورت گرفته باش��د ن��ه اغراض 
ش��خصی یا تعصب و حمی��ت جاهلی یک 
عده از افراد در هر دو روستا ،که در صورت 
دوم آتش این اختاف اول دامن خود آنها 
را خواه��د گرفت و در ص��ورت ادامه باید 
پاس��خگوی هزاران گنابادی باشند نه فقط 
اهالی این دو روس��تا چرا که اتحاد این دو 
روستا برای پیشرفت کل گناباد مهم است.
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یک کس��ی رفته بود خدمت عارفی به 
نام سید محمدجواد انصاری همدانی، 
وردی  دس��تورالعملی،  ایش��ون  از 
خواس��ت، آیت ا... انصاری به ایش��ون 
فرمودند: تو که با همسرت بد صحبت 
میکنی! بی ادب��ی میکنی! از من ذکر 
و دس��تورالعمل میخواه��ی؟ برو آن را 
اصاح کن! ت��و آنجا گیر داری، پاهات 

لنگ هست.
کسی که نمی تواند چشمش را کنترل 
بکند، غافل از این که این چشم محل 
ورود تیر های س��می شیطان و دروازه 
ورودی بس��یاری از گناه��ان اس��ت، 
چطور میخواه��د بگوید که من دنبال 

ذکر هستم.
یک کسی مسافر کشی می کرد، یکی 
از اس��اتید ما مش��هد بود، رفت سوار 
ماش��ینش ش��د، دید که کسی دیگر 
سوار ماشین او شد و راننده از او دو 
س��ه برابر کرایه اضافی گرفت، اونم 
در شهر امام رضا علیه السام. ائمه 

علیهم الس��ام باب ا... هستند. در 
یکی از شب های قدر که شما قرآن به 
س��ر میگیرید، یعنی باب ورودیه قرب 
خدا، باب معصوم اس��ت. مگ��ر ما در 
دعای ندب��ه نداریم که )ای��ن باب ا... 

الذی منه یؤتی( ق��رب به خدا به جز 
این ها, میسر نمیش��ود. ولی نعمت ما 
امام رضاس��ت. سه برابر از اون شخص 
غریب کرایه گرفت، آیا میش��ود سوال 

کرد ک��ه در ای��ن معادله، 
ج��ای خدا کجاس��ت؟ 

روز  خداون��د  یعن��ی 
رزق  تواند  می 

و  ده��د 
ش��ب 

نمی تواند؟! یعنی دین ما ناقص است؟ 
)نعوذ با...( نمیتواند رزق بدهد؟!

باالخره مسافر زودتر از استاد ما پیاده 
شد و در رو محکم بست و رفت، چون 
به ماجرا پی برده بود. حاال این راننده 

محمد علی ملکیانچهارشنبه سوری؛ معرفی، تاریخچه، فلسفه و آداب و رسوم آن  

خوش��مزگی اش گل ک��رد… گفت: 
حاج آقا مدتی هس��ت که گره به کارم 
افتاده اس��ت، دس��ت به ط��ا میزنم 
س��نگ میش��ود، گره پش��ت گره… 
نزد  رفتم  میگوید  )راننده( 
یک  گفت��م  عارف��ی! 
ذک��ری، وردی ب��ه 
م��ن بگویی��د تا 
م��ن  زندگ��ی 
پی��دا  رون��ق 
اون  بکن��د! 
من  به  عارف 
دستورالعملی 
هن��وز  و  داد 
مش��غولم ولی 
ای  نتیج��ه 

نگرفتم…
او گفتم: فانی،  به 
حرفای��ی  عج��ب 
میزنی، پنج دقیقه 
جل��وی  پی��ش، 
چش��م م��ن، یک 
مس��افر غریب رو نق��ره داغش کردی! 
کجاس��ت انصاف و مردانگی؟ این ظلم 
ها را از زندگ��ی خودت قیچی کن، تا 

خدا از در و دیوار به تو برکت بدهد.

در هر کشوری ساالنه به مناسبت های 
مختلف مذهب��ی، عقیدتی و تاریخی 
مراس��مات کوچک و بزرگ��ی برگزار 
می گردد. از انجمله جشن کریسمس، 
س��الروز تولد حضرت عیس��ی مسیح 
و جش��ن ش��کرگزاری در کشورهای 
اروپای��ی، جش��ن س��ال ن��و چینی، 
فستیوال گل در کره جنوبی و غیره. 

و  مراس��م  س��االنه  ه��م  ای��ران  در 
مناس��بت  ب��ه  زی��ادی  جش��ن های 
ه��ای مختلف برگزار م��ی گردد، که 
نمونه های��ی از آن م��ی توان جش��ن 
نوروز و ش��ب یلدا را ن��ام برد. یکی از 
این جش��ن هایی که س��ابقه طوالنی 
دارد جش��ن چهارشنبه سوری است، 
ک��ه از دو واژه چهارش��نبه، یک��ی از 
روزه��ای هفته و س��وری، ب��ه معنی 
نوعی گل س��رخ اس��ت تشکیل شده 
اس��ت. در این جش��ن مردم از زمان 
غ��روب آفت��اب روز سه ش��نبه آتش 
روشن می کنند و از روی آن می پرند 
و ش��عری می خوانند به این مضمون 
که زردی من از تو، سرخی تو از من؛ 
و ای��ن گونه بیماری ه��ا و ناراحتی ها 
و نگرانی های س��ال کهنه را به آتش 
می س��پارند تا س��ال نو را به ش��ادی 
آغ��از کنن��د. این جش��ن منحصر به 
دین ی��ا قومیت خاصی نیس��ت و در 
میان تمام ایرانیان رواج دارد. ایرانیان 
باستان چون عقیده داشتند که همه 
آلودگی ه��ا با آب پاک نمی ش��ود به 

امام علی علیه السام: هرکه تو را به عیبت بینا گردانَد و در نبودنت حافظ ]آبرو و راز [ تو باشد، او همان دوست ]حقیقی [است، پس او را نگه  دار.         غررالحکم حدیث 8۷۴6 

                 عباس رس��ولی؛ دکتری الهیاتچرا در زندگی مشکالت داریم؟

عنص��ر آتش روی آوردند و چون آتش 
را عام��ل پاکی و تطهیر می دانس��تند 
با پری��دن از روی آتش به تطهیر خود 
می پرداختند. این رس��م در آیین های 
کهن ش��امل چند کار بوده اس��ت، از 

قبیل فال گوش ایس��تادن، قاشق زنی، 
آجی��ل مش��کل گش��ای چهارش��نبه 
س��وری، س��ال نو-کوزه ی نو، و غیره. 
بس��یاری از این مراسمات متاسفانه از 
بین رفته اند و جای خود را به حرکاتی 

مانن��د ترقه ب��ازی داده اند ک��ه دیگر 
نمی توان اس��م آن را رس��م گذاشت. 
البته در اس��تان هایی از کش��ور هنوز 
هم گوشه ای از این مراسمات قدیمی 
باقی مانده اس��ت؛ مثا مردم اس��تان 

آذربایجان ش��رقی ب��ه روی هم آب یا 
گاب می پاشند؛ در اردبیل مردم قبل 
از طلوع آفتاب روز چهارشنبه به کنار 
رودخانه می روند و جوانان در کنار آن 
به سوارکاری می پردازند و زنان ظروف 

خ��ود را از آب رودخان��ه پر کرده و به 
دور و بر خانه می پاشند.

در بیلن��د نیز ب��ه گفته پی��ران محل 
آیین آتش روش��ن ک��ردن، آن هم در 
بلندترین نقطه ساختمانها که معموال 
بادگیرها بوده رواج داش��ته است و نیز 
رسم س��ال نو-کوزه ی نو که کوزه های 
س��فالی کهنه و کاسه های شکسته را 
آب کرده، به ب��االی بام برده و از آنجا 
پرت می کرده اند و می شکستند و کوزه 
نوی��ی را جایگزی��ن می س��اختند که 
اعتقاد داش��تندکه در طول سال باها 
و قضاه��ای بد در کوزه تلنبار ش��ده و 
با شکستن کوزه آن باها دور خواهند 

شد.
در هر صورت این جشن ملی مثل سایر 
جشن های اصیل قوم ایرانی هدف آن 
یک جور تزریق نشاط در بدنه اجتماع 
و جمع کردن خانواده ها کنار هم بوده 
و نماد آتش نیز مسلما همان اشاره به 
زدودن ناپاکیها از زندگی و دلها داشته 
اس��ت. اما متاس��فانه چند سالی است 
این جش��ن تبدیل به سوزش چشمها، 
سوختگی پوس��ت و داغ دار شدن دل 
پدر و مادرها ش��ده و متاس��فانه همه 
مناط��ق کش��ور را هم درگی��ر کرده 
اس��ت. امیدوارم به دورانی برسیم که 
این جش��ن و سایر مراسمات به همان 
حالت سنتی و اصیل برگردد تا از قبل 
آن اهداف مقدس آن هم فراهم شود.

برک��ت نمکیس��ت ک��ه خ��دا باید در 
زندگی بپاشد، نه اینکه خودمان بیاییم 

و بازوی خودمان را رزاق کنیم!
آب کم جوی، تش��نگی آور به دس��ت           

ت�ا بج�وشد آب�ت از ب�اال و پ�ست
تا وقتی برخاف عبودیت عالم حرکت 
میکنیم، رزقمان تنگ میشود، رزقمان 

بسته میشود.
آن وقت ام��ام س��جاد)ع( میفرمایند: 
با این وضع��م میخواهم ب��روم به قبر 
خ��ودم؟ چه چی��زی آماده ک��رده ام 
ب��رای قبرم؟ م��ن دارم اینج��ارو آباد 
میکنم! میلی هم برای ُمردن ندارم… 
م��ن دنیایم را آباد ک��ردم و آخرتم را 
خراب و انس��ان طبیعتا دوست ندارد 
که از آبادی به خرابی برود! وقتی عمل 
صالحی ندارم، عمل با کیفیت و با نیت 
درس��ت ندارم، خوب دلم نمی خواهد 

بروم به قبر!
 بیایی��د یک چلِه) عبادت خالصانه ۴۰ 
روزه( مردونه ت��رک گناه بگیریم! مگر 
پیغمبر )ص( نفرمودند که بهترین راه 
ترک معاصی، چهل روز کنترل زبان و 

چشم و ... است.



برگزاری جش��ن و شادمانی برای بهار، 
قدمتی بسیار دور در ایران زمین دارد. 
قرن هاس��ت که آمدن بهار نوید رفتن 
سرماس��ت و رسیدن ش��ادابی. اما آیا 
این روند ادام��ه پیدا می کند؟ اگر چه 
خوشبختانه زمستان امسال در گناباد 

بارش��های برف و باران 
اما  داشته ایم،  را  خوبی 
همچن��ان بح��ران آب 
جدیس��ت  مس��ئله ای 
باران  بارش��های  این  و 
بی  اس��تفاده  جب��ران 
رویه س��الهای گذشته 
از منابع آبی زیرزمینی 
را نمی کن��د و اگ��ر در 
محی��ط  از  حفاظ��ت 
زیس��ت و بهره برداری 
از مناب��ع آب��ی کوش��ا 
نباش��یم چون جمشید 
به دو نیم خواهیم شد. 
درادامه به بازنشر مقاله 
زیب��ای آقای محس��ن 
س��ایت  در  ظه��وری 
تحلی��ل عصر  خب��ری 
ای��ران در مورد اهمیت 

دادن ب��ه بهینه س��ازی مصرف آب در 
آستانه نوروز می پردازیم.

»َجم« پادشاه اساطیری ایران، سوار بر 
تخت��ی که دیوها حملش می کردند،  از 
آسمان به َکرده های خود می نگریست. 
او در س��ال های طوالن��ی حکومتش، 
با آموختن س��اخت ابزار و پوش��اک و 
خانه و هرچ��ه الزم بود، زندگی مردم 
را راح��ت ک��رده بود. او ک��ه تیرگی و 
بیماری و س��رما را از زمین دور کرده 
بود، در آذربایجان به زمین نشس��ت و 
تاج کیانی را بر سر گذاشت. خورشید 
کم کم باال می آمد و ن��ور آن جهان را 
روش��ن می کرد. وقتی نور خورشید بر 
تاج زرین »َجم« افت��اد، جهان نورانی 
ش��د و مردم شادمانی کردند. پس، آن 
روز را »روز نو« و »جم« را »جِم شید« 

به معنی »َجم نورانی« نامیدند.
این قصه شکل گیری نوروز در شاهنامه 

عباس رسولی؛ دکتری الهیاتچگونه حرف زدن را از قرآن بیاموزیم!

۱- آگاهانه باشد. »ال تَْقُف ما لَْیَس لََک بِِه ِعلٌْم« 
۲- نرم باشد. »َقْوالً لَِّیّناً« زبانمان تیغ نداشته باشد.

۳- حرف��ی ک��ه میزنیم خودم��ان هم عم��ل کنیم.«لَِم 
تَُقولُوَن ما ال تَْفَعُلوَن« 

۴- منصفانه باشد.«َوإَِذا ُقلُْتْم َفاْعِدلُوا« 
۵- حرفمان مستند باش��د.«َقْواًل َسِدیًدا« منطقی حرف 

بزنیم.
ْیُسوًرا« پیچیده حرف زدن  6- ساده حرف بزنیم.«َقْوالً َمّ

هنر نیست. »روان حرف بزنیم«

امام علی علیه السام : باید خرید و فروش آسان و بر موازین عدل باشد، با قیمت هایی که نه به فروشنده زیان رسانَد و نه به خریدار .           نهج الباغة از نامه ۵۳
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نوروز، سرنوشت جمشید و بحران آب!
بازنشر مقاله آقای محسن ظهوری در سایت خبری تحلیل عصر ایران

اس��ت. گرچه فردوس��ی ن��وروز را به  
جمشید پادشاه اساطیری ایران نسبت 
می دهد، اما ب��رای او عاقبت خوبی در 
نظر نمی گیرد. جمش��ید پس از مدتی 
به خود مغرور می شود، ادعای خدایی 
می کن��د و نفرین می ش��ود. نفرین او 

ضحاک است که با اره ای جم را به دو 
نیم می کند.

آمدن بهار و پایان زمستان، مهم ترین 
اتفاق س��ال برای مردمان قدیم بوده. 
جان به در بردن از س��رما و بی حاصلی 
زمس��تان، چیزی نبوده که هر کس��ی 
بتواند آن را ت��اب بیاورد؛ برای همین 
هم در هر کجای این سرزمین که نگاه 
کنید، زمس��تان همیشه دشمن و بهار 
همیشه دوس��ت بوده. مثا در نمایش 
قدیم��ی ع��روس گول��ه ی در گیان؛ 
پیرباب��ا نم��اد تجربه، دیو زمس��تان را 
شکست می دهد و عروس گل ها یعنی 
بهار را از خواب بیدار می کند تا همه با 
هم بخوانند عروس   گل ها را آورده ایم. 
یا در کردس��تان جش��ن هایی قدیمی 
هنوز پابرجاس��ت که با روش��ن شدن 
آتشی برای پاسداشت پیروزی فریدون 

بر ضحاک آغاز می شود.

گرچه امروز بس��یاری از جش��ن های 
آئین��ی نوروز در ایران فراموش ش��ده 
و اث��ری از آن  ها نیس��ت، اما هنوز هم 
می ت��وان برخی از آن ه��ا را در بعضی 
نقاط ایران دید. مث��ا نوروزخوانی در 
مازن��دران که هن��وز در برخی مناطق 

ای��ن اس��تان انجام می ش��ود. مردمان 
سیس��تان و بلوچس��تان ه��م با رقص 
و موس��یقی محل��ی به پیش��واز نوروز 
می روند؛ مثل بس��یاری از نقاط ایران 
همچون آذربایجان، خراسان، لرستان، 
ترکمن صح��را و.... در قش��م هم آدابی 
ب��ه جامانده از روزهای به آب انداختن 
لنج ه��ای بادبان��ی را در روزهای عید 
برگزار می کنند و به رسم قدیم، بادبان 

را با موسیقی و آواز باال می کشند.
جش��ن ها و آداب و رس��وم ن��وروز در 
ایران، بس��یار بیش��تر از این هاست که 
باید همه شان را برای نسل های آینده 
حفظ کرد، اما پاسداشت آنان فقط به 
برگزاری هرساله شان نیست، دل خوش 
هم می خواهد. روزگاری ش��ادی آمدن 
نوروز، برای تمام ش��دن زمستان بود و 
س��ختی های آن. دنیای مدرن به مرور 
ترس از س��رما و بی حاصلی زمس��تان 

را از بی��ن ب��رد و آئین ها ه��م کم کم 
فراموش ش��دند. بهار به مرور به نماد 
آزادی تعبیر شد و دیگر به جای شادی 
محض برای بهار، با آمدن نوروز ترانه ها 
و تصنیف ه��ای غم انگیز هم س��اخته 
ش��د. مثل تصنیف »به��ار دلکش« با 
ش��عری از »ع��ارف قزوینی« و 
اجرای »محمدرضا شجریان  با 
و محمدرض��ا لطف��ی« که دل 
را به وقت آمدن بهار س��رحال 

نمی داند.
اما امروز بازهم فصل زمس��تان 
روی ترس��ناک خ��ود را به ما 
نشان می دهد؛ چند سالی است 
که بارش ب��رف و باران در این 
فصل کم ش��ده و کم کم آمدن 
بهار ب��رای ما یادآور رس��یدن 
ب��ی آب  و  خش��ک  تابس��تان 
دیگ��ری می ش��ود. یعنی زنگ 
س��خت  روزهای  برای  خطری 
پیش رو، نه روزهای س��بزی و 

شادابی.
جمشید نمی دانست که نفرین 
ش��ده. نمی دی��د ک��ه هرآنچه 
س��اخته کم کم از بین می رود. 
زمان��ی این را فهمید که زیر تیغ مرگ 
ضحاک گرفتار ش��ده بود. ما می دانیم 
ضح��اک خشکس��الی در کمین م��ان 
اس��ت. خبر داریم ک��ه فاجعه نزدیک 
است و آب آشامیدنی مان، طبیعت مان 
رو ب��ه نابودی کامل می رود. می گویند 
سالی که نکوست، از بهارش پیداست. 
مش��کات  و  گرانی ه��ا  و  س��ختی ها 
کم نیس��تند، اما اگ��ر می خواهیم این 
جش��ن ها و ش��ادمانی ها ادامه داشته 
باش��ند، باید ی��ک چی��ز را، حفاظت 
از آب را، در اولوی��ت ق��رار دهی��م که 
بزرگ ترین منبع حیات و سرسبزی در 
بهار بوده و هس��ت و عامل اصلی تمام 
شادمانی هایی بوده که گذشتگان ما در 
نوروز به خاطرش جشن ها برپا کرده اند. 
اگ��ر در حفاظ��ت از آب و طبیع��ت 
نکوشیم، تنها شادمانی بی سبب آمدن 

نوروز در انتظارمان است.   

۷- کام رسا باشد.« َقْوالً بَلِیًغا«
8- زیبا باشد.«قولوللناس حسنا« 

۹- بهتری��ن کلم��ات را انتخ��اب کنیم. »یَُق��وُل الَّتی ِهَی 
أْحَسن« 

۱۰- سخن هایمان روح معرفت و جوانمردی داشته باشد. 
»و قولوا لهم قوال معروفا«

۱۱- همدیگر را با القاب خوب صدا بزنیم. »قوالً کریماً«
۱۲- کم��ک کنیم تا درجامعه حرف های پاک باب ش��ود. 

»هدوا الی الّطیب من القول«

ارائه بهترین های گرافیک
پوستر،تراکت ،لوگو، پروفایل ،تیزر تبلیغاتی 

،طراحی سایت
@Malakoot_Tablighat
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ویروس های گوشی هوشمند و کامپیوتر
متین کیانی     

کامپیوتره��ا،  ش��دن  فراگی��ر  زم��ان  از 
واژه »وی��روس« در می��ان کارب��ران رواج 
چشمگیری یافته است. به طوری که تقریباً 
در مواجهه با هر مش��کلی، اولین علتی که 
کاربران به ذهنش��ان می رس��د ویروسی 
ش��دن کامپیوتر )یا حتی گوش��ی( است. 
اصط��اح وی��روس کامپیوتری نخس��تین 
بار در س��ال ۱۹8۴ توس��ط »فرد کوهن« 
پژوهشگر دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به کار 
برده ش��د؛ و به برنامه ای گفته می شود که 
کدهای خود را وارد برنامه دیگری می کند 
و س��پس با فعالی��ت برنامه آلوده ش��ده، 
ویروس تکثیر ش��ده و منتش��ر می ش��ود.

همزم��ان ب��ا گس��ترش ویروس ه��ا بحث 
امنی��ت دیجیتال و مقابل��ه با ویروس های 
کامپیوتری مطرح ش��د و ب��ه این ترتیب 
نرم افزارهایی تحت عناوین »آنتی ویروس« 
و »ض��د بدافزار« متولد ش��دند که وظیفه 
آنه��ا از بی��ن ب��ردن ویروس ه��ا و مقابله 
با ورود آنها به سیس��تم و آس��یب رسانی 
به سیس��تم بود. اما مس��ئله اینجاست که 
امروزه تمام این نرم افزارها پولی هس��تند 
و ب��ه همی��ن دلی��ل برخی اف��راد ترجیح 
می دهند به جای اس��تفاده از آنها، از آنتی 
ویروس های رایگانی ک��ه در اینترنت پیدا 
می کنند بهره ببرند. بس��یاری از این آنتی 
ویروس های رایگان و بی نام و نش��انی که 
در اینترن��ت یافت می ش��وند، در بهترین 

حالت هیچ مقاومت��ی در مقابل تهدیدات 
نخواهند داش��ت و در بدترین حالت، خود 
به تهدید شماره یک برای سیستم تبدیل 
می شوند. این آنتی ویروس های تقلبی پس 
از مدتی با نمایش خطاهای پر زرق و برق 
و استفاده از جمات ترسناک، این طور به 

کاربر القا می کنند که سیس��تم 
در مع��رض خط��ر جدی 

نج��ات قرار داشته و تنها راه 
از این ش��رایط 
بحران��ی، خرید 

کام��ل  نس��خه 
آنتی وی��روس 
بود.  خواه��د 

کاربر  اینجا  در 
نسخه  خرید  با 
ع��اوه  کام��ل 
ریختن  دور  بر 

اطاع��ات  پ��ول، 
حس��اب بانک��ی خ��ود را 

نیز در اختیار نویس��ندگان آنتی 
وی��روس تقلب��ی ق��رار می ده��د. الزم به 
ذکر اس��ت که ت��رس افزاره��ا روز به روز 
پیش��رفت ک��رده و واقعی ت��ر جل��وه می 
کنن��د، از این رو پیش��نهاد می کنیم حتماً 
از آنتی ویروس های معتبر استفاده کنید.

ب��ه ص��ورت کل��ی برنامه ه��ای مخ��رب 
Malware  کامپیوت��ری را بداف��زار ی��ا

ویروس ه��ای  کل��ی  رفت��ار  می نامن��د. 
کامپیوتری بس��یار ش��بیه به ویروس های 
دنیای واقعیست؛ یک ویروس کامپیوتری 
با اجرای برنامه آلوده، باز کردن دیس��ک 
یا فلش درایو، ش��روع به فعالیت می کند. 
ای��ن ویروس ها برای دور ماندن از چش��م 
کاربر و نرم افزارهای امنیتی، بی  س��ر  
و ص��دا به تکثیر ش��دن ادامه 
می دهند و سایر بخش های 
همچنی��ن  و  حافظ��ه 
ابزاره��ای جانب��ی را 
می کنن��د.  آل��وده 
ویروس��ی  حم��ات 
س��ال های  در 
این  ظهور  نخس��ت 
مخرب  بسیار  پدیده 
بیشتر  اما حاال  بودند، 
ب��ه س��رقت اطاع��ات 
حم��ات  اج��رای  ی��ا 
می ش��وند. مح��دود   DDoS

کرم های کامپیوتری نیز ش��باهت هایی 
با ویروس ها دارند، ب��ا این تفاوت که یک 
ک��رم کامپیوتری برای فعالی��ت نیازی به 
اجرا ش��دن نرم افزاری خاص توسط کاربر 
ندارد و خیلی ساده، یک کپی از خود را در 
کامپیوت��ر قربانی قرار داده و اجرا می کند.

در نهای��ت ن��وع دیگری از بداف��زار به نام 
»تروج��ان« نیز وج��ود دارد ک��ه نام آن 

از روی داس��تان حمل��ه یونانی��ان به تروآ 
و مجس��مه اس��بی که س��ربازان یونانی با 
آن وارد ش��هر ش��دند اقتباس شده است. 
تروجان ه��ا در واقع برنامه ه��ای مخربی 
هستند که در پوش��ش نرم افزارهای سالم 
و کاربردی وارد رایانه ها می شوند. کاربر با 
نص��ب بازی یا نرم اف��زار آلوده، تروجان را 
وارد سیستم خود می کند و این بدافزار نیز 
پس از مدتی به سیستم آسیب می رساند.

نرم افزارهای آلوده ب��ه تروجان معموالً در 
ابت��دا بدون هی��چ مش��کلی کار می کنند 
و تروجان ه��ای موج��ود در آنه��ا ممکن 
اس��ت به صورت ناخواس��ته توسط کاربر 
ب��ه دیگ��ر رایانه ها نیز منتقل ش��وند. این 
بدافزارها که ابزار مناس��بی برای کس��ب 
درآمد هس��تند، با دسترس��ی به اطاعات 
حس��اب بانک��ی و تولی��د تراکن��ش های 
تقلب��ی، پول کاربران را روانه جیب هکرها 
می کنن��د. در برخی موارد نی��ز اطاعات 
مس��روقه توس��ط مهاجمان دردارک وب 
ی��ا همان بازار س��یاه به فروش می رس��د.

بدافزاره��ای متن��وع موج��ود در دنی��ای 
کامپیوت��ر الزام��اً ب��ه یکی از دس��ته های 
مورد اش��اره تعلق ندارند، مثًا یک بدافزار 
می توان��د مانن��د وی��روس پخش ش��ود، 
مثل جاس��وس اف��زار اطاعات حس��اس 
را س��رقت کند و با اس��تفاده از روت کیت 
خ��ود را از دید آنتی ویروس مخفی نماید.

امیرالمؤمنین علیه السام: با مهربانی به دیگران است که رحمت ]خدا[ فرود می آید.                غررالحکم حدیث ۴۳۴۳

معرفی کتاب 

مثل شاخه های گیاس
نویسنده: محمد رضا رنجبر

مجموع��ه ای از تذک��رات و مضامین، که با 
زبان تمثیل بیان شده است

در مطالب کتاب از آیات نورانی قرآن، اشعار 
حافظ، سعدی و مولوی استفاده شده است

بخشی از کتاب:
مثل بهار!

خداس��ت که به بهار می گوید: برو غنچه ها 
را گل کن! برو شکوفه ها را شکوفا کن!

» به��ار از دکه ی من ُحلّه گیرد   ش��کوفه 
باشد از من یادگاری«

اصا هر اتفاق خوش و خوش��ایندی که در 
دنیا می افتد به امضای خداست.
» ما اصابک من حسنه فمن اهلل«

تمام زیبایی ها در دس��تور و توجه خداوند 
ریشه دارد.

»ما به دریا حکم طوفان می دهیم
ما به سیل و موج فرمان می دهیم

سوزن ما دوخت هر جا هر چه دوخت
زآتش ما سوخت هر شمعی که سوخت

رودها از خود نه طغیان می کنند
آنچه می گوییم ما، آن می کنند«

پس تو هم ای آدمی! اگر دس��ت خود را به 
دس��ت ما بدهی تو هم شمع می شوی، تو 
هم س��بز می ش��وری، تو هم بهار و بهاری 
می ش��وی، تو هم مایه ی روش��نی خود و 

دیگران خواهی شد.
مریم کمالی، مسئول کتابخانه ما 

محمدجعفر طبیب بیلندی

نفرین گنجشک ها!!!؛ بزرگترین قحطی تاریخ چین
 حسین عبدی

گاهی اوقات حذف بعضی از موجوداتی که 
ب��ه نظر ما مزاحم هس��تند، باعث به وجود 
آمدن مش��کات بزرگ تر بعدی می شود، 
درست مانند طرح از بین بردن پرندگان در 
چین که ب��رای جلوگیری از قحطی طرح 
ریزی ش��د اما خودش بزرگ ترین قحطی 

تاریخ را به ارمغان آورد.
در س��ال ۱۹۵8 میادی دولت چین طرح 
عجیبی برای مقابل��ه با قحطی ابداع کرد. 
آنها حس��اب کرده بودند که هر گنجشک 
در طول یک سال در حدود ۴,۵ کیلو غله 
و بذر می خورد، ب��ه این ترتیب می توان با 
کش��تن گنجشک ها در هر س��ال میلیون 
ها تن گن��دم و برنج اضافی پس انداز کرد. 
دول��ت برنام��ه از بی��ن بردن چه��ار آفت 
را ب��ه راه انداخ��ت که طبق آن، پش��ه ها، 
مگس ه��ا، موش ها و گنجش��ک ها باید از 

بین برده می شدند.
ب��دون دخال��ت دول��ت، مردم س��ه مورد 
اول را خودش��ان از بی��ن می بردند و تنها 
گنجشک ها باقی می ماندند. در واقع هدف 
اصل��ی هم هم��ان گنجش��ک ها بودند اما 
دولت خواس��ت تا با به میان کش��یدن سه 
مورد دیگر، مردم را از این موضوع عصبانی 
و ناراحت نکن��د. آنها که گمان می کردند 
ب��ا ای��ن کار از چی��ن، یک بهش��ت بدون 
مزاحم می س��ازند. لذا با گذاش��تن جوایز 
نقدی ب��رای جنازه گنجش��ک ها مردم را 
تشویق به کشتن گنجش��ک ها نمودند، و 
حتی در مدارس نیز ساعتی برای آموزش 
شکار پرندگان اختصاص یافت و همینطور 
در ط��ول روز بچه ها با طبل و بش��قاب و 
قاش��ق س��روصدا میکردند تا گنجشک ها 
از ت��رس روی زمین ننش��ینند و آنقدر در 

ه��وا پرواز کنند تا از ش��دت گرس��نگی و 
خستگی بمیرند. النه های آنها ویران شدند 
,تخم هایش��ان شکس��ته و جوجه هایشان 
کش��ته میش��دند تا به طور کلی نسلشان 
منقرض ش��ود. در طی ای��ن مدت به طور 
کلی جسد یک میلیارد گنجشک از سطح 

کشور جمع آوری شد.
به ای��ن ترتیب، در س��ال ۱۹۵8 جمعیت 
گنجش��ک ها به طور چش��مگیری کاهش 
یافت، اما س��ال بعد میزان برداش��ت برنج 
و غ��ات ب��ه همان ش��کل کاه��ش یافت 
و حاال ملخ ها و حش��رات م��وذی که قبا 
خ��وراک پرندگان بودند آف��ت جان مردم 
شده بودند. دس��ته های بسیار بزرگ ملخ 
ب��ه م��زارع و محصوالت حمل��ه میکردند 
وارد  ناپذی��ری  جب��ران  خس��ارت های  و 
میکردن��د. این مس��ئله باع��ث بزرگترین 
قحط��ی تاریخ چی��ن و منجر به مرگ ۴۵ 
میلیون انس��ان ش��د. دیگر هیچ پرنده ای 
ب��رای مقابله با حش��رات وجود نداش��ت. 
بس��یاری از مردم از شدت گرسنگی برگ 
و پوس��ت درختان را میخوردند و عده ای 
به خ��وردن دانه ه��ای نارس کت��ان روی 
آوردن��د که بر اثر آن به طرز وحش��تناکی 
جان خود را از دس��ت دادند. بس��یاری از 
م��ردم معتقد بودند این مس��ئله به خاطر 
»نفری��ن گنجش��ک ها« ب��وده. م��ردم به 
ش��دت از دس��ت دولت عصبانی بودند. به 
همین دلیل دولت مجبور ش��د ۲۰۰ هزار 
گنجشک و گونه های مختلف پرندگان را 
از روس��یه وارد چین کند. آنها به اهمیت 
وجود گنجش��ک ها پی برده بودند. اکنون 
مردم بجای کشتن آنها, برایشان در مزارع 

و کنار خانه هایشان النه درست میکنند.

این داستان نشان می دهد که در آفرینش 
هر موجودی حکمتی وجود دارد و باید به 
تنوع زیس��تی اهمیت داد. هیچ موجودی 
ب��دون دلیل خل��ق نش��ده و از بین بردن 
برخ��ی مخلوقات خ��دا می توان��د عواقب 
خطرناکی همچون نفرین گنجش��ک ها را 
در پی داشته باشد. در منطقه ما هم مردم 
به طور سنتی اقدام به از بین بردن برخی 
جانوران��ی می  کنند که گاها هیچ تهدیدی 
برای آنها به حساب نمی  آیند، بعنوان مثال 
بارها ش��نیده  ایم که کس��انی که به دشت 
و بیاب��ان رفته  اند در صورت مش��اهده مار 
اق��دام به کش��تن این جانور ک��ه فقط در 
م��زارع آنها و یا بیابان ظاهر ش��ده و هیچ 
گونه تهدیدی برای آنها ندارند می  نمایند. 
اقدامی که س��بب افزایش حیوانات موذی 
همچون موش که به ط��ور طبیعی غذای 

مارها هستند، گردیده است. 
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پیگیری مشکالت مطرح شده در جلسه عمومی مسئولین با مردم بیلند به کجا رسید؟!

پیامبر اکرم صلی ا... علیه و آله: خوارتریِن مردم، کسی است که مردم را ناچیز بشمارد.                             بحاراألنوار جلد ۷۵ صفحه ۱۴۲ 

مجتمع خدمات بهزیستی

یکی دیگر از موارد قول آقای آراسته رئیس اداه بهزیستی شهرستان 
گناب��اد در خصوص پیگیری ایجاد مجتمع خدمات بهزیس��تی در 
بیلند بود و با توجه به پیگیری هایی که ما انجام دادیم ایش��ان به 
قول خود عمل کرده اند و موافقت استان نیز کسب شده اما فردی 
که متقاضی این امر بوده از این قضیه به خاطر مش��کل نبود مکان 
مناس��ب و همچنین موازی بودن با فعالیت موسس��ه خیریه امام 
علی)ع( بیلند فعا منصرف شده، هرچند هنوز نیز امکان پیگیری 

این مجتمع وجود دارد.

ساخت مخزن 500 هزار لیتری آب شرب

م��ورد بعدی پروژه س��اخت مخزن ۵۰۰ هزار لیتری آب ش��رب بود که بنا به گفته طالبی مع��اون اداره آب و فاضاب 
شهرس��تان  قرارداد این پروژه با اعتبار 6۲۰ میلیون تومان با پیمانکار مربوطه منعقد ش��ده و پیمکانکار نیز کار خود را 
شروع کرده و طبق قرارداد درصورت تخصیص به موقع اعتبار مربوطه در مدت چهار ماه این پروژه تکمیل خواهد شود.

ناگفت��ه نماند که در زمان کلنگ زنی این پروژه یکی از مس��ئولین مصرانه خواس��تار واگ��ذاری رایگان قطعه زمینی به 
مساحت ۲۰۰ متر مربع در بلوار امام خمینی)جنب خانه بهداشت( بود و وقتی با مخالفت به حق شورای اسامی بیلند 
روبرو ش��د قصد ترک محل را داش��ت که با پادرمیانی نماینده محترم شهرس��تان از این خواسته خود صرف نظر کرد.  

هرچند باز هم قطعه زمینی در شهرک عامه بهلول در این خصوص به اداره آب و فاضاب واگذار شده.

کتاب شعر »حبسیات« که حاصل سروده های محمود نالو در 
دوران تحول در زندان گناباد است منتشر شد. 

ش��امل  کت��اب  *ای��ن 
وص��ف  در  وی��ژه  اش��عار 
بیلند،اشعار  زندان،روستای 
مذهبی و عارفانه عاش��قانه 

است 
*او در این کتاب اشعار ویژه 
و نگاه متفاوتی از باب عشق 
و عاشقی به ساحت حضرت 
و  داش��ته  )ع(  اباعب��داهلل 
آزادی و پاک��ی امروزش را 
مرهون نیم نگاه حضرت به 

خود می داند.

ایجاد راه ورودی مناسب

یکی دیگر از موارد مطرح شده ایجاد 
راه ورودی مناس��ب ب��ود که در این 
خصوص ارشادی رئیس اداره حمل و 
نقل و راه داری گناباد خبر ازآغاز کار 
کارشناسی درخصوص مکان و شیوه 
مناس��ب ایجاد این راه داد . )تقاطع 
هم س��طح یا غیر هم سطح با جاده 

اصلی و جانمایی این تقاطع(

تخلیه نخاله های ساختمانی در اراضی بیلند

 مش��کل تخلیه نخاله های س��اختمانی در اراضی بیلن��د یکی از موارد 
مطرح ش��ده بود که که معاون محترم فرمانداری هم آن را از مهمترین 
مس��ائل جهت پیگیری عنوان کرد اما در پیگیری این مورد همین بس 
که چند ماه بعد شاهد تخلیه زباله هایی شامل امحا و احشاء دام بودیم 
ک��ه البته با اعتراض و پیگیری یکی ازاهالی این زباله جمع آوری ش��د. 
اما همچنان تابلویی با عنوان محل تخلیه نخاله های ساختمانی در این 
مکان خودنمایی می کند. ضمنا باخبر ش��دیم که در فاز س��ه ش��هرک 
عامه بهلول نیز مش��کل مش��ابهی به وجود آمده و شاهد تخلیه نخاله 
های س��اختمانی در ای��ن ناحیه نیز هس��تیم که این امر نی��ز نیازمند 

پیگیری جدی تری از سوی دهیاری محترم دارد. 

 پیگیری اجرای حکم تخریب منزل احداث شده بر بر روی قنات 
بیلند

مس��اله پیگیری اجرای حکم تخریب منزل احداث ش��ده ب��ر روی قنات بیلند هم 
موضوعی بود که رضایی بخش��دار وقت بخش مرک��زی و معاون فرماندار بر خاف 
نظر کارشناس��ان س��عی در کم اهمیت جلوه دادن آن داش��تند ولی قول پیگیری 
دادند که هنوز نتیجه ای از این پیگیری حاصل نش��ده و همه این قضایا در حالی 
صورت میگیرد که این موضوع از س��ال ۹۱ مطرح ش��ده و بنا به رای دیوان عدالت 
اداری بایستی در سال ۹۲ توسط شهردار وقت گناباد حکم تخریب این ساختمان 
اجرا میشد که متاسفانه این مهم انجام نشده و طبق آخرین پیگیری ما به یکی از 
اعضای ش��ورای اسامی بیلند اینطور اعام کرده اند که ، دیوان عدالت اداری رای 
خود را تغییر داده!! ولی هیچ گونه سندی دال بر این مورد تاکنون ارسال نشده . 
این مورد را نیز پیگیری کردیم و متوجه شدیم حکم مربوطه هیچ ربطی به دیوان 
عدالت اداری نداشته و موضوع از این قرار است که پس از تعلل شهرداری از اجرای 
حکم تخریب با پیگیری مالک، منزل مذکور از حوزه استحفاظی شهر گناباد خارج 
و در محدوده روستای ریاب قرار گرفته و شهرداری نیز بعد از این ماجرا طی نامه 
ای در تاریخ ۹6/۱۲/۱۲ نظر کمیس��یون اجرای احکام مدنی را در خصوص اجرای 
حکم جویا شده و این کمیسین نیز طی نامه ای در تاریخ ۹۷/6/6 شهرداری گناباد 
را مع��اف از اج��رای حکم اعام کرده. بنابراین هیچ تغیی��ری در حکم اصلی ایجاد 
نش��ده و فقط مرجع اجرا کننده آن تغییر پیدا کرده و اجرای آن نیازمند پیگیری 
بیش��تر از س��وی هیات امنای قنات بیلند و ش��ورا و دهیاری دارد و جالب اینکه تا 
زمان نگارش این خبر یعنی ش��ش ماه پس از تاریخ نامه مذکور، دهیاری و شورای 
بیلند حتی یک رونوش��ت س��اده هم از این حکم دریافت نک��رده بودند که قبل از 
گایه از شهرداری گناباد بایستی از شورا و دهیاری خودمان به جهت عدم پیگیری 

این موارد گایه کنیم.

چقدر خوب است  که شورا و دهیار محترم در خصوص پیگیری حل مشکات و برآورده ساختن مطالبات و خواسته های مردمی عزم خود را جزم کنند و در کنار 
امور فرهنگی که به حق زبانزد شهرستان و حتی استان شده این مسائل را نیز جدی تر پیگیری نمایند.

۱6 تیر ماه ۹۷ بود که جلسه ای با عنوان بررسی مشکات بیلند و بیان گزارش عملکرد مسئولین شهرستان در این باره در بیلند برگزار شد. جلسه ای که به دنبال 
اعتراضات مردمی در محل مهدیه بیلند تشکیل شد.

در این جلس��ه مس��ئولین محترم در خصوص مسائل و مشکات مطرح شده به جز یکی دو مورد سخنرانی های امیدوارکننده ای برای مردم ایراد کردند که قبا از 
طریق وب سایتمان گزارش کامل این جلسه را به اطاع رسانده ایم.

علی رقم این که در این جلس��ه مقرر ش��د سه ماه بعد یعنی مهرماه جلسه دیگری در خصوص بیان اقدامات انجام شده از سوی مسوولین تشکیل شود اما این مهم 
تحقق نیافت و به همین دلیل تصمیم گرفتیم تعدادی از موارد مطرح شده در آن جلسه را پیگیری کنیم.

مسابقه کتابخوانی

*مسابقه خاصه نویس��ی از کتاب های کتابخانه مامحمدجعفر طبیب 
بیلندی در ایام نوروز برگزار می شود.

*عاقه مندان با مراجعه به کتابخانه، 
یک کتاب مناس��ب س��ن خود را به 
امان��ت ب��رده و خاص��ه اش را م��ی 

نویسند.
*ب��ه بهترین خاصه ها جوایزی اهدا 

خواهد شد.
*فرم مس��ابقه را از کتابخانه تحویل 

بگیرید.
*مهل��ت ش��رکت در مس��ابقه تا ۱۵ 

فروردین ماه ۹8
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محمود سپاسی، فرزند علی اکبر و 
صدیق��ه، در هوایی بهاری در اول 
اردیبهش��ت ماه ۵۱ در خانواده ای 
مذهب��ی و زحمتکش در بیلند از 
توابع شهرس��تان گناب��اد به دنیا 

آمد.
به عنوان فردی دلس��وز و مهربان 
کاره��ای  در  و  ب��ود؛  مع��روف 
دسته جمعی شرکت فعال داشت.

کاس  ت��ا  را  تحصیات��ش  او 
پنج��م ابتدایی ادام��ه داد؛ اما به 
دلیل اینکه نیاز ب��ود در کارهای 
کش��اورزی و دامداری به پدرش 
کمک کند، ترک تحصیل نمود و 
به کارهای کشاورزی مشغول شد.

او قب��ل از انقاب ب��ه دلیل کمی 
س��ن، فعالیت بارزی نداشت؛ اّما 
بعده��ا در تش��کیل و راه اندازی 
و  اسلحه شناس��ی  کاس ه��ای 

شهید بزرگوار: 
محمود سپاسی

والدت: ۱۳۵۱/۲/۱، بیلند، گناباد
اهواز،  جاده  شهادت:۱۳۷۱/۵/۵، 

خرمشهر

محمد رضا کیانیبرپایی مراسمات فرهنگی مذهبی در بیلند

آمادگ��ی دفاع��ی فعالی��ت زیادی 
داشت.

در س��ن ۱8 س��الگی به س��ربازی 
رفت. سرانجام در تاریخ ۱۳۷۱/۵/۵ 
در جاده اهواز � خرمشهر در حین 
مأموریت براثر تص��ادف و ضربه ی 
مغزی جام ش��هادت را سرکشید و 
به وصال معبود رسید. پیکر پاکش 
را در گلزار ش��هدای بیلند به خاک 

سپردند.
فرازی از وصیت نامه شهید محمود 

سپاسی:
»ب��رادران و خواه��ران را به درس 
و  می ک��رد  س��فارش  خوان��دن 
همچنین در مورد حق الناس تأکید 
بس��یاری داش��ت. نماز اول وقت و 
احترام به پدر و مادر، ساده زیستن 
و توکل به خدا در کارها و مشکات 

آخرین توصیه های شهید بود.«

امام صادق علیه السام: پدرم ] امام باقر علیه السام[ فرمود: »از پیشی گیرندگان در کارهای خیر باشید ، و گل بی خار باشید.       مستدرک الوسائل ج ۱۲ ص۲۴۱

برپایی مراس��مات فرهنگی مذهبی 
در بیُلند، بخص��وص عزاداری های 
مح��ّرم و صف��ر از دیرب��از زبان��زد 
خ��اص و عام بوده و هس��ت. لیکن 
در کنار اینگونه محافل جای خالی 
مراس��مات مف��ّرح در فضاهای باز، 
ه��م برای ایجاد نش��اط عمومی به 
چش��م میخورد. از ای��ن رو با عّده 
ای از دوس��تان برآن شدیم که در 

معنی و مفهوم بیلند

بیلند آنچنان که در کتب تاریخ و جغرافیای گناباد آمده اس��ت ))بی(( 
به معنای روحانیت و ))لند((به معنای جایگاه و سرزمین می باشد که 

به طور کلی معنی بیلند سرزمین روحانیت است.
در جای��ی دیگر خصوصیات مردم بیلند اینطور توصیف ش��ده اس��ت: 
))م��ردم بیلند اغلب س��اده و ب��ی پیرایه ان��د و از الف و گراف بدورند 
از این رو بیلند به کس��ر باء گفته ش��ده اس��ت و معنی پسر خوب می 
دهد. مردم بیلند به امور دینی عاقه مند می باش��ند و کمتر حاضر به 
انجام کارهای خاف می باش��ند(( این توصیف هایی است که در کتب 
مختلف و در زمان های گذشته از بیلند شده است. روی همین مساله 
بوده است که به بیلند در گذشته دار المؤمنین گفته اند و عموم مردم 

از بیلند با نام دار المؤمنین یاد می کردند. 
بیلند در س��ال های قبل از ۱۳۴۱ دارای حوزه علمیه بوده اس��ت که 
نه تنها دارای طاب برجس��ته و شاخصی بوده بلکه یکی از پنج حوزه 
علمیه ای بوده است که در کل شهرستان گناباد وجود داشته است. در 
حالی که در کل شهرستان گناباد تنها ۵6 مدرسه ابتدایی وجود داشته 

، بیلند دارای حوزه علمیه و یک دبستان ابتدایی بوده است.
در س��ال ۱۳۳۹ جمعیت بیلند ۲۹۲۰ نفر بوده، این در حالی است که 
گناباد در همین س��ال دارای ۴۹۱۷ نفر بوده اس��ت. نوقاب در همین 
س��ال دارای جمعیتی برابر با ۲۳۵۰ نفر بوده اس��ت. بیدخت حتی در 
س��ال ۱۳۴۳ دارای جمعیتی کمتر از بیلند بوده و جمعیت آن ۲۵۴6 
نفر بوده اس��ت. شهر کاخک دارای جمعیتی در حدود ۴۵۳۹ نفر بوده 
اس��ت.اگر به این اعداد و ارقام توجه کنیم می بینیم که جمعیت بیلند 
از بیدخت و نوقاب و خیلی جاهای دیگر بیش��تر بوده و حتی جمعیت 

ان از کل جمعیت شهر گناباد فقط دو هزار نفر کمتر بوده است.
بیلند مهد علما و دانش��مندان برجس��ته ای همچ��ون آخوند ماعبد 
الصمد بیلندی، طبیب ما محمد جعفر بیلندی، شیخ زین الدین، شیخ 
نظام الدین ،حاج عباسعلی حاجیان و عامه بهلول بیلندی بوده است.

طول س��ال، دو یا سه مراسم قوی 
و ج��ّذاب را برای م��ردم عزیزمان 
فراه��م نمایی��م و ای��ن ام��ر جز با 
دهیاری  اسامی،  همکاری شورای 
و عّده ای از افراد فرهیخته ، دلسوز 

و پرکار صورت نمیگرفت.
اجرای اینگونه مراس��مات از قبیل 
:نوروزگاه، نماز عید فطر و شب چلّه 
عاوه بر اینکه خانواده ها را دور هم 

جمع و اوقات خوش��ی را برایش��ان 
رقم می زند، برداش��ت های مثبت 
خوب��ی در پ��ی دارد از آن جمل��ه 
اتح��اد و همبس��تگی مردم،صله  ی 
رحم، اش��تغال و درآمدزایی )غرفه 
ی��ادآوری  ارائه محص��ول(،  ه��ای 
آداب و رس��وم پیش��ینیان و جذب 
بیلندی  ه��ای غی��ر مقی��م از نتایج 
مطلوب آن بش��مار م��ی آید. بدین 

بهانه الزم می  دانم از کلیه عزیزانی 
ک��ه هنرمندان��ه اینجانب و س��ایر 
عوام��ل اجرایی را ی��اری می  دهند 
تشکر نمایم. از مردم مهربان بیلند 
که هرچه یاد گرفته ام از تش��ویق 
ها و قدرشناس��ی های آنان اس��ت 
بی نهایت سپاس��گزارم و امیدوارم 
خداون��د به م��ن توانائ��ی خدمت 
بیشتر به هم میهنانم عطا بفرماید.
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امام حسین علیه السام: قویترین فرد در ایجاد ارتباط کسی است که با کسی که از او بریده رابطه برقرار کند.                  میزان الحکمه جلد۱ صفحه۷۹

مقدمه مطلب را با دومین آیه از سوره 
مبارکه بق��ره آغاز می کنی��م: » َذلَِک 
ِقیَن«  الِْکَت��اُب اَل َریَْب فِیِه ُه��ًدی لِلُْمَتّ
؛ ترجم��ه: این کتابیس��ت ک��ه بدون 
ش��ک متقین را هدایت می کند. نکات 
کلی��دی در این آی��ه دو کلمه هدایت 
و متقین اس��ت. هدایت یعنی معرفی 
یک مس��یر و آن مسیر قرآن که همان 
صراط مستقیم اس��ت؛ بهترین مسیر 
اس��ت و ای��ن هدایت ش��امل متقین 
می ش��ود. متقین یا همان پرهیزکاران 
کسانی هس��تند که به دانسته هایشان 
نفرموده اند  عمل می کنن��د. خداون��د 
ک��ه عالم��ان را هدای��ت می کند بلکه 
فرموده ان��د عامان را هدایت می کنند 
)عامان به کارهای نیک(. یعنی فقط 
دانستن انسان را به جایی نمی رساند، 
بلکه عمل کردن به دانس��ته ها اس��ت 
که انس��ان را به س��رانجام می رساند. 
باتقوا کس��ی نیس��ت که می داند نگاه 
به نامح��رم گناه اس��ت، رش��وه گناه 
اس��ت، دروغ گناه اس��ت، بلک��ه باتقوا 
فردیس��ت که عاوه بر دانستن به آن 
عمل می کند. اف��راد زیادی به خدمت 
آی��ه اله بهج��ت رس��یدند و در زمینه 
س��یر و س��لوک معنوی درخواس��ت 
راهنمایی کردند و هر بار این جواب را 
ش��نیده اند  که به آنچه می دانید عمل 

تقویم پرورش کرم ابریش��م را که ورق 
بزنی��م، به صفح��ات اول فروردین هر 
سال می رسیم. آغاز فصل بهار، رویش 
برگهای تازه درختان توت، جعبه های 
تخم نوغان، کرم ابریشم.. اینها مناظری 
بود که در گذش��ته نه چندان دور در 
بیلند و اغلب روس��تاهای شهرس��تان 
قابل مش��اهده ب��ود. بیلن��د، به لطف 
داشتن توتستان های مناسب و انبوه،  
یک��ی از تولیدکنندگان مهم ابریش��م 
محس��وب می شد و خانوارهای زیادی 
ب��ه پ��رورش و فرآوری ای��ن محصول 
مش��غول بودند. حرفه ای که متاسفانه 
به مرور زمان از رونق آن کاس��ته شد 
و این صنع��ت مهم تولیدی کم کم به 
فراموشی س��پرده شد. حذف تدریجی 
درختان توت مهمترین خس��ارتی بود 
ک��ه از رکود این صنعت حاصل ش��د. 
درختان��ی ک��ه به عن��وان یک فرصت 
اقتص��ادی، عاوه بر تامین غذای مورد 
نیاز کرم ابریش��م، میوه، برگ، سایه و 
سرسبزی آن نش��اط خاصی به فضای 

سبز بیلند بخشیده بود.. 
کرم ابریشم به منظور تولید پیله جهت 
ابریشم کشی پرورش داده می شود و 
ب��ه طور انحصاري از برگ درخت توت 
تغذی��ه م��ي کند. عمل پ��رورش کرم 

علی مطیعتفاوت در سبک زندگی محصلین دهه 60 با محصلین دهه 80        
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کنید، خداوند مجه��والت او را معلوم 
می فرماید.

ش��اید بنظر برس��د مطلب فوق بیشتر 
در مورد امور معنوی کاربرد دارد ولی 
اینگونه نیس��ت، روش��ی که می تواند 
کن��د حتم��ا  متح��ول  را  آخرتم��ان 
می توان��د در دنیایمان تاثی��ر بگذارد. 
ب��رای پیوند زدن این مقدمه به مطلب 
اصلی از اینجا ش��روع می کنیم که هر 
چند سیستم آموزشی ما در چند دهه 
گذش��ته تغییر چندان��ی در اصل کار 
خود نداش��ته ولی س��بک زندگی یک 
محصل دهه ش��صتی، ب��ا یک محصل 
دهه هش��تادی، افرادی کاما متفاوت 
با یکدیگر به جامعه عرضه کرده است 
) البته مطلب بن��ده فقط در محدوده 
بیلند مقایسه را انجام می دهد و شاید 
قابل تعمیم به کل جامعه نباشد(. دهه 
شصتی ها تابس��تانها و ایام فراغتی را 
به ی��اد دارند که کاما متفاوت از دهه 
هش��تادی ها اس��ت. محصلی��ن دهه 
ش��صت ۹ ماه از سال را به یاد گرفتن 
بیش��ترش  که  مطالب��ی می گذراندند 
تئ��وری محض بود و ی��ک هفته پس 
از امتحان��ات ب��ه فراموش��ی س��پرده 
می ش��دند، ول��ی س��ه ماه از س��ال را 
درس زندگی فرا می گرفتند. درسهایی 
ک��ه هیچ وق��ت از ذهنش��ان نرفت  و 

ابریش��م نوغان��داری نامیده می ش��ود 
و صرف��ا در فصل بهار ک��ه برگ های 
تازه درختان توت در دسترس هستند 
قابل انجام است. هر جعبه تخم نوغان 
ح��اوی ۲۰۰۰۰ تخ��م اس��ت که می 
توان��د حدود ۳۵ ت��ا ۴۰ کیلو پیله تر 

تولی��د نماید. برای پ��رورش هر جعبه 
کرم ابریشم تقریبا ۲۰ مترمربع فضا و 
حدود ۵۰ درخت توت مورد نیاز است. 
ط��ول دوره پرورش کرم ابریش��م ۳۵ 

فراموش نش��دند و بعضا مسیر زندگی 
آنها را مشخص کرد.

از کار در مغازه ه��ای کوچ��ک گرفته 
تاکارگاه های صنعتی و خدماتی بزرگ؛ 
از شاگردی اس��تاد گچ کار تا شاگردی 
کاس��ب محل. هر چند کار در بسیاری 
از این محل ها سخت بود و بیشتر دهه 
شصتی  ها از این دوران خاطرات تلخی 
دارن��د، ولی یاد گرفتند برای بدس��ت 
آوردن یک زندگی خ��وب باید تاش 

کرد و سختی ها را به جان خرید.
دوران نوجوانی ایامی است که شالوده 
زندگی انس��ان ش��کل می گیرد و اگر 
اس��تعداد و توانای��ی یک ف��رد در این 
دوران کش��ف و ش��کوفا ش��ود، قطعا 
می تواند سرنوشتش را تغییر دهد. در 
طول دوران تحصیل ی��ک دانش آموز 
تقریبا ش��ش تابستان را می توان مورد 
بهره ب��رداری ق��رار داد. نوج��وان این 
فرصت را دارد تا در این ایام مش��اغل 
مختلفی را تجربه کند و عایق خود را 
نس��بت به آنها بسنجد و استعدادهای 
خود را کش��ف کند. اگر نوجوان بتواند 
در س��الهای اول متوس��طه عای��ق و 
اس��تعدادهای خ��ود را کش��ف کند و 
در تعیین رش��ته تحصیلی خود آنها را 
لحاظ کند، حتما آینده ای درخشان در 

انتظار اوست.

روز است و طی این مدت کرم ابریشم 
چهار مرحله پوست اندازی یا اصطاحا 
خ��واب دارد. بعد از خواب چهارم کرم 
ابریشم به مدت ۵ روز حریصانه شروع 
به خوردن برگ توت می کند. س��پس 
تغییر رنگ داده و شروع به تنیدن پیله 

م��ی نماید. پ��س از ۷ روز کار تنیدن 
پیل��ه تمام م��ی ش��ود و در این موقع 
نوغان��داران اقدام ب��ه جمع آوری پیله 
می کنند هرپیله می تواند وزنی حدود 

ه��ر چ��ه از ده��ه ش��صتی ها فاصله 
می گیریم آم��ار دانش آموختگان بیکار 
زیادتر و زیادتر می ش��ود و این یکی از 
آثار سبک زندگی مبتنی بر رفاه طلبی 
همراه با راحت طلبی است. در سالهای 
اخیر، تابس��تان که ش��روع می ش��ود، 
تبلیغات و آمار کاس��های ورزش��ی و 
کم��ک آموزش��ی زبان و ریاض��ی و ... 
چشم ها را خیره می کند. هر چند می-

ش��ود از این کاسها اس��تفاده مفیدی 
داشت ولی قطعا درس زندگی از همه 
این کاسها مفیدتر و کارسازتر خواهد 

بود.
یک ذه��ن پر از اطاعات و داده وقتی 
ارزش��مند اس��ت که دس��تی پرتوان 
آنه��ا را ب��ه کار گی��رد و یک دس��ت 
پرت��وان وقتی از پش��تیبانی یک ذهن 
آماده و پر از اطاعات بهره مند باش��د 
قطعا کارات��ر و مفیدتر عم��ل خواهد 
کرد. والدین محصلین با بسترس��ازی 
مناس��ب می توانند زمینه ساز تحوالتی 
اساس��ی در آینده فرزندانشان باشند و 
با دلس��وزی های مضر و نابجا موجبات 
گرفتاری ه��ای بع��دی ب��رای خ��ود و 

فرزندانشان فراهم نکنند. 

۲ تا ۳ گرم داشته باشد. طول رشته نخ 
ابریش��می یک پیله ممکن است 6۰۰ 
تا ۹۰۰ متر باش��د که خروج پروانه از 
پیله می تواند این رشته نخ را تکه تکه 
کند. مورچه ها خطرناکترین آفت کرم 
ابریشم محسوب می شوند که در طول 
دوره پ��رورش باید به دقت از این نظر 

محافظت شوند..
طی مدت ۳۵ روزتخم های ریز و سیاه 
نوغ��ان، ثمر می دهد و ب��ه پیله های 
س��پید و درش��ت ابریش��م تبدیل می 
ش��ود.  پیله هایی که هر کیلوگرم آن، 
بر اساس اعام مرکز توسعه نوغانداری 
کش��ور، امس��ال به قیمت توافقی 8۰ 
هزار توم��ان از نوغان��داران خریداری 
خواهد ش��د. به ازای پرورش هر جعبه 
تخم نوغان به ط��ور میانگین ۳۵ کیلو 
پیله تر برداشت می شود و با احتساب 
قیمت هر کیلو پیله ابریشم، هر جعبه 
نوغان می توان��د مبلغی حدود ۲ تا ۳ 
میلیون تومان درآمدزایی داشته باشد. 
امید اس��ت رونق دوب��اره این صنعت 
فرصتی باش��د ب��رای احی��ای دوباره 

درختانی که خشکاندیم..

 آدرس وبسایت ما
www.bilond.ir

 آدرس کانال ما
@bilondnews
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انجمن حمایت از بیماران 
خاص بیلند

ای��ن انجم��ن باتوجه به نی��از جامعه و 
همت اهالی از ش��هریور ماه ۹۵با هدف 
کمک مالی به بیم��اران نیازمند خاص 
تش��کیل گردیده که در همان سال به 
همیاری و مس��اعدت اهالی نزدیک به 
هش��تاد میلیون ریال به حس��اب این 

انجمن واریز شد.
و خوشبختانه تاکنون به چندین بیمار 
خ��اص از جمل��ه ک��ودک ۲س��اله که 

مشکل قلبی داشته کمک شده است
لذا از تمامی همشهریان خواهشمندیم 
در صورت ش��ناخت  بیمار با مش��کل 
خ��اص و وضعیت مالی ضعیف با حفظ 
آب��رو نامب��رده را به دهی��اری معرفی 

نمایید. 
در ضم��ن ش��ماره حس��اب ۵۰۷۰۲ 
صن��دوق خاتم االنبی��ا بیلند نیز جهت 

کمک به این انجمن اعام میگردد.

همه با هم بر علیه بحران 
نخاله های ساختمانی

یک��ی از معضات��ی که در حاش��یه 
روس��تای بیلند با آن مواجه هستیم 
بح��ران تخلیه غیرقانون��ی نخاله  های 
راه ه��ای  مس��یر  در  س��اختمانی 
کش��اورزی  م��زارع  ب��ه  مواصات��ی 
حاش��یه روس��تا می باش��د که عاوه 
ب��ر ایج��اد منظره نامناس��ب س��بب 
آلودگ��ی زیس��ت-محیطی مرات��ع و 
مزارع کش��اورزی نیز می گردد. لذا از 
کلیه همشهریان عزیز تقاضا می شود 
در صورت مش��اهده هر ن��وع تخلف 
تخلیه نخاله با عکس برداری از شماره 
پ��اک خودرو حام��ل نخاله و پخش 
آن در ش��بکه های مج��ازی جه��ت 
شناس��ایی و مجازات اشخاص خاطی 
و همچنی��ن اطاع رس��انی به مراجع 
قانونی و یا ارس��ال پیامک به شماره 
۰۹۱۵۱688۲۵۰-دهی��ار بیلن��د، از 
این فاجعه زیست-محیطی جلوگیری 

نمایند.

دعوت به همکاری
در جهت پربارتر ش��دن نشریه از همه 
عاقه مندان و فرهنگ دوستان دعوت 
می نماییم مطالب خود را در موضوعات 

مختلف  
ب��ه آدرس: گناب��اد – بیلن��د- کان��ون 
ش��ماره  بهل��ول،  هن��ری  فرهنگ��ی 
۰۹۹8۱۰۴۹۷۲8 در شبکه های اجتماعی 
و یا  پست الکترونیک نشریه به آدرس

info@bilond.ir
 ارسال نمایید


