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پیامك 2000999 :چاپ:شهرچاپخراسان

خواص چای
گــروه اجتماعی -چــای حــاوی ترکیبات مفیدی مانند کافئین،
تئوفیلین ،تانین ،تیانین ،کاتچین ،ویتامینهای Eو Cو گروه ،Bفلوراید،
فالونوئیدها ،کلسیم ،منیزیم ،سدیم و پتاسیم است که این ترکیبات
باعث افزایش انقباضپذیری و کارایی عضالت قلب ،افزایش ضربان
قلب و کاهش فشارخون میشود و دارای آثار ضدالتهابی و آرامبخش
سیستم عصبی است و خواص ضدسرطانی دارد.
چای یک آنتیبیوتیک و آنتیویروس قوی است ،ترکیبات موجود در
چای باعث کاهش کلسترول خون می شود و از افزایش فشار و قند
خون جلوگیری میکند.
به گفته برخی کارشناسان ،نوشیدن چای به بیماران قلبی توصیه
میشود چون از ایجاد لختههای خطرناک خون که به حمالت قلبی و
سکته منجر میشود ،پیشگیری میکند.
افرادی که چای مینوشند یک سوم کمتر از گروهی که قهوه مصرف
میکنند ،دچار آسیبهای قلبی -عروقی میشوند .چای ،به خصوص
چای نه چندان پررنگ ،از تشکیل پالکهای انسداد عروقی در آئورت
جلوگیری میکند .فالونوئیدهای موجود در چای سطح چربی خون
به خصوص کلسترول بد را کاهش میدهد .فلوراید موجود در چای
برای استحکام دندانها مفید است و از ایجاد بوی بد دهان پیشگیری
میکند.

تلفن اشتراک32230071 :
صندوق پستی94155.1477:
دفترمرکزی پذیرش آگهی32245005:

دوست داشتیم در این مراسم شرکت کنیم و
هیچ گاه طعم شله زردهایی را که در آخرین
روز ماه صفر به یاد ائمه اطهار(ع) پخته می
شد یادم نمی رود .بساط پختن شله زرد از
صبح زود در حیاط بزرگ خانه «حاج بی بی»
برپا می شد و عطر آن تا چند کوچه آن طرف
تر هم می پیچید و ما نیز برای کمک به آن جا
می رفتیم.

 I Iپذیرایی از عزاداران با حلیم

عکس:تزیینی

ظرفیت تکمیل شده تاکسی و سرگردانی
مسافران خارج از ایستگاه

تغذیه سامل
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تحریریه32222211-32247222:
نمابر32247223 :
مسئول تحرىرىه32230028:
تلفن و نمابرسرپرست32230014 :

علوی -مــادر دســت او و خــواهــرش را می
گرفت و رو به روی خود می نشاند ،روسری
تمیزی سر آن ها می کرد و چادر نمازی را
که برای شان دوخته بود ،روی سرشان می
انداخت ،دست هر یک جانمازی تمیز و سفید
که با پارچه ململ دوخته بود ،می داد و آن ها
را جلو می انداخت و با خود به روضه خوانی
می برد .کوچه به کوچه می رفتند ،از خیابان
های خاکی و کوچه هایی با خانه های قدیمی
که شاخ و برگ درختانش روی سر عابران خم
شده بود ،می گذشتند .همان طور که آرام
می رفتند ،مادر به آن ها یاد می داد که در
روضه خوانی باید ساکت و آرام بنشینند ،به
دعاهایی که خوانده می شود ،خوب گوش
کنند و «قرآن» را خط به خط با قاری بخوانند
تا بتوانند با تمرین هــای زیــاد آن را بدون
اشتباه یاد بگیرند.

 2 I Iماه روضه خوانی

یادم می آید کوچک که بودیم مــادرم مرتب
در گوش مان می خواند که باید در ایام محرم
هر سال ،هر روز به روضه خوانی محله مان
برویم .در آن جا با واقعه کربال آشنا شدیم و
در ذهن مان ماند که باید حرمت این ماه را
نگه داریــم .اگر چه من و خواهرم آن موقع
سن و سال چندانی نداشتیم اما به ذوق و
شوق کمک کردن به بزرگ ترها ،جمع کردن
استکان های چای و تعارف کردن خرما به
خانه «حاج بی بی» می رفتیم .مراسم روضه

خوانی اش از نخستین روز محرم برپا بود و با
این که عزاداری در حسینیه ها و تکایا تا دهم
محرم ادامه داشت و از آن پس تا زمان اربعین
تعطیل می شد امــا روضــه خوانی در خانه
حاج بی بی در تمام  2ماه محرم و صفر ادامه
داشت و اکنون هم که پیر شده است همچنان
ادامه دارد .بانو «تقی زاده» که خاطراتی از
آن روزهای محرم دارد ،با بیان این مطالب
ادامــه می دهــد :وقتی سر کوچه بن بست
خانه «حاج بی بی» می رسیدیم دوان دوان
به سمت خانه اش می رفتیم .در خانه اش
از صبح خروس خوان باز بود و همسایه ها
در آن رفت و آمد داشتند؛ یکی می خواست
پذیرایی آن روز را برعهده بگیرد و چای
خشک و قند به خانه او می برد تا از مهمانان
مراسم عزاداری امام حسین(ع) پذیرایی کند
و روز دیگر یکی از همسایه ها نذر حلوا داشت
و سینی های حلوا را به میان جمعیت می
آورد.وی بیان می کند :قرآن های کوچک
و بزرگ سر طاقچه خانه «حاج بی بی» روی
پارچه سبزی که جلوی معلم قرآن پهن شده
بود قرار داشت و هر یک از زنان که می آمدند
و قرآن همراه خود نداشتند از آن قرآن ها به
طور امانت برمی داشتند و یک به یک شروع
به خواندن آن می کردند ،پس از آن زیارت
عاشورا و در آخر هم روضه ای خوانده می
شد که دل کوچک و بزرگ را به درد می آورد.
وی ادامه می دهد :به خاطر دارم که هر سال

البته ماندگاری این سنت های حسنه فقط
محدود به یک یا دو روضه خوانی نمی شود
چنان که بانو «مهین ضیغمی» که پدرش
نیز از خــادمــان امــام حسین(ع) بــوده و هر
سال بساط پذیرایی از عاشقان حسینی را
در حسینیه «نایب علی» پهن می کرده است
هم حرف هایی برای گفتن دارد .وی با اشاره
به شیوه پذیرایی از مهمانان حسینی در این
حسینیه مــی گــویــد :پــدرم همیشه دوســت
داشت از عاشقان حسینی پذیرایی کند .آن
موقع ها مرسوم بود که در حسینیه ها پس
از مراسم عزاداری امام حسین(ع) حلیم می
دادند که پدرم چندین سینی حلیم را روی
سر می گذاشت تا بتواند در کمترین زمان
از همه مهمانان پذیرایی کند زیرا یک باره
 100تا  200عــزادار حسینی به حسینیه
می آمدند و باید همه به موقع پذیرایی می
شدند به همین دلیل آن طور که پدرم برایم
تعریف می کرد ،نخستین سینی را که 10
کاسه حلیم داشت بر سر گذاشته بود ،سپس
دومین و سومین سینی را هم گذاشته بود
که در نهایت توانسته بود  10سینی بزرگ
را روی سرش بگذارد و از مهمانان پذیرایی
کند و در چشم بر هم زدنــی  120سینی
حلیم را در بین مهمانان پخش کرده بودند.
وی خاطرنشان می کند :از دوران کودکی
خود به خاطر دارم که در ماه های محرم و
صفر پدرم همیشه در حسینیه بود و ما را با
آموزه های دینی آشنا می کرد و تاکید داشت
که بچه ها نیز به تکیه ها و حسینیه ها برده
شوند و از همان دوران کودکی برای آن ها
آیین های محرم تبیین شود تا بدانند که امام
حسین(ع) برای چه هدفی به شهادت رسید.
این بانو می افزاید :زمانی که  19سال بیشتر
نداشتم پــرده های عــزاداری همه حسینیه
هــای شهر را بــا گــلــدوزی طــراحــی کــردم و
شعری روی آن ها نوشتم.
وی هدف از زنده نگه داشتن آیین های محرم
را دنبال کردن  2موضوع می داند و می گوید:
بــزرگ ترین هــدف در مــاه محرم ایــن است

که هیچ گاه دل فردی را نشکنیم و کودک
یتیمی را ناراحت نکنیم و از آن گذشته بزرگ
ترین هدف این است که جوانان قدر محرم را
بدانند .وی حضور جوانان در مراسم عزاداری
ماه محرم را باعث خشنودی و افتخار می داند
و می گوید :انسانیت مهم است و باید با درس
گرفتن از سیره امام حسین(ع) به انسانیت
برسیم و آن را از دوران کودکی به فرزندان
خود آمــوزش دهیم .وی که  52سال دارد،
اظهارمی کند :به خاطر دارم که هر سال
در منزل ما در صبح های ایام محرم و صفر
مراسم روضه خوانی و زیارت عاشورا برپا بود
و همیشه زنان همسایه و آشنایان برای برپایی
این مراسم به منزل پدری ام می آمدند و هنوز
هم ایــن رســم پابرجاست .وی می افزاید:
زمانی که مــادرم بانو «صدیقه باقرخانی»
تازه عروس بوده ،شاگرد مرحوم آقای مدیر
«زهرایی» بوده و قرآن یاد می گرفته است و
از آموزش و پرورش زمان طاغوت نیز پیشنهاد
داده بودند معلم شــود امــا مشروط بر این
که چادر خود را بــردارد اما مادرم گفته بود
از بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهــرا(س)
خجالت می کشم که چنین کاری کنم .او از
آن پس معلم قرآن شد ،آن هم در خانه .وی
می افزاید :از آن موقع شاگردانش به خانه
می آمدند و قرآن یاد می گرفتند و هر سال
یادگیری قرآن در ماه محرم از قوت بیشتری
برخوردار بود و اکنون نیز به جز دهه نخست
محرم عزاداری ها در منزل پدری ام به همان
سبک و سیاق ادامه دارد و خانم ها هر روز
صبح به آن جا می آیند.
البته در زمان قدیم ابتدا این رسم در منزل
مرحوم «عسکری» برپا می شد و آن مرحوم
به همه بچه های محل قرآن خواندن یاد می
داد و بعد از فوت وی در خانه یکی دیگر از
همسایه ها و بعد در منزل پدری ام این رسم
ادامه یافت و از همان موقع تا االن هم ادامه
دارد.
یکی دیگر از بــانــوان می گوید :در مراسم
روضه خوانی ماه محرم که سال هاست در
بجنورد برای بانوان برگزار می شود از سوی
صاحب خانه یک روسری سفید به خانم ها
هدیه داده می شود تا در هنگام تالوت قرآن و
خواندن زیارت عاشورا آراسته باشند.
به گفته وی ،آیین های زنده نگه داشتن ماه
های محرم و صفر باید همچنان با قدرت و
پرشکوه ادامــه یابد تا کودکان ،نوجوانان و
جوانان با آن ها آشنا شوند و این راه را ادامه
دهند.

اجتامعی

آشپزی

خاطراتی از روضه خوانی های محرم در بجنورد قدیم

دوربین اجتامعی

صف طوالنی تاکسی های زرد در بجنورد تمامی نــدارد .این جا کمتر
پیش می آید تاکسی ها به دنبال مسافر باشند و بیشتر منتظر مسافر می
مانند .به جای آن که تاکسی ها در شهر بچرخند و مسافران منتظر را سوار
کنند ،در ایستگاه صف چند متری تشکیل می دهند و منتظر مسافر می
مانند .این چرخه معیوب بنا به دالیل مختلفی سال هاست که در جان
حمل و نقل درون شهری بجنورد رخنه کرده و انگار برای برطرف شدن
این مشکل حاال حاالها باید صبر کرد! یکی از شهروندان به خبرنگار
ما گفت :حکایت مسافران منتظر تاکسی و تاکسی هایی که در صف
طوالنی هستند سال هاست در بجنورد وجود دارد اما تغییری در این
ماجرا ایجاد نشده است« .محمدی» افزود :فصل سرما نزدیک است و
از یک سو انتظار برای تکمیل ظرفیت تاکسی در ایستگاه ها سخت و
از سوی دیگر انتظار برای رسیدن تاکسی های خالی برای شهروندان
مشکل ساز خواهد بود.
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مواد الزم
سینه مرغ ۳۰۰گرم ،بادمجان قلمی  ۴عدد ،نعناع و جعفری
 ۳۰۰گرم ،پیاز داغ  ۶قاشق غذا خوری ،آبغوره یا آب نارنج ۳
قاشق غذاخوری ،محلول زعفران یک قاشق غذاخوری ،نمک،
فلفل و ادویه خورشتی به مقدار الزم.

خورشت نازخاتون
طرز تهیه ابتدا بادمجان ها را سرخ ،سپس نصف پیاز داغ را به آن
اضافه می کنیم .سینه مرغ خرد شده را به پیاز داغ اضافه می کنیم.
زمانی که مرغ تغییر رنگ داد به آن ادویه خورشتی ،نمک و فلفل اضافه
می کنیم و هم می زنیم ،سپس دو پیمانه آب جوش به خورشت اضافه
و حرارت را کم می کنیم تا مرغ بپزد.حاال نعناع و جعفری خرد شده را
داخل مقداری روغن تفت می دهیم و  20دقیقه قبل از پخت خورشت،
سبزی ها را به آن اضافه می کنیم.زمانی که مرغ کام ً
ال پخت ،بادمجان
ها را به همراه بقیه پیاز داغ به خورشت اضافه می کنیم ،سپس محلول
زعفران و آبغوره یا آب نارنج را به آن می افزاییم.

گیاهان دارویی

حفاظت کننده در برابر بیماری های قلبی
«شبدر قرمز» یک گیاه وحشی متعلق به خانواده لگوم است که از آن در
تولید دارو برای درمان بیماری های مختلفی مانند سیاه سرفه ،مشکالت
تنفسی و التهاب پوست مانند پسوریازیس و اگزما استفاده می شود.
شبدر قرمز میتواند به از بین رفتن سموم در جریان خون کمک کند.
وجود چنین سمومی باعث ایجاد التهاب در بدن میشود .ایزوفالون
های این گیاه در درمان بسیاری از مشکالت مرتبط با عوارض یائسگی،
گرگرفتگی ،ناراحتی های قلبی و پوکی استخوان مفید است .این گیاه
منبع بسیاری از مواد مغذی مانند کلسیم ،کــروم ،منیزیم ،نیاسین،
فسفر ،پتاسیم ،تیامین و ویتامین  cاست.

