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ملیحـه محمودخـواه|  زندگـی بشـر در زمان هـای خیلـی دور، خیلـی سـخت بـود. آن هـا نمی توانسـتند بـا هـم ارتبـاط برقـرار کنند و 
خواسته هایشـان را بـه هـم بفهماننـد، امـا کم کـم نیاز به غـذا باعث شـد که مـردم با یكدیگـر زندگی کننـد؛ براي مثـال با هم به شـكار 
می رفتنـد و شكارشـان را هـم بین خودشـان تقسـیم می کردند. این کار باعث شـد که زندگی یكجانشـینی بـه وجود بیاید، اما بیشـتر این 
یكجانشـینی ها هـم کنـار رودها اتفـاق می افتاد تا مـردم بتوانند به آب هم دسترسـی داشـته باشـند. همین کافـی بود که کم کـم بتوانند 
بـا هـم ارتبـاط برقـرار کنند و روی هر چیزی اسـم می گذاشـتند تـا اگر خواسـتند در مـورد آن صحبت کننـد، بدانند در مـورد چه چیزی 
حـرف می زننـد. کم کـم خـط به وجـود آمد و دادوسـتد بیـن مـردم رواج پیدا کـرد. دادوسـتد در آن زمان هـا مثل امـروزه نبود؛ مثـًا اگر 
کشـاورزی گندمـش زیـاد بـود آن را پیش دامـداري می برد که مرغ و خروسـش زیاد بـود و در ازای گنـدم، خروس می گرفـت. وقتی کم کم 
جمعیـت زیـاد شـد، شـهرها بـه وجـود آمدند و تمدن شـكل گرفـت. همـه این هـا را گفتیم تـا به شـما بگوییم اولیـن تمدن های بشـری 

داخـل ایـران شـكل گرفته اسـت و امـروز می خواهیم شـما را بـا اولین تمدن بشـری کنـار رود »هلیـل رود« یعنی جیرفت آشـنا کنیم. 
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5 شهر »آرت« در داستان های باستانی 

جـا  بـه  خودشـان  از  را  زیـادی  داسـتان های  سـومری ها 
گذاشـته اند و یکـی از ایـن داسـتان ها نقل قـول کشـوری 
بـه نـام »آرت« بـود. آن ها در داستان هایشـان از شـهری در 
مشـرق زمیـن یـاد می کردند کـه پادشـاهی بزرگ داشـته 
و بسـیاری از سـرزمین ها را هـم زیـر سـلطه داشـته اسـت. 
طبـق این داسـتان ها، این پادشـاه قانونی هایی را در کشـور 
وضـع کـرده بـود و با مـردم به عدالـت رفتار می کـرد. طبق 
قوانیـن او مـردم بایـد بـه عقاید هـم احترام می گذاشـتند و 
بـه حقـوق هـم تجـاوز نمی کردنـد. آن هـا گفتـه بودنـد که 
این سـرزمین در مشـرق سـومر بوده و جایش را مشـخص 

نکـرده بودند.

آرت از زیر زمین سربرآورد 

در سال 1379 خیلی اتفاقی منطقه ای باستانی در کرمان 
پیدا شـد؛ یعنی سـیل آمد و شـهر باسـتانی و قدیمی را از 
دل خـاک نمایـان کـرد. بررسـی ها نشـان داد این منطقه 
همـان شـهر گمشـده آرت اسـت که کسـی نمی دانسـت 
کجاسـت. بـا آن کـه پیـش از آن فکر می کردند کـه اولین 
تمدن ها در کشـور سـومر یعنـی عراق کنونی بوده اسـت، 
امـا پیدا شـدن آرت نشـان داد کـه ایرانی هـا اولین تمدن 
در دنیـا را بـه وجـود آورده انـد و در واقع جیرفـت کرمان، 

زادگاه و گهواره تمدن بشـری اسـت. 

آرت، سرزمین گم شده 

از آرت در بسـیاری از کتاب هـای باسـتانی نـام برده شـده 
بود، اما هیچ کس نمی دانسـت این سـرزمین کجاسـت. در 
نوشـته های سـومریان آمـده بود که بـرج و بـاروی آرت از 
الجـورد سـبز اسـت و دیوارهایـش از آجر قرمـز و خاکش 
هـم پـر از کوه هـای سـرو اسـت، حـاال آدرسـش کجـا 
بـود؟ بایـد از اورک بـه سـمت ایـام برویـد و از ایـام که 
گذشـتید از انشـان باید عبور کنید )فارس کنونی( و پس 
از پشت سـر گذاشـتن هفت کوه بـه آرت خواهید رسـید.

افـراد زیـادی بـه دنبـال مکان اصلـی این سـرزمین بودند 
تـا این کـه خـودش از دل خاک بیرون آمـد و جایش را در 

جیرفـت به همه نشـان داد. 
اگـر حقایـق ایـن شـهر باسـتانی بـه اثبـات برسـد زلزله 
بزرگـی در دنیـای باستان شناسـی اتفـاق می افتـد. مهـد 
تمـدن دنیـا از بین النهریـن بـه ایـران می آیـد و ایرانیـان 
ریشـه های جدیـدی را بـرای هویـت باسـتانی خـود پیدا 
مهاجـرت  از  قبل تـر  سـال  3هـزار  کـه  کـرد  خواهنـد 
آریایی هـا بـه ایـران اسـت. حـاال ایرانی هـا می تواننـد ادعا 
کننـد کـه اختراع خـط، دادوسـتد، کشـاورزی و خیلی از 

اختراعـات دیگـر کار اجدادشـان بـوده اسـت.

نظریه هایی که زیر سؤال می رود 

باستان شناسـان معتقدنـد پیـدا شـدن ایـن منطقـه همه 
نظریه هایـی را کـه تاکنـون وجـود داشـته اسـت از بیـن 
می بـرد و حـاال دانشـمندان بـه این نتیجـه رسـیده اند که 
تمـدن جیرفت از تمـدن بین النهرین قدیمی تـر و بزرگ تر 
بـوده اسـت. در واقـع جیرفـت بـه عنـوان مرکـز تجـارت 
جهانـی بـوده اسـت. آن ها می گوینـد وضعیت آب وهـوا در 
جیرفـت و وجود انواع محصوالت کشـاورزی در این منطقه 
باعث ایجاد تمدنی در آن جا شـده بود که در دوره باسـتان، 
بهشـت جهان محسـوب می شـده اسـت. آن هـا می گویند 
جای شـگفتی اسـت که هشـت هزار سـال پیش مردم در 
ایـران توانسـته اند شـهری متمـدن درسـت کننـد و کاری 
کننـد کـه از جاهای مختلف برای داد وسـتد به آن جا سـفر 

کنند. 

زیگورات پیدا شد

ماجـرا از آن جـا شـروع شـد که 15 سـال پیش سـیلی در 
هلیـل رود اتفـاق افتاد و پیرمـردی که از آن جا می گذشـت 
افتـاد.  آب  روی  شـناوري  کـوزه  بـه  چشـمش  ناگهـان 
او متوجـه شـد کـه ایـن کـوزه عتیقـه اسـت و خبـر را به 
روسـتاییان اطـراف رسـاند. همین کافـی بود کـه از فردای 
آن روز جمعیـت زیـادی بـرای پیدا کردن عتیقـه به آن جا 
هجـوم بیاورند، اما وقتی سـازمان میراث فرهنگـی از ماجرا 
باخبر شـد دسـتور داد منطقه را به باستان شناسان تحویل 
دهند تا بررسـی های باستان شناسـی در آن جا انجام شـود. 
نتیجـه اش هـم ایـن بود که بیـش از هشـتاد اثـر در آن جا 
پیـدا شـد و زیگـورات یـا سـاختمان قدیمـی کـه سـال ها 
قبـل مـردم در آن جـا زندگـی می کردنـد نیـز شناسـایی 
شـود. کاوش هـا نشـان داد در آن جـا یک مرکـز صنعتی و 
گورسـتانی بـرای مرده هایشـان وجـود داشـته اسـت. پیدا 
شـدن 25 ُمهـر نشـان داد کـه کارها روی حسـاب و کتاب 
بـوده اسـت و لـوح گلـی بـرای نوشـتن قوانینشـان وجود 

داشـته است. 

با پیدا شدن سرزمین »آرت«، مهد تمدن دنیا مشخص شد

شروع تمدن بشری از جیرفت خودمان
ماجرا از آن جا شروع شد که  15 سال پیش 

سیلی در هلیل رود اتفاق افتاد و پیرمردی که 
از آن جا می گذشت ناگهان چشمش به کوزه 

شناوري روی آب افتاد

4

سومری ها داستان های زیادی را از 
خودشان به جا گذاشته اند و یکی از این داستان ها 

نقل قول کشوری به نام »آرت« بود

رشوع متدن برشی
از جیرفتــــــــــ    خودمان

 با پیدا شدن سرزمین »آرت«
 مهد تمدن دنیا مشخص شد
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مهر

قارچ بخورید تا پیر نشوید

محققـان می گوینـد قـارچ حـاوی مقدار زیادی از دو آنتی اکسـیدان به نام هـای علمی »گلوتاتیون« و »ارگوتیونین« اسـت که 
مصـرف آنهـا می توانـد به جلوگیری از پیرشـدن انسـان کمک کند. یک نکته خوشـحال کننده در مورد این کشـف علمی آن 
اسـت کـه حتـی پختـن قـارچ در دمای باال نیز موجب نمی شـود کـه اثرات مثبت آنتی اکسـیدان های یاد شـده بر سـامتی 
از بیـن بـرود. آنتـی اکسـیدان ها ترکیباتی بسـیار مفید هسـتند که از آسـیب دیدن و پیرشـدن سـلول های بـدن جلوگیری 
کـرده و بـرای مقابلـه بـا بیمـاری هایی مانند بیماری هـای قلبی و آلزایمر مفید هسـتند. پژوهشـگران بر این باورنـد که قارچ 
بـه علـت ایـن ویژگـی خـود باید بـه یک منبع تغذیـه ای مهـم در رژیم غذایـی افراد مبدل شـود. زیـرا در کمتر مـاده غذایی 

شـاهد حضـور میـزان باالیی از این دو آنتی اکسـیدان در کنار یکدیگر هسـتیم.

عادت هایی که از سیگار کشنده تر هستند

حتمـاً دیده ایـد کـه بیـن بچه هـای شـیطان مدرسـه معموالً 
یـک نفر بیشـتر از بقیه مشـهور می شـود و اسـمش سـر 

زبان هـا می افتـد و به اصطـاح می گوییـم اسـمش بـد 
در رفتـه اسـت. بـه همیـن خاطـر هـر گناه کـرده و 
نکـرده همیشـه بـه نـام او سـند می خـورد و مدیر 
و ناظـم مدرسـه همیشـه موقـع خرابکاری هـا یقه 
او را می چسـبند. حـاال حکایـت سـیگار اسـت که 
بیـن عوامـل مضر برای انسـان اسـمش بیشـتر از 
بقیـه بـه بـدی بـرده می شـود و همـه بـا دیدنش 

آخ آخ و وای وای سـر می دهند. بعضی ها هم هسـتند 
آن قـدر سـیگار و مضراتش را جـدی گرفته اند که کًا 

همـه بایا و مشـکات بشـری را بـه گـردن او می اندازند 
و درسـت مثـل دکترهـای عمومـی کـه از سـرماخوردگی تا 

سـکته مغـزی را ویروسـی می داننـد، هـر کـه هـر طوری می شـود 
می گوینـد نکنـه سـیگاری بـوده! در حالی که هسـتند عادت هـای روزمره ای 
کـه از سـیگار خطرناک تـر هسـتند؛ البتـه مـا این جـا نمی خواهیم از سـیگار 
دفـاع کنیـم فقـط می گوییم دشـمنان دیگـری هم بـه خطرناکی سـیگار در 

اطرافمـان هسـتند کـه ما حسـابی از آن هـا غافـل مانده ایم. 

عادت هایی که به  اندازه سیگار کشنده  هستند

آن طـور کـه کارشناسـان سـامت اعـام کرده انـد به جـز مصـرف سـیگار 
عادت هـاي بـد دیگـری نیـز وجـود دارنـد کـه هم چـون مصـرف دخانیـات 
کشـنده هسـتند. به تازگی سـایت »سـاینس الـرت« برخی از ایـن عادت ها را 
کـه در سـبک زندگـی مدرن مـردم در سراسـر دنیا به شـکل عـادت درآمده 

معرفـی کرده اسـت. 

امان از تنهایی

قدیم ترهـا تلویزیـون و حـاال فضای مجازی و بـه همراه رسـانه های اجتماعی 
مـا را محاصـره کرده انـد و آن قـدر ما را به خودشـان عادت داده انـد که تقریباً 
جـای فـک و فامیـل و دوسـت و آشـنا را بـرای مـا گرفته انـد. کم کم شـرایط 
دارد جـوری می شـود که به جای عمـو و دایی، بروبچ تلگرام و اینسـتاگرام دار 
شـده اند. بـه گفته کارشناسـان همیـن موضوع باعـث همه گیـری تنهایی در 
سراسـر جهـان شـده اسـت. تنهایـی اي کـه بـه اعتقـاد محققـان می تواند به 
اندازه سـیگار کشـنده باشـد. شـاید بـاورش برایتان سـخت باشـد، امـا نتایج 
تحقیقـي نشـان داده تنهایـی دوره عمـر فـرد را بـه انـدازه کشـیدن 15 نـخ 
سـیگار در روز کـم می کنـد. روان شناسـان می گوینـد فناوری هـای جدید در 
ظاهـر مـردم جهان را به هـم نزدیک کرده اسـت و راه های ارتباطی به شـدت 
آسـان شـده اند، امـا در حقیقـت بسـیاری از مـردم دنیـا هنـوز بـا تنهایـی و 
نگرانی هـا و مشـکات احساسـی دسـت بـه یقـه هسـتند، بـه همیـن خاطر 
کارشـان بـه پرخـوری و افزایـش وزن بـه طـور جـدی و خطرناک می کشـد. 
حتمـاً شـما هـم روزهایـی را تجربـه کرده اید کـه در خانه تنهـا و بی حوصله 
بوده ایـد و تقریبـاً به جـز فضـای مجـازی و یخچال دوسـتی نداشـته اید برای 
همیـن یـا عکـس الیـک کرده ایـد یـا رفته ایـد سـراغ یخچـال! بقیـه ماجـرا 
خیلـی سـاده اسـت، چـون خـوردن مدام شـما را چـاق می کنـد و چاقی هم 
باعث می شـود افسـرده شـوید و افسـردگی مثل خـوره به جانتـان می افتد و 

باعـث می شـود زودتـر به دیـدار جنـاب عزرائیـل بروید. 

نشستن کمک می کند زودتر افقی شوید

مطالعـه انجام  شـده در سـال 2014 نشـان داده اسـت نشسـتن در کل 

روز خطـر ابتـا بـه سـرطان های مختلـف را بـاال می بـرد. هر 
دو سـاعتی کـه شـما یکجـا نشسـته و جـم نمی خوردیـد 
باعـث می شـود بیشـتر به سـرطان روده و ریـه نزدیک 
شـوید. متأسـفیم کـه خدمت تـان عـرض کنیـم در 
بـه شـما کمـک  ایـن صـورت حتـی ورزش هـم 
نمی کنـد و نمی توانـد مانـع از کـم شـدن طـول 
عمرتـان بشـود. بـه گفتـه کارشناسـان آدمیـزاد 
جـزو موجودهـای دوپاسـت اصًا و ابداً قـرار نبوده 
همیشـه مثـل یـک تکـه سـنگ یکجـا بنشـیند و 
فعالیت هایـش را بیشـتر و بیشـتر به شـکل نشسـته 
انجـام دهـد، ولـي تنبلی ما آدم هـا کار دسـتمان داده 
و بـه بهانـه پیشـرفت روزبـه روز، تحرکمـان کمتـر شـده 
اسـت. بـه همیـن خاطـر بهتـر اسـت حتـی اگـر می خواهید 
مـدام تـوی موبایـل باشـید و بـه طـور مجازی چـرخ بزنیـد هر یک 
سـاعت یک بـار بلند شـده و حداقل در خانـه چند دور بزنیـد بلکه از مرگ 

زودرس نجـات پیـدا کردیـد.

کم خوابی بای جانمان شده است

مرکـز کنتـرل و پیشـگیری از بیماری ها در آمریکا کمبود خواب را مشـکل 
سـامت عمومـی اعـام کرده اسـت. عرض شـود خدمت تان کـه بی خوابی 
مغزتـان را می جـود و فعالیتـش را به شـدت کاهـش می دهـد. هـر فـرد 
سـالم باید در طول شـبانه روز دسـت کم هفت سـاعت خواب کامل داشـته 
باشـد. هفـت تـا 9 سـاعت ایده آل تریـن زمـان خـواب بـرای هـر انسـانی 
اسـت. چـه از ایـن کمتـر و چه بیشـتر بخوابید دچار دردسـر می شـوید. با 
بی خوابـی به جـز مختـان کـه قاطـی می کنـد، خودتـان هم کم کـم قاطی 
می کنیـد. بـه گفتـه کارشناسـان افـرادی کـه دچـار کم خوابـی هسـتند، 
روی عواطـف خـود کنتـرل ندارنـد و میـزان یادگیری شـان هـم به شـدت 
کاهـش پیـدا می کنـد. در سـال 2015 در مطالعـه ای تأکید شـد نداشـتن 
خـواب کافـی هم چـون مصـرف مداوم سـیگار خطر سـکته قلبـی و مغزی 

را افزایـش می دهـد.

خودتان را کباب نكنید

برنزه کردن با دسـتگاه ممکن اسـت شـبیه به نوع کنترل شـده حمـام آفتاب 
بـه نظـر برسـد، امـا هـردوی ایـن روش هـا از اسـتعمال سـیگار خطرناک تـر 
هسـتند. آن طـور کـه کارشناسـان می گوینـد از سـال 2005 میزان سـرطان 
پوسـت به شـدت در حـال افزایش اسـت، ولی طرفـداران خورشـید هم چنان 
بـه برنـزه کردن خـود مشـغول اند! احتماالً شـما هم که کشـته مرده داشـتن 
پوسـتی تیـره هسـتید حـرف مـا از ایـن گوشـتان آمـده و از آن یکـی بیرون 
مـی رود، امـا بدانید با برنزه کردن پوسـت چه به شـکل طبیعی چه با وسـایل 
مختلف حتی اگر از دسـت سـرطان قسـر در بروید، حتماً در سـال های آینده 
نسـبت به همسن و سـال هایتان پوست پیرتر و شکسـته تری خواهید داشت.

خورد و خوراک بد هم در کمینتان است

تحقیقـات پزشـکی نشـان داده اسـت کـه مصـرف خوراکی هـای شـیرین 
هم چـون  را  فـرد  اشباع شـده  چربی هـای  از  سرشـار  و  فرآوری شـده  و 
اسـتعمال سـیگار در معـرض انـواع بیماری هـای کشـنده قـرار می دهـد. 
رژیـم غذایـی اي که قند زیاد داشـته باشـد، مشـکات جـدی مانند چاقی، 
دیابـت و بیماری هـای قلبـی ایجـاد می کنـد. ایـن بیماری هـا خـود دلیلی 

بـرای کاهـش عمر هسـتند.

پنج قاتل حرفه ای 
    تن پوش باهویت در کمین ما

برندهای ایرانی زیاد نیسـتند. بین آن ها تنوع زیادی 
هـم پیدا نمی شـود، امـا همه لباس ها با الیـاف کامًا 
طبیعی و ایرانی دوخته شـده اند. اگر سـراغ برند های 
ایرانـی بـا لباس هـای الیـاف طبیعـی می رویـد یـا 
روشـنفکرید یا دوسـت دارید روشـنفکر دیده شوید 
یـا در دانشـگاه هنـر درس می خوانیـد و شـاید هـم 
هـر هفتـه روزهـای فـرد خـود را در آموزشـگاه های 
موسـیقی می گذرانید و سـاز به پشـت در خیابان ها 
راه می رویـد یا این که از آن دسـته کسـانی هسـتید 
کـه آلرژی دارند و اگر لباسـی با الیاف کاماً طبیعی 
نپوشـند، پدرشـان درمی آید و در آخر یا این که واقعاً 
بـه محیط زیسـت و کاالی باهویـت ایرانـی احتـرام 

می گذارید. 

  بی خیال رنگ و سایز شوید      

خیالتـان را همیـن حـاال راحت کنم، اگـر می خواهید تن پوش هایـی با الیاف 
طبیعی و سـاخت ایران بپوشـید باید قید رنگ و سـایز را بزنید! بیشـتر این 
لباس هـا بهـره ای از رنـگ نبرده انـد و طیف رنگی خـاص خودشـان را دارند؛ 
البتـه ایـن رنگ هـا زیـاد مانـدگار نیسـتند و چـون طبیعـی هسـتند باید با 
دقـت زیـادی شسـته شـوند چرا کـه آب گرم و شست وشـوی زیاد و خشـن 
بـا ماشـین لباسشـویی فاتحه ای نثـار رنگ و رویشـان می کند. ایـن لباس ها 
یـا رنـگ روشـن دارنـد یا رنـگ تیـره، هیچ وقـت نمی توانید رنگ هـای جیغ 
و خاصـی هم چـون سـرخابی و سـبز فسـفری را بیـن آنـان پیـدا کنیـد، 
رنگ هایشـان معمـوالً مات هسـتند. درباره سـایز هـم باید بگویم اگـر روزی 
یکـی از ایـن لباس هـا را اینترنتـی خریدید، بدانیـد و آگاه باشـید که نه تنها 
انـدازه شـما نیسـت بلکـه ممکن اسـت نه در تـن بـرادر کوچک تر بـه قواره 
باشـد نـه در تن پدربزرگ هشتادسـاله تان، از نظر سـایز هیـچ دخلی به بقیه 
سـایزها ندارنـد و حتمـاً بایـد آن ها را بپوشـید تـا ببینید در تن شـما چقدر 
می نشـینند؛ البتـه گفتـن این نکته هم خالی از لطف نیسـت که شـما هیچ 
لبـاس الیـاف طبیعـی ایرانـی نمی یابیـد که تنـگ و اندامـی باشـد، معموالً 
همـه لباس هـا نسـبت بـه بقیـه لباس هـاي در بـازار گشـاد و راحت انـد و به 

لطـف پارچه لطیفشـان هرچـه حس راحتی اسـت یکجـا دارند.

معرفی چند برند ایرانی برای شمایی که می خواهید لباس بخرید

اباب خوش تیپ...!
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1
خیالتان را همین 
حاال راحت کنم، 
اگر می خواهید 
تن پوش هایی 
با الیاف طبیعی 
و ساخت ایران 
بپوشید باید قید رنگ 
و سایز را بزنید! بیشتر 
این لباس ها 
بهره ای از رنگ 
نبرده اند و طیف 
رنگی خاص 
خودشان را دارند

سـامی دوبـاره بـه نهال هـای بـاغ ایـران. روزهـای پاییزی تـان به خیر. اگـر یادتان باشـد، 
هفتـه پیـش در مـورد »قافیـه« صحبـت کردیـم. گفتیـم قافیـه از مهم ترین اجزای شـعر 
کاسـیک اسـت کـه هـم باعـث ارتبـاط طولی بیـن بیت هـا می شـود و هم کمـک می کند 
شـعر را در خاطرمان بسـپاریم. شـعرهای کاسـیک ما همه قافیه دارند و با توجـه به این که 
شـعر چـه قالبی داشـته باشـد قافیه بنـدی آن تغییر می کنـد؛ مثـًا قافیه بنـدی در مثنوی 
بـا قافیه بنـدی در غـزل فـرق می کند. بـرای این کـه مطلـب قافیـه به درسـتی در ذهنتان 
بمانـد، بـرای هفته های بعد در مورد قالب های شـعر فارسـی هـم صحبت می کنیـم و این که 
جا یـگاه قافیـه در آن  هـا کجاسـت.  خـب از بحـث اصلی مـان دور نشـویم؛ تـا جایی بحث 
قافیـه را پیـش بردیـم کـه روش پیدا کـردن هجای قافیـه را برایتـان توضیح دادیـم. حاال می رویم سـراغ ادامـه مطلب.

اقفیه را جور کن...!
کارگاه شعر »هشت«



»ه دو چشم«
این برند سـاخته شـده اسـت تـا بهتریـن و زیباتریـن لباس هـای پاییزی 
و زمسـتانی را داشـته باشـد. نمی دانـم آدم چقـدر می توانـد حـظ کند از 
پوشـیدن تن پـوش زمسـتانی کـه نه تنهـا شـبیه کاپشـن ها و پالتو های 
خارجـی نیسـت بلكه پـر از نقش و طـرح و رنـگ اصیل و زیباسـت. بین 
برند هـای ایرانـی لباس هـای گـرم  کمـی پیدا می شـود، امـا »ه دو چشـم« 

به تنهایـی جـور همـه آن ها را بـه دوش می کشـد.

انارگل 
کارش دوخـت مانتـو و پیراهن هایی اسـت که فقط و فقط آفریده شـده اند 
بـرای زن ایرانـی. پـر از رنگ و طـرح و زیبایی انـد. پیراهن هـا معموالً 
بلنـد و آزادند و بینشـان نقـش گل و بلبل زیـادی دارنـد. »انارگل« 
یكـی از قدیمی ترین برندهایی اسـت که در زمینـه دوخت مانتوهای 
زنانـه فعالیت می کند. طراحـان آن با روح و ظرافت زن ایرانی آشـنا 
هسـتند و چنـان به قاعـده برایـش لبـاس می دوزند کـه گویی این 

زیباتریـن تن پوش عجین شـده با همـه زنانگی هـای زن ایرانی اسـت.

علیرضا خسـروی - درسـت اسـت کـه همین لبـاس زیبا نشـان آدمیت 
نیسـت، امـا لبـاس به انسـان، شـأن و شـخصیتی می بخشـد 

کـه آدمـی را از بدپوشـی رهـا می کنـد و همـراه خود 
حس خوبـی دارد. پوشـیدن لبـاس ایرانـی، حال 

دیگـری بـه آدم می دهـد. این روزها اسـمش 
را گذاشـته اند »تیـپ هنری«، اما پوشـیدن 

برند هـای ایرانـی آن چنـان حـال آدم را 
خـوش می کند کـه می توانی بـه ذره ذره 

شـعر موالنایی کـه کنار یقـه پیراهنت 
نوشـته شـده اسـت افتخار کنـی و با 
خـودت بگویی دمت گـرم موالناجان 
که حتی شـعر نوشـته ات روی لباس 

هم مایـه مباهات اسـت.

  پیراهن مردانه، مانتوي زنانه      

پیراهن هـای مردانـه بیـن جوانـان طرفـدار زیـاد دارد و پوشـیدن  آن ها 
ایرانی پرسـت  از روح  بلکـه  را می رسـاند  نه تنهـا خوش پوشـی شـما 
درونتـان نیـز پـرده برمـی دارد. پـس بـرای خریـدن پیراهن بـه نکات 

زیـر توجـه کنید:
1. جنـس پارچـه ایـن پیراهن ها کتـان یا پنبـه اسـت، پارچه هایی از 
جنس طبیعت که با پوسـت بدن سـازگارند و حس سـبکی به شـما 

می بخشند.
2. ایـن پیراهن هـا بسـیار مقاوم انـد و می توانیـد آن هـا را سـال ها 
بپوشـید چـرا کـه نه تنهـا کهنـه نمی شـوند بلکـه هیچ وقـت هـم از 

مـد نمی افتنـد. 
3. بـه دلیـل بـه کار بـردن الیـاف طبیعـی در پارچه شـان به راحتـی 

می شـوند. لکه گیـری 
4. بـه درد هـوای سـرد نمی خورنـد چـرا که بسـیار خنک  انـد. برای 
تهیـه لبـاس طبیعـی در فصـل سـرما بایـد دنبـال لباسـی با پشـم 

طبیعی باشـید.
5. بی تعـارف بگویـم سـاده اند؛ چـه از لحـاظ رنـگ چه از لحـاظ مدل 

طراحی. و 

مانتوهـای زنانـه ای کـه به نقـوش گلدار مزین شـده اند هـم طرفـداران زیادی 
دارنـد چـرا که حـس لطافت زنانه عمیقـی را در بیشـتر خانم هـا برمی انگیزند. 
راحتـی و خنکـی ایـن لباس هـا یکـی دیگـر از دالیـل اسـتقبال خانم هـا از 

مانتوهـای سـنتی اسـت. دربـاره آنـان هـم حواسـتان بـه این نکات باشـد:
1. برای چندمین بار می گویم این لباس ها همگی گشاد و راحت اند.

2. معمـوالً طرح هـای سـاده ای دارنـد و می شـود آنـان را بـا رنگ سـت کـرد تا با 
. نقش

3. اگر کوتاه قد هستید سراغ مانتوهای ساده بروید.
4. گل گلی هـا و سـنتی ها می تواننـد جایگزیـن خوبـی بـرای تیره پوشـی و سیاه پوشـی 

شوند.
5.سـایزبندی دقیـق و یکدسـتی ندارنـد و اگر الغراندام هسـتید باید کفـش آهنین به پا 

کنید چرا که بیشترشـان از سـایز 38 به بعد هسـتند.

کاردستی
دسـت آفریده های هنـری مـن و دوسـتم، جمله کوتاهی  اسـت بـرای معرفـی برندي 
کـه می تـوان آن را خاق ترین دانسـت. به معنی واقعی کلمه، کاردسـتی می سـازند. 
ایـن برنـد فقط مانتوهـای زنانـه دارد، امـا در ایـن مانتوها چنـان خاقیـت و ذوقی 
نهفتـه اسـت که شـما می توانید هربـار خاص تریـن لباس هـا را از »کاردسـتی« تهیه 
کنیـد و تـا مدت ها از خاقیـت طراح لباس لـذت ببرید که بـا ظرافـت و نكته بینی های 

دقیقـش، به لبـاس زیبایی کم نظیری بخشـیده اسـت.

آندیا
بعـد از تن درسـت از بقیـه معروف تر اسـت. مراکـز زیادی هـم در تهران 
و شهرسـتان ها دارد. اگـر بخواهـم صفتی بـه »آندیا« بدهـم باید بگویم 
حسـابی جـوان اسـت و دانشجوپسـند! تنـوع مدل هـای مردانـه 
آندیـا فـرق زیادی با تن درسـت نـدارد، فقـط تأکید بیشـتری روی 
اسـتفاده از شـعر و کلمات فارسـی با خطوط سـنتی و نستعلیق روی 
لباس هایـش دارد. زنانه هایـش رنگ هـای تندتـر و متنوع تـری دارند، 
امـا با توجـه به کیفیـت رنگ هـای طبیعـی، در طبیعی بـودن رنگ های 

مـورد اسـتفاده بـرای رنگ آمیـزی پارچه هایـش تردید وجـود دارد.

تن درست
قدیمی تریـن برنـد ایرانی »تن درسـت« اسـت کـه در اصل تن بـا یک کسـره خوانده 
می شـود و تندرسـت نیسـت! این برنـد لباس هـای مردانـه و زنانه و حتـی بچگانه 
دارد، در ایـن برند می توانید سـت پیراهن و شـلوار و جلیقه و کت زمسـتانی 
بـرای آقایـان و سـت دامـن و مانتـو و شـال و کیـف و سـارافون را بـرای 
خانم هـا ببینیـد. جالـب اسـت بدانیـد که تـن درسـت حتـی لباس های 
راحتـی خانگـی هـم د ارد کـه درسـت عیـن لباس هـای مامان دوزنـد؛ 
همان قـدر دلنشـین و همان قـدر راحـت و آزاد. بین لباس های تن درسـت 
تنـوع رنگی زیـادی را پیدا نمی کنیـد، اما معمـوالً طرح های زیـاد و متنوعی 
دارد کـه بعضی هایشـان واقعـاً بـه دل می نشـیند. خصوصـاً آن دسـته از 

لباس هایـی کـه بـه شـعرهای سـعدی و موالنا و حافـظ منقش شـده اند.

3 w w w . q u d s o n l i n e . i r

یکشنبه 21 آبان  1396
23 صفر 12/1439 نوامبر 2017

ان
جو

 نو
مه

می
ض

51
7 

ره
ما

شـ پوشیدن برند های ایرانی آن چنان حال آدم را خوش می کند که می توانی به ذره ذره 
شعر موالنایی که کنار یقه پیراهنت نوشته شده است افتخار کنی و با خودت بگویی 
دمت گرم موالناجان که حتی شعر نوشته ات روی لباس هم مایه مباهات است

معرفی چند برند ایرانی برای شمایی که می خواهید لباس بخرید

اباب خوش تیپ...!
از کدام برند خرید کنیم؟

5

4

3

2

1
3

سـامی دوبـاره بـه نهال هـای بـاغ ایـران. روزهـای پاییزی تـان به خیر. اگـر یادتان باشـد، 
هفتـه پیـش در مـورد »قافیـه« صحبـت کردیـم. گفتیـم قافیـه از مهم ترین اجزای شـعر 
کاسـیک اسـت کـه هـم باعـث ارتبـاط طولی بیـن بیت هـا می شـود و هم کمـک می کند 
شـعر را در خاطرمان بسـپاریم. شـعرهای کاسـیک ما همه قافیه دارند و با توجـه به این که 
شـعر چـه قالبی داشـته باشـد قافیه بنـدی آن تغییر می کنـد؛ مثـًا قافیه بنـدی در مثنوی 
بـا قافیه بنـدی در غـزل فـرق می کند. بـرای این کـه مطلـب قافیـه به درسـتی در ذهنتان 
بمانـد، بـرای هفته های بعد در مورد قالب های شـعر فارسـی هـم صحبت می کنیـم و این که 
جا یـگاه قافیـه در آن  هـا کجاسـت.  خـب از بحـث اصلی مـان دور نشـویم؛ تـا جایی بحث 
قافیـه را پیـش بردیـم کـه روش پیدا کـردن هجای قافیـه را برایتـان توضیح دادیـم. حاال می رویم سـراغ ادامـه مطلب.

  ساختن کلمات  قافیه ها        

تصـور کنیـم کـه می خواهیـم شـعري کاسـیک بگوییم و 

قـرار اسـت قافیه هایی کـه انتخاب می کنیم، خیلـی تکراری 

و دست فرسـود نباشـد. برای ایـن کار باید بدانیـم که چطور 

دو کلمـه  قافیـه می شـوند. بیایید بـا مثالي کارمان را شـروع 
کنیم. مثـًا شـعری گفته ایم:

از باغ برده ای رنگ بهار را
در شیشه کردی خون انار را

تیری به یادگار در آن نشانده ای
بدجور کشته ای قلب چنار را

ای روزهای خوش! روز نبرد نیست
باید که زین کنیم، اسب فرار را

حـاال قرار اسـت این شـعر را یکی، دو بیـت دیگر ادامه 
بدهیـم، پـس بایـد بدانیـم چـه کلمـات دیگـری 
می توانـد بـه عنوان قافیـه این جا قـرار بگیرد. 
بـرای ایـن کار، بـا یکـی از قافیه ها، هجای 

قافیـه را پیـدا می کنیـم: بهـار = هار.
اگـر حرف اول هجـای قافیه را برداریم 
و به جـای آن حرف دیگري بگذاریم 
بـا ایـن کلمـه هم قافیـه می شـود؛ 
مثـًا بـه جـای »ب« در کلمه بهار، 
»تـار«.  می شـود  بگذاریـم،  »ت« 
تـار بـا بهـار قافیـه اسـت. بـه جای 
»ب«، »غ« بگذاریـم، غـار بـا بهـار 
قافیـه اسـت. فقـط نکتـه مهـم این 
اسـت که قافیه هـا وزن شـعر را خراب 
نکننـد. نکتـه دیگـر این کـه در اصـل 
وقتـی حـرف اول هجـای قافیـه را عـوض 
کنیـم، در اصـل هجـای قافیه کلمـه دیگري 
را پیـدا کرده ایـم، ولـي از آن جایـي کـه بعضـی از 
کلمـات یک بخشـی هسـتند، هجـای قافیـه خـود آن 
کلمـه اسـت؛ مثل کلمـه »تار«، »سـار«، »مـار«، »یـار« و...

خـب در ایـن صـورت کلمـه  »سـه تار« یـا کلمـه 
»وقـار« یـا »هـوار« هـم بـا »بهـار« قافیـه 
می شـوند. پـس در اصـل بـا عـوض کـردن 

حـرف اول هجـای قافیـه، هجـای قافیـه 
بـا  کـه  بـه  وجـود می آیـد  دیگـري 

هجای قافیـه قبلی، قافیه می شـود. 
پـس بهتـر اسـت بگوییـم، در دو 
کلمـه، هجاهـای قافیه شـان بـا هم 

قافیـه می شـوند تـا کل کلمـات.

1

         رسم الخط مشترک 

نوشـتاری بـا هم فـرق می کنند قافیه نکنیـم، به این ایـن اسـت کـه دو کلمـه را کـه روی آن هـا از لحـاظ بـه حفـظ کردنشـان نیسـت. اولینـر عیـب قافیـه ولـی چـون یادگیری اسـامی سـخت اسـت، اصراری را بهتـر اسـت قافیـه نکنیم. ایـن عیب ها اسـم دارند، چیسـت. منظـور ایـن اسـت که چـه موقـع دو کلمه قافیـه کنیم، خوب اسـت که بدانیـم عیب های قافیه   حـاال کـه فهمیدیـم چطـور می توانیـم دو کلمـه را 
شـعر نـگاه کنید:

از باغ چراغ باغ را خواهد برد
از پنجره ها اتاق را خواهد برد

این مرگ که می رسد به دست آخر
کلمـه قافیـه بـوده کـه از لحاظ نوشـتاری مثـل زبـان عربـی. دلیـل دیگر هـم چشـم نوازی دو مـا تلفـظ »غ« و »ق« بـا هم تفاوت داشـته، درسـت هـم قافیه نمی شـوند این بـوده کـه روزگاری در زبان روزه شـک دار بگیریـم؟ دلیـل این کـه ایـن کلمات با از شـاعران خـوب هـم ایـن  کار را می کننـد، امـا چرا »ق«، پـس بهتـر اسـت قافیـه نشـوند. امـروز خیلی امـا روی بـاغ، »غ« اسـت و روی آن دو کلمـه دیگـر »بـاغ« بـا »اتـاق« و »اتفـاق« قافیـه شـده اسـت، هر ثانیه اتفاق را خواهد برد

هـم نزدیـک باشـند. بـه ایـن عیـب 
می گفتنـد.  »اکفـا«  گذشـته  در 
البتـه اگـر دو حـرف را که مخرج 
مشـترک دارنـد، یعنـی از لحاظ 
تلفـظ بـه هـم نزدیـک هسـتند 
قافیـه کنیـم، همین ایـراد پیش 
می آیـد؛ مثـا ً »ک« و »گ« یـا 

و »ذ«. »د« 

        غریبه بیرون 

ایـن مطلـب را هفته پیش هم گفته  بـودم، برای 
قافیـه شـدن دو کلمـه، هجـای قافیـه بایـد بـا 
هجای قافیه دیگر تناسـب داشـته باشد. هجای 
قافیـه هم با کنار گذاشـتن کلمـات غیراصلی به  
وجـود می آیـد. پـس مـا نمی توانیـم حرف های 
غریبـه و غیراصلـی را بـا هـم قافیـه کنیـم، بـه 
ایـن ایـراد در فارسـی »شـایگان« و در عربـی 
»ایطـا« می گفتند. امروز وقتـی می گوییم قافیه 
شـایگان اسـت که شـاعری ادات جمـع را با هم 
قافیـه کنـد )هـا، ات، ان، یـن، ون و...(. ایطـا بـه 
وقتـی می گوییم که جزء ترکیبـی دو کلمه را با 
هـم قافیه کنیم، اما شـما فقط یادتان باشـد که 
حـروف غیراصلی جزو قافیه نیسـتند. چند بیت 
بـا قافیـه معیوب برایتـان می نویسـم که مطلب 

را بهتـر متوجه شـوید:
 بهار آمد و مرگ درخت ها می رفت

و سوز و وحشت و اندوه دست ها می رفت
درخت هـا با دسـت ها قافیـه نمی شـود، در اصل 
»هـا« بایـد ردیـف می بـود و درخـت و دسـت 

قافیه می شـد.
الهی سینه ای ده آتش افروز

به پاس روشنایی ها شب افروز
»شـب افروز« و »آتش افـروز« قافیـه نمی شـوند. 

در اصـل بایـد شـب و آتش قافیه می شـدند.
می شناسم ُگل بد بویی را

می شناسی ِگل خوش بویی را
»بدبو« با »خوش بو« قافیه نمی شود.

اما دوسـتان خوبـم یادمان باشـد، اگر مثًا 
روی »ن« باشـد یک بـار ادات جمع »ان« 

را می توانیـم اسـتفاده کنیم:
سوز سرما ورق سبز درختان را برد

زوزه بـرف عجـب گـوش بیابـان را 
. برد

»ن«  مـا  این جـا  در  مثـًا 
نـون  یـک  بـا  را  درختـان 
دیگـر قافیه کردیـم، عیب 
ایطـا وقتـی اسـت کـه دو 
ادات جمـع یـا دو بخـش 
ترکیبـی کلمـه را بـا هـم 

قافیـه کنیـم.

        دو حرف مشترک 

حـرف قبل هم مشـترک باشـد. بـه این مثال نـگاه کنید:مصوت هـای بلنـد )آ، او، ای(، اگر روی شـوند الزم نیسـت مصـوت قبـل روی هـم، مشـترک باشـند. امـا در مـورد شـدن دو کلمـه، حتمـاً بایـد بـه غیـر از روی، حـرف یـا نکتـه آخـری کـه می گویـم ایـن اسـت کـه بـرای قافیـه 
درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

حـرف روی »بی شـمار« و »بـار«، »ر« اسـت، اما الف قبل نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد
از روی هم در این دو قافیه یکسـان اسـت.

اما به این مثال دقت کنید:
دست  خشم تو اگر دست به جادو ببرد

مـورد »ای« بهتـر اسـت حـرف قبل هم مشـترک باشـد، یـا همـه کلماتی که آخرشـان »او« اسـت همین-طور. در کلماتـی که آخرشـان »الف« اسـت با هم قافیه می شـوند خـود مصوت های بلند بـا هم قافیه می شـوند؛ یعنی همه قبل از آن با هم مشـترک باشـد. بگذاریـد راحت تان کنم، چـون روی مصـوت بلنـد »او« اسـت، الزم نیسـت حـرف می تواند همه را یک تنه از رو ببرد
چون »ای« موسـیقی خوبـی ندارد.

         شعر پایانی 

دوسـتان خـوب مـن، گاهـی بـزرگان شـعر هم عمـدا یا سـهواً 

مرتکـب ایرادهایـی می شـوند، تنهـا کسـی کـه بی عیـب و ایراد 

اسـت خداونـد بـزرگ اسـت. هنـوز مـدت زیـادی از روز حافـظ 

نگذشـته، بنابرایـن چنـد بیت از حافـظ می گذارم تـا هم لذت 

ببریـم و هـم ایرادهـای قافیـه اش را بـه عنـوان تمرین پیدا 
: کنید

در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع
شب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع

روز و شب خوابم نمی آید به چشم غم پرست
بس که در بیماری هجر تو گریانم چو شمع

رشته صبرم به مقراض غمت ببریده شد
هم چنان در آتش عشق تو سوزانم چو شمع
کوه صبرم نرم شد چون موم در دست غمت

تا در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمع

2

34

5

دوستان خوب من، 
اگهی بزراگن شعر 

هم عمدا یا سهوًا 
مرتکب ایرادهایی 

می شوند، تنها کسی 
که بی عیب و ایراد 

است خداوند بزرگ 
است اقفیه را جور کن...!
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پاییز هزار رنگ)5(
زیبایی های فصل پاییز در نقاط مختلف جهان نمــــا  هشــت

تی
عم

م ن
اس

ق
ده

ی زا
رض

ف
تی

عم
م ن

اس
ق  سخن به مدح تو باید فصیح و کامل گفت

 هم از شکوه مقامت، هم از فضائل گفت
 شبیه صائِب صاحب سخن قصیده نوشت
 غزل غزل سر زلف تو را چو بیدل گفت

 نه چند مثنوی و قطعه و غزل، باید
 که شرح قصه حسن تو در رسائل گفت

 عبا، نه ... اینکه گدای شما شدم کافیست
حدیث حسن تو کی می توان چو دعبل گفت

ـــذر می  کبوترانن
حی

ف ر
وس

ی

هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پـرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبا را ببـرد به کوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد کمك کنیـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الکترونیکي ما

تكه اي از ماه

انتخاب و ادامه  آن

بارهـا شـنیده یـا خوانده ایـم کـه خداونـد 
کـه  موجوداتـی  همـه  میـان  از  را  انسـان 
»برتـر«  را  او  و  »برگزیـد«  بـود  آفریـده 
همیـن  و  دانسـت  موجـودات  دیگـر  از 
»انتخـاب« در دیگـر آفرید گانـشـ  حتـی 
فرشـتگان کـه خـود از برترین هـا بودنـدـ  
باعث حسـادت شد و سرنوشـت انسان که 
برگزیـده خدا بـود بعد از آن طـور دیگری 
داشـتن  ادامـه  و  »انتخـاب  خـورد.  رقـم 
انسـان ها  همـراه  همیشـه  آن«  پیامدهـای 
بـوده و انـگار همـه پیـش از هـر انتخابـی 
می داننـد کـه باید خـود را بـرای پیامدهای 

آن هـم آمـاده کننـد.
موضوع هـاي  می تواننـد  انتخاب هـا  ایـن 
بزرگـی مثـل دیـن و سـبك زندگـی یـا 
موضوع هـاي میانـی ماننـد رشـته تحصیلی، 
دوسـتان و شـریك زندگی یـا موضوع هاي 
کوچکـی مانند رشـته ورزشـی و تیـم مورد 
عالقـه و نماینـده کالس و مدرسـه تا موارد 

بسـیار جزئی را شـامل شـوند.
بـا این کـه کوچکـی و بزرگـی و اهمیـت یا 
بی اهمیتـی هریـك از این مـوارد در نگاه ما 
می توانـد تغییـر کند، اما آن چه ثابت اسـت 
پیامدهایی اسـت کـه همـه  انتخاب ها برای 
انتخاب کننده هـا یـا حتی انتخاب شـونده ها 

دارنـد و اجتناب ناپذیر اسـت.
بـا  انسـان ها  کـه  این جاسـت  پرسـش 
همـه ایـن پیامدهـای قابـل پیش بینـی چرا 
هم چنـان به »انتخـاب کـردن« و »انتخاب 
شـدن« اصـرار دارنـد؟ چـرا تمایـل داریم 
زندگـی،  مـوارد  اجباری تریـن  در  حتـی 
راهـی بـرای انتخاب هـای هرچنـد کوچك 
پیـدا کنیـم؟ مقاومتـی کـه انجـام کارهای 
کجـا  از  می کنـد  ایجـاد  مـا  در  اجبـاری 
سرچشـمه می گیـرد؟ آیـا انتخـاب شـدن 
بشـر در آغـاز از سـوی آن کـه دانـای کل 
و خالق همه  هسـتی اسـت، خصلـت تمایل 
بـه انتخـاب را در جـان بشـر برای همیشـه 

است؟ نشـانده 
سـختی هایی کـه مـا پـس از هـر انتخـاب 
بـه جـان می خریم آیـا نتیجه شـکرگزاری 
انتخابی نیسـت که از آغاز شـامل ما شـده 

است؟
بـه نظر می رسـد اندیشـیدن به پاسـخ این 
بـه همـراه دارد کـه  پرسـش ها آرامشـی 
دشـواری های انسـان بودن و انتخاب هایش 

را از یـاد می بـرد!

یادداشت
سید ضیاءالدین شفیعی

ــــ آلبوم عکس
پلك هـای چروکیـده اش را آرام حرکـت مـی داد. چنـد تـار مـوی حنایـی اش از کنـار روسـری اش بیـرون زده بـود. 
کم حـرف بـود. رنـگ سـفید اتاق آرامـش خاصی بـه او می داد. به یکباره با شـنیدن صدای قدم زدن کسـي چشـمان 
پیـرزن درخشـید؛ پسـری کوچك با موهای خرمایی، پوسـتی روشـن و بـا یك آلبوم قدیمـی و چرمی وارد اتاق شـد. 

بـا لباس هـای مخملـی کـه چهـره اش را دوست داشـتني تر مي کرد. 
- سالم مامانی... خوبی؟  

 لبخنـد زیبایـي روي لب هـاي پیـرزن نشسـت. لبخنـدي کـه بی اختیار چیـن و چروک های صورتش را بیشـتر نشـان 
مـي داد. کـودک خود را در آغـوش مادربـزرگ انداخت.

- مامانی بیا اینو بگیر... بابا اینو داد و گفت که بدی به مامان جون مهری...!
 لحـن زیبـا و بچگانـه کـودک مادربزرگ را به خنده واداشـت. آرام با دسـت های کوچکش آلبـوم را به مادربزرگـش داد. پیرزن دو، 
سـه باری بـا دسـتان حنایـي اش روی جلـد چرمـی آلبـوم دسـت کشـید و به آرامـی صفحاتـش را ورق زد. لب های خشـکش را از هم 

جـدا کـرد و صـدای نازکش سـکوت اتـاق را از بین برد. 
- مهدی جـان ببیـن، عزیـزم! این منـم، اینم پدربزرگتـه. پیرزن انگشـتانش را روي عکس ها حرکـت می داد و چشـم های مهدی دنبال 

آن هـا مي چرخید! 
- عزیـزم مـا قبـاًل بـا پدربزرگـت خیلی سـفر می رفتیـم، ولـی هیچ جا بـراي من شـهر خودمون نمی شـد. یادمـه »اکبر« زمانـی خیلی 
منـو دوسـت داشـت و از قطب الدیـن حیـدر بـا یه گل سـرخ دنبالـم می کرد و منـم اونو تـوی کل تربـت می دووندمش. یـادش بخیر 
چـه کالسـکه های قشـنگی داشـت. چـه سـنگ فرش های زیبایـی داشـت. بعـد از ازدواجمـون یادمـه همـه قله هـای سـه قلـه رو فتح 
کردیـم. بعـد ازدواجمـون یادمـه همیشـه جاهای قشـنگ می رفتیم؛ از بـاغ ملی بگیر تـا همه چشـمه هاش. گرمی صحبت هـای پیرزن 

آرامـش خاصـی بـه مهـدی کوچولـو می داد. پیرزن چشـمان قهـوه ای اش را از روی صورت پسـرک برداشـت و به شـهر خیره شـد. 
- هییییـي! تربـت همـون شـهر قدیمه، اما دیگه اون عشـق و عالقه توی بازار سرپوشـیده اش و خیابون های سنگ فرشـش نیسـت. همه 
تغییـر کـردن. به آرامـی دسـتانش را بـه سـمت قاب عکـس پیرمردی که چشـمان آشـنایش بیـن چیـن و چروک هـای صورتش گم 
شـده بـود دراز کـرد. اشـك در چشـمان پیرزن حلقـه زد. این روزها بیشـتر از هر زمـان دیگري احسـاس تنهایی می کـرد. آرام قاب 
عکـس را بـه سـینه اش فشـار داد. یـادش بخیـر چقدر خاطره بـا هم داشـتیم. چقدر، چقـدر... و صدای پیـرزن آرام و آرام تر می شـد. 

حیدر دست آموز، عضو نوجوان کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان تربت حیدریه. 

این جا که من هستم، بلبل ها آواز می خوانند
دنیایی که هزار رنگ...

آسمان، آبی
یك شهر پر از عشق

گلی که لبخند می زند
این جا، درختان لباس سبز می پوشند

پرستوها از کوچ زمستانی می آیند
حیوان ها از خواب بیدار می شوند و به جهان سالم می کنند

و بهار می شود

سبا فارسي نیا
عضو نوجوان کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان تربت جام.

جویبار دلم جاري ا ست
در میان غم هایم

آفتاب دیگر پیشت نمي آید
ابري توي دلم است

باد که مي آید آن را با خودش مي برد
مادر! سرسبزترین دعا را برایم کن
تا بتوانم آیینه ام را تمیز نگه دارم.

ندا نوري
عضو نوجوان کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان شماره 3 مشهد.


