
 بهاران خجسته باد!
 همیشه هراسم آن بود

 که صبح از خواب بیدار شوم
 من بگویند فقط تو خواب بودی با هراس به

 بهار آمد و رفت...
 

هر سال با نزدیک شدن بهار و نوروز شور و نشاط دیگرگر  
بینم. شور  که غوغایی را در خود و بگا  را در شاگردان می

ها دارند از عشق، جوانی،  طراوت  دهد. حرف خود آواز می
 ها. تنری و دل

هگا   شوق و زیبایی نوروز را قبل از مشاهده اولین شکگوهگه
آور   کنند که تجسم حگیگرت بهار  استکهلم، چنان هریاد می
آورد کگه حسگرت  یگاد مگی از نو شدن طبیعت و بگهگار را بگه

گگونگه بگرا  مگن  نوروز و جشگن نگوروز  ایگران را رشگک
دانیم و  کنند. ولی می معلم، معلم در غربت دوباره نقاشی می

شگمگار  در ایگران، نگوروز و عگیگد و  دانند کودکگان بگی می
انگد. بگا آروز   عید  را هقط در کار و خیابان تگجگربگه کگرده

سالی زیبا و شیرین برا  تمامی کودکان خیابان و هقر و کگار 
ایران و جهان و شاگردان خوبم که جهان مگن هسگتگنگد. سگال 

 مبارک! 5931
 بهار آمد!

 زند پنجره من نوک می ا  به پرنده
 کنم از پنجره با هرمان جهان را نراه می

ها  شقایق و بنفشه  ها، گل جهان ناگهان غرق در شکوهه
 است

 گذارم پنجره را باز می
 بارد باران می

 گویم بهار را یاهتم در باران می
 بهار آمد...

 شعر از:  احمدرضا احمد                                    

 معلم

آموز دانش  صدای ما نوجواانن  3 
۶۱۰۲مارس    

 آموزش حق پایه ای هر انسان است!

 

 رسد اینک بهار فریدون مشیری: نرم نرمک می
 

 بو  باران، بو  سبزه، بو  خاک 
 ها  شسته، باران خورده پاک شاخه

 آسمان آبی و ابر سپید
 ها  سبز بید برگ

 عطر نرگس، رقص باد
 نغمه شوق پرستوها  شاد
 خلوت گرم کبوترها  مست

   
 رسد اینک بهار نرم نرمک می

 خوش به حال روزگار ...
  

 ها ها و دشت حال چشمه خوش به
 ها ها و سبزه حال دانه خوش به
 ها  نیمه باز حال غنچه خوش به
 ناز خندد به حال دختر میخک که می خوش به
 حال جام لبریز ازشراب خوش به
 حال آهتاب؛ خوش به

  
 ا  دل من، گرچه در این روزگار

 کام پوشی به جامه رنرین نمی
 جام بینی به باده رنرین نمی

 نقل و سبزه در میان سفره نیست
 باید تهی است جامت از آن می که می

  
 ا  دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم
 ا  دریغ از ما اگر کامی نریریم از بهار

 سنگ گر نکوبی شیشه غم را به
 شود هفتاد رنگ ... هفت رنرش می
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 آموز: اهداف نشریه دانش
و پژوهش بین معلمان و  اشاعه فرهنگ مطالعه*

 آموزان؛ دانش
 آموزان؛ تبادل اندیشه و نظریات علمی بین دانش*
ایجاد بستری برای رشد و پویایی مسایل آموزشی و *

 پرورشی؛
 آموزان؛ ارتقای سطح دانش، آگاهی و معلومات دانش*
 آموزش کتبی زبان مادری. *
 

 آدرس امیل تماس با نشریه:
 

daneshamooz2016@gmail.com  

*** 
 آموزش زبان مادری حق مسلم هر انسانی است!

فوریه، روز جهانی زبان مادری است. روز جهانی زبان  12
مادری بیش از هر جای دیگری، متوجه کشورهایی است که 

گفته جنوا  ای هستند تنوعی که به دارای تنوع زبانی گسترده
ای اجتماعی  اسپیترمن، امری طبیعی، میراثی انسانی و سرمایه

های مادری  چون ایران، متاسفانه زبان است. اما در کشورهایی هم
های ترکی آذری،  همه مردم این کشور غیر از فارسی، یعنی زبان

 کردی، عربی، بلوچی و غیره ممنوع است.
 

های زبانی در  شناس و متخصص سیاست جنوا اسپیترمن، زبان
دوران پسااستعمار، در گفتگوی اختصاصی، ضمن شرح اهمیت 

های زبانی که منجر  زبان مادری، از سیاست آموزش و تحصیل به
اگر «گوید:  کند و می شوند، انتقاد می سازی زبانی می سان یک به

شما آموزش و ترویج یک زبان را قدغن و غیرقانونی کنید، در 
کنید و با از بین بردن آن زبان،  نهایت، آن زبان را حذف می

کنید و در نهایت، خود آن  فرهنگ آن گروه زبانی را نیز نابود می
صورت  ها به برید. ممکن است که آن مردم را حذف و از بین می
ها دیگر خودشان نیستند بلکه تبدیل  فیزیکی از بین نروند اما آن

ها  زبان و فرهنگ دیگری تعلق دارند. آن اند که به به دیگرانی شده
این استاد دانشگاه میشگان تاکید  »دیگر وجود خارجی ندارند.

های زبانی را  گزاری وضع قوانینی که سیاست«کرده است: 
ها  کند، گامی اساسی در جلوگیری از نابود کردن زبان اجباری می

وی سیاست زبانی آفریقای جنوبی را مثال خوبی در این  »است.
داند، کشوری که در آن یازده زبان رسمی وضع شده  زمینه می

 .است
 

شناسان بر آموزش زبان  بسیاری از زبان«جنوا در جواب سئوال؛ 
، چنین جواب »کنند، چرا؟ مادری و تحصیل به آن زبان تاکید می

زبان مادری خود آموزش  این مساله که کودکان به«داده است: 
این دلیل که، این زبان، تنها  ببینند، مساله بسیار مهمی است، به

شوند.  بهترین نحو آن را متوجه می زبانی است که کودکان به
کند که  تحقیقات در سراسر جهان این مساله را اثبات می  پیشینه

کودکان،  ها به موثرترین راه برای آموزش مفاهیم و مهارت
ها، در تمام عمر با  ها است. این آموخته استفاده از زبان مادری آن

 ».او خواهند بود
 

آموزش زبان مادری کامال طبیعی و ضروری است «به نظر جنوا؛ 

و در ارتباطات انسانی، بسیار مهم و مفید است. البته در کنار آن، 

زبان مشترکی هم نیاز دارند تا بتوانند با یکدیگر  ها به انسان

که تنوع زبانی کامال یک مساله طبیعی  ارتباط برقرار کنند. با این

زبان مشترکی نیاز داریم تا با کسانی که  ها، به است اما ما انسان

مان هستند، ارتباط برقرار کنیم. اما  خارج از حیطه زبان مادری

چنینی،  ها و مفاهیم این ها و ارزش عواطف و احساسات و اندیشه

شکل، توسط زبان مادری هر فرد منتقل شوند  بهترین توانند به می

و در برخی موارد، زبان مادری تنها ابزار موجود برای انتقال 

 »مفاهیم ذکر شده است...

 

 شکسپیر
شکسپیر، و و و همه کلماتی آشنا که گاهی شنیدن  درام، ادبیات، هملت، رومئو و ژولیت،

شود. همه ما حداقل یکی از کار ها  شکسپیر را حتما خوانده  کننده می چند باره آن خسته
ا  متفاوت  نظیر او از زاویه ایم. اما هدف من از این مقاله، بررسی کارها  بی یا دیده
 است.
ها  تکرار  سبب شهرت جاودانه  شوخی انریز دو عاشق یا راستی داستان غم آیا به

 شکسپیر شد؟
شکسیر در اثرها  خود از 

گرهته  جوانب مختلفی الهام
ها  قدیمی،  است؛ از داستان

دلی  رحمی، خشونت و سنگ بی
سرنوشت و از کمد  قدیمی، 

ها  شیرین و جالب را  داستان
 استفاده کرده است. 

ها   در نقطه متقابل، حرف
ها و  حرف ها، نامه نمایش
ها  نو بود. این ترکیب  عبارت

ها  قدیمی و  از داستان
ها  جدید،  ها و نکته عبارت

ها  درام قدیمی یونان، این نقش اول  اثرها  او کمک بسیار زیاد  کرد همانند داستان به
شدند، هملت، مکبث و پادشاه لیر، اما این  ها بودند که سبب نابود  همه چیز می داستان
 ها  یونانی هستند. تر از درام ها بسیار پیچیده داستان

داستان را کنترل کنند، هیچ سرنوشتی از قبل  ها خدایانی وجود ندارند که در این داستان
)مکبث(  طلبی نوشته نشده که یک شورش را قضاوت و محاکمه نماید. بلکه این قدرت

 شود. )پادشاه لی( است که سبب نابود  می )هملت( و خودخواهی جوئی انتقام
گذارد  نمایش می ها را در اویاگو به انسان شکسپیر در داستان اوتلو صفحه سیاه و شرور

 کشد. اش را می که از رو  تنفر و حسود  معشوقه
دهد، و  بینی بودن را نشان می غیرقابل پیش زیرکی، پیچیدگی و شکسپیر در آثارش به

دهند،  گیرند و انجام می دوش می ها  بد داستان را به ها هستند که اتفاق که این انسان این
 نه خدایی وجود دارد که کسی را نجات دهد و نه کسی را مجازات کند.

ها  قدیمی الهام گرهته  که او از کمد  شود وضوح دیده می در اثرها  کمد  شکسپیر به
اند. جد  و بدون   ها بر رو  اشتباه ههمیدن یا مبالغه، پا  گذار  شده است. داستان

 آورد. ها  قرون وسطی را به خاطر می ها  اصلی داستان، کمد  گر  نقش لوده
باشد. دو عاشق و کسی که  شکسپیر می یک داستان عشقی پیچیده هم، چاشنی کار کمد 

 .شوند ها هم در اکثر مواقع پیروز می ها شود، عاشق کند مانع رسیدن آن تالش می
 پوشند. مردان لباس زنان را می ها غالبا زنان لباس مردان و در اجرا  کمد 

 است و طبق معمول داستانی عاشقانه. ها  شکسپیر تاجر ونیز  یکی از کمد  کالسیک
)پورتیا( را  اش طوالنی برا  دیدن معشوقه ا  هقیر که )باسناویو( قصد سفر  زاده اشراف

خواهد، آنتونیو پول را از شیلوک که  )آنتونیو( کمک می دارد، برا  تهیه پول از دوستش
ها  عجیب و سختی برا  قرض دادن  گیرد، اما شیلوک شرط یک یهود  است قرض می

ا  از گوشت  کند. اگر آنتونیو پول را سر وقت پرداخت نکند باید با تکه پول تعین می
خواهد که آنتونیو پول را سر وقت  پرداخت کند. شیلوک از آنتونیو متنفر است و نمی
کند اما باناویو و پورتیا در لحاظات  پرداخت کند. آنتونیو پول را سر وقت پرداخت نمی

شود و دو عاشق پیروز  دهند. شخصیت بد داستان بازنده می آخر آنتونیو را نجات می

 .میدان
ستیز   باشد، یهود انسان پلید می شیلوک یک انسان خسیس، خودخواه و از هر نظر 

ستیز  اتهام  یهود شود، خوانندگان امروز  این داستان شکسپیر را به آشکار مشاهده می

 .کنند می
دهد تا یهود که قوم کوچک و  می شیلوک اما شکسپیر با زیرکی تمام این هرصت را به

بود را معرهی کند، شخصیت منفور داستان، یهود  ۵۱ا  در انرلیس قرن  دیده ستم
 کند. تمامه خوانندگان ان داستان معرهی می ستیز  در انرلیس را به

 .دهد یهود تغییر می طرهدار  از و هضا  یهودستیز  داستان را به
گوید  کند. در سکانسی از هملت می اشاره میها  جامعه نیز  کاستی شکسپیر در آثارش به

 هاهزار نفر انتخاب کرده باشند. زاده بودن مانند این است که تو را از میان ده اشراف
کند، که  از دیرر کارها  ادبی متمایز می ها  زیاد  خود را اثرها  شکسپیر از زاویه

 دلیل جاودانری شکسپیر شده است.

 
 ساله 51نسترین جعفر ، 

 uppslagverk, NE & lundqvist lindqvist 2012منبع: 
 

۲صفحه   

mailto:daneshamooz2016@gmail.com
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 های نوروزی دلتنگی
 

ها  پیش با شور و شوق  خیر که سال یادش به
سین  شدیم، هفت تمام خانواده دور هم جمع می

خوردیم و تمام شب را  چیدیم و غذا  لذیذ می می
گرهتیم. این  کردیم و جشن می خوشحالی می

 خیر. ها، مثل باد گذشت، یادش به لحظه
من نورزو را دوست دارم. زیرا تمام مردم شور 
و شوق برا  خرید عید دارند و من آن شوق را 

ترها را  دوست دارم! عید  گرهتن از بزرگ
ها را  توانستم آن لحظه دوست دارم! ا  کاش می

 همانند باد برگردانم.
 

 ساله 51شیما نور ، 
 
 
 
 
 

 های نوروزی دلتنگی
 

خواد، دلم تنگ  دلم شوروشوق می
شده واسه مردمی که واسه عید با 

گردن  هیاهو تو خیابونا  شهر می
 .واسه خرید وسایل نو

گردم از جنس  دنبال هیاهویی می
خودم، شلوغی، سرو صدا، دنبال 

 .چیزیم که دوساله گمش کردم

دلم واسه بو  خونه تکانی بو  نو 
 .شدن تنگ شده

دلم واسه خریدا  هل هلکی تنگ 
 .شده، شوق خرید کردن شوق تازه شدن

گردم تویه جا  غریب، مردم  شون می دنبال
که  گذرند بدون این اهمیت از بغلم می خیلی بی

بدونن چه آشوبی تو  دلم هست. مردم 
گذرند اما شوقی ندارند، شبیه مردمی  می

 .شون ههمم نیستند که من می

دلم تنگ شده واسه جمع شدن دوره یه سفره 
 .و منتظر موندن واسه اعالم سال نو

قدر  یاده سیزده روز تعطیلی میوهتم که چه
گفتیم کمه کمه اما االن من حسرت هقط یه  می

خانوادم برم عیدتون  خورم که به روز رو می
مبارک بغلشون کنم ببوسمشون، پیش کسایی 

 .سالمو نو کنم که عاشقانه دوسشون دارم

هایی که هک  کنم کاش اون سال هکر می
جا  یاس  کردم سیزده روز کمه ، به می

خوندن که کمه از تک تک روزام لذت 
بردم. هفده سال گذشت و هفده تا سیزده  می

روز گذشت اما من امسال هقط ارزو  یه 
کنم، هقط یک  روز از اون سیزده روز را می

 .روز

 ساله 51عاطفه اصغرمحمد ، 

 

 های نوروزی دلتنگی
 

 !«سامبولی بلیکم»ارباب خودم، 

 !ارباب خودم، سِرتو باال کن

 ما کن، ارباب خودم، لطفی به

 !من نیرا کن ارباب خودم، به

 ارباب خودم، بزبز قند ،

 ....خند ؟ ارباب خودم، چرا نمی

برم... یادآور  گذران عمر  ها رو باال می شیشه
دهد... اما به راستی دوباره سالی  عذابم می

قدر  هایش آن جدید در راه است. صدا  قدم
توان شنید. دوباره  خوبی می نزدیک است که به

رادیو گوش هرا می دهم. هنوز حاجی هیروز  به
 خوانند... و اربابش می

 حاجی هیروزه، سالی یه روزه،

 دونم، دونن، منم می همه می

 عیِد نوروزه، سالی یه روزه.

یک سال دیرر هم گذشت... با 
نزدیک شدن عید نوروز هوا 

شود. طبیعت حتی  هم جدید می
دنبال تغییر  در سٍوئد هم به

است. تغییر  که در آن زیبایی 
سازد. مثل  خود را نمایان می

تکانی زنان ایرانی در این  خانه
روزها  آخر سال. یاد 

اهتم که مادرم  روزهایی می
باز  ها را در حیاط  دل هرش
ها  ظریفش  مان با دست خانه
ا   شست و من در گوشه می

کردم. زمان  نشستم و با عشق نراهش می می
گذرد که گاهی متوجه وجود  قدر زود می آن

شان در کنارمان نیستیم. نه تنها مادران  زیبا 
ا  بر  ایرانی، بلکه تمام زنان ایران الیق بوسه

 هایشان هستند. دست

گوینده رادیو تا مقصد از زیبایی نوروز و 
چهارشنبه سور  گوید. از  سینش می هفت
کوبی در انتظار  کنان و پا  گوید جشن شاد  می

ها را  بهار، در انتظار نوروز، مردم لحظه
ها  بابا هیروز را  کشند تا صدا  قدم آتش می به

هایشان حس کنند. هر روز که  با گوش
تر   دارند.  نوروز مانده مردم هیجان بیش به

کنند.  ها را نو می تکانند. لباس ها را می خانه
ترین  هیجان خرند و به آجیل و شیرینی می

سین رویایی.  1رسند یعنی  قسمت می
سین که در زمان ساسانیان از اهمیت  هفت
ا  بخوردار بود هم اکنون نیز در میان  ویژه

 ا  بر خوردار است.  ایرانیان از اهمیت ویژه

دانستند و  ساسانیان عدد هفت را مقدس می
سین انتخاب شد. در نوروز  این دلیل، هفت به

ها   باستان شین جایرزینی برا  هفت سین
شین شمع و شراب،  محتو  هفتامروز  بود. 
 )عسل(، شمشاد، شربت و  شیرینی، شهد

  1ادامه در ص 

 های نوروزی دلتنگی
بو  عید ، بو  بو، بو  کاغذ رنری، بو  تند 
ماهی دود ، وسط سفره نو، با اینا زمستنو سر 

 کنم. می
 کنم. جا سر می البته با آرزو  اینا زمستونامو این

تحویل سالی که  سال تحویل؛ به دقیقه مونده به 15
با پر از آرزوها  من گذشت، آرزوهایی که هر 

 سال بعد. برم به سال و هر سال با خودم می
آرزو  دیدن پدرم که سه سال در دل دارم، سه 

اش، سه سال نراه مهربونش، سه سال  سال خنده
داد از ته  موقع سال تحویل ...، وا  که جون می

دل بوسش کنم، همه این سه سال که از من دختر 
 بابام، عسل بابام دریغ شده.

هر سال این بو  یاش، جانماز ترمه مادر بزرگ... 
قدر  آره که چه زنه و یادم می آهنگ تو  گوشم می

دوست دارم االن تو  شلوغی بازار شهرمان، 
سین  وسط مردمی که خریدا  سفره هفت

هروشی که لحظه آخر همه  شونه، ماهی دست
هروشه  ترین قیمت می پایین هاشو حتی شده به ماهی

 اش باشه... باشم که سال تحویل پیش خانواده
شه، همیشه دیرتر  شیوا!!! بدو بیا داره تحویل می

کنه  رسیدم. مادر بزرگم صدام می از همه می
قدر بعد  کرد. آخ که چه عروس خانوم... صدام می

هایی که آن  از تحویل سال سال، آن ماچ و بوسه
قدر  چسبید. چه موقع از یادبودنشون گله داشتیم می

خواد.  دستی چرم مشکی پدر بزرگ را می دلم کیف
کردیم که انرار همه آرزوها   چه جور  نراش می

ما تو  آن کیفه. چی شد؟ چی باعث شد که 
خواستیم دور باشیم حاال  طور  شه؟ همیشه می این

خوریم. امید داریم همه چی  که هستیم حسرت می
خواهیم برسیم دریغ از این  چیز  که می دیم تا به می

ها را دادیم واسه چیز  که ارزش  ترین که با ارزش
 نداشته.

یک ربع دیره سال تحویله... نه صدا  آواز پدرم، 
ها... هیچ صدایی  نه خنده مادرم... نه جیغ نوه

شونم. تنها کار  که االن از دستم  هیچی نمی
آد این که لبخند بزنم و برم پیش مادرم و  برمی

جام. شیوا  ام که این قدر راضی وانمود کنم که چه
 شیوا آمدم..

شم! قرآن را  ماهی سرخ تو  تنگ خیره می به
اش بوده نراه  عکس پدرم که بین دارم به برمی
شه درست  کنم با یک قطره از چشمم، خیس می می
 اش. اهته رو  گونه می

 مبارک باد 5931تحویل سال 
 

 ساله 51شیوا دامن اهشان، 
 

۳صفحه   
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۴صفحه   

 های نوروزی دلتنگی 
 ادامه

شقایق یا شایه بوده است. چندان هرقی هم ندارد 
شین یا سین برا  ما ایرانیان برگزار  جشن 
نوروز  از اهمیت خاصی برخوردار است. 

ما ایرانیان مقیم خارج  که این روزها خصوص  به
حال و هوایی خاصی در دل داریم و دوست داریم 
دوباره کنار خانواده بر سر سفره هفت سین 

بازدید کسانی  بنشینیم. از هم عید  بریریم و به
مان را صرف کار  برویم که یک سال تمام وقت

ها را از دیدن خودمان محروم  ایم و آن کرده
 2کردیم. هرق ما ایرانیان در خارج برگزار  

دهنده شروع هصل و سالی  جشن بزرگ که نشان
نو است. یکی جشن کریسمس و دیرر  عید 

راستی حال و هوا  نوروز  نوروز است. اما به
قابل توصیف در برابر کریسمس نیست. زیرا که 
در عید نوروز هوا بسیار معتدل است و از 

تیک  چنین صدا  تیک سرد  خود کاسته. هم
باز  در  تر از آتش شمارش ساعت بسیار دلنشین

دیرر  نیمه شب است. دید و بازدیدها از هم
گرداند.  هایمان بر می دل ها  بسیار  به خوشی

عید نوروز با شروع هصل بهار است و تولد 
ها که خبر  ها  زیبا  بهار ... آواز پرنده غنچه

دهند. شاید هم  حیوانات می زمان بیدار شدن را به
 ما...  نوروز  دیرر آمد.  خبر بیدار باش را به

                   برآمد باد صبح و بو  نوروز

 کام دوستان و بخت پیروز به

           مبارک بادت این سال و همه سال

 همایون بادت این روز و همه روز

پایان مقصد رسیدم... اما شروع اهکار  جدید برا   به
سین معروف از  تحول یک سال پر از موهقیت با هفت

سالم عشق، سالمت تن، سعادت روح، سرمستی بهار، 
 سکوت دعا، سرور جاودانه، سایه حق. 

 ساله 51سارا مقیمی، 

*** 
 های نوروزی دلتنگی
امسال سومین 

ست که  سالی
نوروز را در ایران 
را  نیستم ولی آن

جا با  همین
ام جشن  خانواده

گیرم. ولی هیچ  می
جا  چیز نوروز این

شبیه نوروز ایران نیست، وقتی در خانه را باز 
کنم، مردمی که  کنم بوِ  سال نو را حس نمی می

کدام سبزه و ماهی قرمز  بینم هیچ در خیابان می
هروشد و  در دست ندارند، کسی هفت سین نمی

حاجی هیروز  با لباس قرمز در خیابان مشغول 
جا  خواندن و رقصیدن نیست. سال نو در این به

هیچ هرقی با بقیه روزها ندارد. برا  حال و 
 .م تنگ است هوا  و حس نوروز  ایران دل

 
 ساله  51کیمیا داود ، 

 دید و بازدیدهای نوروزی
 

هر سال با هرارسیدن هصل بهار و شکوهه دادن 
شود. اکثر مردم پیش  درختان سال جدید آغاز می

از آغاز سال جدید، خود را آماده استقبال سال نو 
ها مشغول خانه تکانی و  نمایند. تمامی خانواده می

شوند.  ها  خود می پاک کردن گرد و غبار از خانه
ریز  برا  مساهرت در ایام  ا  برنامه عده

ا  هم آماده پذیرایی و  کنند و عده نوروز  می
شوند. مردم از چند  مهمانی نواز  در این ایام می

خرید  روز قبل طبق سنت سبزه خیس کرده و به
ها  جدید و  پردازند با خریدن لباس نوروز  می

لوازم سفره هفت سین و آجیل و شیرینی و غیره 
شوند. در ایام نوروز  آماده تحویل سال جدید می

روند و  ترها می دیدن بزرگ ترها به معموال کوچک
دهند و همین دید و  کودکان عید  می ترها به بزرگ

ها   ها و کینه بازدیدها باعث از بین رهتن کدورت
 شود. قدیمی می

عید دیدنی  کودکان با پوشیدن لباس و کفش نو به
روند و خوشحالی خود را از ته دل  می
دهند و با گرهتن عید   ترهایشان نشان می بزرگ به

ا   کنند. عده ها، خشنود  خود را تکمیل می از آن
کاشتن بنفشه و گل و گیاه در  هم در این هصل به

پردازند. در ایام  ها  حیاط خانه خود می باغچه
سفرها  نوروز   دلیل این که به نوروز تعداد  به
روند هوا  شهرها  بزرگ تمیزتر  خارج شهر می

و از اهزایش تراهیک در این شهرها کاسته 
 شود. می

در آخر باید متذکر شوم که در این ایام کشور حال 
و هوا  خاصی دارد و مردم سرحال و شادتر 

 آیند. نظر می به
 

 ساله، متولد سوئد 51کیمیا رضائی تار ،  
 

*** 

 های نوروزی دلتنگی
 

امروز در حالى كه مطلب جالبى در مورد نوروز 
قدر ذوق و  هاى پیش كه چه خواندم یاد سال مى

شوق براى نوروز داشتم اهتادم. از دو هفته قبل 
هاى لذیذ و خوشمزه  كردیم، شیرینى تكانى می خانه
تر  هیجان گذاشتیم و از همه پر پختیم، سبزه مى می

خیر چه خاطرات  كردیم. یادش به خرید عید می
 گذرد. شیرینى بود. حیف زمان چه زود می

چه حس خوبى داشت وقتى كه صبح روز نوروز 
كشیدم. انتظار وقتى كه  شدم و انتظار مى بیدار مى

كردیم.  سفره هفت سین را پهن كرده و تزیین مى
هاى سنبل تمام خانه را هرا  عطر خوش گل

 هاى آبى، بنفش و سفید. گرهت. سنبل مى
داد و با  سفره می ها قشنرى خاصى به سبزه
قرمز تابلویى از زیبایى. و آن هفت   هاى ماهى

 سین قشنرى خود را داشت.
یك طرف، ذوق و  انتظار و ذوق چیدن سفره به

 یك طرف. شوق براى عید دیدنى و عید گرهتن به
امروزه هم نوروز را خیلى دوست دارم و ذوق 
براى نوروز. قشنرى نوروز و سفره هفت سین 

 .برایم همان است و هرقى نكرده است
 

 ساله 51مهال نجفی، 

 نوروز در افغانستان
 

در کشور اهغانستان سال نو را بگا رسگیگدن هصگل 
هگا  نوروز طبگق سگنگت گیرند. جشن بهار جشن می

 .  شود برگزار می هفته 2مدت  به
روز اول سگال،  15در شهر مزار شریف در 

 »گل سرخ«اسم جشن  شود به جشنی برپا می
هگگا  سگگرخ اجگگرا  گگگلمگگنگگاسگگبگگت رویگگیگگدن  کگگه بگگه

 .شود می

 »جشن دهقان«
نگامگنگد. در ایگن  روز اول سال را جشن دهقان مگی

و تگولگیگدات خگود  آیند روز کشاورزان به شهر می
گذارند که تنها در کگابگل و بگرخگی  نمایش می را به

شگگگود و حگگگتگگگی  شگگگهگگگرهگگگا  بگگگزرگ اجگگگرا مگگگی
ها  بلندپایه حکومتی نیگز در تگمگاشگا   شخصیت

 آن شرکت دارند.
غذا  اصلی نوروز در اهگغگانسگتگان سگبگز  چگلگو 

مگیگوه خشگک  سین اهغانستان از هفت است. هفت
ها عبارتند از: کشمگش،  شود. این میوه درست می

)زردالگو  خشگک(،   سنجد، پسته، هگنگدق، قگیگسگی
هگگا   هگگا کگگلگگوچگگه گگگردو و یگگا الگگو اسگگت. نگگانگگوایگگی
پگزنگد کگه مگعگروف  مخصوصگی بگرا  نگوروز مگی

 کلوچه نوروز  است. به
پردازنگد کگه  پختن سمنو می ها در طول شب به زن

پگخگتگن آن هسگتگنگد و  تا صبح روز بگعگد مشگغگول
 کنند: کرار می این مضمون ت شعر  را به

سمنک در جوش، ما کفچگه زنگیگم، دیگرگران در «
 .»ما دهچه زنیم خواب،

هگا  مگخگتگلگف مگعگمگوال  در طول مگراسگم و جشگن
ایگگن شگگود.  مسگگابگگقگگات بگگز کشگگی نگگیگگز انگگجگگام مگگی

ها  شمالی اهغانسگتگان  مسابقات معموال در والیت
 شود. و کابل اجرا می

گگردش   مردم هرات در روز سیزده هگروردیگن بگه
 .پردازند در طبیعت می

و ایگن بگود اطگالعگات مگخگتگصگر  از نگوروز در 
 .کشورم اهغانستان

 
 ساله 51نسترن جعفر ، 
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 جویان ادامه دارد معامله بر سر پناه
 

گوید که  احمد داوود اغلو نخست وزیر ترکیه می
کشورش در ازا  دریاهت شش میلیارد یورو، امنیت 

گرداند. ترکیه راه عبور  مرزها  اروپا باز می را به
ها  داخلی در عراق  جویان هرار کرده از جنگ پناه

سمت اروپا است. بارها اتحادیه اروپا  و سوریه به
از ترکیه خواسته مرزهایش را کنترل کند اما ترکیه 

گزارش  هایی مطرح کرده است. به درخواست
وزیر  خبرگزار  رویترز، احمد داووداوغلو نخست

ترکیه در خبر  مشترک با دونالد تاسک، رییس 
هدف از تواهق شش «شورا  اتحادیه اروپا گفت: 

میلیارد یورویی با اتحادیه اروپا، کاهش مهاجرت 
غیرقانونی و بازگرداندن امنیت به مرزها  اتحادیه 

 .»اروپا است
 51شنبه و جمعه  از سویی قرار است روزها  پنج

، سران اتحادیه اروپا برا  2552مارس  51و 
نامه با ترکیه بر سر کاهش  نهایی کردن تواهق
 .اروپا، نشستی برگزار کنند جریان مهاجران به

الملل اعالم کرد که طرح اتحادیه اروپا با  عفو بین
جویان، دارا  نواقص حقوقی و  ترکیه درباره پناه
تواند اهراد ضعیف را در معرض  اخالقی است و می

 .خطر قرار دهد
در واقع این دومین 
بار است که اتحادیه 
اروپا و ترکیه بر 

جویان  سر پناه
معامله غیرانسانی 

 کنند. می

 
 

شمارکودکان پناهجوی تنهایی که برای دریافت کمک        
 (PUB( های روانی جوانان در استکهلم به مرکزمراقبت

این مرکز  نفر به ۶۴۲تنها درسال جار  تاکنون 
شود که نررانی  اند و احتمال داده می مراجعه کرده

از پیشنهاددولت برا  دادن اجازه اقامت موقت 
جو  تنها، باعث اهزایش شمار این  کودکان پناه به

 گونه کودکان شود.
ها  روانی جوانان  لینگ از مرکز مراقبت میکائل بی

است که درحال  بالدت گفته  روزنامه سونسکا داگ به
این کودکان  حاضر امکانات الزم برا  کمک به

شود که شمار کودکان  وجوددارد، اما تخمین زده می
ها  منفی  دلیل اهزایش پاسخ کمک به نیازمند به

 .درخواست پناهندگی، اهزایش پیدا کند به
تر شدن  اجرا  پیشنهاد دولت در مورد سخت

جویان که از جمله دادن اجازه  مقررات پذیرش پناه
جو  تنها را نیز  کودکان پناه اقامت موقت به

دربردارد قراراست از تابستان امسال آغاز شود. در 
دلیل وجود شرایط  این پیشنهاد، دادن اجازه اقامت به

 .است جویان نیز حذف شده  دردناک برا  پناه
بالدت، آمار  را نیز از تعداد  روزنامه سونسکا داگ

ها  روانی  جو  تنها در مرکز مراقبت کودکان پناه
است که   تا امسال ارائه داده ۶۱۵۲جوانان از سال 

، ۶۱۵۲نفر درسال  ۵۵۲ها  دهد تعداد آن نشان می
 ۶۱۵۱نفر درسال  ۲۶۵، ۶۱۵۴نفر در سال  ۵۴۲
نفر نیز تنها درسه ماه ژانویه، هوریه و  ۶۴۲و 

است. تعداد دختران، ده  مارس سال جار  بوده 
 .دهد می درصد مجموع این کودکان را تشکیل

است که اداره کل  چنین نوشته  این روزنامه، هم
مجرد درخواست پناهندگی یک  امور مهاجرت به

کند که او را در یک کمون  کودک تنها، سعی می
در  ۶۱۵۲اسکان دهد. آمار کودکانی که از سال 

اند و اداره  شده استان استکهلم اسکان داده 

این ترتیب است:  مهاجرت آن را منتشر کرده به
نفر درسال  ۱۹۱ ، ۶۱۵۲نفر درسال  ۶۷۱
 .۶۱۵۱نفر درسال  ۲۷۲۱و  ۶۱۵۴

 
 

 

 نامه دختر افغان به مردم ایران
هایتان راه رهتم و  ها و خیابان ببخشید اگر در کوچه«

 .»قدم زدم
 ها  ایران  در برخی روزنامه 5935این نامه تیر ماه 

دهنده از وضعیت کودکان و جوانان اهغان  ا  تکان نامه
 در ایران

ساالر  در سرمقاله خود با عنوان  روزنامه مردم
 :شتنو »زبان ها  هم برا  اهغانی«
ا  سرگشاده  دختر  اهغان است که نامه »ساره گل«*  

دهتر روزنامه هرستاده است. عنوانش،  نوشته و به
اگر بارگران بودیم، «بازگو کننده محتوایش بود: 

 ؛ اما تلخ...»رهتیم

ایرانی عزیز مرا ببخش اگر با «او نوشته بود:  *
مهاجرت اجبار ، از دست جنگ، از دست بنیادگراها  

خاکت گذاشتم. مرا  مذهبی)طالبان زن خفه کن(،پا به
بخش اگر از نانت استفاده کردم، نانی که حق  به
هایت بود. مرا ببخش برا  تمام آب و برق و  بچه

استفاده کردم. مرا  -هرچند با پرداخت پول -گاز  که 
بخش اگر از صفحات وبت برا  درددل شخصی  به

 استفاده کردم.

بخش اگر  مرا به *
ها و  در کوچه

هایت راه  خیابان
رهتم و قدم زدم. 

بخش اگر  مرا به
پدر و برادر 
کارگرم رو  

هایت و  ساختمان
ات  زمین کشاورز 

کار کردند و یک 
هرصت شغلی را 
شاید از پدر و 
برادرت گرهتند. 
مرا برا  همه چیز 

دانم با  بخش. می به
همه 
خواهی، باز  پوزش

 بخش. هایم را به بدهکارم، بقیه بدهکار 

من جا و پناه داد   ایرانی عزیز، ازت ممنونم که به *
گزارم که گذاشتی از هوا   این سن برسم. سپاس تا به

اکسیژن پاک خاکت، نفس بکشم. تشکر که گذاشتی 
ها  کالس درست بنشینم و از گچ  چند سالی بر نیمکت

ات استفاده کنم. البته من در مدرسه خودگردان  و تخته
خواندم، ممنونم که اجازه داد  چند  اهغانی درس می

ها  ایرانی نیز  سالی در مدرسه خاک تو و پیش معلم
من  درس بخوانم. معلم ایرانی از تو هم ممنونم که به

 خواندن و نوشتن یاد داد .

گناه هقط  شاید برا  همین از این که گاهی مرا به *
ساره گل »ا ، بخشیدمت...  اهغانی بودن، تحقیر کرده

ها  اهغانی هایی نوشته که به اش از ایرانی در ادامه نامه
کنند که من نه تنها از نوشتن دوباره آن  توهین می

کنم، بلکه از خواندن آن هم شرمنده  احساس شرم می
بد و خوب در هر قومی هست. «شدم. بعد هم نوشته: 

کار نیستند. خائن، و  ها تجاوزگر و جنایت همه اهغانی
)...( نیستند. مثال برادر و پدر من برا  بزرگ کردن 

 52تا  55من در خاک خوب شما، یک عمر و روز  
هرسا و کارگر  کردند و دست از پا  ساعت کار توان
هرحال اگر بارگران بودیم، رهتیم. قبال  خطا نکردند. به

توانستم، چون بچه بودم ولی اینک که بزرگ  نمی
کشورم برگردم تا دیرر بهم نرویند:  توانم به ام می شده

جا  دو کلمه  اهغانی )...( و )...( و در جواب من به
 »ا  ندارد... ناسزا بنویسند. حرف دوستی که هزینه

 
 »گل ساره«دوستی نامه  تردید هر هرد انسان بی

را بخواند، از این که حکومت اسالمی ایران و 
گونه  حتی برخی شهروندان ایرانی این

کنند واقعا احساس  شهروندان اهغان نراه می به
 کند!        سار می شرم

 های اخالقی بین جوانان مناطق باال و پایین تهرانتفاوت

 

با توجه به زیاد بودن جمعییت در تهران و پراکندگی 
ها  اخالقی و تفکر  بسیار  اهراد این شهر، تفاوت

ها وجود دارد که برخی خوب و  متفاوتی بین آن
 برخی بد هستند.

طور مثال،  به
اگر شما یک 
روز صبح با 
تاکسی از شمال 
تهران که 
شمیرانات نام 

طرف  دارد به
پایین حرکت 
کنید و 

طور  همین
تر بروید  پایین
طرز 
کردن،  صحبت

پوشش، مدل 
ها و  ماشین
شود.  مراتب متفاوت می ها و... به ها، رستوران خونه

تعداد کودکان مظلومی که مشغول کار برا  دریاهت 
 شود. تر می پول هستند بیش

جا دیرر برا  شما تنفس سخت شود و  شاید آن
روز،  تان بدتان آن سرهه کنید اگراز شانس شروع به

 روز شلوغی باشد. 
آب و هوا  بهتر شمال  همین دلیل، با توجه به به

ها باال برود و اهراد  تهران باعث شده که قیمت خانه
جا ساکن شوند و شکل  با وضع مالی بهتر آن

تر شهر  جا با مناطق پایین ها و همه چیز آن ساختمان
 بسیار متفاوت است.

ها و ... بین  ها، ماشین طور که هوا، ساختمان همین
شود رهتار مردمان هم عوض  این مناطق عوض می

 شود. می
خانواده هستند و در رهاه  اهراد مناطق باال متکی به

برند و از کودکی با اهراد مانند خود  سر می کامل به
شوند و از امکانات بهتر  برخوردار  بزرگ می

هستند. ولی اهراد مناطق پایین شهر، دارا  
آمارها  گرهته  چنین امکاناتی نیستند. با توجه به این

شده در این مناطق سرقت، قتل، اعتیاد و... 
تواند در روحیه،  تر  دیده شده است و این می بیش

 ها تاثیرگذار باشد.  اخالق و طرز برخورد آن
ها  پایین شهر، ریشه مذهبی وجود  در خانواده
طور اعتیاد و نزاع خیابانی از مشکالت  دارد و همین
 ها است. بزرگ آن

تر تجمالتی  در حالی که مردمان باال شهر بیش
جا بین جوانان کم  هستند و مسایل مذهبی در آن

 تر است.  رنگ
توان از بعد اختالهات طبقاتی گفت این  و در آخر می

 اهراد از لحاظ هرهنگ و اخالق متفاوت هستند.
ها  روحی  نوجوانان پایین شهر دچار ضربه

ها   ها شاید انجام اخالق اند و برا  آن تر  شده بیش
تر باشد چرا که این رهتارها را  ناپسند راحت

اند شاید وقتی که  طور  در طول زندگی خود دیده به
اند.  طور  که باید رهتار نکرده ها آن اهراد با آن

ها  شک همه این تفاوت بی
ها  اقتصاد ،  در تبعض

سیاسی،  اجتماعی، هقر و 
 بیکار  ریشه دارند.

 
 ساله 51یرانه رنجبر، 

 

۵صفحه   
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 علمی
 

روز  11تواند در  ترکیب دو دارو می
 تومور سرطان پستان را محو کند

 
اند که با تجویز دو دارو  دانشمندان بریتانیایی مدعی

اند تومورها  ناشی از سرطان پستان را  توانسته
روز بسیار  55در برخی از بیماران در عرض 

 ..کوچک یا به کلی محو کنند
به گفته این دانشمندان، این یاهته جدید 

که در آخرین کنفرانس سرطان  »غیرمنتظره«
تواند نویدبخش  پستان اروپا مطرح شده است می

این باشد که شاید در آینده نزدیک زنان مبتال به 
 .نیاز شوند سرطان پستان از شیمی درمانی بی

تواند گامی  گفته محققان بریتانیایی، این یاهته می به
 .بسیار موثر برا  درمان کامل سرطان تلقی شود

ها  جدید را  با وجود این، پزشکانی که این یاهته
در کنفرانس سرطان پستان اروپا ارایه کردند 

ها بوده و  دست آمده نه هدف آن گویند نتایج به می
 .اند نه انتظار آن را داشته

طور در هاصله  اند که چه ها هقط در پی این بوده آن
کوتاه میان تشخیص تومور و آغاز درمان برا  

توانند موثر واقع  برداشتن تومور این دو دارو می
شوند. نتیجه آن بود که وقتی جراحان آماده 
برداشتن تومور شدند، در بعضی از بیماران اثر  

 .از تومور نیاهتند
پروهسور جودیث بلیس، از موسسه تحقیقات 

)این داروها(  سرطان لندن گفته اثربخشی
 .بوده است »العاده هوق«

شرفتی ما بیشتر از آن «سی گفت:  بی او به بی
است که اثربخشی این داروها در دوره زمانی خیلی 

 .»کوتاهی رو  داده است
چه که آشکار است در  آن«گفته پروهسور بلیس:  به

برخی از بیماران تومور کامال از بین رهته است. 
انریز است و بسیار سریع رو   این واقعا حیرت

 .»دهد می
عقیده این محقق سرطان ممکن است استفاده از   به

این دو دارو منجر به آن شود که در آینده برخی از 
شیمی درمانی  زنان مبتال به سرطان پستان به

 .نیاز  نیابند
این دو دارو، الپاتینیب و تراستوزامب که 

  ۶هرسپتین شهرت دارند پروتئینی اچ.ا .ار. به
(HER۶را هدف می )  گیرند. پروتئینی که در

بسیار  از موارد سرطان پستان عامل رشد تومور 
 .شوند شناخته می

 
اسفند  25 -   2552مارس BBC   55منبع:
5931 

 

 (axionها) اکسیون
 

دنیا همیشه در حال تغییر است. این اصطالحی 
ایم. ولی واقعا دلیل این  ما شنیده  است که همه

تغییرها چیست؟ این سئوالی است که انسان در 
 طول تاریخ در پی جواب آن بوده است. 

ترین  یکی از جالب سخن امروز راجع به
باشد.  ست که در حال حاضر موجود می هایی تئور 

مطمئنا همه از ایده انفجار بزرگ مطلع هستند، 
دنیا  ما با یک انفجار آغاز شده و  طبق این ایده 

در حال رشد است. اما سرعت این رشد متغیر 
باشد. البته قابل ذکر است ک این ایده بر اساس  می

 ۵۷مدل  مدل پایه ساخته شده است که یک 
کورک  ۲شامل:  ها  پارتیکلی است این پارتیکل

 (، موانelectron(، الکترون)quarkاصلی)
(muon(  تاو ،)tauمدل ،)   ها  نوترینو

 (، هوتونneutrinoهرکدام از سه نکته  قبل)
(photon(گلوان ،)gluon و سه مدل بوسون )
(bosonمی ) .شود 

وجود آورده و  اند که دنیا  ما را به ها مواد  این
توزیح  در آینده به

ها  تک آن تک
پردازیم. همه ما  می

هر  ایم که  یاد گرهته
جاذبه  جسم 
دارد و  مخصوصی 

دانیم که رشد  می
جهان ما همیشه 

جهت مخالف ما  به
 گیرد. صورت می

بیرون  گونه که حجم یک بادکنک هقط رو به )همان
همین خاطر دانشمندان  کند( به اهزایش پیدا می

برا  مدتی بر این باور بودند که سرعت رشد 
شود. این ایده  تر می تر شدنش کم جهان با بزرگ

  اشتباه بود و این اشتباه توسط تلسکوپ هابل
(hubble.کشف شد ) 

دانشمندان برا  توضیح این مسئله، ایده ماده 
وجود آوردند که  ( را بهdark matter سیاه)
توانست دلیل وجود این انرژ  باشد. در حال  می

ماده  حاضر دانشمندان اطالعات کمی راجع به
مدل اکسیونی  سیاه دارند ولی اکثر تحقیقات به

کند. مدل اکسیونی از ایده ماده سیاه  اشاره می
مطلع است و برا  چرونری وجود ماده سیاه 

 ۵۱دهد که شاید در آغاز بیش از  توضیح می
پارتیکل پایه وجود داشته که با انفجار بزرگ 

گفته  پخش و باعث وجود همه چیز شده است. به
دانشراه مونیخ طبق این  تحقیقات قسمت هیزیک 

هاست و  شامل اکسیون مدل قسمتی از ماده سیاه 
العاده مهم  ها هوق همین دلیل است که اکسیون به

 هستند.
تحقیق  ها باید به مان، ما انسان سئواالت برا  جواب به

ایم دست  ادامه دهیم و تا وقتی که جوابی دریاهت نکرده
 .از تالش بر نداریم

 
  ساله 51پرهام آزیش، 

*** 
 

گویند نتایج یک مطالعه جدید  پژوهشرران علوم پزشکی می
نیازها  اجتماعی و جسمی  نشان داده است که عدم توجه به

این اثرات سوء رو   .رساند رشد مغز  او آسیب می کودک به
رشد مغز  کودک با تغییر محیط زندگی او و ایجاد هضایی 

متخصصان  .تر، قابل درمان هستند تر و مطلوب مثبت
ها  مغز  سه  بیمارستان اطفال بوستون با مطالعه رو  اسکن

این نتایج دست  ساله به ۵۵تا  ۱گروه از کودکان رومانیایی 
 .اند یاهته

ای بزرگ توسط  چاله کشف سیاه
 تلسکوپ هابل

 

كه در همه جا    (Black hole)ها چاله سیاه
 ۵۹۵١جهان هستی پراكنده هستند در سال 

دنبال انتشار نظریه جاذبه انیشتین توسط  به
Karl Schwarzschild  .تعریف شدند

ها جرم بسیار زیاد  دارند و جرم بعضی از  آن
رسد.  چند میلیارد برابر خورشید می ها به آن

( باورنكردني Gravitation) نیرو  جاذبه
ها می شود.  ها مانع خروج نور از آن چاله سیاه

ها سیاه  چال شود كه سیاه همین باعث می
شود  ها منعكس نمی باشند، چون نور  از آن

چاله اهق  كه بتوانیم ببینیم. هر سیاه
( دارد. از اهق  (Event Horizonرویداد 

تواند از جاذبه  بعد چیز  نمی رویداد به
چاله هرار كند. در مركز هر كهكشانی، از  سیاه

ا  ابر پرجرم چاله جمله راه شیر ، سیاه
(Supermassive)  وجود دارد كه تمام

 دارد. ها  كهكشان را متحد نره می ستاره

 ۵۹۹۱تلسكوپ هضایی هابل كه از سال 
 ۶۱۵۵میالد  مشغول هعالیت است، در سال 

ها را در قلب  چاله ترین سیاه یكی از بزرگ
كشف كرد. این  NGC 4889كهكشان 

 میلیارد سال نور  ۲۱۱كهكشان در هاصله 
كند( از  )مساهتی كه نور در یك سال طی می

چاله  زمین قرار دارد. قطر اهق رویداد این سیاه
 ۵۲۱) برابر مدار سیاره نپتون ۵١حدود 

میلیارد برابر  ۶۵میلیارد كیلومتر( و جرم آن 
 خورشید است. 

چاله مركز كهكشان راه شیر  در مقابل  سیاه
رسد. جرم آن تنها  نظر می این اعداد كوچك به

ا  آن  میلیون برابر خورشید و اثرات جاذبه ٤
تنها در هاصله یك پنجم مدار سیاره عطارد 

 وجود دارد. 

 

 ساله ۵۷امین كوخایی 

*** 

ها  بنیاد  دانشراه  پژوهشرران سلول
بار در  هاروارد موهق شدند برا  اولین

ها  بتا تولید کنند.  آزمایشراه، سلول
ها  بتا که در پانکراس قرار دارند،  سلول

تولید کننده انسولین در بدن هستند. در دیابت 
ها و یا عدم  دلیل نبودن این سلول نوع اول به
 گردد. ها، هرد دچار بیمار  دیابت می کارآیی آن

 

۶صفحه   
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 سهراب سپهری

اکتبر  1) 5951مهر سال  51سهراب سپهر ، 
دنیا آمد. او در کاشان،  ( در شهر کاشان به5321
اش و عموهایش  ا  بزرگ با خانواده در خانه

کرد. پدر سهراب نقاش بود. تار  زندگی می
 زد.  ساخت و تار هم می می

نقاشی داشت. وقتی در  سهراب عالقه زیاد  به
کالس اول دبستان بود یک روز داشت نقاشی 

کشید که معلمش با چوبی او را کتک زد و  می
هایت خوب است تنها عیبت این  گفت: همه درس

کشی. ده ساله بود که اولین  است که نقاشی می
 شعرش را سرود.

دوره ابتدایی و متوسط را در کاشان گذراند و بعد 
تهران رهت تا دوره دو ساله دانشسرا   به

التحصیلی در  مقدماتی را برذراند. بعد از هارغ
، در اداره هرهنگ در کاشان استخدام 5312سال 

جا از طریق یکی از همکارانش شاعر  شد. در آن
سهراب راه نوشتن  کاشانی را شناخت. کاشانی به

 او آموخت. را یاد داد. و الفبا  شاعر  را هم به
، با منوچهر شیبانی آشنا شد. این 5311سال 

آشنایی سهراب را دگرگون کرد. شیبانی سهراب 
را با کارها  نقاش معروف ونروک آشنا کرد. 
شیبانی درباره شاعر نیما یوشیج هم برا  

تهران  سهراب سخن گفت. سهراب همان سال به
نام کرد و  رهت و در دانشکده هنرها  زیبا ثبت

مسیر زندگی او دیرر عوض شد. سهراب در 
نام  ، اولین کتاب شعر خود را به5315سال 

سبک نیمایی چاپ کرد. بعد از  به »مرگ رنگ«
التحصیل شدن از دانشراه، کتاب دوم خود را  هارغ
چاپ کرد. در چند » ها  زندگی خواب«عنوان  به

نمایشراه نقاشی هم در تهران شرکت کرد. 
کشورها  مختلف مانند هندوستان،  سهراب به

پاکستان، ژاپن، چین، ایتالیا، اسپانیا و... سفر 
 کرد و مدتی در ژاپن زندگی کرد. و هنر حکاکی 

 آفتاب سالمی دوباره خواهم داد به

 آهتاب سالمی دوباره خواهم داد به
 جویبار که در من جار  بود به
 ابرها که هکرها  طویلم بودند به
 رشد دردناک سپیدارها  باغ که با من به

 کردند ها  خشک گذر می از هصل
 ها  کالغان دسته به

 ها  شبانه را که عطر مزرعه
 آورند هدیه می برا  من به

 کرد مادرم که در آینه زندگی می به
 و شکل پیر  من بود

 زمین، که شهوت تکرار من، درون ملتهبش را و به
سگالمگی، دوبگاره خگواهگم  -ها  سبز میانباشت  از تخمه

 داد
  

 آیم آیم، می آیم، می می
 با گیسویم: ادامه بوها  زیر خاک

 ها  غلیظ تاریکی هام: تجربه با چشم
 سو  دیوار ها  آن ام از بیشه ها که چیده با بوته
 آیم آیم، می آیم، می می

 شود و آستانه پر از عشق می
 دارند ها که دوست می آن و من در آستانه به

 جا، و دختر  که هنوز آن
 در آستانه پر عشق ایستاده، سالمی دوباره خواهم داد

    
زیست که معیارها  زن بگودن  هروغ در زمانی می

از مگگنگگشگگورهگگا  سگگاخگگتگگارهگگا  پگگدرسگگاالر جگگامگگعگگه 
تگمگام  گذشت. زن خگوب زن سگنگتگی بگود کگه بگه می

بند بگود. زنگی کگه  ها  جامعه پدرساالر پا  ارزش
بود تگا صگاحگب  باید نجیبانه در انتظار شوهر  می

زن نگگرگاه ابگگزار   ا  کگگه بگگه او شگگود. در جگامگگعگه
چگگون  بگگایسگگت بگگدنگگش را هگگم شگگد. زنگگی کگگه مگگی مگی

کگرد و  مگرد  تگقگدیگم مگی کاالیی دست نگخگورده بگه
ماند. زنگی کگه عشگق  او وهادار می برا  همیشه به

و جسم و لگذت و عگمگر خگود را وقگف شگوهگرش 
تگر  سگت کگه بگا آن بگیگش ها دلیگلگی کرد. همه این می

 کنند.  زاد پندار  می زنان جامعه با هروغ هم
مند  بود کگه سگعگی  هروغ شاعر و کارگردان توان

ها را در مسگیگر حگل مشگکگالت  کرد این توانایی می
همراه احمد شاملو سگعگی  جامعه استفاده کند. او به

ا  از جگامگعگه  کرد تگا اشگعگار و آثگارش جگلگوه می
آرزو   من آزاد  زنگان «گوید:  باشد. او خود می

ها با مگردان اسگت. مگن  ایران و تساو  حقوقه آن
هایی که خواهرانم در این مگمگلگکگت در اثگر  رنج به

بگرنگد، کگامگال  عدالتی مردان مگی بی
واقف هستم و نیمگی از هگنگرم را 
هگا  برا  تجسگم داردهگا و آالم آن

برم. آرزو  مگن ایگجگاد  کار می به
یگگگک مگگگحگگگیگگگط مسگگگاعگگگد بگگگرا  

هگگا  عگگلگگمگگی هگگنگگر  و  هگگعگگالگگیگگت
 »اجتماعی زنان است.

پس چه خوب است بیایم تا اهکگار 
خگگود را مگگرور کگگنگگیگگم. بگگیگگایگگم تگگا 

مسائل تغییگر  باورهایمان نسبت به
دهیم و نگرگذاریگم تگا ایگن بگاورهگا 

هگایگی پگاره مگانگع حگرکگت مگا در جگاده  مانند کفش
چشم دیرر  ببینیم.  ها را به زندگی باشد. بیایم زن
نگهگایگتگی دارد کگه اگگر کشگف  هر زنی پتانسیل بگی

شوند نه تنها مانع پیشرهت مگردان، بگلگکگه بگاعگث 
 ها نیز خواهد شد.  گیر آن پیشرهت چشم

 هارا باید شست، جور دیرر باید دید! چشم
 ساله 51صدف صمد ، 

 

، کتاب 5321رو  چوب را آموخت. در سال 
هشت کتاب را  5311و در سال  »حجم سبز«

 منتشر کرد.
صدا   توانیم به ترین شعرها  او می از معروف

پا  آب، نشانی و مساهر اشاره کنیم. بسیار  از 
ها  مختلف دنیا چون  زبان شعرها  او، به

اسپانیایی، ایتالیایی، انرلیسی و هرانسو  ترجمه 
 شده است. 

گاه همراه با خواهرش  سهراب بیمار شد و آن
سرطان  انرستان رهت. او مبتال به برا  معالجه به

خون بود. بیمار  او، سریع پیشرهت کرد. چند 
 5315آوریل  25تهران برگشت و در  ماه بعد به

، در بیمارستان 5913برابر با اول اردیبهشت 
سالری هوت کرد. رو   12پارس تهران در سن 

سنگ قبرش، یکی از شعرها  معروف او را 
 اند که چنین است: نوشته

 آیید، سراغ من اگر می به
 نرم و آهسته بیایید،
 مبادا که ترک بردارد

 چینی نازک و تنهایی من،
 »حجم سبز«از کتاب 

 
تعداد  از شعرها  معروف او  در خاتمه به
ها را از  ها آن کنم که خیلی از ایرانی اشاره می
 دانند: حفظ می

 هر کجا هستم، باشم      
 آسمان مال من است

 پنجره، هکر، هوا، عشق      
 زمین مال من است

 زندگی خالی نیست      
 مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست

 آر  تا شایق هست   
 زندگی باید کرد 
 ها را باید شست،    چشم
 جوب دیرر باید دید 

نراهی است که از  بهترین چیز رسیدن به
 حادثه عشق تر است.

 
ساله، متولد  51خانی،  گردآورنده: رومینا حاجی

 سوئد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زندگی بدون عشق
سخت است وقتی که دوستی ندار  و دوست 

سان انسان احساس  شو ، و بدین داشته هم نمی
آدم عشق بورزد  کند. کسی نیست که به تنهایی می

هیچ  و یا در آغوش بریرد. زندگی تبدیل به
سان انسان چون یک گل خشکی  شود و بدین می

ماند. گلی بدون آب همانند آدمی  در گلدان می
 بدون عشق.

 
 ساله  51پایا ربیعی دزهولی، 

۷صفحه   

 شعر

http://farrokhzad-forough.persianblog.ir/post/117/


Student______________ 
3 Mars 2016 

Dessutom ska det finnas: 
En spegel som symboliserar renheten. 
Målade ägg. 
Diktsamling av poeterna Hafez eller Firdausi som sym-
boliserar den rika persiska kulturen. De mer religiösa 
familjerna har Koranen eller annan helig bok på bor-
det. 
En skål med en levande guldfisk i 
Kakor och nötter 
Vid denna fest brukar man samlas hos den äldste i fa-
miljen och äta Naw-Rúz speciella mat som består av fisk 
(för det mesta sik) med ris som har blandats med dill, 
persilja, gräslök och färsk vitlök så att riset blir grönt. 
När det är dags för det nya året, brukar alla i familjen 
sitta runt "Haftsin-bordet". Någon läser en dikt ur Ha-
fez diktsamling. Det sägs att i samma ögonblick som det 
nya året börjar, kommer den lilla guldfisken i skålen att 
sluta simma och bli blickstill för ett ögonblick! När det 
blir nyår önskar alla varandra Gott nytt år. Sedan ger 
de äldre presenter eller nytryckta sedlar till de yngre. 
Det är en sed hos iranier att man ska besöka alla släk-
tingar och vänner vid nyåret. Under de första fem da-
garna av nyårsfesten brukar de äldre i släkten stanna 
hemma och de yngre besöker dessa. Sedan besöker de 
äldre de yngre. Nyåret är den tid på året då man träffar 
även dem, som man inte hinner träffa under resten av 
året. 

 
Tretton dagar efter det nya året, det vill säga 2 april 
infaller "Seezdah-be-dâr" vilket sätter punkt för nyårs-
firandet. Många iranier åker på utflykt med familj och 

vänner och seden 
på just den här da-
gen är att man ska 
lura varandra, vil-
ket är samma prin-
cip som aprilskäm-
tet i Sverige. 
I dag är Naw-Rúz 
en stor festdag i 
Sverige och övriga 
världen. 
 
 

Norouz: den Iranska (persiska) nyårsdagen! 
 
Detta är utan tvekan iraniernas viktigaste högtid och fest-
ligheterna pågår i cirka 18 dagar. Festligheten börjar tisda-
gen före now rouz med eldfesten "chaharshanbe souri" då 
man sjunger till elden och ber om dess värme och färg sam-
tidigt som man hoppar över den. Det nya året börjar oftast 
den 20:e eller 21:e mars (den 1:a Farvardin) 

Från Wikipedia: 
Nouruz (persiska:  ,نوروزsv. "ny dag", stavas även Norouz, 
Noorooz, Nowrooz, Nowruz), är de iransktalande folkens 
nyårsdag som infaller på vårdagjämningen. Nouruz firas för 
att välkomna våren och solens återkomst av perser, kurder, 
Zazaer, balucher, afghaner, tadzjiker, och azerier. Nouruz är 
nära förknippad med iranska religioner, och i synnerhet 
zoroastrismen som var statsreligion i det persiska riket under 
antiken. 
I äldre tider brukade man 25 dagar före Naw-Rúz göra tolv 
stolpar av lera och odla tolv olika sädesslag och frön som 
vete, korn, havre, hirs, majs, ris, ärter, bönor och sesam. 
Det som växte bäst trodde man skulle ge den bästa skörden 
under året. Nu brukar man fira Naw-Rúz lite annorlunda. 
Dagen före Naw-Rúz (nyårsafton) tar man fram de saker 
som hör till den så kallade "nyårsdukningen". Man brukar 
duka fram på ett bord eller breda ut en duk på de mjuka 
persiska mattorna på golvet. Det här bordet heter Haft Sin 
vilket på persiska betyder "de sju saker som börjar på s". 
Det som måste finnas på bordet är följande: 
Senjed - en sorts söta frukter som ungefär lite som dadlar 
och växer i öknen under svåra omständigheter. Frukten 
symboliserar tålamod. 
Somaq - det är en sur krydda och med den önskar man 
maten en god smak i framtiden. 
Sabzeh - som är en bricka med groddar av vetekorn, linser 
eller liknande. Med detta önskar man att det ska bli ett år 
med bra skörd. 
Sib - som är ett rött äpple och symboliserar glädje. 
Sonbol - hyacinter som symboliserar skönhet. 
Sir - vitlök detta symboliserar hälsa och kampen mot sjuk-
dom. 
Serkeh - vinäger som symboliserar rörelse i livet. 
 

۸صفحه   


