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  مراسم عزاداري كه تمام شد، رفتم توي صف غذاي 
نذري. عجله داشتم تا هر چه زودتر غذا را بگيرم و به خانه 
برسانم. هميشه غذاي نذري دوست داشتم مخصوصاً 
قيمه را كه خيلي دلچسب است. نه فقط قيمه، بلكه هر 
نوع غذايي كه به نام اهل بيت )ع( باشد واقعاً طعم و مزه 
خاصي دارد كه در هيچ غذاي ديگري پيدا نمي شود. اين 
را فقط من نمي گويم بزرگ ترها ه��م مي گويند. پدرم 
هميشه مي گويد غذاي نذري فقط به طعم و مزه نيست، 
بلكه به  دليل باطن معنوي غذاست كه غذا را دلچسب 
مي كند. او مي گويد:»آدم مي شناسم كه آنقدر دستش 
به دهنش ميرس��ه كه اگه بخواد ه��ر روز از بهترين و 
گرانقيمت ترين رستوران هاي شهر غذا تهيه كنه براش 
هيچ مشكلي نيست ولي پاي غذاي نذري كه ميرسه هر 
طور شده سعي ميكنه گير بياره. ميگه اگه يه لقمه هم 
باشه برام كافيه، حتي اگه يه لقمه نون و پنير ساده باشه. 
چون معتقده غذاي نذري متب��رك به عنايت ائمه)ع(  
است و خدا در غذاي اهل بيت)ع( ش��فا قرار داده و اثر 

معنوي خوبي بر جان و روح انسان ميذاره.«
 ظهر عاشورا بود و جمعيت زيادي در صف غذا بودند. 
عزاداران در صف، يكي يكي غذاي نذري را مي گرفتند. 
بعضي همانجا سر سفره اي كه داخل زيرزمين تكيه پهن 
شده بود مي نشس��تند و غذا را ميل مي كردند و بعضي 
ديگر غذا را با خود مي بردند. به  دليل شلوغي جمعيت 
خيلي دير نوبتم شد. مدام نگران تمام شدن غذا بودم. 
همه دلشوره ام به دليل اين بود مبادا دست خالي به خانه 
برگردم. مادرم اعتقاد عجيبي به غذاي نذري داش��ت. 

اصرار داشت هر طور شده يك غذاي نذري به پدرم بدهد 
تا بلكه زودتر از بستر بيماري بلند شود. نوبتم كه رسيد 
غذا را گرفتم. پله هاي زيرزمين تكي��ه را يكي در ميان 
رد  و فوراً به طرف خان��ه حركت كردم. هنوز از در تكيه 
خارج نشده بودم كه از پشت سر صداي آشنايي شنيدم. 
وقتي برگشتم پيرزني عصا به دس��ت ايستاده بود. او را 
شناختم،زري خانم همسر آقا مرادبود كه چند خانه با 
خانه ما فاصله داشت. زري خانم كه مرا شناخته بود با 
دست به طرفم اشاره كرد. جلوتر كه رفتم گفت:»محمود 
پسرم يه زحمتي برات دارم. يه كاري برام انجام ميدي؟« 

گفتم:»چه كاري زري خانم؟« گفت:»خير ببيني. من 
پا ندارم از اين پله ها برم پايين ميش��ه ي��ه دونه غذاي 
نذري برام بگيري؟« گفتم: »باشه همينجا باشين االن 
برميگردم.« وقتي خواستم برگردم داخل تكيه مردي 
كه كنار در ايستاده بود مانع از ورودم شد و گفت:» اين 
در خروجي تكيه اس��ت اگه ميخواي داخل بشي بايد 
تكيه رو دور بزني و از درپشتي تكيه وارد بشي.« به مرد 
گفتم:»آخه دير ميشه بايد زود برم خونه. من خودم غذا 
دارم ميخوام براي همس��ايمون كه نميتونه بره پايين 
يه غذا بگيرم.« مرد گفت:» ببين اگه  بذارم ش��ما برين 

ديگران همه ميخوان  از اين در ب��رن. اونوقت نظم اين 
همه جمعيت بهم ميريزه.اينكه كاري نداره فقط ميخواد 
زحمت بكشي بري يه 50 متري اون طرفتر از در ورودي 
داخل بشي.« پيرزن كه به عصا تكيه داده بود و به سختي 
روي پايش ايس��تاده بود،گفت:»محمود مادر نميخواد 
زحمت بكشي تو برو اگه روزي باش��ه بهم ميرسه.« با 
اين حرف زري خانم دلم سوخت. فكري به ذهنم رسيد. 
غذايم را تعارف كردم و گفتم بيا مادر شما  غذاي من را 
بگيريد تا معطل نشويد، من االن مي روم و يكي مي گيرم. 
زري خانم در حالي كه تش��كر مي كرد، گفت:»پس��رم 
اميدوارم حاجت روا بشي و عوضشو از امام حسين )ع( 
بگيري.« به س��رعت به طرف در ورودي تكيه حركت 
كردم . وارد كه شدم هنوز صف غذا طوالني بود. پشت 
سر آخرين نفر ايستادم تا نوبتم ش��ود. صف به كندي 
حركت مي كرد. ديرم شده بود. نگران  پدرم بودم چون 
از صبح چيزي نخورده بود. چند دقيقه گذشت. صداي 
پچ پچ جمعيت بلند شد. ظاهراً غذا تمام شده بود. همراه 
چند نفر باقيمانده دست خالي از تكيه خارج شدم. چند 
قدم جلوتر حبيب پسر جعفر آقا سوپري محل را ديدم 
كه با يك نايلون سفيد كه مشخص بود چند ظرف غذاي 
نذري است حركت مي كرد. حبيب من را مي شناخت و با 
هم دوست بوديم. وقتي من را دست خالي ديد پرسيد تو 
مگر مراسم نبودي؟ گفتم چرا بودم. دوباره پرسيد:» اي 
شكمو نشستي و همونجا نذريتو خوردي؟« گفتم:»نه 
تو صف بودم. غذا زود تمام شد و به من نرسيد.«حبيب 
كيسه اي كه دستش بود را نشانم داد و گفت من كه كلي 
كاسب شدم. از كاري كه كرده بودم پشيمان نبودم اما از 
اينكه دست خالي به خانه برگردم خجالت مي كشيدم. 
گرچه مادرم از اينكه بدون غذا بروم شاكي نمي شد اما 
چون نيت كرده بود كه حتماً لقمه اي از نذري روز 
عاش��ورا به پدر بدهد، با دست خالي پاي رفتن به 
خانه را نداشتم. جلوي در خانه با دلسردي زنگ در 
/را زدم. س��پهر برادر كوچكم در را باز كرد. از خجالت 
صورتم سرخ شده بود. گفتم:» سپهر مامان خونه  س؟« 
سپهر با تعجب گفت:» خب بله مگه قرار بود جايي بره؟« 
گفتم:»چه خبر؟« سپهر با تعجب گفت:»هيچي فقط 
خيلي منتظرت بود زود بياي. مگه قراره خبري بشه؟« 
گفتم:»نه ولي... « گفت:»حاال چرا وايسادي؟ چرا نمياي 
تو؟« در همين حين از پشت سر صدايي شنيدم. به طرف 
صدا برگشتم. حبيب بود كه با چند ظرف غذا پشت سرم 
ايستاده بود. بدون مقدمه گفت:»بفرماييد.« گفتم:»اينا 
چيه؟« حبيب گفت:» اينا همون غ��ذاي نذريه. وقتي 
رفتم خونه ديدم هيچ كس خونه نيست. كليد نداشتم و 
منتظر شدم. نميدونستم مامان و بابا كجا رفتند. وقتي 
اومدن تازه فهميدم اونا بعد از من به مراس��م عزاداري 
اومدن  و همونجا سر سفره نذري غذاشونو خوردن. ياد 
تو افتادم. يكي شو براي خودم برداشتم و اينا رو هم بر اي 
شما آوردم. خوشحال شدم. تشكر كردم و نذري ها را از 
حبيب گرفتم و برگشتم. مادر آخرين لباس را فشرد و در 
هوا چند تكان داد و گفت:»مادر چرا دير كردي؟ بابات 
گش��نه   س. از صبح هيچي نخورده« سپهر غذا ها را كه 
ديد، گفت:»محمود غذا چي هست؟« گفتم:»قيمه امام 

حسين )ع(«

وي ��ژه ك��ودك و نوج��وان

نویسنده ما باشید
نوشتن را دوست داريد؟ تا به حال داستان 

نوشته ايد؟ دلتان می خواهد نوشته تان در روزنامه 
چاپ شود؟ اگر اين طور است، می توانيد برای ما 
بنويسيد. از هرچه دلتان می خواهد. می توانيد از 
خانه، محله و شهر خودتان بنويسيد. از مدرسه، 

پارك، دوستان و بازی هايتان. از آرزوهايتان برايمان 
بنويسيد. می توانيد داستان های تخيلی يا واقعی 
بنويسيد. نوشته هايتان را همراه با  عكس خودتان 

برای ما به آدرس الكترونيكي

gmail.com@Javaneh333    
 بفرستيد تا آنها را با اسم خودتان در اين صفحه چاپ 

كنيم.

مهر آمد، ایراني بخریم
 دوباره بوي ماه مهر آمد و در آستانه باز گشايي مدارس  
بازار فروش نوشت افزار داغ شد.  طبق پيش بينی وزير 
آموزش و پرورش امسال    بيش از ۱۳ ميليون دانش 

آموز خواهيم داشت . 
حاال فكر كنيد اگر همه اي��ن ۱۳ ميليون دانش آموز 
فقط  از نوشت افزار ايراني كه كار توليد  كشور عزيزمان 
است  استفاده كنند چقدر به توليد كنندگان داخلي 
كمك مي كنند. هيچ مي دانيد با خريد همين  نوشت 
افزاربه ظاهر س��اده   چقدر باعث رونق بازار  و اقتصاد 
كشورمان مي شود  و همين كار از خروج ارز  جلوگيري 

مي كند. 
 خريدن كااله��اي ايراني  غير از صرف��ه اقتصادي و 
جلوگيري از كسادي بازار فروشندگان  و رفع بيكاري 
كساني كه در توليد و توزيع محصوالت فعاليت دارند 
،يك اثر مه��م ديگر ه��م دارد و آن  اينك��ه  عالوه بر 
ممانعت از ورود كاالي قاچاق مان��ع  از نفوذ فرهنگ 

بيگانه  مي شود.
 بياييدهمه با ه��م با خري��دن كاالي ايراني  به رونق 
اقتصاد كشورمان كمك كنيم. پس وعده ما حضور در 

نمايشگاه هاي نوشت افزار ايراني. 
زنده باد ايران  و  پاينده باد كاالي ايراني. 

جابر بن حیان نابغه و شیمیدان ایران و  اسالم
جابربن حيان نخستين شيميدان ايرانی اس��ت. وی اولين كسی است كه به علم شيمی ش��هرت و آوازه بخشيد و بی ترديد نخستين 
مسلمانی است كه شايستگی كسب عنوان شيميدان را دارد . آرامگاه وي در حوالی بخش »بدره« واقع در 70 كيلومتری پلدختر لرستان 
كشف شد. كشف آرامگاه بزرگترين رياضيدان اسالمی هنگامی صورت گرفت كه راه »صيمره« به »سيكان« در دست ساخت و امتداد 
بود. اين آرامگاه متعلق به »جابر بن حيّان« كه معاصر حضرت امام جعفر صادق عليه السالم و از شاگردان ايشان بوده است، می باشد. 
جابر در حدود سال ۱00 شمسی در توس متو لد شد و در سال ۱94 شمسی در كوفه درگذشت. جابر بن حيان پدر علم شيمی است 
و بسياری از روش های اين علم مانند تقطير و ابزاری مانند قرع و انبيق از اكتشافات اوست. جابر معتقد بود همان طور كه در طبيعت 
عناصر به يكديگر تبديل می شوند مانند تبديل خاك و آب به گياه و . . . كيمياگر نيز می تواند با استفاده از قوانين طبيعت عناصر را در 
زمان كوتاه تری به يكديگر تبديل كند كه البته اين كار به اكسير نياز دارد. اكسير در علم كيميا، به منزله دارو در علم پزشكی است. جابر 
اكسير را كه از آن در كارهای كيميايی خود استفاده می كرد، از انواع موجودات سه گانه )فلزات، حيوانات و گياهان( به دست می آورد. 
او خود، در اين زمينه می گويد: هفت نوع اكسير وجود دارد: اكسير فلزی: اكسير به  دست آمده از فلزات. اكسير حيوانی: اكسير به دست 
آمده از حيوانات. اكسير گياهی: اكسير بدست آمده از گياهان. اكسير حيوانی - گياهی: اكسير  به  دست آمده از امتزاج مواد حيوانی و 
گياهی. اكسير فلزی - گياهی: اكسير  به  دست آمده از امتزاج موادفلزی و گياهی. اكسير فلزی - حيوانی: اكسير  به  دست آمده از امتزاج 
مواد فلزی و حيوانی. اكسير فلزی - حيوانی - گياهی: اكسير  به  دست آمده از امتزاج مواد فلزی ،گياهی و حيوانی. عالوه بر مواردی كه 
گفته شد كشف مواد شيميايی مانند هيدرو كلريك اسيد، نيتريك اسيد، تيزاب )مخلوطی از دو اسيد ياد شده كه از جمله اندك موادی 
است كه طال را در خود حل می كند(، سيتريك اسيد )جوهر ليمو( و استيك اسيد )جوهر سركه( از ابتكارات جابر است. همچنين جابر 
درباره روش های استخراج و خالص سازی طال، جلوگيری از زنگ زدن آهن، حكاكی روی طال، رنگرزی و نم ناپذير كردن پارچه ها و تجزيه  
مواد شيميايی نتايجی ارائه داد. از جمله اختراع های ديگر او، قلم نوری است. قلمی كه جوهر آن در تاريكی نيز نور می دهد. )احتماالً با 

استفاده از خاصيت فسفرسانس اين اختراع را انجام داده است.( 

بد نيست بدانيد كه...

روزي   روزگاري...

  نویسند ه و تصویر گر  :
         حسین كشتكار

قبول باشه ...

 روزی كه اولين بار به تكي��ه رفتی كي بود؟ با چه 
كسي به تكيه رفتي؟ آيا   خاطره  اولين عزاداري را 
به ياد داري؟ در تكيه چه احساسي داشتي؟ فقط 
عزاداري كردي يا به بزرگترها دربرگزاري  مراسم 

عزاداري  كمك كردي؟
در مراس��م س��وگواري به همان ميزان كه سعي 
داش��تي   به عزاداري بپردازي ، هم��ان قدرهم به 

سخنراني واعظ گوش مي كردي؟
 هنگام توزيع غذاي نذري  چي؟عجله  مي كردي و 
سعي داشتي تا تعداد بيشتري غذا ي نذري بگيري 

يا به اندازه سهم خودت قانع بودي؟
بعد ازتمام شدن مراسم چه حسي داشتي؟

حال و هواي ان روزها را كه يادت نرفته؟  حاال اين 
روزها و شب ها دوباره وقتش رسيده كه با شركت 
در مراسم سوگواري ، به امام و ساالر سيد شهيدان 

عليه السالم اداي دين كني. 
.... قبول باشه...  

نقاشی از جابربن حيان كه در قرن ۱۵ ميالدی در اروپا كشيده شده است

عزاداري با طعم  نذري


