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 پیش گفتار

نوجوانان است که به صورت یک سروک یک کانون فکری برای 

پلتفرم در فضای مجازی طراحی شده. سروک بستری است 

دلِی اندیشی و هموگو، هموجو، گفتبرای پرسشگری، جست

نوجوانان با یکدیگر برای تجربۀ یک زندگِی شکوفا و رشدیافته. 

آموختگان ایرانی از سراسر جهان و از اعضای ما گروهی از دانش

بریم و در ان هستیم که ایده سروک را پیش میبنیاد ملی نخبگ

 ها هستیماین مسیر، همراِه بچه

 یکی یکی از بخشهای سروک این است که نوجوانان، پیراموِن 

و به کاوش  شوندیراه منما همراه کیخودشان با  یهااز پرسش

و  هادگاهیبه طور مستمر د ر،یمس نی. در اپردازندیم

و تعامل  یفکرو از هم کنندیخودشان را مطرح م یهاافتیدر

. هدف، یافتِن پاسِخ شوندیمند مسروک بهره یاهال ریبا سا

صحیح نیست؛ بلکه دیدِن جهان از منظرهای گوناگون و 
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یادگیرِی مهارتهای نرم است. اگر دوست دارید بیشتر از سروک 

توانید به این آدرس مراجعه کنید: بدانید، می

Sarvakcenter.ir  

برای  که گفتگوی سه نوجواناین کتابچه، روایتی است از 

، هر یک در کندوکاو در دنیای گیاهان و درِک بهتِر دنیای آنان

اند: معراج اند و گفتگوهایی را شکل دادهنقِش یک گیاه رفته

)در نقش افرا(، نیلوفر )در نقِش نیلوفرآبی(، و  محمد.م )در 

و  محمدنقش گیاه شکرتیغال(. پیشبرد این گفتگو هم بر عهده 

َون و بید مجنون در این  ماجد بوده که به ترتیب در نقِش 
َ
گیاِه گ

، اطالعاتی که «ضمیمه»در بخش اند. دهگفتگو مشارکت کر 

آوری شده، بدون ارزیابی راجع به توسط اعضای این پروژه گرد

از شما ممنونیم که درستی یا نادرستی آنها، مندرج شده است. 

 هایتان هستیم.هستید و منتظر شنیدن دیدگاههمراهمان 

 با مهر و سپاس

 تیم سروک
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1.  
در  یلوفرپر از درختان بزرگ و تنومند، ن یدرخت افرا در جنگل

مجنون  یدب یبایش،ز یلوفریدر کنار دوستان ن یباز یبرکه ا

 یگرم زندگ یابانیدر ب یغالن و شکرتوَ و گَ یباپارک ز یکدر 

 یگرید یسودا یداشتند ول یخوب ی. همه آنها زندگیکردندم

 آشنا یگر د گیاهانجهان با  یخواستنددر ذهن داشتند. آنها م

  .شوند

آنها شنیده بودند که باغچه ای جادوئی وجود دارد که گیاهان 

می توانند به آنجا نقل مکان کرده و دوستان و همسایه های 

جدید پیداکنند. در آن باغچه می توانند، از شهر  و دیار 

گیاهان دیگر بپرسند و با فرهنگشان آشنا شوند. مانند سازمان 

شور ها است، این باغچه ملل متحد که محل گردهم آمدن ک

می توانست سازمان گیاهان متحد نامگذاری شود و هم 

 گیاهان از اقلیم های مختلف در آن شرکت کنند. 
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های وقتی گیاهان قصه ما این ایده را با هم محله ای

 خودشان در میان گذاشتند، دوستانشان تعجب کردند. 

داری؟  دوستان نیلوفر گفتند، عزیز من تو اینجا چه چیز کم

آب و هوای دلپذیر، آب کافی، برکه ای که برگ هایت 

میتواند روی آن موج سواری کنند. از کجا میدانی که در آن 

باغچه آب به اندازه باشد؟ ممکن است آنجا خشک و پژمرده 

 شوی!!!

سعی کردند او را از رفتن باز بدارند، دوستان بید مجنون هم 

ین چه فکری است که برای همین گفتند ،  آخر بید خوب، ا

در سر داری؟ اینجا که پیش ما بمان، کودکان را نگاه کن 

که چطور در پارک بازی میکنند. بببین وقتی باد می وزد 

چقدر زیبا می شوی؟ باغچه سروک دیگر کجاست؟ از کجا 

 میدانی که آنجا هم به همین راحتی بتوانی زندگی کنی؟ 

ول صحبت دوستان درخت افرای قصه ما در جنگل مشغ

به او کردن با او بوند تا  او را از تصمیمش منصرف کنند. 
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میگفتند آخر افرای حسابی مگر تو عقل نداری که از یک 

جنگل میخواهی به یک باغچه بروی؟ کدای افرای عاقلی 

چنین تصمیمی می گیرد. حتما باغچه برای تو تنگ خواهد 

 بود و افسرده می شوی. 

م به همین شکل گیاهان قصه دوستان شکر تیغال و گون ه

ما را مسخره کردند و با کنایه گفتند: خود دانید، شاید کسی 

بخواهد خودش را در زندان محبوس کند. حتما محیط یک 

می توان باغچه بهتر از دشتی است که تا بی کران آن را 

دید. نگاه کنید در دوردست کوه هایی را که برف روی آنها 

 نشسته است. 

با همه این صحبت ها گیاهان قصه ما نمی توانستند از 

آشنایی با دوستان و محیط تازه و تجربه های نو بگذرند و 

به زندگی روزمره خود ادامه دهند. آنها تصمیم خودشان را 

 گرفتند و به باغچه سروک مهاجرت کردند. 
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2.  

گیاهان که هر کدام از سرزمینی آمده بودند، 

که انگار از  بید مجنونند. احساس غریبی داشت

همه سن و سالِ بیشتری داشت، تکانی به خودش 

 «مجنون»من بید مجنون هستم و اسم من  :گفت داد و

شده قصه خیلی طوالنی  مجنوناست. اینکه چرا اسم من 
دارد که یواش یواش برایتان تعریف میکنم. من از اول که 

 ته...گذشاینطور برگهایم آویزان نبود. خیلی قصه ها بر من 
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تر صحبت با حرفهای بیدمجنون، بقیه هم راحت

سالم به کردند. یکی دیگر از گیاهان باغچه گفت: 

گون است واهم خودم را معرفی کنم. اسم من من میخهمه 
و خوشحال هستم که در باغ و باغچه ای هستم که شماها 
هم هستید. من حرف های زیادی دارم. میدانم که شما هم 
حرف های زیادی دارید. ما با هم صحبت می کنیم و میدانم 

 .ازاینکه در کنار هم هستیم لذت خواهیم برد
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اسم یکی دیگر از گیاهان هم با صدای آرامی گفت: 

من نیلوفر است. اینجا میخواهم راجع به گل اسرارآمیز 
.  یدصدا بزن «لی لی»حرف بزنم.  شما میتوانید مرا  «نیلوفر»

حاال چرا لی لی؟ چون یکی از اسامی نیلوفر آبی به انگلیسی  
Water Lily  که بعدا  است . البته اسم های دیگر هم دارم

 .آنها را خواهم گفت
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خواست یاهان باغچه که ازابتدا نمییکی دیگر از گ

 سالم. :حرف بزند، باالخره شروع به صحبت کرد

من اسم ها و خواص دارویی است.  اسم من شکر تیغال
زیادی دارم، که میخواهم شما را با خودم آشنا کنم و شما 

 .من را بیشتر بشناسید
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اه باغچه که قد خیلی بلندی و باالخره آخرین گی

من . درود را اینطور معرفی کرد:خودش ت، هم داش

افرا هستم درختی 
اسم  .تنومند و بزرگ

دیگر من درخت نمدار 
تنه محکم من  است.

چوبی و  ایعبرای صن
 ودخانگی استفاده میش

من  زنبورها از شهد و
 را بهترین عسل جنگل 

زنبور  تولید میکنند و 
های وحشی روی تنه 
من النه سازی 

  .میکنند
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3.  

اهالی باغچه از اینکه این همه با هم فرق داشتند 

 متعجب بودند و از طرفی برایشان جذابیت داشت. 

. از آشنائی با تو مجنونسالم گفت:   مجنونگون به 

بتوانیم دوستان خوبی برای هم باشیم.  ماخوشحالم. فکر کنم 
چقدر خوب است که تو قد بلندی داری و می توانی از باال 

 نگاه کنی.به همه جا 

راستش را بخواهی گَوَن، من هم به نظرم تو گیاه  :مجنون

اید شنیدهآیا  های عزیز،ایباغچهخیلی مقاومی هستی. هم
 حاال …«بیدی نیست که به این بادها بلرزه»: گویندکه می

کنم که به نظر دوستانم در این باغچه سوال می شما از من
اند؟ دربارۀ من گفتهمحکمی هستم که این را  گیاه شما من 

؟ تو ستلی لی نظر تو چی ؟دبینیشما در من استحکام می
من فکر میکنم  گون چقدر در برابر سختیها مقاوم هستی؟

چون « گوَنی نیست که به این بادها بلرزه»که باید میگفتن 
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تره. متت در برابر بادهای بیابون بیشبه نظر من تو مقاو
مقاومت در برابر شکرتیغال هم که اصال خدای 

 .هاستسختی

 لی گلِ زیبا دارم.من در مرداب ها زندگی میکنم و :لی لی

 این تعریِف من از مقاومت است.

چه تعریف عجیبی از مقاومت کردی نیلوفر.  :مجنون

« گل»بجای گندیدن، « مرداب»مقاومت یعنی اینکه توی 
بدیم. وای حالم خوب شد. چقدر خوب بود این تعریف. 

به معنای این نیست که خیلی مثال عرق بریزیم و مقاومت 
لیِ قصۀ ما، توی کارهای سخت بکنیم. همین که مثل لی

مرداب در نهایت آرامش و بدون غرزدن، گل زیبا رو پرورش 
بدی، یعنی خیلی اهل مقاومت هستی. اصل روحم تازه شد 

 با این تعریف تو از مقاومت

ریه به نظرم آدم نیلوفر هم نماد لطافت و هم صبو: لی لی

ها هم نباید همه ی شرایط براشون فراهم باشه تا پیشرفت 
 .کنن و این خیلی میتونه برای ما درس بزرگی باشه
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از چه ویژگی تو خوشم میاد؟ تو یک  مجنونمیدونی  :گون

تنه ی قوی داری. و هیچ چیز نمیتونه اون رو تکون بده . 
د بلکه طوفان هم محکم و استوار است و اتفاقا نه تنها با با

اون رو حتی یک سانتی متر حرکت بده. اما شاخه  هنمیتون
هات تکون میخورن و انعطاف دارند. حتی یک نسیم هم 
میتونه تکونشون بده. همه با هم میرقصند و صحنه خارق 
العاده ای پدید میارن. این خصوصیت تو درس بزرگی برای 

مثل تنه درخت  زندگی داره. اینکه آدم باید در اصول زندگیش
باشه. محکم و استوار و دارای چهارچوب و خط قرمز های 
مشخص. و در فروع باید منعطف باشه تا بتونه زیبا زدگی 

  .کنه و برقصه

، آیا میدونستی که این صحنه قشنگی گَوَنجناب  : مجنون

که توصیف کردی رو من به شدت دوست دارم؟ یعنی 
ولی تا حاال دقت ها. پیچیدن نسیم البالی برگ درخت

نکرده بودم که من اینقدر میتونم خوب برقصم. انگار 
هام خیالشون راحته که یه تنۀ محکم پشتشون هست شاخه

  .و هرچقدر دلشون بخواد میتونن تکون بخورن
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اخ اخ من اصال خاطره خوبی از شاخ و برگ تو   افرا گفت:

 . ندارم بید مجنون

 چرا؟  :گَوَن

کردن بهش بعضی از جاهاش بدنم  هعییی حتی فکر افرا:

 . رو به درد میاره

  بیدمجنون نماد عشق بدون شادی و حتی سوگواریه لی لی:

یه افسانه ی عجیب غریب هم درباره ش شنیدم میگن  
وقتی هابیل زیر درخت خوابیده بود قابیل به دستور شیطان 

 کمرش دید رو صحنه  برادرش رو کشت و چون بید این
 مردم حاال میلرزه ظلم این ی غصه از همیشه و شکست

 هجوری یه ش افسانه من نظر به البته. مجنون بید میگن بهش

 شگفت رو من امروز بار دومین براینیلوفر؛ وای  :مجنون

 غصه از شکسته کمرش. عجیبه قصه این چقدر. کردی زده
 مجنونِ یه فقط من که کردم می فکر همیشه. ظلم این

 قصه این ولی افتادم روز این به لیلی عشق از که بودم الابالی
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 از تاریخ ستمهای تمام اندازۀ به من که داد نشون من به تو
 . اول، اینطور کمرم شکسته اولِ 

من خودم عاشق  به بقیه گیاهان باغچه گفت: مجنون

می نشینم، هستم. یعنی وقتی توی سایه درخت « سایه»
شود. االن خوشحالم درختی هستم که مردم حالم خوب می

ام دوستم دارند. من عاشق اینم که مردم « سایه»به خاطر 
پناه بیارن به سایۀ من از گرما. شما هم نشستن در سایه 

ای از سایه دارین؟ سایۀ درخت رو دوست دارین؟ چه تجربه
یۀ کدوم تره؟ توی ساکدوم درختها به نظر شما دلنشین

، لی لی، گََوندرختها تا حاال نشستین و کیف کردین؟ افرا، 
 . بگین همگی …تیغال

یادمه کوچکتر که بودم زیر سایه ی درخت گردو و  نیلوفر:

بادوم باغ خاله م فرش پهن می کردیم و خاله بازی می 
  کردیم
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اگه درختی باشه که سایه خوبی داره مخصوصا توی  افرا:

شینم از تنش میگیرمو میرم باالی جنگل من زیرش نمی
 درخت میشینم اونجا با صفا تره

من تا حاال زیر سایه هیچ درختی نبودم. من همیشه  :گَوَن

با آفتاب دوست بودم و صبح تا غروب زیر نور خورشید کیف 
 میکنم و آفتاب میگیرم. 

 کرد و گفت: گََوندرخت افرا نگاه مهربانانه ای به 

عسلی که از تو بوجود میاد بهترین عسل سیارست  گَوَن
 مخصوصا برای درمان دیابت عسلت واقعا خوشمزست عسلی
که توسط تو و زنبور ها تولید میشه سیاه هست برای همین 

 خیلی جالبه

من تازه  َگوَن لی لی هم در ادامه صحبت افرا گفت:

 امروز فهمیدم کتیرا که انقدر برای مو خوبه و میشه به جای
ی که از راستش من عسل .ژل مو استفاده کرد محصول توئه
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 دوست عسل کال دوست ندارم یعنیگلهای تو هست رو 
 . ندارم

بله لی لی. من یک گیاه میزبان هستم که دوست  :گَوَن

دارم بتونم به همه کمک کنم. از گل هام عسل به دست 
میاد و از ریشه من کتیرا حاصل میشه. فقط برای اینکه از 

کتیرا به دست بیارن مجبورم که خیلی درد بکشم. تو  من
 فکر میکنی که چطور میتونم این همه درد رو تحمل کنم؟

 د.این سوال رو از بقیه هم دارم. ممنون میشم کمکم کنی

جان؛ من گَوَن گفت: گَوَناینجا بود که بید مجنون به 

چون فقط سایه دارم، کسی کاری به کارم ندارد. یعنی نه 
 دردِ  به کال …دارم، نه برگهایم خاصیت دارویی داردمیوه 
ینند و نش می من سایه زیر آدمها بیشتر. خورمنمی زیادی

ام و شاید نتوانم برای همین من کمتر در زندگی درد کشیده
شرایط تو را درک کنم. ولی شاید باورت نشود که دوست 
داشتم مثل تو زخمی میشدم ولی بیشتر به دردِ آدمها 

دم. البته همین سایه هم که من دارم، خیلی وقتها میخور
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آدمها را خوشحال می کند. کم نبوده موقعهایی که کسی در 
گرمای وحشتناک هوا، خودش را زیر سایه من رسانده و یک 

 . از تِه دلش گفته که خیلی به من چسبیده« آخیش»

چه جالب. بید مجنون و افرا هر دو درخت هستند و  :گَوَن

 سایه دارند. سایه داشتن هم موهبت بزرگی است. 

 و دارم.اطالعات جالبی درباره ت من نیلوفر به افرا گفت:

تو دویست سال حتی بیشتر عمر می کنی قدت تا سی و پنج 
داری) بُن سای( های قشنگ  گونهمتر میرسه صد و بیست 

 .ز تو میسازنو گرون قیمتی ا

وقتی تو خودت رو معرفی  به افرا گفت:رو هم  گَوَن

کردی فهمیدم که اسم دیگر درخت افرا، نمدار است. من 
مدت ها قبل درباره درختی شنیده بودم  که نام آن نمدار بود. 
میدانستم که او هم مانند من عسل خوبی دارد. من و تو هر 

  .لند و زیبائیمیزبان کلی زنبور هستیم. چقدر قد ب دو 

من کلی لذت درباره تو گفت و لی لی هم که اطالعات خوبی 
  .بردم



 

 22صفحه 

 

جناب افرا؛ اینطور که   بید مجنون به افرا گفت:

 …سای هم از فامیلهای دورِ شماستانگار بن گفته لیلی
 ؟کنیمی تایید را این

بنده در این موضوع چون اطالعی ندارم نظری هم  افرا:

 نمیدهم

 به خاطر جواب افرا لبخندی زد و گفت: بید مجنون

کنی که وقتی اطالع نداری، چیزی چه کار خوبی می

از تو چه پنهان، من دوست دارم  آخه گویی، افرای عزیزنمی
دربارۀ همه چیز نظر بدهم. خیلی خیلی برایم سخت است که 

رسد که این را اصال جانم به لبم می«. دانمنمی»بگویم 
همۀ افراها «. اطالعی ندارم»حت گفتی: بگویم. تو چقدر را

اینطوری هستند یا تو خودت تمرین کردی و اینطوری 
 شدی؟
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مد های بعد از اون درس اون از تجربیات و پیشمجن افرا:

گرفتم تا درباره چیزی که نمیدونم یا اطالعی ازش ندارم 
 . بحثی یا نظری ندهم

دارم بن اینطور که من اطالع  به بید مجنون گفت: گَوَن

سای یک گیاه خاص نیست بلکه نوع پرورش خاص هست. 
گیاه عمرش زیاده ولی نمیگذارند که رشد کنه. شاخه ها و 
حتی ریشه هاش رو هم کوتاه میکنند. من نتونستم با این 
 .کار کنار بیام که به زود یک گیاه رو کوچک نگه دارند

 .شاید لی لی در این باره اطالعات بیشتری داشته باشه

بله بن سای ها خیلی خوشگلن ولی به  لی لی هم  گفت:

نظر من هم اینکار خوب نیست چون گیاه ممکنه اذیت بشه 
من یه بار عکس یه بن سای افرای خیلی خوشگل رو دیدم 

 . ولی انگار نگهداریش هم خیلی سخته
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آیند. من بجز زیبایی، چوبهایم خیلی به کار می  افرا گفت :

 ایبهترین چوب برای صنعت چوبی و برچوب درخت نرمدار 
  همین بهش درخت صنعتی هم میگم

افراجان؛ ناراحت نیستی که تورا برای چوبت  :مجنون

ام بعضی آدمها ناراحت هستند از خواهند؟ مثال من دیدهمی
ند... شان دوست داشته باشخاطر قیافه اینکه آنها را فقط به

 تخت مثال و کنند قطعت بعدا که کارندمی را تو اینکه حاال
  شوی؟نمی ناراحت بسازند، مبل و

 افرا در پاسخ  با نگاهی همراه با افسوس گفت:

هرکاری را  اگر دست ادمیزاد را ببندی با پاهایش فرار میکند
 . که بکنی باز کار خود میکند نمیشود به او بگویی چه کند

یه چیز جالب  من با خوشحالی به افرا گفت: لیلی

دیگه هم کشف کردم برگ تو نماد پرچم کشور کاناداست 
  همون برگ قرمزی که وسط پرچمشونه نماد افرای قرمزه
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لی؛ چرا درخت افرا نماد لی گفت: لیلیبید مجنون به 

کشور کانادا شده؟ آیا این درخت آنجاها زیاد است؟ یا 
 بپرسیم افرابودن دارد؟ شاید از خودِ برایشان جنبه مقدس

  .بهتر باشد

 . فکر کنم به خاطر اینکه اونجا درخت افرا زیاده :لیلی

از خودم این اطالعات رو من  لی لی  افرا به نیلوفر گفت:

و در حالی که با یکی از شاخه هایش نمیدونستم. 

برم یک تحقیق ریزی  باید  خاراند گفت:سرش را می

 تا بیشتر در باره خودم یاد بگیرم.  بکنم

تو که درباره افرا اینقدر میدانستی،  گفت: لیلیون به گ

حتما درباره خودت هم خوب میدانی. من خیلی دوست دارم 
 درباره تو بیشتر بدانم تا با دنیای تو بیشتر آشنا بشوم. 

من هم یک چیزهایی  اینجا بود که بید مجنون گفت:

لی لیدارد.  لیلیدرباره نیلوفر می دانم و سواالتی از 
میدونستی که عکس تو هزاران ساله که روی سنگها حک 



 

 26صفحه 

 

میشه و برای آدمها معنی های خیلی قشنگی داشته. 
دیوارهای تخت جمشید پر از عکس توه. میدونی چرا اینقدر 
به این گل عالقه داشتن؟ چی ازش میفهمیدن که اینقدر 

  دوستش داشتن؟
 

 
 

ایران و مصر بله نیلوفر نماد تمدن های کهن نیلوفر گفت:  
هست و یه داستان جالب در موردش وجود داره که می گفتن 
وقتی خدا می خواسته خلقت رو شروع کنه جهان رو روی 
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برگ نیلوفر خلق کرد چون فقط نیلوفر بود که توی آبهای 
مقدس اولیه وجود داشت و قدیمیا معتقد بودن هشت گلبرگ 

 /چپ_راست عقب/_نیلوفر نماد هشت تا جهت هست جلو
برای همین نیلوفر نماد نیروی  درون_پایین/بیرون_باال

یه گل عجیبیه نیلوفر کلی درباره ش  ه. مقدس حیات و پاکی
 م. اطالعات دارم که دوست دارم بهتون بگم

بیشتر درباره خودش  لیلیهمه منتظر بودند تا 

 صحبت کند. 

 آناهیتا نماد باستان ایران در  گل نیلوفر ادامه داد: لیلی

اعتقاد داشتن خورشید از گل نیلوفر به  .  بوده آب ایزدبانوی
دنیا اومده و سمبل اهورامزدا و صلح و دوستی بوده برای 
  همین در تخت جمشید زیاد نقش نیلوفر دیده میشه

توی این عکس نقش . هست هم هخامنشیان نماد  این گل
داریوش پادشاه هخامنشی دیده میشه که گل نیلوفر دستش 

 گرفته
 



 

 28صفحه 
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لی من اگر با داریوش لی بید مجنون خندید و گفت:

عکس سلفی داشتم، دیگه هیچی از دنیا نمیخواستم. تو چقدر 
 . خوشبختی

نیلوفر میگم گل نیلوفر فقط توی  افرا از نیلوفر پرسید:

 مرداب رشد میکنه؟

بله برای همین زرتشتیها اعتقاد داشتن گل نیلوفر با  :نیلوفر

ارتباط داره گل نیلوفر ریشه ش تو گِل  عناصر آب باد خاک
و خاکه ساقه ش توی آبه و گلش روبه خورشید و باده برای 
همین مقدس بوده براشون و می گفتن نیلوفر در لجن زندگی 

 . می کند ولی مقدس است

 یک چطور که کنم درک نمیتونم من  لی لی راستش :گَوَن

 کم خیلی خیلی من. باشه آب توی عمرش تمام میتونه گیاه
 که هایی بارون از فقط حقیقت در و میکنم استفاده آب از

  .میارم بدست رو خودم نیاز مورد آب ، میباره

شاید باید آرزو کنم که من هم مثل تو همش توی آب باشم. 
 نظرت چیه؟

  



 

 30صفحه 

 

عزیز؛ آخه چرا باید  گَوَن گفت: گََونبید مجنون به 

اندازد. همچین آرزویی بکنی؟ این کار تو من را یاد آدمها می
آنها هستند که هی آرزو می کنند جای دیگری بودند. هر 
جای جهان که باشند، هی آرزو می کنند ای کاش جای 
دیگری بودم. عکس هر جایی را ببینند، آرزو می کنند آنجا 

ه هستند. ولی ما گیاهان، باشند. برای همین هم انقدر آشفت
می توانیم یک عمر، یکجا بنشینیم، بدون اینکه افسرده 
بشویم، بدون اینکه زندگی را تعطیل کنیم. این هنر ماست. 
خواهش می کنم تحت تاثیر آدمها قرار نگیرید. ما هزاران 
سال قبل از آدمها روی این کره خاکی بوده ایم و دوام آورده 

و دراز نداشته ایم. تو سالهاست توی ایم؛ چون آرزوهای دور 
ای. برای چی بروی توی بیابانهای خشک، امید مردم بوده

همان جا که دربیابان آب؟ آنجا اهالی خودش را دارد. تو 
 ها هستی... هستی، امیدِ خیلی
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لی راستی لیبید مجنون رو کرد به نیلوفر و گفت: 

ی دارد دانستی که یک کتاب هست که اسم خیلی عجیبمی
و به نام تو هم در آن اشاره شده. من فعال چیزی از داخلِ 

گویم ولی مطمئنم عنوانش برایت جالب خواهد کتاب نمی
بود. اگر دوست داشتی، فردا که آفتاب زد، از این کتاب بیشتر 

 …زنیمبا هم حرف می
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چه باحال، دوست دارم درباره این کتاب بیشتربدانم.  :نیلوفر

 یادمان باشد حتما درباره آن با هم صحبت کنیم. 

 

4.  

  لیسالم لی به نیلوفر گفت: َگوَنصبح روز بعد 

حالت چطوره؟ امروز متوجه شدم که یک گیاه دیگه هم به 

نام نیلوفر وجود داره. اسمش هست نیلوفر پیچ. خییییلی 

باغچه ها کاشته میشه و خیلی زود بزرگ  زیباست. توی

میشه و از سر و کله بقیه گیاهان باغچه باال میره و همه جا 

ن خیلی زود رشد میکنه و پر از گل . چورو گلبارون میکنه

های میشه، کشاورزها برای ساختن خونه در زمین

کشاورزیشون ازش استفاده میکنند. مگه میشه؟ بله میشه. 

یک جای مسطح رو انتخاب میکنند و توی زمین کشاورزی 

 بست دار این روی بعد  یک داربست از چوب درست میکنند .

با گیاهان خشک می پوشانند تا سایه درست بشه و در  رو
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کارند تا از این داربست  کنار این داربست گل بنفشه پیچ می

باال بره و سایه بهتری به وجود بیاد و هم محیط استراحتشون 

 .قشنگ تر بشه

نمی دونستم باهاش خونه  ،چه جالب گفت: لیلی

تو کوچه ی ما هم هست دور یه درخت پیچیده   میسازن

ولی اونایی که باغچه مون درمیاد رو می کنیم چون گلها رو 

ه بار که پیچکهای باغچه رو می کندیم ی  خفه میکنه مامانم

 گلهای این از که پیچکه همون َعشَقه  برام تعریف کرد

 کنه می حال بی اونو بپیچه گیاه دور اگه ولی میده خوشگل

. اومده گیاه همین اسم از هم عشق ی کلمه کنه می خفه و

 .عکس این گل بنفش رو اینجا قرار میدم گفت: گَوَن

راست میگی، وقت خیلی بچسبه و بپیچه به گیاهان دیگه ، 

 . ممکنه بهشون فشار بیاره
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خوشحال و خندان به نیلوفر  َگوَنصبح روز بعد 

من اطالعات جدیدی از تو به دست  !لیسالم لی گفت:

گوش کنید تا خواص  بعد رو کرد به همه و گفت:. آوردم

 !گمنیلوفر رو براتون ب

گیاهی است علفی و آبزی بابرگهای بسیاربزرگ گرد و شناور 

در سطح آب که ریزوم مدفون شده در بستر آب منشا می 

ی دمبرگ بسیار بلند می باشند.گلها سفید رنگ و گیرند ودارا

درشت و خارج از آب بوده ودر برکه های شمال کشور می 

 . مختلف و تانن و اسید تانیک بودهروید و دارای امالح معدی 

 .باشدمی مفید قلب و( مغز) دماغ تقویت برای آن گل بوئیدن 

 ردرد است.س دهنده تسکین و آورخواب آن گل دمکرده 

های گرم مفید دمکرده گل آن برای خشونت سینه و سرفه

 باشد.می

 جهت ورم حلق کمی از ریشه آن را در دهان نگه دارید.

 مفید دیفتری بیماری جهت دهان در آبی نیلوفر داشتن نگه 
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 .است

 .گردد استفاده نیلوفر ریشه دمکرده از روده زخم التیام جهت 

نوعی که بیخ آن سیاه  ید باشد ازسف آن بیخ که آبی نیلوفر 

 مفید داءالثعلب برای آبی نیلوفر ضماد  تر است.باشد قوی

 .است

 .بگذارید ضماد بصورت را نیلوفر بیخ طحال ورم برای 

 .شود استفاده نیلوفر شربت از حرارتی سردردهای جهت 

 .دهید ماساژ را موها نوک آن گل جوشانده با موخوره جهت 

 دانه آن را بصورت ضماد بگذارید. مفاصل درد برای 

 .چه جالب نمی دونستم گل نیلوفر انقدر مفیده لی:لی

تازه کجایش را دیده ای. تو ترکیبات شیمیایی خاصی  :گَوَن

های مختلفی دارد و نیلوفر آبی گونه داری که اینها هستند. 

دارای آلکالوئید نوفارین ، نمفئین در ریشه آن و نمفالین در 

آن و نمفارین در شکوفه آن وجود دارد و به خاطر های گل
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همین ترکیبات باید در خوردن نیلوفر آبی بسیار احتیاط گردد 

 .و زیر نظر پزشک استفاده شود

 

5.  

برادر چرا اینقدر  رو کرد به شکر تیغال و گفت: گَوَن

وقتی داشتی خودت رو معرفی میکردی، گفتی  ساکتی ؟ 

. ما منتظریم که میخوای درباره خودت بیشتر به ما بگی

 درباره تو بیشتر بدونیم. 

راست میگه. وقتی خودت رو معرفی  َگوَن افرا گفت:

میکردی، گفتی که خواص داروئی زیادی داری. خیلی برام 

داره. غال هم خواص داروئی یجالب بود و نمیدونستم شکر ت

راستش من . «تلو»ما در شهرمون به شکر تیغال میگیم 

خیلی از اون باالها تو رو میدیدم ولی هیچ وقت فرصت نشده 

 بودکه باهات صحبت کنم و یا حتی اسمت رو بدونم. 
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شکر تیغال میدونستی  با خنده و شوخی گفت: لیلی

چون وقتایی که سرما می خورم  من از تو زیاد خوشم نمیاد

سرفه می کنم مامانم اصرار داره جوشونده ی شکرتیغال و 

بهم بده و من هیچ وقت نمی خورم چون کال از طعم 

راستی یه خاطره ی دیگه هم از تو . دجوشونده ها بدم میا

دارم یه بار هم تو طبیعت در حال بازی و دویدن با دوستم 

  بودیم که حسابی پاهامون رو تیغ تیغی کردی

 . ل و خوشرنگی ولی اخالقتو خوب کنخالصه درسته خوشگ

شکر تیغال. چقدر خوشحالم که اینجائی. من و  گفت: گَوَن

 . تو تقریبا در یک آب و هوا بهمون خوش میگذره

تجربه بهم نشون داده که همیشه چیزهای با ارزش به 

سختی به دست میاد. من و تو تیغ داریم، چون ما خیلی 

محافظت کنیم. برای ارزشمند هستیم و باید از خودمون 

همین کسی که میخواد از منافع ما استفاده کنه هم باید کمی 

شکر تیغال ما دوستای خوبی برای هم  .سختی تحمل کنه

 .میشم. من مطمئن هستم
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شکرتیغال همچنان ساکت بود. َگوَن رو کرد به 

 م،یباغچه کنار هم کیدر  یقتما وبیدمجنون و گفت: 

را  گانمانیهمسا دیبشه. ما با تیرعا یحسن همجوار دیبا

و  یهست دیدرخت بیک دانم که تو  ی. من ممیبهتر بشناس

شود. من که  یعمرش کوتاه م اد،یدر رطوبت ز دیدرخت ب

بودم که  یاهیاگر مثال گ یخشک هستم ول اهیگ کیخودم 

 شهیکردم تا ر یم ارابا تو مد دیخواستم با یم یادیآب ز

 تو نپوسند. یها

یک سوال از تو دارم که امیدوارم ناراحت  گَوَنبیدمجنون: 

در معرض  ادیز ،یستین بایز ،یندار ییدلرباظاهر تو  نشوی.

خلقت تو به  ؟یستیناراحت ن تیوضع نی. از ایستیتوجه ن

شود نه تنها با تو  یبوده که هر کس از کنارت رد م یگونه ا

تو به زند.  یلگد هم به تو م کی یحت ردیگ ینم یعکس

 ؟  یستیمسئله ناراحت ن یناخاطر 
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 یعنیکنند.  یکه من را بشناسند، بهم توجه م یکسانگَوَن: 

کنند.  یکه انسانها به من توجه م نهیا یشناخت، رمز اصل

کند، زنبور عسل  یبه من توجه م یلیکه خ یاز موجودات یکی

 کنند.  ینم ییمن اصال احساس تنها نیهم یاست. برا

دارم و  غیت یلیکنم و خ ینمو م یسخت طیمن در شراگفت. 

شوند که  یشوند باعث م یم دهیدر هم تن یوقت غهایت نیا

کنه و من رو بکنه و ببره. تو  جادیمن موج ا یباد نتونه تو

 یدار یبلند یو شاخه ها یندار غیو ت یمجنون هست دیکه ب

 غالیمن و شکرت ستمیده. س یو باد تو را به هر سو تکان م

است که استحکام ما را در برابر  یندسمه یطراح کیمثل 

نتواند به ما  یهر کس نکهیکند. و ا یم ادیز ابانیب یبادها

 میکش یزحمت م یلیما خ ابانیب طیبزند. چون در شرا بیآس

 . مینیبب یکمتر بیکه آس میشده ا دارغی. ما تمیرشد کن یکم
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زنند تا  یم غیمن را ت یها شهیحال انسانها در بهار، ر نیا با

  .اورندیبدست ب رایکت

که ما گونها با  شتبهیدر ارد یول محرف تو را قبول دار کال

دشت به  م،یده یو همه با هم گل م میشو یهم متحد م

شود و آن وقت آدمها  یم یصورت ای دیسف کپارچهیصورت 

اتحاد  نیمان در ا ییبای. ما زرندیگ یما عکس م ۀبا هم

طور است.  نیهم قایهم دق غالیشود. شکرت یمشخص م

 یدشت، همه گل م کیدر  یدارد که وقت یگقشن یگلها

 .شود یم بایز یلیخ یلیدهند، خ

 یگفت نکهی. ایگفت یبین؛ چه نکته عجوَگَ  یوا :دمجنونیب

شات که همه در النگ یول میستین بایز یلیما تک به تک خ

که دوست  یدار ییتو آرزو راستی؛ هستم. بایز م،یبا هم هست

  محقق بشه؟ یداشته باش

گفت: من دوست دارم انسانها از من بهترین استفاده رو  گَوَن

 ببرند بدون اینکه به ما آسیبی برسانند که ما از بین بریم. 



 

 42صفحه 

 

  بید مجنون از لی لی پرسید: 

. همه دوستت دارند، هر جا که یهست یخوشگل اریبس اهیتو گ

 یو دوست دارند با تو عکس ندیآیهمه سراغت م یباش

 یانگار خلوت ؟یهمه مشهوربودن خسته نشد نی. از ارندیبگ

خواهند تو  یهمه م ،یکه باش یی. هر جایخودت ندار یبرا

 ؟یبودن خسته نشد یتیسلبر نیرا تصاحب کنند. از ا

هم جذاب  شهیآدم م شهیدونم م ی! نمدیچرا شا :یل یل

باشد و هم خلوت خودش رو داشته باشه. من شخصا شهرت 

 دوست ندارم. ادیرا ز

 شیکه موها دمیشن یم یتیسلبر کیاز  یحرف هیمن گون: 

که چرا  دیاز او پرس یکیدرست کرده بود.  یبیجور عج هیرا 

. گفت: به خاطر یصورتت آورده ا یتو نطوریرا ا تیموها

روم،  یمن مختل شده. هر جا م یمن را نشناسند. زندگ نکهیا

 لمشک ییرفتن به دستشو ای چیساندو کیخوردنِ  یبرا یحت

 ینطوریرا ا میباعث عذاب من شده. من موها نیدارم. وا
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بودن، باعث  یتینشوم. انگار سلبر دهیدرست کرده ام که د

 . شود یآزار هم م

به نظر لی دارم. من یک سوال هم از لیگون ادامه داد: 

انسان از  یک ینکهانصافه که آدم ها به خاطر ا ینا یاتو آ

و عمرمون رو کوتاه  ینندکنه ما رو بچ یداپ یرهائ یماریب

 کنند؟

 دارد. قشنگی یآره. حس فداکار دیدانم. شا ینم لی:لی

 نیما ا من هم موافقم که حس قشنگی دارد. بیدمجنون:

)مثل  میو داغون بشو میکه درد بکش میکرد دایفرصت رو پ

 نیدر هم ی.  انگار راز ماندگارمیماندگار بشو یمادر( ول کی

 یعمر طوالن اه،یگ کیدارد که مثال  یا دهیاست. چه فا

 یاز ما قربان یکیاگر  یانسان؟ ول کی یحت ایداشته باشد؟ 

 دینگاهها را با دیشود. شا یماندگار تر م گران،ید یشود برا

 میشو یم تیاذ ای میکش یکه ما درد م یی. هرجامیبده رییتغ
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 یلیکه ما خ ی. در حالستیبدبخت شدنِ ما ن یلزوما به معنا

 . میشو یماندگار م یول میکش یرنج م م،یکش یجاها درد م

 منم موافقم. :لیلی

شده مورد  یاآ ید،هست یباز یلیچون خ یلوفرن یگل ها شما

  یرید؟قرار بگ یلوفرن یگل ها یگرحسادت د

 نه. ما چنین احساسی نسبت به هم نداریم.  :نیلوفر

 ؟یل یدارد ل ییآرزو مجنون: دیب

ندارند که  یبد یژگیو لوفرهایهستم. ن یراض منلی: لی

 . بخواهند آرزو کنند آن را نداشته باشند

از  یکیاز این را گفتی من یاد چیزی افتادم.  :دمجنونیب

: دیگو یم ست؟یچ تیپرسند که آرزو یبزرگ م یانسانها

 ستادمیا یم ییعمر جا کیدرخت بودم.  کیکاش من  یا

بدون حسادت ... و تمامِ  ،یبدون شتابزدگ اهو،یبدون ه
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 م،یبرگها م،یوجودم در هر حال، قابل استفاده بود. شاخه ها

 . خورد یم یبه دردِ کس زمی... همه چمیها وهیم

 

6.  

همۀ گیاهان باغچه دوست داشتند بیشتر صدای 

شکرتیغال را بشنوند. برای همین شروع کردند با 

 زدن. او به حرف

 غال،یشکرت :بیدمجنون سر صحبت را باز کرد و گفت

  ؟یستین یتو از ظاهر خودت ناراض

باطن  شهیمن دوست دارم هم. چون امیراضشکرتیغال: 

 . نمیو ظاهر رو نب نمیرو بب

 ی. . چقدر قشنگ گفتنیآفر یوا: گون
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ظاهر  در بند یلیکوچکتر که خ یهاجالبه بچه :غالیشکرت

اسم من را  یحت یمن را دوست دارند. گاه شتریب ستند،ین

 یو گاه یبه عنوان خوراک یدانند اما دوستم دارند گاه ینم

که من را  نیبه هر حال هم ی. ولیبه عنوان اسباب باز

 . کند یحالم را خوب م ،کنندو بهم توجه می نندیبیم

تو را بسوزانند  یغهایت نکهیا یام که برادهید یلیمن خ :گون

کنند.  یم یبدرفتار یلیکه بتوانند مغز تو را بخورند، با تو خ

. ولی اندازندیکنند و بعد در آتش میرا جدا م غیبا سنگ، ت

 کنی. تو باز هم به خوبی از آنها یاد می

داشتم فکر  میدیشما راشن یاالن که حرفها :دمجنونیب

خواهند. من یخودم نم یکردم که انگار آدمها من را برایم

 یو همه کس سازگارم. من هم دوست داشتم کم زیبا همه چ

 . بود ادیدافعه ام ز

کنارت هستند،  یکه آدمها وقت یهست یتو درخت: گون

 یعنیهستم.  ییدارو اهیکنند. من خودم گ یم تیاحساس امن
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مجنون  دیحالشان بد است. اما ب ندکهیآ یسراغم م یوقت

 یها یخوش ،ماهمۀ از  شتریهاست. تو ب یدرخت خوش

 ...یگر بودانسانها را نظاره

چتر به  هیخوشحالم که شب یلیآره. من هم خ :دمجنونیب

انسان ها میان و زیر یدم. و آرامش م تیآدمها احساس امن

نور آفتاب در امان میمونند. من به  سایه من میشینند و از

اونها آرامش میدم. اونها میتونن ساعت های خوبی رو در کنار 

 خانوادشون زیر سایه من سپری کنند و لذت ببرند.

 یسراغ من آمد و عکسها کباریاز بچه ها  یکی :غالیشکرت

به مدرسه اش  قیتحق کیمتعدد از من گرفت و آن را در 

خوشحال  یلیرفت. من خ شیتا مراحل باال پ یبرد و حت

 . باشد داشته یشدم که موجب شدم آن بچه، حس خوب

 ...کاش یامثال بگویی:  ؟یندار ییآرزوگون: 
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 شتریبه من توجه کنن و ب شتریآرزو دارم مردم ب :غالیشکرت

 . از من استفاده کنن

 دمت گرم.  .غالیشکرت یفداکار یلی: خگون
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 ضمیمه:
 

 

 

 گیاه شناسی
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 درخت افرا : 

باشند که به تیره آستراسه تعلق  ریز میدرخت افرا، از درختان برگ
ها  گونه مختلف است. اکثر این گونه 128دارند. این تیره دارای 

ها در اروپا، آمریکای شمالی و بومی آسیا بوده و تعداد زیادی از آن
ها شکل و نظم برگ کنند. این درختان از نظرشمال آفریقا رشد می

 .متفاوت هستند
های سبز،  ها به شکل کف دست بوده و دارای لکههای آنبرگ 

قرمز، نارنجی و یا زرد هستند که تاثیر مثبتی روی بیننده دارد. بسته به 
ای بوده و حامل ها بصورت خوشه ها کوچک هستند. گلرقم، گل

 .هستند” دارفندقه بال“دار به نام های کوچک بال میوه

درختان افرا دارای انواع مختلفی هستند. به غیر از کاشت برای 
های تجاری نیز کاربرد دارد. این درختان  اهداف تزئینی، در برنامه

منبع مناسبی برای چوب بوده و برای تهیه انواع صنایع دستی استفاده 
شود. عالوه بر این، شربت افرا در تعدادی از محصوالت غذایی می

 .شودکننده استفاده می دهنده و شیرین نوان طعمبه ع

 :انواع درختان افرا
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این درختان دارای شکل، اندازه و شاخ و برگ مختلفی بوده و رنگ 
گیرند. از افرا برای تهیه های بسیار زیبایی را در پاییز به خود می

شود و همچنی از آن برای تهیه مبلمان نیز شربت افرا استفاده می

باشد همه افراها دارای یک جفت بال می بذر. ه شده استاستفاد
ها ها برگ شود. در شاخهکه تحت عنوان ساماراس یا کیس نامیده می

 های دندانهاند. بسیاری از افراها دارای برگ مقابل هم قرار گرفته

ها جدا شده و به برگچه تبدیل دار هستند و در تعداد اندکی نیز برگ

 .اندشده 

های زیادی بوده  همانطور که در باال ذکر شد، درختان افرا دارای گونه
های هر درخت افرا و هر گونه دارای خاصیت متمایز است. برگ

ها و اندازه متفاوت از درخت دیگر است. این تفاوت در تعداد لوب

 .شوداستفاده می باشد که به عنوان نشانگر خاصکلی آن می

ترین انواع درختان در این قسمت نگاه اجمالی بر برخی از محبوب

 :افرا صورت گرفته است

 
 

 :افرا قندی

https://poponik.com/
https://poponik.com/
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 نام دیگر: افرا سخت، افرا سنگی

 بومی: شمال شرقی آمریکای شمالی

 .فلورسنت نارنجی –ها در پاییز: زرد روشن، نارنجی و قرمز رنگ

-های جذاب در بین باغبه دلیل داشتن رنگ قندی افراهای ✿ 

 .های جنوب شرقی کانادا و نیواینگلند مورد توجه است

سانتیمتر  22تا  15توانند به ارتفاع ها رشد آهسته داشته و میآن ✿

 .متر گسترش یابند 13تا  9و بصورت جداگانه تا ارتفاع 

 .افرا قندی منبع اصلی شربت افرا است

 
 

 

 :افرا قرمز

 

https://poponik.com/product/sugar-maple-tree/
https://poponik.com/product/sugar-maple-tree/
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 :افرا کانیون

 نام دیگر: افرا دندان بزرگ، افرا گم شده، افرا سابین

 بومی: غرب ایاالت متحده و شمال مکزیک

 ها در پاییز: زرد طالیی و قرمزرنگ

باشد که افرا کانیون دارای اندازه متوسط با رشد آهسته می ✿

 .رسدمتر می 12تا  9ارتفاع آن به 

تواند بصورت محدوده درخت بستگی به کیفیت پایه آن دارد و می ✿

 .ای باشد ای یا درخت تک شاخهدرختچه، درخت چند شاخه 

شود افرا کانیون بطور گسترده برای طراحی فضای سبز استفاده می ✿

 .و تحمل باالیی را نسبت به خشکی دارد
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  زوما کلیافر

شود. این این درخت به عنوان افرا کاپادوسیان نیز شناخته می ✿

 .درخت افرا بومی آسیا است

 و در ایران نیز می روید.   این گونه دارای سه زیر گونه است ✿
فوتی رشد کرده و شرایط آب و  30تا  20زوم تا ارتفاع افرا کلی

 .خاک معمولی برای رشد آن کافی است

رشد سریعی داشته و در فصل پاییز به رنگ زرد طالیی  این افرا ✿

 .شودتبدیل می

 .زندهای آن فاقد رنگ بوده و در اواسط بهار شکوفه میگل ✿
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 ویژگی های درخت افرا

آنها درختان بزرگی هستند. ویژگی های افرا قرمز، افرا شکر یا هر 
یک از ترکیبات مختلف مثال از رنگ خوب پاییز، سرعت رشد 

درختان افرا در  .مناسب، پوست جالب و سهولت تکثیر است
مناطقی که خاک مرطوب، عمیق و خوب تخلیه شده است، بهترین 
رشد را دارند. بافت خاک باید خوب تا متوسط باشد. حفظ سالمت 

 .خاک کلید رشد درختان بزرگ و افرا است

ع درختان افرا نقره ای ریشه هایی فوق العاده کم عمق و رشد سری
دارند. ممکن است برای رنگ پر جنب و جوش آنها در پاییز جایزه 

 .بگیرند ، اما سیستم ریشه آنها یکی از تهاجمی ترین سیستم ها است
گالن آب در هفته نیاز  11درختان افرا برای سالم ماندن به حدود 

دارند. مراقب پژمردگی یا سوزش برگ )برگ های قهوه ای و / یا 

بیشتر افرا  .، زیرا این نشانه تنش خشکی است پیچ خوردگی( باشید
متر رشد می کنند. بقیه درختچه  45-10درختانی هستند که به ارتفاع 

متر با تعدادی تنه کوچک از سطح زمین  10هایی با ارتفاع کمتر از 
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هستند. بیشتر گونه ها برگریز هستند و بسیاری از آنها به دلیل رنگ 
تعداد کمی از آنها در جنوب آسیا و  برگ پاییزی مشهور هستند، اما

 .منطقه مدیترانه همیشه سبز هستند

بلند کردن برگ های مرده راهی آسان برای سالم نگه داشتن 
درختان افرا است. هرس درختان افرا نیز به جلوگیری از بیماری 
های درخت افرا کمک می کند. درختان افرا خود را در ماه های 

هرس کنید. هرس همچنین باعث رشد  سردتر و در فصل خفته خود
می شود، به درختان شما عمر طوالنی تری می بخشد و ساختار آنها 

 .را بهبود می بخشد

نیتروژن مهمترین کود برای افرا است. برچسب های محصوالت 
نسبت مواد مغذی موجود در یک کود خاص را ذکر می کنند. نمونه 

ش برای درختان هایی از نسبت های مناسب کودهای آهسته ره

 .هستند 8-4-16و  6-4-10افرا 

که نسبت به دیگر درختان  سال است 100تا  80فقط  افرا متوسط عمر
 عمر کمی است. 
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 درخت بید مجنون

 

)سالیکاسها( و متعلق  این درخت گونه ای برگریز از بید و ازخانواده
 به نواحی خشک شمال چین است؛ اما این نوع گیاه از امتداد جاده

 .ابریشم به سمت جنوب غربی آسیا اروپا نیز را یافت

این درخت به دلیل اینکه از شاخه های سر به زیر تشکیل شده به 

 .درخت بید مجنون معروف است

 :ظاهر درخت بید مجنون

درخت بید درختی در اندازه های متوسط تا بزرگ است و سرعت 
 25تا  20رشد باالیی دارد که طول آن در زمان رشد به ارتفاع 
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سال عمر می  75تا  40سانتی متر می رسد اما متاسفانه فقط بین 

 .کند

درخت بید مجنون دو پایه است به این معنا که دو پایه نر و ماده 
آن از هم جدا است و برای تشکیل گل باید این دو پایه به هم 

 .نزدیک باشند

هار در صورتی که بهم نزدیک شوند گل های سنبله مانندی در فصل ب

 .بر روی درخت نمایان می شود

تنه ی این درخت از چوب نرم و سبکی تشکیل شده و رنگ آن 

 .قهوه ای مایل به زرد است

جالب است که برگ های متنوعی دارد از جمله برگ های متناوب، 
سانتی متر و عرض  16تا  4مارپیچ، مرتب و باریک که طول آن ها 

 .سانتی دارد 2تا  5

ه ی دندانه دندانه ریز و نوک تیز هستند و در پاییز این برگ ها حاشی

 .به رنگ زرد طالیی در می آیند
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 .گل های آن در اوایل بهار میرویند ولی پوشش و میوه ندارند

 

 

 مجنون بید درخت خاک

برای این درخت می توان از خاک های متفاوتی استفاده کرد اما 

 .مخلوط کردبهتر از ابتدا خاک را با کود پوسیده گاوی 
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درختان بید مجنون به سرمای زمستان بیشتر از گرما تابستان حساس 

 .درجه زنده بمانند -17هستند تا حدی که فقط می توانند در دمای 

سرمای بیش از حد باعث ایجاد شکاف هایی عمودی بر روی تنه 

 .اصلی می شود

 ویژگی های درخت بید مجنون 

بیشتر از گرما تابستان حساس  درختان بید مجنون به سرمای زمستان

 .درجه زنده بمانند -17هستند تا حدی که فقط می توانند در دمای 

سرمای بیش از حد باعث ایجاد شکاف هایی عمودی بر روی تنه 

 .اصلی می شود

اما می توان این درختان را در مکان هایی که زمستانش سرد تر از 

 .خوب آبیاری شوددرجه نمی شود نگهداری کرد در صورتی که  -4

این درختان تا زمانی که جوان هستند نیازی به هرس ندارند اما باید 
این درخت را طوری پرورش داد که تنها یه تنه ی اصلی داشته باشد 

 .تا جلوه پیدا کند
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شاخه اصلی دیگر شدید، آن شاخه اصلی  3یا  2پس اگر متوجه رشد 

 .یگر شاخه ها را حذف کنیدرا که در مرکز گیاه قرار دارد نگهدارید و د

متر رشد  2تا  1بید مجنون سریع رشد می کند. هر ساله می توانید 

 .انتظار داشته باشید، درختان مسن کمی کند می شوند

درختان بید مجنون هنگام کاشت در مناطقی که آفتاب کامل تا سایه 

 .جزئی دارند، در خاک کمی اسیدی و مرطوب کاشته می شوند

ما امید، احساس تعلق و ایمنی می بخشد. عالوه بر  درخت بید به
این ، توانایی رها کردن درد و رنج برای رشد جدید، قوی و جسورانه 

 .است. تصویر درخت بید مسیر ما برای ثبات، امید و بهبود است

بهتر است بید خود را در اوایل پاییز که هوا هنوز مطبوع است و 
پاییز بکارید. حتی در مناطق معتدل  قبل از شروع باران شدید در اواخر

سانتی  7زمستانی به بیدهای کاشته شده باید حداقل یک الیه مالچ 
متر داده شود تا در صورت برخورد دمای انجماد به منطقه شما از ریشه 

 .محافظت کند
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بید مجنون درختی است که به سرعت در حال رشد است، به این 
سانتی متر یا بیشتر به  24معنی که قادر است در یک فصل رشد 

ارتفاع خود اضافه کند و با یک گسترش مساوی رشد می کند و به 
سال می تواند به رشد کامل  15آن حالت گرد می دهد و به محض 

 .برسد

در حالی که درختان بید مجنون دوستدار خاک مرطوب هستند، اما 
ا شرایط مرطوب زیاد باعث پوسیدگی می شود که منجر به زوال آنه

می شود. برای ایمن تر شدن آبیاری و مالچ پاشی، مواد آلی به 
خاک اضافه کنید، اجازه دهید بارندگی بیشتر آبیاری درخت را انجام 

 .دهد و در فاصله چند سانتی متر از تنه درخت آبیاری کند

بید مجنون یک ترکیب دارویی برای تسکین درد تولید می کند، اکنون 
، اسید 1838استفاده می شود. در سال تقریبًا به طور جهانی 

سالیسیلیک، ماده اصلی فعال در پوست درخت بید، به عنوان پیشگام 
 1899آسپرین جدا شد. داروی شیمیایی، آسپرین اولین بار در سال 

 .تولید شد
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موارد استفاده معمول: سبد، چوب های مفید، جعبه، مبلمان، خفاش 
کوچک مخصوص چوب. از های کریکت، منبت کاری و سایر موارد 

های کریکت بوده است. بید نظر تاریخی، چوب مورد عالقه خفاش 
یک چوب سخت سبک وزن با مقاومت در برابر ضربه است ، اما 

 .به طور کلی از نظر وزن ضعیف است

 آیا بید مجنون در زمستان برگهای خود را از دست می دهند؟

یز یا اوایل زمستان برگ بیدها برگریز هستند و هر ساله در اواخر پای

 .های خود را از دست می دهند
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 گل نیلوفر آبی 

به فارسی گل نیلوفر آبی و نیلوپر، نیلو برگ و به هندی نیلوفل و 
در کشمیر نیلوفر گفته می شود. در کتب طب سنتی نیز با نام های 
نیلوفر و کرنب الما و تخم آن را حب العروس ذکر می کنند. نیلوفر 

یی بومی شرق آمریکاست و در هند در آب های دریاچه سفید اروپا
های کشمیر و در اروپا و آسیا و سایر مناطق دنیا انتشار دارد. در 
ایران در شمال ایران بین رشت و الهیجان در آب های راکد می 

 .روید

نیلوفر زرد یا نیلوفر اصفر در آب های سراب نیلوفر کرمانشاه دیده 
نیلوفر سفید مصری نیز وجود دارد. گونه  می شود. گونه ای دیگر از

های دیگری با گل قرمز و گل سفید مایل به زرد نیز وجود دارد که 
در ایران کمتر دیده می شود و فقط در بعضی از باغ ها برای زینت 

 .وارد شده است

 آبی نیلوفر ظاهری مشخصات

نیلوفر آبی سفید و زرد گیاهی است چند ساله دارای بیخ یا ریشه 
نسبتا ضخیم، برگ های آن بزرگ، مدور و به رنگ سبز براق و زیبا 
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که در سطح آب های استخرها و سراب ها و آب های راکد به طور 
شناور می روید و برگ ها دارای دمبرگ بلند است. گل های نوع 
سفید آن سفید رنگ یا صورتی و نوع زرد آن به رنگ زرد تیره و 

 .با دم گلی دراز ظاهر می شوددرشت و روی برگ ها در سطح آب 

میوه آن ها به صورت کپسول تخم مرغی شکل است شبیه کپسول 

 های ریشه خشخاش که در آن دانه های آردی نیلوفر قرار دارد.
 طریق از ها آن تکثیر. است خوراکی آبی نیلوفر های دانه و ضخیم

ج قسیم گیاه در بهار انجام می گیرد. نوع سفید آن به آفتاب احتیات
دارد ولی نوع زرد آن سایه آفتاب یا تمام سایه را می پسندد ولی 

 دهد. به هر حال در آفتاب هم گل می
 

 

 نیلوفرترکیبات شیمیایی 

های مختلفی دارد و دارای آلکالوئید نوفارین ، نمفئین نیلوفر آبی گونه
های آن و نمفارین در شکوفه آن در ریشه آن و نمفالین در گل
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به خاطر همین ترکیبات باید در خوردن نیلوفر آبی بسیار وجود دارد و 

 .احتیاط گردد و زیر نظر پزشک استفاده شود
 

 گیاه شکر تیغال
گیاه شکر تیغال، از گیاهان دارویی بومی ایران است که در طب 
سنتی برای تقویت عضالت بدن، انعطاف پذیری ستون فقرات، 

سوزش مری، رفع برطرف کردن سرفه، پایین آوردن تب، تسکین 
خشکی گلو، درمان تصلب شرایین، درمان فشار خون باال و پیشگیری 

 .شوداز سکته قلبی استفاده می

 :Echinops (نام علمی )شِکَرتیغال ،شیرازه به گزارش

های دیگر آن در قدیم شکرتیار، است. نامای از گیاهان چندسالهسرده
است. شکرتیغال که براحتی در آب حل و تیغ قندک بوده خارشکر

دار درصد قند ترهالوز، طعمی شیرین و لعاب 23شود دارای می
کننده سرفه و نیز پائین آورنده بخش و برطرفاست و بعنوان لینت

 .شودتب مصرف می

 

http://shiraze.ir/
http://shiraze.ir/
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 .اندها هم نامیدهگیاهان این سرده را خارشکرها و قندرونک

 
 که دارد خاردار ٔ  گونه گیاه علفی چندساله 54ن این سرده در ایرا

 .اندایران انحصاری معموالً

 
شکل هایش بهشکرتیغال گیاهی است خاردار بشکل خارخسک که گل

رنگ در انتهای ساقه قرار دارند. این گیاه در ای خاردار و آبیگلوله

 ایحشره گیاه این ٔ  ها و ساقه روید. بر روی برگسراسر بر قدیم می

 نوزاد و هاتخم نگهداری برای خزوکک بنام باالنقاب ٔ   راسته از

 .نگ استسفیدر که فندق یک اندازه به تندمی ایپیله خود

کند و که به حشره بالغ بدل شد پیله را سوراخ مینوزاد پس از آن

 گیاه ترشحات از که حشره این ٔ  از آن خارج میشود. جنس پیله 
 ازته مواد و نشاسته و سلولزی مواد از ترکیبی شده ساخته شکرتیغال

 .درصد( قند مخصوصی بنام ترهالوز است 25 حدود در) زیاد مقداربه و

 
نامند در پزشکی قدیم از این پیله که بنام شکرتیغال یا گل تیغال می 

 در. کردندمی استفاده گوارش دستگاه ٔ  بعنوان ملین و متعادل کننده
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 خود و است خزوکک پیله تیغال گل همین شکرتیغال از منظور بازار

 .نامندمی تیغال بنام را گیاه

 
های قندی )مان( شکرتیغال در اغلب گیاهان مولد شیرابه

های ایران به ویژه یزد )مهریز( خراسان، فارس)جهرم(، استان
اصفهان، کرمان، کرمانشاه، همدان، لرستان، شاهرود مازندران و 

ری از سطح دریا رویش و پراکندگی مت 1800تهران و زنجان در بلندای 
آوری محصول نیز کم و بیش در این مناطق صورت داشته و جمع

  .گیردمی

 

های آبی رنگ، کروی و دارای خاری که در اطراف تهران، گل
های البرز، دماوند، شیراز، نائین، گلپایگان، تبریز، تفرش و دامنه

است. گیاه شکر تیغال کنید، گیاه دارویی شکر تیغال کرمان مشاهده می
از خواص درمانی منحصر به فردی دارد. در طب سنتی از آن برای 

های شود. این گیاه با نامهای مختلف استفاده میدرمان بیماری
شود. در این بخش قصد شکرتیار، خارشکر و تیغ قندک نیز شناخته می
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اطی داریم تا شما را با گیاه شکر تیغال، خواص درمانی و موارد احتی

 .مصرف آن آشنا کنیم
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 گیاه گون 
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ی مستقیم و ساقه گون گونه ای است علفی و چندین ساله با ریشه
های این گیاه رسد. برگسانتیمتر می 60های متعدد که طول آنها به 

مرکب و متقابل است. گل های فراوان آن بذر زیادی تولید 
آیش فالت شمال کند. این گیاه در زمین های بایر و مزارع می

زاگرس )مالیر، همدان، بیجار( بومی بوده با آب و هوای مناطق 
باشد. گیاه گون در لبنان های سرد سازگار میای و زمستاننیمه جلگه

آید. عمل می)نزدیک دریا( و حتی کویر )بطور فاریاب( با موفقیت به

 .توان گفت که با آب و هوای متفاوت سازش داردرو میاز این

تواند حدود یک تن بذر در هکتار اه گون در مدت کوتاهی میگی
گیرد ولی تولید نماید. جوانه زدن آن بسیار سهل صورت می

شود. گیاهان این گونه نظمی مشاهده میگاهی در جوانه زدن بی
دارای رشد سریع و دوام چندساله بوده با بذرپاشی طبیعی 

شود تابستان خشک می تواند تکثیر پیدا کند. برخی از آنها درمی
ای از بوته ها در پاییز ساقه های جدیدی تولید و حتی ولی عده

های ها برخی از گونهکند. )هرچند بنا به شنیدهدر زمستان گل می
گونه ی گون باعث بروز هیچباشند( این گونهگون سمی می

 .کنندشود و گوسفندان از آن با رغبت تغذیه میمسمویتی نمی
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تواند می (Astragalus siliquasus) نوع گون
 250ء مراتع مخروبه و یا بایر )در حداقل در بذرپاشی مجدد و احیا

ای میلیمتر بارندگی سالیانه( در بخش اعظم ایران نقش عمده
ی فراوان این گیاه زنبور عسل را جذب کرده بعهده گیرد. شکوفه

 .گردددر نتیجه سبب ازدیاد تولید عسل می
ه گون راست و عمیق و دربرابر خشکی و شرایط ریشه گیا

 .نامساعد محیطی بسیار مقاوم است

شود. که نوع ای دیده میگیاه گون به دو صورت علفی و بوته
بوته ای آن به نواحی کوهستانی تعلق دارد و عمومًا خاردار 
است. این گیاه برای مناطق خشک ،مناطق بیابانی و کویری 

خاکهای شور، دارای بوی بوی تند  مناسب است. قابل رشد در
ها سمی هستند و باعث سلنیوم است. بسیاری از گونه

 شوندها میمسمومیت گاوها و گوسفندان و اسب

گونه های مختلف گون که مورد استفاده دارویی است، گلهایی 
به رنگ صورتی، قرمز، آبی، بنفش، زرد و یا سفید هستند. گل 

سنبله مانند است و گاهی در  هایش به صورت مجتمع، خوشه یا
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محور ساقه قرار دارند. مشهورترین گونه ای که این کتیرایی گونه 

 .آستراگالوس گومی فر است

گون از علفهای هرز مناطق کویری، زمین های بایر ،مزارع 
چغندر قند و نیشکر است و بومی آسیای صغیر، ایران، سوریه 

 های علمیو یونان است. کتیرا که به نام

Tragacanth یاGum tragacanth  مشهور
است، مهمترین محصول گیاه گون از ترشحات صمغی خشک 
شده که در اثر خراش دادن قسمت پایینی ساقه گیاه به دست 

 .گویندمی کتیرا آید رامی

صمغ در مجاورت هوا در اثر تبخیر آب به تدریج سفت و خشک 
کل آن شود کتیرا دارای اشکال نامنظمی است که به شمی

بستگی به نوع شکافی که بر روی ساقه ایجاد می شود و دارای 

 .ای و یا بی رنگ وجود داردهای مایل به قهوهرنگ

توان در سال اول زندگی گیاه به دست آورد اما کتیرا را می
درجه مرغوبیت آنها از نظر تجارتی خوب نیست به طوری که 

ان از گیاه دو ساله شود کتیرا در نیمه دوم تابستترجیح داده می
 5برداری شود. خاک اطراف یقه گیاه تا را تا عمق بهره
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سانتیمتری خالی می کنند و در قسمت بدون حفاظ توسط یک 
چاقوی تیز شکاف طولی ایجاد کرده سپس به وسیله یک قطعه 
چوب شبیه گوه با فشار شکاف باز میکنند تا صمغ به راحتی 

جمع آوری کتیرا می روز پس از برش به  20تراوش شود.
کنند. کتیرایی خوب کتیرایی پردازند و این عمل را مجدداً تکرار می

است که شاخه های قدیمی گیاه به دست می آید. هر چه زمان 
خشک شدن صمغ ترشح شده کوتاه تر باشد به همان نسبت 

 2کتیرای حاصل سفید تر و شفاف تر خواهد بود و کتیرایی درجه 

 .ر هستنددارای رنگی کد 3و 

مهمترین تامین کنندگان کتیرا در جهان در درجه اول ایران و 
سپس ترکیه و سوریه هستند. هر چه کتیرا شفاف و بی رنگ و 

 به  نازک تر باشد دارای کیفیت بهتر و قیمت گرانتر است کتیرا
و رنگ های مختلفی وجود دارد، که نوع ورقه ای بی  اشکال

 .است کتیرا محصول گرانترین و بهترین  رنگ یا سفید،

با توجه به اینکه ژله تهیه شده از کتیرا و آب ممکن است پس 
از مدتی خراب شود بهتر است اوالً آن را دور از گرما نگه 
داشت و ثانیاً تازه به تازه تهیه کرد .هر چه مقدار آب بیشتری 
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به کتیرا اضافه شود محلول به دست آمده دارای غلظت کمتری 
 . دخواهد ش
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