
 
مَكِ  (باران ماهی )  مَطَُرالسَّ  

يّام ِ م نَِ يَوم ِ في تَری أنَِ تَُصدِّقُِ َهل ُِ أَسماكا ِ اْلا ماء ؟ م نَِ تَتَساقَط   !السَّ

 آیاباورمی کنی که روزی ازروزها ماهی ها را ببینی که ازآسمان می افتند؟

امَطَر وَِ نُزولَِ إنَِّ  اج ِ ال ل
َّ ماء ِ م نَِ الث  طبَيعيٌّ؛ َشيء ِ السَّ

 مسلما بارش باران وبرف از آسمان یک چیز طبیعی است.

اک نُِ أ َولک  نِا  مَك ؟ مَطرَِ نَری أنَِ يُم امَطَرُِ يکَوَنِذ ل كَِ أنَِ تظَنِ  َهل !السَّ اما ِ لَيسَِ وَِ حَقيقَة ِ ال  !خَياليّا ؟ ف ل

واما آیا امکان داردکه باران ماهی را ببینیم؟ آیا گمان می کنی که آن باران حقیقی باشد. وفیلمی خیالی 
 نیست.

اظُراِ حََسنا ِ َّی الص وَرِ  ه ذ ه ِ إ لَی فَان  .تَُصدِّقَِ حَت

 خوب پس به این تصاویر نگاه کن تا باور کنی.

َّة ؛ اُنظُراِ َسماكِ  ُسقوطَِ تُشاه دُِ أنتَِ ب د ق ماء ؛ نَِم ِ اْلا ماءَِ کَأنَِّ السَّ رُِ السَّ اط  الظّاه رَِ ه ذ ه ِ النّاسُِ يَُسمّي .أَسماکا ِ تُم
َِ َّةَِ ة مَكِ  مَطَرَِ)الطَّبيعي  (السَّ

به دقت نگاه کن. توافتادن ماهی ها را از آسمان می بینی ، مثل اینکه آسمان ماهی ها می بارد. مردم این 
 پدیده طبیعی را باران ماهی می نامند .

ََّرتِا ُِ ه ذ ه ِ حَي ادُُثِ .جَوابا ِ لَها َوجَدوا فَما َسنَوات ِطَويلَة ِ النّاسَِ الظّاه َرة مَكِ  مَطَرُِ)يَح ِ(السَّ
اهُندوراس جُمهوريَّةِ  في َسنَويّا ِ اوُسطَی فيِأَم ريکَا ال  .ال

ه در جمهوری این پدیده مردم را سالهای طوالنی شگفت زده کرده وبرای آن جوابی نیافتند باران ماهی ساالن
 هندوراس در امریکای مرکزی اتفاق می افتد.

ُِ هذ ه ِ تَحدُثُِ نَةِ  في مَرَّتَين ِ الظّاه َرة عَظيمَةِ  َسوداءَِ غَيمَة ِ النّاسُِ فَيُُلح ظُِ .أَحيانا ِ السَّ
 أَکثَر. أَو ساعَتَين ِ ل مُدَّة ِ َشديدا ِ مَطَرا ِ وَِ قَويَّة ِ رياحا ِ وَِ بَرقا ِ وَِ َرعدا ِ وَِ

این پدیده گاهی دوبار در سال اتفاق می افتد. ومردم به مدت دوساعت یا بیشتر تکه ابر سیاه بزرگی ورعد 
 وبرق وبادهایی قوی وبارانی شدید را مالحظه می کنند.

 

َرُضِ تُصب حُِ ثُمَِّ اْلا
َسماك ، مَفروَشة ِ ُِ حاوَلَِِ.تَناوُل ها وَِ ل طَبخ ها النّاسُِ فَيَأخُذَُها ب اْلا اعُلَماء رِِّ مَعر فَةَِ ال اكَِ س  اعَجيبَة ؛ الظّاه َرة ِ ت ل  ال
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سپس زمین با ماهیها پوشیده می شود، ومردم آنها را برای پختن وخوردنش می برند. دانشمندان برای 
 شناخت راز آن پدیده ی عجیب تالش کردند.

امَکان ِ ل زياَرة ِ فَريقا ِ فَأَراَسلوا  َّعَر فِ  ال َسماكِ  عَلَی وَالت َّتي اْلا ُِ ال َرضِ  عَلَی تَتَساقَط مطارِ  ه ِه ذِ  بَعدَِ اْلا دیدة ِ اْلا  ،الشَّ

 وگروهی را برای دیدن محل وشناختن ماهی هایی که بعد از این بارانهای شدید بر زمین می افتند فرستادند.

ِجَميعَِ فَوَجَدوا  َسماكِ  أَنَّ َرة ِ اْلا امُنتَش  َرضِ  عَلَی ال اغَريبَِ َول ک نَِّ واح د ، نَوع ِ وَِ واح د ِ ب حَجم ِ اْلا َمرِ  في ال ِ اْلا أَنَّ
َسماكَِ ِّقَة ِ لَيَستِا اْلا امياه ِ مُتَعَل امُجاو َرة ِ ب ال  ال

و آنها دریافتند که همه ماهی ها ی پراکنده شده در زمین به یک نوع واندازه هستند واما شگفتی کار آن 
 است که ماهی ها متعلق به آبهای مجاور نیستند.

امُحيطِ  ب مياه ِ بَلا  الَسيِِّ ال َط َّذي اْلا اعُدُِ ال َسماكِ  ُسقوطِ  مَحَلِّ عَنِا کيلومترِ  مَسافَةَِم ائَتَي يَب  .اْلا

بلکه متعلق به آبهای اقیانوس اطلس هستند که به فاصله ی دویست کیلومتراز محل سقوط ماهی ها دور 
 هستند.

 علت شکل گیری این پدیده چیست؟ِالظّاه َرة ؟ ه ذ ه ِ تَشکيل ِ َسبَبُِ هوَِ ما

اصار ِ َسماكَِ فَيَسحَبُِ شدید ِ یحادُُثِإع ماء ِ إلَی اْلا ع ندَماِ وَِ بَعيد ِ مَکان ِ إ لَی يَأخُذُها وَِ ب قوَّة ِ السَّ
دُِ ُِ يَفق  ُِ ُسرعَتَه َرضِ  عَلَی تَتَساقَط  .اْلا

به آسمان می کِشد وآنها را به محلی دور می کشانند   ماهی ها را با قدرت  گردباد شدیدی اتفاق می افتد
 ووقتی سرعتش را از دست می دهد ماهیها بر روی زمین می افتند.

اهُندوراس في النّاسُِ يحَتفَلُ ايَوم ِ ب ه ذَا ال مَكِ  مَطَرِ  م هَرجانَِِ)يَُسمّونَهُِ وَِ َسنَويّا ِ ال ِالسَّ
ماء ِ م نَِ .فَانزلَِ( اَرجَِ ماء ِ السَّ َّمَراتِ  م نَِ ب ه ِ فَأخ  لَكُم. ر زاقا ِ الث

ابَقََرةِ)  (22اَل

 (خداوند)و« جشنواره ی باران ماهی می نامند » مردم هندوراس ساالنه این روز را جشن می گیرند وآن را 
 از آسمان آبی را فرو فرستاد و به وسیله ی آن ازمیوه ها رزق وروزی را برای شما خارج کرد.
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