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  :يادداشت اداره
وارايي نسيم خنك، به صراحت آب سرد و به صفايي سايه گسالمي به 

  .هاي چنار را در ين تابستان به نهاالن و نهال دوستان تقديم ميكنيم
را در دومين موسم سال فصلنامة تان، سومين شماره اش اينك 

پيشكش شما عزيزان ميكند تا با شما و همياوري هاي دوستانة تان 
 گستردة باور هاي بزرگ مان باشيم؛ باور هايي كه هر دم حضور بستر

  .حاميان پربار، پر عالقه و بردبار را تجليل ميكند
 قوت و گرمايي از همين دست را با نهالمژده ميدهيم كه چندي پيش 

ايشان استواري خواهند  نهال كوچك را با نبشته ه،استاد لطيف ناظمي شخصيت دانشمند و دانش دوست. كرده است افتخار دريافت
  . برگ هاي با ارزشي داريم"به بهانة آغاز" موزش ها در همين شماره از آن گرانترين آوآموخت 

را كنار نهال  و دستان هنر آفرين نقاش ورزيده آقاي ابوبكر ايوبي  پر شكوه بزرگ انديش دگري، آقاي ساالر عزيزپور همچنان ساية
  .داشته ايم

زانة خانواده هاي ني ترين اوراق رو خواند،گر فقط اميدوار بلكه با اطمينان و استوار وعده ميدهيم كه اين مجموعه نه دهمچنان متكا،با 
 كشور محبوبشان افغان خواهد بود تا به كوچكتر هايشان نه تنها زبان شيرين فارسي دري بياموزند و آنها را با فرهنگ، تاريخ و جغرافياي

اين مجله، مثال محبت، مردم دوستي و ميهن پرستي هموطنان شان باشند كه دست به دست هم در بيشتر آشنا سازند، بلكه با 
  .غربت و آواره گي و درد هاي بيشمارش هنوز هميشه مادر ميهن و زبانش را گرامي و زنده ميدارند

داني كرده وعدة اجرا و تحقق توصيه ها و  به دفتر نهال قدررسيدهجا دارد در همين شروع از فرستنده هاي نامه ها و نبشته هاي بيشمار 
 درست است كه . و اضافه ميكنيم كه نهال را براي سنين و سويه هاي مختلف در نظر گرفته ايم  بدهيممكانتذكار هايشانرا تا حد ا

ه كودكان  بمناسبخواندن نبشته هاي طوالني براي كودكان خسته كن ميباشد، ولي ميشود از اين دست داشته ها در وقفه هاي 
چه همانگونه كه بار بار ذكر . كمك كندو انديشيدن با اين زبان،  ساختار جمالت آواز ها و بازگويي شود تا باشد در زمينة آشنايي آنها با 

 با ياد "هميشه درخشان نگهداشتن زبان و فرهنگ مقبول ما " وگرديده، راستا و هدف اين گاهنامه همان آرمان بزرگ همة ماست
  !دهي اش به فرزندان مان

  هيئت تحرير        
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
 
 
 
 
 
 

  نهال
   کودکان و نوجواناِن افغانستانۀ برون مرزیفصلنام

  ) آموزشی و معلوماتیۀنشري(
  

  : ويرايش و چاپصاحب امتياز،
  ، هالند"شاهمامه"اتی        بنگاه نشر
  منيژه نادری: مدير مسوول

  فقيری. ع و  پریاناقليما :همکاران
هيئت تحریر در ویرایش مطالب خود را 

  .آزاد ميداند
مسئووليت محتوی مطالب به دوش 

 .نویسنده گان است
  

چاپ صفحات نهال با حفظ نام مجله و امتياز 
  .در هر نشريه آزاد است" شاهمامه"به بنگاه 
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  بياييد فارسی بياموزيم 
  درخـ ت  درخت  د

  لـ ده خـ ا  خالده  ـد 

  د لـ فـ يـ ن  دلفين  د
  

    انـ ا ر  انار  ر

    شـ تـ ر  شتر  ـر

  رازق  رازق  ر
  

  بــ ز  بز  ـز

  زردک    ز

  گـ ا ز  گاز  ز

  ورزش  و

  چـ ـو کـ ـی  چوکی  ـو

  گـ ا و  گاو  و
  

  ......................................................................................................   د

  ....................................................................................................درخت

  .......................................................................................................   ر

  .................................................................................................... رازق

  .......................................................................................................  ز

  ....................................................................................................زردک

  .......................................................................................................    و

  .....................................................................................................ورزش 

  ! توجه شود ٣٢پيش از آغاز اين درس به صفحۀ   

 انجنير پروين سرابی:   تهيه کننده
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را در ستونهای اول  بنويسيد و در شکل دوم موقعيت آنها را نظر به  د  ر  ز  و  چهار صدای حرفهای -
  .کلمات داده شده واضح سازيد

               
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  زنده  دين راديو  دامن
  َدست َدرخت  َدرد َدندان
  ُدنيا  ُدکمه ُدختر ُدشمن
 ِديوانه  ِدل  دنِدي  ِديگ

  حرام  درس  رازق  راديو
  َرگ َرقص  َرقم  َرفتن
 ُرباعی  ُرب ُرخشانه  ُرخ

  بِرش  آِرزو  عاِرف  ِريگ

 خوب خوش  چاقو خورد
 َوطن ثرَوت  َوزن  َوقت
  دُور  نُور مُوش برُوت
 رِوش رِونده  ِويدا  ِوداع

  بازی  مزدور  هزار  روز
  َزن  خمَز  مينَز  رافهَز

  ودُز  بُزرگ  ُزهره  تواُزن
 ِزمستان ِزراعت  ِزلِزله  ندهزِِ

د

ر

و

ز
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ا، ب، پ، ت، ج، ح، د، ر، ژ، س، ص، ( ، در شماره های گذشته شما آموختيد که حرف های کودکان دوست داشتنی
 بعد از ودر این شماره حرف های دیگری برای شما داریم . را چطور با حرکات نشان دهيد)  ی و،ف، ک، م، ن،

 ر زیر نشان دهيد که کدام حرف ها را در درس های گذشته خواندید و کدام حرف ها را دآموختن آنها، در کلمه های
  . یاد گرفتيدساین در

    قد      ثمر    شهر    ژاله    توپ    دست   دور  
 (          )   (           )  (            )  (           ) (           )  (          )  (        )  

  
    بازی    چشم    زنده    وداع    علم   ظاهر    شير

 (          )   (           )  (            )  (           ) (            )  (          )  (        )  
  

  معده    وعده    فرش    وطن  تابستان     صبح    ذره
   (           )  (            )  (             ) (          )  (          )  (        ) (          )  

  
        قهر    گرم    ظالم    لفظ    لقمه    چاق    قفس

 (          )   (           )  (            )  (             ) (          )  (          )  (        )  
  

    زیبا  صندوق    قلم    مثل    بچه   کودک  دوست
  )  (             ) (          )  (          )  (        ) (          )   (           )  (            

  بازي با حرف ها
  "بنشين پاشو، الف ب"انتخاب از کتاب 
 اسد اهللا بينا خواهی: طرح از
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  مهرنوش معصوميان:  تصوير گر   نيره توکّلی:  نويسنده       ماجراي احمد و ني ني گك

  . شده استگرداندهبر ريدبه فارسي ،  واژه هاي محلي فارسي ايرانية اين قصه بنا بر استفادزبان و عبارتهاي: يادداشت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

بعد از چند ماه، باالخره يک روز پدر، مادر را به  -١
احمد .  در شفاخانه ماندمادر دو روز. شفاخانه برد

پدرش برايش گفت . بسيار پشت مادرش دق شده بود
 .که فردا، مادر و نی نی گک به خانه می آيند

 نی نی گک که به -٢
خانه آمد، احمد بسيار 
خوشحال شد، دويد تا او 

تمام . را ببيند و سالم کند
سامان های بازی خود را 

 .برايش آورد

 نی نی گک را ، مادر-٣
به تختش خوابانيد و احمد 

 .را بغل کرده و بوسيد

: عمه جان که آمد، گفت.  دوستان به ديدن نی نی گک می آمدند و تحفه می آوردند-٤
مادر گپش را ..." ببينيد، او مقبولتر است: "خاله جان گفت"  مقبولک کجاست؟ گِکسارا"

 ." او را ببينيد،عمه جان، احمد جان هم مقبول است و هم کالنتر: "قطع کرد و گفت

ی باال شد و خود را ک احمد به چو-٥
خاله . همه طرف او ديدند. نشان ميداد
احمد ترا بسيار دوست : "جان گفت

 !"را آنجا باال شدی؟ می افتیچ. داريم

 زياد ناز نميداد،  نی نی گک را مادر-٦
مگر برايش شيرميداد، لباسش را تبديل 

 .ميکرد و با قاشق او را غذا ميداد
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 نی نی گک در روی خانه چارغوک -٧
ميکرد، حرفهای بی معنی می زد و موی 

سامان بازی احمد . احمد را کش ميکرد
اخت و هرچيز را را اينسو و آنسو می اند

 .به دهنش ميزد
من پسرم را زياد دوست : " پدر ميگفت-٨

 ."هر وقت او را به گردش ميبرم.دارم

 احمد خوش نداشت که همه نی نی گک -٩
 .را ناز بدهند، چون او بسيار گريه ميکرد

به چارغوک هم مانند خواهرکش  احمد -١٠
"  ، َب ، بوَا" گپ نمی زد و فقط . شروع کرد

 .ميگفت

 وقتی با مادرش به بازار ميرفت، ميخواست در ريکشای خواهرک -١١
  .بنشيند

 ،یه احاال تو بزرگ شد:"مادر ميگفت .هيچکس از کارهای احمد خوش نبود
بدهی، نه اينکه خودت هم به بغل من  راه رفتن را بايد به خواهرت يادبايد 
  ."بيايی

تيار اق تنها بودند و مادر در آشپزخانه نان  يک روز احمد و سارا گک در ات
او .  صدای جيغ سارا بلند شدباريک  .پدر هنوز از کار نيامده بود. می کرد

 .برای گرفتن سامان بازی زير تخت رفته بود و همانجا بند مانده بود



 مادرش که صدای سارا را شنيد، به -١٤
زودی به اتاق آمد و ديد که احمد خواهرکش 

با خوشحالی برای . را کمک کرده است
آفرين پسرم، تو حاال کالن شده : "احمد گفت

 ." ا کمک کنیای، ميتوانی خواهرکت ر

 احمد ديگر فهميده بود که کالن شده -١٥
است، مانند خواهرش رفتار نميکرد، همه او 

چه : "دوست داشتند، با خود ميگفترا 
خوبست که آدم يک خواهر کوچک داشته 

."کمک کندرا باشد و او 
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با .  احمد ميدانست که اگر سارا را کمک کند، مادرش خوش می شود-١٢
بعد پا های سارا را  ."نترس سارا جان، حاال نجاتت ميدهم: "مهربانی گفت

 . بيرون کرد از زير تخت  آراماو راگرفت و 

 گريۀ سارا تمام شد و شروع به خنده و -١٣
مثل اين بود که از برادرکش . بازی کرد

احمد فهميد که از خواهرکش . تشکر ميکرد
  نسبت بهبزرگتر است و تمام کار ها را

 .سارا خوبتر انجام داده ميتواند
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 من و پدرم
  درم موتر دارهپ

  بکسک و دفتر داره
  نکتايی و دريشی

  کالهی بر سر داره
  مه اما کفتر دارم
  مرگدی هفت پر دا
  بايسکل دو تيره
 قلم دو سر دارم

  
  سه شعر از پروين پژواک

  
  بامان خدا دندان شيري

   لق شدهدانکمدان
  بيره گکم شق شده
  دندانکای شيری

  از پيش مه تو ميری
   دايمیداندان جان

   چقه نو و قايمی
   می شمنيعنی که کال

  !قوی و جوان می شم
  

  

  

  

  

  ديو بد رنگ
  از تو بدم می آيد

  ای جنگ، ای زور تفنگ
  از تو بدم می آيد

  ای جنگ، ای ديو بدرنگ
  از تو بدم می آيد

  گای جنگ، ای چشم توتن
  از تو بدم می آيد
  ! توسنگبای جنگ،ای قل

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  محمد حسن محمدی

  يك آسمان گنجشك
  مادر برای من

  ديروز دامن دوخت
  يک آسمان گنجشک
  بر دامن من دوخت
  گنجشک ها خوبند
  گنجشک ها نازند

  بر دامنم آنها
  در حال پروازند

  مانند يک گنجشک
  خوشحال چرخيدم
  از روی مادر جان
  من بوسه يی چيدم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  "شاهد"از جعفر ابراهيمی 
  "مثل ياس"انتخاب از مجموعۀ 

  

  شاپرک آمد کناِر پنجره
  ،روِی شيشه

   مثل برگی ديده شد  
  دست ُبردم تا بگيرم، 

  او پريد      
  برگی انگار از درختی،

   چيده شد          
  

  آنجا نشست و شاپرک بازآمد
  بالهاِی رنگی اش را باز کرد
  آفتاِب مهربان، چون مادری
  بالهای ناُزکش را ناز کرد

  
  پشت شيشه،

   آفتاِب مهربان    
  درخشيد از مياِن آسمانمی 

  ديده می شد بالهاِی شاپرک
  روی شيشه،

   مثِل يک رنگين کمان  
  

 چشمه های آبی



  
ـ با استفاده از اين واژه ها، خانه های خالی را پر 

  :کنيد
  بزغاله     بره    غزال    ُکره     گوساله

  
 __ _______را  و يا خر پاسچوچۀ 
  .ميگويند

  
  .ميگويند __________ چوچۀ گاو را 

  
  .ميگويند___________ چوچۀ بز را 

  
  .ميگويند__________  چوچۀ آهو را 

  
  .ميگويند________ را چوچۀ گوسفند 

  
  شروع س نام کدام رنگ ها با آواز  -

  ميشود؟

 را ن در نام کدام ميوه ها آواز -
  ميشنويد؟

  آ چند کلمه را ميشناسيد که با آواز -
  شروع شود؟

 شنيده گ در نام کدام حيوانات آواز -
  .ميشود

  
د که از آن تصوير نقطه ها را طوری به هم برسانيـ 

اين خرگوش کوچک بدست آيد، سپس آن را رنگ 
  .آميزی کنيد

شما در وقت های مختلف روز سايۀ تان را به ـ 
  روی زمين ديده ايد، از اين تصوير چی می فهميد؟

  آيا مي فهمي؟
کودکان عزيز، در اين شماره باز هم سوالهايی 

 حلدارم، ميدانم که اگر فکر کنيد، آنها را 
  .من منتظر جوابهای شما استم. نيدميتوا

 ی کامبيز فقير    
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  ١٩٩٢ دسامبر ١۵نوذر الياس،         

  سرود الفبا    
  

  الفبای دری را       ما همگی ميخوانيم
  زباِن مادری را         تا خوب ياد بگيريم  

    بر سِر خط نشسته          الف برای انسان    
  با يک نقط نشسته     ِب از برای بابا      
  پروانۀ بهار است     پ با سه نقطه در زير       

  اول توپ و تار است      ت به دو نقطه بر سر         
  ثريا شد ثمر شد        ث با سه نقطه بر سر          

  جواری و جگر شد          ج از برای جاويد            
  بلبِل خوش نوا شد    چ با صدای چهچه              

  حاضِر درِس ما شد    ح با شاِخ کِج خود                
    روشنِی جاِن ما      خ از برای خورشيد                  

  دوا و درماِن ما       د از برای داکتر                    
    ذله و نقطه بر سر         ذ آيد از پی دال                     

  ه از َدرطبدون نق           ر آيد از رِد او                       
  خوانده سروِد ما را   س با صدای خوبش                        

   و شما راهشگوف    ش آورده به مکتب                          
  چنگک صياد شده      ص دارد حلقه بر سر                            

  ضد کرده و ضاد شده      ض مانده نقطه بر سر                              
  طوطِی خوش زبان است          ط از برای طاووس                                

  نقطه به روی آن است    ظ از برای ظاهر                                  
  عروس و عاقل بَود    ع از برای عينک                                    

  چراِغ محفل بَود      غ از برای غنچه                                      
  فصل بهار انسان        ف از برای فردا                                       

  حاصل کار انسان          ق از برای قالين                                         
  مرکز کشوِر ما    ک از برای کابل                                          

  گالب و گوهر ما       گ با دو سر کِش خود                                            
  اللۀ گلشن ما       ل با لباس نازک                                              

  مادر ميهن من       م با سر بزرگش                                                
  اوِل نان و نام است        ن با تِن کالنش                                                  

  وطن را خوش پيام است          و از برای وحدت                                                    
  همانند هرات است  هـ با دو چشم زيباش                                                      

    دوم حرِف حيات است      ی از برای ياری                                                       
  اــفبـروده ای الـــس       حاال که گشت آخر            
  :ود راـاک خـدرود پ      همه با هم می خوانيم            
  تا هست باد و باران      اــمانهـــت آســتا هس            
  ِر يارانـتا هست مه      دیست نور و شاهتا             
  اد، روشنـهميشه ب      م و دانشــراِغ علــچ            
  هنــاد ميــده بـــپاين       ردمــــاد مـــده بــلنبا            

 !.رنگ آميزي كنيدسپس رسم ها را با واژه هاي سرود مقايسه كرده 
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  .جمالت را به هجا ها يا بخش ها تجزيه کنيد ←
  .ما از مکتب آمديم: مثال

  )ديم) (َم ) (آ ) ( تب) (َمک ) ( از ) ( ما  (

  .ـ من  درس  می خوانم
  .ـ ما  بازی  می کنيم

  .ـ شما نان   می خوريد
  .ـ او  خنده  می کند

  .ـ آنها آببازی  می کنند
  .ـ تو شوخی می کنی

  

با استفاده از حالت درست واژۀ جمالت زير را  ←
  )حال ساده (.تکميل کنيد"  رفتن "

  .  ميروم مکتب ـ من

  ................. شهر   به ـ او

  .................قريه    به ـ آنها

  .................ميله  ـ ما 

  ................. حوض  به ـ شما

  .................ـ تو به مسابقه 
  

 با استفاده از حالت درست واژۀ جمالت زير را ←
  )حال ساده  (.تکميل کنيد" نشستن  "

  .ـ احمد باالی چوکی می نشيند
  .................ـ فريبا روی زمين 

  ................. آنها روی دوشک -

  .................ـ ما روی سبزه 

  .................ـ شما روی فرش 

  .................ـ من کنار دريا 
  .ـ تو روی برف نمی نشينی

  

جمالت زير را با استفاده از حالت درست واژۀ  ←
  )حال ساده (.تکميل کنيد" خواندن  "

  .................ـ من کتاب
  .................ـ او  درس 
  .................ـ  ما  آواز
  .................ـ آنها  شعر

  .................ـ شما  قصه 
  

 زير را با استفاده از حالت درست واژۀ جمالت ←
  )حال ساده (.تکميل کنيد" خوردن "

  ................. )غذای صبح(ـ من  صبحانه 
  .................) غذای عصر(ـ ما  عصريه 

  .................ـ شما شوربا 

  ................. )غذای شام(ـ آنها شام 
  .................ـ او آش 

زير را با استفاده از حالت درست واژۀ جمالت  ←
  )حال ساده (.تکميل کنيد" فهميدن  "

  .ـ من حرف شما را می فهمم
  .................ـ او گپ مرا

  .................ـ ما درس معلم را
  .................ـ شما حقيقت را

  .................ـ آنها  زبان فارسی  
 حالت درست واژۀ جمالت زير را با استفاده از ←

  )حال ساده (.تکميل کنيد" دويدن  "

  ................. ـ ما .................ـ من 
  .................ـ شما    ................. تو *ـ

                                                 
 ميتواند براي يك و يا چند "شما".  در زبان عاميانه استفاده ميشود"تو"  *

  .نفر استفاده شود

    )٣٣(   ادامۀ صفحۀ به

 :آموزند بخش نخست، تمرينات مقدماتي براي نو آموزاني كه زبان فارسي مي
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  .................ـ آنها        .................ـ او
  های پراگنده جمله بسازيدواژه  ايناز  ←

  کار   واند، نميت   شخص،  مريض، -

........................................................ 

   تابستان   ،  ميشود هوا،   در،  گرم ،ـ 

........................................................ 

   يک      است،    فوتبال، سپورت،

........................................................ 

 زنبور    جملۀ،   از،   حشرات،  است ،ـ 
........................................................ 

 شير، است، صحت، برای، مفيد -

........................................................ 
 
  

  . به کار بريدزير را در جاهای مناسب کلمات ←
  

   وباه     جنگل        کاغذ      چوب    آهن     ر   
   مريض  الغر    تازه        

  

 . درخت زياد است...................در  -١

 . بود.....................ديروز برادرم -٢

 . دروازه ميسازد ................نجار از -٣

 .حيوان هوشيار و چاالک است................ -۴

  . بوی خوب دارند...............گل های  -۵

 . يک فلز است............... -۶

 . ساخته شده است................کتاب از -٧

 هارون  چاق است ولی برادرش همايون  -٨

 . است...................     

به کار زير را در جا های مناسب  واژه های ←
  .بريد

  بودم،  رفتند،  ديديد،  کرديم، آمد،  خوردی
  )زمان گذشته(

  .................مکتب   ديروز  ـ او

  ................. گذشته مريض  هفتۀ ـ من

  .................صبح   پنير   ـ تو

  ................. افغانستان ـ آنها

  .................بازی   توپ  ـ ما

  ................. را  فلم  اين ـ شما
  

 به کار زير را در جا های مناسب  واژه های←
  .بريد

  
  ،  می کنيم، بينيد می ،می روند  ،می باشم

، می خوانند، می بافد،  می خورد، ی رویم
  )ه آيندزمان(          يمزمی پ

  

  .................  فردا  مکتب توـ 

  .................ـ من  هفتۀ  آينده خانه

  .................ـ او  فردا صبح   قيماق 

  .................کابل ـ آنها  در رخصتی 

  .................ازی ـ ما  توپ  ب

  ................. را   او  فردا ـ شما

  .................ـ مادرم و من  فردا غذا 
  ـ خواهرم  در زمستان برايم جاکت 

  .................  
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 صنف هشتم يكي از مكاتب شهر گرد شاحارث نصير
 است كه از چند سال به اين سو با  ورزش پينگ گهامبور

كسب اي پانگ سرگرم است و در آن مهارت فوق العاده 
 جوايز و كپ هاي زياد بدست آورده كنونكه تا  وا. كرده است

شناخته  در منطقه اش قهرمان پنگ پانگ در اين اواخر است، 
  .ه استدش

 دست اندركاران نهال. از عالقمندان نشرية نهال استيكي و  ست آشنا با زبان مادري خودحارثدر كنار آن 
  .ندبرايش موفقيت بيشتر آرزو ميكن

   !در مقام سوم در ميان شطرنج بازان خوردسال يلوفر سکندر ن
 

ه بار در واليت شرق و تا بحال س  شطرنج نمودم   سالگی شروع به يادگيریپنجمن از سن   
و دوبار  به مقام قهرمانی رسيدم هالند
 در ميان  قهرمانی کشور هالندمسابقاتدر

 .سوم دست يافتم  به مقامدختران 
ه کرد  و مدال دريافتپ ک٣٠  من تا بحال     

برای سربلندی کشور  م ودر تالشم تا بتوانما
زنان جهان را کسب  عزيزم مقام قهرمانی

 ن به همه کودکان افغانستان سفارشم .کنم
و   ميکنم که تالش کنند تا هم در دروس خود

کاميابی   ورزشی به موفقيت ومسابقاتهم در
  .دست يابند

 اسکندر  نيلوفرشما کودکان عزيز،ار ددوست

 در او. صنف چهارم ميباشدنيلوفر هشت سال دارد و در 
ه بازي شطرنج پهلوي درس مكتب، با عالقه يي كه ب

  درخودداشت به شطرنج رو آورد و نخست در مسابقات شهر
Henglo سپس در در ميان دختران خوردسال درخشيد و 

از جملة  فراخوانده شد و در آنجا نيز ات كشور هالندمسابق
  . برجسته ترين شطرنجبازان  شناخته شد

 : بياييد از زبان خودش بشنويم



Laima Farhoud 
laimawali10@hotmail.com
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1000 kindjes van Armoede in mijn land 
Zijn veranderd in Gravjes van sneeuw In 
plaats van een  sneeuwpop    

 
Melk drinkende   

 Sneuwpoppen in kabul 
Van het denken aan 

melk 
Veranderen ze in een 

foto van  melk 
Een tsoenamie  
Van rode kou 

Een witte zonne straal 
Wordt zwart 

1000 kinderen zijn   
  Net als 1000 ijsjes 

Ze vriezen in 
De zon 

Dat noem ik geen  
Warme leven maar zweven 

Melk is zo zwart 
Het leven is wit  

maar  
dit leven is geen pret 

Als je dood 
Bent begint  

Het leven pas 
Met geld maak je voor 

Kinderen in kabul 
Een sneeuwengraf 

Maar,kinderen willen dood . . 
*** 

En naar de hemel 
In plaats ervan in de grond 

Te leven zonder melk en 
speelgoed 

Veranderen in sneeuwpoppen 
 
 

         به خاطر
  مرگ اطفال افغانستان در زمستان پارسال   
  
  لی لونا و   ترجمۀ ليمه فرهود از
  

  شيرخور
  آدمک های برفی در کابل

  از فکر کردن به شير
  تبديل کردند خود را

   به عکس شير  
  در يک سونامی
  از سردی سرخ

  يک آفتاب تابناک سفيد
  سياه شدند

  يک هزار طفل
  "شيريخ"مثل يک هزار 

  منجمد شدند در آفتاب
  آن را می ناميم هيچ

  زنده گی گرم ولی بی روح
  شير آنقدر سياه

  گی سفيدزنده 
   مگر

  اين زنده گی هيچ خوشی نيست
  اگر بميری

  زنده گی شروع می شود
  با پول ميسازی تو برای

  اطفال در کابل
  يک گور برفی

  مگر
  ...اطفال آيا می خواهند مرگ  

  و به سوی بهشت
  بجای زمين

***  
  زنده گی بی شير و

   اسباب بازی  
  تبديل شدند

 به آدمک های برفی
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Swimmy, By Leo Lionni  
   

  پروين پژواکۀترجم
  org.farda.www انتخاب از سايت 

   
   

  تا جدا هستيم انگشتان افگاريم ما"
  !"مشت اگر گرديم ازآن دندانها خواهد شکست      

   عبدالرحمن پژواک                                      
   

   گک سياهماهی
   

ته ای از   ۀدر گوش زرگ دس انوس ب  از اوقي
ی    ده گ اد زن ک و ش ای کوچ اهی ه م

د د .ميکردن ا سرخرنگ بودن ام آنه ا  . تم  تنه
  .يکی از آنها چون صدف دريايی سياه بود

   
زرگ       اتون "روزی يک ماهی ب  سريع   "توناي

سيار     سيار ب ريص و ب ده و ح ک، درن و چاب
 آب آمد مواجاگرسنه به سرعت نيزه از ميان  

ای     اهی ه ام م رهم زدن تم شم ب ه يک چ و ب
ياه        .کوچک سرخ را بلعيد     تنها ماهی گک س
  .جان سالم به در برد

   
وب      ياه و مرط ق س ه عم ياه ب ک س اهی گ م

رد     رار ک سيار          .جهان ف ا و ب  او هراسان، تنه
  .بسيار غمگين بود

   
ز موجودات شگفت        اما ا  زرگ لبري انوس ب قي

ود  ز ب ه او  .انگي امی ک ه   هنگ ازی ب  از اعج
از           اعجازی سفر می کرد، دوباره شادی را ب

    .می يافت
   

ين     ای رنگ گ ه ه رن اهی ای را ب ی م او جل
زرگ       ايی ب گ دري ک خرچن د و ي ان دي کم

  ...را
اری   ا ت ويی ب ه گ ی را ک ای عجيب اهی ه م

  ...نامريی به يکسو کشيده می شدند
ه از سنگ             ايی را ک جنگلی از خزه های دري

  ...شيده بودندهای زير آب سر ک
ر از آن  ه دمش طوالنی ت اهی ای را ک مارم

  ...بود که انجامش را به خاطر سپرد

ل              ا رنگ قرمز ماي و شقايق های بحری را ب
  . آب گاز می خوردند به آبی که با امواج

   
اي       ه در س ا       ۀباری هنگامی ک  تاريک سنگ ه

اهی  ۀو علف های هرزه پنهان بود، دست   از م
د    ه مانن د ک رخرنگ را دي ک س ای کوچ ه

  . خودش بودندۀدست
د    :ماهی گک سياه با شادی به آنها گفت          بيايي

دنی       رويم دي ان ب ازی کن که با هم شنا کنيم و ب
  .ها را ببينيم

ان جواب داد            :ماهی سرخ کوچکی از آن مي
وانيم ی ت ا نم ا را  .م زرگ م ای ب اهی ه  م
  .خواهند خورد

شه       :فتماهی گک سياه گ     اما نمی توانيم همي
  . ما بايد به راه حلی فکر کنيم .اينجا بمانيم

   
رد و فکر            ماهی گک سياه فکر کرد و فکر ک

  .کرد
  ! يافتم :بعد او ناگهان گفت

ا هم ه ش  ۀم ی ب ته جمع صورت دس ا ب ل ک م
  !قيانوس شنا خواهيم کردبزرگترين ماهی ا

   
رخ     ای س اهی گک ه ه م ياه ب اهی گک س م

هر يک در جای خود قرار گيرند       آموخت که   
  .شنا کنند و همه با هم 

د      ان مانن د همزم اد گرفتن ا ي ه آنه امی ک هنگ
د، او     نا کنن ری ش ول پيک زرگ غ اهی ب م

  . من چشم شما خواهم بود :گفت
   

ه     بحگاهی ب رد ص ای س ا در آب ه اه آنه آنگ
د و    از نمودن ود آغ ی خ ته جمع ت دس حرک

ار   ده را  کن زرگ درن ای ب اهی ه د راند م .ن



  دو دوبيتی از اقبال الهوری
  
  و راــام ها و هــبه دست آور مق  رزو راآ راِغ ـــه از کف چــمن

   آ وبشکن چارسو رازبه خود با  مشو درچارسوِی این جهان گم
           * * *   

  اـــروَید آرزو هــاِک او بــز خ    چو قومی درگذشت ازگفتگوها
 اــوهــــّرد ز بــُا بــَدم او رنگه    رددــخودی از آرزو شمشير گ
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 شگفتن در

  بهار و باراندر  
  

  ١٣٧٠رازق فانی، بهار    شعر مادر

  ساحل امروز خموش است،
  ماسه ها شسته و نمناک،

  موج کف بر لب و دیوانه و مست
  سوی من می آید و بر ميگردد،
  مرغ دل گرچه اسير قفس است،
  همره موج ندانم که چرا ميخواند،

  از شورش موج،! مادر
  ،دلم آواز ترا می شنود  
  امروز دلم شعر ترا می خواند! مادر
***  

  بر سر سنگ به نزدیکی آب،
  مرغکی گرم عبادت،

  َسِر یک پای ستادست، دعا ميخواند،
  پِر این مرغ سپيد است،
  سينه اش پاک ز کين،
  به چنين خوبی و پاکی،
  بخدا مادرم است این،

  از رهی دور رسيده است و مرا ميخواند
  

  قهار عاصی

  تحفه  
  تحفه آورم از باغها برای تو مادرچه 

  ای تو مادرپگلی نيافته شایستگی به 
  تو از بهشتی و لطِف بهار و باغچه داری
  تمام خوبِی دنياست در صدای تو مادر
  هنوز از وطن کودکی و دامن مهرت
  بهار ميکندم باغ قصه های تو مادر

  که تا به در آیی مبارکست چنان مقدمت
  فای تو مادربنفشه زار شود دشت از ص

  بساط جان و دلم صدقۀ حضوِر عزیزت
  چراغ و آیينه نذرانۀ لقای تو مادر

که نياسوده ای به  به هر کرت
  خاطرعاصی
 هزار بار الهی شوم فدای تو مادر
 
 
 
 
 
 

  طفل يتيم      
  عزیزه عنایت    

  
  من طفل یتيم و خسته جانم
  افتيده ز الفت زمانم
  در عالم تنهایی و اندوه
  اشک و الم است آب و نانم
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 ها و پرسشهاي سرگرم 
  
ی هم گذاشتن حروف به شکل افقی  پازريدر جدول ز -
و به شکل ) از راست به چپ و از چپ به راست(

نامهای ) ن به بااليين و از پايياز باال به پا(ی عمود
  . واليت افغانستان را پيدا کنيد ٢٨بيشتر از 

 
  
چرا افغانستان را سرزمين باستانی ميگوييم و نام ـ 

  م اين ناحيه چی ها بوده اند؟های قدي
  ـ مردم افغانستان به کدام زبانها صحبت ميکنند؟

ـ بدخشان در کدام قسمت افغانستان قرار دارد و آب و 
  هوای آن چگونه ميباشد؟

ـ در بازی شطرنج چند مهره وجود دارد، هريک را 
  .نام بگيريد

ـ نام چند فيلسوف بزرگ جهان را ميدانيد و آشنايی با 
 به ما چه ،رگان و نوابغ عرصه های مختلفاين بز

  مفاد ميرساند؟
ـ رنگهای ابتدايی کدامها اند و رنگهای سبز و بنفش از 

  ترکيب کدام رنگها بوجود می آيند؟
  
  :ديمترادف را به هم وصل کنی   واژه ها-

  
  چاالک      بامداد  
  سنگين      کالن  
  زياد      وزنين  
  صبح      چرب  
  بزرگ      ُچست  
  ناکنم     فراوان  
  روغنی      همتا  
  مثل و مانند    مرطوب  

  
  
. توانيديچند کلمه ساخته م ن حرف هاياز ا -

  . به تکرار مجاز استه استعمال حروف در کلم

  ف   ا   ک   ر   و   د   م   هـ    ق   ل   ظ 
  
ان واژه های زير، کدام يک آنها اگر خالف مي در -

ترتيب حروف نوشته شوند، مفهومی را ارايه 
  .ميکنند

        )    ( شور  ،)      درز    (زرد 
         )   (، خرس     )   (شام   
         )   (، خواب     )  (تخت  
         )   (، سرد       )  (دق    
  )          (، تب     (            )دوست  
         )      (شال،     )   (گرم  
  

ـ کدام حرفها در هر يک از اين کلمات مشترک اند 
  :و کدام حرف ها صرف در يک کلمه آمده اند

  
  کتاب، برق، ابرو، قفل، اتاق،  نقل، جلد، لب 

  
  

  . نام کشور ها خط بکشيدبه دور -
  

  مزار     آستراليا  امستردام   فرانسه   کابل
  هندوستانقزاقستان نيويارک  جرمنی

    قندهار   بلخ ايران  لندن  ترکيه  اريسپ
  تاجکستان   لوگر اتريخت افغانستان
   ناروی هسپانيا   سويدن   بلجيم   ماليزيا
   جاپان    زابل چين   مسکو  روسيه
  روم  يونان   عربستان  عراق  پاکستان

    هرات  ويتنام      بنبريتانيا مصر  يتالياا

  ق،ک ب  دک  ر  و  غ  د  ن  م ل  ه
  ن  د  هـ    ن  ا  ت  س  ر و  ن

  د  خ  ر  ن ک  ا  پ  ی س  ا  
  هار،ز ش  ا  ا  ا  ل  غ  ب ف ر  ل

  ر  ا  ت  ل ب  ا  ز  پر  ر و  غ
  گ  ن  س  غ  ل ت  ن  و  ا ز  م
  ن  وز  و  ب  و خ  ی  ا  هگ  ا
  ن  ر  خ  ا گ  ا  سمـ  ن گ  ا  ن
  سر  يم  کا  پکتيـ  ر  ر  خ  ل ب ن ی
  پل  ن  س  ی  غ  د  ا  ب  يا ر  فا

  ز، ين عزنوجوانا
 نامه های تان متشکريم و اميدواريم فرستادناز 

باز هم در اين شماره با بازخوانی شماره های 
البته از .  بپردازيدبرگه اين پاسخ، به پيشين

سرزمين فرزندان اينکه اين نشريه برای تمام 
 ستيد،ا، اميدواريم در هر جايی که بومی ماست

 را بيشتر  مجلۀ تان،با ارسال نامه ها و پاسخها
چشم به راه نامه های شما . رنگين سازيد

 .ستيماعزيزان 
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 بخوانيد و بخنديد
  

در قسمتی از . رشيد با همسرش به سينما رفته بود
فلم ميبينند که یک گاو جانب تماشا کننده گان 

رشيد که این حالت را . شروع به دویدن ميکند
خانمش . ميبيند، خود را زیر چوکی پنهان ميکند

این فلم ! خجالت بکش، مرا شرماندی: "ميگوید
من و تو : "يگویدرشيد م" است، چرا ميترسی؟

  "!ميدانيم که فلم است ولی گاو نمی داند
  

: همی ميگفتو شخصی نزدیک چاه ایستاده بود 
کسی از آنجا ..." سيزده، سيزده، سيزده "

آقا ميتوانم بپرسم : "نزدیک آمد و گفت. ميگذشت

آن ." شما چی ميکنيد
گرفت و  شخص از یخنش

او را در بين چاه انداخت 
  ..."هارده، چهاردهچهارده، چ: "و گفت

  
شخصی بدون . در جایی محفل خوشی برپا بود

کدام پرسش داخل محفل شده و به رقص و پای 
:  ازش پرسيدییک. کوبی و نوشيدن شروع کرد

در جواب " ببخشيد، شما را کی دعوت کرده؟"
شخص ." من از خانوادۀ عروس هستم: "شنيد
  !"ببخشيد، این جا جشن تولدی است: "ش گفتایبر

  
  

  دانستنيها
  

ـ اگر در اولين قدم موفقيت نصيب ما 
ميشد، سعی و عمل دیگر معنی 

  )مترلينگ.  (نداشت
ـ پيروزی نصيب کسانی ميشود که 

  )ناپليون. (بيش از همه استقامت دارند
شخص عاقل و هوشيار هر جا قدم ـ 

گذارد، سعادت همراه اوست زیرا در 
جهان بحز خوبی و زیبایی چيزی 

  )شکسپير(    .نمی بيند
کليد سعادت وخوشبختی ما در اختيار 

  .گفتار و کردار ماست،پندار
  )مثل چينی (

ـ وحشت تنهایی وقتی است که کسی 
  )محمدحجازی.(رادوست نداشته باشيم

ـ برای اینکه دوست پيدا کنی، باید 
خود را الیق و آمادۀ دوستی بار 

  )مورا.      (بياوری
 حل ـ برای برقراری روابط دوستانه

اختالفات مفيد تر از سرپوش گذاردن 
  )سولون. (بر روی آنهاست

ـ سعی کن که درست صحبت کنی 
وگرنه عاقالنه اینست که سکوت 

  )جرج هوبرت   (. کنی

  از کتاب عجايب جهان، گرد آورنده محمد نعيم بهار  جالب و حيرت انگيز

  عجايب در خلقت حيوانات
 ملی ۴٠ـ کوچکترین حيوان پستاندار موش دراز پوز است که فقط 

  .متر قد دارد و در نواحی شمال مدیترانه زنده گی ميکند
ـ بزرگترین پرنده شتر مرغ افریقایی است اما این پرنده نميتواند 

 کيلو گرام و طولش ١٣۵پرواز کند، زیرا به طور متوسط وزنش 
  . متر ميرسد۴٠/٢

جهان از جنس گنجشکان شناخته شده است و نامش کوچکترین پرندۀ 
 ٨۴/٢فراخی ميان دو بالش به . گنجشکپشه و وطنش کيوبا است

این پرنده به تيزی پر .  سانتی متر ميرسد٨/۵سانتی متر و طولش به 
  .زند و نوع مادۀ آن کمی از نر بزرگتر استمي

 آن در نوع ٢١٠٠تنها پرندۀ پستاندار خفاش است که : پرندۀ پستاندار
مشهور ترین آنها خفاشهای گياه خور اند . دروی زمين زنده گی ميکن

  .که در نواحی هند شرقی به سر ميبرند
یالک یکنوع حيوانيست که سر آن مانند سر گاو، دم : حيوان بی مانند

آن مانند دم اسب، جسم آن مانند گاو جنگلی و موهای آن مانند بز 
این . واز آن مانند طاووس استجنگلی، شاخ های آن مانند گاو و آ

  .حيوان در منطقۀ تبت واقع در چين یافت ميشود
 که به اندازۀ وجود دارددر افریقا یکنوع ماهی : ـ ماهی های برقدار

این برق از غده های شفافی که در شکم . صد ولت برق توليد ميکند
 آمازون نوعی ۀهمچنان در رودخان .آنها وجود دارد، توليد ميشود

 ولت در یک ۶٠٠ بنام هِنکليس وجود دارد که نيروی برق آن ماهی
 وجود دارد که  در جهانیکتعداد ماهی های برقی نيز. تماس است
ش سخت و شدید در خود احساس  دست بزند، لرزها آناگر کسی به

د و بجای تخم، نبدن پهن و پوست صاف داراین ماهی ها . ميکند
  . یک متر استهاد و طول آننچوچه ميده
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داشتن مکان آرام جهت مطالعه برای اکثر ما مفيد و 
 اگر در اتاق تو کس دیگری هم زنده گی ميکند .استسودمند 

 جای کافی نداری، جای را برای خودت ات هو یا اگر در خان
مثًال به اعضای خانواده بگو که هر شب ميخواهی ! پيدا کن

چنين هم. آشپز خانه را برای ساعتی مکان مطالعه خود بکنی
ميتوانی به عنوان آخرین چاره در کتابخانۀ عمومی یا در 

در صورت امکان، پشت ميز . خانۀ دوستت مطالعه کنی
بزرگی بنشين که بتوانی همه اشيایی چون کاغذ و قلم را هم 
دم دستت بگذاری تا مجبور نباشی هر بار برای دسترسی پيدا 

 روشن از اینکه. کردن به آنها از سر جای خود بلند شوی
بودن تلویزیون و رادیو و همچنين صدای مکالمۀ تلفونی و یا 

د، کوشش کن جایی شوت مهمانان مانع تمرکز حواس ميصحب
را برای مطالعه برگزینی که راحت بتوانی کار کنی و نور 

کافی داشته باشد ولی مواظب 
. باش که نور، چشمت را نزند

همچنان هوای اتاق تا حد 
  .امکان تازه باشد

گيزة اين نوشتار برگرفته از ان
 چندي "زهل آشكارا"فتمانيست كه گ

 يكي از برنامه هاي تلويزيوني از پيش
زهل .  است گرفتهايران يادداشت

 در كالج 4VMBOT Havoسال دارد و در صنف هفده آشكارا 
Brandsmaدر آينده در رشتة ژورناليزم و آرزو دارد و   مشغول آموزش است 

موفقيت تمنا داشته برايش  دست اندركاران نهال   .يا حقوق درسي بخواند
  . ميباشندخواهان همكاري بيشتر شان

  

 شهر ١٣۵٩ حمل ٢٢نام من فهيم نورشاهی است و متولد 
م در کابل در مکتب ایمنی شتا صنف ش. کابل ميباشم

بعدًا نسبت جنگ های تنظيمی وطن . چهلستون درس خواندم
به پشاور آمدیم و در آنجا ده ام همراه با خانواترک کرده  را

مدت سه ماه در آن مکتب . شامل مکتب عبداهللا بن زید شدم
درس خواندم و به دليل سواالت کنجکاوانه ولی بی غرض از 

مکتب را ترک . عقاید، توسط او لت و کوب شدم) مال(معلم 
و بنا به دالیل مکاتب  علت عدم دلچسپی به آن نوع گفته و به
 که در پشاور بودم، به جز از فرا ١٩٩٩ل  تا سااقتصادی 

، در کدام مکتب ١٩٩۵ه درسال گيری یک کورس پانزده ماه
مصارف رسيدنم تا به کشور . و یا مدرسه یی آموزش ندیدم

  .هالند را برادرم با زحمات و فدا کاری شبانه روزی پرداخت

مادرم را هشت سال . نهمين و آخرین فرزند والدینم ميباشم
به . با دو برادرم در هالند زنده گی ميکنم. ست داده امقبل از د

استثنای یک خواهرم که در پاکستان است، باقی خانواده ام 
  .در کابل به سر ميبرند

فعًال در امستردام زنده گی ميکنم و در شهر الیدن 
 MBOدر بخش  ID Collageمصروف درس خواندن در 

ن کارک (SCWدر رشتۀ ) تحصيالت مسلکی متوسطه(
ميخواهم که در آینده دانشگاه را . ستما) اجتماعی و فرهنگی

مطالعۀ انسان و خصوصيان " یا Anthropologyدر رشتۀ 
در پهلوی درس، هفتۀ دو یا سه روز کار . تعقيب کنم" آن

 مطالعه، دیدن فلم های هنری وقت فراغتم را بيشتر به. ميکنم
از . ری ميکنمسپ) بيشتر افغانی و ایرانی(جهان و موسيقی 

اینکه ميتوانم از مطالعه لذت ببرم، مدیون برادربزرگم هستم، 
 را برایم به" انيسد کمکيانو"و بود که هر ماه مجلۀ چون ا

خانه می آورد و همچنان برادر انجنير و شاعرم که زیاد مرا 
   .تشویق ميکرد و از آنجا ذوق مطالعه در من بيدار شد

  چرا مينويسم؟
که هر انسان دوست دارد احساسات  اطریفکر ميکنم به خ

و عواطف خود را با کسانی قسمت کند که برایش احساس 
  اما چون خود را تنها احساس کرده . ميدهند و درکش ميکنند

  

 خود را بيان کنم، احساس کرده ام ام و یا بلد نبودم که با زبان
نه به این دليل که آدم پيچيده و یا مشکل (که درک نمی شوم، 

نا خود آگاه احساسات !)  هستم کنجکاوتم، فقط شاید چوناس
خود را روی کاغذ می آورم و بعدش احساس ميکنم که خالی 

گاهی هم شاید . شده ام، و درک ميکنم که درک ميشوم
ميخواهم که از طریق نوشتن، نظر و عقاید خود را به هم 

ه اه تا حال نوشته هایم را بگيان بگذارم، ولی هيچمنسالنم در 
کسی نشان نداده ام و نمی فهمم  جز به چند دوست نزدیکم، به

  .چی نوشته ام و چطور نوشته ام که

  چرا فرهنگ و زبان خود را حفظ کنيم؟
منطقی است که هر آنچه زیبا و قشنگ است، باید به حفظ 

فرهنگ و زبان ما از زیبایی ها و مزایای بسياری . آن کوشيد
آن وجود دارد، هر انسان گرمی یی که در . برخوردار است

  وکه جِز آن بوده اند را به خود ميکشاند، به خصوص آنهایی
  .هستند

که انسان مدرن  کشش و گرمی فرهنگ ما آنچه است
يچيده ترین مسایل، فاقد آن پب، با وجود دسترسی اش به غر

  .ميباشد و هر روز بيشتر کمبود آن گرمی را احساس ميکند

جاذبه یی که دارد، از نظر فرهنگ بومی ما با آنهمه 
بسياری از هموطنان ما دور مانده و در بسياری موارد، 
ارزش های بيگانه جای آن را ميگيرد که در فرجام هموطنان 
متوجه این کاستی ميشوند و دوباره به فرهنگ بومی خود 

ما آن است و مگر ميشود بدون ریشه آخرریشۀ  .برميگردند
با !!) ودن را ترجيح دهيمبآری اگر مصنوعی (سبز ماند؟ 

ارج گذاشتن به ریشۀ خود، به سبز بودن خود ارج ميگذاریم 
عقب  به آنهایی که فکر ميکنند ما فطرتًا  و با سبز بودن خود

مانده بودهایم، نشان ميدهيم که ما هنوز زنده هستيم و هنوز 
اميد آن است که روزی دوباره باغ سبزی را تشکيل بدهيم که 

ان بارورش تخم گرفته شده بود، برای کشت روزی از درخت
  !زمين های مردمان تنگ نظر، خود خواه و احسان فراموش

با سپاس از فهيم ميرشاهي كه به پرسش هاي ما پاسخ گفتند و زحمت 
 متقبل شدند، وعده "نهال"فرستادن شماري از نوشته هاي شان را به ادارة 
ي از نوشته هاي شان ي هاميدهيم كه در شماره هاي آينده به نشر گزيده

  .بپردازيم

 مگر ميشود بدون ريشه سبز ماند؟

 فضاي مناسب براي مطالعه
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  ! سالمی  زنده گیا
 ۀ نامنيکه اشما  کي به هر یامج احمد نجانبيا

و خصوصًا به ! ميفرستمسالم  ديخوانيمن را م
  .ميگوي شادباش مهنيهموطنان دور از م

 یکي.  داردی مثبت و منفراتي از وطن تأثیدور
 نداشتن هاياز کمبود

 یسواد زبان مادر
نظر . باشديم

 ني من ایشخص
است که هر انسان 

 با نوشتن و دياب
 یخواندن زبان اصل

 ني به الي دلنيبه هم.  داشته باشديیخود آشنا
.  اشتراک کردمدني در شهر الیکورس زبان در

 و بعد از دي رساني پاهبخش اول بعد از سه ماه ب
  . کوتاه دوباره آغاز خواهد شدۀوقف
 جالب و پر اري سه ماه بسنيا

 شد و از معلم یآموزش سپر
 و ی سرابنيرومحترم خانم پ

 کورس را سر ني که ایکسان
  .پا ساختند، متشکرم

   از دنهاخی جاماحمد
  

 از خواهمياز همه اول تر م
 که معلم صاحب نيخانم پرو

 ی قلب تشکرميماست، از صم
 ما ی امکان را برانيکنم که ا

 مينوجوانان فراهم کرده تا بتوان
 ادي خود را یزبان مادر

 و با هموطنان خود ميريبگ
  .ميماس گرفته بتوانت

 شود،ي شروع ميی ما  به شکل ابتدای هادرس
 و سطح مختلف دارند و هيچون که شاگردان سو

  .ميکنيشروع م» الف، با«ما از 
 ما در ی را که معلم صاحب برای درسۀقيطر

 ٦٠ %بًايتقر.  خوب استتودي مکينظر دارد، 
  . باشدی منوشتن ٤٠% و خواندن 
 کي شده که هر ليک شاگرد تش١١ ما از صنف

 مختلف در هالند درس ی هاهيدر صنف ها و سو
 به زبان یادي زۀشاگردان شوق و عالق. خواننديم

. ندي آی دور میاکثر شان از راه ها.  دارندیمادر
 تا کنندي سفر مادي مدت زی شاگردان حتیبعض
 که دوارميام.  درسها اشتراک کنندبتوانند بهکه 
 ی مادرزبانگر نوجوانان هم کوشش کنند که يد

 دانندي مزبان کي که ی چرا که کسرندي گاديرا 

 دو داند،ي مزبان که دو ی شخص است و کسکي
 که در کشور ینوجوانان و جوانان.  شخص است

 توانندي به مشکل مکنند،ي می زنده گگانهي بیها
از فرهنگ و زبان خود باخبر باشند و من افتخار 

 هستند که با ی صنف نوجوانانني در اه ککنميم
 یوجود درس ها

 و یمکتب هالند
 خود اديمشکالت ز

باز هم کوشش 
 زبان که کننديم

خود را فراموش 
 ندهيمن به نما. نکنند

فاطمه همصنفی ما  از شاگردان اين صنف ازیگ
 ما نوجوانان ی را برای صنف درسنياايجاد که 

  .کنميم تشکر ،پيشنهاد کرد
   کارگرآرش

   خواهمي از همه منخست
 اديشما زحمت ز.  کنمیاز معلم صاحب تشکر

مقصد من از . دي استی و معلم مهربانديديکش
 ی زبان فارسیري گادي کورس، ني ایريفراگ
 ی ولخواندمي می درس فارسشيچند سال پ. است

 زبان را استفاده نکردم، اکثر لغت ني اکهيبخاطر
 ادمي به رهباها را فراموش کرده بودم و فعًال دو

.  گرفته امادي نو ی تعداد لغتهاکي و هم ندي آیم
 را ی است اگر جرئت صحبت به زبان مادرفيح
 خودم ی صداگري که سال ددوارمي نکنم و امدايپ

  . بکشمشتريرا ب
 ی با درس هااري اوقات بسني تأسف من در ابا

" یدر" درس یفاکولته مصروف بودم و برا
 رنيلوف       .مانديوقت کم م

 ةكه اين نامشما ر يك ـبه ه
 ! ميفرستمسالمديرا ميخوانم
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 حکم بين الملی شطرنج،  انجنير جمشيدیبا همکاری        به ادامۀ شماره گذشته

  بياييد شطرنج بياموزيم
  

 در شمارۀ گذشته با تاریخچه ،نو آموزان گرامی
وظایف   ها ومهرهشطرنج، ساختار تخته شطرنج 

کنون پيرامون دید؛ اآنها آشنایی حاصل نمو
آغاز بازی شطرنج بحث را دنبال  چگونگی

 .يمیمامين

نخست اختصار نام گذاری مهره های شطرنج را 
در زبان  انگليسی که بيشتر مروج کتاب های 
شطرنج در سطح جهان وفدراسيون جهانی شطرنج 
است، انتخاب نموده ویک بار دیگر به خاطر 

 :ميسپاریم

  (K)شاه
  (Q)وزیر
 (B)فيل
 (N)اسپ
   (R )ُرخ
عالمۀ اختصاری  پياده
 .ندارد

اشتن خوردن یا برد
 (X)یا )  : (ویازدن به

 (!)چال و یا حرکت خوب 
 (!!) بسيار خوب

 ( ? )حرکت خراب 
 ( ?? )بسيار خراب واشتباه 

  (.1 )حرکت ازجانب مهره های سفيد
  (…1 )حرکت از جانب مهره های سياه

خط یا فاصله بين حرکت مهرۀ سفيد ویا مهرۀ سياه 
  (-)نقطه از یک نقطه به دیگر

 ( , )کت مهرۀ سفيد ویا سياهفاصله بين حر
 (+) کش

 (#) مات ویا تسليم شدن ویا دنبال نکردن
  

  کهبگذاریدتخته شطرنج را مقابل خود طوری 
 و خانۀ سفيد در گوشۀ  دست چپ شما بهنآارقام 

  های سفيدمهره. پایين دست راست تان قرار گيرد
  : به این طریق جا بجا کنيدينی قطار پادررا 

 ( a )ستون  و  ) 1(  تقاطع ردیف خانه یی که از
 نخستين خانۀ  وناميده ميشود a1، به ميان ميآید

 خانه ای شطرنج است و رنگ آن سياه ۶۴تختۀ 
ن خانه  آ در پهلوی.رخ گذاشته شودميباشد و در آن 

b1)( فيل  ميباشد،اسپ از) ( در خانه )سياهc1 (
در .  است مخصوص وزیر )(d1خانه ن آودرکنار
ًا گيرد وبعدميقرار ) e1 (ۀ خاندر شاه یر،وزپهلوی 
 مخصوص شاه  ویا فيل)سفيد( دوم  فيل)f1( در خانه

ن  آ دوم ودر پهلویاسپ ) g1( ۀ خان درودر کنار فيل
ن سفيد آ ۀ که خان جابجا ميشودرخ دوم) h1(خانه 
 های مهره به همين ترتيب در قطار هشتم تخته است و

که  ها پياده ،سوار هااین مقابل . سياه گذاشته ميشوند
جا بجا  ،نها ناميده ميشوندآ پاسداران و یا محافظين

را بخاطر پيشروی به طرف  گی خوده اد آمو ميشوند
مادگی  آ هامهرههر کدام از . ميگيرندمقابل قطارهای 

 حتا اگر از بين بروند، شاه و مهره ؛جنگ را دارند
 را  شاه که خودتنها. ميکنندمحافظت های دیگر را 
 و در صورتی که مورد حمله قرار بگيرد قربان نميکند

وانند، بازنده ميشود و نتو مهره های دیگر از او دفاع 
در شطرنج خود را تسليم حریف ميکند که این را 

  .  ميگویند یا باخت"مات"
 ۀهر مهره ویا داندر شمارۀ گذشته، طرز حرکت 

 برای یاد آوری شما و است  شدهتوضيحشطرنج 
دار، نظارت و نگریا سوظيفه رخ ؛ ميکنيم کهتکرار 

نگهداری کوچه های افقی 
و عمودی است و به 
همين شکل حرکت ميکند 
که در جریان یا دانه های 
دیگر را از بين ميبرد و 
. یا خود ازبين ميرود

 از بين بردن اسپوظيفه 
دشمن در خيز های 

  ميباشد کهپنهانی بغلی
 اسپ. د ميگویناسپنرا خيز آخيلی خطر ناک است و
یگانه دانه ای است که 
ی از باالی مهره ها

باید  خيز ميتواند و دیگر
ه باسخوب دقيق مح

 اسپوهر خيز  گردد
؛ نيم خانه ميباشد ویک

وظيفه فيل از بين بردن 
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 ویا کنج های خانه های دور  دشمن در زاویه ها

 یعنی فيل به شکل مایل ونزدیک شطرنج است،
حرکت ميکند که در مسير حرکت خود دانه ها را 

  با وزیر. از بين ميبرد و یا خود کشته ميشود
 وظيفه رخ وفيل را در دور ، بيشترصالحيِت

ونزدیک خود 
  وانجام ميدهد

 قوی مهره
شطرنج به 
شمار ميرود و 
نباید در مقابل 

 های مهره
 تر خود ينیپا

از . تبادله شود
حاظ ارزش ل

 اسپ رخ در برابر رخ و ،وزیر در برابر وزیر
 در برابر یکدگر نظر به موقعيت شان در وفيل

تخته ارزش دارند و ميتوانند تبادله شوند و در 
مجموع تمام مهره ها تا آخر بازی کوشش ميکنند 

  .که شاه و مهره های دیگر را محافظت کنند
است   دشمنحمله از شوظيفه شاه نگاه کردن خود

و اگر یکی از مهره ها در خانه های جوار شاه 
نشيند و از خود 
کدام پاسبانی نداشته 
باشد، شاه ميتواند 

 و دآن را از بين ببر
   .جانشينش شود
 بيچاره ۀوظيفه پياد

که در صف اول 
جنگ قرار دارد و 

یک ویا نخستين حرکت  در ،دی ناميده ميشویفدا
 حرکت دومی  و در به جانب مقابل ميباشددوخانه

صرف به اندازۀ یک خانه به جانب مقابل حرکت 
پياده . ميتواند

دشمنی را که در 
دو پهلوی مقابلش 
بياید، به شکل 

صرف  (حرکت فيل
 )به اندازۀ یک خانه
  .از پا در می آورد

  
حال به طور نمونه 

  :این بازی را در نظر ميگيریم
 غاز می نماید وآسفيد جنگ را  های  مهره معموًال 

شاه سفيد به پياده مربوطه خود دستور ميدهد که 
در مقابل شاه سياه نيز حکم  .دوخانه به پيش برود

 پياده و صادر مينماید که جلو دشمن گرفته شود

 در مورد قدم های . ميکند دوخانه حرکتسياه نيز
مهره ها  ،شدهيده  کامال سنج وبعدی نظر به پالن منظم

  .حرکت ميکنند
حرکت   )f3 (به خانه)  g1 ( خانهاسپطوریکه  

نموده تا پياده دشمن را از بين ببرد ولی قشون سياه با 
 خانه اسپ، احساس از بين رفتن عسکر ویا محافظ شاه

)b8 (به خانه  دشمنۀ از ضربهبانیخودرا غرض نگ  
)c6 ( بنابر اسپهدایت ميدهند ویا اینکه خود 

 صالحيت خود که پياده ویا محافظ شاه را در معرض
  .را ميرساند در دفاع آن خودرًا  فو،خطر ميبيند

وظيفه داده )f1(ه بعدی به فيل خانه ف در اجرای وظي
 های مهرهولی  جابجا شود )c4(ميشود تا در خانه 

 اسپ به  سياه  غرض از بين بردن محافظ شاه سفيد
. جا بگيرد) f6(هدایت ميدهند تا در خانه ) g8(خانه 

ب قشون سفيد چه تدابير را  جانحال شما فکر کنيد که
در پيش خواهند گرفت واین تمرین را چندین مرتبه 

ینده بتوانيم گام  آباالی تخته شطرنج تجربه نمائيد تا در
 از این قرار همين مثال توضيح شده. يشتر بگذاریمپ

  :است
1.   e2-e4,     e7-e5 .  
2.   Ng1-f3,   Nb8-c6 
3.   Bf1-c4,   Ng8-f6 

 
:یگرمثال های د  

1. e2-e4,   e7-e5 .  
2. Ng1-f3, Nb8-c6 
3. Bf1-c4, Ng8-f6 

  
1. e2-e4,  e7-e5 
2. f2-f4,   Bf8-c5 
3. f4xe5?, Qd8-h4+! 
4. Ke1-e2??, Qh4xe4# 

 
1. e2-e4,  e7-e5 .f2-f4  
2. Ng1-f3, Nb8-c6 
3. Bf1-c4, Ng8-f6 

 
1. e2-e4, e7-e5 
2. f2-f4,  Bf8-c5 
3. f4xe5?, Qd8-h4+! 
4. Ke1-e2??, Qh4xe4# 
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  برگرفته از تاريخ غبار، جلد اول

  عتيق اهللا فقيری: يص و ساده نويسی ازخلت
  

افغانستان از گذشتة دور 
   قبل از ميالد6تا قرن 

هزاران سال بکار بود تا انسان نيم برهنه و 
وحشی به مرحلۀ تمدن برسد، به خاطريکه همه 

اين تغيرات . تغيرات اول به آهستگی پيش می رود
ن و هر جا يک قسم نبود، بلکه بزرگ در هر زما

در زمان های مختلف نظر به شرايط محيط 
به همين خاطر .  پديد می آمدطبيعی و اجتماعی

 پيشرفت و ۀمرکز های تمدن قديم را که نمايند
مثًال . ترقی مردم اند، از يک ديگر فرق می کنند

در آسيا، بين النهرين و سرزمين کلده قديم ترين 
جهان اند که تاريخ آن از پنج مراکز تمدن و ترقی 

هزار سال قبل از ميالد شروع می شود و اساس 
  . علوم رياضی، نجوم و طب در آن جا گذاشته شد

مرکز دوم تمدن، کشور مصر در افريقا است 
که از سه هزار سال قبل از ميالد در مورد 

مرکز . حکمت، رياضی، طب و نجوم ميدانستند
رانه و فلسطين سوم تمدن کناره های شرقی مديت

است که در آن فنيقی ها و اسرائيلی ها از سه 
هزار تا دو هزار سال قبل از ميالد در تجارت، 
صنعت نخ بافی يا نساجی و بوجود آوردن الفبای 

هارم کشور چين چمرکز . فنيقی پيش قدم بودند
تاريخ آن از سه هزار سال قبل از ميالد  است که

تمدن جدا، در چين با داشتن يک . شروع می شود
صنعت نساجی، نقاشی، سنگ تراشی، رنگ 

 و باروت سازی؛ نده کاری، کاغذسازی، َک
همچنان در موسيقی، ادبيات دسترسی داشته و 

  .فيلسوفان، منجمان و تاريخ نويسان زياد داشت
مرکز پنجم تمدن بشريت، فالت، آريان و دو 

. است) افغانستان و ايران(طرف هندوکش 
و تا سه هزار سال قبل از ميالد در افغانستان از د

زراعت و آبياری پيش رفته بود و ساحۀ پر نفوس 
و توانگر بود و در هزار سال اول قبل از ميالد 

صنعت دستی، سکه سازی، طب، نجوم، در آنجا 
  .نساجی و فلز کاری رواج يافته بود

که يک و نيم هزار  مرکز ششم کشور هند است

شريعت و قانون، ا مردم آنجسال قبل از ميالد 
حکمت الهی و فلسفه، منطق و رياضيات، طب و 

  .نجوم می دانستند و تمدن مستقل داشتند
ا و دو سه جزيرۀ يونان و پمرکز هفتم در ارو

ايتاليا بود که از يک هزار سال قبل از ميالد 
کشور يونان، اساس بزرگ برای فلسفه، طب، 
 نجوم، رياضی، هندسه و غيره گذاشتند و چشمۀ

همچنان روم که . نشر اين تمدن در دنيا گرديدند
پيروی از دانشمندان يونان ميکرد، مرکز نشر و 

  .تمدن در قسمتی از جهان شد
 افغانستان اين يکی از مشخصات دورۀ تاريخ

است که با همه مدنيت های تاريخی جهان 
  .آشناست

 از طرف شمال با دشت )آن روز (افغانستان
 و پيوسته است، از های آسيای مرکزی نزديک

 ضبط آن قادر بهقديم ترين زمانی که تاريخ 
ده است؛ زيرا دشت ونيست، با انسانها مسکون ب

های آسيای مرکزی يکی از قديمی ترين مراکز 
 و از همين سبب تاريخ تاجتماعی انسانهاس

فغانستان با تاريخ آسيای مرکزی پيوند عميق ا
ستان چنانکه تاريخ ايران و هندو. خورده است

شمالی نيز با تاريخ افغانستان ارتباط قايم دارند، 
قرن ها با مردمان  زيرا مردمان اين کشور ها

افغانستان و آسيای مرکزی در يک جا زندگی 
حتی بعد . زبان سخن گفته اندکرده اند و به يک 

از تشکيل کشور های مختلف در اين ساحه، باز 
 ماند؛ همديگر بارزتر ها با ر کشوهم ارتباط اين

آسيای (خصوصًا افغانستان و ايرن و ماورالنهر 
که قرنها نمايندۀ يکنوع تمدن و پيشرفت ) مرکزی

بوده اند و آميزش آنها تاثير زياد بر هريک 
  .گذاشته است

 هر حال، از زنده گی دوره های بسيار قديم به
افغانستان، هنوز آثار و معلومات کافی در دست 

) تره کمر ـ هيبک(نيست، جز آنکه از مغاره 
اسلحه سنگ چقماقی و سامان استخوانی کشف 

" سنگ عتيق"ه است که متعلق به مردم دورۀ شد
 گوسفند اراز اين آالت انسانها برای شک. است

کوهی، آهو و اسب وحشی استفاده ميکردند و اين 
همان دوره است که انسان از حالت حيوانی نجات 

ساختن يافته، اما هنوز با زراعت، صنعت و 
مساکن آشنايی نداشتند و به مغاره ها پناه ميبردند 
.  و کار ديگری جز جنگ با حيوانات نداشتند
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فعاليت اين مردم کندن و تيز کردن نوک سنگ 

يکی از . های نا هموار برای دفاع و شکار بود
مغاره های مهم افغانستان قديم هم مغارۀ بزرگ 

 سه در يک کيلومتری بت پنجاه و" (چهل ستون"
ما ميتوانيم بگوييم که جامعۀ .  است) متری باميان

افغانستان از بيست هزار سال قبل از ميالد موجود 
که از نه هزار سال " (سنگ جديد"بوده و تا دورۀ 

مراحل مختلف تکامل ) قبل از ميالد شروع ميشود
 جامعۀ بدوی اشتراکی، طائفوی و را پيموده و از

. گرديده است" فلزات"مادر شاهی داخل مرحلۀ 
در اين وقت مس جای آالت سنگی را گرفت و تير 
و دشنه و کارد و بيل و غيره ساخته شد، صنعت 
کوزه گری ترقی کرد، تبادل و حمل و نقل توسط 
حيوانات مروج گرديد، مالداری و انکشاف 

اال برد و تقدم زن بر زراعت هم مقام مرد را ب
  . مرد از بين رفت
ی در باستانشناس امريکاي ریپداکتر لوئی دو

جنوب شهر مزار و " (اق کپرک" در ١٩۶۵سال 
نشانه های از قبيل آيينۀ برنجی، ) کنار دريای بلخ

 و دست بند، اسلحه و قيزه اسب و نگين ترانگش
ر و غيره شواهدی بدست آورد تالجوردين انگش

ـ از دو تا نه "  سنگ جديد"ه دورۀ که متعلق ب
در اين ساحۀ . هزار سال قبل از ميالد ـ است

بزرگ بز و گوسفند موجود بود و اين ساحه داخل 
 بار حبوب غذايی در نآن منطقه يی است که اولي

اين . دنآن زرع گرديد و حيوانات اهلی شد
باستانشناس معتقد است که اين آثار از بيست هزار 

گی ميکند و چنين آثار   ميالد نمايندهسال پيشتر از
تا حال از آسيای مرکزی و هندوستان بدست نيامده 

پنجاه " (منديگک" در ١٩۵١حفريات سال   .است
نشان داده که مردم ) نج متری شمال قندهارپو 

افغانستان از سه هزار سال قبل از ميالد، ساکن و 
ميساختند،  ده نشين بوده خانه هايی از خشت خام

اسلحه و . رداختندپ زراعت و مالداری ميبه
زيورات مسی و ظروف سفالين کشف شده هم ـ 
که دارای اشکال هندسی اند ـ نشان دهندۀ سطح 

همچنان در مييابيم . بلند پيشه وری آن دوره است
که افغانستان شاهراه تقاطع بين وادی سند و 
ايران، در سه تا يکهزار سال قبل از ميالد بوده 

نگ افغانستان در مناطق جنوبی و فره. است
زراعتی کشور از سه تا دو هزار سال قبل از 
ميالد انکشاف چشمگير نموده بود و از راه 

) موهنجه دير و غيره(بلوچستان با تمدنهای قديمی 

همچنان نظر به کيفيت گندم . ارتباط نزديک داشت
، يعنی يکی ان مقام اول در جهان داردانستافغ

  .کشت نباتات به شمار ميرودازنخستين مراکز 
گرچه از ساختار اجتماعی دوره های قديم 
افغانستان معلوماتی در دست نيست، مگر از 

در رئيس پاجتماع های بعدی ديده ميشود که 
خانواده، ريش سفيد و بزرگ رئيس طائفه بود و 
گاهی از اتحاديۀ بزرگتری از چند قبيله تشکيل 

چند هزار سال س ميفهميم که افغانستان پ. ميشد
يک پيشرفت بزرگ اجتماعی قبل از ميالد داخل 

نادعلی (ويرانه های قصر های قديمه در . شده بود
های قديم جامعۀ ه نيز يکی از نشان) سيستان
انکشاف زراعت و آبيار،  .ی افغانستان استتطبقا

باعث بوجود آمدن واديهای سرسبز و شهر های 
نه شهر ها اين گو. نفوس ميگرديدپر پر ثروت و 

شهر قديم . تمورد حملۀ قبايل بدوی قرار ميگرف
بلخ که مرکز اقتصادی و سياسی باختر بود هميشه 
مورد تهاجم و حملۀ توريايی های سوار کار و 
چادرنشين آسيای مرکزی  قرار ميگرفت و در 
نتيجه ضرورت دفاع در برابر تورانی ها يکی از 

بتواند هم عوامل تشکيل دولت گرديد تا اين تشکيل 
داخل را اداره کند و هم در وقت خطر از منطقه 

بعد ها اين دولت قوی شد و به امور . دفاع بتواند
  .رداختپمردم 

ازی دها ( قصۀ ،از داستان های مشهور قديم
يعنی پادشاه چند هزار سال ) حاک مارانضکايا 

 بهکه از راه ايران  يش بين النهرين استپ
 راارادات  پيشدادی پلت افغانستان حمله کرد و دو

که پايتختش بلخ بود، سقوط داد و جمشيد پادشاه 
بعد شاه ديگر . تاج و تخت را از دست داد

 قيام کرد و به بين ) فريدون يا تری تونا(دادی پيش
النهرين عسکر کشيد و ضحاک را شکست 

پادشاه آثوری در هزارۀ اول ) نينوس(همچنان .داد
ن وارمنستان به قبل از ميالد، از راه ايرا

شهنامه ها . افغانستان حمله کرد و بلخ را فتح کرد
از سلسله دولتهای قديم افغانستان بنام پيشدادی و 

و اسپه ها داستان های بزرگ ) کوانی(کيانی 
در طی همين پيشرفت .رزمی را حکايت ميکنند

های اجتماعی بود که مردم افغانستان از مرحلۀ 
ه به مذهب روی اساطيری و ماده پرستی گذشت

نتيجۀ اين تکامل در هزارۀ قبل از ميالد . آوردند
" اويستا"در يکی از قديمترين کتابهای جهان بنام 

  .ديده ميشود



 ت،ی از آنکه دموکرشيپ
 ونانی بزرگ لسوفي فنیا

 م،يباستان را بشناس
 شیداي پري سۀ مقدار در بارکیضرور است تا 

 وجود داشته تی که قبل ازدموکری فلسفی هاشهیاند
  .ميبفهم
 در زبان لسوفي فمي که بدانستي قدر کافنيهم
 واژه نیاست و ا" دوستدار خرد" ی به معنایونانی

 اطالق ی کسانی به تمامالدي از م سال قبل٦٠٠از 
 خود ۀ علوم زمانی به تمامکسوی که از دیگرديم

 د،ی به سواالت جدگری دیاستاد بوده اند و از سو
  .کردندي تازه ارائه میجوابها
 ی بشرۀ جامعلسوفي فني سوال شود که اولاگر
لس   از تاشي پایاما آ" لس تا "ندیگوي همه مست؟يک

 ونانی فلسفه قبل از تمدن !یفلسفه وجود نداشت؟ بل
 در ی کمکی و ني شده بود؛ مثًال در هند، در چدايپ
 یعنی فلسفه بصورت ُمَدِون یول...  باستانیانایآر

 آمده است، ود باستان بوجونانینوشته شده، در 
 ی آورادی نوشته نیهمان طور که در بخش اول ا

 و ستی بشرۀ تفکر جامعۀجيشد، فلسفه و علوم، نت
  . اندلي دخادی زای ها و اقوام در آن کم تي ملیتمام
 ی سوال کردن و برایعنی گرفت که فلسفه ادی دیبا

 در هر لسوفياگر ف.  کردن استدايسوال جواب پ
 ی طرح نکند و جواب هادی سواالت جدخی تارۀدور
 ی ندهد، فکر آدمیگری دلسوفي فای خودش ایآنرا 

 ثيحتالس به . شودي گنده مستاده،ی ایمانند آبها
 عالوه بر آنکه در آن ی بشرۀ جامعلسوفي فنياول

 و نجوم استاد بود، به طرح کیوقت بر هندسه، فز
  :کردي مثًال سوال مزد،يپرسشها دست م

تمام  "ایو " کند؟يچرا آهن ُربا آهن را جذب م"
. گریو سواالت د"  از چه ساخته شده اند؟أياش
  بهیزي که هر طفل از لحاظ سوال بر انگندیگويم
 شباهت دارد، چون کودکان و نو جوانان لسوفيف

 کردن جواب دايدد پس در شهي و همپرسندي مشهيهم
 که گفت تواني رو منی قانع کننده استند، پس ازیها

 کودکان و نو جوانان که از ذات یکار پرسشگر
 است و ی حرکت فلسفکی رد،يگيتفکر شان منشأ م

  کوچکلسوفي فکی خورد سال، ۀندیهر گونه جو
 افغان نه نی از والدیارياست، اما متأسفانه که بس

 کنند بلکه ی خورد ساالن توجه نمیتنها به پرسشها
 ی بی سوهبه خاطر رگبار پرسشها، کودکان را ب

 مجبور اند که حتا نی والددهند،يجرئت شدن سوق م
  . پاسخ بدهندز،ي سواالت کودکان ننی تریبه فلسف

 ی نین "ایو" ست؟يخدا چ: "پرسدي کودک میوقت
 نیپاسخ ها اکثرًا به ا" د؟ی آیگک از کجا بوجود م

  "... نکنی ادبیب: "گردديخالصه م

 ما ۀ هر صورت قصبه
 و ديچرخي تالس میرو
 ني که تالس اولميگفت

 جالب در اري بسۀ قصکی.  استخی تاریپرسشگر فلسف
 لسوفي فکی از آن نبوغ ی تالس وجود دارد که آگاهۀبار

   .دهديرا نشان م
 ني اش توهی بخاطر مفلسی که تالس را همگندیگويم
 چرا ی بزرگ هستنقدری که اگر تو اگفتندي و مکردنديم

 ديفهمي تالس که نجوم م؟ی پول ندار؟ینان خوردن ندار
 حاصل خوب خواهد تونی زندهی کرد که سال آیني بشيپ

 ی فراهم کرد و تمام دستگاه هایبه عجله پول. داشت
به اجاره " وسيف"و " هيملط" شهر دو را در یروغن کش

 تونی و زدي فرا رستونی زمان محصول زی وقت.گرفت
 ی روغن کشی دستگاهای شد، ناگهان باالادی زاريبس
 را که خودش یمتي شد و تالس هر قروباري بتونیز

 مدرک پول نی کرد و ازقي تطبیخواست، در روغن کش
 ده اگر بخوالسوفي بدست آورد و ثابت کرد فیفراوان

.  کار عالقه ندارندنی به اشانی ای پولدار شود ولتوانديم
 بوده ی کسانخ،ی بزرگ در تارلسوفاني فتی اکثریبراست

 ی را به فقر و غربت به سر برده اند و برایاند که زندگ
دانش شان .  به دربار شاهان کله خم نکرده انددنيرس

   .ندی بگوی خدا حافظ،یباعث آن شده که با چاکر منش
 تی که چرا دموکرمي تا بگوئمی کردیی مقدمه سرانجایا تا

  م؟ينامي ملسوفيرا ف
 در الدي قبل از م٤٦٠ در سال توسی دموکرای تیدموکر
 نمود یادی زیاو سفر ها.  آمداي به دنونانی" آبدر"شهر 

.  کار کردیمصر) رانينانج( سال با مهندسان ٥و مدت 
 به الدي قبل از م٣٧٠ از آنکه در سال شي پتیدموکر
در : " بجا ماند، مثلیادی برود، از خود آثار زیجاودانگ

دوزخ "، "  انسانعتي طبۀدر بار"، "  روانمش آراۀبار
 ی هماهنگینيعلل زم"، " سه نسلۀدر بار"، " ها

  ..."اعداد
 لسوفي را فتیدموکر

 ی و.خندان لقب داده اند
 ییبه انسان و توانا

 ني انسان، خوشبیفکر
 یآدم که گفتيبود و م

 به مدد حواس توانديم
 خود، جهان و ۀپنج گان

. منجمله خود را بشناسد
 تیاز آنجمله که دموکر

به َخرد وشناخت باور 
 خود یندگزداشت، تمام 

را صرف مطرح کردن 
  . تازه کردی جوابهاافتنیسواالت تازه و 

 فرهود.  م
 Democritus تيدموکر 



 و روان نی شيریلي زباِن خاني نوشته و بتیدموکر
ا با کلمات  ری جنجالاري بسلیداشت، مسا

  .کردي ماني  بارسادهيبس
 بودند دهي عقنی به اونانی مردم تی از دموکرشيپ

 دی آی که در آسمان بوجود میري و شديکه خط سف
عبارت از )  دنباله دارۀستار ( گردديو ناگهان گم م

 "هرکول"طفل ) یالهه خوشبخت ("هرا": آنست که
 است که در هوا به یی خداري شنی و ادهدي مريرا ش

 و د آمتی دموکریول. شودي مدهی خط دکیشکل 
   :گفت

 که ستي نیري رنگ، شیري و شی خط نوراننیا"
 زدیري م"هرکول" به دهن طفل "هرا"از پستان 

 ثاقب ۀاري حرکت سۀجي نتی خط نورنیبلکه ا
 تیبه عجله مردم آن روزگار دموکر." است

 که تا اکنون یزيهمان چ. دندينام" کافر" را چارهيب
 و پرسشگران نيبه حق کاشف

  !خورديتاپه م
 در یعنی تی زمان دموکردر
 دانشمندان ني باستان در بونانی

 سوال مطرح نی السوفانيو ف
بوده که جهان از چه ساخته 

 جهان يۀ اولۀشده است و ماد
 آب، خاک، اني در مای آست،يچ

 هيباد و آتش کدام مواد اول
 نه تی از دموکرشياست؟ پ
 و ني بلکه در چونانیتنها در 
 اده در مورد چهار مزيهند ن
  . وجود داشته استیاتینظر
 کی ی آمد و روزداني به متی که دموکری وقتاما
 کرد و مي را باز نمي کرد و آن نمي را با کارد نبيس
 رساند که دگر نتوانست، یی قطع کردن را تا جانیا
  از عقل ولسوفي فنیتوته کند، چون ارا  بيس

 جهي نتنی برخوردار بود ناگهان به اۀژیهوش و
 شده باشند ته ساخدی بایزي تمامًا  از چًاي که اشديرس

 کوچک ۀ کوچک است و آن ذرۀ ذرکی زيکه آن چ
  . کردی است، و آنرا اتوم نام گذارهی قابل تجزريغ

به .  انددهينام (ATOME)  را پدر اتومتیدموکر
 گفت که یم آمد و نی نملسوفي فنی اگر ایراست

، مگر تا مدتها ند از اتوم ساخته شده اايتمام اش
بود؟ ي در مورد شناخت جهان سرگردان نمتیبشر

 ی در زمانتی را دموکرخی کشف تارنیبزرگتر
 د به آن حايمي و نه ککیانجام داده است که نه فز

 نرویتکامل داشت و نه البراتوار وجود داشت، از ا
 سال ٢٤٠٠ و دالي سال قبل م٤٠٠کشف اتوم در 

 توجه . بوده استییقبل از امروز گپ فوق العاده 
 تا تی اتم دموکرۀشی اندیعنی" سمياتوم" که ديکن

 اتوم ستمي و در آغاز قرن بافتی ادامه ستميقرن ب

  . شدهیتجز
 ۀ کنندحی بلکه تشرستي تنها کاشف اتوم نتیدموکر

 اتوم را ی وقتگفتياو م.  جهان استیشناخت عموم
 در همان زمان تیدموکر! ی جهان را شناخته ا،یبشناس

 که اتوم ها گوناگون اند؛ مثًال اتوم روغن با اتوم گفتيم
سرکه فرق دارد و اتوم سنگ با اتوم آهن فرق دارد و 

 در ی در درون هر شی ها ابدتوم که اگفتيهمچنان م
 را لسوفي فکی گفته ها اوج نبوغ نیا. حال حرکت اند

 ییاگر امروز آدمها. دهديان نشان م انسمتری قدخیدر تار
 خود از اتوم ی هابي که بخاطر پرکردن جشوندي مدايپ

 ست،ي نتی گناه دموکرسازند،ي می بمب اتومت،یدموکر
 تی دموکرۀ عاطفو است که احساس یبلکه گناه دانشمند

 را طي اتوم راکشف کرد تا انسان، محتیدموکر. را ندارد
 انسان یفاه و خوشبختبشناسد و از شناخت خود بخاطر ر

 نه سازند،ي می بمب اتومکهي تمان آنانیاستفاده کند، ول
کنند ي انسان فکر میبخاطر خوشبخت

  ُپر ی فقط برا،نيونه به سرنوشت زم
  !کنندي خود فکر می هابيکردن ج

 دانشمندان و یروح و روان تمام
 انسان و ی آزادی که برایلسوفانيف

  و اکنوندنديسعادت بشر زحمت کش
 اگر از باشديدر گور خفته اند، ناشاد م

 به نفع خی آن جاودانگان تاراتيکشف
  . استفاده نگرددتیبشر

 وجود ی عاقلري عاقل و غچي هامروزه
 باشد، دهيرا نشن" اتوم "ۀندارد که واژ

 که با شوندي مافتی ی کمتر کسانیول
 Democritus یعنی کاشف آن نياول

  . در خور  داشته باشندییآشنا
امروز نه . است" یناسپاس"، "ی فرهنگیب "ی معناکی

 ی عقب مانده بل در فرهنگ هایتنها در فرهنگ ها
. شودي میري جلوگخی از گرفتن نام بزرگان تارزيُمَدون ن

 یبمب اتوم. توسیمنجمله از نام درخشان دموکر
حتا امروز . دی آی خوششان نمتی نام دموکری ولسازنديم
 بدون آنکه به دی آاني بمتی از دموکری نامی وقتزين
 آن بزرگ مرد اورند،ي فرو بمي بزرگ آن سر تعظاشفک
 کافر و الست،ی ماتر،ی را بنام دهریی خرد گرایايدن
 که دانندي نمیول. ندیگوي از مد افتاده، می واژه هارهيغ

 خود را ی آزادرقي بکهي وقتتی بشری روزی نیروز
 که در یلسوفاني و فنيف کند، از تمام کاشستادهی انيدر زم
 اند، بطور ختهی رفاه و سعادت انسان عرق رۀعرص
 ميگوئي که متی بشرنیو ا.  خواهند کردی قدر دانیاساس
 با دی اند که باني زمی کودکان و نو جوانان امروزنيهم

 ابندي پرورش بخی تارانی از خرد گرای سپاسگذاريۀروح
ع  به نففه که از علوم و فلسی کسانیتا در مقابل تمام

 با چراغ علم به کنند،ي خود و کشتار مردم استفاده مبيج
  .زنديمبارزه برخ
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   همراه با آموزگار شان"ابو علي سيناي بلخي"شاگردان كورس
  انجنير پروين سرابي در برنامة پايان سال تعليمي 

 

 در هر كشوري "نهال"از دوستداران 
كه استند، صميمانه خواهشمنديم تا 

ان، اين  شبا ارسال تصاوير عزيزان
  .ندصفحه را رنگين نگهدار
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  نوشتۀ لطيف ناظمی

درست بنويسيم
  

يرامون زبانی سخن می رانيم، با دو مفهوم پگاه هر
 نخست صدا ها و .و دو نموِد آن زبان رویارویيم

آواهایی که آن زبان را می سازند و دو دیگر نشانه 
  .های نوشتاری یا نمودار نگارشی آواها

ر خط نشانۀ مادی، محسوس و نوشتاری برای ه"
دیدۀ پبه این ترتيب، زبان یک . بان استنظام ذهنی ز

ذهنی واحد با دو تظاهر مادی متفاوت است که یکی 
  ."نوشتاری و دیگری گفتاری است

زبان فارسی دری نيز مانند دیگر زبانها، دو 
 و صورت نوشتاری یصورت دارد، صورت گفتار
ت این زبان آشنایی رو کسانی که به هر دو صو
لم را دارند و هم نوشتن دارند؛ یعنی هم توانایی تک

وخواندن را می دانند؛ در شمار با سوادان اند و 
نا اند و توانایی شکسانی که تنها به نمود لفظی زبان آ

  .؛ در شمار بيسوادان انددندارن خواندن و نوشتن را
يش از امروز، در پفتنه یی که یک ربع قرن 

؛ یکی از دستاورد های غمبار آن این دسرزمين ما افتا
گروه بيشماری از شهروندان را آوارۀ کشور  ود کهب

اقامت طوالنی ایشان در کشور . های دیگر ساخت
های بيگانه، سبب زایش نوزادان و یا بزرگ شدن 
کودکان فراوانی در سرزمينهایی با زبان های بيگانه 

  .گشت
زبان مادری خویش فاصله  این نسل آرام آرام با

ود به سوی زبان گرفت و نا آشنا ماند و ناگزیر ب
  .درتاب گردپکشور ميزبان 

برخی از اینان، با زبان نگارشی خویش بيگانه 
ی آموزش پماندند و خانواده های شان نيز هرگز در 

يفتادند و در زبان مادری خط وسواد برای اینان ن
افزون بر این، بخش عظيمی از . واد ماندندخویش بيس

 مخلوط و این نسل، زبان گفتاری خویش را به گونۀ
گانی ان و با نظام واژب زبان کشور ميزآميخته با

  .محدود فراگرفتند
ی گشایش پنهاد هایی هم که اینجا و آنجا، در 

يروزی پمراکز آموزش زبان افتاده بودند، به 
محسوسی دست نيافتند و سر انجام، هزاران تن از 
جوانان ما به نمود مکتوب زبان مادری خویش آشنا 

  .بيسواد ماندندو و  نگشتند
از شمار اسبابی که ميتوان برای ناکامی این مراکز 
آموزشی بر شمرد، یکی هم شيوۀ نادرست و سنتی 
تدریس بوده است و از جایی که برخی از 
آموزگاران، خود به ویژگيهای دستوری و ساختاری 

زبان خویش وقوف نداشتند، ناگزیر راه به دهی 
  .نبردند

شتاری ما نيز، دشواریهایی ذیرفت که زبان نوپباید 
دارد که امر آموزش این زبان را برای همزبانان و یا 
بيگانگان دیریاب می سازد و بایسته است به برخی از 

  . دشواریها اشارت راندنای
برای این که با دشواریهای زبان فارسی دری، 
اندکی آشنایی به هم رسانيم، بایسته است تا برخی 

  .بانشناسی را دریابيمازمفاهيم و مقوله های ز
  :آوا

یيم، آوا ور رویا(Phone)ما در زبان با آوا ها 
در اثر برخورد هوا با بخشهایی از  صوتی است که

منابع صوتی انسان، یعنی حنجره، دهان، زبان و لبها 
يوند پدیدۀ مادی است که با زبان پآوا . به وجود می آید

مادی دارد و برای نظام ذهنی زبان به عنوان نشانۀ 
  .شناخته ميشود

 اند و کوچکترین واحد های ید های صوتحآوا، وا
یا ) واج( زبان را (Sound Units)صوتی 

(Phoneme)واجها در واقع، آوای .   می خوانند
هر یک از حروف . نمودار های نگارشی زبان اند

الفبا کوچکترین نمودار نگارشی زبان اند که آنان را 
(Grapheme)ر « حرف گونۀ نمونه به .  می نامند

هنگامی که آن را تلفظ . یک حرف یا گرانيم است» 
است؛ اما در » ر « می کنيم، آوای آن، واج حرف 

 فزبان فارسی دری، یک واج گاهی نمودار چند حر
 .رداختپیا گرافيم است که به آن خواهيم 

واجهای زبان فارسی به سه دسته بخشبندی 
  :ميگردند

  (Vowel) اواجهای مصوت یا واکه ه -١
 (Consonant)واجهای صامت یا همخوان ها  -٢
 (Semi vowel)واجهای نيمه صامت  -٣
اگر واک که به کمک ارتعاش تار آداها در "

می شود، درگذر خود از اندامهایگویایی  حنجره توليد
، ن، غلتایاز نوع اهتزازی، سایش(به آن چنان مانعی 

ای وآبرخورد نکند که در نتيجۀ آن،) کناری و غيره
اما . تازه یی بدان افزوده شود، آن را واکه می گویيم

اگر واک یا هوای باز در گذر خود از اندامهای 
گونه مانعی از انوع باال برخورد کند  گویایی، به آن

که در نتيجۀ آن، آوای تازه یی به آن افزوده شود، آن 
  )٢."(آوا را همخوان می گویيم
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هشت واکه را می ) گویش کابل(در فارسی دری 
 به دو دستۀ بلند و کوتاه ميتوان  آنها راشناسيم که
  .تقسيم کرد

  :واکه های بلند -١
که در آغاز کلمه به همين ) َ a( يا ) آ (  واکه -الف

و در ميان کلمه ) ا ( ايان کلمه به گونه پگونه، در 
 می نمودار) ا ( و هم به صورت ) آ ( هم به صورت 

 :گردد
  .آیينه، آب، آن:  در آغاز واژه-

  .جاللتمآب، نان، باران: ـ در ميانۀ واژه
  آیا، جدا، فردا: ایان واژهپـ در 

  ) ]uَ(يا واو معروف » و « [ ب ـ واکۀ 
او ( این واکه در آغاز واژه به گونۀ : در آغاز واژه

  نگاشته ميشود؛) 
  Ustadًَ، اوستاد Uftadan نچون، اوفتاد

  :شتیاددا
 می (O)واژه ها را اکنون با واکۀ کوتاه این 

  ،(Ostad)،  َاستاد (Oftadan)نویسند؛ چون ُافتادن 
  )urَd (، دور ) urَn( نور : در ميانۀ واژه

  )uَabr(ابرو ) uَsَ(شو : ایان واژهپدر 
  ]وای مجهول » و « [ ج ـ واکه 

  )ً Sur( ، شور (Kur)کور : ـ در ميانۀ واژه
   ) ju(، جو gisuگيسو : ژهایان واپـ در 

  )آ ] ( يای معروف » ی « [ د ـ واکۀ 
  :نمودار ميگردد) ای ( در آغاز واژه به گونۀ 

  َ arَIsَ، ایثار anَIm ایمان، -
 Sirَ ، سير Sir)  نوشيدنی (شير :  در ميانۀ واژه-

  badi، بدی stiَKeکشتی : ایان واژهپدر 
   )i] ( يای مجهول » ی « [ هـ ـ واکه 

 چون ایزا)  ای (آغاز واژه با زهم به گونۀ  در ـ
izār 
 

ضد (َ ، سير Sir) حيوان(شير : ـ در ميانۀ واژه
 Sir) گرسنه

 ni، نی baliبلی : ایان واژهپـ در 
  دنباله دارد

  
  

  بياييد فارسی بياموزيم
   انجنير پروین سرابی:تهيه کننده
  والدین  و استادان گرامی،

فغانهای بادرک که با  آنعده ا از سپاس بيکران
تدریس لسان مادری برای کودکان وطن دروازۀ 
خودشناسی، اعتماد به نفس و سعادت را بروی نهاالن 
ميهن عزیز ما ميگشایند و همچنان از آنعده هموطنان 
علم پرورم که با پيشنهادها، انتقادات سالم، و تشویق 
های بيشائبۀ شان مرا در پيشبرد این امر مهم انرژی 

ند، قلبًا اظهار امتنان نموده و موفقيت مزید درین داد
  .راستا برایشان تمنا دارم

قبل از اینکه به تدریس درس دوم بياغازم قبل تذکر 
ميدانم که تعطيالت تابستانی عنقریب شروع ميشود 
وکودکان ما به استراحت ضرورت دارند، پس نباید 
اوقات رخصتی رسمی شانرا با آموزش اجباری 

زیرا کودکان خویشتن را آماده و . ختناخوش سا
مستحق این رخصتی ميدانند و ميخواهند که به اندازۀ 

اگر کودک . کافی مانند هم صنفی های شان لذت ببرند
خودش ميل و رغبت دارد که به درسش ادامه بدهد با 
کمال افتخار و آمادگی کامل به خواستش لبيک 

  . بگوئيد

  
دتش کوتاه بود به با اینکه م٢٠٠۵سال اول تعليمی 

برای اینکه کودک زحمتش را بی . پایان ميرسد
حاصل فکر نکند پيشنهاد ميکنم که پی گيری اش را 
در امر آموزش زبان با یک تحفۀ کوچک قدر و 

  . ستایش کنيد
» و، ز، د، هـ «در درس قبلی مسئووليت تدریس 

را  گذاشته بودم، بعضی از دوستان هموطنم با من به 
که دریافت رسم ها و تنظيم مواد درسی تماس شدند 

برای شان مقدور نيست و پيشنهاد نمودند که از همين 
طریق و به همين ترتيب تدریس حروف صورت 

باید متذکر شوم که نشریۀ وزین نهال هر سه . گيرد
ماه به چاپ ميرسد، کودکان باید برای سه ماه یعنی 
فته دوازده هفته مواد درسی داشته باشند و در هر ه

یک حرف نو بياموزند که هر حرف حد اقل سه 
 صفحۀ این ٣۶صفحه را در بر ميگيرد که در نتيجه 

نشریه  باید برای تدریس زبان مادری اختصاص داده 
شود، با اینکه به خواست تان جواب مثبت داده باشيم 

=  ، زo=  ، و r=،رd=د« اینک به تدریس حروف
z «افی صرف نظر ميپردازم و فعًال از تمرینات اض

    .ميکننم
  .لطفًا به صفحۀ نخست مراجعه کنيد    

  



گزارش ترينگ مسئووليت والدين در قبال 
 ملکه هاشمی       تربية اطفال ميان دو فرهنگ
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يرامون زبان و جايگاِه فرهنگی آن پ
سخن به تکرار آمده که ضرورت 

  .بازنويسی آن در اين مقالت نيست
در اين نوشتار به اين گفتۀ فرزانه يی 
از باختر زمين بسنده می کنيم که انسان 

حيوان به اضافۀ زبان تعريف و  را
از همينرو فرزانه . شناسايی کرده است

 و فلسفۀ گانی سده هايی پسين به زبان
زبان و پيامد منطقی آن از زاويۀ ديگر 
درنگ داشته اند و آن را در محور 
 شناخت شناسی، آموزش، ادبيات و طيف

هايی 
مختلف از 
آگاهی وو 

 بيان
 نشانی

  .کرده اند
گفته های آمده، انسان  با در نظرداشت

در هرموقعيت و جايگاه، ناگزير از 
  .می باشد آموزش و فراگيری زبان

ه اين ضرورت برای آدم تبعيدی به ويژ
آدم . بيش از اندازه احساس می شود

تبعيدی که از يکسومجبور به فراگيری 
زبان و فرهنگ کشور ميزبان می باشد 
و از سوی ديگر به زبان مادری و بومی 

چرا که اين زبان مادری و بومی . اش
است که آدم تبعيدی را به بن مايه ها و 

و فرهنگی ريشه هايش و هويت تاريخی 
  .آشنا می سازد

خوشبختانه برای فراگيری و آموزش 
زبان مادری در کشورهای ميزبان 
امکانات مختلف و متعدد در اختيار 
داريد، به ويژه برای کودکانی که در 

  .غربت بزرگ می شوند
نويسی در   نامساده ترين آن همانا

کورس های زبان می باشد و يا آموزش 
ی بزرگان آن در خانه به کمک و يار

خانواده، بزگانی که زبان مادری را 
  .درست آموخته اند

يکی از راههای آموزش زبان همانا 
استفاده از منابع سالم آموزشی بويژه 

. که در اين راستا ميکوشنداست نشراتی 
نمونه ای از اينگونه " نهال"فصلنامۀ 

نشريه هاست که خواهان رويکرد بنيادی 
ن ميباشد؛ و علمی بر مسئلۀ آموزش زبا

چنانچه تا به امروز اين نامه کوشيده تا 

با استفاده از تجارب دست اندکاران 
ههای علمی و آزمون شدۀ اآموزش، ر

آموزش را در خدمت نوآموزان قرار 
  .بدهد

برای سر و سامان دادن بيشتر اين 
روشها و شگردها، نکاتی را بايستی در 

  :نظر داشته باشيم
   سن و سال-
   کشور های ميزبان محيط فرهنگی-
 که در برگيرندۀ ی روشهای آموزش-

  محيط آموزش کشور های ميزبان ميباشد
  ناهنجاری های زبان بومی  -
 توجه به زبان نه بر ذهن نشين کردن -

شماری از شعار های حزبی، گروهی و 
  ...تباری

  دورۀ آماده گی
 که ميخواهند زبان نیکودکان و جوانا

گيرند، مادری خود رادر غربت فرا
آماده گی که همانا آشنايی بايستی دورۀ 

با زبان گفتار است، حد اقل در سطح 
در اين . استفادۀ روزمره گذشاتانده باشند

دوره، حساس کردن حواس پنجگانۀ 
کودکان و يا نوجوانان نخستين گامی در 
راستای آموزش زبان می باشد که 
حساس شدن حس شنيداری، نوآموزان 

تا در گفت و گوی را قادر می سازد 
روزانه دقت داشته باشند و به زبان 

  .گفتار آشنا شوند
نگارندۀ اين مقالت به فراگيری زبان از 

 و آوا ژطريق خوانش جمله، واژه، تکوا
ها بيشتر باور 
دارد تا فراگيری 
زبان از طريق 
نامهای نشانه 
... های نگارشی

 از بر  برچرا که روشهای سنتی مبنی
نه هايی نگارشی در کردن نامهای نشا

بسياری از کشور ها متروک شده است 
  .و کارآيی خود را از دست داده است

پس بهتر است بر مبنای روش جمله 
 یآموزش واژه شناسی و آوا شناخت
 و متمرينات آموزشی خود را عيار سازي

بدون در نظر داشت ترتيب و توالی آن 
به جنبه های عملی با در نظر داشت 

  . آموزنده توجه نماييمنيازمندی های
به نظر نگارنده نخست توجه به 
فراگيری صدا ها و آوا ها بيشتر آموزنده 
است که تا حدی کوشش خواهد شد در 

تمرينات اين بخش که .  نظر گرفته شود
 به همکاری دست اندر کار اين نشريه
تهيه ميشود، از ساده ترين شکل جمله 

  . آغاز ميشود" حال"در حالت 
   )١۴. ( ت، صبخش نخس

      
  
  
  
  

طوريکه در شمارۀ گذشته آگاهی 
سازمان شورای زنان يافتيد، 
 St Vluchtelingenپناهنده

Vrouwen Raad  اخيرًا به
 امستردام يک GG و GDهمکاری 

را برای خانم  سلسله ترينگ های

های پناهنده در هالند به ارتباط 
 اطفال يۀمسؤوليت والدين در قبال ترب

.  رهنگ، انجام داده استميان دو ف
پيوسته به اين بحث ميپردازيم به 
ترجمۀ قسمتی از اين گزارش در 
رابطه به وظايف والدين و مسووليت 

  .های شان در قبال فرزندان
در نشست چهارم جون سال جاری، 

 در (VVR)شورای زنان پناهنده 
امستردام که با تنی چند از 

ی اطفال متخصصين امور تربيت
داشتند، روی مشکالت اطفال بين 

 بحث و گفتگو کردند ١٢ الی ۴سنين 
  :و چنين نتيجه گرفتند

  مقدمه يي بر ضرورت فراگيري زبان مادري
ساالر عزيزپور
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اطفال در طول شبانه روز به روش 
های مختلف  توجه و مراقبت والدين 

توقعات آنها . خود را طلب ميکنند
وابستگی به محيط زيست و رشد 

بعضی از اطفال . فکری آنها دارد
پرواز تر و پر توقع مشکل پسند بلند 

ترند و عده ای هم خواسته های 
والدين با اين هر دو . مناسبی دارند

دسته بای خيلی آگاهانه و عاقالنه 
عمل کنند و برای خواسته ها و اميال 

هرگاه به . شان يک سرحد قايل شوند
يک خواستۀ طفل خود جواب منفی 
دارند، بايد با دليل قانع کننده طفل را 

مچنان که عمل مثبت طفل ه. بفهمانند
را، هرچند کوچک هم باشد، ناديده 

تمام . نگرفته تشئويق و قدردانی کنند
خواسته های طفل را بدون چون و 
چرا انجام دادن باعث ميشود که طفل 
خود نقش رئيس خانواده را بازی کند 

اين روش . و هرچه بخواهد، بکند
زنده گی را به کام والدين تلخ می 

ص اگر در اين ميانه سازد، به خصو
پدران و مادران در مقابل هم جبهه 
بگيرند، مثًال خواستۀ طفل از طرف 
مادرش تائيد و از جانب پدرش رد 
شود و يا برعکس، آنوقت است که 

زنگ های خطر به صدا می آيد و به 
اصطالح طفل از اختالفات نظريه 
های والدين سؤ استفاده کرده و به 

خود ساده گی به خواسته های 
  .ميرسد

 حلقۀ ،تفاهم و وحدت خانواده
 زنده گی زناشويی، آرامش ممستحک

ی از موثر ترين کگی ي محيط خانواده
راه رسانيدن اطفال به مدارج عالی 

والدين مؤظف اند . تربيه سالم است
در مورد توان اقتصادی خويش به 
فرزندان آگاهی های کامل و الزم را 

س گران بدهند تا اطفال با خريدن اجنا
قيمت، توازن مالی فاميل را برهم 

والدين مؤظف اند فرزندان . نزنند
خويش را به خوردن غذا های که در 
خانه تهيه ميشود، تشويق کنند، چرا 
که اکثر ديده ميشود که اطفال غذای 

طبق .  سنتی خويش را دوست ندارند
برنامۀ خاص هفتۀ يک روز ميتوان 

. کردبرای اطفال از بيرون غدا تهيه 
همينطور در مورد کلتور و عنعنات 
و فراگيری زبان مادری به اطفال 
بايد توجه خاص مبذول داشت و 
معلومات موثق و صحيح داد، چه 
کوچکترين سهل انگاری باعث 

با تأسف از . گمراهی اطفال ميشود
در "بعضی والدين شنيده ميشود که 

کشور بيگانه زبان مادری به چه درد 
و يا اينکه " اطفال ما ميخورد

ولی تا اينکه " فرهنگ ما کهنه است"
يک طفل زبان مادری را فرا نگيرد، 
زبان دوم را به مشکل ياد ميگيرد، تا 
کلتور و فرهنگ خود را نفهمد، 
درک فرهنگ بيگانه و حتی توافق با 
محيط زيست در کشور ديگر برايش 
مشکل تمام ميشود؛ که در اين 
 مشکالت، رشد فکری و جسمی طفل
را در همچو يک بستری، آگنده از 
تشويش و ناراحتی به ُبن بست 
ميکشاند و سبب امراض روحی و 
جسمی اطفال و حتی والدين هم 

  .ميشود
بنًأ به اين نتيجه ميرسيم که عمده 
ترين نقش را در زنده گی اطفال، 

طفل همچون . والدين بازی ميکنند
نهالی است در تالش و والدين او را 

  .انندبه ثمر ميرس
 ميان در شمارۀ آينده در مورد اطفال

.صحبت خواهيم کرد ١۶ و ١٢سنين 

 

  رش فرهنگيگزا    
سومين سال تعليمی کورس 
آموزش زبان مادری افغانهای شهر 

اين کورس که . هارلم به پايان رسيد
انجمن افغانهای شهر هارلم و "توسط 

اساس گذاشته شده است، " اطراف آن
 زمينۀ آموزش  در٢٠٠٢از سپتمبر 

زبان مادری و آگاهی های الزم  در 
خدمت فرزندان هموطنان ما قرار 
دارد و در آن  به تعداد بيشتر از ده 

  .کودک و نوجوان آموزش ميبينند
در برنامۀ ويژه يی که به اين 
مناسبت در سالون اين انجمن برگزار 
شده بود، شاگردان به پرسش های 

  .زی نيز برايشان در نظر گرفته شده بود پاسخ گفتند و جوايهيئت انجمن
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 سوگ در کودکان 
 و نگرش های رايج پيرامون آن

  
 "انجمن روانپزشکی کودک ونوجوان ایران "      : تهيه شده توسط

 
کودکان درجات مختلف سوگ را در 
زندگی روزمره خود تجربه می کنند، 
تنها مرگ یک والد یا اقوام نزدیک 

دیده سوگ نيست که کودک را با پ
مواجه می کند بلکه وقایع بيشمار 
دیگری هست که گرچه از نظر ما 

 ولی برای بچه ندکوچک و بی اهميت ا
ها مصادف با یک ازدست دادن قابل 

از آنجا که کودکان . توجه و مهم است 
در کالمی کردن هيجانات درونی خود 
ممکن است توانمندی کافی را نداشته 

ودک باشند، همين امر درک یک ک
سوگوار و کمک به او را از سوی 
  .بزرگساالن با مشکل مواجه می کند

بخشی از پدیده هایی که بچه ها را با 
واکنش سوگ مواجه ميکند شامل 

 :موارد زیر است

 :مرگ *
دوستان و آشنایان ، اقوام، مرگ والدین

، تصادف، در نتيجه مرگ طبيعی
که می تواند ، خودکشی، قتل، بيماری

نی حاشيه ای نيز عالوه فشارهای روا
بر مرگ عزیز از دست رفته همراه آن 

الزم است در اهميت این . باشد
کودکان % ۴موضوع بدانيم که 

 سالگی مرگ ١٨ونوجوانان قبل از 
یکی از والدین را تجربه کرده اند واگر 
سایر اعضای خانواده و دوستان رانيز 

این رقم افزایش ، به آن اضافه کنيم
  .خواهد داشت 

 :مرگ حيوانات خانگی* 
فقط مرگ انسانها نيست که کودک را 

 مورد متاثر می کند، مرگ حيواِن
 کودک نيز می تواند در او ۀعالق

حتی مرگ ، واکنش سوگ ایجاد کند
یک ماهی قرمز شب عيد که کودک 

خرده نان ، فقط دو سه بار در تنگ او
 .ریخته است

 :طالق * 
رسه بسياری از کودکان قبل از پایان مد

تجربه طالق والدینشان را داشته اند و 
 این والدینتقریبا نيمی از بچه های 

ان را با پدر و یا مادر از ش ارتباط
 .دهند دست مي

 :نقل مکان و مهاجرت * 
به طور متوسط قبل از پایان دبيرستان 

 نقل مکان و جابجایی در خانواده ۴
جالب است بدانيم که . صورت می گيرد

جدایی از ، نزلبا هر تعویض م
مدرسه و اتاقی که ، همسایه ها، دوستان

... کودک به آن انس و عادت داشته و 
 نيز رخ داده است و همه اینها در

شرایطی است که بدانيم کودکان تنها 
کسانی هستند که در تصميم گيری های 
روزمره زندگی نظر و مشارکت آنها 
خواسته نمی شود و کمترین اطالعات 

 . می شودبه آنها داده

 :در معرض تهاجم بودن * 
 سالگی شاهد ١۴یک کودک تا قبل از 

 مرگ در تلوزیون بوده، مرگ ١٨٠٠٠
هایی که اکثرا به شکل قتل های 

بچه های ⅓ . تهاجمی رخ داده است
 ساله یا قتل کسی را دیده اند، ١٠ -١٧

یا کسی را ميشناسند که کشته شده است 
. 

 :نبود يک يا دو والد * 
یلی غيز از طالق مثال به دليل به دال
 ...اعتياد و ، زندانی شدن، بيماری

 :آزار جنسی * 
 ٧/١دختران و ⅓  سالگی ١٨تا سن 

نحوی اذیت و آزار جنسی را پسران به 
 . کرده اندتجربه 

گم کردن و از دست دادن * 
  :وسايل شخصی و اسباب بازی

گاه یک اسباب بازی کوچک و بی 
، شی محبوبی اهميت از دید بزرگساالن

است که کودک شبها آن را در آغوش 
  .می گرفته و بدون آن نمی تواند بخوابد

  :حوادث و وقايع محيطی و روزانه* 
جدا شدن ، مثل تعویض منزل و مدرسه

اعضای خانواده از یکدیگر به دليل 

قبول شدن در دانشگاه و یا هر ، ازدواج
علت دیگر آتش سوزی، سيل، زلزله، 

قایع برای کودک با از جنگ که این و
دست دادن های مکرر و مهمی همراه 

 .است

نقص قسمتی از بدن يا از دست * 
 :دادن قسمتی از خود

نقص عضوی ، کنده شدن دندان مثل؛
پا و یا هر عضوی از ، دست، مثل چشم

اعضای بدن حتی یک زخم کوچک 
خونریزی دهنده نياز به اطمينان بخشی 

 .و آرام سازی کودک دارد

  دست دادن اعتماد بنفساز* 
، متعاقب انواع آزارهای جسمی

  هيجانی و محروميت ها، جنسی
از دست دادن يا نداشتن توانايی * 

 :و مهارت خاص 
کم توجهی، ، مثل اختالل یادگيری

بيماری و ناتوانی فيزیکی، چاقی، 
پذیرفته نشدن در یک تيم ورزشی، 

 .تجدید یا مردود شدن در مدرسه

م آن کدام سوگ چيست و عالي
 است ؟

سوگ حالت اندوه و ناراحتی شدید 
درونی در واکنش به از دست دادن 

 .یا عقيده و فکر خاصی است ، شخص

سوگ پاسخ هيجانی ما نسبت به 
 .ازدست دادن چيزی است 

هر کودکی به روش خاص خود و به 
شيوه ای واحد با پدیده سوگ روبرو 

ما نباید از کودکان انتظار . می شود
 باشيم به یک گونه و یا مثل ما داشته

باید بپذیریم که آنها . سوگواری کنند 
خاص و منفرد هستند و هر کدام نيز به 

در . روشی ویژه به سوگ می نشينند
سوگ حوزه های مختلف جسمی، 

ممکن ... احساسی و ، فکری، رفتاری
، مانند کم خوابی است درگير شود،

شب ، کابوس شبانه، کم اشتهایی
چسبندگی به افراد ، بی قراریادراری، 
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نوازش کردن ، بغل کردن، بازمانده
گریه ، گوشه گيری، تنها نخوابيدن، آنها

سکوت ممتد و ، پرخاشگری، کردن
کاهش توجه و ، افت تحصيلی، طوالنی
اشکال در ، فراموشکاری، تمرکز

، افکار خودتخریبی، تصميم گيری
درماندگی، ، گناه، اندوه، احساس خشم

ترس و ، وميدی، تنهایین، ناتوانی
احساس خستگی ، سرگيجه، اضطراب
، آه کشيدن زیاد، تنگی نفس، و کسالت

احساس ، طپش قلب، خشکی دهان
ضعف ، کرختی و سنگينی در بدن

احساس گرفتگی و خفگی ، عضالنی
  .درد معده ، در گلو

احساسات، افکار و رفتارهای شايع 
  :در کودکان در حال سوگ 

تقليد رفتارهای رویاهای شخص مرده، 
او، الگو قرار دادن و ایده آل کردن 

بازگو کردن ، رفتار و شخصيت وی
، وقایع مرگ و مراسم و خاطرات او

احساس اینکه شخص مرده به طریقی 
طرد کردن دوستان قدیمی و ، با اوست

جستجوی دوستان جدیدی که شرایط 
زدن  مشابهی را تجربه کرده اند، تلفن

به منزل مکرر در ساعات مدرسه 
برای چک کردن سالمتی سایر افراد 

مشکل توجه و تمرکز روی ، خانواده
گریه ، تکاليف درسی و امور منزل

، کردن ناگهانی وسط کالس درس
جستجوی اطالعات پزشکی در مورد 
شخص مرده، احساس نگرانی راجع به 
وضعيت سالمتی خویش و گاهی بی 
تفاوتی نسبت به آن و نيز نيازبه 

وجه از روی اطرافيان در مراقبت و ت
  .کودک سوگوار دیده می شود

  بعضی نگرشهای و انتظارات غلط *
  :در مورد پديده سوگ در کودکان

 بهتر است بچه ها در مراسم -١
  .سوگواری شرکت نکنند

نظر عده ای از والدین و بزرگترها این 
است که بچه ها در مراسم تشييع 

خاکسپاری و یا سوگواری ، جنازه
درحالی که مراسم و . نند شرکت نک

آداب و رسوم سوگواری شرایطی را 
برای کودک فراهم می کند تا ببيند که 
افراد چگونه یکدیگر را آرام می کنند و 
دلداری می دهند،چگونه برای عزیز از 

چگونه ، دست رفته داغداری می کنند
خاطرات اورا حفظ می کنند و او را در 

دگی یاد خویش نگه می دارند و به زن
چگونه با جنازه ، او افتخار می کنند

عزیز از دست رفتشان خداحافظی می 
ما این . کنند و به آن احترام ميگذارند

طور فکر می کنيم که شرکت در 
مراسم سوگواری برای بچه ها سخت 

اما اگر ،  هم سخت استاست و واقعًا
اجازه دهيم که قدرت این انتخاب را 

 از نظر داشته باشند تا در مراسمی که
هيجانی بار کمتری را به آنها وارد می 
کند شرکت کنند، آنها آمادگی پيدا 
خواهندکرد تا در آینده مرگ اشخاص 
عزیز و نزدیک را راحت تر تحمل 
کنند و مرگ را به عنوان بخشی جدا 
نشدنی و اجتناب ناپذیر از زندگی 

بهتر است بچه ها را در . بپذیرند 
اجبار ، انتخاب خویش آزاد بگذاریم

، برای شرکت یا عدم شرکت در مراسم
بار هيجانی باالتر را برای کودک به 

بچه ها در پدیده . همراه می آورد
راه خاص خودشان را برای ، سوگ

حضور . حل مسئله پيدا خواهند کرد 
نگه داشتن ، در مراسم خاکسپاری

یادگاری های مشخصی از شخص 
، مشارکت در قسمتی از مراسم، مرده
 های بسيار عينی و مشخصی راه… 

هستند که بچه ها می توانند از طریق 
  .در فرآیند خداحافظی شرکت کنند آنها

 بهتر است جلوی کودک داغديده -٢
  :راجع به مرگ صحبت نکنيم 

واقعيت این است که کودک داغدیده 
نيازدارد و می خواهد که راجع به چيز 
یا کسی که ازدست رفته است صحبت 

که کودک راجع به عزیز هرزمان ، کند
از دست رفته اش صحبت می کند یک 

بهتر . الیه از درد وی برداشته می شود
است به کودک اجازه دهيم هرزمان که 
می خواهد راجع به احساس و افکارش 
صحبت کند، اطرافيان به وی نشان 
دهند که تمایل به شنيدن صحبت های 
وی دارند، احساس او را درک می کنند 

ی کنند او را از بحث مورد و سعی نم
نظر منحرف کنند یا به موضوع 

 .دیگری بپردازند

 بايد از صحبت هايی که در بچه -٣
  :ها ايجاد گريه می کند اجتناب کنيم 

پير شدن، بيمار ، از دست دادن، سوگ
همه اینها جزئی از زندگی ، شدن
بهتر است اجازه دهيم بچه ها ، هستند

حرف ، شوندبا این مقوله ها نيز آشنا 
د و یناحساساتشان را بگو، بزنند

افکارشان را بيرون بریزند تا بتوانيم 
بهترین کمک را در تطابق و سازگاری 

آنها با فشارهای روزمره زندگی ارائه 
  .دهيم

 بچه های خردسال آنقدر کوچک -۴
  :هستند که سوگ را نمی فهمند

اگر بچه ها آنقدر بزرگ هستند که 
پس آنقدر ، مندعشق و محبت را می فه

هم بزرگ هستند که سوگ و از دست 
به علت توانایی محدود . دادن را بفهمند

کودکان در کالمی کردن احساسات و 
ندیشيم يافکارشان ممکن است اینگونه ب

که آنها دچار سوگ نمی شوند ولی 
کودکان عالیم سوگ را در رفتارشان 

، گوشه گيری: مانند. نشان می دهند
عصبانيت و ، دننق ز، گریه کردن

بهانه ، به آغوش کسی نرفتن، خشم
مشکل خواب و بد غذا ، جویی کردن

هر کودکی به . شدن و کم شير خوردن 
طریق خاص و واحدی سوگواری می 
کند و ما نباید انتظار داشته باشيم که 

  .کودکان مانند ما سوگواری کنند

  مااو را از،  اگر خدا می خواست-۵
  :نمی گرفت

، ر برای کودک پيش بيایدممکن این فک
من که بيشتر از خدا به مادرم نياز " 

این خودخواهی است چرا خدا ، داشتم
و این " مادرم را از من گرفت 

موضوع منجر به احساس خشم کودک 
نسبت به خدا می شود، احساس خشمی 
که چون با مسائل دینی و اعتقادی او 
آميخته شده است با ترس همراه می 

وز نمی یابد و کودک شود و جرات بر
. به تنهایی بار آن را به دوش بکشدباید 

محبت ، باید در زمان سوگ روی عشق
: و حمایت خدا برای کودک تاکيد کنيم 
، که خدا در این درد و اندوه با توست

خدا کمکت می کند که بتوانی این اندوه 
 خدا در این زمان دشوار، را تحمل کنی
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د تا ترا راهنمایی و کمک خواهد کر
اینکه بگویيم خدا عزیز تو را از تو 

  .گرفته است 

بزرگ که ،  تو هنوز بچه ای-۶
  :بشوی همه چيز فراموشت ميشود

شاید فکر کنيم که چنين توصيه ها و 
پيش بينی هایی کودک را آرامتر می 
کند ولی واقعيت این است که در آن 
لحظه برای کودک هيچ چيز دردناک 

د یک روز تر از آن نيست که فکر کن
تصویر عزیز از دست رفته از خاطر 
او محو خواهد شد و همه چيز را 

تمام تالش . فراموش خواهد کرد 
یاد و ، کودک آن است که خاطره

تصویر عزیز از دست رفته را حفظ 
کند و هيچگاه او را فراموش نکند، فکر 
فراموشی در او احساس گناه و بی 

  .وفایی به وجود می آورد

 مسافرت طوالنی  او به يک-٧
  :رفت

وقتی در مقابل پرسش کودک چنين 
 امکان شکل گيری، پاسخی را می دهيم

  :این سواالت در ذهن کودک هست 
چرا خداحافظی نکرد؟ کجا رفته "

است؟ کی بر می گردد؟ چرا مرا با 
خود نبرد؟ آیا ممکن است مادرم هم به 

بنابراین ممکن است " مسافرت برود ؟
 دیگر در کودک مسافرت رفتن هر کس
  .ایجاد اضطراب کند

 خدا او را از ما گرفت چون او -٨
  :خيلی خوب بود

و این تفکرات در ذهن کودک شکل می 
آیا ممکن است برای همه آدم : " گيرد 

های خوب چنين پيش آمدی رخ دهد؟ 
چرا خدا مرا با خودش نبرد؟ من که 
خوب هستم ویا اگر بد شوم ممکن است 

  "برد؟ خدا مرا با خودش ن

 او تو را از آسمان ها نگاه ميکند -٩
بنابراين بهتر است که بچه خوبی (

  ) :باشی
در این صورت گاهی که تالش کودک 
برای خوب بودن با ناموفقيت روبرو 

دچار اضطراب و آشفتگی می ، ميشود
کودک می ترسد از اینکه مبادا . شود

مرتکب اشتباهی شود و راجع به هر 
همچنين . اه دارد رفتار بدش احساس گن

ممکن است کودک احساس بدبينی پيدا 
کند از اینکه فکر کند هميشه یک نفر 

  .شاهد و ناظر اوست

 او به خواب رفت و ديگر بيدار -١٠
  :نمی شود

این طرز توضيح مرگ ممکن است دو 
یک ، حالت را در کودک ایجاد کند

ترس از خواب و خوابيدن چه در مورد 
افيان و خودش و چه در مورد اطر

دیگر اینکه فکر کند مرگ نيز مثل 
  .خواب یک پدیده قابل برگشت است

 تقصير من است که مادرم را -١١
  :از دست دادم 

ممکن است این تفکر در ذهن کودک 
من مادرم را از دست "شکل بگيرد که 

کجا ؟ چگونه این کار را کردم ؟ ، دادم
  "  بودم؟  میآیا باید بيشتر مراقب مادرم

مکن است کودک از عدم  حتی م
حضور موقتی والدینش بترسد و تالش 

  .کند تا آنها را از دست ندهد

 می توانند توضيحات ن بزرگا-١٢
کافی راجع به روح و مرگ به بچه 

  :"ها بدهند
باید بپذیریم که پاسخ همه سواالت را 

بهتر است در مقابل سواالت ، نمی دانيم
حی را که می کودک اطالعات صحي

 نمی دانيم و ه وی بگویيم و اگردانيم ب
سعی نکنيم با مفاهيم انتزاعی کودک را 

مفهوم مرگ به . گيج و پریشان کنيم 
شکل فرآیندی که حتی ممکن است تا 

در ، بلوغ و بزرگسالی طول بکشد
کودک شکل می گيرد و ما نمی توانيم 
با یک جمله مرگ را به تمامی برای 

  .وی تعریف کنيم 

ا روی کودک سوگ بزرگ تره -١٣
  :سوگوار تاثير نمی گذارد 

معلمان و دوستان بزرگتر مدل ، والدین
. مهمی جهت الگوبرداری کودک هستند

اینکه بزرگساالن چگونه سوگواری می 
چگونه این واقعيت را می پذیرند ، کنند

چگونه برای شخص مرده احترام 
اگر ما . مدلی برا ی کودک است، لندیقا

 و اجازه مرگ را انکار نمی کنيم
سوگواری به خود می دهيم به کودک 
نيز کمک می کنيم تا چگونه سوگواری 

  .کند

 يک کودک فعال، يک کودک -١۴
  :در حال سوگ نيست

متاسفانه چيزی که باعث می شود 
افسردگی و اندوه کودکان کمتر 
تشخيص داده می شود آن است که ما 

انتظار داریم رفتار آنها در افسردگی و 
کودک ممکن است . باشدسوگ شبيه 

افسرده باشد ولی گاهی فعال به نظر 
، برسد، با بچه های دیگر بازی کند

خواسته هایی داشته باشد و زمان هایی 
حساس و زود ، نيز در خود فرو رفته

نباید انتظار داشته باشيم ، رنج باشد
، کودکان مانند ما سوگواری کنند

بعضی از آنان گریه می کنند و می 
بعضی دیگر ،  غمگين هستندگویند که

ممکن است طوری به نظر برسند که 
گویی هيچ چيز را احساس نمی کنند و 
بعضی ها حاالتی از خشم و نفرت را 

همه این واکنش ها . نشان می دهند 
  .الزم است پذیرفته شوند

 او چون خيلی گريه می کند -١۵
دچار حمله عصبی و مشکل عصبی 

  :می شود
 که در فرآیند سوگ گاه در مقابل کسانی

این هشدار داده ، گریه و زاری می کنند
، می شود که دچار مشکل خواهی شد

اگر با این وضع پيش بروی دیوانه 
انتقال این پيام عالوه ... خواهی شد و 

بر آنکه به کودک اجازه بروز 
احساسات و هيجاناتش را نمی دهد این 
اضطراب را نيز می افزاید که ممکن 

گریه دچار عواقب وخيمی است در اثر 
در حالی که اشک های ما . شود

سرچشمه های طبيعی هيجانات درونی 
اکثر . ما هستند که فوران می یابند 

افراد پس از یک گریه احساس بهتری 
  .دارند و آرام تر به نظر می رسند

  : الزم است فعال تر باشی -١۶
گرچه تشویق کودک برای حفظ رابطه 

... صيلی و اجتماعی و عملکرد تح
خوب و مفيد است و کودک سوگوار 
نباید کامال منزوی و گوشه گير شود 
ولی با وجود این مناسب نيست که 
کودک را برای فعاليت زیاد و برگشت 
به حالت قبل از سوگواری تحت 
فشارقرار دهيم و او را مجبور به 

مسافرت و ارتباطات ، فعاليت زیاد
این حالت ممکن است . گروهی کنيم 

این تفکر را در کودک ایجاد کند که 
تنهاست و هيچ کس شرایط او را درک 

درحالی که مهمترین چيزی . نمی کند 
که کودک در شرایط فوق نياز دارد این 
است که اطرافيان او شدت درد و اندوه 

   .فهمندبوی را 

 ادامه دارد



  قدیم شماتمنيژه  نادری، سالم های گرمم 

شما به باور باغ " نهال"از خواندن نشریه 
زیاد ذوق زده شدم و از ته دل برایتان . رسيدم

و  همه چيزش عالی است. تبریک ميگویم
پسرم که هشت سال دارد و فارسی خواندن و 
نوشتن را تازه شروع کرده است، سخت 

شده است و ميخواهد مشترک " نهال"عالقمند 
این راز موفقيت شماست در . مجله تان شود

من به . انتخاب، مطلب و صفحه آرایی مجله
 :حرف فيلسوفی که ميگوید

 "بی کودک، فردا معنی ندارد"
و خوشحالم که باالخره کسی . باور دارم

موفقانه برای این زیبا آفرینان وپيام آوران 
ر نظر گرفته تازه گی و فردا، مجله یی را د

  .است

اميدوارم خط فکری نشریه شما، طوریکه 
از اولش پيداست، در جهت آموختن زندگی و 
در جهت ارزش دادن و دوست داشتن انسان، 

  .عاشقانه سير کند

  :پيشنهاد کوچکی داشتم و آن اینکه

بعضی از مطالب طوالنی و از حوصله 
خواننده خورد سال باالتر است، هرچه مصور 

چنانچه . اشد دلگرم کننده تر استوکم متن ب
پسرم از آن قسمت که متن طوالنی داشت 

تجربه های کودکی من نيز این . طرفه ميرفت
مسأله را برای من روشن ساخت، من حوصله 
. زیاد خواندن را در سن و سال پسرم نداشتم

از نظر ساختمان هنوز انکشاف نيافته ی 
دماغ، درین سن وسال، کودک تمرکز فکری 

 را زود از دست ميدهد و دنبال چيزهای اش
کودک آسان بين است، برای . ساده تری ميرود

اینکه تجربه های نخستين مطالعه را آغاز 
ميکند، هرقدرکم متن تر و مصور تر باشد، به 
آن عادت ميکند و باالخره کتابخوان های 

که هدف نشریه شما هم همين . بزرگی ميشوند
من از دل و . یماست و برای تان تبریک ميگو

جان به آدمهای که در ذهن خسته کودکان، 
کلمۀ عشق را، جانشين کلمه باروت و تفنگ 
ميسازد، عاشقانه سالم ميگویم و آینده نگری 

  .موفق باشيد. شانرا به دیدۀ قدر ميبينم

  با عشق و باور به انسان،

  اسد بديع از سويس

 د الحاج سيد رحمن صافی له خوا
و، هيله ده زما د مينی ډک سالمونه ومنیگرانو خویند او    .ورو

و کی خپل پدا چی تاسو د بی وطنی او د هجرت  ه شپو او ور
نيالگی " نهال"هيوادوالو ته په تيره بيا راتلونکی نسل د روزنی لپاره د 

لی ده، د قدر وړ خبره او زیری دی ته مال ت   .مجلی د خپرولو لپاره چوپ

ستر قدمونه دغه الره کی همکشکی ستاسو غوندی نور هيوادوال په 
ي ما تر ننه پوری ستاسو مجله نه ده ليدلی ولی  چی باید ووایم. دیک

ی اعالن  خه قضاوت می یوا  دی خو درست نهليدلی دی نو مخکی دليدو 
ی چی دا په خپل ذات کی یو لوی قدم دی  خه معلومي بيا هم د مجلی د نوم 

  . مقدس چوپ ته الس اچول ستر کار دیاو دی

کلول دی ی الس د    د هغی لستو

کی د یتيم        چی پری وچی کاندی او

النده ستوری دی   ماشومان 
کلی نيالگی  ولنی  کاره خبر ده چی ننی ماشومان د راتلونکی  دا یوه 

النده ستوری دی ی  که راتلونکی ژوند ددوی د کار او . او د سبا ور
دی، قصد، پوهی، فضيلت او زیارگاللو سره نژدی او نشليدونکی زیار ارا

  .اړیکی لری

ولی شی او  و او پوهی په زور سختی او پيچلی الری لن دوی د خپلو م
ولنی اصلی وارثان او جوړونکی دیرپه  نو . تنی توگه د راتلونکی 

  . الزمه ده چی ددوی روزنی او مقام ته پوره پاملرنه او درانوی وشی

ير د اهميت او قدر وړ یومان د نوماش  نسلونو د وړوکو نيالگيو په 
ان ربی پوره پاملرنه وشی، مشکالت او یی ته د و باید. دی ونه په 

و دا نيالگی په ميوه لرونکو ونو بدلی شی، او ددوی د کار او  ومنو، تر 
ه واخلی ی گ ول وگ ولنی  خه د  ی . زیار  که چی د مور لمن لوم دا 

ی ولنی او ماشومانو په .  دیون نی کسان دی چی د  مور اوپالر لوم
په راتلونکی کی کورنی د نيکمرغی لوری . وړاندی دروند مسووليت لری

نی مرکزاو پناه لذا ی، ئته بياو ه د اوالدونو د روزنی لوم د مور اوپالر غي
  .گاه ده

ی ویاړ په دهغه چا په برخه شی چی د اجتماعی ادبو په سيور! هوکی
ولنی ته وړاندی  لميان  تلی  ه او غ کی خپل ماشومان وروزی او تک

ی   .ک

ه او اساس" لی غي ه دهکورنی هغه سپي ی د  چی ماشومان پکی غي
ل لپاره د هستی جهان ته سترگی پرانيزی ی    ."لوم

ی  کیپه یوه کورنی ولنيز آداب من ته را  که هغه اخالقی سمون او 
 معيار او مقياس په علمی اړخونو سمبال چی د هغی کورنی د شخصيت

ی ستر مسووليت په غاړه لری. وی که چی ننی ماشومان د سبا ور . دا 
  .دوی باید خپل عقل او پوهه په کار واچوی

ویاړ دی وی په هغه چا چی خپل راتلونکی نسل د یوه مسوول په توگه 
 .تر جدی روزنی الندی ونيسی
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  :معنی و يا مترادف شماری از واژه های مطالب اين شماره
  
  ردی سوار بر شيرم

  باربری: ـ َحمالی
کسی که سبزی و : ـ بقال

  .دانه و ميوه ميفروشد
  ناتوان: ـ ضعيف
توانایی، بردباری، : ـ طاقت

  تاب، توان
  درخت خاردار: ـ ُمغيالن
  بنای بلند: ـ ُبرج
جای بستن : ـ َطویله

  چهارپایان
ِگرداگرد چيزی، : ِاحاطهـ 

  دور چيزی
به اصطالح عوام :ـ چکک

  .آبی که از سقف ميریزد
  جمع حس: ـ حواس
پوشاکی که بر پشت : ـ پاالن

  .حيوانات باربر می اندازند
  فرمانبرداری: ـ اطاعت
  امر: ـ فرمان
پيشواز رفتن، : ـ استقبال
  پذیره شدن
  هيکل و صورت: ـ هيوال
  بخش: ـ انعام

گداشتن، بزر: تعظيمـ 
  احترام کردن

  ارزش و قيمت: ـ بها
  نزد کسی بودن: ـ حضور
بزرگ و بلند پایه : ـ ُمشرفت

  شده
  دانه نشان: ـ مرصع
  اجازه داده شده: ـ مرخص
بلند و بزرگ، : ـ عالی
  ارجمند
گرامی و ارجمند : ـ عزت
  شدن

  آماده و مهيا: ـ مجهز

  ماهی گک سياه
  تيز: ـ سریع
  تيزی: ـ سرعت
  جهامو: ـ امواج
فروبردن غذا : ـ بلعيدن

  به حلق یا بلع کردن
  ژرفا: ـ َعمق

  نمناک، نمدار: ـ مرطوب
ترسنده، : ـ هراسان

  ترسيده، ترسانيده شده
آب بزرگ : ـ اقيانوس

  روی زمين، بحر
عجيب و : ـ ِشِگفت

  حيرت انگيز
  غير قابل دید: ـ نامریی
  سرخ: ـ قرمز

دارای : غول پيکرـ 
  پيکر یا جثه بزرگ

  بيهوده: هـ هرز 
  آببازی: ـ شنا

   
  شگفتن در بهار

  کنار یا لب بحر: ـ ساحل
  ریگ یا شن نرم: ـ ماسه
  همراه: ـ همره

  ایستاده ست: ـ ستادست
  راه: ـ ره
  مگذار: منه

دراینجا کنایه : ـ ها و هو
  از شور و هيجان

  دوستی، محبت: ـ مهر
  قدم نهادن: ـ َمَقدم
  نام گل: ـ بنفشه
که در آنچه را :  ـ َصَدَقه

  .راه خدا ميدهند

آنچه را که به : ـ نذرانه
یک شرط به راه خدا 

  .بدهند
  چهره: ـ لقا

  همدمی، دوستی: ـ الفت
  غم: ـ اندوه

  درد:  َاَلمـ
  بسيار شدن: ـ فيض
  درس دادن: ـ تدریس

  
  دانستنيها

  کوشش: ـ سعی
  کار کردن: ـ عمل

  خوشبختی: ـ سعادت
اندیشه، گمان، : ـ پندار
  خيال

  ترس: وحشتـ 
  رابطه ها: ـ روابط
  خاموشی: ـ سکوت
شبپره چرمی : ـ خفاش

  ) زبان عوامبه(
  

  افغانستان از گذشتۀ دور  
عریان، بدون : ـ برهنه
  لباس

  منزل: ـ مرحله
طریقه و راه، : ـ شریعت
  مذهب

  دنبال کردن: ـ پيروی
  پيشرفت و ترقی: مدنيت
نگهداری کردن، : ضبط

  تصرف کردن
، این ابزار ها: آالتـ 

کلمه در فارسی در آخر 
بعض اشيا می آید و آن 
را به شکل جمع نشان 

  .ميدهد

  با خود بردن: َحملـ 
پيش رفتن، جلو : َتَقُدمـ 

  رفتن
علمی که در : ـ باستانشناسی

بارۀ اشيای کهن و بنا های 
  .قدیمی بحث کند

  کشت کردن: ـ زرع
 بی حرکت، بی :نـ ساِک
  صدا

گروه مردم، : ـ طائفه
  جماعت
   کار ها: ـ ُامُور

افسانوی، : ـ اساطيری 
  قصه ای

  
  ديموکريت
  کهنه و گذشته: ـ باستان
  عقل: ـ ِخَرد
جمع علم، دانش، : علوم

  دانستن
نشان دادن، نمایان : ـ ارائه
  کردن
راست و درست : ـ سدد
  بودن

  آماده و مهيا کردن: ـ فراهم
خالص هر چيز : ـ محصول

که بدست آید، حاصل 
  زراعت

   نوکر و فرمانبردار:چاکرـ 
  خوی، سرشت: ـ منش
کسی که منکر : ـ دهری

  وجود خدا باشد
دهری و ماده : ـ ماتریاليست

  پرست
  ناسپاس: ـ کافر
 آسان آسوده گی،: ـ َرفاه

یشدن زنده گ
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