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  نهال
  فصلنامهء کودکان و نوجواناِن دور از افغانستان

  )نشريهء آموزشی و معلوماتی     (
  

  : ويرايش و چاپصاحب امتياز،
  الند، ه"شاهمامه"       بنگاه نشراتی 

  منيژه نادری: مدير مسوول
  فقيری. عاقليما و  :همکاران

هيئت تحریر در ویرایش مطالب خود را 
  .آزاد ميدانند

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 

  :ه اشتراک ساالنهوج
  يورو ١٥هالند با مصارف پستی  در -

  يورو ٣  قيمت تک شماره 
  يورو ١٢ در خارج از هالند -
  )مصارف پستی بدوش اشتراک کننده(  

مراکز تماس برای بدست آوردن 
  :بازار بيفروایکنشریه در 

Hanif Bakhtari 
Zall 35, Shop#35028  
Tel.0653899931 
Z. Patan, #617, Zall25 
Tel. 0626754900  

  "شاهمامه" بنگاه نشراتی و يا
  :شمارهء بانکی

Stg. Shahmoama (Centrum 
voor Grafische Vormgeving) 
Giro: 2997637 Postbank 

  يادداشت اداره

دومين برگهء نهال 
در ايام خجستهء 

 ١٣٨۴نوروز و بهار 
به به خواننده هايش 

  .پيشکش ميشود

به همين بهانه تهنيت 
و مبارکباد داريم به تمام نهاالن و نونهاالن افغان در 

  .سرتاسر دنيا

دست اندرکاران نهال اين شماره را با حال و هوای 
ردن بهار و ايام پر بسيار مجزا و مشخص شبيه حس ک

حرارت و سخای او، شبيه حس کردن جريان پرشور 
زنده گی، هيجان، شوق، تالش کردن و به جلو رفتن به 

د که پيام ها، تشويق ها و نشما عزيزان تقديم ميدار
حمايه های خيلی گرم، صميمی و غير قابل تصوری از 

  . آن را دليل است،جانب خواننده ها و عالقمندانش

، با ٢٠٠۴نشر شمارهء نخست نهال در دسمبر بعد از 
 کار آن برگه داشت،  که جرياِنيی هادشواریهمه 

دفتر نهال با . انتظار چنين واکنش کمتر ممکن مينمود
يک قوت قلب غير منتظره از همه و از هر جا سپاس 

  .کرده و نهايت مشکور است

م که به همين پيوست صفحاتی از يقابل ياد آوری ميدان
در استراليا به چاپ رسيده و " گلبرگ"ر مجلهء نهال د

  .در آينده نيز اين سلسله ادامه خواهد داشت

نهال اين همه موفقيتش را مديون و مرحون همکاری 
 که از ميداند اديبان و فرهنگيان، گان نويسنده ءبهئبی شا

 بی آنسرتاسر دنيا برای نگهداشت و بزرگ کردن 
  .دريغانه کوشيده اند

م بعدی برای به کمال رسيدن اين نوپا دمرحله و ق
همکاری و همياری پدر و مادر ها در شناسايی و تفهيم 

چه، بعضًا گمان ميبرند، . و تدريس محتوی نهال است
با ورود نهال به خانه هايشان، فرزندان غربت زده بی "

هم بدون  ولی اين م"!!اختيار زبان خواهند آموخت
ه مطالب و مواد چه همرهنمايی بزرگان محال است؛ 

ی  گنجانيده در نهال طالب رهنمايی و همکاریدرس
 به خصوص مختصر والدين گرامی نيز ميباشد و

خوانش قصه ها و مطالب به ذوق فرزندان تان در وقفه 
آنها را با زبان و طرز تفکر در زبان  های مختلف، 
  .آشنا ميسازد

همچنان که عاطفه و محبت به يقين در نزد ما به 
واريم صبر و حوصله ده وسيع حضور دارد، اميپيمان

هم در همان مقام باشد و برای اندک زمانی بتوانيم 
افسرده گی و دلزده گی های فراهم شده از غربت را 
کنار گذاشته بکوشيم عزيز ترين هايمان را با مادر 

  .ميهن و زبان شيرينش آشنا تر سازيم

تحقق همين آرزوی دست اندر کاران نهال برای 
بزرگ و مقدس شان همهء معضله های اقتصادی و 
غير اقتصادی هموطنان را در هجرت از ياد نبرده و با 

 شبکهء انترنت نيز در دسترس  از طريقافتخار نهال را
    .شما ميگذارند

با طلب پوزش، نسبت تراکم مطالب، باوجوديکه 
ه صفحاتی را افزوده ايم، چاپ برخی از مطالب رسيد

  .را به شمارهء بعدی واگذار ميشويم

به اميد نو انديشی به تازه گی و شادابی بهار
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 یپروين سراب انجنير: تهيه کننده          .را بخوانيد  ٢٧ ۀ صفح" آموزش زبان برای کودکان"لطفاً  قبل از تدريس اين صفحه، مطلب 



نان

  را در ستون های اول بنويسند و در شکل دوم ن  و  انوع آواز حرفهای ر چها
  .موقعيت آنها را نظر به کلمات داده شده واضح سازيد

    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
  

 
  
 

  
  
 

  
  
   

 اَنار اَبر اَسپ

 اِنسان اِيمان اِحسان

 اُتاق اُفتاده اُستاد

 آدم آرد آب

 
 
 
 
 
 

 ناك نان پنبه

 نَخود نَبات نَرم

 نِيش نِشان نِهال

 نور نُوشيدن نُه
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  !کودکان عزيز
آشنا شديد و ميدانم که ميتوانيد )  ا   ب   س  ک   ت    ن    ج    ز    د( در شمارهء گذشته شما با حرف های 

ی يآواز  کدام حرف ها ميشود، برای تان خوانده که در کلمه های زير. نشان دهيداين حرف ها را با حرکات 
  ، ميشنويد؟را که آموخته ايد

  
   زرد-   نمک-    توپ-   مادر-    روز-    بکس -
)    )  (    (             ) (            )  (             ) (              )  (    
  
   صاف-  درس -     ميز-    زور-    سر -    جوی -
)      (               ) (             )  (             ) (           ) (               )  (  
  
   ترس-    باد  -     پدر-   برادر-     پای-    ان حيو-

(                ) (            ) (           ) (              ) (              ) (                )  
  
   جوان-    پاک-   جفت-   حالل-  برف -    صابون -

   ) (            ) (             )  (              ) (               )  (              ) (           
  
   دزد-     حج-   باران-   ردايو-    فکر-    حرف -

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

 

  بازي با حرف ها
  "بنشين پاشو، الف ب"انتخاب از کتاب 
 اسد اهللا بينا خواهی: طرح از
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                       پنير خوردن گرگ

ک يو روشن، ی در يک شام مهتاب
ی گرگ گرسنه، خسته و مانده به جستجو

در  را ديد کهی روباه. شکار ميگشت
نزديک يک چاه نشسته و به داخل چاه 

در آن شب چهارده، مهتاب مثل . بينديم
د، مثل يک کلچهء پنير ييک توپ سف

مهتاب را در روباه عکس . شديمعلوم م
ی گرگ خواست بر و. چاه تماشا ميکرد

ی روباه که خيل. حمله کند و او را بخورد
بود، متوجه آمدن گرگ زرنگ و چاالک 

مرا نخور، : "ديشود و به گرگ ميگومی 
  ."دهميمن به تو يک کلچهء پنير م

ر يانديشد که اول پنی گرگ با خود م
رد و بعد خودش را يرا از روباه بگ

." قبول دارم: "دي روباه ميگوبه. بخورد
. کنديروباه گرگ را به لب چاه صدا م

نصب بود از سر ی چاه چرخی در باال
گذشته بود که دو دلو را ی سمانيچرخ ر

کرد و مردم به کمک يبه هم وصل م
  .دنديکشيدلوها و چرخ، از چاه آب م

ار، عکس مهتاب را که يروباه هوش
 ده بود، به گرگ نشان داد ويدر چاه د

سمان را ينطرف ريخودت ا" :گفت
ر ينم و پنينشی ر، من در دلو ميمحکم بگ

در چاه روباه ." کنميرون ميرا از چاه ب
:  بعد از چند لحظه صدا کردپايان شد و

اينجا يک گرگ ديگر است و نميگذارد "
خودت بيا و . که من پنير را برايت بگيرم

  !"مرا کمک کن

گرگ که سر خود را به داخل چاه 
پيش ميکند، عکس خود را در آب ميبيند 

پنير مرا ميخوری؟ : "و با خود ميگويد
گرگ در دلو !" حال به حسابت ميرسم

ديگر می نشيند و به داخل چاه پايين 
به مجرد پايين رفتن گرگ، دلوی . ميشود

که در آن روباه نشسته است، به طرف 
ن روباه نسبت باال حرکت ميکند چون وز

گرگ در چاه به . به گرگ کم است
اينسو و . جستجوی گرگ ديگر ميشود

آنسو می بيند و گرگ ديگری را نمی 
دست خود را در آب دراز ميکند تا . يابد

در اين وقت دلو سبک از . پنير را بگيرد
چاه بيرون می آيد و روباه زرنگ از دلو 

گرگ در آب می افتد . بيرون خيز ميزند
باال صدای روباه را ميشنود که و از 
پنير نوش جانت، من رفتم و : "ميگويد

تو همانجا بنشين تا پنير را پيدا کنی، خدا 
  !"حافظ

  از مجموعهء قصه های فولکلور افغانستان
 نوشتهء کريمه ولی نادری

  هژبر شينواري                             
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  شينواری هژبر

 چشمه هاي آبي
  بهار

  بهار دختری زیباست
  او را می شناسيم       

  زلفانش هدیهء خداست
  او را می شناسيم       

  بر سرش تاج طالست
  او را می شناسيم       

  تاجش آفتاب
  ارانزلفش ب

  خودش رنگين کمان
 او را می شناسيم      

  
 پژواك.پ     
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 پژواك.پ         

 پروانه آمد
  

  پروانه آمد
  با بال رنگين
  خندید دنيا

  در سال رنگين
  

  پروانه آمد
  از بال خود دوخت

   دوش جنگل بر
  یک شال رنگين

  
  پروانه آمد

  آهسته خندید
  در دشت و صحرا

 با خال رنگين

  
 
 
  
  
  
  گك گدي 

 ها برای من از شهر تازگي
 گك خریده مادرجان یك گدی

 روز ها پر از شادیستخانه این 
  گك خندان از صدای گدی

 های سياه دارد او موی
  رو و مهتابيست صورتش نقره 

 رنگ پوشيده دامنی سرخ
  ست های قشنگ او آبي چشم
 گك چقدر شيرین است  این گدی

 تنام زیبای  او پریناز اس
 خندد وقت بازی هميشه مي

   است نازخنده های گدیگکم

 شود خسته  هيچ وقت او نمي
 خندد  صبح تا شب هميشه مي

 های قشنگ خود را او چشم
 بندد موقع خواب هم نمي

  آرش هژبررسامی

  دينگك دينگك
  دینگک دینگک ستاره

  دینگک دینگک می باره
  در موسم بهاران

  ...دهقان گندم می کاره
  
  
  
  از  از محمد حسين محمدی" گدیگک"و " پروانه آمد"
 از پروین پزواک" بهار"و " دینگک دینگک"



   مشهد ١٣٧٣عقرب ـ                  ي و ماهماه              یحسين محمد محمد

 
قدر دور   دور، آن ی خيلیدر یك دشت خيل  نبودبود،

ء  رآه ِب،است جا نرسيده  به آن ی هيچ آسیدور آه پا
یك حوض بسيار . ء یك حوض  بود به اندازهیآوچك
 ی سرخ آوچكیء آوچك، ماه در این برآه. خورد
هيچ آس .  تنها بودیگك تنها  یماه. آرد  ی میزندگ

 آه از تخم بيرون آمده بود، خودش یاز وقت. نداشت
  .ء آوچك دیده بود را در برآه

جا   آوچك در وسط یك دشت بود و از همهء رآهِب
 ی می زندگیدر اطرافش حيوانات آم. دور دور

 ی آب خوردن نزدیك برآه میها فقط برا آن . آردند 
  .ندآمد 

بقه پير .  ميكردیء آوچك، یك بقه هم زندگ  برآهدر
  بقهء پير هميشه.  داشتیرنگ  سبزیها بود و خال

گك   یگذاشت ماه  یها نم قور قور ميكرد و شب
  .بخوابد
آخر هر وقت آه . گك بقه را دوست نداشت  یماه
خواست با او دوست شود، بقه بد بد به سویش   یم
  .پرید ی دید و آز آب بيرون میم

 پير خود خواه بود، زشت هم بود و هيچ آس را بقهء
 یگك خيل  یدانست آه ماه  یاو م. دوست نداشت

 دهد یهایش را شور م  بال یاست و وقت قشنگ
گك را   ی همين هميشه ماهیبرا. تر ميشود قشنگ
  . دادیآزار م

  
شد، مابين برآه   یروز آه م. گك غمگين بود  یماه

چرخ .  خودش پيدا آندی برایتزد تا دوس  یچرخ م
. یافت  ی را نمی هيچ آسی زد ولیزد و چرخ م  یم

خورد   ی غصه میگك خيل  یماه. او بود و بقهء پير
 خودش یك ی آار آند؛ چطور برایدانست چ  یو نم

   .دوست پيدا آند
قدر قور قور آرد آه خواب از   شب بقهء پير آن یك
  .گك پرید  ی ماهیها چشم

 زد و بعد یگك در برآه چرخ  یهآن شب، ما 
. سرش را از آب بيرون آورد و به آسمان خيره شد

 یها در آن م آسمان صاف صاف بود و ماه و ستاره
 یمدت.  خوشش آمدیگك از ماه خيل  یماه. درخشيدند 

خواست با ماه   یگك دلش م  یماه. به او خيره ماند
  ماهی ولد، خودش را بگوییء تنهای گپ بزند و قصه

   .شنيد  ی دور بود و صدایش را نمیخيل
 آه بقهء   اینیگك باز هم غصه خورد و برا  یماه

بعد . اش را نبيند، سرش را زیر آب برد پير گریه
 آب بيرون آورد و به ماه خيره  دوباره سرش را از

  .شد
 یگذشت، ماه  یء آوچك م  برآهی آه از روشمالك

 همين یبرا.  است دار دید آه او غصه. گك را دید 
 آب برآه چند تا موج آوچك یپایين آمد و رو

 یها  آوچك حرآت آردند و به لبهیها موج. ساخت
  .برآه خوردند

طور به آسمان و به ماه خيره مانده  گك همان   یماه
 را هم آه شمالك درست ی آوچكیها  موجیحت. بود

  .آرده بود، ندید
گك؟ چرا ناراحت   ی گپ شده ماهیچ":  گفتشمالك
  "؟یخور  ی چرا غصه م؟یاست
  .گك ترسيد و رفت زیر آب  یماه

:  دوباره چند تا موج آوچك ساخت و گفتشمالك
  ".نترس، من شمالك استم!  قشنگیماه"
  .آورد گك سرش را ار آب بيرون  ی ماهوقت، آن

 ی ماه":  او را نوازش آرد و گفتیها  آومهشمالك
ا   چر،یبه من بگو چرا ناراحت است! گك قشنگ 

  " ؟یخور  یغصه م
 جا هم  این.  ندارمیمن هيچ دوست": گك گفت  یماه
 یدلم از تنهای.  نيست آه با او دوست شومیآس

 یتو با من دوست م! دار شده، شمالك مهربان غصه
  " ؟یشو 
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خواهد با تو   یدلم م! گك قشنگ  یماه":  گفتشمالك
آخر من باید به همه جا . توانم  یدوست باشم، اما نم

  ".ر آنمسف
  .گك دوباره غمگين شد  یماه

  " ؟ی دیدی را میتو چ! گك  ی ماه":  گفتشمالك
من !  را شمالك مهربانیا ماه نقره": گك گفت  یماه

خواهم با او گپ بزنم،   یم.  دوست دارمیماه را خيل
  ".شنود  یاما صدایم را نم

:  باز هم چند تا موج آوچك ساخت و گفتشمالك
گویم آه تو   یروم پيش ماه و برایش م  یمن م"

  " .یچقدر تنها است
  .گك خوشحال بود  ی رفت و ماهشمالك
.  رسيدیا  رفت و رفت و رفت تا به ماه نقرهشمالك
 چون ی ماه گفت، ولیگك را برا  یء ماه او قصه

  .گك بياید  یصبح نزدیك بود، ماه نتوانست پيش ماه
 ی چون مگك تمام روز بعد را خوابيد،  یماه

  . گپ بزندیا خواست تمام شب را با ماه نقره
 جا تاریك شد و شب از راه رسيد،   آه همهیوقت
 آب بيرون آورد و به  گك دوباره سرش را از  یماه

 یا  هر چه نگاه آرد، ماه نقرهیآسمان خيره شد، ول
به آن  ء آسمان نگاه آرد،  به این گوشه. را ندید
 نبود آه ی از ماه خبریء آسمان نگاه آرد، ول گوشه
 ماه آجا رفته و دانست  یگك نم  یبيچاره ماه. نبود

   .چرا در آسمان نيست
 سياه ناراحت و غمگين ی شب ماه در پشت ابرهاآن

گك دوست   یخواست با ماه  یاو م. نشسته بود
 سياه پيش رویش را گرفته بودند ی ابرهایشود، ول

  .ا ببيندگك ر  یگذاشتند او بتابد و ماه  یو نم
دیگر را  گك و ماه یك   یآه ماه  شب بدون این آن

  .دیده بتوانند، صبح شد
باز   شب شد، یوقت. گك باز منتظر شب ماند  یماه

 خيره یا سرش را از آب بيرون آورد و به ماه نقره
.  خواست با ماه گپ بزند، نتوانستی هرچیشد، ول

  .دانست چرا  یخودش هم نم
گك را   ی ماهیها د تا گپ آه پایين آمده بوماه

چرا ناراحت ! گك  ی گپ شده ماهیچ": بشنود، گفت
  " ؟یخور  ی  چرا غصه م؟یاست

 یاش را برا  بعد قصهیگك اول شرميد، ول  یماه 
ء  ء آوچك را، قصه ء برآه قصه. ماه تعریف آرد
 آه   خودش را و اینی قصهء تنهای بقهء پير را،
  ...ه باشد خواهد یك دوست داشتیچقدر دلش م

 تا صبح با هم گپ یا گك و ماه نقره  ی شب ماهآن
  .زدند و خندیدند

. او دیگر تنها نبود.  خوشحال بودیگك خيل  یماه
   .زد  ی گپ میا هرشب با ماه نقره

 یها گك مثل شب  ییك شب آه ماه.  گذشتیمدت
  پيش سرش را از آب بيرون آورد تا با ماه گپ بزند،

.  خودش افتاد و غمگين شدیدوباره به یاد تنهای
دوباره رفت زیر آب تا ماه .  بزندینتوانست حرف

  .اش را نفهمد غصه
 یگك رو  ی انتظار آشيد، ماهی هر چیا  نقرهماه

قدر پایين  او نگران شد؛ بعد پایين آمد، آن . آب نيامد
گك را   ی سطح آب برآه رسيد و ماهیآه به نزدیك

  :صدا زد
چرا به ! گك قشنگ  یماه  ؟یآجا است! گك  یماه"
  " ؟یآی  ی آب نمیرو
 آب یگك به رو  ی چند بار صدایش آرد، ماهیوقت

  .آمد و سالم آرد
!  گكی ماهیباز آه ناراحت است"  : گفتیا  نقرهماه

  " گپ شده؟یبگو باز چ
.  تنها استمیمن خيل! ماه مهربان": گك گفت  یماه

  ". آندیهيچ آس نيست تا همراه من باز
ناراحت نباش؛ من ! گك  ی ماه": د و گفت خندیماه

  ".آنم  ی میآیم و همراهت باز ی خودم به زیر آب م
 ماه یگوی  ی راست م":  گفتیگك با خوشحال  یماه

  "!مهربان؟
 یماه. گك بود  ی زیر آب، پيش ماهیا  ماه نقرهبعد

او دیگر تنها نبود و یك . گك خوشحال شد و خندید 
  . داشتیهمباز
ها نيز  ستاره.  آردندی تا صبح با هم بازی و ماهماه

ها  ستاره. آردند  یها را تماشا م  از آن باال باالها، آن
  .هم خوشحال بودند

 نيست، به ی آه آسمان ابریهای  شبیا  ماه نقرهحاال
 گك تنها باشد، با او یآید تا اگر ماه  یزیر آب م

 . نجاتش بدهدی آند و از تنهاییباز

 
  پيوتری از کامبيز فقيری کم طرح های
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متوجه .  یک دوستم استۀاین چاینک تحف: "پيتر -٣

  ."باشی که از پيشت نشکند
و به ." دبسيار خوب، من متوجه خواهم بو: "برت

 .کار شروع کرد

  
 کانتين باز شد و ایرنی به ۀ چند دقيقه بعد درواز-٤

آمدند و داخل آمد و پس از مدتی چند نفر دیگر نيز 
 .کانتين پر شد

  
ژاکلين به داخل آمد و از برت یک پياله چای  -٦

 .خواست

  
 . برت به دقت به همه خوردنی و نوشيدنی ميداد-٥

 ”Published by: “Sesame Street    آزرم  . ا: برگرداننده    

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

 
امروز باید .  برت صبح وقت ازخواب برخواست-١

بوت هایش را . کندهمرای پيتر در کانتين کمک 
  .پوشيد و پيش پيتر رفت

 
خوب شد که . صبح به خير برت: " پيتر گفت-٢

يا که کانتين را برایت این پيشبند را بپوش و ب. آمدی
  ."نشان بدهم
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 چاينك شكسته



  
 و احت استپيتر فهميده بود که برت نيز نار -١٢

: با مهربانی گفت. ندهچاینک را تصادفی شکستا
پيتر پيشبند را به ." ولی من یک فکر بهتر دارم"

 کانتين آمده ه دیگر برت بۀ که  جمعبرت داد و گفت
 . و باز هم او را کمک کند

  

 هو بدون اینکه متوج." بسيار خوب: " برت گفت-٧
هسته به چاینک خورد و چاینک به شود، دستش آ

 .ن افتاد و شکستزمي

 های پارچهلند کردند و به  همه سر های شان را ب-٨
 .چاینک شکسته نگاه ميکردند

  
 ایرنی با برت در جمع کردن -٩

شاید کسی : "کمک کرده و ميگفت
چاینک را دوباره تيار این بتواند 

"کند

  
  

 های چاینک  را نزد چند نفر برد، مگر هيچ کس پارچه برت -١٠
افسرده بود و با خود فکر ميکرد که برت .  را ترميم کندنتوانست آن

 .چگونه ميتواند چاینک دوست داشتنِی پيتر را دوباره تيار کند

  
پيتر که چاینک شکسته را دید، بسيار غمگين  -١١
من پول جمع ميکنم و شاید بتوانم :  برت گفت .شد

 ."گر بخرمیبرایت یک چاینک د
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  "دری روش امالی زبان"از کتاب  با استفاده 

  به کوشش پويا فاريابی) اتحاديهء نويسنده گان افغانستان(

uyَ  w َa  ay   ay oy     َ aw   iw  ew 

صف
م، 
دو

ء 
ره
شما

ل، 
ها
ن

ء 
حه

هم
زد
دوا

ژه
وي

 ،
ان
وان
وج
ء ن

 

  گام نخست در آموزش زبان
 آن د با اساساتيک زبان بايو آموختن ی ريفرا گی برا

  . زبان آشنا شد
) چ پ گ ژ(م که چهار حرف يدر شمارهء قبل دانست

ث ح ص ض ط ظ ع ق (ی و حرفهای ژهء زبان فارسيو
داخل شده ی اند که در زبان فارسی ژهء زبان عربيو) ء

خ د ذ ر ز س ش غ ف ا ب ت ج (ی حرف های اند و باق
همچنان .  در هر دو زبان مشترک اند)یک ل م ن و ه 

وارد شده در  ِیترکی ک تعداد واژه هايدر ) ق(حرف 
ماق، ين، قي قمچی،چيشود؛ مانند قيده ميز دينی زبان فارس

  ...قروت، قنداغ، قشالق و 
، "ذ"؛ " ط"، "ت"بايد گفت که نوشتن درست حرفهای 

؛  "ص"، "س"،"ث"  ؛ "ح "،"ـه  "  ؛"ض"،"ظ"، "ز"
 بار هی بيدر واژه ها دشواری ها" هـ"، "ح  "؛"ء"، "ع"

 زيرا هر يک از اين دسته ها در فارسی دری ،دنمی آور
د، اما اگر در نوشتن، واژه های نبه يک سان تلفظ ميشو

د، معنای آن واژه يکی به جای ديگری نوشته شو  يیويژه
به گونهء مثال . دگردبی معنی ميدگرگون ميشود يا واژه 

" طوط، توط، و طوت"را به صورت " توت"اگر واژهء 
واژه بی معنی ميشود؛ و يا اگر استعمال نوشته شود، 

و " هالل" يا "حوا"و" هوا"را در واژه های " ح"و " هـ"
اين مشکل را .  اشتباه کنيم، مفهوم دگرگون ميشود"حالل"

برطرف با مطالعه و دقت بيشتر ميتوان تا حد ممکن 
 .ساخت

و در زبان گفتاری با "  حروف"ما در زبان نوشتاری با 
در زبان فارسی دری، آوا ها . سر و کار داريم" آوا ها"

به دو دسته تقسيم شده اند، آوا های صدا دار و آوا های 
  .بی صدا

واکها  "ی ، و،اآ، "  از شمار حرفهای الفبای فارسی دری
 Vowels ها "واول"ا ي) واحد های آواز های گفتاری(

ی  کلمه ها و که سبب حرکت در واژه هاشونديگفته م
  .شوندياد مي  نيزبلندی  به نام واول ها وگردنديم

ا ي "واول"سه   درییبان فارسزنها، در يافزون بر ا
 کوتاه خوانده  هاید و واولنز وجود داريگر نيصدادار د

ــر يزا ي، کسره )َ  ( ا زبريشوند و عبارت اند از فتحه يم
کمتر درنوشته می  که باشنديم) ُ  ( ش يا پي و ضمه )ِ (

  .  مگر تلفظ ميشوندآيند،
در زبان گفتاری فارسی دری هشت نوع واول  :دفتانگها

 :وجود دارد
  

و ترکيبات ) آ، ا، و، ی، هـ(که تمام اينها توسط پنج حرف 
 . آنها نوشته ميشوند

ی ا بي کانسوننت مانده الفبا به نام حروفيباقی از حرفها
  .شوديصدا نام برده م

يکی از ويژه گی های الفبای زبان فارسی دری اينست که 
هر حرف بی صدا به چهار گونه خوانده ميشود، چنان که 

) ُب(، مضموم )ِب(، مکسور )َب(را  مفتوح " ب"حرف 
   . ميخوانند) ْب(و ساکن 

برای آشنايی بيشتر با واول ها و گونه های آن، اين 
  :ثالهای رادر نظر ميگيريمم

نخستين و دومين حروف الفبای ما دارای شکلهای زير 
  :اند
  )أ ( ، )ا ( ، )آ ( 
به اصطالح ) aَ( نمودار در آغاز و ميانهء واژه ها) آ( 
  .آمد، آفتاب، آورد، آتش، آسوده، آيين: است) الف ممدوده(
ی، َامر، َا:  زبر يا فتحه است(a) نمودار ژهدر آغاز وا) ا(

َانگور، َانار، َاشک، افروخت و ما آن را الف مفتوح 
  .ميگوييم

ِامضا، ِاعالن، ِاقرار، : گاهی نمودار زير يا کسره است
  .ِامروز و ما آن را الف مکسور ميگوييم

ما . ُاستاد، ُاجاق، ُامور: گاهی نمودار پيش يا ضمه است
  .آن را الف مضموم می خوانيم

  .مسأله، مأنوس:  زبر است(a) نمودار درميانهء واژه) أ(
  .مبدأ، منشأ: ه نمودار کانسونات ساکن استدر انجام واژ

به تنهايی به .  است(W) گاهی نمودار کانسونات ):و(
 خوانده (u)عطف و ربط است و در حال وصل ) و(حيث 
فرزانه از اين که قلم و کتاب و کتابچه اش را : ميشود

  .نياورده بود، اندوهگين بود
 است مانند وی، ولد، wa گاهی نمودار : واژهدر آغاز

  وقت
  وفق، واليت، ورد:  استwiگاهی نمودار 
  وصول، وحوش، ورود، وقوف:  استwuگاهی نموادار 
کشاورز، :  است مانندwaگاهنی نمودار : در ميان واژه

  روک ميز
  متمول، مشاور، مجاور:  است چونwiگاهی نمودار 

  تعاون، تحول، تمول:  استwuار دگاهی نمو
:  است که تلفظ نميشودWگاهی نمودار گونه يی از 

  خواهر، خوانش، خواهش، خواب، خوار
نو، جو، :  است مانندawگاهی نمودار : در انجام واژه
  .جلو، پيشرو

 برای نو آموز ه گیفرا گيری اين بحث به يکبار
فهم با در نظرداشت سويه و شما .کاريست دشوار

  . فرزند تان از اين مطلب استفاده ميتوانيدپيشينهء

 منيژه نادری



   است چون َسرو، َمروwگاهی نمودار 
  :گاهی نمودار واول است" و"همچنان 

خود، خورشيد، : ستا) پيش يا ضمه (uگاهی نمودار 
  خوشنود، خوش

توت، خوب، نمود، : است) واو معروف(َ uی نمودار گاه
  .بود، رنجور، دور

است مانند شور، گور، ) واو مجهول (oگاهی نمودار 
  تور، زور، کور
  است مانند گفتگو، بدخو، oگاهی نمودار : در انجام واژه

  شستشو، آرزو، آبرو
   ناژو، آلو، ليموبازو،: َ است مانندuگاهی نمودار 

  . استy گاهی نمودار کانسونات ):ی(
  يک، يل، فرخی يزدی:  استyaنمودار :در آغاز واژه
  يار، يابنده، يوغ، ياد، يال:  استyگاهی نمودار 

  نهايت، َسير:  استya گاهی نمودار :در ميانهء واژه
  پيوند، پيکار، ميگسار: تاس ayگاهی نمودار 
  می، وی، پی: است ayر  گاهی نمودا:در انجام واژه
  جوی، موی، بدخوی، روی:  استyگاهی نمودار 

  :نمودار واول است) ی(همچنان 
است ) يای مجهول (o گاهی نمودار واول :در ميان واژه

  دير، ميوه، ديو، سير، تيغه: مانند
تير، : است چون) يای معروف (Iگاهی نمودار واول 

  پير، فيل، بيم
: است) يای مجهول (e  گاهی نمودار:در پايان واژه
  گفتی، کشتی

:  خوانده ميشودyiگاهی در عبارتهای اضافی و توصيفی 
  کشتی باربر، صوفی وارسته

  

  تمرين ها
  .بگذاريد" ع"و در مقابل واژه های عربی حرف " ف"در مقابل واژه های فارسی حرف  -

  (     )، پرنده (      )، ژاله (      )پاسدار ، (    )، سحر (     )، گل (     )، صبح (     )، صنف (     )چراغ 

  (     )ظالم (     ) ، پيشنهاد (      )، ضربه (      )، گريز (      )، فصل (       )، پژمرده (      )حلوا 

  (      )، گوش (     )، پوست (      )، رنگ (       ) ، شرط (        ) ثمر ،(      )چرم ، (      )طالع 

  کدام حرف ها سبب حرکت در يک کلمه ميشوند؟ -

  . واول های کوتاه کدام ها اند، نام بگيريد-

  .يديانمآواز کلمه های داده شده را مشخص ) ُ   ِ   َ  ( با استفاده از صدادار های کوتاه -

  گندم    جنگل    صبح    دويدن    خرما    شب    دختر

  چراغ    ظلم  زنده گی    بريدن    دندان    زيور    سر

  کاغذ    بز    کودک    برنج    قلم    سرپ    سرخ

  
  )مربوط شماره قبلی(. دارد، روی کلمه های باال نشان دهيدشکِل نوشته چند " ی" حرف -
  )مربوط شماره قبلی(در شروع، وسط و آخر به چه شکل نوشته ميشوند؟ " غ"و " ع" حروف -
  )اره قبلیمربوط شم(  کدام حرف ها به امتداد خود حرف ديگری پيوسته نمی پذيرند؟ -
 )مربوط شماره قبلی (. روی متن های باال نشان دهيد،را نظر به موقعيت آن در واژه" هـ" شکل حرف -
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  درخت الفباي فارسي
 

 

   :ارسالی    
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ن طرح آموزشی را بار یی دارند، ایکنند، و به زبان مادری آشنايم که در کشور ناروی زنده گی ميم  و صميفه

 همچنان جواب های صحيح پرسش .جاد کرده اند و اینک برای ما فرستاده اندیالدی اياول در سال دوهزار م
  .شتر شاني به اميد همکاری های ب. اندارسال کردهء گذشته را نيز های شماره

گر یوند دي حرف  چگونه با پ یکم کهیم و می آموزيني را می بحروف ن طرح، شکل های مختلف یدر ا
شروع به طرف شاخه های راست به " الف"  حروف الفبا به ترتيب از .شونديحروف  و چگونه جدا نوشته م

ر رنگ یات زی شما آن را مطابق هدا .ختم ميشود" ی" و در شاخهء چپ پایين با حرف باال خوانده ميشود
  :آميزی کنيد

در آن آمده است،  با رنگ سرخ ) ژ، گچ، پ، ( آن قسمت از شاخه ها  که چهار حرف خاص زبان فارسی -
  .دنرنگ آميزی شو

 ،)ث، ح، ص، ض،ط،، ظ،،ع، ق( که از زبان های دیگر شامل زبان فارسی شده اند هایحرفشاخه های  -
  . رنگ شوندسبز

  . ديگر زبانها را زرد رنگ کنیان فارسی و دي حرف های مشترک م شاخه های باقی-
  .ریدشکل نوشته دارند، یک حلقه آبی بگي که فقط دو  دور حرف هایی-
نيز نسواری  دور حرف هایی که بيشتر از دو شکل نوشته دارند، حلقه نسواری بگيرید و ساقهء درخت را -

  .رنگ کنيد

 
میيم عظيفه  
  ساله ١٢ 

 متعلم صنف هفتم

 
میيم عظيصم  
   ساله ١۴ 

 متعلم صنف نهم
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 ها و پرسشهاي سرگرم
  
  
هم گذاشتن حروف به شکل ی  پازريدر جدول ز -
و به ) از راست به چپ و از چپ به راست(ی افق

) ن به بااليين و از پايياز باال به پا(ی شکل عمود
. د که به وجود انسان ربط داشته باشنديبسازی کلمات
کوشش  شما.   وجود داردواژه ٢۵شتر از ينجا بيدر ا
حرف ها . ديدا کنيپ کلمهء آن را ٢٠ حد اقل د کهيکن

 .تواننديم ها مشترک استفاده شده واژهدر بعض 
  م  ن  خ  ا  ل  غ  ب  ل  ق
 ش  ا  ی  ز  ن  خ  ی  ب  د
  چ  ر  و  ن  خ  ا  ن  ر س
  ه  ژ  م  ا  پ  ر  ی  ن  ت
  د  ن  ه  د  ر گ  و ش  و
  ی  و  ر  ن  ر  م ک  ت  ن
  ر  خ  ن  د  ر گ  و ش  ا
  و ش ش  پ  ن  ج  ه  پ  ز
 
  :ديگر وصل کنير را با همديمتضاد زی  واژه ها-

  اهيس  شب 
  چاق    بد

  روز  ظالم
  بايز  ديسف
  خوب  قيال

  سخت  خواب
  گرم  نرم
  داريب  الغر
  مهربان  سرد
  تنبل  زشت

  
  :ديمترادف را به هم وصل کنی واژه ها -

  آغاز    آسان
  نييپا    ويژه
  زود    واژه

  خاص    شروع
  اري      زيت
  کلمه    اديز

  نيغمگ      خفه
  سهل    طالع
  بخت    دوست

 فراوان     ريز

آن ی ه هاي افغانستان در کدام قاره واقع است و همسا-
  کدام کشور ها اند؟

د که در آن حرف  يريت افغانستان را بگي نام پنج وال-
  .وجود داشته باشد" غ"

  د؟يدانيچه می بلخی ناي در مورد ابن س-

  :ديآن وصل کنی  اعداد را با ارقام مساو-

  ۴٠٢٧٠      هشتاد و هفت
  ١۶٠١٣    هزار و پانزدهچهارده 

  ٩١١٧    ششد ونود و صدو 
  ١٠٩١٩   هفده ودصک ي  ونه هزار

  ٨٧  د و شصتصچهار هزار و پنج 
  ٢٩۶    و ششی د و سصک ي

  ١۴٠١۵  ستيب ودصهجده هزار و شش 
  ۴۵۶٠    د و پنجاه هزارصهشت 

  ١٣۶   د هفتادصچهل هزار و دو 
  ١٨۶٢٠  ازده هزار و دوازدهيد و صسه 

  ٣١١٠١٢   د و نوزدهصده هزار و نه 
  ٨۵٠٠٠٠    زدهيشانزده هزار و س

   
  
استعمال . توانيديچند کلمه ساخته م ن حرف هاياز ا -

  .حروف در کلمه به تکرار مجاز است

     ل    ژ  ا  ن     د   هـ   ت   ر  خ   پی 
   
از دوستداران ی کياگر  "دييبا خود بگو بار ندچ -

را دارا جهان ی ن خوشبختيد، بزرگتريکتاب است
  .ديشيندين جمله بيای  و در مورد معن"دياست

  ز، ينوجوانان عز
 ی ، نامه هاگذشتهشمارهء ی به جواب پرسشها

 ابراز سپاس از اينکه عالقه .مه ايکرد تافيدر
شهر م از ي از جمله مرگرفتيد و نامه فرستاديد؛

و  های زهء سرگرمي برندهء جا)هالند (روتردام
ما . ال شناخته شدشمارهء اول نهی پرسش ها

ن شماره يدر ا. ميکنيشتر تمنا ميت بيش موفقيبرا
م و چند سوال آن مربوط يداری سواالتز ين

م که ي از شما خواهشمند.شمارهء گذشته است
 همراه با يک  ن صفحه رايحل شدهء ای کاپ

د، به يکه است هر کشوری از قطعه عکس تان،
 .دي بفرست"نهال"آدرس 
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بچيم، تو برو بيرون و ببين که باران :  پدر به پسر
  .ميبارد یا نی

که پشک از بيرون داخل  پدر جان، همين: پسر
  . خود تان می فهميدزآمد، پشتش را دست بزن، با

  !بچيم، برو چراغ را ُگل کن: پدر
پدر جان، چشم های تان را بسته کنيد، : پسر

  .خودش ُگل ميشود
  !ه را بسته کنبرو دروازبچيم، : پدر
پدر جان، دو کار را من کردم، یکی را : پسر

  .خودتان کنيد
 

 
روزی یکی از دیوانه  

  ه سالگره های دیوانه خان
 یکی از دیوانه ها. داشت 

 : بسته یی آورده و گفت
 برادر، در ین قطی یک " 
 ساعت است، کليد ندارد  
 ندارد که عيارش کنی، بند   ش کنی، عقرب که کوَک 
  ."دارد که در دستت کنین
تحفهء گرانبهایت تشکر،   از : "دیوانهء اولی گفت 

  "همم؟فاما وقت را چطور ب
  !"از نفر پهلویت بپرس: "دومی

  
برادر، یک گوشت بی َپی، بی : "زن به قصاب

  ."استخوان و بی چربی برایم بده
!برو همشيره تخم بخر: "قصاب

  

  دانستنيها
ر باشند،  مادر و پدر هر قدر که پي-

  )مثل ایتاليایی. (وجود شان به زعدم
 تار و پود روح مادر را ازمهربانی -

  )امرسون. (بافته اند
 جوانان سرگشته و آشفته، خانواده -

را ميگذارند و از این و از آن تمنای 
محبت بی ریا ميکنند، غافل از آنکه 

 در دل پدر و مادر و ،جویند آنچه می
  )ازیحج. ( خانواده است و بسرد
 اگر بر ناتوان خشمگين شوی، دليل -

  )ولتر.(که قوی نيستی بر این است
 بزرگترین داروی خشم، صبر و -

  )سنگا. (درنگ است
 خشمگين شدن انتقام خطا های -

. دیگران را از خود گرفتن است
  ) والتر پوپ(
 هنگاميکه خشم حرف ميزند، عقل -

  )مثل چينی. (چهرهء خود را ميپوشاند
عصبانی هميشه مملو از  یک مرد -

  ) کنفوسيوس. (زهر است
 کسيکه به کتاب یا به تحقيق عالقمند -

است، هنگاميکه به مطالعه یا به تفکر 
دربارهء محتوای آن کتاب مشغول 

 او بهترین یاست، جهنم تنهایی برا
 )مترلينگ. (بهشت هاست

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

  قدیمترین روزنامه ها
است که در چين " پيکنگ گيزت" روزنامهء ، قدیم ترین روزنامه-

این روزنامه که در حدود یکهزار سال از نشر آن . منتشر ميشود
 تن از ۵٠٠ميگذرد، از شروع تا به حال با وجودیکه بيش از 

  .ده اند، از نشر باز نمانده استمدیران مسئوولش اعدام ش
 ميالدی بنام ١۶٠۵ قدیم ترین روزنامه در اروپا در سال -
  .در بلجيم نشر ميشد" نيوتيدنگن"
روزنامهء دیگری در کشور آلمان شروع به . م١۶٠٩ در سال -

  .چاپ کرد
 بطور مرتب منتشر نکه در انگلستا" بروزورستر"روزنامهء  -

  .ن گذاشته شده استبنيا. م١۶٩٠ميشود، در سال 

  نشریه هاپرتيراژترین 
 ن و دوصديليو م١٣جاپانی روزانه " یماتری شمبن" روزنامهء -

 با موتر های راپورتران این اداره. هزار شماره به چاپ ميرسد
ل مت شناخت بيرقی برنگ سرخ و سبز و وسایمخصوص با عال

 .فيک استثنای خاص برای شان قایل استمدرن مجهز بوده و ترا
همچنان برای سفر های دورطياره و هيليکوپتر در اختيار دارند و 

نيز و مجهز ترین موسسهء چاپ یک ستيشن رادیو و تلویزیون 
  . مربوط این اداره است

 د هزار شماره درص مليون و ٩ ماسکو در" پراودا" روزنامهء -
  .روز چاپ ميشود

امریکایی مجلهء " ریدرزدایجست" پر تيراژ ترین ماهنامهء جهان -
 موسسه چاپ در جهان با انتشار آن در دوازده زبان ٢٨است که 

 . ميليون نسخه دارد٨ هر بباقدام کرده و تيراژ برا

 بخوانيد و بخنديد
  

  هالندEnschedeازشهر " سام"ارسالی 
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  بهاران صد چمن انديشه دارد
  به خاک آرزو ها ريشه دارد

  به خود پيچيده ميگفت یمگر باد
  خزان دردستهايش تيشه دارد

  
  مسافر ميرسد باغ و چمن را

   مرهم نهد زخم کهن راا  تهک
  مسافر در عبادتگاه خورشيد

  رانيايش ميکند عشق وطن 
)یپرتو نادر(

    
 
  

  
  

      
    

    
  

  
  
  
  
  
  

شگفتن در بهار و باران

  )نيافسر رهب(

  خندهء گُلها
   رای، سرود هستیوقت

  باران، به گوش چشمه،
  -جنگل
  -به گوش شکوفه  
  خواند      
  گلها،

 .کودکانه خنديدند  

  )ازگلستان سعدی(
  مَجـنَرــاز صحبت دوستی ِب

  ايدــن نمـــم َحَسدــکاخالق ب
  دــَ بينالــمر و َکــنـم ُهــيبَع
  مايدن ُنــَمل و ياَسـارم ُگــخ

  کو دشمن شوخ چشِم ناپاک
   ن نمايدـه مـرا بــب مـتا عي

  )پشاور١٣٧٨نفيسه ازهر، (    عيد نوروز

  مادرم دست من و خواهر من خينه کند
  یدر شب تار سياه

  که به خود پيچيده ست  
  یمثل اشگوفهء سرما زده ي

  صبح چون باز شود
  غنچهء عيد از آن خنده زنان جلوه کند
  مادرم دست من و خواهر من خينه کند

  دست او گرم محبت
  دل من سرد و غمين

  که اگر عيد شود
  به چه خشنود شوم؟
  همه جا ويران است
  و در آغاز بهاران

   نيست به شاخیکه گل
  آب در باغ ز رفتار خود ايستاده که جنگ

  خون در آن افگنده ست         
  دست من و خواهر من خينه کندمادرم 

  خواهرم شاد که فردا عيد است
  خبرش نيست که مردم همه ماتم زده اند

  و من و مادر من
 سوگواريم که مردم همه ماتم زده اند
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برنامه جهاني غذا   2004سكينه افضلي برندهء جايزه مسابقه جهاني نقاشي سال 
  ساالن شطرنج در هالندخورد قهرمان گروپ ز سكندر، يكامبسازمان ملل متحد و 

 

ز سکندر که در گر وپ ششم مکتب يکامب
Breemars شهر Hengloخواند، ي درس م

ان يتوانست لقب قهرمان شطرنج را در م
او از چهار سال به  .ان هالند حاصل کندنوجوان

شـطرنج عـالقـه مـنـد بـوده واز ی به بازنسو یا
ـ ی بين الملل آتاب شـطرنج گرس ـ ماسـتر

وتر ي کمپ ٨فـریتـز  هـمچنان با . اسـتفاده مينماید
 ميگوید آه تاآنون  وميكندی  بازشطرنج

ی  آه به سـطح باال تر باز٨آمپيوتر فریتـز 
ر دارد، موفق نشـده اسـت آه بر شـطرنج قرا

   .برنده شـودی و
پنج نمره ی ء اول مسابقه از پنج بازدر دوره 

بدست آورد و توجه همه اشتراک کننده گان را 
به خود جلب کرد و همه انتظار دورهء دوم 

ت ين موفقیز ايکه کامبی با وجود. مسابقه بودند
نکه یبزرگ خود را احساس کرده بود، بدون ا

شود، به دورهء دوم پا ی و احساسات یجانيه
گر آرام و یدی های ان بازیگذاشت و در جر
و حوصله کامل ی هوشمندبا خونسرد بود و 

م نمره بدست آرد يهفت و نی  باز٩توانست از 
  . و قهرمان شناخته شود

جایـزه را از مسـابقات  ٣٣ اآنون اآامبيز ت
ی آرزو ٢٠۵ی  قهرمان ومختلف بدسـت آورده

  . آه نصيبش گردید بوداو
کند يصحبت می خانه به زبان مادرز در يکامب

. کنديمی ز شطرنج بازيلوفر نيو با خواهرش ن
ی که جنبه آموزشی وتريکمپی م هاياو به گ

شتر وقت خود را ي و بشتهد، عالقه ندانندار
خانه ی در کار های موزش و همکارآصرف 

ز با دوستان و همساالنش روابط يکامب. کنديم
  . ق استيانه دارد و در انتخاب دوستش دقميصم
به دوستان و به خصوص مادرش مشوره ی گاه
ن یدهد که اير قابل توقع ميسودمند و غی ها

  .اوستی خود نشانهء ذکاوت و هوشمند

  
در رابطه به آموزش شطرنج ز يکامب

کردن ی من شطرنج را تنها از باز: "دیگويم
که ی ار عالقه دارم وقتياموخته ام، بسين
شان را ی کنند، من بازيمی گران بازید
ی آامبيزموفقـيت خود را درفراگير." نميبب

داآتر مسـعـود  ی جهء کوشش هايشـطرنج نت
ران،  یبيتـل زاده ترینرشـطرنج از کشور ا

موليك از آشـور ترآـيه و  والدین خود ی ایم
  .ميداند

جوانه ها
  نوجوانان عزیز،

با دو چهرهء شناخته شده آشنا ميشویم  ن شمارهدر ای
 بزرگ نه تنها که هر یک توانسته اند نام بلند و افتخار

 . برای  خانواده بلکه برای کشور شان نيز باشند
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، برنامه ١٣٨٣ خورشيدی دلو ٣٠به روز 
 مسابقه ءزهی جا،  ملل متحدغذا سازمانی جهان
، ی نه افضلي را به سک٢٠٠٤سالی نقاشی جهان

 در ایران اهدا  ساله مهاجر افغان١٢دانش آموز 
ی لومتري ک٢٤( شهر سمنان سکينه باشندهء. نمود
ی ها میتقوی بر رواو ی  نقاش.می باشد) تهران

غذا چاپ ی  برنامه جهان٢٠٠٥سال ی وارید
تابلوی او بيانگر زنده گی  طرح .ده استیگرد

واقعی مهاجرین کمپ های ایران بوده و 
  .ضروریات اوليه خانواده ها را نشان ميدهد

 ١٩از ی ون شرکت کننده در مسابقه نقاشيليان دو مياست که از می  نفر١٧از ی کینه يسک
نده ی آقصد دارد درو داشتهی به گلدوزی وافر عالقهی و. کشور بعنوان برنده انتخاب شده است

  .بپردازدی به شغل معلم
  .ندهء درخشان برایشان تمنا ميکننداین موفقيتهای بزرگ را تبریک گفته و آی" نهال"کارکنان 

  با كشورخويش آشنا شويد
  

در قسمت شمال  بدخشان
. فغانستان واقع استاشرق 

 "سنکيانگ"گوشهء انتهای آن با 
چين، از طرف شمال با 
جمهوریت تاجکستان و یک 
حصهء جنوب شرق آن با 

مرکز . پاکستان همسرحدميباشد
. این والیت شهر فيض آباد است

شهرک های مشهور آن کشم، 
جرم، واخان، اشکاشم و درواز 

  .اند
این والیت بنابر ارتفاع زیاد، 
داشتن کوههای زیاد و 
یخچالهای متعدد، اقليم کامًال 

زمستان آن . کوهستانی دارد
  .و گوارا ميباشدسرد و تابستان آن معتدل 

والیت بدخشان از لحاظ فرهنگی غنی بوده و مردم 
  .آن به علم و ادب عالقهء خاص دارند

 بدخشان دارای مکاتب ليسه، متوسطه و مدارس 
در آن والیت " بدخشان"متعدد بوده و روزنامهء 

  .چاپ ميشود
این والیت دارای معادن الجورد و طال بوده و 

  . نمد و قاقمه ميباشدپيداوار مهم آن گندم، ماش،

کوه های مشهور این والیت کوهستانی و زلزله 
خيز کوههای خواجه محمد، هزار چشمه و کوه سفيد 

دریای کوکچه، واخان، پامير، جرم، . خرس ميباشند
انجمن، وردج، تگاب، تنگی شيوا، غوری سنگ، 
راغ و دریاچهء درواز از جملهء دریا های مهم آن به 

ل های آن عبارت از جهيل شيوا، جهي. ميروند شمار
جاهای تاریخی این والیت،  .زرقل و چقمقين ميباشند

شهر بزرگ، خرابه های تاریخی در بهارک و 
 .اشکاشم و توپخانهء زیباک است
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  من ونهال
 خواست خواب یدلم نم.   بودی بهاریبعد از ظهر زيبا

 از بس روز زيبا بود، ماندن در خانه اصًال.  شين کنميپ
.  ُکرت ها بيل خورده بودند.  به باغچه رفتم.  گناه بود

 ی ُصفه چيده بودند و آفتاب باالی گلخانه را باالیگلها
ينسو و به ا.   دست ميکشيدیسر همه شان با مهربان

 با یچه کس":   از خويش پرسيدمی و با نااميديدمآنسو د
  " کند؟یمن باز
  "!من:  " گفتی نازک و زيبايیصدا
در رديف درختان کنار .   صدا چرخيدمی حيرت سوبا

بلندباال و نازک اندام .   نشانده بودندیديوار، نهال نو
 شاخه هايش ی باالی کوچک و خوشرنگیبود و برگها
 تکان یچون در کنارش ايستادم، سر.  بودنيمه شگفته 
  ".من از تو بلندترم:  " زد و گفتیداد، لبخند

 مادرم ميگويد چون بزرگ شوم، قدم بلند یول: "گفتم
   ". ديوار بگذارمی توانم باالی شود و دستهايم را میم
و من باالتر : " دو درخت بزرگ اشاره کرد و گفتبه

  ".بلند چون درختان ديگر... از ديوار
 نسيم را ی توانیتو م: "پرسيد.   وزيدن گرفتینسيم

  "؟یبغل بگير
نسيم به سرعت از ميان درختان .   جواب نبودفرصت

 خيال از ميان نهالک یبلند گذشته بود و چون خواست ب
بگذرد، نهال شاخچه هايش باز نموده و سپس جمع 

.   کوچکش به رقص آمدند و صدا دادندیبرگ ها.  کرد
باز .  از نهالک شوخ خوشش آمد.  ده گرفتنسيم را خن

 و پيراهن مرا به رقص ال نهیچرخيد و آمد شاخچه ها
 ی خوشرنگیمتوجه شدم که پيراهن پسته ا.  آورد

نهال هم از اين .   درخت بر تن دارمیهمرنگ برگها
بيا برويم بدويم، : "فرياد زدم.  شباهت خوشحال شد

  ". کنيمیباز
 من ريشه ی ولی بينیو نمت.  توانمینم: " گفتنهال
ريشه هايم در خاک استند و اگر زياد شور .  دارم

  ". شوندیبخورم، خشک م
 الزم نيست شور ین... ین: " و با عجله گفتمترسيدم
 توانم همين جا در کنار تو بنشينم و یمن م.  یبخور

  ".قصه کنيم
پشتم را به ديوار تکيه دادم و .   پهلويش نشستمدر

 یم: "در جيب داشتم کشيده و پرسيدم را که یچاکليت
  ".؟  بسيار شيرين و مزه دار استیخور
 یمن آب م:  " آفتاب چشمک زدی خنديد و سونهال

  "! خورمینوشم و آفتاب م
ريشه هايم از : " ديد حيران مانده ام، عالوه کردچون

:   گوناگون داردیخاک مزه ها.   گيرندیخاک غذا م
از خاک .  تو شيرينتلخ، شور، ترش و مثل چاکليت 

  "... منی نوشم و برگهایآب هم م
 ی من رگه هایببين برگ ها: " خود را خم کردءشاخه
 گيرند ی گيرند و هوا را می دارند که آفتاب را میظريف

  ". من شيره حيات جريان داردیو در بين رگه ها
 یهرگز قبال آنطور رگه ها.   او ديدمی برگ هابه

دست هايم ديدم و متوجه رگ به .   نديده بودمیزيباي
 آنها را به او یبا خوشحال.   شدمی رنگ ظريفی آبیها

در اينها هم ...  منیاين هم رگه ها: "نشان دادم و گفتم
  ". کندیشيره حيات جريان م

 با حيرت به دست هايم ديد و گفت که هرگز قبال نهال
  . نديده استی زيبايیآنطور رگه ها

.  اينک هوا گرم شده بود.   به سرعت پرواز ميکردبهار
روزها زير سايه  کوچک .  آفتاب تابستان سوزان بود

 ی را که می کتاب مصوری نشستم و رسم هاینهال م
 از ینهال اينک انبوه.   دادمیديدم به نهال نشان م

 سبز ی من هم پيراهنی سبز داشت  و مادرم برایبرگها
  .دوخته بود

 ی باالی که پرنده اگاه.   داشتمی جالبی نهال روزهابا
 زد، ما هر دو به ی چهچه می نشست و با شادینهال م
اما تا دست .   برديمی داديم و لذت می گوش میآرام

چرا : " پرسيدمیم.   پريدی کردم، پرنده میدراز م
  " ترسد؟یپرنده از من م

 زنند و یآدم ها به پرنده ها سنگ م: " گفتی منهال
  "...رنه ببين اندازند، ویآنها را به قفس م

انگشتان دست تو :   دادی انگشتان دستم را نشان مو
  ". من استیچون شاخه ها

  ين پژواک پروء نوشته
 ، کابل١٣٦٩حوت  ٢٧

ء 
حه
صف

م، 
دو

ء 
ره
شما

ل، 
ها
ن

ستم
بي

ژه
وی

 ،
ان
وان
وج
ء ن

 



 هم چون دست من پنج شاخه بزرگ و کوچک نهال
  .داشت
 پرنده بر انگشتان ،یاگر مهربان باش: " گفتی منهال

  ".دست تو هم خواهد نشست و خواهد خواند
م آشيانه و شايد در دست: " ...  کردمی هيجان اضافه مبا

  "!هم بسازد
 اينکار صبر درخت یبرا... یاوه ن:  " خنديدی منهال
 و آنگاه اگر یتو هر لحظه دستهايت را کار دار.  بايد

  " کرد؟یپرنده در آشيانه تخم بگذارد، چطور خواه
 نهال از داخل خانه قصه ميکردم و او از ی برامن

  .بيرون خانه
 و یوکدر خانه ميز است و چ:  " گفتمی مبرايش

در آن .   و از همه زيباتر آيينه استیدوشک و المار
  ". شود خود را ديدیم

 که باران زمين یوقت... اوه مثل باران: " گفتی منهال
 توانم خود را در ی سازد، می دهد و آبگير میرا آب م
  ".آن ببينم

 چون یامروز صبح ابر:  " گفتی نهال از آسمان مو
شکل پرنده .   سرم باز شدیگل سپيد بزرگ درست باال

دراز مثل درخت و شاخه شاخه .  بعد دراز شد.  گرفت
  ".و برگ برگ تا ناپديد گشت

 ماه یديشب بعد از باران گوي:  " گفتی يا از شب مو
 ی خاصیو ستاره ها را هم باران شسته بود، همه جال

 پايين ی سرم به يکباره گیداشتند و يک ستاره باال
 گم شد ی آيد اما در تاريکیسويم مگمان کردم .  ريخت

  "و نميدانم کجا رفت؟
:  به او گفتمی از قصه ستاره ها خوشم آمد که روزآنقدر

 خوابم تا ستاره ها ی کنار تو می آيم و پنهانیامشب م"
  ".را با هم ببينيم

 شب خوابيدن زير درختان ی تماشا بيا ولیبرا: "گفت
 دهم ی پس م اکسايدیخوب نيست، زيرا شبانه کاربن دا

 یروزانه به خاطر.   تنفس مضر استیو اين گاز برا
  ". دهندیسايه ام خوشگوار است که برگهايم آکسيجن م

 به یهر وقت: " معلومات درخت تعجب کردم و گفتماز
صنوف باالتر مکتب بروم، اين همه را خواهم خواند، 

  ".ی تو به مکتب نرفته و ميدانیول
چ متوجه نبودم که هي.   رفتی می رو به سردهوا

 ی ديدم نهال برگ هایروز.   بازدیدرخت رنگ م
 ینزد مادرم دويدم و از او پيراهن.   داردیزرد

  .زردرنگ خواستم
 ی برگهایخدايا به زود: " کشيد و گفتی آهمادرم

 و سرخ خواهد شد و من اينهمه پيراهن یدرخت نارنج
  "برايت از کجا کنم؟

.  يراهن داشتچقدر پ.   چقدر خوشبخت بوددرخت
 یآنقدر رنگ به رنگ که همه رنگها را مادر هم نم

  .توانست برايم بخرد

 ديگر چون با پيراهن زرد به ديدن نهال رفتم، روز
   ".ببين شيره حيات در رگه هايم کم شده است: "گفت
 دستم ديدم، شيره حيات همچنان در ی آبی رگ هابه

  .دلم به درخت سوخت.   جوشيدیآنها م
نهال بسيار .   گرفتندی میر روز رنگ نو هبرگها

 ی رنگه او با وزش باد میچون برگ ها.  زيبا شده بود
 ی داشتم و به ميان صفحه هایريختند، آنها را بر م
  . گذاشتمیکتاب مصور خود م

 بيرون سرد یهوا. به باغچه نرفتم.  گذشتی روزچند
 که بيرون یپس از چند روز.   خانه گرمیبود و هوا

برگهايش .  نهال را اول نشناختم.  لم فرو ريخترفتم د
!   منیاوه خدا.  همه ريخته بودند و تنش برهنه بود

.  نهال را در بغل گرفتم و بر شاخه هايش دست کشيدم
شاخه : " و به من آهسته گفتکرد او کمتر احساس یول

  ".هايم يخ زده اند
 درخت ی برایبه خانه دويدم و از مادرم خواستم لباس 
آخر .   تواند، به گريه افتادمیوزد و تا مادرم گفت نمبد

 درخت پوشيده بود، منهم پوشيده یتمام سال هر لباس
 یبودم و اينک که او برهنه بود، منهم بايد برهنه م

 یلباس هايم را در حاليکه دگ دگ از خنک م.  بودم
مجبور .  پدر و مادرم را خنده گرفت.  لرزيدم، کشيدم

بيابند و به دور نهالک باغچه  یشدند تکه بزرگ
  .بپيچانند

چون به باغچه رفتم، تکه پايين .   برف باريدی زودبه
افتاده بود و نهال زير لحاف سفيد و گرم برف خفته 

به زحمت بيدار شد، چند جمله .  او را تکان دادم.  بود
بدينگونه او .   نامفهوم گفت و دوباره به خواب رفتیا

 یپدرم ساخته بودم و جاکت سپيد مرا که با یآدمک برف
  .را که مادر برايم بافته بود، نديد

.   از خواب بيدار شدم و هوا را دگرگون يافتمیصبح
نگاهم از پنجره .   باريد، اما سرد نبودی میباران ماليم

.   زندیکه بر چمن افتيد با حيرت ديدم که چمن سبز م
بلکه  آب نه یگوي.   کندی هم جادو میاين باران بهار

  . باردیشيره حيات است که م
 رفتند و ی وزيد، ابرها به کنارینسيم.   باغچه دويدمبه

تن باران خورده درخت با .   شدیشعاع آفتاب جار
نهال بيدار شده .   به چند رنگ درخشيدن گرفتیزيباي
با محبت همديگر را در آغوش .   کشيدیفاژه م.  بود

:  درخت گفت.  يم هم بسيار قصه ها داشتیبرا.  کشيديم
خواب ديدم قامتم بلندتر از .  نديدم که یچه خواب ها

  ... دارمی سبز بيشماریديوار شده و برگ ها
دانستم او باز هم شروع به .   زد و به آفتاب ديدیلبخند

خنديدم و به .  نوشيدن آب و بوسيدن آفتاب کرده است
  ... خود دويدمی پيراهن پسته ایجستجو
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  جمشيدیانجنير:  همکاریاب

  بياييد شطرنج بياموزيم
  
  

در  . قرن چهارم به کشور های همجوار تاثير گذاشتبازی شطرنج در قرن دوم ميالدی در هندوستان بوجود آمد و در
افتخارات و از این سبب از رسيد شهرت به اوج  روز کشور ما یعنی خراسان آن، این بازی درقرن هفتم ميالدی

  .این بازی فکری و جهان پسند در رشد شخصيت و قوهء تفکر انسان کمک ميکند.  ما حساب ميشودلتوریدیرینه ک
جهان به این بازی شاهانه دسترسی داشتند ، می بينيم که بزرگترین متفکران  اگر به تاریخ بشریت نگاهی انداخته شود

   .زمينه نظریات سودمند خود را ارایه کرده اند و در
 ١٣۶٣ کشور عضو ميباشد که از جمله کشور عزیز ما افغانستان در سال ١۶۴نی شطرنج دارای فدراسيون جها

خورشيدی عضویت آن را کسب کرد و شطرنجبازان خوب ما توانسته اند در مسابقات جهانی و کنگره های بين الملی 
  .شطرنج اشتراک کنند و دست آورد های فراوانی به نفع کشور خود کمایی کنند

  
  : مهره های شطرنج در زبان های مختلف و تخته شطرنجنامهای

+                                  
  )شطرنج(فارسی          شاه     وزیر       ُرخ          اسپ          فيل            يادهپ       کش 

Dutch (schaken) koning   koningin  toren     paard       loper     pion    schaak 
French (échecs)   roi          dame     tour     cavalier    fou        pion       échec 
German (Schach) König    Dame   Turm    Springer  Läufer  Bauer   schach 
Danish  (skak)       konge    droning  tårn     springer   løber     bonde      skak 
Norwegian (sjakk) konge    dame     tarn     springer   løper  bonde        sjakk 
English  (chess)     king      queen    rook     knight     bishop  pawn      check 
Hindi   (šatranj)   bādšāh   farzī,    kištī ,      ghorā       ũt         pyādā,       šah,  

               wazīr    rukh       paidal        kišt 
  

خطوط قایم یا (ه ای سفيد و سياه تشکيل شده است و ستون ها  خان۶۴تخته شطرنج از یک مربع 
 تخته شطرنج . به اعداد نشان ميدهند را )رضخطوط افقی یا ع( و ردیف ها  را به حرف) عمودی

 به طرف  H1باید طوری گذاشته شود که خانه سفيد به طرف دست راست ما باشد؛ یعنی خانه 
هر یک از دو .  به دست راست بازیکن مهره های سياه باشد A8راست بازیکن مهره های سفيد و 

یک سياه و یک (ک وزیر، دو فيلیک شاه، ی:  مهره مشابه اند؛ به این ترتيب١۶طرف دارای 
در آغاز هر بازی باید دانه ها مطابق شکل چيده شوند، . ، دو اسپ، دو رخ و هشت پياده)سفيد

، وزیر سياه در خانه (d1)، وزیر سفيد در خانه سفيد e8)(، شاه سياه)e1(طوریکه؛ مقابل شاه سفيد
 موضع  g و bپ ها در ستون های ، اسf و cدر ستون های فيل ها .  مقابل وزیر حریف(d8)سياه 

در سنگر   ردیف های یک و هشت h و aو ُرخ ها در دو کنار تخته در خانه های ميگيرند 
  .هشت پياده سفيد در ردیف دوم و هشت پياده سياه در ردیف هفتم قرار ميگيرند . مينشينند

  
  : در اينجا چند اصطالح شطرنج را توضيح ميکنيم

 
  . شطرنج را مهره ميگویند عنصر بازی٣٢هر یک از  -
 .مهره های دیگر را سوار گویند به جز از پياده ها، -
 .وزیر و ُرخ سوارهای بزرگ و فيل و اسپ سوار های کوچک اند -
 ميشود مثًال فيل وزیر و یا هدر جریان بازی هر سواری که به شاه و یا وزیر نزدیک باشد، به نام آن خواند -

 .اسپ شاه
 F وC را پياده های اسپ، پياده های G و B را پياده های ُرخ، پياده های H و Aی در شروع بازی، پياده ها -

 .گویندپياده شاه  را E را پياده وزیر وپياده  Dرا پياده های فيل، پياده 
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  :حرکت مهره ها
در بازی شطرنج شش نوع مهره وجود دارد و هر  

 حرکت در اینجا. مهره دارای حرکت مخصوصی است
  :  شکل در نظر ميگيریمهر یک را روی

  
خود، درصورتيکه آن پهلوی انه های  ميتواند به خشاه

خانه از کدام مهره حریف نباشد، به انداز یک خانه 
، *و یا در جریان حرکت یک خانه ای اش. حرکت کند
که کدام مدافع و زور دهنده نداشته  را  حریفمهره یی

 .باشد، از بين ببرد

 
 هميشه حرکت مایل دارد و از شروع تا آخر باالی فيل

خانه های یک رنگ 
به ميتواند  وحرکت ميکند

 -یک  و یا چند خانهاندازه 
در صورتی که در مسير 
 -حرکتش مهره یی نباشد

حرکت کند و یا مهره ای 
را که در خط حرکتش می 
آید، از بين ببرد و جانشين 

  .دآن شو
عرض ( بروی ردیف ها رخ
و ستون ها به اندازه یک ) ها

و یا چند خانه حرکت ميکند 
و اگر در مسير حرکتش 

، ميتواند آن را  باشدمهره یی

  خودشو از بين ببرد
  .جانشين آن شود

 ميتواند هم مانند ُرخ و وزير
هم مانند فيل حرکت کند و 
اگر در مسير حرکتش مهره 

ار داشته باشد، آن را یی قر
 وزیر یکی از .از بين ببرد

با ارزش ترین و پر کار ترین مهره های شطرنج است 
  .که در برد و باخت نقش اساسی دارد

                                                 
  
  صرف در اثنای قلعه رفتن ميتواند بيش از یک خانه حرکت کند *

حرکت اسپ با مهره های دیگر : اسپ
اسپ در یک قدم دو . متفاوت است

خانه به طرف افقی و بعد یک خانه 
مت عمود و عمود و یا دو خانه به س

. بعد یک خانه افقی حرکت ميکند
ویژه گی این سوار اینست که ميتواند 
 از سر مهره های دیگر خيز بزند و

  .خود را  به نقطه هدف برساند
 ها در ستون ها به سمت مقابل حرکت ميکنند و از به پياده

هر پياده . چپ و راست رفتن و به عقب برگشتن ممنوع اند
 نخستين حرکت مختار است که یک و یا دو خانه به جلو در

انه پيش  صرف باید یک خبرود مگر در حرکت های بعدی
پياده ميتواند مهره های دیگررا . برود
 از جهت مقابل شدر دو پهلویکه 

مانند (برند قرار ميگيرند، از بين ب
د مهره یی را و نميتوان) حرکت فيل

ن می آید، از بيکه در ستون خودش 
 اگر پياده بتواند که خودرابه .دببر

یعنی پياده  ،اولين ردیف حریف برساند
 و یا ، به وزیر١ و پياده سياه به ردیف شماره ٨سفيد به ردیف شماره 

  . ♠ تبدیل ميشودیک مهره دلخواه دیگر
  :چند اصطالح ديگر در بازی شطرنج

ز مهره های حریف زمانی که شاه مورد حملهء یکی ا: ش ِک-
قرار بگيرد، یعنی حریف مهره اش را جایی بگذارد که شاه 
در یکی از خانه های آن مهره قرار داشته باشد، در این 
صورت کش ميشود که باید یا شاه را از آن خانه به جایی 
دیگری که خانهء یکی از مهره های حریف نباشد، حرکت داد 

  . ، شاه را بپوشانيمو یا باید توسط یکی از مهره های خود
" ِکش"اگر مهره یی طوری جا افتاده باشد که مانع :  هاج-

یعنی مدافع شاه در مقابل یکی از مهره های . شدن شاه شود
حریف باشد، آن مهره تا زمانی حرکت نميتواند که یا مهرهء 
حریف جای دیگر برود و یا شاه حرکت کند و خود را از 

" هاج"ت ميگویيم این مهره خطر دور سازد  که در این حال
  .است
مرحله آخر بازی است که در این حالت یکی از شاه :  مات

ها، ِکش شده است و خانه یی برای رفتن ندارد و مهره های 
دیگرش نميتواند او را از ِکش بپوشاند و یا اصًال مهره یی 

  .ا مات گویندی باخت  راکه این.  باقی نماند است
های هر دو بازیکن تمام شده باشد، در اگر تمام مهره : مساوی

  .این صورت بازی مساوی یا هيچ به هيچ اعالن ميشود
  )هبقيه در شماره آیند   (        

                                                 
 تبدیل شدن پياده به وزیر و یا یک سوار دیگر نظر به نوعيت بازی  ♠
                   . در مورد بعدًا توضيحات ارایه ميشود.فرق ميکند) شرقی و غربی(
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قرن بيست و يکم از لحاظ 
انديشه و تکنالوجی به گذشته 
های دور و نزديک قابل مقايسه 

آدمهای اين عصر با . نيست
 سيارات رام کردنانترنت و

. کهکشان سر و کار دارند
فراموش نکنيم که تمام پيشرفت 

. دنهای اين زمان، ريشه در تمدن های گذشته دار
ر لحظهء تاريخ، مجموعه دستاورد های بشريت در ه

 از انرژی و تفکر انسانهای ديروز و اندعبارت 
کمپيوتر را بر  وقتی که يک امريکايی . امروز

اساس محاسبات رياضی ميسازد و برنامه ريزی 
ميکند، اين سوال سمارق وار 
سبز ميشود که آيا رياضی را نيز 
 همان امريکايی به قوهء نبوغ

  ! خود ساخته است؟فردی
! کس ميداند که نیجوابش را هر

ها سال پيش از صدرياضی 
اختراع کمپيوتر وجود داشته 

 از اختراع عدد تا رياضی .است
مدرن ، چه خونها و عرقهايی که 

 مثال  و در تکامل آن نريخته است
 و  خراسانی،يامر َخَم ُع از

 تا ده ها  عربیالخوارزمی
رياضيدان هندی و چينی نقش 

گر عدد آيا ميدانيم که ا. ندداشته ا
قرن چار  ( صفر را در قديم 

هندی ها وضع نمی )ميالدی 
کردند، امروز رياضی بشر بدون 

 تا  مجبورو مردممی بود؟ نصفر 
را با يک جمله مينوشتند ) سيصد و دو ( ارقام هنوز

 اگر . مينوشتند٣٢لل نيز سيصد و دو را برخی مو 
عدد صفر را  يک هندی بيچاره که اکنون از بی 

 ايستگاه های ريل ميخوابد، اختراع خانگی در
 کمپيوتر  امروزهيچ کسی نميتوانست نميکرد،
ساخته )٠١(وتر بر اساس کوديچون زبان کمپ. بسازد

 موضوع را بخاطر آن بيان  قصه واين .شده است
ی  بدانند که هر چيز افغان کردم که خاصتًا نوجوانان

 امروز به پيش چشمان ما به حيث معجزه جلوه که 
يی ميکند، محصول تراوش فکری يک فرد يا يک نما

هر . خاص نيست يا يک کشور قوم 
پيشرفتی، هر اختراعی، هر کشفی 
مربوط به تفکر جمعی بشريت 

 کم يا زياد هر قومی در آن .است
 به همين خاطر .سهم ادا کرده اند 

است که ميخواهم به فرزندان نازنين 
کشور، تا آنجا که برای يک نوشتهء 

ی ممکن باشد، سير تحول و تکامل افکار منسجم مجله ي
 خاصتا افکار فيلسوفان بزرگ عالم .آدمی را تشريح نمايم

  .را 
ميشل ُانفری فيلسوف معاصر فرانسوی با درک اهميت 

  :مسئلهء نوجوانان و اطفال ميگويد
فلسفه برای اطفال و نوجوانان فقط يک "

شرح متن های پايه ای نيست بلکه 
ت حفظ و تقويت پرسش ميتواند در جه
رد ساالن که در واقع های طبيعی ُخ

  ."فلسفی استند، عمل کند
براستی ما در جامعهء عقب ماندهء تربيه 
شده ايم و گمان کرده ايم که فلسفه کار 

و تحصيل يافته گان نوابغ و فيلسوفان 
 حق ديگراناست وهای بزرگ دانشگاه 

حاال که زمان . ندند در آن دست بزنندار
شده است، فلسفه را برای رشد عوض 

  .ذهنی خورد ساالن توصيه ميکنند
چرا فلسفه را؟ برا اينکه فلسفه مجموعهء 
فکر منظم و منسجم جامعهء بشری را 
در خود دارد و هر کس ميتواند بقدر 

  .توان خود از آن ُگل پچيند
 فلسفه به کالم ساده آنست که به سواالت 
کلی آدمی جواب می دهد ، مثال يک 

فل يا يک نوجوان هميشه سواالت روشن يا مبهم مطرح ط
پاسخ دادن به . ميکند در باره طبيعت و ماورای طبيعت 

اين پرسش ها به هر شيوه که باشد، ذاتن فلسفی است و 
خود اغلبا جواب د به دلبندان نمادر و پدر بی آنکه بدان

های فلسفی ميدهند ولو اين جواب ها در رنگ و بوی 
ولی اگر يک طفل يا . ات هم ارايه شود سفسطه و خراف

ند در خانه يا مکتب  انوجوان که هميشه پرسشگر
سواالت فلسفی تر مطرح کنند ، مسولين به علل گوناگون 
که جای بحث آن اينجا نيست ، شانه خالی کرده ميگويند 

  ...که اين سوال به سن و سال تو جور نمی آيد 

  ؛"نهال"به مدير مسؤول مجلهء 
بر حسب پيشنهاد معقول شما، اينک ميکوشم تا بحث ُبغرنج تاريخ 

ساده به طور دنباله دارد، ی تکامل آگاهی انسان را، بزبان خيل
 و قبنويسم، تا باشد نوجوانان و جوانان به بحث های عمي

  .ارگانيک روی بياورند
فرهود. م

  فكر آدمي
  در لحظه هاي تاريخ
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  Democritusديموکريت 
فيلسووف .) م. ق٣٧٠ تا ۴۶٠(

  يونانی،  کاشف اتوم



مات حد پس اگر بخواهيم يک معلو به هر صورت،
اقل منسجم از پيدايش انديشه و تکامل آن بدست 
بياوريم، ناچار استيم که به تاريخ های قديمی انسان 
سفر کنيم و ببينيم که دين، ُهنر، علم و فلسفه در کدام 
سرزمين ها و در ميان کدام ملل بوجود آمده اند و 
تجربه و تمدن و فرهنگ بشری چگونه از جايی به 

  .ه قومی انتقال يافته استجايی و از قومی ب
 سال قبل از ميالد در سرزمين بين ٣۵٠٠  حدوداگر

که ") فرات"و " دجله"يعنی بين دو دريای (النهرين 
سرزمين عراق امروز را در بر ميگيرد، اولين الفبا 
يعنی رسم الخط که به الفبای ميخی مشهور شده، 
بوجود آمد، آن را سر آغاز تاريخ خطی يعنی تاريخ 

وب بناميم، تا امروز مکت
 سال را در بر ۵۵٠٠که 

ميگيرد، فکر آدمی در 
ساحهء معنوی و ساحهء 
مادی چيز های زيادی 
 .را بوجود آورده است

در حاليکه تاريخ تمدن 
بشری هزاران سال قبل 

  .نيز وجود داشته است
برای يک انسان بسيار 
مشکل است که تمام 
افکار نوابغ و فيلسوفان 

 ولی برای همه ضرور است که قطره را بخواند،
وقتی به آيينهء تاريخ . گکی از اين دريا ها بنوشد

فکر آدمی نگاه کنی، به سادگی آدمهای بزرگ را ت
می بينی و دلت ميخواهد که  قطاردر آيينه پشت هم 

دربارهء بيوگرافی و نو آوری های آنها چيزک هايی 
  .بدانی

 داشته که وقتی خبر می شوی که صد ها نابغه وجود
هر کدام با هزاران مشکالت و فقر، توانسته اند 
چراغ تمدن را روشن نگه دارند، بدون اراده 
ميخواهی به تمامی آنها سر احترام فرود بياوری و 
به خود ميگويی که ميخواهم شما را بشناسم، کجاييد 

و آنها ميگويند که ما زنده ايم، ما ايستاده ايم، !! هان
حساب کن که بکجا با حوصله ما را دانه دانه 

  !ميرسی
آنها ميگويند ، ای کودک عزيز ، ای نوجوان ، ای 
 جوان برومند حاال که پشت کمپيوتر مينشينی نبايد ما

را فراموش کنی چون از برکت سرگردانی ها و 
هردم شهيدی های ماست که تو امروز به امکانات 

پس حد اقل روزانه نيم ساعت . ُمدرن دست يافته ای 
وقتت را صرف مالقات ما کن و از گلهای باغستان 
نوابغ و جاودانگان ، برخسارت عطر خوشبختی بزن 

تاريخ مکتوب (  تاريخ مکتوب و ببين که ما  در

...  تاريخ مکتوب سنگی، تاريخ مکتوب چرمی وِگلی،
.  به کدام چهره ها ظاهر شده ايم )تاريخ مکتوب کاغذی

  شروع کن از : مثال 
راط، هراکليت، دموکريت، افالطون، ارسطو، هوِمر، سق

.... اپيکور، ديوژن، اقليدس، فيثاغورس، اريستوفان 
... فلوطين، مزدک، مانی...  بودا  ،زرتشت، کنفيسيوس

فارابی، ابن سينا، خيام، حافظ، منصور، مولوی، 
فردوسی، رازی، خوارزمی، غزالی، ابن رشد، ابن 

گاليله، بيکن، نچی ، دانته ، داوي.... خلدون، ابن عربی
اسپينوزا، کانت، ديدرو، روسو، ...  کوپرنيک دکارت،

مونتسکو، ُولتر، هگل، مارکس، نيچه، شوپنهاور، 
 ، لورکا ، داروين، فرويد، انشتين، هايدگر، سارتر

تا .... پيکاسو ، چاپلن ، تاگور
دريدا، هابرماس، فوکو، آلتوسر 

...  
بايد به بيوگرافی و شمه يی از 

اين بزرگان و نوابغ عقايد 
عرصه های گوناگون علمی و 

به هنری و عرفانی، آشنا شد و 
که چرا وقتی از اين درک رسيد 

فکر عالی آدمی سخن بميان می 
  خوشنامآيد، نويسندگان

 سکندر بزرگی و جاودانگیاز
مقدونی و چنگيز و ناپليون و 

 و هتلر های جديد برژنف و هتلر  و ملکه ويکتوريا
ند، بلی برای اينکه اينان برای آسايش انسان حرف نمی زن

 و و بشريت چيزی نياورده اند که در صف بزرگان
 عالم قرار بگيرند، اينان با وجود زور و زر و جاودانگان

رد پای گاليله ها، شان و شوکت، هزاران تای شان به َگ
به همين . نمی رسند... مولوی ها، حالج ها، انشتين ها، 

 نام آنانی در صف بزرگان ثبت تاريخ خاطر است که تنها
است که با فکر خود برای آسايش بشر با قبول فقر و 

  .را به وجود آورده اند... زندان، تحوالت علمی، هنری، 
 و کودکان باالی اناين مقدمه ای بود برای آنکه نوجوان

 دانش های  قصهبدانند کهک َمَک کمهفت سال افغان، 
 و افتخار آفرين  انگيز شور وآهنگ دراز چقدربشری
در قرن انترنت و ديجيتالی شدن چقدر   خاصتًااست و

ضرور است  برای آنکه از کاروان فرهنگ بشر پس 
برعالوهء درس های مکتب، به شکل معلومات نمانيد 
دل به دريا زده و اين داستانها را بخوانيد و خودرا  آفاقی،

ن جايی به صفت وارثين فرهنگ افغانستان و جهان ، به آ
  . ..ستيد که شايسته نسل قرن بيست و يکم اقرار بده

  درخت تو گر بار دانش بگيرد
  بزير آورد چرخ نيلوفری را

   عزيزانبه اميد سالمتی،      تا بقيهً  قصه
                 فرهود
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  و يکی از بزرگترين" نسبيت" آلبرت انشتين کاشف 
 ٢٠در قرن دینساالری   و منتقدین نازیسم،امپریاليسم



به گمان بيشتر . جلوه های بهار افسانه ها دارد
اولين برپا دارندهء جشن های بهاری بوده " آرایایی ها"

اند؛ زیرا آنها به این باور بودند که در نخستين روز 
 ميآیدشانشگوفهء درختان، ارواح مردگان به خانه های 
بعد از . تا خوشی آرند و غصه ها را به دور بریزند

اب قدیم، مسيحيت اروپایی، چينی ها، آریایی ها، اعر
ماه یا ماه اول فصل بهار را جشن  یونانی ها فروردین

فردوسی برگزاری جشن نوروز را از . ميگرفتند
در ابتدا یک سال را دو . ميداند" جمشيد پادشاه"جلوس 

موسم در نظر ميگرفتند، هفت ماه گرما و پنج ماه 
انهء فصل پيش از ظهور اسالم، تقویم چهار گ. سرما

پس از ظهور اسالم، نووروز با شروع . ها به ميان آمد
خالفت حضرت علی مصادف گردید و رنگ و جلوهء 

  .مذهبی گرفت
در دوره های شاهان قدیم چون سامانيان، غوریان، 
غزنویان، سلجوقيان، تيموریان، گرگانيان، لودیان و 
. سوریان این جشن، با شکوه زیاد برگزار ميشد

پيشکش . نوروز را هفت روز تجليل ميکردندغزنویان 
کردن سبزهء نورسته برایشان شگون سر سبزی، 

افسانه های سمنو و سمنک منحيث . سعادت و کاميابی بود
برای بزرگ . نطفهء گياه سبز از همين جا برميخيزد

نگهداشتن آن عدد هفت را به آن ربط ميداند که همان هفت 
 آغاز هفت سبزه و ميوه تر کردهء امروزی است که در

مشتمل بر سيب، سرکه، (اندکی بعد هفت سين بوده است 
که مراد از هفت آرزوی ) سکه، سبزه، سير، سفال و سنجد

گذشته گان ميگویند که حتا تخم بازی که که . انسان است
خود سمبول زنده گی و زایش است، باید در این روز رنگين 

خارا، هفت در برخی از کشور های اسالمی چون ب. باشد
آغاز شده باشد، به زعفران " سين"آیت قرآن را که باحرف 

در شب . می نویسند و در سرایی انداخته آب آن را مينوشند
نوروز به خاطر سر سبزی و شادابی، سبزی پخته ميکنند و 
بعضی ها ماهی ميخورند، گویا که ماه حوت و سرما دوباره 

 و روی کسی در گذشته ها در نوروز بر سر. برگشت نکند
آب می پاشيدند که مظهر پاکی و مراد است و همين آب 

برگزاری نوروز نسبت به . ناخواسته با همان معيار آمده 
عيد نزد مردم از ارزشمندی بيشتر برخوردار است و به این 
باور اند که نباید در شب نوروز غصه و مالل داشت تا در 

  .ن خواهند بودطول سال و تا نوروز آینده سراسيمه و پریشا

  !ین محترم و استادان گرامیوالد
خراسان قرون ی، باستانی انایآر

ما، شاهد ی اوسطا و افغانستان فعل
پر افتخار بوده که بعضًا ی تمدن ها

. ده استیتا سطح آفاق شهره گرد
ی ن کشور در دامان پاکش، علمایا

مختلف ی نامدار در بخش ها
ی ات و بخش هاينس، طب، ادبیسا
گر را پرورانده است که با یدی علم

کمال افتخار بطور نمونه از ابو 
عالمه ی، بلخی نايابن سی عل

ی فرخی، رونيحان البیابور
د جمال يسی، رابعه بلخی، ستانيس
  .میبرينام می نا افغینالد

خ بار یز ما در طول تاریکشور عز
رحمانه جنگ يبار مورد حمله ب

قرار گرفته است که ی ليتحمی ها
نه ها و یغما گران، حزیجه يدر نت
غما یما را به ی علمی نه هايگنج
ور و با ين غياما وارث. ده اندرب

رق يهمت کشور ما با بلند کردن ب
خ یعلم، نگذاشتند که صفحات تار

خ یوان تاریپر افتخار شان از د
نسل ما . جهان محو و نابود گردد

خ مورد یفعًال هم در آزمونگاه تار
ن يما که وارث. دش قرار گرفته انیآزما

 ،ميباشيش میاکان خوينی امانت ها
وطن و ی قانه برادابرماست که ص

م و در عالم غربت از يشیندياوالدش ب
ن بهره را ین امکانات بزرگتریکمتر

. میکودکان ما ببری مخصوصًا برا
م يتواني را که فعًال مین گامياول

ی س لسان مادریم، همانا تدریبردار
 جوانان  ونکودکان، نوجوانای برا

  .باشديوطن م
س که فعًال یوهء تدريو شی د درسامو

ی به دسترس تان قرار دارد، برا
خواهشمندم که . ه شده استيکودکان ته

کودک تان الی ايب و بگام به گام تعق
جهء مطلوب يد تا باشد که نتیيق نمايتطب

یل را لطفًا قبل نکات ذ. دیرا بدست آر
  :دیريس در نظر بگریداز شروع ت

رش یپذی کودک را قبًال آماده برا -
" چرا. "دیسازی آموختن لسان مادر

ش را مطابق ذوق و عالقه اش یها
د، امکان دارد که کودک يجواب بده

شنهاد شما موافقه ين جلسه به پيدر اول
د ینصورت کم حوصله نشوینکند، در ا

که کودک خود را ی طیرا تا شرای و جلسه بعد
ا از ید و یندازيق بیوعسرحال فکر کند، به ت

  .دينه استفاده کنيدوستان تان در زم
ا با حرکات یاش را ی که کودک آماده گی وقت -

ک روز یگفتن ابراز کرد، در هفته ی ا با بلیو 
چهار ی از ساعت دو الها را مثًال چهار شنبه 

ی مکاتب هالندی تاوقات رخصی را به استثنا
رخصتی های وسط  (ديش درس بخوانیهمرا
ظر به کشور های دیگر متفاوت خواهند هفته ن
ی ن روزيد که در اوليش وعده بدهیو برا )بود

تحفه خواهد  شود، از شمايکه درسش شروع م
 .گرفت

ن مکتب را مانند یکودک ارزش ای برا -
ن، انجام کار ياز دسپل. ديان کنيبی مکتب هالند

ح یتشری ره را جديو نوع برخورد و غی خانگ
 .دیينما

ی ن است که مکتبش را نامیامشوره من  -
ن یسوانح ا(ی بلخی نايسی د، مثًال ابو علیگذار
ن مجله به یت بزرگ در شمارهء اول ايشخص

 کودک یلطفًا آن را برا. ده استيچاپ رس
 .)ديم کنيد و تفهيبخوان

ل کتابچه ها يکودک تان از قبی مواد درس -
ی نوشتن و رسم، قلم رنگه، قلم برای برا

 که خودرنگ باشد، پنسل،  استنوشتن بهتر

  بیاز انجنير پروین سرا  آموزش زبان مادري براي كودكان

 نوشتهء حسينه سليمان"     سخن"برگرفته از گاهنامهء               پيرامون نوروز
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ک بکس یره را در يپنسل پاک و غ
ن یطه که مخصوص ایا خریو 

  .دی بگذار،مکتب باشد
بهتر خواهد بود که کودکان در  -
س شوند، یک گروپ چند نفره تدری
آموزند ی گر میشان از همدیرا ایز
شان خسته ین دو ساعت هم برایو ا

 .شوديکن نم
س ینکه معلم به تدریقبل از ا -

شروع کند، بهتر خواهد بود که 
س را که در شمارهء یوهء تدريش
ده، يمجلهء نهال به چاپ رسی قبل
 .گر بخواندیکبار دی

را ی و کتابچهء پالن درسی حاضر -
ط یکه معلم نظر به خواست و شرا

کند، با خود داشته يه ميخودش ته
 .ديباش

شش درس هنوز هم ی  کودک تا ال -
امه بدهد کند که به خواندن اديشک م

 نشود، به دنکه او دلسریای برا. ا نهی
ق گونه یل تشويفامی دوستان و اعضا
اش در ی شرفت درسياز کار و پ

د و به یيحضور داشت خودش قصه نما
ی ن صورت او را مورد نوازش هایا

 .ديقرار دهی و روحی معنو

ش یکند، برايس مین تدریاگر کودک را والد -
. دیخطاب نماد که شما را معلم صاحب یيبگو
را در وقت آموزش بهتر است رابطهء معلم یز

ن یکه ايدر صورت. و شاگرد برقرار باشد
د يش تکرار کنیموضوع را فراموش کرد، برا

 .باشميدو ساعت معلمت می که من برا
ت يا مادر مسؤولیا پدر و یکه  بهتر است -

گر با یدی کیرد و آن يس را به عهده بگیتدر
 .ک کنداش کمی خانگی کار ها

ح در یکودک تفری قه برايپانزده دقی برا -
 .نظرگرفته شود

ی روز درسن ياکنون توجه تان را به اول
  .دارميمعطوف م

 
 
 
 

  ميبسم اهللا الرحمن الرح
ق یتشوی نکه کودک را به اندازهء کافیبعد از ا

ش ابراز یتان را برای د و احساس خشنودیکرد
 شروع هر د که چرا دريح کنیتشری د، کمینمود

بعدًا راجع به . شوديگفته م" بسم اهللا"کار، 
د ينستان تا حد دانش و فهم کودک معلومات بدهاافغ

و خاطرات خوب آن ی دوران کودکی های و باز
د و در یينمات یحکای ار دلچسپيزمان خود را با بس

ها را ی د که او کدام بازيان از او بپرسین جریا
گر یا از دیو ی لند، هایکند افغانيفرق نم. دانديم

و ی فارسر ين روز لغات غیدر . کشور ها باشد
  .ندينکی پشتو را معن

)  آ  (فآموزد، حری که شاگرد می اولی حرف
 "مد"و " الف"د که یيش نگویچ وقت برايه. باشديم
که با آفتاب و ی را همان طور) آ(فقط . شوديم) آ(

مثًال . دياد بدهیش ید، براوشيآفتاب پرست تلفظ م
به . ( آلوبالو–) آ( آفتابپرست و –) آ( آفتاب، -) آ(

اش به لسان کشور ی ده و معنیرسم ها اشاره گرد
م گردد که ما يبه شاگرد تفه) ده شوديزبان پرسيم

م، یيگويدر وقت سخن گفتن افتو و افتوپرست م
مگر در اصل آفتاب و آفتاب پرست است، مگر 

  .ست مثًال آلوبالوينطور نیهمه کلمات ا
است که ) ن(آموزد ی که شاگرد می ف دومحر

 نان، ن (N)مثًال ن . ديتلفظ کنی سي انگل(N)مانند 
(N)ناک .  

" ن"و ) نـ (خورد"ن"ی را در کلمه ها" ن"حرف 
از شاگرد در مورد رسم . ديش نشان دهیکالن  برا

ی د شاگرد نخواهد برایشا. ديهر صفحه بپرسی ها

اش ی به لسان مادرا یشرمد و ينکه میا ایتان قصه کند 
د که تا به لسان ياز او خواهش کن. توانديح کرده نمیتشر

بهتر . دی از هر دو لسان بگویبيا ترکیزبان و يکشور م
. ديق قرار دهین اقدامش را مورد تشویتری است که جزئ

. دیآی ن شاگرد و معلم اعتماد به بار مين صورت بیدر ا
ی ر ماه هاس مخصوصًا دیان تدریجاد اعتماد در جریا

  .مهم استی لياول خ
و هـ ) َا(= ،  ا )ِد = (،  د ) ِز= (،   ز  )ُو(= حروف  و

  .س شودیتدر) ن(و )  آ (مانند حروف )  هـَ= (
را برای تان تهيه " ن"و " ا"دو نمونه تدریس حروف 

این نوشتن نموده ام که در آن کودک طرز خواندن و 
ی اد آوری با م و در صفحه دو. حرف ها را یاد ميگيرند

ی مصدا های مختلف حرف را ش ير، زبر و پیز
ی ، صدا)ِا ( دوم ی ، صدا)َا(اول ی مثًال صدا. آموزند

د خاطر نشان یبا. است ) آ( چهارم  ی و صدا) ُا ( سوم 
کنم که خواندن، نوشتن و حفظ کردن کلمات درج شده در 

  کهن استیمقصد ا. شاگرد مشکل استی ن صفحه برای
حرف کلمات آشنا شود و طرز نوشتن ی با صداشاگرد 

ن صفحه یدر .  بشناسدکلماتموقعيت های مختلف در را 
نک سمبول دقت، قلم سمبول نوشتن و کتاب سمبول يع

بهتر است که خواندن کلمات را معلم . (خواندن است
 .) باشد"ا"حرف ی انجام دهد و شاگرد فقط در جستجو

  . ساکن است"ن"اشاره از ) ْن(همچنان عالمهء 
ی حروف باقی ن نمونه، برایمانند ای،آموزگار گرام
در . دیيه نمايگر خود تان تهیدی نیتمری مانده نمونه ها

احتوا ی ن مجله را مواد درسیر آن همه صفحات ايغ
شما و شاگردان تان ی  برایتا درس بعد. خواهد کرد

  )لطفًا به صفحهء اول مراجعه کنيد( .مینمای ت ميموفقی آرزو
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کا و يم که در اروپا، امريه ايدد
ی سويکه عی ا و همه جا هايآسترال

ان سال ي پادارند، چونی ها زنده گ
شود و روز ها يک مينزدی سويع

 اندک اندک نهيسال پاری و شب ها
ی شمارينند؛ مردمان بيچيدامن م

.  کننديش را چراغان ميمنازل خو
ا شور و بر و جوان ي پزن و مرد و

به استقبال  انيور مقدم گيشعف خ
ش يو مقدس خوی مذهبی شب ها
دن سال نو در ي رسا فریاند و برا
  .نندينشی انتظار م
ا يگانگان و يگر، بيدی در سو
که دل به هجرت ی انيخارج
بسته و ترک ی ليتحم
ی ي، گونه ارگفته انديد

و ی از افسرده حال
ن را در يروان زخم
ن يش به اينظاره خو

جوش و خروش نشان 
ن يچنبروز . داده اند

از انسان نا آشنا ی حالت
با فرهنگ و رسم و 

، زبانيجامعه می رواج و سنت ها
آهسته آهسته و شايد هم درمواردی 

برخی . رفته استيبزودی تغيير پذ
توانسته اند که با محيط و ويژه 

 سازش گيهای جامعهء ميزبان
و ی اسازگارنبا يی کنند؛ عده 

عوارض و اوصاف روح آزار آن 
دل نکندن . بان بوده اندي گردست و

و دل نبستن به ی از فرهنگ خود
گانه، آنهم در سن و يفرهنگ ب

ز بار يت کودکان نيولؤکه مسی سال
يی در خالی شانه است، زنده گ

آن را ی است که مهاجر دشوار
  .دانديم

همچو ی  برابا گذشت زمان
گران به يدی مهاجرجشن ها

ی  با بول شده يتبدعادی موضوع 
ی ن بي ااما.  نگردين مبدای تفاوت
 .شکنديست و مينی ر پايدی تفاوت
غربت ا مادر دريپدر و ی وقت

نشسته و دارندهء کودکان خورد 
ی سال در برابر سواالت و کنجکاو

 بسا رد،يگيکودکانه قرار می ها
ت بار ياذی ت روانيموارد مشغول

او را بخود مصروف نگه  آورتر
که در جان ی زخمهای ي گو.دارديم

کودک . شودي تازه مروان دارد،و 
ی ادار درختهين ديدر نخست
و چراغان شدن خانه ها کرسمس 

چرا در خانه ": پرسديمو درختان 
 "ست؟ينی ن درخت و چراغيما چن

ی نيممکن است، آن عده از مهاجر
نه يش از سوال کودک، زميکه پ
به ی با بردن درخترا ی تسواال
اشته اند، گرفتار ان بردياز ممنزل 
اما ، ن حالت نشونديان سوز چنرو

 ی هان نمونه ها، پاسخيشتريدر ب
 ان داده اندن به کودکيوالد که

قناعت بخش نبوده و در عوض 
انتقال از عدم قناعت و يی گونه 

به کودک با خود  رای افسرده حال
ت ها ين با ظرفيوالد.  داشته است

و حوصله ی و حدود متفاوت آمادگ
ک، به از روان کودی و آگاهی مند
پرداخته ی ا کمتريشتر و ي بحيتوض
ی که برای حاتيوضتچه بسا .  اند

کودک قابل فهم نبوده و گونهء از 
ا ي آمرانه و -ل پاسخ پدرانهيتحم

ی گاه. داشته است را غضب آلود
داده ی حاتيکودک توضی پدر برا

او قناعت بخش ی است که برا
 ی،با طرح سوال بعد. نبوده است

ده ياد کشيفری پدر با کم حوصله گ
ن و مذهب و رسم و ياست که ما د

هر ی در حال. ميداری گريرواج د
ی گريپاسخ در ذهن کودک سوال د

ند، اما کودک با يآفری را م
ی و آزرده گی تيمشاهدهء نارضا

ی ما و حرکات پدر ميکه در س
بندد و خاموش ی ند، لب فرو ميب
  واکنشموارد،ی  در برخ.شوديم

از ی برخ.  متفاوت استمادران
زش يذل به سازش و پي تمامادران

کرسمس نشان داده ی ل روزهايتجل
نست که ياز علل آن ای کي. اند
از سوال له يکرده اند بدان وسی سع
که ی های شتر کودکان و کنجکاويب

، ديآی به نظر شان دشوار م
  .شودی ريجلوگ

ع تفاوت ين مثال جمي ااما اگر
را در خود دارد و ی فرهنگی ها

ان سال يثر مواقع هنگام پادر اک
شود، يمطرح می سويع

ر ناخودآگاه کودکانهء يضم
در تمام سال، در  اطفال

سلوک روزمره، شاهد 
مالحظهء ده ها تفاوت 

  .ز استيگر نيد
شتر به يل بيکودک تما
.  ابديزبان ميزبان کشور م

در منزل بر او بانگ ی ول
صحبت  زنند که به زبان خوديم
ز مثال ينگر يدی از آن سو( .کن
ن ياز والدی م که برخيهم داری ها

که از اوضاع و ی بنا بر برداشت
حاصل کرده اند، ی ط زنده گيشرا

کودک را از صحبت به زبان 
ن حالت يا. برحذر داشته اندی مادر

ز ذهن کودک را به ابراز ين
  .) معطوف کرده استی سواالت

ی قيدن موسيل به شنيکودک تما
آن دهد که در ينشان می جوامع

افته و روح و روانش با يپرورش 
رفتن به کودکستان و مکتب بدان 

و برحق که آن .  نوس شده استأم
 فهمد و روانش را نوازشيرا م

 و در برابر دهديو لذت مکند يم
دست ها و ی قي آن موسیتم هاير

ی شتر و با کشش هايش بيپاها
در ضمن . ديآی به اهتزاز می درون

ی قين موسيند که ايبيهمواره م
طرف عالقه و فهم هم سن و سال، 

ز ياو نی و هم صنفی هم مکتب

مقدمه يي بر سرنوشت 
 كودكان ميان دو فرهنگ
 نصير مهرين
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خواهد، با هم سن ي  کودک م.است
سرسازش ش، يها و همصنفان خو
رش فرهنگ آنها يذنشان دهد و به پ

لباس و غذا .  ابديی شترميش بيگرا
با گذشت ی و طرز سلوکش مواز

ی ب رش حتايذالن به پيزمان، م
  .ط دارديچون و چرا مح

ن رفتار و يچنی ريل گبا شک
ی ج سرناسازگاري به تدرسلوک،

ن يوالدی نهيافته ميبا ضوابط انتقال 
ابراز  .شوديط خانه آغاز ميدر مح
و ی عالقگی و بی ليمی ت، بيشکا

تر در برابر ضوابط ی مخالفت جد
متبارز ی حاکم در خانه، جلوه ها

 بارها کودک. دهديرا نشان م
   :ديگويم

ن ي، اميخوری ن نان نمياز "
، من همراه شنوميرا من نمی قيموس

شما نزد فالن خانوادهء دوستان تان 
ی  خستگروم، من آنجا احساسينم
ن محفل که شما يدر.  کنميم
  بهدي  بگذارمراروم، يد، نميرويم

 ترن دل پر درديوالد... " خانه بمانم
که در ی ، تشنجات خانوادگابنديی م

امد يد، پيآی ان ميهمچو حاالت به م
را بر ی ر گذار و منفيتأثی اه

  کاوش .روان کودک همراه دارد
ز آنها و مطالعه راه يروان درد آم

ی ز براياشتباه آممختلف ی ها
ل کودک و مهار يتمای ريجلوگ

ز او در چارچوب يل آميکردن تحم
 خانواده -یضوابط فرهنگ وطن

را به ی اندوه باری امد هاي پی،گ
ر به بار يدو دههء اخی ژه طيو
ن رو در کنار ي از ا.رده استآو
ی از ناسازگاری افت گونه هايدر

و ی و بروز تشنجات روانی فرهنگ
سمت و ی  چگونه گی،ا خانواده گي

افتن کودک و پرورش او در يسو 
ان دو فرهنگ و دو رسم و يم

عدم . ار داردي بستيرواج، اهم
ن يدرک چنی ن برايوالدی آماده گ

حالت، انتظار بازگشت به وطن که 
ده است، فقدان درک يبه درازا کش

فرهنگ ی ر گذاريزان تأثيم

زبان، نبود انعطاف يجامعهء م
کودکان هنگام بروز ی ن برايوالد

شان با ی د جوشش هايرو به تزا
ی شگيزبان، کاربرد هميجامعهء م

 ی،ار ها و ضوابط فرهنگيمع
در سنجش ی و وطنی خانواده گ

ن يعدم درک چن... سلوک کودک
 ن اسبابيف والدحاالت از طر

ی موجبهء تشنجات دوران نوجوان
ن يفرزندان را به والدی و جوان

  .ده استيد بخشيئتز
ی جامعهء مهاجر در کشور ها

  وهای تعادلی ش بي با افزااد شدهي
و بروزروز افزون  ت هايعصبان

ی و روحی مشکالت خانوادگ
ی  فشار روحشيداي با پنيوالد

در . حاصله از آن مواجه شده است
ن هموطن ما، يکه مهاجری عتيضو

و ی مشورتی از داشتن نهاد ها
ن آشنا به رموز يمشورهء متخصص

مشکالت محروم ی های ژه گيو و
گانه يشرفت معضله يهستند، با پ
از ی ن با برخيوالدی راه مقابله برا
 رفتن نزدن حاالت، ياوصاف ا

ا سبب يدکتوران، . داکتر بوده است
گر اا يدانند و يرا نمی ن مشکليچن

ی و فرهنگی اجتماعی شه هاياز ر
ی دانند، برايمی روحی فشار ها

د آمده، عاجز يپدی رنج های مداوا
ن يای  مداوادر عوض،. باشنديم

 نا آگاه،  را مانند دوکتورانمشکل
آرامش ی برای ه هايبه دادن ادو

ه ي توص و خواب آوراعصاب
ن ياز والدی ا برخيو.کننديم

خصوصًا پدران با توصل به 
ش سگرت و پناه بردن به يافزا

و عاجز ماندن از ی الکول نا آگاه
نه و کار ساز را يبرخورد راست

ی گرياوصاف د. ش داده انديافزا
ن، تا ياز تبارزات مشکل والد

ستن، طلب مرگ و يسرحد گر
ا ی يکيفزی توسل به برخورد ها

  .ده شده استيلت و کوب کش
از يی چنانکه از تجارب سالها

ی ريواه و اقامت ناگزهجرت نادلخ

شود، يافته مين کشور ها دريدر ا
ز داخل يد آميفرار از مشکالت تهد

ن يای جامعه و رجوع به سو
. نبوده استيی ر ساده يجوامع، س

ک طرف توانست يمهاجر اگر از 
خود را از خطر مرگ و زندان و 

ی ها و نا هنجاری ر ناگواريسا
اوضاع متشنج وارهاند، و از ی ها

د گر بگذرد، يهردم تهدی موج ها
اما در ساحل نجات، شالق موج 

 تن و ی،فرهنگی ناسازگاری ها
روانش را آزار داده و شکنجه 

ن ياگر الزم است، ا. کرده است
شود و در ی جهان مهاجر بازشناس

متعدد آن مکث صورت ی اجزا
ز يص وضع ترحم انگيرد، تشخيگ

از پرابلم ی کودک است که بخش
  داده استلين را تشکيوالدی ها

ی می مقام مهمی ن بازشناسيدر ا
  .ابدي

وند با يط و در پين شرايدر ا
ن ما، در بارهء يشيپی های گفتن
د يط پرورش کودکان، گفته آيشرا
کودک در بارهء ی رفته هايکه پذ

شتر از يت سلوک و فرهنگ، بيکل
ر يط ماحول خارج خانواده تأثيمح
که در خانه است، ی وقت. رديگيم

 ی،ونيزي تلوی،لفونت تيمشغول
اش ی ت انترنتيو سای وتريکمپ
ط يمحی ق فرهنگيشتر به عاليب

 .زبان معطوف استيجوامع م
و سن ی نوجوانی های کيدر نزد

ی بلوغ، گسست از ضوابط فرهنگ
شود و از يشتر ميط خانه بيمح
گر طلب کسب استقالل از يدی سو

ی ريمواظبت و سخت گی امر و نه
. ابدی يمی ن فزونيوالدی ها
رامون بازتاب تأثر بار و آزار يپ

ن يان والدون حالت در ريدهندهء ا
اما پنداشته . مياشاره کردی اندک
افت آن يشود که موضوع مهم دريم

باشد که کودک در يی ت هايواقع
و درک . ابدی يدل آن پرورش م

ن يت است که والدين واقعيهم
ا توسل جسته به يآغشته با تشنج و 
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ی ز مانند براکار ناسای دوا ها
آرامش اعصاب، الکول و اضافه 

ی می ره را کمکيسگرت و غ
 .تواند

ت، يغرض از درک و فهم واقع
ر يط تأثيش از همه شناخت محيپ

ی ريگذار و مؤثر در شکل گ
الت مختلف يعادات و سلوک و تما

کودک و نوجوانان و ی روان
همچنان شناخت . جوانان است

ط يرات رو به کاهش محيتأث
  .هخانواد
ت روابط و تناسب دو يواقع
و ی دهد که موج قويط نشان ميمح
زبان يجامعهء می رومند فرهنگين

چ يکودک آشناست و به تدری برا
پر زرق و برق او را ی با کشش ها

اما . اندازدی ش ميقبول پی برا
ی و فردی خانواده گی تالش ها

ی در برابر عوامل اصل ينوالد
ر يو تأثی رومنديکارساز و ن

ن عامل کم شده و به يای گذار
ممکن است . گذارديکاهش م

توانسته باشند که خواندن ی نيوالد
را تا حدود کم و ی به زبان مادر

ش درس دهند يش به کودکان خويب
ا آنها را متقاعد کرده باشند که يو 

گوش دهند و ی افغانی قيموسبه 
را که ی سلوکی های ژگيوی برخ
ان هموطنان مثبت و ادب و يدر م
شده ی ده تلقيکو و پسنديالق ناخ

د اغفال يت کنند؛ اما نباياست رعا
و زحمت ی روزين پيشد که ا
سد ن ياز والدی ز برخياحترام انگ

ی ق نوجوانان و جوانان نميعال
ن زحمات در برابر يچن. شود

ن کننده ييتعو ی عوامل اصل
 ءو مساعد کنندهی پرورش فرهنگ
 ط مهاجرتي محرسازش کودک د

او ی مادگآ عدم راي زز است،يناچ
ی اوضاع و احوال سازش بای برا

تفاوت سته اند، يزن يکه والد
شود که يپنداشته م. داردی ماهو
ی ن آگاهين اياز همه والدش ي پد يبا

کودک در هوا و ابند که يرا ب

افته و به يجداگانه پرورش ی فضا
ط خانه يمح.  ده استيسن بلوغ رس
ن حالت و ين، در بهتريو نقش والد
ن است که يت اياز موفقی نمونه ها

از موارد کودکان ی يدر پاره 
. رفته انديآنها را پذی  هاخواسته

ت ظواهر ياما با آنهم و با تمام رعا
ن، عبور يوالد و اخالق مورد پسند

 نشان ی،کودک از سن نوجوان
سته يزی گريدهد که در جهان ديم

ن ياز والدی برخی برا است که
عدم چنان . نبوده استقابل درک 

موجد سلوک نا متعادل در ی درک
شده ن و نو جوانان يرفتار والد

نجا از آنچه به عنوان يدر ا. است
م، که مستلزم يکنياد ميتعادل 

اد شده از ی يت هايت واقعيرعا
در کنار درک . ن استيوالدی سو
ط و در کنار سهم ير محيت تأثيواقع
ت ياهمی ص کمبودين، تشخيوالد

در ی اديتا حدود زتواند يدارد که م
ی تعادلی و بی توازنی رفع خال و ب
تجارب نشان داده است . مؤثر باشد
تعادل ی جاد نوعيای که برا
و نگهداشت کودکان، ی فرهنگ

نوجوانان و سر انجام جوانان در 
که ی خوبی کنار آن آرزو ها

ش دارند، يکودکان خوی ن برايوالد
 بسنده ی ي تنها زحمات آنها به

گر، حفظ و انتقال يره دبعبا.  ستين
ی فرهنگی هايژگيو ازی يپاره 
جاد يبه کودکان، الزمه اش ای وطن
مانند ی گرينه ها و عوامل ديزم

ی ، فراهم آوروجود مکتب ها
جذاب و ی پرورشی فرهنگی فضا

دلگرم کننده است که سوگمندانه از 
مؤثر و کار ی  چنان نهاد هاداشتن
ن هموطن ما محروم ي مهاجرساز،
ت، کودک ين محرومي با ا واند
که هنوز ی ه رشد، در هنگامبرو

ی افته است، فشارهاياستقالل ن
.  کنديرا بر خود احساس می مختلف

ل يمختلف بدالی ن فشار هايا
ن دختران ي در بی،يشناخته شده 

  .شتر ازپسران استيبمراتب ب

ی  زندگدنيبا توجه به درازکش
ی امد هايازپ در غربت که بسا

ن يمهاجری برای وانو ری اجتماع
ص نبود و با يقابل درک و تشخ

از ی توجه به تجارب مثبت برخ
ن يدر ی فرهنگی ت هاير اقليسا

گران ي دد به تجاربي باکشورها،
از تجارب ی ريفرا گ. مراجعه شود

ی است که می ن، موضعيگرايد
 ی،جدا دست اندرکاران فرهنگد يبا

ن يو مشارکت والدی مطبوعات
خود معطوف ی عالقمند را بسو

ی اريز مانند بسين آرزو نيا.  سازد
شرط يپکه به تحقق ی از آرزو ها

جاد ي شرط اها مربوط است،
گسترده تر را ی فرهنگی فضا

کار در حد توان و . کنديجاب ميا
ی واند باشد که نهاد هاتيمؤثر آن م

ت يو شخصی و اجتماعی فرهنگ
ن با يامور مهاجری مسلکی ها
ن معضله ياآنها، به ی ل روانيمسا
 یدفتر ها. شنديانديتر بی جد

 موضوعس شود، تا يسأتی مشورت
ی و بازشناسی حالن يوالدی برا
 کودکان و نوجوانان را  کهشود

چنان پرورش دهند که خود در 
له ين وسيبد. ده انديدی گريط ديمح
ی از شانه های ک سو بار روانياز 
ده و در معرض ين آزار ديوالد

 و از مشکل کارسته خواهد شد
ی نهاد های معجگر با سهم يدی سو
ز رشته يت آميجاد موفقياد شده، اي
وطن با کودکان و ی فرهنگی ها

نوجوانان در چشم انداز قرار 
ی اگر در آن حدود. خواهد گرفت

ی که مقدور است، از نهاد ها
ن راستا يدر ای و اجتماعی فرهنگ

ست که ينی دياستفاده شود، ترد
خانواده، ط يکودکان بر عالوهء مح

و ی  فرهنگی،ط اجتماعياز مح
ش رشته يخوهموطنان ی آموزش

را ی از کشش و عالقه فرهنگی ها
 .کننديمش احساس يبر تن خو

و ی زان کشش محافل فرهنگيم
ی متنوع، نهاد های کارکرد ها
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ز به آن ينی و فرهنگی اجتماع
ا دارندهء يآدارد که ی بستگ

ی که برای هايی کوياوصاف و ن
را و يوجوانان گکودکان و ن

پرکشش و دلگرم کننده باشد، 
  ر؟يا خيهستند و 

رامون يه پيهء نظريهنگام ارا
ی سر و مقدور برايمشارکت م

و از دست ی از تباهی ريجلوگ
ن يم که ايشويدادن فرزندان غافل نم

جدا بافته از ی گپ ها تافته ها
. ستيکشور ما نی ت عموميوضع
ر يو نقش تأثی ت عموميوضع
ی ز وضع جامعه برارفته ايپذ

رمق بوده ی مهاجر زار و نزار و ب
مثبت را ی و نه تنها پهلو ها. است
م، بلکه خطوط دلسرد يده ايکم د

أس آور آن يزان ساز و يکننده، گر

ز مانند جنگ ها در کاهش ين
عنصر توجه بدانسو مؤثر افتاده 

ده گرفت که از يد نادينبا. است
م، وضع يافته ايتجربه دری رو

جامعه و فعل و انفعال آن ی عموم
ی جاد جذر و مد کشش به سويدر ا
ا گسترش يهن و فرهنگ آن و يم

ز نقش خود را يهء گسست نيروح
ن عوامل سرنوشت يع ايجم. دارد

برد، يره ميی کودکان ما را به سو
حل شدن در فرهنگ ی ا به سوي
وستگان يبه عنوان پ. ن کشور هايا
ت به رگ و يهوی شه و بيری ب

، ن جوامعيای و انسانريشاخ ن
ی گانه ميکه آنها را بی جوامع
ی های ا اگر آماده گيو . شناسد
شان يها از ای ريبهره گی برا

ر يذخای سر نباشد، به سوياکنون م

ی ديانها چشم امه بالقوهء فردا، ب
ستن متعادل در کنار يز. خواهد بود

ن يکه از دل والدی ن، خواستيوالد
هداف، زد، با چنان ايخيار بر ميبس
د يدن به اميستن و پرورش ديز

هن و مردم يمی برای مصدر کار
  .ر خواهد کرديشدن را تصو

ی نسبی نصورت ، آرزويبد
ی سترگی ن در پرتو آرزو هايوالد

افغانستان ی که حفظ فرزندان برا
جامه عمل ی تواند باشد تا حدود

ان، ين جريو در ا.  ديخواهد پوش
ی د به آنها به عنوان معصومانيبا

خورد و ی ان دو سنگ، روانيکه م
      .مير شده دارند، نگاه کنيخم

  .سلسلهء بحث ادامه دارد

  

 
  به آگاهي شما ميرسانيم

  
 St Vluchtelingenشورای زنان پناهندهسازمان 

Vrouwen Raad ت آن را ملکه هاشمی يمسؤل که
ک ي امستردام GG و GDرًا به همکاری يدارد، اخ
برای خانم های پناهنده در هالند  را نگ هایيسلسله تر

ان يهء اطفال مي در قبال تربوالدينت يبه ارتباط مسؤول
ق ي، تشو با اطفالنگ موضوعات خشونتيرتن يدر ا. انجام داده است ،دو فرهنگ

اطفال بيمار، استعداد های فوق العاده، فرا گيری دو زبان اطفال، اطفال ُکند ذهن، 
انه، نو جوانان معتاد، مراحل بحرانی بلوغ و همزمان، اثر جاذبهء فرهنگ بيگ

 گزارش اين ترينگ در شماره های بعدی .دنامراض روانی مورد بحث قرار ميگير
   .به نشر خواهد رسيد" نهال"

  ميتوانند برا معلومات بيشتراين ترينگ در سال جاری نيز جريان دارد و عالقمندان
 بعد از ظهر به ۴ساعت يک الی به روز های دوشنبه، چهار شنبه و پنجشنبه از 

  . تماس گيرند٠٢٠۴٩۵٣٧٨۶شمارهء 
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Laima Farhoed 
 
 

Parkietje 
 

gisteren, toen de bloemen in de tuin 
lachten 
zie het parkietje tegen mij 
zie het parkietje tegen mij 
een nieuw ei 
in de hemel is 
gefotografeert 
de televiesie zei 
tegen mij 
in de tsunami 
zijn de fotografen 
veranderd in foto’s 
200.000 bloemen 
200.000 bomen 
200.000 kinderen 
Te wieinig dan , 
Doden weglopen in buiken van 
wezens 
In het wilde water 
Begroeven ze zich 
De televiesie zong kort voor mij 
Gisteravond : 
555 
Nummer van het  aller laatste adems 
Ik 
Gaf een eoro 
En 
200 tranen 
Richtten 555 op 
Een wit parkietje 
In een rode kooi 
Hij kende mijn laatste gedicht 
Ik vroeg hem 
wat 555 betekende 
Het parkietje at 
3 stukken 5 kruimels 
Na 5 minuten was hij 
Dood . . . . 

 

 به كودكان سونامي

 لونا ولی: برگردانی از هالندی       ليمه فرهود

  طوطي گك
 

 ديروز که گلها در باغ
   می خنديدند

  طوطی گک به من گفت
  طوطی گک به من گفت

  يک تخم جديد
  در آسمان

  عکاسی شد     
 تلويزيون

  به من گفت
  در سونامی
  عکاسها

  به عکس تبديل شدند
   دو صد هزار درخت
    دوصد هزار  گل
  دو صد هزار طفل

  کمتر از
  مردگانی که در شکمهای حيوانات دريايی گريختند

  در آبهای وحشی
  خود را دفن کردند

* * * 
  تلويزيون ديشب

  :به من آهنگ کوتاهی خواند
۵۵۵  

  نمره آخرين نفس
  من 
  دادم يک ايرو   
  و

  ريختم
  دوصد قطره اشک

  ۵۵۵در      
  يک طوطی گک سفيد

  در يک قفس ُسرخ
  که شعر آخری مرا ميشناخت

  دمازش پرسي
   چه معنا۵۵۵

  طوطی گک
  هر سه دانه را خورد

   دقيقه بعد۵ 
  ُمرد 
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   مسيحی٢٠٠٥ هجری خورشيدی مصادف به ١٣٨٤بهار 

          

 
ح مختصر بعضي از واژه يتوض
  : اين شماره و عبارتهايها

  : چشمه هاي آبي
  تحفه:  هدیه-
  موهایش:   زلفانش-

 ماه و ماهي
  حوض طبيعی:  ِبرکه-
  یکنایه از پریشان:  نگران-
روی، باالی هر :  سطح-

  چيزی که هموار باشد
  نستنيهادا
: "وجود شان به ز عدم" -

بودن شان بهتر از نبودن 
  شان

کنایه از " تار و پود "-
اساس و پایه، وجود و 

  اصل چيزی
  دوا:  دارو-
  توقف:  درنگ-
  نادرست، اشتباه:  خطا-
  رُپ: ملو َم-
  دوزخ: جهنم -

  جالب و حيرت انگيز
  پراگنده:  منتشر-
  نابود کردن:  اعدام-
  اساس:  بنيان-
  آماده: هز مج-
به کاری دست :  اقدام-

  زدن
  شگفتن در بهار و باران

  فکر، گمان:  اندیشه-
  دعا، ستایش:  نيایش-
  تاریک:  تار-
گل نا شکفته و :  غنچه-

  باز ناشده
  خوش:  خشنود-
   و نيکوبخو:  َحَسن-
کامل شدن، صفات :  کمال-

  خوب
  زیبا:  ظریف-
  بسيار، فراوان:  انبوه-
  خوشی:  شادی-
  خوشی و گوارایی:  لذت-
نقاشی شده، :  ُمَصِور-

  دارای صورت

به جوش و :  هيجان-
  خروش آمدن، برانگيخته

افزودن، زیاد :  اضافه-
  کردن

  ُگم:  ناپدید-
  صيقل:  جال-
لباس ناپوشيده، :  برهنه-

  عریان
  روشنی آفتاب:  شعاع-
روشنایی :  درخشيدن-

  دادن
   بياموزيمشطرنج... 
  همسایه:  همجوار-
به راه راست : د رش-

  رفتن، نمو، ترقی
اندیشيدن، فکر :  تفکر-

  کردن
در : "مهرهء شطرنج" -

اصطالح دانهء شطرنج 
  نيز به آن گفته ميشود

جانب مقابل در :  حریف-
  بازی، هم نبرد

پناهگاه، جایی که :  سنگر-
سربازان برای خود در 

جنگ درست ميکنند تا از 
تير اندازی دشمن آسيب 

  .نبينند
   نشانه: هدف-
  پشت سر:  عقب-
  منع شده:  ممنوع-
  اختيار دار:  مختار-

  ...فكر آدمي در 
  جمع سياره :  سيارات-
  شهری شدن:  تمدن-
  هوشياری:  نبوغ-
  حاصل:  محصول-
  بيرون آمدن:  تراوش-

از یک حال به حال : تحول
  دیگر شدن

  شدنکامل : تکامل
کم، مقدار کم از : شمه

  چيزی
آرام گرفتن، : آسایش

  راحت شدن
  جمع تحول: تحوالت

نوشتهء این : ذاتن
"  ذاتًا"واژه به شکل 

  .بيشتر معمول است 
  پيرامون نوروز

  نشستن:  جلوس-
جانشين کسی :  خالفت-

  شدن، خليفه شدن
  روبرو:  مصادف-

ظاهر شدن، :  ظهور-
  آشکار شدن

  پيوند:  ربط-
  در بر گيرنده:  مشتمل-
دن و به پيدا ش:  زایش-

دنيا آمدن، طفل به دنيا 
  آوردن

  اندازه، پيمانه:  معيار-
  رنج، دلتنگی:  مالل-
پریشان، :  سراسيمه-

  سرگردان
به قولی نوشتهء :  صد-

این عدد را به شکل 
درست دانسته اند " سد"

را از غلط " صد"و
  .های معمول ميدانند

  

                 ابراهيم صفا
  اللهء آزاد

  رت آهویمــان دارم، همفطـت مکــدر دش  مــویـــود بــم و خــود رویــآزادم خهء ـن اللــم
  ط آنجا در باغ نمی رویمــگ است محيـتن  مــویــــب جـــارغ ز لـــاران است فــم بــم نــآب

  ارمــایی رخســـه نمی خواهد زیبــاطــمش   ازخون رگ خویش است گررنگ به رخ دارم
  ارمـــم اغيــه در غــارم نــب یــدر طل نه   دد گارمــ ثابت فارغ ز مدوــهء خـــاقـــر ســـب

  ونمــق در سينهء پرخــداغيست نشان عش   مــرهء گلگونــن در چهــجوش می و مستی بي
  رانده ست جنون عشق از شهر به افسونم  ونمـــامــرده به هـــو کــم خــرمستــآزاده و س

  ن برخویش نگيرم منــن و گلشــد چمــقي   نــرم مـذیــود نپــر خــایهء کس منت بـــاز س
  نـــرم مـــ آزاده بمي م،ــرون آیــــآزاده ب   رم منــه ضميــود نازم، وارستــرت خــبرفط






