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پدر  هاي  ارزش  تمام  دختر،  يک  اکنون 
خانواده  مفاخر  ي  همه  وارث  مي شود، 
مي گردد و ادامه ي سلسله ي تباري بزرگ، 
سلسه اي که از آدم آغاز شده و بر همه ي 
راهبران آزادي و بيداري تاريخ انسان گذر 
مي کند. به ابراهيم بزرگ مي رسد و موسي 
وعيسي را به خود مي پيوندد و باز از محمد 
اين  حلقه ي  آخرين  در  تا  گردد  مي  آغاز 
کند.  هلول  »فاطمه«  الهي،  عدل  زنجيره ي 
بودن،  ابعاد گوناگوِن زن  فاطمه در همه ي 
نمونه است. وي مظهر يک دختر در برابر 
پدر، مظهر يک همسر در برابر شوهر، مظهر 
برابر فرزندان، مظهر يک زن  مادر در  يک 
مبارز و مسيول در برابر زمانه و سرنوشت 
جامعه خويش است. اين بانو خود يک امام 

است.  شخصيتي ايده آل، اسوه و شاهدي 
براي هر زن که مي خواهد شدن خويش را 

خود انتخاب کند.
يکي از مهم ترين و بهترين روابطي که در 
و  مادر  ميان  رابطه  ي  دارد  وجود  دنيا  اين 
دختر است. مادر و دختر مي توانند بهترين 
را  يکديگر  عاشقانه  و  باشند  هم  دوست 
دوست بدارند. اما گفتني است که به انجام 
دارد  نياز  زيادي  زمان  به  کار  اين  رساندن 
برقرار شود.  درست  و  اي خوب  رابطه   تا 
در اين راستا دبستان دخترانه مسرور گامي 
دختر  و  مادر  ارتباط  ثبات  و  بهبود  براي 

برداشت.
تکيه بر احساسات شخصي، خود محوري، 
بي توجهي به عاليق شخصي طرف مقابل 
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برنامه ی فرهنگی - ورزشی »مادر و دختر« در دبستان مسرور
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سخن معاون آموزشی

به منزل يکي از دوستانم رفته بودم که پسرش 
دانش آموز ابتدايي بود. صداي زنگ منزل آمد 
و پدر بزرگ خانواده از راه رسيد. پدربزرگ با 
لبخند، يک جعبه مداد رنگي به نوه اش داد 
خوب  نمره ي  جايزه ي  هم  »اين  گفت:  و 

نقاشي ات.«
پسر ده ساله جعبه ي مداد رنگي را گرفت و 
تشکر کرد و چند لحظه بعد گفت: »بابا بزرگ 
قيمت  ارزون  اين جنس هاي  از  باز هم که 
خريدي، االن مداد رنگي هاي خارجي هست 
که ده برابر اين کيفيت داره.« دوستم گفت: 
»مي بينيد آقاجون؟ بچه هاي اين دوره و زمونه 
باهوشند. اصال نمي شه گولشون زد و  خيلي 
چيزي   پدربزرگ  گذاشت.«  کاله  سرشون 

نگفت. 
مدتي بعد که با دوستم خلوت کرده بوديم، 
نشانه ي  بچه  پسر  رفتار  آن  که  گفتم  او  به 
هديه ي  که  طور  همان  نيست،  هوشمندي 
پدربزرگ براي گول زدن نوه اش نيست و اين 

داستان را برايش تعريف کردم:

ننه  بودم،  ابتدايي  آن زمان که من دانش آموز 
خانم گاهي به ديدن مان مي آمد و به بچه هاي 
هديه اش  وقت ها  بيشتر  مي داد،  هديه  فاميل 

تکه هاي کوچک قند بود. بار اول که به من 
تکه قندي داد، يواشکي به پدرم گفتم: »اين تکه 
قندکوچک که هديه نيست.« پدرم اخم کرد و 
گفت: »خانم بزرگ شما را دوست دارد، هر 

چه برايتان بياورد، هديه است.« بعد پدر برايم 
توضيح داد که در روزگار کودکي او، قند خيلي 
کمياب و گران بوده و بچه ها آرزو مي کردند که 

بتوانند يک تکه کوچک قند داشته باشند.
بعد گفت: »ببين دخترم، قندان خانه پر از قند 
است، اما اين تکه قند که مادرجان داده با آن ها 
فرق دارد، چون نشانه مهرباني و عالقه ي او 

به شماست. اين تکه قند معنا دارد، آن قندهاي 
مهربان  اما  هستند،  شيرين  فقط  قندان  توي 

نيستند.«

منظورش  مي دهد،  هديه  ما  به  کسي  وقتي 
اين نيست که ما نمي توانيم مانند آن هديه را 
بخريم، منظورش کمک کردن به ما هم نيست. 
به ما نشان بدهد.  او مي خواهد عالقه اش را 
مي خواهد بگويد که ما را دوست دارد و اين 
خيلي با ارزش است. اين چيزي است که در 
هيچ بازاري نيست و در هيچ مغازه اي آن را 
نمي فروشند. چهل سال از آن دوران گذشته 
است و من هر وقت به ياد خانم بزرگ و تکه 
قندهاي مهربانش مي افتم، کامم شيرين مي شود، 
جانم شيرين مي شود. همه می توانند  پولدار 
شوند ولی همه نمی توانند »بخشنده« شوند؛ 
پولدار بودن يک مهارت است و بخشندگی 
يک فضيلت. همه می توانند درس بخوانند اما 
همه »فهميده« نمی شوند؛ باسوادی يک مهارت 
است اما فهميدگی يک فضيلت است. همه ياد 
ميگيرند زندگی کنند اما همه نمی توانند زيبا 
زندگی کنند؛ زندگی يک عادت است اما زيبا 

زندگی کردن يک فضيلت.
شايد وقت آن رسيده که در تربيتمان تجديد 
کودکانمان  به  چقدر  براستي  کنيم.  نظر 
را  زيستن  زيبا  و  فهميدگي  بخشندگي، 
آموخته ايم يا بهتر بگويم چقدر برايشان الگوي 

بخشش و فهميدگي و زيبا زيستن بوده ايم.

شکیبا استکی / معاون آموزشی دبستان
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خاطره ای از سرکار خانم علیپور موسس دبستان

اخبار کوتاه
30آبان هم زمان با آموزش »واحد خوراکي«،  

نوآموزان گروه پيش يک به ميوه فروشي رفتند.
30آبان با حضور نمايندگان موسسه نصر آفتاب 
از تعدادي دانش آموزان شعبه 1 که در نقاشي 
حس المسه به مناسبت »روز جهاني عصاي 
سفيد« شرکت کرده بودند، به قيد قرعه تقدير شد.
3 آذر اولين »کارگاه فرزندپروري« با محوريت 

کتاب در شعبه 1برگزار شد.
30 آبان دومين جلسه هم انديشي با اولياي 

شعبه 2 برگزار شد. 
13 آذر به مناسبت »ميالد پيامبر اکرم )ص( و امام 
جعفر صادق)ع(« در پيش دبستاني جشني برپا شد. 
به مناسبت »ميالد نبي  در »هفته وحدت« 
اکرم)ص( و امام جعفر صادق)ع(« در شعبه 1 

برنامه هاي متنوعي انجام شد.
7 آذر نوآموزان به همراه اولياي خود، بازي 

با رنگ را تجربه کردند.
12آذر طي مسابقات واليبال ناحيه 2 آموزش 
و پرورش، تيم واليبال مسرور در بين 14 تيم 

شرکت کننده،  رتبه ششم را کسب نمود.
13 آذر برنامه پژوهشي »کشت ميکروب« در 

شعبه 2 برگزار شد.
14آذر در جهت ارتقاي فرهنگ کتابخواني، 
دومين نشست با نويسنده کتاب، اين بار با 
»عطر  کتاب  نويسنده  نصري  محسن  استاد 

فرشته« برگزار گرديد.
نشاني  آتش  ايستگاه  از  نوآموزان  آذر   18

بازديد کردند.
البالغه«  »نهج  سراسري  روز  در  آذر   18
مسابقه حفظ 20 حديث از کتاب نهج البالغه، 

در شعبه 2 برگزار گرديد.
18 آذر برنامه ناهار هماهنگ در شعبه 2 برگزار شد.

19 آذر روساي شوراي دانش آموزي مسرور به 
محل جلسه واقع در دبستان فرهنگيان اعزام شدند.
25 آذر دانش آموزان پايه دوم به رستوران 

فکرِ خانه خالقيت رفتند.
25 آذرماه پنجمين جلسه »آموزش خانواده« با 
سخنراني آقاي ستوان مهراني با حضور والدين 

سه شعبه مسرور برگزار گرديد.
ملي  »هفته  گراميداشت  مناسب  به  30آذر 
پژوهش« برنامه هاي متنوعي در شعبه 2 اجرا شد.

26 آذر دانش آموزان ششم از کتاب  خانه »خانه 
نوجوان« ديدن نمودند.

28 آذر  جشن يلدا  در سه شعبه مسرور برگزار شد.
3 دي افتتاحيه المپياد درون مدرسه اي ورزش 
با شعار »دانش آموز فعال، مدرسه شاد و جامعه 

سالم« در شعبه 2 برگزار شد.  
8 دي اردوي سالمت آزمايش خون انجام شد.

10 دي بازارچه خيريه »حمايت از کودکان 
مهرزنده رود« در شعبه   1برگزار شد.

12 دي »اردوي روز بدون کيف« در شعبه 2 
مسرور اجرا شد.

12 دي مهارت »من مي توانم خالق باشم« در 
شعبه 2 با هدف ايجاد خالقيت توسط سرکار 

خانم شکرزاده اجرا شد.
15دي نمايشگاه آثار »مهارت خودآگاهي« دانش 
آموزان توسط خانم شکرزاده در شعبه 2 برپا شد.

در این خاطره برای حفظ حریم صاحبان نام، اسامی تغییر کرده است.

هيچ نمي دانم از کجا شروع کنم. هنوز هم 
اين  نوشتن  و  است  دشوار  برايم  باورش 
خاطره برايم هم سخت است و هم شيرين. 
از پانزده سال پيش مي خواهم بنويسم. اين 
تا  با خود مي برد  مرا  که  پانزده ساله،  سفر 

سفري هزاران ساله.
اگر درست يادم باشد، ابتداي شهريور سال 83 
بود باالخره کوچ از دبستان دولتي به غيردولتي 

را پذيرفتم. عالقمندي ام به 
تجربه ي کار با دانش آموزان 
بي  تصميم  اين  در  پسر، 
مدرسه ي  يک  نبود.  تاثير 
توسط  که  نوپا  غيردولتي 
خوشنام  مديران  از  يکي 
و  بود  شده  تاسيس  ناحيه 
تا آن روز سه يا چهار نفر 
نداشتند.  نامي  ثبت  بيشتر 
مفصل،  گفتگويي  از  بعد 
به خاطر پايين بودن تعداد 
البته  و  مدرسه  نامي  ثبت 
در  حضورم  شدن  قطعي 
که  کردم  موافقت  مدرسه، 
نام من را در معرفي مدرسه 

استفاده کنند.
به  بود  مانده  روزي  چند 
نامي هاي  ثبت  تعداد  مهر. 
بيست و چند  به  اول  پايه 
ساختمان  بود.  رسيده  نفر 
پاياني  مراحل  درگير 
هم  من  و  بود  بازسازي 
سرگرم مرتب کردن کالسم 
بودم. گاهي هم زير درخت 
گردوي ميان حياط، پشت 

ميزي مي نشستم و دانش آموزان را مي ديدم و 
با اوليايشان آشنا مي شدم.

آن روز شهناز و امير آمدند. امير پسر ريزه و 
جمع و جوري بود که قرار نداشت. شهناز 
بود،  کرده  تحصيل  و  اصيل  خانواده اي  از 
به چند  موقر و در عين حال کمي نگران. 
مدرسه ي ديگر براي ثبت نام امير سر زده 
بود، ولي يا به خاطر شيطنت زياد فرزندش 
موافقت  نام  ثبت  با  انرژي-  بمب  -اين 
نکرده بودند يا مدرسه مورد پسند خانواده 
دايره ي  به  شهناز  نهايتا  بود.  نگرفته  قرار 
بود و  ناحيه مراجعه کرده  ابتدايي  آموزش 
داده  توضيح  که  شرايطي  اساس  بر  جا  آن 
روز  آن  و  بودند  کرده  معرفي  را  من  بود، 
شهناز آمده بود تا با خود من گفتگو کند تا 

اطمينان پيدا کند.
»ايشان  آغاز شد:  اينگونه  ما  گفت و گوي 
است  قرار  و  است  من  ارشد  فرزند  امير، 
تري  کوچک  پسر  بشود.  اول  کالس  وارد 

و  امير گفت  روحيات  از  بعد  و  دارم«  هم 
بعدها  بوديم.  هم  کنار  در  ساعتي  گفت. 
کردم  امنيت  احساس  کنارت  در  که  گفت 
و همان شد که تصميم گرفتم امير را با آن 

ويژگي ها، بعد از خدا به تو بسپارم.
اطالعات  بود  کم  امير  براي  اول  کالس 
تا  سال  ابتداي  از  داشت.  خوبي  عمومي 
نوشت.  مي  و  دانست  مي  خواندن  حدي 

حتي  بود  گذشته  که  سال  از  ماه  دو  يکي 
دست خط مدير را هم خواند. آموزش ها 
را در چند دقيقه ياد مي گرفت و بعد شروع 
به  زيادي  کار  هم  من  شيطنت.  به  مي کرد 
به  دانگ حواسم  نداشتم ولي شش  کارش 
امير بود. حاال سال تحصيلي به پايان رسيده 
بود و بر اساس توانايي هاي امير و پيشنهاد 
به  را  دوم  پايه  که  گرفتيم  تصميم  پدرش، 
بايد شهريور  امير  بخواند.  صورت جهشي 

امتحان پايه دوم را مي داد.
تابستان  ابتداي  از  با اصرار خانواده، خودم 
شروع کردم هفته اي سه جلسه با او کار کنم. 
به مرور ديدم حتي دو جلسه در هفته هم 
براي امير کافي است. امير براي رياضي اش 
اصال نيازي به آموزش نداشت و بيشتر از 
پايه ي دوم مي دانست. من هم در پايه ي اول 
با بازي، دستور زبان دوم را آموزش مي دادم 
و اينگونه از آموزش فارسي هم بي نياز بود. 
صرف  را  ساعات  همه ي  و  علوم  مي ماند 

روزي  فرداي  هست  يادم  مي کرديم.  علوم 
که موضوع حجم را براي امير مطرح کرده 
بودم، حسابي از خجالت آشپزخانه ي شهناز 
ساخت  درحال  ساختمان  از  بود.  آمده  در 
سر کوچه، يک عالم سنگ و کلوخ آورده 
آشپزخانه  هاي  ظرف  و  قابلمه  با  و  بود 
حجم  به  مربوط  آزمايش هاي  به  آب  با  و 
آزمونش کامال موفق  امير در  بود.  پرداخته 
شد و قرار شد سال بعد به 

پايه سوم برود.
خوشحال بوديم از موفقيت 
براي  را  امير، که شهناز من 
دعوت  منزلشان  به  ناهار 
کرد. من خيلي موافق نبودم 
اما اصرار زياد شهناز باعث 
ميگوي  پلو  يک  تا  شد 
باشم.  ميهمان شان  خوشمزه 
بعد از صرف ناهار و چاي 
يک  در  مفصل،  ميوه ي  و 
سيني برايم پاکتي آوردند. تا 
افتاد  فيش حج  به  چشمانم 
کامال شوک شدم. تا آن روز 
خانه ي خدا را نديده بودم. 
و  حيرت  حالت  همان  در 
مانده  اشک شوق،  در  غرق 
نه.  يا  کنم  قبول  که  بودم 
سال  تابستان  که  شد  همين 
مسافر  بار  اولين  براي  بعد 

خانه ي خدا شدم.
خوب يادم هست که بعد از 
محرم شدن در مسجد شجره، 
با َون مي رفتيم سمت حرم. 
اشتياق  که  حالي  عين  در 
بين سر خوشي و  و هيجان داشتم -حالتي 
نگراني- حسابي هم خسته بودم. يک لحظه 
چشم هايم بر هم رفت. خودم را سوار در يک 
کالسکه ي طاليي ديدم که شهناز آن را مي راند. 
برگشت و به من لبخند زد. بعد رفتيم باال. در 
دل آسمان ستاره ها را مي شد بچينم. احساس 
سبکي و بي وزني مي کردم و از آنچه بر من 
مي گذشت، لذتي بي تکرار مي بردم. از خواب 
پريدم. از شدت حيرت و حسرت، زبانم بند 

آمده بود و اشک مي ريختم.
المللي  بين  مسابقات  در  امير  بعدها 
رياضي در مالزي جزو رتبه هاي برتر شد. 
رياضي  کنکور  رقمي  دو  رتبه ي  همينطور 
برق  مهندسي  پاياني  سال  امسال،  و  شد 
ها  اين  دانشگاه صنعتي شريف.  در  است 
هم هديه هايي بي نظير براي من هستند و 
انگار هنوز لطافت سايه ي درخت گردوي 
خاطره ي  شهناز،  و  من  براي  حياط،  ميان 

دلنشيني را به دنبال دارد.

زیر درخت گردو
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اخبار کوتاه
22دي به مناسبت »والدت حضرت زينب)س( 
و بزرگداشت روز پرستار«  برنامه هاي متنوعي در 

شعبه 1 و 2  انجام شد.
قرآن«  دبستاني»جشن  پيش  در  دي   22

برگزار شد.
25 دي ششمين »جلسه آموزش خانواده« با 
سخنراني آقاي ستوان مهراني با حضور اولياي 

سه شعبه برگزار گرديد.
25 دي جلسه »آموزش خانواده« با حضور 

خانم شکرزاده در شعبه 2 برگزار شد.
با  حيان  جابربن  طرح  نمايشگاه  25دي 
حضور فعال دانش آموزان شرکت کننده در 

شعبه 1 و 2 برگزار شد.
29دي نوآموزان گروه پيش يک، از مسجد 

بازديد کردند.
29 دي به مناسبت »روز هواي پاک« برنامه هاي 

متنوعي در شعبه 1 برگزار شد.
6 بهمن جلسه دانش آموزان پايه ششم با 
حضور پزشک دبستان خانم دکتر طاهري با 
موضوع بلوغ، اهميت رعايت بهداشت فردي 

و تغذيه مناسب در شعبه 2 برگزار شد.
10 بهمن دانش آموزان پايه سوم به مناسبت 
»چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي« در 

گلستان شهدا حاضر شدند.
10 بهمن دانش آموزان پايه اول از موزه آب 

اصفهان بازديدکردند.
13 بهمن اردوي بازديد دانش آموزان پايه 

ششم از موزه علوم و فنون انجام شد.
14 بهمن مراسم »بزرگداشت دهه فجر« در 

شعبه 2 برگزار شد.
14 بهمن جشن سربازان تازه نفس با حضور 

مسؤلين بسيج در شعبه 2 برگزار شد.
14 بهمن دانش آموزان شعبه 2 ضمن حفظ 
پخش  مختلِف  هاي  روش  با  همزه  سوره 
کيليپ، اجراي نمايش و نمايشگاه نقاشي با 

مفاهيم عالي اين سوره آشنا شدند.
دانش آموزان شعبه 2 در راستاي عمل به 
شعار سال »حمايت از کاالي ايراني« در مسابقه 
روزنامه ديواري که با حضور مسؤلين اداره 

برگزار شد،  شرکت کردند.
14 بهمن جشن اقوام ايراني در پيش دبستاني 

برگزار شد.
مادران و  با حضور  15بهمن جشنواره اي 

دختران شعبه 1 در ورزشگاه برگزار گرديد.
درون  ورزشي  المپياد  مسابقات  15بهمن 

مدرسه اي شعبه 2 در ورزشگاه برگزار شد.
16بهمن نوآموزان به همراه والدينشان با انواع 

خوراکي هاي محلي و سنتي آشنا شدند.
13 بهمن جشن دهه فجر در شعبه 1 برگزارشد.

17 بهمن نوآموزان در فضاي خونه بازي با 
انواع شغل ها و وسايل مربوط به آن آشنا شدند.
با  انديشي  اسفند چهارمين جلسه هم   1

اولياي شعبه 2 تشکيل شد.
جهت  دوم  پايه  آموزان  دانش  اسفند   4
فراگيري درس زيارت به امامزاده حمزه رفتند.
9 اسفند جشن عبادت نوگالن پايه سوم با 

حضور مادرانشان برگزار شد.

 لطف کنيد خودتان را معرفی کنيد.
تحصيالتم  هستم.  ضيايی  ا...  فضل  بنده 
ديپلم است. 63 سال سن دارم. 30 سال در 
خدمت آموزش و پرورش رسمی بودم و در 

کل 38 سال سابقه کار دارم.
کاری  چه  به  مسرور  دبستان  در  شما   

مشغول هستيد؟  حسابداری
 چند سال است در مسرور مشغول به کار 

هستيد؟  6 سال است.
 قبال چه شغلي داشتيد؟

دبستان  پنجم  و  اول  آموزگارکالس  قبال 
بودم.

داشتيد؟  دوست  بيشتر  را  شغلتان  کدام   
چرا؟ 

بيشتر  خيلي  را  آموزگاري 
ها  بچه  به  چون  دارم.  دوست 
پايه اول  عالقه دارم، مخصوصا 

ابتدايي.
 به تدريس در دبستان دخترانه 
معموال  پسرانه؟  يا  داريد  عالقه 
مي  تدريس  پسرانه  اول  کالس 
کردم. ولي يک سال هم کالس 
چهارم دخترانه را تدريس کردم. 
مي  راترجيح  دخترانه  کالس 

دهم.
هم  ديگري  شغل  االن  آيا   

داريد؟
را  مسرور  دبستان  حسابداري  فعال  خير، 

انجام مي دهم.
 اوقات فراغت خود را به چه کاري مشغول 
مي شويد؟ مطالعه و تماشاي تلويزيون. اگر 
به گردش مي پردازم.  باشم هم  داشته  زمان 
سه  فرزندانم.  و  فاميل  خانواده،  اهل  ديدار 

نوه هم دارم. يک پسر و دو دختر.

 از بچگي دوست داشتيد چه شغلي داشته 
معلم  داشتم  عالقه  بچگي  از  من  باشيد؟ 
بشوم و معلم هم شدم. هر کسي در بچگي 
هم  شغل  همان  به  داشته،  عالقه  شغلي  به 
چون  هستم.  معلم  هم  االن  رسيد.  خواهد 

هنوز عالقه به بچه ها دارم.
حسابداري  شغل  به  فرزندانتان  آيا   

عالقه اي دارند؟
خير. فرزندانم به شغل معلمي عالقه دارند.

 آخرين کتابي که خوانديد چه بود؟ کتاب 
تاريخ ايران.

نياز  وسايلي  چه  به  حسابداري  براي   
داريد؟ رايانه، دفتر کل، دفتر روزنامه، ماشين 

حساب، لوازم التحرير مربوط به نوشتن.
 بهترين معلم شما چه کسي بوده است؟ 
کند-  رحمتشان  -خدا  ابتدايي  دوران  در 
بود،  مرد  زاده.  رضوي  اشرف  سيد  آقاي 
ا...  لطف  آقاي  و  بود  اشرف  اسمشان  ولي 
احتشامي، که اولين تشويقي و جايزه دوران 
ام را در کالس سوم را از دست  تحصيلي 

ايشان گرفتم.

 حسابداري را از چه کسي ياد گرفتيد؟
من در کنار معلمي، عصرها کار قرض الحسنه 
انجام مي دادم. از دوستان، آشنايان، بانکي ها 
و مقداري هم با مطالعه به تدريج کار بانکي 

و حسابداري را ياد گرفتم.
داريد؟  نياز  سکوت  به  کارتان  براي  آيا   
بله، خيلي. کار حسابداري به صورتي هست 
که بايد حتما سکوت باشد که مبادا عددها 
دختران  از  درخواستم  کنيم.  ثبت  اشتباه  را 
نيايند.  پنجره  پشت  که  است  اين  مسرور 
کمتر  راهرو  و  ها  پله  داخل  مخصوصا 
سروصدا کنند. بازي و صحبت بکنند، ولي 
صدا  و  سر  زياد  حسابداري  اتاق  نزديک 
نکنند که مورد آزار ما و معلمان 

نشوند.
دانش  براي  شما  پيشنهاد   
اوليا  و  معلمان  و  آموزان 
مسرور  آينده  شدن  بهتر  براي 

چيست؟
براي دخترانم در رابطه با آموزش 
فعاليت  بيشتر  مي کنم   پيشنهاد 
کنند، ياد بگيريند تا وقتي بزرگ 
شدند به آنچه ياد گرفته اند عمل 
براي  موفقي  خانم هاي  و  کنند 
با  آموزگاران  باشند.  کشورمان 
قبل  معلمان  تجربيات  به  توجه 
تجربه شان را بيشتر کنند تا بتوانند به بچه 
دبستان  با  بيشتر  اوليا هم  کنند.  ها خدمت 
همکاري کنند، مثال همکاري در امور مالي 
نشود.  روبرو  مالي  با مشکالت  مدرسه  که 
هر چه کارهاي مالي منظم انجام بشود، توان 
مالي بيشتر مي شود، تمرکز بر روي آموزش 
و پرورش دانش آموزان بيشتر شده و کيفيت 

آن بهتر مي شود.

می خواهم حسابدار موفق شوم
مصاحبه با حسابدار دبستان، آقای فضل ا... ضیایی

مصاحبه:  باران صانعی و ستایش حاج شیخ حسینی/ کالس سوم
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ادامه از صفحه 1

مادر
مهربانی ها

و نبود همدلي مي تواند اين روابط را مخدوش و مادر و دختر را از هم دورتر کند. 
احترام گذاشتن به يکديگر اولين کليدي است که مي تواند يک رابطه ي دوستانه 
ميان مادرها و دخترها ايجاد کند و دومين کليد يک رابطه ي خوب، اظهار محبت 
به يکديگر است. البته محبتي که در رفتار و گفتارشان متبلور شود. بر همين اساس 
اکرم حضرت  نبي  دختر  والدت  روز  مناسبت  به  مهرباني ها«  مادر  بزرگ  »جشن 
فاطمه سالم ا... عليها، در فضايي گرم و با حضور مادران و دانش آموزان شعبه 2 

دبستان مسرور با محوريت اين اهداف، برنامه ريزي و اجرا گرديد.
گروهي  تالوت  شامل  متنوع  هاي  برنامه  اجراي  به  آموزان  دانش  اين جشن،  در 
سالم  زهرا  حضرت  زيباي  سرود  ايران،  اسالمي  جمهوري  سرود  اجراي  قرآن، 
بازي  اسکيت  نمايشي  دکلمه و حرکات  تواشيح،  به صورت همگاني،  عليها   ا... 

پرداختند.
سپس مادران در مسابقه ي حفظ حديث و چند مسابقه ي مهيج ورزشي به همراه 
دختران خود شرکت نمودند و خاطره خوبي براي خود و دخترانشان رقم زدند. 
زندگي  روز  هر  در  مادر  با  داشتن  شاد  لحظات  و  بودن  هم  کنار  در  است  اميد 

دخترانمان تکرار شدني باشد. 

برنامه فرهنگی- ورزشی » مادر و دختر« 
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زهرا محمد قاسمی/ کارشناس پرستاری/ مراقب سالمت دبستان
منبع : تغذیه کودک و نوجوان در سالمت و بیماری. دکتر رویا کلیشادی

اصول غذایی   در سنین نوجوانی

سني  دوره ي  هر  دانيد  مي  که  همانطور 
مشخصات ويژه ي خود را دارد. در نوجواني 
حس استقالل طلبي ويژگي بارز اين دوره به 
حساب مي آيد. نوجوانان مايلند در همه ي 
موارد خودشان تصميم گيرنده باشند. به طور 
ويژه  و  حساس  روحيه ي  دليل  به  معمول 
نيستند  پذير  نوجوانان نصيحت  اين سنين، 
و براي پيروي ايشان از توصيه هاي والدين 
حوصله  و  صبر  بايد  بهداشت،  مسؤلين  و 
زيادي به خرج داد. دوره ي نوجواني زمان 
تغييرات خيلي سريع است چنان که برخي 
را  رشدي  جهش  اصطالح  متخصصين  از 
به اين دوره نسبت مي دهند.گفته شده که 
نوجواني تنها دوره افزايش سريع رشد پس 

از تولد است.
سريع  تغييرات  سنين  اين  در  همچنين 
هورموني، رفتاري و تکاملي رخ داده و در 
نتيجه دوره اي آسيب پذير از نظر کمبود هاي 
غذايي و عاطفي مي باشد که مستلزم توجه 
ويژه است. با توجه به سير تکامل، عادات 
زندگي دستخوش تغيير شده و سليقه هاي 
متفاوت، انتخاب مواد غذايي را تحت تاثير 
قرار مي دهند. سه دليل عمده براي آسيب 

پذيري تغذيه نوجوانان وجود دارد:
1- به دليل روند سريع رشد و تکامل، ميزان 

نياز به مواد مغذي افزايش مي يابد.
2- تغييرات شيوه ي زندگي و عادات غذايي 
نوجوانان، ميزان دريافت مواد غذايي ايشان 

را تحت تاثير قرار مي دهد. 
شديد  فعاليت هاي  قبيل  از  شرايطي   -3
ورزشي يا بي حرکتي طوالني و ديگر شرايط 
به  ايشان  نياز  ميزان  نوجواني،  دوره  ويژه 

مواد مغذي را دستخوش تغيير مي کند.
هاي  سال  ترين  مهم  فيزيکي  رشد  نظر  از 
تشکيل  بلوغ  مرحله  را  نوجواني  دوره 
باعث  هورموني  سريع  تغييرات  و  مي دهد 
گيري  شکل  و  سنين  اين  در  رشد  جهش 
ساختار بدني دوران بزرگسالي مي شود. به 
در  رشد  جهش  و  بلوغ  سن  معمول  طور 
است.  پسران  از  زودتر  سال  دو  دختران 
افزايش  چربي  بافت  نوجوان  دختران  در 
مي يابد در حالي که پسران بافت ماهيچه اي 
بيشتري پيدا مي کنند. قد دختران نوجوان، 
کامل  و سپس  يابد  مي  افزايش  به سرعت 
مرحله ي  بروز  به  منجر  بلوغ،  عاليم  شدن 
رشد  سرعت  آن  از  پس  مي شود.  قاعدگي 
که  حالي  در  شود،  مي  کند  خيلي  قدي 
بلوغ،  مراحل  پيشرفته شدن  از  پسران پس 
جهش رشد صورت مي گيرد و تا سال ها 
بعد ادامه مي يابد. به همين دليل است که 
دختران  است  ممکن  نوجواني  سنين  در 
خود  سال  و  سن  هم  پسراِن  از  درشت  تر 
باشند ولي رشد ايشان در همين سنين کند 
و متوقف مي شود، در حالي که رشد پسران 

به سرعت ادامه مي يابد.
نکته اساسي که بايد در نظر داشت تفاوت 
اوج  زمان  در  مختلف  افراد  بين  موجود 
برخي  سريع  رشد  باشد.  مي  رشد  گيري 
سن  در  برخي  و  کمتر  سن  در  نوجوانان 
چربي  توده  که  زماني  مي دهد.  رخ  باالتر 

برسد، عاليم  به 17 درصد  کم  بدن دست 
بلوغ دختران کامل مي شود و به همين دليل 
دختران داراي اضافه وزن يا چاقي، زودتر 
عاليم بلوغ پيدا مي کنند و رشد قدي آن ها 
از  قبل  دوره  در  شود.  مي  متوقف  زودتر 
بلوغ نسبت چربي و ماهيچه در دختران و 
چربي  بافت  و  است  يکسان  تقريبا  پسران 
دختران  در  و  درصد   15 پسران  در  بدن 
بافت  بلوغ  باشد. در دوران  19 درصد مي 
افزايش  پسران  از  بيش  دختران  چربي 
بزرگسالي،  دوران  در  نتيجه  در  و  مي بايد 
ميزان چربي بدن افراد مونث حدود 22 تا 
26 درصد و در افراد مذکر حدود 15 تا 18 

درصد مي باشد. 

نياز هاي تغذيه اي 
عالوه بر عوامل ژنتيکي و هورموني، عوامل 
محيطي مانند تغذيه و فعاليت بدني نيز تاثير 
زيادي بر زمان و ميزان جهش رشد دوران 
اين سنين رشد استخوان ها  بلوغ دارند. در 
دختران  از  بيش  پسران  در  ها  ماهيچه  و 
به طبع مواد مغذي مورد  خواهد بود. پس 
بدني  فعاليت  است.  بيشتر  هم  پسران  نياز 
منظم و مداوم نيز همانند تغذيه صحيح در 
اهميت  نوجوانان  استخواني  توده  افزايش 
دارد. بسياري از دختران در اين سنين دچار 
اضافه وزن و چاقي مي شوند و برخي هم به 
طور نا به جا، مصرف مواد غذايي مفيد خود 
داشته  مناسبي  اندام  تا  کنند  مي  محدود  را 
براي سالمتي  با رعايت نکات الزم  باشند. 
از  توان  مي  نوجواني،  دوره  در  استخوان 
استخوان  پوکي  مانند  استخواني  مشکالت 
کرد  پيشگيري  تا حدي  بعد  هاي  سال  در 
به  ادامه  .در  انداخت  تاخير  به  را  آن  يا  و 
اساسي  نکات  از  به دو مورد  طور مختصر 

در تغذيه اشاره شده است:

پروتيين 
دريافت ناکافي پروتئين مي تواند در کاهش 
زياده  ولي  باشد  داشته  نقش  رشد  سرعت 
قبيل  از  عوارضي  هم  آن  در مصرف  روي 
اختالل سوخت و ساز کلسيم، افزايش نياز 

به آب و... در بردارد.

امالح معدني
نياز  ميزان  در طول سال هاي رشد سريع، 
و  روي  کلسيم،  آهن،  قبيل  از  امالحي  به 
منيزيم تا دو برابر افزايش مي يابد. شواهدي 
در  روي  بودن سطح  پايين  که  دارد  وجود 
سرم خون ممکن است با بروز جوش هاي 
داشته  ارتباط  نيز  بلوغ  دوران  در  صورت 
باشد. در اين سنين نسبت به سال هاي قبل 
در  آهن  داراي  غذايي  مواد  به  نياز  ميزان 
پيدا  چشمگيري  افزايش  پسران  و  دختران 
رشد  زمان جهش  در  دختران  در  کند.  مي 
به حداکثر مي رسد، همچنين  به آهن  نياز 
پس از آن نيز به دليل خون قاعدگي کماکان 
دليل  به  مي ماند.  باقي  باال  در حد  نياز  اين 
رشد سريع و افزايش نياز بدن، خطر کمبود 
در  آهن  فقر  خونِي  کم  همچنين  و  آهن 
آهن  کمبود  است؛  زياد  نوجواني  دوران 
افزايش  و  بدن  ايمني  قدرت  کاهش  باعث 
همچنين  و  ها  بيماري  به  ابتال  احتمال 
به  کاهش حافظه  و  و خو  اختالالت خلق 

ويژه حافظه نزديک مي شود.
نوجوانان  که  شويم  متذکر  بايد  نهايت  در 
همه  از  تعادل  و  تنوع  اصل  رعايت  ضمن 
چون  نمايند.  استفاده  غذايي  هاي  گروه 
دوران  غذايي  رژيم  بين  مستقيمي  ارتباط 
عمر  بعدي  هاي  سال  سالمتي  و  نوجواني 

وجود دارد.
براي نمونه دستور يک نوع نان مغذي براي 
کودکان و نوجوانان به نام »نان پرتقالي« در 

ادامه ذکر شده است:

مواد الزم:
تخم مرغ: سه عدد

روغن مايع: سه قاشق غذاخوري
آب پرتقال: يک فنجان

آرد گندم: بهتر است سبوس دار باشد
بيکينگ پودر:  يک قاشق چاي خوري

دارچين: دو قاشق چاي خوري
آجيل پودر شده: يک قاشق مرباخوري

کنجد: يک قاشق مربا خوري

طرز تهيه:
تخم مرغ ها را خوب به هم زده و سپس به 
تدريج ساير مواد را با آن مخلوط کنيد. کف 
يک ظرف را کمي چرب کرده و کمي آرد 
روي آن بپاشيد و مايع  تهيه شده را روي 

آن بپاشيد.
ظرف را در فر 163 درجه سانتي گراد که 
از قبل گرم کرده ايد، قرار داده و نان را به 

مدت 55 دقيقه بپزيد. 
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نقاشی: ریحانه رحیمی / کالس دوم
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اگر نگاهي به واکنش کودکان در موقعيت هاي پر 
برخي  مي شويد  متوجه   بيندازيد،  زندگي  چالش 
پذير  آسيب  بسيار  مشکالت  برابر  در  کودکان  از 
برخي  اما  مي شکنند،  هم  در  به سرعت  و  هستند 
تحمل  و  هستند  صبور  و  منطقي  آرام،  ديگر 
ناشي  کجا  از  تفاوت  اين  دارند.  بااليي  شکست 
به  روانشناسان  پاسخ  آن چيست؟  علت  مي شود؟ 
فر،  )آرين  آوري«.  »تاب  است:  اين  پرسش  اين 

کتاني و عابدي،1394(
تاب آوري مي تواند باعث شود که فرد پيروزمندانه 
بر  عالوه  و  بگذرد  زندگي  ناگوار  رويدادهاي  از 
ما  کودک  در  آوري  تاب  اگر  کند.  پيشرفت  آن 
ديرتر  باشد،  پذيرتر  انعطاف  تواند  مي  کند  رشد 
در  کند.  نمي  فرار  چالش  از  و  شود  مي  اميد  نا 
نتيجه، داشتن اين ابزار موثر در مواجهه با بحران 
از جمله بهترين نتايج يک تربيت موفق است. حال 
اين پرسش به ذهن خطور مي کند که از کجا ميزان 

تاب آوري فرزندمان را تخمين بزنيم؟ 
در پاسخ به اين پرسش مي توان به شاخصه هاي 

زير اشاره کرد:
و  مواجهه  در  توانايي خود  به  آور  تاب  افراد   -1
و  نفس  به  اعتماد  دارند.  اعتماد  مشکالت  حل 

احساس کارآمدي دارند.
2- نسبت به توانايي خود واقع بين هستند، يعني 
را  آن  و  است  تا چه حد  توانشان  بفهمند  قادرند 

کمتر يا بيشتر تخمين نمي زنند.
هستند.  بين  واقع  خود  محيط  به  نسبت   -3
هر  شرايط  و  ها  فرصت  عرف،  ها،  محدوديت 

محيط را به درستي تخمين مي زنند.
حل  را  آن  مسأله،  از  فرار  جاي  به  افراد  اين   -4
مختلف  هاي  موقعيت  در  افراد  اين  مي کنند. 
به  خوبي  به  را   خود  ي  مساله  حل  مهارت هاي 

کار مي گيرند.
از نظر اجتماعي شوخ طبعي صحيحي دارند.   -5
به مسخره کردن و دست  نه  اين است که  منظور 
را  خود  اينکه  نه  و  پردازند  مي  ديگران  انداختن 
افراد  اين  کنند.  مي  تحقير  ديگران  براي خنداندن 
بيشتر به دنبال شوخي کردن با موضوعات هستند 
تا با شخصيت افراد و روحيه اي شاد و پر انرژي 

دارند.
به  کار  انجام  فرآيند  در  وقتي  آور  تاب  فرد   -6
مي کند  بيشتر  را  تالشش  خورد،  مي  بر  مشکل 
نيست  بلد  که  کاري  يادگرفتن  از  ديگر  سوي  از 
با مشکل  مواجهه  از  دهد.  نمي  راه  دل  به  هراس 

مايوس نمي شود.
آن  فايده ي  و  معني  دنبال  به  اتفاق  هر  در   -7
مي گردد.  خود  فردي  رشد  و  زندگي  در  رويداد 
که اين ديدگاه زمينه ساز تفکر معنوي در زندگي 

او خواهد بود.
8- و در نهايت خوش بين و اميدوار است.

که  آيد  مي  پيش  والدين  براي  پرسش  اين  حال 
چگونه مي توان تاب آوري را در فرزندشان ايجاد 
و يا تقويت کنند. براي پاسخ به پرسش در ادامه به 

شرح چند ويژگي پرداخته خواهد شد:

خود  فرزندان  با  والدين  که  هايي  خانواده  در   -
کنند  مي  کمک  فرزندانشان  به  کنند،  مي  همدلي 
احساس  و  بشناسند  را  خود  افکار  و  احساسات 
بياورند.  وجود  به  فرزندشان  در  را  شدن  درک 
بتوانند واکنشي همدالنه همراه با درک شدن داشته 
باشند بدون اين که از موقعيت فاجعه بسازند و يا 
برداشت و احساسات فرزندان خود را بي اهميت 
و غلط بنامند. نصيحت نکنند و نخواهند مشکالت 

فرزند خود را فورا حل کنند.
است.  بينانه  واقع  فرزندان  از  والدين  انتظارات   -
يعني اين والدين به اندازه ي کافي از فرزند خود 
توقع دارند نه کمتر يا بيشتر از توانشان. انتظارات 
کمتر از توان فرزند باعث مي شود اعتماد به نفس 
کودک در مشکالت پايين بياييد و انتظارات بيشتر 
مشکل  با  مواجهه  در  را  فرزند  اضطراب  توان  از 

زياد مي کند.
مي شود.  داده  ارزشمندي  احساس  فرزندان  به   -
احساس  ايجاد  براي  مناسب  بستر  تنها  خانواده 
و  بودن  داشتني  دوست  بودن،  فرد  به  منحصر 
ارزشمندي است. باور داشتن به اينکه الزم نيست 
تا  باشي  داشته  خاصي  رفتار  يا  خاص  ويژگي 
افراد  به  باشند،  داشته  دوست  را  تو  ات  خانواده 
با  مواجهه  قدرت  و  کردن  زندگي  بهتر  انگيزه ي 
به  افرادي  چنين  دهد.  مي  را  زندگي  مشکالت 

راحتي اميد خود را از دست نمي دهند.
آن ها  فضاي  در  سالم  شوخي  که  هايي  خانه   -
مساله  حل  خانوادگي  مشکالت  در  دارد،  جريان 
اتفاق مي افتد، پدر و مادر به دنبال جنگ يا فرار 
و  به بحث  قابل حل  نيستند. مسايل  از مشکالت 
گفت وگو گذاشته مي شوند و مسايل غير قابل حل 
از آن به همراه هم  را به کمک هم مي پذيرند و 

عبور مي کنند.
شود.  مي  داده  مشارکت  فرصت  ها   بچه  به   -
خانه  در  هر کس  و  مي شود  تقسيم  ها  مسؤليت 
مي  ها  آن  خانه  در  کند.  مي  ايفا  را  موثري  نقش 
توان در فضايي آزاد گفت وگو کرد و نظر مخالف 
يا موافق خود را ابراز کرد.در چنين خانواده هايي 
خواهد  بيشتر  آور  تاب  فرزندان  پرورش  احتمال 

بود.
به طور خالصه مي توان گفت ويژگي تاب آوري 
آور  تاب  افراد  است.  امروز  زندگي  حياتي  ابزار 
ايمان هستند و مهارت هاي زندگي را  با  صبور و 
کمک  به  مي توان  را  ويژگي  اين  باشند.  مي  دارا 
ايجاد چالش هاي به موقع، رفت آمدهاي فاميلي و 
دوستانه، مشارکت و گفت و گوهاي خانوادگي  و 
تقويت معنويت در کودکان دهيم تا کودک بتواند 
تجربه  را  آرامش  و  امنيت  بيني،  خوش  آينده  در 

کند.

منابع
نيره  مادران.  ويژه ي  کودکان  در  آوري  تاب   -
آرين فر، مريم کتاني و احمد عابدي.نشر نوشته.

- تاب آوري در کودکان ويژه ي مشاوران و مربيان. 
نيره آرين فر، مريم کتاني، احمد عابدي.نشر نوشته.

سمیرا مرادی/کارشناس ارشد مشاوره/ مشاور دبستان
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ورزش در طب سنتي ايران اهميت فراواني دارد به طوري که حکيم 
بوعلي سينا مهم ترين تدبير تندرستي را در درجه نخست ورزش و 
سپس تدبير غذا و خواب مي داند. اما چرا ورزش تا اين حد مهم است؟
زندگي بدون صرف غذا محال است و فضوالت ناشي از غذا معموال 
از طريق ادرار، عرق و مدفوع دفع مي شود، اما هميشه مقدارکمي از 
اين فضوالت هم دفع نمي شود و در بدن باقي مي ماند که به مرور 
زمان در بدن تجمع پيدا کرده و سبب بيماري مي شود. بهترين راه 

براي دفع اين مواد زايد ورزش و حرکت بدني است. 
ورزشي مفيد است که تنفس و تعريق ايجاد کند تا جايي که تندي 
تنفس و تعريق بيش از حد نشود، که در آن صورت بايد ورزش قطع 
شود. بهترين زمان ورزش بعد از هضم کامل معده است که حداقل 
دو ساعت طول مي کشد. لذا حداقل فاصله بين ورزش و غذا بايد 
دوساعت باشد، در عين حال ورزش در حين گرسنگي هم توصيه 
نمي شود. بهترين زمان ورزش در فصل بهار در نزديک ظهر، در 
تابستان ابتداي روز و در فصل زمستان آخر روز است که دماي هوا 

در اعتدال است. 
ورزش مناسب باعث کاهش اضطراب و افسردگي، استحکام عضالت 
و استخوان ها، کاهش خطر برخي سرطان ها، تنظيم فشار خون و 
تشکيل عروق خوني جديد در قلب و ساير عضالت مي شود. ورزش 
باعث بهبود وضعيت خواب و افزايش انرژي خواهد شد. از سوي 
ديگر فعاليت بدني باعث افزايش هوشياري، بهبود حافظه، بهبود 
عملکرد هوشي و افزايش خالقيت مي شود. خطراتي که عدم فعاليت 
فيزيکي براي سالمتي دارد، شامل بيماري هاي عروق کرونر قلب، 
سکته مغزي، چاقي، ديابت نوع دو، پر فشاري خون، سرطان روده 

بزرگ، استرس و اضطراب، پوکي استخوان و کمردرد مي باشد. 
توصيه  مي شود که حداقل سه روز در هفته ورزش هاي ايروبيک 
انجام شود. )حداقل 20 و حداکثر 60 دقيقه( انجام ورزش هاي 
استقامتي حداقل دو روز در هفته و هر بار 1 تا 2  مجموعه فعاليت با 
8 تا 12 بار تکرار توصيه مي شود و ورزش هاي کششي نيز حداقل 
دو بار در هفته انجام شود. فردي که پس از سال ها بي تحرکي تصميم 
به ورزش بگيرد،  بدن اين فرد به احتمال زياد انباشته از مواد نامناسب 
است و ورزش مخصوصا اگر شديد باشد، باعث افزايش حرارت 
بدن وي و رقيق شدن مواد غليظ و چسبنده  و جابجايي آن ها خواهد 
شدکه ممکن است به سمت اندام هاي ضعيف و حياتي سرازير شود 
و مشکالت مختلف و گاهي خطرناک مثل گرفتگي عروق را به 
دنبال داشته باشد. اين افراد بايد ابتدا با رعايت رژيم غذايي مناسب و 
انجام پاک سازي، ورزش را تدريجي شروع کنند. براي انجام ورزش 
عضوي که مشکل دارد کمتر از ساير اعضا حرکت کند، مثال کسي که 

واريس پا دارد نبايد پياده روي طوالني داشته باشد.
با توجه به مطالب بيان شده براي جلوگيري از آسيب هاي مختلف 
بهتر است به مرور زمان ورزش را در ُزمره ي فعاليت هاي روزمره  
و مستمر زندگي خود قرار دهيم و در انتخاب نوع  و زمان ورزش 

به تفاوت هاي فردي و وضعيت جسماني خود توجه داشته باشيم.

ورزش و سالمتی
دکتر طاهری/ پزشک دبستان
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بازديد  به  معلمانمان  و  دوستانم  من، 
محسني(  رفتيم.)آدرينا  شهدا  ازگلستان 
مزار  باالي  که  بودند  شهيد  هزاران  جا  آن 
قرار  ها  آن  و عکس  ايران  پرچم  يک،  هر 
انگيز  غم  بسيار  کالهدوزان(  داشت.)زهرا 
نام  من  مرادي(  بود.)الينا  کننده  ناراحت  و 
دفترچه  در  ديدم،  مي  که  را  شهيدي  هر 
قربانيان،  شهيد  مثل:  نوشتم.  مي  يادداشتم 
گير،  جهان  کيشي،  کشاورزيان،  صلوتي، 

تاجيک، ميرقادري و ...
ها  آن  هاي  خانواده  براي  خيلي  دلم  من 
و  خواندن صلوات  با  ذوق(  سوخت.)بهار 
فاتحه براي شهيدان، شادي روحشان را از 
وارد  سپس  مرادي(  کردم.)الينا  طلب  خدا 
نمايشگاه راهرو مانندي شديم.)ملينا اميني( 
به  را  جنگ  دوران  از  فضاهايي  و  وسايل 
نمايش گذاشته بودند تا ما را با دوران جنگ 
و دفاع مقدس آشنا کنند.)زهرا کالهدوزان( 
جعبه ي  خمپاره،  نارنجک،  تفنگ،  مثل: 
وصيت نامه ي  خاردار  سيم  مين،  مهمات، 

شهدا و.... صدايي از شليک گلوله و تفنگ 
نمايشگاه پخش مي شد.)نگين خيري(  در 
در راهروي ديگري سنگر که آن زمان براي 

پناه گرفتن بوده را هم ديديم.)ملينا اميني(
سپس وارد سالن ديگري شديم. کفش هايمان 
را جفت کرديم و روي صندلي ها نشستيم.
)سمانه رحيمي( بعد از پخش صوت قرآن 
و سرود ملي ايران، خانِم با حجابي برايمان 
سخنراني کردند و وارد بحث شدند.)درسا 
دوران جنگ و شاه صحبت  از  آرا(  گوهر 
دوران  در  گفتند:  نژاد(  زاهدي  کردند.)ثنا 
زيادي  شهيدان  مقدس،  دفاع  سال  هشت 
ُکمايي  ميترا  آرا(  گوهر  داشتيم.)درسا 
از  مهربان  و  حجاب  با  اصفهاني،  دختري 
هستند.)نگين  دوران  اين  خانم  شهداي 

خيري(
بعد فيلم »من ميترا نيستم« را پخش کردند. 
ميترا ُکمايي که نام خود را به »زينب« تغيير 
از  مغرب  جماعِت  نماز  براي  بود،  داده 
منافقين، زينب  از  نفر  خانه خارج شد. دو 

و  خلوت  اي  کوچه  در  کردند.  تعقيب  را 
تاريک او را با چادر زيبايش خفه کردند و 
خيلي  زينب  اميني(  شد.)ملينا  شهيد  زينب 
طور  به  و  داشت  دوست  کاج  درخت 
اتفاقي زير درخت کاج هم دفن مي شود. 
دارم:  کمايي  شهيد  براي  يک  پيامي  من 

»دوستت دارم زينب جان«)سارا مرادمند(
اول جهت  خانم،  آن  هاي  از صحبت  بعد 
و  زاده  تورجي  شهيد  مزار  سر  بر  فاتحه 
رفتيم.)آدرينا  کمايي  زينب  شهيد  مزار  بعد 
به  که  مزارهايي  گفتند:  خانم  آن  محسني( 
اند، آن ها دوست صميمي و  هم چسبيده 
زاده  تورجي  شهيد  مزار  هستند.  فاميل  يا 
بود.)عسل  چسبيده  دوستشان  مزار  به  هم 
را  کمايي  زينب  من چون شهيد  يوسفيان( 
کاج  درخت  ي  ميوه  يک  داشتم،  دوست 
مرادمند(  سارا  گذاشتم.)  مزارشان  روي  را 
براي  کاج  درخت  ميوه ي  يک  هم  ها  بچه 
ابراهيمي( من  بردند.)نازنين زهرا  يادگاري 
و دوستانم روي مزار شهيد زينب کمايي و 
ديگر شهيدان گالب ريختيم و گل گذاشتيم.
عکس  برچسب  يک  راستي  ذوق(  )بهار 
شهيد هم به تک تک ما هديه دادند.)ملينا 

اميني(
امروز  اگر  که  گرفتم  ياد  من  اردو  اين  از 

آزادي در کشور وجود دارد، نتيجه ي تالش 
شهداي هشت سال دفاع مقدس مي باشد.
نجات  براي  که  آموختم  محسني(  )آدرينا 
شهدا  زندگي  از  و  کنم  تالش  کشورم 
را  حجابم  همچنين  و  بياموزم  را  فداکاري 
که  آموختم  دهقاني(  کنم.)فاطمه  رعايت 
داريم. هم  شهيد  کودکان  و  زنان  حتي  ما 
)غزل محمدي( و دلم  مي خواهد ياد بگيرم 
آرامگاه امام خميني )ره( کجاست؟ )فاطمه 

دهقاني(

انقالب  »پيروزي  گراميداشت  مناسبت  به 
ايران«  از دانش آموزان پايه دوم  اسالمي 
خواسته شد، نامه اي کوتاه به امام خميني 

)ره( بنويسند.

منتخب نامه ها:
- دوست داشتم زنده بوديد. در آغوش شما 

مي نشستم و من را در تمام مراحل زندگي 
نصيحت مي کرديد. به شما قول مي دهم درس 
هايم را خوب بخوانم، حجابم را رعايت کنم 
تا ازدختران شايسته کشورم باشم تا شما را 

خوشحال کنم.
را  ايران  پرچم  وقتي  عزيز  خميني  امام   -
مي بينم، احساس غرور و سربلندي مي کنم. 
خوشحالم از اين که ايراني هستم و در ايران 

زندگي مي کنم، اين ها به خاطر شماست.
- امام مهربانم! دوست داشتم در فراري دادِن 
شاه کمک مي کردم و هميشه در کنار شما مي 
بودم. دوست دارم مثل شما باشم و کارهاي 

خوبي انجام بدهم که مردم من را هم دوست 
بدارند.

- مي دانم شما مرد شجاع و با خدايي بوديد و 
هميشه کاري مي کرديد که خدا راضي باشد. 
با شاه که به مردم ظلم و ستم مي کرد، مبارزه 
کرديد و خدا هم به شما کمک کرد و پيروز 

شديد.
- امام عزيز و مهربانم، هر کجا عکس شهدا 
را مي بينم به ياد مهرباني، عشق و محبت شما 
مي افتم. شما براي ما امنيت و آرامش آورديد.
- امام عزيزم آن زماني که شما رهبري ايران را 
بر عهده داشتيد، من هنوز به دنيا نيامده بودم. 
اما از پدر، مادرم و معلم هايم درباره شما زياد 
شنيدم که شما فردي مهربان و شجاع بوده ايد 

و آزادي را به مردم ايران هديه داديد.
-امام خميني چرا از پيش ما رفتيد؟ نمي دانم 
چرا با شاه دوست نشديد؟ مادربزرگم مي گويد 
شاه خيلي به مردم ظلم مي کرد. پدربزرگم هم 
مي گويد امام خميني خيلي مهربان بوده است. 
داخل  که  به جاي عکسي  دارم  من دوست 
کالسمان نصب شده است، خود شما را ببينم.
- امام خميني شما به ما چگونه آزاد زندگي 
کرديد  کمک  ما  به  و  داديد  ياد  را  کردن 
کشورمان را آباد سازيم. شما الگوي بزرگي 

براي ما هستيد.
مهربانم من دعا مي کنم شما هميشه  -امام 
خوب و سالم پيش ما باشيد که باز هم ما را 

راهنمايي کنيد.
- امام خميني عزيز ما بچه ها شما را خيلي دوست 
داريم و مي دانم شما هم بچه ها را دوست داريد.

دبستاني  شما  به  من  اميد  ايد  گفته  شما   -
هاست. من دوست دارم آينده ي روشني براي 

ايران بسازم.
- اي کاش من هم آن زمان بودم تا مي توانستم 

شما را از نزديک ببينم.
- تصوير شما را در عکس ها و تلوزيون بارها 
ديده ام، انساني نوراني و خوش رويي هستيد. 
در عکِس بچه اي که شما را بوسيده است، 
را  و شما  بودم  بچه  آن  من جاي  کاش  اي 

بغل مي کردم. 
- امام خميني گفته اند آمريکا با سر نيزه به 
شما حمله نمي کند، بلکه با قلم به شما حمله 
ور مي شود. وقتي پدرم مفهوم اين جمله را 
برايم توضيح داد، متوجه شدم من بايد خيلي 
از کشورم  دانشم  با علم و  تا  بخوانم  درس 

دفاع کنم.
برايم  روزها  آن  از  مادربزرگم  وقتي   -
مي گويد، شوق و هيجان را در صحبت هايش 
مي بينم. با خود افسوس مي خورم که چرا آن 
روزها من نبودم. مادربزرگم مي گويد: دخترم 
ناراحت نباش. االن وظيفه ي تو  اين است که 

هر سال جشن انقالب را با شکوه بر پا کني.
- امام خميني دلم مي خواهد با شما حرف 
بزنم و بگويم دوست دارم مثل شما شجاع 
باشم و آدم هاي بد را فراري بدهم. کاش شما 
االن بوديد و کارهاي قشنگ ما را مي ديديد و 

شاد مي شديد.
- اي کاش روز 22 بهمن سال 57 بودم تا 
شاهد پيروزي بزرگ انقالب اسالمي مي بودم 

و در اين پيروزي سهمي داشتم.

           در محرض شهدا
                                                 گزارش تعدادی از دانش آموزان پایه سوم از بازدید گلستان شهدا
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ایران من، ایران ما

اگر زلزله آمد، چه کنم؟
يکي از روز هاي دي ماه بود، معلم براي ما 
يک فيلم آموزشي در مورد زلزله پخش کرد.

)زهرا  حسامي( 
هدف: آموزش نکات ايمني در هنگام وقوع 

زلزله )نگين خيري(
طبيعي  اي  حادثه  زلزله  گرفتيم:  ياد  آنچه 
است، چون زيِر زمين اتفاق مي افتد.)زهرا 
دارد،  اصلي  اليه  چهار  زمين  کره  فروغي( 
و  گوشته  بيروني،  هسته  داخلي،  هسته 
تکه  يک  گوشته،  بااليِي  هاي  اليه  پوسته. 
نيستند و مانند پازل از بخش هاي متعددي 
پازل  هاي  تکه  اين  اما  اند.  شده  تشکيل 
مانند، ثابت نيستند و روي يکديگر مي لغزند 
و در برخي مواقع با هم  برخورد مي کنند.

)آدرينا محسني(
افتد  مي  اتفاق  لرزش  کمي  با  اول  زلزله 
کند.)النا  مي  تعادل  عدم  احساس  انسان  و 
اول  افتد  اتفاق مي  زارع( موقعي که زلزله 
کنيم.)غزل  حفظ  را  خود  خونسردي  بايد 
فرار  امکان  اوقات  گاهي  چون  محمدي( 

مثلث  تشکيل  بازي(  جهان  نيست.)فرناز 
کرد.  خواهد  بيشتر  را  ما  ايمني  حيات، 
به معني زندگي است  اين »ت«   با  حيات 
و مثلث حيات يعني مثلث زندگي.)ستايش 

حاج شيخ حسيني(  
در هنگام زلزله اگر در کالس باشيم بايد به 
زير ميز يا صندلي برويم و آن جا پناه بگيريم.
ميز  پايه هاي  باشد  يادمان  نژاد(  زاهدي  )ثنا 
و نيکمت را محکم بگيريم تا با ميز شوت 
در  باالي  در  اگر  نورمهر(  نشويم.)هستي 
شيشه نباشد، مي توانيم در چهارچوب هم پناه 
بگيريم)ثنا زاهدي نژاد( يا وسِط در مي ايستيم 
و دست هايمان را دو طرف چهارچوب قرار 
باز  فضاي  در  اگر  فروغي(  مي دهيم.)زهرا 
مثل حياط بوديم، سر و گردنمان را مي گيريم 

و مي نشينيم.)غزل رضايي(
اگر آن هنگام در راه پله بوديم، مي بايست 
سرجاي خود بايستيم.)عسل فالمرزي( زيرا 
بيشتر مي کند. را  احتمال خطر  فرار کردن 
روي  ديوار،  کنار  محلوجي(  مريم  )نازنين 

پله نشسته و با دست، سر و گردن خود را 
کنار  در  يا  کنيم.)آنيسا خراساني(  محافظت 

ستوني پناه بگيريم.)ستايش نريماني(
اگر در خانه بوديم، در سه گوشه ي ديوار پناه 
بگيريم.)سارا مرادمند( و اگر در رختخواب 
بوديم، با پتو و پشتي بدن خود را بپوشانيم 
و کنار تخت در مثلث حيات قرار بگيريم.
آسانسور  از  هرگز  عليزاده(  حسن  )مهديه 
در  اگر  و  طباطبايي(  نکنيم.)تانيا  استفاده 
آسانسور بوديم، در اولين فرصت از آن پياده 

شويم.) نازنين مريم محلوجي( 
درصورتي که در خانه آتش روشن شده بود، 
اگر نتوانستيم آن را خاموش کنيم، از خانه 
خارج شويم.)ترنم جواني( هميشه يک کيف 
شناسنامه،  لباس،  مثل  ضروري  وسايل  با 
آب، چراغ قوه  و...  آماده داشته باشيم.)تانيا 
طباطبايي( اگر در خيابان بوديم از ماشين يا 
سمت  و  نشويم  پياده  خود  موتورسيکلت 
راست خيابان توقف کنيم.)ترنم جواني( بايد 
سمت راست بايستيم تا مسير براي نيروهاي 

امداد و آمبوالنس باز باشد)تانيا طباطبايي( و 
از رفتن کنار تيربرق ها جدا خودداري کنيم.
)نگين خيري( دور از پل هوايي قرار بگيريم، 
همچنين  اخبار راديو را  گوش کنيم.)فاطمه 

دهقاني(
موقعي که زلزله تمام شد، چه کار کنيم؟)ترنم 

جواني( 
اگر روي بدن ما يک خراش کوچکي افتاده 
کمک  درخواست  پرستارها  يا  دکتر  از  بود، 
نکنيم، چون بيماراني هستند که نياز بيشتري به 
کمک دارند.)ترنم جواني( به پيرمرد و پيرزن ها 
کمک کنيم.)سمانه رحيمي( حواسمان باشد 
عجله نکنيم و حرف آتش نشانان را گوش 
دهيم و همچنين يک کالغ، چهل کالغ نکنيم.

)النا زارع( 
ماندن  زنده  و  بقا  که  بدانيم  را  اين  نتيجه: 
به کسب  وابسته  زيادي  تا حدود  زلزله  در 
آمادگي هاي قبليست.)آدرينا محسني(اميدوارم 
درهنگام زلزله اين روش ها به دردتان بخورد.

) کوثر حبيب الهي(

دانش آموزان پایه چهارم

گزارش تعدادی از دانش آموزان پایه سوم

خود  کنار  در  بزرگ  هايي  فکر  با  کوچک  آموزاني  دانش 
داريم. اي ايران عزيز آسوده خاطر باش که اين سربازان، ذره 

ذره هاي خاک پاکت را پاس مي دارند.)آموزگار(
ما اگر با هم متحد شويم،)ساره بياتي( مي توانيم يک ايران 
کامل بسازيم.)ثمين مرادي( ايران سرزمين کهني است)هستي 
بسازيم.)زهرا  را  آن  دستان خودمان  با  بايد  ما  که  عشاقي( 
و  زيبا  ايراني  يکديگر  همکاري  و  دلي  هم  با  آقاجانيان( 
و  بيست  ما  مدرسه  در  سازيم.)زهرا عسگري(  مي  قشنگ 
پنج ايران کوچک، يک ايران بزرگ را ساخت.)نازنين زهرا 
غالمي( ايران ها کوچک بودند ولي وقتي آن ها را کنار هم 
گذاشتيم، ايراني ساختيم بزرگ و پهناور.)شادي عليپور( من 
سادات  هستم.)ثمينا  آموز  دانش  پنج  و  بيست  آن  از  يکي 
کنار  با  آورد.  در  رنگي  به  را  ايرانش  ما  از  مدني( هر يک 
هم قرار گرفتن همه ي ايران ها، يک ايران رنگارنگ درست 
روغني(  کرديم.)هلنا  تالش  هم  با  همه  اشرفي(  شد.)ثمين 
حاال که ما توانسته ايم اين ايران زيبا را بسازيم، پس مي توانيم 
پيشرفته و خوب بسازيم.)نرگس  ايراني زيبا،  آينده هم  در 
حسيني( ما با هم متحد مي شويم)فرناز حاجي عبدالرحماني( 
و از وطن خود حمايت مي کنيم، حتي در سختي ها.)پريا 
کشورمان  اگر  خاني(  داريم)بهاره  قدرت  همه  ما  سرتاج( 

ايرادي دارد مي توانيم با هم وطنمان آن ايراد را رفع کنيم 
تا ايراني سربلند بسازيم.)ثمين ذاکر( اگر تالش کنيم تا 

در هر شغلي که هستيم آن کار را به طور صحيح 
بهتر  ايراني  توانيم  انجام دهيم، مي  و درست 
پس  نژاد(  مصطفوي  سادات  بسازيم)مبينا 
ايران را مي توان به هر نوعي ساخت.)مهسا 
روحاني( ما بايد براي کشورمان کار کنيم،)هليا 

راتبي( مي توانيم کاالهاي ايراني بخريم)هستي 
کاوه( تا از ايران بزرگ و زيبايمان حمايت کنيم.

)دينا اخالقي( بايد به کشورمان و خانواده ي 
سادات  کنيم.)سارينا  اعتماد  خود  ميهن 
سجادي( من به فکر بچه هايي هستم هنوز 
براي  دارم که  اند،  دوست  نيامده  دنيا  به 
آن ها کاري بکنم.)هليا سليمي( مي خواهم 

براي کشورم يک افتخار باشم. )محيا 
تمام تالش هاي  حاجي هاشمي( 
من فقط براي ايران است. )سوگند 
است:  اين  ما  کار  پيام  ولدبيگي( 
بسازيم.«  را  ايران  توانيم  »مامي 

)مهشيد سادات رجايي(
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در آخرين روز بهمن ماه تصميم گرفتيم گزارشی از فعاليت های نوآموزان در ارتباط با موضوع ايران 
و شناخت فرهنگ و هويت ملی تهيه نماييم، پس به عنوان گزارشگر وارد کالس شديم و صحبت های 

بچه ها را شنيديم.

... دختر کوچک کتاب را از کتاب خانه برداشت و به جلد آن 
زل زد!  با خود گفت: »شايد بتوانم اين کتاب را به کتاب خانه 
دلشوره  يکهو  ما،  داستان  زبان  بي  کتاب  کنم.«  اهدا  کالس 
گرفت. با خود گفت: »پس چرا به صفحات من نگاه نکرد؟ 

نکند مي خواهد من را دور بيندازد!«
نفس  کتاب  گذاشت.  اش  مدرسه  کيف  در  را  کتاب  دختر 
از بودن در کيف دختر خيلي هيجان زده  او  راحتي کشيد. 

بود.
از شب تا صبح روز بعد در فکر اين بود که يعني قرار است 
فردا چه اتفاقي بيافتد؟ اين اولين بار بود که بعد از خريده 
شدن، از کتاب خانه ي اتاِق دختر خارج مي شد. داخل کيف 
ترسناک هم بود، اما کتاب هاي مدرسه و دفترهاي تکليف با او 

مهربان بودند و اين کتاب قصه ي ما را شاد مي کرد.
صبح روز بعد دختر با عالقه کيفش را برداشت و کتاب از آن 
به بعد فقط تکان خورد تا وقتي زيپ کيف باز شد و کتاب 
متوجه چندين بچه در کالس شد. از تکان هاي زياد حال 
کتاب کمي بد شده بود ولي واقعا هيجان زده هم بود. با خود 
پيدا مي کردم،  »اگر صدا داشتم چقدر دوست جديد  گفت: 
کاشکي دختر من را براي همه بخواند و آن وقت مي توانستم 

دوستان بسياري پيدا کنم.«
دختر کتاب را از کيفش در آورد و به سرعت به سمت معلم 
کالس دويد و گفت: »خانم معلم من اين کتاب را نياز ندارم 

و مي خواهم آن را به کتاب خانه کالسمان اهدا کنم.«
خوبي  کار  خيلي  عزيزم  »دختر  گفت:  و  زد  لبخندي  معلم 

کردي. حاال موضوع اين کتاب چيست؟«
دختر مکثي کرد و بعد گفت: »نمي دانم!«

معلم کمي تعجب کرد نگاهي به کتاب انداخت و گفت: »از 
اسم کتاب مي توانم حدس بزنم که درباره ي درس ديروز 
دختر  »بگير  داد:  ادامه  ديگر  لبخند  يک  از  بعد  و  ماست.« 
گلم، تو اولين کسي هستي که اين کتاب را به امانت خواهي 
کالس  هاي  کتاب  فهرست  در  را  کتاب  اسم  بعد  گرفت.« 
نوشت و از دختر خواست که خالصه ي کتاب را تا دو روز 

ديگر در کالس براي همه ي بچه ها بخواند.
کتاب واقعا ذوق زده شده بود. فکر کرد حتما معلم کالس 
همه  به  داشت  او  چون  بشنود!  را  او  صداي  توانست  مي 

آرزوهايش مي رسيد.

روز ایران

نوآموزان کالس گل نسترن
مربي کالس: عزيزاي من دوست دارم بگوييد روز جشن خوراکي ها، از چه قسمت هايي خوشتون آمد و 

کجا هاي برنامه را دوست نداشتين؟
من از اينکه آش خوردم خيلي خوشحال بودم. وقتي کتلت خوردم و دستام چرب شد، خوشم اومد. ولي وقتي 
مامانم دير کرد، خيلي ناراحت شدم و مي خواستم گريه کنم. )ياسمين( من از آش، قيمه ريزه و کتلت خوشم 
اومد.)مسيح( اون موقع که براي مامانا شعر خونديم رو دوست  داشتم.)ژينو( وقتي حلوا ريخت و لباسم کثيف 
شد، ناراحت شدم ولي وقتي با دوستم ژينو لقمه خوردم، دوست داشتم. )سلوا( از شعر خوندن براي مامانا 

خوشم اومد و وقتي رفتم خونه و برنامه تمام شد، ناراحت بودم.)ترنم( 

نوآموزان کالس گل رز
ما هر روز سر صف سرود جمهوري مي خونديم و با سرودِ پرچم، ورزش مي کرديم. با کمک دوستامون نقشه ي 
ايران درست کرديم و داخل اون جنگل ها، کوه ها، حيوونا و حتي آدم هاش رو هم چسبونديم. با اثر انگشتاي 
خودمون پرچم ايران رو رنگ زديم و ياد گرفتيم که رنگ قرمز يعني نمي گذاريم دشمن بياد توي کشورمون، 
رنگ سبز يعني کشور ما سرسبز و زيباست، سفيدش هم يعني ما جنگ رو دوست نداريم و ا... وسط پرچم 
هم اسم خداست. گل هايي رو به رنگ پرچممون رنگ زديم و باهاش حياط پيش دبستاني رو تزيين کرديم. 
عکس هاي جاهاي ديدنِي کشورمون و شهرمون اصفهان و بعضي از صنايع دستي شهرمون رو هم ديديم. يه 
عالم خوراکي هاي خوشمزه روز جشن خوراکي ها خورديم. توي جشن اقوام، روژان و النا با زبان گرجي 
برامون حرف زدن، خانم شاکري و آيدا هم ترکي صحبت کردن، خاله مرمر هم لري حرف زد و شعر هاي شاد 

شهرهاي مختلف رو هم گوش داديم.

نی
ستا

 دب
ش

 پی
ان

وز
وآم

ی: ن
اش

نق

یار بی زبان
سمیرا مرادی/کارشناس ارشد مشاوره/ مشاور دبستان مسرور

ول
س ا

کال
د/ 

فر
ی 

یم
اه

بر
با ا

ص
ی:

اش
نق

نوآموزان کالس گل مريم
مامانم گفت بايد لباس محلي بپوشيم. من چون لباس خودم کوچيک بود، از دختر خاله ام رو گرفتم و پوشيدم. 
منم فقط روسري داشتم، باباجونم برام لباس دوخت. به پيش دبستاني که وارد شديم، از ما عکس مي گرفتند. من 
لباِس نفس رو خيلي دوست داشتم، چون صورتي بود. راستي هممون با پرچم کشورمون ايران عکس گرفتيم 
و يک نمايش خنده دار هم ديديم. کيک هاي جشن خوشمزه بود و من خيلي دوست داشتم. سالن بازيمون 
چون با بادکنک و پرچم تزيين شده بود، خيلي قشنگ بود، من احساس خوبي داشتم. توي حياط بازي کرديم 
و شعرهاي ايران رو خونديم »دو دو دو دو ايران،  دو دو دو دو ايران« لباس مهرنوش رو که ديدم، ياد زرشک 
افتادم و وقتي رفتم خونه به مامانم گفتم: »چرا به جاي لباس، برام روسري خريدي؟« مامانم گفت: »خب حاال 

که ديگه جشن تموم شده.«

ادامه از شامره قبل


