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برگه های کاغذ ریزشده، خرده مدادهای تراشیده، پوست میوه، نایلون پالستیکی، چند تکه 
مقوا، هسته ی پرتقال، لقمه ی نیم خورده شده...

شاید فکر کنید این کلمات را برایتان گفتم تا با آن جمله بسازید؛ اما نه! این کلمات خود پر 
است از حرف ها!

گویی می خواهند از مراقبت نکردن ما از محیط زندگی مان، از آشغال ریختن ما در هر جا، از 
نابودی تدریجی محیط زیست و... گالیه کنند!

تصمیم گرفتیم راهی برای جبران این خسارت هایی که به محیط وارد کرده ایم، پیدا کنیم. 
شاید راهکاری که در متن آن آموزشی نهفته باشد. استندی )پایه ای( را با کمک آقای رفتگر 
زحمتکش، در حیاط مدرسه نصب کردیم و برای هر کالس نایلونی مجزا قرار دادیم. قرار 
شد زباله ها, از هر کالس در پایان هر روز جمع آوری و در نایلون مخصوص به همان کالس 
ریخته شود. با این کار آشغال هایی که دانش آموزان کف کالس می ریزند، به صورت آشکار 

در برابر چشمشان به نمایش گذاشته می شود!
گروه دوستدار طبیعت و محیط زیست دبستان مسرور در نظر دارد که برای اولین بار این 

به تولید زباله نه بگوییم!
نیلوفر  رضایی

برگزاری جشن تکلیف اردوی خانه ریاضیات

برگزاری مراسم شب یلدا

اردوی اصفهان گردی
)خانه نساجی(

محفل انس با قرآن

آغاز طرح گروه دوستداران طبیعت دبستان مسرور، همزمان با روز درختکاری
w w w . m a s r o o r . s c h . i r
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سرمقاله

ماه رمضان آن سال کالس اول خانم علی پور 
حال و هوای خاصی داشت. بچه ها در حال 
فکر کردن و رأی دادن بودند. حاال سؤال چه 

بود؟
»دوست دارید افطار غذا از بیرون بگیریم یا 

خودم درست کنم؟«
از سی وشش دانش آموز حاضر در کالس 
بیشترشان عالقه مند بودند که دست پخت 
خانم معلمشان را بخورند. برای بسیاری از 
آن ها جالب بود که معلم ها هم غذا درست 

می کنند!
خب... درهرحال، غذای خانگی، دست پخت 

معلم رأی آورد!
حاال پرسش بعدی این بود که چه غذایی 

دوست دارید؟
 بچه ها از این که معلمشان این قدر به نظر 
ویژه ای  احساس  می دهد،  اهمیت  آن ها 
داشتند. یکی می گفت پلو عدس، آن یکی 
نظرشان  بچه ها  بیشتر  ولی  مرغ،  ته چین 
اولین دانش آموز اسم  ماکارونی بود. وقتی 
ماکارونی را آورد، حتی آن چند دانش آموز 
که نظر متفاوتی داشتند، اعالم کردند که تغییر 
عقیده داده اند و نظر اکثریت را قبول می کنند. 
)این در کالس خانم علی پور خیلی غیرعادی 
نیست. بچه ها اینجا یاد گرفته اند که به خاطر 

یکدیگر گذشت کنند.(
می کرد.  هیجان زده  را  بچه ها  هم  فکرش 
آن روز  معلم!  خانم  دست پخت  ماکارونی 
با شوق وذوق به خانه رفتند. خانم  بچه ها 
علی پور هم شوق خاصی داشت. زیاد پیش 
نیامده بود که بتواند تمام بچه های کالسش را 
برای افطار دعوت کند و این بار برایش خیلی 

هیجان انگیز بود.
خانه کوچک خانم معلم شامل یک حیاط 
کوچک و سالن جمع وجوری بود که باید 
برای پذیرایی از مهمانان کوچولویش حیاط 
تمام  علی پور  خانم  می کرد.  فرش  هم  را 
سعی اش را می کرد که همه چیز عالی پیش 

برود.
آماده کردن  و  خانه  نظافت  عصر  روز  آن 
وسایل پذیرایی، باید انجام می شد. از خرید 
ماکارونی، پیاز، گوشت و رب تا تمیزکردن 
خانه، جابه جا کردن مبل ها و پهن کردن پتو 
اطراف سالن و حیاط فرش شده، همه چیز 
آماده بود. خانه حال و هوای دل پذیری پیدا 
کرده بود و فردا طبق عادت هر روز معلم 
بعد از خواندن نماز صبح، با شوق خاصی 
سرکار  و  کرد  بررسی  دوباره  را  همه چیز 
رفت. کالس که تمام شد، بچه ها جوری 
به یکدیگر نگاه می کردند که انگار به مراسم 

اُسکار دعوت شده اند. با افتخار و شوق!
 زنگ آخر خورد و همه باعجله برای برگشت 
به خانه در حرکت بودند. حتی این بار خانم 
علی پور هم با باسرعت و برخالف همیشه 
به محض این که زنگ به صدا درآمد، چادر 

مشکی اش را سر کرد و به خانه رفت.
 ساعت حدود هفت بود که اولین مهمان 
زنگ در خانه را زد. خانم معلم خودش در 
را باز کرد و سه نفر از دانش آموزان باهم آمده 
بودند. چیزی که برای معلم جالب بود این 
بود که هر سه دانش آموز باحجاب بودند؛ 
انگار که می دانستند میهمانی افطار مراسم 
علی پور  خانم  دارد.  را  خودش  خاص 
بچه ها را به داخل دعوت کرد و همان موقع 

بازهم زنگ به صدا درآمد. چیزی نگذشت 
که تقریباً تمام بچه های کالس حاضر شدند 
کالس های  بچه های  از  نفر  چند  حتی  و 
دیگر آمده بودند، نکته ی جالب این بود که 
بیشتر آن ها از اذان ظهر تا زمان افطار چیزی 
نخورده بودند و آب هم ننوشیده بودند و 
خانم معلم به دانش آموزانش به خاطر درک 
این موقعیت افتخار می کرد. بچه ها مشغول 
اذان  لحظه ی  کم کم  بودند.  خوش وبش 
نزدیک می شد که زنگ در به صدا درآمد. 
معلم  خانم  یعنی  نبود؛  غایب  هیچ کس 
مهمان جدیدی دارد؟! پاسخ این سؤال را 
خانم علی پور می دانستند. حاج آقا دعوت 
شده بودند تا قبل از افطار نماز جماعت 
به پا شود. خیلی از بچه ها با چادرنماز آمده 

بودند و برای عده ای هم که چادر همراه 
نداشتند، از قبل پیش بینی شده بود و چادر 
به آن ها داده شد. نماز جماعت برپا شد. 
گویی فرشته های کوچک در میان بچه ها و 
در فضای خانه، عطر و گالب می پاشیدند 
شد،  تمام  که  نماز  می دادند.  هدیه  نور  و 
بعضی از بچه ها چادرها را تا کردند و سریع 
به آشپزخانه رفتند تا به معلمشان در انجام 
کارهای افطاری کمک کنند. آب جوش و 

پرورش و تعلیم و تربیت در طول سال های 
بسیاری  تغییرات  ایران دستخوش  در  اخیر 

شده است.
محصول تعلیم و تربیت دیروز را امروز در 

جامعه می بینیم.
اکنون آنچه ما تعلیم و تربیت می دانیم، فقط 
انباشتن مغزها از محفوظات است. اگرچه در 
اندیشمندان  نظر  به  توجه  با  آموزشی  نظام 
ملی،  درس  برنامه ی  و  تربیت  و  تعلیم 
عالوه بر تغییر کتب درسی در جهت تغییر 
نظام محفوظاتی، به رویکرد تعقل و تفکر و 
حل مسئله طرح هایی اجرا شد و میلیون ها 
آموزش وپرورش  کارکنان  وقت  از  ساعت 
تدریس  نوین  شیوه های  بازآموزی  برای 
جای  یک  می رسد  نظر  به  اما  شد؛  صرف 
کار می لنگد. با توجه به اینکه در فرآیند حل 
کتاب های درسی  بیشتر  که رویکرد  مسئله 
است، دانش آموزان باید مراحل متعددی را 
طی کنند تا به مراحل عالی تفکر که همان 
تجزیه وتحلیل، ارزشیابی، قضاوت و درنهایت 

تولید علم است، برسند.
وظیفه ی نظام تعلیم و تربیت عالوه بر آموزش 
ضمن خدمت کارکنان، ارزیابی و بازخورد پس 
از اجرای طرح ها است؛ اما متأسفانه شواهد، 
داللت بر ضعف در این زمینه یعنی ارزشیابی 
آموزشی خانواده و  بُعد  در  دارد. همین طور 
می شود. مشاهده  ضعف هایی  اولیا،  توجیه 
اما گذشته از مسائل طرح شده، آنچه بیشتر 
اهداف آموزشی- تربیتی مدارس ابتدایی را 
تحت الشعاع قرار می دهد، انتظارات نه چندان 
کنکورهای  و  مدرسه  از  جامعه  آگاهانه ی 
دوره ی  مدارس  گاهی  که  است  متعددی 
اول دبیرستان، جهت نام نویسی دانش آموزان 
برگزار نموده که در این ارزشیابی بیشتر بُعد 
کّمی محفوظات آن ها را اندازه گیری می کنند.

ما تاکنون مشاهده نکرده ایم که دانش آموزی 
و  نقادانه  تفکر  مسئولیت پذیری،  بُعد  از 
رویکردهای حل مسئله، مورد ارزیابی قرار 
گیرد و اولیای دانش آموزان، بیشتر به بعد کّمی 
آموزش توجه نشان می دهند تا بعد کیفی آن! 
دبستان مسرور به رویکرد نوین آموزش با 
تکیه بر سه بعد »یادگیری گروهی، یادگیری 
فعال و یادگیری خالق« تأکید دارد که منجر 
به یادگیری برای دانستن ها، یادگیری برای 
انجام دادن و یادگیری برای زندگی و باهم 

زیستن است.
این همه گفتیم ولیک اندر بسیج 

بی عنایات خدا هیچیم-هیچ
استکی-مدیر دبستان

سخن مدیر

کارخانه ی تولید علم!
سی و شش لبخند در ازای ماکارونی

خاطره ایی از خانم علیپور - موسس دبستان
نویسنده: سمیرا مرادی

  فکرش هم بچه ها را هیجان زده 
می کرد. ماکارونی دست پخت خانم 
معلم! آن روز بچه ها با شوق وذوق به 
خانه رفتند. خانم علی پور هم شوق 
خاصی داشت.
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1-برگزاری جلسه آموزش خانواده با موضوع 
تاثیر تکنولوژی بر ساختار خانواده با سخنرانی 
جناب آقای فتوت، کارشناس ارشد علوم تربیتی،  

در روز یکشنبه 11 بهمن
2- برگزاری جشن معنوی عبادت )تکلیف( در 
آستانه ی میالد پیامبر اکرم )ص( و امام صادق 
)ع( در آمفی تئاتر موسسه ی فرهنگی علی بن 

ابیطالب، روز پنجشنبه 3 دی ماه
3- برپایی محفل نورانی انس با قرآن در تاالر 
با  ابیطالب،  بن  علی  فرهنگی  موسسه ی  قرآن 
دبستان  قرآنی  دانش آموزان  از  جمعی  شرکت 

مسرور2، روز پنج شنبه 10 دی
4- برگزاری اردوی آموزشی بهینه سازی مصرف 
برق  فرهنگ  خانه ی  همکاری  با  برق،  انرژی 
استان اصفهان در ماه های دی و بهمن برای تمام 

پایه ها
کانون  به  دوم  کالس  دانش آموزان  رفتن   -5
پرورش فکری همراه با برنامه هایی با موضوع 

دهه ی فجر، 13 و 17 بهمن 
6- برگزاری نمایشگاهی از کارهای  خالق  و 
تعاملی بچه ها و خانواده های گروه پیش دبستان، 

19 بهمن ماه
دانش آموزان  از  نقاشی  نمایشگاه  برپایی   -7
کالس اول  با موضوع »پرنده ی آزادی« و »گل 
الله« و دانش آموزان کالس دوم با موضوع »دهه 
فجر«، همچنین برگزاری یک ویژه برنامه برای 
شناخت اقوام با پوشیدن لباس محلی  توسط 
گویش  و  پوشش  »معرفی  موضوع  با  بچه ها 
مناطق مختلف کشورمان« و پذیرایی از آن ها با 

آش رشته، 20 بهمن
8- برپایی جشن باشکوهی در ورزشگاه شهدای 
در  دانش آموزان  و  مادران  با حضور  مخابرات 
قالب  »جنگ مادر و دختر«، روز چهارشنبه 21 

بهمن
9- برگزاری جشنی در مدرسه با اجرای نمایش، 
سرود و برنامه های متنوع و دعوت از گروه سرود 

ناشنوایان برای اجرای برنامه، 21 بهمن
10- بازدید پایه های سوم تا ششم، از موزه ی 
علوم و فنون واقع در باغ جوان، روزهای 25 و 

27 بهمن ماه

ادامه از صفحه 1

با دوستان و معلمان خوبم وارد خانه ی فرهنگ مدیریت مصرف برق 
اصفهان شدیم. وقتی وارد شدیم و روی صندلی ها نشستیم، یک خانم 
آمد و برای ما در مورد تولید برق حرف زد که چند تا نیروگاه داریم. مثل: 
»نیروگاه آبی، نیروگاه باد و نیروگاه حرارتی« و برای ما توضیح داد که با 

کمک باد، آب و گرما می توانیم برق تولید کنیم.
یاد گرفتیم چگونه از برق استفاده کنیم و در مورد کم مصرف کردن برق 
در خانه و شیوه ی صرفه جویی با ما صحبت کردند. مثاًل، زمان هایی که 
از خانه بیرون هستیم، سیم تلویزیون را از پریز دربیاوریم و چراغ ها را 

خاموش کنیم.
درباره ی وسایل برقی توضیح داده شد و برچسب انرژی که روی وسایل 
برقی است. سپس در مورد انواع المپ ها و مصرف برق آن ها صحبت 

کردند.

طرح را در مدرسه اجرا کند و تا رسیدن به زمانی 
که شاهد آن باشیم که تمام دانش آموزان مراقب 
محیطی هستند که بخش زیادی از روز را در 
آن می گذرانند، این طرح را ادامه دهد. امیدواریم 
بتوانیم با شهرداری و اداره ی محیط زیست نیز 
به صورت  این طرح  تا  باشیم  ,داشته  همکاری 

گسترده تر اجرا شود.
به امید روزهایی بدون زباله

به تولید زباله نه بگوییم!

خرما، نبات و حلوا! وااای، چقدر همه چیز قشنگ تزئین شده بود. 
برای بسیاری از آن ها عجیب بود که معلمشان چقدر خانه داری 
با  شد.  پهن  دانش آموزان  کمک  به  سفره  باالخره  است.  بلد 
آب جوش و خرما و لبخند، روزه ی خود را باز کردند و کم کم 
برای خوردن ماکارونی خوش رنگ و خوشمزه ی معلم پز، آن 
هم با چاشنی ساالد شیرازی که بوی آبغوره اش اشتها را تحریک 
می کرد آماده شدند. خانم علی پور چون روزه دار بود، طعم غذا را 
نچشیده بود اما چیزی در قلبش می گفت غذایی که با عشق پخته 
شود، طعم متفاوتی خواهد داشت. رفته رفته برق رضایت را در 

چشم های دانش آموزانش می دید و خدا را شکر کرد.

بعد از تمام شدن غذا، بچه ها یکی یکی درحالی که بعضی دور 
دهانشان نارنجی رنگ شده بود، از خانم علی پور تشکر کرده و در 
جمع کردن سفره به او کمک کردند. حاال نوبت میوه و هم صحبتی 
رسیده بود. شادمانی و مهربانی در خانه موج می زد. همه از کنار 
هم بودن لذت می بردند. سادگی و صفا ویژگی خاص این میهمانی 
بود. مخصوصاً که مهمانان، حسی کودکانه را هم با خودشان آورده 
بودند. کم کم پدر و مادرها به دنبال میهمانان این ضیافت آمدند. 
وقتی همه رفتند، خانم علی پور نگاهی به خانه کرد. او واقعاً دلش 
نمی خواست آن شب تمام شود. چقدر از بچه ها آموخته بود و 

چقدر خلوص و پاکی آن ها قلبش را نوازش داده بود.

اخبار کوتاه

المپ اضافه خاموش !!
کالس سوم گل ارکیده

 برایمان توضیح دادند زمانی که المپ های کم مصرف می شکند، 
دست کش در دست کنیم و تکه های بزرگ را جمع کنیم و با 
جاروبرقی جارو کنیم. چون گاز مضر آن در دهانمان می رود و 

ما متوجه نمی شویم.
و بعدازاین که حرف های آن خانم تمام شد، یک عکس یادگاری 
گرفتیم و در آخر با دوستانم به سرسره بازی رفتیم و یک کیف 

و کاله بابابرقی هم به عنوان یادبود به ما دادند.
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در اهمیت تغذیه ی سالم سخن های فراوانی 
که  بیماری هر چه  «پدر  مثل:  دارد؛  وجود 
»و  است.  آن  مادر  ناسالم  تغذیه ی  باشد، 
در  بـیماری  «اگـر  که  این جمله  همچنین 
معـده نـباشـد، بیمار نمی میرد.» بااین وجود 
در اغلب فرهنگ ها غذا خورده می شود ولی 
ازآنچه اهمیت دارد، یعنی آنکه چه بخوریم 
و چگونه، غافل هستند. به همین علت بر آن 
غذایی  عادات  خصوص  در  در  تا  شدیم 
دبستان  دانش آموزان  خانواده های  ناصحیح 
مسرور، مطالعه ای انجام دهیم. بررسی روی 
صورت  مدرسه  دانش آموزان  از  نفر   742
گرفت. مقیاس بررسی، پرسشنامه های کیفی 
بود که توسط والدین دانش آموزان تکمیل 
شد. نتایج بدین ترتیب بود که 98 درصد از 
خانواده ها از گوشت گوسفند به عنوان اولین 
منبع پروتئینی استفاده می کردند. در 88 درصد 
از خانواده ها، برنج اولین منبع غالت مصرفی 
بود. عادت خوردن نان همراه برنج در 5,8 
یافته ی  داشت.  وجود  خانواده ها  از  درصد 
دیگر که چندان هم دور از انتظار نبود این 
عادت  خانواده ها،  از  درصد   37 حدود  که 
به مصرف ته دیگ داشتند. یافته ی دیگر این 
بررسی این بود که تنها 2 درصد از خانواده ها 
پوست مرغ را هنگام طبخ جدا نمی کردند. 
55 درصد از خانواده ها نیز در آب گوشت از 

نان تیلیت استفاده می کردند. عادت نوشیدن 
 62 در  غذا  همراه  نوشابه  و  شربت  انواع 
از خانواده ها وجود داشت. خوردن  درصد 
نیز  انواع شیرینی، آجیل و دسر بعداز غذا 
در حدود 12 درصد از خانواده ها دیده شد. 
پاشیدن نمک به غذا قبل از چشیدن آن در 
6,5 درصد از خانواده ها بود که این هم آمار 
امیدوارکننده ای تلّقی می شود. عادات غذایی 
ناصحیح دیگری که حاصل شد در زیر به 

آن ها اشاره می شود:
1-خوردن کله پاچه یک بار در ماه یا بیشتر: 

8,5 درصد
2-خوردن آش رشته و آش شله زرد به عنوان 

غذا یا عصرانه: 94 درصد
مایونز 6,76  3-خوردن ساالد همراه سس 

درصد
4-تماشای تلویزیون هنگام غذا خوردن: 47 

درصد
توسط  کودک  غذای  باقیمانده  5-خوردن 

پدرومادر: 23 درصد
6-خوردن هنگام مطالعه و کار با کامپیوتر: 7 

درصد
7-قرار دادن انواع موادغذایی نظیر شیرینی و 
شکالت و یا سایر تنقالت در معرض دید: 

42,6 درصد
8-سرکشی مرتب به یخچال: 34 درصد

توسط  پخت وپز  هنگام  غذا  9-چشیدن 
خانم ها: 85 درصد

با دقت در نتایج، توجه به نکات و پیشنهادهای 
زیر الزم به نظر می رسد:

98 درصد از خانواده ها از گوشت گوسفند 
به عنوان اولین منبع پروتئینی استفاده می کردند. 
درحالی که در گروه گوشت های قرمز، گوشت 
گوساله، چربی پایین تری دارد و سالم تر تلقی 
مانند  می شود. همچنین گوشت های سفید 
مرغ، ماهی و گوشت بوقلمون نیز منابع بسیار 
خوب از پروتئین هستند و درکل در مقایسه 
با گوشت قرمز، چربی اشباع کمتری دارند و 
بهتر است این گوشت ها اولین منبع پروتئین 

غذای خانوار گردد.
در 88 درصد از خانواده ها برنج، اولین منبع 
غالت مصرفی بود. طبق تحقیقات انجام شده، 
در  غذایی  ماده  )توانایی  گلیسمی  نمایه 
افزایش قند خون( برای برنج 78 است و این 
درحالی است که برای نان این نمایه 07 است؛ 
بنابراین برنج قدرت بیشتری در افزایش قند 
خون دارد. پیشنهاد می شود نیمی از غالت 
مصرف روزانه از برنج و نیمی دیگر از نان 

باشد.
عادت خوردن نان همراه برنج، در 5,8 درصد 
از خانواده ها وجود داشت. ذکر این نکته الزم 
است که مصرف نان همراه با برنج به دلیل 
تنوع در غله ی مصرفی در یک وعده، سبب 
افزایش دریافت و همچنین افزایش کالری 

مصرفی می شود.
علت نادرست بودن عادت خوردن ته دیگ 
برنج  طبخ  در  معموالً  که  است  این  غذا 

و ماکارونی، روغن به کار برده شده برای 
این  و  شده  جمع  ظرف  کف  در  پخت 
سبب می شود ته دیگ بسیار پرکالری باشد. 
سبب  می تواند  ته دیگ  سفتی  همچنین 
ته دیگ  خشکی  شود.  دندان  ساییدگی 
همچنین در هنگام بلع می تواند به جدار و 
دیواره ی داخلی دستگاه گوارش، مثل مری 

و معده آسیب رساند.
عادت نوشیدن انواع شربت و نوشابه همراه 
غذا در62 درصد از خانواده ها بود. در نظر 
داشته باشید که خوردن مایعات همراه غذا 
سبب رقیق شدن شیره ی معده می شود و این 
هضم کننده ی  آنزیم های  عملکرد  می تواند 
معده را دچار اختالل کند. همچنین نوشیدن 
کالری  می شود  سبب  غذا  همراه  مواد  این 
سبب  می تواند  که  یابد  افزایش  دریافتی 
یا  چاقی  به  ابتال  برای  فرد  مستعدشدن 

اضافه وزن شود.
انواع شیرینی، آجیل و دسر بعداز  خوردن 
غذا نیز در حدود 12 درصد از خانواده ها بود. 
درحالی که منبع علمی معتبری از این باور 
که:مصرف شیرینی بعد از غذا سبب تسهیل 
نمی کند،امااین  می شود(حمایت  هضم  در 
عادت جزو یکی از رفتارهای شایع در میان 
خانواده هاست و می  تواند عامل بسیار مهمی 

در چاق شدن افراد باشد.
می دانیم درحالی که نمک مجاز مصرفی روزانه 
تنها 6-5 گرم )معادل یک قاشق چای خوری( 
از  قبل  نمک  پاشیدن  عادت  تنها  است، 
افزایش نمک  چشیدن غذا، می تواند سبب 
دریافتی شود که به سم سفید موسوم است.

عادات غذایی غلط

روز یازدهم بهمن بود. در دست هرکدام از بچه ها پرچم، 
دست  بود.  زیبا  بادکنک های  و  رنگی  نوارهای  ریسه ، 
می شد.  دیده  بزرگی  نواری  دیگری چسب  دانش آموز 

بچه ها با وسایل تزئینی همه جا را پر کردند.
بود.  نوارهای رنگی شده  از پرچم و  پر  حیاط مدرسه 

کالس ها نیز با بادکنک تزئین شده بودند.
همه به این طرف و آن طرف می دویدند تا تدارکات جشنی 

بزرگ را فراهم کنند.
اول، سرودهای  تفریح  بهمن، در زنگ  فردا صبح، 21 
انقالبی پخش شد. پرچم ها در باد می رقصیدند. پانل ها پر 
شده بود از گفته های امام و تکه های روزنامه که رویش 

نوشته شده بود: »امام آمد!«
روی ایوان مدرسه صندلی ای گذاشته شده بود که رویش 
پارچه ی سفیدی کشیده بودند و عکس امام خمینی )ره( 
روی صندلی می درخشید. عکس امام با گل های طبیعی و 
مصنوعی روی صندلی سفید چقدر زیبا بود! همین طور 
جلوی صندلی و روی ایوان گلدان های زیادی گذاشته 

بودند که پر از گل بود و این گونه به یاد سال 75 به استقبال 
امام رفتیم.

زنگ صبحگاه که زده شد، یکی از بچه های کالس پنجم 
در مورد ورود امام )ره( به ایران، مطالبی خواند و نمایشی 
باشی  بعدازآن، سرود »سرفراز  هم دراین باره اجرا شد. 
باهم همخوانی کردیم. خیلی  میهن من« پخش شد و 
خوشحال بودم که در آن حال و هوای سال های پیروزی 

انقالب قرارگرفته بودیم.
ای  مانند  سرودهایی  هرروز  بهمن   02 تا   31 روزهای 
مجاهد ای مظهر شرف، بهمن خونین جاویدان، ای ایران 
ای مرز پر گهر و... پخش می شد. همچنین هرروز نمایشی 
در مورد فرار شاه و ورود امام به ایران توسط دانش آموزان 

مسرور به زیبایی اجرا می شد.
روز چهارشنبه، 12 بهمن، از ساعت 8 و 54 دقیقه وارد 
مینی بوس ها شدیم و به سمت ورزشگاه راه افتادیم. چون 
به مناسبت روز 22 بهمن، جشنی برگزار می شد که مادرها 

نیز در آن جشن شرکت داشتند.

فجر در 
مرسور

نیلوفر رضایی -کارشناس تغذیه دبستان
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نظام های  در  اصل  سه  فقط  زمانی 
متصور  کودکان  برای  آموزش وپرورش 
میالدی،   0991 از  پیش  تا  دست کم  بود. 
بسیاری از نظام های آموزش وپرورش دنیا 
و  نوشتن  که خواندن،  بودند  باور  این  بر 
حساب کردن مهم ترین رکن برای آموزش 
دیدگاه،  این  حاصل  است.  کودکان 
آموزش متخصصانی بود که به نوعی فاقد 

نگرش های انسانی بودند.
اخالق  نیازمند  جهانی،  جامعه ی  امروز 
ارزش های  به  توجه  فراگیر جهانی است. 
زندگی مانند صلح، احترام، محبت، آزادی، 
فروتنی و... بخشی از اخالق جهانی است. 
که  می کنند  پیدا  معنا  زمانی  ارزش ها  این 
از  بخشی  درونی شوند و همچون  ما  در 
تجلی  روزمره  زندگی  در  ما،  رفتارهای 
که  است  این  مهم تر  اصل  اما  کنند؛  پیدا 
کودکی  از  باید  را  زندگی  ارزش های 
 .)4831 یوسفی،  و  )یوسفی  آموخت 
تحقق  ابزار  می تواند  زندگی  مهارت های 
زندگی ارزشمند و اخالقی باشد. با توجه 
به تأثیرگذاری نظام آموزشی در سرنوشت 
کسب  اهمیت  انسانی،  جوامع  و  افراد 
با  همراه  زندگی  اداره ی  جهت  مهارت 
زندگی  قوانین  رعایت  و  اصول  شناخت 
تقسیم بندی،  یک  در  می گردد.  مشخص 
تقسیم  مورد  نه  به  زندگی  مهارت های 

می شود )نیلی پور، 7831(:
از  فرد  یعنی  خودشناسی:  1-مهارت 
خویش  به  نسبت  کاملی  خودآگاهی 

برخوردار باشد.
2-مهارت ارتباط های اجتماعی: یعنی فرد 
در ایجاد و حفظ ارتباط های خانوادگی و 

اجتماعی موفق باشد.
3-مهارت همدلی و صمیمیت: یعنی فرد 
هنر محبت ورزی و ایجاد همدلی با دیگران 
را داشته باشد که کسب این مهارت مستلزم 
دیگران،  صحیح  شناخت  خودشناسی، 
مشارکت و همکاری، گفتگوهای احساسی 

و صرف نمودن وقت برای دیگران است.
وجود:  ابراز  و  جرئت ورزی  4-مهارت 
این مهارت شامل ابراز عقاید و احساسات 
صادقانه ی خود بدون بی احترامی به دیگران 
و بیان مطالب خویش که شامل درخواست 
رّد  و  جرئت مندانه  بیان  جرئت مندانه، 
جرئت مندانه می شود. رفتارهای جرئت مندانه 
آن  از  استفاده  با  فرد  که  رفتارهایی هستند 
احساس و خواسته ی خود را ابراز می کند، 
بدون اینکه به حقوق دیگران آسیبی برساند. 
سازگارانه ترین  قاطعانه،  رفتار  مواقع  اکثر 
رفتارها در هنگام خشم هستند )رمضانی، 

حیدری، امینی و اسپنانی، 1931(.
در  فرد  یعنی  مسئله:  حل  5-مهارت 

تشخیص مسئله و حّل آن توانا باشد.

قادر  فرد  یعنی  تصمیم گیری:  6-مهارت 
یا  کم خطا  بی خطر،  تصمیمات  گرفتن  به 

بی خطا باشد.
دارای  فرد  یعنی  خالق:  تفکر  7-مهارت 
جنبه های  همه ی  در  نوآوری  و  خالقیت 

زندگی باشد.
8-مهارت سازگاری: یعنی فرد قادر باشد 
با مسائل گوناگون خانوادگی و اجتماعی 

سازگار باشد.
فرد  یعنی  هیجانات:  مدیریت  9-مهارت 
کنترل  توانایی  مشکل،  بروز  صورت  در 
را  دیگران  و  خود  هیجانات  و  عواطف 
این  در  هیجانات  از  منظور  باشد.  داشته 
مهارت مواردی همچون خشم، اضطراب، 

غم، شادی و... است.
هدف از آموزش این مفاهیم، یاری رساندن 
به کودک برای درک یک زندگی ارزشمند 
و تبدیل آن ها به رفتارهای سازنده در طّی 

زندگی روزانه است.

منابع
نیلی پور، مهدی. )1387(. مدیریت خانواده 3، اصفهان: 

مرغ سلیمان.
رمضانی، محمد آرش، حیدری، کمال، امینی، مریم و 
اسپنانی، مرتضی. )1391(. شیوه ی برقراری آرامش در 

مدارس. اصفهان: گلبهار. 
یوسفی، ناصر و یوسفی، شهره. )1384(. شادی. تهران: افق.

مهارت 
زندگی

زیادی  استرس  بودم.  مجری  من  روز  آن 
داشتم و داخل مینی بوس هم مدام متن را 

می خواندم تا چیزی را جا
نیندازم. در اولین برنامه ی جشن بچه ها در 
وسط سالن صف بستند و بعدازاین که من 
را  )ره(  خمینی  امام  گفته های  از  جمله ای 
خواندم، دوستم هستی قرآن و زهرا نیز معنی 
آن را خواند. بعد سرود ملی پخش شد و 
همه ی بچه ها و مادران نیز همراهی کردند. 
بچه ها همراه با مادران ورزش صبحگاهی هم 
انجام دادند. بعدازآن خانم استکی سخنرانی 
زیبایی داشتند و بعد از خواندن دکلمه توسط 
یکتا زندی، گروه تواشیح با شال های صورتی 
و چادرهای مشکی به زیبایی برنامه خود را 
اجرا کردند. برنامه ی بعدی اجرای نمایشی 
بعدازآن  بود.  مسرور  ژیمناستیک  گروه 
پذیرایی شروع شد و از مادران با چای و 

شیرینی و از بچه ها با شیر و شیرینی پذیرایی 
شد. از برنامه های جالب آن روز مسابقه ی 
طناب کشی بین دانش آموزان بود و درنهایت 
مسابقه ی طناب کشی بین معلمان و مادران! 
می کشیدند.  هورا  و  می زدند  دست  همه 
چون معلم ها کمتر از مادران بودند، بچه های 
کالس ششم نیز به کمک معلم ها طناب را 

کشیدند ولی خب طناب از وسط پاره شد!
و  مادران  ایستگاهی  مسابقه ی  من   
ولی  داشتم  دوست  خیلی  را  فرزندان 
حیف که مادرم باید می رفتند چون ایشان 
معلم هستند و کالس داشتند. بهتر از همه 
به  وقتی  بود.  آموزگاران  دوی  مسابقه ی 
مدرسه برگشتیم، ساعت یک  و سی  دقیقه 
بود. دهه ی فجر امسال با سال های گذشته 
خیلی  دوستانم  و  من  به  و  بود  متفاوت 

خوش گذشت.
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طب سنتی ایران، مکتبی است که توجه عمده اش به حفظ سالمتی است. حکما و 
دانشمندان طب سنتی ایران در تعریف طب، حفظ سالمتی را بر بازگرداندن سالمتی 

مقدم دانستند.
دستورات حفظ سالمتی در طب سنتی ایران بر شش اصل ضروری استوار است که 
شامل قوا، حرکت و سکون، خواب و بیداری، خوردنی و آشامیدنی، استفراغ و احتباص 
و اعراض نفسانی است. این شش اصل هم برای سالم زندگی کردن الزم است و هم 
برای بهبود بیماران! همچنین برای پیشگیری از عود بیماری نیز توجه به این اصول الزم 

است.
هوا: حکما برای هوا ارزش خاصی قائل بودند و به نقش هوای سالم در حفظ سالمت 
توجه داشتند. هوا تمامی افعال و حرکات بدنی و نفسانی را تحت تأثیر قرار می دهد. 
هوای آلوده باعث کاهش حرارت غریزی و افزایش تظاهرات بالینی سردی و خشکی؛ 
مانند افسردگی و خواب های آشفته، بی خوابی، خستگی و کوفتگی عضالت ساق پا 

می شود.
 حرکت و سکون: خوردن بدون فعالیت، زمینه ساز بسیاری از بیماری هاست و البته 
تحرک بیش ازاندازه مخصوصاً اگر تکرار شود، با مصرف انرژی موجب تخلیه ی حرارت 
می شود و در طی زمان، فرد دچار سردی و خشکی و مستعد بیماری های سرد می شود. 
افراد مختلف نیازهای متفاوتی به فعالیت و استراحت دارند و رعایت تعادل در حرکت 
و سکون با توجه به وضعیت مزاجی هر فردی ضروری است. به طورکلی در بهار و 
تابستان باید فعالیت ها را کاهش داد و در پاییز و زمستان حرکت و ورزش را بیشتر کرد.
خواب و بیداری: خواب تمامی اعمال طبیعی بدن، شامل هضم متابولیسم و دفع سموم 
را بهبود می بخشد و قوای مغزی را تقویت می کند و موجب تجدید قوای اندام های 
مختلف و ترمیم بافت های صدمه دیده می شود. بهترین زمان خواب از 01 شب تا طلوع 
آفتاب است. الزم است صرف شام حداقل سه ساعت قبل از خواب صورت گیرد و 

فرد نیم ساعت پس از شام به مدت 51 تا 02 دقیقه آرام راه برود.
افراد با مزاج خشک )صفراوی و سوداوی( حداقل به 5 تا 6 ساعت خواب نیاز دارند. 
افراد با مزاِج تر به خواب بیشتری نیاز دارند. نوزادان، کودکان، زنان و افراد مسن نسبت 
به مردان به خواب بیشتری احتیاج دارند. چون باعث افزایِش تری و بهبود خشکی مزاج 
می شود. وقتی شخصی در خواب بدون علت مشخص، زیاد عرق می کند، این امر بیانگر 
آن است که مایعات هضم نشده ی زائد، بیش از نیاز بدن ذخیره شده و به کمک خواب، 
این مواد زائد از طریق پوست دفع می شود. خواب روز بیشتر از نیم ساعت توصیه 

نمی شود. )در تابستان یک ساعت(
خوردنی و آشامیدنی: بسیاری از حکما اولین و مهم ترین تدابیر درمانی در بیماران را 

اصالح یا تجویز رژیم غذایی می دانسته اند.
ازنظر طب سنتی، انسان ها با یکدیگر تفاوت مزاجی و ساختاری دارند و الزم است 
پزشک بر اساس تشخیص مزاج و توجه کامل به ویژگی های ساختاری هر فرد برای او 
تدبیر و غذای مناسب تجویز کند. غذا عالوه براینکه ماده ی مصرفی سوخت وساز بدن 
است، بر اعضای مختلف بدن اثرات مثبت یا منفی به جای می گذارد و جسم و روان 
شخص را تحت تأثیر قرار می دهد. بسیاری از اصول ضروری برای تندرستی مثل هوا 
و تغییرات فصلی، خارج از اراده ی فرد است ولی مصرف غذا قابل برنامه ریزی است و 
آموزش تغذیه ی صحیح، یک ابزار مهم برای سالمتی است که پزشک می تواند بیماران 

خود را با آن تجهیز کند.

منابع معتبر طب سنتی: 
سایت انجمن علمی طب سنتی ایران 

کتاب های : تغذیه در طب سنتی ایرانی اسالمی ) نوشته دکتر کرد افشاری(
دهکده سالمتی ) تالیف دکتر محسن ناصری ( 

مروری بر کلیات طب سنتی ایران : ) تالیف دکتر رضایی زاده و دکتر محسن ناصری ( 

جدول
هستی علی خلیلی

    7          6         5          4          3          2          1      

افقی:
1-در شغل بنّایی از آن استفاده می کنند - 
از آسیاب برای تبدیل کردن گندم به ........ 

استفاده می شود.
2-کسی که نان می پزد.

3-آن کس که نجات می دهد - طال
4-از وسایلی که هم در کالس هم در بنّایی 

استفاده می شود. - عضوی روی سر
5-نوعی پارچه - خاک کوزه گری

6-به جای بله می گوییم - شغلش ساختن 
خانه است.

7-شروع شدن سال جدید

عمودی:
1-کسی که آهنگ می سازد.

2-ابزار کار مکانیک
3-هم معنی سختی - نام سوره ای از قرآن 

کریم به معنای انجیر
4-آسوده و در امنیت است.

5-اشاره به چیزی دور - بیابان
6-شب نیست - نام شرکت خودروسازی 

در فرانسه
7-آن کس که دارو می سازد.

آشنایی با اصول 
بازدید طب سنتی به  مدرسه  طرف  از  ما 

تاریخی  خانه ی  از  علمی 
در  که  رفتیم؛  شیخ االسالم 
گذشته به عنوان کارگاه آموزشی 
و مرکز فرهنگی و هنری استفاده 
می شده است و با تغییر کاربری، 
به خانه ی نساجی سنتی اصفهان 

تبدیل شده است.
کارگاه های  دارای  خانه  این 
شعربافی، زربافی، مخمل بافی، 

عبابافی، ترمه بافی، ریسندگی و... بود.
در آنجا من و دوستانم با رشته های نساجی سنتی اصفهان آشنا شدیم.

فضای ساختمان آنجا بسیار زیبا بود. معلممان می گفتند: »این بنا متعلق به دوره ی قاجار است.«
آقای شمسعلی، پیرمردی بود که از 01 سالگی به این کار مشغول بود و این حرفه را از پدرشان 
یاد گرفته بودند. حتی ایشان می گفتند که نخ طال را اولین بار خودشان تولید کرده و طالبافی 

را آغاز کردند.
وارد زرباف خانه شدیم. تمام دستگاه ها چوبی بود. یک فرد باالی دستگاه نزدیک سقف و 
دیگری پایین دستگاه نشسته بود. فرد باالی دستگاه نقش می زد و دیگری در پایین دستگاه 

نقش را می بافت.
 در تاالر خانه، تعدادی ماکت از هنرمندان رشته های نساجی به صورت نمونه وجود داشت که 
به ما شیوه ی کار آن ها را نشان می داد. بعد از تاالر به نمایشگاه عکس رفتیم که می توانستیم 

ببینیم قباًل با چه وسایلی پارچه بافی می کردند.
روز خوبی بود. پیشنهاد می کنیم شما هم به خانه ی نساجی بروید.

فرنیا نیک فر/ ندا مهماندوست / هدی امینی-کالس سوم

خانه به خانه اصفهان

نقاشی: ریحانه کاظمی
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اونو  خیلی  که  باشی  داشته  دوستی  یه  اگه 
دوست داری و اونم تو را خیلی دوست داره، 
چطوری می تونی دوست داشتنت را بهش 

نشون بدی ؟
کالس گل بنفشه

مبینا سادات کرباسی زاده        
وقتی زمین می خوره بهش کمک می کنم.

ساینا نوربخش
اگه با من قهر کنه، براش یه نقاشی می کشم.

مبینا مصطفوی
مثأل برای  روز تولدش اگه دعوتم کنه، می رم.

حنانه محمدی
اگه یه مشکلی داشت، من بهش کمک می کنم .

یسنا احمدی
بهش هدیه می دم.

ثمین مرادی
واس اش کادو می خرم .

پرگل پورکاظمی
اگه افتاد زمین، بهش کمک می کنم ،وسایلش 

که  ریخته رو زمین را براش جمع می کنم .
نیایش هدایت نژاد

باهش حرف می زنم ،وقتی میاد مدرسه بهش 
می گم سالاام...
سارا بصیری

هیچ وقت باهاش قهر نمی کنم.
بهار سعیدی

می تونم یه کادو قشنگ براش بگیرم، می تونم 
بیشتر باهاش باشم!

سارا امینی
براش جشن می گیرم.

حدیث زینلی
مثأل اذیتش نمی کنم، اگه منو زد، من اونو نمی زنم.

زهرا آقاجانی
وقتی جشن اسمش شد ازش می پرسم چه 

کادویی دوست داره، براش بخرم .
زهرا فرهادیه

گل و کادو براش می ّسونم .
ستایش  ضیایی

هم  با  بیا  می گم  بهش  می کنم.  کمک  بهش 
دوست باشیم.
ثمین رجایی

یه روز که می رم خونشون، برم تو اطاقش 
باهاش بازی کنم.

فاطمه میرمحمد حسینی
بهش کادو بدیم ، مثال  یه دسته گل...

شاینا  اکبری
می تونم تغذیه  بهش بدم.

حانیه سادات شاکری
باهاش مهربونی  می کنم.

مبینا  کوهرنگیان
می تونم باهاشون بیشتر دوست باشم، اذیتش 

نکنم .
هستی صادقی

بهش کمک کنم، و وقتی داره حرف 

می زنه وسط حرفش نمی پرم .
سماء شاهزیدی

بهش کادو بدم، بهش گل بدم.
نازنین زهرا

یه چیزی که نداره  و دلش می خواد، بهش هدیه بدم .
مهسا روحانی

با کلمات بهش هدیه بدم ، بهش حرفای خوب بزنم .
هلیا جبار زارع

کاری که اون می کنه، منم جبران می کنم .
تینا جلوخانیان

باهاش بازی می کنم. 
هلیا راتبی

کادو بهش می دم. باهاش مهربونم.
مهشید طبیبی

باهاش مهربون باشم.
پریماه معینی

مثأل اون مداد قرمز نداشته باشه، من مداد بهش 
می دم .

سارینا سجادیه
تو  مثأل  دارم.  دوستت  خیلی  می گم  بهش 
مدرسه کادویی که دوست داره، بهش می دم .

کالس گل شقایق 
پریا سرتاج

بهش هدیه می دم. مثأل براش کاردستی درست کنم.
فرناز حاج عبدالرحمان

می تونم براش نقاشی بکشم .
فاطمه تفضلی

باهاش مهربون باشم .
آیدا سلطانی

با خوبی کردن... بهش می تونم کادو بدم. 
کوثر خرم آرایی

مثأل براش می تونم یه نقاشی بکشم. براش اون 
چیزی که دوست داره را بخرم.

نرگس حسینی
بگم  بهش  می تونم  دارم.  دوستش  خیلی 

دوستش دارم .
فاطمه جمالیان

یه چیزی بهش بدم، بوسش کنم!
سوگند ولد بیگی

براش هدیه درست کنم. بهش تغذیه بدم تو 
مدرسه.

هستی خیابانی
براش کتاب داستان می گیرم که هر شب بخونه 
و خوابش ببره.  یا یه کتاب گاج می خرم که اگه 

مدرسه نرفت تو خونه بخونه و باسواد بشه .
زینب امی زاده

سرش داد نمی زنم و باهاش مهربونی می کنم .
نرگس بشیری

من براش یه اسباب بازی می خرم. اگه پول 
داشتم طال می خرم.

مهشید دهقانی
بیاد  می کنم  دعوتش   ، می خرم  هدیه  براش 

خونمون.
ستایش پژوم

براش نقاشی بکشم. هر چی که اون تغذیه 
نداره بهش بدم.

شهرزاد حبیب الهی
بعضی وقتا زنگ تفریحا باهاش برم و بهش 

بگم خیلی دوستت دارم .
ثمین ذاکر

گرفت،  یاد  را  اسمش  های  نشانه  همه  اگه 
براش جشن می گیرم. 

کالس گل یاس
نیلوفر منهاجی

ناراحتش  می خرم.  خوشگل  کادوی  براش 
نمی کنم .

هلنا روغنی
ازش تشکر می کنم اگه کاری کرده باشه.

نازنین  اشجع
من خیلی دوستت دارم دوست خوبی برات 

هستم.
بهاره خانی

می تونم زنگ تفریحا برم باهاش بازی کنم .
رویا باقری

باید بهش بگم که دوستش دارم.
باران رفیعیان

تو زنگ تفریحا باهاش برم.   
نرگس عشقی

یه گل براش میارم، بهش می گم دوستش 
دارم .

سونیا مظاهری
باهاش خوب رفتار کنم. اذیتش نکنم.

مبینا سلمانی
می تونم براش مثأل گل ببرم.

ترالن فیروزی
کمکش می کنم، می تونم بهش آب بدم.

ترنم عالی پور
باهم می ریم بیرون بازی می کنیم.

ریحانه دانا
اگه افتاد زمین، منم  کمکش  می کنم،  

دستش را می گیرم.
آسیه نظری

می تونم باش  برم.می گم 
خیلی  را  تو  من  بهش 

دوست دارم.
زهرا عسگری

چیزی  یه  براش 
می گیرم . 

حسنا مختاری
اگه یه وقت افتاد زمین  کمکش می کنم .

مهشید سادات رجایی
باهاش مهربون می شم. 

کمکش 

می کنم.
هستی عشاقی

باید بهش بگم که خیلی من تو را دوست دارم .    
هستی  عباسی مقدم
براش کادو می خرم.  

دست دوستی
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کوثر پیر جمال 
به خاطر ماست که زمین دیگر نمی خندد. زمین بزرگ ترین 
مادر ماست. آیا ما با مادری که سال ها از ما مراقبت کرده تا به 

این سن رسیده ایم این گونه رفتار می کنیم؟
دامن سبز مادرمان دارد کم کم سیاه می شود و به خاطر آتشی 
که ما بر دامن او می زنیم، موهای سبز و بهاری او زشت و 
نفرت انگیز شده است. ما داریم مادر خوبمان را نابود می کنیم. 

همین موجب نخندیدن مادرمان زمین می شود.
اگر گوش کنیم به نفعمان است!

نگار حسینی 
چون زمین کثیف است. می خواهد تمیز باشد ولی مگر ما 
می گذاریم؟! بیشتر آدم ها فقط به فکر خود هستند. اصاًل اگر 
زمین نمی گذاشت انسان ها رویش زندگی کنند، چه می شد؟

پس کاری کنیم که زمین بخندد...
مطهره روحانی 

چون درخت ها و نهال ها قطع می شوند و هوا آلوده می شود. 
آشغال ها روی زمین و در دریا ریخته می شود و این ها باعث 

می شود که دیگر زمین نخندد!
النا فردوسی

چرا زمین نمی خندد؟!
می زنند.  ماسک  همه  مردم  است.  آلوده  هوا  این که  برای 
برگ  زمستان  فصل  در  چون که  ندارند.  برگ  درخت ها 
درختان می ریزد و برای هوا ضرر دارد. برای همین زمین 

خوشحال نیست. ما آدم ها هم ناراحت هستیم.
امیدوارم هوا خوب بشود. تا زمین خوشحال شود و ما آدم ها 

هم خوشحال بشویم.
زهرا کاظمی

چون ما انسان ها، زمین را آلوده می کنیم و باعث می شود هوا 
هم آلوده شود. بعد الیه ی اوزون پاره می شود و در این حال 

اکسیژن کافی نیست.
پس چرا زمین بخندد؟!

سما کوهستانی 
به نظرم من هم اگر جای زمین 
چرا؟ نمی خندیدم.  بودم، 
چون با این هوای آلوده و 
که  خشکیده  درخت های 
به آن ها آب نرسیده، آخر 
در  دارد  دوست  چه کسی 

این هوا بخندد؟!
ستاره رشادی 

چرا زمین نمی خندد؟!
پاکیزه نگه  ما آن را  چون 
درخت هایش  نمی داریم. 
را می بریم. در جنگل هایش 

آتش روشن می کنیم. روی چمن هایش راه می رویم. 
گل هایش را بی دلیل از ریشه در می آوریم. شاخه ی 
به  می دهیم.  هدر  را  آبش  می شکنیم.  را  درختان 
حیواناتش آسیب می رسانیم. هوایش را پاکیزه نگه 
آب  آن ها  به  و  نمی کاریم  گیاه  و  گل  نمی داریم. 
نمی دهیم و از کاغذهایی که از تنه ی درختان درست 

شده، درست استفاده نمی کنیم.
حانیه دزفولی 

چون ما انسان ها، ما انسان های بی رحم با کارهایی مثل 
ریختن زباله ها در شهر یا طبیعت، روشن کردن آتش 
که بعدازآن هم آن را خاموش نمی کنیم و با ایجاد 

آلودگی هم قتل بزرگی انجام می دهیم.
ما انسان های قاتلی هستیم!

ریحانه نجارزادگان 
چرا زمین نمی خندد ؟!
چرا زمین نمی خندد؟!

چون هوا آلوده است. درخت ها قطع شده اند. همه پایشان را 
روی چمن می گذارند. اگر زمین بخندد، ما توی دهن او 
می رویم و در دهن او غرق می شویم و عمرمان را در آنجا 

می گذرانیم.
ای کاش زمین بخندد....

ستایش ساورسفلی
و  شهر  همه ی  چون  ندارد.  خوشحالی  زمین  چون که 
کشورهایش آلوده و کثیف است. چون همه جایش زشت 

شده و هیچ درختی وجود ندارد.
بشری آمهدی 

چون لب و دهانی ندارد. فضای سبز و آسمان آبی ندارد!
سحر عسگری 

چرا زمین نمی خندد؟!
دردش  آن هم  و  می رویم  راه  ما روی شکمش   چون که 

می آید، برای همین نمی خندد و چون که وقتی ما می خواهیم 
بازی کنیم و می پریم، آن هم دردش می آید و نمی تواند بخندد 
و شاید چون که دلش می خواهد مثل ما آدم ها زنده باشد و 
راه برود که دردش نیاید. شاید هم برای این که دیگر سرسبز 

نیست!
عطیه قضاوی 

چون دیگر سرسبز نیست. چون آتش سوزی می شود. چون 
دودهای ماشین، آسمان را سیاه می کند. چون ما گیاهان را 
می چینیم. چون کفش های ما کثیف است و روی زمین راه 

می رویم. چون ما روی چمن ها یا سبزه ها می نشینم...
 فاطمه امینی 

چون درختانش را می بریم. در رودخانه هایش زباله می ریزیم. 
زمین همچون مادر ماست و ما باید از او مراقبت کنیم!

ریحانه ترابی 
 چون بعضی از مردم طبیعت را آلوده و یا حتی آتش می زنند 

و در کوچه و خیابان آشغال می ریزند.
حتی بعضی از مردم با حصیر و دوچرخه روی چمن می روند 

و ظروف داغ را روی چمن می گذارند!
برای همین زمین نمی خندد...

بشری باقری 
زمین مثل ما انسان ها می خندد؛ ولی وقتی هوا، زمین و صحرا 

پاک نیست، زمین چطور بخندد؟!
وقتی درخت ها را قطع می کنند، چطور زمین بخندد؟

به جای خندیدن، گریه  این روزها زمین  آیا شما می دانید 
می کند؟!

نگین عالی پور 
چون که ما روی آن حصیر پهن می کنیم. حتی با قطع کردن 
درختان آن را آزار می دهیم. وقتی که ما با ماشین های خود 
بیرون می رویم و با دودهای ماشین، زمین را آزار می دهیم؛ 

به خاطر همین زمین زیر پایمان هیچ وقت نمی خندد!

دلنوشته های دانش آموزان سوم گل ارکیده 

چرا زمین منی خندد ؟
برای دفاع از مادر خومبان زمین


