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وي ژه كودك ونوجوان

داستان تصويري : تاثير بازي رايانه اي 

پيامبر گرام�ي حض�رت محمد)ص( هميش�ه با 
كودكان رفتاري مهربانانه داش�تند. هم در دوران 
قبل از رسالت و هم بعد از مبعوث شدن به پيامبري 
هميشه و در هر حال با كودكان خوشرو و مهربان 
بودند و به اصح�اب خود نيز توصي�ه مي كردند با 
اطفال چنين باش�ند. در ادامه چند نمونه از رفتار 
نبي مكرم اسالم كه بيانگراخالق نيكوي آن حضرت 
با كودكان،نوجوانان وجوانان است را مي خوانيد تا 

بيشتر با صفات ممتاز ايشان آشنا شويد. 

در گذشته قبل از ظهور كامپيوتر، تبلت و تلفن هاي 
همراه و باز ش��دن پاي بازي هاي رايانه اي به زندگي، 
بچه ها اغلب اوقات فراغت خود را با بازي هاي سنتي و 
محلي پر مي كردند. بازي هاي سنتي قديمي از قبيل 
هفت س��نگ، عمو زنجيرباف، قايم باشك، گرگم به 
هوا،  يك قل دو قل، شش خانه )لي لي(، چوب و الك، 
وسطي، طناب كشي و... كه امروزه به دليل استفاده از 
وسايل ارتباط جمعي، كمتر خبري از آنهاست و چه 
بسا به دست فراموشي سپرده ش��ده است. بر خالف 
بازي هاي رايانه اي ويژگ��ي اغلب اين بازي ها تحرك 
و جنب و ج��وش و فعاليت بدني بچه ه��ا بود و باعث 
به وجود آمدن نشاط و سر زندگي، تقويت مهارت هاي 
بدني، ايجاد حس همكاري و همي��اري بين اعضاي 
گروه و دوري از گوشه گيري و خجالت زدگي بازيكنان 
مي ش��د. امروز قصد داريم يكي از بازي هاي سنتي را 
كه قباًل بين بچه هاي كوچه و محله رايج بود به شما 
معرفي كنيم تا اگر خواستيد با انجام اين بازي  جذاب 

اوقات خوشي را با دوستانتان بگذرانيد. 

هفت  سنگ

 اهداف: شادابي، دوستي، همكاري، رقابت دوستانه، 
اعتماد به نفس و تمركز
تعداد: دو نفر يا بيشتر

وسايل: زمين بازي، هفت تكه سنگ كوچك و صاف 
و يك عدد توپ تنيس

شرح بازي
 براي انجام اين بازي، افراد به دو گروه مساوي تقسيم 
مي شوند و هر كدام يكي از بازيكنان خود را به عنوان 
سردسته انتخاب مي كنند. يك گروه در فاصله معيني 
از محل هفت سنگ كه روي هم چيده شده اند، قرار 
مي گيرند تا به نوبت با توپ تنيس، س��نگ ها را مورد 
هدف قرار داده و بزنند. گروه دوم نيز پشت هفت سنگ 
منتظر نتيجه اند تا هرگاه توپ پرتاب شده توسط گروه 
اول به هفت سنگ برخورد نكرد، فوراً جايشان را با آن 
گروه عوض كنند ولي اگر برخورد كرد و آرايش آنها را 
به هم زد، توپ را بردارند و با پاسكاري و هدف گيري 
سعي كنند نفرات گروه اول را با توپ بزنند. اگر توپ به 

بازيكني برخورد كند، از دور بازي اخراج مي شود. 
 همچنين نفرات گروه اول در هر فرصتي كه به دست 
آورند، سراغ سنگ ها مي روند تا آنها را روي هم بچينند 
و يك امتياز بگيرند. براي انجام چنين كاري، يكي از 
دوستان بايد خود را به خطر بيندازد و يارش را مقابل 
ضربات توپ پوشش دهد. اگر باز هم مورد ضربه  توپ 
قرار گرفت و از بازي اخراج شد، ديگر بازيكن كار را به 
اتمام مي رس��اند ولي اگر ديگر بازيكني نمانده باشد، 
بازي تمام مي شود و در دور بعدي جا و نقش گروه ها 
عوض خواهد شد. در پايان، گروهي كه زودتر 7 امتياز 

كسب كند، برنده است. 

آشنايي با بازي هاي سنتي

آي بازي بازي بازي 
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 پيامبرپدري براي كودكان 
روزي پيامب��ر)ص( از جايي مي گذش��تند. متوجه 
گروهي از بچه ها ش��دند كه مش��غول بازي بودند. 
كودكي را ديدند در گوشه اي ايستاده و گريه مي كند. 
حض��رت پيش ك��ودك رفتن��د و فرمودند:»عزيزم 
چرا گريه مي كني؟« كودك گفت: »يا رس��ول اهلل! 
بچه ها من را بازي نمي دهند، چون من پدر ندارم و 
لباس هايم پاره است.  بچه ها مي گويند ما بچه اي را 
بازي مي دهيم كه لباس هايش پاره نباشد.« حضرت 
تا اين حرف را شنيدند، آن كودك را پيش دخترشان 
حضرت زه��را)س( آوردند و گفتن��د: »دخترم! آيا 
دوست نداري خداوند برادري را نصيب شما كند؟ از 
لباس هاي فرزندانت لباسي بياور و سر و صورت اين 
بچه را بشوي.« بعد از اينكه كودك را آماده كردند، 
در راه برگشت به وي فرمودند: »پسرم! دوست داري 
من پدرت شوم؟« كودك با خوشحالي سر تكان داد. 
پيامبر كودك را نزد همبازي هايش بازگرداندند و با او 
مشغول بازي شدند. بچه ها وقتي فهميدند اين كودك 
لباس هايش نو شده است و پيامبر اكرم)ص( با او بازي 
مي كند، به سوي آنها دويدند و رو به پيامبر كردند و 
گفتند: »چرا با ما بازي نمي كني؟« حضرت فرمودند: 

»به شرط اين كه اين هم يكي از شما شود.« 

 

  شتر بازي پيامبر با كودكان
نمازگزاران مسجد كه مثل هميش��ه منتظر آمدن 
پيامبر)ص( بودند متوجه تأخير ايشان براي خواندن 
نماز شدند. همه مي دانستند پيامبر)ص( هيچ وقت 
براي نماز جماعت دير نمي آمدند. نگران شدند و به 
جست وجو در مسيري كه معموالً به مسجد مي آمدند 
پرداختند. تا اينكه ايشان را در كوچه باريكي ديدند 
كه روي زمين نشس��ته و با بچه ها ب��ازي مي كنند. 
پيامبر بچه اي را سوار بر دوش مبارك كرده و نقش 
ش��تر را بازي مي كردند. يكي از ياران جلو رفت و به 
پيامبر گفت: » نماز دير شده است نمي آييد به مسجد 
برويم؟« پيامبر )ص( فرمودند: »براي من دير شدن 
زمان اقامه نم��از از ناراحتي كودكان بهتر اس��ت.« 
س��پس به بالل كه در ميان جمعيت ب��ود فرمودند: 
»به خانه من برو و چيزي بياور.« بالل فوراً به منزل 
پيامبر)ص( رفت. كودكان مي خنديدند و پيامبر هم 
با آنها مي خنديد. پس از آن بالل با مقداري گردو آمد. 
پيامبر گردوها را از بالل گرفتند و به بچه ها گفتند: 

»شترتان را با چند گردو عوض مي كنيد؟«
 كودكان نيز با ديدن گردوها راضي شده و گردوها را 
از دس��ت پيامبر)ص( گرفتند و ايشان را رها كردند. 
سپس پيامبر با اصحاب به مسجد رفتند و نماز را به 

جماعت اقامه كردند. 

 قوي ترين انسان از نگاه پيامبر
جوانان شهر سرگرم زورآزمايي و مسابقه وزنه برداري 
بودند. سنگ بزرگي  آنجا بود كه هر كس آن را بلند 
مي كرد از همه قوي تر به ش��مار مي رف��ت. در اين 
هنگام رس��ول اكرم)ص( از راه رسيدند و پرسيدند: 

»چه مي كنيد؟«
جوان��ان گفتن��د: »داري��م زورآزماي��ي مي كنيم. 
مي خواهيم ببينيم كدام يك از ما قوي تر و زورمندتر 

است.« 
پيامبر به آنها فرمودند: »مي��ل داريد من بگويم چه 

كسي از همه قوي تر و نيرومندتر است؟«
همه گفتند: »البته، چه از اين بهتر كه رسول خدا داور 

مسابقه باشد و نشان افتخار را او بدهد.« 
جمعيت همه منتظر و نگران بودند كه رسول اكرم 

كدام  يك را به عنوان  قهرمان معرفي خواهد كرد.
عده اي بودند كه هر يك پي��ش خود فكر مي كردند 
االن  رسول خدا دست او را باال خواهد برد و به عنوان 

قهرمان مسابقه معرفي خواهد كرد. 
رس��ول اك��رم)ص( فرمودن��د: »از هم��ه قوي تر و 
نيرومندتر آن كسي است كه اگر از چيزي  خوشش 
آمد، عالقه به آن چيز او را به انجام زشتي ها مجبور 
نكند و اگر زماني عصباني شد خودش را كنترل كند 
و هميشه حقيقت را بگويد و كلمه اي دروغ يا حرف 

زشت بر زبان نياورد.«

 رفتار پيامبربا نوه ها
هنگامي كه امام حسين )ع( در كوچه سرگرم بازي 
بودند پيامبر نيز همراه يارانش از خانه خارج شدند. 
وقتي چش��م پيامبر)ص( به امام حس��ين )ع( افتاد 
به طرف او رفت و دس��تانش را گش��ود تا امام را در 
آغوش بگيرد. امام حسين )ع( خندان به اين طرف 
و آن طرف مي گريخت. پيامبر نيز با لبخند دنبال او 
مي دويد. يك��ي از نزديكان پيامب��ر نقل مي كند كه 
رس��ول خدا )ص( زبان خود را براي حس��ين )ع( از 
دهان مبارك بيرون مي آورد. كودك با مشاهده اين 
كار پدربزرگ خود غرق در خنده و شادي مي شودو 
تا اينكه سرانجام او را گرفت. پس دست زير چانه اش 

گذاشت و او را بوسيد. 
مردي كه اين كار پيامبر را مي ديد، با تعجب گفت: 
»به خدا سوگند! پسرم بزرگ ش��ده و ازدواج كرده 
است، ولي تا حاال من او را نبوس��يده ام.« پيامبر كه 
از سنگدلي مرد شگفت زده شده بود، فرمودند: »هر 
كس لطف و مهرباني نش��ان ندهد، ب��ه او نيز مهر و 

محبت نمي شود.«
 

ميرم  با  بچه ها  فوتبال بازي كنمسالم سعيد كجا ميري؟

فوتبال رو ولش كن اينو
                                                               بچسب

 اين سي دي پر از بازي هاي مختلف و  
 هيجان انگيزه اصالً خسته نميشي

باشه من
 رفتم

شهرام راست ميگفتا
عجب بازي هايي داره

 آخ  چقدر اين  بازي 
طوالنيه؟ خسته شدم

سعيد
كجايي

 بيا صبحونه
اي واي مگه 
صبح شده؟

دادش داري چه كار مي كني 
جدي ميگي؟ مگه نميخواي بري مدرسه؟

 اين بازي
 حواس برام 

نگذاشت

انگار حواست نيست ساعت 8 
صبحه  مگه ديشب نخوابيدي؟

اي واي  از ديروز كه مشغول بازي شدم 
تا  امروز صبح اصالً نفهميدم  زمان چطور 

گذشت حاال چطور برم مدرسه امروز 
امتحان دارم اصالً درس نخوندم! 


