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چگونه به استقبال سال  8102برویم وقتی که
محمود ،یکی از شاگردان کالس را نداریم!
محمود شاگرد کالس بود خوشحال و مثبت هم بود .از ساال
قبل محمود در کالس فارسی شرکت میکرد .یعنی حدود یا
سال و نیم قبل .بعد از دو هفته میشد فامامایاد کاه مامارباا
است و ممربانی در او ،ویاه گای خااخ خاود را داشات و
سعی در رابطهسازیهای خوب و سازند با م معلم را هام
داشت.
محمود را طوالنی و پرخطری را طی کارد باود .اقااماتا
درست شد بود و در آرزوی آورد خانواد ا از ایرا به
سوئد و دلتنگ آغو مادر بود.
ولی سیاستهای غلط حاکم بار آماوز و پارور  ،باا ا
فجایع انسانی در مادارس و جااماعاه شاد .اکاناو وقات آ
رسید است که آموز و پرور با چشما باس ماراقاب،
مواظب نو جوانا ما باشد .محمود قربانی چشم هم گذاشتا
مسئولی مدرسه در راباطاه باا مساائال و مشاااالت جاوا
همس و ساال خاود شاد .هاناکاامای کاه از طار دولات و
مدیرا مدارس ،بودجه برای شاگردا با نیازهای ویه  ،هر
روز کمتر میشود و ما روزانه شاهد کم شاد ساا اات کاار
معلما ویه در راباطاه باا تاعالایام و تاربایات جاواناا  ،باه
خصوخ نو جوانا مشالدار هستیم ،روبرو شاد باا ایا
نوع فجایع اجتنابناپذیر میشود.
محمود و همچنایا جاوا باارب او ،هار دو قارباانای ایا
سیستم ثروتاندوز شد اند.

شعری از دان آموز جوا  :محمدربا قنبری 61 ،ساله
اگر روزی از قبا قلمی به دستم آید که بتوا با ا دنیا را
نقاشی کرد
تصویری از خند کودکی در آغو مادر میکشم
آفتابی نه چندا گرم ولی پرنور میکشم
میکشم جمانی اری از جنگ ،از گریه ،از اندو
تا هرگز گریه کودکی را از بیمادری
و یا مردی قد خمید از رنج روزگار را نبینم
میکشم آدمهایی به برابری خوشههای گندم
میکشم دختری را در آغو پسری که اشقانه به هم خیر
شد اند
و هیچ اثری از تبعیض جنسیت نیست
آزادی را در قلبها نقاشی میکردم
تا هیچ قلبی رابی به اسیر کرد دیکری نشود
چه غمکی که ای رویایی بی نیست

معلم

از سایت دانشآموز در آدرس زیر دیدن کنید:

www.daneshamoz.se

آموزش حق پایه ای هر انسان است!
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از جنب
 Me tooو #Kidstoo
حمایت می کنم!

اهداف نشریه دانشآموز:
*اشاعه فرهنگ مطالعه و پژوهش بین معلمان و
دانشآموزان؛
*تبادل اندیشه و نظریات علمی بین دانش آموزان؛
*ایجاد بستری برای رشد و پویایی مسایل آموزشی و
پرورشی؛
*ارتقای سطح دانش ،آگاهی و معلومات دانشآموزان؛
*آموزش کتبی زبان مادری.
آدرس امیل تماس با نشریه:
daneshamooz2016@gmail.com

***

آموزش زبان مادری حق مسلم هر انسانی است!
 12فوریه ،روز جهانی زبان مادری است .روز جهانی زبان
مادری بیش از هر جای دیگری ،متوجه کشورهایی است که
دارای تنوع زبانی گستردهای هستند تنوعی که بهگفته جنوا
اسپیترمن ،امری طبیعی ،میراثی انسانی و سرمایهای اجتماعی
است .اما در کشورهایی همچون ایران ،متاسفانه زبانهای مادری
همه مردم این کشور غیر از فارسی ،یعنی زبانهای ترکی آذری،
کردی ،عربی ،بلوچی و غیره ممنوع است.
جنوا اسپیترمن ،زبانشناس و متخصص سیاستهای زبانی در
دوران پسااستعمار ،در گفتگوی اختصاصی ،ضمن شرح اهمیت
آموزش و تحصیل بهزبان مادری ،از سیاستهای زبانی که منجر
به یکسانسازی زبانی میشوند ،انتقاد میکند و میگوید» :اگر
شما آموزش و ترویج یک زبان را قدغن و غیرقانونی کنید ،در
نهایت ،آن زبان را حذف میکنید و با از بین بردن آن زبان،
فرهنگ آن گروه زبانی را نیز نابود میکنید و در نهایت ،خود آن
مردم را حذف و از بین میبرید .ممکن است که آنها بهصورت
فیزیکی از بین نروند اما آنها دیگر خودشان نیستند بلکه تبدیل
به دیگرانی شدهاند که بهزبان و فرهنگ دیگری تعلق دارند .آنها
دیگر وجود خارجی ندارند «.این استاد دانشگاه میشگان تاکید
کرده است» :وضع قوانینی که سیاستگزاریهای زبانی را
اجباری میکند ،گامی اساسی در جلوگیری از نابود کردن زبانها
است «.وی سیاست زبانی آفریقای جنوبی را مثال خوبی در این
زمینه میداند ،کشوری که در آن یازده زبان رسمی وضع شده
است.

م خودم هرگز شخصا با ای مسئله(آزار جنسی) مواجه نشد ام .ولی شنید و
خواند ام که بسیاری مورد آزار جنسی قرارگرفتهاند .بهنظر م ممم است که
افراد و به خصوخ زنا بتوانند ای مسائل را با صدای بلند به گو دیکرا
برسانند.
جنب میتو  ،Me too -با الیسا میالنو هنرپیشه هالیودی که مورد آزار جنسی
از طر ی کارگردا معرو «هاروی وینستی »شد بود ،آغاز شد و کمکم
ز های زیادی از تمام نقاط جما از جمله سوئد که چنی تجربه تلخی را
داشتهاند ،ساوت خود را شاستند و به ای جنب پیوستند.
م از ای جنب ا ترابی زنا و از جنب جدید  #Kidstooکه بچههای
مورد آزار و اذیت قرار گرفته را شامل میشود حمایت کامل میکنم .بهنظر م ،
فقط حمایت و محاوم کرد کافی نیست ،بلاه باید لتها و ریشهها را پیدا کرد
و با آ ها شدیدا برخورد کرد تا بتوا تعداد قربانیا را به پائی تری حدمما
رساند .برای مثال ،میتوا در مدارس به بچهها یاد داد که چکونه برای خود و
دیکرا مرزهای رابطه را مشخخ کنند و بکویند که آ ها صاحب بد
خودهستند .و در مورد بد شا فقط خود آ ها تصمیم میگیرند .ای مسئله در
رابطه با زنا در جامعه و همچنی دیکر افراد میتواند آموز داد شود .یعنی
مشخخ کرد صاحب بد خود بود و احترام به خواست افراد.
م هم چنی امیدوارم که زنا و کودکا ایرانی هم از ای موقعیت بهوجود آمد
استفاد کنند تا صدای خودشا را به دیکرا در دنیای آزاد برسانند.
حنی

سبزی پور 61 ،ساله

جنوا در جواب سئوال؛ »بسیاری از زبانشناسان بر آموزش زبان
مادری و تحصیل به آن زبان تاکید میکنند ،چرا؟« ،چنین جواب
داده است» :این مساله که کودکان بهزبان مادری خود آموزش
ببینند ،مساله بسیار مهمی است ،بهاین دلیل که ،این زبان ،تنها
زبانی است که کودکان بهبهترین نحو آن را متوجه میشوند.
پیشینه تحقیقات در سراسر جهان این مساله را اثبات میکند که
موثرترین راه برای آموزش مفاهیم و مهارتها بهکودکان،
استفاده از زبان مادری آنها است .این آموختهها ،در تمام عمر با
او خواهند بود«.
به نظر جنوا؛ »آموزش زبان مادری کامال طبیعی و ضروری است
و در ارتباطات انسانی ،بسیار مهم و مفید است .البته در کنار آن،
انسانها بهزبان مشترکی هم نیاز دارند تا بتوانند با یکدیگر
ارتباط برقرار کنند .با اینکه تنوع زبانی کامال یک مساله طبیعی
است اما ما انسانها ،بهزبان مشترکی نیاز داریم تا با کسانی که
خارج از حیطه زبان مادریمان هستند ،ارتباط برقرار کنیم .اما
عواطف و احساسات و اندیشهها و ارزشها و مفاهیم اینچنینی،
میتوانند بهبهترینشکل ،توسط زبان مادری هر فرد منتقل شوند
و در برخی موارد ،زبان مادری تنها ابزار موجود برای انتقال
مفاهیم ذکر شده است«...

آزار و اذیت زنان!
مدتی است که در روزنامهها و اخبار و شباه های اجتما ی میتوانیم
داستا های زیادی در مورد آزار و اذیت زنا بخوانیم .متاسفانه در کشورهای
مختل  ،زنا آزار جنسی زیادی را تجربه کرد اند.
امروز گرو بزرگی از زنا در کل دنیا ،به جنب میتو پیوستهاند .آ ها سعی
دارند توجه مردم را به ای امر ممم جلب کنند .بسیاری از آ ها ،تجارب بدی را
پشت سر گذاشته اند .امروز در مدارس و ادارات بزرگ در ای بار گفتکو
میشود.
به نظر م بح و گفتکو در ای مورد بسیار ممم است .چو با میشود که
ای کارها به تدریج کمتر شود .ما باید به بد یادیکر احترام بکذاریم و بدانیم
که بد هر کس متعلق به خود اوست!
آری کلمر 61 ،ساله
صفحه ۲
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یاد محمود علیزاده
گرامی باد!
» سویا -اریا اولساو «
سخ گوی پلیس استاامالام،
گفته است پی از ایا کاه
ما به ماحال بارسایام اطاالع
یافتیم که ی نفر با بارب
چاقو مجروح شاد اسات و
فرد مماجم بارای لاحاظااتای
در مااحاال حبااور داشااتااه
است و سپس فرار کرد.
حادثه حاوالای ساا ات 61
روز  61دسااامااباار اتاافااا
افااتاااد و دان ا آمااوزی کااه
ماااجاااروح شاااد باااود در
بیماارساتاا پاس از حادود
سا ت  1بعد از ظمر ،جا
خود را از دست داد .پلایاس
گااااافاااااتاااااه اسااااات یااااا
دان آموزی دیکر در حالی
که تال داشته میا نازاع
فرد مماجم و مقتول مداخله
کند مجروح شد است.
فرد مظنو به قتل ،بعدا در
نااازدیااااااای ماااحااال حاااادثاااه
دستکیر شد و اکنو تحات
بازداشت است .وکیل مدافع
فرد مظنو  ،گفته اسات کاه
نمایخاواهاد در ماورد ماوباوع در حاال
حابر صحبت کند.

یای از نقاشی های محمود

***

هرگز از مرگ نمراسید ام
اگر چه دستان

از ابتذال شكنند تر بود

هراس م باری ،همه از مرد در سرزمینی ست،

كه مزد گورك از آزادی آدمی افزو باشد
جست ،
یافت

و به اختیار برگزید

و از خویشت ِ خوی

بازویی پی افكند

اگر مرگ را ،از ای همه ارزشی بی تر باشد

حاشا،
حاشا
كه هرگز از مرگ هراسید باشم

احمد شاملو

صفحه ۳
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هوای سرد و تااریا دساامابار اسات.
وقتی از پنجر اتاقم بایارو را تامااشاا
میکنم قلبم پر از شادی میشاود .بار
سفایادی زمایا را پاوشااناد اسات .از
پشت همه پنجر ها نورهای قشنکای را
میبیانام .و هاماه ایا هاا ،نشاا دهاناد
کریسمس است .با مامانم به انباار مایرویام

و درخت کاجی را که هر سال با آ کاریساماس
را جش میگیرم را پیدا میکنیم.
با ای درخت کاج هزارا خاطار در ما زناد
میشود .وقتی که برای اولی بار که شاید ما
 1یا  1سال بی تر نداشتام باه هامارا مااماانام
باارای خااریااد ایاا درخاات رفااتاایاام .هااوای
سرد بود .م در کالساه خودم نشستاه باودم و
درخت کاج زیر کالساه م بود.
او روز یای از بمتری روزهاای زنادگای ما
بود.وقتی درخت کاج را به خونه آوردیام چاهقاد
ر ای درخت بهنظر م بزرگ و بلندباود .ولای
حاال دیکر ای درخت کاج نه تنماا بازرگ ناباود
و خیلی بهنظار ما کاوچا باود .و ایا فاقاط
گذشت زماا را نشاا مایدهاد کاه ما دیاکار
خیلی بزرگ شد ام.
وقتی مشغول تزیی درخت کاج بودیام .چاناد تاا
از شاخههای آ شاست و نشا دهند بااز هام
زما زیادی بود که گذشتاه .ایا درخات را باا
تااو هااای رنااکاای و قاالااب قشاانااکاای و سااتااار
درخشا تزیی کردیم .ای درخت باه خااناه ماا
ی بار دیکر شادی و شق را آورد.

تینا کالنترپور 61 ،ساله

اگر من بخواهم نقاش دنیا باشم
با رنگ آبی نقاشی میکنم
چو نمیخواهم دنیا و مردمان با كمبود آب
مواجه شوند؛ با جنگ و درگیرى آب را بهدست
آورند؛ چو شنید ام كه در آیند اى نه چندا
دور ،كشورها بر سر آب آشامیدنى با هم
ميجنکند .احتماال جنك جمانى سوم بهخاطر آب
رخ دهد .وابح است كه از آ به بعد
قدرتمندتری و ثروتمندتری كشور جما ،
كشورى است كه آب داشته باشد و آب مورد
نیاز و مورد استفاد مردمان را تامی كند.
ولى م  ،ای را نمیخواهم كه مردما یك
كشور در خوشبختى و سالمتى زندگى كنند و
مردما كشورهاى دیکر ،در فقیر با كمبود آب
مواجه شوند و در آخر بمیرند.
نه تنما ما آدمها ،بلكه جانوارا و گیاها هم
به آب نیاز دارند .اگر آب نباشد جانوارا و
گیاها هم میمیرند و زند ماند گیاها به آب
و خورشید بستکى دارد .ما همه میدانیم كه در
آب چه نعمت با ارزشى براى ما آدمها و همه
جانوارا و گیاها است .چه خوب است كه در
مصر آ تعادل برقرار كنیم و اسرا نكنیم تا
براى نسلهاى آیند باقى بماند.
سیما احمدى 61 ،ساله

من کریسمس را دوست دارم!
با فرارسید کریسمس احساس خوبی به م
میشود که
دست میدهد .ای احساس با
م به آدمهایی که در کریسمس تنما هستند
فار کنم .م آرزوی کریسمسی گرم و شاد
برای آ ها دارم .برای همی است که م
همیشه دوست دارم کریسمس را با خانواد و
دوستانم باشم.
م با کم ا بای خانواد ام درخت سفید
رنگ کریسمس را تزیی کرد و کادوهای ید
را در زیر آ میگذاریم.
صبح روز کریسمس ،هر ی کادوهای خود را
باز میکنیم و بعد از ظمر آ روز معموال
ممما های ما به خانه ما میآیند.
آ وقت باهم شام مخصوخ کریسمس را
میخوریم و بعد از آ با لباس راحت و
شیرکاکائو گرم به تماشای فیلم مینشینیم.
لحظات خوبی را در کنار هم داریم .وقتی فیلم
تمام شد همکی باهم بیرو رفته و بر روی
پوشید شد که چو
زمی از بر
کریستالهای برا میماند بر بازی میکنیم.
بعد از ای که روز خوبی را پشت سر گذاشتیم
و همه دوستا به خانههای خود رفتند م قبل
از ای که به رختخواب بروم به بیرو از
پنجر به بر های برا پوشید بر روی زمی
نکا میکنم و از دید آ ها لذت میبرم.
آدینا طاهری 61 ،ساله
صفحه 4

توصیف کریسمس
از پشت پنجر بیرو را نکا میکنم .هوا
تاری شد است و تمام الم ها روش
هستند .بر ها تاز پارو شد اند و ش و
نم بر روی زمی شد است.
م پشت پنجر خانهها ،شمعها و ستار های
زیادی با نور مخصوخ کریسمس میبینم.
در محوطه جلوی خانه ما ،کاجی با
الم های رنکی قرار دارد.
م همی طور که به کاج نکا میکنم و به
آهنگ قشنگ کریسمس گو میدهم ،به یاد
کشورهایی میافتم که هماکنو در جنگ
هستند .مردم مخصوصا بچهها ،فقط آرزوی
زند ماند دارند.
از ته قلبم برای همه
امسال م
آرزو می کنم که سالی خوب و بدو جنگ
داشته باشند.
شاهی محسنی 61 ،ساله

بابا نوئل همیشه لباس قرمز
میپوشد!
بهنظر م رنگ کریسمس قرمز است .بابا
نوئل همیشه لباس قرمز میپوشد و همه از
رنگ قرمز برای تزیی خانههایشا استفاد
میکنند .ما هم برای ایام کریسمس در
خان ِهما پرد و رومیزی قرمز داریم .بهنظر
م رنگ قرمز رنگ شاد و زیبایی است و
نشاط و شادی آدمها میشود و رنگ
با
مناسبی برای تمام جش ها و مراسم شادی
است .حت ّی گلهایی که برای کریسمس
استفاد میشود هم به رنگ قرمز است.
خیلیها رنگ سفید را رنگ کریسمس
میدانند .م با رنگ سفید هم موافق هستم
چو رنگ بر و زمستا هم سفید است
اما م رنگ قرمز را بی تر دوست دارم و
برای کریسمس مناسب میدانم.
آری کلمر 61 ،ساله
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رنگ خاکستری!
م جما را خاکستری میبینم و خاکستری
رنگ خواهم کرد و رنگ غریبی است .زیرا
بیا گر دو روییهاست ،دیکر کسی با دیکری
ی رنگ نیست .دروغ زیاد است و همه
نارفیقند.
رنگ خاکستری رنگ شروع و پایا زندگی
آدم است .رنگ خاک که آدم از آ است
خاکستری است .رنگ آدمها پس از مرد هم
خاکستری است.
هادی مظفری 61 ،ساله

دنیایی که در آن هستیم!
م خورشید را میكشیدم كه سمبل
خوشبختى انسا ها باشد .ابری سیا مملو از
بارا را نقاشى میكردم كه انسا های
غمکی با زندگیهای سخت را نشا دهد.
خانهاى میكشیدم كه همه فامیل در آ جمع
اند و با هم ممربا و شاد و خرم هستند.
آدمهایی را میكشیدم كه دست در دست هم
لبخند میزنند .انسا هایی در كنار
كبوترهاى سفید ،سمبل صلح را در دنیا
نشا میدهند .تفنگ را به نق مىآوردم كه
یادآور خشونت و جنگ در تمام جما است.
روى آ تفنگ یك خط قرمز میكشیدم براى
آ كه نشا دهم دنیا با صلح و بدو جنگ
و خشونت براى زندگى چهقدر زیباست .در
آخر قلبى را به طرح مىآوردم كه سمبل
برابر بود انسا ها ،حتى اگر با هم فر هم
داشته باشند.
آوا آقاخانی 61 ،ساله

مشکی رنگ زندگی من
مشای رنگ زندگی م  ،رنکی ساد ولی پر
معنا .شاید اگر حتی فرامو هم میکردم و
خاطرات سیا زندگیام را فرامو میکردم
باز هم رنگ زندگیام را مشای می کشدیدم.
آخر چه رنکی قشنگتر از رنگ پر سیا
پستوی اشق!
چه رنکی قشنگتر از بستر سرد ما شب
چمارد در آسما کبود!
حتی چه رنکی قشنگتر از چشما معصوم
تو؟!
مشای رنگ م است .چو م با رنگ
چشما تو معنی زندگی را فمیمدم .رنکی که
فقط برای غم نیست ،برای دوست داشت هم
هست.
رنکی که تجلی زیبایی چشما تو و شق به
تو در قلب م است!
رئو

مرگ حیوانات

اگر من میتوانستم تمام

و لذت آدمها!

جهان را نقاشی میکردم

اگر م میخواستم دنیا را نقاشی کنم با نکا
به زندگی سخت حیوانات میکشیدم.
تصویر میکردم که شیر چهقدر نارابی از
زندگی در قفس باغ وح است.
خرس قطبی جای مناسب و دلخوا ندارد.
کوسه در آب آلود بدو بال ،بهسختی نفس
میکشد و جوجهها که صرفا از تخم بیرو
میآیند تا کشته شوند!
خرگو و روبا که فدای لباس زیبای خود
میگردند .و پوستشا از بد شا کند
میشود تا پوشاک ما آدمها شود.
گاوهایی را میکشم که در گاوبازی با درد
زخمی و کشته میشوند.
ای حیوانات میمیرند و زجر میکشند برای
لذت برد ما آدم ها.

رنگ جما سیا است ،نه مثل نقشه آبی و
سبز.
رنگ آبی را فرار خیلیهاست و سبز برای
آدمهایی كه به سبب قدرت و تعصب ملی
میجنکند.
آدمها با شكم گرسنه میخوابند ،در حالیكه
خیلیها بی از انداز خود میخورند.
ت آدمها را میفروشند و حق آ ها را
مىخورند.
تیرها در هوا پرواز میكنند و قبرستا ها پر
میشوند.
به ای صورت رنگ جما غمکی است.
م جما را بر كس رنگ مىكردم اگر ای
شانس را داشتم
سفید یك رنگ خنثى است كه نشا دهند
صلح است .چیزى كه جما به آ نیاز دارد.
به جای جنگ و كشتار ،صلح و خوشحالی
را جانشی سازیم.
روح آدمیزاد با آزادی خوشبخت میشود.
شاید در ا زما بدیها نابود شود.

نورا معی  61 ،ساله
اگر توانایی کشید دنیای را میداشتم دنیا را
رنکارنگ میکشیدم که بتوانم مادری را که
در زای از دست داد کودک چمار سالها
در جنگ است را به جمانیا نشا دهم .به
گونهای میکشیدم که گریههای مادری دیکر
را بهخاطر مرگ جوان به جمانیا نشا
دهد.
گذشته از همه تاریایها و مشاالت،
گوشهای را برای زیبایی و ممربانی
میگذاشتم.
گوشهای نورانی که نور یادآور شق و
محبت است.
گوشهای که با تماشا کردن روشنایی در
قلب حامرانی کند.
محمد رجبی 61 ،ساله
اگر م نقا ای دنیا و جما بودم جما را
بهطور برابر و ی سا نقاشی میکردم .و
دالت را پررنگ نق میکردم.
زشت و زیبا و تفاوت رنگ پوستها(سیا و
سفید) را از بی میبردم و همه انسا ها را
در ی طبقه قرار میدادم تا هیچ تفاوتی بی
انسا ها وجود نداشته باشد.
از نظر محیطی ،بی تر از رنگهای قرمز و
سفید استفاد میکردم .زیرا که رنگ قرمز
نماد شق و محبت است و رنگ سفید نماد
صلح و آرام بود میا مردم.
آ ای دنیا ،چه زیبا و ادالنه برقرار
میشد!
نسری حیدری 61 ،ساله

اخوا  61 ،ساله
صفحه ۶
5

رزا باسم 61 ،ساله
م دنیا را بهخاطر تمام درگیریهایی كه در
جما اتفا میافتد تاریك و غمکی میكشم.
شد هزارا نفر
جنگ سوریه كه با
جا شا را از دست بدهند ،برد داری در
لیبی كه در آ مردم مثل یك كاال فروخته
میشوند و یا نابرابری كه در همه جای
جما یافت میشود.
اگر به تمامی اختالفاتی كه در نقاط مختل
جما رخ میدهد نکا كنیم ،متوجه خواهیم
شد كه در چه جما تاریك و غمانکیزی
زندگی میكنیم.
آرتی ربویا  61 ،ساله
در ای دنیای که جنگ و ویرانکی همه جا را
فراگرفته است تنما میتوا به آ رنگ سیا
و تیرگی زد.
اگر مجالی بیایم و بتوانم دنیا را ترسیم کنم،
طوری ترسیم خواهم کرد که از جنس صلح
و آرام و با لعابی از رنگ محبت باشد!
ممدی محمدی،
 61ساله
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Julkänsla
Julen skapar en julkänsla för mig
och det betyder att jag alltid tänker på folk som är ensamma eller
fattiga, jag önskar alltid att de
ska få en varm och trevlig jul.
Därför är jag alltid med mina
nära och kära på julen. Vi pyntar
vår vita julgran en vecka innan
jul och lägger presenter under
den. På julaftons morgonen öppnar vi presenterna, på eftermiddagen brukar våra gäster komma
till oss. Då äter vi julmiddag och
efteråt kollar vi på en julfilm
med myskläder och varm choklad och har en trevlig stund tillsammans. När vi har kollat klart
på filmen går vi alla ut till snön
som faller ner mot den glittrande
kristall marken och vi kör snöbollskrig med varandra. Då är
dagen slut och alla gäster går
hem och innan jag går och lägger
mig tittar jag ut genom fönstret
och kollar på den glittrande snön
som faller ner mot marken och
då njuter jag av det.

Vilken färg som
helst

Det skulle jag kunna
göra året om

Om vi fick möjligheten att dekorera en julgran till julen och nyåret 2018 med vilken färg som
helst så skulle vi dekorera den
med färgen vit. Inte bara för att
det är en ljus färg som kan lysa
upp den mörka vintertiden, utan
främst för att det symboliserar
fred. Tyvärr saknas fred i flera
länder och därför önskar vi att
alla kunde leva i frid och fred
under dessa juletider. Just nu är
det krig, otrygghet och andra
oroligheter i världen och på
grund av detta vill vi att vår gran
ska vara glänsande, annorlunda
och sprida budskapet om fred
och kärlek med sin vita färg. Julen handlar om kärlek och om att
bry sig om sina medmänniskor
och således vill vi önska er i världen en trygg, kärleksfull och
trevlig jul med vår vita julgran.

För mig betyder julen mycket.
En dag för att kunna slippa
tänka på något annat och bara
kunna umgås och mysa med sin
familj, sitta runt julgranen med
alla fina presenter, äta god mat
och frossa i sig massa godsaker.
Men tyvärr är det inte så för alla.
Det finns tusentals med människor som inte får chansen att dela
den mysiga traditionen med oss,
att kunna få ha denna julkänsla
precis som vi i Sverige, där nästan alla barn och vuxna har tillgång till.

Skriven av: Aryanaz och Kianaz

Adina Taheri, 15 år

Under julaftonstid, sitter vi alla
runt omkring varandra, glada
och kärleksfulla mot varann. Vi
pyntar julgranen och sätter ditt
stjärna på granen, vi gör julpyssel tillsammans och äter julbord.
Men det finaste med julen är att
kolla på alla fina och glittrande
snö änglar som faller ner, det
skulle jag kunna göra året om.
Sara Alihkani, 15 år

Ett svart regnmoln

Alla åtminstone
gör en god gärning
till de behövande!

Världen som vi befinner oss i
Jag skulle ha målat en sol
som symboliserar all lycka vi
människor upplever. Ett
svart regnmoln för alla människors mörka stunder. Fortsättningsvis skulle jag ha ritat ett hus där familjer har
möjlighet att samlas, hålla sig
varma och känna sig lyckliga. I min målning skulle ett
vapen också ta plats för allt
våld, elände och krig. Detta
vapen skulle jag sedan kryssa
över för att visa hur bra vi
klarar oss utan allt våld. Avslutningsvis skulle ett hjärta
ha avbildats som symbol för
alla människors lika värde
även om vi är annorlunda.

Hur jag upplever julen Jag står
vid fönstret. De har precis skottat snön och sandat vägen. Det
är mörkt ute. All julbelysning
är tänd. I alla fönster ser jag
adventsljus och stjärnor som
lyser starkt. På gården framför
vårat hus ser jag en julgran
med lampor i olika färger. Medan jag står och ser på granen
hör jag julsånger och samtidigt
tänker jag på människor i världen där det finns krig som hoppas på att överleva. Det jag önskar mig i jul är att alla åtminstone gör en god gärning till
de behövande!

Ava Aghahkani, 16 år
Sahin Mohseni, 15 år
۶ صفحه
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Världen är svart, inte
som på kartan blå och
grön
Det blåa är vägen där människor
flyr och gröna där människor
slåss om mark med makt och nationalism som motiv,
Människor sover med tomma
magar medan andra äter sig mer
än de kan
Människokroppar säljs och därmed deras rättigheter
Skott flyger i luften och kyrkogården fylls
Med det sagt så är världen målad
i sorgens färg
Jag skulle måla den i den motsatta färgen om jag fick chansen
Vit är en neutral färg som representerar fred
En sak världen behöver
Istället för krig och död, kan vi
ersätta den med fred och glädje
Människors själ skulle med frihet
ha lycka
Kanske då skulle det onda förstöras
Av Roza Basem. 15 år

Om jag skulle rita
om världen!
Om jag skulle rita världen hade
jag ritat den som en mörk och
dyster plats på grund av alla konflikter som pågår runt om i världen. Ett par exempel är kriget i
Syrien som har kostat tusentals
människor livet, slavhandeln i
Libyen där människor blir sålda
som om de vore objekt, eller
ojämlikheten som existerar överallt i världen.
Om man kollar på alla dispyter
som ständigt bryter ut i alla delar
av världen inser man vilken
mörk och sorglig värld man lever
i.
Artin razavian, 16 år

Om jag skulle måla om
världen!

Jag stödjer #Metoo
och #Kidstoo

skulle jag rita den från djurens
perspektiv. Jag skulle rita ett
olyckligt lejon på ett zoo, en isbjörn som inte har ett passande
hem, en haj utan fenor ligga medvetslös på vattnet, små kycklingar som föds för att dödas, kaniner och rävar som dödas för deras päls och tjurar som lider av
tjurfäktning. Alla dessa djur dödas och lider för människans behov.
Nora Moein, 16 år

kampanjen!

Men denna jul är lite
annorlunda
Jag brukar alltid koppla jul med
värme, glädje och ljus. Men denna
jul är lite annorlunda. Detta år har
varit speciellt både när det gäller
mitt privata liv och även hela världen. Året började med att Trump
valdes till USA:s president och slutade med slavhandeln i Libyen. Mitt
privatliv började med att min äldsta
syster flyttade till Turkiet samt att
min mellersta flyttade hemifrån vilket gjorde att jag blev tvungen att
vänja mig vid att vakna ensam varje
morgon. Men från den ljusa sidan
kommer jag för första gången att
fira jul och nyår utomlands i Turkiet
med mina systrar. Det är en tradition hos oss att kolla på VS Fashion
Show och ha myskväll med familjen
och avsluta kvällen hemma hos min
morbror som är äldsta sonen i släkten. Men i år kommer denna tradition att ändras då jag kommer fira
jul och nyår i Turkiet med mina
systrar. En sak jag alltid brukar
tänka på när julen närmar sig är att
julen är en högtid förknippad med
glädje, kärlek och familj etc. Men i
dagens samhälle finns det många
barn liksom vuxna som inte har
denna möjlighet att fira jul med
nära och kära. Exempelvis barnen i
Syrien som lever ensamma utan familj och kärlek eller alla de föräldrar som förlorade sina barn i slavhandeln som pågår i Libyen. Jag
tycker att julen ska vara en glad
högtid för alla. Vi som har det bra
borde hjälpa dem som inte har det
lika bra så att de också ska få möjligheten att ha en god jul.
Ailin Allenthomasian, 16 år

۷ صفحه

Jag har själv inte blivit utsatt för
sexuella trakasserier. Men jag har
hört att många har blivit det. Därför
stödjer jag #Metoo och #Kidstoo
kampanjen där kvinnor och barn
världen över har berättat att de har
blivit sexuellt trakasserade. #Metoo
började med att Hollywood skådespelerskan Alyssa Milanos Sex anklagelser mot en Hollywood regissör
( Harvey Weinstein ) nu har denna
kampanj mot sexuella trakasserier
blivit så stor i världen att den har
nåt sverige där tusentals svenska
kvinnor har berättat om att de har
blivit sexuellt ofredade. Fastän jag
stödjer denna kampanj så tycker
inte jag att det räcker med att man
bara jobbar med de som har blivit
utsatta utan parallellt med det måste
vi jobba med att förebyggande arbetet så att färre blir utsatta får sådana
övergrepp. Detta kan börja redan i
förskolan där man lär barn grunderna för att sätta gränser och veta att
”min kropp är min kropp”. Jag hoppas även att iranska kvinnorna och
barn ska kunna utnyttja den här
möjligheten så att världen så att
världen ska höra deras skrik på
hjälp.
Hanif Sabzipour, 13 år

Student______________
Decamber 2017

TOMTEN
Ursprungligen publicerad i Ny
Illustrerad Tidning 1881.
Midvinternattens köld är
hård,
stjärnorna gnistra och
glimma.
Alla sova i enslig gård
djupt under midnattstimma.
Månen vandrar sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endast tomten är vaken.
Står där så grå vid ladgårdsdörr,
grå mot den vita driva,
tittar, som många vintrar förr,
upp emot månens skiva,
tittar mot skogen, där gran och
fur
drar kring gården sin dunkla
mur,
grubblar, fast ej det lär båta,
över en underlig gåta.
För sin hand genom skägg och
hår,
skakar huvud och hätta
»nej, den gåtan är alltför svår,
nej, jag gissar ej detta»
slår, som han plägar, inom kort
slika spörjande tankar bort,
går att ordna och pyssla,
går att sköta sin syssla.
Går till visthus och redskapshus,
känner på alla låsen
korna drömma vid månens ljus
sommardrömmar i båsen;
glömsk av sele och pisk och
töm
Pålle i stallet har ock en dröm:
krubban han lutar över
fylls av doftande klöver;
Går till stängslet för lamm och
får,
ser, hur de sova där inne;
går till hönsen, där tuppen står
stolt på sin högsta pinne;
Karo i hundbots halm mår
gott,
vaknar och viftar svansen
smått,
Karo sin tomte känner,
de äro gode vänner
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Tomten smyger sig sist att se
husbondfolket det kära,
länge och väl han märkt, att de
hålla hans flit i ära;
barnens kammar han sen på tå
nalkas att se de söta små,
ingen må det förtycka:
det är hans största lycka.
Så har han sett dem, far och son,
ren genom många leder
slumra som barn; men varifrån
kommo de väl hit neder?
Släkte följde på släkte snart,
blomstrade, åldrades, gick --- men vart?
Gåtan, som icke låter
gissa sig, kom så åter!
Tomten vandrar till ladans loft:
där har han bo och fäste
högt på skullen i höets doft,
nära vid svalans näste;
nu är väl svalans boning tom,
men till våren med blad och blom
kommer hon nog tillbaka,
följd av sin näpna maka.
Då har hon alltid att kvittra om
månget ett färdeminne,
intet likväl om gåtan, som
rör sig i tomtens sinne.
Genom en springa i ladans vägg
lyser månen på gubbens skägg,
strimman på skägget blänker,
tomten grubblar och tänker.
Tyst är skogen och nejden all,
livet där ute är fruset,
blott från fjärran av forsens fall
höres helt sakta bruset.
Tomten lyssnar och, halvt i dröm,
tycker sig höra tidens ström,
undrar, varthän den skall fara,
undrar, var källan må vara.
Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma.
Alla sova i enslig gård
gott intill morgontimma.
Månen sänker sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit
på taken.
Endast tomten
är vaken.

Viktor
Rydberg

