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 مقدمه
 

 

  مقدمه 

یک روز برفي پشت پنجره ایستاده بودم و بیرون را تماشا مي 

كردم . دانه های برف رقص كنان مي آمدند و روی همه چیز مي 

یوار ها، روی آفتاب نشستند . روی بند رخت، روی درخت ها، سر د

لب كرت، روی همه چیز . دانه ی بزرگي طرف پنجره مي آمد . 

دستم را از دریچه بیرون بردم و زیر دانه ی برف گرفتم . دانه آرام 

كف دستم نشست. چقدر سفید و تمیز بود! چه شکل و بریدگي 

زیر لب به خودم گفتم : كاش این دانه ی  !زیبا و منظمي داشت

 !ت و سرگذشتش را برایم مي گفتبرف زبان داش

در این وقت دانه ی برف صدا داد و گفت : اگر میل داری بداني من 

 كنم. سرگذشتم چیست، گوش كن برایت تعریف

 

 
 

من چند ماه پیش یک قطره آب توی دریای خزر بودم . همراه 

 میلیارد ها میلیارد قطره ی دیگر این ور و آن ور مي رفتم و روز مي 

 

آفتاب گرمي مي  دم . یک روز تابستان روی دریا مي گشتم .گذران

تابید. من گرم شدم و بخار شدم. هزاران هزار قطره ی دیگر هم با 

من بخار شدند . ما از سبکي پر درآورده بودیم و خود به خود باال 

 . مي رفتیم . باد دنبال مان افتاده بود و ما را به هر طرف مي كشاند

كه دیگر آدم ها را ندیدیم . از هر سو توده های آنقدر باال رفتیم 

بخار مي آمد و به ما مي چسبید . گاهي هم ما مي رفتیم و به توده 

های بزرگ تر مي چسبیدیم و در هم مي رفتیم و فشرده مي شدیم 

و باز هم كیپ هم راه مي رفتیم و باال مي رفتیم و دور تر مي رفتیم 

گاهي جلو آفتاب را  . شدیم و زیاد تر مي شدیم و فشرده تر مي

مي گرفتیم و گاهي جلو ماه و ستارگان را و آنوقت شب را تاریک 

 . تر مي كردیم

 
آنطور كه بعضي از ذره های بخار مي گفتند: ما ابر شده بودیم ، باد 

توی ما مي زد و ما را به شکل های عجیب و غریبي در مي آورد. 

 

 

 دبستانمقطع  دکنندگانیزدبا ژهیو

 (سومتا  اول هیپا)



را به شکل شتر و آدم و خر خودم كه توی دریا بودم ، گاهي ابر ها 

نمي دانم چند ماه در آسمان سرگردان بودیم. ما  .و غیره مي دیدم

خیلي باال رفته بودیم. هوا سرد شده بود. آنقدر توی هم رفته 

بودیم كه نمي توانستیم دست و پای خود را دراز كنیم. دسته 

جمعي حركت مي كردیم. من نمي دانستم كجا مي رویم . دور و برم 

ا هم نمي دیدم . از آفتاب خبری نبود . گویا ما خودمان جلو ر

آفتاب را گرفته بودیم . خیلي وسعت داشتیم . چند صد كیلومتر 

 .درازا و پهنا داشتیم . مي خواستیم باران شویم و برگردیم زمین

من از شوق زمین دل تو دلم نبود. مدتي گذشت. ما همه نیمي آب 

باران مي شدیم . ناگهان هوا چنان بودیم و نیمي بخار. داشتیم 

سرد شد كه من لرزیدم و همه لرزیدند . به دور و برم نگاه كردم. به 

یکي گفتم : چه شده ؟ جواب داد : حاال در زمین ، آنجا كه ما 

هستیم ، زمستان است . البته در جاهای دیگر ممکن است هوا گرم 

 ن شویم . نگاه كنباشد. این سرمای ناگهاني دیگر نمي گذارد ما بارا

 …من دارم برف مي شوم . تو خودت هم !

رفیقم نتوانست حرفش را ادامه بدهد . برف شد و راه افتاد طرف 

زمین . دنبال او ، من و هزاران هزار ذره ی دیگر هم یکي پس از 

وقتي توی دریا بودم ، . دیگری برف شدیم و بر زمین باریدیم

سنگین بودم . اما حاال سبک شده بودم . مثل پركاه پرواز مي كردم 

. سرما را هم نمي فهمیدم . سرما جزو بدن من شده بود. رقص مي 

وقتي به زمین نزدیک شدم ، دیدم دارم . كردیم و پایین مي آمدیم

 ! در شهر تبریز مي افتم . از دریای خزر چقدر دور شده بودم

از آن باال مي دیدم كه بچه ای دارد سگي را باد كتک مي زند و 

دیدم اگر همینجوری بروم یکراست خواهم  .سگ زوزه مي كشد 

افتاد روی سر چنین بچه ای ، از باد خواهش كردم كه مرا نجات 

مرا برداشت  . بدهد و جای دیگری ببرد. باد خواهشم را قبول كرد

ستت را زیر من گرفتي ازت خوشم و آورد اینجا . وقتي دیدم تو د

در همین جا صدای دانه ی برف برید. نگاه كردم دیدم آب …آمد و

 .شده است

را با روشي « های برفدانه»كنون بیاییم با هم آموزش نقاشي ا

 :مشابه مرور كنیم. برای این منظور نیاز به وسایل ذیل داریم

 مدادد -

 كشخط -

 ی كاغذصفحه -

 .ها برای رسم مثلثگیری زاویهزهنقاله برای اندا -
 

 
 

 چگونه باید عمل کنیم؟

 

متر در سانتي 9االضالع با اضالع هر یک یک مثلث متساویابتدا 

كنیم. باید یاداوری كنیم قسمت باال و در سمت چپ كاغذ رسم مي

 9هر ضلع .درجه خواهد بود 60ی این مثلث كه هر زاویه

ترتیب هر تقسیم كنید؛ بدین متری را به سه قسمت مساویسانتي

متر طول خواهد داشت. در مركز هر ضلع، یک سانتي 3قسمت 

ی آن نصف ای كه اندازهگونهاالضالع رسم كنید بهمثلث متساوی

سمت بیرون مثلث اصلي ها باید بهمثلث اصلي باشد. این مثلث

متر سانتي 9كه طول هر ضلع از مثلث اصلي علت اینرسم شوند. به

متر سانتي 3تر االضالع كوچکمتساوی ت، ضلع سه مثلثاس

های بیروني شکل حاصل را مشاهده كنیم یک خواهد بود. وقتي لبه

ضلع تشکیل شده  12را خواهیم دید كه از « ضلعيی ششستاره»

 .ی كاغذ منتقل كنیداست. این شکل را به قسمت وسط صفحه
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