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تیله

در قدیم بچهها (بیشتر پسر بچهها) روی زمین چالههایی (پنج  -شش تا) ب
میکندند و گویهای شیشهای کوچکی(به اندازه تقریبا دو برابر یک نخود)را در
نوک انگشت شصت و انگشت وسط به داخل یکی از گودالها بیندازند ،اگر افتاد
چاله به سمت چاله بعدی با همان شیوه مخصوص باید پرت میکرد و اگر هم نم
وقتی ادامه دارد که یکی زودتر از بقیه همه چالهها را طی کند یا اینکه به توافق خو
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تعداد شرکتکنند
دایره پشت سر دیگران می
حواسشان را جمع کنند و او ر
را بردارد و دنبال گرگ بدود ،اگر
تشویق میکنند که گرگ را بگیرد.
دستمال پشتش انداخته شده ،نفهمد و
او انداختهاند ،باید در وسط دایرهبنشیند .ای
انجام نمیشد .امروزه ،میتوان کودکان را با هد

این بازی معموال با  4نفر انجام میشود ،ابتدا تکهه
میشود ،سپس کاغذها به شکل یکسان تا میشود تا کس
آگاه شدند (البته غیر از شاه کسی نامش را فعال لو نمیدهد
میگوید« :دزد را از میان این دو پیدا کن ».صحنه حساس باز
حالت در پی خواهد داشت .اگر حدس وزیر درست بود که شاه
جالد را اشتباها به جای دزد معرفی کرده بود ،معموال جالد بالفاص
تا جالد وزیر بخت برگشته را تنبیه کند .شکنجهها معموال «کمی کو
طول نمیکشد؛ در نیم ساعت میتوان بیش از شش یا هفت مرتبه بازی

آشنایی کودکان امروز با بازیهای سنتی ایرانی

(بخش اول)

دسته پلی استیشن را زمین بگذار

تبلتها ،گوشیها و صفحههای مونیتور ،چشمان بچههای ا
گذشته و نسل کودک امروز این سرزمین ،بازیهای واقعی و ح
روانشناسان و جامعه شناسان بسیاری هستند که به بازگشت
هوش اجتماعی کودکانمان را افزایش میدهند و جامعه پذیری
مزمن ،سوغاتی رویکرد افراطی استفاده از فناوریهای نوین د
ی
بازیهای مجازی هستند .آنچه پیش روی شماست ،تالش م 
مشغول میکرد ،امید دوباره در بازگشت کودکان به بازی های ح

