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وقتی نزدیک عید نوروز بود، مامان چقدر کار  یک لحظه فکر کن  
برای شستن، مرتب کردن طبقه ها، تعمیر    وسیله داشت! ... کلی  

که همگی منتظر بودن  مرتب کردن اسباب بازی ها    نه،اوسایل خ 
 شوند.  مرتب و تمیز

 ، کارها  دکردنداداش به مامان کمک نمی   حاال اگر بابا و آبجی و

به ما  د  ه خوا  می   قریش   هسور بان در  دای مهرخ    !شد  م نمی شد، تازه مامان هم کلی خسته میابه موقع تم 
ای  هو کلی کار  د ، به همه خوش میگذرد کار دسته جمعی خیلی بهتر و سریع تر به نتیجه می رس  بگوید که 

 !خوب از هم یاد می گیریم
  ا ر آنهایکی از دیدی کاری دسته جمعی انجام شود نتیجه بهتری دارد؟ اگر بله  تعطیالت نوروز  در  شما هم  آیا  
 دوست داشتی.یا هرکاری که خودت بنویس   خاطرهن،  ا عکس بچسبقاشی کن،  ناین صفحه  در
 
 

 



  

جوان   مرد و ...ن بود. قد بلند، قوی، جوانا شهرش انتنها پهلو
نه و  ازورخ ید بهن خواسته بودن هر روز بیا ااز پهلو های محل 

ساعت ورزش کنند.  یک نماز جماعت مغرب و عشا،  از  بعد
  هم سر  آخر .  دن نی یاد بگیرازور بازو زیاد کنن و اخالق پهلو

    ای بخورند.  و دور هم لقمه بیندازندسفره  کی

،  ددادن   مشت و مال می  ا ر  ر و همدیگ  د روز بعد ورزش که حسابی خسته شده بودن  کی 
ن گفت  ا خیلی زیاد شده؟ چند نفر گفتن ما! پهلون پرسید: کی فکر می کنه زورش  ا پهلو

خدا  نوشته خدا از همه قوی تره! وقتی    ی آنرو.  و ببینیدراون کاشی باالی سر در ورودی  

... تو سوره فیل هم خدا    فیل   سوره   مثل واند.  حتما می ت  د انجام بده  راد کاری  هبخوا
ترین دشمنانم را از بین ببرم.  قوی هستم و اگر بخواهم می توانم قوی  من    وید خواست بگ 

پهلوان ادامه داد بله بچه ها! اصال زور خدا با زور ما آدمها متفاوته و قابل قیاس باهم  
 نیست.
 مان را زیاد کنیم؟نیم زور و قدرتااستی، تو تا حاال فکر کردی چه جوری می تور

 

 

 

 



 

  

بود برای من دیگه دفتر و مدادرنگی  یچ وقت نقاشی کشیدن رو دوست نداشت! به مامان گفته  ه
تود نخری نمیادا. من نمی  در  از آب  با   ... نم و هیچ وقت خوب  این موضوع رو  تصمیم گرفت 

، بازدید از یک موزه!  بروند  اردو  بهاتفاقا هفته بعد قرار بود بچه ها  رد...  ذا گن با معلمش هم درمی
نقاش دوسی!  تابلوهای  نکنم  فکر  باش   تبا خودش گفت  برداشته  امتحان می کنم  !موم   !ولی 

های  خانم معلم یاد بچگی ا تعریف کرد.  خالصه بعد از روز اردو، رفت پیش خانم معلم و ماجرا ر
م وقتی هم ه  دوست نداشت و گفت: من  ارکشیدن  زمان که اصال نقاشی  در آن  خودش افتاد.  

بیشتر کردم    ا تعداد نقطه ها رذاشتم! کم کم  گ   سن تو بودم زنگ نقاشی فقط روی کاغذ نقطه می 
دید و گفت: آفرین!    ن ران روزها بود که خانم معلم نقاشی ماکنم! ... هم   آنها را رنگو سعی کردم  

  !ولی چه فایده ... اینکه نقاشی نیست  بلهبیشتر کردی! گفتم    اینم که امروز تعداد نقطه ها رب  می

  سوره یادته بهتون گفته بودم   . استفت  خانم معلم ادامه داد: مهم سعی و تالش تو برای پیشر

به  به ما می گوید اصال غصه نخور فقط تالش کن. من به تالش هایت نمره می دهم.    همزه 
حاال  ه!ت نگاه کن. هرکس نسبت به اول سال پیشرفت داشته و این خیلی خوبننقاشی دوستا

 م؟!  نمایشگاه برپا کنی کتمام نقاشی های تو و دوستات یااز  ، بعدموافقی هفته بعد
 
اگر دوست داشتی برای ما بنویس شما چه زمانی حسی شبیه به این دوستت داشتی  من!    رفیق  

   !؟و صرفنظر از نتیجه تالش زیاد کردی 
 

 



  

فکری هم روی تخته می   اول سال خانم معلم گفت، هرکس از بین کارهای خوبی که با هم
انجام  آن کارها را  که هر روز    دو تالش کن  دانتخاب کن  دکه دوست دار  انویسیم، کارهایی ر

 به خودش بدهد.  امتیاز  ازای انجام دادن هر کدام از کارها یک . بعد در دهد
من    شروع کردیم به شمردن امتیازهایمان.   مدرسه  درماه از سال گذشت. یک روز   ۳خالصه  

کمی    ان را دیم متوجه شدیم که اگر تالشمشمردیم و با هم حرف ز ا  و دوستم وقتی امتیازها ر
  ی مک. ما فقط  بردیم االن امتیاز بیشتری داشتیمباالتر می   ا ن را بیشتر می کردیم یا مثال صبرم
 .. با باالترین امتیاز فاصله داشتیم

به ما    عصر   سوره احسنت بر شما! شما دقیقا به نکته ای اشاره کردید که    د خانم معلم گفتن
 می گوید. 

حال در موقعیتی بودی که با خودت فکر کرده باشی کاش تالش بیشتری  به  تا  بگو    شماحاال  
 م یا اینکه خوش حال باشی از اینکه تالش کردی و نتیجه خوبی گرفتی؟ می کرد

 حه بنویس. در این صفاگر دوست داشتی برای ما 

 

 



 

ها و موهای قهوه ای و من چشم   کوچکرادر  بمن رضا هستم.  
ا دلم می  ه  من بعضی وقتت!  سه ا بامزو خیلی هم  زیبایی دارد  

روز با مامان    یک  م صاف بود.یخواست شبیه برادرم بودم و موها
 تگفته دوس   به مامانمحرف می زدم. مامانم گفت که داداشم دیروز  

  در   م و با مامان  د ناکتاب بخو  دناتا بتو  شود مثل من زود بزرگ    د دار
چیزهایی  هم  راستش باورم نمیشد که من    د!نه ثبت نام کن اکتابخ

که   باشم  را  آرزو  برادرمداشته  داشتنش  باشی  به  د!  داشته  وقتی 

که بعضی    به ما یاد می دهد   تکاثر  سوره مامانم گفتم مادرم گفتن  
  می  ما درست نیست و فقط باعث ناراحتی خود اصال  از مقایسه ها 

تو  ود. ش می  عوض  در  هخال ام  یناولی  عادتق  و  خوب  ای  ه  ا 
تالش    ی رسیدن به آنهام و برایمقایسه کن  انبا خودم   ان رااطرافیانم

یم. شما هم تا به حال تجربه ای مثل رضا داشته اید؟ می توانی  کن
 برای ما تعریف کنی؟ 

 

 


