
تابستان آمده است…
اجويى مى�روند.اغ ماجره از خانه�ى خود دور شده و به سرّه بدون توجّچند تا بچ

گ�ها پنهان شده، يك در كوچك مى�بينند.ى كه بين برآن�ها در داخل ديوار
سند اين در به كجا باز مى�شود؟ …ب به�هم نگاه مى�كنند. گويى مى�خواهند بپرّبا تعج

دن در تالش مى�كنند!كراى بازو بر
ا تماشا مى�كنند.ا قطع مى�كنند و آن�ها رى خود رشيد بازهاد و فرفر
ه در، با صداى جيغ مانندى باز مى�شود.ند و باالخرا به كار مى�گيره�ها، زور بازويشان رّبچ
ه�ها ورود به اين باغ ممنوع است.ّشيد جلو مى�رود و به آن�ها مى�گويد: بچفر

د باغ مى�شوند.شيد واره به فرّولى آن�ها بدون توج
د آن بشويد.ه�ى صاحب باغ واره�ها شما نبايد بدون اجازّهاد مى�گويد: بچفر

هى نمى�كنند.ّآن�ها باز هم توج
 بلند و حوضچه�اى پر از آب در وسط آن.ًهايى نسبتايك باغ كوچك است؛ با ديوار

هيچ�كسى آن�جا نيست.
 …دينك ىزاب غاب نآ رد ديرادن هزاجا امش اّما :ديوگ�ىم اه�نآ هب ىدنلب ىادص اب غاب نوريب زا هرابود هادفر

آن�جا مكانى خصوصى است.
ا آن�ها به گشت�و گذار خود در باغ ادامه مى�دهند.ّام

ه نمى�كننـد.ّر ما توجّب به يك�ديگر نگاه مى�كنند و مى�گويند: آن�ها به تـذكّشيد با تعـجهاد و فرفر
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ه خطايشان كنيم؟ّا متوجچگونه آن�ها ر
                                          

خه پيدا مى�كنند؛ه�ها در گوشه�اى از باغ يك دوچرّآن بچ
ف�تـر يـكاه مـى�رود. آن طـراب اسـت، ولـى ركـمـى خـر

سيده.هاى رختى با انجيـرش درنيمكت است و در كنـار
ـرّاف پـر از عـلـV اسـت و بـوى گـل�هـاى مـعــطتـمـام اطـر

د…مز و زرسد؛ گل�هاى قرهمه�جا به مشام مى�ر
نند: جانمى جان … اين باغ جاى خوبىه�ها فرياد مى�زّبچ
ى است!اى بازبر

ُلها! و تعداد زيادى گدن انجيرو شروع مى�كنند به خور
خه مـى�شـونـد وى سوار دوچـرمى�كننـد! سـپـس چـنـدنـفـر

نند، فريادديك به ديوار دور مى�زحالى كه باعجله، نزدر
ى ما… ناگهان …!ّمى�كشند: اين باغ ماست… باغ سر

                                              
.دنك�ىم هاگن ار اه�هّچب هدروخ هرگ ىاهوربا اب غاب بحاص

د به خود مى�پيچند.آن�ها از در
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�حدس بزن بـراى بـچ١١١١١��حدس بزن بـراى بـچ. ��حدس بزن بـراى بـچ. ��حدس بزن بـراى بـچ. ��حدس بزن بـراى بـچ. � .ّّ ّّ ّّه�ها چـه اته�ها چـه اته�ها چـه اته�ها چـه اته�ها چـه اتّ ّّ فاقـىفاقـىفاقـىفاقـىفاقـىّ
افــتــاده اســت؟ نــظـــر خـــودت را روى يـــكافــتــاده اســت؟ نــظـــر خـــودت را روى يـــكافــتــاده اســت؟ نــظـــر خـــودت را روى يـــكافــتــاده اســت؟ نــظـــر خـــودت را روى يـــكافــتــاده اســت؟ نــظـــر خـــودت را روى يـــك
برگه�ى كاغذ بنويس و سپس به دوستانـتبرگه�ى كاغذ بنويس و سپس به دوستانـتبرگه�ى كاغذ بنويس و سپس به دوستانـتبرگه�ى كاغذ بنويس و سپس به دوستانـتبرگه�ى كاغذ بنويس و سپس به دوستانـت

نشان بده.نشان بده.نشان بده.نشان بده.نشان بده.
�فكركن، سپس پاسخ بده.٢٢٢٢٢���فكركن، سپس پاسخ بده.. ���فكركن، سپس پاسخ بده.. ���فكركن، سپس پاسخ بده.. ���فكركن، سپس پاسخ بده.. �� .
دند به آن سعى كرشيدهاد و فرفرا چر 

ر بدهند؟ّه�ها تذكّبچ
اى چه سودى برشيدهاد و فرفرر ّتذك 
ه�ها داشت؟ّآن بچ
دن آناى آگاه كـر بـرشيـدهاد و فـرفـر 

ى مى�تـوانـسـتـنـدهـاى ديـگـره�هـا چـه كـارّبـچ
انجام بدهند؟
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ا از آن�جا شـروع شـد كـه شـيـشـه�ى كـالس بـه طـرز مـاجـر
گـوشــى وف�هـاى درنـامـعـلـومـى شـكـسـت. از آن پـس حـر

اندند ديگرى بعضى�ها سعى مى�كرّپچ�پچ�ها زياد شد؛ حت
ر جلوه بدهند. گفته مى�شد شكستـن شـيـشـه كـارّا مقـصر

دم.فريد است. من هم، اين�طور فكر مى�كر
              
آن روز

احـتــى گــفــت:ا بــا نــاردار
ا بگو…استش رر

گفتم: باور كن … دروغ نمى�گويم.
گفت: تو از چه كسى شنيدى؟

گفتم: همه مى�گويند … همه!
ه�ها با چشم�هاى خودش ديده است؟ّگفت: كدام يك از بچ

نندف نمى�زه�ها كه بى�دليل حرّ يك كسى ديده … بچًگفتم: حتما
اا ر… اگر باور نمى�كنى، برويم پيش جمشيد … خود او اين ماجر

د.ايم تعريV كربر
                                                 

ا محكم فـشـار داد و بـاا مچ دستـم رنم كـه دارفى بـزخواستـم حـر
ن … صبر كن ببينم جمشيد چه مى�گويد:ف نزتندى گفت: توحر
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ام شنيدم كه شكستن�كنان گفت: من … من چيز زيادى نمى�دانم … ولى از شهرِْن و مّنِجمشيد م
شيشه�ى كالس، كار فريد است.

ى گفت: دوستـان مـن …نش�آميـزدوى ما گذاشت و با لحـن سـرزا روى شانه�هاى هـرا دستـش ردار
ا كه هيچ كدامتان نديده�ايد نقل مى�كنيد؟ى رشما چه طور چيز

                                       
ا و به�خصوص از دسـت مـن،ا خيلى از اين ماجـردار
ده بـودماحـت بـود. مـن هـم از خــطــايــى كــه كــرنــار

 بـه مـا مـى�گـفـت: ايـن�طــورًپـشـيـمـان بـودم. او دائـمـا
ف�ها آبروى فريد مى�رود …نمى�شود … با اين حر

ار از همه�ىا با اصرد … اين بود كه دارى كربايد كار
ا مربوط بودند؛ يعـنـى مـن،كسانى كه به ايـن مـاجـر

 فريد، خواست كه پيش آقاىِام و خودجمشيد، شهر
شيدى برويم.فر

                                        
ام پريده بود.نگ شهرر

فت و منتظر ماند.ا گربه سختى جلوى گريه�اش ر
سيد.شيدى عصبانى به�نظر مى�رآقاى فر
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ا ديديد؟فاق رّى اين اتِط شما شروع شده … بگو ببينم، شما كّا توس ماجرًاام، ظاهر: خب آقا شهر
فته�اى گفت: آقا بـاور كـنـيـدد و با صداى گـرا فرو بـرغضـش رُد، با پاك كـرام اشك�هايـش رشهـر

تقصير خود فريد است.
شيدى نفس عميقى كشيد و گفت: يعنى منظور شمـا ايـن اسـت كـه فـريـد خـودش ايـنآقاى فـر

ا سر زبان�ها انداخته است؟ف�ها رحر
د؟!ا پايين انداخت و گفت: آقا … اين فريد، خبرچينى مى�كند… اين عيبى ندارش رام سرشهر

ت چيست؟ى گفت: من كه گيج شده�ام … منظورب بيش�ترّشيدى با تعجآقاى فر
دم به اين و آن خبر مى�داد … من هما كه من مى�كرى ركاره، اين فريد هرام گفت: آقا اجازشهر

دم؟…ف بدى مـى�زد و گفت: مگـر حـرام كره با لحن تندى روبـه شـهـربه تالفى … فريد يـك بـار
ا به دروغ، گـنـاهان مى�گفتم … تـو چـه�طـور؟… تـو چـردى، من هم بـه ديـگـرهاى خطـا مـى�كـركـار
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ا اين مشكالت پيش آمد؟چر 
ام به خودشان حق دادها فريد و شهرچر 

نند؟ف بزبودند كه پشت سر يك ديگر حر
���اگر كسـى خـطـايـى كـنـد، وظـيـفـه�ى

دوستانش چيست؟
ا مــداخــلـــها در ايــن مــاجـــراگــر دار 

د چه مى�شد؟نمى�كر

دن من انداختى؟ بحث باالا به گرشكسته شدن شيشه ر
اد به�گونه�اى حـق رفت. هريك از آن دو سعى مى�كـرگر

به خود بدهد.
                                             

ى تكان داد. گويى فهميده بود جريانشيدى سرآقاى فر
ار است.از چه قر

د و گفت: كه اين�طور!…ى به آن دو كربعد نگاه معنادار
ا به فريادتانخيلى عجيب است!… من نمى�دانم اگر دار

ا به چه جاهايى مى�كشيد!سيد اين ماجرنمى�ر
و با طعنه گفت: آفرين به شما!

V تكـان داد وّى به عالمـت تـأسد به مـا، سـركرسپـس رو
گفت: و آفرين به همه�ى شما!

�با توج١١١١١�������با توج.�������با توج.�������با توج.�������با توج.������.ّّ ّّ ه به متن درس، با همكارىه به متن درس، با همكارىه به متن درس، با همكارىه به متن درس، با همكارىه به متن درس، با همكارىّ

……………��من                          
ا                          ……………دار

ام                     ……………شهر
جمشيد                   ……………
……………��فريد                       

……………                                        شيدىآقاى فر

ّّدوستانت مشخدوستانت مشخدوستانت مشخدوستانت مشخدوستانت مشخ ّّ ص كن.ص كن.ص كن.ص كن.ص كن.ّ
فــتــار شــايــســـتـــهچــه كــســانـــى ر 

هايى؟فتارداشتند؟ چه ر
تكب خطا شدند؟چه كسانى، مر 

چه خطاهايى؟

٢٢٢٢٢.....     ������������������������������ـتـتـتـتـتنننننــاــاــاــاــاــتتــتتـتسسسسسوووووددددد     ــاــاــاــاــاببببب     تتتتتالالالالالاااااـؤـؤـؤـؤـؤسسسسس     ــهــهــهــهــهببببب     ـهـهـهـهـهّجججججــوــوــوــوــوتتتتت     ــااــااـاببببب
�هههههرررررــااــااـابببببرررررددددد�����ـتـتـتـتـتـفـفــففـفگگگگگ     نننننآآآآآ     ىىىىىاااااـرـرـرـرـرجججججاااااممممم     ووووو     نننننــااــااـاــتتــتتـتسسسسساااااددددد     ىىىىى����ـوـوـوـوـوگگگگگووووو
.....نننننككككك

� با همكارى دوستانت داستان را٣٣٣٣٣��� با همكارى دوستانت داستان را.��� با همكارى دوستانت داستان را.��� با همكارى دوستانت داستان را.��� با همكارى دوستانت داستان را.��.
بـه�صـورت نـمـايـش در كـالس بـه اجـرابـه�صـورت نـمـايـش در كـالس بـه اجـرابـه�صـورت نـمـايـش در كـالس بـه اجـرابـه�صـورت نـمـايـش در كـالس بـه اجـرابـه�صـورت نـمـايـش در كـالس بـه اجـرا

درآوريد.درآوريد.درآوريد.درآوريد.درآوريد.
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ساعت ده و نيم …
ان هر دو تيم.فدارسه پر است از طرحياط مدر
ده …ساعت ياز

بازيكنان هر دو تيم آماده هستند.
ده و ربع …ساعت ياز

ى شروع مى�شود.باز
ى�كنان مى�دوند.باز

ند.داور هر�از�گاهى سوت مى�ز
ام هستند.ه�ها آرّبچ

ى به خوبى و خوشى تمام مى�شود.نيمه�ى اول باز

U�Å@MKÄ Ë U�dO� È“U�
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هـاپلنگ�ها و شيـر
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مساوى�اند.
انفــدارى�كــنـــان و طـــربـــاز

ند.ت مى�برّهمگى لذ
ى، يكىدر ميانه�ى نيمه�ى دوم باز

تكـبها مـرى�كنان تيـم شـيـراز باز
خطاى دست مى�شود.

ارتوپ در اختيار تيم پلنگ�ها قر
د.مى�گير



انفدار هياهوى طـر
ها بلند مى�شود.شير

ى ادامه مى�يابد.باز
ى، در اواخر بازًتقريبا

ى�كــنـــانيــكــى از بـــاز
پـلـنـگ�هـا بـه يــكــى از

ند.ها لگد مى�زشير
دداور، پنالتى مى�گير

ل مى�شود.ُو گ
ان پلـنـگ�هـافـدارطـر

اض مى�كننـد واعتر
اهســــــــــروصــــــــــدا ر

ند.مى�انداز
ش بـــــهمـــــربـــــى ورز

ر مى�دهد.ّآن�ها تذك
ه�ها …ّا يكى دو تا از بچّام

ا نگاه كنيد … مثل …ــ شير�ها ر
تر شبيه … ــ چه پلنگ�هايى!… چه شجاعتى! … بيش

ــ شما شير هستيد يا …؟
ــ شما پلنگ�ها چه؟…
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اض نمى�كنند،فتار آن�ها اعتره�ها نه تنها به رّه�ى بچّبقي
ى مى�كنند.فداربلكه فقط از تيم خود طر

ااكنون فقط آن دو نفر نيستند كه تيم�هاى يك�ديگر ر
ه مى�كنند. بلكه تعداد زيادى به جان يك�ديگـرمسخر

ا بـهان تيم خـود رفـدارف�هايشـان طـرافتاده�انـد و بـا حـر
�مى�دار��ند!خنده وا

و بحث باّها و پلنگ�ها از جرش، شيربا سوت مربى ورز
يك�ديگر دست مى�كشند.

د!ى تصميم جديدى مى�گيرّمرب
ى ناتمام مى�ماند.باز
احت مى�شوند.ه�ها نارّبچ

ه�ها مى�گويند: تقصير آن دو نفـر اسـت …ّبعضى از بچ
اج كنيد …ى اخرا از بازآن دو نفر ر

ف�هاى حرًاا ظاهرّى مى�گويد: امّمرب
اى هـمـه�ى شـمـا خــنــده�دارآن�هـا بـر

بود… اين�طور نيست؟!
آن�ها سكوت مى�كنند.

١١١١١.....�������������������������������تتتتتفففففگگگگگ     تتتتتتتتتتسسسسسوووووددددد     اااااببببب     ����ووووو     نننننككككك     لللللاااااؤؤؤؤؤسسسسس     وووووااااا     زززززااااا     .....نننننككككك     وووووگگگگگووووو
.....سسسسسيييييووووونننننببببب     اااااررررر     شششششخخخخخسسسسساااااپپپپپ     هههههگگگگگرررررببببب     كككككييييي     ىىىىىوووووررررررررررببببب

ى دو تيم ناتمام ماند؟ا بازچر 
ــفــاقــاتّ چـگــونــه مــى�شــود از ايــن�گــونــه ات

د؟ى كرگيرجلو
�يكى از جمله�ها را انتخاب كن و با استفاده٢٢٢٢٢���يكى از جمله�ها را انتخاب كن و با استفاده. ���يكى از جمله�ها را انتخاب كن و با استفاده. ���يكى از جمله�ها را انتخاب كن و با استفاده. ���يكى از جمله�ها را انتخاب كن و با استفاده. �� .

از آن، براى دوستانت بگو.از آن، براى دوستانت بگو.از آن، براى دوستانت بگو.از آن، براى دوستانت بگو.از آن، براى دوستانت بگو.
؟ىراد غارسـ ـ ناتساد نيا هب هيبشـ ـ ار ىرگيد دراوم ايآ 

 يادم مى�آيد يك بار …
د…يكى از دوستانم تعريV مى�كر 

 يك بار شاهد بودم …
 همين چند وقت پيش …

�با استفاده از سؤال در قالب يك ٣٣٣٣٣����با استفاده از سؤال در قالب يك . ����با استفاده از سؤال در قالب يك . ����با استفاده از سؤال در قالب يك . ����با استفاده از سؤال در قالب يك . ���ّّفـعفـعفـعفـعفـع.  ّّ ّّاليالياليالياليّ تتتتّتّّ
.....گروهى با دوستانت گفت وگو كنگروهى با دوستانت گفت وگو كنگروهى با دوستانت گفت وگو كنگروهى با دوستانت گفت وگو كنگروهى با دوستانت گفت وگو كن

 آيا طرفدارى از تيـم مـورد عـالقـه مـى�تـوانـد بـهـانـه�ى
خوبى براى مسخره�كردن تيم رقيب باشد؟
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ا كه از دور مى�آمد نشان دادند و گفتند: بابا آمد.دى رمردم، پيرمر
                                                                             

ـ رها در منزد مهربانى بود كه آن روزمربابا، پير ـ خدمتل امام خمينى ـ هبر انقالب اسالمى ـ
دما كه مـرد. او هر وقت به نانوايى مى�آمد، با فـروتـنـى و ادب، جـواب سـؤال�هـايـى رمى�كـر
سيدند؛ به آن�ها مى�داد. نانوا هم مى�گفت: سالم همه�ى ماه) مى�پره�ى امام�خمينى (ردربار
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ه به او نان مى�داد.ّسان و زودتر از بقيا به آقا برر
                                                                                   

جان …د تا به او نان بدهد، بابا گـفـت: نـه شـاطـراز كرف بابـا درا به طـرآن روز، وقتى نانوا دسـتـش ر
ممنونم … من بايد توى صV بايستم.

نانوا گفت: يعنى چه؟ … شما مى�خواهيد يك ساعت توى صV بايستيد تا نوبتتان شود؟ …
د، بـال ايشان مـى�بـراى منـزا بره) است و نـان ردم كه مى�دانستند بابـا در خـدمـت امـام خـمـيـنـى (رمر

دند و نگذاشتند در صV بايستد.ا به جلو برار، او راصر
م.دم به گريه افتاد و گفت: نه … ديگر تا نوبتم نشود، نان نمى�بر مرّتحببابا از اين همه م

دند. به بابا نگاه مى�كربّجهمه با تع
بابا ادامه داد:

�(ردم مى�گويند بابا خدمت�كار منزمودند، شنيده�ام در نانوايى، مرامام ديروز به من فر�ه)ل آقاى خمينى
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ند و هرچند تا نان كه بخواهىا جلو مى�براست و شما ر
ى.زودتر از نوبتت مى�گير

ند … نانوات دارّدم خيلى محببه ايشان گفتم: بله آقا، مر
�امام فرشته�ترد و نان برت دارّنيز محب���مود:ى مى�دهد. و

ا نكن … اين خـوب نـيـسـت كـه از ايـن خـانـه،اين كـار ر
عايت نوبت، خريد كنـد … تـو هـم مـانـنـدكسى بـدون ر

انا كه ديگـران در صV بايسـت … هـمـان نـانـى رديگـر
دم ضايع شود. من هم از مرّند، بگير … مبادا حقمى�گير

اراين به بعد، در صV مى�ايستم … خواهش مى�كنم اصر
نكنيد.

  براى خواندن  براى خواندن  براى خواندن  براى خواندن  براى خواندن

١١١١١.....���������������������تتتتترررررااااابببببععععع     سسسسسپپپپپسسسسس     ،،،،،نننننككككك     ررررركككككففففف     ��������������.....نننننككككك     لللللممممماااااككككك     اااااررررر     اااااههههه
ه) از اين كه بابا نوبتا امام خمينى (رچر 

احت شد؟ده بود، نارعايت نكرا رر
ه) به عـنـوان امـام خـمـيـنـى (رِفتـارايـن ر 

سى به مـاان، چه درمان ايرعزيز كشورهبرر
مى�دهد؟

� متن «براى خواندن» را بخوان..� متن «براى خواندن» را بخوان..� متن «براى خواندن» را بخوان..� متن «براى خواندن» را بخوان..� متن «براى خواندن» را بخوان.٢٢٢٢٢.
ه) چه مى�دانى؟ه�ى امام خمينى (ردربار 
او چگونه انسانى بود؟ 

در جنوب تهران، از دوردست�ها گنبدى طاليـى بـا
چهار مناره�ى بلند پيداست.

مدرم ىارب شمان هك تسا هتفخ كاخ رد ىدرم اج�نآ رد
.تسانشآ ناهج  و ناريا

ه و مرقدش روح�افزاست.ّنام او روح�الل
راگزور رايسب ىاه�ـىتخس اب هك تسا ىدـرم هّللا�حور

،ادخ زا زج ،شا�ىگدنز خيرات بات و چيپ رد و هدنارذگ ار
لباـقم رد نانآ ىوريپ و ىـتسود اب .تسا هتساـوخن ىراي
شالترپ و هاگآ ىمدرم ىربهر و هداـتسيا  ادخ نانمشد
.تسا هتفرگ هدهع هب ار

او رهبر كبـيـر انـقـالب اسـالمـى و بـنـيـان�گـذار نـظـام
جمهورى اسالمى است.

اينك سال�هاست كه از ميان ما رفته و جايش خالى
ـا خـاطـرات او، امـيـدهــا و آرزوهــاى او و راه وّاسـت ام

روش اطاعت او از خدا در بين ما زنده و پابرجاست.
ىهاگآ اب ،ناميا و هدارا اب وا نوچمه ،ىنيمخ نادنزرف ام و

دنلبرس و زارفارس ،دابآ ىناريا هب راختفا و رورغ اب و شناد و
.مينك�ىم ركف زوريپ و
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؟ىناد�ىم هچ ىمالسا بالقنا ى�هرابرد   
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