


ـت در وقـتّالـيّاين عـالمـت بـه مـعـنـاى انـجـام دادن فـع
د بالفاصلهتى ندارف وقت بيشتر است و ضرورمناسب و با صر

پس از تدريس ، انجام شود.

ـتّـالـيّت انجـام دادن فـعاين عـالمـت بـه مـعـنـاى ضـرور
كالس، بالفاصله بعد از خواندن متن است.در

اجعه به كتاب كار و انجام دادناين عالمت به معناى مر
ا مى8توان در كالست8ها رّاليّت در آن است. اين گونه فعّاليّفع

اهنماى مـوجـود دره به عاليـم ريا  خانه انجـام داد (در ايـن بـار
اجعه كنيد).كتاب كار مر
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سالم دوست من
خدا!
شيد در چاهخور
يكتا

من بنده8ى خداوندم
ست بوديم …ما بت پر

صبح روز بعد …
گىنداهنمايان زر

اين كتاب …
د!َرگم، بازادربر

اث پيامبرمير
اف!اسر

قايق چوبى
نگين
……

دست در دست دوست
گ8هاآخرين بر

يك روز تعطيل
من معتقدم …

ىّرِباغ س
تالفى!

ها و پلنگ8هاى شيرباز
دم مرّقح

بهترين روز
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يادش به خير!
 بودى؛وما ديدم، كالس دلين بار كه تو رّو… ا

مثل يك غنچه8ى كوچك و زيباى گل؛ مثل غـنـچـه8اى كـه
هر صبح8دم با لبخند باز مى8شود.

يادت هست؟ …
م و مهربان باشى؛شيد» گرها مى8آموختى «مثل خورآن روز

ها مى8آيند»،ا تماشا كنى و هر وقت كه «ابر«شادى گل8ها» ر
ـ قطر ـ ره8هاى ريز بار«هديه8هاى او» ـ ت وا بر روى صوران ـ

ى؟دست8هاى خود احساس كنى. به ياد مى8آور
د»ّاه «با دوستانم» در «جشن تولفته8ام همرمى8گفتى ياد گر

ناـيم رد« و مـنك ـتكرش ـمنابـرهم نـاماما  و  اـدخ رـبماـيپ
.مشاب لاح شوخ و داش »ناكدوك

ها آموختىتو آن روز
ـاس»ّه8ى عــمــو عــبام پـاى «ســفــربــا ادب و احــتــر

بنشينى،
» خودت وِگىاى پاكيـزبا سعى و تالش «بـر

ه8ات بكوشىّ«نيمكت سبز» بوستان محل
و …

كــه آمــدى مـــثـــلـــوم بــه كـــالس س
اه نسيم پروازى كه همركبوتر
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دى؛ «مهربان8ترين دوست»مى8كند، به همه8جا سفر كر
ه8هاى طبيعت»، «لبخندّاه «بچا شناختى؛ به همرخود ر

ا ديدى؛پيامبر» ر
بعدها با محسن و صادق آشنا شدى و به «عاقبت

كار»8آن8ها و خودت انديشيدى.
اهى بــا هـــديـــه8اى دوســـت داشـــتـــنـــى هـــمـــرروز

فـتـى؛ان ردم» بـه «عـيـادت» بـيـمــار«دانـاتـريـن مـر
دى.كت كرى ديگر در «جشن مسلمانان»8شرروز

گانجام، يك روز با خودت گفتى8«من بزرو سر
گـى8اتندشده8ام» و به «بهترين تصميـم»هـاى ز

دى.فكر كر

ى؟ا به خاطر دارم ركالس چهار
اه با مصطفـى و خـالـد بـهآن روز كه هـمـر

فتى؛ ازى به يادمانـدنـى» ر«سفـر
«مــســاجــد مــســلــمــانــان» ديــدن

تدـــوخ8»ـــتسود8ىاــــرب«88و8ىدـــرك
!ىدروآ8 هارمه هب ىنيريش تارطاخ

نگ انشا»آن روز كه در «ز
دى!ا انتخاب كرموضوع «رؤياهاى من» ر

گوش8هـا در آن «شـامـگـاهـه خـرّاى آن بـچدى و برا بـه زبـان آورو آن روز، كه رؤيـاهـاى قـشـنـگـت ر



دى!ى» آرزوهاى شيرين كرپاييز

اكنون كالس پنجم هستى؛
گ8تر و داناتر شده8اى.بزر

خوب فكر مى8كنى، خوب
ى.مى فهمى، خوب تصميم مى8گير

اا مى8شناسى. خوب8ها رخوبى8ها ر
ى،دوست دار

ى هميشه خوب باشى.و دوست دار
ايـت هـديــه8هــايــى ازه بــرمـن هــم، دوبــار

ده8ام.آسمان آور
استى! پايان امسال، وقت خداحافظـىر



 و توستمن
و من شايد «بى8تو» غمگين بشوم اما «معتقدم» ما مى8توانيم «هميشه بـا هـم» و هـمـيـشـه بـه يـاد هـم

باشيم.
اىا «برگار» در ذهنت باقـى بـمـانـد و مـرگ من» اين است كه از من يك «تـصـويـر مـانـد«آرزوى بزر

اموش نكنى.گى» فرندز

اكنون در انتها
سد8و «دست درها به پايان برى است كه انتظاراى من، روزايت بگويم كه «بهترين روز» بربگذار بر

ا با شادى و اميد به تماشا بنشينم.دست دوست»8، آمدن «صبح روز بعد» ر

تا آن روز
و به اميد آن روز

 پيچكـى كـه هـرِ سبـزِتاز مى8كنـم؛ مـثـل دس هميشگـى، بـه سـويـت درِا به نشانـه8ى دوسـتـىدستـم ر
از مى8شود.ان در بى8كرِصبحگاه، به سوى آسمان

خداى «يكتا» پشت و پناهت.

)١٧٣ان ـ آيه�ى ه�ى آل�عمر(سورُ كـيـلَوـْ الَـمْـعِ نَ وُـهّـا الـلَــنُـبْـسَح

پشت و پناه ما خداست
بى!و چه پشت و پناه خو


