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 هوالحكيم

  استراتژي براي كودكان

  ردست و بُباران شُ
  شناسيآيت عنوان درس:
  داستان  آموزشي:ابزار كمك

  80شماره جلسه: 

  02/12/1393تاريخ: 

  مدارآيت كرد:روي

  
  .سبزه شوند تا يك رسم ايراني را تمرين كنند؛ كاشتندر اسفندماه هر سال، دختران در مدرسه جمع مي

اي كاشـته و ها، سبزه است. سبزه درظرفي ساده يا كوزهشود، يكي از سيني هفت سين كه پهن مي، سفرهدر عيد نوروز
  شود.پرورده مي

ي سروش آباد، خيلي رسم سبزه كاري را دوست دارند. آقاي معلم در اين روز مدرسه را به همسـرش و دختران مدرسه
اي است. او در اين روز از روزهاي ماه اسفند، با حوصـله وش سليقهگذارد. همسرش كبري خانم، زن خدختران روستا وامي

  آموزاند. ي عيد نوروز را ميي سفرهو محبت به دخترها روش كاشتن سبزه
ها را روي كنـد تـا دانـههـا كمـك مياند. كبري خانم به آنهر يك از دخترها يك ظرف و يك پاكت دانه با خود آورده

هاي زيبـا و بلنـدي تبـديل زنند و سپس بـه سـبزهها در روزهاي بعد جوانه ميي بكارند. اين دانهاي يا بشقابهاي كوزهظرف
  شوند.مي

********  
كاري را بياموزند، پسرها از مدرسه تعطيـل هسـتند. آيند تا از كبري خانم سبزهدر اين روز كه فقط دخترها به مدرسه مي

  زده كند.خواهد همه را شگفتاي انجام دهد؛ ميكه كار ويژه . او تصميم گرفته استهكار ننشستاما حسنك بي
  »شه، اصرار نكن.حسنك! اين طرح تو عملي نمي« -
  »فايده است.رضا درست ميگه حسن، اين كار بي« -
  »هاي رضا توجه نكن. رضا هميشه عادت داره نق بزنه.اسفنديار! به غر زدن« -
  »ه سبزه بكاري اين غر زدن و نق زدنه!؟شگم رو پشت بوم مدرسه نميكه مياين« -
تـا  40شـه ديگه هم بياريم، مي يتا 15تا گوني كوچيك خاك آورديم باال. اگه  25آره ديگه، پس چيه؟! ببين تا االن « -
  »گوني.

هاي روي پيشاني خـود را پـاك كـرد و سـمت س عميقي كشيد و با آستين كاپشن، عرقحسنك كه خسته شده بود، نف
  »پوشونيم.رو هم با خاك مي تا گوني ديگه، اين جا 15با «بام را نشان داد و گفت: راست پشت 

سـفت و  ،ي محوطـهرضا از حسن و اسفنديار فاصله گرفت و روي آن بخش كه حسـن نشـان داده بـود ايسـتاد. همـه
اري روي سـقف جـا سـقف مدرسـه اسـت. تـو داين«هاي محوطه كوفت و گفت: سيماني بود. پاهايش را محكم به سيمان

  »جا كه زمين كشاورزي نيست.ي عيد بكاري. اينريزي كه سبزهسيماني مدرسه خاك مي
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طرح من خيلي هم خوبه. يه كمي به مغـزت فشـار بيـار. «حسن گوني خاك را از اسفنديار گرفت و خالي كرد و گفت: 
كاريم، بعد اين بـام سـيماني هارو ميدونه ي بام مدرسه رو خاك ريختيم،فهمي كه وقتي سطح همهاگه يه كمي فكر كني مي

  »اي.شه بام سبزهچندروز ميپس از 
رو آبياري كني؟! بـا خـاك ريخـتن و بـذر پاشـيدن كـه سـبزه روئيـده  جاخواي اينمغز متفكر! بفرما چه جوري مي« -
  »شه!نمي

ظهر و عصر بنشين فكر كن. الكي  برات خوبه. سه وعده در روز، صبح و !حاال ديدي اصالً اهل فكر نيستي! فكر كن« -
آد. ت خوبه. ببين گل پسر، از حاال تا عيد، و حتي روزهـاي بعـد از عيـد، بـارون مـيتمرين نياز داره. براي آينده ،كه نيست

بـاره و ايـن باريد. خـب! بـارون از آسـمون ميچهار روز يه بارون شديد مي -پارسال يادت رفته! فراموش كردي كه هر سه
  »رو كردم. طرح من حرف نداره. كنه. حاال ديدي كه فكر همه جارو آبياري مي زارسبزه

. هنوز راضي نشده بود كه طرح حسـن عملـي خواهـد اشترضا و اسفنديار نگاهي به آسمان كردند. رضا كمي ترديد د
  شد يا نه.

ببين آقا رضا، تو هم مثـل «ي اين دانست كه او راضي و قانع شده است با غرور گفت: حسنك كه سكوت رضا را نشانه
ها رو بپاشـيم و هاي خاك رو بياريم باال. اونـا رو بريـزيم روي بـام، و بعـدش هـم دونـهي گونياسفنديار كمك كن تا بقيه

آئيم و آقا ها اومدند مدرسه، ما هم ميي بچهريم تا پس از عيد نوروز. تعطيالت عيد كه تموم شد، وقتي همهبكاريم. بعد مي
آن بـاال. رو به اونا نشون بديم، ميخوايم چيكنيم بيان روي بوم. بعد كه كنجكاو شدند كه ما ميها رو دعوت ميبچهمعلم و 

سبزي عيد نوروز  !كار كرديد! چه طرح جالبيها چهگه اِ اِ بچه! ميي آقا معلم رو تصور كنن! قيافهشزده ميدفعه شگفتيك
  »ها، آفرين.چه جالب، آفرين بچهي پشت بوم مدرسه، ي همهبه اندازه

ي تونم باور كنم پس از تعطيالت عيد، يه زمين سـبزه بـه وسـعت بـام مدرسـه، آمـادهمن كه نمي«رضا با ترديد گفت: 
ها باشه، شايد انتظار داري اونا با يه زمين چمن روبرو بشن و بخوان يـه تـوپ بيـارن و گـل آقاي معلم و بچه زدگيشگفت

  »كنم.اما باشه، كمك مي ؟كوچيك بازي كنن
ها، هر دوتون قول بديد كه به كسـي اين شد رفاقت. عاليه. اما بچه«حسنك خوشحال و خرسند از همكاري رضا گفت: 

ها رو تا پاي ديوار آورديم و با گـوني  كشـيديم بـاال، كسـي متوجـه كس نبايد بدونه. با اين سختي، فرغون خاكنگيد. هيچ
  »م كسي نبايد بدونه تا روزي كه همه رو دعوت كنيم بيان باال. باشه!نشده. از االن به بعد ه

  اسفنديار و رضا سر تكان دادند. اسفنديار از نردبان پايين رفت. 
  »رو بده.گيم. اون گونيباشه به كسي نمي«رضا گفت: 

  حسنك گوني خالي را به رضا داد، و رضا به دنبال اسفنديار از نردبان پايين رفت.
********  

هـاي نـو، بـه ديـدن يكـديگر هـا و كفشچندروز بعد، عيد نوروز فرا رسيد. همه شاد و خوشحال بودند. مردم بـا لباس
  كردند.ورزيدند و براي هم سال خوبي را آرزو ميگرفتند. همه به هم محبت ميها عيدي ميرفتند. بچهمي
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شـود. ي بهـاره برگـزار ميآباد مسابقهروستاي سروش  گذشت. در اين روز درروز پنجم بهار رسيد. پنج روز از عيد مي
سـنگي نزديـك هايي كه در سال قبـل متولـد شـدند را در كوهي بزدواني است. در اين مسابقه بزغالهي بهاره، مسابقهمسابقه

ز آن بـاال بـرود. توانـد ادوانند. مسيرها در كوه سنگي براي باال رفتن از آن بسيار سخت و دشوارند. هر كسي نميروستا، مي
اند. مـردم بزغاله براي مسـابقه آمـاده شـده 20روند. امسال هم كنند و سريع باال ميهايي را پيدا ميها خيلي خوب راهبزغاله

  اند.انگيز آمدهي هيجانروستا نيز براي تماشاي اين مسابقه
  اند.اند و در جلو ميز ثبت نام ايستادهها را در بغل گرفتهها، بزغالهبچه

هـاي زيبـا و حتـي ها نامنويسد. بچهرا ميبيند و نام بزغاله و نام صاحب آنها را ميمدير مسابقه، در ميز ثبت نام، بزغاله
هاي خود را تزيين ها، بزغالهطال و چشم مرواريد، تا نينجاي سياه. بعضي از بچهاند: از سُمهاي خود گذاشتهعجيبي بر بزغاله

اند. چند مرد جوان و قوي از كوه ها متفاوت نمودهها را از ساير بزغالهي كوچك و ساق بند، آنبان و زنگولهاند و با روكرده
اي كـه زودتـر بـه بـاالي كـوه برسـد را ها داوران مسابقه هستند و هر بزغالـهاند. آناند و در باالي كوه مستقر شدهباال رفته

  كنند.شناسايي مي
********  

  تر آغاز شود.و احتمال بارش باران زياد است. مردم منتظرند تا مسابقه سريعهوا ابري است 
در مسابقه شركت كرده است. پارسال خـانم بـزي دوتـا  »تاتابهگوش«اند. امسال حسن با اش هم آمدهحسنك و خانواده

هاي خانم بـزي را بـه از بزغاله چون پدر سعيد گوسفند و بز ندارد، حسن از پدرش اجازه گرفت و يكي بزغاله به دنيا آورد.
  سعيد داد و يكي را هم براي خودش نگه داشت.

  سعيد خيلي خوشحال شد. پدر و مادر سعيد بارها از حسن تشكر كردند.
هايش باهم متفاوت است؛ يكي به رنگ سياه و ديگري تر شد مشخص شد كه رنگ گوشي حسن كمي كه بزرگبزغاله

  گذاشت.» تاتابهگوش«را اي. حسن اسم او به رنگ قهوه
پاي كوه سنگي ايستادند. مردم هيجان داشتند. حسـن كـه  درصف، ها براي مسابقه تمام شد. همه در يك ثبت نام بزغاله

در صـف  چند نفر پس از اوسعيد نيز رد. هايشان نگاه كها و بزغالهاش را روي خط مسابقه نگه داشته بود به ساير بچهبزغاله
زده بـود. از ها خوشحال و هيجاناي كه حسن به او هديه داد. او هم مانند حسن و ساير بچهاش؛ بزغالهبزغالها بود بايستاده 

دور با سر به حسن عالمت داد و نگاهي پر از محبت و قدرداني به حسن انداخت. حسن هم سر خود را تكان داد و لبخنـد 
ها با عجلـه بزهـاي خـود را بـه ي بچهبا كوفتن دُهُل شروع شد. همهمسابقه » خوبه كه تو هم توي مسابقه هستي.«زد يعني 

زده ها، حيـرتها تشويق كردنـد. حيـوونكي بزغالـهها را به باال رفتن از صخرهسمت كوه سنگي هل دادند و با سروصدا آن
  ؟كنند!ها پارس ميسگها را دنبال كرده. چرا بودند؛ اين همه سروصدا براي چيست؟ چرا بايد باال بروند؟ مگر گرگ آن

گوسـفندان بـه  يهستند. وقتـي گلـه ها سگ گلهها كار خود را خوب بلد هستند. اينكردند. اين سگها پارس ميسگ
  كنند.هاي گله او را پيدا ميرود، سگباي باال اي از صخرهرود، اگر بره يا بزغالهصحرا مي

  كنند.ها ترغيب ميها را به باال رفتن از صخرهلههاي خود، بزغاهاي گله با پارسدر مسابقه نيز سگ
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ها جلـو ي راه، در صخرهدانستند چرا بايد باال بروند. اما حاال در ميانهها باال رفتند؛ هر كدام از يك مسير. اول نميبزغاله
  اال پيدا كنند.ها، چگونه راهي به بهاي صخرهروند و نيازي به تشويق ندارند، چون بايد دقت كنند كه در لبهمي

ها هـر چـه بيشـتر ي خود را ببينند. بزغالهها در پايين كوه سنگي بتوانند بزغالهها مانع از آن بود كه بچهبرآمدگي صخره
هـا را بـا آن ديدنـد.ها را ميي بـاال رفـتن بزغالـهشدند. مردم كه عقب ايستاده بودند بهتر صحنهتر ديده ميرفتند، كمباال مي

دادنـد ها از دور راه نشان ميها حتي با صدا و فرياد به بزغالهكردند. بعضيدادند و از دور تشويق ميانگشت به هم نشان مي
  »ور، از اين طرف، بيا بيا ... از آن طرف نرو، بيا اين«كه 

  كردند.ها خودشان راه را انتخاب ميها متوجه نبودند. آناما بزغاله
********  

ها را يادداشت كردند و هاي آنرا گرفتند، و شماره هاآن ،ها يكي يكي به باالي كوه سنگي رسيدند. داورانباالخره بزغاله
  ها به پايين آمدند. با بزغاله

دام يـك ك يصبرانه منتظر بودند ببينند كه بزغالهها هم بيي مسابقه را از نزديك ببينند. بچهمردم نيز جلو آمدند تا نتيجه
  است.شده ي بزدواني در كوهستان ي مسابقهها برندهاز آن

  ها و بزهايشان روي يك خط، به انتظار اعالم نتايج ايستادند.ها دادند و بچهداوران بزها را به بچه
ي خـوبي بـود. مسـابقه«هـا گفـت: ها ايسـتاد و رو بـه آناي در دست داشت، جلو صـف بچـهيكي از داوران كه برگه

ها را عبـور تر صـخرهها سـريعي بزغالهي مسابقه را كه از بقيهها را طي كردند. من برندههاي شما خيلي خوب صخرهالهبزغ
  »كنم.كرد و باال آمد، معرفي مي

ي برنـده«د و گلويش را صاف كرد و با صداي بلند گفت: نموهاي همه به دهان او بود. او مكثي همه ساكت شدند. نگاه
  »ي بزدواني، بزي نيست جز بادپا.قهامسال مساب

ي سعيد زده شد. انتظار نداشت كه بزغالهصداي هلهله و شادي و فرياد بلند شد. مردم كف زدند و خنديدند. حسن بهت
و به عالمت پيروزي بـاال  و خندان به باال پريد. او دستش را مشت كردبرنده شود. يكه خورد. سعيد را ديد. سعيد خوشحال 

  را بغل كرد و بوسيد.» بادپا«اش پس خم شد و بزغالهبرد و س
  ي مسابقه شود.او هديه كرده بود توانست برنده حسن به اي كهتوانست باور كند. سعيد با بزغالهحسنك هنوز نمي

  .»ي خوشبختيبيلچه«را به سعيد بدهد؛ داوران مسابقه جايزه را به دست آقاي معلم دادند تا او آن
دهنـد. پسـركي كـه ايـن بندي شـده ميروبان يي مسابقه يك بيلچهي روستا اين است كه به برندهبهارهي رسم مسابقه

  گيرد، بخت اين را دارد كه كشاورز موفقي بشود.بيلچه را مي
 هايشان تصاويري خوشبختي را به سعيد تقديم كرد و او را بوسيد. همه با موبايلآقاي معلم در ميان تشويق مردم، بيلچه

  كردند. اهداء جايزه را ضبط مي
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هام رو به تو نداده بودم، حـاال خيلي قيافه نگير! اگه من يكي از بزغاله«يكباره حسن جلو رفت و با طعنه به سعيد گفت: 
حسنك بـا گفـتن ايـن حـرف در » ي مسابقه بودم.تونستي برنده بشي. اگه خودم اونو نگه داشته بودم، االن من برندهتو نمي
  در بغلش، آنجا را ترك كرد. از جلو سعيد رد شد و با بزغالهردم، جمع م

زده ايسـتاده بـود. حسنك و رفتار او را نگاه كردند. سعيد بهت ،با تأسف شدند. آقاي معلم و داوران مسابقههمه ساكت 
جمعيت راهي به ي خوشبختي از دستش افتاد. دو سه قدم عقب رفت و سپس برگشت و از ميان خيلي خجالت كشيد. بيلچه

  .نمودبيرون باز كرد و شروع به دويدن 
هاي باران تركيب شد. باران شدت گرفت. سـعيد هـم سـريعتر هايش با قطرهقطرات باران به سر و رويش خورد. اشك

  دويد. 
********  

خيلـي بـد تمـام  ي بزدواني امسـالهايشان برگشتند. مسابقهمردم از برخورد حسن ناراحت شدند. همه در باران به خانه
  دانست كه آيا او را بخشيد يا نه.شد. پدر حسن بسيار از رفتار او ناراحت بود. كسي نمي

********  
باريد. مردم نتوانستند به صحرا و دشت بروند. همه در خانـه ماندنـد. سيزده به در رسيد. روز طبيعت. باران شديدي مي
ها هم به مدرسه آمدند. آقـاي معلـم و همه به سر كار خود رفتند. بچه روز چهاردهم هوا صاف شد. تعطيالت تمام شده بود

  نمود.ها استقبال ميكرد و از آنها را تماشا ميدر حياط مدرسه آمدن بچه
ها در حسن به همراه اسفنديارو رضا وارد مدرسه شدند. آقاي معلم از حسن ناراضي بود اما به روي خود نيـاورد. بچـه

ها به سمت كالس بروند، حسن بـا ها سال نو را تبريك گفت. قبل از اين كه بچهدند. آقاي معلم به آنحياط مدرسه جمع ش
  »آقا اجازه!«صداي بلند آقاي معلم را صدا زد: 

  »بله!«ميلي نگاهي به او كرد و پرسيد: آقاي معلم با بي
  »زده كنيم.ها رو شگفتخوايم شما و بچهآقا ما مي«زده گفت: حسن هيجان

  »زده كني؟! چه طوري؟ براي چي؟شگفت«ها را آرام كرد و پرسيد: ها همهمه كردند. آقاي معلم آنبچه
  »د.ئيآقا نپرسيد. فقط همراه ما بيا«حسن جلو آمد و گفت: 

  او منتظر جواب آقاي معلم نماند و به سمت نردبان پشت بام مدرسه رفت. اسفنديار و رضا هم خود را به او رساندند.
ها نيز كنجكاو شدند كه بداننـد مـاجرا ها رفت. بچهاختيار به دنبال آنمعلم با تعجب رفتن حسن را نگاه كرد و بي آقاي

  ها را به هم زده و به دنبال آقاي معلم رفتند.ها هم صفچيست. آن
رديـد و تعجـب، از حسن و اسفنديار از نردبان باال رفتند و خود را به بام مدرسه رساندند. آقـاي معلـم هـم بـا كمـي ت

ها هجوم آوردند و يكي يكي پس از آقاي معلـم هاي نردبان باال رفت. رضا باال رفتن معلم را با نگاه خود دنبال كرد. بچهپله
  از نردبان باال رفتند.
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بـام ها باال رفت. بـه پشـت شوره داشت. از پلههاي نردبان گذاشت و باال رفت. دلرضا آخرين نفري بود كه پا روي پله
ها را كـرد و منتظـر بـود تـا حسـنك او و بچـهها ساكت در روي بام ايستاده بودند. آقاي معلم حسن را نگـاه ميرسيد. بچه

جا بود... آقا باور كنيـد آقا... آقا... همين«زده گفت: زده بود. حسن اطراف را نگاه كرد و بهتزده كند. اسفنديار حيرتشگفت
  »نو و اسفنديار كاشتيم.جا بود. خودم كاشتم. مهمين

  »تا گوني خاك آورديم باال. 40مگه نه اسفنديار! ما باهم كاشتيم. «به سمت اسفنديار رفت و او را تكان داد: 
گم. ايناها رضا هم اينجاست. رضا تو بگو. آقا بـاور آقا باور كنيد كه دروغ نمي«رو كرد به آقاي معلم و با التماس گفت: 

  »؟مه سبزه كاشتيم... پس چي شدندكنيد ما اينجا يه عال
هايش با گريه و التماس حرفو كردند. حسنك سرش را در دستانش گرفته بود ها هاج و واج او را تماشا ميي بچههمه

  ».آقا باور كنيد، آقا، اينجا سبزه كاشتيم، آقا... «كرد: را تكرار مي
  ي آقاي معلم گذاشت و گريه كرد.ه سينهآقاي معلم جلو آمد و او را در آغوش گرفت. حسنك سرش را ب

روي سقف  !حسنك«ها را نصيحت كرد: داري داد و آرام كرد. كمي بعد با لحني آرام، حسنك و بچهآقاي معلم او را دل
كه بارون شديد، سيماني خاك پاشيدي و توي اون دونه كاشتي. حتماً اميدوار بودي آب بارون اونو آبياري كنه؟! غافل از اين

اي نتيجه بود. هيچ سـبزهفايده بود. زحمت كشيديد، اما بيها شسته و برده. حسنك! اين يه كار بيها رو از روي سيماناكخ
  نروئيد.

ي ما داد. بايد عبرت بگيريم. اگه ما كار خوبي كنيم، و اگه به كسي خدمت كنيم، حسنك، خدا درس خوبي به تو و همه
مثـل ايـن زحمـت تـو و  .رهشه و از بـين مـيكار خوب ما شسته مي ، كلو منت بگذاريمبعد به ا ،هديه بديم يا كمك كنيم

بزرگ براي مدرسه بكاريد و همه رو خوشحال كنيد  يدوستات كه با سختي خاك آورديد روي پشت بوم مدرسه تا يه سبزه
مده. يادتون باشه؛ كسي كه وني وماين بانگار اصالً هيچ خاكي روي  .ها رو شست و بردها و دونهاون خاك ي. اما بارون همه

  »شه و از بين ميره.او شسته مي ي كاربه ديگران خوبي كنه و بعد منت بگذاره، نتيجه
متوجه منظور آقاي معلم شد. او به هديه  ،كردي آقاي معلم چسپانده بود و گريه ميهنوز به سينه احسنك كه سر خود ر

او در جلو مـردم ي مسابقه شد، عيد يك بزغاله داد. اما وقتي سعيد با آن بزغاله برندهاو به س .و كمك خود به سعيد فكر كرد
از اوّل بـه اصـالً شكسـت. اگـر  ااو دل سـعيد رسعيد منت گذاشت و به همه فهماند كه او بزغاله را به سعيد داده است.  بر

هاي روي بـام طور كه باران شديد خاكبگذارد. هماناو منت  بركه كرد بهتر بود تا اينداد و به او كمك نميسعيد هديه نمي
  ا شست و برد.منتّ او هم اثر شيريني كمك به سعيد ر ،شست و برد امدرسه ر

از خـود جـدا كـرد و گفـت:  ااز يادآوري اشتباه خود، از خود رنجيد و با صداي بلند گريست. آقاي معلـم او رحسنك 
  »ي اين شديم كه نبايد منت بگذاريم.ي ما متوجههمه .شدي تكه تو متوجه اشتباه هگريه نكن. مهم اين«

. انگار اندم تنبيه شده و عبرت گرفتهها دور آقاي معلم و حسنك جمع شدند. همه ناراحت بودند. اما انگار همه با هبچه
او را  د. حسنك برگشت و با چشـمان اشـك آلـوي حسن گذاشتانهبه جاي حسن بودند. سعيد دست روي ش هاآني همه

ش جاري شد. سعيد بـا دسـت يهاپايين انداخت و اشك ااو نگاه كند. سرش ردر چشم نگريست. سعيد بود. خجالت كشيد 
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هايش را پاك كرد. آقاي معلم نگـاهي بـه آسـمان جلو آورد. حسن آهسته آن را از سعيد گرفت و اشك اديگرش دستمالي ر
ي كـالس واداشت تا اولين جلسه وي ما رو شگفت زده كرد. او ما رها، حسنك همهخوب بچه«كرد و با صداي بلند گفت: 

هـاي كاشـته در پشت بام مدرسه برگزار كنيم. همه شگفت زده شديم. اين درسي كه گرفتيم، از خود سبزه ودرس سال نو ر
  .»هاتون، بريد به كالسشده شگفت انگيزتر بود، حاال بريد پايين

  . بردنددبان هجوم ها همهمه كردند و به سمت نربچه
  »تر.مويد. آرهُل ند ور هعجله نكنيد. مراقب باشيد. همديگ«آقاي معلم با صداي بلند گفت: 
گرفت و با هـم بـه سـمت پلـه  اپشت بام را ترك كردند. سعيد بازوي حسنك ر هستههمه رفتند. رضا و اسفنديار هم آ

  رفتند.


