
سه به خانه مى�آيد.شاد و خندان از مدر
سيدم.:مادر، سالم … من به آرزويم ر

به او نگاه مى�كند و مى��گويد: مگر چه آرزويى داشتى؟ب ّجمادر با تع
: اين است مادر!
ا به او نشان مى�دهد.نگى رمز رو قايق چوبى قر

ا درسپس، ادامه مى�دهد: امروز وقتى داشتم از كنار ساحل به خـانـه مـى�آمـدم، ايـن قـايـق چـوبـى ر
فت.ديكى ساحل ديدم كه روى آب باال و پايين مى�رنز

سه�ى گل�ها».مادر مى��گويد: عجب! … ولى روى اين قايق كه نوشته شده است «مدر
مى�گويد: من فكر مى�كنم اين اسم قايق باشد.

سه�اى به نام «گل�ها» باشد.اى مدره�هّچمادر مى�گويد: و شايد قايق مال ب
                                                                       

ىّدن و حتس خواندن، شام خـورت به قايق چوبى فكر مى�كنـد، مـوقـع درّاب آن شب تمام مـدسهر
ختخواب،فتن به رهنگام ر

د و مى�گويد: شب بخير مادر!ا در دست مى�گيرانى قايق ربا نگر
 و مى�رود كه بخوابد.

                                                                      
ب نگاهش مى�كند، مى�گويد:ّختخواب بيرون مى�آيد و به مادر كه با تعجكمى بعد، از ر
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دستىسه باشد … شايد اين قايق كارا اگر اسم يك مدرّاگر اين، اسم قايق باشد خيلى خوب است  ام
ان قايقشان هستند. آن�ها اآلن نگرًه�ها بوده است … حتماّ بچِگروهى

ند و مى�گويد: بله من هم همين�طور فكر مى�كنم.مادر لبخندى مى�ز
ا به آن�ها پس بدهم.مى��گويد: پس من بايد اين قايق ر

ا تأييد مى�كند.مادر با لبخندى تصميم او ر
ا بهگويد: ولى من چه طور مى�توانم اين قايق ر�دد و به مادر مى��گرىمه برقبل از اين كه بخوابد، دوبار

دانم؟گرآن�ها بر
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. ���عـبـارت�هــا را كــامــل كــن و بــراى. ���عـبـارت�هــا را كــامــل كــن و بــراى. ���عـبـارت�هــا را كــامــل كــن و بــراى. ���عـبـارت�هــا را كــامــل كــن و بــراى. ���عـبـارت�هــا را كــامــل كــن و بــراى١١١١١
دوستانت بگو!دوستانت بگو!دوستانت بگو!دوستانت بگو!دوستانت بگو!

داندن قايـق بـهگـراى براب بـر سهـر 
صاحبانش مى�تواند …

. ���پاسخ بده.. ���پاسخ بده.. ���پاسخ بده.. ���پاسخ بده.. ���پاسخ بده.٢٢٢٢٢
  اگـر كــســى يــكــى از كــتــاب�هــا يــا

ا پيدا كند، از او چهى�هاى تو راسباب�باز
ى؟ى دارانتظار

ا كـه مـال مـا نـيـســت،ى را چـيــز چـر 
اى خود نگه داريم يا از آننمى�توانيم بر

استفاده كنيم؟
. ���براى رسيدن به پاسخ�هاى درست. ���براى رسيدن به پاسخ�هاى درست. ���براى رسيدن به پاسخ�هاى درست. ���براى رسيدن به پاسخ�هاى درست. ���براى رسيدن به پاسخ�هاى درست٣٣٣٣٣

با دوستت گفت�وگو كن.با دوستت گفت�وگو كن.با دوستت گفت�وگو كن.با دوستت گفت�وگو كن.با دوستت گفت�وگو كن.
مـا در بـرابـر امـوال ديــگــران چــه وظــيــفــه�اى

داريم؟
ميناوت�ىم ار دوخ نـاتسود لياسو 

.ميرادرب
اه مـــال كـــســــى راگـــر بـــدون اجــــاز 

داريم و يا از آن استفـاده كـنـيـم، كـاربر
امى انجام داده�ايم.حر

اديـم، آن را پـيـدا كـرى ر اگـر چـيــز 
مى�داريم.اى خود بربر

ا خيلى دوست داشتيم،ى ر اگر چيز 
 بــهًداريـم و بــعــداا بــرمـى�تــوانــيــم آن ر
صاحبش بگوييم.
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