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.رفته كالس دوملشه و امسال به  سا 8سارا كوچولو فقط   

توي مدرسه يه عالمه دوست پيدا كرد امت زيادي طول نكشيد كه يكي يكي دوستاش ا مد
.باهاش قهر كردند و ديگه باهاش بازي نمي كردند  

.اون دليل اين رفتار دوستاش رو نمي دونست  

ه ي دوستاش داشتند توي حياط با كالس تنها نشسته بود و بقييك روز سارا كوچولو توي 
م به كالس اومد تا دفترش را بردارد سارا كوچولو را وقتي خانم معلّ. هم بازي مي كردند

ه ها بازي نمي كندديد كه تنها توي كالس نشسته و با بچ.  

بازي كني؟ ه هاسارا خانم چرا به حياط نمي ري تا با بچ: م از سارا كوچولو پرسيدمعلّ  

.اونا با من بازي نمي كنند، آخه منو دوست ندارند: سارا كوچولو جواب داد  



چرا مگه تو كاري كردي؟: م گفتخانم معلّ  

.نه،، من فقط چيزهايي رو كه در موردشون درست بود بهشون گفتم: سارا جواب داد  

؟مي شه بيشتر توضيح بدي: م گفتخانم معلّ  

ساش رو خاكي مي كنه منم بهش گفتم فاطمه ي شلخته يا مثال فاطمه همش لبا: سارا گفت
باران هميشه كلي غذا مي خوره و منم بهش گفتم خانم شكمو يا ليال كه لكنت زبون داره 

بهش گفتم كه چرا درست صحبت نمي كنه؟ اما اونا از من نارحت شدند و با من قهر 
.كردند  

چون مسخره كردن كار خوبي نيست . خب تو نبايد آن ها را مسخره كني: م گفتخانم معلّ
و اگر هم مي خواهي به دوستت كمك كني تا اشتباهش را برطرف كنه بهتر است يواشكي 

بهتره . و با مهرباني به اون تذكر بدي نه اين كه براشون اسم بذاري و اونا رو مسخره كني
رو همين االن بري ازشون معذرت خواهي كني و بهشون قول بدي كه ديگه اين كارت 

.تكرار نكني  

د و به آن ها كمك سارا كوچولو هم قول داد كه از اين به بعد با دوستانش مهربان تر باش

.ه بشوند نه اين كه آن ها را مسخره كندشان را متوجكند تا اشتاباه  

 نعيمه درويشی (  بخش كودك و نوجوان تبيان  )     


