صبر-رازداری -مسئولیت
پذیری
ملینا بیگلی

داستان در مورد صبر و بردباری •

روزی روزگاری دو تا در ،توی یک خانه بودند .یکی درِ قشنگ اتاق پذیرایی و •

دیگری درِ معمولی حمام بود.

آن ها هر دو ،زندگی مصیبت باری داشتند ،چون آن خانه پر بود از بچه های •

تُخس و شیطون که دائم به این طرف و آن طرف می دویدند و در ها رو لگد می
زدند و محکم به هم میکوبیدند.

شب ها وقتی همه خواب بودند ،درها در مورد اتافاقات روز با هم درد دل •

میکردند.

درِ اتاقِ پذیرایی همیشه خسته و بیمار بود و با خشم و عصبانیت حرف می زد• .
ولی در حمام او را آرام می کرد و می گفت:

“نگران نباش این رفتار آنها طبیعی است .آنها بچه اند و به زودی این دوران را •

پشت سر می گذارند و عاقل می شوند .کمی صبر و تحمل داشته باش ،خواهی
دید که اوضاع خوب خواهد شد”.

به این ترتیب در اتاق پذیرایی آرام می گرفت.
ولی یک روز،
بعد از یک مهمانیِ بزرگ که مهمان ها بارها و بارها به درها لگد زدند و آن ها را به هم کوبیدند ،در اتاق پذیرایی سرانجام صبرش را از دست
داد و گفت:
” دیگر بس است! دیگر کافی است! یک دفعه دیگر کسی مرا به هم بکوبد ،می شکنم و یک درس حسابی به آن ها می دهم”.

این موضوع باعث شد دلِ درِ اتاق پذیرایی خنک بشه .باالخره مزه ی شیرین انتقام رو چشید!
اما بعد از گذشت چند روز ،پدر و مادر تصمیم گرفتند درِ شکسته را ،که هم خیلی زشت بود و هم جرق و جرق صدا می داد ،عوض کنند.
اونا به جای تعمیر درِ شکسته ،تصمیم گرفتند آن را تعویض کنند .به همین منظور درِ پذیرایی رو درآوردند و بیرون از خانه انداختند.
در زیبای اتاق پذیرایی وقتی خودش رو توی سطل آشغال دید ،از کاری که کرده بود پشیمان شد ،چون از خودش صبر و تحمل نشان نداده بود.
حاال اون رو از خانه بیرون انداخته بودند .امکان داشت کسی بیاد و برای گرم شدن اون رو آتش بزنه ،یا این که با ارّه به جونش بیافتند.
در این حال ،دوستش درِ معمولی حمام در جای خود باقی ماند و بچه ها یاد گرفتند با آن رفتار مالیم تری داشته باشند.
خوشبختانه ،در اتاق پذیرایی سرانجام آتش نگرفت یا این که اره نشد!
در عوض مرد فقیری او را از میان آشغال ها برداشت و اگر چه در شکسته ای بود ،ولی برای کلبه محقر او همان هم غنیمت بود .در اتاق پذیرایی خوشحال
شد که فرصت آن را پیدا کرد تا دوباره یک در مناسب باشد و به خود قول داد که دیگر در مقابل سختی ها صبور باشد.

• رازداری

• چند کودک با یکدیگر مشغول بازی
بودند  ،ناگهان پیر زنی از دور
پیدا شد و کودکی را از آن میان
صدا کرد و لحظه یی چند با آن کودک
نجوا کرد.
• پس از آن که کودک بازگشت هم بازی
های او اصرار کردند که از صحبت او
با آن زن مطلع شوند و به دور او
حلقه زدند!

• کودک از آن ها پرسید:
• آیا شما می توانید یک راز مهمی را
پیش خود نگهدارید؟!
• همه با صدای بلند فریاد کردند:

• آری ،آری!
• کودک گفت:
• من هم همینطور!

•
• مردی پسر تنبلی داشت که از زیر کار در میرفت و همه چیز را به شوخی میگرفت.
 .قصه پسر بی مسئولیت و تنبل

•
•

خبردار شده بود که در شهر کناری مدرسه شبانهروزی هست که معلمی دانا و فهمیده دارد.

مرد که خسته شده بود ،روزی پسرش را نزد معلم آورد و گفت« :از شما میخواهم به این
پسر من چیزی بگویید که دست از این تنبلی و بیتفاوتیاش بردارد و مثل بچههای این
مدرسه مسئولیتپذیر باشد».
معلم با لبخند به پسر نگاه کرد و گفت« :پسرم اگر تو همین طوری باشی که پدرت میگوید
زندگی سخت و دشواری مقابلت هست .آیا این را میدانی؟»

•
• معلم با لبخند گفت« :آفرین به تو که چیزی برای گفتن داری .لطفاً همینی را که میگویی،
پسر تنبل شانههایش را باال انداخت و گفت:مهم نیست!»

•
•

•

درشت روی این تخته بنویس و برای استراحت با پدرت چند روزی مهمان ما باش».

صبح روز بعد وقتی همه شاگردان برای خوردن صبحانه دور هم جمع شدند ،معلم به آشپز
گفت که برای پسر تنبل غذای بسیار کمی بریزد .طوری که فقط سر پایش نگه دارد.
پسر که از غذای کم خود به شدت شاکی شده بود نزد معلم آمد و به اعتراض گفت« :این
آشپز مدرسه شما برای من غذای بسیار کمی ریخت».

معلم بدون آنکه حرفی بزند به نوشتهای که شب قبل پسر روی تخته نوشته بود اشاره کرد و
گفت« :این نوشته را با صدای بلند بخوان! حرفی است که خودت نوشتهای».

•

روی تخته نوشته شده بود« :مهم نیست ».و این
برای پسر تنبل بسیار گران تمام شد.

•

ظهر که شد دوباره موقع ناهار دوباره غذای کمی
تحویل پسر تنبل شد .این بار پسر با اعتراض
همراه پدرش نزد معلم آمد و گفت« :من اگر همین
طوری کم غذا بخورم که خواهم مرد».

•

معلم دوباره به تخته اشاره کرد و گفت« :جواب
تو همین است که خودت همیشه میگویی؛ مهم
نیست».

•

روز سوم پسر تنبل زار و نحیف نزد معلم آمد و
ً به من بگویید اگر بخواهم غذای
گفت« :لطفا
کافی به دست آورم چه کار کنم؟»

•

معلم پسر را به آشپزخانه برد و گفت« :هرچه را
آشپز میگوید تا ظهر انجام بده».

•

پسر تنبل تا ظهر در آشپزخانه کار کرد و ظهر
به اندازه کافی غذا خورد .او خوشحال و خندان
نزد معلم آمد و گفت« :چه خوب شد راهی برای
نجات از گرسنگی پیدا کردم ».و بعد خوشحال و
خندان برای تأمین شام خود به آشپزخانه برگشت.

•

پدر پسر تنبل با تعجب به معلم نگاه کرد و از
او پرسید« :راز این به کار افتادن فرزندم چه
بود؟»

•

معلم با خنده گفت« :او حق داشت بگوید مهم
نیست! چون چیزی که برای شما مهم بود و برای
حفظ اهمیتش حاضر بودید تالش کنید ،او به خاطر
تنبلیاش و اینکه همیشه شما بار کار او را بر
دوش میگرفتید ،دلیلی برای نامهم شمردنش پیدا
میکرد .اما وقتی موضوع به گرسنگی خودش برگشت
فهمید که اوضاع جدی است و اینجا دیگر جای
بازی نیست

