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1 ــ خانه ی شنی 
ــ : مگر شما با هم دوست نیستید؟! 

پس چرا موقع بازی در ساحل، آن خانه ی ماسه ای را خراب كردید؟ 
خانه را مجید و رضا درست كرده بودند. 

               آن دو، تمام صبح را با شادی و با دّقت مشغول ساختن خانه بودند و می خواستند 
آن را به شما نشان بدهند و خوش حالتان كنند. 

اّما حاال… 
نگاه كنید، هر دو، غمگین در مقابل خانه ی به هم ریخته ایستاده اند. 

فكر می كنید با این كارها دوستی شما ادامه پیدا می كند؟ 

2 ــ من دوست شما هستم.
ــ : »لیال، … این زرنگی نیست، … بیا اینجا مثل ما در صف بایست!« 

لیال مثل اینكه چیزی نشنیده، می خواهد بدون نوبت ُسرُسره بازی كند. 
الهام از پشت سر به او می گوید: »لیال، باید اینجا پشت من، در 

صف بایستی.« 
لیال می خندد و می گوید: »من دوست شما هستم.«

 بّچه ها به او می گویند: »كسی كه بدون ایستادن در صف ُسرُسره 
بازی كند، با ما دوست نیست!« 
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3 ــ باید به خانه بروم! 
بّچه ها در بوستان1 محلّه با هم »گرگم به هوا« بازی می كنند. 

نادر می بازد. 
او باید گرگ شود اّما این را دوست ندارد. 

به همین دلیل می گوید: »من خسته ام … دیگر بازی نمی كنم … باید بروم خانه.« 
از دوستانش جدا می شود تا به خانه برود ولی راهش را كج می كند و سوار تاب می شود. 

دوستانش فقط او را نگاه می كنند. 

 … من می توانم هر یك از این داستان ها را مطابق 
میل خودم تغییر بدهم یا داستان های دیگری بنویسم.

 دوست داری بدانی نظر من درباره ی هر یك از این 
بّچه ها، رفتارشان و دوستی شان با یكدیگر چیست؟ 

به نظر من … 
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من می توانم …

دوست داری برایت بگویم ؟

4 ــ به جاِی دوستی … 
 … … سنگین است  … به من كمك می كنی؟  … دوچرخه ام پنچر شده  : »احمد  ــ 

نمی توانم آن را به تنهایی ببرم.« 
ــ »نه من به تو كمك نمی كنم.« 

ــ : »چرا؟ ... مگر من با تو چه كرده ام؟« 
ــ »یادت هست دفعه ی قبل كه به تو گفتم توپت را به من بده، ندادی؟« 




