
 داستان اول 

 ر یش  وانیل

دست   لش یمخارج تحص  ن یو تام  یگذران زندگ  ی کرد که برا ی م ی زندگ یر ی پسرک فق یروزگار یروز
متوجه   یبدست آورد. روز ی بتواند پول دی رفت تا شا ی خانه به آن خانه م  نی کرد. از ا یم  یفروش 

احساس   دا  یبود که شد  ی درحال ن یاست و ا مانده ی باق ش یبرا  یسنت  10سکه  ک یشد که تنها 
را   یدرب خانه ا   یغذا تقاضا کند. بطور اتفاق ی مقدار یگرفت از خانه ا   میکرد. تصم  ی م ی گرسنگ

غذا ،    یدختر دستپاچه شد و بجا   یبا یچهره ز دنی در را باز کرد. پسرک با د  یبائ یزد. دختر جوان و ز
 .آب درخواست کرد  وان یل  ک یفقط 

آورد. پسر با   ری بزرگ ش  وان یل  ک ی ش یآب برا یپسرک شده بود بجا د یشد  ی که متوجه گرسنگ دختر
به شما بپردازم؟ « .دختر پاسخ داد: »   دیو گفت : »چقدر با د یرا سر کش  ری ش ی و آهستگ نهی تمان
  زندارد.« پسرک گفت: » پس من ا ی ما به ازائ ی کی. مادر به ما آموخته که ن یبپرداز دی نبا ی زیچ

 «کنم ی م یقلب از شما سپاسگذار  میصم

او اظهار عجز نمودند   ی ماریاز درمان ب  ی شد. پزشکان محل مار یه شدت بها بعد دختر جوان ب  سال
نسبت به درمان   ن ی مجهز، متخصص یمارستان یادامه معالجات به شهر فرستادند تا در ب ی و او را برا

 .او اقدام کنند

که متوجه شد   یو ارائه مشاوره فراخوانده شد. هنگام ماری ب تی وضع یجهت بررس   ،ی هوارد کل دکتر
. بالفاصله بلند شد و  دیدر چشمانش درخش   یب یبه آنجا آمده برق عج یاز چه شهر ارش میب

وارد   ضشی مر دن ید  یاش را بر تن کرد و برا  ی حرکت کرد. لباس پزشک مار ی بسرعت بطرف اطاق ب
نجات   ینگاه او را شناخت. سپس به اطاق مشاوره بازگشت تا هر چه زودتر برا  ن ی اول ر اطاق شد. د

اقدام کند. از آن روز به بعد زن را مورد توجهات خاص خود قرار داد و سر انجام پس   مارشیجان ب
 .د یگرد  یازآن دکتر کل  یروزی پ ، یماریب ه یعل  یتالش طوالن  کیاز 

نزد   د یدرمان زن جهت تائ   نهی. به درخواست دکتر هزبود مارستانی شدن زن در ب  یروز بستر نی آخر
 .زن ارسال نمود یگذاشت و برا ی نوشت. آن را درون پاکت  یزی او برده شد. گوشه صورتحساب چ

تمام عمر را   د یمبلغ صورتحساب واهمه داشت. مطمئن بود که با دنی از باز کردن پاکت و د زن 
  یتوجه اش را جلب کرد. چند کلمه ا یزی کرد. چ  گرفت و پاکت را باز میبدهکار باشد.سرانجام تصم

 :قبض نوشته شده بود. آهسته ان را خواند یرو

 .پرداخت شده است ر یش  وان یل  ک یصورتحساب قبال  با  ن یا یبها
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 دوم   داستان

 کوزه 

  یم  یچوب  یهر روز دو کوزه بزرگ آب به دوانتها یآمده است که مرد  ی هند ی افسانه ا در
 .برد  یخانه اش آب م  یگذاشت و برا ی شانه اش م ی بست…چوب را رو

  مود ی پ  یخانه اش را م  ری داشت. هربار که مرد مس ی کوچک یاز کوزه ها کهنه تر بود و ترک ها  یکی
 .خت یر ینصف آب کوزه م 

 

را که به خاطر   یا  فهیو نو مغرور بود که وظ  کرد. کوزه سالم ی کار را م  ن یدو سال تمام هم  مرد 
دهد. اما کوزه کهنه و ترک خورده شرمنده بود که فقط    یانجام آن خلق شده به طورکامل انجام م 

دانست آن ترک ها حاصل سال ها کار   ی اش را انجام دهد. هر چند م فهیتواندنصف وظ یم
 .است

گرفت   میشد تا از چاه آب بکشد تصم  ی ماده ممرد آ ی روز وقت ک یآنقدر شرمنده بود که  ری پ کوزه 
فقط از نصف    یکه از من استفاده کرده ا ی خواهم. تمام مدت  یبا او حرف بزند : ” از تو معذرت م 

 ” .ی را که در خانه ات منتظرند فرو نشانده ا یکسان   ینصف تشنگ …فقطیحجم من سود برده ا 

 ” .نگاه کن  ر یبا دقت به مس میگرد  یبرم  یو گفت: ” وقت  د یخند  مرد 

  ییبایز اهانیسمت جاده…سمت خودش… گل ها و گ  کیبرگشت کوزه متوجه شد که در  موقع
 .اند ده ییرو

دانستم که تو   ی م شهیاست؟ من هم  باتریدر سمت تو چقدر ز  عتیکه طب  ین یب ی گفت: ” م مرد 
و گل پخش   جاتیبذر سبزطرف جاده   نی موضوع استفاده کنم. ا نی گرفتم از ا م یو تصم یترک دار

کلم و   م ی. به خانه ام گل برده ام و به بچه هایداد  ی و هر روز به آنها آب م شه یکردم و تو هم هم 
 “ ؟ یکار را بکن  نی ا یتوانست ی چطور م ی داده ام. اگر تو ترک نداشت  وکاه

 

 

 



 Hamgamdars.com 

 

 سوم  داستان

 درجنگل  یهمکار

به   شهیوجود داشتند که هم ی مختلف واناتیبزرگ ح  یل یجنگل خ  کی ی نبود تو  یک یبود  یک ی  
 .و خوش صدا  با یو انواع پرندگان ز لیو ف  ر ی؛ از مورچه گرفته تا ش  کردندی کمک م گر یهمد

  یجنگل را برا  ن یقوان   شه یسلطان داشت که اسمش برنا بود ؛ او هم  ک یما  یجنگل قصه  ن یا 
با   -2کمک کنند.  گریبه همد  هشیهم  -1بود که: نی ا نی . قوان گفتی همه، خصوصا تازه واردها م

 .و قشنگ بماند ز یکمک کنند تا جنگل تم  -3دوست باشند و   گر یهمد

  

جنگل فرق    نی شکاربه جنگل آمدند متوجه شدند که ا  یبد برا  یهای از روزها که شکارچ یکیدر     
  گر یگرفتند د میشکار کنند و تصم   توانندی نم یجا هستند ول   ن یا ی ادیز  وانات یو اگرچه ح  کند یم
به هم   یطور  نی جنگل ا ن یا  واناتی که ح ی: >>تا موقعگفتیم های شکارچ س ی. رئندیا یجا ن  نیا

 <<گر یجنگل د ک ی  میتا برو دی ندارد؛ جمع کن یاده ی فا م یروز هم که بمان 10ما  کنند ی کمک م

  ن یا  یتا تو کردند ی ها، آرزو م جنگل  گر ید  واناتیکه ح  یامن  ی جنگل قصه ما شده بود جا ن یا    
 .آمدند ی جنگل م   نی کنند و روز به روز به ا یجنگل زندگ 

جنگل وحشت کرده بودند.    وانات یکه ح  ی آمد؛ طور ید یسرد زمستان، باران شد  ی از روزها یک ی در
تا در   ستادندیدرخت بزرگ ا ک ی ری ز ی جنگل همگ  واناتی . حشدی باران هر لحظه تندتر و تندتر م 

  هها هم نشست شان را پر کرده بود. آن بدبختها که آب خانه مورچه  یمان بمونند به جز خانواده ا
  یک.م.م.م.م.م.ک،  ک م.م.م.م.م.ک. اما کس   زدندی م  ادیچه کار کنند و فقط فر دانستندی بودند و نم

ها که  . کالغ که کم مانده بود خانواده مورچه غرق شوند  دیآن دور و برها نبود. باران آن قدر بار
کمک کنند اما   هاآن گرفتند تا به   میو تصم  دندیها را شن مورچه  یناگهان صدا   کردندی داشتند فرار م

  یبه نظر شما فکرش چ  د؛ی به ذهنش رس  یها فکر قشنگاز کالغ  ی کی ؟؟؟یچه طور دانستند ی نم
 ها؟ بود بچه 

آب تا   یرو زند یها برگ بکنند و برخواسته بود تا با نوکشان از درخت   گه ید یهااز کالغ  ی چیه
کردند و تعداد   ی ادیها تالش ز کالغ  ها و خودشان را نجات دهند؛ همه برگ  یرو ند یایها بمورچه 

  یا:>>هر خانواده مورچه گفتی که م سشون یها به دستور رئ. مورچه ختندی آب ر یبرگ را رو ی ادیز
آب خودشان را نجات دهند.   ان یگوش کردند و توانستند به کمک برگ و جر  برگ << کی ی فقط رو



آن   ر یهاشون برگشتند و مشغول تعم ها به خانه بعد از ظهر آن روز باران بند آمد و خانواده مورچه 
کنند. از    دای اند نجات پدارند و توانسته  ی خوب  نی به ا یکه دوستا  کردندیها خدا را شکر مشدند. آن 

 .ها را جبران کنند فکر بودند که کار خوب کالغ  ن یا  یمهربون تشکر کردند و تو یهاکالغ 

را پوشانده   نی زم یشد و برف روزمستان بود که هوا سردتر   یهاشدند و وسط ی روزها سپر   
ها مانده  کالغ  یهم مثل خانواده  ی رفته بودند و بعض ی که به خواب زمستان  واناتیاز ح  ی بود. بعض
  ند برو  توانستندی خوردن داشتند و نه م ی برا یی سرد چه کار بکنند. نه غذا ی هوا نی ا یبودند تو

  توانستند ی شده بود و اصال حالش خوب نبود و اونها هم که نم  ضی چرا که مامان کالغه مر
ند زمان را مناسب  ها را جبران کنها که منتظر بودند محبت کالغ مامانشان را تنها بگذارند. مورچه 

  یهاز یچ  ی لیکه جمع کرده بودند مثل >>کرم<< و >>ذرت<<  و خ  ییغذاها ن یو از بهتر  دند ید
غذاهاشون    نی ترو گران نی تراز خوشمزه  یکیمامان کالغه هم >> سوپ ملخ<< که   ی و برا گر ید

 .هستش را آوردند تا بخورد و زود خوب شود 

که    نی ها هم از اها کمک کنند و کالغ زود به کالغ  یل یخ  که توانسته بودند  نی ها از امورچه    
قول دادند تا آخر   گریها به همد خوشحال بودند. آن   یل یها داشتند خمثل مورچه یدوستان مهربان 

 .کنند د یرا ناام  های کنار هم بمانند و به هم کمک کنند و مشکالتشان و شکارچ

  گر یجنگل کمک کردنشان به همد  نی ا واناتیح  یبرنا: >>راز سالمت  ر ی قول پادشاه جنگل ش به
 <<.هست
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 چهارم  داستان

 کوچک، کار بزرگ  جثه 

  ی درخت بزرگ  هیسا ر یدر ز ی ری. ش دی تاب یاز فراز آسمان م  دی بود.خورش یروز گرم تابستان  کی
موش در   ک یوجود داشت که  ی آن درخت،سوراخ کیرفت.نزد  ینشسته بود و داشت به  خواب م 

 .دی آمد و او را در حال خواب د رونی بخواب رفت،موش از سوراخ ب ری که ش  یوقتکرد.  یم  یآن زندگ 

کردن،خوب است که   یلذت بردن و شاد  ی به سرش زد.فکر کرد که برا یر،فکری از نقطه قوت ش ناآگاه 
 .کند  داری بدنش،ب یاز رو دنیرا با دو ر یش

 :ه ملتمسانه گفتشد.موش در حال مرگ بود ک  ده ی قاپ  ری ش  یقو یتوسط پنجه ها  بدبختانه

 ".لطف تو را جبران خواهم کرد  یآقا لطفا مرا آزاد کن، روز "

بر لب داشت و با   ی که لبخند یحرفها خوشش آمد و او را آزاد کرد،در حال  ن یا دن ی از شن ر یش
 .تواند به من کمک کند یموش کوچک م کیکه چگونه   دی شیاند ی خودش م

افتاد و شروع به غرش   ری گ  ی شکارچ  کیدر دام   ریقرار گرفت.ش   یخطر جد  کیدر  ر یش یروز
 .آمد  رونی از سوراخش ب ر،موش ینعره ش  یصدا دن یکرد.با شن  دن یکش

را   ر یپاره کرد و ش   زشی ت ی بود. به سرعت طناب دام را با دندانها ده یفرارس  ر یجبران لطف ش   موقع
 .آزاد نمود

 .ماند  یش نم پادا  ی وقت ب چی بخشش و لطف،ه دی داشته باش  ادیب

  

 پنجم  داستان

 از یدوست در موقع ن  کی

وجود   نی متفاوت بودند،با ا گر یاز همد ی لیکردند که خ  یم  یچهار دوست در جنگل زندگ  یروزگار
چهار دوست   نی آمدند.ا یم  گریبه کمک به همد  ازیدوستان هم بودند و همواره در موقع ن   نیبهتر

 .الک پشت   ک یآهو و  کیکالغ،  کیموش، کیعبارت بودند از  

  گر یدشمنان هم بودند،همد ی عیدوستان،که بطور طب  نی است که چگونه ا  نی داستان در مورد ا  نیا
 .بود،کمک کردند یدشمن شان، انسان که شکارچ  نی را در مقابل بزرگتر



بودند.آنها   عات یمشغول گفت و شنود در مورد شا ی درخت ر یو آهو در ز ،موش،کالغ یروز
 .افتاده بود ر یگ   یشکارچ  ک یدوستشان الک پشت بود.او در دام  ن ی .ادندی شن ی غیناگهان،ج

 م؟ یبکن  دیزد و گفت که اکنون چه با اد یترس فر ی از رو آهو

 ".دارم   ی.من نقشه ا دینشو وس ی گفت: " مأ  موش

 .کنند   یسه دوست دور هم جمع شدند، تا نقشه خود را عمل و

  ک یافتاده بود.آهو تا نزد  ر یبود که الک پشت در آن گ  ی دام  کیکه نزد  دیدو  یبه سمت شکارچ  آهو
مرده است.کالغ به   د یرس  ی که به نظر م یافتاد،بطور  یراه شکارچ  ری رفت ،و در مس  ش یدام پ 

 .زند  ینگار دارد به آهو نوک معمل کرد که ا یسمت آهو پرواز کرد و طور

مرده افتاد.   ی دامش را برداشت و به سمت خانه روانه شد،که بالفاصله چشمش به آهو  یشکارچ
 ".آهو افتاده است.بروم و ورش دارم ک ی ،اونجای با خودش گفت: " ه

  که  ی زد و وقت ی در اطراف آهو بال م یوار ره یرا گذاشت و به سمت آهو رفت.کالغ به طور دا  دام 
  ن یزد.در هم  یبهم م ی را چلپ چلپ و بطور خشمناک ش یکه او را دور کند،بالها  د یکوش   یشکارچ

آن کرد و الک پشت را آزاد کرد.به محض   ینخها  دنیشد و شروع به جو ک یموقع،موش به دام نزد 
کرد و دور شد.آهو فورا بلند شد و فرار   ی که الک پشت آزاد شده است،قارقار بلند د یکالغ د  نکهیا

 .کرد 

 .دادم   یآزمند نبودم،الک پشت را از دست نم  نقدری با خودش زمزمه کرد که اگر ا یشکارچ

  

 ششم داستان

  

 گران ی)ص( با د امبریپ یهمکار

  

  از آنان گفت : گوسفند با ی کیرا ذبح کردند .  یبود . فرمان داد گوسفند  ی در سفر  یبا گروه  امبر یپ
فرمود    زی طبخش را به عهده گرفت . رسول خدا ن  یگریگفت پوست کندنش با من و د یگریمن ، د
. فرمود :   میکن  ی کار را م ن یشما ا  یرسول خدا ، ما به جا  ی بر عهده من ، گفتند : ا زمی ه ی: گردآور

و جدا بودن از جمع   زی . اما من تما دی من انجام ده یکار را به جا  نی ا دی توان یدانم که شما م  یم
و تافتة جدا بافته از جمع و انگشت نما شدن را دوست   زی بندة متم  ز یپسندم و خداوند ن یرا نم 
 .پرداخت  زم ی دارد . پس برخاست و به جمع ه ی نم



  

 


