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احتماال خیلی از پدر و مادرهایی که این صفحه را می خوانند، پیش از خواب به اصرار کودک شان برایش قصه ای 
تعریــف می کننــد. غالبــا ایــن قصه هــا را هــم از خودمــان درمی آوریــم و هرطــور می خواهیــم مســیر ماجــرا را تغییر 

می دهیم تا باالخره کودک مان بخوابد. گنجینه کهن ادبیات منظوم و منثور ما پر است از داستان های آموزنده 
 و شــنیدنی که یکــی از مــوارد خوب اســتفاده ایــن داســتان ها، به عنوان قصه شــب اســت. در ایــن بخش، 

در هر شماره یک قصه شب برایتان تعریف می کنیم تا شما هم آن را برای کودک تان تعریف کنید. 
کلیله و دمنه      انتخاب و به زبان ساده بازنویسی شده است. قصه شب این هفته از      
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كتــاب »كــدوی قلقلــه زن« نوشــته ســیما جوادیــه بــا هــدف آمــوزش كــودكان در برابــر 
ســختی ها و همچنیــن كاهــش تــرس در آنــان منتشــر شــد. ایــن كتــاب در ۴۰صفحه 
رنگی و جلد ســخت توسط انتشارات مدرســه منتشر شده اســت و در فروشگاه های 
 سراسر كشور و همچنین در فروشگاه اینترنتی این انتشارات در دسترس مخاطبان 

قرار دارد. در معرفی ناشــر از این كتاب آمده است: داســتان كودكانه كدوی قلقله زن از 
افسانه های كهن ملی اســت كه در اقوام مختلف ایران به اشــكال گوناگون رواج دارد. 
نخستین بار فضل ا... مهتدی معروف به صبحی، داستانســرای مشهور كودكان آن را 
نقل كرده است.  این داستان درباره پیرزنی تنهاست كه در كنار جنگل زندگی می كرد. 

او یــك روز از خــواب بیدار شــد و تصمیــم گرفت بــه خانه دختــرش بــرود. در بیــن راه با 
حیوانات جنگل روبه رو شد كه هر كدام قصد خوردن او را داشتند. پیرزن از شگردهای 
زبانــی و غیرزبانی بــرای نجات خــود اســتفاده می كنــد. این متل توســط ســیما جوادیه 

نوشته شده است و تصویرگری آن را حسن عامه كن برعهده دارد. / ایسنا

انتشار روایتی از »کدوی قلقله زن«

کودکستان

 کودك به عنوان موجودی عینی
فهم كــودكان از جهــان تا ١٢ ســالگی بــه صورت عینی اســت، 
یعنی بــرای آنها فهــم آنچه دیده می شــود، بســیار ملموس تر 
اســت از آن چیزی اســت كه قابل دیدن نیست و یك مفهوم 

ذهنی محسوب می شود.
پــس قطعــا خواندن یــك كتــاب قصه عكــس دار یا یــك قصه 
همــراه با نمایــش عروســكی، بســیار دلچســب تر از خواندن 
یــك قصــه بــدون ایــن فاكتور هاســت! و اتفاقــا تاثیــر قصــه و 
نمایش در رفتار كودكان تا ١٢ســالگی بســیار مشهود است. 
زیرا اساســا زبان فهم كودك از دنیا كودكانه است و هرقدر ما 
به این زبان در داستان ها نزدیك تر شــویم، جذابیت آن برای 

كودكان بیشتر خواهدشد.

 تغییر صدا در حین خواندن قصه 
و  اوج  و  مختلــف  شــخصیت های  دارای  قصــه  یــك 
فرود هایی ســت كــه می تــوان متناســب بــا فضــای داســتان 
صــدا را بلنــد، كوتــاه، پرهیجــان، نگــران و ناراحــت كــرد. ایــن 

و  كــودكان  در  هیجانــی  هــوش  افزایــش  عالوه بــر  كار 
آشــنایی آنهــا بــا حــواس گوناگــون، براســاس خوانــش مــا، 
ارتباط گیــری كــودك بــا شــخصیت های گوناگــون قصــه را نیــز 
بیشــتر می كند. اســتفاده از صداهای گوناگــون و تغییر صدا 
بــرای هــر شــخصیت داســتان می توانــد عالوه بــر افزایــش 
تمركــز او روی داســتان، جاذبه هــای شــنیداری زیــادی را برای 
 كــودك بــه وجــود بیــاورد و او را متمایــل بــه شــنیدن ادامــه 

داستان كند.

 تبعیت از تئوری انتخاب
یكــی از اصلی ترین مباحث تئــوری انتخاب این اســت كه نیاز 

بــه آزادی و انتخاب گــری انســان از كودكــی مهم شــمرده 
شود و به نیاز او به درستی پاسخ داده شود. یعنی 

پیشــنهادهای پیاپــی و گاه تحمیــل دیــدگاه و 
نظر خود به كودك، چه هنگام خرید یك كتاب و 

چه در زمان خواندن یك كتــاب، می تواند نتیجه 
عكس ایجــاد كنــد. یعنــی اشــتیاق ما بــه عنوان 

والدین برای این كه كودك مان كتــاب خاصی را بخواند، نباید 
مانع نیاز به آزادی كودك شود و حق آزادی در انتخاب او را زیر 
ســوال ببرد. هرچیزی كه طعــم اجبار بدهد، یــك حركت رو به 
عقب خواهد بود. به جای این كــه تالش كنیم كتاب خاصی را 
برای كودك بخوانیم و درخصوص كتابخوانی پیشــنهادهای 
گوناگون بــه او دهیم، نقــاط مثبتی را كــه در انتخــاب او وجود 
دارد، خــوب ببینیم تا عالقــه و انگیــزه او برای كتــاب خواندن 

افزایش یابد.
به عالقه های او بر خرید یا خواندن كتاب هایی با موضوعات 
خــاص، احتــرام بگذاریــم و حتــی از ایــن شــخصیت های 
داســتانی، داســتان های تازه ای بســازیم و به صورت نمایش 

عروسكی با فرزندمان اجرا كنیم. 
از گفتن جمالتی مثل این هم شــد كتاب؟! چقــدر دنبال این 
كتابــی؟! موضوعــات خیلــی بهتری هم هســت؟ و هــر جمله 

مشــابهی كــه قــدرت انتخــاب و 
احتــرام بــه حــق آزادی او را به 

پرهیــز  می انــدازد،  خطــر 
كنید.

 مدت زمان مناسب برای خواندن قصه
نمی تــوان زمان خاصــی از شــبانه روز را مختص ایــن موضوع 
دانســت و در این موضوع نیــز مهارت انتخــاب كودك حرف 

اول را می زند.
اما بیشــترین مدت زمانی كه كودك می تواند به یك داستان 
گــوش دهــد یــا بخوانــد، براســاس ســنش بــه طور حــدودی 
1۰ الــی 2۰دقیقه اســت. پــس از خوانــدن داســتان های خیلی 
طوالنــی پرهیــز كنیــد یــا آن را قســمت بندی كنیــد و قبــل از 

خسته شدن كودك داستان را تمام كنید.

 ایجاد بستری برای مطالعه
می توانید از همان یكسالگی كه كودك راه رفتن را می آموزد، 
فضای كوچكی را در گوشه ای از اتاقش مخصوص مطالعه 
ایــجــاد كنید و كــتــاب هــایــی كــه تهیه شـــده اســـت را در آن 
بچینید. بــرای كودكان كوچك تر كتاب های پارچه ای شاید 
گزینه بهتری باشد. كتاب ها باید در دسترس بچه ها باشد 
تــا هــر زمــان كــه خواستند از جــای مخصوص كــتــاب هــا، آن 
را خــودشــان بــردارنــد و باید فضایی بــرای نشستن و كتاب 

خواندن در اتاق شان ایجاد كرد.
ــودن كـــودكـــان،  ــ ــا تـــوجـــه بـــه عــیــنــی بـ  هــمــچــنــیــن بـ
جــا داشــتــن خــریــد كــتــاب در ســبــد خــریــد هفتگی 
شما و داشــتــن زمــان مطالعه در خــانــه، در روحیه 
كتابخوانی كـــودك مــی تــوانــد بسیار مــوثــر باشد. 
زمـــانـــی كـــه كــــودك شــاهــد خــریــد كــتــاب تــوســط 
والــدیــنــش باشد و ببیند آنها زمــان هــایــی را طی 
روز به مطالعه می پردازند، او نیز به كتاب هایش 
ع  عالقه مند خــواهــدشــد. البته در ایــن موضو
هــم افـــراط و تفریط والــدیــن امــری مهم تلقی 
می شود. كودكی كه وقتی به والدینش 
نیاز دارد و آنها به درخواستش به 
بــهــانــه وقـــت نــداشــتــن و مطالعه 

كردن جواب منفی 
ــد، بعید  ــنـ مـــی دهـ

نــیــســت عـــالقـــه ای 
به كتابخوانی نداشته 

باشد.

چالشی پرتکرار در زمان خرید کتاب
 اگــر كودك مــان كتابــی را انتخــاب كــرد كــه مناســب نبــود، 

چه كنیم؟
بــرای كــودكان كوچك تــر ســعی كنیــد بیــن چنــد نمونــه كــه 
خودتان گزینــش كرده ایــد، حــق انتخــاب بگذارید. امــا حتی 
اگر آنهــا انتخابــی غیــر از آن چنــد گزینــه داشــتند، دالیل تان 
را بــرای نخریــدن آن كتــاب توضیــح دهیــد. مثــال ایــن كتــاب 
مناسب رده ســنی بزرگ تر از شماســت و ممكن است برای 
شــما ســخت باشــد؛ اما اگر باز هم اصرار داشــت، می توانید 
كتــاب را بــرای او بخریــد و اجــازه دهیــد بــا عواقــب انتخابش 
رو به رو شــود. البته شما در نقش سرزنشــگر حاضر نشوید. 
یعنــی جمالتــی مثــل نگفتــم پشــیمان می شــوی، گفتــم كــه 
این كتــاب را نخــر و... را بــه كار نبرید و اگــر گفت ایــن كتاب را 
دوســت نــدارد، با لحــن غیرســرزنش گر بــا او صحبــت كنید. 
مثــال بگویید چــه حیف كــه كتابــی خریــدی امــا از خواندنش 
خوشــحال به نظر نمی رســی. حــاال چــه پیشــنهادی داری؟ یا 
من برای بهتر شدن حست چه كاری می توانم انجام بدهم؟

یك تذكر مهم: شــیوه انتخاب یك كتاب خــوب را به نمایش 
بگذارید و نحــوه انتخــاب خودتان بــرای خرید یك كتــاب را با 
امــروز  انجــام دهیــد. مثــال بگوییــد خــوب  بلنــد  صــدای 
می خواهــم كتــاب جدیــدی بخــرم، بهتــر اســت در اینترنــت 
تحقیق كنــم كه چــه كتاب هــای خوبــی درخصــوص موضوع 
مورد نظرم در بــازار موجود اســت و اگر كودك تــان به ویژه در 
گروه ســنی »ب« قبل از خریــد تحقیقی برای خریــد یك كتاب 

انجام داد، حتما او را مورد تشویق قرار دهید. 

کودکانــه صفحــه  در  پــس  ایــن   از 
به صورت هفتگی توصیه هایی به پدران 
و مــادران خواهیــم داشــت تــا بتواننــد 
ارتبــاط بهتــر و موثرتــری بین کــودک خود 
کننــد.  برقــرار  هنــر  و  فرهنــگ  عالــم  و 
کودکانــه بســته ای هنــری اســت برای 
والدینــی کــه می خواهنــد تربیــت 
هدفمنــدی داشــته باشــند

پیشنهادهایی برای افزایش میزان كتابخوانی در كودكان، در روزگاری كه خواندن باید یكی از دغدغه های اصلی خانواده ها باشد

بازگشت به کتاب
، کودك انســان از همان ماه های ابتدایی تولدش به تلویزیون،تلفن همراه و دیگر  در زمانه و عصر حاضر

زینب مالیی

 روانشناس 
حوزه كودك

دســتگاه های دیجیتال پررنگ و لعاب عالقه نشــان می دهد و بعضا مــا نیز به دلیل حجم کارهــای روزمره و 
تعارض نقش های مختلف مان )مثل همســری، کارمندی، والدی و...(، فرصت اســتفاده کودك مان از این 
فضا را بیشتر هم می کنیم. اگر از والدین سوال شود که ترجیح می دهید کودك تان بیشتر سرش در گوشی 
تلفن همــراه، لپ تاپ، تبلت و... باشــد یا در کتــاب؟ کمتر خانواده ای جــواب خواهدداد تمایلش این اســت 
کودکــش ســاعت ها پــای برنامه هــای تلویزیونــی و بازی هــای کامپیوتــری باشــد، در حالــی که اثــرات مخرب 
 اســتفاده بیش از حــد از صفحــات دیجیتــال امروزه بر کســی پوشــیده نیســت. اما چه می شــود کــه کودك 

هیچ عالقه ای به خواندن کتاب ندارد؟ و اصال چطور می شود این عالقه را در کودك ایجاد کرد؟

اكثــر پــدر و مادرها ســواالت بســیاری دربــاره تربیــت كودک 
خــود در ذهــن دارنــد. چگونــه بایــد بــا بچــه ای دوســاله كــه 
اسباب بازی دوســتش را، هرچه باشد از دســتش می گیرد، 
رفتــار  كــرد؟ بــه بچــه ای چهارســاله كــه از روی عصبانیــت 
جیغ می كشــد وقتی بــرادر كوچكش گریــه می كند چــه باید 
گفــت؟ چگونــه می شــود بــا یــک بچــه 1۰ ســاله كــه دوبــاره 
مســؤولیتش را در خانــه انجــام نداده اســت حــرف زد؟ چه 
راهبردهایــی بــه نوجــوان  كمــک می كنــد تــا صــادق، صریح 
و ایمــن بمانــد؟ درمقــام پدرومادر شــما پیوســته بــا چنین 
چالش هایــی روبــه رو هســتید. اگر شــما در جســت وجوی 
پاسخ هایی برای ســؤال ها و توصیه هایی برای فرزندپروری 

را  خانواده تــان  پویایــی  تــا  هســتید 
افزایش دهیــد، این كتاب با اســتفاده 

بــدون  ارتبــاط  الگــوی  از 
)ان.وی.ســی(  خشــونت 

می كنــد.  كمــک  شــما  بــه 
منابــع  ســایر  كــه  هنگامــی 

و  ارتباطــی  الگوهــای  فرزندپــروری، 
تكنیک هــای انضباطــی را پیشــنهاد 
اهمیــت  بــر  ان.وی.ســی  می كننــد، 
ارتبــاط محبت آمیــز تأكیــد می كنــد. 
فرزندپــروری محبت آمیــز می توانــد 
احتــرام متقابــل و توانمنــدی پویایــی 

كنده از وضوح و ارتبــاط صمیمانه را خلق كند.  خانواده  آ
این كتاب یک منبــع بی نظیر برای پــدران، مــادران و هر فرد 
دیگری اســت كه بخواهــد با كــودكان كار كنــد. فرزندپروری 
بــا رویكــرد ارتبــاط بــدون خشــونت بــه شــما كمــک می كند 
تــا كــودكان را ترغیــب كنیــد بــدون تــرس از تنبیــه یــا امیــد 
به پــاداش كارهــا را انجــام دهند، یــاد بگیریــد چطــور ارتباط 
محبت آمیــز را در خانــه شــكل دهیــد تــا بــه فرزندان تــان 
 كمــک كنیــد تعارض های شــان را حــل كننــد و خودشــان را 

به وضوح ابراز كنند.

بخش هایی از کتاب را باهم بخوانیم:
همیشــه سپاســگزار فرزندانــم خواهــم بــود كــه بــه 
مــن محدودیت هــای وادار كــردن دیگــران بــه عمــل 
مطابــق میلــم را آموختنــد. اول از همــه آنهــا به مــن یاد 
دادنــد كــه نمی توانســتم مجبورشــان كنــم بــه میــل 
مــن رفتــار كننــد. مــن نمی توانســتم آنهــا را مجبــور بــه 
را  آنهــا  مــن نمی توانســتم  كنــم.  كاری  انجــام هیــچ 
مجبور كنــم اسباب بازی شــان را ســر جایــش بگذارند، 
تختخواب شــان را مرتــب كننــد و حتــی غــذا بخورنــد. حــاال 
، درس بســیار فروتنانه ای اســت كه به  برای من درمقام پدر
 ناتوانی خود پی ببرم، زیرا جایی در ذهن خود فروكرده بودم
 كه این وظیفه پدرومادر اســت تــا كــودكان را وادار به انجام 
رفتار درســت كنند. اینجا، این خردســاالن بودنــد كه به من 
ایــن درس فروتنانــه را یــاد می دادنــد كــه من نمی توانســتم 
آنهــا را مجبــور بــه انجــام هیــچ كاری كنــم. همــه آنچــه مــن 
می توانســتم انجــام دهــم این بود كــه كاری كنــم تا آنهــا آرزو 
كننــد ای كاش آن كار را 

انجام داده بودند.

، استاد زبان و ادبیات فارسی از كودكی خود می گوید ژاله آموزگار

مــن از كودكــی خــود خیلــی راضــی هســتم و فكــر می كنــم جــزو آدم هــای 
خوشــبختی هســتم كه مثل بســیاری از هم نســالنم كودكی آرامی داشتم. 
به نظرم در شهرســتان به دنیا آمدن امتیاز بزرگی برای انسان است، چراكه 
انســان با فرهنــگ دیگری غیــر از فرهنــگ غالــب بر جامعــه رشــد می یابد. 
زندگی در محیطی كه من در آن رشد كردم ســبب شد من با زبان تركی آشنا 
شــوم چراكه تمام مردم به این زبان صحبت می كردند و خیلــی از این بابت 
خوشــحال هســتم، چراكه اشــعار زیبای تركی را بهتر می فهمــم و این خود 

فرصت آشنایی با فرهنگی تازه را به من داده است. 
شــاید اگر من مادر بافرهنگی نداشــتم، این طور نمی شــدم. مادر من هم در 
عین حال كه انســان بافرهنگی بود، خانه دار هم بود. وقتی پدر و مادر من با 
هم ازدواج كردند، میرزا طاهر؛ خوشنویس معروف یک تابلوی خوشنویسی 
بــه آنها هدیــه كرد. ایــن برای من بســیار گویاســت من فرزند كســی هســتم 
كــه دیگــران بــرای هدیــه عروســی بــه او تابلــوی خوشنویســی می دهنــد؛ آن 

هم حــدود 1۰۰ ســال پیش! شــاید همین ها باعث شــد كه 
شخصیت من به سمت مسائل فرهنگ پیش رود.

در نسل ما كتاب خواندن نماد روزشــنفكری بود. یعنی اگر 
تو كتاب نمی خواندی روشنفكر محســوب نمی شدی. پس 

در خانواده مــن راه دیگــری نبود جــز این كه بایســت از همان 
كودكی كتــاب می خوانــدم. پدر مــن همان طــور كه بــرادرم را به 
دانشــگاه فرســتاد تا حقوق بخواند، مــرا هم به تبریز فرســتاد 
تا به دانشگاه بروم. شــاید االن اگر پدر و مادرها این كار را برای 
فرزندان دختر و پسر خود انجام دهند، كار مهمی تلقی نشود 
اما در آن دوره بســیار مهم بــود كه پدر من مســاوات واقعی را 

بین پسر و دخترش رعایت كرد.
برگرفته از مستند آموزگار سخن در اساطیر ایران
1397 ، به كارگردانی بیژن شكرریز

اله آمــوزگار از ســال ۱۳49 به عنوان اســتادیار در گــروه فرهنــگ و زبان های باســتانی دانشــگاه تهران مشــغول به تدریس شــد و از ســال ۱۳۶۲  ژ
به عنــوان دانشــیار و از ســال ۱۳۷۳ تاکنون به عنوان اســتاد دانشــکده  ادبیــات و علوم انســانی دانشــگاه تهران بــه تدریس و تحقیق اشــتغال 
اله آموزگار عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی بوده  داشته است. او به زبان های انگلیسی، فرانسه، ترکی، پهلوی و اوستایی مسلط اســت. ژ

اســت و هم اکنون به مدت 4۶ سال اســت که به تدریس در دانشکده ادبیات دانشــگاه تهران مشغول است و بســیاری از استادان رشته های 
گوناگون این دانشکده، از شاگردان وی بوده اند.

مساوات پدر بین پسر و دختر

یک راهنمای به درد بخور برای تربیت

ماجرای دو کبوتر
، وقتی كه بــاران زیــاد می بارید، كبوتــر ماده به  دو كبوتر بودند در گوشــه ای  با خوشــحالی زندگــی می كردنــد. در فصل بهــار
همســرش گفت: »این النه خیلــی مرطوب اســت. اینجا دیگر جــای خوبی بــرای زندگی كردن نیســت.« كبوتر جــواب داد: 
»به زودی تابستان از راه می رســد و هوا گرم تر خواهد شد. عالوه بر این، ســاختن اینچنین النه ای كه هم بزرگ باشد و هم 
انبار داشته باشد، خیلی مشكل اســت.« بنابراین دو كبوتر در همان النه قبلی ماندند تا این كه تابستان فرا رسید و النه 
آنها خشک تر شد و زندگی خوشی را در مزرعه سپری كردند. آنها هر چقدر برنج و گندم می خواستند می خوردند و مقداری 
از آن را نیــز برای زمســتان در انبار ذخیــره می كردند. یک روز، متوجه شــدند كه انبارشــان از گندم و برنج پر شــده اســت. با 

خوشحالی به یكدیگر گفتند: »حاال یک انبار پر از غذا داریم. بنابراین، این زمستان هم زنده خواهیم ماند.«
آنها در انبار را بستند و دیگر سری به آن نزدند تا این كه تابستان به پایان رسید و دیگر در مزرعه دانه به ندرت پیدا می شد. 
پرنده ماده كه نمی توانست تا دور دست پرواز كند، در خانه استراحت می كرد و كبوتر نر برای او غذا تهیه می كرد. در فصل 
پاییز وقتی كه بارندگی آغاز شــد و كبوترها نمی توانســتند برای خــوردن غذا به مزرعــه بروند، یاد انبار آذوقه شــان افتادند. 
دانه های انبار بر اثر گرمای زیاد تابســتان، حجم شــان كمتر از حجم اولیه شان شــده بود و كمتر به نظر می رسید. كبوتر نر 
با عصبانیت پیش جفت خود بازگشت و فریاد زد: »عجب بی فكر و شكمو هستی! ما این دانه ها را برای زمستان ذخیره 
كرده بودیم، ولی تو نصــف انبار را ظرف همــان چند روز كه در خانــه ماندی، خورده ای. مگر زمســتان و ســرما و یخبندان را 

فراموش كردی؟« كبوتر ماده با عصبانیت پاسخ داد: »من دانه ها را نخوردم و نمی دانم چرا نصف انبار خالی شده.«
كبوتر ماده كه از دیــدن مقدار كم دانه های انبار، متعجب شــده بود، با اصرار گفت: »قســم می خورم كــه از همان روزی كه 
این دانه ها را ذخیره كردیم، به آنها نگاه نكردم. آخر چطور می توانســتم آنها را بخورم؟ مــن در حیرتم چرا این قدر دانه های 
انبار كم شده است. این قدر عصبانی نباش و مرا سرزنش نكن. بهتر است صبور باشی و دانه های باقی مانده را بخوریم. 
شاید كف انبار فرو رفته باشد یا شاید موش ها انبار را پیدا كرده اند و مقداری از آنها را خورده اند. شاید هم شخص دیگری 
دانه های مــا را دزدیــده اســت. در هرصــورت تو نبایــد عجوالنه قضــاوت كنــی. اگر آرام باشــی و صبــر كنی، حقیقت روشــن 
می شود.« كبوتر نر با عصبانیت گفت: »كافی اســت! من به حرف های تو گوش نمی دهم و الزم نیست مرا نصیحت كنی. 
من مطمئن هســتم هیچ كس غیر از تو بــه اینجا نیامده اســت. اگر هم كســی آمده، تو خــوب می دانی آن چه كســی بوده 
است. اگر تو دانه ها را نخوردی باید راستش را بگویی. من نمی توانم منتظر بمانم و این اجازه را به تو نمی دهم كه هر كاری 

دلت می خواهد بكنی.« 
در نهایت كبوتر نر متقاعد نشد، بلكه ناراحت تر شد و جفت خود را از خانه بیرون انداخت.

كبوتر مــاده گفــت: »تو نبایــد به ایــن ســرعت درباره مــن قضاوت كنــی و به مــن تهمت نــاروا بزنــی. بــه زودی از كــرده خود 
پشــیمان خواهی شــد، ولی باید بگویم كه آن وقت خیلی دیر اســت و بالفاصله به طرف بیابــان پرواز كــرد و پس از مدتی 

گرفتار دام صیاد شد.«
، تنها در النه به زندگی خــود ادامه داد. او از این كه اجــازه نداد جفتش او را فریب دهد، خیلی خوشــحال بود. چند  كبوتر نر
، دوباره چاق تر و پرحجم تر شــدند و انبار دوباره بــه اندازه اولش پر  روز بعد هوا دوباره بارانی و مرطوب شــد. دانه های انبار
شــد. كبوتر عجول با دیدن دانه ها فهمید كه قضاوتش درباره جفتش اشــتباه بوده و از كرده خود خیلی پشــیمان شــد، 

ولی دیگر برای توبه كردن خیلی دیر شده بود و او به خاطر قضاوت نادرستش تا آخر عمر با ناراحتی زندگی كرد.

کتابگردی
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وقتی که من بچه بودم 


