فصل سوم

ش کمان گیر
 درس ششم :آر ِ
ن شهر ما
درس هفتم :مهما ِ
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ن�َ�بَرد ،طوال� ني و �خس�ته � ك ن� ن�ده ش�د ه ب�ود و همه ،ن��گران ب�ود ن�د .س�پاه
ج��
ت�وران ب�ه ف�رما ن�دهي ا ف�راس ي� ب
�ذ��ت ه ب�ود .ا�يرا ن� ي�ان رد
ا� زا� رود ي حون �گ ش
رو�ي �بر آ� ن�ان� ،بس ي�ار م ش�كل ب�ود.
�برا�بر ت�ورا ن� ي�ان �پا�يداري مي�كرد ن�د ّاما پ�� ي ز
�
رو�گار ب�ه س� تخ�ي
ا�يرا ن� ي�ان زا� پ�� ي ز
� ا ن�دوه�گ ي�ن ش�ده ب�ود ن�د .ز
رو�ي ن�اام ي�د و زا� ش �كس ت

� و چ�ارهاي �ج�ز ُ�برد�باري ن� ب�ود.
مي�گ ش
�ذ� ت
ت�ص
سرا ن� ج�ام ،دو س�پاه م�ي م �گر ف��ت ن�د �كه آ� ش� ت�ي � ك ن� ن�د .ت�ورا ن� ي�ان پ� ي� ش��نهاد �كرد ن�د �كه پ�هلوا� ني
ا�يرا� ني ت��يري ب�ه سوي خ�اور پ� تر� ب
ا� � ك ن�د .هر ج�ا �كه ت��ير �فرود آ��يد ،آ� ن� ج�ا مر ز� ا�يران و
ت�وران �با ش�د.
ا ي�ن خ��بر را هر دها� ني ،ز��ير �گو ش�ي� ،ب زا��گو مي�كرد:
آ��خر ي�ن �فرمان

آ��خر ي�ن ت�ح ق��ير
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روا� ت��يري ،ميدهد سامان
م زر� را پ� ز

		
		

�گر ب�ه ن��ز د ي��كي �فرود آ��يد

		
		

خ� نا�ههامان ،ت� ن�گ

آ� زر�ومان� ،كور

ور ب��پ ّرد دور

ت�ا ك� ج�ا؟ ت�ا چ� ن�د؟

آ�ه! �كو �ب زا�وي پ�والد ي�ن و �كو سر پ� ج�ن�هي اي�مان؟

راس ت�ي ،چ�ه پ� ي� ش��نهاد د ش�واري! م�گر �يك ت��ير چ� ق�در مي ت�وا ن�د دور �ب ش�ود؟ �كدام
دا� ا ي�ن كار �ب�ز گر� را ا ن� ج�ام �خواهد داد؟
ت��يرا ن� ز
دا� ماهر ا�يرا� ني� ،خود را �براي پ� تر� ب
ا� ا ي�ن ت��ير آ�ماده �كرد.
آ� شر� �كمان�گ�ير ،ت��يرا ن� ز

همه ن��گران و م ن� ت��ظ ر� ،پاي � ِكوه ب�ل ن� ِد دماو ن�د ا�يس ت�اده ب�ود ن�د .ماردان دعا مي�كرد ن�د؛
ا�ك مير ي� خ� ت� ن�د؛ �كودكان �با ب�ي ت�ا ب�ي ،آ� شر� �كمان�گ�ير را �كه �با
پ��يرمردها ،ش
ق�ام ت�ي ر ش� ي�د و اس ت�وار �پاي �كوه ا�يس ت�اده ب�ود ،ن�گاه مي�كرد ن�د.
آ� شر� �با ق�دمهاي مح�
�
�
ك
ف
ب
�؛
ر
اال
�
كوه
ا�
م
ز
ت
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�
�:
روي ت �خ�ته س ن�گ �ب�ز ر �گي ا�يس ت�اد؛ �ب زا�وان و ت�ن ن��يروم ن�د �خود را ب�ه همه � شن�ان داد و � گ ف� ت
هي� �
ي
«� ب ب ب
�؛ ّاما � ب
خو� ميدا�نم �چ ون ت��ير زا�
خو� �� ي� ن� ي�د ! رد �بدن من چ � قن�ص و ع��ب ي ن� ي�س ت
ب
� .من ج�ان �خود را رد ت��ير �خواهم
�كمان رها ش�ود ،همهي ن��يروي من زا� ت�ن ��يرون �خواهد ر�ف ت

� و �براي سر ب�ل ن�دي ا�يران ف�دا �خواهم �كرد».
�گ�ذ ا ش� ت

�و
� ب�ه دعا �بردا ش� ت
�؛ و ق� ت�ي ب�ه � ّقله رس ي�د رد آ� ن� ج�ا دس ت
آ� شر� �با گامهاي ب�ل ن�د زا� �كوه �باال ر�ف ت

وا�ا ي�ي �كه ب�ه
�با خ�داي �خود ز�م�ز مه �كرد« :اي خ�داي آ�سمانها! اي آ��فر �يدگار �كوهها و رد�ياها! اي ت� ن
ما ت�وا�ا�ي ب�
ي
�
م
�
�
ي
ي
ي
خ�
�
س
م
س
�
ك
ه
د
اري
�
را
اي!
ر�
ا
�
ن
� د ش�م ن�ان رها � ك ن�م».
د
ا�
را
ران
ا
ن
ني
ش
ز
ز
ت
ت
� .صداي مردم زا� همه ج�ا
�هاي س�ب�ز و رودهاي آ� ب�ي ن��گر�يس ت
آ�نگاه زا� �باالي � ّقله ب�ه د ش� ت
ه
گو� ميرس ي�د .آ� شر� ن�ام خ�دا را �بر ز��بان آ�ورد و �با همهي ت�وان� ،كمان را � شك� ي�د .ت��ير م�چ ون
ب�ه � ش
روا� ب�ود؛ زا� �كوه
رو� رد پ� ز
روا� �كرد؛ زا� �بامداد ت�ا ن��ي م ز
پ�ر ن�دهاي ت��ي�ز �بال ،پ� ز
و رده و د�� ��ذ�� و رد ��ار رود ج� ي�
ب
ح
�
�
�
�
رد
ي
ه
ر
ون
� �گردو ي�ي
خ
ّ
ت
ت
ش ت گ ش ت
كن
ن
�
� و آ� ن� ج�ا م زر� ا�يران و
�كه رد ج�هان زا� آ�ن ت� ن�اور ت�ر و ب�ل ن�د ت�ر ن� ب�ود ،ن ش�س ت

ت�وران ش�د.
س
� �كرد ن�د .آ� شر� ،ب�ي ج
�ان �بر ت��خ�ته س ن��گي ا ف� ت�اده ب�ود.
� � ّقله حر� ك ت
مردم زا� پ��ير و ج�وان ب�ه م ت
آ�ري ،آ�ري ،ج�ا ِ
ن �خود رد ت��ير �كرد آ� شر�
		
		

كار صدها ،صد ه�ز اران ت� ي� غ�هي ش�م ش��ير �كرد آ� شر�
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  درست و نادرست
 1آرش براي پرتاب تير در دشتي سرسبز ايستاد.
 2ايرانيان در برابر سپاه توران مقاومت مي كردند.
 3تورانيان پيشنهاد كردند كه پهلواني ايراني تيري به سوي غرب پرتاب كند.
  درك مطلب
 1چرا ايرانيان پيشنهاد تورانيان را پذيرفتند؟
 2منظور از « مرز را پرواز تيري مي دهد سامان » چيست؟
 3چرا آرش پس از پرتاب تير جان داد؟
.

4

   دانش زباني
جملههاي زير را بخوانيد:

مادران ،دعا می کردند.
پیرمردان ،اشک می ریختند.
کودکان ،آرش کمان گیر را نگاه می کردند.
آرش از کوه باال رفت.
آرش ،نام خدا را بر زبان آورد.
جمله از يك يا چند كلمه تشكيل می شود و پيام كاملي را به شنونده
انتقال ميدهد.
58

   تصويرخواني و صندلي صميميت

 1نگاه كردن به تصوير:
تصوير را با د ّقت ببينيد   و به جزئيات

 2تف ّكر :براي فهميدن معني
تصوير ،فكر كنيد و مطالبي را كه از

 3گفتار :هر وقت آماده شديد،
روي صندلي معلّم بنشينيد و دربارهي
ِ

توجه كنيد.
آن ّ

تصوير برداشت كردهايد در ذهن خود

برداشت خود از تصوير براي دوستانتان

مرور كنيد.

صحبت كنيد.
59

  بخوان و حفظ كن

60

را�ه
�ب زا� �باران �با ت� ن
�با ُ� گهرهاي �فراوان

�
دور مي شگ� ت�م ز� خ� نا�ه

مي �خورد �بر �بام خ� نا�ه

مي ش� ن� ي�دم زا� پ�ر ن�ده
ل ِب ِ
زا�
� �باد َو ز� ن�ده

رو� د�ير ي�ن
گرد� �يك ز
� ش

را�هاي ز� ن�دگا� ني
ز

رو� �باران
�يادم آ� َرد ز

� ب
خو� و ش��ير ي�ن
ت�وي ج� ن�گل هاي �گ ي�الن

�كود�كي ده ساله ب�ودم

ش�اد و �خُ ّرم

ن�رم و ن� زا� ك�

چ
� و چ�ا�بك
�ُس ت

ودكا�ه
�با دو �پاي ك� ن
ه
مي دو�يدم �چم و آ�هو

مي پ�ر �يدم زا� سر ِ ج�و

�بس �گوارا ب�ود �باران!

ب�ه! چ�ه ز� ي� ب�ا ب�ود �باران!

مي ش� ن� ي�دم ا ن�در ا ي�ن �گوهر� شف�ا� ني

داس ت�انهاي �نها� ني

را�هاي ج�اودا� ني
ز

ر� �چ ون ش�م ش��ير �ب ّران
�ب ق

كود� من
�ب ش� ن�و زا� من � ،ك
پ� ي� ش� چ� ش�م مرد �فردا

�پاره مي �كرد ا�برها را

پ� ن�دهاي آ�سما� ني

وا�ه ،غ�ُ ّران
ت� ن�در د ي� ن
� مي ز�د ا�برها را
م ش� ت

�خواه رو ش�ن

�چ ر�خ ها مي ز�د �چ و رد�يا

� ز� ي� ب�ا،
هس ت

ج� ن�گل زا� �باد �گر �ي�زان

دا�ه هاي �گرد �باران
ن
پ�هن مي �گ ش� ت� ن�د ه ج
ر�ا

ز� ن�دگا� ني� ،خواه ت��يره،
� ز� ي� ب�ا،
هس ت
� ز� ي� ب�ا!
هس ت

  گلچين گيالني

س�ب�ز ه رد ز��ير رد خ� ت�ان

� رد�يا
ر�ف�ته ر�ف�ته � شگ� ت

و�ان
ت�وي ا ي�ن رد�ياي ج� ش
ج� ن�گل
وارو�ه پ� ي�دا
ن
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�
زا� چ� ن�د ز پ� ي�
� مهمان ع�ز �ي�ز و �ب�ز ر �گي ب�ه اس ت�ان
رو� ش� ش� ن� ي�ده ب�ود يم �كه �قرار اس ت
ما ب� ي�ا ي� ن�د .همه ج�ا س خ�ن زا� آ�مدن ا�ي ش�ان و ح ض�ور �گرم مردم و آ�ماده ش�دن �براي

اس ت� ق� ب�ال ب�ود.

ش�ادي و � شن�اط رد چ�هرهي همه ي مردم ش�هر د�يده مي ش�د .ب چ��ّه ها و ج�وان ت�رها
رو� ورود آ�ن مهمان
�بس ي�ار �خو ش�حال و پ�ره ي� ج�ان ب�ه ن��ظ ر مي آ�مد ن�د� .خالصه ،هر چ�ه ب�ه ز
مهر �بان ن��ز د�يك مي ش�د ي�م ،ت� پ� ش� �قل ب
�ها ت� ن�د ت�ر مي ش�د.
�تمام �كو چ�ه ها و خ� ي�ا�بان هاي ش�هر� ،پا�ك�ي�ز ه و
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آ� ب
ما�اي
� و ج�ارو ش�ده ب�ود ن�د .همه ج�ا و همه چ��ي�ز و همه �كس ب�ه ا ن� ت� ظ�ار رس ي�دن ا ي�ن مهمان و �ت ش
ُر�خسار ا�ي ش�ان ب�ود ن�د.
سرودهاي � شن�اطا ن��گ�ي�ز زا� «صدا و س ي�ما» ش� ن� ي�ده مي ش�د.

			

«� ب
� ز� ن� ي�د راه را ،ه ي�ن �كه ن�گار ميرسد
آ

م�ژ ده ده ی�د �با غ� را ،ب�وی ب�هار میرسد »...
رو� ن��ز د�يك مي ش�د ي�م .رد مدرسه �قرار �گ�ذ ا ش� ت��ی م �كه �براي اس ت� ق� ب�ال �برو ي�م .ب چ��ّه ها
�كم� كم ب�ه آ�ن ز
رو� اس ت� ق� ب�ال �كي مي رسد ؟!
�خو ش�حال و ب�ي �قرار ب�ود ن�د؛ هر �يك زا� ما لح ظ�ه ش�ماري مي�كرد �كه ز
رو� رس ي�د .ش� ب
� ق� ب�ل ،آ�ن ق�در ه ي� ج�ان ز�ده ب�ودم �كه �نمي دا�نم �چ طور �خوا ب� ي�دم؛ ف� ق�ط
�باال�خره آ�ن ز

ج�
� ف��كر مي �كردم.
ب�ه �فردا و ا ن� ب�وه مع ي� ت
ص
رو� ،ز�ود ت�ر زا� هم ي� ش�ه �با ش� ن� ي�دن صداي ج� ي�ك ج� ي�ك �گ�ن� شج�كان زا� � ب
خوا� ب� ي�دار
ب�ح آ�ن ز
�
ش�دم .لح ظ�هاي ف��كر �كردم؛ م ث�ل ا ي� ن��كه گ�ن� شج�كان هم آ�مدن ا ي�ن مهمان ع�ز �ي�ز را ج� ش�ن �گر�ف�تها ن�د.
�
�خو ش�حال و �با � شن�اط ب�ه ح ي�اط ر�ف ت�م .نس�ي م خ� ن�ك
و مال ي�م �بامدادي ،دس ت�ي ب�ه صور�تم � شك� ي�د،
خ� ن��كي هواي ص ب�ح را �با �تمام و ج�ود حس �كردم.
ما�اي ج� ن� ب� ش� �گ نج�� ش�ك ها رد ال ب�هالي
�كمي ب�ه �ت ش
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�
ش�ا خ�ه ها ،خ��يره ش�دم ،لح ظ�ه اي آ�رام ن�دا ش� ت� ن�د .آ�ن چ� ن�ان �گرم غ�و�غ اي گ�ن� شج�كان ش�ده ب�ودم �كه
� دا ش� ت� ن�ي ماردم مرا ب�ه �خود
م ت�و ج�ّه � شن�دم چ� ق�در زا� ز�مان �گ ش
� ت�ا ا ي� ن��كه صداي �گرم و دوس ت
�ذ� ت
آ�ورد.

ش�ور و � شن�اط و همهمه ي �گ نج�� ش�ك ها را رها �كردم و م ش� ت� قا� و پ�ر ت�وان ب�ه سوي مدرسه ،پَ�ر � شك� ي�دم.

� ورود را مي پ�رس ي�د ن�د و مر تّ� ب
� ب�ه مس ئ�والن مدرسه مي � گ ف� ت� ن�د�« :پس �كي ب�ه
ب چ� ّ�هها ب�ي ص� ب ن
را�ه ساع ت
سم م
س
� مي � ك ن��ي م؟»
� ح ّل د�يدار و خ��نرا� ني حر� ك ت
ت
مّ
ر� مح ّ ِ
د� ،همه آ�مد ن�د و �با پ�و ش� ش� هماه ن�گ مدرسه رد ص�
ل
فهاي � ظن�م ب�ه ط ف
د� ا ن� ك
ا ن� ك
ج�
�
و� ،پ� ي�وس ت��ي م.
رو�ان و �خود ج� ش
� �خ ش
ح ض�ور �آ ق�ا ب�ه راه ا ف� ت�اد يم و ب�ه مع ي� ت

ج�
� ش�ده ب�ود .ج�اي س زو�ن ا ن�دا خ� ت�ن ن� ب�ود .ا ق� ي�ا ن�وسي زا� ا�نسانها
�كو چ�ه و خ� ي�ا�بان پ�ر زا� مع ي� ت

ج�
ر� مي �برد.
ر� و آ�ن ط ف
� آ�دم ها را ب�ه ا ي�ن ط ف
�پد�يد آ�مده ب�ود .مو ج� مع ي� ت

و� ش�د و ام ج
� .م ث�ل ا ي�ن
ن�ا�گهان همهي سر و صداها خ�ام ش
وا� ا ق� ي�ا ن�وس مردم آ�رام �گر�ف ت

ي ج�
ر� او
� .همه ما ن� ن�د گلهاي آ� ف� ت� ب 
ا��گردان ب�ه ط ف
ب�ود �كه �خور ش� ي�د ا�ن مع ي� ت
� طلوع �كرده اس ت

�بر�گ ش� ت� ن�د.

آ�ري�« ،آ ق�ا» آ�مد ن�د و س خ� ن�ان �خود را آ��غ زا� �كرد ن�د� .بر خ�ي زا� ش� قو� مي �گر�يس ت� ن�د و ج�معي م ش� ت�ا ق� نا�ه
گو� ميداد ن�د .ه ن� زو� س خ� ن�ان ا�ي ش�ان را ب�ه خ�اطر دارم �كه �فرمود ن�د« :ما د�بس ت�ان �كه مي ر ف��ت�ي م ب�ه ما
� ش
� �كه ما گلس ت�ان را مي �خوا ن�د ي�م ،مع ن�ا�ي ش� را �نمي �فهم ي�د ي�م .ب�عدها
گلس ت�ان ردس ميداد ن�د .آ�ن و�ق ت

64

ال� را �فهم ي�د ي�م؛ ا ي�ن � ب
� .ا�نسان مم�كن
رد طول ز�مان ،مع ن�اي آ�ن ا ش�عار و آ�ن ج�م ت
خو� اس ت
ي
اس� چ�� ي ها ي�ي را ردس �ن�
� مي � ك ن�د و � ب
خو�
� ذ�هن ،ز�م�ي�نه ردس ت
� فهمد ّاما ا�ن �براي � ّفعال ي� ت
ت
ت �ز
م
ال� �با ش�د».
� ،ف��كر �كردن �با�يد حور ت� ش
اس ت

   درست و نادرست
 1دانش آموزان همراه خانواده هايشان به استقبال رفته بودند.
 2جنب و جوش گنجشكان نشانه ي انتظار آنها براي ورود مهمان بود.
 3گذشت زمان به درك معني بعضي از مطالب كمك مي كند.
   درك مطلب
توجه به متن درس ،منظور از « مهمان شهر ما » چه كسي بود؟
 1با ّ
 2در متن درس ،انتظار مردم چگونه بيان شده است؟
 3چرا تالش های ما باید با فکر کردن ،همراه باشد؟
4

.
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  واژهآموزي
خودباور به كسي ميگويند كه به توانایی های خودش آگاهی و باور داشته
باشد.
خودبين به كسي ميگويند كه فقط خودش را ميبيند و به ديگران و
توجهي ندارد.
تواناييهاي آنها ّ
خوددار به كسي ميگويند كه مراقب رفتار خود است و از انجام كارهاي
ناپسند پرهيز ميكند.
   گوش كن و بگو
با د ّقت به داستان گوش كنيد و به پرسشها پاسخ دهيد.

 1به نظر شما ماجراهاي ابتداي داستان در چه موقعي از سال اتّفاق افتاده است؟
 2رود چگونه پر آب شد؟
توجه به داستان ،شخصيت رود و برف را با هم مقايسه كنيد.
 3با ّ
 4چرا با مردن دانهها و شكوفهها ،بهار هم ميميرد؟
 5کدام یک از جمله های داستان نشان دهنده ی غرور برف است؟
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  بخوان و بينديش

آفتاب ،شروع به تابيدن مي كند .امروز پوشش سبزم را كنار مي زنم و به دنياي اطرافم
سالم ميكنم :سالم آفتاب! سالم اي ابر سفيد! سالم اي نسيم صبح!
من براي ا ّولين بار چشم به دنيا مي گشايم .دنياي من مثل خودم كوچك است و در باغچه اي
خالصه مي شود .كمي آن طرف تر در آن سوي باغچه ،چند سوسن كوچك با هم زمزمه مي كنند
و در گوش هم پچپچ مي كنند .يكي از آنها مي گويد« :بيچاره! عمر اين هم مثل بقيهي گل هاي
سرخ كوتاه است .دخترك او را بر شاخه نمي گذارد .او هم به زودي چيده خواهد شد».
متوجه نگاه هاي من مي شوند ،زود سر از گوش هم دور ميكنند و خود را به نسيم
وقتي ّ
مي سپارند .با خود مي گويم « :نكند منظور آنها من بودم! آيا به راستي مرا از شاخه جدا مي كنند؟
آنها از چه دختري صحبت مي كنند؟» درخت سيب ،كه پر از شكوفه شده است به آرامي شاخه اي را
به سويم دراز مي كند« :سالم غنچهي كوچك و زيبا! تولّدت مبارك!»
متوجه غم و اندوه من مي شود ،مي گويد« :به حرف هاي
وقتي ّ
توجه نكن .به زودي ميفهمي خيلي از آنها درست نيست».
ديگران ّ
از صحبت هاي درخت سيب احساس آرامش ميكنم و به بدن لطيف
و مخملپوشم نگاهي مياندازم .در برابر خورشيد ،آغوش مي گشايم تا
اشعهي گرم آن در وجودم بيشتر و بيشتر نفوذ كند.
محبت به مشام
درخت سيب مي گويد  « :از اين خانه هميشه بوي ّ
مي رسد .نگاه كن ،آن دختر كه از پشت پنجره به ما نگاه مي كند،
نرگس است ».چند لحظه بعد در كوچكي رو به حياط باز مي شود.
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نرگس از اتاق بيرون مي دود .دلهره همه ي وجودم را فرا مي گيرد.
كاش مي توانستم پوشش سبزم را روي خود بكشم تا او مرا نبيند!
نرگس به من نزديك مي شود .به خود مي لرزم .در كنار من مي نشيند.
«سالم غنچهي كوچك من! آخرش به دنيا آمدي! نمي داني چند روز
است ،منتظر هستم باز شوي ».با دست هاي كوچك و نرمش آرام مرا
نوازش مي كند.
خدايا ،اين دخترك چه مهربان است! پس اين سوسن ها چه مي گفتند؟
نرگس آب پاش را برميدارد و پر از آب مي كند .بعد به طرف من
مي آيد« .حاال بايد ح ّمام كني! با قطره هاي زالل آب ،خيلي زيبا ميشوي! حيف است كه تشنه
بماني ».قطرات آب مثل باراني لطيف بر سر و رويم مي نشيند و به من جاني تازه مي بخشد.
نرگس مي آيد و كنارم مي نشيند .نفس عميقي ميكشد و نگاهش مهربانانه روي من مي لغزد؛
سپس با اندوه مي گويد« :كاش همانطور كه تو آمدي ،مح ّمدتقي هم به مرخصي بيايد .مي داني
غنچه! مح ّمدتقي برادرم است .او را خيلي دوست دارم .اگر از من بپرسند ،مي گويم مهربانترين
برادر دنياست .كاش تو هم او را ديده بودي! آن وقت بهتر مي فهميدي كه من چه مي گويم.
خيلي وقت است به مرخصي نيامده».
چشم هايش پر از اشك مي شود .لب هايش را به من نزديك ميكند و مرا مي بوسد .با تمام
وجود عطرم را به درون سينه مي كشد .قطره هاي اشكش را مي بينم .مادرش او را صدا مي كند.
به سرعت به طرف اتاق مي دود .باز هم سردرگم مانده ام.
« آخر برادر او كجا رفته؟ اين دختر چرا اين همه دلگير است؟ كاش
مي توانستم برايش كاري بكنم!»
گل سوسن با طعنه فرياد مي زند« :آهاي غنچه! دلت را خيلي خوش
نكن .تا حاال هر بار كه برادرش آمده است ،خواهرها و برادرهاي تو را از
شاخه جدا كرده و به او هديه كرده است».
به حرف هاي او اعتنايي نميكنم .آفتاب باالتر مي آيد .حاال گلبرگ هاي
بزرگم كه مرا در آغوش خود مي فشردند ،آرام آرام از فشار خود كم ميكنند
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و به ضخامت يك گلبرگ از هم فاصله ميگيرند.
درخت سيب به من نگاهي تحسين آميز مي كند  « :تو
داري شكفته مي شوي! واقع ًا كه گلي به زيبايي تو در
باغچه نمي بينم».
غصه دار است.
دوباره نرگس به حياط مي آيد .هنوز هم ّ
باز هم براي من در ِد دل مي كند« :گل عزيزم! دلم براي
برادرم خيلي تنگ شده ،مي داني؟ مح ّمدتقي به جبهه
رفته است .من او را خيلي كم مي بينم .پدرم ميگويد
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در جبهه براي رزمندگان سنگر مي سازد تا از تيرهاي دشمن در امان باشند .او خيلي
خوب است .كاش االن اينجا بود!»
امروز سومين روزي است كه شكفتهام .گلبرگ هايم باز شده اند؛ ديگر غنچه
نيستم؛ يك گل زيبا ،خوش رنگ و خوشبو شدهام .وقتي نرگس به حياط مي آيد،
در صورتش شادي موج مي زند .درخت سيب مي گويد « :امروز باز هم بوي شادي
همه جا را پر كرده است ،حتم ًا جوان خوشقلب مي آيد!»
از اين خبر خوشحال مي شوم .نرگس چادر زيباي گل داري پوشيده و روي پلّهي
حياط منتظر نشسته است .در پوست خود نمي گنجد .گاه به آسمان و گاه به در حياط
نگاه مي كند؛ ولي نمي دانم چرا اص ً
ال مرا نميبيند؛ مثل هر روز به سراغم نمي آيد و
با من حرف نمي زند؛ دلم مي گيرد .سوسن ها باز در گوش هم پچپچ مي كنند.
ناگهان با صدايي كه از بيرون به گوش مي رسد ،نرگس از جا مي پرد .با سرعت
تمام شروع به دويدن مي كند« .داداش آمد .آخ جان!»
با خود فكر مي كنم « :اين طوري كه نمي شود؛ مثل اينكه كامالً مرا از ياد برده
است! بايد كاري بكنم .دستم را به طرف چادر نرگس دراز مي كنم .فرياد مي زنم« :باد
مهربان ،كمكم كن ».باد پيچي مي خورد و چادر او را به سمت من پرواز مي دهد؛ به
چادر او چنگ مي زنم .نرگس يك قدم به عقب برمي گردد .دستش را جلو مي آورد تا
چادر را از چنگال هاي تيز من رها كند .نگاهش از روي خارها به طرف من ميچرخد
و از رويم مي گذرد .دلم مي لرزد« :آه! مرا نديد ».ولي نگاه شتابان او دوباره به سوي
من برميگردد .درحالي كه تمام حواسش به در حياط است ،مرا از شاخه جدا مي كند.
چند روز مي گذرد .حاال ديگر كام ً
ال خشك شده ام .مح ّمدتقي به من نزديك
مي شود ،قرآن را باز ميكند و مرا در ميان انبوهي از كلمههاي آن ،كه بوي بهشت
مي دهند ،مي گذارد.
طيبه دلقندي ،با تغيير
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درك و دريافت
محبت به
  1منظور درخت سيب از جمله ي « از اين خانه هميشه بوي ّ
مشام مي رسد» ؛ چيست؟
 2در پايان داستان ،چرا گل با اينكه از شاخه جدا شده بود ،خوشحال بود؟
 3چه فرقي بين رفتار درخت سيب با گل هاي سوسن وجود داشت؟
توجه به نمودار زير درباره ی عناصر داستاني كه خوانديد ،گفتوگوكنيد.
 4با ّ
شخصیت های
داستان
زمان
نقشه ی عناصر داستان

مکان
اتّفاق های
داستان
نتیجه
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َمثَل
مفهوم تصوير با كدام يك از َم َثلهاي زير ارتباط دارد؟
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با يك گل بهار نميشود.
فلفل نبين چه ريزه ،بشكن ببين چه تيزه.
جوينده ،يابنده است.
كوه به كوه نميرسد ،آدم به آدم ميرسد.

