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در
س
س
ی
زدهم

ا��فرو ش�ی �پدر�ب ز� گر�
رو� ب�ود �که ام ی�د ،ب�عد زا� �ظ هرها ب�ه د ّکان ق� ب 
چ� ن�د ز
�
� ت�ا �پدر�ب ز� گر� ب� ی�ا�ید .ق� ب
ا�های � چ
کو�ک و
میر�ف ت
� و آ� ن� ج�ا می ن ش�س ت
و�ا ن�ده ب�ود .رد ب�ع ض�ی
�ب ز� گر� �چ و ب�ی و ف�ل ّ ز�ی ،د ی�وارهای د ّکان را پ� ش
زا� ق� ب
ا�ها ،ع�کسهای �ق ش� ن��گی د�يده مي ش�د .ره�گ�ذ ران ،ب�یا خ��ت ی�ار

ما�ا می�کرد ن�د.
میا�یس ت�اد ن�د و آ��نها را �ت ش

ام ی�د �برای �کمک �کردن ب�ه �پدر�ب ز� گر�  ،ص ن�د لی �کو چ��کی ،ز��یر �پا
� و �با دس ت�مال ،ق� ب
ا� ها ی�ی را �که دس� شت� ب�ه آ��نها
می �گ�ذ ا ش� ت
ی
� می�برد؛م خ�ص ً
وصا
می رس ی�د� ،تم� ی ز� می �کرد .او زا� ا�ن کار �بس ی�ار ل ّ�ذ ت
زا� �تم� ی ز� �کردن ق� ب
ا� ها ی�ی �که رد آ��نها ت�صو�يری زا� �با غ� و ب�وس ت�ان و
� و �کوهس ت�ان ب�ود .او زا� ن�گاه �کردن ب�ه ا ی�ن ت�صو�يرهای ز� ی� ب�ا،
د ش� ت
� می �برد و �با �خود �ف�کر می�کرد �که هی چ�� ج�ا د�ید� نی �تر و ز� ی� ب�ا�تر زا� م�غ زا�ه ی
ل ّ�ذ ت
�.
�پدر�ب ز� گر� ن� ی�س ت
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� �که او هم م ث�ل
رد ی��کی زا� ز
� ش� ی� ش�هی م�غ زا�ه ا�یس ت�اد .ام ی�د ا ن� ت� ظ�ار دا ش� ت
رو�ها ،ره�گ�ذ ری �پ ش� ت

�بس ی�اری زا� ره�گ�ذ ران ،ن�گاهی ب�ه ق� ب
� و آ�رام ،وارد م�غ زا�ه
ا�ها ب� ی� ن� ز
دا�د و ز�ود ب��گ�ذ رد؛ ولی او �نر�ف ت
ش�د .ام ی�د �که م ش��غ ول �تم� ی ز� �کردن ق� ب
ا� ها ب�ود ،زا� روی ص ن�د لی � چ
کو�ک �پا ی� ی�ن آ�مد؛ دس ت�مال را
� م� ی ز� �پدر�ب ز� گر� ا�یس ت�اد و ب�ه آ�ن مرد ،سالم �کرد.
� و �پ ش� ت
� ک ن�ار �گ�ذ ا ش� ت
مرد ب�ل ن�د ق�د و ع ی� ن��کی� ،پس زا� ج� ب
وا� دادن ب�ه سالم او ،ل ب� خ� ن�دی ز�د و پ�رس ی�د « :صاح ب
�
�؟»
م�غ زا�ه ک� ج�اس ت

� « :ق� ب
ا� می�خواس ت� ی�د
ام ی�د رد حالی �که ب�ه � ک ی� ف� �چرمی �قهوهای نر�گ مرد ،ن�گاه می�کرد � ،گ ف� ت
� یق�
کو�ک را میدا�نم ،ولی ا�گر ق� ب
� ق� ب
ا� های � چ
ا� �ب ز� گر� می�خواه ی�د� ،با�ید زا�
آ� ق�ا ؟ من م ت
�پدر�ب ز�ر�گم ب��پرس ي�د».
ی
�� ،پسرم؟
ـــ ا�ن ّدکان �پدر�ب ز� گر� ت�وس ت
ـــ ب�له ،آ� ق�ا.

ه
� �برسا� نی.
ـــ می�خوا م پ� ی��غ امی زا� من ب�ه �پدر�ب ز�ر�گ ت
ـــ چ�ه پ� ی��غ امی؟

ـــ ب�ه او سالم �برسان و زا� ق�ول من ب��گو «:م�غ زا�هي ز� ی� ب�ا ی�ی دار�ید ،ولی ب�ه ن��ظ ر من ا ی�ن م�غ زا�ه،

چ�� ی ز�ی � کم دارد».

�
ف
�؛ ّاما آ�ه ن�گ صدای
ام ی�د ،نمیدا�نس ت
� چ�ه ج�وا ب�ی �بدهد �که مرد ،خ�داحا� ظ�ی �کرد و ر�ف ت
ه
گو� ام ی�د ،مچ� ن�ان ش� ن� ي�ده مي  ش�د.
�گرم ش� رد � ش
�
� و پ�رس ی�د« چ�ه خ��بر� ،پسرم؟ چ� ن�د ت�ا
چ� ن�د د�ق ی� ق�ه ب�عد� ،پدر�ب ز� گر� آ�مد .روی ص ن�د لی ن ش�س ت

ق� ب
�  « :چ�� ی ز�ی �ن ف�رو خ� ت�م ،ولی
ا� �فرو خ��تهای؟» ام ی�د ردحالی �که ب�ه � شگو�های خ��یره ش�ده ب�ود � ،گ ف� ت
�».
�یک �ن ف� آر�مد و �برای ش�ما پ� ی��غ امی �گ�ذ ا ش� ت
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�؟»
�پدر�ب ز� گر� پ�رس ی�د�« :کی ب�ود؟ چ�ی � گ ف� ت

�« :او را � شن� ن�ا خ� ت�م .ت�ا ب�ه حال او را ن�د�یده ب�ودم .ب�ه ش�ما
ام ی�د �که ب�ه م� ی ز� �ت�ک ی�ه داده ب�ود � ،گ ف� ت

� �که ب��گو ی�م :م�غ زا�هي ز� ی� ب�ا ی�ی دار�ید ولی ا ی�ن م�غ زا�ه ،چ�� ی ز�ی � کم دارد».
سالم رسا ن�د و � گ ف� ت
ی
� ش� ن� ی�ده ای؟ او
�پدر�ب ز� گر� ت�ا ا ی�ن ف
�� « :ع ن�ی چ�ه؟ ردس ت
حر� را ش� ن� ی�د ،ت�کا� نی �خورد و � گ ف� ت
ه
�؟»
م ی�ن را � گ ف� ت
ه
��« :که ّدکان ش�ما چ�� ی ز�ی � کم دارد».
�؛ � گ ف� ت
ب�له؛ م ی�ن را � گ ف� ت

�پدر�ب ز� گر� ،ن�گاهی ب�ه ق� ب
� و ز��یر ل ب
�«:م ن� ظ�ور او چ�ه ب�وده
ا� های روی د ی�وار ا ن�دا خ� ت
� � ،گ ف� ت

�
ي��يد؟»
� �كه �ب زا� هم م آ
�؟ چ�ه چ�� ی ز�ی کم دارد؟» ب�عد ،رو ب�ه ام ی�د �کرد و پ�رس ی�د «:ن�� گ ف� ت
اس ت
ـــ حر  �في ن� ز�د.

� دارم �بدا�نم �كه چ�ه چ�� ی ز� � کم دار ی�م؟»
� «:خ�دا � ک ن�د ب� ی�ا�ید ! دوس ت
�پدر�ب ز� گر� ،آ�هي � شك� ي�د و � گ ف� ت
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رو�� ،باران ب�ه آ�رامی می�بار�ید .ام ی�د و �پدر�ب ز� گر�،
درو� زا� آ�ن ما�جرا �گ ش
چ� ن� ز
� .عصر �یک ز
�ذ� ت
رد ّدکان �ن ش�س�ه ب�ود ن�د� .پدر�ب� گر� ،ق� ب ع�
� و سر�گرم �تم� ی ز� �کردن آ�ن
ا� کسی را روی م� ی ز� �گ�ذ ا ش� ت
ت
ز
ش�د .ام ی�د هم روی ص ن�د لی �ن ش�س�ته ب�ود و � ک ت� ب
ا� «داس ت�انهاي ش�اه ن�امهي �فردوسي» را
�
� ب�ود .ن�ا�گهان ،ن�گاه ام ی�د ب�ه خ� ی�ا�بان ا ف� ت�اد .همان مرد ب�ل ن�د ق�د� ،پ ش� ت
می�خوا ن�د .همه ج�ا سا� ک ت

ش� ی� ش�هي �ب ز� گر� م�غ زا�ه ا�یس ت�اده ب�ود.

ه
��« :پدر�ب ز� گر� ! �پدر�ب ز� گر� ! همان مرد».
ام ی�د �با ی� ج�ان ،ولی خ� ی�لی آ�رام � گ ف� ت
رد ا ی�ن ه ن�گام ،مرد ،دس�ت�گ�یرهي رد را �چر خ�ا ن�د و وارد ّدکان ش�د .ل ب� خ� ن�دی ز�د و سالم �کرد� .پدر�ب ز�ر گ�
�که ب�ه او خ��یره ش�ده ب�ود ،ج� ب م
� « :ب� ف�رما ی� ی�د .چ�� ی ز�ی م ی�خواس ت� ی�د؟»
وا� سال ش� را داد و � گ ف� ت
س�
� « :ب� ف�رما ی� ی�د ،ب� ن� ش� ی� ن� ي�د».
� و � گ ف� ت
پس� ،پدر�ب ز� گر�� ،برای او ص ن�د لی �گ�ذ ا ش� ت
�
خو�ر ن��گی زا� آ�ن
ا� را �ب زا��کرد و کا�غ�ذ چ�هار� ش ِ
� � .ک ی� ف� �چرمی ش
گو� � ش
مرد ،روی ص ن�د لی ن ش�س ت

ب��یرون آ�ورد.

عَ
روی کا�غ�ذ  ،ن�و ش��ته ش�ده ب�ود�« :یا صاح ب
هلل �تَعالی ف� َ َر ج َ� ْک».
� ال ّ ز�مان ،ج�َ َّل ا ُ
ه
خو� ن�و�یس س ت�م و �گهگاهی �برای �خودم
�« :من � ،ش
� و � گ ف� ت
مرد ،کا�غ�ذ را روی م� ی ز� �گ�ذ ا ش� ت
�� ی
�».
کارها ی�ی می ک نم .ا�ن ،ی��کی زا� کارهای من اس ت
بب
� « :ب� ی�ا �پسرم �� ،ی� ن�م می ت�وا� نی ب� خ�وا� نی چ�ه ن�و ش��ته؟»
�پدر�ب ز� گر� �با ش
ا�اره ب�ه ام ی�د � گ ف� ت
م
ر� ت�� ّف� کر رد آ�ن ن�و ش��ته ش�د ن�د �که �ن ف�هم ی�د ن�د آ�ن
ما�ا و غ� ق
ام ی�د و �پدر�ب ز� گر� ،آ�ن چ� ن�ان ش��غ ول �ت ش
مرد چ�ه ه ن�گام زا� م�غ زا�ه خ�ار ج� ش�د.

��«:پدر�ب ز� گر�»!...
ن�ا�گهان ،ام ی�د � گ ف� ت

روا�ه ش�د.
�پدر�ب ز� گر� زا� ج�ا ب�ل ن�د ش�د و ب�ه ط ف
ر� ب��یرون ،ن
مرد ،ر�ف�ته ب�ود� .باران هم ب� ن�د آ�مده ب�ود و ا�برها � کم � کم آ�سمان را � کتر� می�کرد ن�د.
مح ّمد ميركياني ،با اندکی تغییر
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درست و نادرست
 1امید از تمیز کردن قاب ها بسیار ل ّذت می برد.
 2صبح یکی از روزها رهگذری پشت شیشه ی مغازه ایستاد.
 3مرد خوش نویس تابلویی به مغازه ي پدربزرگ هدیه کرد.
درك مطلب
 1منظور مرد از «د ّکان شما چيزي كم دارد» چه بود؟
متوجه رفتن مرد از مغازه نشدند؟
 2چرا پدربزرگ و اميد ّ
 3چرا اميد فكر مي كرد هيچ جا ديدني تر و زيباتر از د ّكان پدربزرگ نيست؟
.

4

واژهآموزي
من ،خوش نويس هستم.
		

خوش نويس ،يعني كسي كه با ّ
خط خوش مي نويسد.
جالل آل احمد ،داستان نويس معروف معاصر ،داستان هاي خوبي نوشت.

		

داستان نويس ،يعني كسي كه داستان مي نويسد.
نمايشنامه نويس :يعني كسي كه متن نمايشنامه را مي نويسد.
برنامه نويس :يعني كسي كه برنامه را مي نويسد.
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تصويرخواني و صندلي صميميت

توجه كنيد.
 1خوب ديدن :تصويرها را با د ّقت ببينيد و به جزئيات آن ّ
 2انديشيدن :براي درك ارتباط ميان اجزاي تصويرها ،فكر كنيد و مطالبي را كه از تصوير برداشت كردهايد ،در ذهن خود مرور كنيد.
 3يافتن :پس از درك محتوا و ارتباط ميان اجزاي تصاوير ،تفاوتها و شباهتهاي آن دو را مشخّ ص كنيد.

روي صندلي معلّم بنشينيد و دربارهي تفاوتها و شباهتهاي تشخيص داده شده ،براي دوستانتان
 4گفتن :هر وقت آماده شديدِ ،
صحبت كنيد.
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بخوان و حفظ كن

104

�بال رد �بال پ�ر س ت�وهاي � ب
خو�

و�
مي رسد آ��خر ،سوار س� ب ز� پ� ش

وا�
پ�� شي� �پاي او ب�ه رسم پ� ي� ش� ز
�با�غ ب�ان هم� ،با�غ ب�ان ن�و ب�هار

ي � ن�د
ا�بر �با ر ن��گ ي�ن �كمان ،پ ُ�ل م ز

ي � ن�د
�بر سر هر ش�ا خ�هاي گُل م ز

ي��يد ،پ�ردهها زا� خ� نا�هها
ت�ا م آ
مر�غ هاي �خس�ته و پَ�ر �بس�ته هم

�ب زا� ت�وي �كو چ�هها َسر مي� شك� ن�د
زا� م ي�ان پ�ردهها پَ�ر مي� شك� ن�د

ي �ود
رد ف� ض�اي �با�غ ها پُ�ر م ش
ص
ي �و ن�د
�م ش
هر ك� ج�ا سر�گرم ح ب� ت

�ب زا� هم ف� ّوارهي �گ نج�� ش�ك ها
ش�ا خ�ه ها رد�بارهي �گ نج�� ش�كها

�ب زا� مي پ� ي� چ�د م ي�ا ِ
ن خ� نا�ه ها
مي رسد �فصل ب�هاري ج�اودان

ب�وي اس ف� ن�د و گ ب
ال� و ب�وي عود
�فصلي زا� عطر و گل و ش�عر و سرود

ج�امهاي زا� عطر �نر�گس ها ب�ه ت�ن

دو�
روا�ه ها �بر روي ش
ش�الي زا� پ� ن

بيوك ملكي

خوانش و فهم
 1شاعر چه ويژگيهايي براي« سوار سبزپوش» بيان كردهاست؟
 2منظور شاعر از « ف ّوارهي گنجشكها » چيست؟
 3شعر را در گروه هاي دو نفره ،هم صدا ( هم نوا ،هم آوا) بخوانيد ( همخواني كنيد) .
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در

س
چها

رد

هم

واد� و ر ن��ج ها
� �که ا�نسان ،ب� ت�وا ن�د رد �برا�برح ث
ش� ج�اع ت
� ب�ل�که آ�ن اس ت
� ،ن� ت�رس ی�دن ن� ی�س ت

ال� �نهراسد و راههای م ن�اس ب
رو�ی �بر آ��نها را
� پ�� ی ز
و د ش�واریها ا�یس ت�اد�گی � ک ن�د .زا� م ش�ک ت
� و ج�و � ک ن�د.
ج�س ت

�� .کسی �که رد ه ن�گام را ن� ن�د �گی
� �که �بس ی�ار �پس ن�د�یده اس ت
�ترس ،گاه ن�ه ت��نها ن�ا�پس ن�د ن� ی�س ت
دا�ه می پ�ره� ی ز�د� ،کسی �که زا� دوس ت�ی و همراهی �با ب َ�دان �خودداری می� ک ن�د،
� ب� ی� ش� زا� ا ن� ز
زا�سرع ت

� �که ش� ج�اع و
ر� ک
آ�ن �که �خود را زا� مكانهاي ن�اامن و�خط ن
ا� ،دور می � ک ن�د ،ن�ه ت��نها �ترسو ن� ی�س ت
دل�یر� ،خوا ن�ده می ش �ود.

�
� و �پای �خود را �گم
ش� ج�اع ،کسی اس ت
� کارهای �بد ب� ت�رسد؛ ولی دس ت
� �که زا� �خطر و عا ق� ب� ت

� و آ�رام ش�� ،برای رو�یارو ی�ی �با �خطر ،چ�اره ج�و ی�ی � ک ن�د.
�ن�ک ن�د و �با �کمال م ت�ا ن� ت
ص
� .ا�نسان ش�ر ی� ف�ی
سر �ب زا�ی �که رد ح�نهی ن��برد ،و ظ� ی� ف�هی �خود را ا ن� ج�ام میدهد ،ش� ج�اع اس ت

ه
�
� .سردار
�که رد ش�علههای آ� شت� �فرو میرود ت�ا ج�ان م ن�وع �خود را ن� ج� ت
ا� دهد ،ش� ج�اع اس ت

مهار�� ،فرمان ع ق� ب 
ل ش��کری �که �با ت�د ب��یر و
�� شن� ی� ن�ی میدهد و س�پاه �خود را زا� �خطر میرها ن�د،
ت
�.
ش� ج�اع اس ت

ی
� �که ا�نسان ،ب�ی دل ی�ل ب� ت�رسد �یا زا� �ترس،
� ،ا�ن اس ت
آ� ن چ��ه ن�ا�پس ن�د و ن��کوه ی�ده اس ت
ت�ص
م
�ی
�
ّ
�
ی
ف�
س
�
�
ت
م
ق�در�ت 
� �بدهد.
د
ا�
را
ر
و
ری
گ
ک
ز
ت
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ر� ش�دن ،آ�� شت� س زو�ي ،ب� ی�ماری و م ی�� ک ب
رو� می�ترس ن�د؛
همه زا� ز�ل ز�له � ،ف
تصاد� ،غ� ق
ش�
ی
حاد�های
� �که م ث� ًال خ�ص زا� خ� نا�ه ب��یرون �نرود ت�ا م ب�ادا ث
ّاما ا�ن �ترس آ�نگاه ن��کوه ی�ده اس ت

�برا�ی ش� ر خ� دهد و. . .

ّ
ی
� �نمی رس ن�د� .برای رس ی�دن ب�ه
ا�ن � نگو�ه ا�فراد� ،ترسو هس ت� ن�د و هر� زگ� رد ز� ن�د �گی ب�ه مو ف� ق� ي� ت
ّ
ّ
�ک��ی
�
�
� ن� ی� زا�م ن�د يم .گاه کاری را آ��غ زا� می ن م و ت�ا رس ی�دن ب�ه مو ف� ق� ي� ت
مو ف� ق��ی�تها ،همه ب�ه ش� ج�اع ت
�
�
�
ی �
� �خود را ب� ی�ا�بد و راه
� می�خور یم .آ�ن �که زا� ش �کس ت
چ� ن�د �بار ش �کس ت
� ن� ت�رسد و دل�ل ش �کس ت
�.
را �برای رس ی�دن ب�ه پ�� ی ز
رو�ی ادامه دهد ،ش� ج�اع اس ت

ج
� .ب�ع ض�ی زا� ت�ار ی��کی می�ترس ن�د
� ،رد �هل و ن�ادا� نی اس ت
ر�ی ش�ه ی اصلی �ترس های ن�اردس ت

و ش� ب
ا� میدا ن� ن�د.
� و ت�ار ی��کی را پُ�ر زا� �پد�یدههای �ترس ن� ک

� �که زا� چ�� ی ز�ی رد ت�ار ی��کی ب� ت�رس ی�دّ ،اما و ق� ت�ی �چرا غ� را
آ��یا �برای ش�ما ا�تّ ف� قا� ا ف� ت�اده اس ت
خود�ان ب� خ� ن�د�ید؟
رو ش�ن � ک ن� ی�د ،ب�ه �ترس � ت
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�
�ل
�
�
�بر�خي ،زا� پ� ز� ش�ک و ردمان می�ترس ن�د ،رد حالی �که نمیدا ن� ن�د ت �خي دارو و ر ن ج � � ّجراحی ،سالم ت
�ت�ض
س
�.
� اس ت
� ش� ج�اع ت
آ��نها را م ی�ن می� ک ن�د .خ� ن�ده �بر �ترسهای ردو�غ ی�ن ،گام ّاول ب�ه م ت

� د�ي�گري هم ن� ی� زا�م ن�د هس ت� ن�د؛
� و ق� ت
ا�نسانها ،ا� زف�ون �بر ش� ج�اع ت
در� �بد� نی ،ب�ه ش� ج�اع ت

� ا�خال�قی » می�گو ی� ن�د .
ش� ج�اع ت�ی �که ب�ه آ�ن « ش� ج�اع ت

ی
� ب��گو��ی م و رد د ف�اع زا� آ�ن ،ف�دا  کار و
� �که ف
� و ردس ت
حر� راس ت
� ا�خال�قی ،آ�ن اس ت
ش� ج�اع ت
ی
ن��ترس �با ش��ی م و ا�گر ب�ه چ�� ی ز�ی آ�       گاهی ن�دار ی�م ،ب��گو��ی م �نمیدا ن��ی م.
نوشتهی استاد احمد بهمنیار  ،با كاهش و اندك تغییر

درست و نادرست
 1کسی که از عاقبت کارها نترسد ،شجاع است.
 2در این روزگار به شجاعت و قدرت بدنی نیازمندیم.
 3شجاعت نترسیدن از تمام حوادث و رنج هاست.
درك مطلب
 1دو نمونه از ترسهاي پسنديده را بيان كنيد.
 2شجاع به چه كسي مي گويند؟
 3مردم روزگار ما به چه شجاعتي نياز دارند؟ چرا؟
 4گام ا ّول به سمت شجاعت چيست؟
5
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دانش زباني
گسترش واژه
توجه كنيد:
به نمونههاي زيرّ ،

راه  +مناسب = را ِه مناسب
مكان ناامن یا خطرناك
مكان  +ناامن  /خطرناك =
ِ
شجاعت اخالقي
شجاعت  +اخالقي =
ِ
النه  +زيبا = النه ِي زيبا
توجه به نمودار زير ،در گروه ،گفتوگو كنيد.
حاال با ّ

واژه

+

...

+

...

انسان شريف =

انسان

+

ـ ِـ

+

شريف

صحنه ي نبرد =

صحنه

+

ي

+

نبرد

شعله هاي آتش= شعله ها

+

ي

+

آتش

گاهي مي توانيم با افزودن يك يا چند واژه به يك واژه ي ديگر ،عبارت ها
و تركيب هاي جديدي ايجاد كنيم.
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گوش كن و بگو
قصهي « صداي س ّكه » را با د ّقت گوشدهيد و سپس دربارهي پرسشهاي زير ،گفت و گو
ّ
كنيد.
پرسشها

 1داستان با چه جملههايي آغاز شده بود؟
 2اين داستان در چه مكان هايي اتّفاق افتاده است؟
 3هنگام شكستن هيزم ها توسط هيزم شكن ،مردي كه به دنبال او بود ،چه ميگفت؟
 4هيزم شكن چه تص ّوري درباره ي مرد بيكار داشت؟
 5چرا مرد بيكار از هيزم شكن تقاضاي مزد كرد؟
 6چرا مرد بيكار ،هيزم شكن را نزد قاضي برد؟
 7قاضي پس از شنيدن سخنان آن مرد ،از هيزم شكن خواست تا چه چيزي را به او بدهد؟
 8پس از آنكه قاضي ّ
سكه ها را بر زمين ريخت ،مرد بيكار چه گفت؟
سكه بايد صداي ّ
 9قاضي در پاسخ به پرسش مرد بيکار ،كه چرا به جاي ّ
سكه نصيب او شود،
چه گفت؟
 10محتواي اين داستان ،با كدام ضرب المثل ،تناسب ندارد؟
الف) برو كار ميكن ،مگو چيست كار.
ب) ُمزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد.
ج) از كوزه همان بُرون تَراود كه در اوست.
ميسر نمي شود.
د) نابرده رنج ،گنج ّ
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د

ر
س پان

ز

دهم

ِ
رد � ك ن�ار �خطوط س�ي ِم پ� ي�ام

خ�ار ج� زا� ده ،دو ج
كا� رو ي� ي�د ن�د
سال ي�ان ز
ردا� ،ره�گ�ذ ران

�
چ�
� ميد�يد ن�د
آ ن دو را ون دو دوس ت
ز
رو�ي زا� ز
رو�هاي �پا ي�� زي�ي

ز��ير ر�گ ب�ار و ت� زا��ي نا�هي �باد
ي�
لر��يد
� كي زا� كا�ج ها ب�ه �خود ز
�
خ م ش�د و روي د�ي�گري ا ف� ت�اد
ب� ب�
� گ ف� ت
�« :اي آ� ش� ن�ا � ،شخ� مرا

�خو ب
� رد حال من � ،أت� ّمل ك�ن
ر�ي ش�هها ي�م ز� خ�ا ك� ،ب
ي
�
�
س
رو
ن
ا
�
ت
ت�
چ� ن�د ز
رو�ي ،مرا ح ّمل ك�ن».
ج ه
� �با �نرمی:
كا� مسا ي�ه � ،گ ف� ت
«دوس ت�ی را �نمی�برم زا� �یاد،
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رو�ی
ش�ا�ید ا ی�ن ا�تّ ف� قا� هم ز

ن�ا�گهان زا� �برای من ا ف� ت�اد».
گو� �باد رس ی�د
مهر �با� نی ب�ه � ش ِ
�باد ،آ�رام ش�د ،مال ی�م ش�د

جِ
کا� آ�س ی� ب
� د�یدهی ما هم

�َ
� و سالم ش�د.
کم َ� کَمک� ،پا �گر�ف ت
ی�
خ�
م ی�وهی کا�ج ها� ،فرو میر � ت
دا�ه ها ر�ی ش�ه می ز�د ن�د آ�سان
ن

ا�بر� ،باران رسا ن�د و چ� ن�دی ب�عد
ِ
� «کا ج�س ت�ان» ...
ده ما ،ن�ام �یا�ف ت
مح ّمدجواد محبّت
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درست و نادرست
 1باد وقتی دید که ریشه های کاج از خاک بیرون هستند ،آرام شد.
 2دو کاج ،سال های سال با هم دوست بودند.
 3در یک روز پاییزی ،باد شدیدی وزيد.
درك مطلب
 1علّت آرام شدن باد ،چه بود؟
 2دِه ،چگونه به كاجستان تبديل شد؟
 3كاج همسايه در پاسخ به درخواست كمك دوستش چه گفت؟
 4كدام بيت يا بيت هاي درس را بيشتر مي پسنديد؟ دليل خود را بيان كنيد.
.

5

واژهآموزي
چو  /چون :يعني مانند ،مثل ،همانند ،همچون.
شما را چون برادر خود مي دانم (.مثل ،مانند)
آن دو را چون دو دوست مي ديدند(.مانند ،مثل)
چو  /چون :يعني به دليل ،به سبب ،زيرا ،وقتي كه.
چون باران مي آمد ،خيس شده بود( .به دليل اينكه /چون كه)
به مدرسه مي روم ،چون يادگيري را دوست دارم( .به دليل اينكه ،زيرا كه)
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بخوان و بينديش

روزی از روزها  ،پیرمردی به نوهاش  گفت« :من دیگر
پیر شدهام و م ّدت زيادی از عمرم باقی نمانده است .دلم
می خواهد پس از مرگم ثروتم به تو برسد؛ ا ّما پیش از
آنکه این ثروت مال تو شود ،باید راز زندگی را پیدا کنی
و برایم بیاوری».
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پسرک پرسید « :ا ّما پدربزرگ ،برای یافتن آن ،کجا را باید بگردم؟»
پدربزرگ جواب داد « :راز زندگی زیر این آسمان بزرگ است .تو آن را زیر همین آسمان
بزرگ پیدا میکنی».
پسرک ،راه سفر را در پیش گرفت .ابتدا او در سر راه خود ،یک خودرو دید.
از خودرو پرسید «:آیا در مسیری که میآمدی ،از کنار راز زندگی عبور کردی؟»
خودرو جواب داد  «:نه ،من هرگز از کنار راز زندگی عبور نکردهام؛ ا ّما چیزی هست که
باید به تو بگویم :این مهم نیست که چند کیلومتر راه طی میکنی ،بلكه باید همیشه این را
به یاد داشته باشی که از کجا آمده ای».
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پسرک از خودرو ّ
تشکر کرد و راهش را ادامه داد و عاقبت به یک درخت رسید.
پرسید «:آیا از آن باال می توانی راز زندگی را ببینی؟ »
درخت جواب داد « :من از این باال می توانم نوک شاخه های درختان بلوط را ببینم؛ ا ّما می خواهم
نصیحتی به تو بکنم».
پسرک گفت «:خواهش می کنم ،بفرمایید .من به نصیحتهای خوب ،احتیاج دارم».
درخت گفت «:تو باید از محکم بودن ریشههایت در زیر زمین مطمئن شوی ،وگرنه ،در برابر کمترین
وزش باد ،بالفاصله سرنگون خواهی شد».
پسرک ،در ادامهي سفرش با کشاورزی که در مزرعهای کار میکرد ،رو به رو شد .کشاورز گفت:
« به نظر میرسد چیزی گم کردهای؟ »
پسرک نگاهی به دور و برش کرد و جواب داد  «:من در جست و جوی راز زندگی هستم».
کشاورز گفت «:تو در اینجا راز زندگی را پیدا نمی کنی».
پسرک پرسید  «:آیا شما خبر دارید که کجا را باید جست و جو کنم ؟»
کشاورز چانهاش را خاراند و جواب داد «:مطمئن نیستم .ا ّما اگر فکری به خاطرت رسیده است ،بهتر
است آن را مانند بذری که در زمین کاشته میشود ،تص ّور کنی .بذر را بکار و آن را مراقبت کن .طولی
نمی کشد که رشد میکند و محصولش را برداشت میکنی».
پسرک از شنیدن حرفهای کشاورز کمی گیج شد و سپس به راهش ادامه داد.
پس از پيمودن مسافتی ،به میدان یک شهر رسید که گروهی در حال اجراي موسیقی بودند.
پسرک از یکی از ویلونها پرسید «:آیا تا به حال شنیدهاید که خوانندهای ترانهی راز زندگی را خوانده
باشد؟ »
ویلون جواب داد «:نه ،نشنیده ام؛ ا ّما احساس میکنم این راز باید جایی باشد .وگرنه چگونه من که
فقط از یک ّ
تکه چوب با چهار سیم ساخته شده ام  ،میتوانم آهنگهایی چنین زیبا به وجود بیاورم ؟»
حرف های ویلون به دل پسرک نشست .او به جست وجویش ادامه داد تا آنکه به ساحل رسید و
روی ماسهها نشست و به دریا خیره شد.
دریا گفت «:سختیهای زندگی را هم مانند امواج دریا بدان که عمر کوتاهی دارند و سرانجام روزی
به پایان می رسند».
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پسرک به جست و جویش ادامه داد و عاقبت با یک الکپشت رو به رو شد.
پسرک گفت «:من به دنبال راز زندگی هستم».
الکپشت گفت «:زمان را  ...از دست  ...نده  . ...چیزی را که به دنبالش هستی ...پیدا میکنی».
پسرک به خانه برگشت و روی تخت دراز کشید و به سقف اتاق خیره شد.
تخت از او پرسید « :روز خوبی نداشتی ،مگرنه؟»
پسرک جواب داد  «:حق با توست».
تخت گفت «:کمی استراحت کن .هیچ کس تا به حال از کمي استراحت کردن ،ضرر نکرده است».
پسرک ،برای م ّدتی کوتاه خوابید .وقتی بیدار شد ،دست و صورتش را شست و دوباره به راه افتاد تا
به جست و جویش ادامه دهد .او با پای پیاده رفت و رفت ،تا اینکه به یک حصار رسید .پسرک به حصار
تکیه داد و گفت «:من باید راز زندگی را پیدا بکنم».
حصار گفت «:راز زندگی که فقط یک چیز نیست .به من نگاه کن ! هر کدام از این ّ
تکه های چوب
به تنهایی ارزشی ندارند؛ ا ّما وقتی در کنار هم قرار میگیرند ،یک حصار پر پیچ و خم میسازند که تا
هر جا هم ادامه داشته باشند ،باز باهم هستند».

سر انجام  ،او یک مرد جوان شد ...ا ّما هنوز به جست و جویش ادامه می داد.
قارههای دنیا را زیر پا
او پیش پدربزرگش رفت و گفت «:من همه جای دنیا را جست و جو کردم .من همه ی ّ
گذاشتم .با افراد بسیاری آشنا شدم .خیلی چیزها یاد گرفتم؛ ا ّما راز زندگی را پیدا نکردم».
پدربزرگ جواب داد   « :ا ّما تو ،راز زندگی را پیدا کردهای .همین سفرت ،خودش راز زندگی بود .در
این سفر ،تو تمام چیزهایی را که برای ل ّذت بردن از یک زندگی ارزشمند و پربار الزم است به دست
آوردهای! »
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مرد جوان ،لبخندي زد.
پیرمرد گفت « :اکنون همه ی ثروت من ،ثروت توست ».آن وقت،
نوه اش را در آغوش کشید و در حاليكه به افق اشاره میکرد ،گفت:
«آري ،ثروت من زیر این آسمان بزرگ است .زیر این آسمان بزرگ».

تِ ُر ِور رو َمين ،ترجمه ي مجيد عميق
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درك و دريافت
 1كدام َم َثل با محتواي داستان هم خواني دارد؟
الف) هر كسي را به ِر كاري ساختند.
ب) هر كه بامش بيش ،برفش بيشتر.
ميسر نمي شود.
پ) نابُرده رنج ،گنج ّ

ت) درخت تو گر بار دانش بگيرد  .....به زير آوري ،چرخ نيلوفري را
ث) پيري و معركه گيري.
 2به نظر شما ثروت پدربزرگ چه بود؟
 3منظور حصار از اينكه گفت   « :راز زندگي فقط يك چيز نيست » چه بود؟
 4شخصيت هاي داستان را بر اساس شكل زير بيان كنيد:

شخصيت هاي
داستان

شخصیت اصلی

شخصیت های فرعی
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حکایت

پادشاهی با غالمی در کشتی نشست و غالم ،هرگز دریا ندیده بود و مِح َن ِت کشتی نیازموده،
گریه و زاری در نهاد و لرزه بر اندامش افتاد؛ چندان که مالطفت کردند ،آرام نمیگرفت و َملِک
از اين حال ،آزرده گشت .چاره ندانستند .حکیمی در آن کشتی بودَ ،ملِک را گفت   « :اگر فرمان
دهی ،من او را به طریقی ،خا ُمش گردانم».
گفت  « :غایت لطف و کرم باشد».
بفرمود تا غالم به دریا انداختند.
باری چند ،غوطه خورد؛ جامهاش گرفتند و سوي کشتی آوردند .به دو دست در سکان کشتی
آویخت .چون بر آمد ،به گوشه اي بنشست و آرام يافت.
َملِك را پسنديده آمد ،گفت « :در اين ،چه حكمت بود؟»
سالمت کشتی نمیدانست».
ِحنت غرقه شدن ،نچشیده بود و قد ِر
ِ
گفت  « :ا ّول ،م ِ
سعدی«،گلستان » ،باب ا ّول «در سیرت پادشاهان»

ّ
مشخص كنيد ،مفهوم حکایت با كدام ضرب ال َمثَلهاي
پس از گفت و گو درباره ي مثَل هاي زير،

زير ،تناسب دارد؟

از هر دست بدهي از همان دست هم ميگيري.
		
زبان سرخ ،سر سبز ميدهد بر باد.
قدر عافیت ،کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید.
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هركه بامش بيش ،برفش بيشتر.
سواره ،خبر از حال پياده ندارد.
خواستن ،توانستن است.

