فصل دوم

  درس سوم :را ِز نشانهها
ارزش علم
درس چهارم:
ِ
  درس پنجم :رهایی از قفس
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در

س
سوم

� اال غ� ش� �گ ذ�ا ش��ته
مردي �يك � ك ي�سهي �گ�ندم �بر �پ ش� ت
ب�ود و ب�ه آ�س ي� ب
ا� مي�برد؛ رد راه ب�ه �قهوه خ� نا�هاي رس ي�د؛ اال غ�
�؛ و ق� ت�ي ب��يرون آ�مد،
را ب�ه رد خ� ت�ي �بس ت
� و ب�ه �قهوه خ� نا�ه ر�ف ت

�
�،
اال غ ش� ن� ب�ود؛ رد حالي �كه ب�ه د ن� ب�ال اال غ� مي� شگ� ت
چ�
ش�م ش� ب�ه �پسري ا ف� ت�اد؛ زا� او پ�رس ي�د« :اال غ�
مرا �ند�يدي؟»

30

�پسر پ�رس ي�د« :همان �كه چ� ش�م چ� پ� ش� �كور ب�ود؛ �پاي راس ت� ش� ميل ن��گ ي�د و �بار �گ�ندم مي�برد؟»
�ي
� .آ�ن را ك� ج�ا د�يدي؟»
� اس ت
� �« :شن�ا�نيها ش� ردس ت
مرد� ،خو ش�حال ش�د و � گ ف� ت

�پسر ج� ب
وا� داد« :من ،اال غ�ي �ند�يدم».
�
مرد ،خ ش�م�گ ي�ن ش�د و �پسر را پ� ي� ش� حا� كم �برد.
�
��« :پسر ج�ان! ا�گر ت�و اال غ� را �ند�يدهاي� ،چ طور � شن�ا�نيها�ي ش� را دادي؟»
حا كم � گ ف� ت
�« :من ف� ق�ط � ب
خو� ن�گاه �كردم و ب�ه آ� ن چ��ه د�يدم� ،كمي ا�ند�ي ش� ي�دم .سر ِ راهم ّرد
�پسر � گ ف� ت

�پايِ اال غ�ي را د�يدم �كه ج�اي �پاي راس ت� ش� � ك تم�ر زا� ج�اي �پاي چ� پ� ش� �گود ا ف� ت�اده ب�ود� .فهم ي�دم
ي�
س
� .عل�
� ج�اده
� راس ت
فهاي م ت
� اال غ�ي �كه زا� ا ن� ج�ا �گ ذ� ش��ته ل ن�گ ب�وده اس ت
�پاي راس ت
ر� چ� پ
� ن� خ�ورده ما�نده ب�ود .زا� ا ي� ن� ج�ا �فهم ي�دم �كه
� دس ت 
�خورده ش�ده ب�ود؛ ّاما عل�
فهاي ط ف

س
� چ� پ
اال غ� عل�
� .ب�ه هم ي�ن دل ي�ل حدس ز�دم ،چ� ش�م چ� پ� ش�
� را �ند�يده اس ت
فهاي م ت
ي
ار� �گ�ندم
دا�ههاي �گ�ندمي هم �كه روي ز�م ي�ن ر��خ�ته ب�ود� ،فهم ي�دم �ب ش
� .زا� ن
�كور ب�وده اس ت
�».
ب�وده اس ت
حا� كم ب�ه ه ش �ه
ي
�.
� و مرد زا� او مع ذ� ت
ر� �خواس ت
و� و ف م �پسر آ��فر �ن � گ ف� ت
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درست و نادرست
 1مرد كيسه ی گندم را به آسياب مي بُرد.
 2چشم راست االغ كور بود و پاي چپش ميلنگيد.
تعجب كرد.
 3مرد از شنيدن نشانيهاي درست پسرّ ،
  درك مطلب
 1چرا مرد فكر كرد كه پسر االغش را ديده است؟
توجه به متن درس ،آنها را بگوييد.
 2پسر دو ويژگي مهم داشت؛ با ّ
 3چرا مرد از پسر عذرخواهي كرد؟
 4آيا عنوان « راز نشانهها » براي اين درس ،مناسب است؟ چرا؟
.

5

  واژهآموزي
ّ
مشخص شده است ،د ّقت كنيد.
جملههاي زير را بخوانيد و به كلمههايي كه

هنگام چيدن گل ،خار به دستش رفت.
نبايد ديگران را خوار و كوچك بشماريم.
پس از بارندگي مقدار زيادي آب در حياط جمع شد.
آب ،مايهي حيات است.
(مثل خورد و خُ رد ،خواست و خاست) مانند هم خوانده ميشوند؛
بعضي از كلمهها ِ
ا ّما امال و معني متفاوتي دارند .براي امالي اين گونه كلمهها ،بايد به معني آنها در جمله
توجه كنيم.
ّ
32

قصهگويي و صندلي صميميت
ّ
قصه گویی،
 1شروع مناسبّ :
قصه گویی
گام هایی دارد ،گام ا ّول در ّ
قصه است.
خوب شروع
ِ
کردن ّ


2

انتخاب
قصه :يكي از
ّ

قصههايي را كه قب ً
ال خواندهايد يا
ّ
شنيدهايد ،انتخاب كنيد.
قصه را در ذهن خود
 3تف ّكرّ :
مرور كنيد.
قصه و گفتار :هر وقت
  4آغاز ّ
روي صندلي معلّم بنشينيد و
آماده شديدِ ،
آن را براي دوستانتان تعريف كنيد .براي
قصه ميتوانيد از عبارتهاي زير
شروع ّ
استفاده كنيد:
يكي بود ،يكي نبود ...........
روزي بود و روزگاري .........
بله دوستان خوبم در روزگاران قديم
............
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  بخوان و حفظ كن

ز�ا�غ �كي ،ق�ال ب
� پ� ن��يري د�يد

� و ز�ود پ�ر �يد
ب�ه دهان �بر�گر�ف ت
�
� رد راهي
�بر رد خ� ت�ي ن ش�س ت

� رو�باهي
�كه زا� آ�ن مي�گ ذ� ش� ت
رو ب� ِه پُ�ر�فر � ي ب ح ي
� سا�ز	
� و �ل ت

وا�
� و �كرد آ� ز
� �پاي رد خ� ت
ر�ف ت
� :ب�ه ب�ه! چ��قدر ز� ي� ب�ا ي�ي!
� گ ف� ت
چ�ه سري ،چ�ه ُدمي ،ع ج� ب
� �پا ي�ي!

34

ر�گ و �ق ش� ن�گ
� س ي�اه ن
پ�َر و �بال ت
� �باال ت�ر زا� س ي�اهي نر�گ
ن� ي�س ت

وا� ب�ودي و � ش 
خو��خوان
خو� آ� ز
�گر� ش
َن� ب ُ�دي ب� ته�ر زا� ت�و رد مر�غ ان

ار�ار �ك�ند
� ق� ق
ز�ا غ� مي�خواس ت

وا� ش� آ� ش�كار �ك�ند
ت�ا �كه آ� ز
ُطعمه ا ف� ت�اد �چ ون دهان ب�� شگ�ود
ج
ب
� و طعمه را ِ�ب ُر ب�ود
رو� ََهك �َس ت
بازآفريني از حبيب يغمايي
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در

س چهارم

� ح� ي� ق
� و سوار
رد ز�مانهاي �قد يم ،ك مي �صد س ف�ر �كرد؛ � ك ن�ار رد�يا ر�ف ت

�
�
� �كرد.
شك� ت�ي ش�د .خ� ي�لي ز�ود شك� ت�ي �با �باد�بانهاي �برا�فرا ش��ته ،حر� ك ت
ي
�،ح�ك�ي م
� شك� ت�ي ،چ��ند ز
رو�ي ب�ه راه �خود ادامه داد .رد ا�ن م ّد ت
آ�رام و ش�ادمان ب�ود و ب�ه ز��ند�گي و مردمان ف��كر مي�كرد.

رو�ي � ،شك� ت�ي �گر ف� ت�ار ت�و ف�ان ش�د .مو�جهاي رد�يا ي��كي ب�عد زا� د ي��گري
ز

زا� راه ميرس ي�د�ند و �خود را ب�ه � شك� ت�ي مي�كو ب� ي�د�ند .ن�ا�خدا هر چ�ه �كرد،
� � شك� ت�ي را زا� م ي�ان ام ج
� �كه
وا� ن� ج� ت
ا� دهد .چ��ي�ز ي ن��گ ذ� ش� ت
ن� ت�وا�نس ت

36

� شك� ت�ي چ��ند ت� ّ�كه ش�د و مسا�فران رد م ي�ان ام ج
وا� �گر ف� ت�ار ش�د�ند .ح�ك�ي م هم ب�ه ت��خ�ته �پارهاي چ�س ب� ي�د

ي
پ� ي�
�.
و دل ب�ه �خدا س�پرد ت�ا چ�ه ش� آ��يد .ساع ت�ي رد ا�ن حال ب�ود �كه زا� هو ش� ر�ف ت
و ق� ت�ي چ� ش�م �ب زا� �كرد� ،خود را رد ساحلي دور ،ت��نها د�يد .ح�ك�ي م �فهم ي�د �كه زا� ب�الي ت�و ف�ان
هي�
ن� ج� ت
ا� �يا�ف�ته اس ت
� و �با�يد �براي ز��نده ما�ندن �خود چ�ارهاي ب� ي��ند�ي ش�د؛ رد حالي �كه چ � چ��ي�ز
� داده ب�ود.
� و آ� ن چ��ه را �با �خود آ�ورده ب�ود رد ت�و ف�ان رد�يا زا� دس ت
�ندا ش� ت
37

ح��ي � �
�
ك م ،كم كم ب�ه �خود آ�مد و �چ ون ب�ه �خوا�ندن و ن�و ش� ت�ن� ،بس ي�ار عال ق�ه دا ش� ت

�.
روي ماسههاي ن�ر ِم � ك ن�ار رد�يا مي ن�و ش� ت
مردي ماه ي��گ�ير،ح�ك�ي م را د�يد و زا� كار او �تع
�
�
ج
ب
ب
�
گ�
ّ
�
ه
�
ب
�
�
�،
ا�
�
ر
ه
ي
و
كرد؛
�
ق
ز
ش
ش
ت
ت
� �كرد.
رد�بارهي ح�ك�ي م �با د ي��گرانصح ب� ت 

�
گو� ام�ير رس ي�د � .چ
كو�ك و
خ��بر ،خ� ي�لي ز�ود رد م ي�ان مردم ش�هر پ �خ ش� ش�د و ب�ه � ش ِ
ح��ي
دا�ا ي�ي هس ت�ي .ا ي� ن� ج�ا
�ب�ز گر� ب�ه د�يدن ك م آ�مد�ند .ام�ير ش�هر زا� او پ�رس ي�د « :ت�و مرد ن
چ�ه مي� ك ن�ي؟ �چ را ا ي�ن س خ� ن�ان را روي ز�م ي�ن مي ن�و�يسي؟»
ح�ك�ي م �پاس خ� داد« :س ف�ر مي�كردم � .شك� ت�ي� ،گر ف� ت�ار ت�و ف�ان ش�د و هر چ�ه دا ش� ت�م،
ت�و ف�ان �با�خود ُ�برد».

وا�ان ما
�« :ما ب�ه دا�ن ش� و آ� گاهي ت�و ن� ي� زا� دار ي�م .حا ض�ري ب�ه ج� ن
ام�ير � گ ف� ت

چ��ي�ز ي ب� ي�ام زو�ي؟»
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ح��ي
�« :ا�گر ج�ا ي�ي �براي ا ي�ن كار ،آ�ماده � ك ن� ي�د ،حا ض�رم».
ك م � گ ف� ت
دا�ا مي�خواهد� ،برا�ي ش� آ�ماده � ك ن��ند.
ام�ير� ،فرمان داد ت�ا هر چ�ه مرد ن
�تعل�ي
ح��ي
ر� و
رو� ب�ه ز
وا�ان ش�د و ز
چ��ند ز
رو� ب�عد ،ك م رد آ�ن ش�هر ،سر�گرم م ج� ن
رو� �بر ش�ه ت

ن� ي�ك ن�امي وي ا�ف�ز وده مي ش�د.

ِ ح��ي
دا�ا! هر چ�ه
� .ز
�« :اي مرد ن
� و � گ ف� ت
رو�ي ام�ير ش�هر� ،ن�ز د ك م ر�ف ت
ماهها �گ ذ� ش� ت

وا�ان ما آ�مو خ� ت�ي .ا� ك ن�ون چ��ي�ز ي هم ب�ه من ب� ي�ام زو�!»
ميدا�نس ت�ي ب�ه ج� ن
ح��ي �لم
�.
� « :ب� ي�ام زو��يد ،آ� ن چ��ه را آ�مو خ� ت� ن�ي اس ت
ك م ،ق ش� را ت�را ش� ي�د و رد ج�وهر ز�د و ن�و ش� ت

� .سرما ي�هاي �با �خود دا ش��ته �با ش� ي�د �كه ا�گر رد رد�يا
� آ�ور�يد ،آ� ن چ��ه را ما�ند� ني اس ت
ب�ه دس ت

ر� ش�د و ب�ه ت��خ�ته �پارهاي چ�س ب� ي�د�يد �يا رد ش�هري دورا ف� ت�اده �گم ش�د�يد ،آ�ن
هم � شك� ت�ي ش�ما غ� ق
� �نده ي�د !»
را زا� دس ت

					

مح ّمد ميركياني  ،با تغییر
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   درست و نادرست
 1حكيم براي اندوختن دانش به سفر رفت.
 2كشتي بر اثر برخورد به صخره چند ّ
تكه شد.
 3علم و دانش سرمايهاي است كه هيچگاه از بين نميرود.
   درك مطلب
 1اتّفاقهاي مه ّمي را كه در طول سفر براي حكيم پيش آمد به ترتيب بيان كنيد.
 2حكيم براي زنده ماندن خود چه چارهاي انديشيد؟
 3منظور حكيم از اينكه گفت « :به دست آوريد ،آنچه را ماندني است » چيست؟
.

4

    دانش زباني
گفتوگوي زير را بخوانيد:

			

ريحانه :ديروز ،كي به خانه رسيدي؟

			

فاطمه :ساعت دوازده و نيم رسيدم.

			

ريحانه :كسي خانه بود؟

			

فاطمه :بله ،خواهرم قبل از من به خانه آمده بود.

حاال شما دربارهي موضوعي با هم صحبت كنيد؛ به گفتوگوي خود د ّقت كنيد .شما
براي انتقال هر مطلب ،جملهاي گفتهايد .چه مطالبي را با آن جملهها به دوستتان گفتهايد؟
هنگامي كه افراد صحبت ميكنند مطلبي را به شنوندهي خود انتقال ميدهند .گوينده
براي انتقال گفتههايش از جمله استفاده ميكند.
40

          روان خواني

الف .به گفتوگوي «گوسفند مادر و ّبرهاش» گوش دهيد .به لحن خواندن
توجه كنيد.
كلمههايي كه مشخّ ص شدهاندّ ،
گوسفندان ،مشغول َچرا بودند .پسرك چوپان زير درختي نشست و شروع به نيزدن كرد .در يك
لحظهّ ،برهي سفيد كوچولو از جلوي چشم مادرش دور شد .ناگهان گوسفند مادر از صداي ّبره به خود
آمدّ .بره كوچولو كنار پرتگاه رفته بود .مادر با عجله پيش او رفت و گفت:

		

به تو نگفتم كه از من دور نشو؟

		

گفتي.

		

آفرين! مرحبا! اين طوري به حرف مادرت گوش ميكني؟ پايت چه شده؟

		

نفهميدم چي شد كه پايم پيچ خورد.

		

درد ميكند؟

		

خيلي!

		

عجب ّبرهي بازيگوشي هستي!

		

من؟

ب .حاال شما متن را بخوانيد و سعي كنيد كلمهها را با لحن مناسب بخوانيد.
بهتر است سه دانشآموز انتخاب شوند :يك نفر بند ا ّول را بخواند؛ نفر ديگر جملههاي ّبره
كوچولو را بخواند و نفر آخر جملههاي گوسفند مادر را بخواند.
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در

س پنجم

رو�گاري .رد ش�هري� ،ب زا�رگان ث�رو�تم�ندي ب�ود
ز
رو�ي ب�ود و ز

ي
رو� �با طوطي،
� .او هر ز
�كه طوطي ز� ي� ب�ا و ش��ير �ن ز��با� نی دا ش� ت
س
ص
�ي
� مي�برد.
�ها ش� ل ّذ� ت
� و زا� ح ب� ت
خ�ن مي� گ ف� ت
رو�ي ت�صم�ي
�
�
ف
� ب�ه ه�ندوس ت�ان س ف�ر �ك�ند.
گر
م
�ب زا�رگان ،ز
ت
� �براي دوس ت�ان و �غ الما�ن ش�
او هر �بار �كه ب�ه س ف�ري مير�ف ت

هد ي�هاي مي آ�ورد.

�
�ب زا�رگان ،طوطي �خود را �بس ي�ار دوس ت
� و رد ا ي�ن ف��كر ب�ود �كه �براي او هم
ميدا ش� ت
�
� چ�ه
سو�غ ا�تي �گران�بها ب� ي�اورد؛ ّاما نميدا�نس ت
ب��خرد �كه طوطي را �خو ش�حال �ك�ند؛ �پس...
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� طوطي را « چ�ه �خواهي ارم�غ ان
� گ ف� ت
«� ن� ج�ا طوط ي�ان
� آ�ن طوطي �كه آ
� گ ف� ت

�
كان �فالن طوطي �كه م ش� ت� قا� ش�ماس ت

� زا� خ�طّهي ه�ندوس ت�ان؟»
َ
كار َم ت
�چ ون ب� ب� ي� ن�ي ُ ،ك�ن ز� حا ِ
ل ما ب� ي�ان
ح�
�!»
زا� �ق�ض اي آ�سمان رد بس ماس ت

� هم ز��بان ،سالم مرا ب�ه طوط ي�ان
طوطي ادامه داد «:اي �ب زا�رگان مهر �بان و اي دوس ت
ب�
ي
�ِ اس�ير
ه�ندوس ت�ان �برسان .زا� آ��نها چ�ارهي �گر ف� ت�اري مرا خ�واه و ب��گو� :چ را �يادي زا� ا�ن دوس ت
و دل ت� ن�گ �خود �نمي� ك ن��ند».
او هم ق�ول داد �كه سالم و پ� ي��غ ام ش� را ب�ه طوط ي�ان ه�ندوس ت�ان �برسا�ند.
چ�
رو� ب�ه ه�ندوس ت�ان رس ي�د .رد آ� ن� ج�ا ،ش�م ش� ب�ه دس�تهاي زا�
�ب زا�رگان� ،پس زا� چ��ند ش� ب� نا�ه ز
ر� مي ز�د�ند و
ا� را ب�ه آ��نها داد .طوطيها �كه پ�ي رد پ�ي ح ف
طوط ي�ان ا ف� ت�اد .سالم و پ� ي��غ ام طوطي ش
چ�
ل
ش�ادي مي�كرد�ند� ،با ش� ن� ي�دن حر�
� ما�ند�ند� .ب زا�رگان ،ش�م ش�
فهاي �ب زا�رگان ح�ظ هاي سا� ك ت
� ا ف� ت�اد و ُمرد.
ب�ه طوطيها ب�ود �كه ن�ا�گهان د�يد ي��كي زا� آ��نها ب�ه �خود ل زر��يد و زا� �باالي رد خ� ت

ص
ل
� و زا�
� ز�ده ش�د .د ش� �براي آ�ن طوطي سو خ� ت
�ب زا�رگان زا� د�يدن آ�ن ح�نه ،ش�� گ ف� ت
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�:
� گ ف��تهي �خود �پ ش� ي�مان ش�د؛ �با � ش
خود� � گ ف� ت
ا ي�ن� ،چ را �كردم؟ �چ را دادم پ� ي�ام؟

سو خ� ت�م ب� ي� چ�اره را ز� ي�ن � گ ف� ِ
� خ�ام!
ت

او و ق� ت�ي ت� ج�ار�ت ش� را رد ه�ندوس ت�ان �تمام �كرد ب�ه سوي س زر�م ي�ن �خود ب�ه راه ا ف� ت�اد و ب�ه خ� نا�هي

�ي
�.
�خو ش� �ب زا�� شگ� ت

ار� را �تمام
�كرد �ب زا�رگان ت� ج� ت
هر �غ المي را ب� ي�اورد ارم�غ ان
� طوطي« :ارم�غ ان ب��نده �كو؟
� گ ف� ت

�ب زا� آ�مد سوي م�ن�ز ل ،ش�ادكام
ب�
هر � ك ن��ي�ز ك� را ب�� شخ� ي�د او � شن�ان
آ� ن چ��ه � گ ف� ت�ي و آ� ن چ��ه د�يدي� ،ب زا��گو!»

�
� چ�� نگو�ه ،مو ض�وع مردن آ�ن طوطی را ب�ه او ب��گو�ید.
�ب زا�رگان ،س� ت
کو� �کرد؛ نمی دا�نس ت
� د�يد ،پ�رس ي�د « :اي �خوا ج�ه ،چ�ه ش�ده؟ ب�ه من ب��گو ».
طوطي �كه او را سا� ك ت
�ب زا�رگان �با ش�رم�ند�گي ،س شر� را ب�ل�ند �كرد و...
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�گ��
�هاي ت�و
� گ ف� ت
� « :ف تم آ�ن ش�كا�ي ت
آ�ن ي��كي طوطي ز�
ردد� ب�وي ُ�برد
ت

�با �گروهي طوط ي�ان ،هم ت�اي ت�و
 ا� ِ ب�در�يد و ل زر��يد و ب�مُرد!»
ز َ�هره ش

�،
�ب زا�رگان و ق� ت�ي همه چ��ي�ز را �براي طوطي ش
ا� �ب زا�� گ ف� ت
ل
� و ب�ه ف��كر
طوطي ح�ظ هاي � تكو�اه ،سر ب�ه ز��ير ا�ندا خ� ت
پ� ي�
� ت�ا او را
�فرور�ف ت
�� .ب زا�رگان ،ش� ر�ف ت
ا�،
دلداري دهد �كه ن�ا�گهان د�يد طوطي ش

� م ث�ل همان طوطي ه�ندوس ت�ان،
ردس ت
ش�روع ب�ه ل زر��يدن �كرد،
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لح�ظ هاي ب�عد ،ا ف� ت�اد و ُمرد.

س
ي
� ر�ف�ته
�ب زا�رگان �كه د�يد طوطي ش��ير �ن ز��بان و ش� ّ� كر خ�ن او زا� دس ت
�
� �بر سر و س ي��نه ز� ن�ان ،ش�روع ب�ه �گر�ي ت
س�ن �كرد؛ ّاما و ق� ت�ي رد�يا�ف ت
اس ت

�كه د ي��گر �گر�يه و ز�اري ،ف�ا�يدهاي �ندارد ،طوطي را زا� �ق�فس ب��يرون آ�ورد و
�پ�
�؛ ولي طوطي �بر ز�م ي�ن ن� ي� ف� ت�اد ،ب�ل�كه ش�روع
زا� جن�رهي خ� نا�ه ب�ه �با غ� ا�ندا خ� ت
�
�.
ب�ه پ� ز
روا� �كرد و روي ش�ا خ�هي رد خ� ت�ي ن ش�س ت

�ب زا�رگان زا� ا ي�ن كار طوطي� ،تع ج ّ� ب
� �كرد؛ ّاما طوطي �كه حاال زا� ب��ند

�ق�
� من رد
�« :اي �خوا ج�ه ،دوس ت
فس آ� ز�اد ش�ده ب�ود �با �خو ش�حالی � گ ف� ت
ِ
�».
ه�ندوس ت�ان �با آ�ن كار �خود ،راه رها ي�ي را ب�ه من آ�مو خ� ت
بازنويسي شده ازكتاب« مثنوي معنوي» مولوي

   درست و نادرست
 1سوغاتي بازرگان براي طوطي ،آزادي از قفس بود.
 2طوطيها از شنيدن حرفهاي بازرگان شادي كردند.
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   درك مطلب
 1چرا طوطي از بازرگان خواست از احوالش براي دوستانش بگويد؟
 2چه رابطهاي بين رفتار طوطي در هندوستان و رفتار طوطي بازرگان بود؟
 3مهم ترين ويژگي طوطي داستان چيست؟ از متن دو دليل بياوريد.
.

4

واژهآموزي
كارنامه ،نوشتهاي است كه نتيجهي كارهاي هر فرد در آن ميآيد.
شناسنامه ،نوشتهاي است كه اطّالعات شخصي هر فرد در آن ميآيد.
كتابنامه،نوشتهاي است كه مشخّ صات كتابها در آن ميآيد.
حاال شما بگوييد:
روزنامه،
تشویق نامه،

.
.

   نمايش
داستان این درس را به صورت نمايش در كالس اجرا كنيد.
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  بخوان و بينديش

يكي بود ،يكي نبود؛ به جز خدا كسي نبود .زير گنبد كبود،
بچهي كوچك به دنيا
يك روز صبح زود ،يك شير بزرگ ،يك ّ
آورد .كجا؟ توي يك جنگل پر درخت؟ نه! توي يك غار بزرگ؟ نه!
بچهاش را توي يك قفس در يك باغوحش ،توي يك شهر شلوغ
او ّ
به دنيا آورد.
چند روز گذشت .شير كوچولو كمي بزرگتر شد .او هر روز شير مادرش
را ميخورد .با ُدم او بازي ميكرد؛ از سر و كولش باال ميرفت؛ گاهي هم توي قفس راه
ميرفت .از ا ّول قفس تا آخر آن فقط ده قدم بود .شير كوچولو وقتي ده قدم جلو ميرفت،
سرش ميخورد به ميلههاي قفس و َدنگ صدا ميكرد و درد ميگرفت.
شير كوچولو خيلي زود ياد گرفت كه بعد از قدم دهم ديگر جلو نرود؛ وقتي ده قدم
ميرفت ،مينشست و دست و صورتش را ميليسيد.
نگهبان باغوحش هر روز ميآمد و د ِر قفس را باز ميكرد؛ براي ماد ِر شير كوچولو آب
و غذا ميگذاشت؛ بعد هم در قفس را ميبست و ميرفت.
يك روز نگهبان باغوحش يادش رفت در قفس را ببندد .در باز ماند و شير كوچولو از
الي در بيرون را تماشا كرد؛ بعد پايش را از قفس بيرون گذاشت و راه افتاد؛ ده قدم رفت؛
رسيد به باغچهاي كه يك بوتهي بزرگ گل ياس در آن بود.
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شير كوچولو جلوتر نرفت .او ده قدم
برداشته بود؛ خيال ميكرد اگر قدم يازدهم را بردارد،
سرش ميخورد به ميلههاي قفس و دنگ صدا ميكند.
زير بوتهي گل ياس نشست .برايش خيلي عجيب
بود؛ چون هميشه ده قدم كه ميرفت ،ميرسيد به
ميلههاي قفس؛ ولي حاال زير يك بوتهي ياس پر از
گل نشسته بود؛ جايي كه هيچكس او را نميديد؛ هر چه فكر كرد ،چيزي نفهميد .آن وقت
سرش را روي دستهايش گذاشت و خوابيد.
از آن طرف ،نگهبان باغوحش يك دفعه يادش آمد كه د ِر قفس شيرها را نبسته است؛
فهميد كه چه دسته گلي به آب داده است.
مأمورهاي باغوحش همه جا را گشتند ،ولي شير كوچولو را پيدا نكردند؛ فكر كردند حتم ًا از
باغوحش بيرون رفته است .آن وقت گم شدن شير كوچولو را از راديو به مردم شهر خبر دادند.
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مردم وقتي شنيدند ،گفتند« :چه خوب شد! حاال شير كوچولو ميفهمد كه دنيا خيلي
بزرگتر از قفس كوچك اوست».
مأمورهاي باغوحش ،پليس را هم خبر كردند .آنها همه جاي شهر را دنبال شير كوچولو
گشتند؛ ا ّما او را پيدا نكردند.
شير كوچولو از اين ماجراها بيخبر بود؛ چون قدم يازدهمي را بر نداشته بود .او زير بوتهي
خواب خواب بود.
گل ياس
ِ
مأمورهاي باغوحش و پليس ،همه جاي شهر را گشتند؛ ا ّما شير كوچولو را پيدا نكردند .آن
وقت باز هم از راديو به مردم شهر خبر دادند كه شير فراري در شهر نيست؛ حتم ًا به كوه رفته
است!
مردم از شنيدن اين خبر خوشحال شدند و گفتند« :ديگر از اين بهتر نميشود .حاال شير
كوچولو ميفهمد كه كوه چيست و آسمان چقدر بلند است و دنيا چقدر بزرگتر و قشنگتر از
قفس ده قدمي اوست».
ا ّما شير كوچولو هيچ كدام از اينها را نفهميده بود؛ چون هنوز قدم يازدهم را برنداشته بود.
خواب خواب بود.
خواب
گل ياس
ِ
ِ
او زير بوتهي ِ
همان موقع ،نگهبان باغوحش يادش افتاد كه وقت غذا دادن به شيرهاست؛ د ِر قفس را باز
كرد و غذاي شيرها را توي قفس گذاشت .شير كوچولو بوي غذا را حس كرد؛ از خواب بيدار
شد .چشمهاي خوابآلودش را ماليد؛ بعد ،ده قدم دويد و از الي د ِر قفس كه باز بود ،برگشت
توي قفس؛ پريد س ِر ظرف غذا و شروع به خوردن كرد.
نگهبان باغوحش تا او را ديد از خوشحالي فرياد كشيد؛ باال و پايين پريد و همه را خبر
كرد .چند دقيقه بعد از راديو به مردم خبر دادند كه شير كوچولو به قفس خودش برگشته است.
غصه گفتند« :چه بد شد! شير كوچولو نفهميد كه دنيا چقدر
مردم شهر تا اين خبر را شنيدند با ّ
بزرگ و قشنگ است!»
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بچه شير بزرگ شده است
حاال سالهاي سال از اين اتّفاق گذشته استّ .
بچه دارد؛ ا ّما هنوز هم نميداند اگر آن روز قدم يازدهم را
و خودش چند تا ّ
بر ميداشت ،سرش به ميلهي قفس نميخورد .هنوز هم نميداند اگر قدم دوازدهم
و بعد قدمهاي ديگر را بر ميداشت ،ميتوانست تا كجا برود و چه چيزها ببيند.
بچههاي او هم قدمهايشان را ميشمارند .قفسشان بيشتر از ده
اين روزها ّ
قدم نيست .يكي از آنها هميشه سعي ميكند سرش را از الي ميلههاي قفس
بيرون بياورد .شايد او يك روز از قفس بيرون بيايد و ده قدم ،يازده قدم ،صد قدم
بچههايش را توي كوه به دنيا بياورد.
و هزار   قدم جلو برود .شايد ّ
سوسن طاقديس

  درك و دريافت
 1شير كوچولو براي اينكه سرش به ميلههاي قفس نخورد ،چه ميكرد؟
 2چرا ديدن بوتهي ياس براي شير كوچولو عجيب بود؟
 3چرا شير كوچولو به قفس برگشت؟
 4آيا شناختن كوه و آسمان با برداشتن قدم يازدهم ارتباطي داشت؟
 5اگر به جاي شير كوچولو بوديد ،چه ميكرديد؟
َ 6م َثلی را که در متن داستان قدم یازدهم بود ،پیدا کنید و در مورد مفهوم
آن در گروه گفت و گو کنید.
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َمثَل
خواجهاي دو خدمتكار داشت كه به يك نفر ،ماهي پنجاه تومان و به ديگري ماهي
صد تومان دستمزد ميداد .روزي آن كه پنجاه تومان ميگرفت از خواجه پرسيد« :علّت اينكه
به من پنجاه تومان ميدهي ،ا ّما به همكارم صد تومان ،چيست؟ كار ما كه يكي است!»
اتّفاق ًا زماني كه خدمتكار از او اين سؤال را پرسيد ،صداي زنگ كارواني از پشت خانه
برخاست .خواجه به او گفت  «:ا ّول برو و ببين اين چه صدايي است؛ وقتي برگشتي دليل كارم
را به تو ميگويم».
خدمتكار رفت و برگشت و گفت  « :قافلهاي عبور ميكند و اين زنگ شتران آن است».
خواجه گفت  « :بسيار خوب! اين پاسخ تو بود؛ حاال همكارت را ميفرستم تا ببينم او چه
جوابي ميآورد».
وقتي خدمتكار دوم برگشت ،گفت« :كارواني با صد نفر شتر و سي و پنج رأس قاطر در
حال عبور است كه بار آنها پارچه است و از اصفهان به طرف شيراز ميروند».
خواجه ،رو به خدمتكار ا ّول كرد و گفت :ببين! پاسخ تو با پاسخ او چقدر متفاوت است! به
همين سبب ،دستمزدتان هم تفاوت دارد .مگر نشنيدهاي كه ميگويند:
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