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متن هاي تعليمي ،با هدف آموزش و اندرز ،نوشته شده اند ،از اين رو  ،خواننده بايد آهنگ
و لحن متناسب با فضاي تعليمي را رعايت كند .در لحن تعليمي ،خواننده با حفظ روحية
نيك انديشي و خيرخواهي ،نرمي و ماليمت در گفتار را به كار ميگيرد .حفظ آرامش و نرم گفتاري،
بر تأثير كالم اندرزي ميافزايد ،البته گاهي اندرز و تعليم با زنهار و پرهيز ،همراه است و
نبايد آن را با لحن دستوري و فرمان ،يكي دانست.
ج
� و ت� ب
اره ا ن�سان اس� .رد ا ي�ن مرحله پ�ر ت� ب
ن�و ج�وا�ني ،ت� ّولد ب
ا� ،ن�و�وان ،ا� ف ز�ون
دو� ٔ
ت
ٔ
ي
ب
چ�
ج
ي�� � ي ه
ب
� ب ب
�؛ ن� ي� زا�م ن�د دو ش�م د��گر �كه ن�و�وان را � ب� ي� ن�د و
بر را�طه �ا خ�ود ،ن� ي� زا�م ن�د را�طهاي د گر ن� ز� س ت
ي
ك�� ي
پ
�چ
ب ب�
ه ي ج
� �كه دوس�تي و � ي�و ن�د ب�ا د��گران آ� غ� زا� مي ش�ود.
� و گ� نو�ه اس ت
�ه او گ� يو�د :س ت
�؛ زا� م�ن �اس ت
ج
ي�
ب� ب
�
ب
� �كه ب�ه ن�و�وان � كمك مي� ك ن�د ت�ا ب�ه خ�ود ش� ن�اسي �برسد.
ا ن ا تر��اط ،وا س ت�ه �ه ن� ي� زا� ردو ني اس ت
پ
ي
پس
ان ن� ق� ِد او و � جن��ره ي
د��گران ،ز� ب� ِ
ها�ي هس ت� ن�د�كه رد �برا�بر يد� ِ
دگان �ر  ش��گ ِر وي� ،گ ش�وده ش�دها ن�د.
ب�
دوس ت�ان وا�قعي ،راه ن� ي�ك � خ�تي را ب�ه ما � شن�ان ميده ن�د و همراهان خ� بو�ي �براي ش� ك�و ف� يا�ي
ب
پ ي چ�
�ه ت�ر هس ت� ن�د .آ��نها م ث�ل آ�ی��ی�نه ،همان ق�در �كه خ� بو�يها را �� ش� ش�م ميآ�ور ن�د ،ع ي��بها را هم
ي
ب�ه ما مي� ن ي
ما� نا� ن�د و مهمت�ر آ�   �ن�كه ا�ن همه را ب�يصدا و ب�يه ي�اهو ،ب� زا� مي گ�وي� ن�د .رسم دوس�تي،
ی ی ن�� ي
ش��ك
�
� ب� زا�ا ن�د ي� ش�ي و خ�ود ش� ك�و ف� يا�ي را پ� ي
د�د
� آ�ن اس ت
�؛ ردس ت
س ت�ن آ����نه س ت
� �كه فرص ت
آ� �ي
ور م و گامي ب�ه سوي � فرات�ر ر ف� ت�ن � �ي
بردار م.
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ن
آ��ی�نه ،چ�ون � ق� ش� ت�و ب� ن�مود راس ت
�

ک
ک
خ�ود ش��ن آ ی���ی�نه ش��س ت�ن خ�طاس�ت
(�ن ظ�امی � گ جن��ه ای)
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ن
 1ج�وا�ی ،گ�هِ کار و ش�ا�یست گ��ی اس ت
�
ف خ ت �ز ک خ
خ
چ�و ب��رو��ی ،ا �ه �واهی �ر ی�د؟
غن
� ِ ش� ُمر� ،ج�ز ح ق� ی� ق� ت
�� ی�م ت
� جم�وی
َ
�    ،ب�ر راه ک ج ��
پم ی� چ�� ا�ز ِره راس ت
�ز آ �ز
 � ِ 5ادگان   ،ب�رد ب�اری و سعی
ش
خ َ نگ
�به چ��م �بص ی� ت
ر� �به �ود د ��ر
خ
خ
همی دا ن�ه و � شو�ه� ،روار ش�د
همه کار ّا ی�ام    ،ردس اس ت
� و پ� ن�د

گ�هِ خ�ود�پس ن�دی و پ� ن�دار ن ی�س ت
�
ن
م ت�اع ج�وا�ی �به ب�ا�ز ار ن ی�س ت
�
ِ
گ
ن
ف
�  ،د�ر ب�ار ی�س ت
� � رص ت
ک�ه ب�اری اس ت
�
� �به د ی�وار ن� یس ت
�  ،حا ج� ت
چ�و رد هس ت
�
ب� ی�امو�ز  ،آ�مو خ� ت�ن عار ن� یس ت
�
ت�و را ت�ا رد آ�ی��ی�نه� ،ز ن �گار ن ی�س ت
�
آ�ز��غ ا�ز  ،هر خ� شو�ه خ�روار ن ی�س ت
�
گ
رد ی� غ�ا ک�ه ش�ا�رد ه ش� ی�ار ن ی�س ت
�
پروين اعتصامي
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 1نويسنده به چه نوع ارتباطهايي در دوران نوجواني اشاره كرده است؟
 2ويژگيهاي مشترك آيينه و دوست را بيان كنيد.
 3به نظر شما چه ارتباطي ميان دو بخش نثر و شعر درس وجود دارد؟
. ................................................................................................... 4

توجه كنيد:
به بيت زيرّ ،
«چو بفروختی ،از که خواهی خرید؟

متـاع جـوانی بـه بازار نیست»

گاهي براي تأكيد بر سخن و گاهي براي رد يا نفي آن،پرسشي را مطرح ميكنيم.
همانگونه كه ميبينيد در مصراع ا ّول بيت باال ،پرسشي مطرح شده است .مقصود گوينده آن
نيست كه جواني را از چه كسي خواهي خريد؛شاعر خود از اين موضوع آگاه است .قصد او
تأكيد بر ا ِنكار اين موضوع است كه دورة جواني ،قابل خريد و فروش نيست؛ چنانچه از اين
دوره به خوبي بهره نگيري ،به هيچ روي ،نميتواني آن را جبران كني؛ يا اگر شخصي به
ديگري بگويد« :من كي اين حرف را زدم» ،منظور او اين است كه من اين حرف را نزدهام.
به اين گونه پرسشها «پرسش ا ِنكاري» ميگويند.

ِرآة المؤمن» و ارتباط آن با درس بحث و گفت وگو کنید.
 1دربارة مفهوم جملة «
ُ
المؤمن م ُ
الم َثل را به ياد مي آورد؟ دربارة ارتباط آنها ،توضيح دهيد.
 2بيت زير ،كدام ضرب َ
همــي دانـه و خـوشه ،خـروار شد

ز آغـاز ،هـر خـــوشه خــروار نيست
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در نوشتن واژگاني مانند پائيز ،آئينه ،كجائيد و ....به جاي همزه ،بهتر است از حرف «ي»
بهره گيريم .مانند  :پاييز ،آيينه و...
به چشم بصيرت به خود در نگر

تو را تا در آيينه زنگار نيست.

 1در ميان كلمه هاي زير ،هم خانوادة كدام واژه ها در متن درس به كار رفته است؟ آنها را
بيابيد و بنويسيد:
حجت ،يوم ،مغتنم ،مبصر ،احتياج ،صبور ،دوام ،مساعي ،سعيد
غنيّ ،

 2در بیت زیر کنایهها را مشخّ ص کنید و معنی آنها را بنویسید.
مپیـچ از ره راسـت بر راه کـج

چو در هست ،حاجت به دیوار نیست

 3با ذكر دليل ،گونههاي پرسش زير را مشخص كنيد .
كه تواندكه دهد ميوة الوان از چوب؟

خـار بر پشت زني زين سـان گـام

عـ ّزتت چيسـت ؟ عـزيزيت كـدام ؟

كـان روز ،به علـم تو چه افـزود؟

وز كـردة خـود ،چه بـرده اي سـود؟

هـر شـب كه روي به جامـة خـواب
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يا كه داند كه بر آرد گل صد برگ از خار؟

كن نيـك تأمـل انـدر اين باب

روزي خسروي به تماشاي صحرا بيرون رفت .باغباني
پير و سالخورده را ديدكه سرگرم کاشتن نهال درخت بود.
خسروگفت «:اي پيرمرد ،در موسم کهنسالي و فرتوتي،
کار ا ّيام جواني پيشه کرده اي .وقت آن است که دست
اعمال نيک دربهشت
از اين ميل و آرزو برداري و درخت
ِ
هوس باطل است؟ درختي
بنشاني ،چه جاي اين حرص و ِ
که تو امروز نشاني ،ميوة آن کجا تواني خورد؟ ».
باغبان پير و پاکدل گفت «:ديگران نشاندند ،ما خورديم،
اکنون ما بنشانيم تا ديگران خورند».
مرزبان نامه،سعدال ّدین َوراوینی(،بازنويسي)
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مه � ي�
س� پ� ي ب ي��
ي��
� .ه�نگامي �كه آ�دمي ب�ا
دو تي و �و ن�د �ا د گران ،كي زا� مت ر ن ن� ي� زا�هاي ا ن�سان اس ت

پي
ب �� ي �
م ش�كل ي�ا مس ئ�لهاي ي
نها�ي نمي ت�وا ن�د آ�ن را زا� �� ش� رو �بردارد ،ا�گر دوس�تي،
رو�ارو مي ش�ود �كه �ه ت

ه ه ه ل
ب
ب
� خ�و ش�حالي و �خرس ن�دي او مي ش�ود؛ رد وا ق�ع دوس ت�ان رد ت�مام
�ا وي مرا ي و مد ي � ك ن�د� ،اع ث

لح�ظ ههاي ز� ن�د� گي ،خ�و ش�ي و ن�ا خ�و ش�ي ،ب�ه ما � كمك مي�ك�ن�د .مصاح ب�� ب�ا ي�ك دوس� خ� ب
و� و
ن
ت
ت
ش�� ي� ب ه �چم
ب
� ن�س ي�م دل ا ن�� گ ي
�
س
ش
� �كه احساس آ�رام ش� و س��كي و ص ف�اي ردون را رد
ك �ا،
ِ
و�
ون
ا
ي
�
ز
ز
ت
ِ
سا�د .ب�ه ا ي�ن ت�صو ي�ر ز�ي� ب�اي سعدي زا� يد�دار دوس� ،ت� ج
و� ّه �ك�ن ي�د:
ما ز� ن�ده مي ز
ت

ن �ذ ق
�غ
�  ،دا�ی چ�ه و� دارد؟
ید�دار ی�ار ای� ب

َ ک
ت
ا ب�ری �ه رد ب� ی�ا ب�ان ب�ر � ش��نهای ب� ب�ارد

رد ج�هان و ز� ن�د� گي � ك ن�و�ني ،ا� فرادي �كه ش��ب� ٔكه ا تر� ب�اطي �گس ت�رده و دوس ت�ان � فراوان دار ن�د ،رد
ج
ي
ب
�برا�بر د ش�واريهاي ز� ن�د� گي مو فّ���
� روا�ني و �سما�ني �ه ت�ري دار ن�د؛ ب� ن�ا�برا�ن ب� يا�د
قت ر ن�د و سالم ت
همّ ي
ار� ش�ِ ا ي�ن گ�و�ه ا تر� ب�اطها را ب�دا ن� ي�م و رد پ �ي ا ي�ج�اد دوس ت�يهاي خ� ب
و� و م� يف�د ب�ا ش� ي�م.
�و ز
ن
ا � ت
ب� س ه
نها�ي ،ي��كي زا� س ن� گ� ي�نت�ر ي�ن مصا� ب
غ�م ي
�؛ ب�ه ب� ي�ان د ي��گر ت�� ي
ئ�
ا ن�سان يدو ت
� ،مواره گ��ن اس ت
اس� ذ �ق �چ
ب�
� ز� ن�دگا�ني».
�«.و ي ن�ان ن�دارد ،ي دوس ت
ت

م
آ� ن چ��ه رد ش� ن� ِ � ب
م
ور� ب�ا پ�در و مارد ،معلّمان دلس زو� و
ا�خ� ا فراد �ه ما ي�اري يرسا ن�د ،ش� ت
ت

ي
ي
مر�ب يّ� ِ ب ت ج� ب
سا�د و آ�س ي��بهاي ا�ن مس ي�ر
� �كه ما را زا� دام و �چ ِاه ا�ن راه آ�گاه مي ز
ان �ا �ر�ه اس ت
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ب
ح�ق�ي
س
ر� ي
� �گ گ
را � شن�ان ميدهد .چ�ه �س ي�ار ن�د �كسا�ني �كه ف
 ها�ي رد
ال� دو �تي مي ز ن
�� ن�د ّاما رد ق� ت

ج�امه گ�وس ف� ن�دان هس ت� ن�د .موال ن�ا ج�الل ّ ي� �
�:
الد ن گ� ف ت�ه اس ت
ٔ

گ
ت ن
�ز
ت�ا �وا�ی   ،می�ر ی��ز ا ی�ا ِر ب�د
تن ت
�ز
ما ِر ب�د�� ،ها �و را ب�ر �ج ان ن�د

ت ُ �ز
ی�ار ب�د َ ،ب�د�ر ب�ود ا ما ِر ب�د
�ز
ی�ا ِر   ب�د ،ب�ر �ج ان و ب�ر ا�یمان ن�د
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�ي
ه � ي � َم�
مه عم ي�
�
�چ
� �كه رسول ا�كرم
ت��أ ث�ر گ��ذ اريِ م شن��ن بر ن ش� و كردار ا ن�سان ن�ان م و ق� اس ت
� ي�
م � ي
ه � ي
يي
ص ّل ّ
�».
� و م شن��ن خ�ود اس ت
 ي   الله عل ي�ه و آ�له -ي فرما� ن�د« :ا ن�سان بر د ن و آ���ن دوس تس ن�ا�یی � زغ� ن�وی می گ� یو�د:

ک ن� ش ک ص
� ب�د
«   ب�ا ب�دان � ،م � ی�ن �ه ح ب� ت ِ
گ
آف
�� ت� با�ی ب�د�ی ن ب��ز ر�ی را

گ
ک
ک ت
� چر�ه پ�ا�ی  � ،و را پ�ل ی�د � ن�د
کّ
ک
ل�های ا ب�ر ،ن�ا پ�د ی�د � ن�د»

گل
�:
سعدی رد س ت�ان آ�ورده اس ت

ّ
«هر�كه ب�ا ب�دان � شن� ي� ن�د ،ا�گر ن� ي� ز� ط ب��يع ت ِ
� ا ي� ش�ان رد او ا�ثر ن�� ك ن�د ،ب�ه طر ي� ق� ت ِ
� ا ي� ش�ان م ت�هم �گردد».
ه
چم� ن� ی�ن می � ی
فرما�د:

ن
«   پ�سر ن�وح ب�ا ب�دان ب � ش�س ت
�
ک
گ
�ز
ف    ،رو ی چ� ن�د
حا� �ه�
س� اص ب

گ
�م

ّتش
�خ
نا�دان ن��بو��
گ
پ�ی ن� ی�کان �ر ف� ت
� و مردم ش�د! »

ش�د

� ي
ج�� ع �
ي
ي��
�ي ِه � ي ب
� .همان گ� نو�ه �كه هم شن��� ني ب�ا
كي زا� ز�م��نههاي ا تما ي گمراه ش�دن ،ت��أ ث�ر    م شن��ن �د اس ت
ب
م مه � ي�
ب
ب ت ج� ب
ب
دوس ت ِ
� �كه
� ش�ده اس ت
�� ،ه   �ر�ه ،ث�ا� ت
� خ�و� ،عا ل ّم گرا ش� �ه كارهاي ن� ي�ك اس ت
ي
�ي
ت�
�ي
�
� �قرار مي� گ ي�رد و ر ف� ق� ب�د ،عامل و�را ن��گري و ي�ار و همدم
� ت��أ ث�ر ر� تف�ار و كردار دوس ت
ا ن�سان ،ح ت
ن� ي� ك�و خ�صال ،ب�اع� ش�كل � گ ي�ري و پ� ش ش��خ ص ي
ل
�.
ث
� م ت�عا ي ا ن�سان اس ت
رور� ّ� ت

ن� ش ت �ز ت
هم � ی� ِن �و ا �و� ،بِه ب�ا ی�د
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ت عق
ت�ا �و را �ل و د�ی ن ب� ی��ف�ز ا ی�د

معرفي شده اند؟
 1در متن درس ،چه كساني به عنوان مشاوران خوبّ ،

 2به نظر شما چرا سعدي ،پسر نوح (ع) را با سگ اصحاب كهف ،مقايسه كرده است؟
 3چرا بايد از معاشرت با همنشين بد ،پرهيز كرد؟
. ................................................................................................... 4

صفت برتر و برترین (صفت های سنجشی)

توجه کنید.
به جملههای زیرّ ،

حسن ،خانه ای بزرگ تر از خانة علی خرید.
زهرا رفتاری مهربانتر از فرنگيس دارد.

در جملة نخست ،خانة حسن با خانة علي ،مقايسه شدهاست ،در جملة دوم برتري زهرا
در مقايسه با فرنگيس بيان شده است.
هرگاه بخواهيم دو چيز را با هم بسنجيم و يكي را بر ديگري برتري بدهيم ،از «صفت برتر» يا
« تفضيلي » بهره ميگيريم ،در اين نمونه ها ،خانة حسن از نظر اندازه ،بزرگ تر از خانة علي
و مهرباني زهرا بيشتر از فرنگيس ،بيان شده است.
نشانة صفت برتر يا تفضيلي ،پسوند«تر» است كه به آخ ِر صفت ساده ،افزوده
ميشود؛ مانند :خنکتر ،قويتر ،زيباتر ،آسودهتر .صفت برتر ،وابستة
پسین اسم است مانند
ِ
هوای خُ نک تر
توجه کنيد:
اکنون به جملههاي زيرّ ،

آقای حسینی ،مهربانترین معلم مدرسه است.
نثر گلستان سعدی ،بهترین نثر ادب فارسی است.
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در جملة نخست ،آقاي حسيني با ديگر معلمان مدرسه مقايسه شده و مهربانترين
آنها توصيف شدهاست و در جملة دوم ،نثر گلستان سعدي با ديگر نثرهاي ادب فارسي
مقايسه شده است.
نشانة صفت «برترین» يا «عالي» ،پسوند «ترین» است .این نشانه ،همواره به آخر
صفت ساده ،افزوده میشود.

در صفت برتر ،مقايسه ميان دو چيز صورت مي گيرد ،ا ّما در صفت برترين يك چيز
با چيزهاي ديگر( يعني يك نمونه با انواع خود) سنجيده مي شود .صفت برترین ،وابستة
پیشین اسم است مانند :مهربان ترین معلّم
ِ
صفت ساده

صفت برتر

صفت برترین

پاک

پاک  تر

پاک ترین

آرام

آرام تر

آرام ترین

 1دربارة آيات ،روايات و داستانها و اشعار ديگري كه دربارة دوستي و دوست يابي دورة
نوجواني شنيده يا خوانده ايد ،گفتوگو كنيد.
 2دربارة بيت زير ،گفتوگو كنيد و نتيجه را به كالس گزارش دهيد.
ديدار يار غايب ،داني چه ذوق دارد؟
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اَبري كه در بيابان بر تشنهاي ببارد

 1حرف های جدول را به گونه ای به هم بپیوندید که واژه هایی از متن درس به دست آید.
م

ص

ا

ء

ب

ط

ع
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توجه به جمله ،انتخاب کنید.
 2کلمۀ مناسب را با ّ

الف) تنهایی یکی از ………… مصائب است( .سنگين ،سنگينتر ،سنگينترين)

ب) يار بد ………… ،ب َود از مار بد( .بد ،بدترین ،بدتر)

ج) ميهن ما ………… از هر كشور ديگر جهان است ( .زيبا ،زيباتر ،زيباترين)

 3دو نمونه پرسش ا ِنکاری از درس های پيشين بيابيد و بنويسيد.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

 4مفهوم کلّي حکايت زير را در يك بند بنويسيد.
درحق وي
درحق فالن عابد که ديگران
يکي از بزرگان ،پارسايي را گفت«:چه گويي
ِ
ِ
به طعنه ،سخنها گفته اند».
گفت« :بر ظاهرش ،عيب نميبينم و در باطنش ،غيب نميدانم».

گلستان سعدي
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هلن کلر ،زني نابينا و نويسنده است که براي درک بهتر معجزة آفرينش ،ما را به
بهرهگيري از قابليتهاي وجودمان دعوت ميکند و ميگويد:

گاهي اوقات فکر ميکنم چه خوب است ،هر روز به گونهاي زندگي کنيم
ن لحظههاي زندگي تأکيد
که گويي فردا نيستيم .چنين نگرشي ،بر با ارزش بود 
ميکند .هر روز بايد با مهرباني و شوق و اشتياق و شناخت و درک ،زندگي کنيم؛
اغلب اين فرصتها از دست ميرود.
از چشمهايتان طوري استفاد ه کنيد که گويي فردا دچار نابينايي خواهيد شد
و همين شيوه را ميتوان براي ساير حواس به کار گرفت .صداهاي موسيقي ،آواز
پرنده و نغمههاي پرشور طبيعت را بشنويد؛ چنان که گويي ،فردا ناشنوا خواهيد
شد .هر چيزي را که ميخواهيد لمس کنيد ،طوري باشد که گويي فردا حس
المسة خود را از دست خواهيد داد .گلها را بو کنيد و مزة غذاها را با هر لقمه
بچشيد ،چنان که گويي ،فردا هرگز نميتوانيد چيزي را ببوييد يا بچشيد.
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از هر حس ،بيشترين استفاده را ببريد .عظمت و شکوه در تمامي جنبههاي زيبايي که
جهان به شما نشان ميدهد از طريق ابزار ارتباطي متعددي است که طبيعت فراهم ميکند .ا ّما
در ميان تمامي حواس ،مطمئنم که حس بينايي بايد ل ّذتبخشترين ،حس باشد.
تنها يک ناشنوا ،قدر شنيدن را ميداند و يک نابينا موهبتهاي متعددي را که در بينايي
نهفته است،درک ميکند .بهويژه ،اين يافتهها براي کساني بهکار ميرود که در بزرگسالي بينايي
و شنوايي خود را از دست دادهاند .ا ّما کساني که هرگز از کاهش بينايي يا ناشنوايي رنج نبردهاند،
بهندرت از اين قابليتهاي مق ّدس ،کاملترين بهره را ميبرند .چشمها و گوشهاي آنها ،همة
توجه حس ميکنند ،بيآنکه قدردان آنها باشند و
چيزهاي ديدني و شنيدني را بدون تمرکز و ّ
اين ،همان داستان قديمي است که قدردان چيزي که داريم  ،نيستيم تا زماني که آن را از دست
بدهيم و از سالمتيخودآگاه نيستيم تا وقتي که بيمار شويم.
گاهي دوستان بينايم را ميآزمايم تا بفهمم آنها چه ميبينند .بهتازگي ،دوست بسيار خوبي
را ديدم که از جنگل بر ميگشت .از او پرسيدم« :چه چيزي ديدي؟»
خاصي نديدم».
او پاسخ داد« :چيز ّ
از خودم ميپرسم چطور ممکن است حدود يک ساعت در جنگل پيادهروي کني و هيچ
چيز ارزشمندي نبيني؟
حساس و دقيق بودم که به چنين پاسخي اعتنا نکردم؛ تا اينکه م ّدتها پيش،
من احتماال ً ّ
متقاعد شدم که افراد بينا ،کم ميبينند.
من که قدرت بينايي ندارم  ،چيزهاي زيادي پيدا ميکنم که صرف ًا از طريق لمسکردن،
توجهم را جلب ميکنند .لطافت برگ را حس ميکنم .عاشقانه دستهايم را بر روي پوست
ّ
صاف يا پوستة زبر و درهمو برهم درخت ميکشم .در بهار شاخههاي درختان را که با اميدواري
در جست وجوي جوانه هستند ،لمس ميکنم؛ اين يعني ا ّولين نشانة بيدار شدن طبيعت بعد از
خواب زمستانياش .من از شکل مخملي گل و کشف پيچ و خمهاي فوقالعادة آن ،احساس
شادي ميکنم و چيزي از معجزة طبيعت برايم آشکار ميشود .گاهي اوقات دستم را بهآرامي
37

روي درخت کوچکي قرار ميدهم و جنبوجوش شاد يک پرنده را که در حال آواز
خواندن است ،حس ميکنم .وقتي آبخنک جوي ،بهسرعت از بين انگشتانم ميگذرد،
ل ّذت ميبرم .براي من فرش پرپشت و سرسبز چمن يا برگهاي سوزني درخت کاج،
خوشايندتر از هر چيز است .براي من گذر فصلها و حرکتي که با نوک انگشتانم
مهيج و پايانناپذيري است.
احساس ميکنم ،نمايش ّ
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گاهي قلبم با شوق ،فرياد ميزند و ميخواهد تمام چيزها را ببيند .شايد ،انسان براي
تأسف
چيزي که دارد ،کم قدرداني ميکند و مشتاق چيزي است که ندارد .ا ّما بسيار ماية ّ
است که در جهان روشنايي ،نعمت بينايي بهجاي آنکه وسيلهاي براي باال بردن سطح
معرفت و کمال در زندگي باشد ،تنها براي راحتي در انجام کارها استفاده ميشود.
اگر من ميتوانستم ،درسي اجباري با نام «چطور از بيناييتان استفاده کنيد» ،ايجاد
ميکردم تا استاد با تالش فراوان ،قابليتهاي نهفتة شاگردانش را بيدار کند و نشان دهد
توجه از کنارشان ميگذرند ،ميتوانند شادي و شناخت
چطور با ديدن واقعي چيزهايي که بي ّ
را به زندگيشان بيفزايند.
هنرمندان ميگويند« :براي درک درست و عميق هنر ،شخص بايد چشمهايش را
تربيت کند».
انسان بايد ياد بگيرد از طريق تجربه ،ويژگيهاي خط ،ترکيب ،شکل و رنگ پديدهها
را ارزيابي کند .اگر قدرت بينايي داشتم ،با اشتياق ،اين بررسي ج ّذاب را شروع ميکردم .به
هر حال به من گفتند  « :شمايي که چشمي براي ديدن نداريد ،دنياي هنر ،کشف نشده و
مانند شب تاريک است  ».
شمايي که چشم داريد  ،هر چيزي را که بخواهيد ،ميتوانيد ببينيد.
از خود ميپرسم ،چند نفر از شما زماني که يک نمايش ،يک فيلم يا هر منظرة تماشايي
را ميبينيد ،خدا را براي معجزة بينايي شُ کر ميکنيد ؟ اين معجزه شما را قادر ميسازد از
رنگهاي زيبا و حرکتها ل ّذت ببريد.
اهميت را ناديده
قلب و ذهنم پر از تصاوير افراد و اشياست .چشمانم چيزهاي بي ّ
نميگيرد .تالش ميکنم همه چيز را لمس کنم و هر چيزي را طوري نزديک نگه دارم که
نگاه براي مدتي روي آن بماند .بعضي چيزها ،ديدني و خوشايند هستند و قلب و ذهن را از
شادي و خوشحالي لبريز ميکنند ،ا ّما برخي ديدنيها ناخوشايند هستند .براي ديدنيهاي
ناراحت کننده ،چشمهايم را نميبندم ،چون آنها نيز بخشي از زندگي هستند .بستن چشم به
روي آنها ،بستن قلب و ذهن است.
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با اين تص ّور که اگر قدرت بينايي ،فقط براي سه روز به من داده شود ،دوست دارم
چه چيزهايي را ببينم ،شايد بهتر بتوانم منظورم را بيان کنم .در حالي که من در ذهنم
تجسم ميکنم ،تو هم فکر کن و ذهنت را متمرکز کن که اگر فقط سه روز براي ديدن،
ّ
فرصت داشته باشي ،چطور از بيناييات استفاده خواهي کرد؟ و با ظلمتي که در شب سوم
نزديک ميشود و اين که ميداني خورشيد هرگز دوباره براي تو طلوع نخواهد کرد ،چطور
آن سهروز گرانبها را خواهي گذراند؟
سه روز برای دیدنِ ،هلِن ِکلِر ،ترجمۀ مرضیه خوبان فرد

 1مقصود نويسنده از جملة «  افراد بينا ،کم ميبينند» ،چيست؟
حس شنوايي داشتيد ،چه مي کرديد؟
 2اگر شما فرصت کوتاهي براي استفاده از ّ
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