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   درس اّول : آفریدگار زیبایی

  درس دوم: کوچ پرستوها
فصل اّول
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روزي بهار، تابستان، پاييز و زمستان با هم گفت و گو مي كردند. صحبت از اين 
بود كه هر يك بهتر نّقاشي كرد، بمانَد و بقّيه از نّقا شي دست بردارند و بر وند. آنها 

تصميم گرفتند خورشيد جهان افر وز را به داوري انتخاب كنند. 

خورشيد پذيرفت كه بين آنان داوري كند. چهار هنرمند، شروع به كار كردند.

اّول، بهار قلم به دست گرفت؛ نخست دستي به شاخه هاي درختان هلو، بادام، 
سيب و درختان ديگر بُرد و بر آنها گردنبندهايي از گل هاي صورتي آويخت؛ در 
اين  نيلي، گودال هاي كوچك و بزرگ، درست كرد و در اطراف  با رنگ  جنگل 

  درس اّول
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گودال ها گل هاي نرگس و بنفشه را پراَكند؛ حشرات گوناگون، زنبورهاي عسل 
و پروانه ها را روي گل ها و پرندگان را در دشت ها و جنگل ها در حال پرواز نشان 

داد؛ بلبل را روي شاخه، خرگوش را ميان جنگل و غوك را در بِركه نشانيد.

 اينجا بود كه بهار با خود گفت: »بگذار خورشيد به اين تصويرهاي زيبا نگاه كند
 و بگويد، منظره اي زيباتر از اين، می توان ساخت؟«

خورشيد از پِس ابر خاكستري رنگ، نگاهي انداخت و از ديدن منظره ي طبيعِت 
بهار، لّذت برد.

دومين نّقاش، يعني تابستان گرم، دست به كار شد. تابستان با رنگ سبِز تيره، 
سراسر جنگل را رنگ آميزي كرد؛ كنار جنگل را با بوته هاي انبوِه 
تمشك زينت داد؛ بر شاخه هاي درختان ميوه، آن قدر سيِب گلگون 
به  و  نياوردند  تاب  شاخه ها  كه  آويخت  ديگر  ميوه هاي  و  گالبي  و 
سوي زمين، خم شدند؛ دشت را با خوشه هاي طاليي  گندم پوشانيد؛ 
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نّقاشي  كرد.  آبي  را  درياچه ها  و  رودخانه ها  درآورد؛  زرد  رنِگ  به  را  مزارع 
تابستان هم بسيار زيبا از كار درآمد. 

 خورشيد جهان افروز از پشت ابرهاي سفيد، نّقاشي تابستان را تماشا كرد؛ 
بسيار زيبا بود. 

نوبت نّقاش سوم بود؛ پاييز براي كار خود، رنگ هاي آتشين انتخاب كرد 
و اّول به سراغ جنگل رفت؛ بعضي از درختان را با رنگ زرِد ليمويي پوشانيد، 
برخي را به رنگ ارغواني و بعضي ديگر را به رنگ قرمِز روشن درآورد؛ به 
رنگ كاج ها و سروها و صنوبرها دست نزد؛ با خود گفت: »بگذار اينها همان طور 
كه هستند، باقي بمانند«؛ با ابرهاي خاكستري رنگ، آسمان را پوشانيد و نشان 
باران، برگ هاي درختان را َجال داده است؛ روي سيم هاي  داد كه قطره هاي 

برق، دسته دسته، پرستوهاي مهاجر نشانيد.

نتوانست  اّما هر چه كرد،  نگاه كرد؛  پاييز  نّقاشي  به تصويرهاي  خورشيد 
چشم از آن بردارد. 

را  كارم  وقتي   »تا  با خود گفت:  او  به دست گرفت.  قلم  آن گاه زمستان، 
ابرهاي  اّول،  كه  بود  اين  ببيند«؛  مرا  نّقاشي  نبايد  خورشيد  نكرده ام،  تمام 
و  كرد  پهن  آسمان  در  خاكستري رنگي 
ساخت.  ناپديد  خورشيد،  نظر  از  را  زمين 
زمين سطح  تمام  روز،  يك  در   او 

را به رنگ سفيد در آورد؛ بر تن كوه ها 
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   درست و نادرست

1 بهار، دشت را از خوشه هاي طاليي گندم پوشاند.

2 زمستان، جاي پاي گرگ ها را نّقاشي كرد.

3 داوِر اين مسابقه، خورشيد بود.

و دشت ها، لباس سفيد پوشانيد؛ سطح رودخانه ها را با قشر نازكي از يخ، بّراق 
كرد؛ روي صنوبرها و كاج ها پوشش سنگيني از برف پوشانيد؛ روي برف ها 
نقش و نگار ها و جاي پاهاي گوناگون، نّقاشي كرد: جاي پاي خرگوش ، كبك  

و آن دورها جاي پاي گرگ .

زمستان نيز نقش و نگارهای خود را بسيار زيبا و دل انگيز به پايان رساند. 

خورشيد ابرها را كنار زد و نگاهي به تصويرهاي نّقاشي زمستان انداخت. 
در زيِر نگاِه پُرِمهِر او دشت ها و جنگل ها و دّره ها زيباتر خودنمايي مي كردند.

هر يك از نّقاشي ها بسيار زيبا بودند. داوري ميان آنها دشوار بود.

 پس خورشيد گفت: »اي نّقاشان چيره دست! آنچه شما نّقاشي كرده ايد، بسيار 
آوريد؛  وجود  به  را  اثر شگفت انگيز خود  و  كنيد  نّقاشي  نوبت،  .به  زيباست 
بگذاريد مردم نّقاشي هاي شما را ببينند و از تماشاي آنها لّذت ببر ند«. »سعدی« 

می گويد:

برگ درختان سبز در نظر هوشيار   

هر ورقش دفتری است معرفت كردگار   
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   درك مطلب

1 پاييز براي رنگ آميزي درختان از چه رنگ هايي استفاده كرد؟

2 نّقاشي هاي تابستان و زمستان چه تفاوت هايي با هم داشتند؟

3 چرا پاييز به رنگ كاج ها و سروها دست نزد؟

4 نّقاشي بهار و پاييز چه شباهتي با هم داشت؟

5 شما كدام يك از نّقاشي ها را انتخاب مي كنيد؟ دو دليل بياوريد.

6 چرا عنوان » آفريدگار زيبايي« براي اين درس انتخاب شده است؟  شما چه عنواني را 

براي اين درس پيشنهاد می كنيد؟
.  7

   واژه آموزي

 به نمودارهاي زير توّجه كنيد:

 گل   فصل

ُرززمستانتابستانبهار بنفشه نرگس پاييز

 حاال نمودارهاي زير را با توّجه به متن درس، كامل كنيد:

آب و هوا ميوه   رنگ
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1 نگاه کردن به تصویر:
تصويررا با دّقت ببينيد و به جزئيات 

آن توّجه كنيد.  

فهميدن  براي  تفّكر:   2
معني تصوير، فكر كنيد و مطالبي 
برداشت كرده ايد،  از تصوير  را كه 

در ذهن خود مرور كنيد. 

آماده  وقت  هر  گفتار:   3
شديد، روِي صندلي معلّم بنشينيد 
و درباره ي تصوير براي دوستانتان 

صحبت كنيد. 

   تصویرخواني و صندلي صميميت 
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  بخوان و حفظ کن



17  شكوه قاسم نيا

خبري داشت كالغ
گفت در گوِش درخت

برگ ها تك تك ريخت
از سر و دوِش درخت

سار از شاخه پريد
بال زد تا تِه باغ

گفت با سبزه و ُگل
هر چه را گفت كالغ

دِل هر غنچه تپيد
رنِگ گلبرگ پريد

برگ، بي حوصله شد
سبزه، خميازه كشيد

شاپرك  خواب نبود
پَر زد از باغ و گذشت
هر چه را ديد و شنيد

بُرد تا پهنه ي دشت
آهو از دشت گريخت

َرمه برگشت به ِده
عاقبت باز رسيد

خبر از دشت به ِده

باد، هوهو مي كرد
ابر، هي مي باريد

خبِر داغ كالغ
ِده به ِده مي پيچيد
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در اوايل بهار، هوا لطيف و دل نشين مي شود. دشت ها جامه ي سبز مي پوشند و 
درختان، شكوفه مي دهند. پرستوها، اين پرندگان دوست داشتني نيز از سفر دور 

و دراز خود، باز مي گردند.

نخستين كاِر اين مسافراِن از راه رسيده، اين است كه النه هاي سال گذشته ي 
النه ها خراب  اگر  و  كنند  را درست  آنها  باشند،  اگر آسيب ديده  بيابند؛  را  خود 
شده باشند، از نو بسازند. پر ستوهاي جوان، هم كه سال گذشته در النه ي پدر و 
مادر خود به سر برده اند، اكنون بايد بكوشند تا النه اي براي خود 
بسازند. اين پر ستوهاي جوان، ساختن النه را خودشان به عهده 
مي گيرند و بي آنكه از پدر و مادرشان بياموزند، مانند آنها براي 

خود النه مي سازند. 

 وقتي كاِر ساختن النه به پايان رسيد، پرستوها تخم مي گذارند.
 هر پرستو چهار تا شش تخم سفيد مي گذارد و دوازده روز روي آنها

با  مادر،  و  پدر  آمدند،  بيرون  تخم  از  جوجه ها  وقتي  مي خوابد. 
به  جوجه ها  هفته،  سه  از  پس  مي دهند.  غذا  آنها  به  مي كنند،  شكار  كه  حشراتي 

دنبال پدر و مادر پرواز مي كنند و راه و رسم زندگي را از آنها مي آموزند.

  درس دوم
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آغاز  در  اّما  مي برند؛  سر  به  آسودگي  به  را  تابستان  و  بهار  پرستوها 
پاييز دشواري هايي براي آنها پيش مي آيد. در آن هنگام، حشرات كمياب 
جاهاي  به  مي شوند  ناچار  پرستوها  مي شود.  سرد  كم  كم  هوا  و  مي شوند 

معتدل تري كوچ كنند. 

زماِن كوچ آنها كه فرا مي رسد، دسته دسته روي بام ها يا سيم هاي برق جمع 
مي شوند و به نظر مي آيد كه به گفت وگوي مهّمي مشغول هستند. خيلي زود، 
عّده اي ديگر از راه دور مي رسند و جنب وجوش آنها رفته رفته، زيادتر مي شود 
 تا اينكه يك روز صبح كه از خواب بر مي خيزيم، از پرستوها نشاني نمي بينيم.

 آن وقت معلوم می شود كه آنها كوچ كرده اند. 
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در اين سفِر طوالني، خطرهاي بسياري وجود دارد. يكي از اين خطرها، 
عقاب،  مانند  شكاري  پرندگان  حمله ي  ديگر،  خطر  هواست.  تغييرات 
شاهين و قرقي است. اين پرندگان، هنگام پرواز، ناگهان خود را به جمع 
پر ستوهاي در حال پرواز مي زنند و با چنگال هاي نيرومند خود، آنها را 

مي ربايند. 

با همه ي اين خطرها، بيشتر پر ستوها سفر خود را به سالمت به پايان 
از آنها، سال هاي پي در پي كوچ  مي رسانند. ديده شده است كه بعضي 

كرده ، و پس از هر كوچ به النه ي خود بازگشته اند. 

دنيايي كه ما در آن زندگي مي كنيم، شگفتي هاي فراواني دارد. يكي 
از اين شگفتي ها، بازگشت پرستوهاست. اين پرنده هاي كوچك، پس از 
سپري شدن زمانی دراز و پيمودن راهي طوالني، بدون اينكه اشتباه كنند 
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    درست و نادرست

1 پرستوها هر سال النه ا ي جديد براي خود مي  سازند.

2 بيشتر پرستوها به دليل حمله  ي پرندگان شكاري، سفر خود را به سالمت به پايان نمي رسانند. 

   درك مطلب

1 جنب و جوش پرستوها در آغاز پاييز نشانه ی چيست؟

2 چرا بازگشت پرستوها يكي از شگفتي  هاي آفرينش است؟

3 چند نمونه از شگفتي  هاي دنيايي را كه در آن زندگي مي  كنيم، نام ببريد.

4 پرستوهاي جوان چگونه النه سازي را می آموزند؟

.  5

دوباره به النه ي پيشين خود باز مي گردند. 

چه كسي قدرت راهيابي و پيمودن اين راه طوالني 
راه  اين  قدرتي  با چه  آنها  است؟  داده  پر ستوها  به  را 
شگفتي،  همه  اين  مي پيمايند؟  اشتباه  بدون  را  طوالني 
كوچك  پر ستوهاي  در  كسي  چه  را  دانايي  و  زيبايي 

نهاده است؟
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   دانش زباني

 جمله هاي زیر را بخوانيد و درباره ي تفاوت آنها با هم گفت و گو کنيد:

 مادر نرگس امروز چند جلد كتاب داستان خريد.
 مادر، نرگس امروز چند جلد كتاب داستان خريد.

  

   گوش کن و بگو

 با دّقت به داستان گوش کنيد و به پرسش ها پاسخ دهيد:

1 پندهاي اّول و دوم پرنده را به ترتيب بگوييد.

2 آيا باغبان به پند اّول و دوم پرنده عمل كرد؟ از متن دليل بياوريد.

3 مفهوم جمله ي» پند براي تو مثل پاشيدن دانه در زميني است كه گياهي در آن 

رشد نمي كند«چيست؟
4 بهترين پندي كه پرنده به باغبان داد، چه بود؟

اين نشانه »،« عالمت درنگ يا مكث كوتاه در خواندن است؛ شیوه ی 
خواندن را تغییر می دهد و گاهی معنا را هم عوض می کند.



23

باالي درخت كاج، موشكا غمگين و تنها نشسته بود. او مانند 
هر روز مي شنيد كه بي بي خدا را صدا مي زند؛ اّما مثل هميشه، كسي 

جوابش را نمي داد.
 موشكا آهي كشيد و با خود گفت: »طفلكي بي بي!«

 موشكا سنجاب كوچك و تنهايي بود كه در دنياي به اين بزرگي به جز 
اين خدا  را نمي شناخت. موشكا نمي دانست  بي بي و درخت كاجش، هيچ كس 
كيست كه بي بي اين قدر صدايش مي زند؛ فقط اين را مي دانست كه تا آن موقع كسي نيامده 

بود دِر خانه ي بي بي را بكوبد و بگويد: »من آمدم! منم، خدا!«
موشكا با خود فكر كرد: »طفلكي بي بي! البد به خاطر پيري است كه به دنبال خدا نمي رود 

و فقط صدايش مي زند«. 
موشكا بي بي را خيلي دوست داشت و از غّصه خوردن او غمگين بود. او فكر مي كرد چون 

بي بي كسي را صدا مي كند و هرگز جوابي نمي شنود، غّصه مي خورد! 
پيدا  را  و هر طور شده خدا  با خود گفت: »خودم مي روم  و  را گرفت  موشكا تصميمش 

مي كنم و به خانه ي بي بي مي آورم«.
شاخه به شاخه پريد و پريد تا از درختش پايين آمد؛ اّما چطور خدايي را كه هرگز نديده 

است پيدا كند؟ 
ناگهان فكري به نظرش رسيد: »كوه آن قدر بلند است كه آن طرف دنيا را هم مي تواند 

ببيند. حتمًا او  مي داند كجا بايد خدا را پيدا كنم«.
موشكا پريد و پريد تا به پاي كوه رسيد. سرش را باال گرفت و با تمام قدرت صدا كرد: 

»آهاي! كوه بزرگ! دنبال خدا مي گردم! او را مي شناسي؟«

  بخوان و بيندیش
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كوه با صداي بلند و محكم جواب داد: »البّته كه مي شناسم! اوست كه مرا اينجا 
است.  بزرگ تر  خيلي  من  از  خدا  بشناسي.  بزرگي اش  از  را  او  مي تواني  است.  گذاشته 

بزرگ ترين موجود عالم است«.
جلو  َجست و خيزكنان،  داد؛  ادامه  راهش  به  شگفت زده  و  داد  تكان  سري  موشكا 

مي رفت و تكرار مي كرد: »بزرگ ترين موجود عالم! واي!«
پروانه ي زيبايي صداي موشكا را شنيد و پرسيد: »بزرگ ترين موجود دنيا؟ تو دنبال 

خدا مي گردي؛ مگر نه؟«
موشكا با تعّجب گفت: »تو هم مثل كوه، خدا را مي شناسي؟«

پروانه پاسخ داد: »البّته كه مي شناسم! اوست كه اين بال هاي قشنگ را به من داده؛ 
اّما او از من خيلي زيباتر است!«

پروانه!«  از  زيباتر  كوه!  از  »بزرگ تر 
موشكا از تعّجب سرش را تكان داد. 
بي بي  چرا  مي فهميد  حاال 
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حتمًا  بي بي!  »بيچاره  گفت:  و  كشيد  آهي  مي زند!  صدا  را  خدا  اين قدر 
كسي به مهّمي خدا فرصت ندارد به پيرزني مثل او توّجه كند!«

پروانه اعتراض كرد: »اصاًل اين طور نيست! خدا به همه توّجه مي كند. 
اين گل كوچك را ببين. خدا آن را هم فراموش نمي كند. خدا مهربان ترين 

موجود عالم است«.
موشكا لبخند زد و تكرار كرد: »مهربان ترين موجود عالم!«

موشكا  مي آمد.  سويش  به  داشت  قهوه اي  خرس  شنيد.  را  پايي  صداي  ناگهان 
ترسيد و به باالي درختي رفت. خرس كه حرف هاي سنجاب و پروانه را شنيده بود، از موشكا 

پرسيد: »تو دنبال مهربان ترين موجود عالم مي گردي؛ مگر نه؟«
موشكا ترسش را فراموش كرد و با تعّجب پرسيد: »مگر تو هم او را مي شناسي؟«

خرس پاسخ داد: »البّته كه مي شناسم! به لطف اوست كه اين قدر قوي هستم. او هم از 
من خيلي قوي تر است. قوي ترين موجود عالم است«. 

سپس خرس قهوه اي دستي تكان داد و از آنجا دور شد.
آن گاه صدايي از آسمان آمد: »تو دنبال خدا هستي، سنجاب كوچولو؟!«

صداي گرم و شاد خورشيد بود. موشكا سرش را بلند كرد و گفت: »تو كه آن باال باالها 
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هستي به من بگو كجا او را پيدا كنم. ببين چقدر كوچكم! وقت زيادي را از دست داده ام و 
هنوز راه خيلي كمي رفته ام!«

خورشيد گفت: »خدا همه جا هست. الزم نيست اين قدر دنبالش بگردي. هر جا بروي، 
او را پيدا مي كني«.

سنجاب با هيجان فرياد زد: »پس حتمًا خدا تويي! تو بزرگ و زيبايي، مهربان و قوي 
هستي، و با نور درخشانت، همه جا را روشن مي كني!«

نيستم. خدا مرا  آرام خنديد و گفت: »اينهايي كه مي گويي هستم، ولي خدا  خورشيد 
آفريده و به من نور داده. او بسيار نوراني تر از من است«.

موشكا التماس كنان گفت: »پس او را به من نشان بده!«
خورشيد جواب داد: »خدا با چشم ديده نمي شود«.

موشكا آهي بلند كشيد و از درخت پايين آمد. اگر خدا ديدني نبود، پس كاري از دست 
سنجاب كوچولويي مثل او ساخته نبود؛ روي زمين نشست و شروع كرد به اشك ريختن.

خورشيد با مهرباني گفت: »گريه نكن، سنجاب كوچولو! خدا ديدني نيست؛ اّما او ما را 
مي بيند. وقتي هم صدايش مي زنيم، صداي ما را مي شنود«.

سنجاب اشك هايش را پاك كرد و پرسيد: »حّتي صداي ضعيف بي بي جان را؟«
خورشيد پاسخ داد: » البّته كه مي شنود! جواب هم مي دهد، ولي با گوش شنيده نمي شود. 
 خدا با نعمت هايش جواب مي دهد. حاال بلند شو و به خانه برگرد. بي بي جان نگرانت مي شود!«

     بي بي جان، پشت پنجره منتظر موشكا بود. يكي از پرنده هاي جنگل، همه چيز را به او گفته 
بود. پيرزن، سنجاب خسته را نوازش كرد و گفت: »مي داني موشكا، 
بعضي از چيزها را نمي توان با چشم ديد؛ مثل عشق، مثل محّبت؛ 
ولي نشانه هايشان را مي توانيم ببينيم. كاري كه امروز براي من 
كردي، نشانه ي محّبت توست. خدا با چشم ديده نمي شود، ولي 

جهان پر از نشانه هاي خداست«.
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     درك و دریافت

1 جمله ها را با توّجه به متن، به ترتيب رويدادها شماره گذاري كنيد:

 پروانه گفت: »خدا آن قدر مهربان است كه حّتي اين گل كوچك را هم مي بيند«. 
 موشكا رفت تا خدا را پيدا كند.

 خرس قهوه اي دستي تكان داد و دور شد.
 بي بي گفت: »بعضي چيزها را نمي توان با چشم ديد«.

 كوه گفت: »البّته كه خدا را مي شناسم. اوست كه مرا اينجا گذاشته است«.
 سنجاب به خورشيد گفت: »پس حتمًا خدا تويي!«

2 » موشكا رفت تا خدا را پيدا كند «؛ كار موشكا نشانه ي چيست؟

3 با توّجه به متن، چند ويژگي براي خدا نام ببريد.

4 چه چيزهايي را با چشم نمي توان ديد؟ چهار مورد نام ببريد.

5 چه نشانه هايي از وجود خداوند در داستان آمده است؟

موشكا پرسيد: »مثل بزرگي كوه ها؟ مثل زيبايي پروانه ها؟ مثل درخشش نور خورشيد؟«
پيرزن سري تكان داد و گفت: »بله و خيلي چيزهاي ديگر. هميشه يادت باشد اگر خدا را 

خيلي دوست داشته باشي، حتمًا مي تواني او را در نشانه هايش ببينی«.
سنجاب آهسته تكرار كرد: »اگر دوست داشته باشی ...«
اّما حرفش را ادامه نداد؛ چون ديگر خوابش برده بود ...

       ِکلِر )سميّه( ژوبِرت  ) این نویسنده پَس از پذیرش دین اسالم از 
فرانسه به ایران آمد و اکنون ساکن تهران است و برای کودکان می نویسد. (
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شيري در جنگل راه مي رفت و به هر جانوري كه مي رسيد، مي پرسيد: » قوي ترين 
حيوان جنگل كيست؟«

جانور با ترس و لرز مي گفت: »البّته شما!«
آن گاه شير با غرور و خودپسندي سرش را تكان مي داد و مي گذشت.

تا اينكه به فيلي قوي  پيكر رسيد؛ از فيل پرسيد: » قوي ترين حيوان جنگل كيست؟«
فيل خرطومش را دور كمر شير انداخت، او را از زمين بلند كرد و در هوا چرخاند و 

محكم به زمين انداخت.
اگر  كردم.  سؤالي  تو  از  فقط  »برادر،  گفت:  و  داد  تكان  را  خودش  برخاست،  شير 

نمي داني، بگو نمي دانم، چرا اوقات تلخي مي كني.«
فيل گفت: »من هم فقط خواستم جواب سؤالت را داده باشم.«

      

حكایت

  حكایتي که خواندید، با مفهوم کدام یك از
 َمثَل هاي زیر ارتباط دارد؟

 ماهي را هر وقت از آب بگيري تازه است. 
 دست باالي دست بسيار است.
 سحرخيز باش تا كامروا باشي.

 مرغ همسايه غاز است.
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