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  درس ششم: آرِش کمان گیر  

 درس هفتم: مهماِن شهر ما  

فصل سوم
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نَبَرد، طوالني و خسته كننده شده بود و همه، نگران بودند. 
سپاه توران به فرماندهي افراسياب از رود جيحون گذشته بود. 
ايرانيان در برابر تورانيان پايداري مي كردند اّما پيروزي بر آنان، 
اندوهگين  از شكست  و  نااميد  پيروزي  از  ايرانيان  بود.  بسيار مشكل 

شده بودند. روزگار به سختي مي گذشت و چاره اي جز بُردباري نبود.

سرانجام، دو سپاه  تصميم گرفتند كه آشتي كنند. تورانيان پيشنهاد كردند 
كه پهلواني ايراني تيري به سوي خاور پرتاب كند. هر جا كه تير فرود آيد، 

آنجا مرز ايران و توران باشد.

اين خبر را هر دهاني، زير گوشي، بازگو مي كرد:

آخرين فرمان  

آخرين تحقير     

مرز را پرواز تيري، مي دهد سامان

گر به نزديكي فرود آيد

 درس ششم
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        خانه هامان، تنگ

آرزومان، كور  

       ور بپّرد دور

تا كجا؟ تا چند؟  

    آه! كو بازوي پوالدين و كو سر پنجه ي ايمان؟

راستي، چه پيشنهاد دشواري! مگر يك تير چقدر مي تواند دور 
بشود؟ كدام تيرانداز اين كار بزرگ را انجام خواهد داد؟

آرش كمان گير، تيرانداز ماهر ايراني، خود را براي پرتاب اين تير آماده 
كرد. همه نگران و منتظر، پاي كوِه بلنِد دماوند ايستاده بودند. مادران دعا 
مي كردند؛ پيرمردها، اشك مي ريختند؛ كودكان با بي تابي، آرش كمان گير 

را كه با قامتي رشيد و استوار پاي كوه ايستاده بود، نگاه مي كردند.

بزرگي  سنگ  تخته  روي  رفت؛  باال  كوه  از  محكم  قدم هاي  با  آرش 
ايستاد؛ بازوان و تن نيرومند خود را به همه نشان داد و گفت: 
»خوب ببينيد ! در بدن من هيچ نقص و عيبي نيست؛ 
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اّما خوب مي دانم چون تير از كمان رها شود، همه ي نيروي من از تن بيرون 
خواهد رفت. من جان خود را در تير خواهم گذاشت و براي سربلندي ايران 

فدا خواهم كرد«.

آرش با گام هاي بلند از كوه باال رفت؛ وقتي به قلّه رسيد در آنجا دست به 
دعا برداشت و با خداي خود زمزمه كرد: »اي خداي آسمان ها! اي آفريدگار 
تا  ياري كن  مرا  توانايي بخشيده اي!  ما  به  توانايي كه  اي  و درياها!  كوه ها 

سرزمين ايران را از دست دشمنان رها كنم«. 

آن گاه از باالي قلّه به دشت هاي سبز و رودهاي آبي نگريست. صداي 
مردم از همه جا به گوش مي رسيد. آرش نام خدا را بر زبان آورد و با همه ي 
توان، كمان را كشيد. تير همچون پرنده اي تيزبال، پرواز كرد؛ از بامداد تا 
نيم روز در پرواز بود؛ از كوه و دّره و دشت گذشت و در كنار رود جيحون بر 
تنه ي درخت گردويي كه در جهان از آن تناورتر و بلندتر 

نبود، نشست و آنجا مرز ايران و توران شد.

مردم از پير و جوان به سمت قلّه حركت كردند. آرش، 
بي جان بر تخته سنگي افتاده بود.

آري، آري، جاِن خود در تير كرد آرش   

كار صدها، صد هزاران تيغه ي شمشير كرد آرش   
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  درست و نادرست

1 آرش براي پرتاب تير در دشتي سرسبز ايستاد.

2 ايرانيان در برابر سپاه توران مقاومت مي كردند.

3 تورانيان پيشنهاد كردند كه پهلواني ايراني تيري به سوي غرب پرتاب كند.

  درك مطلب

1 چرا ايرانيان پيشنهاد تورانيان را پذيرفتند؟

2 منظور از » مرز را پرواز تيري مي دهد سامان « چيست؟

3 چرا آرش پس از پرتاب تير جان داد؟

.  4

   دانش زباني

 جمله هاي زير را بخوانید:

 مادران، دعا می كردند.

 پيرمردان، اشک می ريختند.

 كودكان، آرش كمان گير را نگاه می كردند.

 آرش از كوه باال رفت.

 آرش، نام خدا را بر زبان آورد.

جمله از يک يا چند كلمه تشكيل می شود و پيام كاملي را به شنونده 
انتقال مي دهد.
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به تصوير:  کردن  نگاه   1
به جزئيات  ببينيد   و  دّقت  با  را  تصوير 

آن توّجه كنيد.  

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

مرور كنيد.

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

صحبت كنيد. 

   تصويرخواني و صندلي صمیمیت 



  بخوان و حفظ کن
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باز باران با ترانه
با ُگهرهاي فراوان

مي خورد بر بام خانه
يادم آَرد روز باران

گردش يك روز ديرين
خوب و شيرين

توي جنگل هاي گيالن
كودكي ده ساله بودم

شاد و ُخّرم
نرم و نازك

ُچست و چابك
با دو پاي كودكانه

مي دويدم همچو آهو
مي پريدم از سِر جو  
دور مي گشتم زخانه

مي شنيدم از پرنده
از لِب باِد َوزنده

داستان هاي نهاني
رازهاي زندگاني

برق چون شمشير بّران
پاره مي كرد ابرها را

تندر ديوانه، ُغّران
مشت مي زد ابرها را

جنگل از باد گريزان
چرخ ها مي زد چو دريا

دانه هاي گرد باران
پهن مي گشتند هرجا
سبزه در زير درختان
رفته رفته گشت دريا

توي اين درياي جوشان
جنگل وارونه پيدا

بس گوارا بود باران!
به! چه زيبا بود باران!

مي شنيدم اندر اين گوهرفشاني
رازهاي جاوداني
پندهاي آسماني

بشنو از من، كودك من
پيش چشم مرد فردا
زندگاني، خواه تيره،

خواه روشن
هست زيبا، 
هست زيبا، 
هست زيبا!

  گلچين گيالني
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 درس هفتم

از چند روز پيش شنيده بوديم كه قرار است مهمان عزيز و بزرگي به استان 
ما بيايند. همه جا سخن از آمدن ايشان و حضور گرم مردم و آماده شدن براي 

استقبال بود.

شادي و نشاط در چهره ي همه ي مردم شهر ديده مي شد. بّچه ها و جوان ترها 
بسيار خوشحال و پرهيجان به نظر مي آمدند. خالصه، هر چه به روز ورود آن 

مهمان مهربان نزديك مي شديم، تپش قلب ها تندتر مي شد. 

تمام كوچه ها و خيابان هاي شهر، پاكيزه و آب و جارو شده بودند. همه جا و 
همه چيز و همه كس به انتظار رسيدن اين مهمان و تماشاي ُرخسار ايشان بودند.
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سرودهاي نشاط انگيز از »صدا و سيما« شنيده مي شد. 

»آب زنيد راه را، هين كه نگار مي رسد   

مژده دهيد باغ را، بوی بهار می رسد..«.   

كم كم به آن روز نزديك مي شديم. در مدرسه  قرار گذاشتند كه براي استقبال 
برويم. بّچه ها خوشحال و بي قرار بودند؛ هريك از ما لحظه شماري مي كرد كه روز 

استقبال كي مي رسد ؟! 

باالخره آن روز رسيد. شب قبل، آن قدر هيجان زده بودم كه نمي دانم چطور 
خوابيدم؛ فقط به فردا و انبوه جمعيت فكر مي كردم.

از  گنجشكان  جيك  جيك  صداي  شنيدن  با  هميشه  از  زودتر  روز،  آن  صبح 
خواب بيدار شدم. لحظه اي فكر كردم؛ مثل اينكه گنجشكان هم آمدن اين مهمان 
عزيز را جشن گرفته اند. خوشحال و با نشاط به حياط رفتم. نسيم خنك و ماليم 
بامدادي، دستي به صورتم كشيد، خنكي هواي صبح را با تمام وجود حس كردم. 
در  گنجشك ها  جنبش  تماشاي  به  كمي 
لحظه اي  شدم،  خيره  شاخه ها،  البه الي 
غوغاي  گرم  آن چنان  نداشتند.  آرام 
نشدم  متوّجه  كه  بودم  شده  گنجشكان 



64

چقدر از زمان گذشت تا اينكه صداي گرم و دوست داشتني مادرم مرا به خود 
آورد.

شور و نشاط و همهمه ي گنجشك ها را رها كردم و مشتاق و پرتوان به سوي 
مدرسه، پَر كشيدم. بّچه ها بي صبرانه ساعت ورود را مي پرسيدند و مرتّب به 
مسئوالن مدرسه مي گفتند: »پس كي به سمت محّل ديدار و سخنراني حركت 

مي كنيم؟«

اندك اندك، همه آمدند و با پوشش هماهنگ مدرسه در صف هاي منّظم 
به طرف محلِّ حضور آقا به راه افتاديم و به جمعيت خروشان و خودجوش، 

پيو ستيم.

نبود.  انداختن  سوزن  جاي  بود.  شده  جمعيت  از  پر  خيابان  و  كوچه       
اقيانوسي از انسان ها پديد آمده بود. موج جمعيت آدم ها را به اين طرف و آن 

طرف مي برد.

اقيانوس مردم آرام  امواج  ناگهان همه ي سر و صداها خاموش شد و       
مانند   است. همه  اين جمعيت طلوع كرده  بود كه خورشيد  اين  مثل  گرفت. 

گل هاي آفتاب گردان به طرف او برگشتند.

     آري، »آقا« آمدند و سخنان خود را آغاز كردند. برخي از شوق مي گريستند 
كه  دارم  به خاطر  را  ايشان  هنوز سخنان  مي دادند.  مشتاقانه گوش  و جمعي 
فرمودند: »ما دبستان كه مي رفتيم به ما گلستان درس مي دادند. آن وقت كه 
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ما گلستان را مي خوانديم، معنايش را نمي فهميديم. بعدها در طول زمان، 
معناي آن اشعار و آن جمالت را فهميديم؛ اين خوب است. انسان ممكن 
است چيزهايي را درست نفهمد اّما اين براي فّعاليت ذهن، زمينه درست 

مي كند و خوب است، فكر كردن بايد محور تالش باشد«. 

   درست و نادرست

1 دانش آموزان همراه خانواده هايشان به استقبال رفته بودند.

2 جنب و جوش گنجشكان نشانه ي انتظار آنها براي ورود مهمان بود.

3 گذشت زمان به درك معني بعضي از مطالب كمک مي كند.                                                          

   درك مطلب

1 با توّجه به متن درس، منظور از » مهمان شهر ما « چه كسي بود؟

2 در متن درس، انتظار مردم چگونه بيان شده است؟

3 چرا تالش های ما بايد با فكر كردن، همراه باشد؟

.  4
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  واژه آموزي 

 خودباور به كسي مي گويند كه به توانايی های خودش آگاهی و باور داشته باشد. 

 خودبين به كسي مي گويند كه فقط خودش را مي بيند و به ديگران و توانايي هاي 

آنها توّجهي ندارد. 

 خوددار به كسي مي گويند كه مراقب رفتار خود است و از انجام كارهاي ناپسند 

پرهيز مي كند.

   گوش کن و بگو

 با دّقت به داستان گوش کنید و به پرسش ها پاسخ دهید.

1 به نظر شما ماجراهاي ابتداي داستان در چه موقعي از سال اتّفاق افتاده است؟

2 رود چگونه پر آب شد؟

3 با توّجه به داستان، شخصيت رود و برف را با هم مقايسه كنيد.

4 چرا با مردن دانه ها و شكوفه ها، بهار هم مي ميرد؟

5 كدام يک از جمله های داستان نشان دهنده ی غرور برف است؟
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  بخوان و بینديش

آفتاب، شروع به تابيدن مي كند. امروز پوشش سبزم را  كنار مي زنم و به دنياي اطرافم 
سالم مي كنم: سالم آفتاب! سالم اي ابر سفيد! سالم اي نسيم صبح!

در  و  است  كوچك  خودم  مثل  من  دنياي  مي گشايم.  دنيا  به  بار چشم  اّولين  براي  من 
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 پچ پچ مي كنند. يكي از آنها مي گويد: »بيچاره! عمر اين هم 
مثل بقيه ي گل هاي سرخ كوتاه است. دخترك او را بر شاخه نمي گذارد. او هم به زودي چيده 

خواهد شد«.
وقتي متوّجه نگاه هاي من مي شوند، زود سر از گوش هم دور مي كنند و خود را به نسيم 

 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 غنچه ي 

كوچك و زيبا! تولّدت مبارك!«
وقتي متوّجه غم و اندوه من مي شود، مي گويد: »به حرف هاي 
ديگران توّجه نكن. به زودي مي فهمي خيلي از آنها درست نيست«. 
بدن  به  و  مي كنم  آرامش  احساس  سيب  درخت  صحبت هاي  از 
آغوش  خورشيد،  برابر  در  مي اندازم.  نگاهي  مخمل پوشم  و  لطيف 

مي گشايم تا اشعه ي گرم آن در وجودم بيشتر و بيشتر نفوذ كند. 
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درخت سيب مي گويد: »  از اين خانه هميشه بوي محّبت به مشام 
نگاه مي كند،  ما  به  پنجره  از پشت  نگاه كن، آن دختر كه  مي رسد. 
باز مي شود.  به حياط  بعد در كوچكي رو  نرگس است«. چند لحظه 

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 غنچه ي 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 پالستيكي قرمز را برمي دارد و پر از آب مي كند. بعد به طرف من مي آيد. 
تشنه  كه  است  مي شوي! حيف  زيبا  خيلي  آب،  زالل  قطره هاي  با  كني!  حّمام  بايد  »حاال 
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 مي كشد و نگاهش مهربانانه روي من 
مي لغزد؛ سپس با اندوه مي گويد: »كاش همان طور كه تو آمدي، محّمدتقي هم به مرخصي 
بيايد. مي داني غنچه!  محّمدتقي برادرم است. او را خيلي دوست دارم. اگر از من بپرسند، 
مي گويم مهربان ترين 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 مي كند و مرا مي بوسد. با 
را  اشكش  قطره هاي  مي كشد.  سينه  درون  به  را  عطرم  وجود  تمام 
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«.
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نمي كنم.  اعتنايي  او  به حرف هاي 
گلبرگ هاي  حاال  مي آيد.  باالتر  آفتاب 
 بزرگم كه مرا در آغوش  خود مي فشردند،
و  مي كنند  كم  خود  فشار  از  آرام  آرام   
فاصله هم  از  گلبرگ  يک   به ضخامت 

نگاهي  من  به  سيب  درخت  مي گيرند. 
داري شكفته  تحسين آميز مي كند: »  تو 
مي شوي! واقعًا كه گلي به زيبايي تو در 

باغچه نمي بينم«. 
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 دوباره نرگس به حياط مي آيد. هنوز هم غّصه دار است. باز هم براي من درِد دل مي كند:
 »گل عزيزم! دلم براي برادرم خيلي تنگ شده، مي داني؟ محّمدتقي به جبهه رفته است. 
من او را خيلي كم مي بينم. پدرم مي گويد 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 شكفته ام. گلبرگ هايم باز شده اند؛ ديگر غنچه نيستم؛ 
يک گل زيبا، خوش رنگ و خوشبو شده ام. 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، حتمًا جوان خوش قلب مي آيد!«
پلّه ي  پوشيده و روي  زيباي گل داري  اين خبر خوشحال مي شوم. نرگس چادر  از 
حياط منتظر نشسته است. در پوست خود نمي گنجد. گاه به آسمان و گاه به در حياط 
نگاه مي كند؛ ولي نمي دانم چرا اصاًل مرا نمي بيند؛ مثل هر روز به سراغم نمي آيد و با من 

حرف نمي زند؛ دلم مي گيرد. سوسن ها باز در گوش هم پچ پچ 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، 
او  به چادر  را به سمت من پرواز مي دهد؛  او  باد پيچي مي خورد و چادر  كمكم كن«. 
چنگ مي زنم. نرگس يک 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 مي چرخد و از رويم 
مي گذرد. دلم مي لرزد: »آه! مرا نديد«. ولي نگاه شتابان او دوباره به سوي من بر مي گردد. 

درحالي كه تمام حواسش به در حياط است، مرا از شاخه جدا مي كند. 
نزديک  به من      چند روز مي گذرد. حاال ديگر كاماًل خشک شده ام. محّمدتقي 
بهشت  بوي  آن، كه  كلمه هاي  از  انبوهي  ميان  در  مرا  و  باز مي كند  را  قرآن  مي شود، 

مي دهند، مي گذارد. 
 طیبه دلقندي، با تغییر
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 درك و دريافت

به  اين خانه هميشه بوي محّبت  از  از جمله  ي »  1  منظور درخت سيب 

مشام مي  رسد«؛ چيست؟

2 در پايان داستان، چرا گل با اينكه از شاخه جدا شده بود، خوشحال بود؟

3 چه فرقي بين رفتار درخت سيب با گل هاي سوسن وجود داشت؟

4 با توّجه به نمودار زير درباره ی عناصر داستاني كه خوانديد، گفت وگوكنيد.

ان
ست
 دا
صر

عنا
ی 

شه 
نق

شخصيت های
داستان

اتّفاق های
داستان

زمان

مكان

نتيجه
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 مفهوم تصوير با كدام يک از َمَثل هاي زير ارتباط دارد؟

   با يک گل بهار نمي شود. 
   فلفل نبين چه ريزه، بشكن ببين چه تيزه.

   جوينده، يابنده است.
   كوه به كوه نمي رسد، آدم به آدم مي رسد.

    

َمثَل


