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   درس دهم: باغچه ی اطفال

  درس یازدهم: فرماندهِ  دل ها

  درس دوازدهم: اتّفاِق ساده

فصل پنجم
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كودكانه  شعرهاي  مي خواندم.  كتاب  بودم.  فّعال  و  كنجكاو  كودكي  من 
مي سرودم و به نّقاشي عشق مي ورزيدم. هر كاغذ پاره اي كه به دستم مي رسيد، 

تصويري از گل و درخت يا كوه و جنگل بر آن نّقاشي مي كردم. 

انديشه هاي دور  شب ها وقتي همه مي خوابيدند، من بيدار مي ماندم و در 
و درازي فرو مي رفتم. با افكار كودكانه ي خود به دنبال راه هاي تازه اي براي 
صورت  به  را  خود  انديشه هاي  شب ها،  اين  از  يكي  در  بودم.  زيستن  بهتر 
اينكه در جست و جوي مداد و كاغذ، چراغي روشن  براي  شعري درآوردم. 
نسازم و كسي را بيدارنكنم، قطعه زغالي از كنار منقل كرسي بيرون آوردم و 

با آن، شعرم را بر ديوار نو شتم. 

  درس دهم
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آن وقت ها، هنوز مدرسه هاي امروزي داير نشده بود. 
مي خواندم.  درس  مكتب  در  ديگر  كودكان  مانند  من 
مكتب، اتاقي بود بزرگ كه همه گرداگرد آن روي زمين 

مي نشستيم و درس مي خوانديم. 

پس از آنكه دوره ي مكتب را به پايان رسانيدم، نزد پدرم 
شاگردي كردم تا حرفه ي او را بياموزم. پدرم در ساختن 
ماه هاي  همه ي  در  اّما  بود؛  استاد  گچ بُري  و  مسجد  طاق 
زمستان هاي  در  بپردازد.  بّنايي  كار  به  نمي توانست  سال 
وقت  آن  مي شد.  تعطيل  بّنايي  كار  قفقاز،  طوالني  و  سرد 
پدرم به قّنادي مي پرداخت و از اين راه، خانواده ي خود را 
اداره مي كرد؛ اّما قّنادي، رونقي نداشت و زندگي به سختي 

مي گذشت.
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نزد پدر، حرفه ي بّنايي و قّنادي را ياد گرفتم؛ ولي هيچ يك از اين كارها 
طبع پرشور و ذهن جوياي مرا راضي نمي كرد. من كه با سختي ها بزرگ شده 
بودم، مي خواستم بيشتر بكوشم؛ پيشرفت كنم و به خود و ديگران بيشتر بهره 

برسانم. 

در آن هنگام، چند مدرسه ي جديد در قفقاز داير شده بود. من در يكي از 
اين مدرسه ها به آموزگاري برگزيده شدم. در اين كار شور و شوق فراوان از 
خود نشان دادم و دريافتم كه آموزگاري شغلي است كه با آن بهتر مي توان به 

اجتماع و مردم خدمت كرد. 

پس از مّدتي براي اينكه فّعاليت هاي فرهنگي را در ميهن خود ادامه دهم 
به ايران آمدم. ابتدا در شهر َمرند اقامت گزيدم و در مدرسه هاي اين شهر 
به معلّمي پرداختم. سپس به تبريز رفتم. من كه در شعله ي فروزان خدمت 
به مردم و ميهن مي سوختم و مي خواستم از هر راه كه ممكن است باري از 
يا  مدرسه  به  رفتن  از  پيش  تبريز  كودكان  كه  دريافتم  بردارم،  مردم  دوش 
خانه ها  ُكنج  در  آنها  قر يحه ي  و  ذوق  آتش  يا  بازار سرگردانند  و  كوچه  در 
خاموش مي شود. به اين فكر افتادم كه در تبريز كودكستاني داير كنم و اين 
كار را كردم. اين نخستين كودكستاني بود كه در ايران داير شد. كودكستان 

را  »باغچه ي اطفال«  ناميدم.   

در همان روزهاي نخست، مادري كودك خود را به باغچه ي اطفال آورد و 
گفت: »مدرسه هاي ديگر، فرزندم را نمي پذيرند«. او راست مي گفت؛ زيرا آنها 
نه تنها نمي توانستند به كودكش خواندن و نوشتن بياموزند بلكه از نگهداري 

او نيز عاجز بودند.

  تا آن هنگام در كشور ما كسي به فكر كودكان كم شنوا و نا بينا نيفتاده بود؛ 
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به همين دليل، استعدادشان پرورش نمي يافت. آن روز، وقتي پسرك را 
در باغچه ي اطفال نگه داشتم، انديشيدم چگونه مي توان به كودكي كه نه 
بودم در  نه حرف مي زند، خواندن و نوشتن آموخت. شنيده  مي شنود و 
اروپا، كسي الفبايي اختراع كرده است كه اين گونه كودكان را به كمك 
آن باسواد مي كند. من هم از آن پس، روزها و شب هاي بسياري را در كار 
ابداع الفباي ويژه ي ناشنوايان گذراندم تا به مقصود رسيدم. سپس، چند 

كودك ناشنواي ديگر را هم در باغچه ي اطفال پذيرفتم.

خواندن  فرزندانشان،  كه  نمي كردند  باور  هرگز  كودكان  اين  اولياي 
ديگران  مانند  هم  آنها  تحصيلي،  سال  پايان  در  ولي  بياموزند؛  نوشتن  و 

امتحان دادند و قبول شدند.

روزي كه اين كودكان در تبريز امتحان مي دادند، حياط و بام مدرسه 
مردم  براي  زيرا  بودند؛  آمده  آنان  تماشاي  به  كه  بود  مردمي  از  لبريز 
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   درست و نادرست

1 باغچه بان براي آموزگاري به خارج از ايران رفت.  

2 باغچه بان در كودكي شعر مي سرود.

3 قبل از باغچه بان، كسي به فكر كودكان كم شنوا و نابينا نيفتاده بود.

4 باغچه بان با پشتكار و اراده به رؤياهاي كودكي خود دست يافت.

باور نكردني بود كه كودكان كم شنوا هم بتوانند بخوانند 
و بنويسند و حرف بزنند.

آنچه خوانديد، شرح حال معلّمي دلسوز، مهربان و 
دوست كودكان، جّبار باغچه بان است. سرگذشت اين 
انسان نوآور و توانا، سرمشق كساني است كه با دست 
خالي اّما با اعتماد به خود و نيروي پشتكار، اراده، صبر 
دهند؛  انجام  بزرگي  كارهاي  مي خواهند  بردباري  و 
از خويش  را  ميهن خود خدمت كنند و خدا  به مردم 

خشنود سازند.
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    درك مطلب

1 چرا باغچه بان به آموزگاري عالقه داشت؟

2  دو كار مهّم باغچه بان را نام ببريد كه با انجام دادن آنها توانست به مردم و ميهن خود خدمت كند.

3 چرا در متن درس، باغچه بان » دوست كودكان « ناميده شده است؟

4 كارها و عالقه مندي هاي خودتان را با كودكي باغچه بان مقايسه كنيد و شباهت ها و 

تفاوت هاي آن را بيان كنيد.

.  5

    دانش زباني

 جمله هاي زیر را بخوانيد.

   علي آمد.   مريم رفت.    دانش آموزان دويدند.

حاال به نمودار جمله ها نگاه كنيد. درباره ی آنها گفت و گو كنيد؛ سپس به پرسش پاسخ دهيد.

 آمد علي

 رفتمريم

 دويدنددانشآموزان

 اين جمله ها از چند قسمت تشكيل شده اند؟

 كلمه هاي »آمد، رفت و دويدند« اصلي ترين بخش جمله هستند و كلمه هاي ديگر
براي كامل كردن معناي جمله به كار رفته اند.
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قّصه گویي و صندلي صميميت

1 گوش دادن به قّصه: يكی از موضوع های مهم در 
قّصه گويی، توّجه به آهنگ و لحن سخن گفتن شخصيت ها 
است. قّصه گو با باال و پايين آوردن آهنگ صدا، باعث جّذابيت 

قّصه مي شود.

خود  ذهن  در  شنيديد  كه  را  قّصه اي  حاال  تفّكر:   2   
مرور كنيد و آن را به هر شكلي كه مي خواهيد، تغيير دهيد. 
شما مي توانيد مكان، فضا، شخصيت ها و رويدادهاي قّصه را 

عوض كنيد. 

معلّم صندلي  روِي  شديد،  آماده  وقت  هر  گفتار:   3

 بنشينيد و قّصه  ي خود را براي دوستانتان روايت كنيد. توّجه 
كنيد رويدادهاي داستان را به ترتيب بيان كنيد.

قّصه گويي، رعايت شيوه ي  با  شيوه ی قّصه گویی:   4
 قّصه را طوري تعريف كنيد كه براي شنونده جالب باشد و با 

اشتياق به آن گوش كند.
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 كه به ماسوا فكندی همه سايه ی هما راعلي اي هماي رحمت، تو چه آيتي خدا را   

به علي شناختم من به خدا قسم، خدا را دل اگر خداشناسي، همه در ُرخ علي بين

كه نگيِن پادشاهي، دهد از كرم گدا رابرو اي گداي مسكين دِر خانه ي علي زن

چو اسير توست اكنون به اسير كن مدارابه جز از علي كه گويد به پسر، كه قاتل من

به عالم، شهداي كربال را به جز از علي كه آرد، پسري ابوالعجائب كه َعلَم كند 

  بخوان و حفظ كن

 محّمدحسين بَهَجت تبريزي )شهريار(



با  ديدار  اگر  بود.  شده  حسين  اّول  خانه ي  جنگ،  جبهه ي  ديگر  روزها  آن 
مر خصي  هم  را  روز  چند  آن  نبود،  خانواده اش  دلتنگي هاي  و  شهدا  خانواده ي 
نمي رفت. بّچه هاي كوچك شهدا او را دوست داشتند. حسين آنها را با حرف هاي 

كودكانه اش، مي خنداند؛ با خنده ي آنها، پنهاني اشكش را پاك مي كرد.

س یازدهم
  در
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و  بعدي  ديدار  منتظر  بّچه ها  تا  مي گذاشت  ناتمام  را  قّصه هايش  هميشه  او 
تفنگ  و  مي خواند  الاليي  عروسك هايشان  براي  باشند.  قّصه  بقيه ي  شنيدن 
پالستيكي پسربّچه ها را رو به دشمنان نشانه مي رفت. حّتي مسئولّيت  سنگيني 
به  باشد. حسين  فرزندان شهدا  با  بازي كردنش  مانع  نمي توانست  كه داشت، 
دعايي كه از لب هاي آنان جاري مي شد، اعتقاد عجيبي داشت. بّچه ها دست هاي 
دعا  اسالم  رزمندگان  پيروزي  براي  و  مي گرفتند  آسمان  به  را  خود  كوچك 

مي كردند. 

آن روزها حسين احساس مي كرد، به دعاي اين قلب هاي پاك به شّدت محتاج 
است. عملّيات پيش رو، خيلي مهم و حّساس بود. مردم مي دانستند خّرمشهر، 
آزادي  درآورده اند.  اشغال  به  را  آن  متجاوزان،  كه  است  مظلومي  خونين شهر 
خّرمشهر، آرزوي همه ي مردم ايران بود. رزمندگان در حال آماده سازي خود 
بودند. اين بار بايد ضربه ي نهايي از منطقه ی خّرمشهر- شلمچه وارد مي شد؛ 
جايي كه دشمن براي نيروهايش دژي تسخيرناپذير ساخته بود تا براي هميشه 
خّرمشهر را در اشغال داشته باشد. اّولين گروه رزمندگان به دشمن حمله كرد. 
آتشبارهاي عراقي يك دم، خاموش نمي شدند. دود و آتش، فضاي منطقه را پر 
كرده بود. بعد از نبردي سخت، رزمندگان در ميان باراني از گلوله، وارد شدند. 
حسين مي گفت: »مهم ترين منطقه، شلمچه است؛ بايد همان جا نيروهای دشمن 

را درهم بكوبيم!«

     شور و شوقي وصف ناپذير، وجود حسين را دربرگرفته بود. او و هم رزمانش 
در نقطه اي قرار گرفته بودند كه مردم ايران هر روز و شب براي آزادي آن دعا 
مي كردند. خّرمشهر بوي »جهان آرا« و دوستان شهيدش را مي داد. ديگر براي 
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آزاد كردنش جاي درنگ نبود. او براي نفوذ به سپاه دشمن، ياران خود را 
آماده كرد. دشمن، چند ُگردان تازه نفس خود را براي مقابله، راهي ميدان 
نبرد كرد. فرياد حسين از هر طرف شنيده مي شد: »دست خدا با ماست. 

بجنگيد دالوران«. 

بي وقفه،  به جلو مي رفتند. حسين  با شجاعت  و  نيروها، خستگي ناپذير 
دشمن را زير رگبار گلوله گرفته بود. دِژ دشمن، شكسته شد. فرياد تكبير 

نيروهاي ايراني، دشمن را به وحشت انداخت. 

نيروهای دشمن، پا به فرار گذاشته بودند. شلمچه اين بار برايشان نه 
گذرگاه، كه گورستاني شده بود. وقتي حسين، شهر مظلوم را ديد به ياد 
به ياد شهيد  ببينند؛  افتاد كه دوست داشتند آزادي خّرمشهر را  شهدايي 

»بهنام محّمدي« افتاد كه در سنگرهاي خّرمشهر سّقايي مي كرد. 

»برادر خّرازي! بّچه ها مي گويند فرماندهان دشمن، هر سربازي را كه 
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بخواهد تسليم شود با گلوله مي زنند!«

انداخت. صورتش خاك آلود  بود،  آورده  كه خبر  پيكي  به  نگاهي  حسين، 
نوجوان  را در آغوش گرفت.  او  و  به طرفش رفت  بود.  و لب هايش خشك 
بسيجي، سرش را به سينه ي حسين گذاشت. انگار روزهاي زيادي انتظار چنين 

لحظه اي را مي كشيد. اشك هاي حسين، موهاي خاك آلود او را خيس كرد. 

آزاد  خّرمشهر  كه  كرده  اراده  باش. خداوند  مطمئن  مؤمن!  نباش  »نگران 
بشود؛ از نشانه هايش هم همين است كه دشمنان به جان هم افتاده اند«.

مقاومت هاي پراكنده اي در شهر ويران خّرمشهر ديده مي شد. بالگردهاي 
دشمن در تالش بودند فرماندهان نظامي را از ميداِن نبرد، نجات بدهند؛ اّما 

با هدف قرار گرفتن و سقوط يكي از آنها، بقّيه فرار را بر قرار ترجيح دادند.

اكنون درمسجد جامع شهر، كه روزهاي زيادي مركز مقاومت جوانان بود، 
رزمندگان نماز ُشكر مي خواندند. ساعتي بعد، حسين ايستاده بود و با نگاهي 

خيره، دور   دست را نظاره مي كرد.
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   درست و نادرست

1  آزادي خّرمشهر از دست متجاوزان، آرزوي همه ي مردم ايران بود.

2  بالگردهاي دشمن موّفق شدند، فرماندهان نظامي را از ميداِن نبرد نجات بدهند.

3  پيكي كه براي حسين خبر آورده بود، تشنه بود.

    درك مطلب

1 چرا بّچه هاي شهدا، حسين را دوست داشتند؟

2 يكي از نشانه هاي اراده ي خداوند براي آزادي خّرمشهر چه بود؟

3 به نظر شما، چرا عنوان درس »فرماندِه دل ها«، انتخاب شده است؟

.  4

    واژه آموزي

  شور و شوقي وصف ناپذير وجود حسين را در برگرفته بود.  

       شوق وصف ناپذير، يعني شوقي كه به آساني نمي توان آن را توصيف كرد.

 دشمن براي نيروهايش دژي تسخيرناپذير ساخته بود.

      دژ تسخيرناپذير، يعني دژي كه  ...........................................................

  نيروهاي خستگي ناپذير  با شجاعت به جلو مي رفتند.

      نيروهاي خستگي ناپذير، يعني   ...........................................................
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فرشته ی یك كودك

كودكي كه آماده ي تولّد بود به فرشته اش گفت: »مي گويند فردا من به زمين مي روم؛ 
اّما من به اين كوچكي و بدون هيچ كمكي چگونه مي توانم براي زندگي به آنجا بروم؟ «

فرشته پاسخ داد: »   از ميان بسياري از فرشتگان، فرشته ای برای تو برگزيده شده  است 
و از تو مراقبت خواهد كرد«.

اّما كودك هنوز مطمئن نبود كه مي خواهد برود يا نه.
»اينجا من هيچ كاري جز خنديدن و آواز خواندن ندارم. من اينجا شاد هستم«. 

فرشته لبخند زد و گفت: »فرشته ي تو برايت آواز خواهد خواند و هر روز به تو لبخند 
خواهد زد. تو محبت او را احساس خواهي كرد و شاد خواهي بود«.

بفهمم مردم چه مي گويند،  ادامه داد: »من چطور مي توانم  كودك 
وقتي زبان آنها را نمي دانم؟«

 فرشته او را نوازش كرد و گفت: »فرشته ي تو، زيباترين و شيرين ترين
واژه هايي را كه ممكن است بشنوي، در گوش تو زمزمه خواهد كرد و با 

دّقت و صبوري به تو ياد خواهد داد كه چگونه صحبت كني«.
كودك با نگرانی گفت: »  وقتي مي خواهم با پروردگارم صحبت كنم، 

چه كنم؟«
 فرشته كه براي اين سؤال هم پاسخي داشت، گفت: »فرشته ات دست هايت

را كنار هم مي گذارد و به تو ياد مي دهد كه چگونه دعا كني«.
 در آن هنگام، صدايی از زمين شنيده می شد. كودك مي دانست كه بايد به زودي سفرش را
 آغاز كند. او به آرامي، گفت: »   اگر بايد همين حاال بروم، لطفًا نامش را به من بگوييد«.

فرشته با مهربانی دستی به شانه اش كشيد و گفت: »  نام فرشته ات اهّميتي ندارد. به 
راحتي مي تواني او را مادر صدا كني«.

  
حاال متن روبه رو 

را با توّجه به 
آنچه آموختيد، 

بخوانيد و لحن 
خواندن جمله ها 

 را رعایت كنيد.
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آن روز، شيشه ها را
باران و برف مي شست          

من مشق مي نوشتم
پروانه ظرف مي شست

س دوازدهم
 در
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وقتي كه نامه ات را
مادر براي ما خواند
باراِن پشت شيشه
آرام و بي صدا ماند

در آن نوشته بودي
حال تو خوِب خوب است

گفتي كه سنگر ما
در جبهه ي جنوب است

گفتي كه ما هميشه
در سايه ي خداييم

گفتي كه ما قرار است
اين روزها بياييم

از شوِق سطر آخر
مادر بلند خنديد

چشمان مهربانش
برقي زد و درخشيد

يك قطره شبنم از ُگل
بر روي برگ غلتيد

يك قطره روي شيشه
مثل تگرگ غلتيد
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   درست و نادرست

1 نامه از جبهه ي جنوب آمده بود.

2 مادر از شّدت ناراحتي به گريه افتاد.

يك قطره از دل من
بر روي دفتر افتاد

يك اتّفاق ساده
در چشم مادر افتاد

باراِن پشت شيشه
آمد به خانه ي ما

آرام دست خود را
مي زد به شانه ي ما

پور
 امين 

صر
 قي
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كلمه هاي »خوب و مهربان« درباره ی اسم قبل از خود توضيح مي دهند. 

  درك مطلب

1 نويسنده ي نامه كه بود؟

2 چه موضوعي در نامه، باعث خوشحالي مادر شد؟

3 در بخش زير منظور از » قطره « چيست؟

من دل  از  قطره  افتاد«»يك  دفتر  روي  بر 

4 چرا وقتي مادر نامه مي خواند، باران آرام و بي صدا ماند؟

.  5

   دانش زباني

 جمله هاي زیر را بخوانيد.

   برادرم آمد.   معلّم رفت.   

   برادر خوبم آمد.  معلّم مهربان رفت.   

حاال به نمودار جمله ها دّقت كنيد. در گروه گفت و گو كنيد و به پرسش  زير پاسخ دهيد.

 برادرم

برادر خوبم

آمد

آمد

 معلّم

معلّم مهربان

رفت

رفت

  اين جمله ها چه تفاوتی با هم دارند؟
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  بخوان و بيندیش

او مثل خيلي از پدربزرگ ها مهربان و صميمي بود؛ آن قدر كه 
تو  و  بگويد  قّصه  برايت  تا  بنشيني  كنارش  ساعت ها  داشتي  دوست 
فقط گوش كني. وقتي مي خنديد، چهره اش مهربان مي شد. نگاهت گره 
مي خورد به لب هاي پيرمرد و او تو را با خودش مي برد به سال ها قبل به كوچه 
پس كوچه هاي محلّه ي »ُخّرمشاه« كه دوران كودكي خود را آنجا گذرانده بود. 

سال هاي زيادي از آن دوران گذشته است.
اكنون از زبان وي مي خوانيم كه مي گويد: »محّل تولّد من، آبادي خّرمشاه در حومه ي شهر 
يزد است. به داليلي مدرسه نرفتم و مختصر خواندن و نوشتن را از پدرم ياد گرفتم. مادربزرگم 
نيز قرآن را يادم داد. به خواندن كتاب بسيار عالقه داشتم؛ اّما در خانه، چهار پنج جلد كتاب بيشتر 
نداشتيم. يادم هست، آن قدر آنها را خوانده بودم كه حفظ شده بودم. خانواده ام از نظر مالي، وضع 
خوبي نداشتند؛ اّما من از كودكي به آن عادت كرده بودم و راضي بودم. با وجود اين، يك بار در 
كودكي به خاطر فقر حسرت خوردم و آن زماني بود كه ديدم پسرخاله ي پدرم كه دوستم بود و 
هر دو، هشت ساله بوديم، چند جلد كتاب داشت كه من هم خيلي دلم مي خواست آن كتاب ها را 
داشته باشم. آن كتاب ها گلستان و بوستان سعدي بودند. گلستان را با اشتياق فراوان ورق زدم. 
ديدم قّصه دارد و كلّي عكس هاي قشنگ، چقدر دلم مي خواست آن كتاب مال من بود. ظلمي از 
اين بزرگ تر نبود؛ آن بّچه كه سواد نداشت، كتاب را داشت و من كه سواد داشتم، آن را نداشتم. 

آن شب رفتم توي زيرزمين و ساعت ها گريه كردم.
در نوجواني براي كار به يزد رفتم و در آنجا به بّنايي مشغول شدم؛ سپس در يك كارگاه 
جوراب بافي كار كردم. در تمام مّدتي كه كار مي كردم، هيچ وقت كتاب گلستان را فراموش 
نكردم؛ اّما پول كافي براي خريدن آن نداشتم. هيجده ساله بودم كه صاحب جوراب بافي، يك 



99



100

كتاب فروشي باز كرد و من را از بين كارگرهاي كارگاه انتخاب كرد و به كتاب فروشي برد. 
وقتي به كتاب فروشي رفتم، گمان مي كردم به بهشت رسيده ام؛ چقدر رؤيايي بود! قفسه هاي 
پر از كتاب! در آنجا گويي دوباره متولّد شدم و كتاب خواندن من آغاز شد. در كتاب فروشي 
فهميدم كه چقدر بي سوادم و براي رسيدن به دانايي بيشتر بايد تا مي توانم كتاب بخوانم. به 

همين دليل، فقط خواندم و خواندم و خواندم ...
سي و پنج ساله بودم كه به فكر نوشتن قّصه براي كودكان افتادم. كتاب هاي زيادي 
خوانده بودم كه داستان هاي خوبي داشت؛ اّما زبان آنها كودكانه نبود. من آن داستان ها را به 
زبان ساده تر نوشتم و به اين ترتيب كتاب » قّصه هاي خوب براي بّچه هاي خوب« متولّد 
شد. حاال خيلي خوشحالم كه بّچه ها قّصه هايم را مي خوانند و از آنها لّذت مي برند. هميشه 
تنها دلخوشي ام در زندگي، اين بوده است كه كتاب هاي جديدي را كه الزم داشته ام، بخرم 
و به خانه ببرم. اگر بدانم كه يك هفته ي ديگر بيشتر زنده نيستم، تنها حسرتم اين است كه 

كتاب هاي نخوانده ام، هنوز مانده است«.
آيا مي دانيد نويسنده ي كتاب » قّصه هاي خوب براي بّچه هاي خوب « كيست؟ در اينجا 

يكي از داستان هاي اين كتاب را مي خوانيم.

        دیدن خوبي ها
   روزي بود و روزگاري بود. حضرت عيسي )ع( با چند تن از يارانش از راهي 
مي گذشت. به جايي رسيدند كه الشه ي سگي افتاده بود؛ آن حضرت لحظه اي 
ايستاد؛ كمي با خود انديشيد و به همراهانش گفت: »درباره ي آنچه مي بينيد، چه 

فكر مي كنيد؟« 
   همراهان نگاهي به يكديگر كردند؛ اّما  نمي دانستند كه منظور ايشان چيست.

   يكي پاسخ داد: » اينكه فكر كردن نمي خواهد؛ الشه ي حيواني است كه مرده 
است!«

ديگري گفت: »چه منظره ي ناراحت كننده اي!«   
شخص ديگر گفت: »چقدر زشت است!«    

نفر بعد گفت: »به آن نبايد دست زد؛ ممكن است بيماري اش به ما سرايت كند«.   
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بدتر!« است،  مرده  كه  حاال  نبود؛  پاك  تنش  بود،  زنده  »وقتي هم  گفت:  ديگر   يكي 
آِخري هم گفت: »عجب بدجنس است! هنوز دهانش باز است؛ مثل اينكه مي خواهد كسي را 

گاز بگيرد!«
پس از اينكه هر يك از ياران چيزي گفت، آن حضرت فرمود: »اي دوستان! همه ي اينها 
كه ديديد و گفتيد، درست است؛ اّما چيزهايي هم بود كه شما نديديد. اين سگ تا زنده بود 
براي صاحبش حيوان باوفايي بود؛ خوب پاسباني مي كرد و دوست و دشمن را مي شناخت؛ 
چه دندان هاي سفيدي دارد ...؛ آري دوستان خوبم! با هر چه روبه رو مي شويد، فقط بدي ها و 

زشتي هايش را نبينيد!« 

 درك و دریافت

1 مهم ترين ويژگي نويسنده ي كتاب » قّصه هاي خوب براي بّچه هاي خوب« را بيان كنيد.

2 چرا از نظر شخصيت اصلي متن، كتاب فروشي مانند بهشت بود؟

3 از نظر شما كتاب فروشي مانند چيست؟

4 چرا نويسنده كتاب » قّصه هاي خوب براي بّچه هاي خوب « به فكر نوشتن اين كتاب افتاد؟

5 كدام قسمت هاي متن نشان دهنده ي عالقه ي زياد نويسنده به كتاب خواندن است؟

6 با توّجه به داستان » ديدن خوبي ها«، جمله ها را به ترتيب رويدادها شماره گذاري كنيد:

  حضرت عيسي)ع( گفت: »چيزهايي هم بود كه شما نديديد«.
   هر يك از ياران چيزي گفتند.

      آن حضرت فرمود: » با هر چه رو  به رو مي شويد، فقط بدي ها و زشتي ها را نبينيد.«
  حضرت عيسي)ع( و يارانش الشه ي سگي را ديدند.

   اين سگ تا زنده بود، حيوان باوفايي بود.
كنيد«. فكر  ديديد،  آنچه  درباره ي   « گفت:  همراهانش  به  عيسي)ع(  حضرت     
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حكایت

عبدالّرحمان جامي، 
با اندكی تغيير 

شخصي به يكي از دوستانش نامه مي نوشت. كسي پهلوي او 
نشسته بود و از گوشه ي چشم، نوشته هايش را مي خواند. 

نويسنده ، متوّجه نگاه هاي پنهان او شد و از اين كار ناپسندش، 
دزدي  من،  پهلوي  »اگر  نوشت:  نامه اش  در  و  آمد  خشم  به 
ننشسته بود و نوشته ي مرا نمي خواند، همه ي اسرار خود را برايت 

مي نوشتم!«
وقتي آن شخص اين جمله را ديد؛ 
گفت:» من نامه ي تو را نمي خواندم«.

نويسنده گفت: » اگر نمي خواندي، 
پس از كجا دانستي كه ياد تو در نامه 

هست؟«


