ع
جت
اخالق فردی -ا ما ی


درس پنجم :بلدرچین و برزگر

درس ششم :فداکاران

درس هفتم:کار نیک

در

س پنجم

رو�ها ب�ه د ن� ب�ال
دو ب�لدر چ� ی�ن �با ج�و ج�ههای �خود رد � شک� ت� ز�اری ز� ن�د �گی می�کرد ن�د .ز
�غ�ذ ا ب�ه صحرا میر ف� ت� ن�د و ش� ب
ال�هی �خود �برمی�گ ش� ت� ن�د.
�ها ب�ه ن

رو� صاح ب
� � شک� ت� ز�ار� ،پس شر� را
ش��ب ی ج�و ج�هها ب�ه �پدر و مارد �خود � گ ف� ت� ن�د« :ام ز
ن��ز د همسا ی�هها �فرس ت�اد ت�ا زا� آ�نها ب� خ�واهد �که �فردا �برای ردو ،ب�ه �کمک آ�نها ب� ی�ا ی� ن�د».
�« :ا�گر �فردا ا ی�ن � شک� ت� ز�ار را ردو � ک ن� ن�د ،چ�ه � ک ن��ی م؟»
ی��کی زا� ج�و ج�هها �با ن��گرا� نی � گ ف� ت
�
ال�هی ما
� « :ن� ت�رس! �فردا �کسی �برای ردو ن خ�واهد آ�مد و ن
مارد ج�و ج�هها � گ ف� ت
�خ ب
را� ن� خ�واهد ش�د».
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ش� ب
رو� هر چ�ه �ب زر��گر و �پس شر� ب�ه ان� ت� ظ�ار �ن ش�س ت� ن�د� ،کسی ن� ی�امد.
� دوم ،ج�و ج�هها � گ ف� ت� ن�د« :ام ز
�ب زر��گر� ،پسر را ن��ز د �خو�ی ش�ان �خود �فرس ت�اد �که �خواه ش� � ک ن�د �که �فردا ب�ه �کمک آ�نها ب� ی�ا ی� ن�د و �با هم،
� شک� ت� ز�ار را ردو � ک ن� ن�د».
� « :ن� ت�رس ی�د! �فردا هم �کسی ن� خ�واهد آ�مد و آ� ش� ی� نا�هی ما� ،بر ج�ا �خواهد ما ن�د».
�پدر ج�و ج�هها � گ ف� ت

ش� ب
رو� ش� ن� ی�د ی�م
� سوم ،ج�و ج�هها � گ ف� ت� ن�د�« :خو�ی ش�ان �ب زر��گر هم �برای �کمک ب�ه او ن� ی�امد ن�د .ام ز
� �که د ی��گر ن� ب�ا�ید ب�ه ا ن� ت� ظ�ار ا ی�ن و آ�ن ب�ما ن��ی م؛ �با�ید داسها را ت�� ی ز� � ک ن��ی م و
�که �ب زر��گر ب�ه �پس شر� می� گ ف� ت
�فردا �خودمان � شک� ت� ز�ار را ردو � ک ن��ی م».

ه
ال�هی ما
�� .فردا ن
�پدر و مارد ج�و ج�هها ب�ه م ن�گاه �کرد ن�د و � گ ف� ت� ن�د« :د ی��گر ،ج�ای ما ن�دن ن� ی�س ت
�خ ب
را� می ش�ود� .با�ید هر چ�ه ز�ود ت�ر ب�ه ف��کر آ� ش� ی� نا�هی د ی��گری �با ش��ی م».
ج�و ج�هها �تع ج�ّ ب
� �کرد ن�د و زا� آ�نها ،دل ی�ل ش� را پ�رس ی�د ن�د.
«�ا و ق� ت�ی �که ده ق�ان ب�ه ام ی�د د ی��گران �ن ش�س�ته ب�ود� ،برای ما �خطری ن� ب�ود و ما هم
� :ت
مارد � گ ف� ت
ن��گران ن� ب�ود ی�م؛ اما و ق��ی ش� ن� ی�د ی�م او ت�صم
�ی
�
�
س
�
ف�
خود� کار را ا ن� ج�ام دهد؛ �فهم ی�د ی�م �که ا ی� ن� ج�ا
گر
م
�
ا
ه
ش
ّ ت
ت
ت
د ی��گر ج�ای ما ن�د ِ
�».
ن ما ن� ی�س ت
درست و نادرست
 1صاحب کشتزار میخواست النهی بلدرچینها را خراب کند.
  2وقتی قرار شد همسایهها به کمک دهقان بیایند ،بلدرچینها به فکر پیدا کردن
آشیانهی جدید ،افتادند.
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درك مطلب
 1چرا زمانی که برزگر تصمیم گرفت خودش کشتزار را درو کند ،بلدرچینها فهمیدند
که باید از آنجا بروند؟
 2آیا تاکنون برای انجام کارهایت به امید دیگران بودهای؟ سرانجام چه شد؟
.

3

واژهآموزي
توجه کن.
به این جملهها ّ
		

ما خدا را شکر میکنیم.

		

در چای شکر میریزیم.

		

گاهی برای لطافت پوست از کرم استفاده میکنیم.

		

کرم زیر خاک زندگی میکند.

		

ما همیشه به لطف و کرم خدا امیدوار هستیم.
این کلمات را چگونه میخوانی؟

		

شش ،شش

		

		
گل ،گل

		

سم ،سم
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نگاه کن و بگو

بیاموز و بگو
«نام من پروین است و مثل تو دانشآموز پایه ی سوم هستم .اآلن مشغول خواندن
داستانی زیبا هستم و هنگام مطالعه ،سعی میکنم؛ حواسم پرت نشود .با خود فکر
قصهی ُپرماجرا بکشم».
میکنم چگونه یک نقّاشی قشنگ برای این ّ
همان طور که دیدی ،همهی جمله ها مربوط به اکنون (زمان حال) است.
حاال تو بگو :اآلن مشغول انجام چه کاری هستی؟
نمایش
در زنگ هنر دانشآموزان در گروه ،صورتکهایی از بلدرچین و برزگر میسازند.
توجه به صورتکها ،نقشی میپذیرند و متن نمایش
هر یک از دانشآموزان در گروه ،با ّ
را تنظیم میکنند.
دانشآموزان صورتکها را جلوی صورت میگیرند و نقش آنها را اجرا میکنند.
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درس

ششم

ه
ا� ج�ان
م ی� ش�ه ا�نسانهای �ب�ز گر� و ف�داکاری هس ت� ن�د �که �برای ن� ج� ت
دا� ن�د؛ ب�ه هم ی�ن س ب� ب
�
د ی��گران �یا �کمک ب�ه هم ن�وعان ،ج�ان �خود را ب�ه �خطر میا ن� ز
اودا�ه میما ن�د.
ن�ام و �یاد ا ی�ن ا�فراد ف�داکار ،رد ذ�هن مردم ،ج� ن

ار��فر ی�ن ،رد هر � شک�وری� ،بس ی�ار
زا� ا ی�ن� نگو�ه ا�نسانهای �ب�ز گر� و ا ف� ت� خ� آ
وا�ا ِ
ن
� .رد � شک�ور �ب�ز گر� ا�یران ن�� ی ز� مردان و ز� ن�ان ،ح تّ�ی �کودکان و ن�و ج� ن
هس ت
م
ی
�.
ف�داکار� ،فراوا ن� ن�د .ز� ن�د �گی ا�ن ا�نسانها ،سر ش� ق� و �چ را غ� راه ماس ت
آ��یا ت�ا� ک ن�ون ن�ام ش�ه ی�د َسهام �خ ّی�ام ،ش�ه ی�د مح ّمدحس ی�ن �فهم ی�ده ،ر�ی�زعلی

�خوا ج َ�وی و حسن ام ی� زد�اده را ش� ن� ی�دها�ید؟
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دوا�ده سالهای ب�ود �که رد ش�هر هو�ی�ز ه
سَ هام �خ ّ ی�ام ،د�خ ت�ر ز
و� ب�ودَ .سهام دورهی
ز� ن�د �گی می�کرد .او د�خ ت�ری ردس�خوان و �باه ش
ّ
� ب�ه �پا�یان رسا ن�د و �با ا ش� ت� ی� قا� رد کالس ّاول
د�بس ت�ان را �با مو ف� ق� ی� ت
�
� آ� غ� زا� �ج ن�گ ت حم ی�لی و ا ش� غ�ال
� ن�ام �کرد؛ ولی ب�ه ع ّل ت
راه ن�ما ی�ی ث� ب� ت
ا� را
� ب�ه مدرسه �برودَ .سهام زا� ا ی� ن��که ش�هر و مدرسه ش
ش�هر ،ن� ت�وا�نس ت
�
� و �با پ� تر� ب
ا� س ن�گ،
رد چ� ن�گ د ش من مید�ید ،آ�رام و �قرار ن�دا ش� ت
د ش�من را آ� ز�ار میداد .سرا ن� ج�ام رد �پا ن��ز دهم مهر ماه  ،1359ر�گ ب�ار
و� خ�دا رسا ن�د.
گلولهی ا ش� غ�ال�گرانَ ،سهام را ب�ه آ� غ� ش
م ح �ه
�و
ح ّمد س ی�ن ف م ی�ده ،ن�و ج�وان ف�داکاری ب�ود �که ن�ار ن� ج�ک ب�ه �مکر �بس ت

رد ز��یر ز� ن� ج��یرهای ت� نا�ک د ش�من ،ج�ان �خود را ف�دا �کرد ت�ا زا� پ� ی� ش�روی آ� ن�ان
ِ
را�هی او
ب�ه سوی خ� ک
هاد� دل� ی ن
ا� ا�یران ج�لو�گ�یری � ک ن�د .ه ن�گامی �که �خ�بر ِ ش� ت
�
دوا�ده سالهای
پ �خ ش� ش�د ،امام � خم ی� ن�ی(ره) �فرمود ن�د« :ره�بر ما آ�ن ط ف�ل ز
�
�».
اس ت
� �که �با ن�ار ن� ج�ک� ،خود را ز��یر ت� نا�ک د ش من ا ن�دا�خ ت
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رد � ب
رو� سرد �پا ی�� ی ز�ی ،و ق� ت�ی ر�ی�زعلی
غرو� �یک ز
� ،م ت�و ج�ّه ش�د �که �بر
�خوا ج َ�وی زا� م ز�رعه ب�ه خ� نا�ه �برمی� شگ� ت

�.
� �قطار� ،بس�ته ش�ده اس ت
ا ث�ر ر�ی�ز ش� �کوه ،مس�یر حر� ک ت
رد ا ی�ن ه ن�گام ،صدای آ�مدن �قطار ،رد �کوه  پ� ی�چ� ی�د.
� ،پ��یراه ن� ش� را ب�ه �چ ب
و� دس ت�ی
ر�ی�زعلی ب�ه سرع ت
�ِ ،
روی
� دا ش� ت
� ف�ا ن�وسی را �که ب�ه دس ت
�� ،ن ف� ت
�بس ت

ی�
�
س
� �قطار دو�ید .را ن� ن�دهی �قطار� ،با د�یدن آ��ت ش�،
آ�ن ر � ت
خ� و آ� ت ش� ز�د و ب�ه م ت
ح�
�.
� و ج�ان مسا�فران �قطار زا� م گر� تمی ،ن� ج� ت
�قطار را ن��گه دا ش� ت
ا� �یا�ف ت
حسن ام ی� زد�اده ،معلّم ف�داکاری ب�ود �که رد �یک وا�قعهی آ��ت ش�س زو�ی،

�
�
ا� داد .و ق� ت�ی ب� خ� ِ
�و
ج�ان دا ن ش� آ�م زو�ان را ن� ج� ت
اری کالس ،آ� ت ش� �گر�ف ت
دود�ک ش� آ�ن ا ف� ت�اد ،دا�ن ش� آ�م زو�ان رد م ی�ا ِ
ن ش�علههای آ��ت ش� و دود� ،گر ف� ت�ار
ی معلّ
� و ع ّدهای زا�
ش�د ن�د .ا�ن م ش� ج�اع و ف�داکار ،ج�ان �خود را ب�ه �خطر ا ن�دا�خ ت
�
ا� داد.
دا ن ش� آ�م زو�ان را ن� ج� ت
ما ب�ه ا ی�ن � نگو�ه دا�ن ش� آ�م زو�ان ،ده ق� نا�ان و معلّمان ف�داکار ،ا ف� ت� خ�ار می� ک ن��ی م؛
آ� ن�ان ا�نسانهای �ب�ز ر �گی هس ت� ن�د .ا�گر ب�ه �کو چ�هها و �خ ی�ا�بانهای ش�هرها و

روس ت�اها ن�گاه � ک ن� ی�د ،ن�ام ا ی�ن ا�نسانهای ش�ر ی� ف� و ف�داکار را می ب� ی� ن� ی�د.
ی
� دا ش� ت� ن�ی ،ا تح�رام می�گ�ذ ار ی�م و
ما ب�ه ا�ن ا�نسانهای �ب�ز گر� و دوس ت
می�کو ش��ی م ت�ا زا� آ�نها سرم ش� ق� ب��گ�یر ی�م.
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درست و نادرست
 1ریزعلی چیزی برای آتش زدن نداشت.
 2حسن امیدزاده ،اهل هویزه بود.
درك مطلب
خیام و شهید فهمیده ،چه شباهتی با هم داشتند؟
 1رفتار شهید ّ
 2غیر از افرادی که نام آنها در درس آمده ،چه کسانی را میشناسی که با فداکاری
خود ،به دیگران کمک کردهاند؟
.

3

واژهآموزي
به جملههای زیر د ّقت کن و جاهای خالی را با کلمههای مناسب کامل کن.
		

خطکش ،وسیلهای است که با آن ،خط میکشند.

		

میخکش ،وسیلهای است که با آن ،میخ را از تخته بیرون میکشند.
حاال تو بگو:

		

 ............وسیلهای است که دود را از خانه بیرون میکشد.

		

بارکش ،وسیلهای است که . ...............................
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نگاه کن و بگو

بیاموز و بگو
«دیروز با برادرم ناهار خوردم .او میلی به غذا نداشت و من غذای او را نیز خوردم.
بعد ازظهر ،دلدرد شدیدی گرفتم .مادرم با مهربانی به من دارو داد .من تصمیم گرفتم،
دیگر ُپرخوری نکنم».
همان طور که دیدی ،بیشتر جملهها مربوط به دیروز (زمان گذشته) بود .حاال تو بگو دیروز
چه کارهایی انجام دادی.
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بخوان و حفظ كن

کا� می ش�د م ث� ِ
ل �باران می ش�د ی�م
ش

ادعا
مهر �بان و ت� زا�ه و ب�ی ّ

وا�های ش�اد �خود
ن�رم �با آ� ز
ر ق�ص م ی�کرد ی�م روی س� ب ز�هها

�کو چ�هها و �بامها پُ�ر می ش�د ن�د
زا� صدای �پای�کو ب�یها ی�مان
س� ب ز�ه میرو ی� ی�د رد هر �با غ چ��ه

زا� طراو ت 
�  های ج�ای �پا ی�مان
پ��
جن�رههای غ� ب� آ
ار�لود را
ُ�س
�
�
بوسه میداد یم و می ش ت��ی م ز�ود

زا� صدای شُ�ر شُ�ر ِ آ�و زا�مان
ن�اودانها کا ش�� کی ل�بر �ی ز� ب�ود

کا ش� می ش�د �ک� ی ن�های رد ما ن� ب�ود
ب�
�ا شن�اط و �پا ک� و خ� ن�دان می ش�د ی�م
ادعا
مهر �بان و ت� زا�ه و ب�ی ّ

کا ش� می ش�د ،م ث� ِ
ل �باران می ش�د ی�م
مجید مالمح ّمدی
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در

س هفتم
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� زا� حال همهی
� دا ش� ت
رد ز�مانهای دور� ،فرما ن�روا ی�ی ز� ن�د �گی می�کرد �که �خ ی�لی دوس ت
مردم� ،با�خ�بر �با ش�د� .برای هم ی�ن� ،یک ز ت�صم
� ب�ه ش�هرهای م� تخ�ل ف� �برود و ز� ن�د �گی
رو� �ی م �گر�ف ت
مردم را زا� ن��ز د�یک ب� ب� ی� ن�د.
�
مع
� ت�ا
� ب�ه راه ا ف� ت�اد و ر�ف ت
ل ب�اسی مولی پ�و ش� ی�د ت�ا کسی او را � شن� ن�اسد .آ�ن و�ق ت
� و ر�ف ت
ب�ه روس ت�ا ی�ی رس ی�د .روس ت�ا ،سرس� ب ز� و پُ�ر زا� رد�خ ت�ان م ی�وه ب�ود.
� « :ب�ه ب�ه! ع ج� ب
� روس ت�ا ی�ی! چ�ه م ی�وهها ی�ی! چ�ه ج�ای �باص ف�ا ی�ی!»
� گ ف� ت
�ها و س� ب ز�هها را ن�گاه می�کرد ،زا� دور پ��یرمردی را د�ید �که روی
همانطور �که رد�خ ت

ج
�.
� .د�ید پ��یرمرد رد حال کا ش� ت�ن �گردو اس ت
ز�م ی�ن ،کار می� ک ن�د� .لو ت�ر ر�ف ت
َ
ّ
� و روی
�� ،گودالی رد ز�م ی�ن می� ک ن�د .ن
پ��یرمرد �با د�ق ت
دا�هی �گردو را رد �گودال می�گ�ذ ا ش� ت
و�ا ن�د.
آ�ن را �با خ� ک
ا� ن�رم ،می پ� ش
� ،پ��یرمردی د�ید
ا ن�در آ�ن د ش� ت
�
ن
دا�هی ج� زو� رد ز�م ی�ن میکا ش� ت

�که

�که

� عمر او ،ز ِ� ن َ� َود
�گ�ذ ش��ته اس ت
ب�ه ف�صل ب�هار ،س� ب ز� ش�ود

57

�فرما ن�روا م ّد�تی آ� ن� ج�ا ا�یس ت�اد و کار�کردن پ��یرمرد را ن�گاه �کرد .س�پس� ،با �تع ج ّ� ب
«ا�
� ،زا� او پ�رس ی�د :ز
�
� .ت� زا�ه ،چ� ن�د سال طول می�ک ش�د ت�ا
ا ی�ن همه کار� ،خس�ته نمی ش�وی؟ ا ی�ن کارها ،کار ج� ن
وا�ان اس ت
رد�خ� �گردو� ،ب گر� ش�ود و م ی�وه �بدهد و آ�ن و�ق  ه
� ،ت�و ز� ن�ده �با ش�ی!»
� م �که معلوم ن� ی�س ت
ت
ت
�ز
ج� زو� ،ده سال عمر می �خواهد

�که ق�وی �گردد و ب�ه �بار آ��ید

د ی��گران کا ش� ت� ن�د و ما �خورد ی�م

ما �بکار ی�م و د ی��گران ب� خ�ور ن�د

ب� ی�ل
� می�گو ی� ی�د .چ� ن�د سال طول می�ک ش�د �که
پ��یرمرد ب�ه ش� ت��ک ی�ه داد و � گ ف� ت
� « :ب�له .ش�ما ردس ت
ا ی�ن رد�خ ت�ان م ی�وه �بده ن�د و ش�ا�ید هم آ�ن ز�مان ،من ز� ن�ده ن� ب�ا ش�م».
ی
� ن� ی�س ت�ی؟»
� :آ
�فرما ن�روا � گ ف� ت
«��یا ت�و زا� ا�ن مو ض�وع ،ن�اراح ت
� �با ش�م؟»
��« :چ را ن�اراح ت
پ��یرمرد � گ ف� ت
ی
ی
�.
� و ب�ه ف��کر �فرو ر�ف ت
�فرما ن�روا �با ش� ن� ی�دن ا�ن ج�مله ،ب�ه پ��یرمرد آ��فر �ن � گ ف� ت
درست و نادرست
دادن درختهایش ،زنده نباشد ،ناراحت بود.
زمان میوه ِ
 1پیرمرد از اینکه ممکن بود تا ِ
 2فرمانروا برای تفریح به شهرهای مختلف میرفت.
درك مطلب
 1فرمانروا با شنیدن کدام جملهی پیرمرد به فکر فرو رفت؟ چرا؟
 2تاکنون چه کار نیکی انجام دادهای که به نفع دیگران بوده است؟
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واژهآموزي
«خرسکوچولو آن روز ،خیلی سرحال بود .او مشغول بازی در جنگل زیبا و سرسبز بود
که صدایی شنید .وقتی جلوتر رفت ،خرگوش کوچکی را دید که دستمالی را مانند سربند ،به سر
ده ِد دانا برود .او از این
بسته بود .انگار سردرد داشت .خرس کوچولو به او کمک کرد تا نزد ُه ُ
کار احساس نشاط و سربلندی میکرد».
ی معنای آنها با دوستانت
توجه تو را جلب کرد؟ آنها را بگو .اکنون درباره ِ
کدام کلمههاّ ،
گفتوگو کن.
نگاه کن و بگو
به تصویرها با د ّقت نگاه کن .موضوع آن ها چیست؟ حاال یکی از تصویرها را انتخاب
کن و درباره ی آن صحبت کن.

بیاموز و بگو
بچهها خواهم داد و
نهال سیب با خود فکر میکرد« :وقتی بزرگ بشوم ،از سیبهایم به ّ
شادی آنها را تماشا خواهم کرد و از خدا بهخاطر مهربانیهایش ّ
تشکر خواهم کرد».
نهال سیب ،مربوط به آینده بود .حاال تو بگو در آینده ،چگونه
همان طور که دیدی،
ِ
فکرهای ِ
به دیگران خدمت خواهی کرد.
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بخوان و بينديش

یکی بود ،یکینبود .پری کوچکی بود که با مادرش در آسما 
ن
قصهی ما ،هنوز بال نداشت .برای همین،
زندگیمیکرد .پریکوچولوی ّ
نمیتوانست مثل مادرش پرواز کند .وقتی که مادرش برای گردش در آسمان پرواز
میکرد ،پری کوچولو در خانه میماند.
یک بار که مادر پریکوچولو ،میخواست به زمین بیاید ،پری کوچولو دامن نقرهای او
را گرفت و گفت« :مامان! مرا هم با خودت ببر!»
مادر پریکوچولو ،فکری کرد و گفت« :صبر کن!»
بعد یک ّ
تکه ابر پنبهای از آسمان َکند و آن را با بالهایش تاب داد .ابر پنبهای،
یک نخ سفید خیلی بلند شد .مادر پریکوچولو یک س ِر نخ را به پای دخترش بست؛ سر
دیگر آن را هم به گوشهی بال خودش گره زد .بعد پرواز کرد و از آسمان پایین آمد؛ ا ّما
وقتی به زمین رسید ،اتّفاق بدی افتاد ،نخ پنبهای به چیزی گیر کرد و پاره شد .خالصه،
ی ما ،فهمید که مادرش را گم کرده است .آن هم کجا؟ روی زمین
قصه ِ
پریکوچولوی ّ
که به اندازهی آسمان ،بزرگ بود!
گریهاش گرفت و اشکهایش روی زمین چکید و توی خاک فرو رفت.
پریکوچولو از جا بلند شد و شروع به جستوجو کرد .جستوجوی چی؟ سرنخ!
کدام نخ؟ همان نخی که به بال مادرش بسته شده بود .این طرف و آن طرف را گشت،
تا عاقبت ،چشمش به یک نخ سفید افتاد .س ِر  نخ را گرفت و جلو رفت .رفت و رفت ،تا
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رسید به خاله خرگوشه که تک و تنها نشسته بود
و با آن نخ سفید ،لباس میبافت .پریکوچولو ،آهی
کشید و از غ ُّصه ،گریه کرد .اشکهایش روی زمین
چکید و توی خاک فرو رفت ،خاله خرگوشه او را
دید و پرسید« :چی شده؟ تو کی هستی؟ چرا گریه
میکنی؟»
پریکوچولو گفت« :من پری هستم .مادرم را گم
کردهام .ا ّما شما که مادر من نیستید!»
خاله خرگوشه ،آهی کشید و گفت« :خوب،
بچهی من میشوی؟»
درست است؛ ا ّما بگو ببینم ،تو ّ
پریکوچولو دید که چارهای ندارد .برای همین،
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بچهات میشوم ».و دخت ِر خاله   خرگوشه شد.
قبول کرد و گفت« :بلهّ .
خاله خرگوشه ،لباسی را که میبافت ،تمام کرد .آن را به تن پریکوچولو پوشاند .بعد
موهایش را شانه  زد .ناگهان دید که از موهای دخترک ،طال و نقره میریزد .زود طالها و
نقرهها را جمع کرد و کناری گذاشت.
پریکوچولو گفت« :مامان ،طالها و نقرههایم را چه کار کردی؟»
خاله خرگوشه گفت« :طال و نقره کجا بود؟ یک ُمشت آشغال بود که ریختم یک
گوشه ».خاله خرگوشه نمیدانست که هرگز نمیشود به پریها دروغ گفت.
پریکوچولو گفت«:ماد ِر من هیچوقت دروغ نمیگفت .من نمیخواهم دختر تو باشم!»
بعد هم خداحافظی کرد و از خانهی خاله خرگوشه بیرون رفت.
این طرف را گشت ،آن طرف را گشت تا یک س ِر نخ دیگر پیدا کرد .خوشحال شد.
س ِر نخ را گرفت و رفت .رفت و رفت تا رسید به یک گربه .گربه داشت با یک گلوله کاموای
سفید بازی میکرد .پریکوچولو آهی کشید و گریه کرد .اشکهایش روی زمین چکید و
توی خاک فرو رفت.
گربه سرش را بلند کرد و او را دید .پرسید« :آهای ،تو کی هستی؟ اینجا چه کار داری؟»
پریکوچولو گفت« :من پری هستم .مادرم را گم کردهام».
گربه گفت« :خوب؛ اگر بخواهی من مادرت میشوم».
پریکوچولو دید که چارهای ندارد ،قبول کرد و دخت ِر گربه شد .گربه ،با پری کوچولو
بازی کردُ .دم پشمالویش را هم روی او کشید ،تا سردش نشود .یک مرتبه ،چشم مامان
موش چاق و چلّه افتاد .از جا پرید و رفت و آقا موشه را گرفت
گربهی پریکوچولو ،به یک ِ
و یک لقمه کرد.
پریکوچولو این را دید و گفت« :مادر من هیچوقت ،کسی را اذ ّیت نمیکرد».
بعد هم خداحافظی کرد و رفت.
این طرف را گشت؛ آن طرف را گشت؛ هیچ س ِر نخی پیدا نکرد .خسته شد و از یک
درخت بلند ،باال رفت .روی بلندترین شاخهی آن نشست و تا صبح به آسمان نگاه کرد؛ چقدر
دلش برای مادرش تنگ شده بود!
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صبح که شد ،باران بارید؛ ا ّما پریکوچولو همان باال زیر باران ماند .شاید
پریها زیر باران خیس نمیشوند!
باران تمام شد و آفتاب تابید .آن وقت ،یک رنگینکمان قشنگ درست شد.
پریکوچولو داشت به رنگینکمان نگاه میکرد که یک دفعه چیز عجیبی دید.
پریکوچولویی ،هم قد خودش ،رنگینکمان را گرفته بود و از آن باال میرفت.
قصهی ما ،با خوشحالی داد زد« :سالم دوست من! کجا میروی؟»
پریکوچولوی ّ
پریکوچولوی دوم گفت« :سالم .دارم به آسمان ،پیش مادرم برمیگردم».
تعجب پرسید« :با رنگینکمان؟!»
پریکوچولوی ا ّول ،با ّ
پریکوچولوی دوم گفت« :بله .چون به آسمان میرسد .بار دوم است که این
پایین گم شدهام .دفعهی قبل هم ،با رنگینکمان باال رفتم».
ی ما ،خوشحال شد .از روی شاخهی درختَ ،جستی زد و به
قصه ِ
پری کوچولوی ّ
طرف رنگینکمان پرید .آن را گرفت و باال رفت تا به مادرش رسید.
				

ُشکوه قاسمنیا ،با اندکی تغییر

درك و دريافت
 1چرا مادر پریکوچولو نخی درست کرد و یک س ِر نخ را به پای او بست؟
 2آیا خاله خرگوشه مامان خوبی برای پریکوچولو بود؟ چرا؟
 3چرا پریکوچولو نمیتوانست به آسمان برگردد؟
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حكايت

بهانه
روزی مردی به خانهی بُـهلول رفت
و از او خواست که طنابش را برای م ّدتی
به او قرض دهد.
بهلول آن مرد را می شناخت و
می دانست که امانتدار خوبی نیست؛ پس
کمی فکر کرد و گفت« :حیف که روی آن
اَر َزن پهن کردهام ،و اگر نه حتم ًا آن را به
تو میدادم».
تعجب گفت« :مگر میشود
مرد ،با ّ
روی طناب ارزن پهن کرد؟»
بهلول گفت « :برای آنکه طناب
را به تو ندهم ،همین بهانه کافی است».
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