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عرهاي �كودكا�نه مي سرودم و  وا�ندم. �ش ا�ب مي �ن كاو و �نّعال �بودم. �ك�ت �ب كي �ك�ن من �كود�

دن �پاره اي �كه �به دس�تم مي رس�يد، �تصو�يري ا�ن گل و  �يدم. هر كا�ن �ت مي ور�ن ي ع�ش ا�ش ّ �به �ن�ت

ي مي �كردم.  ا�ش ّ ن �ن�ت �نگل �بر �آ رد�ن�ت �يا �كوه و �ب

ي  ه هاي دور و ردا�ن دار مي ما�ندم و رد ا�ند�ي�ش �ي د�ند، من �ب �ي وا�ب �ب ها و�ت�تي همه مي �ن سش

�ي��تن �بودم.  ه�تر �ن ه اي �براي �ب ا�ن �بال راه هاي �ت ود �به د�ن كار �كودكا�نه ي �ن �نرو مي ر�ن�تم. �با ا�ن

�كه  �ن وردم. �براي ا�ي عري رد�آ ود را �به صور�ت �ش ه هاي �ن �ب ها، ا�ند�ي�ش كي ا�ن ا�ين سش � رد �ي

ا�ي  �ن طعه �ن �ك�نم، �ت دار�ن �ي م و �كسي را �ب ن �ن�ا�ن ي رو�ش را�ن ، �پ دن وي مداد و كا�ن رد �بس�ت و �ب

�تم.  و سش عرم را �بر د�يوار �ن ن، �ش وردم و �با �آ �يرون �آ ل �كر�ي �ب �ت ار م�ن ا�ن �ك�ن

  درس دهم
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�بود.  ده  �ن�ش دا�ير  ي  امرو�ن مدرسه هاي  و�ن  ه�ن و�ت�ت ها،  ن  �آ

ا�تي  ، ا�ت وا�ندم. م�ك�ت�ب �گر رد م�ك�ت�ب ردس مي �ن د �كودكان د�ي �ن من ما�ن

ردس  و  م  ��ت�ي مي �ن�ش م�ين  �ن روي  ن  �آ �گردا�گرد  همه  �كه  ر�گ  �برن �بود 

وا�ند�يم.  مي �ن

د �پدرم  �يدم، �نرن �كه دوره ي م�ك�ت�ب را �به �پا�يان رسا�ن �ن �پس ا�ن �آ

د  �تن طا�ت مس�ب م. �پدرم رد سا�ن امو�ن �ي ا حر�نه ي او را �ب ا�گردي �كردم �ت سش

وا�نس�ت  اد �بود؛ اّما رد همه ي ماه هاي سال �نمي �ت �پ �بُري اس�ت و �گ

كار   ، ا�ن �ت �ت�ن طوال�ني  و  سرد  ان هاي  مس�ت �ن رد  د.  �پردا�ن �ب ي  ا�ي ّ �ن �ب كار  �به 

و  مي �پردا�ن�ت  ادي  ّ �ن �ت �به  �پدرم  و�ت�ت  ن  �آ د.  مي سش �تعط�يل  ي  ا�ي ّ �ن �ب

ي  ادي، رو�ن�ت ّ �ن ود را اداره مي �كرد؛ اّما �ت واده ي �ن ا�ن ا�ن ا�ين راه، �ن

. �ت سش �تي مي �گدن گي �به س�ن �ند� �ت و �ن �نداسش
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ور و �نهن  �پ �يك ا�ن ا�ين كارها ط�بع �پر�ش ادي را �ياد �گر�ن�تم؛ و�ي ه�ي ّ �ن ي و �ت ا�ي ّ �ن د �پدر، �ر�نه ي �ب �نرن

م؛  �كو�ش �ب �تر  �يسش �ب واس�تم  مي �ن �بودم،  ده  سش ر�گ  �برن �تي ها  س�ن �با  �كه  من  �نمي �كرد.  ي  را�ن مرا  و�ياي  �ب

هره �برسا�نم.  �تر �ب �يسش �گران �ب ود و د�ي ر�ن�ت �ك�نم و �به �ن �ي�ش �پ

كي ا�ن ا�ين مدرسه ها  � ده �بود. من رد �ي ا�ن دا�ير سش �ت د�يد رد �ت�ن د مدرسه ي �ب �ن ن ه�نگام، �پ رد �آ

ان دادم و رد�يا�ن�تم �كه  ود �ن�ش و�ت �نراوان ا�ن �ن ور و �ش دم. رد ا�ين كار �ش �يده سش گاري �بر�گرن مو�ن �به �آ

دم�ت �كرد.  ماع و مردم �ن �ت وان �به ا�ب ه�تر مي �ت ن �ب �ي اس�ت �كه �با �آ عن گاري �ش مو�ن �آ

مدم.  ود ادامه دهم �به ا�يران �آ هن �ن گي را رد م�ي � �كه �نّعا��ي�ت هاي �نره�ن �ن �پس ا�ن مّد�تي �براي ا�ي

�يرن  بر هر �به معلّمي �پردا�ن�تم. س�پس �به �ت� �يدم و رد مدرسه هاي ا�ين �ش ام�ت �گرن �ند ا�ت هر َمر دا رد �ش �ت ا�ب

واس�تم ا�ن هر راه  هن مي �و�ن�تم و مي �ن دم�ت �به مردم و م�ي ان �ن ع�ه ي �نرو�ن ر�ن�تم. من �كه رد �ش

�تن �به مدرسه  �يسش ا�ن ر�ن �يرن �پ بر �كه مم�كن اس�ت �باري ا�ن دو�ش مردم �بردارم، رد�يا�ن�تم �كه �كودكان �ت�

ود. �به  امو�ش مي �ش ا�نه ها �ن �ب �ن �ن
�نها رد �كُ حه ي �آ �تسش �نو�ت و �تر �ي د �يا �آ �ن ار سر�گردا�ن �يا رد �كو�په و �با�ن

ا�ني �بود  ن �كود�كس�ت �ي �نس�ت ا�ني دا�ير �ك�نم و ا�ين كار را �كردم. ا�ين �ن �يرن �كود�كس�ت بر ادم �كه رد �ت� كر ا�ن�ت � ن �ن ا�ي

ام�يدم.    ال«  �ن ه ي اط�ن حپ ان را  »�با�ن د. �كود�كس�ت �كه رد ا�يران دا�ير سش

 : �گ�ن�ت و  ورد  �آ ال  اط�ن ه ي  حپ �با�ن �به  را  ود  �ن �كود�ك  ماردي   ، �نس�ت �ن هاي  رو�ن همان  رد 

د  وا�ن��ت�ن نها �نمي �ت �نها �نه �ت� �يرا �آ ؛ �ن �ير�ند«. او راس�ت مي �گ�ن�ت �ندم را �نمي �پدن �گر، �نر�ن »مدرسه هاي د�ي

رن �بود�ند. يرن �ا�ب �ن� �ن�گهداري او  ل�كه ا�ن  �ند �ب امو�ن �ي �ب �تن  وا�ندن و �نوسش �به �كود�كسش �ن

اده �بود؛ �به هم�ين د��يل،  �ت �ن ا �ن�ي �ن �ي وا و �نا �ب �ن كم سش كر �كودكان � � ور ما �كسي �به �ن ن ه�نگام رد �ك�ش ا �آ   �ت
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ال  اط�ن ه ي  حپ �با�ن رد  را  �پ�ر�ك  و�ت�تي   ، رو�ن ن  �آ  . �نمي �يا�ن�ت �پرور�ش  ان  اس�تعدادسش

�ند،  ود و �نه �ر�ن مي �ن �ن كي �كه �نه مي سش وان �به �كود� �گو�نه مي �ت �يدم �پ �تم، ا�ند�يسش �گه داسش �ن

�كرده  ا�ن�تراع  ي  ا�ي �ب ا��ن �كسي  ارو�پا،  رد  �بودم  ده  �ن�ي سش  . مو�ن�ت �آ �تن  �نوسش و  وا�ندن  �ن

ن �پس،  د. من هم ا�ن �آ ن �با�واد مي �ك�ن كمك �آ اس�ت �كه ا�ين �گو�نه �كودكان را �به �

را�ندم  وا�يان �گدن �ن ه ي �ناسش �باي و�يرش اري را رد كار ا�بداع ا��ن �ب هاي �بس�ي ها و سش رو�ن

ال  ه ي اط�ن حپ �گر را هم رد �با�ن �نواي د�ي د �كود�ك �ناسش �ن صود رس�يدم. س�پس، �پ ا �به م�ت �ت

�ير�ن�تم. �پدن

�تن  وا�ندن و �نوسش ان، �ن �ندا�ن�ش �نمي �كرد�ند �كه �نر�ن او��ياي ا�ين �كودكان هر�گرن �باور 

ول  �ب �ان داد�ند و �ت �گران ام�ت د د�ي �ن �نها هم ما�ن �ي، �آ حص�ي �ند؛ و�ي رد �پا�يان سال �ت امو�ن �ي �ب

د�ند. سش

�يرن ا�ن  بر �بام مدرسه �� اط و  �ان مي داد�ند، ��ي �يرن ام�ت بر �ت� ن �كودكان رد  ي �كه ا�ي رو�ن
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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.

كرد�ني �بود �كه  � �يرا �براي مردم �باور �ن مده �بود�ند؛ �ن ان �آ �ن اي �آ مردمي �بود �كه �به �تماسش

د. �ن �ن د و �ر�ن �برن و�يس�ن �ن د و �ب �ن وا�ن حن د �ب �ن وا�ن �ت وا هم �ب �ن كم سش �كودكان �

�بان و دوس�ت �كودكان،  ، مهر رح �ال معلّمي د��و�ن وا�ند�يد، سش ه �ن حپ �ن �آ

�ت  ا، سرم�ش وا�ن ور و �ت و�آ �ت ا�ين ا�ن�ان �ن سش . سر�گدن ه �بان اس�ت حپ ار �با�ن �بّ �ب

كار،  �ت �پسش �ن�يروي  ود و  �به �ن ماد  �با اع�ت اّما  ا�ي  �با دس�ت �ن �كه  �ك�ا�ني اس�ت 

د؛ �به مردم  ام ده�ن �ب گي ا�ن ر� د كارهاي �برن واه�ن بر و �برد�باري مي �ن اراده، ص�

�ند. ود سا�ن �ن و�يسش �نسش دا را ا�ن �ن د و �ن �ن دم�ت �ك�ن ود �ن هن �ن م�ي
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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؟

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

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

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

باعث جّذابيت قّصه مي شود.
ذهن در  شنيديد  كه  را  قّصه اي  حاال  تفّكر:    2   

 خود 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. 
صندلي روِي  شديد،  آماده  وقت  هر  گفتار:   3
معلّم بنشينيد و قّصه  ي خود را براي دوستانتان روايت كنيد. 

توّجه كنيد رويدادهاي داستان را به ترتيب بيان كنيد.

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

با اشتياق به آن گوش كند.
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دا را    �ي�تي �ن و �په �آ ، �ت را��ي اي هماي رحم�ت هما  سا�يه ی  همه  دی  �ك�ن �ن ما�وا  �به  �كه   

�ين ا�ي، همه رد ُر�ن ��ي �ب �ن داسش دا را دل ا�گر �ن �تسم، �ن دا  �به �ن ا�ن�تم من  �ن �به ��ي سش

ن ا�نه ي ��ي �ن را�برو اي �گداي م��ك�ين رِد �ن �گدا  �كرم  ا�ن  دهد  اهي،  �پادسش �گ�يِن  �ن �كه 

ا�تل من رن ا�ن ��ي �كه �گو�يد �به �پ�ر، �كه �ت ير �كن مدارا�به �ب ير �توس�ت ا�ك�نون �به اس� و اس� �پ

ا�ئ�ب رد، �پ�ري ا�بوا�ع�ب رن ا�ن ��ي �كه �آ را �به �ب �كر�بال  هداي  �ش �ا�م،  �به  د  �ك�ن �كه َ�لَم 

  بخوان و حفظ كن

 محّمدحسين بَهَجت تبریزي )شهریار(



88

واده ي  ا�ن ده �بود. ا�گر د�يدار �با �ن ا�نه ي اّول ���ين سش �نگ، �ن هه ي �ب �ب �گر �ب ها د�ي ن رو�ن �آ

ّه هاي  حپ �ب  . �نمي ر�ن�ت صي  مر �ن هم  را  رو�ن  د  �ن �پ ن  �آ ود،  �ب �ن واده ا�ش  ا�ن �ن گي هاي  � �ن د��ت و  هدا  �ش

دا�ند؛  ، مي �ن�ن �نها را �با �ر�ن هاي �كودكا�نه ا�ش د. ���ين �آ �ت�ن هدا او را دوس�ت داسش ك �ش �كو�پ

�كسش را �پا�ك مي �كرد. نها�ني اسش � �نها، �پ ده ي �آ �با �ن�ن

س یازدهم
  در
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ّصه  �يه ي �ت �ن�يدن �ب�ت ر د�يدار �بعدي و سش �ن �ت ّه ها م�ن حپ ا �ب �ت �ت اسش ا�تمام مي �گدن ّصه ها�يسش را �ن ه �ت او هم�ي�ش

ان  م�ن ّه ها را رو �به د�ش حپ �ب كي �پ�ر � گ �پالس�ت�ي �ن وا�ند و �ت�ن ان الال�يي مي �ن د. �براي عروسك ها�ي�ش �ن �باسش

�ندان  ي �كرد�نسش �با �نر�ن وا�نس�ت ما�نع �با�ن ، �نمي �ت �ت �گ�ي�ني �كه داسش ّ�ت س�ن و��ي . ��تّي مس�ئ ا�نه مي ر�ن�ت �ن�ش

ّه ها  حپ . �ب �ت ي داسش �ي�ب اد ��ب �ت د، اع�ت اري مي سش �نان �ب ي �كه ا�ن ��ب هاي �آ د. ���ين �به د�ا�ي هدا �باسش �ش

دگان اسالم د�ا مي �كرد�ند.  م�ن ي ر�ن يرو�ن � د و �براي �پ �ن �مان مي �گر�ن�ت ود را �به �آ ك �ن دس�ت هاي �كو�پ

ا�ب  م��ت ّد�ت  �به سش �پا�ك  ��ب هاي  �ت ا�ين  د�اي  �به  مي �كرد،  ا��اس  ن  ���ي ها  رو�ن ن  �آ

هر  و�ن�ين �ش �ن هر،  �نّرم�ش د  �ن مي دا�ن��ت مردم  �بود.  �ّ�اس  و  مهم  �ي  �ن�ي رو،  �يسش  �پ ا�ت  عم��يّ  . اس�ت

همه ي  وي  ر�ن �آ هر،  �نّرم�ش ادي  �ن �آ ورده ا�ند.  رد�آ ال  عن ا�ش �به  را  ن  �آ ان،  او�ن �ب م�ت �كه  اس�ت  �ومي  م�ن

ا�ن  ي  �نها�ي ر�به ي  �با�يد �ن �بار  ن  ا�ي �بود�ند.  ود  �ن ي  ماده سا�ن �آ دگان رد �ال  م�ن ر�ن �بود.  ا�يران  مردم 

�ير سا�ن�ته  �نا�پدن ير � ي �تس�ن يروها�يسش د�ش من �براي �ن� ي �كه د�ش ا�ي د؛ �ب ه وارد مي سش لمحپ هر- سش ه ی �نّرم�ش م�نط�ت

من حم�ه �كرد.  دگان �به د�ش م�ن د. اّول�ين �گروه ر�ن �ته �باسش ال داسش عن هر را رد ا�ش ه �نّرم�ش ا �براي هم�ي�ش �بود �ت

ه را �پر �كرده �بود. �بعد  اي م�نط�ت ، �ن�ن �تسش د�ند. دود و �آ امو�ش �نمي سش ارهاي عرا�تي �يك دم، �ن �ب �تسش �آ

ن  : »مهم �تر�ي د�ند. ���ين مي �گ�ن�ت دگان رد م�يان �بارا�ني ا�ن گ�و�ه، وارد سش م�ن ، ر�ن ا�ن �ن�بردي س�ن�ت

م!« �ي �كو�ب من را ردهم �ب ا �ن�يروهای د�ش ؛ �با�يد همان �ب ه اس�ت لمحپ ه، سش م�نط�ت

طه اي  ما�نسش رد �ن�ت ود ���ين را رد�بر�گر�ن�ته �بود. او و هم ر�ن �ير، و�ب و�تي وص�ن �نا�پدن ور و �ش      �ش

هر �بوي  ن د�ا مي �كرد�ند. �نّرم�ش ادي �آ �ن �ب �براي �آ �ترار �گر�ن�ته �بود�ند �كه مردم ا�يران هر رو�ن و سش

ود. او �براي  �ب اي رد�نگ �ن اد �كرد�نسش �ب �ن �گر �براي �آ ه�يد�ش را مي داد. د�ي ان �ش را« و دوس�ت هان �آ »�ب



90

ود  ه �خ�خس �خ ا�خ ردان �ت د �گُ �خ من، �چ ماده �كرد. د�ش ود را �آ من، �ياران �خ اه د�ش و�خ �به س�چ �خ�خ

د:  �خ�يده مي �ش ا�خ هر طر�خ �ش �خر�ياد حس�ين  �كرد.  برد  �خ� م�يدان  ا�بله، راهي  م�ت �براي  را 

د دالوران«.  �گ�ي �خ �ب . �ب دا �با ماس�ت »دس�ت �خ

�ير  من را �خ ه، د�ش ي و�ت�خ د. حس�ين �ب �خ لو مي ر�خ�ت �باع�ت �به �ب �ير و �با �ش گي �خا�چدخ � �خ�يروها، حخس�ت

من را  ير �خ�يروهاي ا�يرا�خي، د�ش � �ك�ب د. �خر�ياد �ت �كس�ته �ش من، �ش ِ د�ش ار گلوله �گر�خ�ته �بود. د�ش ر�گ�ب

 . �ت ا�خدا�خ�ت �به وحسش

رگاه، لكه  ان �خه �گدخ ن �بار �برا�يسش ه ا�ي لم�چ �ته �بود�خد. �ش اسش من، �چا �به �خرار �گدخ �خ�يروهای د�ش

اد لكه دوس�ت  ي ا�خ�ت هدا�ي لوم را د�يد �به �ياد �ش هر م�خ ن، �ش ده �بود. و�ت�تي حس�ي ا�خي �ش �گورس�ت

�گرهاي  اد لكه رد س�خ ام محّمدي« ا�خ�ت ه�خ د »�ب ه�ي د؛ �به �ياد �ش �خ �خ �ي �ب هر را �ب ادي �خّرم�ش �خ د �آ �ت�خ دا�ش

ا�يي مي �كرد.  هر س�تّ �خّرم�ش

واهد  �خ ي را لكه �ب �با�خ من، هر سر د: »�خرما�خدهان د�ش ّه ها مي �گو�ي�خ �چ ي! �ب �برارد �خّرا�خ

د!« �خ �خ ود �با گلوله مي �خ م �ش �تس��ي
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و  �ود  ا�ك �آ �ن صور�تسش   . ا�ندا�ن�ت �بود،  ورده  �آ بر  �ن� �كه  كي  � �ي �پ �به  گاهي  �ن ���ين، 

وان  و�ب �ن  . �گر�ن�ت و�ش  �ن �آ رد  را  او  و  ر�ن�ت  طر�نسش  �به  �بود.  ك  �ن�ش ��ب ها�يسش 

�ين  �ن ار �پ �ن �ت �يادي ا�ن هاي �ن گار رو�ن . ا�ن �ت اسش �نه ي ���ين �گدن ي، سر�ش را �به س�ي �ب �بس�ي

�كرد.  �يس  �ن را  او  �ود  ا�ك �آ ك هاي ���ين، موهاي �ن �يد. اسش مي �كسش را  ه اي  لحطن

ود؛  اد �ب�ش �ن هر �آ داو�ند اراده �كرده �كه �نّرم�ش . �ن من! مطم�ئن �با�ش �با�ش موئ �گران �ن »�ن

اده ا�ند«. ان هم ا�ن�ت ان �به �ب م�ن ا�نه ها�يسش هم هم�ين اس�ت �كه د�ش ا�ن �ن�ش

من  د. �بال�گردهاي د�ش هر د�يده مي سش هر و�يران �نّرم�ش ده اي رد �ش اوم�ت هاي �پرا�ك�ن م�ت

د؛ اّما �با هد�ن  �با�ت �بده�ن برد، �ن داِن �ن� امي را ا�ن م�ي �ن ال�ش �بود�ند �نرما�ندهان �ن رد �ت

� داد�ند. �ي ّه �نرار را �بر �ترار �تر�ب �ي �نها، �ب�ت كي ا�ن �آ � وط �ي �تن و ��ت �ترار �گر�ن

�بود،  ان  وا�ن �ب اوم�ت  م�ت مر�كرن  �يادي  �ن هاي  رو�ن �كه  هر،  �ش امع  �ب د  ردمس�ب ا�ك�نون 

يره،  گاهي �ن� اده �بود و �با �ن وا�ند�ند. ساع�تي �بعد، ���ين ا�يس�ت كر مي �ن � دگان �نما�ن سشُ م�ن ر�ن

مي �كرد. اره  �ن �ن را  دور   دس�ت 
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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«.

كودك ادامه داد: »من چطور مي توانم بفهمم مردم چه مي گويند، 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«.

مي دانست  كودك  می شد.  شنيده  زمين  از  صدايی  هنگام،  آن   در 
كه بايد به زودي سفرش را آغاز كند. او به آرامي، گفت: »   اگر بايد همين حاال بروم، لطفًا نامش را به 

من بگوييد«.
راحتي  به  ندارد.  اهّميتي  فرشته ات  »  نام  گفت:  و  كشيد  شانه اش  به  دستی  مهربانی  با  فرشته 

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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ه ها را �ي�ش ، سش ن رو�ن �آ

س�ت           �باران و �بر�ن مي �ش

�تم وسش �ت مي �ن من م�ش

س�ت ر�ن مي �ش �پروا�نه طن

س دوازدهم
 در
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و�ت�تي �كه �نامه ا�ت را

وا�ند مارد �براي ما �ن

ه �ي�ش �ت سش �باراِن �پسش

رام و �بي صدا ما�ند �آ

�ته �بودي وسش ن �ن رد �آ

و�ب اس�ت و�بِ �ن و �ن �ال �ت

�گر ما �تي �كه س�ن گ�ن �

�نو�ب اس�ت هه ي �ب �ب رد �ب

ه �تي �كه ما هم�ي�ش گ�ن �

�يم دا�ي رد سا�يه ي �ن

�تي �كه ما �ترار اس�ت گ�ن �

�يم ا�ي �ي ها �ب ا�ين رو�ن

�نر ِ ��ر �آ و�ت ا�ن �ش

د�يد د �ن�ن ��ن مارد �ب

�با�نسش مان مهر �پ�ش

د �ي د و رد�نسش �بر�تي �ن

�نم ا�ن گُل �ب �ره سش �يك �ت

د ��ت�ي �بر روي �بر�گ �ن

ه �ي�ش �ره روي سش �يك �ت

د ��ت�ي �گر�گ �ن ل �ت م�ش
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   درست و نادرست

1 نامه از جبهه ي جنوب آمده بود.

2 مادر از شّدت ناراحتي به گريه افتاد.

�ره ا�ن دل من �يك �ت

اد تر ا�ن�ت �بر روي د�ن�

ا�ت ساده �يك ا�تّ�ن

اد م مارد ا�ن�ت رد �پسش

ه �ي�ش �ت سش �باراِن �پسش

ا�نه ي ما مد �به �ن �آ

ود را رام دس�ت �ن �آ

ا�نه ي ما د �به سش مي �ن

 قيصر امين پور
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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

كه  آن قدر  بود؛  صميمي  و  مهربان  پدربزرگ ها  از  خيلي  مثل  او 
دوست داشتي ساعت ها كنارش بنشيني تا برايت قّصه بگويد و تو فقط 
گوش كني. وقتي مي خنديد، چهره اش مهربان مي شد. نگاهت گره مي خورد 
به كوچه پس  قبل  به سال ها  با خودش مي برد  را  تو  او  و  پيرمرد  لب هاي  به 
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.
بّنايي مشغول شدم؛ سپس در يك كارگاه  در نوجواني براي كار به يزد رفتم و در آنجا به 
فراموش  را  گلستان  كتاب  وقت  هيچ  مي كردم،  كار  كه  مّدتي  تمام  در  كردم.  كار  جوراب بافي 
نكردم؛ اّما پول كافي براي خريدن آن نداشتم. هيجده ساله بودم كه صاحب جوراب بافي، يك 
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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 
دليل، فقط  به همين  بخوانم.  تا مي توانم كتاب  بايد  بيشتر  دانايي  به  براي رسيدن  و  بي سوادم 

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 
بّچه هاي خوب« متولّد شد. حاال خيلي  براي  ترتيب كتاب » قّصه هاي خوب  اين  به  و  نوشتم 
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

راهي  از  يارانش  از  تن  چند  با  )ع(  عيسي  بود. حضرت  روزگاري  و  بود     روزي 
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«.   
يكي ديگر گفت: »وقتي هم زنده بود، تنش پاك نبود؛ حاال كه مرده است، بدتر!«    
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اينكه  مثل  است؛  باز  دهانش  هنوز  است!  بدجنس  »عجب  گفت:  هم  آِخري 
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. 
باوفايي بود؛ خوب پاسباني مي كرد و  اين سگ تا زنده بود براي صاحبش حيوان 
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 دريافت

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 ی 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.
   حضرت عيسي)ع( به همراهانش گفت: »  درباره ي آنچه ديديد، فكر كنيد«.
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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؟«


