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ون  ز�ز وان، ا� و�ج ، �ز ا�ج � �ت�ج و �ت . رد ا�ين مرحلٔه  �پ ارٔه ا�زسان اس�ت وّلد دو�ج زي، �ت وا� و�ج �ز

�زد و  �ي �ج وان را �ج و�ج �گ� �كه �ز م د�ي �ش م�زد دو �پ ا�ز �ي ؛ �ز �گ� �ز�يرز هس�ت طه اي د�ي م�زد را�ج ا�ز �ي ود، �ز ا �ز طه �ج �ج� را�ج

ود.  ا�ز مي �ش �ز �گ�ان �آ ا د�ي د �ج �يو�ز اس�ت �كه دوس�تي و �پ ؛ ا�ز هم�ين حج �گو�زه اس�ت �يس�ت و حپ د:�ك �گو�ي �جه او �ج

�زاسي �ج�سد. ودسش ا �جه �ز ك�زد �ت كمك مي � وان � و�ج زي اس�ت �كه �جه �ز ا�ز ردو� �ي ه �جه �ز س�ت
اط، وا�ج �ج  ا�ين ار�ت

د.  ده ا�ز وده سش �گِ� وي، �گ�ش � سسش دگاِن �پ �زد�كه رد �ج�ا�ج� د�ي ي هس�ت ره ها�ي �ج �ز ِد او و �پ �ت اِن �ز �ج �گ�ان، �ز  د�ي

ي  ا�ي �كو�ز ي �ج�اي سش و�ج ان مي ده�زد و همراهان �ز ز�تي را �جه ما �زسش �
�يك �ج ان وا�تعي، راه �ز دوس�ت

د، ع�ي�ج ها را هم  ور�ز م مي �آ �ش �ي�ش �پ ي ها را �پ و�ج در �كه �ز ي�زه، همان �ت � �ي ل �آ �زها م�ش �زد. �آ ه�تر هس�ت �ج

�زد. رسم دو س�تي،  ا�ز مي �گو�ي �ج اهو،  ي ه�ي �ج و  ي صدا  �ج ا�ين همه را  ه  لك �آ   �ز  � �زد و مهم �ت ا�ز زما�ي ما مي � �جه 

د  د�ي �پ را  ي  ا�ي �كو�ز ودسش �ز و  ي  د�ي�ش ا�ز ا�ز �ج �ز�ص�ت  �كه  اس�ت  ن  �آ ؛ ردس�ت  �يس�ت �ز ي�زه  � �ي �آ �كس�تن  سش

م. �تن �ج�دار�ي � ر�ز ز�ا�ت م و گامي �جه �وي � ور�ي �آ

متن هاي تعليمي، با هدف آموزش و اندرز، نوشته شده اند، از اين رو ، خواننده بايد آهنگ 
 و لحن متناسب با فضاي تعليمي را رعايت كند. در لحن تعليمي، خواننده با حفظ روحية 
 نيك انديشي و خيرخواهي،   نرمي و ماليمت در گفتار را به كار مي گيرد. حفظ آرامش و نرم گفتاري، 
بر تأثير كالم اندرزي مي افزايد، البته گاهي اندرز و تعليم با زنهار و پرهيز، همراه است و 

نبايد آن را با لحن دستوري و فرمان، يكي دانست.
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راس�ت مود  �ن �ب و 
�ت �ش 

�ت �ن ون  �چ �نه،  �ی طاس�تاآ �ن ن  �ت س �ک �ش �ی�نه  �ی اآ ن  ، 
ک

� �ش ود  �ن

ه ای( �ج گ�ز امي � �ز                                                                                                                     )�ز
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پروين اعتصامي

اس�ت ی 
گ

�
ا�یس�ت �ش و  کار  �گهِ  ی، 

ن
وا� �یس�ت�ب

�ن دار  �ن �چ و  دی  ود�چس�ن �ن �گهِ 

د؟ ر�ی
�ن واهی  �ن �که  ارن  ی،  �ت

رو�ن �ب�ن و  �یس�ت�چ
�ن ار  ارن �ب به  � ی 

ن
وا� �ب اِع  م�ت

وی م�ب �ت  �ی�ت ح�ت رن  �ب ُمر،  �شِ م�ت  �ی �ن �یس�ت�ن
ار �ن ر �ب

گ
رص�ت  ،         د� ه �باری اس�ت �ن

�ک

�ب
�ک راه  ر  �ب راس�ت   ،  رِه  ارن  �چ  �ی �یس�تَم�چ

وار �ن به د�ی �ت � و رد هس�ت ، حا�ب �چ

سعی و  اری  رد�ب �ب ادگان  ،  رن اآ  ِ �یس�ترن
�ن عار  ن  �ت

مو�ن اآ  ، امورن �ی �ب

ر
گ

� �ن رَد  ود  �ن به  � ر�ت  ص�ی �ب م 
�چ�ش به  �یس�ت�

�ن گار  �ن رن �ی�نه،  �ی اآ رد  ا  �ت را  و 
�ت

د �ش روار  �ن و�شه،  �ن و  دا�نه  �یس�تهمی 
�ن روار  �ن و�شه  �ن هر   ، ارن عن رن      اآ

د �ن �چ و  اس�ت  ردس  ام   ،  ا�یّ کار  �یس�تهمه 
�ن ار  �ی هسش رد 

گ
ا� �ش �که  ا  �ن رد�ی

5

1
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1  نويسنده به چه نوع ارتباط هايي در دوران نوجواني اشاره كرده است؟

2  ويژگي هاي مشترك آيينه و دوست را بيان كنيد. 

3  به نظر شما چه ارتباطي ميان دو بخش نثر و شعر درس وجود دارد؟ 

. ...................................................................................................  4

به بيت زير، توّجه كنيد:

نيست«»چو بفروختی، از كه خواهی خريد؟ بازار  بـه  جـوانی  متـاع 

را مطرح مي كنيم.  پرسشي  آن،  نفي  يا  رد  براي  و گاهي  بر سخن  تأكيد  براي  گاهي 
همان گونه كه مي بينيد در مصراع اّول بيت باال، پرسشي مطرح شده است. مقصود گوينده 
آن نيست كه جواني را از چه كسي خواهي خريد؟! شاعر خود از اين موضوع آگاه است. قصد 
او تأكيد بر اِنكار اين موضوع است كه دورة جواني، قابل خريد و فروش نيست؛ چنانچه از 
اين دوره به خوبي بهره نگيري، به  هيچ   روي نمي تواني آن را جبران كني؛ يا اگر شخصي به 
ديگري بگويد: »من كي اين حرف را زدم؟«، منظور او اين است كه من اين حرف را نزده ام. 

به اين گونه پرسش ها، »پرسش اِنكاري« مي گويند. 

1   دربارة مفهوم جملة » المؤمُن ِمرآُة المؤمن« و ارتباط آن با درس بحث و گفت وگو كنيد. 

2  بيت زير، كدام ضرب الَمَثل را به ياد مي آورد؟ دربارة ارتباط آنها توضيح دهيد.

ز آغـاز، هـر خـــوشه خــروار نيستهمــي دانـه و خـوشه، خـروار شد



28

 در نوشتن واژگاني مانند پائيز، آئينه، كجائيد و.... به جاي همزه، بهتر است از حرف »ي« 
بهره گيريم. مانند : پاييز، آيينه و...

نيستبه چشم بصيرت به خود در نگر زنگار  آيينه،  در  تا  را  تو 

1 در ميان كلمه هاي زير، هم خانوادة كدام واژه ها در متن درس به كار رفته است؟ آنها را 
بيابيد و بنويسيد:

سعيد مساعي،  دوام،  صبور،  احتياج،  مبصر،  مغتنم،  يوم،  حّجت،  غني، 

2 در بيت زير كنايه ها را مشّخص كنيد و معنی آنها را بنويسيد.

چو در هست،  حاجت به ديوار نيست مپيـچ از ره راسـت بر راه كـج 

3 با ذكر دليل، گونه هاي پرسش را در بيت های زير مشخص كنيد.

يا كه داند كه بر آرد گل صد برگ از خار؟ كه تواندكه دهد ميوة الوان از چوب؟
عـّزتت چيسـت ؟ عـزيزيت كـدام ؟ خـار بر پشت زني زين سـان گـام
باب هـر شـب كه روي به جامـة خـواب اين  انـدر  تأمـل  نيـك  كن 
افـزود؟ چه  تو  علـم  به  روز،   وز كـردة خـود، چه بـرده اي سـود؟كـان 
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بازنويسي از مرزبان نامه، سعدالّدين َوراوينی

باغباني  رفت.  بيرون  صحرا  تماشاي  به  خسروي  روزي 
پير و سالخورده را ديدكه سرگرم كاشتن نهال درخت بود. 
فرتوتي،  و  كهنسالي  موسم  در  پيرمرد،  خسروگفت:»   اي 
كار اّيام جواني پيشه كرده اي. وقت آن است كه دست از 
اين ميل و آرزو برداري و درخت اعماِل نيك در بهشت 
بنشاني، چه جاي اين حرص و هوِس باطل است؟ درختي 

كه تو امروز نشاني، ميوة آن كجا تواني خورد؟  «
باغبان پير و پاك دل گفت:» ديگران نشاندند، ما خورديم، 

اكنون ما بنشانيم تا ديگران خورند«. 
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ا  �ج دمي  �آ �كه  ه�زگامي   . ا�زسان اس�ت ا�ز هاي  �ي �ز ن 
��ي مهم �ت ا�ز  كي  � �ي �گ�ان،  د�ي ا  �ج د  �يو�ز �پ و  دوس�تي 

�ي�ش رو �ج�دارد، ا�گ� دوس�تي،  ن را ا�ز �پ د �آ وا�ز ي �زمي �ت زها�ي � ود �كه �جه �ت ارو مي �ش ا مسٔ�له اي رو�ي كل �ي مسش

ان رد �تمام  ود؛ رد وا�تع دوس�ت حالي و �ز�س�زدي او مي �ش و�ش اع�ش �ز ك�زد، �ج ا وي همراهي و همدلي � �ج

و  و�ج  �ز �يك دوس�ت  ا  �ج ك�ز�زد. مصاح�ج�ت  مي � كمك  � ما  �جه  ي،  وسش ا�ز �ز و  ي  وسش �ز گي،  دل �ز �ز ه هاي  لحطز

اي ردون را رد  كي و ص�ز � رام�ش و س�ج ي اس�ت �كه ا�ساس �آ �گ�يرز ِم دل ا�ز ِ �زس�ي �ش ون و�ز همحپ
ا،  �ج ك�ي � سش

د:  ك�ز�ي ّه � و�ج ، �ت دار دوس�ت اي سعدي ا�ز د�ي �ج �ي د. �جه ا�ين �تصو�ي� �ز ده مي سا�ز �ز ما �ز

و�ت   دارد؟  ی �چه دن
ن
�ب ،  دا� ا�ی ار عن دار �ی اردد�ی �ب �ب سش�نه ای  �ت ر  �ب ان  ا�ب �ی �ب رد  �که  َا�بری 

د، رد  ز�اوان دار�ز � ان  �گس�ترده و دوس�ت اطي  �ج ٔه ار�ت لك �ج �كه سش ز�ادي  ا� زي،  ك�زو� � گي  دل �ز �ز هان و  �ج رد 

د  ا�ي �ج ن  ا�ج�ا�ي �ز �ج د؛  ه�تري دار�ز �ج زي  سما�
زي و �ج د و سالم�ت روا� ��ز گي مو�زّ�ت �ت دل �ز واري هاي �ز �ج�ا�ج� د�ش

م.  �ي اسش د �ج �ي و�ج و م�ز اد دوس�تي هاي �ز حج ي ا�ي م و رد �پ دا�ز�ي اط ها را �ج �ج ه ار�ت ِ ا�ين �گو�ز �ش اهمّ�ي�ت و ار�ز

مصأ��ج  ��ين  �گ�ين �ت س�ز ا�ز  كي  � �ي ي،  زها�ي � �ت �گ�  د�ي ان  �ي �ج �جه  ؛  اس�ت �زم�گ�ين  همواره   ، ي دوس�ت �ج ا�زسان 

زي«.  دگا� �ز ي دوس�ت �ز دارد، �ج �زان �ز و�تي حپ ،»�ز اس�ت

و  د��و�ز  معلّمان  مارد،  و  در  �پ ا  �ج ور�ت  م�ش د،  مي رسا�ز اري  �ي ما  �جه  ز�اد  ا�  ِ �زاحز�ت سش ه رد  �پ �ز �آ

س�ي�ج هاي ا�ين مس�ير  د و �آ گاه مي سا�ز اِه ا�ين راه �آ ر�جه اس�ت �كه ما را ا�ز دام و حپ �ج ا �ت مر�جّ�ياِن �ج
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ي رد  �ي�ت�ت �گ��گ  ها�ي �زد اّما ردح�ت �ز زي �كه ال�ز دوس�تي مي �ز د �كسا� ار�ز ه �جس�ي ان مي دهد. �پ را �زسش

: ه اس�ت �ين �گ�ز�ت �ز اعری حپ �زد. سش �زدان هس�ت امٔه �گوس�ز حج

د �ب اِر  �ی ارن  رن  ر�ی
گ

می � ی  ، 
ن
وا�

�ت ا  د�ت �ب ماِر  ارن  ود  �ُب ر  د�ت �بَ د،  �ب ار  �ی

د �ن رن ان  ر حب �ب و را 
�ت ها  �ن �ت د،  �ب دماِر  �ن ر ا�یمان رن ان و �ب ر حب د،  �ب اِر   �ب �ی
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ا�ك�م  ر�ول  �كه  اس�ت  �ت  �م�ي و  مهم  �زان  حپ ا�زسان  �ك�دار  و  َم�ز�ش  �ج�  �ين  هم �زسش اريِ  ٔا�ش�ير�گدز �ت

 .» ود اس�ت �ين �ز �ين دوس�ت و هم �زسش �ي �زد: »ا�زسان �ج� د�ين و �آ ز�ما�ي �ه-مي � ه و �آ -صّ�ي   الّله ���ي

د:  �زوی مي �گو�ي ي عزرز ا�ي س�ز

د �ت   ِ  �ب ن �که صح�ب �ی
سش م �ن

دان ، �ک ا �ب د»  �ب �ن
�ک د  ل�ی �چ را  و 

�ت ی  ، 
ک

ا� �چ ر�چه 
گ

�

را ی 
گ

ر� رن �ب ن  د�ی �ب ی  ا�ب �ت �ن د«اآ �ن
�ک د  د�ی ا�چ �ن ر،  ا�ب ل�ّکه ای 

 : ورده اس�ت ان �آ  سعدی رد گ�س�ت

ان م�تّهم �گ�دد«.  ِ ا�يسش �ت�ت �ك�زد، �جه طر�ي ان رد او ا�ش� �ز ِ ا�يسش �يع�ت �زد، ا�گ� �ز�يرز ط�ج �ي دان �زسش ا �ج »هر�كه �ج

د: ز�ما�ي �ين مي � �ز هم�پ

س�ت �ش �ن �ب دان  �ب ا  �ب وح 
�ن د»  �چسر  �ش م 

�گ �ش 
ّو�ت �ب �ن دان  ا�ن حن

د �ن �چ ی  رورن ه�ن   ،  �ک اصحا�ب  د! «��گ  �ش مردم  و  �ت 
ر�ن

گ
� کان  �ی �ن ی  �چ

ا  �ج زي  � �ي هم �زسش �كه  ه  همان �گو�ز  . اس�ت د  �ج �ين  ٔا�ش�يرِ   هم �زسش �ت دن،  سش گمراه  � �تماعي  احج �زه هاي  م�ي �ز ا�ز  كي  � �ي

ه  �ك اس�ت  ده  سش ا�ج�ت  �ش ر�جه،  �ج �جه  �ت  ، اس�ت �يك  �ز كارهاي  �جه  �گ�ا�ي�ش  مهّم  �امل   ، و�ج �ز  ِ دوس�ت

ار و همدم  �گ�ي و �ي د، �امل و�ي�ا�ز �ت �ج ز�ي گ�يرد و ر� ار و �ك�دار دوس�ت �ت�ار مي � ز�ت ٔا�ش�ير ر� ��ت �ت ا�زسان، �ت

. ّ�ت م�تعالي ا�زسان اس�ت ص�ي حز �ش
�ور�ش  گ�يري و �پ كل � اع�ش سش �كو �زصال، �ج �ي �ز

د ا�ی �ب بِه  � و، 
�ت ارن  و 

�ت ِن  �ی
سش دهم �ن ا�ی رن �ی�ن ن �ب ل و د�ی

و را ع�ت
ا �ت �ت
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1  در متن درس، چه كساني به عنوان مشاوران خوب، معّرفي شده اند؟ 

2  به نظر شما چرا سعدي، پسر نوح )ع( را با سگ اصحاب كهف، مقايسه كرده است؟ 

3  چرا بايد از معاشرت با هم نشين بد، پرهيز كرد؟

. ...................................................................................................  4

 صفت برتر و برترين )صفت های سنجشی(

به جمله های زير، توّجه كنيد.

 حسن، خانه ای بزرگ تر از خانة علی خريد.  

  زهرا رفتاری دوستانه تر از فرنگيس دارد. 

در جملة نخست، خانة حسن با خانة علي، مقايسه شده  است، در جملة دوم برتري زهرا 
در مقايسه با فرنگيس بيان شده است. 

 هرگاه بخواهيم دو چيز را با هم بسنجيم و يكي را بر ديگري برتري بدهيم، از »صفت برتر«  يا 
»  تفضيلي « بهره مي گيريم، در اين نمونه ها، خانة حسن از نظر اندازه، بزرگ تر از خانة علي 

و دوستی زهرا بيشتر از فرنگيس، بيان شده است. 
نشانة صفت برتر يا تفضيلي، پسوند» تر« است كه به آخِر صفت  ساده، افزوده مي شود؛ 

مانند: خنك تر، قوي تر، زيباتر، آسوده تر. 

صفت برتر، وابستة پسيِن اسم است مانند: هوای تبريز ُخنك تر از هوای يزد است.

اكنون به جمله هاي زير، توّجه كنيد:
 آقای حسينی، مهربان ترين معلم مدرسه است. 

  نثر گلستان سعدی، بهترين نثر ادب فارسی است. 
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در جملة نخست، آقاي حسيني با ديگر معلمان مدرسه مقايسه شده و مهربان ترين 
آنها توصيف شده  است و در جملة دوم، نثر گلستان سعدي با ديگر نثرهاي ادب فارسي 

مقايسه شده و بر همه برتری داده شده است. 

نشانة صفت »برترين« يا »عالي«، پسوند »ترين« است. اين نشانه، همواره به آخر 
صفت ساده، افزوده می شود. 

در صفت برتر، مقايسه ميان دو چيز صورت مي گيرد، اّما در صفت برترين يك چيز 
با چيزهاي ديگر) يعني يك نمونه با انواع خود( سنجيده مي شود. صفت  برترين، وابستة 

پيشيِن اسم است مانند: مهربان ترين معلّم

صفت برترين صفت برتر صفت ساده

پاك ترين پاك  تر پاك

آرام ترين آرام تر آرام

1 دربارة آيات، روايات و داستان ها و اشعار ديگري كه دربارة دوستي و دوست يابي دورة 
نوجواني شنيده يا خوانده ايد، گفت وگو كنيد.

2 دربارة بيت زير، گفت وگو كنيد و نتيجه را به كالس گزارش دهيد.

اَبري كه در بيابان بر تشنه اي بباردديدار يار غايب، داني چه ذوق دارد؟ 
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1  حرف های جدول را به گونه ای به هم بپيونديد كه واژه هايی از متن درس به دست آيد.

6 5 4 3 2 1

ط ب ء ا ص م 1

ر س ا خ خ ع 2

ی ه ل ء س م 3

ق و ذ ل ا ی 4

ت ل ا ص خ ق 5

2 كلمة مناسب را با توّجه به جمله، انتخاب كنيد.

الف( تنهايی، يكی از ………… مصائب است. )سنگين ، سنگين تر، سنگين ترين(
ب( يار بد، ………… بَود از مار بد. )بد، بدترين، بدتر(

ج( ميهن ما ………… از هر كشور ديگر جهان است . )زيبا، زيباتر، زيباترين(

3 دو نمونه پرسش اِنكاری از درس های پيشين بيابيد و بنويسيد. 
..........................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................

4  مفهوم كلّي حكايت زير را در يك بند بنويسيد. 
يكي از بزرگان، پارسايي را گفت:»چه گويي درحِقّ فالن عابد كه ديگران درحِقّ وي 

به طعنه، سخن ها گفته اند«. 
گفت: »بر ظاهرش، عيب نمي بينم و در باطنش، غيب نمي دانم«. 

گلستان سعدي
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هلن كلر، زني نابينا و نويسنده است كه براي درك بهتر معجزة آفرينش، ما را به 
بهره گيري از قابليت هاي وجودمان دعوت مي كند. اينك خالصه ای از زندگی او را از زبان 

خود او می خوانيم:

من در تابستان سال 1880 ميالدی در ايالت » آالباما« متولّد شدم. تا  هنگام 
ناخوشی كه مرا از بينايی و شنوايی محروم كرد، در خانة كوچكی زندگی می كردم 
كه ديوار های آن از شاخه های َعَشقه و گل سرخ و پيچك پوشيده بود. ابتدای 
زندگی من مانند ديگران بسيار ساده بوده است. در شش ماهگی می توانستم با 
لكنت زبان بگويم: »حال شما«. يك ساله بودم كه به راه افتادم اّما آن روز های 
خوش ديری نپاييد. بهاری زودگذر، تابستانی پر از گل و ميوه و خزانی زّرين به 
سرعت سپری شدند. سپس در زمستانی مالل انگيز همان ناخوشی كه چشمان 
و گوش های مرا بست، فرا  رسيد و مرا در عالم بی خبرِی طفل نوزادی قرار داد. 
پس از بهبود، هيچ كس ــ حّتی پزشك ــ نمی دانست كه من ديگر نه می توانم 
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ببينم و نه می توانم بشنوم. تدريجًا به سكوت و ظلمتی كه مرا فرا گرفته بود، عادت كردم و 
فراموش كردم كه دنيای ديگری هم هست. 

   يادم نيست كه در ماه های اّول بعد از ناخوشی چه وقايعی رخ داد؛ فقط می دانم كه 
دست هايم همه چيز را حس می كرد و هر حركتی را می ديد. احساس می كردم كه برای 
گفت و گو با ديگران محتاج وسيله ای هستم و به اين منظور، اشاره هايی به كار می بردم ولی 
فهميده بودم كه ديگران مانند من با اشاره حرف نمی زنند، بلكه با دهانشان تكلّم می كنند. 
گاهی لب های ايشان را هنگام حرف زدن لمس می كردم اّما چيزی نمی فهميدم. لب هايم را 
بيهوده می جنباندم و ديوانه وار با سر و دست اشاره می كردم. اين كار گاهی مرا بسيارخشمگين 
می كرد و آن قدر فرياد می كشيدم و لگد می زدم كه از حال می رفتم. والدينم سخت مغموم 
بودند؛ زيرا ترديد داشتند كه من قابل تعليم و تربيت باشم. از طرف ديگر، خانة ما هم از 
پيدا كردند.  يا الل ها بسيار دور بود. سرانجام معلِّم شايسته ای برای من  نابينايان  مدارس 
مهم ترين روز زندگِی من كه هميشه آن را به ياد دارم، روزی است كه معلّم نزد من آمد. اين 

روز سه ماه پيش از جشن هفت سالگی ام بود. 
بامداِد روز بعد معلّمم مرا به اتاقش برد و عروسكی به من داد. پس از آنكه مّدتی با اين 
عروسك بازی كردم، او كلمة »عروسك« را در دستم ِهّجی كرد و من كه از اين بازی خوشم 
آمده بود، كوشش كردم از وی تقليد كنم. وقتی موّفق شدم حروف را درست با انگشتان هّجی 
كنم، از شادی و غروری كودكانه به هيجان آمدم. روزی معلّمم مرا به گردش برد و دستم را 
زير شير آب قرار داد. همان طور كه مايِع خنك روی دستم می ريخت، كلمة »آب« را روی 
دست ديگرم هّجی كرد. از آن هنگام حس كردم كه از تار يكی و بی خبری بيرون آمده ام و 

رفته رفته همه چيز را در روشنايی خاّصی می بينم. 
روی  و  می برد  مزارع  سوی  به  و  می گرفت  را  دستم  معلّمم  می رسيد،  فرا  بهار  چون 
علف های گرم، درس خود را دربارة طبيعت آغاز می كرد. من می آموختم كه چگونه پرندگان 
از مواهب طبيعت برخوردار می شوند و خورشيد و باران چگونه درختان را می رويانند. به  اين 
بر  انداختم. هر چه  با اشتياق به كار  را  ترتيب، كم كم كليد زبان را در دست گرفتم و آن 
تحقيقاتم  و  كنجكاوی  دامنة  می آموختم،  لغت  بيشتر  چه  هر  و  می شد،  افزوده  معلوماتم 
وسيع تر می گشت. معلّم جمله ها را در دستم هّجی می كرد و در شناختن اشيا كمكم می كرد. 
اين جريان چندين سال ادامه داشت، زيرا طفِل كر و الل يا نابينا به سختی می تواند مفاهيم 
مختلف را از سخن ديگران دريابد. حال حدس بزنيد كه برای طفلی كه هم كر     و الل و هم 
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نابيناست، اين اشكال تاچه حّد است. چنين كودكی نه می تواند آهنگ صدا را تشخيص بدهد و 
نه می تواند حاالت چهرة گوينده را ببيند. 

معلّمم  را هّجی كنم،   لغت  توانستم چند  بود. همين كه  دوِم تحصيالِت من خواندن  قدم 
كارت هايی به من داد كه با حروف برجسته كلمه هايی بر آنها نوشته شده بود. لوحی داشتم 
كه بر آن می توانستم به كمك حروف، جمالت كوتاهی را كنار هم بچينم. هيچ چيز به اندازة 
لغت های  دنبال  به  و  گرفتم  را  ابتدايی  قرائت  كتاب  آن،  از  پس  نمی كرد.  شاد  مرا  بازی  اين 
آشنا گشتم. از اين كار لّذت می بردم. معلّمم استعداد خاّصی در آموزش نابينايان داشت. هرگز 
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با پرسش های خشِك خود مرا خسته نمی كرد. بلكه مطالب علمی را نيز آهسته آهسته در 
نظرم زنده و حقيقی می ساخت. كالس درس ما بيشتر در هوای آزاد بود و درختان، گل ها، 
ميوه، شبنم، باد، باران، آفتاب، پرندگان همه موضوعات جالبی برای درس من بودند. واقعة 
مهّمی كه در هشت سالگی برايم پيش آمد، مسافرتم به »بوستون« بود. ديگر من آن طفل 
بدخو    و بی قراری نبودم كه از همه متوّقع باشم كه سرم را گرم كنند. در قطار كنار معلّمم 
آرام می نشستم و منتظر می ماندم تا آنچه را از پنجرة قطار می بيند، برايم شرح دهد. در شهر 
بوستون به مدرسة نابينايان رفتم و بسيار زود با اطفال آنجا آشنا شدم و چقدر لّذت بردم وقتی 
دريافتم كه الفبای آنها عينًا مانند الفبای من است. كودكان نابينا آن قدر شاد و راضی بودند، 

كه من درد خود را در لّذت مصاحبت آنان از ياد بردم.
در ده سالگی حرف زدن را آموختم. قبالً صداهايی از خود در می آوردم. اّما مصّمم شدم 
كه سخن گفتن را بياموزم؛ معلّم تازه ای برايم آوردند. روش اين معلّم آن بود كه دستم را 
به نرمی روی صورت خود می كشيد و می گذاشت كه حركات و وضع زبان و لب هايش را 
هنگام سخن گفتن احساس كنم. هرگز شادی و لّذتی را كه از گفتن اّولين جمله به من دست 
داد،  فراموش نمی كنم. اين جمله اين بود: »هوا گرم است.« بدين طريق دِر زندان خاموشی 
من شكسته شد اّما نبايد تّصور شود كه در مّدت كم توانستم مكالمه كنم. سال ها شب و روز 

كوشيدم و هميشه به كمك معلّم نيازمند بودم.
گاهی در ميان تحصيالتم به سفر می پرداختم. اين سفر ها و بازديد ها دامنة معلومات مرا 

وسيع كرد و مرا به درِك دنيای واقعی واداشت. 
دو سال در مدرسة كر و الل ها درس خواندم. عالوه بر خواندن لبی و تربيت صدا به 
خواندن حساب، جغرافيا، علوم طبيعی و زبان آلمانی و فرانسه پرداختم.  معلّمان اين مدرسه 

می كوشيدند كه همة مزايايی را كه مردم شنوا از آن برخوردارند، برای من فراهم كنند.
در شانزده سالگی وارد مدرسة دخترانه ای شدم تا خود را برای ورود به دانشگاه آماده 

كنم. با شور بسيار شروع به كار كردم.  
كار  اشكال  رسيد.  فرا  نهايی  امتحانات  مدرسه،  اين  در  سال تحصيل  سه  از  پس 
سرانجام  تا  برداشتم  راه  سر  از  را  موانع  همة  بسيار  كوشش  و  با سختی  اّما  بود  فراوان 
آرزويم برای رفتن به دانشگاه تحّقق يافت. البّته در دانشگاه هم با اشكاالت سابق مواجه 
به  زودی  اّما  افسرده می كرد  بودم. روز هايی می رسيد كه سختی و زيادی كار روح مرا 
اميد خود را بازمی يافتم و دردم را فراموش می كردم؛ زيرا كسی كه می خواهد به دانش 
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حقيقی برسد، بايد از بلندی های دشوار به تنهايی باال برود. من در اين راه بار ها به 
باالتر  اميدوار می شدم و  به جلو می رفتم، سپس  عقب می لغزيدم، می افتادم، كمی 
در  كه  فنو  نی  از  يكی  می شد.  نمايان  برابرم  در  نا محدود  افقی  كم كم  تا  می رفتم، 
حين تحصيل آموختم، فّن بردباری بود. تحصيل بايد با فراغ بال و تأنّی انجام گيرد. 
امتحانات بزرگ ترين ديو های وحشتناك زندگی دانشگاهی من بودند اّما من پيوسته 

پشت اين ديو ها را به خاك می رساندم. 
 تا حال نگفته ام كه تا چه حد به خواندن كتاب عالقه مند بوده ام. كتاب در تحصيل   و 
تربيت من بسيار مؤثّر بوده است. كتاب برای من مانند نور خورشيد بود و ادبّيات بهشت 
 موعود. هرگز نقايص جسمی، مرا از هم نشينِی دل پذير دوستانم ـ يعنی كتاب هايم ـ
باز نداشته است. آنچه خود آموخته ام و آنچه ديگران به من آموخته اند، در مقابل   
جذبه ای  كه كتاب به من داده هيچ است؛ اّما سرگرمی من تنها كتاب نيست. موزه ها 
نّقاشی و مجّسمه سازی برای من منبع سرور است. از گردش  در  و نمايشگاه های 
طبيعت و قايق رانی بسيار لّذت می برم. به نظر من در هر يك از ما به نحوی استعداد 
ادراك زيبايی ها نهفته است. هر يك از ما خاطراتی ناپيدا از زمين، سبزه و زمزمة آب 
داريم كه نابينايی و ناشنوايی نمی تواند اين حس را از ما بربايد. اين يك حّس روانی 

است كه در آنِ   واحد هم می بيند، هم می شنود و هم احساس می كند. 

داستان زندگی من، ترجمۀ ثمينه   پيرنظر )باغچه بان(

1  هلن کلر پس از بىمارى به وسىلٔه کدام ىک از حواس پنج گانٔه خود با جهان خارج ارتباط داشت؟ 
2  منظور کلر از اىن جمله ها »در اىن راه بارها به عقب مى لغزىدم، کمى جلو مى رفتم سپس امىدوار 

مى شدم« چىست؟ 
3  نوىسنده چه چىزهاىى را براى خود نور خورشىد و بهشت دانسته است؟ 
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