
94

ه ها را �ي�ش ، �ش ن رو�ز �آ
س�ت           �باران و �بر�ز مي �ش

�تم و�ش �ت مي �ز من م�ش

س�ت ر�ز مي �ش �پروا�زه �ز

و�ت�تي �كه �زامه ا�ت را
وا�زد مارد �براي ما �ز

ه �ي�ش �ت �ش �باراِن �پسش
رام و �بي صدا ما�زد �آ

�ته �بودي و�ش ن �ز رد �آ

و�ب ا��ت و�بِ �ز و �ز حال �ت

�گر ما �تي �كه ��ز گ�ز �

�زو�ب ا��ت هه ي �ب �ب رد �ب

ه �تي �كه ما هم�ي�ش گ�ز �

�يم دا�ي رد �ا�يه ي حز

�تي �كه ما �ترار ا��ت گ�ز �

�يم ا�ي �ي ها �ب ا�ين رو�ز

س دوازدهم
 در

س دوازدهم
 در
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�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

�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

   درست و نادرست

1 نامه از جبهه ي جنوب آمده بود.

2 مادر از شّدت ناراحتي به گريه افتاد.

 قيصر امين پور
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كلمه هاي خوب، مهربان و زرنگ 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.

   برادر خوبم آمد.  معلّم مهربان رفت.    دانش آموزان زرنگ دويدند.

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

 دانشآموزان زرنگ

 آمد

برادر خوبم

 رفت

معلّم مهربان

 دويدند

 

 اين جمله ها از چند قسمت تشكيل شده اند؟ چرا؟

 چرا كلمه هاي » آمد، رفت، دويدند« باالي نمودار هستند؟
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 قّصه گویي و صندلي صميميت

 
به  گوش دادن   1

قّصه: به قّصه اي كه برايتان پخش 
مي شود، با دّقت گوش دهيد و به شيوه ي 
قّصه گويي آن توّجه كنيد. قّصه گو با باال و 

پايين آوردن آهنگ صدا، باعث جّذابيت 
قّصه مي شود.

 
تفك  تفّكر: حاال قّصه اي 2

مرور  در ذهن خود  كه شنيديد،  را   
كنيد و آن را به هر شكلي كه مي خواهيد، 
فضا،  مكان،  مي توانيد  شما  دهيد.  تغيير 

را  قّصه  رويدادهاي  و  شخصيت ها 
عوض كنيد. 

وقت  هر  گفتار:   3
 آماده شديد، روِي صندلي معلّم بنشينيد

و قّصه  ي خود را براي دوستانتان روايت 
كنيد. توّجه كنيد رويدادهاي داستان را 

به ترتيب بيان كنيد.

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.

4
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  بخوان و بينديش

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 
با خودش مي برد به سال ها قبل، به كوچه پس  را  او تو  به لب هاي پيرمرد و 
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 آن ها 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 
زبان  به  را  داستان ها  آن  نبود. من  كودكانه  آن ها  زبان  اّما  داشت؛  داستان هاي خوبي  كه  بودم 
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 آن ها 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.

        ديدن 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: »اين كه 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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اين كه  باز است؛ مثل  آِخري هم گفت: »عجب بدجنس است! هنوز دهانش 
مي خواهد كسي را گاز بگيرد!«

پس از اين كه هر يك از ياران چيزي گفت، آن حضرت فرمود: »اي دوستان! 
همه ي اين ها 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.
    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 ميشخصي به يكي از دوستانش نامه مينوشت. كسي پهلوي او نوشت. كسي پهلوي او 
نشسته بود و از گوشهي چشم، نوشتههايش را ميهايش را ميخواند. خواند. 

ه نگاه متوجه نگاه متوّجه نگاههاي پنهان او شد و از اين كار ناپسندش، هاي پنهان او شد و از اين كار ناپسندش، هاي پنهان او شد و از اين كار ناپسندش،  نويسنده
دزدي  من،  پهلوي  »اگر  نوشت:  دزدي اش  من،  پهلوي  »اگر  نوشت:  دزدي اش  من،  پهلوي  »اگر  نوشت:  نامهاش  در  و  آمد  خشم  به 
ننشسته بود و نوشتهي مرا نميخواند، همهي اسرار خود را برايت ي اسرار خود را برايت ي اسرار خود را برايت 

مينوشتم!«
وقتي آن شخص اين جمله را ديد؛ وقتي آن شخص اين جمله را ديد؛ وقتي آن شخص اين جمله را ديد؛ 
گفت:» من نامهي تو را نميي تو را نميي تو را نميخواندم.«

نويسنده گفت: » اگر نمينويسنده گفت: » اگر نمينويسنده گفت: » اگر نميخواندي، 
پس از كجا دانستي كه ياد تو در نامه پس از كجا دانستي كه ياد تو در نامه پس از كجا دانستي كه ياد تو در نامه 

هست؟«


