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�ت  ا�ب �ك�ي�نسش را �برداسش �باران، �نم �نم مي �بار�يد. مه�ت

ه�اي  ا�ن  و  د  �ي �كسش ي  �ت عم�ي �ن�نس  مد.  �آ �ي�ون  �ب ا�نه  �ن ا�ن  و 

ه�،  �ش ا�ين  �به  ه  ا�ن �ت �چدر�ش  �برد.  �ت  لدنّ هاري  �ب �ين  د��نسش

�به  او  �كه  �ب�د  ي  رو�ن اّول�ين  ا�ين  و  �ب�د  ده  �ش ل  �ت �ت م�ن

�با  �ك��چه  دو  د�يد  �ب مدرسه ي   . مي ر�ن�ت د�يد  �ب مدرسه ي 
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  . �ت داسش اصله  �ن ن ها  �آ ا�نه ي  �ن

ان م���ن�ت «.  د؛ » د�بس�ت ام مدرسه، �نما�يان �ش م ا�يران و �ن ، �چر�چ �ت سش �چ �ك��چه ي دوم �كه �گدن �ي  ا�ن �چ

. رد ا�ين  ا�نسش ا�ندا�ن�ت ّه ها او را �به �ياد دوس�ت �چ ادي �ب د، صداي �ش اط مدرسه �ش و�ت�تي وارد ��ي

؟«  �يس�ت د�يد هس�تي؟ اسم�ت �چ م��ن �ب : »دا�نسش �آ مد و �گ�ن�ت د�يك او �آ ي �نرن �ش ه د�ن�ت��ك ر�يرن �ن�ت لح�ن

ه هس�تم.«  سش �ن �ن : »من هم �ب �د�ش را م�ّ��ني �كرد. د�ن�ت� �گ�ن�ت ا�ب �ن مه�ت

�يه  �ب گي، �ش �ه ا ي ر�ن� ل�ي رد كالس، روي د�ي�ار ص�ن ن ها �به سم�ت كالس �ر�ك�ت �كرد�ند. �ب �آ

�بعد وارد كالس  �ترار مي داد�ند و  ن  ان را روي �آ ّه ها د��تسش �چ �كه �ب ي هاي هم�اه �م�ي �ب�د  �گ�سش �به 

ن  �آ �ك�ن دس�ت�ت را روي  : »�با�يد  �گ�ن�ت ه  سش �ن �ن �ب ؟«  �يس�ت �چرس�يد: »ا�ين �چ ا�ب  د�ند. مه�ت مي �ش

د، ا�ين  امده �با�ش �ي ي �به مدرسه �ن م��ن �ي. ا�گر دا�نسش �آ �د ام�و�ن رد كالس �ا�ن ا معل�م سش اري �ت �ب�گدن

�يامك مي دهد.«  ك �به �چدر و مارد�ش �چ �ه ي �ك��چ ص�ن

ل�ي  ِد �ب �ي �ته ي س�ن �ن �ن �به �ت ي هم ا�ن س�ت ي�ن � ي�ن معلّم �ب�د و �چ د�ند. را�يا�نه اي روي م� وارد كالس �ش

 . اس�ت د  م�ن ه�سش �ته ي  �ن �ت ن،  �آ �كه  د  نهم�ي �  � �چرس و �ب و  كاوي  �ب �ك�ن �با  ا�ب  مه�ت ا�با�ند.  مي �ت �ر  �ن كالس 

لم �ن�ري و  للكه ا�ن �ت د؛ �ب �ن �ت ا�ب �ندا�ش �چ ا��ت�ي د، �به �گ م�ن �ته ي ه�سش �ن �تن روي �ت ان �براي �ن��ش م��ن دا�نسش �آ

 ِ �ت ه �با ا�نلگسش سش �ن �ن ا��ب �ب�د. �ب �ي �ب ا�ب �ن�ي اده مي �كرد�ند �كه �براي مه�ت �ن ، اس�ت ان دس�ت �ت گاهي ا�ن ا�نلگسش

. �ت ا�ب �ن�سش ي �به مه�ت امد�گ��ي ��ش امي را �براي �ن �ي د �چ م�ن �ته ي ه�سش �ن �د روي �ت �ن

�كه  گي  � ر�ن ه�  �به  را  ي  ي�ن � �چ ه�  �ا�ني  مي �ت د،  م�ن ه�سش �ته ي  �ن �ت : »روي  �گ�ن�ت ا�ب  مه�ت �به  ه   سش �ن �ن �ب

د،  م�ن ا�ه ي ه�سش �تّ �ن �با  �يا  �ك�ني  �ا�ني دا�يره رسم  د، مي �ت م�ن �چرگار ه�سش �با  �ك�ني.  ي  اسش ّ �ن�ت دوس�ت داري،  

وا�تعي.« �كسش  ط  و �ن ا�ه   �تّ �ن و  �چرگار  ل  م�ش �ك�ني؛ ردس�ت  ه �گ�ي�ي  ا�ندا�ن را  او�يه ها  �ن
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ا��ال �چرسي،  و  ا�ن �الم  �چس  و  د  �ش كالس  وارد  معلّم  ه�نگام،  ا�ين  رد 

گل هاي  ا�ن  �ت�او�يري  را�يا�نه،  �با  ��چس  �كرد؛  م�ّ��ني  ّه ها  �چ �ب �به  را  ا�ب  مه�ت

�كرد. �نسش  �چ مي  مال�ي و  ا  �ب �ي �ن ي  �ت م�س�ي هم�اه  گار�نگ  ر�ن

ا�ب �كرد  گاهي �به مه�ت �با�ني �ن �نسش �ت�او�ير �به �چا�يان رس�يد، معلّم �با مه� و�ت�تي �چ

��ش  � �ب�د؛ �به كالس ما �ن ّه ها �به �ت �چ : »ا�ين �ت�او�ير، هد�يه ي من و �ب و �گ�ن�ت

ّه ها و  �چ �ن�يدن صداي دس�ت هاي �ب د�ند. �ش ّه ها �برا�يسش دس�ت �ن �چ مدي! « �ب �آ

اد �كرد.  �بان معلّم، او را دل�گرم و �ش د مه� �ن �ن د�يدن ��ب

�ين هاي ردس را  ي، �تم� سش م��ن كمك �نرم ا�نرنار �آ ّه ها �به � �چ د. �ب ا�ن �ش عن      ردس �آ

اده �كرد�ند. ردس،  �ن ي هم اس�ت ا�ن گاه م�ب ما�يسش �ن ا�نه و �آ �ن ا�ب ن ها ا�ن �ك�ت ام داد�ند. �آ �ب ا�ن

دا �كرده �ب�د.  �ي ه اي �چ ا�ن ي �ت ا�ي �ب �ي ، �ن ا�ب ن رو�ن �براي مه�ت كالس و مدرسه، �آ

ن  ا�ب ا�ن اّول�ي �اده دور هم س��گرم �گ�ن�ت و �گ� �ب�د�ند، مه�ت ا�ن �ب �كه �ن      سش

�چدر و مارد�ش داد.  �به  �چا�يگاه  را�يا�نه اي مدرسه را  ا�ني  �نسش �گ�ن�ت و  رو�ن مدرسه 

س�ت و �با هم س�ي �به  �ل كار �با را�يا�نه ا�ش �ب�د، �ن�ش عن ار �چدر �كه م�ش ��چس، �ك�ن

�بان كالس را د�يد�ند.  ن ها علكس هم كالسي ها و معلّم مه� د�ند. �آ �چا�يگاِه مدرسه �ن

اوري  ّ : »�ن�ن ده �ب�د؛ �گ�ن�ت �ال �ش �سش �ي �ن ا�ب �كه ا�ن د�يدن علكس ها �ن�ي �چدر مه�ت

 .» �ان �كرده اس�ت در كارها را �آ �ت ��ن�ت هاي علمي، �چ �ي�ش و �چ
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   درست و نادرست

1 خانواده ي مهتاب در منزل از اينترنت استفاده مي كردند.

2 براي نوشتن روي تخته ي هوشمند، به جز گچ، مي توان از قلم نوري و گاهي از انگشتان 

دست نيز استفاده كرد.

3 معلّم با پخش تصاوير زيبايي، به مهتاب خوش آمد گفت. 

   درك مطلب

1 در اّولين روز حضور در مدرسه ي جديد، چه چيزي مهتاب را دلگرم و شاد كرد؟

2 حضور و غياب در مدرسه ي هوشمند را با مدارس معمولي مقايسه كرده و يك خوبي آن 

را بيان كنيد.

3    شما ترجيح مي دهيد در مدرسه ي معمولي درس بخوانيد يا مدرسه ي هوشمند؟ چرا؟

.   4

     واژه آموزي 

 بیننده، شخصي كه چيزي را مي بيند.

 گوینده، شخصي كه چيزي را مي گويد.

 شنونده، شخصي كه چيزي را مي شنود.
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حاال شما بگوييد:

   نویسنده ،    .

   خواننده ،    .

   راننده ،    .

   نمایش

 يكي از موضوع هاي زير را انتخاب كنيد و درباره ي آن ها نمايشي طّراحي كرده  در كالس 

اجرا نماييد.

     فرض كنيد نزد مدير مدرسه رفته ايد و مي خواهيد درباره ي موضوعي با او صحبت كنيد.

   فرض كنيد با دوست صميمي خود صحبت مي كنيد.

 پس از اجراي نمايش، درباره ي تفاوت آن دو در گروه، گفت و گو كنيد. نتيجه اي را كه از 

بحث گروهي گرفتيد، براي هم كالسي هايتان بازگو كنيد.
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مي گذاشتم.  بزرگ  فروشگاه  آن  به  پا  كه  بود  باري  اّولين 
فروشگاهي كه آدم توي آن احساس گم شدگي مي كرد. فروشگاهي 
كه همه چيز داشت. به قول بابا از شير مرغ گرفته تا جان آدميزاد. جان 
آدميزاد را مي دانستم چيست؛ ولي هرچه فكر كردم نتوانستم بفهمم شير 

مرغ چه رنگ و طعم و بويي دارد. 
همه چيز دم دست بود. درست برعكس بّقالي آقا جواد كه با يك يخچال بزرگ جلويت، 
سد ساخته بود، اينجا مي توانستي هر چيزي را لمس و بعد انتخاب كني. اگر هم نمي خواستي، 
مي گذاشتي سرجايش، بدون اينكه يكي مثل آقا جواد غر بزند و بگويد: »تو كه خريدار نيستي، 

چرا وقت ما را تلف مي كني!«
بابا گفت: »درياي نعمت اينجاست، درياي نعمت! از شير مرغ تا...«

 بقيه اش را نگفت. نمي دانم يادش رفت يا اشكال ديگري پيش آمد. ادامه دادم: »جان آدميزاد«
     گفت: »احسنت! جان آدميزاد. چيزي توي دنيا نيست كه اينجا نداشته باشه.«

بودند.  خريد  مشغول  نفري  چند  مي كردي  نگاه  كه  هرجا  شلوغ.  فروشگاه  و  بود  جمعه 
چند نفري هم توي صف صندوق ها پول مي دادند و رسيد مي گرفتند و جنس ها را توي كيسه هاي 
پالستيكي مي گذاشتند. بابا گفت: »اينارو! پول مي شمارند! دنيا پيشرفت كرده، كارت اعتباري 

جاي پول رو گرفته.«
گفتم: »پول يه چيز ديگه است بابا، حّتي اگه چرك كف دست باشه.«

گفت: »تو هم كه مثل اينا فكر مي كني! كارت اعتباري كار صد بسته اسكناس رو مي كنه، 
اون وقت ما عاّلف پول شمردنيم.«

چشمكي زدم و گفتم: » اعتبار ما ! كارت اعتباري ما !«
خنديد و زد پشت شانه ام و گفت: »بارك اهلل، خوشم مياد كه به روزي!«

با نگاهش به گوشه اي اشاره كرد و گفت: »يه چرخ دستي بيار.« رفتم آن طرف. از ديدن 

  بخوان و بیندیش
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آن همه چرخ دستي خوشگل و بّراق ماتم برد. از بّچگي ديوانه ي هل دادن كالسكه و چرخ دستي 
بودم. يكي از چرخ ها را برداشتم و رفتم طرف بابا كه رفته بود ته فروشگاه تا چيزي را از قلم 
نيندازد. خودم را رساندم به بابا. داشت پودر لباس شويي برمي داشت. گفت: »ببين من چقدر به فكر 
مامانتم! واسش ده تا پودر برداشتم.« بعد ده تايي دستمال كاغذي برداشت و راه افتاديم. من هم 
از فرصت استفاده كردم و چيپس و پفك و شكالت هاي جورواجور برمي داشتم. چيزي نگذشت 

كه چرخ دستي پر شد. بابا گفت: »منوچهر! يه چرخ ديگه!«
يه چرخ ديگه برداشتم و دنبال بابا راه افتادم. رسيديم قسمت يخچالي، جايي كه دور تا دورش 
يخچال هاي ويتريني ديواري بود و پر از مواّد غذايي مثل سس و كره و ماست و خامه و اين جور 
چيزها. بابا كه هاج و واجي مرا ديد، طوري لبخند زد كه انگار خودش صاحب آن فروشگاه است.

  در يك چشم به هم زدن اين يكي چرخ هم پر شد از چيزهاي پاستوريزه و پاستونريزه. بابا 
گفت:»گمونم بايد زحمت آوردن يه چرخ ديگه رو هم بكشي.«

 گفتم: »بسه بابا. فكر بردنش رو هم بكن!«
گفت: »بردنش با من. امروز جمعه است و اتوبوس هاي واحد خلوت.«

گفتم: »اي واي! اين همه جنس را مي خواهي با اتوبوس واحد ببري؟«
شيشه  يك  راهش  سر  نبود،  بردار  دست  بابا  اّما  كرديم؛  حركت  صندوق  طرف  به  باالخره 
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خيارشور و يك شيشه ترشي به هواي خواهرم مينا برداشت. نزديك صندوق رسيده بوديم كه 
يك مرتبه گفت: »اي داد! يادم رفت!«

داشتم معني واقعي سكته را مي فهميدم. چون قلبم ايستاد. گفتم: »چي... چي يادتون رفت؟«
گفتم: »كش؟!«

گفت: »آره، مامانت سفارش كرد كه يه بسته كش هم بخرم. همين جا باش تا برگردم.«
بابا رفت و مرا با دو چرخ پر از جنس تنها گذاشت. خدا را شكر كردم كه كش يادش رفته. من 
كه خيال مي كردم كارت اعتباري اش را جا گذاشته. فكر نمي كردم اين فروشگاه كش هم داشته 
باشد. بابا برگشت با يك بسته كش؛ او با لبخند پيروزمندانه اي آن را در هوا تكان داد و گفت: 

»اينم كش. بزن بريم صندوق كه حساب كنيم.«
چرخ هايمان را هل داديم. چه كيفي داشت! گمانم براي آن همه بار، يك وانت هم كم بود. 

حاال چطور مي خواستيم آن ها را با اتوبوس ببريم، خدا مي داند. 
ايستاديم آخر يكي از صف هايي كه به صندوق مي رسيد. هفت هشت نفري جلويمان بودند. 

بابا نگاهم كرد. هيچ وقت او را اين طور شاد و سرحال نديده بودم. 
گفت: »چطوري؟«

گفتم: »مثل پلو تو دوري!«
اين جواب را از خودش ياد گرفته بودم و خوب مي دانستم دوري همان بشقاب است. گفتم: 

»انگار خيلي خوشحاليد!«
گفت: »پس چي! نصف جنس هاي فروشگاه را خريديم، اون وقت مي خواي خوشحال نباشم؟«

نصف جنس هاي فروشگاه! برگشتم و نگاهي به عظمت فروشگاه انداختم، تكان هم نخورده 
بود. كارگرهاي سبزپوش تندتند قفسه ها را پر مي كردند. نگاهم چرخيد طرف صندوق. يك مقّوا 

با خّط ناخوش ديدم. باورم نمي شد، چشم تنگ كردم كه راحت بخوانمش. خشكم زد.
گفتم: »بابابا....بابابا... بابا!«

گفت: »چته؟ حالت خوش نيست؟«
گفتم: »او....اون جا رو. مثل اينكه نوشته....«

گفت: »كجا؟« 
گفتم: »اونجا نوشته... نوشته، به علت خرابي دستگاه از پذيرش كارت اعتباري معذوريم.«

باباي بينوا هم خشكش زد. چشم هايش گرد شد. سبيلش را جويد و گفت: »يعني چه؟ مگه 



138

مي شه؟« و رفت طرف صندوق دار. صندوق دار هم همان حرف تابلو را زد. به اضافه ي اينكه امروز 
كامپيوتر خراب شده و چون جمعه است، كسي نيست آن را تعمير كند و اينكه كارت اعتباري 

امروز هيچ اعتباري ندارد. 
سر و صداي بابا فايده اي نداشت. پيش مدير فروشگاه هم رفت. آن هم بي اثر و بي ثمر بود. 
عصباني برگشت. چرخ ها را از صف بيرون كشيد و يواش يواش برگشت طرف قفسه ها. آرام گفتم: 

»عيبي نداره. حاال هيچي پول نداري؟«
پوزخند زد، ايستاد، كيف پولش را نشانم داد. فقط چند اسكناس هزار توماني داشت. 

از فروشگاه بيرون آمديم؛ با دست هاي خالي و قيافه هاي پكر ايستاديم تو ايستگاه. اتوبوسي 
كه آمد شلوغ بود. به زور چپيديم داخل اتوبوس؛ در، بدجوري فشارم داد و بسته شد. از كنار چشم 

ديدمش كه مي خندد حدس زدم كه چه مي خواهد بگويد. 
گفت: »خوب شد كه معامله مون نشد و گرنه با اون همه جنس چطور...« و باز خنديد. من 
هم خنديدم. هيچ وقت از خالي بودن دست هايم اين قدر خوشحال نبودم. دستي به شانه ام زد و 

گفت: »چطوري؟«
گفتم: »مثل پلو تو دوري!«

 فرهاد حسن زاده

 درك و دریافت

1 منظور از َمَثل » از شير مرغ تا جان آدميزاد « چيست؟

2 علّت شلوغي فروشگاه چه بود؟

3  پدر، در اين داستان چه شخصيتي داشت؟ از متن دليل بياوريد.

4  با توّجه به متن، دو تفاوت بّقالي هاي كوچك و فروشگاه را بيان كنيد.

5 استفاده از كارت اعتباري چه خوبي  و چه بدي دارد؟

6 چرا آن ها از اينكه نتوانسته بودند خريد كنند، راضي بودند؟

7  اگر شما جاي نويسنده بوديد داستان را چگونه تمام مي كرديد؟
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طفلي بسيار خرما مي خورد. مادرش او را نزد پيامبر 
برد و گفت: »به اين طفل بفرماييد خرما نخورد.« 

پيامبر فرمود: »امروز برو و فردا باز آي.«
روز ديگر، زن باز آمد. حضرت با مهرباني به كودك  

فرمود: »خرما نخور.«
زن گفت: »يا رسول اهلل، چرا ديروز به او نفرموديد؟«

پيامبر فرمود: »ديروز خودم خرما خورده بودم، حرفم 
در او تأثير نداشت.«  

َمثَل

رطب خورده، منع رطب، كي کند
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�كن   ما  �يارِ  را  �د  �ن ِل  �ن�ن �كنالهي،  ما  كار  رد   � �ن �ن �يك   ، رحم�ت �ن 
ر                  �آ ص�ا�ب  من،  �باِن  �ن رد  دا�يا  ر�ن �آ �با�ب  مس�ت �د،  �ن ده ي  �ن �ب دعاي 
دار       كام�ان  �د،  �ن  ِ ��ت ��ن رد  دارم�ا  امان  رد  �با�نم  �ن �تن،  گ�ن � �كرش  �ن 
�ا�نم  �ن حمد  ا  �ت ده  �ت  ��ن�ي �ت را�نمم�ا  طن  ��ن �بر   � �ت  ِ �نا�ت  ِ ا�ت ص�ن

       � �ا�ن و  �امّي  ��يي  �ت داو�ندا،  ��ن اطن �ن ��يسش  �ن دگاِن  �ن �ب �اِل  �به 

مي س�ا�يم �چا�ك�ت   ِ �نا�ت اي  �ن ا�يم�ش مي �گسش �كر�ت  �ن �ح  سش رد  �بان  �ن
م �اه�ي حن �ن را  �كس  ما   ،� �ت رن  �ب مالها،  اه�ي �ن مي �چ اه�ت  �ن �چ رد  رو،  ن  �آ ا�ن 

  بخوان و حفظ كن

 الهی نامه، عّطار نیشابوری


