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 درس پنجم

�ي �بود  رگان �شرو�تم�ذ هري، �با�ذ گاري. رد �ش ي �بود و رو�ذ رو�ذ

�بود. او  �بان  �ذ �ين  ير � ا و �ش �ب �ي �ذ . طوطي  �ت �كه �يك طوطي دا�ش

�ت  هر رو�ذ �با طوطي، ��ذن مي �گ�ذ�ت و ا�ذ ص��ب�ت ها�ي�ش ل�ذّ

مي �برد. 

�. او  ر �ك�ذ ان س�ذ �و��ت م �گر�ذ�ت �به ه�ذ ي �تصم�ي رگان، رو�ذ �با�ذ

الما�ذ�ش  ان و عذ ، �براي دو��ت ري مي ر�ذ�ت هر �بار �كه �به س�ذ

ورد.  ه��يه اي  مي �آ

دو��ت  ار  �ب��ي را  ود  �ذ طوطي  رگان،  �با�ذ

هم  او  �براي  �كه  �بود  كر  � �ذ ن  ا�ي و رد  �ت  مي دا�ش

اورد؛ اّما �ذمي دا�ذ��ت �په  �ي ي �ب ها�ي ا�تي �گران  �ب سوعذ

�پ�...  .� �ك�ذ �ال  و�ش �ذ را  طوطي  �كه  �ذرد  �ب
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ان ارمعذ واهي  �ذ »�په  را  طوطي  ان؟«�گ�ذ�ت  �و��ت ه�ذ طّه ي  �ذ ا�ذ  كاَرَم�ت 
طوط�يان ا  �ب �ذ »�آ �كه  طوطي  ن  �آ �يان�گ�ذ�ت  �ب ما  �اِل  �ذ  ن  �كُ �ذي،  �ي �ب �ب ون  �پ

ما��ت ا�ت سش �ت !« كان �ذالن طوطي �كه م�ش سمان، رد ��ب� ما��ت اي �آ ا�ذ �تصذ

�بان، سالم مرا �به طوط�يان  �بان و اي دو��ت هم �ذ رگان مهر طوطي ادامه داد:» اي �با�ذ

 ِ را �يادي ا�ذ ا�ين دو��ت �گو حپ واه و �ب �ذ اري مرا �ب �ت اره ي �گر�ذ ن ها �پ ان �برسان. ا�ذ �آ �و��ت ه�ذ

».� �ذ ود �ذمي �ك�ذ �ذگ �ذ ير و د��ت ا��

ان �برسا�ذ�.  �و��ت ام�ش را �به طوط�يان ه�ذ عذ �ي ول داد �كه سالم و �پ او هم �ت

م�ش �به د��ته اي ا�ذ  ا، �پ�ش �ب �ذ ان ر��ي�. رد �آ �و��ت ا�ذه رو�ذ �به ه�ذ �ب � �ش �ذ رگان، �پ� ا�ذ �پ �با�ذ

د�ذ� و  ي حر�ذ مي �ذ ي رد �پ ن ها داد. طوطي ها �كه �پ ام طوطي ا�ش را �به �آ عذ �ي اد. سالم و �پ طوط�يان ا�ذ�ت

م�ش  رگان،�پ�ش ه اي سا�ك�ت ما�ذ��ذ�. �با�ذ رگان ل�طذ �ذ�ي�ن حر�ذ هاي �با�ذ ادي مي �كرد�ذ�، �با سش سش

اد و ُمرد. �ي� و ا�ذ �باالي رد�ذ�ت ا�ذ�ت ود �ر�ذ ن ها �به �ذ كي ا�ذ �آ � گهان د�ي� �ي �به طوطي ها �بود �كه �ذا�

ا�ذ  ن طوطي سو�ذ�ت و  �براي �آ �. د��ش  ده سش گ�ذ�ت �ذ ل ن ص��ذه، سش ا�ذ د�ي�ن �آ رگان  �با�ذ
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: �گ�ذ�ت ود�ش  �با �ذ  .� مان سش �ي �پ�ش ود  �ته ي �ذ گ�ذ �

ام؟ �ي �پ دادم  را  حپ �كردم؟  را  حپ ام!ا�ين،  �ذ  ِ �گ�ذ�ت ن  �ي �ذ را  اره  �پ �ي �ب سو�ذ�تم 

ا�ذه ي  اد و �به �ذ ود �به راه ا�ذ�ت م�ين �ذ ان �تمام �كرد، �به سوي سر�ذ �و��ت ار�ت�ش را رد ه�ذ �ب او و�ت�تي �ت

. �ت �گ�ش و�ي�ش �با�ذ �ذ

�تمام را  �بار�ت  �ت رگان  �با�ذ ادكام�كرد  سش ل،  م�ذرذ سوي  م�  �آ �با�ذ 
ان    ارمعذ اورد  �ي �ب را  المي  عذ انهر  �ذسش او   � �ي �ذ�ش �ب �ب را  يرذ�ك  � �ك�ذ هر 

�كو؟ �ه  �ذ �ب ان  »ارمعذ طوطي:  �گ�ذ�ت  �گو!«  �با�ذ د�ي�ي،  ه  �پ �ذ �آ و  �تي  گ�ذ � ه  �پ �ذ �آ

�گو�ي�. ن طوطي را �به او �ب وع مردن �آ �گو�ذه، مو�ذ رگان، س�كو�ت �كرد. �ذمي دا�ذ��ت �پ �با�ذ

�گو « �ه؟ �به من �ب وا�به، �په سش طوطي �كه او را سا�ك�ت د�ي�، �پر ��ي�: » اي �ذ

� �كرد و... ��ذ گي، سر�ش را �ب �ل رم�ذ رگان �با سش �با�ذ
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و �ت كا�ي�ت  هاي  �ش ن  �آ �تم  گ�ذ �«  : و�گ�ذ�ت �ت اي  هم�ت طوط�يان،  �گروهي  �با 
كي طوطي، �ذ ردد�ت �بوي �بُرد � ن �ي مُرد!« �آ �ب و  �ي�  �ر�ذ و  �ر�ي�  �بِ هره  ا�ش  َ �ذ

 ، �گ�ذ�ت �با�ذ �براي طوطي ا�ش  يرذ را  � �پ و�ت�تي همه  رگان  �با�ذ   

كر  � �ذ �به  و  ا�ذ�ا�ذ�ت  �ير  �ذ �به  سر  اه،  �كو�ت ه اي  ل�طذ طوطي 

را  او  ا  �ت ر�ذ�ت  �ي�ش  �پ رگان،  �با�ذ  . �ذرور�ذ�ت

 ، طوطي ا�ش د�ي�؛  گهان  �ذا� �كه  ده�  دل�اري 

ان،  �و��ت ه�ذ طوطي  همان  ل  م�ش رد��ت 

�كرد،  �ي�ن  �ر�ذ �به  روع  سش
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درستونادرست

1 سوغاتي بازرگان براي طوطي، آزادي از قفس بود.

2 طوطي  ها از شنيدن حرف  هاي بازرگان شادي كردند.
                                                 

ُمرد. و  اد  ا�ذ�ت هم  �بع�  ه اي  ل�طذ

ر��ذن او ا�ذ د��ت ر�ذ�ته  كّ � �بان و سش �ين �ذ ير � رگان �كه د�ي� طوطي �ش �با�ذ

روع �به �گر�يس�تن �كرد. اّما و�ت�تي رد�يا�ذ�ت  �ذان، سش �ذه �ذ ، �بر سر و س�ي ا��ت

ورد و  �يرون �آ ا�ي�ه اي �ذ�ارد، طوطي را ا�ذ �ت�ذ� �ب اري، �ذ �گر �گر�يه و �ذ �كه د�ي

روع  ل�كه سش اد، �ب �ت �ذ م�ين �ذ�ي ؛ ولي طوطي �بر �ذ ا�ذه �به �با�ذ ا�ذ�ا�ذ�ت ره ي �ذ �ب �ذ ا�ذ �پ

. ��ت ا�ذه ي رد�ذ�تي �ذ�ش �به �پروا�ذ �كرد و روي سش

 � �ذ �ب ا�ذ  �كه �اال  اّما طوطي  �كرد؛  ّ�ب  �تع�ب كار طوطي،  ا�ين  ا�ذ  رگان  �با�ذ

وا�به، دو��ت  �ذ : »اي  �گ�ذ�ت و�ش �الي   �ذ �با  �بود،  �ه  اد سش �ذ �آ �ت�ذ� 

». مو�ذ�ت ي را �به من �آ ود، راِه رها�ي ن كار �ذ ان، �با �آ �و��ت من رد ه�ذ

بازنویسيشدهازكتاب»مثنويمعنوي«مولوي
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دركمطلب

1 چرا طوطي از بازرگان خواست از احوالش براي دوستانش بگويد؟

2 چه رابطه اي بين رفتار طوطي در هندوستان و رفتار طوطي بازرگان بود؟

3 مهم ترين ويژگي طوطي داستان چيست؟ از متن دو دليل بياوريد.

.  4

واژهآموزي

 كارنامه، نوشته اي است كه نتيجه ي كارهاي هر فرد در آن مي آيد.
 شناسنامه، نوشته اي است كه اّطالعات شخصي هر فرد در آن مي آيد.

 كتاب نامه،  نوشته اي است كه مشّخصات كتاب ها در آن مي آيد.
حاالشمابگویيد.

 روزنامه  . 
 تقديرنامه   .

نمایش

  به داستاني كه خوانده مي شود با دّقت گوش كنيد. در گروه هشت نفره، نمايشي 
طّراحي كنيد، خودتان را جاي يكي از شخصيت هاي زير قرار دهيد و نمايش را در كالس 

اجرا كنيد. 
 الف. پروانه  ب. گل سرخ  پ. گلبرگ    ت. برگ

 ث. ساقه  ج. ريشه  چ. زمين  ح. خورشيد
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يكي بود، يكي نبود، به جز خدا كسي نبود. زير گنبد كبود، 
دنيا  به  بّچه ي كوچك  بزرگ، يك  يك روز صبح زود، يك شير 
آورد. كجا؟ توي يك جنگل پر درخت؟ نه! توي يك غار بزرگ؟ نه! 
او بّچه اش را توي يك قفس، در يك باغ وحش، توي يك شهر شلوغ 

به دنيا آورد.
چند روز گذشت. شير كوچولو كمي بزرگ تر شد. او هر روز شير مادرش 
را مي خورد. با ُدم او بازي مي كرد. از سر و كولش باال مي رفت. گاهي هم توي قفس راه 
مي رفت. از اّول قفس تا آخر آن فقط ده قدم بود. شير كوچولو وقتي ده قدم جلو مي رفت، 

سرش مي خورد به ميله هاي قفس و َدنگ صدا مي كرد و درد مي گرفت.
از قدم دهم ديگر جلو نرود. وقتي ده قدم  شير كوچولو خيلي زود ياد گرفت كه بعد 

مي رفت، مي نشست و دست و صورتش را مي ليسيد.
نگهبان باغ وحش هر روز مي آمد و دِر قفس را باز مي كرد. براي مادِر شير كوچولو آب 

و غذا مي گذاشت. بعد هم در قفس را مي بست و مي رفت.
يك روز نگهبان باغ وحش يادش رفت در قفس را ببندد. در باز ماند و شير كوچولو از 
الي در بيرون را تماشا كرد. بعد پايش را از قفس بيرون گذاشت و راه افتاد. ده قدم رفت. 

رسيد به باغچه اي كه يك بوته ي بزرگ گل ياس در آن بود.

بخوانوبيندیش
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قدم  ده  او  نرفت.  جلوتر  كوچولو  شير 
را بردارد،  اگر قدم يازدهم  برداشته بود. خيال مي كرد 
سرش مي خورد به ميله هاي قفس و دنگ صدا مي كند. 
عجيب  خيلي  برايش  نشست.  ياس  گل  بوته ي  زير 
به  مي رسيد  مي رفت،  كه  قدم  ده  هميشه  چون  بود. 
ميله ها ي قفس؛ ولي حاال زير يك بوته ي ياس پر از 

گل نشسته بود. جايي كه هيچ كس او را نمي ديد. هر چه فكر كرد، چيزي نفهميد. آن وقت 
سرش را روي دست هايش گذاشت و خوابيد.

از آن طرف، نگهبان باغ وحش يك دفعه يادش آمد كه دِر قفس شيرها را نبسته است؛ 
فهميد كه چه دسته گلي به آب داده است. 

مأمورهاي باغ وحش همه جا را گشتند، ولي شير كوچولو را پيدا نكردند. فكر كردند حتمًا از 
باغ وحش بيرون رفته است. آن وقت گم شدن شير كوچولو را از راديو به مردم شهر خبر دادند.
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مردم وقتي شنيدند، گفتند: »چه خوب شد! حاال شير كوچولو مي فهمد كه دنيا خيلي 
بزرگ تر از قفس كوچك اوست.«

مأمورهاي باغ وحش، پليس را هم خبر كردند. آن ها همه جاي شهر را دنبال شير كوچولو 
گشتند؛ اّما او را پيدا نكردند.

شير كوچولو از اين ماجراها بي خبر بود؛ چون قدم يازدهمي را بر نداشته بود. او زير بوته ي 
گل ياس خواِب خواب بود.

مأمورهاي باغ وحش و پليس، همه جاي شهر را گشتند؛ اّما شير كوچولو را پيدا نكردند. آن 
وقت باز هم از راديو به مردم شهر خبر دادند كه شير فراري در شهر نيست؛ حتمًا به كوه رفته 

است!
مردم از شنيدن اين خبر خوشحال شدند و گفتند: »ديگر از اين بهتر نمي شود. حاال شير 
كوچولو مي فهمد كه كوه چيست و آسمان چقدر بلند است و دنيا چقدر بزرگ تر و قشنگ تر از 

قفس ده قدمي اوست.«
اّما شير كوچولو هيچ كدام از اين ها را نفهميده بود؛ چون هنوز قدم يازدهم را برنداشته بود. 

او زير بوته ي گِل ياس خواِب خواِب خواب بود.
همان موقع، نگهبان باغ وحش يادش افتاد كه وقت غذا دادن به شيرهاست. دِر قفس را باز 
كرد و غذاي شيرها را توي قفس گذاشت. شير كوچولو بوي غذا را حس كرد. از خواب بيدار 
شد. چشم هاي خواب آلودش را ماليد. بعد، ده قدم دويد و از الي دِر قفس كه باز بود، برگشت 

توي قفس؛ پريد سِر ظرف غذا و شروع به خوردن كرد.
نگهبان باغ وحش تا او را ديد، از خوشحالي فرياد كشيد. باال و پايين پريد و همه را خبر 
كرد. چند دقيقه بعد از راديو به مردم خبر دادند كه شير كوچولو به قفس خودش برگشته است. 
مردم شهر تا اين خبر را شنيدند، با غّصه گفتند: »چه بد شد! شير كوچولو نفهميد كه دنيا چقدر 

بزرگ و قشنگ است!«



51

است  شده  بزرگ  شير  بّچه  است.  گذشته  اتّفاق  اين  از  سال  سال هاي  حاال 
را  يازدهم  قدم  روز  آن  اگر  نمي داند  هم  هنوز  اّما  دارد؛  بّچه  تا  چند  خودش  و 
بر مي داشت، سرش به ميله ي قفس نمي خورد. هنوز هم نمي داند اگر قدم دوازدهم 

و بعد قدم هاي ديگر را بر مي داشت، مي توانست تا كجا برود و چه چيزها ببيند.
ده  از  بيشتر  قفسشان  را مي شمارند.  قدم هايشان  او هم  بّچه هاي  روزها  اين 
قدم نيست. يكي از آن ها هميشه سعي مي كند سرش را از الي ميله هاي قفس 
بيرون بياورد. شايد او يك روز از قفس بيرون بيايد و ده قدم، يازده قدم، صد قدم 

و هزار   قدم جلو برود. شايد بّچه هايش را توي كوه به دنيا بياورد.

سوسنطاقدیس

دركودریافت

1 شير كوچولو براي اينكه سرش به ميله هاي قفس نخورد، چه مي كرد؟

2 چرا ديدن بوته ي ياس براي شير كوچولو عجيب بود؟

3 چرا شير كوچولو به قفس برگشت؟

4 آيا شناختن كوه و آسمان با برداشتن قدم يازدهم ارتباطي داشت؟

5 اگر به جاي شير كوچولو بوديد، چه مي كرديد؟

6 َمَثلی را كه در متن داستان قدم يازدهم بود، پيدا كنيد و در مورد مفهوم 

آن در گروه گفت و گو كنيد.
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ماهي  ديگري  به  و  تومان  پنجاه  ماهي  نفر،  يك  به  كه  داشت  خدمتكار  دو  خواجه اي 
صد تومان دستمزد مي داد. روزي آن كه پنجاه تومان مي گرفت، از خواجه  پرسيد: »علّت اينكه 

به من پنجاه تومان مي دهي، اّما به همكارم صد تومان، چيست؟ كار ما كه يكي است!«
از پشت خانه  او اين سؤال را پرسيد، صداي زنگ كارواني  از  اتّفاقًا زماني كه خدمتكار 
برخاست. خواجه به او گفت:»  اّول برو و ببين اين چه صدايي است؛ وقتي برگشتي دليل كارم 

را به تو مي گويم.«
خدمتكار رفت و برگشت و گفت: »  قافله اي عبور مي كند و اين زنگ شتران آن است.« 

خواجه گفت: »  بسيار خوب! اين پاسخ تو بود؛ حاال همكارت را مي فرستم تا ببينم او چه 
جوابي مي آورد.«

وقتي خدمتكار دوم برگشت، گفت: »كارواني با صد نفر شتر و سي و پنج رأس قاطر در 
حال عبور است كه بار آن ها پارچه است و از اصفهان به طرف شيراز مي روند.«

خواجه، رو به خدمتكار اّول كرد و گفت: » ببين! پاسخ تو با پاسخ او چقدر متفاوت است! 
به همين سبب، دستمزدتان هم تفاوت دارد. مگر نشنيده اي كه مي گويند:  

َمثَل


