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   درس اّول : آفریدگار زیبایی

  درس دوم: کوچ پرستوها
فصل اّول
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�كه  �بود  ا�ين  ا�ز  �گ�ز�ت و �گو مي �كرد�زد. صح�ب�ت  �با هم  ان  مس�ت �ز ي�ز و  � �پا�ي ان،  ا�بس�ت �ت هار،  �ب ي  رو�ز

د  �گر�ز�ت�ز م  �تصم�ي ن ها  �آ �بر و�زد.  و  �بردار�زد  ي  ا�ش ّ �ز�ت ا�ز  �يه، دس�ت  �ب�ت و  ما�زَد  �ب �كرد،  ي  ا�ش �ز�تّ ه�ت�  �ب ه� �يك 

د.  �ز �ك�ز �زا�ب  �ت ا�ز داوري  �به  را  هان ا�زر و�ز  �ب د  �ي ورسش �ز

�وع �به كار �كرد�زد. د، �ش هار ه�ز�م�ز د. �پ �زان داوري �ك�ز �ين �آ �ير�ز�ت �كه �ب د �پدز �ي ورسش �ز

ان هلو، �بادام، س�ي�ب  �ت ا�زه هاي رد�ز �زس�ت دس�تي �به �ش . �ز لم �به دس�ت �گر�ز�ت هار �ت اّول، �ب

ر�زگ  �با  �زگل  �ب رد   . حز�ت و�ي �آ صور�تي  گل هاي  ا�ز  ي  دها�ي �ب�ز �گرد�ز ن ها  �آ �بر  و  �برد  �گر  د�ي ان  �ت رد�ز و 

ر�گ ردس�ت �كرد و رد اط�ا�ز ا�ين �گودال ها گل هاي �زر�گس و  ك و �برز لي، �گودال هاي �كو�پ �ي �ز

 درس اّول
  درس او
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ورهاي عسل و �پروا�زه ها را روي گل ها و �پر�زدگان را رد  �ب �ز �ا�ت �گو�زا�گون، �ز د. ح�ش �ز ه را �پرا�كَ سش �ز �ز �ب

�زگل و  ا�زه، �زر�گو�ش را م�يان �ب ل�بل را روي �ش ان داد. �ب �زگل ها رد �ال �پروا�ز �زسش �ت ها و �ب دسش

�يد. ا�ز و�ك را رد �بِر�كه �زسش �ز

لگو�يد مي �توان  د و �ب گاه �ك�ز ا �ز �ب �ي د �به ا�ين �تصو�يرهاي �ز �ي ورسش ار �ز : »�ب�گدز ود �گ�ز�ت هار �با �ز ا �بود �كه �ب �ب �ز ا�ي

؟« ا�تر ا�ز ا�ين �ا�ز�ت �ب �ي �ه اي �ز �ز م�ز

هار،  �ب  ِ �يع�ت ط�ب �ه ي  �ز ا�ز د�يدن م�ز ا�زدا�ز�ت و  گاهي  �ز ا�كس�ت�ي ر�زگ،  ا�بر �ز ا�ز �پس  د  �ي ورسش �ز

�برد. �ت  لدزّ

ان �با ر�زگ  ا�بس�ت د. �ت ان �گرم، دس�ت �به كار �ش ا�بس�ت ا�ش �يع�زي �ت دوم�ين �ز�تّ

وِه  �ب ا�ز �بو�ته هاي  �با  را  �زگل  �ب ار  �ك�ز �كرد.  ي  ي�ز م� ر�زگ �آ را  �زگل  �ب ��ا��  �ت�ي�ه،   ِ ب�ز س�

ِ گللگون و گال�بي  در س�ي�ب ن �ت وه، �آ ان م�ي �ت ا�زه هاي رد�ز �ي�ز�ت داد. �بر �ش ك �ز �تمسش
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را  �ت  دسش د�زد.  �ش �زم  م�ين  �ز �به سوي  و  اورد�زد  �ي �ز ا�ب  �ت ا�زه ها  �ش �كه  حز�ت  و�ي �آ �گر  د�ي وه هاي  م�ي و 

ا�زه ها و  ورد. رود�ز �آ رد طال�يي رد  �ز �به ر�زِگ  م�زارع را  د.  �ي ا�ز �پو�ش دم  �گ�ز ي ر�زِگ  ه هاي طال�ي و�ش �با �ز

مد.  ا ا�ز كار رد�آ �ب �ي ار �ز �بس�ي ان هم  ا�بس�ت �ت ي  ا�ش �ز�تّ �كرد.  ي  �ب �آ رد�يا�په ها را 

ا �بود.  �ب �ي ار �ز ا �كرد؛ �بس�ي ان را �تما�ش ا�بس�ت ي �ت ا�ش د، �ز�تّ �ي �ت ا�برهاي س�ز هان ا�زرو�ز ا�ز �پسش د �ب �ي ورسش  �ز

�به  �كرد و اّول  �زا�ب  �ت ا�ز �ين  �تسش �آ ود، ر�زگ هاي  كار �ز �براي   ، ي�ز � �پا�ي �بود؛  ا�ش سوم  �ز�تّ و�ب�ت  �ز

وا�زي  ي را �به ر�زگ ار�ز �يد، �بر�ز ا�ز ي �پو�ش مو�ي رِد ��ي ان را �با ر�زگ �ز �ت ي ا�ز رد�ز . �بع�ز �زگل ر�ز�ت ��ا�ز �ب

د.  و�برها دس�ت �زرز ورد. �به ر�زگ كا�ب ها و ��وها و ص�ز ن رد�آ �گر را �به ر�زگ �ترم�ز رو�ش ي د�ي و �بع�ز

د.« و ا�ين �بود �كه كا�ب ها و ��وها و  �ز ما�ز د، �با�تي �ب ار ا�ين ها همان طور �كه هس�ت�ز ، »�ب�گدز ود �گ�ز�ت �با �ز

د و  �ي ا�ز سمان را �پو�ش ا�كس�ت�ي ر�زگ، �آ ي�ه  �با�تي ما�زد�زد. �با ا�برهاي �ز ب�ز �ت� و�برها �به همان ر�زگ س� ص�ز

 ، م هاي �بر�ت . روي س�ي ال داده اس�ت ان را �ب �ت ��ه هاي �باران، �بر�گ هاي رد�ز ان داد �كه �ت �زسش

د. �ي ا�ز ر �زسش دس�ته دس�ته �پرس�توهاي مها�ب

ن �بردارد.  م ا�ز �آ وا�زس�ت حپ�ش �ت گاه �كرد؛ اّما ه� �په �كرد، �ز ي�ز �ز � ي �پا�ي ا�ش د �به �تصو�يرهاي �ز�تّ �ي ورسش �ز

كرده ام،  � ا و�ت�تي �كه  كارم را �تمام �ز ود �گ�ز�ت �ت . او �با �ز لم �به دس�ت �گر�ز�ت ان، �ت مس�ت ن گاه �ز      �آ

د. ا�ين �بود �كه اّول، ا�برهاي  �ز �ي �ب ي م�ا �ب ا�ش ا�يد �ز�تّ �ب د �ز �ي ورسش �ز

م�ين را  هن �كرد و �ز سمان �پ گي رد �آ ا�كس�ت�ي ر�زل ِم �ز �ي حز صز

 ، . او رد �يك رو�ز د، �زا�پد�يد �ا�ز�ت �ي ورسش � �ز �ز ا�ز �ز
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   درست و نادرست

1 بهار، دشت را از خوشه هاي طاليي رنگ گندم پوشاند.

2 زمستان، جاي پاي گرگ ها را نّقاشي كرد.

3 داوِر اين مسابقه، خورشيد بود.

�يد. سطح  ا�ن د �پو�ش �ي �ت ها، ل�باس س�ن ورد. �بر �تن �كوه ها و د�ش د رد �آ �ي م�ين را �به ر�نگ س�ن �تمام سطح �ن

�گ�ي�ني ا�ن �بر�ن  �ش ��ن و�برها و كا�ب ها �پو�ش ، �بّرا�ت �كرد. روي ص�ن حن كي ا�ن �ي � ا�ن ر �ن ا�نه ها را �با �ت�ش رود�ن

اي �پاي �نر�گو�ش ،  ي �كرد: �ب ا�ش ّ اي �پاهاي �گو�نا�گون، �ن�ت گار ها و �ب �يد. روي �بر�ن ها �ن�ت�ش و �ن ا�ن �پو�ش

اي �پاي �گر�گ . ن دورها �ب لك�بك ، و �آ

ي �كرد.  ا�ش ، �ن�تّ يرن �گ� ا و دل ا�ن �ب �ي ار �ن ود را �بس�ي ا�بلوي �ن يرن �ت ان �ن� مس�ت �ن

گاِه �پُرِمهرِ  �يِر �ن . رد �ن ان ا�ندا�ن�ت مس�ت ي �ن ا�ش گاهي �به �تصو�يرهاي �ن�تّ د و �ن ار �ن د ا�برها را لك�ن �ي ور�ش �ن

ود�نما�يي مي �كرد�ند. ا�تر �ن �ب �ي �نگل ها و رّده ها �ن �ت ها و �ب او د�ش

وار �بود و  ار دسش �بس�ي ن ها  . داوري م�يان �آ �ت ود�ش را دا�ش ا�يي �ن �ب �ي ي ها �ن ا�ش �ن�تّ هر �يك ا�ن 

 ! يره د��ت � ان �پ ا�ش ّ : »اي �ن�ت د �گ�ن�ت �ي ور�ش . �پ� �ن ن ها �كدام ا��ت ِن �آ ا�تر�ي �ب �ي د �گ�ن�ت �كه �ن �نمي �ش

ما �به  د. �ش �ن �ن �ي �ب ن ها را �ن كي ا�ن �آ � �با��ت �كه رد�ي�ن ا��ت مردم �ي �ي ان �ن �ن ي �كرده ا�يد، �پ ا�ش ّ ما �ن�ت ه �ش �پ �ن �آ

اره  �ن ما را �ن ي هاي �ش ا�ش ّ ار�يد مردم �ن�ت ور�يد. �ب�گدن ود �آ ود را �به و�ب يرن �ن �گ� گ�ن�ت ا�ن � د و ا�شر �ش ي لك�ن�ي ا�ش ّ و�ب�ت �ن�ت �ن

بر �ند.« � �ت �ب ن ها لدنّ اي �آ د و ا�ن �تما�ش �ن لك�ن

ار �ي ر هو�ش �ن برن رد �ن ان �� �بر�گ رد�ن�ت   

هر ور�ت�ش د�ن�تری ا��ت معر�ن�ت �كردگار   
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   درك مطلب

1 پاييز براي رنگ آميزي درختان از چه رنگ هايي استفاده كرد؟

2 نّقاشي هاي تابستان و زمستان چه تفاوت هايي با هم داشتند؟

3 چرا پاييز به رنگ كاج ها و سروها دست نزد؟

4 نّقاشي بهار و پاييز چه شباهتي با هم داشت؟

5 شما كدام يك از نّقاشي ها را انتخاب مي كنيد؟ دو دليل بياوريد.

6 چرا عنوان » آفريدگار زيبايي« براي اين درس انتخاب شده است؟  شما چه عنواني را براي 

اين درس پيشنهاد می كنيد؟
.  7

   واژه آموزي

 به نمودارهاي زير توّجه كنيد.

 گل   فصل

ُرززمستانتابستانبهار بنفشه نرگس پاييز

 حاال نمودارهاي زير را با توّجه به متن درس كامل كنيد.

آب و هوا ميوه   رنگ
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نگاه   نگاه کردن به تصویر:  تصوير  1
را با دّقت ببينيد و به جزئيات آن توّجه 

كنيد.  

معني  فهميدن  براي  تفّكر:   2
از  را كه  تصوير، فكر كنيد و مطالبي 
تصوير برداشت كرده ايد، در ذهن خود 

مرور كنيد. 

3 گفتار: هر وقت آماده شديد، 
روِي صندلي معلّم بنشينيد و درباره ي 
تصوير براي دوستانتان صحبت كنيد. 

   تصویرخواني و صندلي صميميت 
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ن  بخوان و حفظ کن
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 شکوه قاسم نیا

�ت كال�غ �غ�بري دا�ش

ِ رد�غ�ت �گ�غ�ت رد �گو�ش

�غ�ت ك ر�ي ك �ت �بر�گ ها �ت

ِ رد�غ�ت ا�غ سر و دو�ش

ا�غه �پر�يد �ار ا�غ �ش

ا �تِه �با�غ د �ت �بال �غ

ه و گُل برغ �گ�غ�ت �با ��

هر �په را �گ�غ�ت كال�غ

�يد �پ ه �ت �پ �غ دِل هر �غ

ر�غِگ گل�بر�گ �پر�يد

د ، �بي حوصله �ش �بر�گ

د �ي ه �ك�ش ا�غ ه، �غم�ي برغ ��

ود �ب وا�ب �غ ا�پر�ك  حغ �ش
�ت �ش د ا�غ �با�غ و �گدغ �پَر �غ
د �غ�ي هر �په را د�يد و �ش

�ت ه�غه ي د�ش ا �پ �بُرد �ت

�غ�ت �ت �گر�ي هو ا�غ د�ش �آ
�ت �به ده َرمه �بر�گ�ش
د عا�ت�ب�ت �با�غ ر��ي

�ت �به ده بر ا�غ د�ش �غ�

�باد، هوهو مي �كرد
ا�بر، هي مي �بار�يد

برِ دا�غ كال�غ �غ�
د �ي �پ �ي ده �به ده مي �پ
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و  د  �ز مي �پوسش ب�ز  س� امه ي  �ب �ت ها  دسش ود.  مي سش �ين  دل �زسش و  �ط�ي�ز  هوا  هار،  �ب اوا�يل  رد 

� دور و ردا�ز  ي�ز ا�ز س�ز �ز� �ت�زي  �پر�زدگان دوس�ت دا�ش ن  وها، ا�ي �پرس�ت د.  لكو�زه مي ده�ز ان، �ش رد�ز�ت

مي �گرد�زد. �با�ز  ود،  �ز

ود  �ته ي �ز سش �ين كاِر ا�ين مسا�زراِن ا�ز راه رس�يده، ا�ين اس�ت �كه ال�زه هاي �ال �گدز �زس�ت �ز

د،  �ز ده �باسش د و ا�گر ال�زه ها �زرا�ب �ش �ز ن ها را ردس�ت �ك�ز د، �آ �ز س�ي�ب د�يده �باسش د؛ ا�گر �آ �ز ا�ب �ي را �ب

�ته رد ال�زه ي �پدر و مارد  سش وان هم �كه �ال �گدز �زد. �پر س�توهاي �ب و �بسا�ز ا�ز �ز

�زد. ا�ين  ود �بسا�ز ا ال�زه اي �براي �ز د �ت �ز لكوسش ود �به �� �برده ا�زد، ا�ك�زون �با�يد �ب �ز

لكه ا�ز  �ز ي �آ �زد و �ب ي� ان �به عهده مي �گ� ود�ش �تن ال�زه را �ز وان، �ا�ز �پر س�توهاي �ب

�زد.  ود ال�زه مي �ا�ز ن ها �براي �ز د �آ �ز �زد، ما�ز امو�ز �ي ان �ب �پدر و مارد�ش

ه�  ار�زد.  مي �گدز �زم  �ت وها  �پرس�ت رس�يد،  �پا�يان  �به  ال�زه  �تن  �ا�ز كاِر  و�ت�تي 

و�به ها ا�ز  وا�بد. و�ت�تي �ب ن ها مي �ز ده رو�ز روي �آ ارد و دوا�ز د مي �گدز �ي �زم س�ز سش �ت هار �تا �ش و �پ �پرس�ت

د. �پس ا�ز  ا مي ده�ز دز ن ها عز د، �به �آ �ز كار مي �ك�ز �ا�تي �كه سش مد�زد، �پدر و مارد، �با ح�ش �ي�ون �آ �ب �زم  �ت

 درس دوم
  درس دوم
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ن ها  گي را ا�ز �آ �زد� د و راه و رسم �ز �ز �بال �پدر و مارد �پروا�ز مي �ك�ز و�به ها �به د�ز �ته، �ب �ه ه�ز

�زد. مو�ز مي �آ

واري ها�يي  ي�ز دسش � ا�ز �پا�ي عز گي �به �� مي �بر�زد؛ اّما رد �آ سود� ان را �به �آ ا�بس�ت هار و �ت وها �ب �پرس�ت

كم ��د  � كم  � و�زد و هوا  كم�يا�ب مي سش � �ا�ت  ن ه�زگام، ح�ش �يد. رد �آ �يسش مي �آ �پ ن ها  �براي �آ

د.  �ز دل �تري �كو�پ �ك�ز اهاي مع�ت و�زد �به �ب ار مي سش وها �زا�پ ود. �پرس�ت مي سش

م�  م هاي �بر�ت �ب ن ها �كه �زرا مي ر�د، دس�ته دس�ته روي �بام ها �يا س�ي ماِن �كو�پ �آ �ز

�گر  ود، عّده اي د�ي لي �ز د. �ز�ي ول هس�ت�ز عز �يد �كه �به �گ�ز�ت و�گوي مهمّي م�ش � مي �آ �ز و�زد و �به �ز مي سش

لكه �يك رو�ز  �ز ا ا�ي ود؛ �ت �ياد�تر مي سش ن ها ر�ز�ته ر�ز�ته، �ز و�ش �آ �ز�ب و�ب د و �ب ا�ز راه دور مي رس�ز

ود �كه  ن و�ت�ت معلوم مي سش م. �آ �ز�ي �ي ا�زي �زمي �ب وها �زسش �يم، ا�ز �پرس�ت ي�ز وا�ب �بر مي �ز� ح �كه ا�ز �ز ص�ب
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ن ها �كو�پ �كرده ا�زد.  �آ

�ي�ا�ت  �ي �تعز ��ها،  �ز ا�ين  ا�ز  كي  ل �ي دارد.  ود  و�ب اري  �بس�ي ��هاي  �ز طوال�زي،   ِ� س�ز ا�ين  رد 

 . �تر�تي اس�ت و  ن  اه�ي ، �ش ا�ب ع�ت د  �ز ما�ز كاري  �پر�زدگان سش �مله ي  �گر،  د�ي  �� . �ز هواس�ت

د و �با  �ز �ز م� �پر س�توهاي رد �ال �پروا�ز مي �ز ود را �به �ب گهان �ز ، �زا� ن �پر�زدگان، ه�زگام �پروا�ز ا�ي

د.  �ز مي ر�با�ي را  ن ها  �آ ود،  �ز د  ي�وم�ز �ز� �زگال هاي  �پ

د. د�يده  �ز ود را �به �الم�ت �به �پا�يان مي ر�ا�ز � �ز وها س�ز �ت� �پر س�ت �يسش ��ها، �ب �با همه ي ا�ين �ز

ي �كو�پ �كرده ا�زد و �پس ا�ز ه� �كو�پ �به  ي رد �پ ن ها، �ال هاي �پ ي ا�ز �آ ده اس�ت �كه �بع�ز �ش

�ته ا�زد.  �گسش ود �با�ز ال�زه ي �ز

�تي ها،  گ�ز � كي ا�ز ا�ين �ش ل �تي هاي �زراوا�زي دارد. �ي گ�ز � م، �ش گي مي �ك�ز�ي �زد� ن �ز ي �كه ما رد �آ ا�ي �ي د�ز

و  مان ردا�ز  �ز دن  ا�ز س�پ�ي �ش �پس  ك،  �كو�پ �پر�زده هاي  ن  ا�ي  . �پرس�توهاس�ت �ت  �گسش �با�ز
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    درست و نادرست

1 پرستوها هر سال النه ا ي جديد براي خود مي  سازند.

2 بيشتر پرستوها به دليل حمله  ي پرندگان شكاري سفر خود را به سالمت به پايان نمي رسانند. 

   درك مطلب

1 جنب و جوش پرستوها در آغاز پاييز نشانه ی چيست؟

2 چرا بازگشت پرستوها يكي از شگفتي  هاي خلقت است؟

3 چند نمونه از شگفتي  هاي دنيايي را كه در آن زندگي مي  كنيم، نام ببريد.

مي سازند. النه  خود  براي  بياموزند  چيزي  مادرشان  و  پدر  از  بدون  آنكه  جوان  پرستوهاي   4

 آن  ها چگونه النه سازي را آموخته اند؟
.  5

ن  �ي �يسش د، دو�باره �به ال�زه ي �پ �ز اه �ك�ز �ت�ب كه ا�ش ل �ز مودن راهي طوال�زي، �بدون �آ �ي �پ

ود �با�ز مي �گرد�زد.  �ز

وها  �پر س�ت �به  مودن ا�ين راه طوال�زي را  �ي �پ ي و  در�ت راه �يا�ب �په �كسي �ت

اه  �ت�ب ا�ش �بدون  را  طوال�زي  راه  ا�ين  در�تي  �ت �په  �با  ن ها  �آ ؟  اس�ت داده 

ا�يي را �په �كسي رد �پر س�توهاي  ا�يي و دا�ز �ب �ي �تي، �ز گ�ز � د؟ ا�ين همه �ش �ز ما�ي �ي مي �پ

؟ اس�ت �زهاده  ك  �كو�پ
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   دانش زباني

 جمله هاي زیر را بخوانيد و درباره ي تفاوت آن ها با هم گفت و گو کنيد.

 مادر نرگس امروز به كتاب فروشي رفت و چند جلد كتاب داستان خريد.
 مادر، نرگس امروز به كتاب فروشي رفت و چند جلد كتاب داستان خريد.

  

   گوش کن و بگو

 با دّقت به داستان گوش کنيد و به پرسش ها پاسخ دهيد.

1 پندهاي اّول و دوم پرنده را به ترتيب بگوييد.

2 آيا باغبان به پند اّول و دوم پرنده عمل كرد؟ از متن دليل بياوريد.

رشد  آن  در  گياهي  كه  است  زميني  در  دانه  پاشيدن  مثل  تو  براي  جمله ي» پند  مفهوم   3

نمي كند«چيست؟
4 بهترين پندي كه پرنده به باغبان داد، چه بود؟

نشانه ي »،« در جمله ي دوم باعث مي شود آن 
را مثل جمله ي اّول نخوانيم. ويرگول نشانه ي درنگ 
و مكث كوتاه است. تنها تفاوت ظاهري دو جمله، 
همين  اّما  است؛  دوم  جمله ي  در  نشانه  اين  وجود 

تفاوت، معناي جمله را تغيير مي دهد.
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او  بود.  نشسته  تنها  و  غمگين  موشكا  كاج،  درخت  باالي 
مانند هر روز مي شنيد كه بي بي سكينه خدا را صدا مي زند؛ اّما مثل 

هميشه، كسي جوابش را نمي داد.
 موشكا آهي كشيد و با خود گفت: »طفلكي بي بي سكينه!«

 موشكا سنجاب كوچك و تنهايي بود كه در دنياي به اين بزرگي، به جز 
بي بي و درخت كاجش، هيچ كس را نمي شناخت. موشكا نمي دانست اين خدا 
كيست كه بي بي اين قدر صدايش مي زند؛ فقط اين را مي دانست كه تا آن موقع كسي نيامده بود 

دِر خانه ي بي بي را بكوبد و بگويد: »من آمدم! منم، خدا!«
موشكا با خود فكر كرد: »طفلكي بي بي! البد به خاطر پيري است كه به دنبال خدا نمي رود 

و فقط صدايش مي زند.«
موشكا بي بي را خيلي دوست داشت و از غّصه خوردن او غمگين بود. او فكر مي كرد چون 

بي بي كسي را صدا مي كند و هرگز جوابي نمي شنود، غّصه مي خورد! 
موشكا تصميمش را گرفت و با خود گفت: »خودم مي روم و هر طور شده خدا را پيدا مي كنم 

و به خانه ي بي بي مي آورم.«
شاخه به شاخه پريد و پريد، تا از درختش پايين آمد؛ اّما چطور خدايي را پيدا كند كه هرگز 

نديده است؟ 
ناگهان فكري به نظرش رسيد: »كوه آن قدر بلند است كه آن طرف دنيا را هم مي تواند ببيند. 

حتمًا او  مي داند كجا بايد خدا را پيدا كنم.«
موشكا پريد و پريد تا به پاي كوه رسيد. سرش را باال گرفت و با تمام قدرت صدا كرد: »آهاي! 

كوه بزرگ! دنبال خدا مي گردم! او را مي شناسي؟«
اينجا گذاشته.  بلند و محكم جواب داد: »البّته كه مي شناسم! اوست كه مرا  با صداي  كوه 

  بخوان و بيندیش



24

مي تواني او را از بزرگي اش بشناسي. خدا از من خيلي بزرگ تر است. بزرگ ترين موجود عالم 
است.«

موشكا سري تكان داد و شگفت زده به راهش ادامه داد. جست و خيزكنان جلو مي رفت و 
تكرار مي كرد: »بزرگ ترين موجود عالم! واي!«

پروانه ي زيبايي صداي موشكا را شنيد و پرسيد: »بزرگ ترين موجود دنيا؟ تو دنبال خدا 
مي گردي، مگر نه؟«

موشكا با تعّجب گفت: »تو هم مثل كوه، خدا را مي شناسي؟«
پروانه پاسخ داد: »البّته كه مي شناسم! اوست كه اين بال هاي قشنگ را به من داده؛ اّما 

او از من خيلي زيباتر است!«
»بزرگ تر از كوه! زيباتر از پروانه!« موشكا از تعّجب سرش را تكان داد. حاال مي فهميد 
چرا بي بي سكينه اين قدر خدا را صدا مي زند! آهي كشيد و گفت: »بيچاره بي بي! حتمًا كسي 
به مهّمي خدا فرصت ندارد به پيرزني مثل او 

توّجه كند!«
اعتراض كرد: »اصاًل  پروانه 
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اين طور نيست! خدا به همه توّجه مي كند. اين گل كوچك 
مهربان ترين  نمي كند. خدا  فراموش  را هم  آن  ببين. خدا  را 

موجود عالم است.«
موشكا لبخند زد و تكرار كرد: »مهربان ترين موجود عالم!«

به  داشت  قهوه اي  خرس  شنيد.  را  پايي  صداي  ناگهان 
سويش مي آمد. موشكا ترسيد و به باالي درختي رفت. خرس 
كه حرف هاي سنجاب و پروانه را شنيده بود، از موشكا پرسيد: »تو دنبال 

مهربان ترين موجود عالم مي گردي، مگر نه؟«
موشكا ترسش را فراموش كرد و با تعّجب پرسيد: »مگر تو هم او را مي شناسي؟«

خرس پاسخ داد: »البّته كه مي شناسم! به لطف اوست كه اين قدر قوي هستم. او هم از من 
خيلي قوي تر است. قوي ترين موجود عالم است.« 

سپس خرس قهوه اي دستي تكان داد و از آنجا دور شد.
آن گاه صدايي از آسمان آمد: »تو دنبال خدا هستي، سنجاب كوچولو؟!«

صداي گرم و شاد خورشيد بود. موشكا سرش را بلند كرد و گفت: »تو كه آن باال باالها 
هستي، به من بگو كجا او را پيدا كنم. ببين چقدر كوچكم! وقت زيادي را از دست داده ام و هنوز 

راه خيلي كمي رفته ام!«
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خورشيد گفت: »خدا همه جا هست. الزم نيست اين قدر دنبالش بگردي. هر جا بروي، او 
را پيدا مي كني.«

با هيجان فرياد زد: »پس حتمًا خدا تويي! تو بزرگ و زيبايي، مهربان و قوي  سنجاب 
هستي، و با نور درخشانت، همه جا را روشن مي كني!«

مرا  خدا  نيستم.  خدا  ولي  مي گويي هستم،  كه  »اين هايي  گفت:  و  خنديد  آرام  خورشيد 
آفريده و به من نور داده. او بسيار نوراني تر از من است.«

موشكا التماس كنان گفت: »پس او را به من نشان بده!«
خورشيد جواب داد: »خدا با چشم ديده نمي شود.«

موشكا آهي بلند كشيد و از درخت پايين آمد. اگر خدا ديدني نبود، پس كاري از دست 
سنجاب كوچولويي مثل او ساخته نبود. روي زمين نشست و شروع كرد به اشك ريختن.

اّما او ما را  خورشيد با مهرباني گفت: »گريه نكن، سنجاب كوچولو! خدا ديدني نيست؛ 
مي بيند. وقتي هم صدايش مي زنيم، صداي ما را مي شنود.«

سنجاب اشك هايش را پاك كرد و پرسيد: »حّتي صداي ضعيف بي بي سكينه را؟«
خورشيد پاسخ داد: »البّته كه مي شنود! جواب هم مي دهد، ولي با گوش شنيده نمي شود. خدا 
 با نعمت هايش جواب مي دهد. حاال بلند شو و به خانه برگرد. بي بي سكينه نگرانت مي شود!«

     بي بي سكينه پشت پنجره منتظر موشكا بود. يكي از پرنده هاي جنگل، همه چيز را به او 
گفته بود. پيرزن سنجاب خسته را نوازش كرد و گفت: »مي داني موشكا، بعضي از چيزها را 
نمي توان با چشم ديد؛ مثل عشق، مثل محّبت. ولي نشانه هايشان را مي توانيم ببينيم. كاري 

كه امروز براي من كردي، نشانه ي محّبت توست. خدا با چشم ديده 
نمي شود، ولي جهان پر از نشانه هاي خداست.«
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     درك و دريافت

1 با توّجه به متن، جمله ها را به ترتيب رويدادها شماره گذاري كنيد:

     پروانه گفت: »خدا آن قدر مهربان است كه حّتي اين گل كوچك را هم مي بيند.« 
              موشكا رفت تا خدا را پيدا كند.

     خرس قهوه اي دستي تكان داد و دور شد.
     بي بي سكينه گفت: »بعضي چيزها را نمي توان با چشم ديد.«

     كوه گفت: »البّته كه خدا را مي شناسم. اوست كه مرا اينجا گذاشته است.«
     سنجاب به خورشيد گفت: »پس حتمًا خدا تويي!«

2 » موشكا رفت تا خدا را پيدا كند «؛ كار موشكا نشانه ي چيست؟

3 با توّجه به متن، چند ويژگي براي خدا نام ببريد.

4 به غير از خدا چه چيزهايي را با چشم نمي توان ديد؟ چهار مورد نام ببريد.

5 چه نشانه هايي از وجود خداوند در داستان آمده است؟

موشكا پرسيد: »مثل بزرگي كوه ها؟ مثل زيبايي پروانه ها؟ مثل درخشش نور خورشيد؟«
پيرزن سري تكان داد و گفت: »بله و خيلي چيزهاي ديگر. هميشه يادت باشد اگر خدا را خيلي 

دوست داشته باشي، حتمًا مي تواني او را در نشانه هايش ببينی.«
سنجاب آهسته تكرار كرد: »اگر دوست داشته باشی ...«
اّما حرفش را ادامه نداد، چون ديگر خوابش برده بود ...

      سميّه  جاللي

      )نام اين نويسنده پيش از پذيرش دين اسالم »ِكلِر ژوبرت« بوده است. (
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شيري در جنگل راه مي رفت و به هر جانوري كه مي رسيد، مي پرسيد: » قوي ترين 
حيوان جنگل كيست؟«

جانور با ترس و لرز مي گفت: »البّته شما!«
آن گاه شير با غرور و خودپسندي سرش را تكان مي داد و مي گذشت.

تا اينكه به فيلي قوي  پيكر رسيد. از فيل پرسيد: » قوي ترين حيوان جنگل كيست؟«
فيل خرطومش را دور كمر شير انداخت، او را از زمين بلند كرد و در هوا چرخاند و 

محكم به زمين انداخت.
اگر  كردم.  سؤالي  تو  از  فقط  »برادر،  گفت:  و  داد  تكان  را  خودش  برخاست،  شير 

نمي داني، بگو نمي دانم، چرا اوقات تلخي مي كني.«
فيل گفت: »من هم فقط خواستم جواب سؤالت را داده باشم.«

      

حكایت

  حكایتي که خواندید، با مفهوم کدام یك از

 َمثَل هاي زیر ارتباط دارد؟

 ماهي را هر وقت از آب بگيري تازه است. 
 دست باالي دست بسيار است.
 سحرخيز باش تا كامروا باشي.

 مرغ همسايه غاز است.
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