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  اژدها و مارگير

 صحرا و دشت و كوه به مارگير. كرد مي زندگي مارگيري قديم هاي زمان در روزگاري و روزي

 اوقات گاهي. بسازند دارو مارها زهر از تا فروخت مي طبيبان به را ها آن و گرفت مي مار رفت، مي

 براي و گسترد مي را خويش بساط گشت، مي شهرها و روستاها در گرفت مي كه مارهايي با مارگير

 ها سكه اين با او و دادند مي مارگير به اي سكه نمايش شدن تمام از پس هم مردم. داد مي نمايش مردم

 مار تا افتاد راه كوهستان سوي به مارگير برف پر زمستان روزهاي از روزي. گذرانيد مي روزگار

. ديد داشت، عظيم اي جثه كه را اي مرده اژدهاي ناگهان رفت، مي راه برف پر كوهستان دل در. بگيرد

. ندارد بدن در جان فهميد كرد دقت وقتي اما است خواب اژدها كرد گمان و ترسيد خيلي نخست

 براي دهد مي جان اژدها اين گفت و انديشيد خود با كرد، مي نگاه را مرده اژدهاي كه طور همين

. ام كشته خودم هاي دست همين با را آن گويم مي و برم مي مردم ميان در را آن. مردم برابر در نمايش

 در هم ديو اگر. شجاعي مارگير عجب گويند مي و نگريست خواهند من به احترام ي ديده با وقت آن

 . هراسد نمي اي ذره شود سبز برابرش

 را بزرگ اژدهاي زنان نفس نفس. بود نداده انجام كه بزرگتري كار به كرد خوش را دلش مارگير آري

 كردنش شكار در كه را اژدهايي: آوردكه مي بر فرياد و كشيد مي خويش دنبال به شهر هاي كوچه در

 خبر و شتافت مي مرگ سوي به مارگير كه افسوس. ام آورده نمايش براي ام خورده جگرها خون

 زنده بيفشاَند نور او بر سوزان خورشيد وقتي و بود شده منجمد برف و سرما زير در اژدها كه نداشت

 گستراند، را بساَطش بود مردم اجتماع براي وسيعي جاي كه شط كنار در مارگير، مرد. شد خواهد

 پرده و پالس با را اژدها روي مارگير اما شدند مي جمع مارگير دور مردم. افتاد شهر در اي غلغله

 را خود نمايش هنوز. كند جمع بيشتري پول تا شوند جمع بيشتري مردم بود منتظر و بود پوشانده

 متوجه كرد دقت كه خوب خورند، مي تكان ها پرده و ها پالس شد متوجه ناگهان كه بود نكرده شروع

 گذاشتند فرار به پا اژدها هيبت از و شدند اژدها شدن زنده متوجه كم كم نيز مردم. جنبد مي اژدها شد

 بود كرده ادعا قبالا  مارگير كه جا آن از. شدند كشته مردم از زيادي اي عده ها كردن فرار همين در

 اما بكشد را او تا رفت اژدها سوي به دليل همين به كند نشيني عقب توانست نمي است كشته را اژدها

 . خورد اي لقمه همچون را خورده فريب مارگير آن اژدها

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 خالقيت هاي وپژوهش ها فعاليت ها، بازي: درس كالس در پا بيد مرتضي؛ مجدفر،: منبع:) پيوست

 آموزان دانش ميان در خواندن سواد توسعه براي دمنه و كليله هاي افسانه و ها تمثيل مبناي بر محور

 (55 ص ،1390 امرود، نشر: تهران دبستاني،

 20ميمون هر ازای به که کرد اعالم ها روستايی به مردی هند، در روستايی در روزگاری روزی

 جنگل به ميمون، از است پر اطرافشان ديدند که هم ها روستايی. داد خواهد پول ها آن به تومان هزار

 ها آن از تومان هزار20 قيمت به ميمون هزاران هم مرد. کردند ها ميمون گرفتن به وشروع رفتند

 ها آن به مرد خاطر همين به. کشيدند تالش از دست ها روستايی ها، ميمون تعداد شدن کم با ولی. خريد

 ها روستايی شرايط اين با. پرداخت خواهد تومان هزار40 ها آن به ميمون هر برای داد پيشنهاد

 دست روستاييان باالخره تا شد تر کم تر کم هم باز موجودی مدتی از پس. گرفتند سر از را شان فعاليت

 . رفتند خود کشتزارهای سراغ کشاورزی برای و کشيدند کار از

 به که شد کم قدر آن ها ميمون تعداد نتيجه در. . . . . . و رسيد تومان هزار45 به پيشنهاد بار اين

 ميمون هر خريد ازای به که کرد ادعا تاجر مرد بار اين. کرد پيدا گرفتن برای ميمونی شد می سختی

 محول شاگردش به کارهارا رفت، می شهر به بايد کاری برای چون ولی داد خواهد تومان هزار60

 . بخرد هارا ميمون او طرف از تا کرد

 هارا آن من. دارد وجود قفس در ميمون همه اين: گفت ها روستايی به شاگرد تاجر غياب در

 او به تومان هزار60به هارا آن تاجر، بازگشت از پس شما تا فروخت خواهم شما به تومان هزار50به

 . بفروشيد

 از البته. خريدند را ها ميمون تمام و گذاشتند هم روی را هايشان پول بودند، شده وسوسه که ها روستايی

 دنيا يک و ماندند ها روستايی وتنها را شاگردش نه و ديد را تاجر مرد نه کسی ديگر بعد، به آن

 . ميمون
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 ني دانه داستان

 پرورش کانون: تهران. طاهباز سيروس ويراستار ؛ خائف بهرام گر تصوير و قصه طراح/ ني دانه

 (رنگی) مصور: ص[ 24. ]1379 نوجوانان، و کودکان فکری

 داستان ي خالصه

 بودند کرده تن به را سبزشان لباس درختها. کشيدند می نفس گرم آفتاب زير هادر تپه. بود بهار صبح

 . پريدند می ديگر گل روی به گلی دامن هااز پروانه و

 . برساند اش آشيانه به را خود تا پريد می آفتاب، نور از ترسان جغد،

 . آمدند می چشم به سبز قارچهای مثل درختها کردی می نگاه که باال از

 خداوند اينکه از و گفتند می زمستانی سختی از. زدند می حرف هم با درختها تابيد، می ماه که شب،

 . بودند خوشحال بخشيده، زندگی آنها به ديگر بار

 دانه. آورد نی تخم يک خود با. ديگر سرزمينهای از دست، دور جاهای از باد. آمد تندی باد روز يک

 . پوشاند را آن روی خاک و نشست زمين به نی

 بلند زمين از سر اش ساقه و شد سبز خاک زير در نی دانه. کرد گرم را زمين آفتاب، بعد و آمد باران

 . کرد

 . کردند می نگاهش تعجب با بودند، نديده نی ساقه روز آن تا که دشت جانوران

 اما ببارد، باران که آرزو اين در بود، شان تشنه گلها. رسيد راه از تابستان و شد گرم کم کم هوا،

 به روز و بود تر بلند دشت گياهان همه از داشت را گرما طاقت که نی ساقه. بود کرده دير باران

 . شد می تر درشت و تر قشنگ روز

 نی. بود ريخته و بود شده زرد برگهايش نی، ساقه. نماند دشت در گياهی و گل ديگر شد که پائيز

  ام؟ رسيده عمر آخر به آيا: گفت می خودش با. بود دار غصه

 به را نگاه آخرين حسرت، با نی. برد خود با و کند جا از را نی ساقه و وزيد سهمگين بادی ناگهان

 . انداخت هايش دانه

 تنها صبح، و زد، می حرف درختها با ماه تنها شد، می که شب. بود سکوت و خاموش جا همه

 . ريخت می دشت روی به را رقمش بی گرمای که بود خورشيد

  بود، کاشته خاک دل در را زندگی بذر خداوند، اما

 . بودند زنده و خوابيده خاک دل هادر دانه



 . يافت جريان دوباره زندگی شد، که بهار

 . کرد می بيرون تن از را زمستان خستگی و کشيد می نفس گرم، آفتاب زير در دشت

 !بود روييده نيستان يک کناردرختها،

 بخشنده درخت داستان:  

 تهران،  هيرمندی، رضي مترجم استاين، سيلور شل نقاش استاين، سيلور شل نوشته/ بخشنده درخت

 (رنگی) مصور ص،[ 48]1363 کودک، کتاب نمايشگاه

  :داستان ي خالصه

 روز هر پسرک و . داشت می دوست را کوچولوئی پسرک او و . بود درختی روزگاری روزی

 سيب و رفت، می باال اش تنه از. ساخت می کاله  ها آن از و کرد، می جمع را برگهايش و. آمد می

 و . داشت می دوست را درخت او. خوابيد می اش سايه زير شد می خسته وقت هر پسرک . خورد می

 . بود تنها اغلب درخت و شد می بزرگ پسرک و گذشت، می زمان اما . بود خوشحال درخت

 سيب بخور، تاب يم ها  شاخه با بيا، باال ام تنه از پسر  :گفت درخت . آمد درخت نزد پسرک روز يک

 و بخرم چيزی خواهم می ام، شده بزرگ ديگر من  :گفت پسرک . کن بازی ام سايه در و بخور

 بفروش ببر، شهر به را يم ها سيب. دارم سيب و برگ تنها من. ندارم پولی من. باشم داشته سرگرمی

 . داشت خواهی پول وقت آن

 . رفت و برداشت و چيد را سيبهايش رفت، باال درخت از پسرک

 . برگشت پسرک روز يک تا. بود غمگين درخت . بازنگشت مدتها تا ديگر پسرک اما

 از رفتن باال فرصت که گرفتارم آنقدر  :گفت پسر. بيا باال ام تنه از گفت و خورد تکان شادی از درخت

 می . خواهم می بچه و زن دارم، نگاه گرم آن در را خودم که خواهم می ای خانه من . ندارم را درخت

 برای و ببری را يم ها شاخه توانی می تو ندارم، ای خانه من  :گفت درخت بدهی؟ خانه من به توانی

 . بسازی ای خانه خود

 . بسازد ای خانه خود برای تا بريد را يش ها شاخه پسرک آنوقت

 پسرک . کن بازی و بيا پسر، بيا،  :گفت او به درخت برگشت، وقتی . بازنگشت مدتها تا پسرک اما

 به اينجا از مرا که خواهم می قايقی . کنم بازی توانم نمی که ام شده افسرده و پير آنقدر ديگر  :گفت

  بدهی؟ قايقی بمن توانی می تو . برد دور جائی

 ساخت قايقی کرد، قطع را درخت تنۀ پسر و. بساز قايقی خود برای و کن قطع را ام تنه  :گفت درخت

 . شد دور آنجا از آن بر سوار و

 . بدهم بتو تا ندارم چيزی که متأسفم  :گفت درخت . برگشت ديگر بار پسرک دراز زمانی از پس



 می آسودن و نشستن برای جائی فقط . ام خسته بسيار . ندارم احتياج چيزی به ديگر من  :گفت پسرک

 . خواهم

 و بنشين بيا پسر، بيا  :گفت و کشيد، باال را خود توانست می که جايی تا خوب، بسيار  :گفت درخت

 . کن استراحت

 .بود خوشحال درخت کرد، خيال پسرک و

 ديوانه خفاش داستان

 كانون: تهران انصاريان؛ معصومه مترجم راس؛ توني تصويرگر ويليس؛ جين نويسنده/ ديوانه خفاش

 (رنگي) مصور. ص[28]   . 1387 نوجوانان، و كودكان فكري پرورش

. ديد مي وارونه را برش و دور چيزهاي همه كه بود خفاشي روزگاري، روزي: داستان خالصه

 اي هديه خفاش به خوشامدگويي براي خواست مي دانا جغد. شد جنگل وارد بار اولين براي خفاش

 . آيد مي خوشش چيزي چه از خفاش ببينند و بروند خواست جنگل جوان حيوانات از وي. بدهد

 . نشوند خيس پاهايم آيد مي باران وقتي تا باشم داشته چتر يك دارم دوست گفت خفاش

 . پا نه شود خيس سر گذارد نمي چتر: گفت فيل بچه

 . دادند هديه خفاش به نو چتر يك  ها آن. كند اشتباه است ممكن كس هر: گفت كوهي بز

 بينم مي را سياهي ابر زيرپايم آسمان در حاال همين چون. داديد چتر من به كه خوشحالم: گفت خفاش

 . ببارد خواهد مي كه

 باران اگر. زد ديگري دار خنده حرف هم باز خفاش. پايين نه باالست آسمان گفت و خنديد زرافه بچه

 . شود مي خيس گوشهايم و آيد مي باال رودخانه آب ببارد شديد

 . را گوشها نه كند مي خيس را پاها رودخانه آب: غريد شير بچه

 . سرم باالي چمن روي افتد مي كاله بگذارم كاله سرم روي توانم مي: داد ادامه خفاش

 . است پايين نيست باال كه چمن: گفت كرگدن

 دانا جغد براي را  ماجرا تا دويدند. است ديوانه كامالَ  خفاش كه كردند فكر جنگل جوان حيوانات

 را خفاش ساده پرسش چند با من: گفت و كرد نگاه جنگل جوان حيوانات به دانا جغد. كنند تعريف

 . كنم مي آزمايش را شما بعد. كنم مي امتحان

 . بفرماييد: گفت خفاش بدهي؟ جواب من آزمايش چند به است ممكن: پرسيد خفاش از جغد

 برگهاي و دارد باال در تنه يك درختي هر: گفت خفاش. است شكلي چه درخت ببينم بگو: اول پرسش

 . پايين در فراواني

 . باال در برگهايي و دارد پايين در تنه يك درخت: خنديد زرافه بچه



  است؟ شكلي چه كوه بگو حاال: دوم پرسش: گفت جغد

 . پايين در تيز نوك يك و باال در دامنه يك كوه: گفت خفاش

 . پايين نه باالست كوه قله: گفت كوهي بز

 . است شده ديوانه خفاش: زدند فرياد جنگل جوان حيوانات همه

 . دهند پاسخ پرسش اين به همه خفاش جز به خواهم مي من: آخرمن پرسش گفت جغد

  كنيد؟ نگاه چيزها به خفاش مثل ايد خواسته حاال به تا آيا. سوم پرسش: گفت انا د جغد

 . شوند آويزان ها شاخه از خفاش مثل واداشت را حيوانات همه جغد سپس

 . است پايين كوه قله. گفت مي راست خفاش: گفت كوهي بز

 . پايين برگهايش و باالست درخت تنه: گفت زرافه بچه

 قطره باران موقع همين در. نيست. . .  كو؟ آسمان ماست، سر باالي چمن! ببينيد: گفت كرگدن بچه

 . كرد باريدن به شروع قطره

 . شوند مي خيس دارند گوشهايم آيد، مي باال دارد رودخانه آب: گفت شير بچه

 . است باران توي من پاهاي انگار: گفت فيل بچه

 . نشوند خيس تا داد قرض  ها آن به را قشنگش و نو چتر خفاش

 . اي شده ديوانه تو گفتم اينكه از خواهم مي معذرت. متشكرم: گفت زرافه بچه

 . خواهيم مي معذرت هم ما گفتند هم حيوانات بقيه

 .نياوريد در بازي ديوانه ديگه خب: گفت و خنديد خفاش

 بماند باقی خرس خواست می که خرسی داستان

 تصويرگر ايرانی؛ ناصر مترجم اشتانير؛ يورگ نويسنده/  بماند باقی خرس خواست می که خرسی

 (رنگی) مصور ص،[ 32] ،1377. نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون: ن تهرا. مولر يورگ

 :داستان ي خالصه

 می را خرس باد سردی . کردند می پرواز جنوب به رو وحشی غازهای و ريختند می برگ درختان

 . بود خسته و کرده يخ او . آزرد

 . رفت دلپذيرش و گرم غار سوی به و شنيد هوا در را برف بوی

 . خوابند می زمستان طول تمام در خرسها. رفت فرو عميق خوابی به خود گرم النۀ در



 را درختان و آوردند اّره و دوربين و نقشه خود با و آمدند جنگل به آدميانی افتاد اتفاق ای حادثه روزی

 وقتی . بسازند کارخانه يک جنگل دل در تا آوردند جرثقيل و ماشين سپس . بريدند ديگری از پس يکی

 . بود کارخانه زير اينک او غار . شد بيدار خواب از خرس رسيد، فرا بهار

 و دويد جلو کارخانه نگهبان لحظه همين در . زد ُزل کارخانه به تعجب با آمد، بيرون غار از خرس

  ای؟ ايستاده بيکار آنجا چرا! عمو اوهوی،  :زد داد

 . خرسم يک من ولی آقا حضورتان، از خواهم می معذرت  :گفت خرس

 بود عصبانی قدر آن او . کثيف و تنبل کارگر يک مگر نيستی هيچی تو خرس؟ يک  :زد داد نگهبان

 يک من گفت کارگزينی رئيس به ادب نهايت در خرس کارگزينی، رئيس پيش برد را خرس که

 قيافه تا بروی حمام بايد که هستی کثيف و تنبل کارگر يک تو  :گفت کارگزينی رئيس. آقا خرسم،

 . برد اداری بخش معاون پيش را خرس وقت آن. کنی پيدا آدميزاد

 کارگر يک اينجا ما  :گفت می کسی به تلفنی داشت . شد اداری بخش معاون اطاق وارد خرس وقتی

 خرس وقتی. فرستاد اداری بخش رئيس پيش را او و . است خرس کند می ادعا که داريم تنبل خيلی

 ببريدش. ببيندش خواهد می رئيس جناب کثيفی، موجود چه گفت او . شد اداری بخش رئيس اطاق وارد

 . ايشان خدمت

 تا آره؟ خرس، تو پس! است جالب  :گفت آخر دست و داد، گوش خوب خرس حرفهای به رئيس جناب

 . کنم نمی باور را حرفت من خرسي حقيقتاا  که نکنی ثابت وقتی

 در فقط را حقيقی های خرس گويم می من چون بله،  :داد جواب رئيس جناب کنم؟ ثابت  :پرسيد خرس

 شهری نزديکترين به جيپ با را خرس که داد دستور . کرد پيدا توان می ها سيرک و ها وحش باغ

 . رفت او همراه اتومبيلش با نيز خود . داشت وحش باغ که ببرند

 خرس خرس اين  :گفتند و دادند تکان را سرشان ديدند را غريبه خرس که همين وحش باغ های خرس

 می زندگی قفس در ما، مثل حقيقی، خرس . شود نمی جيپ سوار که حقيقی خرس. نيست حقيقی

 !خرسم من! خرسم من . کنيد می اشتباه شما  :زد فرياد خشمگينانه خرس . کند

 بسيار سيرک خرسهای . هست سيرک يک بعدی بزرگ شهر تو  :گفت و زد لبخند رئيس جناب

 خرس به زيادی بسيار مدت سيرک خرسهای . کنی ثابت را حرفت تو تا آنجا رويم می. باهوشند

  :داد جواب اندوه با خرس . نيست خرس ولی هست خرس شبيه او  :گفتند باالخره و دوختند چشم غريبه

 حمام و پوشيده پشمی لباس که تنبل مرد يک جز نيست چيزی او  :زد داد سيرک خرس کوچکترين. نه

 بايد چه دانست نمی که بود غمگين قدری به بيچاره خرس . خنديد هم رئيس جناب . خنديدند همه . نرفته

 . بکند

 او بزن، را ريشت گفت او به و آورد، کار لباس يک خرس برای برگشت، کارخانه به که هنگامی و

 بزرگی ماشين پشت را او کارخانه نگهبان . زد ساعت را غياب و حضور کارت کارگران بقيه مثل

 . چشم يعنی که داد تکان را سرش خرس . بکند بايد چه که گفت او به و برد



 ماه از پس ماه و هفته، از پس هفته روز، از پس روز و بود کارخانه کارگر يک خرس بعد به آن از

 . کرد می کار و ايستاد می ماشين پشت

 برگها چه هر . دواندن ريشه به کرد شروع خرس بدن در خستگی حس شد، زرد که درختان برگ

 همکارانش. شد می خسته بيشتر و بيشتر خرس رقصيدند، می پاييزی باد در تر شادمانه و بيشتر

 خودش دست آنکه بی که، نگذشت چندان و بکشند بيرون تختخوابش از را او صبحها شدند می مجبور

 . رفت می خواب به ماشين پشت باشد،

 به اينجا ما . زنی می لطمه کارخانه توليد به داری تو  :زد داد و آمد پيشش کارخانه نگهبان روز يک

 !اخراجی تو . نداريم احتياج تو مثل ای عرضه بی تنبل کارگر

 بخواهد دلم جا هر من که است اين منظورت اخراج؟  :پرسيد و کرد نگاه او به ناباورانه خرس

 . گيرد نمی را جلويت کس هيچ نه،  :زد داد کارخانه نگهبان . بروم توانم می

 . رفت بيرون کارخانه از و برداشت را اش بقچه زود . نداد دست از را فرصت خرس

 جنگل به کشان کشان برف ميان از او . رفت راه پياده ديگر روز يک سپس و روز يک و شب يک

 . رسيد غار يک به تا رفت و رفت و رفت قدر آن. رفت

 بسيار مدت او . نبودم خسته قدر اين کاش ای بکنم، بايد چه دانم نمی  :گفت خود به و نشست غار بيرون

 و ببارد او روی که داد اجازه برف به و سپرد گوش باد زوزۀ به شد، خيره افق به نشست آنجا درازی

 . بپوشاندش

 را چيز چه چيست؟ چيز آن ولی ام، کرده فراموش را مهم خيلی چيز يک که دارم حتم  :گفت خود به

 ام؟ کرده فراموش

 روباه و بود ماه فيلم داستان

 و کودکان فکری پرورش کانون: تهران. تيموريان آناهيتا تصويرگر و نويسنده/  روباه و بود ماه

 (رنگی) مصور ص،[ 28. ]1379 نوجوانان،

 :داستان ي خالصه

 . نزديکتر زمين وبه بود قشنگتر ديگر شبهای تمام از ماه که شب يک

 . برد خود النه به و برداشت را ماه و رفت باال کوه از کوچک روباه

 . بود خوشحال اش النه در ماه بودن از روباه شب آن

 . تابيد می فقط ماه چرخيد، می او دور گاهی خنديد، می گاهی

 . کند پا و دست غذايی ماه برای تا رفت علفزار به روباه



 او. کرد لذيذی غذای پختن به شروع و شد خوشحال روباه. بود شده بزرگتر کمی ماه برگشت وقتی

 غذا که ماه افتاد يادش تازه. کند دعوت سفره سر را او تا کرد ماه به رو و چيد قشنگ را شام سفره

 . تابد می فقط ماه خورد، نمی

 ماه به را آن خواست کشيد، او از قشنگ نقاشی يک روباه. بود شده بزرگتر کمی ماه شب آن فردای

 . ندارد چشم که ماه افتاد، يادش تازه دهد، نشان

 شده بزرگتر هم باز که ديد را ماه برگشت، النه به و کرد آواز تمرين جنگل توی روباه بعد روز

 ماه افتاد، يادش که بود نخوانده بيشتر کلمه چند هنوز اما کرد، خواندن به شروع و شد خوشحال. است

 . تابد می فقط ماه. ندارد گوش که

 سيزده. تابيد می فقط و شد می بزرگ فقط ماه اما. شد می بزرگتر و بزرگ ماه و گذشت می شبها

 خود تصميم روباه شب آن فردای. کامل ماه يک شد، بزرگ بزرگ ماه که رسيد شبی و گذشت شب

 . کند خوشحال را عزيزش ماه چطور که گرفت را

 و رفت باال کوه از و برداشت را آن. شد کوچک دوباره ماه وقتی شب، چهارده از بعد و ماند منتظر

 .گذاشت سرجايش دوباره

 !پرواز! کن پرواز داستان

 تصويرگر فروشان، چينی محسن مترجم گريگوروسکی، کريستوفر روايت به!/ پرواز کن، پرواز

 (رنگی) مصور. ص] 36[1380 نوجوانان، و کودکان فکری پرورش کانون: تهران. دالی نيکالس

  ::داستان ي خالصه

 برگشتند، گله با  ها بچه وقتی بعدازظهر، ديروز . بودند ناراحت خيلی  ها بچه و بود شده گم کوچولو بّره

 . رفت بيرون کلبه از بره کردن پيدا برای و کرد آرام را  ها بچه پدر، . نبود  ها آن همراه بّره

 هيچ ولی . کرد نگاه را دوروبر دقت با. افتاد راه بود نزديکيها آن که ای دّره طرف به کشاورز مرد

 . نبود کوچولو بره از نشانی

 ولی گشت، هم را  ها تپه اطراف درختان، ميان . رسيد انبوهی جنگل به و گذشت دّره از کشاورز مرد

 . نبود کوچولو بّره از نشانی هيچ

 می صدا را اش بّره و ايستاد می گاهی هراز . رفت باال کوه دامنه از رسيد، بلندی کوه به کشاورز مرد

 . نبود کوچولو بّره از خبری کرد،

 به . بود جاری آن ميان از آب که رسيد شکافی به رفت می باال کوه از که همچنان کشاورز مرد

 که عقاب بچه يک  :ديد عجيبی منظرۀ ناگهان . رسيد بزرگی صخرۀ به تا رفت باال شکاف از سختی

 به را خود سختی با کشاورز مرد. بود افتاده آنجا . است درآورده تخم از سر تازه رسيد می نظر به

 پدر بود ممکن برد، می خود با را او اگر بود، دل دو . گرفت دستانش ميان را او و رساند عقاب بچه

 سرش باليی چه نبود معلوم ميکرد، رها جا همان را او اگر و بگردند او دنبال مادرش و



 به و کرد بغل را عقاب بچه. کند مواظبت او از و ببرد خود با را او گرفت تصميم باالخره . آمد می

 . نبود او از خبری هيچ ولی زد، صدا را کوچولو بره بارها راه در. افتاد براه خانه طرف

 بّره  :زد فرياد  ها آن از يکی و دويدند بيرون خانه از خوشحالی با  ها بچه که بود نرسيده خانه به هنوز

 . برگشته خودش کوچولو

 از بايد ما گفت و داد نشان  ها آن به را عقاب بچه شد خوشحال خيلی خبر اين شنيدن از کشاورز مرد

 و گذشت می روزها . کرد رها  ها جوجه و مرغ ميان آشپزخانه در را او . کنيم نگهداری عقاب بچه اين

 مرد قديمی دوستان از ويکی افتاد ای تازه اتفاق صبح روز يک. شد می بزرگتر و بزرگ عقاب بچه

 دوست ناگهان . گفتند سخن دری هر از و نشستند هم کنار دو آن . آمد  ها آن ديدن به زده سر کشاورز

 ؟ ها جوجه ميان عقاب بچه يک . نيست کردنی باور زد فرياد بلند صدای با و ديد را عقاب بچه کشاورز

! 

 غذا جوجه يک مثل درست . است جوجه يک نيست، عقاب ديگر او  :داد جواب لبخند با کشاورز مرد

 . کند می جيک جيک و رود می راه خورد، می

 يک او که دهم نشان تو به خواهی می . است عقاب بچه يک او حال هر به  :گفت ناراحتی با دوستش

  است؟ عقاب

 . ببينم بده نشان  :گفت کشاورز مرد

 پرنده! پرواز کن، پرواز عقابی، يک نيستی، جوجه تو  :زد فرياد و برد سرش باالی را عقاب بچه

 کشاورز، مرد . برگشت زمين طرف به سرعت به و انداخت اطراف به نگاهی کرد، باز را بالهايش

 !است جوجه يک او گفتم که من  :گفت و داد سر بلندی خنده

 يک پرنده آن که کنم ثابت تو به خواهم می من  :زد فرياد و برگشت کشاورز مرد دوست بعد روز چند

 را عقاب رفت باال نردبان از مرد . دهم نشان تو به تا بياور را نردبان لطفا . جوجه يک نه است عقاب

 يک نيستی، جوجه تو  :گفت گوشش در آهسته و داد نشان او به را آسمان و داشت نگه سرش باالی

 !پرواز کن، پرواز عقابی،

 به را خود و پريد پايين بام روی از و بست را بالهايش کرد، باز هم از را پاهايش پرنده ناگهان

 . رساند  ها جوجه

 بيدار خواب از را کشاورز مرد سگ، پارس صدای که بود نشده روشن هوا هنوز بعد روز صبح

 می کار چه اينجا تو  :گفت و کشيد کنار را خود تعجب با کرد باز که را در . شد بلند نگرانی با . کرد

  کنی؟

 . کنم می خواهش بده، فرصت من به ديگر بار يک فقط ببخش، را من  :داد جواب دوستش

 دوستش که بندد را در خواست و مانده صبح به خيلی هنوز  :گفت بود، شده عصبانی که کشاورز مرد

 . کنم می خواهش ديگر بار يک فقط  :گفت

  بکنم؟ بايد چکار حاال  :پرسيد . نکند قبول را او خواهش نيامد دلش کشاورز مرد



 . بيا من با و بردار را پرنده آن داد جواب دوستش

 او و کرد بغلش آهسته . بود رفته فرو عميقی و خوش خواب در که را پرنده ميلی بی با کشاورز مرد

 . داد دوستش به را

 . شدند ناپديد کلبه بيرون تاريکی در و افتادند راه دو آن

  رويم؟ می کجا حاال  :پرسيد دوستش از کشاورز مرد

 . کردی پيدا را پرنده اين که جايی همان کوهستان، به  :داد جواب دوستش

 . گذاشتند سر پشت را رودخانه و  ها دّره دو آن

 دوستش به و ايستاد ای لحظه کشاورز مرد دوست. رفتند می باال کوه از فراوان زحمت با دو آن وقتی

 . برسيم قله به نمانده چيزی . ماست پای زير زمين کن نگاه  :گفت

 در آرام و گذاشت صخره لب را پرنده دقت، و احتياط با کشاورز مرد دوست . رسيدند قله به باالخره

 جای زمين! کن طلوع توهم کرد، طلوع خورشيد وقت هر! کن نگاه رو روبه به کرد، زمزمه او گوش

 عقاب بچه آمد می باال کوهها پشت از طاليی خورشيد! پرواز! کن پرواز آسمانی مال تو . نيست تو

 آرام جا همه. کرد می نگاه و بود ساکت کشاورز مرد . کرد سالم خورشيد به و کرد باز را بالهايش

 کرد آغاز را پرواز و کرد باز را بالهايش . کرد بلند را سرش عقاب بچه . آمد نمی صدايی هيچ و بود

 . شد گم آسمان بيکران فضای در بعد کمی و

 . برنگشت  ها جوجه ميان وقت هيچ ديگر او

 : پيوست

 جا خانه در را ها آن که شوی می متوجه تکاليف تحويل موقع مدرسه روزهای از يکی کن فرض

 که دانی می   . شود می شديدتر قلبت ضربان شود می تر نزديک تو ميز به معلم که لحظه هر ای؟ گذاشته

 تنبلی برای را ای بهانه هيچ که کرده تاکيد هم قبال و است گير سخت بسيار ها تکليف کنترل در تو معلم

 سرت از واجور جور هزارفکر برسد سرت باالی تا. کرد نخواهد قبول رفتن در کار زير از و کردن

 کار هر يا بازی تلويزيون، تماشای صرف توانستی می که وقتی از خوری می افسوس. گذرد می

 ای؟ جاگذاشته حاال که کردی هايی مشق نوشتن صرف را آن و بکنی ديگری

 از نفر يک است کافی زند؛ می سرت به فکری ناگهان برسد تو به معلم اينکه به مانده نيمکت يک

 نيست کار در دروغی که مطمئنی تو   . ايد داده انجام را تکاليفتان هم با ديروز که بدهد شهادت ها بچه

 چند در کنی؟ حساب توانی می کسی چه روی اما  . اند مانده جا خانه در تميز و کامل تکاليفت چون

! رضا  . کنی می پيدا را نظر مورد فرد دفعه يک . گذرد می چشمت جلوی از ها چهره ی همه دقيقه

 خاطرش به پيش ی هفته همين  . ای کرده کمک او به بارها هم و شناسد می را تو هم! دوستت بهترين

 «کو؟ تکاليفت خوب پسر! »آورد می خودت به را تو معلم صدای مرتبه يک  . ای کرده هم دعوا

 ما خانه در باهم ديروز ما است شاهد رضا مانده جا خانه در تکليفم آقا: دهی می جواب درنگ بدون

 !بپرسيد خودش از کنيد نمی باور اگر  . نوشتيم را تکاليفمان



 اتفاق سريع چيز همه آنقدر  . چرخد می عقب به واج و هاج اسمش شنيدن با رضا جلوتر، رديف سه

 هم به تو ی ملتمسانه نگاه با او متعجب نگاه  . شود نمی ديده تعجب جز چيزی رضا نگاه در که افتاده

 . خورد برمی

 گويد؟ می راست دوستت رضا: پرسد می و کند می هست هم کالس زرنگ شاگرد که رضا به رو معلم

 . . . 
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