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اشاره
تاكنون در دو بخش قبلي اين سلسله مطالب، داستان هايي برگرفته از كليله و دمنه را كه براساس كتاب هاي بخوانيم و بنويسيم پايه هاي 
چهارم و پنجم ابتدايي باز نويسي شده اند، خوانده ايد. بر مبناي اين داستان ها و براي توسعه ي سواد خواندن دانش آموزان دبستاني، پرسش ها، 

بازي ها و فعاليت هاي پژوهش محوري طراحي مي شوند كه مي توانند در كالس هاي درس مورد استفاده ي آموزگاران قرار گيرند.
در اين شماره، بخش سوم را كه به يك داستان و تمرين ها و فعاليت هاي آن اختصاص دارد، درج كرده ايم.

بازي ها، فعاليت ها و پژوهش هاي خالقيت محور 

بر مبناي تمثيل ها و افسانه هاي كليله ودمنه

براي توسعه ي سواد خواندن در ميان دانش آموزان دبستاني

بخش سوم

بيدپا در كالس درس

مرتضي مجدفر

دوست آن است 
كه گيرد دست دوست ... ش

موز
آ

همگي دور هم جمع شدند.
ــت، وقتي ديد آهو با ناراحتي و ترس به آب استخر چشم  الك پش
دوخته است، گفت: «آهوي عزيز، نترس! اگر تشنه اي، تا دلت مي خواهد 

آب بخور. اين دور وبرها جانوري، چيزي براي ترسيدن وجود ندارد.»
ــد تا  ــنيد، خوش حال ش آهو، وقتي اين حرف هاي آرام كننده را ش
جايي كه مي توانست از استخر آب خورد. بعد به آن ها نزديك شد. سه 
ــت صميمي هم، به خوبي با او برخورد و خوش و بش كردند. بعد  دوس
الك پشت پرسيد: «ُخب. از كجا مي آيي؟ به كجا مي روي؟ چرا اين قدر 

ترسيده و هيجان زده اي؟!»
ــكارچي ها  ــت آن طرف، در حال چرا بودم. ش آهو گفت: «در دش
مرا ديدند و رّدم را زدند. خيلي دنبالم كردند، ولي باالخره توانستم يك 
ــان فرار كنم. آمدم و از اين جايي كه شما هستيد هم  جوري از دستش
عبور كردم. ولي آن جلوتر ها، دوباره آدميزادي را ديدم كه فكر مي كنم 
شكارچي بود. به همين خاطر، دوباره عقب برگشتم و االن پيش شما 

هستم.»
الك پشت گفت: «نترس! ما مدت هاست كه اين جا زندگي مي كنيم. 
اين دوروبرها اصًال شكارچي وجود ندارد. اين جا بمان و مطمئن باش 
كه هيچ بدي از ما نمي بيني. ما با هم دوستان خوبي هستيم، با تو هم 
ــت مي شويم. جاي خوبي داريم؛ آب زياد و چمنزار ها و علف هاي  دوس

فراوان. اگر دلت مي خواهد اين جا پيش ما بمان.»
ــنهاد الك پشت خيلي خوش حال شد و قبول كرد  آهو از اين پيش
پيش آن ها بماند. به اين ترتيب، آن ها چهار دوست شدند كه كنار هم 

زندگي و با هم صحبت مي كردند.

دوستان وفادار
ــت شده بودند. آن ها مدتي در روستايي   كالغ و موش با هم دوس
كه موش در آن ساكن بود، زندگي كردند. بعد از چند وقت كالغ گفت: 
ــت در جايي قرارگرفته است كه انسان ها دور و بر آن  «النه ي تو درس
تردد مي كنند. دائم بر و بچه ها به طرف تو سنگ پرت مي كنند و من 
ــد. النه ي من، كمي دورتر از اين جا،  ــم كه به تو آسيبي برس مي ترس
كنار استخر و در جايي بي سرو صدا قرار دارد. دوست ديگرم الك پشت 
هم، همان جا زندگي مي كند. عالوه بر اين، دور و بر النه ي من بسيار 
ــت و ماهي هاي زيادي در استخر شنا مي كنند. آن جا همه جور  زيباس
غذايي را مي توان پيدا كرد. پيشنهاد مي كنم به آن جا برويم و بي دغدغه 

زندگي كنيم.»
موش راضي شد. كالغ، موش را از دمش گرفت و به هوا برخاست. 
آْن ها پس از مدتي به محل زندگي كالغ نزديك شدند. الك پشت به 
خوبي از موش و كالغ استقبال كرد. او به زودي با موش دوست شد و 

گفت: «تو دوست ما هستي. ما هرچه داريم، مال توست.»
ــتي موش، كالغ و الك پشت بيشتر شد.  ــت و دوس روزها گذش
ــب و روز شان با هم  ــتند و ش آن ها لحظه اي يكديگر را تنها نمي گذاش

مي گذشت.
ــه دوست جدا نشدني، در حال حرف زدن با هم  روزي از روزها س
ــرعت در حال نزديك شدن به آن هاست.  بودند كه ديدند آهويي به س
ترسيدند. الك پشت خودش را به آب انداخت، موش در النه اش خزيد 
و كالغ هم به باالي درختي در آن نزديكي ها پريد. كالغ كه از آن باال 
به غير از آهو، هيچ جانور ديگري را نديد، دوستانش را صدا زد و دوباره 
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روزي از روزها، كالغ، موش و الك پشت دور هم جمع شده بودند، 
ولي خبري از آهو نبود. آن ها خيلي منتظر شدند، ولي آهو پيدايش نشد. 
نگران شدند كه مبادا باليي سر آهو آمده باشد. موش و الك پشت به 
ــد: «تو پيش ما نمان. پرواز كن و از آن باال، همه جا را زير  كالغ گفتن

نظر بگير.»
كالغ از آن باال همه جا را پاييد. در نهايت آهو را ديد كه در دامي 
ــتانش را در جريان  ــت. او خيلي زود پايين آمد و دوس ــده اس گرفتار ش

گذاشت.
ــو را آزاد كنند، با هم گفت و گو  ــا در مورد اين كه چگونه آه آن ه
ــت به موش گفتند: «راه نجات آهو در  كردند. در آخر، كالغ و الك پش

دست توست. دندان هاي تو به درد چنين روزي مي خورند.»
ــان داده بود، نزد آهو رفت. او را  موش، از راهي كه كالغ به او نش
پيدا كرد و در حالي كه مشغول جويدن طناب هاي تور بود، گفت: «تو 
كه هميشه چشمانت باز است، چه طور در دام شكارچي گرفتار شدي؟ 
آهو جواب داد: «يك لحظه در حال فكر كردن بودم كه تله را نديدم و 

بي هوا داخل طناب هاي دام اسير شدم.»
ــت همين موقع، الك پشت و كالغ هم خودشان را رساندند.  درس
ــت كه سرعت  آهو نارضايتي خودش را از آمدن همه، به ويژه الك پش
كمي داشت، بيان كرد و گفت: «اصًال كار خوبي نكردي كه آمدي. االن 
موش طناب هاي تور را پاره مي كند و كار تمام مي شود. اگر يك وقت 
شكارچي بيايد، من و موش به سرعت فرار مي كنيم. كالغ هم كه به 
هوا مي پرد. ولي تو با اين سرعت كم، حتماً اسير شكارچي مي شوي!»

ــت مي گويي. اما چه كنم كه نمي توانم  ــت گفت: «راس الك پش
كنم.  رها  را  ــت هايم  دوس
ــي از دوستش جدا  اگر كس
ــت مانند اين  ــد، درس بيفت

ــودش را به  ــت كه دل خ اس
كنار گذاشته است. وقتي تو اسير 
شده اي، درست مثل اين است كه 
ــده ام. چه طور راحت  من اسير ش
بمانم؟ تنها به همين خاطر است 

كه آمده ام.»
ــام كرده بود كه  ــوش، تازه پاره كردن تور را تم م

سرو كله ي شكارچي پيدا شد. آهو از داخل تور بيرون آمد 
ــد. كالغ با دو سه بار  ــم بر هم زدني دور ش و در چش
پر گشودن، از مهلكه گريخت و موش، سوراخي پيدا 
كرد و به سرعت در آن خزيد. تنها الك پشت بود كه 
درست مقابل چشمان شكارچي و تور پاره شده، باقي 

مانده بود.
شكارچي، الك پشت را گرفت، او را با طناب محكم 

بست و به گوشه اي انداخت. چندي نگذشت كه كالغ، موش و آهو دور 
هم جمع شدند. آن ها از اين كه دوستشان گرفتار شده بود، بسيار ناراحت 
بودند. موش گفت: «از چاله در آمديم، به چاه افتاديم. دوست باوفايمان 
گرفتار شده است. مي ترسم باليي سرش بيايد. بايد دوست خوبمان را 

از دست آن شكارچي نجات دهيم.»
ــتي با او  ــو در ادامه گفت: «ما بايد وفاداري خودمان را در دوس آه
نشان دهيم. اين كه اين جا بنشينيم و درباره ي دوستي سخن بگوييم، 

هيچ دردي دوا نمي شود. بايد به فكر چاره باشيم.»
كالغ هم حرف هايي مشابه آهو و موش زد. در اين حال، موش، كه 
با تجربه تر از همه بود، راه حل خودش را چنين مطرح كرد: «آهو برود 
ــكارچي را پرت كند. البته بايد خودش  در جايي قرارگيرد كه حواس ش
ــود. بعد  را به زخمي بودن بزند و قدري كه راه رفت، روي زمين ولو ش
ــيند و شروع كند به نوك زدن  ــد و روي بدن آهو بنش كالغ از راه برس
ــت بدن او. وقتي حواس شكارچي به  به بدن آهو و مثًال خوردن گوش
ــما دو تا جلب شد و او براي گرفتن آهو حركت كرد، من به سرعت  ش
طناب هايي را كه شكارچي دور بدن الك پشت بسته است، باز مي كنم 

و او را نجات مي دهم.»
ــته هاي موش را عمل كردند. وقتي  ــو، مو به مو خواس كالغ و آه
ــه دويدن كرد و  ــروع ب ــكارچي از دور آهو را ديد، لنگ ـ لنگان ش ش
چند قدم آن طرف تر روي زمين افتاد. شكارچي براي گرفتن آهو خيز 
برداشت. در اين موقع، كالغ و موش مشغول انجام وظيفه ي نمايشي  

خود شده بودند.
ــت  ــره توانس ــوش، باالخ م

ــت را فراري دهد. در  الك پش
اين وقت، شكارچي درست 
به نزديكي هاي آهو رسيده 

بود. ولي رسيدن همان و 
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3. هدف دوستان وفادار، از اين كه آهو در روبه رو شدن با شكارچي، 
خودش را به لنگيدن بزند، چه بود؟

ــكارچي براي رهانيدن بدون مشكل  الف) پرت كردن  حواس ش
الك پشت.

ب) انتقام گرفتن از شكارچي.
پ) شوخي كردن با شكارچي.

؟ فكر كنيد، پاسخ دهيد
1. اين داستان، در مورد دوستي و پايداري در دوستي است. در اين 

باره به اين پرسش ها پاسخ دهيد:
ــت، در دوستي با  الف) پنج ويژگي مهم را كه بايد دو يا چند دوس

يكديگر مد نظر داشته باشند، بيان كنيد.
ب) تا كجا بايد به وفاداري در دوستي پاي بند بود؟ آيا اگر وفاداري، 
ــود، بايد كماكان به دوستان وفادار  ــتى هم ش باعث از بين رفتن دوس

بمانيم؟
ــلد، بيان  ــتي ها را از هم بگس پ) پنج موردي را كه مي تواند دوس

كنيد.
ــوار بر اسب مي آيد و سوار بر الك پشت مي رود.»  2. «بيماري س
اين، يك ضرب المثل آمريكايي است. اين ضرب المثل را به زبان ساده 

توضيح دهيد و در مورد تشبيه هاي مرتبط با سرعت بحث كنيد.
ــته اي كه در زير مي خوانيد، يك چيستان به گويش لري  3. نوش
ــت كه بالفاصله ترجمه ي فارسي آن هم نوشته شده است. به نظر  اس
شما جواب اين چيستان، چه حيواني است؟ اگر پاسخ را نمي دانيد، آن را 
از يكي از دوستان خودتان كه لري مي داند، بپرسيد (احتماًال دوست هم 
سن و سال شما هم مجبور خواهد بود، نوشته را به يك فرد بزرگ سال 
ــان دهد). فكر مي كنيد چه دليل هايي باعث شده  كه لري مي داند، نش

است، زبان و گويش هاي محلي به تدريج به خطر فراموشي بيفتند.
لري: ريش اسبي اغل مغل، دس دجيو پا در بغل.

ترجمه به فارسي: ريش  سفيد عجيب و غريب، دست تو جيب و 
پا در بغل.

ــي از باورهايي كه در ميان مردم وجود دارد، عمر زياد كالغ  4. يك
ــال عمر  ــت؛ به طوري كه عده اي مي گويند كالغ بيش از 200 س اس
مي  كند. به نظر شما، دليل مطرح شدن اين باور در ميان مردم چيست؟ 
ــي بيش از 200 سال عمر  ــال اخير، كس آيا تاكنون در 300ـ  200 س
ــت كه بتواند 200 سال زيستن كالغي را ديده و تجربه كرده  كرده اس
باشد؟ چگونه مي توان با روش هاي علمي از سن واقعي همه ي كالغ ها، 

از جمله يك كالغ مشخص، اطالع يافت؟
ــتان از آن ها نام  ــار موجودي كه در اين داس ــوان از چه 5. دو حي
ــده است، «آهو» و «موش» هستند. آيا مي دانيد نوع كميابي از  برده ش
ــياي جنوب شرقي زندگي مي كند كه «موش آهو» نام دارد؟  آهو در آس

؟ فكر كنيد،، پاسخ دهييد

�

فرار كردن آهو با سرعت برق و باد همان.
ــكارچي، با عجله به جايي كه الك پشت را با طناب بسته بود،  ش
برگشت. معلوم بود كه آن جا چه خواهد ديد. شكارچي يك آن ترسيد. 
تمام اتفاقات اخير را از ذهن گذارند و از ترس شروع به لرزيدن كرد. با 
ــده ام ... آهو ... تور ... الك پشت ... طناب. پس  خود گفت: « ديوانه ش
ــدند؟ ؟ دارم خواب مي بينم. فكر مي كنم اين دوروبرها را  اين ها چه ش
ــروع كرد به فرار كردن با حداكثر  از ما بهتران پر كرده اند؟» و بعد ش

سرعت ممكن. حتي به پشت سر خود هم نگاه نمي كرد.
از آن به بعد، آهو و الك پشت كه از دام شكارچي رها شده بودند، 
سال هاي سال با دوستان وفادار خود، كالغ و موش، به خوبي و خوشي 

زندگي كردند.

3 پرسش
 1. كالغ و موش، باالخره چه مكاني را براي مسكن خود انتخاب 

كردند؟ 
الف) چمنزار محل زندگي كالغ

ب) سوراخ محل زندگي موش
ــت ديگر كالغ، الك پشت، هم در آن  پ) مكاني كه دوس

جا زندگي مي كرد.

ــدن  ــراي خالص ش 2. ب
ــكارچي، كدام  ــور ش آهو از ت
حيوان بزرگ ترين خدمت را كرد؟

الف) الك پشت
ب) كالغ

پ) موش.
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شخصيت هاي اصلي و فرعي داستان

حوادث و رويدادها

مكان

زمان

در مورد موش آهو تحقيق كنيد و اطالعاتي در حد 100 كلمه 
به دست بياورد.

يك فعاليت مشابه 
پرنده ي زيبايي در كشورمان زندگي مي كند كه «هوبره» نام دارد. 
ــده اي مي گويند نام اين پرنده از تركيب دو كلمه ي «آهو» و «بره»  ع
تشكيل شده است. در مورد هوبره تحقيق كنيد و با توجه به اين كه 
ــدت در حال انقراض است، اطالعاتي در حد  ــل اين جانور به ش نس

200 كلمه به دست آوريد.
ــده اي معتقدند، خواب هايي كه ما مي بينيم، تعبير پذيرند.  6. ع
مثًال مي گويند وقتي در خواب آهو مي بينم، نشانه اي از دوستي هاي 
پاك و عميق است. وقتي كالغي را در خواب مي بينم، نشانه ي اندوه 
و بدبختي است. ديدن الك پشت در خواب، عالمت آن است كه ...

حال به پرسش هاي زير پاسخ دهيد:
الف) تا چه حد به تعبير خواب اعتقاد داريد؟

ب) آيا درست است كه پيشبرد زندگي خودمان را به خواب هايي 
كه مي بينم و تعبيرهاي آن ها، بسپاريم؟

پ) ديدن موش و الك پشت در خواب، عالمت چه چيزي است؟ 
(براي يافتن پاسخ اين پرسش، به كدام منبع يا منابع احتمالي مراجعه 

مي كنيد.)

يك فعاليتت مشابه 

كلمه ها و تركيباتي كه براي نخستين بار 
در اين داستان با آن ها آشنا شدي

معاني آنكلمه (و يا تركيب)

در مورد معناي هر كلمه، الاقل يكي از فعاليت هاي زير ار انجام بده:
 با دوستان خود گفت وگو كن.

 با پدر و مادرت بحث كن.
 درستي آن را با آموزگارت كنترل كن.

 بــا مراجعه به لغت نامه، فرهنگ نامه و يــا دايرئ المعارف، اطالعات 
بيشتري به دست آور.

دو كتاب خواندني درباره ي همين داستان 
� الك پشـت و دام آهو، سروده ي ناصر كشاورز، نشر افق 

(تهران).
ــتاني است كه خوانديد. در آن، سه  اين كتاب، دقيقاً همين داس
ــت مهربان در حال سپري كردن زندگي آرامي هستند كه  دوس
ناگهان آهويي خود را به آن ها مي رساند و ... . ولي تفاوت اصلي 
ــتاني كه شما خوانديد، در اين است كه قصه  اين كتاب با داس
ــت. اين كتاب، به صورت  ــعر بيان شده اس ــيرين ش با زبان ش
ــي  ــي درwww. iketab. com هم قابل دست رس الكترونيك

است.
� چنيـن گفت راي: قصـه ي كالغ و موش و كبوتر 
و الك پشـت و آهـو، بازنويسي حميد عاملي، ناشر مؤلف. 
اين كتاب، جلد دوم از كتاب هاي چند جلدي چنين گفت راي 
ــال ها پيش، مرحوم حميد عاملي كه در راديو  ــت كه س اس

ــود، آن ها را از روي  ــه بابا عاملي يا بابا قصه گو معروف ب ب
داستان هاي كليله و دمنه (راي يا بيدپا) به زبان ساده ي امروزي 

بازنويسي كرده است.

نقشه ي
داستان

�


