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SHORT STORIES 
 

These stories are presented in both print and native Dari handwriting, to allow you a 
systematic study of handwritten samples. Each story is divided into four parts. One part is 
assigned daily as homework, thus an entire story is completed by the end of the week.  
 

1. Listen to each story as you read along. Consult the English vocabulary for 
clarification. 

 
2. Once you have a good grasp of the storyline, turn to the handwritten version on 

the opposite page. Go back to the printed text whenever you encounter problems 
with deciphering the handwriting. 

 
3. You may be asked to rewrite portions of the handwritten text, or to briefly discuss 

the events in the story, as a way to demonstrate that you have completed your 
assignment. 
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STORY 1-1 
  سفرپرخطر

 
صبح وقت .  بگيرمروانی  وجسمیالزم بود که آمادگی . اداره رخصت گرفته بودماز

 يی را جل وجنده؛ وضو کردم نداده بود، ازجا برخاستم؛ اذانکه هنوزخروس همسايه 
 را که به همين منظور باالپوش محکمی، به تن نموده وکوت کرده بودمکه درکنج خانه 

  .پوشيدم خريده بودم، نيز روی آن کهنه فروشیاز
  

 ام را در تذکره وتنها ترخيص وتحويل دادم» مادرصفورا«درجيبهايم هرچه بود، به 
 قديمی ايرا که گمان ميکنم پدرکالن خانمم سالها پيش از ءپايتاوه. جيب بغلم گذاشتم

 به خانمم رسيده بود، به پاهايم ميراث هزارجات آورده بود وبعد ها به حيث ءمنطقه
  . پيچاندم

  
  
  

1. physical 
2. psychological / mental 
3. crow (of a rooster) 
4. (I) washed for morning prayer  
5. worn-out clothing 
6. (I) had piled 
7. a sturdy overcoat  
8. thrift store  
9. (I) submitted / handed over 

10. certificate of citizenship (ID) 
11. leg wrap / leg warmer 
12. inheritance / heritage 
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STORY 1-2 
 

.  را که نميدانم ازکجا پيدا کرده بود، به پا کردمقبله گاهم جوانی ءبوتهای سکی دوره
 . پشت کردم ام را که قبًال آماده کرده بودند، بسترهپس ازآن 

 
اوالدهايم، خصوصًا صفورا که .  خداحافظی نتوانستم، اشکهايم را کنترول کنمموقع

 دستشان را به گردنم می آويختندت، بيشترازديگران غمگين معلوم ميشد، هريک به نوب
، به هرکدام شان جداگانه صدايم ميلرزيدمن هم درحاليکه . وسرورويم را می بوسيدند

  ، ساجق پوقانه يی داده و وعده کردم که اگربخيربرگشتم، تحفه هايی مانند دلداری
 .  هوايی برايشان خواهم آوردءپوقانه وشيرينی چوشکی

  
  

1. my father 
2. sleeping bag 
3. (I) put it on my back  
4. at the time of 
5. (they) would wrap their arms around my neck 
6. my voice was trembling 
7. comforting 
8. bubble gum  
9. lollipop 

10. balloon   
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STORY 1-3 
 

 کرده نميتوانستيم، همين روبوسیچون مقابل اوالد ها باهم . نوبت مادرصفورا رسيد
  ...بغ زدپس ازآن، گريه اش را گرفته نتوانست و!" پناهتخدا پشت و: "قدرگفت

  :  گفتمبريده بريده شده بودم، احساساتیمن هم چون 
، يا کدام روزسرت اگه ازمه کدام سهو وخطايی سرزده باشه! عزيزم، مره ببخش"

 ات ازدهانم برآمده باشه، والده به خودت وحرف نامناسبدست باال کده باشم، يا کدام 
  ... "هبخشش باش

  . کردند" بای بای"اوالد هايم که دريک صف ايستاده بودند، برايم دست تکان دادند و
   . گذشتمقرآن شريف ير ، سه باراززنم به امر

  .  شان ضعيف نگرددءروحيهسرم را خم انداختم تا اوالد هايم متوجه گريه ام نشوند و
مادر «ازکنج چشم ديدم که شوم، »  مواد کوپونیءمغازه«وقتی ازخانه برآمدم تا راهی 

 .  آب ازپشتم انداختکاسهيک » صفورا
 
 

1. kissing on the cheeks  
2. may God support and protect you 
3. (she) cried loudly 
4. emotional 
5. stammering  
6. if I have made any mistakes  
7. improper words 
8. mother 
9. forgive me 

10. on my wife’s order 
11. the holy Quran  
12. morale 
13. rationed commodities store for government employees 
14. bowl 
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STORY 1-4 
 

مگرتا به . بستره انداخته ام، امروزروزهفتم است که درپهلوی مغازه ازشما چه پنهان
 نيز جراحات خفيفیدراين يک هفته، . حال مؤفق به گرفتن آرد وروغن نشده ام

زيرا هرروزازبازشدن .  خوب استفوق العادهتم صح. برداشته ام که آنقدرمهم نيست
مغازه به ساعت هشت صبح تا بسته شدن آن به ساعت پنج عصر، مجبوراستم با 

 سخت ترو عضالتمازهمين سبب، .  باشمتيله وتمبهديگران برسرنوبت درمبارزه و
  ام کمی ضعيف شده ولی صدايم به خاطرشنوايی. قوی ترازهروقت ديگرشده است

  .گرديده استصافترای زياد،  هچيغ زدن
آهنگ ، حتمًا يک اگرزنده برآمدم وسرخ روی به خانه برگشتم، واگرخواست خدا بود

  . ثبت ميکنم  درراديوميهنی وحماسی
  

1. no need to hide from you 
2. lit., ‘(I) have put down my sleeping bag,’ meaning ‘I am staying for a while’ 
3. some light injuries 
4. extremely   
5. pushing and shoving / crowding 
6. my muscles 
7. hearing (sense) 
8. shouting / yelling 
9. clearer    

10. God willing 
11. if I survived and returned home victoriously 
12. song  
13. epical / heroic  
14. patriotic  
15. (I) will record 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
© Abdol Wahed Nazari,  “Agar nadidi bawar kon. ” Adapted with permission of the author. 
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STORY 2-1 
   گلبهارءميله

 
 جنوبی کوه های هندوکش ءدامنهگلبهاريکی ازمناطق مشهور واليت کاپيساست که در

ازهمين سبب، . يکجا ميشونددرگلبهار باهم » شتل«و» پنجشير«دريا های . قراردارد
  . وزيباستسرسبزاين منطقه بسيار

  
دورمانند  گلبهاروحتی ازجاهای اطرافدر روزهای آخرهفته، يک تعداد زياد مردم از

خصوصًا درماه های .  مايل ازگلبهارفاصله دارد، به آنجا ميروند۵٠کابل که درحدود 
  . توت پخته ميشودسرطان واسد که درگلبهارومناطق اطراف آن 

  
 ء دارد اما ميوهانبوه های شاخه بلند وءتنهدرخت توت . توت گلبهاربسيارخوشمزه است

.   پيدا ميشودگوناگونرگلبهار، توتهای د.  خود درخت، بسيارکوچک استبه تناسبآن 
 هم ياد بيدانهبهترين نوع آن توت پری کوک وتوت سفيد است که دومی به نام توت 

 درخت، ديرتازه ء است، پس ازجداشدن ازشاخهنازک بسيارءچون توت ميوه. ميشود
  .  ميشودفاسدنميماند وزود 

  
1. slope 
2. (they) merge 
3. green / covered with vegetation 
4. suburbs 
5. mulberries ripen  
6. trunk (of a tree) 
7. branch 
8. thick / dense / bushy 
9. in proportion to 

10. various / diverse 
11. seedless 
12. delicate 
13. rotten / spoiled 
 
 
 
 
 

© Rosemary Stasek 
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STORY 2-2 
 

ا ازهمين سبب، درتابستان، مردم برای خوردن توت تازه با خانواده های شان به باغه
  . تبديل شده است سرگرمیبنا برآن، توت خوردن خود به نوعی ميله و. ميروند

  
 تصميم گرفتيميکی ازروزهای گرم ماه سرطان وروزجمعه بود که من ودوستم احمد 

 نومعلوم ظاهرًا هرچند بود و١٩٩٠موتراحمد تويوتای سال . با موتراوبه گلبهاربرويم
  رویچقری موترما با سرعت زياد ازيک هنگامی که.  گلبهارخراب شددرراهميشد، 

  . خاموش شد وبعد ازچند دقيقه، تکان شديدی خوردسرک گذشت، 
  

احمد فکرمی کرد که شايد . تيله کرديمما ازموتربيرون شديم وآن را به کنارسرک 
 پرزه آزمايش موتر را باال کرده ومصروف بانتاو. تيل خالص کرده باشدموترش 

  .  موتررا پيدا کندنقص های زياد، نتوانست تالشی با وجود ول. های مختلف آن گرديد
 

1. entertainment 
2. (it) has changed (into) 
3. (we) decided 
4. although 
5. apparently 
6. enroute (to) / on the way (to) 
7. cavity / pit 
8. (it) jolted abruptly 
9. (it) turned (itself) off 

10. (we) pushed 
11. (it) might have run out of gas 
12. hood 
13. checking / examining 
14. part 
15. struggle / effort 
16. deficiency / problem 
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STORY 2-3 
 
، يکی ازدوستان احمد که با فاميلش به گلبهارميرفت، متوجه ما شد واحمد همين اثنادر

  . آنها نيزموترخود را درکنارسرک ايستاد کرده ونزدما آمدند. را شناخت
  

  : چند دقيقه، مشکل موتر را پيدا کرده گفتدرظرفام داشت، دوست احمد که سعداهللا ن
  ."پايپ تيل خطا خورده. چيزمهم نيس"

  : احمد به اوگفت
موترما وختی ازيک چقری روی سرک به سرعت تيرشد، يک تکان سخت خورد " 

  ."شايد پايپ ده امووخت خطا خورده باشه. وچند دقيقه باد استاد شد
  .  به راه افتاديم ودوباره چاالن شدموتربه زودی . کرد سعداهللا پايپ تيل را بسته 

  
يک تعداد زياد مردم که با خانواده .  که ما ناوقت به گلبهاربرسيمسبب شد موترخرابی

 برای نشستن را گرفته مناسبها ودوستان شان قبًال به آنجا رسيده بودند، تمام جاهای 
  :من به احمد گفتم. بودند

  ." رنميکنم جايی بری شيشتن بيافيمگلبهارخوآمديم، مگم فک"
درهمين وقت، سعداهللا نيزبه آنجا رسيد وبدون اينکه ازموترش پياده شود، با صدای 

  :بلند به ما گفت
  ." ميفامم که جای پيدا نميشه. به دنبال مه بيايين"

 
1. meanwhile 
2. within 
3. the fuel pipe has come off 
4. (it) started 
5. (we) took off 
6. breakdown 
7. (it) caused 
8. suitable / decent 
9. follow me  
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STORY 2-4 
 

پس ازچند دقيقه، سعداهللا موترش را ايستاد کرده ازموتر . راهی شديمما به دنبال او 
  . بيرون شد وبا مردی که کنارسرک منتظرش بود، احوالپرسی کرد

ه آنها آن شخص ما را به خانه اش که درکناردريا بود، برد وپسرانش را صدا زده ب
  :گفت

 ." اينه مه وميمانام آمديم. جاروکنين ره باغچهاوبچا، زود "
 های توت رنگين سبدديری نگذشت که همه درکناردريای زيبای گلبهاربوديم و

  . پيشروی ما قرارداشت
 به صوب عصر، وقتی ميخواستيم دوباره حوالی. سپری کرديمآن روزرا به خوشی 

آماده گلبهاری سعداهللا يک يک سبد توت برای ما کابل حرکت کنيم، ديديم که دوست 
 اوتشکرميکرديم، من روبه مهمان نوازیدرحاليکه همه از.  تا با خود ببريمکرده بود

  : احمد کرده گفتم
  ."  ايقه سات ما تيرنميشداگه موترت خراب نميشد وسعداهللا ره ده راه نميديديم، امروز"

  :گفت  ماليمیءخندهاحمد سرش را تکان داده با 
  ."  ميداشته باشهنتيجی خوب واقعات بد، يگان وخت. آدمی به خيرخود نميفامه"

 
1. (we) began to move / took off 
2. a small garden (orchard) 
3. sweep 
4. basket 
5. (we) passed / ended 
6. around / about 
7. towards 
8. (he) had prepared 
9. hospitality 

10. (we) wouldn’t have had this much fun 
11. a gentle laugh 
12. a human being doesn’t realize what is good for him / her 
13. sometimes 
14. bad incidents 
15. good outcome (result) 
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STORY 3-1 
   هاپهلوان

  
، قد بلند نيرومندهردوبسيار.  زندگی ميکردنددهکدهپهلوان برات وپهلوان شمس دريک 

 شنيده دربيست قدمی شانی شان  ها گامی وقتی راه ميرفتند، صدا. وچارشانه بودند
  . باهم کشتی ميگرفتند، خاص نوروزوديگرروزهای ءآنها هرسال، درميله. ميشد

  .  ميماندمساوی مسابقه هميشه ء ونتيجهبريکديگرپيروزنميشدنداما هيچگاه 
  

. ، اما نميتوانستشکست بدهد خود را حريف تا آرزوميکردپهلوان برات هرسال 
شنيده بود که . يم گرفت جايی برود که بتواند بيشترپهلوانی بياموزد، تصمسرانجام

 های مشهوروجود دارد که اگرکسی درآنجا شاگرد شود، هرکارهدرهندوستان 
  . خواهد شدورزيده  يک سال پهلوان بسياردرظرف

  
يک مقدارازپول فروش زمين را برای مادرخود . پهلوان برات زمين خود را فروخت

اما به هيچکس نگفت که . راهی هندوستان شد را به کمربسته قيماندهباگذاشت وپول 
 در مقاومت تابشده وديگرکمزورمردم فکرميکردند که پهلوان برات . کجا ميرود

ترک کرده ، وطن را برای اينکه شکست نخورده باشدبرابرحريف خود را ندارد و
  .است

1. wrestler 
2. village 
3. strong 
4. step 
5. within twenty paces from them 
6. special  
7. (they) would wrestle with each other 
8. (they) would not overcome each other 
9. equal / tie 

10. (he) would hope / wish 
11. opponent 
12. (to) defeat / beat  
13. finally 
14. wrestling club 
15. within 
16. skilled / experienced 
17. remaining / remainder 
18. (he) left for India 
19. weak 
20. strength / power 
21. resistance / withstanding  
22. in order not to be defeated 
23. (he) has left 
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STORY 3-2 
 

دراين دوسال خبری ازپهلوان به دهکده نرسيده . دوسال ازرفتن پهلوان برات گذشت
کسی می گفت که پهلوان برات در راه . هرکسی حدسی ميزد وگمانی ميکرد. بود

ديگری ميگفت که .  شده استآدمخواران ءقبيله گرفتارهندوستان، دريک جنگل، 
افراد قبيله به دستور رئيس شان،   آدمخواران را کشته وء قبيلهرئيسپهلوان برات پسر

کسان . زنده بريان کرده انداورا دستگيرکرده دريک ديگ پرازروغن داغ انداخته و
  . ديگری هم ميگفتند که پهلوان برات زنده است وبه زودی برميگردد

  
اما نامه وخبری ازاوبه دستش . مادربرات ازهرزبانی خبری درمورد پسرش ميشنيد

اوهرروز، پس ازنماز . ، هيچگاه فکرنميکرد که پسرش مرده باشدبا اينهمه. نميرسيد
 اتاق خانه اش باال ميشد وتا باال آمدن يگانه بام، روی برآمدن آفتابصبح وپيش از

 ای بهانهعصرها، به . چشم ميدوختآفتاب، گاهی به شمال وگاهی به جنوب دهکده 
اوچشم به .  راه ها ميدوختروی بام ميبرآمد وتا تاريکی شب، همانجا ميماند وچشم به

 ....ميخواست اولين کسی باشد که آمدن پسرش را ميبيند. راه فرزندش بود
 

1. everyone would make a guess, an assumption 
2. captive 
3. tribe   
4. cannibals 
5. chief 
6. (they) have fried (him) alive 
7. sunrise 
8. roof 
9. only one 

10. (she) would stare 
11. excuse / pretext  
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STORY 3-3 
 

 بام را ترکوقتی شام ميشد ومادربرات .  روی بام ميبودگهگاهماهرو دخترهمسايه هم 
قراربود آنها دوسال پيش عروسی . ماهرونامزد برات بود. ، ماهروهم پايين ميشدميکرد
وقتی برات زمينش را فروخت، ماهروفکرکرد که شايد برات قصد دارد عروسی . کنند

  . اما برات به فکرعروسی نبود. راه بيندازدشان را 
  

 های کوه سبزشده بود دامنهدشتها و.  های رنگين شده بودنداللهبهاربود وزمينها پراز
اوديگريک پهلوان . پهلوان برات ازهندوستان برميگشت. وهواپاکترازهروقت ديگربود

د فکرمی کرد به زودی به خانه خواهد رسيد ومادرونامزدش را خواه.  شده بودورزيده
ميخواست پس ازرسيدن به خانه، به پهلوان شمس خبربدهد تا برای مسابقه آماده . ديد
.  تا وقتيکه شمس را شکست ندهد، عروسی نخواهد کردقسم خورده بوداو. شود

  . بنابرآن، ميخواست هرچه زود تربا شمس مسابقه کند
  

تواند دهکده دلش ميخواست روزباشد تا ب. نيمه های شب بودکه برات به دهکده رسيد
 دگرميخواست بداند درمدتی که ازآنجا دوربوده، چه چيزهايی . اش را به خوبی ببيند

ازميان  يکی.  شان ميرفتءازسويی که برات می آمد دو راه به خانه.  شده استگون
 شمس را ءبرات راه پشت خانه.  پهلوان شمسءدهکده ميگذشت ودومی ازپشت خانه

  . انتخاب کرد
 

1. sometimes 
2. (she) would come down from the rooftop 
3. (to) begin preparation (for) 
4. tulip 
5. slope / foothill 
6. experienced / skilled 
7. (he) had sworn 
8. changed / transformed 
9. (he) chose / selected 
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STORY 3-4 
 

 شمس رسيد، درتاريکی شب متوجه شد که پشت ديوارخانه، دونفر ءوقتی نزديک خانه
.   که کسی درآن وقت شب درآنجا باشددليلی وجود نداشتناوقت شب بود و. ايستاده اند

  . بلی، آنها دزد بودند! حدس اودرست بود.  باشنددزدبرات فکرکرد که شايد اين دونفر
  :برات صدا کرد

 "کيستی؟ اونجه چی ميکنی؟"
  

ان شايد چيزی را برات فکرکرد که دزد. پا به فرارگذاشتندبا شنيدن صدای او، دزدان 
، همانجا روی باری را که برپشت داشتبناًء، . دزدی کرده باشند پهلوان شمس ءازخانه

دزدان که ازدهکده کمی دورشده بودند، ايستادند .  دزدان دويدبه دنبالزمين گذاشت و
  :وصدا کردند

 !"هرکسی که هستی پس بگرد وماره تعقيب نکو"
  

 درهمين وقت، صدای. به حرف آنها گوش نداد، پيش می رفتاما برات که به سرعت 
  . ی شنيده شد وپهلوان برات برزمين افتادفير

  
مردم دهکده که با صدای فيرازخواب بيدارشده بودند، به سرعت خود را به جايی که 

اولين کسی که . ناله ميکردپهلوان برات به آهستگی . پهلوان برات افتاده بود، رساندند
 لبخندی لبانش را ازهم گشودوقتی برات شمس را ديد، . مس بوداورا شناخت، پهلوان ش

  : وتنها همينقدرگفت
  ..."به مادرم بگوآمده بودم که ماهرو ره عروسی کده به خانه بيارم"

  . وديگرنتوانست حرفی برزبان بياورد
  

1. there was no reason 
2. thief / burglar 
3. (they) escaped 
4. (they) may have stolen 
5. the load he was carrying on his back 
6. after 
7. (he) was advancing 
8. (he) didn’t listen to them 
9. gunshot  

10. (he) was groaning 
11. a smile parted his lips 
12. and (he) couldn’t talk anymore 
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STORY 4-1 
  ی جالبمعمايک 

  
  تی از به سخ.  به خانه برومسرويس برقیآنروز، مانند روزهای ديگرميخواستم با 

 دستگيراز. سرويس مثل هميشه پربودراهروتمام چوکی ها و .  موترباال رفتمپايه دان
  . مقاومت کنمهمسفرانم، ء گرفتم تا بتوانم دربرابرتيله وتمبهمحکم

  
 را  سرويسءکرايه که پول نگران نزديک گوشم وصدای پول سياه شرنگ شرنگ

س را که دردستم آماده داشتم،  سرويءپول کرايه. چرتهايم را خراب کردميخواست، 
  . پرداختم

  
 صحبت مزايای روزهپيرمردی از. صحبتهای رنگارنگ دردوروبرم جاری بود

 آمده، ازدوستش شکايت اطرافمرد ديگری که معلوم ميشد به تازگی از. ميکرد
  شخص ديگری طفلی . جا نداده است واو را به خانه اش پت کردهميکرد که خود را 

خود را دوست پدرش معرفی کرده گاهی ازپدرش ميپرسيد . وده بودسوال پيچ نمرا 
  . وگاهی ازهمسايه هايش

  
1. puzzle 
2. trolley bus  
3. doorstep (of a bus) 
4. aisle 
5. handle 
6. tight / firm 
7. (so I could) resist 
8. jingle 
9. coins / change 

10. conductor 
11. bus fare 
12. (they) disrupted my thoughts 
13. various conversations were going on all around me 
14. advantages of fasting 
15. suburbs / rural areas 
16. (he) has hidden 
17. (he) has not accommodated  
18. (he) had plied (him) with questions 
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STORY 4-2 
 

وقتی به اطرافم نگاه کردم، ديدم مرد .  سگ، به گوشم رسيد١خوردنصدايی مانند آب 
. موتردرحرکت بود. ساجق ميجويدپشت سرم ايستاده بود، با دهن بازچارشانه ايکه در

  .  موترمشغول تماشای شهرشدمءپنجرهاز. صحبت هايی که بگوشم ميرسيد، جالب نبود
.  زيبايی داشتندءمنظره های کوچکی که ازآن جدا ميشدند، جویو٢دريای چمچه مست

کمی . هنه ای را می شستند قالين کبا پاهای برهنهدريکی ازآن جويها، دومرد جوان 
 مشغول بازی لب دريايک تعداد بچه ها نيزدر. دورتر، چند زن کاالشويی می کردند

  . بودند
  

جالب اين بود که وقتی موترازمقابل آنها ميگذشت، همه با دهانهای باز، به طرف ما 
تی ح. چيغ ميزدند دست، ما را به يکديگرنشان می دادند وءاشارهاطفال با . می ديدند

دست شور  وبا خوشی به طرف ما دست ازکارميکشيدندکسانيکه مصروف هم بودند 
  . ميدادند

  
1. (he) was chewing gum 
2. window 
3. stream / creek 
4. scene / scenery 
5. barefooted  
6. riverbank 
7. pointing 
8. (they) screamed 
9. (they) stopped working 

10. (they) waved  
 
 
 
 

                                                 
1 In their daily conversations, Dari speakers often use the verb خوردن ‘to eat’ instead of the verb نوشيدن ‘to 
drink.’ Example: چای خوردن (lit., ‘eating tea’ meaning ‘drinking tea.’) 
2 A stretch of the Kabul River that runs through the old town, is called by this name. 
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STORY 4-3 
 
ما می ديدند وآنرا به  که درداخل يا لب دريا بودند، به طرف سرويس تنها کسانی نه

 سرويسهای ديگرهم که ازپهلوی ما ميگذشتند، با راکبينيکديگرنشان ميدادند، بلکه 
بعضی ها صرف .  با خوشی به طرف پيشروی موترما ميديدندآميخته حيرتنوعی 

  .  وميخنديدندکله گک ميزدند
  

توجه مردم بيرون سرويس را جلب  چيزی بودم که ستجویدرج زياد ءمن هم با عالقه
مگر . ازنظرگذراندمتا جايی که ميتوانستم ببينم، راکبين موتررا يک يک . کرده بود

  . چيزی دستگيرم نميشدهرچه فکرميکردم، . چيزی که قابل اينهمه دلچسپی باشد، نيافتم
 آنقدرلذت ميبردند که ميخواستم بدانم که مردم بيرون ازديدن چه چيزی درسرويس ما

، فقط آرزوميکردم که دربيرون لحظهدرآن . ما درداخل سرويس ازآن محروم بوديم
  . سرويس ميبودم وآن چيزجالب را ميديدم

  
فکرکردم که سرويس ما يا بسيارچتل است ويا اينکه . درذهنم ميگذشتچيزهای زيادی 

: بازبا خود گفتم. کرده است مردم را جلب ء های زياد دارد که توجه همهکپی آن ءبدنه
  !"ای خوده شارما کدام چيزنونيس"
  

1. passengers 
2. confusion / puzzlement 
3. mixed 
4. (they) were nodding 
5. in search of / looking for 
6. (it) had drawn the attention of the people outside the bus 
7. (I) observed 
8. (I) wouldn’t get anything 
9. moment 

10. (they) came to my mind 
11. body 
12. dent 
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STORY 4-4  
 

فکرکردم که شايد چای خوردن موتروان ونگران سرويس با دوستان ومهمانان شان 
  ! نخير، اينهم که يک کارتازه نيست. درجلوموتر، اين وضع را به وجود آورده باشد

  
 آن سرويس ما را به سرنشينانخالصه هيچ موتری نبود که ازپهلوی ما بگذرد و

مرموز هيچکس درسرک نبود که متوجه منظره ايکه برای من . يکديگرنشان ندهند
  . بود، نشده باشد

  
.  شومآگاه رازبرسيم تا من هم ازاين ايستگاه آخريگانه آرزويم همان بود که زود تربه 

 سينما پاميرمی گذشتيم، نه تنها کالنساالن، بلکه ءتعميرچارده منزلهزمانيکه ازمقابل 
  . درپهلوی سرويس به دويدن وچيغ زدن شروع کردنداطفال هم 

  
  ...حاال فهميدم که گپ ازچه قراربود! آه

پسرک درحاليکه ميدويد وبه سرويس اشاره . حل کرداين معما را پسرکوچکی برايم 
  :ميکرد، صدا ميزد

ببينين يک زن پشت !.. ببينين که يک زن موتروانی ميکنه!.. اونه، زن موتروان"
  !"ه شيشتاشترنگ

 
  يک سرويس نشسته پشت جلوبرای اولين بار، مردم شهرزنی را می ديدند که ! بلی

  .ورانندگی ميکرد
  

1. passengers 
2. mysterious  
3. final bus stop 
4. secret 
5. aware 
6. fourteen-story building 
7. (he) solved 
8. steering wheel 
9. behind the wheel 
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STORY 5-1 
  !!!متعهدداکتران 

  
  توبگوچه کنم برادر؟ ازکی شکايت کنم؟ به کی شکايت کنم؟ 

سرخ، سياه، سفيد، قطی گکی، بوتلکی، پاکتکی، خورد، : هرقسم دوا که بود، گرفتم
  ...کالن، پيچکاری های گوشتی، رگی

  .ه نکرد که نکرد فايدچه بگويم؟ ،
  

  : شايد بگويی که
." نقص هم دارهفايده چی، که . که فايده ندارهمعلومدار دوای سربخودی! پيرمرد"

کمپودر ولی متأسفانه، بعضی مردم وقتی مريض ميشوند، پيش . درست ميگويی
  :صاحب ميروند وميگويند

  .... "اوبرادر، دوای شکم دردی بتی، دوای کمردردی بتی، دوای"
  

 ءمعاينه خانه يک ءنام خدا هرطرف که نگاه کنی،  لوحه. داکترفراوان داريمشکر
حتی هستند داکترانی که ادعا ميکنند که تمام مريضی های انسان . را ميبينیداکتر

  . ولی بدبختانه دوای هيچکدام شان برای من فايده نکرد. را ميتوانند تداوی کنند
 توصيه داکتری را به من  خودءوبهبه ندوستان، خويشاوندان وهمکارانم هريک 

، ساعتها منتظرماندم، معاينه شدم، نوبت گرفتممنهم پيش آن داکتررفتم، . کردند
  .نسخه ودوا گرفتم، ولی جورنشدم که نشدم

  . من نوشته شده بود قسمتشايد ازروزاول، مريضی در
 

1. committed 
2. it didn’t do me any good at all 
3. old man 
4. self-prescribed medicine 
5. obviously 
6. (it) is harmful also  
7. pharmacist 
8. thank God 
9. doctor’s office 

10. in his / her turn 
11. recommend 
12. (I) put my name on the waiting list 
13. fate / destiny 
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STORY 5-2 
 

 بروم تا  طبءفاکولته به داوطلبانهازشما چه پنهان، يک دفعه حتی تصميم گرفتم که 
تا نيم .  بگيرند علمیءدرجه کنند، بياموزند وتجربهکتران جوان بااليم  ودامحصالن

ديگر ء ، با دوستی روبروشدم که يک داکتراليق وبا تجربهازقضا. راه هم رفته بودم
  .  آن داکتر را به من دادء معاينه خانهنشانیاو. را می شناخت

  
را به اونشان دادم و وقتی نسخه هايم .  آن داکتررفتمءبا خوشحالی به معاينه خانه

  : فهميد که کدام دوا ها را خورده ام، خنديد وگفت
  "چشم نداشتی که ای دواها ره خوردی؟"

 شده چرتی، کم کم.  بودتکاليف نسايی ازآن دواها برای چند قلم آن داکتر، ءبه گفته
  .  نشده باشممبتالبودم که به کدام مرض نسايی 

رد ان ديگرحتی تشخيص قبلی خود را  داکترتشخيص، هرداکتری اينکه خالصه
، باالی دواها مثل به اميد جورشدن نداشتم واطاعت ومنهم هم چاره ای جزميکرد
  .  ميخوردمنخود پول خرج ميکردم وآنها را مثل ريگ

  
1. voluntarily 
2. medical school  
3. college (university) students 
4. experiment 
5. academic degree     
6. by chance 
7. address 
8. according to 
9. a few items 

10. gynecological complaints (illnesses) 
11. little by little / gradually 
12. worried 
13. affected 
14. briefly / to make it short 
15. diagnosis 
16. (he / she) would disapprove / reject 
17. obedience 
18. hoping to recover 
19. sand 
20. chickpea 
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STORY 5-3 
 

اگرواقعًا دل هرکدام ازاين داکترها .  مريض استمبه راستی که همين ديروزفهميدم
اما گپ . ، و مرضم را تشخيص ميکردند، با يک يا دونسخه جورميشدمميسوختاندند

يک تعداد ازداکتران ما صرف   . دراينجاست که تشخيص مرض آنقدرآسان هم نيست
اين را . دهند مريض، مرض اورا تشخيص ميزبان يا با ديدن صدای قلببا شنيدن 

 ای مثل من فايده نداره وتنها بيچاره هم بحال مريضان  چره يیءنسخههم فهميدم که 
  .  است وبسمفيدی داکتران آشنابرای دواخانه های 

  
  : را چطورفهميدمحقيقت که اين قصه ميکنمحاال برايتان 

ه نزديک معاين. رفته بودم نامدارديروز، مثل هميشه پيش يکی ازهمين داکتران 
  . خانه بيروبار زياد بود

روی .  اتاق معاينه ايستاده بود، برای مريضان نمره ميدادء دروازهدمپيرمردی که 
  . نوشته شده بود» ٣٩ «ء کاغذی که به من داد، نمرهءپارچه

، درگوشه ای نشستم وبا خود به حساب کردن دل ونادل. دواتاق ازمريض پربود
 .  من خواهد رسيدپرداختم تا ببينم که چه ساعتی نوبت

  
1. indeed / really 
2. if (they) were really concerned 
3. heartbeat 
4. tongue   
5. random prescription 
6. helpless / poor 
7. acquaintance / friend 
8. beneficial / useful 
9. (I) will tell 

10. fact 
11. famous / renowned 
12. in front of  
13. piece    
14. hesitantly 
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STORY 5-4 
 

 شب ءديدم که نوبت من بعد ازنيمه.  هرمريض ده دقيقه وقت دادمءای معاينهاوًال، بر
. بعدًا، درفکرم برای هرمريض پنج دقيقه وقت دادم. اين امکان نداشت. می رسيد

 هرمريض دودقيقه وقت داده ءباآلخره، برای معاينه. بازهم ديدم که بسيارناوقت ميشد
  .دوخوش بودم که دوساعت بعد نوبتم خواهد رسي

  
 وفکربودم، يکعده ازمريضان ديگرکه مثل من چرتدرطول مدتيکه من مشغول اين 
.  شان برميخاستند وبداخل اتاق معاينه ميرفتندءمنتظرنوبت بودند، باشنيدن نمره

  :، هنوزنيم ساعت نگذشته بود که پيرمرد صدا کردباورکنيد
  "نمره سی ونو"
  

 ء من دربارهشکاياتدرآخر، ديدم که . کردمساعتم را قيد  وقتی داخل اتاق معاينه شدم، 
 جمعًامريضی ام، معاينه، تشخيص مرض، نوشتن نسخه وگرفتن پول توسط داکتر، 

  .دربرگرفته بوديک دقيقه وچهل ثانيه را 
  

  :؛ ازمعاينه خانه برآمدم و باخود گفتمپشت سرم را خاريدم
  ." امکان ندارهاصًال تشخيص مريضی به ای شکل اقًالتداوی يا "
  

1. this was not possible 
2. thought / worry 
3. believe me 
4. I set my watch 
5. complaints 
6. totally 
7. (it) had taken  
8. (I) scratched the back of my head 
9. at least 

10. basically  
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STORY 6-1 
  ی مکتبکدو

ساعت های تفريح در . ما دريک مکتب درس ميخوانديم. دوست من بود کمال جان
. ميدان فتبال مکتب باهم قدم ميزديمدورا دوردهليزمکتب باهم صحبت ميکرديم ويا 

همه روزه، وقتی ازمکتب . برسرراه ونزديک به مکتب ما بودکمال شان ءخانه
وقتی نزديک پل . شان همراه ما ميبود ءرخصت ميشديم، کمال تاسرپل نزديک خانه

با آنکه ما . ازما ميخواست تا نان چاشت رامهمانش شويماصرارميرسيديم، کمال به 
  .  دست نميکشيدصال زدناوهم هيچگاهی از هيچگاه قبول نکرده بوديم،

  روزی ازروزها که درچمن مکتب با کمال قدم ميزديم، متوجه کدوی بزرگی شديم 
  : روبه کمال کرده گفتم.  روييده بودهاکردکه دريکی از

  ."  پخته کدی، ميمانت ميشيمبرانیهروختيکه امی کدو ره به خانه برده و بری ما "
  :کمال به من گفت

  ." ها نميمانن که دزيش کنمچپراسیآخرای کدوازمکتب اس و"
  :گفتم

  ." ما وختی خانی تان ميآييم که امی کدو ره برانی کده باشی. به مه غرض نيس"
  :کمال خنديد وگفت

  !"چی عجب امتحانی"
    :گفتم

   ."يا دزيش کده ماره ميمان کو، يا مه دزيش کده ميمانت ميکنم. امتحان نيس"
  

1. pumpkin 
2. around 
3. the Kamals (Kamal and his family) 
4. insist 
5. to invite 
6. plot 
7. an Afghan dish 
8. laborer / servant  
9. I don’t care / it doesn’t concern me 

 
 
 
 
 



Short Stories  DLIFLC/ELTF/Dari 

 49

 



DLIFLC/ELTF/Dari  Short Stories 

 50

STORY 6-2 
 

گويی غرورش را به بازی گرفته نگاهش چنان بود که . کمال به سويم ديد
  :  گفتبا لحن محکمیدرحالی که به سويم ميديد، . باشم

  ."  ، مه خودم دزيش ميکنمامی قسميساگه گپ "
نميدانستم . يک روزکمال به مکتب نيامد. چند روزی ازاين صحبت گذشت

 دوم با دوست ديگری مصروف قدم زدن دورميدان چرا؟ درساعت تفريح
وقتی ازپهلوی کرد کدوگذشتم، با تعجب متوجه شدم که کدودر . فتبال بودم

 وکمال نتوانست آنرا دزدی چيدندبا خود گفتم که باآلخره کدورا . جايش نيست
. راهی خانه شديمروزبه پايان رسيد وما ازمکتب رخصت شده . کند

ز با کمال خدا حافظی ميکرديم، برادرش، نجيب درسرپل، جايی که هررو
  :وقتی ما به اونزديک شديم، پس ازپرسانی، گفت. ايستاده بود

  ."، مره اينجه استاده کده تا شما ره به خانه ببرمالاليم"
 :پرسيدم

  " ؟خيريت خواس"
 :جواب داد

  ."الاليم گفت که امروزشما مهمان ماستين. خيروخيريت اس"
  . چرا کمال به مکتب نيآمده بودازنجيب پرسيدم که 

  :اوگفت
  ."بيايين خانه بريم، بازازخودش بپرسين"
  

1. as if I have challenged his pride 
2. with a decisive tone 
3. if that is the case, I will steal it myself 
4. (they) harvested (picked) 
5. (we) headed home 
6. my elder brother 
7. is everything all right 
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STORY 6-3 
 

افضل که . ما که سه نفربوديم، يکی سوی ديگری ديديم تا بدانيم چه بايد کرد
  :کالنسال ترين مابود، به نجيب گفت

  ."حالی دگه ديدن کمال فرض شد. پيش شو که خانی تان بريم"
  .  وبه دنبال آن، ازماخواست تا اورا همراهی کنيم

پاهايش را با . درازکشيده بود اتاق، ءوقتی داخل خانه شديم، کمال درگوشه
  .  باالی سرش ديده ميشدچوب زيربغلکمپلی پوشانده بودند ويک جوره 

به سرعت خود را نزديکش .  که مبادا پای کمال شکسته باشددلم فروريخت
پای چپ کمال . حدسم درست بود. رساندم وکمپل را ازروی پاهايش برداشتم

به جای آنکه من چيزی بگويم، او . يدمبه سوی کمال د. بودگچ وپلستردر
  :خودش چنين گفت

  ."خوب ميشه. تنها ازدوجای شکسته. تشويش نکو، چيزمهمی نيس"
  : پرسيدم

  " ده کجا خوده اوگارکدی؟ چرا ايطوشد؟"
  : گفت

  ." بازبرت ميگم. پشتش نگرد"
.  داخل خانه شد تا دست های ما را بشويدآفتابه ولگندرهمين وقت، نجيب با 

  : ال به نجيب گفتکم
  ."اوبچه، نانه زود بيارکه بچا گشنه استن"
  

1. now, visiting Kamal is a must  
2. (he) had lied down  
3. crutches 
4. my heart dropped 
5. my guess was correct 
6. cast and plaster 
7. don’t worry about it 
8. (I) will tell you later 
9. ewer and basin (hand washing pots)  
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STORY 6-4  
  

 اشتهانانهای گرم که بوی خوش شان سخت . شدهموار دسترخوانبه زودی 
اما من همچنان به اين فکربودم که پای . چيده شدندبود، روی دسترخوان آور

ازديدن کمال به آن حال سخت غمگين شده . کمال چرا وچگونه شکسته بود
د دقيقه، نجيب با پس ازچن. عقب ميماند، يک ماه ازدرسها کم ازکم. بودم

 .اولين بشقاب را پيشروی من گذاشت. ازغذا وارد شدپتنوسی 
 در – دربشقاب بود، دريک لحظه همه چيزبرايم روشن شد آنچهبا ديدن 

  !بشقاب چيزديگری به جزبرانی کدونبود
  :به اوگفتم. متوجه نگاهم شد وخنديد. ، سوی کمال ديدم چشمءگوشهاز
  !" هم نه از راه دروازه بلکه ازسرديوارپس کدوره تو برده بودی؟ او"

  : کمال درحالی که ميخنديد، گفت
  .اگه يک روزدگه ميماند، اوره ميچيندن. چاره نبود"
به شکسته شدن پای بهترين دوستم شده بود، منجر ام که شوخی بيمزهاز

اما برای کمال، مهم اين بود که وعده اش را به .  بودمپشيمان وشرمندهسخت 
  !سزاوارش بود غروريکه.غرورديده ميشد درچهره اش به جای درد،. ودجا کرده ب

  
  1.   tablecloth  
  2.   spread  
  3.   appetizing 
  4.   (they) were placed  
  5.   at least  
  6.   (he) would fall behind  
  7.   a tray  
  8.   what / whatever  
  9.   corner of the eye 
10.   tasteless (not funny) joke  
11.   resulted (in) 
12.   ashamed / embarrassed  
13.   regretful 
14.   (he) deserved it 
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STORY 7-1 
  جنگل بپايی

  
يک شام ماه عقرب که برگهای بسياری ازدرختها . شام بود که ازخانه پياده حرکت کردم

 دوستم، دوساعت راه درپيش بود ومن ءيدن به خانهتارس.  بودنددرحال تکيدنزرد شده و 
من . گرد آمده بودنددوستان ديگری نيزدرآنجا . بايد هرچه زود ترخودرا به آنجا ميرساندم

  ! به يک مهمانی دوستانه ميرفتم
  

تنها .  می شدچيره برهمه جا خاموشی ترگرديده وخلوتهرقدرپيشترمی رفتم، راه ها 
رسيد که هنوزبرای شب ماندن خود جايی پيدا نکرده صدای پرندگانی به گوش می 

 و زمين جنگلبپايی نام پيرزنی بود که اين . ميگذشتم» جنگل بپايی«من بايد از.  بودند
 متشکلاين جنگل که زياد بزرگ نبود، . های پهلويش، برايش به ميراث مانده بود

يک تقريبًا  بود که بيد و گالب وحشی درختهای پرشاخ وبرگ سنجد، رستهازسه 
، اين درحقيقت.  دردوطرف راهيکه بايد ازان ميگذشتم، ادامه داشتچهارم يک مايل

وهمسايه اش در سوی ديگرراه، » خاله بپايی«جنگل ديواری بود که به دور زمين 
  . کشيده شده بود

  
ميگفتند که اين جنگل  . شنيده بودم» جنگل بپايی« زيادی درمورد افواهاتداستانها و
 با ناخنهای دراز بويناک بزرگ، کثيف، وموجودات است وترسناکب بسيارازطرف ش

 .  وميخورندميدرند ازآن برون آمده رهگذران را ژوليدهوموهای 
  

1. in the process of falling 
2. (they) had gathered  
3. quiet, abandoned 
4. silence 
5. prevailing / predominant 
6. woods  
7. consisting of 
8. line / row 
9. wild rose 

10. willow 
11. one quarter of a mile 
12. in fact 
13. rumors 
14. scary / frightening 
15. creatures 
16. fetid / stinking 
17. disheveled / tousled 
18. (they) rip / tear 
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STORY 7-2 
 

شنيده بودم که .  ميگفتند»مرد آزمای«و » مادرآل«، »بال«مردم به اين موجودات 
.  موجوديست که شکل خود را تغييرميدهد است ومرد آزمای همبدبویمادرآل بسيار

 به نظرمی آيد وآهسته آهسته بزرگ ميشود وبزرگ ميشود و  پنبهءکلولهاول مانند 
، ازميان اين دفعتًا. بزرگ ميشود؛ وآنقدربزرگ ميشود که برابريک کوه به نظرمی آيد

 اين  ازمرد آزمای نترسيده باشد،تا اين دماگرکسی .  سربرون می آورداژدهايیکوه 
کوه آهسته آهسته خورد ميشود، خورد ميشود وآنقدرخورد ميشود که دوباره به يک 

زهره اش ولی اگرازاوبترسد، . نا پديد ميگردد وازنظربدل ميشود کوچک پنبه ءکلوله
  .  وميميردميکفد

   
اما آنشب، وقتيکه می خواستم . باورنميکردم اين افواهات وداستان ها را هيچگاهیمن 

پيش ازاينکه به . ل بگذرم، باربارهمان داستانهای ترسناک به يادم می آمدندازاين جنگ
 است ويا دروغفکرميکردم آنچه شنيده ام يا .  فير کردمءجنگل برسم تفنگچه ام را آماده

 . آزاربدهنداينکه آدم های بدی دراين جنگل وجود دارند که می خواهند مردم را 
  . ن بال روبروشدم، بااليش فيرکنم که اگربا ايتصميم گرفتم، به هرحال

   
باخود فکر .  به بينی ام رسيدبوی بسيارتندیی به جنگل مانده بود که قدمهنوزبيست 

 من است تا چشم به راه وحشتناککردم که مردم راست ميگفتند واينک اين موجود 
  .  ايستادندراستاحساس کردم که ترسيده ام زيرا موهای سرم . شکمم را پاره کند

 
1. imaginary, horrifying creatures like vampires or Bigfoot 
2. fetid / stinking 
3. cotton ball 
4. suddenly 
5. a dragon 
6. until now / up to this moment 
7. (it) will change (into) 
8. (it) will disappear 
9. (he/she) will be scared to death / will be struck with horror 

10. never  
11. (I) did not believe 
12. false / lie  
13. harm / bother / harass 
14. anyway 
15. (I) decided 
16. pace  
17. a very strong odor 
18. scary / frightening 
19. waiting 
20. straight 
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STORY 7-3 
 

  . تفنگچه ام را کشيدم تا اگردفعتًا با اين موجود روبروشدم، به سرعت بااليش فيرکنم
ه اين موجود همين حاال ازميان جنگل برون  کتصورميکردم. بوی بد تندتر شده ميرفت

درآنسوی اين ديوار، .  داشتبلندیدرکنارراه، ديواری بود که برابربه قد آدم . می آيد
 با اين موجود يکبارهبرای اين که . زمين های زراعتی ودرختان ميوه داروجود داشتند

   ديوارءشانهخطرناک روبرونشوم، درحاليکه هنوزتفنگچه دردستم بود، با دست چپم 
آنجا زمينی بود که درآن سبزيجات کاشته . را گرفته وخود را به آنسوی ديوارانداختم

  . بودند
   

، نسيم شامگاهی وزش ادامه داشت وحتی با همچنانبا آنکه ازراه دورشده بودم، بوی بد
 گذشت ومن کم کم متوجه شدم که آن بوی بد نه زياد ميشود ونه لحظاتی. تندترنيزميشد

  . سوی ديواراست  بوی درهمينمنبع دانستم که .کم
  

 بزرگی را هيکلوقتی به پشت سرم نگاه کردم، . خواستم چارطرفم را به خوبی ببينم
فکرکردم که اين همان بالی بد است که . ديدم که پهلوی درخت بلندی ايستاده است

   اشناختهنزيرا بوی بد ازطرف همان موجود .  داردفاصلهاکنون فقط چند قدم با من 
  . می آمد

  
1. (I) imagined 
2. height  
3. suddenly 
4. top of the wall 
5. in the same manner 
6. blow / blowing  
7. evening breeze 
8. a few moments  
9. source 

10. figure / body / image 
11. distance 
12. unknown  
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STORY 7-4 
 

جای ديگری احساس کردم که اين بوی بد را قبًال در. برای يک لحظه، چشمانم را بستم
  . ، اما نميتوانستم به ياد بياورم که درکجابوييده بودمنيز

  
 اش مرا ميديد و نامرئی با دوچشم گويیموجود ترسناک هنوزدرجايش ايستاده بود و

پس ازدوسه دقيقه، متوجه شدم که اين موجود ترسناک از . حرکاتم را زيرنظرداشت
درهمين .  چه چيزی روبروهستميک قدم پيش رفتم تا بدانم با. شورنميخوردجايش 

 وديدم که سراين موجود دراثروزش باد چندين پارچه باد تندی وزيدن گرفتهنگام، 
  . خم شد آن به سويی ءشد وهرپارچه

نميخواستم که کسی  .  وبه چهارسويم نگاه کردمخنده ام گرفت؛ ترسم فروريختيکباره، 
آن هيکل بزرگ . شناخته بودمرا زيرا اکنون آن موجود ترسناک . مرا درآن حال ببيند

  . ی که به بدبويی مشهوراستگياه – وبسبود " داتره ءبته"وبويناک  
  

، دوباره خود را به آنسوی ديوارانداختم وبه راه خود ميخنديدم خود حماقتدرحاليکه به 
ميخواستم هرچه زود ترخود رابه مهمانی برسانم وبه انتظاردوستانم پايان . ادامه دادم
. گذشته ام» جنگل بپايی«، يعنی ازاصل خطريک وقت، متوجه شدم که من از. ببخشم

وقتی ازآنجا دورشدم، تنها درمورد حماقت . آنهم بدون آنکه چيزترسناکی را ديده باشم
 هاييکه درمورد جنگل بپايی شنيده بودم، ديگرهمه فراموشم افسانهخودم فکرميکردم و

  ... شده بودند
  

1. (I) had smelled 
2. as if 
3. invisible 
4. (it) was watching my movements 
5. (it) is not moving 
6. a strong wind began to blow 
7. (it) bent 
8. my fear vanished 
9. (it) made me laugh 

10. (I) had recognized 
11. bush 
12. jimson weed (a smelly plant) 
13. and nothing more   
14. plant 
15. stupidity / foolishness 
16. (I) was laughing 
17. real danger 
18. tale / story 
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STORY 8-1 

  درخت عشق
  

تازه از جمال .  ومنتظرنمازشام نشسته بودتکيه داده بودکريم پشتش را به ديوارمسجد 
؛ پسرش را که آنجا درميدان پياده شدوقتی کريم را ديد، ازبايسکل . بازاربرميگشت

را به او داد وخودش دهکده با بچه های ديگرمصروف بازی بود، صدا کرد؛ بايسکلش 
  . ، پهلويش نشستاحوالپرسیپس از. به سوی کريم رفت

  
 های محلی هميشه سرگرمیآنها دربازی ها و.  کريم بوددوران کودکیجمال دوست 

ی بود وفادارجمال هميشه به کريم کمک ميکرد وکريم هم دوست . دريک تيم ميبودند
  .   ميکردهمراهیکه درهرکاری جمال را 

  
  :ی کريم نشست وازاوپرسيدجمال پهلو

 بازچی چرت ميزنی؟ "
 :کريم جواب داد

  ." غم هيزمه نخورديم. هيچ، اينه زمستانام آمد"
  

. اره نميکندی را که سرزمينهايش دارد، توتجمال خواست ازاوبپرسد که چرا درخت 
جمال اين را هم ميدانست که . اما به يادش آمد که آن درخت را کريم بسياردوست دارد

يم غيرازهمين درخت توت کدام درخت ديگری ندارد که برای زمستان های آينده کر
تنها . خاموش ماندجمال ميخواست چيزی بگويد، اما . اره کند وچوبش را بسوزاند

  :همينقدرگفت
  ."يک کاری خات شد. ، خدا مهربان اسغم نخو"
  

1. (he) had leaned 
2. (he) was just returning from the market      
3. (he) got off  
4. asking about one’s health and state of affairs 
5. childhood  
6. entertainment / amusement 
7. loyal 
8. keeping company 
9. I haven’t taken care of the firewood 

10. mulberry  
11. (he) is not cutting /chopping 
12. (he) remained silent 
13. don’t worry  
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STORY 8-2 
 

. يخ ميزدسه روزميشد که آب را دربيرون خانه . ميوزيدود وباد سردی آسمان ابری ب
وقتی به سوی .  تا برای چاشت وشب نان بپزدآمادگی ميگرفتنازبوخانم کريم 

. به تشويش انداخت ميرفت، هوای سرد که بوی برف ازآن می آمد، نازبو را هيزمخانه
هنوزنتوانسته بودند هيزم نازبو وشوهرش کريم  زيرا زمستان وبرف در راه بود اما

  . تهيه کنند
  

  : با خود گفت. ديد که تنها برای دوروزديگرهيزم داشتند. نازبوداخل هيزمخانه شد
  " ده ای زمستان، بی هيزم چی خات کديم؟"

آب گرم کند، به خميرپيش ازآنکه برای .  بردتنورخانهنازبومقداری هيزم برداشت وبه 
نازبو .  وبه کنجی نشسته بودپيچانيده به دورخود ی رالحافشوهرش، . اتاق ديگررفت
  : به کريم گفتبا لحنی جدی

صد دفه برت گفتم که زمستان ميايه، هيزم نداريم، ! خوب خوده ده لياف پيچانده بشی"
  "اگه برف بباره، چی خات کديم؟. ببی هوا چقه سرد شده. مگم نشنيدی

زنش ميخواست ازاو .  چيزی نگفت، اماآهی کشيد. کريم خود را بيشتردرلحاف پيچانيد
  :به حرف آمدزن باز.  خاموش بودهمچناناما او. چيزی بشنود

آخرجم کدن چند نفرکه تا باغ برن وچند شاخی درخته اره کده بيارن چی سختی داره "
  " ميکنی؟تنبلیکه توايقه 

 
  

1. (it) was blowing  
2. (it) was freezing 
3. (she) was preparing 
4. firewood storage 
5. (it) alarmed (her) 
6. (to) arrange for 
7. baking room (a room with a clay oven for making bread) 
8. dough  
9. quilt 

10. wrapped 
11. with a serious tone 
12. (he) sighed 
13. in the same manner   
14. started talking 
15. laziness 
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STORY 8-3 
 

  :  شنيده ميشد، گفتبه سختیمرد با آوازی که 
  " اريم؛ اگه اورام اره کنم، دگه چی ميمانه؟يک درخت د"

  :نازبوگفت
  ." ازخنک ميمريماگه اريش نکنی، امسال "

يادش آمد که سی سال پيش، دريک روزگرم تابستان، زير . کريم بازهم خاموش ماند
  :همين درخت، ازدخترکاکايش نازبو پرسيده بود

  "ديشوميمان داشتين؟ ميمانای تان کی بود؟"
  :گفته بودونازبوبرايش 

  ." آمده بودنخاستگاراازده باال، . توخوازدنيا بيخبراستی"
  : دست نازبو را گرفته وگفته بودديوانه وار وکريم با شنيدن اين خبر، 

  " ؟پشت کی"
  : گفته بودپرازاشکونازبو، با چشمانی 

  " پشت مه، دگه پشت کی؟"
    : گفته بودبا خشموکريم 

 !" بگيره که تره کس دگهمگم مه مرده باشم"
  : ونازبوبرايش گفته بود

  "؟تا بالی خوت برده بود"
  :وکريم گفته بود

  ." آلی آم ديرنشده"
.  کاکايش به خواستگاری نازبوفرستاده بودءوشام همانروز، کريم مادرش را به خانه

اينک سی .  کريم آمده بودء ودرخزان همان سال، نازبوبه خانهپذيرفته بودپدرنازبوهم 
  . اهم زن وشوهراستندسال است که ب

  
1. hardly 
2. (we) will freeze to death 
3. suitors (those asking for a girl’s hand in marriage for their son) 
4. madly / furiously  
5. for whom  
6. full of tears 
7. angrily 
8. over my dead body  
9. have you been asleep so far 

10. (he) had accepted 
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STORY 8-4 
 

زير  ،نخستين بارزيرا . ن سبب، کريم ونازبو هردوآن درخت را دوست داشتندبه همي
  . به يکديگراظهارعشق کرده بودندهمين درخت 

  
ازاين . وکريم آن درخت را چون فرزند خود دوست داشت. آنها فرزندی نداشتند

 کريم ونازبو.  يکی نازبو وديگرجمال دوست کريم–موضوع تنها دونفرخبرداشتند 
 شان ء خانهءمورد تهيه کردن هيزم زمستان تصميم نگرفته بودند که به دروازههنوزدر
وقتی کريم دروازه را بازکرد، ديد که جمال با ده پانزده نفرازمردم دهکده .  شدتک تک

  . به خانه اش آمده بود
  

  :پيش ازآنکه کريم چيزی بپرسد، جمال گفت
دوست ه تهيه کنيم تا تواودرخت  که هرسال هيزم زمستانتفيصله کديمما مردم قريه "

  !"  ته هميشه داشته باشیداشتنی
  

واين بار، آمده . بارديگر، دوست خوبش جمال به کمکش آمده است کريم فهميد که يک
  . نجات دهدعشقش را يادگاراست که 

  
 

1. the very first time  
2. (they) had expressed their love for each other  
3. knocking 
4. (we) decided 
5. favorite / lovable 
6. memento / reminder 
7. (to) save 
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STORY 9-1 
  قصه گو» شهرزاد«

  
زنش را که بسيارزيبا بود، بيحد دوست داشت و  اين پادشاه.  يک پادشاه بودبود ونبود

  . هيچگاهی براوقهرنميشد
با  ملکهبود، به پادشاه گفت که  قصرروزی از روزها، برادرپادشاه که مسؤول امنيت

اما . پادشاه باورنکرد وبه اوگفت که دروغ ميگويد.  دارد نامشروعءرابطهمردان ديگر
  :پادشاه گفت .به اوخيانت ميکند که ملکه ثابت کندکه ميتواند  برادرش درجواب گفت

  !"ازتنت جدا کنندشمشير ميدهم که گردنت را با فرماناگرثابت کرده نتوانی، "
وپذيرفت که اگردروغ گفته باشد، کشته . درست ميگويد که سوگند ياد کردبرادرپادشاه 

  : اوبه پادشاه گفت. شود
ها وهمراهان ازقصرخارج خدمتگارمانند هميشه، با . داريد شکارءبرنامهفردا شما "

 درجايی پنهان کنيد خود را به قصربرگرديد؛ تغييرقيافه ولباسشويد وپس ازساعتی، با 
   ".دهدچه روی ميوبا چشمان خود ببينيد که 

هايش درحوض، کنيزاوديد که ملکه و. روزبعد، پادشاه همان کرد که وزيرگفته بود
 جوان وخوش قيافه ای دست غالموقتی ملکه ميخواست ازآب برآيد، . آببازی ميکردند

پس ازآنکه کمی . اورا گرفت وکنيزان نيزبه کمک غالم های ديگر، ازآب برآمدند
  .  شدندعشقبازیالمانی که آنجا بودند، مصروف  نوشيدند، ملکه وکنيزانش با غشراب

  
1. storyteller     
2. once upon a time 
3. palace 
4. queen 
5. affair / relation 
6. illegal 
7. (to) prove 
8. (she) is cheating on him 
9. order / decree 

10. sword 
11. (he) swore 
12. hunting event 
13. servant 
14. disguise 
15. hide yourself somewhere 
16. what will happen 
17. female slave / maidservant 
18. (they) were swimming 
19. male slave 
20. liquor / wine 
21. lovemaking 
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STORY 9-2 
 

 به سرراست خود برآمده ومخفيگاهاز. پادشاه که آنها را به آن حالت ديد، بسيارقهرشد
وقتی ملکه پادشاه را ديد، بسيارترسيد اما پيش ازآنکه چيزی . سوی ملکه رفت

  . به قتل رساند بود، درآغوششاه اورا يکجا با غالمی که بگويد، پادش
 انتقامشد ومی خواست ازآنها بيزار زن جنس که ازاثرکرد، چنان درپادشاه حادثهاين 
اين کار . پس هرشب، با دخترجوانی عروسی ميکرد وروزبعد، اورا ميکشت. بگيرد

 وهرکس که دختر  که ديگردرشهرهيچ دخترجوانی نمانددوام يافتپادشاه تا زمانی 
  .  خويش شهررا ترک کردء، با خانوادهبرای نجات جان اوجوانی داشت، 

 را برای پادشاه باکره پادشاه وظيفه داشت که هرروزيک دخترجوان وزيرانيکی از
 که ديگروزيرنتوانست درسرتاسرشهردختری فرارسيدسرانجام، روزی . پيدا کند
» شهرزاد«اودودخترداشت که يکی . آمدآن روز، وزيربسيارغمگين به خانه . بيابد

. شهرزاد ازپدرش پرسيد که چرا آنقدرغمگين است. »دنيازاد«نام داشت ودومی 
وازاينروميترسد که پادشاه اورا . وزيرگفت که دختری نيافته است تا برای پادشاه ببرد

  :شهرزاد به پدرش گفت. خواهد کشت
  !"دامشب مرا پيش پادشاه ببري. غم نخوريد پدرجان"

وبه اوگفت که پادشاه تنها يک شب اورا  به شدت رد کردوزيراين حرف دخترش را 
  : شهرزاد گفت. نگه خواهد داشت وروزبعد، اورا مانند دختران ديگرخواهد کشت

ی که ازشما دارم خواهشتنها . ميدانم، اما کاری خواهم کرد که پادشاه مرا نکشد"
اجازه  اهرم دنيا زاد را نزد من بياورد، شمااينست که اگرامشب کسی ازقصربيايد تا خو

  ." بدهيد
1. hiding place 
2. straight / directly   
3. in her arms 
4. (he) killed 
5. incident / event 
6. (it) affected 
7. sex / gender 
8. disgusted 
9. revenge 

10. (it) continued 
11. in order to save her life 
12. ministers 
13. virgin 
14. (it) came 
15. reason 
16. (he) refused strongly 
17. request / wish 
18. allow 
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STORY 9-3 
 

پادشاه نميدانست که . وزيرپذيرفت وشام همان روز، شهرزاد را نزد پادشاه برد
  .اودختر وزيراست

  : ازشب گذشت، شهرزاد به پادشاه گفتپاسیو وقتی پادشاه با شهرزاد تنها شد
اعت به مرگم مانده است، آيا اکنون که تنها چند س. ميدانم  که فردا مرا خواهيد کشت"

 "ميتوانم ازشما يک خواهش کنم؟
  :پادشاه گفت

  "بلی، بگوچه خواهشی داری؟"
  :شهرزاد گفت

 که هرشب با قصه هايی که من عادت دارداو. خواهری دارم که کوچکترازمن است"
امشب که آخرين شب زندگی من است، اجازه بدهيد . برايش ميگويم، به خواب برود

  .اينجا بياورند تا برای آخرين بار، برايش قصه بگويماو را به 
 که آن ديری نگذشت. پادشاه قبول کرد وکسی را فرستاد تا دنيازاد را به قصر بياورد

شهرزاد روی خواهرش را .  پادشاه بردخوابگاهشخص دنيازاد را به قصرآورده وبه 
 تا اجازه خواسته ی خود گذاشته بود، ازپادشازانو ودرحاليکه سراو را روی بوسيد

  : پادشاه گفت. برای خواهرش قصه بگويد
؛ من هم ميخواهم به قصه دل من هم بسيارتنگ استهرچه ميخواهی بگو؛ بگوکه "

  ".ات گوش دهم
 ءقصه. بودشيرين گفتاراوقصه گوی بسيار.  خود را آغازکردءشهرزاد نخستين قصه

اين قصه، بيشتراز .  بودزندانی ای بود که دريک قصرکهنه شهزادهشهرزاد درمورد 
  .برانگيخت پادشاه را دلچسپیدنيا زاد، 

  
1. a part / a period (of night) 
2. (she) is used to / accustomed to 
3. within a short period of time 
4. bedroom 
5. (she) kissed 
6. knee 
7. (she) asked permission 
8. I am sad (depressed), too 
9. well-spoken 

10. prince 
11. prisoner 
12. interest /attachment 
13. (it) provoked  
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STORY 9-4 
 

 آن گفته بود که صبح شد و بايد شهرزاد را برای جالبترين بخششهرزاد قصه را تا 
  : آن قصه را بشنود، گفتء دنبالهاما پادشاه که ميخواست . کشتن ميبردند

برايم  قصه را امشب باقیميخواهم . چون بسيارخوب قصه گفتی. امروزترا نميکشم"
  ." بگويی

 ءشب دوم، شهرزاد بازهم خواهرخود را به قصرخواست تا برای او و پادشاه قصه
ديگری ميبود وهرقصه شيرينتر ء او، قصهءدرهرقصه.  شب گذشته را تمام کندناتمام
 بانگ مرغ سحرش رساند که اوجآنشب نيزشهرزاد قصه را زمانی به .  قبلیءازقصه

و .  شيرين اورا دنبال کندء تا قصهچشم پوشيدتا روزديگرپادشاه بازهم ازکشتن او. داد
، شهرزاد يک هزارويک شب برای پادشاه قصه گفت وبا اين قصه گويی، بدينترتيب

  . جان هزارويک دخترجوان را ازمرگ نجات داد
اززنان واز .  آدم های گوناگون قصه گفتءشهرزاد دراين هزارويک شب، درباره

که درآن مرد ها و زن های سياه، سپيد، زرد، چاق، قصه هايی . مردان قصه گفت
دراين . الغر، قد بلند، قد پست، چشم آبی، چشم سياه، موسياه وموطاليی همه بودند

ی که باشند، ميتوانند شکل به هررنگ وآدمهاقصه ها، شهرزاد به پادشاه نشان داد که 
 همچنان، نميتوان گفت .  وفابا استند ونه تمام آنها بيوفانه تمام زنان . خوب يا بد باشند

  .که تمام مردان خوب استند يا تمام شان بد
 و خویپادشاه نيزدراين هزارويک شب که به قصه های شهرزاد گوش داده بود، 

.  کشورشدءشهرزاد هم ملکه. به فکرکشتن زنان نيفتاد دگرگون شد وديگرطبعيتش
 . مردم دوستش داشتندءملکه ايکه همه

   
1. the most interesting part 
2. continuation  
3. remainder / rest 
4. unfinished 
5. climax 
6. rooster 
7. (it) crowed / cried 
8. (he) ignored 
9. thus 

10. people 
11. appearance / look 
12. unfaithful 
13. faithful 
14. habit 
15. nature / temperament 
16. (he) didn’t think of killing women  
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