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همسايه ى دّوم: دارم مى آيم! دارم مى آيم! نترس پسر جان، دارم مى آيم. همين حاال به 
تو مى رسم ... كو؟ گرگ كجاست؟ من كه اين جا گرگى نمى بينم! يقين دارى كه اين دور و 

برها گرگ ديده اى؟
چوپان: ها ها ها، ها ! خوب سربه سرتان گذاشتم! اين فقط يك شوخى بود! ها ها ها، ها! 

همسايه ى دّوم: شوخى خوبى نبود! تو بايد عاقل تر ازآن باشى كه با همسايه هايت از اين 
شوخى ها بكنى و وقت با ارزش آن ها را تلف بكنى!

چوپان: ها ها ها، ها !
همسايه ى دّوم: تو پسر  خيلى نادانى هستى و براى اين كارت، حتمًا بايد تنبيه بشوى!

(همسايه به دهكده برمى گردد.)
چوپان: ها ها ها، ها ! دويدن و برگشتنشان چه قدر خنده دار است!... اين صداى چيست؟

(گرگ بزرگى نزديك مى شود.)
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نكته:حرف  دروغ گو را، حّتى اگر راست هم باشد، كسى باور نمى كند.

چوپان: گرگ آمد! گرگ آمد! اين ديگر يك گرگ است! دارد گوسفندها را مى خورد! كمك! 
كمك! كمك كنيد! گرگ دارد گوسفندها را مى خورد! كمك! خواهش مى كنم كمك كنيد!

همسايه ى اّول: (ازراه دور) من كه باور نمى كنم!
همسايه ى دّوم: (ازراه دور) من هم باور نمى كنم!

چوپان : باور كنيد! راست مى گويم! كمك! خواهش مى كنم كمك كنيد!
همسايه ى اّول: ديگر نمى توانى گولم بزنى!

همسايه ى دّوم: من را هم ديگر نمى توانى گول بزنى!
(گرگ گوسفندها را پاره پاره مى كند.)

دروغ گو خانه اش آتش گرفت، كسى باور نكرد.
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رهگذران وكيسه ى پول*
 بازيگران :                                              رهگذر اّول
                                                                       رهگذر دّوم

                                                                       مرد اّول  
                                                                       مرد دّوم
                                                                       مرد سّوم

 مكان نمايش :                                          راهى نزديك يك دهكده

سنگينى  است.كيسه ى  افتاده  جاّده  وسط  درست  پول  كيسه ى  يك  مى بينى؟  اّول:  رهگذر 
است! شايد هم پر از طال باشد! بله، بله، پر از سّكه ى طالست! خدايا، من چه قدر خوشبختم! 

خيلى خيلى خوشبختم.
قدر  چه  ما  نمى گويى  چرا  هستى؟  دوستى  جور  چه  تو  ببينم!  كن  صبر  دّوم:  رهگذر 

خوشبختيم؟
رهگذر اّول: نه، هرگز نمى گويم ما! من پيدايش كردم و مال خودم است! تك تك اين 

سّكه هاى طال مال خودم است، خودم، خودم، خودم!
رهگذر دّوم: مگر ما دو تا دوست نيستيم كه داريم با هم سفر مى كنيم؟ نبايد همان طور كه در 

ناراحتى ها و بدبختى هاى هم شريك هستيم، در شادى ها و خوشبختى ها هم شريك باشيم؟

*نكته: برگرفته از اِزوپ در كالس درس، ترجمه و نوشته ى ايرج جهانشاهى (صفحه 218 الى 221)

رهگذر اّول: نه! نه! نه! اين كيسه را من پيدا كرده ام و هر چه 
توى آن هست، مال خودم است! مى فهمى چه مى گويم؟

(سه مرد، فرياد زنان، به طرف رهگذران مى آيند.)
مرد اّول: آهاى ! با شما هستم! بايستيد ببينم!

مرد دّوم: دزدها، بايستيد! 
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مرد سّوم: دزد! دزد! آى مردم! آن ها را بگيريد! 
رهگذر اّول: مى ترسم! آن مردها، هم عصبانى هستند و هم چماق هاى بزرگى دارند.

رهگذر دّوم : بله هم خيلى عصبانى هستند و هم چماق هايشان خيلى كلفت است!
رهگذر اّول: وضع ما خيلى بد است ! اگر كيسه ى  پول را پيش ما پيدا كنند، باور نمى كنند 

آن را توى جاّده پيدا كرده ايم. فكر مى كنند كه آن را از كسى دزديده ايم.
رهگذر دّوم: صبر كن ببينم! چرا مى گويى وضع«ما»خيلى بد است؟ مگر تو نبودى كه مى گفتى   
كيسه ى پول فقط مال خودت است؟ اين «ما» را بايد پيش از اين مى گفتى، حاال هم حق ندارى 

كه كلمه ى ما را به كار ببرى!

نكته: اگر دوستانت را درشادى ها و 
خوشبختى هايت شريك نمى كنى، انتظار 
هم نداشته باش كه آن ها در ناراحتى ها 

و بدبختى هايت شريك شوند.
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الگو ها
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چاپ اسفنجى (گل آفتاب گردان)

درس



 86  

5درس
ساخت ماسك

درس
5درس

ساخت ماسك
درس



  87 



 88  

2-7درس
دايره ى رنگ ها

والگوى گل وگوى 
كاغذى

درس هاى

   24/21/15درس هاى 




