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است  شده اماده تک رمان درسایت کتاب این  

www.taakroman.ir 

 شناسنامه کتاب:

داستان کودکانه دسته بندی:  

:نام اثر جهانگرد  

kiyana :نام نویسنده   

kiyana طراح:   

kiyana :کپیست 

Pegah.a :ویراستار   
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که تمام جهان را سفر کند. جهانگرد راهی سفر   در روزگاران کهن، یک جهانگرد تصمیم گرفت 

هایی برای هوای سرد و گرم کرد و به راه  های گوناگون و جامهطعام  بار خود را پر ازشد. کوله 

 .افتاد

طور که  همان  .آیدجهانگرد پیش خود فکر کرد که در این سفر چه رویدادهایی برای او پیش می 

نوا آهنگ جنگل را  هم  تمشک شد. پرندگان باهم  در این فکر بود، وارد جنگلی از انبوه

سنگی گیر کرد و  باره پایش به تکه یک  ساختند. او درحالی که هنوز غرق فکر کردن بود، بهمی 

کمی مکث کردن دستانش را روی زمین فشار داد و بر    ای در جنگل افتاد. بعد ازبر روی صخره 

ست خود خیره شد، متوجه شد دستش  گاه هنگامی که به دآن  .روی دو پای خود بلند شد

  .آلود استونخ

نشینم و کمی استراحت  گرسنه و تشنه بر روی زمین افتاد. با خود گفت که روی سنگی می 

 .کنم می 

پشت پیر نشسته است. ترسید و سریع بلند  وقتی به خود آمد، متوجه شد که روی یک الک 

  .شد

 :پشت گفتالک 

  .نشینندآیند و روی من می هاست که مردم مینترس جوان، عیبی ندارد! سال  -

 :سپس خندید و گفت

 .گیرندسنگ اشتباه می مرا با تخته  -

 :جهانگرد با تاسف و اندوه گفت 

قدر مانند من نادان هستند که  ها آن خواهم! انسانپشت، من از تو معذرت می الک ای  -

  .گیرند اشتباه می پشتی را با تخته سنگی الک 

افتاده بود، تمام آب   بارش را باز کرد تا طعامی بخورد؛ ولی هنگامی که بر صخرهاندکی بعد کوله 
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 :جهانگرد پیش خود گفت .ها نبودو غذایی که داشت، ریخته بود و خبری از آن 

 .عیبی ندارد در سفر چنین خطرهایی وجود دارد  -

 :پشت پرسیداو از الک 

   شناسی که چیزی برای خوردن و آشامیدن پیدا شود؟ را می آیا تو جایی  -

 :پشت گفتالک 

تر  طرف آن  های تمشک برای خوردن استفاده کن؛ سپس که سیر شدی چند کیلومتر از بوته  -

 .بنوشی  توانی از آن آبی زالل و خوشمزه راای وجود دارد که می چشمه 

های بلند که تا  و ترسناک، درخت  صداهای مهیب  .جهانگرد، راه تاریک را در پیش گرفت 

شد. جهانگرد به  ابری سیاه در باالی سر انسان دیده می  تکه  ها کشیده شده بودند وآسمان 

ی گلی خود را  کرد. جهانگرد کوزه همانند آینه تصویر را در خود قاب می  چشمه رسید. چشمه 

  .آلود را در آب فرو بردی خاک اش درآورد. کوزه کوله  از

 :ی درختی بزرگ بر روی زمین نشست. چشمه به صدا در آمد و گفت شید و در زیر سایه آبی نو

   قدر تمیز و پاکیزه هستم؟دانی چرا من آن می  -

 :جهانگرد با تعجب پرسید 

   گویی؟تو سخن می  -

 :چشمه گفت

   دانی یا نه؟ بله جانم! حاال بگو می  -

 .جهانگرد با شگفتی پاسخ داد

 .دانم نه نمی  -

 :زمزمه کردچشمه  
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ترین کوچک   ها دور هستم. جانوران آبزی با مهرورزی به من، حتی وقتیمن از دست انسان  -

 .سازند ای درون من بیفتد، مرا پاک و تمیز می زباله 

قدر مهربان و دلسوز  ها مانند این مخلوقات خد،ا آن جهانگرد پیش خود فکر کرد که چرا انسان 

 !نیستند؟

 :او گفت 

   آیی؟ز کجا می چشمه تو ا -

 :چشمه گفت

 .از یک کوهی استوار بر زمین  -

ساخت؛  کم داشت خورشید درخشان را نهان می داشت و به آسمانی که کم جهانگرد قدم برمی 

  .کردنگاه می 

 :او به کوه استوار رسید. جهانگرد فریاد زد 

  !کوه بزرگ و پایدارسالم ای  -

 .را شنید  صدایش به خودش بازگشت و دوباره این صدا 

 !کوه بزرگ و پایدارسالم ای  -

 :او تعجب کرد. کوه گفت 

  .گردد ای که چرا صدایت دوباره به خود باز می سالم جوان! حتماً بسیار تعجب کرده  -

  :جهانگرد گفت

 .بله -

 :کوه گفت 

 .گردد؛ چه سخن خوب و چه سخن بد جا بیان کنی به خودت برمیهر سخنی که در این -

 :ادامه داد
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   ای؟جا آمده حاال برای چه چیزی به این -

  :جهانگرد گفت

 .خواهم تمام جهان را سفر کنم من می  -

 :کوه گفت 

  .اگر کار خوبی در زمین باشد، این کار است  -

 :جهانگرد زمزمه کرد 

 .دهم گذرانم و صبح راه خود را ادامه می من امشب را در غار نزدیکی تو می  -

روی سطح    بار خود را بر زمین گذاشت و برتاریک رفت. کوله جهانگرد در یک غار تنگ و 

 .ای که در پیش دارد، فکر کرد ناهموار غار دراز کشید و به آینده 

هایی که در حال  بود. ماه درخشان کامل و ستاره  آسمان دیگر ابرهای تیره را نشان داده 

به سفر پرماجرایی که   هایش را آرام بست و شد. چشم دیده می   چشمک زدن بودند، در آسمان 

  .اش را سپری کرده بود ترین روز زندگیاندیشید. امروز جالب  در پیش دارد 

هایش را  چشم  شد. او ناگهان صبح روز بعد، آفتاب طلوع کرده بود و آسمانی آفتابی دیده می 

پرندگان    رفت وادامه داد. راه می  بارش را بست و با نام خدا مسیر خود راباز کرد. بلند شد، کوله 

  .کردندحرکت می  خواندند و با جهانگرد در باالی سر آواز می 

آمد.  می  های وحشتناکی جهانگرد به دشتی سرسبز رسید و وارد دشت شد. در دشت صح*نه 

جا وجود  که در آن  خوارداشت. جلوتر که رفت، ناگهان گیاهانی گوشت ترسید؛ ولی قدم برمی 

خوار گیر  های گیاهان گوشت ساقه  . پایش پشت سر هم بهو پا به فرار گذاشت دارند را دید 

 .شدداد و ناامید نمی می  افتاد؛ ولی بازهم ادامه کرد و بر زمین می می 

طور  یافت. خسته، تشنه و بسیار گرسنه بود. همان  خوار نجاتباالخره از دست گیاهان گوشت 

که ناگهان درخت به صدا  گذشت رسید. از کنار درخت می  رفت به یک درخت کهنسال که می 
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 .درآمد

 قدر ناراحت هستی؟ انسان! برای چه اینای  -

 :جهانگرد که دیگر با حرف زدن جنگل، عادت کرده بود، پاسخ داد 

  !من خیلی خسته، گرسنه و تشنه هستم  -

 :درخت گفت

ی  یهدر زیر سا  خوار در امان نیستند. حاال بیادانم چرا. مردم از دست این گیاهان گوشت می  -

جوشد  ای که در کنار بر می چشمه  های من بخور و ل*ذت ببر و از من استراحت کن، از میوه

 :گفت طور که در حال استراحت بود، درختبنوش. همان 

را بر روی   ی پرندگان من بلندترین درخت کهنسال این جنگل هستم. من مسئولیت دارم النه  -

دار باشم. با  هایم نهاده، امانت شاخه که خداوند بر  هاییداری کنم. در حفظ میوه هایم نگهشاخه 

مردم باشم و در هنگام پیری میز و نیمکت برای    گاهی برای ای که دارم استراحت سایه 

  .را بدون حکمت نیافریده است   نیازمندان هستم. خداوند هرچیزی 

 :جهانگرد گفت

 .درخت! یک چیزی را یادت رفتای  -

 :درخت گفت

   چه چیزی؟ -

 :گرد پاسخ داد جهان

  .دهی ها می زندگی کردن مردم در دست اکسیژنی هست که به آن  -

 :دارش پاسخ داد درخت با صدای خش 

ای انسان! من یادم نرفت. زندگی کردن مردم در دست خدا است و من فقط یک وسیله   -

 .هستم 
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 :جهانگرد به آسمان نگاه کرد و زمزمه کرد

ها توانایی بودن در این زندگی  ت، سپاسگزارم که به ما انسان اول از پروردگار و بعد از تو درخ -

 !دهیدرا می 

های دریا به شدت خود را به  طوفانی شده بود. موج  ها را گذراند. هوا بسیار سرد و بسیار راه 

لباس بارانی خود را پوشید. آسمان خشمگین شده بود و   کوبیدند. جهانگردساحل می 

همه سرما مقاومت  شد. جهانگرد نتوانست در برابر آن یده می د برق شدیدی در آسمان رعدو 

 .تاریکی راه خود را در پیش گیرد کند و در آن

  .نور برساند  گاه نوری را در دوردست دید و به سرعت دوید تا خود را به آن آن

 :به کلبه درویشی رسید و در را کوبید. درویش در را باز کرد. جهانگرد گفت 

  .ر سردم است! اگر راضی باشید من امشب مهمان شما باشم سالم، من بسیا -

 :درویش با مهربانی گفت 

 !خوش آمدید! بفرمایید داخل -

 :کرد. جهانگرد پرسید در آن کلبه، درویش با همسر پیرش زندگی می 

 شما فرزندی دارید؟  -

 :درویش گفت

پادشاه طاقت   ظلم و ستم بله ما یک پسر و یک عروس داریم؛ ولی آنان نتوانستند در برابر  -

ایم؛ ولی در شهری  ها را ندیده آن  سال است که ما جا رفتند. االن حدوداً پانزدهبیاورند و از این

  .ی راهشان است خیر ما بدرقه  جا زندگی می کنند و دعای در نزدیکی این 

 :جهانگرد گفت

   دهد؟ جا چه کاری انجام می مگر پادشاه این -

 :پیرزن پاسخ داد 
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ی  روز داروغه یک  .جا خیلی ظالم است! ما از دار دنیا فقط یک گوسفند داریم دشاه این پا  -

فقط یک گوسفند داریم که از    پادشاه آمد و گفت مالیات بدهید، ما هم گفتیم پولی نداریم و 

فروشیم و مقداری هم  کنیم و می درست می  نوشیم و باقی آن را نان و کلوچهشیر آن کمی می 

 .بخشیم به نیازمندان می 

وستم  گوسفند ما را برای پادشاه ببرند؛ ولی ما در برابر ظلم  داروغه به سربازان دستور داد تا  -

  ن دادیم. سربازان پادشاه آمدند و تمام پولی را که از گوسفند را به آنا ایستادگی کردیم و 

مان را  نتوانستیم حق  ها به دست آورده بودیم، غارت کردند. ماهم که پیر بودیم فروختن کلوچه 

 .پس بگیریم 

 :درویش گفت

مان  زن! این چه صحبتی است که می کنی؟ ایشان مهمان ما هستند، ما نباید با مشکالت ای  -

 .ناراحتش کنیم 

 :پس پیرمرد پرسیدس

 ای؟ جا آمده راستی، اسمت چیست و از کجا به این  -

 :جهانگرد پاسخ داد 

حال نام من جهانگرد است. من تصمیم دارم که کل جهان را سفر کنم و به امید خدا تابه  -

 .امبسیاری از راه را پیموده 

  .د. شب آنجا خوابیدها را خورد و تشکر کر پس از آن برای جهانگرد کلوچه آورد. جهانگرد آن

 درخشید صبح شد و خورشید درخشان دوباره بر آسمان می

هم بیدار کردند. جهانگرد خداحافظی کرد و   درویش و همسرش سحرخیز بودند. جهانگرد را

گفتند که شاه بیمار است و چون  همهمه بود. مردم می  سمت شهر حرکت کرد. شهر پر از به

 :گردد. جهانگرد به پیش وزیر شاه رفت و گفت ی می جانشین  فرزندی ندارد به دنبال
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   جانشینی پادشاه چه شرایطی دارد؟  -

 :وزیر پاسخ داد 

پرسد  باید یک پسر باهوش باشد و یک همسر خوب داشته باشد و سوالی را که پادشاه می  -

 .جواب بدهد

 :جهانگرد سریعاً به کلبه درویش بازگشت و به درویش گفت 

   ت و یک همسر خوب دارد؟آیا پسرت باهوش اس -

 :درویش گفت

   آری؛ ولی برای چه؟ -

 :جهانگرد گفت

   ها دارید؟ آیا نشانی از آن  -

 درویش گفت؛ 

ی ما بیاورد. تا  ها را پس از مدت طوالنی برای مهمانی، امشب به خانه پیرزن رفته تا آن  -

  .گردد ساعاتی دیگر هم برمی 

ها  گرد ماجرا را برای عروس و پسر تعریف کرد و آن پیرزن با فرزند و عروسش بازگشتند. جهان 

 .را به پیش پادشاه برد

 :پادشاه از او پرسید

   فرستی؟ اگر در یک غار گیر بیفتی به چه کسی لعنت می  -

 :پسر گفت 

  .دهندها را آزار می کنند و آن واموال مردم را غارت میبر پادشاهان ظالم که مال  -

خوبی آن   جای پادشاه نشست و همسرش هم ملکه شد و به ، به شاه با شنیدن این سخن پسر

 .وستمی در آن نبودکشور را اداره کردند. کشوری که دیگر ظلم 
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  .درویش و پیرزن از جهانگرد تشکر کردند و او نیز به سفر خود ادامه داد

سفر   شانس بوده است. خداوند به او لطف کرد تا بتواند کرد که چقدر خوش او به این فکر می 

  .کند و کشوری را نجات دهد

 .اش کرده بود را آشکار نساخت و ریا نکرد گاه لطفی که در حق پیرمرد و خانوادهاو هیچ 

اش، به ادامه سفرش پرداخت. مقصد بعدی او  جهانگرد پس از جدا شدن از پیرمرد و خانواده 

  .های زیبا بودشهری پر از گل 

های زیبا،  شد، چشمانش رنگ دیگری گرفت. پر از رنگ ی ما که داخل آن شهر  جهانگرد قصه 

 .صورتی، قرمز، زرد

خورد. جهانگرد قدم  جا به مشام می ها همه ها در پرواز بودند و بوی گل زنبورها در باالی گل 

  .ها شدبرداشت و وارد گل 

  .ها آسیبی نبینندها نرود تا آن کرد که پاهایش بر روی گل خیلی دقت می 

روی  های گل پهن بودند و سر گل روبه شست و گل گلبهی رنگی را دید. برگروی زانویش ن

  .آسمان بود 

 :باره صدایی نازک به گوشش خوردجهانگرد گل را بویید. به یک 

 !بو هستم، نیازی به تعریف نیستدانم که خیلی خوش می  -

 :گل بنفشه از سمت چپ جهانگرد به صدا در آمد و گفت 

دارند؛ ولی من    میشه افسرده هستم! نرگس خیلی زیباست! او را همه دوست ولی من نه. من ه  -

من سرم را خم کردم و به    نه. من خجالتی هستم. روزی یک دختر آمد تا من را ببوید؛ ولی

 !ترین گل جهانم گفت. من بدبخت   زمین خیره شدم. او پیش نرگس رفت و با او کلی سخن

شد و به صدا    ها بلند رد با شنیدن صدایی از وسط گل کجهانگرد که متعجب به اطراف نگاه می 

 :گوش داد. صدا غرورآمیز و بسیار زیبا بود! گل رز قرمزرنگی گفت 
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   جا آمدی؟کنیم. برای چه به اینجا زندگی می سالم! ما در این -

 :جهانگرد با تعجب گفت

  .است  من جهانگرد هستم. قصد دارم کل دنیا را بگردم و مسیر کمی باقی مانده  -

 .گل رز، بلندتر شد و به جهانگرد خیره شد 

 :گل رز زمزمه کرد

ات  بگیر در زندگی  ای. این سخن مرا هم گوش بده. یادهای زیادی گرفته حال درس حتماً تابه  -

دار. با   باشی، حد وسط را نگه  نه مثل نروس آنقدر مغرور باشی و نه مثل بنفشه آنقدر ضعیف 

ها  ها نزدیک نشو که آن آسیبی نرسد. زیاد به آن  قدر که به تو ی آن ها دوست باش؛ ول انسان

بینی را  جهانگرد! زندگی زیباست اگر عینک خوش دارند. ای   همیشه خوی شکارچی بودنشان را

  .کندمغرور نشو. غرور تو را از آسمان به زمین پرتاب می  وقت بزنی! هیچ 

 :گلبرگش کشید و گفتجهانگرد لبخندی زد. نزدیک گل رز شد و دستی به 

  .هایت! همیشه به خاطر خواهم سپرد تو خیلی زیبایی! ممنون بابت حرف  -

 .ها دور شد و به مسیرش ادامه دادو بعد از شهر گل 

که تمام جهان را سفر کرد، به  جهانگرد که از این سفر، پندهای بسیاری گرفته بود، پس از این

  .اش برگشتخانه

  .او خیلی خشنود بود که این سفر را به پایان رسانده

هایش فکر کرد؛ ولی آخر لبخندی شیرین برروی ل*بش  ی سختی ی خاطراتش و همه به همه

  .ماند

سرمشق بگیرند.    را بخوانند و ا یک کتاب کرد. کتابی برای کودکان تا آن  هایش راو تمام داستان 

تر از همه، خدا  درخت و مهم   هایی که از گل رز، الکپشت، پیرمرد، چشمه، او همیشه نصیحت 

کسی بدی نکرد و همه او را دوست داشتند.    گاه بهآموخته بود را فراموش نکرد. جهانگرد هیچ 
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ها بازی  خرید و با آن بازی می برای کودکانش اسباب  کرد و می او هرسال به یک کشور سفر  

 .بود  هاکرد. او عاشق بچه می 

 

 .سر رسید، جهانگرد به خونش نرسید؛ چون همش توی سفر بود  ی ما به قصه 

 !داشتنیهای دوست خداحافظ گل 
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قانونی  این فایل در سایت تک رمان تایپ و منتشر شده است. هرگونه کپی برداری پیگرد 

 .دارد

 .برای منتشر کردن آثار خود به سایت تک رمان مراجعه کنید 
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