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با آمدن فصل زمستان ، دوباره سرما و سکوت به روستا باز می گردد ، در محله ها دیگر پرنده ها پر نمی  
 .زنند ، همه به خانه های خشتی و کوچک خود پناه برده اند

درختان همه خشکیده اند و هوای سرد ، کل روستا را تسخیر کرده است ؛ دیگر خبری از جنب و جوش  
 .یستهای بچه ها در محله ن

دیگر در مزرعه ها خبری از کاشت و برداشت کشاورزان نیست ، ولی همچنان دل مردم این روستا گرم و  
 .سرسبز است و محبت و مهربانی در خانه ها شعله می کشد

انگار این سرما و یخبندان تنها بهانه است برای اندکی استراحت و رهایی از کار طاقت فرسای مزرعه ؛  
ست! ، از نردبان باالی مسجد و از روی پشت بام همسایه ها به سمت خانه ی  من نیز سردم شده ا

 .خودمان می روم

خانه ای باصفا با دیوار های سفید و شیروانی قرمز ، که از دور خودنمایی می کند ؛ همین که به خانه  
چندین روز   می رسم ، تازه متوجه یکی از دردسر های این فصل می شوم! ، چون سرما خرده ام و مجبورم

 ! …پیش بخاری در خانه بمانم ؛ به امید روزهای گرم

 HAMGAMDARS   همگام درس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جواب تصویر نویسی نگارش پایه هشتم 
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زندگی روستایی یکی دیگر از پدیده هاییست که در اطراف ما وجود دارند و اکثر مواقع پیش نیامده تا  
به وضوح احساس میکردم. با ذهنی سرشار از   به آن بیاندیشیم. سرد شدن هوا را بعد از گذر گرما

کنجکاوی درباره روستا و روستا نشینان مشغول پرسه زدن در کوچه های خاکی که حال غرق برگ های  
آتیشن بود بودم. خانه های کاهگلی و آجری توجهم را جلب میکرد به نظر میرسید مردم خودشان این  

بود و مدام میلرزیم. زندگی کردن در این جور جاها   خانه هارا ساخته بودند. سردی در بدن پیچیده
مخصوصا برای شهر نشینان ناز نازی واقعا سخت است، اما زیبایی های دلنشین خودش را دارد.زندگی  

آسوده در این ده و روستا ها چ کویری و چ سرسبز هر کدام زیبایی های خود را دارند و به نحو خود 
 .فوق العاده اند

زرد و نارنجی حس لطیفی به فرد منتقل میکند که اینهم بی نظیر است. حال ک  خش خش برگ های 
فکر میکنم دوست میدارم در چنین جاهایی حیات داشته باشم تا هر صبح که چشمانم را میگشایم  

هوای پاک وخنک فارق از آلودگی تنفس کنم. درختان نیز منظره زیبایی به وجود آورده بود درختانی که  
چ ثمر و برگی ندارند و تنها اثر باقی مانده از آنها برگ های پاییزیست که زیر پای عابران و  حال دیگر هی

  .رهگذران به صدا در میآیند

برخی از خانه ها نیز به واسطه پله یا یک پل به همدیگر وصل میشوند. اینجا دگر خانه هایش مانند 
در که خواستند در اطراف خانه کودکی کنند.  شهر ها آپارتمانی نیست و کودکان بی گناه میتوانند هر ق

از بوی نان هایی ک میتوان حدس زد دست ساز اند هم که دیگر نگویم، بوهایی که کل فضای روستا را  
 .در بر گرفته بود در کل زندگی روستایی سرشار از حس و حال طراوت و تازگیست بی هیچ واهمه ای 

ی که گاهی اوقات خیلی به ما نزدیک اند اما به چشم نمی ما نیز میتوانیم بیشتر به این مظاهر زیبای
 .آیند دقت کنیم زیرا اینها همه از خلقت های خداوند مهربان است
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هواسرد است،درختان پوششی ندارند وزمین لباس سفید رنگی برتن کرده،رنگی که درختان را به لرزه  
 .ما هدیه داده استانداخته است،رنگی که سکوت را به 

دیگر برفی نمی بارد ،دیگر صدای پرنده ای نمی آید،دیگر خزنده ای نیست درکمین باشد وپرنده ای 
نیست که از ترس آن فرار کند،تنهاروستایی ست که مردمانش درخانه اند، مردمانی که از سرمای  

 .زمستان میترسند وبه خانه پناه برده اند

ودش نیست،گرمایش اینجاست،گرمایی که با تمام توانش درمقابل  خورشید به آسمان آمده است،خ
سرمای زمستان ایستاده است ومی خواهد سرماراشکست دهدوبراو غلبه کند،ولی چه فایده،باالخره  

شب میشود،خورشیددرآسمان گم میشودوسرما دوباره باز می گردد،اینبار وقت تالفی ست، تالفی  
 .کرد شکستی که سرمای زمستان را دگرگون  

انشایم کوتاه ولی به بلندی شب یلداست که گرمی دل ها سرمای آن شب رااز یاد همه می برد،گرمای  
 .دل هایی که خورشیدشان جاودانه است وسکوت زمستان را درهم می شکند

  

 


