به ًام ایسد پاکی ها
بچِّ ّای عشیش سالم  .اهیذٍارم خَب باضیذ ٍ جطي یلذا بِ ّوِ ی
ضوا خَش گذضتِ باضذ  .آقای قلن اس طزف ّوِ ی بچِّ ّا اس هذیز
بشرگَار ٍ ّوِ ی پزسٌل هجتوع عواد ًْایت سپاس ٍ تطکّز را دارد ٍ
اس خذاًٍذ بشرگ سعادت ٍ سالهت رٍس افشٍى را بزای ّوِ ی خَباى
ایي هجوَعِ خَاّاى است .
عشیشاى هي اهزٍس هی خَاّن داستاى افساًِ ای آرش کواًگیز را بزایتاى بٌَیسن .

آرش کواى گیر
از آى خَاًٌد آرش را کواى گیر

که از آهل به هرٍ اًداخت یک تیر

با یاد آٍری ایي کِ ّز افساًِ ای  ،ریطِ ای ّز چٌذ کَچک در راستی دارد ؛ افساًِ ی آرش کواى گیز بِ قزار سیز است :
در سهاى ّای قذین بیي کطَر ایزاى ٍ تَراى جٌگی صَرت گزفت  ،لطگز ایزاى ضکست خَرد ٍ تَراًیاى آى ّا را در
هاسًذراى بِ هحاصزُ ی خَیص در آٍردًذ .
هطابق صحبت ّایی کِ ایزاًیاى با تَراًیاى داضتٌذ  ،قزار بز ایي ضذ کِ هزس بیي ایزاى ٍ تَراى هطخّص ضَد .
آرش کواًگیز کِ اس بْتزیي پْلَاًاى ایزاى سهیي بَد  ،قبَل کزد کِ ایي تیز را پزتاب کٌذ ٌّ .گام اًذاختي تیز ّوِ ی هزدم
ایزاى چطن بِ آرش دٍختِ بَدًذ  .اٍ کِ ّواًٌذ ّوِ ی ایزاًیاى آى سهاى ،دلی پاک ٍ ایواًی استَار داضت  ،با خذای خَد بِ
راس ٍ ًیاس پزداخت  .آى گاُ فزضتِ ای بز ٍی ظاّز ضذٍ تیز کواًی بِ اٍ داد  .فزضتِ بِ اٍ گفت  « :ایي تیز بسیار دٍر هی رٍد
ٍلی کسی کِ ایي تیز را پزتاب کٌذ  ،جاى خَد را اس دست خَاّذ داد.
با ایي ٍجَد آرش بزای فذاکاری حاضز ضذ ؛ تا اس آى تیز ٍ کواى استفادُ کٌذ  .پس آرش بِ باالی کَُ دهاًٍذ رفت ٍ تیز را
پزتاب کزد  .تیز اس صبح تا غزٍب پیص رفت  ،تا در کٌار رٍد جیحَى بز تٌِ ی درخت گزدٍیی فزٍد آهذ  .آى جا هزس ایزاى
ٍ تَراى ضذ ؛ ٍلی آرش جاى خَد را اس دست داد ٍ بذى اٍ پارُ پارُ ٍ در خاک ایزاى پخص گزدیذ .

داستاى آرش یکی از هعرٍف تریي افساًه های جهاى است .
بچِّ ّای عشیش  :آیا هی داًیذ تفاٍت افساًِ ٍ داستاى چیست ؟جَاب را بزای هعلّویي گزاهیتاى بٌَیسیذ .
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