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خواندن و درک مفاهیم
تجربه ای به نام حکایت سفر به خارج
من امسال قرار است همراه با خانواده ام به خارج از کشور سفر کنم .در این سفر تمام اعضای خانواده  ،همسرم و دو فرزندم مرا همراهی خواهند
کرد .برادر بزرگم کشاورز است  ،ایشان نیز اظهار عالقه کرده که ما را در این سفر همراهی کند .ایشان قرار است اول پیش ما بیاید سپس از همینجا با
همدیگر حرکت کنیم .اول قرار است با قطار به تهران برویم و از فرودگاه امام خمینی به اروپا پرواز کنیم و در کشور هلند فرودگاه شیفون فرود آییم .
از آمستردام قرار است یک دستگاه خودرو کرایه کنیم و از تمام اروپا دیدن کنیم .بعد از اینکه از گردش اروپا به هلند باز گشتیم آن خودرو را به
آژانس مربوطه باز می گردانیم  .قرار است باز از هلند به تهران پرواز کنیم  .ما به چنین فکری ،سریع دست نیافتیم  .مدتها طول کشید تا توانستیم
تصمیم بگیریم کی و به چه مقصدی برویم  .خب خدا را شکر  ،فکر می کنم ما توانستیم سفر جالبی را برنامه ریزی کنیم و خوشبختانه در این کار بسیار
موفق بودیم  .در بدو امر می خواستم تمامی مسیرها را به دلیل اینکه سفر سریع انجام می شد و وقت کافی برای مشاهده مناظر و بازدید از موزه ها و
آثار تاریخی فراهم می شد با هواپیما طی کنیم اما برادرم مشتاق بود و اصرار داشت چند سفر دریایی داشته باشیم و بعضی از مسیر ها را با کشتی های
توریستی برویم و مضاف بر این بچه ها از چنین برنامه هایی جداً لذت می بردند .
ما نمی دانیم چند چمدان با خودمان ببریم .چنانچه تمام راهها را با کشتی و با قطار طی میکردیم هر چند چمدان که می خواستیم می توانستیم همراه
خود ببریم  .اما با هواپیما هر فرد می تواند صرفاً  02کیلو بار حمل کند  .این همسرم است که معموالً تعیین می کند چه چیزهایی را با خود ببریم و چه
چیزهایی را با خود نبریم .او ماهرانه می تواند اثاثیه و پوشاک زیادی را در یک چمدان جای دهد .
اول چیزهای سنگین را ته چمدان می گذارد سپس اشیاء سبکتر را روی آنها قرار می دهد چنانچه جعبه و یا لوازم دیگر داشته باشیم آنها را در کناره
های چمدا ن جاسازی می کند  .همسرم استادانه همه چیز ها را به نحو احسن در درون چمدانها جای می دهد  .برادرم خوشبختانه هیچ نوع مشکلی در
این خصوص ندارد  .او در حین سفر همیشه یک ساک کوچک با خود حمل میکند و هر چیزی را که بخواهد فورا و بدون هر گونه دردسری می یابد .ما
همیشه دوست داریم مانند برادرم سفر کنیم اما تا به حال هرگز موفق نشدیم.
پرسش
 -1کجا دارم امسال خانواده ام را می برم ؟
 -0چه کسی ما را همراهی خواهد کرد؟
 -3چند نفر به این سفر خواهند رفت؟
 -4چرا ما به اروپا با هواپیما می رویم ؟
 -5چگونه به کشور خود ایران باز خواهیم گشت؟
 -6کدام سریع تر است  ،سفر با کشتی یا هواپیما؟
 -7چگونه همسرم لوازم و اثاثیه را در چمدان جای می دهد؟
 -8معموالً برادرم با خود در سفر چه حمل می کند؟
 -9آیا چنین کاری را می پسندی؟ چرا؟
 -12آیا ما تا بحال موفق شده ایم مانند برادرم سفر کنیم؟

