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فصل چهارم

 ادبّىات جهان

اهداف کّلى فصل:
1ــ آشناىى با افکار و اندىشه هاى ملل از طرىق آثار ادبى آنان

2ــ آشناىى با نمونه هاىى از آثار ادبى مشهور جهان
3ــ آشناىى با برخى دىگر از چهره هاى ادبى جهان

4ــ تواناىى انجام فّعالّىت هاى ىادگىرى
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درس دهم

وىکتورهوگو )1885 ــ 1802 مىالدى(، مشهورترىن شاعر رمانتىک٭ قرن 
نوزدهم فرانسه و از بزرگ ترىن ادىبان و نوىسندگان جهان است. وى مردى آزادمنش 
و آزادى خواه و طرفدار جّدى اصالحات اجتماعى به نفع طبقات محروم و رنج دىده 
بود. از ده سالگى به شعر گفتن پرداخت و در 25 سالگى شاعرى سرشناس بود. او با 
وجود سّن کم به عضوىت فرهنگستان فرانسه درآمد و مّدتى نماىندهٔ مجالس قانون گذارى 
اىن کشور بود، هوگو به دلىل مخالفت با ناپلئون سوم بىست سال از زندگى خود را 

در تبعىد به سر برد.
مهم ترىن آثار او عبارت اند از: بىنواىان، گوژپشت نتردام، کارگران درىا و مردى 
که مى خندد.کتاب بىنواىان هوگو ماجراى مردم تىره روزى است که با دشوارى هاى 
مّدت  که  دارد  نام  ژان والژان  کتاب  اىن  قهرمان  بوده اند.بزرگ ترىن  روبه رو  زندگى 
آوارگى ها،راه  و  تحّمل سختى ها  پس از  و  است  برده  سر  به  زندان  در  سال  نوزده 

شرافتمندانه اى براى زندگى پىداکرده و کمر به خدمت اجتماع بسته است.
آنچه از اىن کتاب بزرگ در اىنجا مى خوانىم، 
واقعٔه کوچکى از زندگى دردآلود دخترک تىره روزى 
به نام کوزت است. مادر کوزت که کارگر ىک کارخانٔه 
بزرگ است، براى اىنکه فرزندش زندگى راحتى داشته 
باشد، در مقابل پرداخت بىشتر درآمد خود، کوزت 
را به خانوادٔه تناردىه که صاحب مسافرخانٔه کوچکى 
هستند، مى سپارد اّما آنها وى را همچون خدمتکارى 

به کار مى گىرند. آن هم به کارهاىى دشوار.

                                      دخترک بىنوا
چهار مسافر جدىد وارد مسافرخانه شده بودند.

کوزت فکر مى کرد که شب فرا رسىده است و باىد فورًا کوزه ها و تُنگ هاى اتاق هاى 
مسافران تازه وارد را پر کند.

زن تناردىـه سرپوش تابـه اى را که روى آتش در حال جوشىدن بود بلند کرد؛ سپس، 
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ظرفى برداشت و شتابان به منبع آب نزدىک شد. شىر را پىچاند؛ کوزت سر سوى او گردانده 
بـود و حرکاتش را مى پـاىىد. رشتٔه بارىکى از آب جارى شد و نىمى از ظرف را پر کرد.

زن تناردىه گفت: دهه! اىن که آب ندارد. سپس ىک لحظه ساکت ماند.
پاىىن  سىنه اش باال و  احساس مى کرد که قلبش مثل ىک گلولهٔ بزرگ نخ در  کوزت 

مى جهد.
و  دقاىقى را که اىن گونه سپرى مى شدند، مى شمرد و دلش مى خواست که روز 

روشناىى بود.
گاه به گاه ىکى از مسافران به کوچه نگاه مى کرد و با لحن تعّجب آمىزى مى گفت: 
»چقدر تارىک است.« و دىگرى پاسخ مى گفت: »انسان باىد مثل گربه باشد تا در اىن ساعت 

بتواند بى فانوس به کوچه برود!« کوزت با شنىدن اىن حرف ها مى لرزىد.
ناگهان کاسب دوره گردى که در مسافرخانه منزل داشت، وارد شد و با صداى خشنى 

گفت: اسب مرا آب نداده اىد؟
زن تناردىه گفت: دختر! برو براى اسب آب ببر.

کوزت با صداى ضعىفى گفت: خانم، آب ندارىم.
زن تناردىه دِر کوچه راگشود؛ راه را به وى نشان داد و گفت:

ــ خىلى خوب؛ برو آب بىاور.
کوزت سرش را پاىىن انداخت و پىش رفت. ىک سطل خالى را که در کنار بخارى 

بود، برداشت. اىن سطل از خودش بزرگ تر بود.
زن تناردىه جلو اجاق رفت و با ىک قاشق چوبى مقدارى از آنچه را در تابه مى جوشىد، 

چشىد و غرغرکنان گفت:
ــ اگر اىنجا آب نىست، در چشمه هست ….

کوزت بى حرکت مانده بود. دِر کوچه پىش روىش باز بود و سطل در دستش قرار 
داشت. به نظر مى رسىد که منتظر است تا کسى به کمکش آىد.

زن تناردىه فرىاد زد: ِد برو!
کوزت بىرون رفت و در بسته شد. او ناچار بود براى آوردن آب به چشمٔه واقع در 

بىشٔه نزدىک برود.
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اىن دفعه خالف معمول خوىش به بساط هىچ ىک از فروشندگان هم نگاه نکرد. تا در 
حدود مسافرخانه بود راه از روشناىى دکّان ها روشن بود اّما کمى بعد آخرىن روشناىى و آخرىن 
دکّان ناپدىد شد. کودِک مسکىن خود را در تارىکى دىد و در آن فرو رفت. اضطرابى او 
را فرا گرفته بود و از اىن رو تا مى توانست دستٔه سطل را تکان مى داد. اىن حرکت صداىى 

تولىد مى کرد که براى او جانشىن ىک رفىق راه مى شد.
هر چه پىش تر مى رفت، تارىکى غلىظ تر مى شد. هىچ کس در راه نبود. با اىن همه با 
زنى روبه رو شد که چون او را دىد اىستاد؛ لحظه اى با نگاه دنبالش کرد و زىر لب گفت: 

»اىن بچه اىن وقت شب کجا مى رود؟«
کوزت کوچه هاى پرپىچ و خم و خلوت را پىمود. هنگامى که در راهش خانه ها ىا 
فقط دىوارهاى دو سمت کوچه ها وجود داشتند، با شجاعت پىش مى رفت. گاه به گاه از 
شکاف درىچه اى روشناىى شمعى را مى دىد. اىن اثرى از نور و حىات بود. اىنجا مردمى 
کندتر  بى اراده  قدمش  مى رفت،  پىشتر  هر چه  همه  اىن  با  مى کرد.  اىن، مطمئّنش  بودند. 
مى شد. همىن که از کنار آخرىن خانه گذشت، اىستاد. گذشتن وى از آخرىن دکّان به اشکال 
صورت گرفته بود. از آخرىن خانٔه آبادى دورتر رفتن ناممکن به نظر مى رسىد. سطل را بر 
زمىن نهاد؛ دست در موهاى خوىش فرو برد و شروع کرد به خاراندن سرش. حرکتى که 
مخصوص اطفال وحشت زده است. اىنجا دىگر ده  نبود؛ بىابان بود. فضاى سىاه خلوتى 
رو در روىش گسترده بود. با نومىدى اىن ظلمت را که هىچ کس در آن نبود و در پندار وى 
جانوران گوناگون و َاشباح٭ در آن وجود داشتند، نگرىست. خوب نگاه کرد؛ صداى پاى 
پندار خوىش  جانوران را که روى علف ها راه مى رفتند شنىد و اشباحى را که در عالم 
مىان درخت ها در حرکت مى ىافت، آشکارا دىد. آن گاه سطل را از زمىن برداشت؛ ترس 
و وحشت به او جرئت و جسارت بخشىد. با خود گفت: »به او خواهم گفت که آنجا آب 

نبود« و به سوى ده بازگشت.
هنوز صد قدم نرفته بود که باز اىستاد. زن تناردىه در نظرش مجّسم شده بود؛ همان 
زن نفرت انگىز با دهانى همچون دهان کفتار و چشمانى برافروخته از غضب. کودک نگاهى 
تَضّرع آمىز به پشت سر و رو در روىش انداخت. چه باىد بکند؟ چه بر سرش مى آىد؟ کجا باىد 
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برود؟ پىش روىش هىکل خىالى زن تناردىه، پشت سرش همٔه َاشباح شب و جنگل ها. عاقبت 
از جلو زن تناردىه عقب نشست. راه چشمه را باز گرفت و پا به دوىدن گذاشت. دوان دوان 
از دهکده بىرون رفت و وارد بىشه ها شد؛ بى آنکه دىگر به چىزى نگاه کند ىا گوش دهد. از 
دوىدن باز ناىستاد مگر وقتى که نفسش تنگى گرفت؛ اّما از راه رفتن باز ناىستاد؛ پىش پاىش 

را گرفته بود و سرگشته مى رفت. همچنان که مى دوىد مى خواست گرىه کند.
لرزش شبانٔه جنگل سراپاىش را فرا مى گرفت. دىگر فکر نمى کرد؛ دىگر نمى دىد. 

شب بى کران در مقابل اىن مخلوق کوچک قد علم مى کرد.
از انتهاى بىشه تا چشمه، بىش از هفت تا هشت دقىقه راه نبود. کوزت اىن راه را 
خوب مى شناخت؛ زىرا مکّرر هنگام روز آن را پىموده بود. راه را گم نکرد. از ترس آنکه 
مىان شاخه ها و بوته هاى خار چىزى ببىند، چشم به چپ و راست نمى انداخت. با اىن حال، 

به چشمه رسىد.
او فرصت نفس کشىدن هم براى خود نگذاشت. با دست چپ در تارىکى، درخت 
بلوط جوانى را که روى چشمه خم شده بود و معموالً براى او مثل ىک نقطٔه اتّکا به کار 
مى رفت، جست و جـو کرد؛ شاخه اى را به دست آورد و به آن آوىخت؛ خم شد و سطل را 
در آب فرو برد. سطل را که تقرىباً پر شده بود از آب بىرون کشىد و روى علف ها گذاشت.
وقتى اىن کار را به انجام رساند، احساس کرد که از خستگى به جان آمده است. 
مى خواست که همان دم باز گردد اّما تالش او براى پُر کردن سطل چنان بود که برداشتن 

ىک قدم هم براىش ُمحال شد. ناچار خود را روى علف ها انداخت و به زمىن نشست.
چشمانش را فرو بست و پس از لحظه اى باز گشود؛ بى آنکه بداند چرا چنىن مى کند 

اّما جز اىن چاره اى نداشت.
کنار او، آب که در سطل حرکت مى کرد داىره هاىى روى خود تشکىل مى داد که به 

مارهاى آتشىن سفىد شباهت داشتند.
باالى سرش آسمان از ابرهاى سىاهى شبىه به دودهاى متراکم٭ پوشىده بود. به نظر 

مى رسىد که نقاب حزن انگىز ظلمت بر سر اىن کودک فرود آمده است.
مشترى در اعماق آسمان دىده مى شد.
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کودک با چشمى حىران اىن ستارٔه درشت را که نمى شناختش و از آن مى ترسىد، 
نگاه مى کرد. کوکب٭ درخشان، در آن لحظه به افق بسىار نزدىک بود و از مىان مه غلىظى 
که به آن سرخى مخوفى مى بخشىد، مى گذشت. مه که به وضع غم انگىزى ارغوانى  رنگ 

بود، ستاره را بزرگ تر مى کرد. گوىى ىک زخم نورافشان است.
بادى سرد از جلگه مى وزىد. بىشه ظلمانى بود؛ بى هىچ برخورد برگ ها، بى هىچ اثرى 
از آن روشناىى هاى مبهم و خنک تابستان. شاخه هاى عظىم به وضعى موِحش٭ سىخ اىستاده 
بودند. چند دسته از بوته هاى خار، در نقاط بى درخت سوت مى زدند. علف هاى بلند زىر 
نسىم مثل مارماهى پىچ و تاب مى خوردند. درخت هاى خاردار مانند بازوهاى طوىلى که 
مسلّح به چنگال و مهّىاى گرفتن شکار باشند، به هم مى پىچىدند. چند َخلَنگ٭ خشک که 
گوىى به دست باد رانده مى شدند، شتابان مى گذشتند؛ مثل اىن بود که با وحشت از جلو 

چىزى که مى رسد، مى گرىختند. از هر طرف فضاهاى غم انگىز امتداد داشت.
کوزت بى آنکه بداند در چه حال است و بى آنکه چىزى بفهمد، احساس مى کرد که 
به وسىلٔه اىن عظمت تارىک طبىعت، در مىان گرفته شده است. اىن فقط وحشت نبود که 

گرىبانش را مى گرفت؛ چىزى بود از وحشت هم موحش تر!
براى بىرون آمدن از اىن حالت غرىب که چىزى از آن نمى فهمىد اّما از آن مى ترسىد، 
با صداى بلند به شمردن پرداخت: ىک، دو، سه، چهار، تا ده و چون به »ده« رسىد باز از 
سر گرفت. اىن باعث شد که بتواند صورت واقعى اشىاى پىرامونش را تشخىص دهد. در 
دست هاىش که هنگام آب کشىدن خىس شده بودند، احساس سرما کرد. از جا برخاست. 
ترسش باز آمده بود؛ ىک ترس طبىعى که نمى توانست بر آن غلبه کند. کوزت در آن موقع جز 
ىک فکر نداشت و آن فرار کردن بود؛ فرار کردن با همٔه قوا؛ از مىان جنگل، از صحرا، تا 
خانه ها، تا پنجره ها، تا شمع هاى روشن. نگاهش به سطل که در کنارش بود افتاد. وحشتش 
از زن تناردىه چندان بود که نمى توانست بى سطل آب بگرىزد. دستٔه سطل را با دو دست 

گرفت. به زحمت توانست آن را بلند کند.
ده، دوازده قدمى اىن طور برداشت اّما سطل پر و سنگىن بود؛ مجبور شد که آن را 
باز بر زمىن گذارد. ىک لحظه نفس کشىد؛ سپس، باز دسته را گرفت و راه افتاد. اىن دفعه 
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قدرى بىشتر رفت اّما باز هم مجبور شد باىستد. پس از چند ثانىه استراحت بار دىگر حرکت 
کرد. مانند پىرزنى به جلو خم شده بود؛ سر را تا روى سىنه فرود آورده بود و راه مى رفت. 
سنگىنى سطل بازوى الغرش را مى کشىد و راست مى کرد. دستٔه سطل دست هاى کوچک 
خىسش را بى حس و منجمد مى کرد. گاه به گاه مجبور بود باىستد و هر دفعه که مى اىستاد 
آب سطل لب پَر مى زد و بر ساق هاى عرىانش مى رىخت اىن واقعه، در شبى تارىک، مىان 

ىک جنگل، در فصل زمستان و دور از نگاه هر انسانى وقوع مى ىافت.
با نوعى ِخس ِخس دردناک نفس مى کشىد؛ ناله گلوىش را مى فشرد اّما جرئت گرىستن 
نداشت؛ حّتى از دور از زن تناردىه مى ترسىد! عادت کرده بود که همىشه اىن زن را رو در روى 
خود حاضر ببىند. با اىن همه نمى توانست با اىن وضع راه را به سرعت طى کند و بسىار کُند 
مى رفت. مّدت توّقفش را دمادم کمتر مى کرد و مى کوشىد تا چون به راه مى افتد از دفعٔه 
سابق بىشتر رود. فکر مى کرد که اگر  اىن طور برود، بىش از ىک ساعت طول مى کشد تا 
به دهکده برسد و آنجا زن تناردىه کتکش خواهد زد. اىن غّصه با ترسى که از تنها بودن 
در جنگل تارىک داشت، مخلوط مى شد. از خستگى به جان آمده بود و هنوز راه جنگل 
را به پاىان نرسانده بود. چون نزدىک درخت بلوط کهنى که آن را مى شناخت رسىد، ىک 
بار دىگر براى آخرىن بار اىستاد و براى آنکه کامالً رفع خستگى کند، مّدت توّقفش را از 
دفعات دىگر طوالنى تر کرد؛ سپس همٔه قواىش را جمع آورد، سطل را برداشت و با جرئت 
قدم در راه نهاد. آنوقت دىگر اىن مخلوق کوچک و نا امىد نتوانست خوىشتن دارى کند 

و فرىاد کنان گفت:
ــ خداىا! خداىا!

همان دم ناگهان احساس کرد که سطل، دىگر سنگىنى ندارد. دستى که به نظرش بزرگ 
مى آمد، دستٔه سطل را گرفته و با قّوت بلند کرده بود.کوزت سر برداشت. هىکل بزرگ 
سىاهى، مستقىم و بلند در کنارش راه مى آمد. اىن، مردى بود که از پشت سرش رسىده و 
او صداى پاىش را نشنىده بود. اىن مرد بى آنکه کلمه اى بگوىد، دستٔه سطل را در مشت 

گرفته بود و آن را مى آورد. او ژان والژان بود.
  ٭ ٭ ٭
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  خودآزماىى

1 ــ کوزت براى غلبه بر ترس و دلهرٔه خود چه تدبىرى اندىشىد؟
2 ــ دو نمونه از توصىفات زىباى درس را پىدا کنىد.

3 ــ ترس و وحشت حاکم بر کوزت سبب مى شود که او پدىده هاى طبىعى را به گونه اى هراس آور ببىند. چند 
نمونه از اىن مورد را در داستان بىابىد و بنوىسىد.

4 ــ نوىسنده طىنت بد زن تناردىه را چگونه توصىف مى کند؟
5 ــ بخشى دىگر از بىنواىان را درکالس بخوانىد.



 87 

درس ىازدهم

فرانسوى  بـزرگ  نـوىسندٔه  ژىـد  آنـدره  معروف  اثـر  زمىنى  مائده هاى 
را صرف  خود  سالٔه  هشتاد   و  دو  عمر  از  سال  ژىد شصت  است.  ـ 1869(  )1951 ـ
به  سرشار  عشقى  با  را  آدمى  زندگى  مشکالت  آثار خوىش  در  وى  کرد.  نوىسندگى 
واقعّىت به تصوىر کشىد و به همىن جهت نىز جاىزٔه نوبل را از آن خود کرد. مائده هاى 
زمىنى زادٔه شور و اضطراب جوانى نوىسنده است. بخشى از اىن کتاب را مى خوانىم:

مائده هاى زمىنى

بىابى. هر مخلوقى نشانى از  ناتانائىل، آرزو مکن که خدا را در جاىى جز همه جا 
خداست و هىچ مخلوقى او را هوىدا نمى سازد. همان دم که مخلوقى نظر ما را به خوىشتن 

منحصر کند، ما را از خدا برمى گرداند.
ما همگى اعتقاد دارىم که باىد خدا را کشف کرد. درىغا که نمى دانىم همچنان که در 
انتظار او به سر مى برىم، به کدام درگاه نىاز آورىم. سرانجام اىن طور نىز مى گوىىم که او در 

همه جا هست؛ هر جا و ناىافتنى است.
به هر کجا بروى جز خدا چىزى را دىدار نمى توانى کرد. خدا همان است که پىش 
روى ماست. ناتانائىل، اى کاش »عظمت« در نگاه تو باشد نه در چىزى که به آن مى نگرى.
ناتانائىل، من شوق را به تو خواهم آموخت؛ اعمال ما به ما وابسته است، همچنان 
که درخشندگى به فسفر. درست است که اعمال ما ما را مى سوزانند ولى تابندگى ما از 
همىن است و اگر روح ما ارزش چىزى را داشته دلىل بر آن است که سخت تر از دىگران 

سوخته است.
براى من »خواندن« اىن که شن ساحل ها نرم است کافى نىست: مى خواهم پاى برهنه ام 
اىن نرمى را حس کند. معرفتى که قبل از آن احساسى نباشد، براى من بىهوده است. هرگز 
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در اىن جهان چىزى ندىده ام که حّتى اندکى زىبا باشد؛ مگر آنکه فورًا آرزو کرده ام تا همٔه 
مهر من آن را در برگىرد.

ترجمٔه پروىز دارىوش و جالل آل احمد

  خودآزماىى

1 ــ آىٔه »التُْدِرکُُه اْلَبصار و هو ىُْدِرُک ااْلَبصار« با کدام قسمت درس مائده هاى زمىنى ارتباط دارد؟
2 ــ در کدام قسمت درس مائده هاى زمىنى نوىسنده عجز انسان را از شناخت خدا بىان مى کند؟

3 ــ جملٔه »اى کاش عظمت در نگاه تو باشد …« از آندره ژىد را با اىن شعر سهراب سپهرى »چشم ها را باىد 
شست، جور دىگر باىد دىد.« مقاىسه کنىد و نتىجه را بنوىسىد.
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آورده اند که …
شخصى در روزگار قحط و تنگى نزد رسول آمد. َعلَىِه َافَضل الّصلوات.٭ 
  کس به حجره ها فرستاد و پرسىد که نزد شما هىچ طعام هست؟ همه گفتند: »به حقِّ
نىست.« رسول آب  ما جز  نـزد  که  فـرستاد  بـه خلق  رسالت  بـه  را  تـو  که  خداى 
ــ علىه الّسالم ــ اصحاب را گفت: »کىست که امشب او را مهمان کند که رحمت 
خداى بر او باد؟« مردى از انصار گفت: »من او را مهمان کنم، ىا رسول اللّه« و او را 
به خانه آورد و زن را گفت: »اىن مهمان رسول است. او را گرامى دار و هىچ چىز 
از او ذخىره مگذار.« زن گفت: »پىش ما جز قوِت کودکان نىست.« گفت: »برخىز و 
کودکان را به تعلّل٭ و بهانه از قوت خوىش مشغول گردان تا در خواب روند و چىزى 
نخورند. بعد از آن چراغ برافروز و آنچه هست پىش مهمان آور؛ چون به خوردن 
مشغول شود، برخىز که اصالح چراغ مى کنم و چراغ را در اصالح کردن ِبکُش1 و 
بىا تا زبان را مى خاىىم٭ و دهان را مى جنبانىم، چنان که او پندارد که ما مى خورىم، تا 
سىر گردد.« زن برخاست و طفالن را به بهانه در خواب کرد و فرمان شوهر به  جاى 
آورد و مهمان گمان چنان برد که اىشان با او مى خورند. تا سىر بخورد و اىشان گرسنه 
خفتند. بامداد چون پىش رسول آمدند، به روى اىشان نظر کرد و تبّسم نمود و فرمود 
که حق تعالى دوش از فاُلن و فاُلنه تعّجب کرد و اىن آىت فرود آمد که: »َوىُـْؤِثرُوَن 

2» ِهْم َو لَْو ٰکاَن ِبِهْم َخٰصاصًةَ َعلٰى َانُْفِسِ
تحفة اإلخوان

1ــ خاموش کن.
2ــ و آنان را، هر چند خود نىازمند باشند، بر خود برمى گزىنند. )سورٔه حشر آىٔه 9(


