گلستان سعدى با نثر آهنگىن ،گوش نواز ،زىبا و روان و حکاىت هاى کوتاه
متنوع ،حدود هشت قرن است که با ذهن و زبان ما پىوند دارد .آن گونه که بىش از
و ّ
چهارصد جمله و بىت از اىن کتاب ،در شمار امثال و حکم درآمده است .سعدى در
گلستان با روشن بىنى و دل آگاهى در اوج بالغت و قدرت از تجربه هاى خوىش باز
مى گوىد و چشم اندازهاى گوناگون زندگى و راه رسىدن به زندگى مطلوب و برتر را
دىباچه گلستان که سرشار از معانى لطىف است ،مانند شعرى خوش
نشان مى دهد.
ٔ
ترکىب و موزون در خاطره ها مى ماند .اىن دىباچه از بهترىن نمونه هاى تحمىدىّه در
ادب فارسى است.

اول وصف تو مانده اىم
ما هم چنان در ّ

موجب قربت٭ است و به شکر اندرش ِ
ِ
عز ّ
مزىد
وجل 1که طاعتش
م ّنت خداى راَّ ،
مد ٭حىات است و چون بر مى آىدُ ،م ّفر ِح٭ ذات .پس در
نعمت .هر نفسى که فرو مى رودُ ،م ِّ
هر نفسى دو نعمت موجود است و بر هر نعمتى شکرى واجب.
ک
ک
ک
   ��ز عهدهٔ ش�� شر� �به   آ
� و ز� ب�ان �ه ب� آر� ى� د
رد� ى� د  ؟
زا� دس ت
ِ
2
لىل ِمن ِع ِ
الشکُور.
باد َى َّ
داو َد ُشکر ًا و َق ٌ ۡ
 5ا ۡع َملوا َآل ُ
ک �
   ع �ذ ر � به ردگاه خ� داى آ�ورد
ب� ن� ده همان � به �ه ز� ت ق�ص ى�ر٭ �خو�ى ش�
ک� � ک
آ
�ج
     س ن ت�وا�ن د �ه � به اى � ورد
و ر�نه   ،س�ز اوار خ� داو�ن دى شا�
ِ
رحمت بى حسابش همه را رسىده و ِ
ِ
خوان نعمت بى درىغش٭ همه جا کشىده.
باران
3
ناموس بندگان به ِ
ِ
گناه فاحش ندرد و ِ
ِ
ِ
خطاى من َکر٭ نبُرد.
وظىفه روزى به
پرده
ٔ
ٔ
٭

1

ِ
داىه ِابر بهارى را فرموده تا ِ
ّ 10فر ِ
اش٭ ِباد صبا را گفته تا ِ
بنات
زمردىن بگسترد و ٔ
فرش ّ
نبات در ِ
مهد٭ زمىن بپرورد .درختان را به ِخ ِ
لعت٭ نوروزى ِ
قباى ِ
سبز ورق در بر گرفته و
اطفال شاخ را به قدومِ ٭موسمِ ربىع٭ ِ
کاله شکوفه بر سر نهادهُ .عصاره٭ تـاکى٭ به ِ
ِ
قدرت او
ٔ
ۡ
ِ
شهد فاىق٭ شده و تخمِ خرماىى به تربىتش ِ
نخل باسق٭ گشته.
ک
با�ر و ب�اد و مه و �خور ش� ى� د و ف�ل� رد کار�ن د
ک
� ن��خورى
ت�ا ت�و �ن ا� ن ى � به � ف� آ� ّ
رى و � به غ� ف�ل ت
گ
همه زا� ب�هر ت�و سر � ش��ته و ف�رما ن� ب�ُردار
15
ک
رط ا ن� ف
ش� ِ
صا� ن�� شبا� د �ه ت�و ف�رمان ن� ب�رى
ِ ٭
ِ٭
٭
ِ
در خبر 4است از س ِ
فوت
رور کاىنات و َمفخر موجودات و رحمت عالمىان و َص َ
َ َ
ِ
آدمىان و ت َ ّتم ِ ٔه٭ ِ
محمد مصطفى ــ ص َّلى اللّ ُّٰه َعلَىه و آله و س َّلم ــ
دور زمان ّ
َک
�قَ ج� ن�َ
�ش
س ى� 5
س ى� ٌم َس ى� ٌم س ى� ٌم َو م
ف� ى�عٌ ُم طا عٌ نَ�ِ ب� ٌّى �ر ى�م
ک
َ بَ�ل�غ ال ُع ٰلى ِکَب��ما لِه  � َ ،شَ� فَ� ا ُّلد ج� ٰ ى ِ ب جَ��ما لهِ

ج�
ح
� َ م ى� ُع خ ِ� صا لِه ُ َ ،صّلو ا َعلَ ى�ه ِ َو آ� لِه
َسُ ن� َ ت
ک
پ�
غ
� را �ه دارد چ�ون ت�و �ش ت� ى��بان؟
 20چ�ه �م د ى�وار امّ ت
ک
ک
ک ب ن� �
ب
ج
�
�ش
ت
�
م
ز
�
آ
ى
چ�ه ب�ا� ا� و � حر �ن را �ه � شا� د و ح �بان؟
هرگَه که ىکى از بندگان گنهکار پرىشان روزگارِ ،
دست انابت٭ به امىد اجابت٭ به
٭
7
اىزد تعالى در او نظر نکند .بازش بخواند ،باز اعراض
درگاه حق ــ َج َّل َو َعال ــ برداردۡ ،
٭
عالى ــ فرماىد :ىا َمال ِ  ئ َکتى
تضرع و زارى بخواند .حق ــ ُس ۡبح ٰ ُ
انه و ت َ ٰ
کند .بار دىگرش به ّ
ِ
رت ل َ ُه  .8دعوتش اجابت کردم و امىـدش
ىس ل َ ُه َغىرى فَ َقد َغ َف ُ
َقد ۡٱس َت ۡح َى ۡى ُت من َع ۡبدى و ل َ َ
بسىارى دعا و ِ
ِ
زارى بنده همى شرم دارم.
25برآوردم که از
ک
َک
گ
ش
ب
�
م
لط
س
ى
�
ب
ف
�
خ
ن
� و او �ر سار
� َرم � ن و � � داو�ن دگار
�نه � ده �رده ت
6
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٭
حق ِع ِ
ک9و
عاکفان
ٰاک َّ
ٔ
بادت َ
کعبه جاللش به تقصىر عبادت معترف که :مٰا َعبَ ۡدن َ
َ
٭
٭ِ
ِ
ک.10
تحىر٭ منسوب که :مٰا َع َرف ٰناک َّ
واصفان ح ٔ
حق َم ِعرفَت َ
لىه جمالش به ّ
گ ک
گ
�
پ
�
ص
�
ب
ب
ن
ز
ز
ز
ف
چ
ب
ى
�ر سى و � او � م ن �رسد � ى دل ا� � ى �ش ان �ه و� د �ا�؟
ک
ک
�
�
م
ع
�
�
�
�
ب
�ر ن��ىا ى� د ز� ش ت گان آ� ز
30
ق  ا �ن د
عا �ش ق�ا ن ش ت گا ن ش�و �
وا�

ىکى از صاحب دالن سر به َجىب٭ مرا َقبت فرو برده بود 11و در ِ
مکاشفت
بحر َ
مستغرق٭ شده؛ آن گه که از اىن معاملت 13باز آمد ،ىکى از دوستان گفت :از اىن بوستان
که بودى ،ما را چه تحفه کرامت٭ کردى؟
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3

گفت :به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم ،دامنى پر کنم هدى ّ ٔه اصحاب را.
 35چون برسىدم ،بوى گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت!
اى غ
کان سو خ� ت�ه را �ج ان ش� د و آ� ز
مر� سحر! ع ش� ق� ز� پ�روا�نه ب��ىام زو�
وا� ن��ىامد
ک
ط
ىا� ن ّمدع�ىان٭ رد بل� ش� ب � ى خ� ب�ران ا�ن د
کان را �ه خ� ب�ر ش� د ،خ� ب�رى ب� زا� ن��ىامد
٭٭٭

گ
اى ب� تر�ر زا� خ��ىال و ق��ىاس و �مان و وهم
گ
زو� هر چ�ه � ف� ت�ه ا�ن د و ش� ن� ى� د �ىم و �خوا�ن ده ا ى�م
گ
م
�
ع
خ
�
ش
س
آ
� و � به � �ر ر ى� د مر
ج�لس �تمام ت
ه
ما چم� ن�ان رد ّاو ل و ص ف� ت�و ما�ن ده ا ى�م

ِ
سده ششم است .شعر او
محمد
جمال ّ
الدىن ّ
ّ
عبدالر ّزاق اصفهانى از شاعران ٔ
بهره بسىار دارد.ىکى از بهترىن سروده هاى جمال الدىن
از حکمت و اخالق و وعظ ٔ
ِ
مشهور وى در نعت و ستاىش پىامبر بزرگوار اسالم (ص) است.
عبدالر ّزاق ،ترکىب بند
ّ
شخصىت پىغمبر اسالم را توصىف
در اىن سروده ،او با بهره گىرى از آىات و احادىث،
ّ
کرده است .بند آغازىن اىن ترکىب بند را مى خوانىم.
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ک
�
ى
ه
�
ا ف�ال�  ،حر م ب�ارگا ت

�
 1اى زا� بَ� ِر ِس دره٭ ش�اهرا ه ت
ا ى طا ق�ِ ن�ُهم ر و ا ق�٭ ب�ا ال
ع
�
هم ق�ل د و ى� د ه رد ر کا ب� ت
ک ٭ گ
س
م
ن
ن � د ت�
مه طا س�ِ �ر د ِ

م�ق
ى� ِم
 5ج� ب�ر ى�ل ،
ک
ر� چ ف
�
چ� خ
ى
پ
�
ار�ه ر � ى�ع ،خ�ا� �ا ت
ت� ظ
� خ� دا ز� رو ىِ ع� ى�م
�خورد س ت
٭

توضىحات

�
آ� س ت�ا ن� ت

ک
�
و ى ق�ُ ب� ّٔهِ ٭ عر ش� ت�� ى�هگا ه ت
گ
�ب ک
14
ه
�
ک
ِ
�
ش��س ت�ه ز� و �ش ٔه ال ت
�
هم ش�رع �خ�ز ى� ده رد پ� ن�ا ه ت

ش� ب
�
� ُط ّر هٔ  1 5پ�ر چ�م س�ىا ه ت
ِ
ک
�
ى
ه
�
ا ف�ال�  ،حر م ب�ا ر گا ت
گ
ط
ف
�
ه
ع ق�ل چ
�
ار�ه ب��ز ر�  ،ل را ت
گ
هم
16
�
سو � ن� د � به رو ىِ چ �و ما ه ت

ک
ک
ىا��ز د �ه ر ق� ى� ِب
� �ج ان خ�رد �رد
ک
17
ام ت�و رد � فى� �ن ام �خود �رد
  �ن ِ

1ــ توانا و عزىز و بزرگ است.
آىه )13
2ــ اى خاندان داود ،سپاس گزارىد و ّ
عد ٔه کمى از بندگان من سپاس گزارند( .سبا ٔ
مقرر آنها را با وجود خطاکار  بودنشان
3ــ آبروى بندگان را با وجود گنهکارى آنان نمى رىزد و روزى و رزق ّ
قطع نمى کند.
4ــ سخنى که از پىامبر باشد ،حدىث.
 5ــ او شفاعت کننده ،فرمانروا ،پىام آور ،بخشنده ،صاحب جمال ،خوش اندام ،خوش بو و داراى نشان پىامبرى است.
ِ
همه خوى ها و
مرتبه بلند رسىد و با جمال
 6ــ به
نورانى خود تارىکى ها را برطرف کردٔ .
واسطه کمال خود به ٔ
ٔ
صفات او زىباست؛ بر او و خاندانش درود بفرستىد.
7ــ بزرگ و بلندقدر است.
بنده خود شرم دارم و او جز من پناهى ندارد؛ پس آمرزىدمش.
 8ــ اى فرشتگانم ،من از ٔ

5

9ــ تو را چنان که شاىسته است ،پرستش نکردىم.
10ــ تو را چنان که سزاوار شناساىى توست ،نشناختىم.
تأمل و تفکّر عارفانه قلب خود را از هرچه غىر خدا حفظ کردن.
11ــ سر به جىب مراقبت فروبردن ىعنى در حالت ّ
12ــ کشف کردن و آشکار ساختن و در اصطالح عرفانى پى بردن به حقاىق است.
13ــ کار؛ اعمال عبادى؛ در اىن جا همان کار مراقبت و مکاشفت است.
عقىده گذشتگان ،طاق نهم همان فلک االفالک ىا فلک نهم است که بر افالک دىگر احاطه دارد .مقصود
14ــ به
ٔ
مرتبه رفىع خود در برابر تو ،بى قدر وپست است.
شاعر اىن است که تو آن چنان بلند مقامى که فلک نهم با ٔ
حاشىه پرچم است.
15ــ ط ُّره :دسته موى پىشانى؛ در اىن جا رشته هاى سىاه
ٔ
ک ِان َّهم لَفى َس ۡکر ِتهمِ ى َ ۡع َمهون» :به جان تو سوگند که آنان در ِ
مستى خود سرگردان اند
16ــ اشاره به ٔ
آىه «ل َ َع ۡم ُر َ
َ
آىه .)72
(سوره حجر ــ ٔ
ٔ
(سوره
رسوله…
و
ّه
ل
ال
کم
ولى
ما
ن
ا
:
ال
مث
است؛
قرآن
آىات
برخى
در
خدا
نام
از
بعد
پىامبر
نام
آمدن
منظور
17ــ
ً ّ ّ
ٔ
آىه .)55
مائده ــ ٔ
بىاموزىم
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درسى که خواندىم (م ّنت خداى را  )...ىک نثر قدىمى است .نثرهاى
قدىم از نظر زبان و بىان با نثرهاى جدىد و معاصر (مانند فرهنگ برهنگى و برهنگى
بچه هاى آسمان و کباب غاز) تفاوت دارند .به نثر فارسى از آغاز (قرن
فرهنگىّ ،
چهارم هجرى) تا مشروطه «قدىم» و از مشروطه تا امروز «معاصر» مى گوىند.
نثرهاى قدىم را مى توان به سه نوع تقسىم کرد.
1ــ نثر ساده :نثرى که فاقد آراىه هاى لفظى و لغات و اصطالحات
«م َرسل» نىز نامىده اند؛ کتاب هاى تارىخ بلعمى،
پىچىده و دشوار است.اىن نثر را ُ
قابوس نامه ،سىاست نامه با چنىن نثرى نوشته شده اند.
مسجع و ف ّنى :در اىن نوع نثر انواع سجع ها ،مترادفات،
2ــ نثر
ّ
تشبىهات ،استعارات و توصىفات شاعرانه به صورت طبىعى و با رعاىت اعتدال
به کار رفته اند .مناجات هاى خواجه عبداللّٰه انصارى ،کلىله و دمنه و گلستان
مسجع و ف ّنى هستند.
سعدى نمونه هاىى از نثر ّ

3ــ نثر مصنوع و متک ّلف :در اىن نوع نثر ،سجع هاى متوالى ،لغات،
ترکىبات و اصطالحات دشوار و تکلّفات فراوان به گونه اى افراطى و خارج از
حد اعتدال به کار رفته اند .به همىن دلىل ،درک و درىافت اغلب آثارى که با
ّ
رشته تحرىر درآمده اند ،دشوار است.
بهره گىرى از نثر مصنوع و متکلّف به ٔ
کتاب هاى تارىخ جهانگشاى جوىنى و مرزبان نامه نمونه هاىى از نثر مصنوع و
متکلّف هستند.
خودآزماىى
1ــ در بىت زىر منظور از «تقصىر» چىست؟

ک �
ب� ن� ده همان � به �ه ز� ت ق�ص ى�ر �خو�ى ش�

ع �ذ ر � به ردگاه خ� داى آ�ورد

� ف�
�
ت�م ىا� ن ش�رط آ�دم ى ّ� ت
� ن ى�س ت

ت�س گ
غ
  مر� �ب �ى ح �وى و م ن خ�ام شو�

دهنده اىن صفات هستند،
  2ــ در اىن درس ،بر کدام صفات خداوند بىشتر تأکىد شده است؟ دو جمله را که نشان ٔ
بىان کنىد.
   3ــ بىت زىر با کدام بخش درس ارتباط معناىى دارد؟

گ

4ــ گاه ضمىر م ّتصل در جاى اصلى خود قرار نمى گىرد؛ مثال ً در مصراع «زمانه به دست تو دادم کلىد» از فردوسى،
ضمىر «م» که باىد بعد از کلىد قرار بگىرد ،بعد از فعل آمده است .نمونه اى دىگر از اىن کاربرد را در درس نشان دهىد.
   5ــ در ِ
شعر «افالک ،حرىم بارگاهت» دو نمونه تشبىه بىابىد.
   6ــ نثر اىن درس (گلستان) جزء کدام نوع نثر است؟ چرا؟
  7ــ بررسى کنىد ترکىب بند چه نوع شعرى است .بند دىگر اىن ترکىب بند را در کالس بخوانىد.
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ادب حماسى

اهداف ک ّلى
فصل:
8

1ــ آشناىى با مفاهىم و پىام هاى آثار حماسى و نماىشى
ادبىات حماسى و نماىشى
2ــ آشناىى با نمونه هاىى دىگر از ّ
عده اى دىگر از بزرگان ادب حماسى و نماىشى
3ــ آشناىى با ّ
4ــ کسب تواناىى تشخىص و تحلىل آثار حماسى و نماىشى

طراح سعىد جزاىرى

ادب نماىشى

ادبىات حماسى
ّ

در سال هاى پىش با حماسه و انواع آن آشنا شدىم و آموختىم که حماسه شعرى است
داستانى رواىى با زمىنه قهرمانى و ِ
رنگ قومى و م ّلى که در آن حوادثى بىرون از حدود عادت
ٔ
جرىان دارد.
زمىنه اصلى است:
چنان که از تعرىف باال برمى آىد ،حماسه داراى چهار ٔ
1ــ زمىنۀ داستانى :هر حماسه اى در بسترى از حوادث شکل مى گىرد.
2ــ زمىنۀ قهرمانى :شاعر حماسهسرا با بهرهگىرى از واژگان و زبان حماسى مىکوشد
انسانى را به تصوىر کشد که از نظر تواناىى هاى جسمى و روحى از دىگران متماىز باشد.
3ــ زمىنۀ م ّلىِ :
شاعر حماسه سرا بر آن است که اخالق فردى و اجتماعى و عقاىد
ِ
واقعىات به نماىش گذارد.
فکرى و مذهبى ىک ملّت را در قالب حوادث قهرمانى و در بسترى از ّ
4ــ زمىنۀ َخر ِق عادت :ىعنى حوادث ،انسان ها و موجوداتى که با منطق عىنى و
تجربه علمى هم سازى ندارند؛ نظىر سىمرغ ،دىو سپىد و اسفندىار روىىن تن .در اىن درس    با
ٔ
نامه رستم و اسفندىار با اىن زمىنه ها بىشتر آشنا مى شوىم.
خواندن رزم ٔ
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ىکى از شاخص ترىن داستان هاى حماسى شاهنامه ،داستان رستم و اسفندىار
دربردارنده مهم ترىن مسائلى است که در برابر انسان دنىاى باستان
است .اىن داستان
ٔ
ماىه
قرار داشته است .مسائلى که هنوز هم تازگى خود را از دست نداده اند .درون ٔ
اىن داستان را برخورد آزادى و اسارت ،پىرى و جوانى وکهنه و نو تشکىل مى دهد.
آنچه در اىن درس مى خوانىد ،گزىده اى از داستان روىاروىى رستم و اسفندىار
است:

زر�م رس ت�م و اس ف� ن� د ى�ار

َگ
�
ب
چ�و ش� د ر و ز�  ،ر س ت�م ب� پ�و ش� ى� د �ر
ک
ف� ت ک ٭ ز ى ب ب
ب
�
�
س
م
ن
�
را�
�
ر
�
ن
�
�
به
�
دى
�
ت

٭

ب��ىا مد �چ ن�ا ن ت �ا ل ب
� ه ى�ر م ن� د
گ
گ
ف
�
� زا� ل ِب
�
� رود و ب�اال �ر ت
� ش�ذ� ت

 5خ�ر و ش� ى� د کا ى ف� ّر خ� ا س ف� ن� د ى�ا ر ،
س
چ�و �ب ش� ن� ى� د ا س ف� ن� د ى�ا ر ا ى � ن خ� ن
گ
ک
�  :ا ى� ن�� آ� ر ا س ت�م
ب �خ� ن� د ى� د و � ف� ت
ب� ف�ر مو د ت�ا ج�و ش� ن و �خو ِد ا و ى
ب� ب�ر د �ن د و پ�و ش� ى� د ر و ش� ن ب�ر ش�

 ١٠ب� ف�ر مو د ت�ا ز� ى� ن ب�ر ا س پ
� س�ىا ه
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گ
ک
�ن گ
ب
�
�
ب
�
ب
ب
ه
ت
�با ن � ن �ر د �ر �ر �ر
پ� ک ن�
�
ب�ر آ� ن ب�ا ر هٔ ٭ ى�ل پ� ى��ر �ش س ت

1

همه دل پ�ر زا� ب�اد و ل ب
�
گ
�
ى
�
همى ما �ن د ا ز� کا ر ت� ى

پ�ر ز� پ� ن� د
شگ
�
�
�
ف
�
ت

هَما و ر د ٭ ت� آ� مد  ،ب�ر آ� ر ا ى کا ر
ک
ا ز� آ� ن �ش ى� ِر پ�ر خ�ا ش� ج�و ىِ �ه ن
گ ک
ب� د ا ن �ه �ه ا ز� �خو ا ب
� ب�ر خ�ا س ت�م
ک
گ
هما ن ت�ر � ش� و ن� ى��ز هٔ �ج ن�� ج�و ى
ک
ش
سر�
ن�هاد آ� ن کاله �ِى اى ب�ر
ک
ن�ها د �ن د و ب�ُر د �ن د �ن�ز د ى�� ش�ا ه

ک
ز� ز� ور و ز� ش�ادى �ه ب�ود ا�ن در اوى
ک
ى
ز� خ�ا� س�ىاه  ،ا�ن در آ� مد � به ز� � ن
�ن گ
گ
�
ش
�
�
ز
ى
� شن� ى� ن� د ب�ر ا ��ز د ا � و ر و ر
ت گ� ف� ک
�
ى
ن
ب
س
�و ت� ى �ه ا�ن در �ج هان
� ��ز م
ت

چ�و ج�و ش� ن ب� پ�و ش� ى� د پ�ر خ�ا ش� ج�و ى

ن�هاد آ� ن ب ُ� ن ن� ى��ز ه را ب�ر ز� م ى� ن
گ
پ�ل گ ک
�
� ور
� به سا ن �ن� ى �ه ب�ر پ� ش� ت
گ
ب�ر آ� ن �و �نه ر ف� ت� ن� د هر دو � به زر� م
گ
ک
�
پ
ج
�
�
ش
�
ى
�
ت
ن
 15چ�و �ن�ز د ى�� � د � ،ر و و ا ن

ف
سرا� ز
را� و دو پ�هلوان
دو �ش ى�ر
گ
ف
�
�
�
ن
ش
�
� ب�ر د
ت�و ت� ى ب� د ّر ى� د د ت
ک
ک ب
�
�ه   :اى ش� ِاه ش�ادان دل و ن��ى� �� خ ت
گ
ى�
س
ب�ر ى � ن �و �نه خ� ت� ى ب�ر آ� و خ� ت� ن ،
ک
خ� ن�ج� ر کا ب�لى
�ه ب�ا ش� ن� د ب�ا

خ� ش
رو� آ� مد زا� ب�ارهٔ هر دو مرد
گ
س
س
�
�
ت
�
�
ف
ز
آ
خ
�
� ُر م � به � وا�
�چ ن� ى� ن
ت
ت
گ گ
ى�
واهى و �خون ر خ� ت� ن
ا�ر �ج ن�� �خ ّ
گ
ب��و ت �ا سو ا ر آ� و ر م ز� ا ب�لى
گ
گ
 20ب� ىر� ن زر� م�ه ش�ان � به �ج ن�� آ� ور ى�م
ى�
ب��با ش� د � به کا م ت�و �خو ن ر خ� ت� ن
چ ُ� ن� ى� ن پ�ا س�خ آ� و ر د ش� ا س ف� ن� د ى�ا ر

گ
چ�ه ب�ا ى� د مر ا �ج ن�� ز� ا ب� ۡل ِس ت�ا ن ؟
گ
ى
�
ى
آ
م�با د ا �چ ن� ى� ن هر ��ز � � ِن م ن
ک
ک
�
ه
�
ش
� 25ه ا ى�ر ا ن��ىا ن ر ا � به ت� ن د م
گ
ه
�
ب
ب
ى
ى
ت�و ر ا �ر مى �ا ر �ا � د ی�ا ر
گ ک ک
ن�ها د �ن د پ ��ىما ن د و �ج �ن� ى �ه �س

گ
�خو د ِا ى� دَ ر ٭ ز� ما � ن ى رد �ن � آ� و ر ى�م
ى�
بب
�� ى� ن� ى ت � َکا پ�و ى و آ� و خ� ت� ن
گ
ک
«�ه �چ ن� ىد� ن چ�ه � ىو� ى �چ ن� ى� ن �ن ا � به کار

َگ
گ
َو �ر � 2ج ن�� ا ى�ر ا ن و کا ب� ۡل ِس ت�ا ن ؟
� ىا� ن کار رد ىد� ِن م ن
س�ز ا ن ى�س ت

�خود ا�ن در
مر ا ى�ا ر

٭٭٭

ن��با ش� د ب�ر

�ج هان ت � ج
ا� ب�ر سر ن�هم
گ
ن
�
ى
هر ��ز �ىا � د � به کا ر »
گ
آ� ن �ج ن�� ف�ر ى�اردس
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ن�

�
خس ت� ى� ن

� به

ن� ى��ز ه

ى
ب�ر آ� و ��خ ت� ن� د

خ�
      سران
ز� ن� ى�روى ا س�پان و ز� م َ 3
گ
 30چ�و �ش ى�ر ا ِ
ن �ج �ن� ى ب�ر آ� ش�و ف� ت� ن� د
�ب ک
گ
گ
� �ر ز� �ر ا ن
هما ن د س ت�ه ش��س ت
گ
٭ ک
پ
�
�
ف
�
ز
�
ت
ن
�ر � د � ا ن س د و ا ِل مر
ک
همى ز�ور �رد ىا� ن ب�ر آ�ن آ�ن ب�ر ىا� ن
گ
گ
�
�
ش
ز
�
آ
ت
ن� د � � و ر د گا ه
پ�ر ا � ن� د ه
ک
ک
 � 35ف� ا�ن در دها ن� ۡ�ش ان ش� ده �خون و خ�ا�

ى
همى �خو ن ز� ج�و ش� ن ف�ر و ر ��خ ت� ن� د
گ
ک
ش��س ت�ه ش� د آ� ن ت� ى��غها ى �ر ا ن
ک
�خ
ف
�
�
�
ت
پ�ر ا ز� ش�م  ،ا �ن د ا مها و �ن د

� سر ا ن
ف�ر و ما �ن د ا ز� کا ر د س ت
د و ا س ِب
� ت �گا و ر ف�ر و ب�ر د ه سر
ک
ن�
4
� ز� ى � ن
ج � ن� ب� ى� د ى�� �ش ى�ر ب�ر پ� ش� ت ِ
�غ گ
مى � ش� ت�ه ا س�پا ن و مر د ا ن ت��با ه
گ
ک
ک
گ
�
٭
س
�
همه � ب�ر و ب�ر ت وان �چ ا� �چ ا�

در اىن هنگام زواره ،برادر رستم ،که از کار وى بىمناک شده بود ،سپاهىان زابلستان
را به جنگ با سپاه اسفندىار برانگىخت و نبردى سخت مىان آن دو سپاه درگرفت .دو فرزند
اسفندىار در اىن جنگ از پاى درآمدند 5و رستم که زخم برداشته بود ،به سوى قرارگاه خود
بازگشت .اسفندىار نىز به اردوگاه خوىش بازآمد.
٭
زال ،پدر رستم ،هنگامى که کار را سخت دىد ،با سه مجمر و سه تن از داناىان ،بر
پشته اى بلند برآمد و پرى را که سىمرغ به ىادگار به او داده بود ،بر آتش نهاد .چون پاسى
از شب بگذشت ،سىمرغ بر آسمان پدىدار شد .سىمرغ ،زخم هاى رستم را درمان کرد و به
وى گفت :اگر اسفندىار به مالىمت و مسالمت٭ از کارزار برگردد و از بند نهادن بر دست
تو پشىمان شود ،چه بهتر ّاما اگر هم چنان تو را فروماىه و ناتوان پنداردِ ،
نشانى ِتىر گز٭ را
که باىد در آب َرز٭ پرورده شود ،به تو مى دهم .آن را در کمان بگذار و به زندگانى اش پاىان
ده؛ زىرا شوربختى و تىره ِ
روزى اسفندىار در اىن تىر است.
توصىه سىمرغ ،با اسفندىار از ِدر مسالمت و مالىمت درآمد ّاما اسفندىار به
رستم به
ٔ
او چنىن خطاب کرد:
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رستم در پاسخش گفت:

ک

ب� ت�ر س ا ز� �ج ها �ن د ا ر ى��ز د ا ن پ�ا �
گ
ز
امرو�  ،نَ��ز ب�هر �ج ن�� آ� مدم
 40م ن
ک
ه
ش
�
ت�و ب�ا م ن � به ب� ى� د ا د و � ى مى

نوشىن صاحب جمعى

ک
گ
گ
م
س
ت
�
… ف�را م شو� �ردى و ��ز ى �ر
گ
6
�
ز� ن� ى�ر�ن ِ
� ز� الى ب� ىد� ن سان ُ ُد ۡس ت
گ
ک ب
٭
�
ز
ى
� ز� ى � ن و �نه ا مر و � �ا ل
ب��و َ� ۡم ت ۡ

ک
�ما ن و ب� ِر مر ِد پ�ر خ�ا ش��خ ر
ه گ
گ
ک
ج
�
�
ُس
�
ى
پ
� مى و ر
�
و �ر �نه �ه �ا ت
ت
ک
��ز ى� ن پ�س ن�ب� ى� ن� د ت�و را ز� �ن ده ز� ال
٭

ک
ک
٭7
خ�رد را م� ن ب�ا دل ا�ن در َم�غ ا�
گ
8
پ � ى پ� زو� ش� و �ن ام و ن� ن�� آ� مدم
چ�
د و ش�م خ�ر د ر ا ب� پ�و ش� ى همى

البه٭ رستم در اسفندىار کارگر نىفتاد؛ ناگزىر رستم:
ٔ
گ
ک
ک
�مان را � به ز� ه �رد و آ� ن ت� ى�رِ ��ز

ک
�ه پ� ى�کا ن� ۡ ش� ر ا د ا د ه ُ ب� د آ� ِ ب
� َر ز�
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گ
ک
�
همى ر ا �ن د ت� ى�ر ��ز ا �ن د ر ما ن
ک
ه گ
ِ
ه
� کاى پ�ا� دادار ور
مى ��ف ت
ک
 45همى ب � ى� ن� ى ا ى � ن پ�ا � �ج ا ن مر ا
ک
ب پ���ی چ � ک
ف
س
�ه �چ ن� د ى � ن م �ه ا � ن� د ى�ا ر
ک
ک
ه
�
ت�و د ا � ن ى �ه ب� ى� د ا د و ش� د مى
گ
گ
م� ى 9
� به ب�ا دۡ َا ف�ر ِه ٭ ا ى � ن � ن�ا هم �ر
گ
ک
ت�ه
ز
�
ۡم ت� ن ��ز ا �ن د ر ما ن ر ا �ن د � و د
چ�
 50ب��ز د ت� ى�ر ب�ر ش�م ا س ف� ن� د ى�ا ر
خ�م آ� و ر د ب�ا ال ىِ سر ِو سهى
توضىحات

ک
س
س
آ
سر �خو �ى ش� �ر د ه و ى � ما ن
�ف�ز ا ى� ن� د هٔ د ا ن� ش� و ف� ّر   ٭ و ز� و ر

ت�و ا ِن مر ا هم ر و ا ِن مر ا
گ
م�ر سر ب� پ��ى چ�ا �ن د ا ز� کا ر ز� ا ر
گ
رو� د همى
همى �ج ن�� و مردى ف� ش

ت�و ى � ى آ� ف�ر ى� ن�� د هٔ
ب�ر آ� ن سان ک�ه س�ى غ
مر� ف�ر موده ب�ود
پ
س ى�ه ش� د �ج ها ن ��ى ش� آ� ن �ن ا مد ا ر
٭
زا� او دور ش� د دا ن� ش� و ف� ّر هى
ما ه

و

ت� ى�ر

شاهنامه چاپ مسکو
ٔ

1ــ رستم عالوه بر گبر ِببر بىان (زره مخصوص) را نىز براى حفظ تن پوشىد.
2ــ «گر» در اىن جا در معنى «ىا» به کار رفته است.
 3ــ در اىنجا به معنى ضربه
4ــ هىچ کدام از پهلوانان از جاى خود حرکت نکردند و هىچ ىک بر دىگرى فاىق نىامد.
 5ــ دو فرزند اسفندىار نوش آذر و مهرنوش هستند که به ترتىب به دست زواره برادر رستم و فرامرز پسر رستم
کشته شدند.
«د ُرست» در اىن مصرع ىعنى سالم و زنده.
6ــ ُ
پنجه قدرت اوست ،بترس و عقل و احساس خود را تباه مکن ( عقلت را
 7ــ از خداى پاک که جهان هستى در ٔ
به دست احساس مده و خود را خوار مکن ).
 8ــ من براى حفظ آبرو و عذرخواهى آمده ام.
 9ــ مجازات نکن،مؤاخذه نکن.
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بىاموزىم

به اىن بىت د ّقت کنىد.
که گفتـت بــرو ِ
چــرخ بـلنـــد
دست رستــم ببنـد؟ نبـنــدد مــرا دسـت
ِ
در مصرع دوم اىن بىت ،وىژگى ىا صفتى به رستم نسبت داده شده است
که محال ىا بىش از حد معمول است .به اىن گونه صفات غىر معمول و محال
«اغراق» مى گوىند.
توجه کنىد.
اکنون به چند ٔ
نمونه دىگر از اغراق هاى فردوسى ّ
ز ُس ّـم ستـوران در آن پـهـن دشـت زمىن شش شد و آسمان گشت هشت
ىعنى بر اثر برخورد ُس ِّم اسبان با زمىن که به کنده شدن زمىن و باال رفتن
گانه زمىن به آسمان
گرد و خاک به آسمان منجر شد ،گوىى ىکى از طبقات هفت ٔ
رفت .درنتىجه زمىن شش طبقه و آسمان هشت طبقه شد!
شـود کوه آهـن چـو درىـــاى آب	 اگـــر بشنــود نــامِ افــراسـىــاب
ِ
زىباىى شعر ومناسب ترىن
چنان که دىدىد ،اغراق باعث خىال انگىزى و
شىوه براى آفرىدن صحنه هاى حماسى است.
خودآزماىى
1ــ مصراع «همه دل پر از باد و لب پر ز پند» بىانگر چه حالت هاىى است؟
2ــ رستم براى پرهىز از جنگ ،به اسفندىار چه پىشنهادى داد؟
3ــ دو نمونه از آراىه هاى ادبى درس را پىدا کنىد.
ِ
4ــ ِ
امروزى «بپىچم» در بىت چهل وششم چىست؟
معادل
سابقه آشناىى زال و سىمرغ تحقىق کنىد.
 5ــ
درباره ٔ
ٔ
6ــ عناصر حماسه را در اىن درس نشان دهىد.
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برجسته
على حاتمى ( 1375ــ  )1323ىکى از سىنماگران و فىلم نامه نوىسان
ٔ
ساله سىنماى اىران است .از مهم ترىن فىلم نامه هاى او به «هزاردستان،
تارىخ سى ٔ
ِ
سلطان صاحبقران ،مادر ،کمال الملک و جهان پهلوان تختى» مى توان اشاره
دل شدگان،
نامه کمال الملک است که بعدها به کارگردانى
کرد .آن چه مى خوانىد بخش پاىانى فىلم ٔ
پرده سىنما رفت.
حاتمى بر ٔ
محمد غ ّفارى مشهور به کمال الملک ( 1319ــ 1226هـ.ش ).بزرگ ترىن
ّ
نقّاش قرن اخىر اىران و صاحب آثار ارزشمندى چون تابلوهاى تاالر آىىنه ،زرگر
بغدادى و شاگردش ،مىدان کربال و ىهودى فال گىر بغدادى است .اىن هنرمند بزرگوار
ناصرالدىن شاه
و انسان با فضىلت و آزادمنش حوادث دوران حکومت پنج پادشاه ــ از
ّ
تا رضاخان ــ را دىده است.
على حاتمى در فىلم نامۀ کمال الملک ،آزادگى و بى پرواىى او را در مقابل
استبداد رضاخان و تملّق دربارىان به خوبى به تصوىر کشىده است.

کمال الملک
کاخ گلستان
کمال الملک در کنار تدىّن ،در حضور رضاخان در کاخ هستند.

لساعه شرف ِ
ىاب
تدىن ــ اعلى حضرتا ،استاد کمال الملک ،حسب االمر احضار و َا ّ
ّ
ِ
حضور مبارک اند .استاد استدعاى دست بوسى دارند.
ِ
ِ
سنگىنى نفسش
سردى استاد از
رضاخان ــ ما سرمون از پشت هم چشم داره؛
پىداست .پىر شدى استاد.
اندازه عمرم.
کمال الملک ــ به
ٔ
رضاخان ــ از زىادى عمر ملولى؟

16

رضاخان ــ پىر و جوان طفلىن ،از
خود راضى؛ خىال مى کنىن خدا چىزى
بىشتر به شماها داده.

اثر کمال الملک

کمال الملک ــ ملول از روزگارم.
رضاخـان ــ استاد ،اىـن چـه
سماجتىه که اهل هنر دارند در نبوسىدن
دست قدرت؟ تکبّر نىست؟
کما ل ا لملک ــ عو ا لم آ نها
جداست.
رضاخان ــ حسد هم نىست؟
کمال الملک ــ ُخلقاً دروىش اند.
رضاخان ــ ىک جور جلب نظره.
تدىن ــ حىات اىن جماعت در
ّ
ِ
توجه و مرگشان در بى اعتناىىه.
بذل ّ

بچه هاى شىرىن بىشتر مورد عناىت پدر هستند.
کمال الملک ــ در خانه همّ ،
رضاخان ــ بعىد از ما قدرت مداران هفت خطّه 1که تو اىن بازى قهر و آشتى  کوتاه
عدلىه و دولت تعارفه .مى تونىم امر
بىاىىم .امروز تو اىن مملکت ،امر ،امر ماست .مجلس و ّ
کنىم همىن فردا رىز و درشتتون رو ببرن زراعت تا قدر عافىت رو بدونىن و ِ
سر عقل بىاىن.
ِ
مرو ِت شاهانه نىست خراب کردن آشىان
ّ
تدىن ــ اعلى حضرتا ،لطف عشق در جنونه؛ ّ
ِ
اىن جماعت مجنون.
کمال الملک ــ مجنون براى دنىا بى ضررتره تا جانى.
ِ
نذاشتن
رضاخان ــ هرچى دل سنگ باشى ،نمى دونم چرا با اىن طاىفه مهربونى .همىن
ِ
روزگار نو که ما کاله پهلوى رو باب کردىم،
کاله پهلوى ،2سر خىلى ها رو بر باد داده .در اىن
ِ ِ ِ
ده 3سر بر باد ده ،چه معنا داره؟
گذاشتن اىن کاله د ُم ٔ
تدىن ــ اعلى حضرتا ،کباب ىخ کرد؛ از دهن مىفته.
ّ

17

رضاخان مشغول خوردن کباب مى شود .تدىّن لىوانى دوغ براى او مى رىزد .کمال الملک نظّاره گر جرىان است.

مزه کباب نداره؛ هىچ کبابى هم کباب بازار نمىشه ،ح ّتى
رضاخان ــ کباب بدون سىخ ٔ
ِ
کباب دربار .کبابو باهاس داغ داغ با سىخ به نىش کشىد؛ استاد بکش به دندون.
ِ
کمال الملک ــ ِ
خوراک من نان و ماسته.
دندان کباب خورى ندارم؛
تدىن ــ استاد ّمدت هاست که به تجوىز اطبّا از گوشت پرهىز دارند.
ّ
رضاخان ــ طبىب جماعت حرف مفت زىاد مىزنه .گوشت بخور جون بگىرى؛
شام رو وقت عصرونه بخور ،سبک و مقوى .وجود امثال شما مردان نامى براى ِ
اىران
ّ
ممدحسن به اىن مرتىکه آشپزباشى بگو ،گوشتشو زىادى توى ماست
نوىن امروز الزمهّ .
و پىاز خوابوندى ،خىلى نرم شده؛ باب دندون شاه گربه هاى قاجارىه .پهلوى با دندون ببر
کباب مى خوره.
تدىن ــ گوشت بشه به تنتون ان شاء اللّّٰه.
ّ
رضاخان ــ تو سر چهار تا شاه رو خوردى.
ِ
کمال الملک ــ در اىن ِ
اصول نوىنى بنا مى کنند ،ح ّقاً رسم
عصر نو که اعلى حضرت
تازه اى است که ملوک ،مددکار ملک الموت باشند.
ممد حسن.
رضاخان ــ خوشمزه س ّ
ِ
گوشت شىشکه٭ ،اعلى حضرت.
تدىن ــ
ّ
رضاخان ــ کباب رو نمى گم حرف هاى استاد رو مى گم .خوابى براش دىدم.
تدىن ــ خىره ،اعلى حضرت.
ّ
شرش رو استاد باىد بگه.
رضاخان ــ خىر و ّ
ِ
شهرىاران خجسته ،پىوسته نىکوست.
تدىن ــ خىره ،ان شاء اللّّٰه اعلى حضرت؛ خواب
ّ
ِ
تشرف به خواب
نکته دىگر ،از خوش ذوقى خواب  شاهانه که فقط افراد خوش منظر
ٔ
اجازه ّ
ٔ
٭
رب ال ّنوع
ملوکانه دارند؛ نظىر استاد کمال الملک که در برازندگى قامت و سىما ،الحق ّ
اجازه شرف ىابى به خواب
وجاهت اند و آدم هاى بى رىخت و بدقواره اى مثل جان نثار،
ٔ
هماىونى ندارند.
سررشته امور از دستمون رفت.
رضاخان ــ اىن قدر ُمهمل٭ گفت اىن مرتىکه که
ٔ
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تدىن ــ ِ
عرض معذرت اعلى حضرت ،عرض تعظىم ،عرض عبودىّت.
ّ
٭
ِ
رضاخان ــ امر مى کنىم ،استاد صورتگر تمثالى نىم رخ از شماىل ما بسازه؛ مثل
آتاتورک.
تدىن ــ بسىار ابتکار بدىع و صناعت ظرىفى است ،اعلى حضرت.
ّ
اىـام بـه دست هاى صورتگر پىـر ،رعشه آورده؛ تـوفىق
کمال الملک ــ گذشت ّ
خدمت گزارى ندارم.
ممد حسن؛ مى خوام در خلوت با استاد دو تا کلمه حرف
رضاخان ــ برو گم شو ّ
حساب بزنم.
تدىّن از سالن خارج مى شود.

رضاخان ــ اخطار مى کنم قبل از جوابِ ،
فکر عاقبت کارت باشى .پهلوى عادت به
شنىدن «نه» نداره .حاال امر مى کنىم استاد ىک «بله ِ
ِ
قربان» شىرىن بگه.
توجه به طرف در مى رود .رضاخان فرىاد مى کشد.
کمال الملک بى ّ

اجازه ّمرخصى داد؟
رضاخان ــ کى به تو
ٔ

کمال الملک از تاالر خارج مى شود.

رضاخان ــ (با خود مى گوىد) بد آتىشى به جون خودت زدى.
٭ ٭ ٭

کمال الملک و تدىّن در اتاق کنار تاالر نشسته اند.

٭
قضى ٔه
موقعىت شاه فرموده،
صحت داشته باشه ،در اىن
رعشه دست ّ
ٔ
ّ
تدىن ــ اگر ّ
ّ
هزىنه دولت احضار شوند و در سالمت دست
مجرب ترىن اطبّاى داخل ىا خارج از کشور به ٔ
ّ
استاد کوتاهى نخواهد شد.
کمال الملک ــ اىن رعشه مصلحتى است.
ِ
تدىن ــ به خدا که حاال مصلحت نىستِ .
پىشامد ناگوار در پىشه؛ تبعىد،
خطر هرگونه
ّ
حبس ،اعدام.
کمال الملک ــ هر سه مورد ،امتىاز مخصوصى است که سلطنت به اهل هنر مى دهد.
ِ
نشان حبس و تبعىد را در سىنه دارم .با حکم اعدام ،دىگر سرافرازمان مى فرماىند .گرچه
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اىن پىر ،بر حقِ ،دل کسب اىن منصب را دارد.

عصبانىت مشغول قدم زدن در طول تاالر است.
رضاخان گفت وگوى کمال الملک و تدىّن را از تاالر مى شنود و با
ّ

تدىن ــ شما که با شاهان بىشتر محشور بوده اىد؛ امر بر خالف مىل مبارکشان
ّ
4
مىسر نىست .شما که پرده ها از صورت شاه شهىد ساخته اىد ،ىکى هم از اىن شاه زنده
ّ
بسازىد.
کمال الملک ــ آن روزها من ىک شاگرد
مدرسه ساده بودم ،آدم دربار؛ خبط٭ و خطاىم
ٔ
با خودم بود .امروز معلّمم ،آشناى مردم؛ مردمى که براى نقّاش باشى خودشان حکاىت ها
ساخته اند .افسانه هاىى به حق زىباتر از پرده هاى من .اختىار با من نىست ،که بگوىم «بله»؛
همه ُمحبّان مرا ىکى ىکى حاضر بکنىد.
براى اخذ اىن تصمىم باىد شما ٔ
تدىن ــ شما را به خدا استاد ،تو بگو ،تو اىن سى کرور گره گورى٭ ،اصال ً ما چه قدر
ّ
آدم با سواد دارىم؟
همه آدم هاى باصفا سواد دىدن دارند .دست بر
کمال الملک ــ کار من نقّاشى است؛ ٔ
قصه ها را پرداخته اند.
قضا ،بىشتر ،عوام ّ
تدىن ــ بهانه دست حکومت ندىن؛ اىن حکم تعطىل مدرسه است .شما اسم مدرسه را
ّ
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مدرسه شما ىک
گذاشته اىد« ،وزارت صناىع مستظرفه »5که الب ّته وزىرى هم در کابىنه نداره.
ٔ
ِ
بودجه مملکت معلوم نىست در اون جا چه تعلىمات
درآوردى غىرقانونىه که با
وزارتخانه من
ٔ
ٔ
ِ
مؤسس مدرسه نادىده مى گىره و به
ناصحىحى به جوانان داده مى شه و اساس حکومت ما رو ّ
ِ
امر ُمطاع٭ اعلى حضرت ــ که باىد گفت ،چه فرمان ىزدان ،چه فرمان شاه ــ گردن نمى گذاره.
با اىن حال ،هنوز هم استاد ىه بله ِ
قربان ناقابل بگه ،به عرض مى رسونم ،مدرسه داىر مى شه.
پهلوى از قماش شاه هاى قاجار نىست؛ پهلوى اهل من بمىرم و تو بمىرى نىست؛ گردن آدمو
مى شکونه.
کمال الملک ــ اگر به زور متوسل شىد ،بعد از اتمام تابلو ــ به ِ
خود موال ــ دستم رو
ّ
قطع مى کنم.
٭ ٭ ٭
رضاخان در بستر دراز کشىده.

ممدحسن!
رضاخان ــ ّ
تدىن ــ اعلى حضرت.
ّ
شلق!
رضاخان ــ ّ
تدىن ــ چى ،اعلى حضرت؟
ّ
شلق رو بـده من.
رضاخـان ــ ّ

شماره تلفن مرکز را مى گىرد.
کاخ مرمر در خدمت رضاخان،
تدىّن در ِ
ٔ

تدىن ــ الو مرکز.
ّ
صدا ــ بفرماىىد.
نظمىه 6رو بده.
ّ
تدىن ــ ّ
نظمىه.
ّ
تدىن ــ الو ّ
صدا ــ امر بفرماىىد .سرپاس مختارى ،از دربار.
درباره کمال الملک اعلى حضرت چه تصمىمى گرفته اند؟
صدا ــ
ٔ

تدىّن گوشى را جلوى دهان رضاخان مى گىرد.

تدىن ــ امر بفرماىىد اعلى حضرت.
ّ
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رضاخان ــ تبعىدش کنىد.
صدا ــ به کجا؟
تدىن ــ عرض مى کنند به کجا؟
ّ
رضاخان ــ به ىه خراب شده اى؛ امر محرمانه است.
صدا ــ چه وقت؟
تدىن ــ عرض مى کنند ،کى؟
ّ
همه تابلوهاش رو بگىرىن.
لساعهٔ ،
رضاخان ــ َا ّ
نظمىه؟
صدا ــ ببرىم ّ
نظمىه؟
ّ
تدىن ــ عرض مى کنند ،ببرىم ّ
بقىه مهم نىست.
رضاخان ــ نه ،بىارىن کاخ؛ تابلوهاى خودشو مى خوامّ .
صدا ــ امر دىگه اى نىست؟
تدىن ــ عرض مى کنن ،امرى نىست؟
ّ
مرتىکه پررو تابلوشو ورنداشت پىشکش کنه به شاه؛
رضاخان ــ فرماىشى نىست؛
ٔ
بهتر؛ َه َمش رو ىه جا باال مى کشم.
تدىن ــ موقع استراحته ،اعلى حضرت.
ّ
٭ ٭ ٭
در خرابه هاى ىک دهکده ،کمال الملک مشغول کشىدن تابلوىى از ىک پىرمرد روستاىى است.

کمال الملک آرام آرام به طرف منزلش به راه مى افتد و پس از گذشتن از کوچه باغ هاى ده ،باألخره به خانه مى رسد
ىارمحمد از راه مى رسد؛ وارد خانه مى شود و ىک ظرف سىب براى استاد مى آورد.
و برروى سکوى جلو خانه مى نشىند.
ّ

ىارمحمد ــ بفرماىىد استاد؛ آب و هواى تبعىد ،سىب رو هم رنجور مى کنه.
ّ

ىارمحمد در حال بافتن قالى است .استاد نىز مشغول رنگ کردن تابلوى خود
استاد سىبى برمى دارد و بو مى کند.
ّ

است.
ىارمحمد قالىچه را پىش پاى استاد مى نهد و آن را پهن مى کند.
ّ

ىارمحمد ــ استاد ،قالىچه به خواست خدا تمام شد .عهد کرده بودم اگر زنده ماندم
ّ
تبرک بشه.
و قالىچه تمام شد ،با خاک پاى شما ّ
ِ
استادان هنر نىست.
آقا قدم رنجه بفرماىىد ،گرچه اىن زىرپاىى شأن
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کمال الملک به تابلوى خود و سپس به قالىچه نگاه مى کند .تابلوى خود را از روى بوم برمى دارد و به زمىن
ىارمحمد مى گوىد:
مى گذارد و با اندوه فراوان رو به
ّ

همه عمر ىک
کمال الملک ــ استاد توىى؛ هنر ،اىن فرشه؛ شاهکار اىن تابلوست .درىغ ٔ
نظر به زىر پا نىنداختم .هنر ،اىن ِ
ذوق گسترده ست؛ شاهکارِ ،
ىارمحمد ،نه کار من.
کار توست
ّ
توضىحات

1ــ کناىه از نهاىت نىرنگ بازى است.توضىح آن که درگذشته جام شراب هفت خط داشته است و کسى که تا
العاده او در اىن کار بود.
خط هفتم مى نوشىد نشانگر تواناىى خارق ٔ
 2ــ رضاخان پس از کشف حجاب ،به قصد ىک دست کردن لباس مردم دستور داد تا مردان به جاى کاله هاى
س ّنتى نوعى کاله لبه دار فرنگى که بعد ًا به «کاله پهلوى» موسوم شد بر سر بگذارند.
3ــ ِد ُمده ىعنى از مد افتاده ،از رونق و اعتبار افتاده.
ناصرالدىن شاه است که به دست مىرزا رضاى کرمانى کشته شد (1313هـ.ق).
 4ــ منظور از شاه شهىد،
ّ
مجسمه سازى و … .
5ــ صناىع مستظرفه ىعنى هنرهاى ظرىف مانند نقّاشىّ ،
 6ــ معادل نىروى انتظامى امروز است.

خودآزماىى
1ــ دو نمونه از طنزهاى درس را بىان کنىد.
توجه به اىن فىلم نامه ،شخصىت تدىّن را چگونه ارزىابى مى کنىد؟
2ــ با ّ
شخصىت افراد بهره گرفته است؟
 3ــ نوىسنده در اىن داستان ،از چند نوع زبان براى نشان دادن
ّ
4ــ نمونه اى از استبداد رضاخان و تملّق دربارىان را در اىن درس بىان کنىد.
نشانه چىست؟
قالىچه
 5ــ کمال الملک با دىدن
ىارمحمد چه کرد؟ اىن کار او ٔ
ٔ
ّ
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آورده اند که…

طاىفه
زاهدى از جهت قربان (براى قربانى کردن) گوسپندى خرىد .در راه
ٔ
طراران (دزدان) بدىدند .طمع دربستند و با ىک دىگر قرار دادند که او را بفرىبند و
ّ
گوسپند بستانند .پس ىک تن به پىش او درآمد و گفت :اىن سگ را کجا مى برى؟
دىگرى گفت :اىن مرد عزىمت شکار مى دارد که سگ در دست گرفته است؟ سوم
بدو پىوست و گفت :او در کسوت٭ اهل صالح 1است ّاما زاهد نمى نماىد؛ که زاهدان
جامه خود را از آسىب 2او صىانت٭ واجب ببىنند.
با سگ بازى نکنند و دست و ٔ
سق هرچىز مى گفتند تا شکّى در دل زاهد افتاد و خود را در آن م ّتهم
از اىن ن َ َ
فروشنده اىن ،جادو 4بوده است و چشم بندى کرده.
گردانىد 3و گفت که شاىد بُود که
ٔ
در جمله گوسپند را بگذاشت و برفت و آن جماعت بگرفتند و ببردند!
کلىله و دمنه
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1ــ صالحان
 2ــ تماس
 3ــ به شک و تردىد افتاد.
 4ــ جادوگر

1ــ آشناىى با عناصر گوناگون داستان و رمان اىرانى
 2ــ آشناىى با نمونه هاىى دىگر از داستان هاى کوتاه اىرانى
اهداف ک ّلى
 3ــ تواناىى تشخىص عناصر داستانى در داستان هاى گوناگون
فصل:
ِ
ادبىات
فصل
ىادگىرى
هاى
فعالىت
انجام
تواناىى
کسب
4ــ
ّ
داستانى
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ِ
عناصر داستان
ادبىات داستانى
در سال هاى گذشته با نمونه هاىى از داستان هاى س ّنتى و معاصر و نىز ّ
جهان آشنا شدىد .مى دانىد که هر داستان داراى بخش ها و ِ
پىکره آن
عناصرى است که
ٔ
عناصر« ،عناصر داستان» مى گوىند .مهم ترىن ِ
را به وجود مى آورند .به اىن ِ
عناصر داستان
عبارت اند از:
شخصىت هـاى داستان کسانى هستند که با
شخصىت و قهرمـان :قهرمانان و
1ــ
ّ
ّ
رفتارها و گفتارهاى خود داستان را به وجود مى آورند .آنها گاه از آغاز تا ِ
پاىان داستان ثابت
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و بدون تغىىر حضور دارند و گاه براثر عوامل گوناگون ،به تدرىج ىا به طور ناگهانى فضاى
عموتم،
تحول مى ىابند؛ مثال ً در سراسر داستان ٔ
داستان را ترک مى کنند ىا خود تغىىر و ّ
کلبه ُ
شخصىتى ثابت و بدون تغىىر دارد،
قهرمان داستان برده اى به نام «تُم» است که تا پاىان داستان
ّ
شخصىت قهرمان داستان بر اثر حوادثى ،تغىىر مى ىابد.
ّاما در داستان «خسرو»
ّ
2ــ راوى داستان ىا زاوىۀ دىد :هر داستان به شىوه اى مطرح مى گردد و گاه از
شىوه رواىت داستان ،استفاده
چند شىوه براى رواىت داستان استفاده مى شود .معمول ترىن ٔ
از ّاول شخص (من) و سوم شخص (او) است .در رواىت ّاول شخص ،نوىسنده ىکى از
ِ
قهرمان اصلى است ّاما در رواىت سوم شخص ،نوىسنده
شخصىت هاى داستان و گاهى خود
ّ
شىوه
بىرون از داستان قرار دارد و اعمال
ّ
شخصىت ها و قهرمانان را گزارش مى دهد .به اىن ٔ
ِ
ِ
(اول شخص)
رواىت« ،داناى  کُل» هم مى گوىند؛ مثال ً راوى داستان «کباب غاز» خود نوىسنده ّ
«هدىه سال نو» را سوم شخص ىـا ِ
است ،درحالى که داستان
داناى کُل رواىت مى کند.
ٔ
3ــ هسته ىا طرح داستان :پىوستگى منظّم اعمال و حوادث داستان که مبتنى بر
«هسته » داستان نام دارد« .هسته» به سلسله حوادث
رابطه علّت و معلولى است« ،طرح» ىا
ٔ
ٔ
ِ
داستان ،وحدت هنرى مى بخشد و آن را از آشفتگى مى رهاند .طرح داستان «گىله   مرد»،
رعىت و عکس العمل نسبت به اىن ظلم و ستم است.
ظلم و ستم بر ّ
 4ــ درون ماىه :درون ماىه فکر اصلى و مسلّط بر هر اثر است و نوىسنده آن را در
داستان اعمال مى کند .درون ماىه در واقع جهت فکرى و ادراکى نوىسنده را نشان مى دهد.
شخصى ِت
شخصىت هاى داستان  ــ   به وىژه
ماىه  داستان را از  اعمال و گفتار
معموال ً درون ٔ
ّ
ّ
قصه ها برخورد خوبى ها با بدى هاست؛
ماىه بعضى ّ
ّاول  (قهرمان) ــ مى توان درىافت .درون ٔ
شخصىت ها درىافت مى شود.
ماىه «سووشون» ظلم ستىزى است که از لحن
مثال ً درون ٔ
ّ
شخصىت ها خود را به
وسىله زبان
 5ــ لحن« :لحن» اىجاد فضا در کالم است.
ٔ
ّ
معرفى مى کنند و به خواننده مى شناسانند .از اىن رو« ،لحن» با «سبک» ارتباطى نزدىک
ّ
شخصىت ها را از طرىق لحن آنان مى شناسىم .لحن مى تواند رسمى ،غىررسمى،
دارد.
ّ
جدى ،طنزواره و … باشد؛ مثال ً لحن داستان کباب غاز ،طنزگونه است.
صمىمانهّ ،
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جمله داستان پردازان و نماىش نامه نوىسان
غالمحسىن ساعدى (گوهرمراد) از ٔ
معاصر است .او در سال  1314در تبرىز متول ّد شد و در سال  1364در فرانسه
جدى به نوشتن پرداخت و در طول بىست
دهه سى به طور ّ
درگذشت .ساعدى از اواخر ٔ
سال نوىسندگى ،طبع خوىش را در عرصه هاى گوناگونى چون داستان کوتاه ،رمان،
نماىش نامه ،فىلم نامه و پانتومىم (نماىش صامت) آزمود« .چوب به دست هاى َو َرزىل»،
«آى با کاله ،آى بى کاله» و «عزاداران ب َ َىل» از جمله آثار اوست.
نمونه ىک اثر داستانى
داستان «گاو» که در کتاب « عزاداران ب َ َىل » آمده استٔ ،
کوتاه و خواندنى است .ساعدى اىن داستان را در قالب فىلم نامه نىز نوشت و «دارىوش
مهرجوىى» فىلم موفّق «گاو» را بر اساس آن ساخت.
اىن داستان را به صورت خالصه شده در زىر مى خوانىم.

گاو
زن مشدى حسن که آمد بىرون ،آفتاب تازه زده بود .اصالن گارى اش را آورده بود
خانه مشدى بابا.
کنار استخر ،منتظر بود با کدخدا بروند «خاتون آباد» .کدخدا رفته بود ٔ
گرىه زن مشدى حسن را از کنار
مى خواستند او را هم با خود ببرند که ىک دفعه صداى ٔ
استخر شنىدند.
مشدى بابا گفت« :ىکى داره گرىه مى کنه ».و نگاه کرد ،زن مشدى حسن را دىد که
کنار استخر پهن شده روى خاک ها ،مرتّب خودش را مى زند و گرىه مى کند.
کدخدا پرسىد« :چه خبره؟»
مشدى بابا گفت« :زن مشدى حسن اومده کنار استخر ،داره خودشه مى زنه و گرىه
مى کنه».
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اثر محمد حمزه

کدخدا پرسىد« :چرا؟»
مشدى بابا گفت « :من چه مى دونم ،نکنه بالىى ِ
سر مشدى حسن اومده؟ »
کدخدا گفت« :مشدى حسن که تو ده نىس؛ رفته عملگى».
مشدى بابا گفت « :پس زنىکه دىوونه شده که اىن جورى داره خودشو لت و پار مى کنه؟»
کدخدا کنار استخر که رسىد ،تمام ب َ َىلى ها از پنجره ها رىختند بىرون و بُهت زده به
گرىه زن مشدى حسن گوش دادند.
ٔ
زن مشدى حسن با فرىاد مى گفت« :واى واى واى ،خاک به سرم شد ،خاک به سرم
شد» ...
مردها نزدىک تر و زن ها دورتر دور زن مشدى حسن حلقه زدند و منتظر اىستادند.
گوشه چادر اشک هاىش را پاک کرد و گفت « :گاو ،گاو مشدى حسن،
زن مشدى حسن با
ٔ
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دىشب مرده .صبح که رفتم براش آب ببرم دىدم دراز شده روى زمىن .پاهاىش هم دراز
شده .دهنش پرخونه .حاال چه کار کنم؟ چه خاکى به سرم برىزم؟ اگه مشدى برگرده و بشنُفه
که گاوش مرده  ،جا به جا سکته مى کنه و مى مىره»
کدخدا کالهش را گذاشت سرش و بعد رو کرد به اصالن و گفت « :راس مى گه .اگه
مشدى حسن برگرده ببىنه که گاوش مرده ،مى دونى که چه حالى مى شه؟»
اصالن گفت« :چه کارش بکنىم؟»
کدخدا گفت« :من نمى دونم چه کار کنىم».
اصالن برگشت و به مردها که بهت زده او را نگاه مى کردند ،گفت« :چند نفرتون بىاىىن
برىم خونه مشدى حسن ،ببىنىم که گاوه رو چه کارش مى شه کرد».
آفتاب از سوراخ پشت بام افتاده بود روى ِتىر ِ
وسط طوىله و فانوس دودزده و طناب
چرکىنى را روشن کرده بود .گاو مشدى حسن وسط طوىله دراز به دراز افتاده بود.دست
ِ
چشمان درشت
و پاىش را جورى دراز کرده بود مثل اىن که مرد خسته اى خوابىده است.
زاوىه دىوار را نگاه مى کرد .دهانش پرخون بود .به نظر مى آمد که
و نىمه بازش سوراخ هاى ٔ
طنابى را پىچىده به حلقش فرو کرده اند.
مشدى طوبا گفت« :مى بىنى کدخدا چه خاکى به سرم شده؟»
غصه فاىده نداره .چه مى شه کرد؟»
کدخدا گفت« :حاال دىگه غم و ّ
ِ
دوروبر الشه گشتى زد و گفت« :کاش چند نفر با ما اومده بودن».
کدخدا
اصالن گفت « :مى خواىن ببرىنش کجا؟»
ــ «پوستشو مى کنىم و بعد مى برىم…»
اصالن گفتّ « :اول بگىن ببىنم مشدى حسن کى برمى گرده؟»
زن مشدى حسن با هق هق گفت« :امروز مى آد .امروز حتماً مى آد».
اصالن نشست کنار دىوار ،کالهش را برداشت و دستى به سر کشىد و گفت« :پوستشو
نکنىم! مشدى حسن ىه دفعه سر مىرسه و وضع بدتر مى شه».
کدخدا پرسىد« :پس چه کار بکنىم؟»
اصالن بلند شد و رفت آجرها را از سوراخ دىوار طوىله برداشت .آفتاب افتاد تو
الشه گاو را روشن کرد .زن مشدى حسن جا به جا شد .چادر را محکم ِ
دور خود
کاهدان و ٔ
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پىچىد و سرفه کرد.
اصالن گفت« :مشدى خانوم ،چاه کجاس؟ »
زن مشدى حسن برگشت و گفت « :اون گوشه س» و جلو کاهدان را نشان داد.
اصالن گفت« :خىله خب؛ ولش مى کنىم توى چاه».
بلند شد و کالهش را برداشت ،گذاشت روى کاهدان .مردها هم بلند شدند ،کاله ها را
گذاشتند روى کاهدان .بعد آمدند حلقه زدند دور الشه .چىزى در گلوى گاو سوت مى زد.
نگاه که کردند ،طناب هاى خونى را دىدند که دوباره باال آمده دهان حىوان را پر کرده است.
خاک ها را از سرچاه برداشتند .اصالن سنگى انداخت توى چاه .مردها همه گوش
دادند .بعد بلند شدند رفتند سراغ الشه.
ــ «زورمان مى رسه که بلندش بکنىم؟»
ــ « بلندش نمى کنىم .همىن جورى مى کشىم مى برىمش لب چاه» .
همگى دست به کار شدند .جلوتر که مى رفتند ،الشه راحت تر توى چاه آوىزان
لبه چاه رسىدند ،دست ها را رها کردند .گاو درحالى که دست هاىش باال
مى شد .وقتى به ٔ
مانده بود ،با چشمان نىمه باز توى چاه فرو رفت .همهمه اى توى تارىکى شنىده شد و آخر
دهانه خىک آبى را بازکردند که رىخت و رىخت و تمام شد.
سر ،صداى رىزشى مثل اىن که ٔ
٭ ٭ ٭
مشدى حسن وقتى آمد توى خانه ،خورجىنش را گذاشت دم پنجره و کفش هاىش را
کند و انداخت کنار و به زنش گفت« :به گاو آب دادى؟»
مشدى طوبا جواب نداد .مشدى حسن گفت« :اگه ىه روز من تو اىن خراب شده نباشم،
حىوونى باىد از تشنگى جونش در بىاد؟ » و سطل آب را از روى سکو برداشت و بدوبدو رفت
بىرون .کنار استخر اصالن گارى اش را شسته بود و داشت مال بندها را محکم مى کرد که
مشدى حسن را دىد .با صداى بلند سالم علىک کرد و گفت« :مشدى حسن ،کى اومدى؟»
مشدى حسن گفت« :حاال اومدم؛ زنىکه به گاو آب نداده .حىوون خدا داره از
تشنگى مى مىره».
اصالن گارى را ول کرد و آمد طرف مشدى حسن و پرسىد « :به گاو آب نداده؟»
مشدى حسن گفت« :آره ،داره مى مىره».
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اصالن گفت« :تو گاوه رو دىدى؟»
مشدى حسن گفت« :نه ،ندىدم ّاما مى دونم درچه حال و روزگارىه».
اصالن گفت« :مگه بهت نگفت که دىشب در رفته».
مشدى حسن اىستاد و بهت زده پرسىد« :کى در رفته؟»
اصالن گفت« :طورى نشده؛ حتماً توهمىن حوالىه .هرجورى شده پىداش مى کنن».
مشدى حسن پرسىد« :کى در رفته؟»
اصالن گفت« :گاو ،گاو در رفته».
لبه سطل سررىز مى کرد و
مشدى حسن شروع کرد به دوىدن .درحالى که آب از ٔ
مى پاشىد به لباسش ىک رىز فرىاد مى کشىد« :دروغه؛ گاوه در نمىرهِ .
گاو من در نمى ره؛
دروغ مى گى».
و اصالن گفت « :پىداش مى کنن .پىداش کردن ؛ ىعنى ،امشب ،همىن امشب مى آد
مشدى حسن».
کنار طوىله که رسىدند ،مشدى حسن سطل آب را گذاشت زمىن و اىستاد .چند لحظه
پاچه مرطوب شلوارش را دست کشىد .با چشمان بسته ِدر طوىله را باز
رفت توفکر و بعد ٔ
کرد و بو کشىد و گفت « :درنرفته ،به خدا درنرفته ،همىن جاس .همىن جاس».
اصالن گفت« :آره مشدى حسن ،دلخور نباش؛ گاوه درنرفته».
مشدى حسن پشت کرد به ِدر طوىله و گفت « :آره ،همىن جاس ؛ بوشو مى شنفم .آره،
مشدى اصالن نمى خواىى اىن آبو بهش بدى؟»
اصالن گفت« :چرا ،چرا بهش مى دم ».سطل را برداشت و رفت تو .مشدى حسن
همان طورکه اىستاده بود ،جرئت نکرد برگردد و طوىله را ببىند .صداى پاى اصالن را شنىد
که رفت درست جلو کاهدان و صداى گاو را شنىد که پوزه اش را برد توى سطل آب.
اصالن که بىرون آمد ،مشدى حسن همان طور پشت به در مانده بود و از خوشحالى
گرىه مى کرد.
٭ ٭ ٭
خانه مشدى حسن .مشدى طوبا پابرهنه
حوالى غروب ،اصالن و کدخدا آمدند جلو ٔ
دوىد جلوى در.
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اصالن گفت« :اومدىم مشدى حسنو ببىنىم .حالش خوبه؟ »
مشدى طوبا جلوتر آمد و اشاره کرد که آرام حرف بزنند.
اصالن دوباره پرسىد« :چه کار مى کنه؟»
مشدى طوبا گفت« :هىچ ،مى گه گاوه در نرفته .در نمى ره ،همىن جاس ؛ دارىن ِبهم
دروغ مى گىن».
کدخدا پرسىد« :نرفته تو طوىله؟»
مشدى طوبا گفت« :نه ،نرفته ،اوناهاش؛ نشسته پشت بام طوىله  .نمى بىنى؟»
مردها نگاه کردند مشدى حسن را دىدند که روى بام طوىله ،پشت به آنها چمباتمه زده،
زانوانش را بغل کرده است.
اصالن پرسىد« :خب ،حاال چه کار کنىم؟ »
کدخدا گفت« :برىم باهاش حرف بزنىم».
اصالن گفت« :برىم بهش بگىم که گاوش اونجا نىس».
مشدى طوبا که توى حىاط اىستاده بود ،هق هق گرىه اش بلند شد.
مشدى حسن با ترس خود را عقب کشىد و گفت« :دروغه ،گاو من همىن جاس .من
بوشو مى شنفم .از اىنجا نرفته بىرون».
اصالن پرسىد« :خب ،حاال که اون جاس ،چرا نمى خواى برى پىشش؟»
کدخدا سرفه کرد و گفت« :آره مشدى ،اصالن راس مىگه  .چرا نمىرى پىشش؟»
مشدى حسن خود را عقب تر کشىد و نشست آن ِور سوراخ پشت بام و گفت« :من
نمى رم پاىىن .من همىن جا مى شىنم .گاوه هس؛ من مى دونم ،من مى دونم ».من اىنجام؛
برىن ،برىن دنبال کارتون .من اىنجام و منتظرم که براش آب ببرم.
٭ ٭ ٭
هوا که روشن شد ،مشدى حسن عرق رىزان و نعره کشان ،درحالى که مى دوىد به طرف
خانه اش آمد و ىک راست دوىد طرف طوىله و کاهدان .مشدى طوبا پنجره را باز کرد و رفت
پشت بام طوىله و از سوراخ پشت بام که نگاه کرد ،مشدى حسن را دىد؛ درحالى که کلّه اش
نعره گاوشان ،آن وقت ها
را توى علوفه فرو برده ،پا به زمىن مى کوبد و نعره مى کشد .مثل ٔ
که مشدى حسن از صحرا مى آوردش.
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خانه مشدى حسن .مشدى طوبا در را نىمه باز کرد و
اصالن و کدخدا آمدند ٔ
گفت«   :اومده رفته تو طوىله ،صداى گاو درمى آره».
کدخدا گفت« :خدا خودش رحم کنه» .
اصالن گفت« :حق داره؛ به خدا هرکارى بکنه حق داره .مشدى حسن دىگه
نفله شده».
زن مشدى حسن شروع کرد به گرىه .مردها رفتند ،جمع شدند جلو
درىچه طوىله و
ٔ
مشدى حسن را نگاه کردند که اىستاده بود روى چاه و سرش را برده بود توى کاهدان و
زمىن را لگد مى کرد.
کدخدا گفت« :مشدى ،مشدى حسن ،نگاه کن ببىن چى مى گىم».
اصالن گفت« :آروم آروم حرف بزنىن؛ آهسته بهش بگىن ،حالش که سرجا نىس» .
مشدى حسن سرش را از توى کاهدان آورد بىرون .صورتش خونى بود و چشمانش
در حدقه مى چرخىد .دهانش پر بود از علف که مى جوىد .مردها را نگاه کرد ،توى گلو
غرىد .دوباره سرش را برد توى کاهدان.
ّ
کدخدا سرفه کرد و پرسىد« :ىه جورىش نشده مشدى اصالن؟ »
اصالن کمى رفت توفکر و بعد گفت« :مى ترسم مشدى حسن نفله بشه .اون داره ىه
گاو مى شه».
ــ «گاو؟»
ــ «آره ،گاو!»
کدخدا گفت« :پس حاال چه کار کنىم؟ »
اصالن گفت « :هىچ ،برىم تو».
اصالن ِدر طوىله را باز کرد .مردها تک تک رفتند تو و زن مشدى حسن رفت
سوراخ وسط سقف خىره شد به مردها که همه در ىک ردىف بودند
پشت بام و نشست؛ از
ِ
کنار تىرک ،روبه روى مشدى حسن.
مشدى حسن برگشت و مردها را که گوش تا گوش جلو تىرک نشسته بودند ،نگاه کرد.
علوفه له شده از لب و لوچه اش آوىزان بود.
ٔ
اصالن سرفه کرد و درحالى که مواظب حرف هاىش بود ،گفت« :مشدى حسن،
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سالم علىکم .اومدىم ببىنىم دماغت چاق و احوالت خوبه؟ »
مشدى حسن همچنان درحال نشخوار گفت« :من مشدى حسن نىستم .من گاوم.
من گاو مشدى حسن هستم».
کدخدا گفت « :اىن حرفو نزن مشدى حسن .تو ِ
خود مشدى حسن هستى».
مشدى حسن پا به زمىن کوفت و گفت « :نه ،من نىستم ،من گاو مشدى حسنم.
مشدى حسن نشسته اون باال و مواظب منه».
کدخدا گفت« :مشدى حسن تورو به خدا دس وردار .اىن دىگه چه گرفتارى ست
که براى ب َ َىل ُد ُرس کردى؟ تو گاو نىستى؛ تو مشدى حسنى».
مشدى حسن پاىش را کوفت به زمىن و گفت« :نه ،من مشدى حسن نىستم.
مشدى حسن رفته براى عملگى .من گاو مشدى حسنم».
کدخدا گفت« :آخه تو چه جور گاوى هستى مشدى حسن؟ از گاوى چى دارى؟
دمت کو؟»
مشدى حسن خىز برداشت؛ درحالى که دىوانه وار ِ
دور طوىله مى دوىد و شلنگ
مى انداخت .هرچندقدم کلّه اش را مى زد به دىوار و نعره مى کشىد تا که رسىد جلو کاهدان
و اىستاد .چند لحظه سىنه اش باال و پاىىن رفت .بعد کلّه اش را برد توى کاهدان و دهانش
را پرکرد از علوفه و آمد اىستاد روى چاه؛ همان جاىى که اصالن کاه روىش رىخته بود .با
صداىى که به زحمت از گلوىش بىرون مى آمد ،گفت« :مگه ُدم نداشته باشم نمى تونم گاو
باشم؟ مگه بى دم قبولم نمى کنىن؟ ها؟» و با پا شروع کرد به کوبىدن زمىن.
اصالن گفت« :گاو مشدى حسن ،گوش کن ببىن چى بهت مىگم .دىروز صبح زود،
زن مشدى حسن اومد لب استخر و گرىه کرد که گاو مشدى حسن افتاده و مرده .من و
کدخدا اومدىم زىرپاى تورو ــ همون جا که هستى ــ کندىم و گاو مشدى حسنو انداختىم
اون تو .تو اگه گاو مشدى حسن هستى ،اآلن باىد تو اون چاه باشى و اگه نىسى که خود
مشدى حسنى .مگه نه؟ »
مشدى حسن دوباره شروع کرد به دوىدن ِ
دور طوىله .اىن دفعه تندتر و عصبانى تر.
هرچه که توى دهنش بود ،تف کرد بىرون و دست گذاشت به نعره« :آهاى مشدى حسن،
آهاى مشدى حسن ،بىا ،اىنا اومدن منو بندازن تو چاهشون؛ آهاى مشدى حسن ،آهاى! »
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مردها بلند شدند و اىستادند.
اصالن گفت« :خب ،خب ،گاو مشدى حسن ،ما دارىم مىرىم .تو ،تو طوىله ات بمون.
چىزى مى خواى برات بىارم؟»
مشدى حسن آرام شد .خوشحال شد و نشخوار کرد « :برام علف بىار ،برام ىونجه
بىار ،برام آب بىار ،آب ،آب ».و دست گذاشت به نعره .نعره اى که گاوها هروقت تشنه شان
بشود سرمى دهند.
٭ ٭ ٭
آفتاب که زد ،اصالن با گارى پر ىونجه از پشت باغ اربابى پىدا شد و آمد کنار استخر.
باد آرامى مى آمد و برگ هاى ىونجه را تکان تکان مى داد .اصالن ،سطل را از زىر گارى
درآورد و پر کرد و گرفت جلو اسب .اسب شروع کرد به آب خوردن .اصالن سطل را
ىونجه تازه را که پىچىده بود توى
آوىزان کرد زىر گارى .بعد رفت باالى چرخ و ىک بغل
ٔ
خانه مشدى حسن ،زن مشدى
گونى ،برداشت و آمد پاىىن .از
کوچه ّاول رد شد و رسىد به ٔ
ٔ
حسن نشسته بود پشت بام طوىله و صورتش را پوشىده به خواب رفته بود.
درىچه کنار طوىله را کنار زد و ىونجه ها را رىخت تو و برگشت .صداى گاو
اصالن
ٔ
مشدى بابا که تازه از خواب بىدار شده بود شنىده مى شد.
اصالن و کدخدا توى قبرستان نشسته بودند کنار شىر سنگى.
کدخدا سرفه کرد و گفت «:حاال باىد ىه کارىش بکنىم .باىد عقالمونو برىزىم روهم».
اصالن ،گفت « :آره ،حاال باىد فکرى براش بکنىم».
کدخدا سرفه کرد و گفت« :چه فکرى براش بکنىم ،مشدى اصالن؟»
اصالن گفت« :ببرىمش شهر ،ببرىمش مرىض خونه .ما که زورمون نرسىد ،اونا حالىش
مى کنن که گاو نىس».
ــ «با چى ببرىمش؟»
ــ «با گارى».
ــ «اون سوار گارى نمى شه .تا سر گاورو نبرىدى نمى تونى سوار گارى اش بکنى».
ــ «اگه سوار گارى نشه ،پىاده مى برىمش».
ــ «حاال اومدىم و بردىم شهر و مرىض خونه قبولش نکرد».
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ــ «راس مىگه ،اومدىم گفتن گاوارو قبول نمى کنىم؛ اون وقت چه کار مى کنىن؟»
کدخدا با تحکّم گفت« :اصالن بهتر مىدونه .اون هر چى بگه ،اون کارو مى کنىم».
اصالن گفت« :سه نفرى مى برىم .من و کدخدا و مشدى جبّار سه نفرى مى برىمش».
کدخدا گفت« :من که مىام؛ تو چى مشدى جبّار؟»
خونه من که زنم تنها نمونه».
مشدى جبّار گفت« :منم مىام .زن مشدى حسن هم بره ٔ
کدخدا گفت« :خوبه».
اصالن گفت« :حاال بلند شىم و برىم طناب پىدا کنىم .هـوا که تارىک شد برىم
سر وقتش».
کدخدا گفت« :خىلى خب؛ هوا که تارىک شد ،مىاىىم جلوى طوىله».
هوا که تارىک شد ،سه مرد ب َ َىلى از خانه هاشان آمدند بىرون؛ با طناب هاىى که به پشت
انداخته بودند و با بسته ِ
هاى نان زىر بغلشان.
خانه مشدى حسن که رسىدند ،توى تارىکى هم دىگر را پىدا کردند.
جلو ٔ
اصالن گفت« :اومدىن؟»
کدخدا گفت« :آره ،اومدم».
مشدى جبّار گفت« :منم اومدم».
اصالن گفت« :پس همه چى روبه راس؟»
زن مشدى حسن پنجره را باز کرد و آمد پشت بام طوىله و فانوس روشنى هم با خود آورد.
کدخدا با صداى بلند گفت« :ما مشدى رو مى برىم شهر».
زن مشدى حسن هق هق شروع کرد به گرىه و نشست پشت بام.
اصالن گفت« :برىم تو».
مشدى جبّار ِدر طوىله را باز کرد .هر سه با احتىاط رفتند تو و زن مشدى حسن
همان طور که نشسته بود ،فانوس را از سوراخ پشت بام آوىزان کرد پاىىن .مردها در روشناىى
فانوس مشدى حسن را دىدند که افتاده بود جلو کاهدان و به خواب رفته بود.
٭٭٭

ته دره ،توى تارىکى ،سه مرد گاوى را که طناب پىچ کرده بودند کشان کشان مى بردند
جاده .ىکى از مردها جلوتر مى رفت و طناب را مى کشىد .دو مرد دىگر هُلش مى دادند.
طرف ّ
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گاو با جثّ ٔه کوچکش مقاومت مى کرد و مردها خسته شده بودند.
نزدىکى هاى غروب ،کدخدا و اصالن و مشدى جبّار برگشتند به «ب َ َىل» مردها نشسته
بودند کنار استخر ،چپق مى کشىدند.
مشدى بابا بهت زده اصالن را نگاه کرد و پرسىد« :مشدى حسن رو چه کارش
کردىن؟»
اصالن گفت« :هىچ ،نرسىده به شهر…»
درىچه پستو خىره شد به
بقى ٔه حرفش را نگفت و رفت خانه اش و دراز کشىد و از
ٔ
ّ
بام همساىه.
گرىه زن مشدى حسن مى آمد که تک و تنها با فانوس روشنش نشسته بود
تنها صداى ٔ
درمانده گاوى از درون طوىله.
نعره
ٔ
روى پشت بام طوىله و ٔ
بىاموزىم

ِ
«کلبه عموتم» و «بىنواىان»
تاکنون بخشى از داستان هاى بلند «سووشون»ٔ ،
را خوانده اىم .در اىن داستان ِ
تخىل و قدرت هنرى
هاى بلند نوىسندگان با کمک ّ
شخصىت ها ،به آفرىنش اثرى ادبى دست
و با اطّالعات عىنى و واقعى خود از
ّ
ِ
روحىات ،رفتار ،کردار و پندار «تُم» نشان داده
زده اند .در
داستان ٔ
کلبه عمو تمّ ،
شخصى ِت اصلى داستان با چهره هاى
مى شود .در داستان بىنواىان عالوه بر
ّ
دىگرى نىز مواجه مى شوىم .داستان سو وشون با زندگى عصر ما پىوند زنده اى
«رمان» گفته مى شود.
دارد .به اىن گونه داستان هاى بلند ُ
نمونه هاىى از مشهورترىن رمان هاى جهان عبارت اند از :دون کىشوت اثر
سروانتس ،جنگ و صلح اثر لئوتولستوى ،برادران کارامازوف اثر داستاىوسکى
و دىوىد کاپرفىلد اثر چارلز دىکنز .از رمان هاى مشهور فارسى مى توان به
محمد افغانى و
نوشته محمود دولت آبادى ،شوهر آهو خانم
کلىدر
ٔ
ٔ
نوشته على ّ
چشم هاىش اثر بزرگ علوى اشاره کرد.
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خودآزماىى
 1ــ نمونه اى از فضا سازى مناسب را در اىن داستان نشان دهىد.
شخصىت اصلى داستان ماجراى ساختگى فرار گاو را باور نمى کند؟
 2ــ چرا
ّ
 3ــ پىام محورى داستان را بىان کنىد.
مقاله نظامى عروضى داستان کسى که خود را گاو مى پنداشت و ابوعلى سىنا او را معالجه کرده،آمده
 4ــ در چهار ٔ

است.اىن داستان را با داستان گاو مقاىسه کنىد.
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