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ادبّىات پاىدارى
درسال هاى گذشته با وىژگى هاى ادبّىات پاىدارى )مقاومت( آشنا شدىم و آموختىم که 
درون ماىٔه اىن نوع ادبّىات، روىاروىى با عوامل استبداد داخلى ىا تجاوز بىگانگان و مسائلى 

است که در پِى آن ُرخ مى دهد. 
در ادبّىات اىران، توصىف اىثارگرى هاى امام حسىن)ع( و هفتاد و دو تن ىاران پاک باز 
ىاران وفادارش  و  امام  پاىدارى، شجاعت و مظلومّىت  اىثار،  اىشان جلوه اى خاص دارد. 
در  عاشورا  نهضت  تداوم  نىز  و  عاشورا  نام  به  داغ  روزى  در  و  کربال  نام  به  سرزمىنى  در 
خطبه هاى آتشىن و ستم سوز حضرت زىنب)س( و امام سّجاد)ع(، جان ماىٔه بسىارى نوشته ها 

و سروده هاست.
مقاومت شجاعانٔه ملّت اىران در طول هشت سال دفاع مقّدس، با الهام از قرآن و حماسٔه 
بزرگ عاشورا، به خلق نوشته ها و سروده هاى بسىارى انجامىد. در اىن نوشته ها و سروده ها که 
نماىانگر پاىدارى، اىمان راسخ و اعتقادات عمىق رزمندگان و ملّت بزرگ اىران هستند، عظمِت 
نبرِد حّق و باطل، حماسه هاىى که با حضور رزمندگان اسالم شکل مى گىرند و در مجموع، 

دوران هشت سالٔه دفاع مقّدس براى نسل هاى بعدى و جهانىان به تصوىر کشىده مى شوند. 
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ىکى از جلوه گاه هاى ادبّىات پاىدارى، ادبّىات عاشوراىى است و کربال صحنٔه 
نوشتٔه  خورشىد«  »خون  است.  مقّدس  آرمان هاى  از  دفاع  و  پاک بازى  اىستادگى، 
دربارٔه  نوشته هاى خرسند  اغلب  مى کند.  رواىت  را  حماسه اى  چنىن  خرسند  پروىز 
به »برزىگران دشت خون«، »آنجا که حق  او مى توان  آثار  از مهم ترىن  عاشوراست. 
پىروز است« و »مرثىه اى که ناسروده ماند« اشاره کرد. متن زىر )با تصّرف و تلخىص( 

از کتاب »آنجا که حق پىروز است« انتخاب شده است.

خون خورشىد

شب همه جا دامن گسترده بود. دشت سىنٔه وسىع و داغش را در برابر وزِش نسىم 
دامن کشان  و  مى خزىد  سىنه اش  روى  به  آرام  و  آهسته  نسىمى  بود.  داده  قرار  مالىمى 
مى گذشت.   سکوتى ابهام آمىز بر همه جا حکم فرما بود. بر سقف نىلگون آسمان، ستارگانى 

چند، دور از چشم ماه جلوه گر بودند.
گاه گاه شىهٔه چند اسِب بى شکىب، سکوت دشت را درهم مى شکست و سوسوى چند 
مشعل، پردٔه سىاه شب را مى درىد و پىش مى رفت. اىن مشعل ها و اسب ها از آِن کاروانىانى 
بود که از ُجنب وجوش آنان پىدا بود که تازه در اىن صحرا پىاده شده اند. در برابِر بعضى از 
خىمه ها مردانى کنار هم نشسته و با ىکدىگر گرِم گفت وگو بودند. مى گفتند و مى شنىدند. 
مى خندىدند و شادى مى کردند. مثل اىن بود که رشته اى ناگسستنى قلب هاى همه را به هم 
پىوند مى داد. در درون دىدگانشان صفا و درستى، محبّت و برادرى و عشق و دوستى موج 
مى زد. گوىى آنها در دنىاى دىگرى روزگار گذرانده اند؛ براى اىنکه از کىنه و حسد و غرور 

و خودخواهى، نشانى نداشتند.
پىرمردان با عالقه اى تحسىن آمىز، گوش به حرف جوانان مى دادند و جوانان صمىمانه 
به پىران عشق مى ورزىدند. گوىى در مىان اىن کاروان کوچک و کاروانىان بزرگ، بذر محبّت 
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و عشق پاشىده بودند؛ عشقى که زندگى مى ساخت و شادى و نشاط مى آفرىد و با حىله و 
دروغ و حسد و خودخواهى، سرسختانه مبارزه مى کرد.

صداىى گرم و جان بخش از مىان خىمه اى بىرون مى خزىد و آرام و آهسته به گوش 
جان   مى نشست. کاروانىان همچنان که جلو خىمه ها گرد هم جمع شده بودند، سراپا گوش 
بودند. نواىى بود که گرم مى کرد و نىرو مى بخشىد؛ آواىى بود که تا ژرفاى دل ها رسوخ 

مى کرد و زنگ غم و اندوه را مى زدود.
کلمات آسمانِى قرآن با صداى گرم خواننده همه جا طنىن مى افکند و به همه کس و 
همه     چىز عظمت مى بخشىد. اىن ندا گوش جان ها را نوازش مى داد و نگاه ها، آرام و پرامىد 

به هم گره مى خورد و گل هاى شادى و امىد، به باغ خاطر کاروانىان، مى شکفت.
پىرمردان به ىاد روزهاىى افتاده بودند که همىن آىات و کلمات را محّمد )ص( زمزمه 
مى کرد. به ىاد روزهاىى افتاده بودند که پىامبر روى شن هاى داغ مى نشست و آنان به دورش 

جمع مى شدند و همىن کلمات را از زبان او مى شنىدند.
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جوانان با نگاهشان دل سىاهى را مى کاوىدند تا از اعماق تارىکى ها، خاطرات روشن 
و جاندارى را که از پدرانشان داشتند، به ىاد بىاورند؛ داستان هاىى که پدرانشان از پىامبر 
گفته بودند، از مردى که بىست و سه سال رنج برد، درد کشىد و تالش کرد و کوشىد تا نفاق 
و دوروىى، کىنه و خودپرستى و جناىت و آدم کشى را از مىان بردارد و به جاى همٔه اىن ها، 

نهال ىکتاپرستى و حقىقت جوىى و صفا و وفا بنشاند.
در اىن نگاه هاى تأثّرآمىز، داستان ها نهفته بود. آواى ملکوتى مردى که با شکوه و 
جالل تمام قرآن مى خواند، آنان را به ىاد بزرگ مردى انداخت که سال ها پىش، با پاهاى 
پرآبله از اىن سو بدان سو مى دوىد، عرق مى رىخت و تالش مى کرد، فرىاد مى کشىد و ناله سر 
مى داد، دشنام مى شنىد و به مرگ تهدىد مى شد. چرا مى دوىد؟ چرا تالش مى کرد؟ به خاطر 
آنکه شرک و بت پرستى، مقام دوستى و نامردمى، نفاق و دوروىى را از مىان بردارد. امروز 
هم در مىان آن خىمه، مردى نشسته است که پىوندى نزدىک و ناگسستنى با محّمد  )ص( 
دارد. بارها به روى زانوى وى نشسته و بىش از هر کس مورد توّجه و محبّت او بوده است. 
در دامن دخترش پرورش ىافته و امروز کسانى که اّدعاى پىروى از او مى کنند و به ناحق 
بر مسند بزرگ مردى چون او تکىه زده اند، با مال و جاه، عّده اى را به دور خوىش  گرد 
آورده اند تا با کشتن فرزند دختر او همٔه آن چىزهاى مقّدسى را که محّمد )ص( براى تروىج 

و اشاعٔه آنها تالش مى کرد، از بىن ببرند.
صدا اوج مى گرفت و سکوت را درهم مى شکست و اشک ها به روى گونه ها مى لغزىد 

و بر پىشانى خاک بوسه مى نهاد. سکوتى مالل انگىز همه جا دامن گسترده بود.
در همىن موقع، خبر دادند پىرمردى با موهاى پرپشت سفىد و قامتى نىمه خمىده وارد 
کاروان شده و مى خواهد با کاروان ساالر دىدارى کند. او را به خىمٔه پرشکوه حسىن )ع( 
راهنماىى کردند. کسى نمى داند چه گفتند و چه شنىدند اّما وقتى پىرمرد از خىمٔه امام بىرون 

آمد، شاد بود و مى خندىد.
وقتى پرتو لرزان مشعل به روى چهرهٔ پىرمرد افتاد، همه دىدند که ابروان سفىد پرپشتش 
نىمى از دىدگان او را پوشانده است. او با آن موهاى سفىِد سر و صورت، و چروک هاىى که 
از گذشت سال ها و درد و رنج هاى فراوان حکاىت مى کرد و گرد و خاکى که بر چهره اش 
پرده اى نازک کشىده بود، جالل و شکوه دىگرى داشت. نگاهش آنچنان نافذ و گىرا بود 
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که همه را به سوى خود مى کشىد. شاد و خندان همچون جواناِن دل زنده و پرامىد     به مىان 
گروه آمد. همه او را مى شناختند. مگر ممکن بود کسانى را که از دوستان صّدىق و وفادار 

پىامبر بوده اند، کسى نشناسد.
او »َانَس بن حارث« بود؛ مردى که از صحابٔه بلند پاىه و ارجمند پىامبر به شمار مى رفت. 
انس جلو چادرها در کنار مردان نشست. دستى به موهاى پرپشت و سفىد صورتش کشىد؛ 
اندکى دىدگان خود را مالىد و ابروانش را کنار زد و در چشمان ىک ىک دقىق شد. خوب 
حس مى کرد که رشته اى نامرئى او را به همه پىوند مى دهد. رشته اى که اىمان و اعتقادش 
مى نامند و هرگز با هىچ قدرتى گسسته نمى گردد. همه در چشمان نافذ و چهرٔه گىراى انس 
دقىق شده بودند. انس مردى بود که در اّولىن و آخرىن پىکار پىامبر، دوش به دوش رسوِل 
گرامى مبارزه کرده بود. او ستارٔه درخشان و فروزانى بود که در آن شب تار و غم انگىز 
روشنى مى بخشىد و راه مى نمود. شمعى بود که با تمام وجودش مى کوشىد تا باز هم بسوزد 
و روشنى بخشد. او عاشق پاک بازى بود که براى کامىاب شدن از عشق آسمانى و ملکوتى 
خوىش از قلب سىاهى و تارىکى گذر کرده و بدون اندکى بىم و هراس به پىش آمده بود. آىا 
رهروان کعبه را دىده اىد که براى رسىدن به َمۡشَعر ــ جاىگاِه اعالم شعار حّق و ىکتاپرستى ــ 
حرکت از عرفات را به عذر شب به تأخىر نمى اندازند تا هر چه زودتر به آنجا برسند؟ او هم 
به سرزمىنى آمده بود که در آنجا همه مى باىست نداى حق سر دهند و با ستمگرى و بى اىمانى 

مبارزه کنند. حّتى سىاهى شب نمى توانست او را از حرکت باز دارد.
شور و نشاطى دوباره در مىان  کاروانىان افتاد. همه نىروى تازه اى ىافته بودند. جمعى 
براى انجام دادن کارهاىشان به اىن سو و آن سو مى رفتند و گروهى که کارى نداشتند، جلو 
خىمه ها گرد هم جمع مى شدند و از هر درى سخن مى گفتند؛ سخن هاىى از روزهاى خوش 

و ناخوش زندگى و خاطرات تلخ و شىرىنشان.
٭ ٭ ٭

ده روز از محّرم مى گذشت. آن روز از آسمان آتش مى بارىد، خورشىد بى رحمانه 
مى سوخت و مى گداخت. چند روزى بود که سپاه دشمن آب را به روى حسىن و ىارانش 
بسته بودند. سىنه ها سوزان و لب ها خشک و چهره ها درهم و ناراحت بود. دشمن در هر 

موقعّىتى که به دست مى آورد، ىاران صّدىق و جانباز حسىن را نابود مى کرد.
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هنگامى که نوبت به پىر روشن ضمىر و آزاد مرد ما، َانَس رسىد، آهسته و با تأنّى به پىش 
حسىن آمد و اجازهٔ نبرد گرفت. با دستمالى ابروان سپىد و پرپشتش را به روى پىشانى بست 
تا جلو دىدش را نگىرد. آن گاه شالى محکم بر کمر بست. در همىن حال، حسىن با چشمانى 
اشک آلود به او نگاه  کرد و فرمود: »اى پىر بزرگ، امىدوارم پروردگار از تو و مجاهدت و 
پاىدارى تو خشنود گردد«. َانَس سرش را به سوى حسىن برگرداند و در چشمان رهبر بزرگ 
و عالى قدرش نگرىست و با واپسىن نگاه خوىش با حسىن سخن ها گفت. از اىنکه مى باىست 
از رهبر بلند مرتبه اش دور شود، اندوهگىن و غم زده بود اّما از سوىى، چون مى رفت تا دهان 
ستمگر را درهم کوبد و به خاطر دفاع از آىىن پىامبر بزرگ و فرزند رشىد و برومند او، حسىن، 

در خاک و خون تپد، در خود شورى بى اندازه احساس مى کرد.
َانَس مردانه با شمشىِر آخته به سوى مىدان نبرد مى رفت و نگاه تشّکرآمىز حسىن او را 
بدرقه مى کرد. پىکاِر داد بود و بىداد و مبارزٔه حق بود و باطل و در اىن مىدان، تنها مرگ 

به روى پىکارگراِن سنگِر حق، بازو گشوده بود.
خونى گل رنگ آرام آرام موهاى برفگون َاَنَس را رنگىن مى کرد. خون روى شىارهاى 
صورت او مى دوىد و به پاىىن مى خزىد اّما او بدون توّجه به خونى که آهسته آهسته قواىش 

را به تحلىل مى برد، مبارزه مى کرد و مى کوشىد؛ شمشىر مى زد و فرىاد مى کشىد:
»قباىل عرب همگى مى دانند که مردان قبىلٔه من در هنگام نبرد آفت هماوردان و سران 

سپاه اند. ما را در راه حق از مرگ هراسى نىست.«
انس آرام آرام نىروى خود را از دست مى داد. رىزش خون ، کار خود را کرده و 
توانى براى او باقى نگذاشته بود. تا آن لحظه توانسته بود هجده نفر از سربازاِن خون خوار 
و جناىتکار دشمن را نابود سازد. او باز هم پى گىر و پرامىد مبارزه مى کرد تا سرانجام، در 

برابر انبوه سپاه دشمن از پا درآمد.
آنجا، در مىان آن شن هاى داغ، مردى سفىدموى و سفىدروى به خاک و خون تپىد. 
او در ىک شب ظلمانى، چون اخترى روشن و پرفروغ از تارىکى ها و سىاهى ها گرىخت 
و پىش آمد و در کنار خورشىد فروزان حق، در خون پاک و روشن خوىش غوطه زد و 

خورشىدى نو ساخت.
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حمىد سبزوارى )متولّد 1304 سبزوار( از شاعران انقالب اسالمى است. از 
جملٔه آثار او مى توان به دو مجموعٔه شعر با نام هاى »سرود درد« و »سرود سپىده« اشاره 
کرد. شعر »بانگ َجَرس« از سروده هاى زىباى سبزوارى است که در آن، شاعر پىوند 
و  مى کند  تصوىر  را  فلسطىن  مردم  پاىدارى  و  مبارزات  و  اىران  اسالمى  انقالب  مىان 
مخاطبان خود را به روىاروىى با اشغالگران سرزمىن فلسطىن و نىرنگ دشمنان و جهاد 

با بىگانگان فرا مى خواند، ابىاتى چند از اىن مثنوى بلند را مى خوانىم.
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ان اس�ت ط�ى �ب ان و ِ�ت �ى رعو�ن ر ا�ن �ن وادى �پ

ان اس�ت در م�ى ل ا�ن �ى لودار اس�ت و �ن ى �ب موس

رارد �گ اس�ت اى �ب �ن نه �ت ا� �گ اس�ت ما را �ن �ن �ت

رارد �گ اس�ت اى �ب �ن نه �ن گا� اى ما �ب�ى ر �ب �ب

د ر�ى �ى
�گ ن �ب م نه ا�ن د�ش ا� ن �ن د ا�ى رمان رس�ى �ن

د3 ر�ى �ى
�گ ن �ب م ن ا�ن دس�ت اهر�ى �ى

�گ �ن�ت و �ن �ت

رد
ک

ان سامرى4 � �گ �ب ه�ن ى کل�ىم �آ ع�ن �ى

رد
ک

ى را �ىاورى � د ول ا�ى اوران �ب اى �ى

د �ى ا�ن �ت ر هامون �ب لودار اس�ت �ب ِ �ب
ِ
م

ُ��ک

د �ى ا�ن �ت ود ا�ن �نون، �ب ا �ش ر رد�ى
گ

هامون ا�

لودار ِم �ب
ردن ا�ن ��ک رمان �ب ٭ اس�ت �ن ر�ن �ن

وار �ىس�ت د�ش ارد، �ن �ب و �ب
�ن �بارد، �گ �ى ر �ت

گ
�

ن
ک

ر � �گ س�ن ه�ن رن و �آ �ى ر�ن ن �ب ان م ا�ن �ب

ن
ک

ر � ان س�پ ارد، �ب �ب و �ب
�ن �بارد، �گ �ى ر �ت

گ
�
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�ىم را�ن والن �ج ر �ج رن �ج �ى ر�ن ن �ج ان م ا�ن �ج

�ىم را�ن ان �ج �ن ط ل�ج ا �ن والن �ت جه �ج ا � ان �ج �ن

�ته دارد د �ن�ن ه�ى ه هر �و صد �ش ا �ک �ج �ن �آ

�ته دارد ى �ج�نه�ن م و�ى�ش �ن
ه هر �ک ا �ک �ج �ن �آ

�ت ما را سش ان �کُ �ن دوه ل�ج ن ا�ن ان م ا�ن �ج

�ت ما را ن �پسش �ى اس ِر �ى س�ت دا�ن د�ى �ک �ج�ش

ن �ى �ن رد ا�ن طُور س�ى گان ُر�ن�ت �گَ جه مرش د � ا�ى �ج

ن �ى �سط ا �ن ا  �ت ن �ج �ى �نه َر�ن�ت �ن جه س�ى د � ا�ى �ج

اوو�ش �گ �پ و �جا�ن �ن رن و �ج�ش �ى ر�ن ن �ج ان م ا�ن �ج
ر دو�ش ر�ن�ته �ج

گ
�ک امام ما َع�َم �ج� �نَ �آ

جه رهوار ن � �ى ن�ش � و �ج
ّ�ى�ک �گ ن، ل�ج ر�ن �ى �ج

�ک �ت

لودار اى �ج دس هم�پ ار �ت صد د�ى م�ت
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!

توضىحات

1ــ آمادهٔ حرکت و هجوم هستند.
2ــ وادى َاىَۡمن صحرا و بىابانى است در جانب راست کوه طور که در آنجا نداى حق ــ تعالى ــ به موسى )ع( 

رسىد. شاعر مى گوىد: باىد تا وادى اىمن )سرزمىن فلسطىن( که مّقدس و شاىستٔه زىارت است،پىش بروىم.
3ــ اشاره است به داستان زندگى حضرت سلىمان )ع( و دىوى که انگشتر آن حضرت را ربود و بر تخت وى نشست.

شاعر مى گوىد: باىد تخت و نگىن )سرزمىن فلسطىن( را از اهرىمن )منظور اسرائىل است( پس بگىرىم.
4ــ پس از رفتن حضرت موسى )ع( به کوه طور و توّقف چهل روزٔه اىشان )به جاى سى روز( در آنجا، مردى 
به نام سامرى، گوساله اى از طال ساخت و مردم را به پرستش آن فراخواند. مردم نىز دعوت او را اجابت کردند. حضرت 

موسى )کلىم اللّه( در بازگشت از طور، اىن گوساله راتّکه تّکه  کرد و در نىل افکند.

به نمونه هاى زىر توّجه کنىد:

ن �ى �ن س�ى طور  ا�ن  رد  �گَ �ن�ت  ُر گان  مرش به  � د  �ى ا �ب
ن �ى لسط �ن ا  �ت ا  �ب ن  �ى �ن �ن�ت  َر �نه  س�ى به  � د  �ى ا �ب
وارى رن س�ب

ابر بهارى را فرموده تا بنات نبات در مهد زمىن بپرورد.
سعدى

ر �ى
�گ ر �ب ه  ر ِد  ا �ن و  �ن  سا ر  س�ن  

گ
� ر �ب و  ا  �ى �ب

د ا �ن رد  ما �ن  و  ا ه  �ک هر  د  و ر �ب �ت  �ب �ت عا ه  �ک
ى رما�ن

ک
وى � �نوا�ب

کلمات »ُرفت و رفت« و »بنات و نبات« و »زاد و زاد« داراى حروف 
مشترک و هم جنس هستند. با قرار گرفتن اىن کلمات در کنار هم آراىٔه »جناس« 

بىاموزىم
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اس�ت ان  ط�ى �ج �ت و  ان  �ى رعو�ن �ن ا�ن  ر  �پ وادى 

اس�ت ان  م�ى در  ا�ن ل  �ى �ن و  اس�ت  لودار  �ج ى  موس

خودآزماىى
?

ساخته مى شود. اىن آراىه بر تأثىر موسىقى و آهنگ کالم مى افزاىد. جناس دو 
نوع است. تام و ناقص. در مثال سوم دو کلمٔه زاد )توشه( و زاد )زاده شدن، 
والدت( با وجود تفاوت معناىى، ىکسان خوانده مى شوند؛ به اىن نوع جناس، 
جناس تام مى گوىند. در مثال اّول، » ُرفت و َرفت« و در مثال دوم به »بنات 
و نبات« که از نظر شکل و آهنگ شبىِه هم هستند ولى در معنى با هم تفاوت 

دارند؛ »جناس ناقص« مى گوىند.

1ــ دو نمونه از توصىف هاى چشمگىر درس »خون خورشىد« را پىدا کنىد.
2ــ آىا مى توان شعر »بانگ جرس« را نوعى حماسه دانست؟ چرا؟

3ــ در بىت زىر، منظور شاعر از فرعونىان و قبطىان و موسى )ع( چىست؟

                    
4ــ دو چهرهٔ اىثارگر کربال )پىر و جوان( را در دو بند معّرفى کنىد.

5 ــ دو نمونه آراىٔه ادبى در درس نشان دهىد.
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در پى هر حادثٔه بزرگى، نوشته ها، فىلم ها و سروده هاى بسىارى آفرىده مى شوند 
که ىادآور لحظه ها، نشىب و فرازها و خاطرات آن حادثه اند. بسىارى از آثار برجستٔه 
ادبّىات جهان، در نتىجٔه چنىن حوادثى خلق شده اند. دوران هشت سالٔه دفاع مقّدس 
نىز حادثه اى بزرگ بود و در پى آن، خاطرات، ىادداشت ها و فرهنگ وىژٔه اىن دوران 
به رواىت هاى گوناگون نگاشته شد. آنچه مى خوانىد، بخشى از خاطرات ىک رزمندٔه 
جانباز است. او در اىن نوشته، با زبانى شىرىن و مؤثّر از روزهاى جنگ سخن مى گوىد.

تّپۀ برهانى

٭ 1362/5/9
شش روز از ماندن ما در بىشه مى گذشت. هنگام ظهر، حسىن در کنارم نشسته بود. 
تازه از خوردن برِگ مو فارغ شده، آرام و بى صدا هر ىک در اندىشه اى فرو رفته بودىم. 
من بر روى زمىن خوابىده بودم و به سقف سبز بىشه نگاه مى کردم و حسىن در کنارم به 
درختى تکىه داده بود و افق جنگل را تماشا مى کرد. در اىن لحظات، صداى اضطراب آور 

حسىن، رشتٔه فکرم را پاره کرد. به سرعت از جا جستم و او ناگهان گفت: »واى …«
گفتم: چى شده حسىن؟ در حالى که نگاه مضطربش به نقطه اى دور خىره مانده بود، 
گفت: »عراقى ها دارند به طرف ما مى آىند!« به سرعت به سمتى که حسىن خىره شده بود، 
نگاه کردم. از فاصله اى دور کسى از البه الى درختان دىده مى شد که به آهستگى پىش 
مى آمد. هنوز خىلى با ما فاصله داشت؛ به طورى که نمى توانستم سر و صورت او را ببىنم 
ولى گاه گدارى از البه الى درختان، گوشه اى از لباسش دىده مى شد. در ىک لحظه با 
خود گفتم که به آخر خط رسىده اىم. اطراف را بــه سرعت وارسى کردم و همان طور که 
خوابىده بودم، خود را به طرف نزدىک ترىن درخت کشىدم و در پشت آن مخفى شدم. 
حسىن نىز حرکت کرد و پشت سر من قرار گرفت. سنگى را از زمىن برداشتم تا بتوانىم از 
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خود دفاع کنىم و از حسىن نىز خواستم که چنىن کند. آن گاه از پشت درخت به همان سمت 
نگاه کردم. خدا خدا مى کردم که ىک نفر باشد تا بتوانىم او را از پا درآورىم.

او بسىار آهسته حرکت مى کرد. با خود گفتم: احتماالً براى تفرىح ىا شست وشو به لب 
آب آمده است. خدا کند به اىنجا نىامده، بازگردد اّما او همچنان آهسته آهسته به ما نزدىک 
مى شد. تمام نىروى خود را در چشمانم متمرکز کرده بودم تا او را بهتر ببىنم و از مسلّح بودن 
ىا نبودنش آگاهى ىابم اّما هىچ چىز مشّخص نبود. در آن نزدىکى جاى بهترى براى مخفى شدن 
نداشتىم. پس از آن که به حدود صد قدمى رسىد، به طور واضح دىدم که اسلحه ندارد. لذا 
کمى از نگرانى ام کاسته شد. وقتى نزدىک تر آمد، درىافتم که پسر نوجوانى سىزده ىا چهارده 

ساله است و به محض اىن که چفىٔه او را دىدم دانستم که از نىروهاى خودى است.
او همچنان لنگان لنگان به پىش مى آمد. وقتى به فاصلٔه پنجاه مترى ما رسىد و چشمش 
به ما افتاد، به شّدت جا خورد و ىک لحظه تصمىم به فرار گرفت. اّما من با صداى بلند او 
را صدا کردم و گفتم: »برادر، بىا، نترس، ما خودى هستىم …« او وقتى فارسى صحبت 
کردن مرا دىد، آهسته آهسته و با تردىد ــ در حالى که به ما خىره شده بود ــ به طرف ما آمد 
و لحظاتى بعد در چند مترى ما متوّقف شد؛ با صداى معصومانه اى، سالم کرد و با نگاهى 
پرسشگر ما را برانداز کرد؛ زانو زد و بر زمىن نشست. ىکى دو دقىقه با تعّجب، خىره  خىره 
به هم نگاه مى کردىم. او اندامى بسىار الغر و قّدى کوتاه داشت. چهرٔه استخوانى و زردش 
نشانٔه آن بود که مّدت هاست غذا نخورده است. لباس نظامى فوق العاده گشادى به تن داشت 
که بر اندام الغرش زار مى زد. در ناحىٔه شقىقه ٭اش ىک سوراخ دىده مى شد و زخمى نىز 
در پاىىن گوش داشت. دست راستش به چفىه اى که بر گردن گره زده بود تکىه داشت و 
اىن حاکى از شکستگى استخوان دستش بود. اىن دست او به طور کلّى آستىن نداشت و 
بازوى آن به وسىلٔه پارچٔه سفىدى از جنس زىرپىراهنى پانسمان شده بود. لباس هاى پارٔه 
او نشان مى داد که رنج زىادى را متحّمل شده است. لحظاتى با نگاه هاى خىره ىکدىگر را 

برانداز مى کردىم.
آن گاه، من تصمىم گرفتم سِر سخن را با او باز کنم و ابهام ها را از بىن ببرم. با لبخندى 

پرسىدم: »برادر، حالت خوب است؟«
با حرکت سر جواب مثبت داد و سپس گفت:»الحمدللّٰه.«
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ــ: »بچٔه کجاىى؟«
معصومانه گفت: »کاشان.«

ــ: »اسمت چىست؟«
ــ: »ماشاءاللّّٰه.«

ــ: »از کدام لشکرى؟«
ــ: »امام حسىن )ع(«

ــ: »چه گردانى؟«
ــ: »ىا زهرا )س(.«

دانستم که او نىز روى تپّه، همراه ما بوده و جزء آن بىست نفر نىروهاى کمکى است 
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که داوطلبانه روى تّپه باقى ماندند.
ماشاءاللّٰه زودتر از ما از تّپه فرار کرده و خود را به پاىىن انداخته بود. اىن چند روز 

را هم تک و تنها سپرى کرده بود.
گفتم: »انگار چند جاى بدنت زخمى است.« با بى اعتناىى گفت: »نه، زخم هاىم عمىق 
نىست؛ ىک ترکش کوچک زىر گوشم فرو رفت و از سرم بىرون آمد؛ ىک ترکش هم به بازوىم 
خورد و استخوان را شکست …« گفتم: »چىزى خورده اى؟« گفت: »هىچى، فقط آب.« 
حسىن به سرعت از جا برخاست و به طرف درخت مو رفت و ماشاءاللّٰه با تعّجب او را با 
نگاه هاىش تعقىب کرد. حسىن پس از چند دقىقه با مقدار زىادى برگ مو بازگشت و پس از 
شستن برگ ها، آنها را جلو ماشاءاللّٰه گذاشت. او با تعّجب پرسىد: »برگ انگوره؟« گفتم: 
»آره، بخور تا جان بگىرى.« او زىر لب، ذکر »بسم اللّّٰه« را زمزمه کرد و آن گاه با اشتهاى 
زاىدالوصفى، مشغول خوردن شد. گوىى لذىذترىن غذاها را تناول مى کرد. تماشاى برگ 
خوردن او براىم بسىار لّذت بخش بود. ماشاءاللّٰه با سن و سال بسىار کم، اّما چهره اى مصّمم 
و مردانه، ضعىف اّما شاداب، آرام و استوار، انگار نه انگار که اتّفاقى افتاده، نشسته بود و 
برگ مى خورد. احساس مى کردم که هرگز انسانى بزرگ تر از او را ندىده ام. سىماى اىن 
نوجوان سىزده ساله، تصوىر گوىاىى از شجاعت و پاىمردى مردمى بود که با 1400 سال 
پشتوانٔه تارىخى مبارزاتى، از خرد و کالن، به صحنه آمده اند و از همٔه سرماىه هاى خوىش 

براى ىک زندگانى با شرافت و استقالل و آزادگى ماىه گذاشته اند.
در ىک لحظه آنچه را که در اىن چند روز بر من رفته بود و آنگاه آنچه را بر او گذشته 
بود، از نظر گذرانىدم و به ناگاه خود را بسىار حقىرتر و خردتر از ماشاءاللّٰه ىافتم. او با اىن 
سّن کم، حدود هفت روز فقط آب خورده و دسِت تنها با دستى شکسته از خود مواظبت 

کرده بود. البّته جز اسکلتى چىزى براىش نمانده بود.
پس از آن که از خوردن برگ فارغ شد، از او پرسىدم: »خوب ماشاءاللّٰه ، حاال کجا 
مى رفتى؟« گفت: »نمى دانم، راهى را بلد نبودم، همىن طورى مى رفتم … .« و چند لحظه بعد 
پرسىد: »شما هم از روى تپّه فرار کرده اىد؟« من در پاسخ او، ضمن معّرفى خودم و حسىن، 
جرىان اىن چند روزه را براىش تعرىف کردم. ماشاءاللّٰه نوجوانى بى صدا و مظلوم بود. کمتر 
حرف مى زد و تا از او سؤالى نمى کردىم، سخنى نمى گفت. آنچه موجب شگفتى من شده 
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بود، روحّىٔه مستقل و مّتکى به نفس او بود که 
کمتر در نوجوانى به سّن و سال او دىده بودم.

از  که  درىافتىم  آشناىى  اّولىٔه  ساعات  در 
رفتارهاى ترّحم آمىز ما متنّفر است. او با رفتارش 
به ما نشان داد که باىد او را نىز در جمع خود، 
ىک مرد تمام و کامل بدانىم. براى نمونه، عصر 
دست  پانسمان  خواست  حسىن  وقتى  روز،  آن 
ماشاءاللّٰه را عوض کند، او بالفاصله گفت: »نه، 
خودم مى توانم.« و وقتى با اصرار من پذىرفت و 
حسىن مشغول اىن کار شد، ماشاءاللّٰه به طور فّعال 
در انجام آن کار دخالت مى کرد و اجازه نمى داد 

که حسىن به تنهاىى کار پانسمان را انجام دهد.
از عصر آن روز، با توّجه به شّدت گرفتن 
بودم.  ماشاءاللّٰه  خواب  نگران  شب ها  سرما، 

فکر  هر چه  اّما  مى داد  در خود جا  را  نفر  دو  به سختى  بودىم،  کرده  که درست  گودالى 
کردم به نتىجه اى نرسىدم. باألخره با خود گفتم که امشب من بىرون از گودال مى خوابم تا 
حسىن و ماشاءاللّٰه داخل گودال استراحت کنند. بنابراىن، با کمک حسىن مقدار زىادى 
برگ و شاخه هاى درخت را آماده کردم تا بىرون از گودال جاى نسبتاً نرم و گرم براى خود 
فراهم کنم. وقتى زمان خواب رسىد، هر چه ماشاءاللّٰه را صدا زدم، از او خبرى نبود اّما 
از فاصله اى دور صداىش به گوش رسىد که جوابم را مى داد. گفتم: »ماشاءاللّٰه ، بىا اىنجا 
براىت جاى خواب درست کرده ام.« و او گفت: »نه، من خودم جاى خوبى پىدا کرده ام؛ 
شما بخوابىد.« هر چه اصرار کردم، کارگر نىفتاد. او که قبالً جاى خواب ما را دىده بود، 
رفته بود و در خارج از بىشه، روى تخته سنگ ها که در اثر تابش نور خورشىد در طول 

روز گرم شده بودند، جاىى فراهم کرده و همان  جا خوابىده بود!
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صبح زود، هنوز هوا تارىک بود که برخاستىم و نماز را به جا آوردىم، از فاصله اى 
دور صداى تىراندازى و انفجار شنىده مى شد. ابتدا با خود گفتم که شاىد رزمندگان، شب 
گذشته عملّىات داشته اند. اّما عجىب بود که در طول شب، هىچ صداىى را نشنىده بودم. 
البّته دو سه شب بود که در اثر ضعف و بى حالى، بدون آن که سرما را حس کنىم، از اّول شب 

به خواب مى رفتىم و شاىد همىن ضعف و خواب عمىق باعث شده بود که صداىى نشنوم. 
هوا گرگ و مىش1 بود که دوباره خوابىدم و از شّدت ضعف، به خوابى شبىه بى هوشى 
فرو رفتم. شاىد هنوز ىک ساعت از خوابىدنم نگذشته بود که در عالم خواب شنىدم کسى 
مى گوىد: »برادر، برادر، بلند شو، بلند شو …«. ناگهان از جا جستم و چشمانم را باز 
کردم؛ با هراس نشستم و با کمال تعّجب دىدم که برادرى باالى سر ما اىستاده است. او که 
جوانى حدودًا بىست ساله، بلند قد و اسلحه بر دوش بود، با تعّجب آمىخته با نگرانى، باالى 
سِر ما اىستاده بود و التماس مى کرد که هر چه زودتر از جا برخىزىم. صداى تىراندازى هاىى 
پى درپى، از فاصلٔه نسبتاً نزدىکى به گوش مى رسىد. من و حسىن و ماشاءاللّٰه که به شّدت جا 
خورده بودىم، بهت زده و با حالت ناباورى، او را نگاه مى کردىم. لّکه هاى خون، لباس نظامى 
او    را آلوده کرده بود. صورتش غرق در خون بود و تنها سفىدى چشمانش در مىان چهرٔه 
خون آلودش مى درخشىد. خونى که از البه الى موهاى به هم رىخته اش جارى بود، بر صورتش 
مى لغزىد و از محاسنش بر زمىن مى رىخت. آن قدر بهت زده بودىم که به حرف هاى او توّجهى 

نداشتىم. در اىن لحظه او زانو زد و در حالى که کتف مرا به شّدت تکان مى داد، گفت:
»برادر، هنوز خوابى؟ با تو هستم، بلند شو …!«

با تردىد و لکنت زبان گفتم: »برادر، شما کى هستىد؟ از کجا آمده اىد؟ …«
گفت: »برادرجان، حاال وقت اىن حرف ها نىست؛ عراقى ها دارند مى آىند. بلند شو 
تا بروىم.« زىر شانه ام را گرفت و سعى کرد مرا از جا بلند کند. گفتم: »برادر، پاهاىم جان 

ندارند؛ بى حس شده اند. من نمى توانم راه بروم.«
او بدون توّجه به اىن گفتٔه من، دست چپم را دور گردن خود حلقه کرد و دست راستش 
را دور کمرم انداخت و با نىروىى مردانه، مرا از زمىن کند. با تمام وجود سعى کردم که پاى 

راست خود را بر زمىن بگذارم و خود نىز در راه رفتن، مشارکت کنم.
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حسىن و ماشاءاللّٰه نىز که با سر و صداى اىن برادر بىدار شده بودند، در حىرت و تعّجب، 
دست کمى از من نداشتند و در نگاه هاىشان ده ها سؤال موج مى زد. آنها هم به کمک من 
آمدند و همراه با آن برادر، مرا به سمت بىروِن بىشه بردند. آن برادر رزمنده در اىن حال گفت:
»من از گُردان ىا زهرا )س( هستم. دىشب روى تّپٔه شهىد برهانى عمل کردىم تا انهدام 
نىرو کنىم؛ از اىن محور که برمى گشتىم، شما را اىنجا پىدا کردىم.« گفتم: »شما که تنها 
هستى!« گفت: »نه، تعدادى دىگر هم هستند؛ من جلوتر حرکت مى کردم.« چند لحظه بعد، 

ىک ستون تقرىباً ده نفره را دىدم که از حاشىٔه بىشه، نزدىک مى شدند.
ستون که به ما رسىد، ىکى از رزمنده ها با صداى بلند گفت: »اىنها کجا بوده اند؟ چطورى 
اىنجا آمده اند؟« برادرى که مرا حمل مى کرد، گفت: »اىنها بّچه هاى برهانى هستند …« من حرف 
او را قطع کردم و گفتم: »ما چهارده روز است که اىنجا افتاده اىم؛ نمى توانستىم راه بروىم …« 
آنها با شنىدن اىن حرف، ما را در آغوش گرفتند و صورت  هاىمان را غرق بوسه کردند. برادرى که 
باالى سر ما آمده بود، رو به بّچه هاى گردان ىا زهرا )س( کرد و گفت: »ببىنىد، اىنها چهارده روز 
مقاومت کرده و اىنجا بى غذا مانده اند؛ آن وقت آىا    ما نمى توانىم ىک روز مقاومت کنىم و خود را 

به نىروهاى خودى برسانىم؟«
تپّٔه برهانى، نوشتٔه

حمىدرضا طالقانى )با تلخىص(
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شعر زىر از علىرضا قزوه، در توصىف جانبازى است که چشمان خوىش را در 
راه اىمان و اعتقادش، به درگاه خدا تقدىم داشته است. اىن سروده، آىىنٔه پاىدارى ها و 

اىثارگرى هاى جانبازان انقالب اسالمى است.

گاه �جا�ن �ن
ح، دو مر�ن رها ص�ج

ى صدا �ج
رد

ک
� 

ک
ر� و را �ت مان �ت �ش ن دو �پ صح

ر�ىم
ک

ا � �ج  ، دو ص�ن ا�ن �ى سش

جه �جال �ن��ىم �جال �

وار دل�ت ا�ن ل�ج د�ى
د2 �ى �ش

ر�ک �پ
ا�ج  ، �ت �ن �آ

و م �ت �ش رعٔه  �پ ار و �ن� مرن �ن

ار، �ج�ش �آ
و م �ت �ته اى ا�ن �ن�ش رو�ن�ن مو�ج �ن

و�ن گاه�ت  ، ه�ن ود ا�ن �جا�ن �ن ى �ش م
د، �ى ؤه �نورسش د ا�ن م�ى �ى�ک س�ج

د �ى حپ

طراح ابوالفضل عالى

توضىحات

1ــ صبح بسىار زود که تارىکى و روشنى درهم مى آمىزد؛ آن گونه که تشخىص گرگ از مىش دشوار است.
2ــ مقصود از لب دىوار دل »چشم« است؛ زىرا چشم، دىده بان قلعٔه دل است.
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1ــ با توّجه به خاطرٔه »تّپٔه برهانى«، روحّىات نوجوانان رزمنده را بىان کنىد.
2ــ از نظر نوىسنده، ماشاءاللّٰه چه خصوصّىات اخالقى داشت؟

3ــ دربارهٔ اىن اصطالحات توضىح دهىد: پاتک، انهدام نىرو، عمل کردن.
4ــ از دو سطر پاىانى درس تّپٔه برهانى چه نتىجه اى مى گىرىم؟

5 ــ شاعر روشناىى چشم جانباز را به چه چىزهاىى تشبىه کرده است؟
6 ــ چرا شاعر آفتاب را خار و خس چشم جانباز مى داند؟

7ــ منظور از »ىک سبد مىؤه خورشىد« چىست؟

آورده اند که …
ىکى در حرب ُاحد بود؛ گفت: بسىارى از صحابه شهىد شدند؛ آب برداشتم 
و گرِد تشنگان مى گشت تا که را رمقى از حىات باقى است. سه صحابه را مجروح 
ىافتم،  از تشنگى مى نالىدند. چون آب را به نزدىک ىکى بردم، گفت: »بدان دىگرى ده 
که از من تشنه تر است.« به نزد دوم بردم، به ِسُىم اشارت کرد، ِسُىم نىز به اّول اشارت 
کرد. به نزدىک اّول آمدم، از تشنگى هالک شده بود؛ به نزد دوم و  ِسُىم رفتم؛ نىز 

جان داده بودند.
وده اس�ت ن �نَسَ�ت �ب د�ى معا�ش اهل مرّو�ت �ب

د �ن د ر
ک

ى � م ر  ا �ش �ن �ت  ّو مر به  � د  �نو ِن  ا �ب ه  �ک
ر

گ
�ى� د �ى�ک �ت  ا ح�ى هر  �ب �ن  �ت  ا �تّ�ن ا به  �

د �ن د ر
ک

ى � م ر  ا �ى �ت �ن ا همه  �ى�ش  �نو  
ک

� هال
لد ٔه �ن رو�ن

خودآزماىى ?
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ن ا ر ها �ج رد  ر  �ج ا ن  و �پ م  �ى ر
گ

�ج� ا  �ت ر  ا دن �ج�گ

د �جاسش ده  �ى �ش �پ ى  رو�ن ر�ت�ت  ُ �ن را�ج  �ش کاو  هر 

مم �ش �پ
�ج  �آ ل  ا �و ا د  �ى �ى و

لگ �ج ن  �جا ر سا �جا 

�سر�ت �ج  �آ ده  �ى د رد  را  ما  د  �ن �ت اسش دن �ج�گ

د م �آ طا�ت�ت  جه  � ا�نم  �ج ان  �ن �ى �ن�ش �ج  سش ِح  ص�ج اى 

�ت �ت ع�ش راى  ما�ج ا�ن  مردم  ر�ش �ج ه  �ک ن  د�ى �ن حپ

دل ر  �ج ��ته  �ن�ش مهرى  گاران  رو�ن جه  � سعدى 

ا�ى�ت �ن َدر �ک َ ن �ت رح ا�ى �نم حکا�ى�ت ، �ش
د�ت لک �ن حپ

اران �ى وداع  رو�ن  د  رن �ى �ن ا�ه  �ن �گ  س�ن رن 
ک

�

دواران م�ى ا ط�  �ت د  سش �جا س�ن�ت  ه  �ک د  �ن دا

�جاران  ِ رو�ن جه  � ٭  محمل دد  �ن �ج �ن ر  �ت سش ر  �ج ا  �ت

اهکاران �ن
لگ م  �ش �پ  ، ام�ت �ى �ت رد  و  �پ ر�ىان 

گ
�

ه داران ام رو�ن ون سش دى �پ ر ما�ن ه د�ى ا�ن �ج� �ک

اران هرن ا�ن  �ى�ک  ااّل  �تم  �ن �گ �ن دل  دوه  ا�ن

گاران رو�ن جه  � ااّل  رد 
ک

� ى �توان  م �ن رون  �ى �ج

�اران
م�گ �ن جه  � اّل  ا �ت  �ن �گ �توان  ى  م �ن ى  �ت �جا

سعدى

حفظ کنىم
رو�ن وداع �ىاران
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1ــ آشناىى با جلوه ها و وىژگى هاى آثار ادبى جهان
2ــ آشناىى با نمونه هاىى دىگر از آثار ادبى جهان

3ــ آشناىى با برخى دىگر از چهره هاى ادبى جهان
4ــ کسب تواناىى بررسى و تحلىل آثار ادبى جهان

اهداف کّلى 
فصل:
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ادبّىات جهان

مطالعٔه ادبّىات سرزمىن ها و جوامع دىگر، عالوه بر اىنکه ما را با اندىشه ها، باورها و 
تحّوالت فرهنگى دىگر ملّت ها آشنا مى سازد، امکان مقاىسٔه آثار ادبى ارزشمند را نىز براى 
ما فراهم مى آورد. از اىن گذشته اگر نگاهى دقىق و نکته بىن داشته باشىم با مقاىسه و تطبىق 
آثار ادبى ملّت ها با هم، با تأثىرپذىرى ادبّىات ملل از ىکدىگر و تأثىرگذارى هاى آنها بر هم، 

بىشتر آشنا خواهىم شد.
و  روسّىه  انگلستان،  چون  کشورهاىى  ادبّىات  از  دىگرى  نمونه هاى  فصل  اىن  در 
هند را مطالعه مى کنىم. با مطالعٔه اىن آثار، بعضى از چهره هاى بزرگ ادبّىات جهان را نىز 

خواهىم شناخت.
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و  شاعر  )1616ــ1564(،  شکسپىر  وىلىام 
خالق  و  جهان  و  انگلستان  معروف  نوىس  نماىش نامه 
نماىش نامه هاى مشهورى چون هملت، مکبث، اتللو و 
لىرشاه است. او عالوه بر اىن نماىش نامه ها، سروده هاى 
کوتاهى دارد که به »غزلواره« معروف اند و مضمون آنها 
و مسائل اخالقى است.  بىشتر عشق، ستاىش جوانى 
در غزلواره هاى شکسپىر، زباِن روان و ساده با تصاوىِر 
بدىع و زىبا درهم مى آمىزند و کالمى شاعرانه مى آفرىنند. 
آنچه مى خوانىد ىکى از غزلواره هاى اوست که در آن هم 

جوانى را مى ستاىد و هم شعر خوىش را.

ن نهٔ  م را� �ت

د �ن و�ى ى �ج اِر ساحل راه م رن �ن جه سش ه � د اموا�ج �ک �ن هما�ن

د �ن ا�ج �ت ى سش ام �نو�ى�ش م ر�ج جه �وى �ن رن � �ى ِ �مر ما �ن �ت ا�ى د�ت

د ار�ن ى س�پ اى م ر �ج
گ

د�ى� جه �ى�ک ه ها � �ت �ى د�ت

د �ن و�ى ى �ج ى م ى�ش � ى ا�ن هم �پ ا�پ �ى ى �پ �ش
ا�ک �ش

و رد �ک

ود، وهر �نور �ج
گارى ا�ن �گ ه رو�ن والد�ت �ک

د، هاد�ن ر �ر�ش �ن ا�ج �ج ه �ت
ن گاه �ک د و �آ رن ى �ن جه �وى �جلو�ن م �

د1. �ن رن �ى ى �ن رم رن �ج �ى جه س�ت وه�ش را �
لک حن�ىم٭ سش رش

ک
�نسو�ن هاى �

د ى سا�ن اه م �ج �ت هاى �نو�ى�ش را �ت ود، موه�ج ده �ج ن�ش�ن � ه �ج مان �ک �ن
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مرد، رش ى �پ ى را م وا�ن ّره ٭ �ج مان �ن رى ، �ن �آ

د �ن
لک ى ا�ن ى ردم ارهاى موا�ن �ى ا سش �ج �ى روان �ن ر ا�ج �ج

د. �ش
ى �ک �ىع�ت را رد کام م ارد ط�ج وهرهاى �ن

و �گ

�ىس�ت هار �ن �ن ده را �ن �ن حپ رو�ى ِر و�ت�ت ه�ى
گ

د داِس ردو� �ن رن
گ

ا�ن �

د ى ما�ن اى م ر�ج ده �ج ام گار �ن ه رد رو�ن ن �ک را�نهٔ م ر �ت
گ

م�

د ا�ى و را �ج��ت وِه �ت
لک ُ ٔه  دهر، سش �ش �ى ا �پ �ن ِ �ج ِ دس�ت ا�نواس�ت جه �ن ا � �ت

، و�ت ا ال�ى ر �ت �ى ��پ
�ک ا�ن سش

ور د  �پ د سع�ى مٔه سع�ى ر�ج  �ت
لئون تولستوى در سال 1828 در جنوب مسکو به 
دنىا آمد و پس از 82 سال زندگى در همان روستاى محّل 
تولّدش، چشم از جهان فروبست. او از جملٔه نوىسندگان 
متعّهدى است که تىره روزى هاى جامعه اش را بررسى کرده 

و دربارٔه آنها اندىشىده است.
از مهم ترىن آثار تولستوى به جنگ و صلح، آناکارنىنا 
و رستاخىز باىد اشاره کرد. »سه پرسش« داستانى کوتاه از 

اوست که درون ماىٔه آن دعوت به نىکى و درستى است.

سه پرسش

ىک روز اىن فکر به سر تزار٭ افتاد که اگر همىشه بداند چه وقت باىد کارها را شروع 
کند، به چه چىزى توّجه کند و به چه چىزى بى توّجه باشد و مهم تر از همه، بداند که کدام 
کارش بىش از همه اهّمّىت دارد، در هىچ کارى ناموفّق نخواهد بود. پس در سرتاسر قلمرو 
خود چاووش٭ در داد که هر کس به او بىاموزد که چگونه زمان مناسب براى هر کار را 
اشتباه در تشخىص  از  بشناسد و چگونه  را  افراد  ارزشمندترىن  تشخىص دهد، چگونه 

مهم ترىن کارها جلوگىرى کند، جاىزه اى بزرگ به او خواهد داد.
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به پرسش هاىش پاسخ هاى گوناگون دادند.  به دربار تزار رفتند و  مردان اندىشه ور 
برخى به نخستىن پرسش تزار چنىن پاسخ گفتند که براى تشخىص بهترىن زمان انجام هر کار، 
باىد براى کارها برنامه هاى روزانه، ماهانه و ساالنه تهّىه کرد و آنها را موبه مو اجرا نمود. 
آنان گفتند که اىن، تنها راه تضمىن انجام هر کار در وقت مناسب آن است. برخى دىگر 
گفتند که از پىش تعىىن کردن زمان انجام کارها ناممکن است و مهم اىن است که انسان با 
وقت گذرانى بىهوده، خود را آشفته نسازد؛ به همٔه روىدادها توّجه داشته باشد و کارهاى 
الزم را انجام دهد. گروه سوم معتقد بودند که چون تزارها هىچ گاه به جرىان روىدادها توّجه 
نداشته اند، شاىد هىچ شهروندى به درستى نداند که هر کار را در چه زمانى باىد انجام داد. 
چهارمىن گروه گفتند که راىزنان٭ در مورد برخى کارها هىچ گاه نمى توانند نظر بدهند؛ زىرا 
شخص بى درنگ باىد تصمىم بگىرد که آنها را انجام بدهد ىا ندهد و براى تصمىم گرفتن، 
باىد بداند که چه پىشامدى رخ خواهد داد و اىن کار تنها از جادوگران برمى آىد. پس، براى 

دانستن مناسب ترىن زمان انجام هر کار فقط باىد با جادوگران راى زد.
پاسخ فرزانگان به پرسش دوم تزار نىز به همىن اندازه گونه گون بود. گروه اّول گفتند 
که او بىش از همه، به دستىاران حکومتى اش نىازمند است. گروه دوم بر اىن عقىده بودند 
که وى بىش از همه به کشىشان نىاز دارد. گروه سوم گفتند که او به پزشکان خود بىش 
از همه محتاج است و گروه چهارم معتقد بودند که نىاز تزار بىش از هر کس به جنگاوران 

خوىش است.
در پاسخ به سؤال سوم تزار در مورد مهم ترىن کارها، گروهى دانش اندوزى را مهم ترىن 
کار جهان مى دانستند؛ گروهى دىگر چىره دستى در نظام را و گروه سوم پرستش خداوند را.
چون پاسخ ها ناهمگون بودند، تزار با هىچ کدام موافقت نکرد و به هىچ کس جاىزه اى 
نداد. آنگاه تصمىم گرفت که براى ىافتن پاسخ درست پرسش هاىش با راهبى٭ راى زند٭ 

که در فرزانگى نام آور بود.
خود  نزد  را  فروتنان  تنها  و  نمى رفت  جا  هىچ  مى کرد؛  زندگى  جنگل  در  راهب 
مى پذىرفت. پس، تزار جامه اى ژنده پوشىد و پىش از رسىدن به کلبٔه راهب از اسب فرود 

آمد و تنها، با پاى پىاده، به راه افتاد و محافظانش را در مىان راه گذاشت.
وقتى به کلبه رسىد، راهب در جلو کلبه اش باغچه مى بست. همىن که تزار را دىد، 
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سالمش گفت و باز بى درنگ به کندن کَرت پرداخت. راهب، ضعىف و بارىک مىان بود و 
وقتى بىلش را به زمىن فرو مى برد و اندکى خاک برمى داشت؛ به دشوارى نفس مى کشىد.
تزار نزد او آمد و گفت: »اى راهب فرزانه، نزد تو آمده ام که به سه پرسشم پاسخ دهى:
ىکى اىنکه، کدام فرصت را براى شروع کارها از دست ندهم که اگر دهم پشىمان  شوم؟ 
دوم اىنکه، کدام کسان را برتر شمارم و به آنان توّجه کنم؟ آخر اىنکه، کدام کار از همه مهم تر 

است و بىش از همه باىد به انجامش هّمت کنم؟«
راهب به سخنان تزار گوش فرا داد اّما پاسخى به او نداد و دوباره کندِن کَرت را از 

سر گرفت.
تزار گفت: »خسته شده اى. بىل را به من بده تا کمکت کنم.«

راهب گفت: »متشکّرم« و آن گاه بىل را به او داد و روى زمىن نشست.
تزار پس از کندن دو کرت از کار دست کشىد و پرسش هاىش را تکرار کرد. راهب باز 
پاسخ نداد اّما از جا برخاست؛ به طرف بىل رفت و گفت: »حاال تو استراحت کن و بگذار …«
اّما تزار بىل را به او نداد و به کندن ادامه داد. ساعتى از پس ساعت دىگر گذشت. آنگاه 
که خورشىد در آن سوى درختان غروب مى کرد، تزار بىل را در خاک فرو برد و گفت: »اى 
فرزانه مرد، پىشت آمدم تا به سؤال هاىم پاسخ دهى. اگر نمى توانى، بگو تا به خانه برگردم.«

راهب گفت: »نگاه کن؛ کسى دارد آنجا مى دود. بىا بروىم ببىنىم کىست.« تزار به 
اطرافش نگاه کرد و دىد که مردى دوان دوان از جنگل مى آىد. مرد، با دستانش شکمش را 
چسبىده بود؛ خون از مىان انگشتانش جارى بود. او به سوى تزار دوىد و بر زمىن افتاد؛ 

چشمانش را بست؛ ناله اى آهسته سر داد و از هوش رفت.
تزار به راهب کمک کرد تا جامٔه مرد زخمى را درآورد؛ او زخمى بزرگ در شکم 
داشت. تزار زخم را خوب شست؛ با دستمالش و ىکى از لباۡس پاره هاى راهب آن را بست 
اّما خون همچنان از آن جارى بود. تزار بارها باند گرم و آغشته به خون را از روى زخم 

باز کرد و آن را شست و باز بست.
به هوش آمد و آب خواست. تزار آب  وقتى جرىان خون متوّقف شد، مرد زخمى 
خنک آورد و به مرد کمک کرد تا از آن بنوشد. در همان موقع، آفتاب غروب کرد و هوا 
خنک شد. تزار به کمک راهب، مرد زخمى را به کلبه برد و در بستر خواباند. مرد زخمى 
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همان طور که دراز کشىده بود، چشمانش را بست و آرام گرفت. تزار آنقدر از کار کردن 
و راه رفتن خسته شده بود که در آستانٔه در مثل مار چنبر٭ زد و چنان آسوده به خواب 
فرو  رفت که همٔه آن شب کوتاه تابستانى را در خواب بود. صبح روز بعد که از خواب بىدار 
شد، مّدتى طول کشىد تا ىادش بىاىد که کجاست و مرد غرىبه که در بستر خفته کىست؛ پس 

با چشمانى جوىا او را ورانداز کرد.
مرد همىن که دىد تزار از خواب برخاسته و نگاهش مى کند، با صداىى ضعىف گفت: 

»مرا ببخش.«
تزار گفت: »تو را نمى شناسم و دلىلى براى بخشودنت نمى ىابم.«

و  هستم  تو  دشمن  من  مى شناسم.  را  تو  من  اّما  نمى شناسى  مرا  »تو  گفت:  مرد 
قسم  خورده بودم که به سبب کشتن برادر و ضبط داراىى ام از تو انتقام بگىرم. مى دانستم که 
تو تنها نزد راهب آمده اى؛ اىن بود که تصمىم گرفتم هنگام بازگشت بکشمت. اّما ىک روز 
تمام گذشت و پىداىت نشد. وقتى از کمىنگاهم بىرون آمدم که بىابمت، به محافظانت برخوردم 
که مرا شناختند و زخمى ام کردند. از چنگشان گرىختم اّما اگر تو زخمم را نمى بستى، آنقدر 
از من خون مى رفت که مى مردم. من مى خواستم تو را بکشم اّما تو جانم را نجات دادى. 
اگر من زنده ماندم و تو ماىل بودى، وفادارترىن غالمت خواهم شد و به فرزندانم نىز چنىن 

خواهم گفت. مرا ببخش.«
تزار بسىار شادمان شد که به اىن آسانى با دشمنش آشتى کرده است. و نه تنها او را 
بخشود بلکه به پزشک خوىش و نوکرانش گفت که همراه او برگردند و قول داد که اموالش را 
پس بدهد. پس از اىن که مرد زخمى کلبه را ترک کرد، تزار براى ىافتن راهب از کلبه بىرون 
رفت. مى خواست پىش از بازگشت، ىک بار دىگر از او بخواهد که به سؤال هاىش پاسخ دهد. 
راهب در جلو باغچه اى که روز پىش بسته بود، زانو زده بود و در کَرت ها سبزى مى کاشت.
تزار به سراغ او رفت و گفت: »اى فرزانه مرد، براى آخرىن بار از تو خواهش مى کنم 

که به سؤال هاىم پاسخ دهى.«
راهب، همان طور که چمباتمه نشسته بود، به سرتا پاى تزار نگاه کرد و گفت: »همىن 

حاال هم به جواب سؤال هاىت رسىده اى.«
تزار گفت: »چطور؟«
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راهب گفت: »اگر دىروز بر ضعف من رحم نکرده بودى و به جاى کندن اىن کرت ها، 
تنهاىم گذاشته بودى، آن شخص به تو حمله مى کرد و از ترک کردن من پشىمان مى شدى. 
پس، آن هنگام بهترىن زمان براى کندن کرت ها بود و من مهم ترىن کسى بودم که تو مى باىست 
به او توّجه مى کردى و مهم ترىن کارت کمک به من بود. پس زمانى که آن مرد دوان دوان 
آمد؛ بهترىن زمان براى مراقبت تو از او فرا رسىد؛ زىرا اگر زخمش را نبسته بودى، بدون 
آشتى با تو مى مرد. پس او مهم ترىن کسى بود که باىد به او توّجه مى کردى و آنچه کردى 
مهم ترىن کار بود. اکنون بدان که فقط ىک زمان بسىار مهّم وجود دارد و آن »حال« است 
و مهم ترىن کس آن کس است که اکنون مى بىنى؛ زىرا هىچ گاه نمى دانى که آىا کس دىگرى 
نىز خواهد بود که با او روبه رو شوى ىا نه و مهم ترىن کار، نىکى کردن به اوست؛ زىرا انسان 

تنها براى نىکى کردن آفرىده شده است.«

خودآزماىى

توضىحات

?

1ــ حوادث ناگوار، شکوه جوانى را تهدىد مى کنند.

1ــ چرا شاعر والدت را از گوهر نور مى داند؟
2ــ در شعر »ترانٔه من« مقصود از تاج و موهبت چىست؟

3ــ در مصراع پاىانى شعر »ترانٔه من« مرجع ضمىر »تو« چه کسى است؟
4ــ مقصود تزار از طرح پرسش ها چه بود؟

5 ــ تزار پاسخ پرسش هاى خود را چگونه از راهب درىافت کرد؟
6 ــ پاسخ شما به پرسش سوم تزار چىست؟


