فصل ا ّول

ک
ک
چ�
ش�م دل ب� زا�� ن �ه �ج ان ب � ی� ن� ی

� ،آ�ن ب � ی� ن� ی
آ� ن چ��ه �ن اد ی� د� ن ی اس ت

هاتف اصفهانی
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1

5

ک
ک
پ
��ی ش� زا� یا� ن اه ف��ر م ی�ردم خ� دا
م
ق� صّه اه
ق�ص ِر
اد� ِاه
ث�ل
پ� ش
ج
عا� و ب�لور
پ�ا� یه اهی ب�ُرج� ش� زا�
ماه ،ب� قر�ِ ک�و�چ ک � ی زا� ت � ج
ا� او

رعد و ب� قر� ش� ب
� ،ط ن� ی� ن خ� ن� ده شا�
یه� ک
�
چ � �س زا� �ج ای او آ � گاه ن ی�س ت
خ��گ
آ�ن خ� دا ب � ی رحم ب�ود و ش م� ی� ن
ب�ود،

12

ّاما

رد

م�یان

ما

� بن�ود

خ�ا�نه   ای

دارد

م�یان

با�راه

خ� ش� ت� ی زا� الماس و خ� ش� ت� ی زا� طال
�
ب�ر س ِر ت خ� ت� ی ن��ش س ت�ه ب�ا غ�رور
ک
هر س ت�اره ،پ�ول� ی زا� ت � ج
ا� او
س
ی�ل و ط فو�ان ،ن�عرهٔ ت�و ف� ن� ده شا�
ک
یه چ�� �س را رد ح ض� ش
�
ور� راه ن ی�س ت
خ�ا�نه ش
  ا� رد آ�سمان   ،دور زا� ز�م ی� ن

مهر   ب�ان و ساده و ز� ی��با � بن�ود

10

�
رد دل او دوس ت� ی �ج یا� ی �ن دا ش� ت

هر چ�ه م ی پ�رس ی� دم زا� �خود زا� خ� دا
گ
�
ز�ود م ی� ف� ت� ن� د « :ی   ا� ن ،کار خ� داس ت

� م ن رد ن� زما� و رد دعا
ن� ی ّ� ت
گ
پ
�ی� ش� زا� ا ی��نها خ�اطرم دل� ی�ر ب�ود
ک ک
ت�ا �ه ی�� ش� ب
� پ� در
� رد دس ت
� ،دس ت
ک
 15رد م�یان راه ،رد ی�� روس ت�ا
ک
�؟
ز�ود پ�رس ی� دم پ� در ،ا ی� ن��جا ��جاس ت
گ
ک
�    « :ا ی� ن��جا می ش�ود ی�� لح ظ�ه ما�ن د
��ف ت
ک
� و ی
رو� ی ت� زا�ه �رد
ب�ا و ض� یو� ی دس ت
گ
� خ�گ
�
ف
�
�
م
�
تم
�
ش� :پس آ�ن خ� دای ش ی� ن
گ
�
س
�ف
ب
آ
خ
ی
�
�
�
ا
ر
20
ی
�
او
ه
�
ا
ری
   �
«
:
�
ت
ت
نٔ
ک
�
مهر ب�ان و ساده و ب � ی� ی��نه اس ت
�خ
�
� ش�م و د ش م ن� ی
ت
عاد� او ن�ی س ت
ف
�
ت� زا�ه �هم ی� دم :خ� دای�م یا� ن خ� داس ت
ک
دوس ت� ی زا� م ن � به م ن ن��ز د ی�� ت�ر

  

 25می ت�وا ن�م ب�عد زا� یا� ن ،ب�ا یا� ن خ� دا

مهر ب�ا� ن ی

ه
ی چ��

مع ن� یا� ی

�
�ن دا ش� ت

زا� ز�م ی� ن زا� آ�سمان زا� با�راه

�   »
پ�رس و ج�و زا� کار او کاری �خ طاس ت
�خ
� زا� ش�م خ� دا
ت�رس ب�ود و و شح� ت

زا� خ� دا رد ذ�ه ن�م یا� ن ت� صو ی�ر ب�ود
ک
راه ا ف��ت ادم � به ق� صد ی�� س ف�ر

خ�ا�نه   ای د ی� د ی�م� ،خ ب
و� و آ � ش� ن�ا

گ
� :ا ی� ن��جا خ�ا�نه ٔ �خ ب
�
��ف ت
و� خ� داس ت
گ
و�  ،ن� زما�ی ساده �خوا�ن د
�و�ش ه   ای خ�ل ت
گ
گ
ک
� و � یو� ی ت � زا�ه �رد»
ب�ا دل �خود � ف� ت

خ�ا�نه ش
�؟ ا ی� ن��جا رد ز�م ی� ن؟
   ا� ا ی� ن��جاس ت
گل
�
ف� شر�اه�ی ش� زا� ی�م و ب�ور ی�اس ت
م
�
ث�ل ن�وری رد دل آ ی�� ی��نه اس ت

�ن ام او ن�ور و ن��ش ا ن� ش� رو ش� ن� ی»

�
یا� ن خ� دای مهر ب�ان و آ� ش  � ن�اس ت
گ گ
ک
زا� ر� �ردن � به م ن ن��ز د ی�� �رت
ک
� ،پ�ا� و ب � ی ر ی�ا
� ب�ا ش�م ،دوس ت
دوس ت

به قول پرستو ،قیصر امین پور
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 .1شاعر در مصراع «   اینجا خان ۀ خوب خداست» به چه نکته ای اشاره دارد؟
 .2درک و دریافت خود را از مصراع « نام او نور و نشانش روشنی » بیان کنید.
 .3چه راههایی برای شناخت خداوند هستی وجود دارد؟
. ............................................................................................................................... .4

در سال پیش با مفهوم زبان و ادبیات و تفاوت آن دو آشنا شدیم .میدانیم که
ساختمان زبان از عناصری تشکیل میشود .واژهها و جملههای زبان ،مانند ظرفهایی
هستند که فکر ما را در خود جای میدهند .ما باید هنگام خواندن هر اثر و شنیدن گفتار
هر شخص ،با درنگ و تأمل ،نحوۀ گزینش واژهها و زمینۀ فکری آن را جست و جو کنیم؛
توجه کرد.
پس برای درک بهتر هر اثر باید به «ساختار» و «محتوا»  ی آن ّ
برای بررسی ساختار (شکل بیرونی) هر اثر ،میتوانیم از این پرسشها بهره بگیریم.
متن اثر ،به «  نثر» است یا به «  نظم»؟
شیوۀ بیان نوشته  « ،زبانی» است یا «  ادبی»؟
واژههای متن ،ساده و قابل فهم هستند یا دشوار و دیریاب؟
توجه به این پرسشها ،شعر «ستایش» و «درس ا ّول» را از نظر ساختار با
اکنون با ّ
هم مقایسه کنید.
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ت وگو کنید.
 .1دربارۀ زمینۀ فکری شعر «ستایش» در گروهها گف 
 .2دربارۀ ارتباط مفهوم آیۀ زیر با متن درس پس از تأ ّمل و ّ
ت وگو کنید.
تفکر ،گف 
رگ گردن به شما نزدیکتریم( ».سوره «  ق» ،آیه )16
«ما از ِ

 .1از متن «ستایش» و «درس ا ّول» واژه هایی بیابید که در آنها یکی از حروف «  ذ ،ز ،ض،
ظ» به کار رفته باشد.
 .2جدول زیر را کامل کنید.
فعل

بن مضارع

مصدر

زمان

رفت
دارد

 .3ردیف و قافیه را در بیت هشتم و هجدهم شعر «پیش از این ها» مشخّ ص کنید.
 .٤سعدی در بیت زیر ،به کدام داستانهای مذهبی اشاره دارد؟
گروهی بر آتش بَ َرد ز آب نیل»
«  گلستان کند آتشی بر خلیل

در زبان فارسی ،بعضی حروف ،مانند «ذ ،ز ،ض ،ظ» تل ّفظ یکسان دارند
ا ّما شکل نوشتاری آنها متفاوت است؛ با د ّقت در معنا ،به امالی این گونه کلمات

توجه کنید.
ّ
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ب ب�
ب ص ب�
س
م س
�
ز
رو�ی غ�ال ی گ�و ف� ن�دان ار�ا ش� را �ه حرا رد .گ�و ف� ن�دان رد د ش� ت
سر�گرم چ�را �بود ن�د �که مسا�فری زا� راه رس ی�د و ب�ا ید�دن نا� ب�وه گ�وس ف� ن�دان ،ب�ه س غ
را�
ی
آ�ن غ�الم ( چ� پو�ان) ر�ف� و �گ�ف� :ز ی� ه س
��� ،کی را ب�ه من ب�ده».
«ا� ا ن مه گ�و ف� ن�دا ن� ت
ت
ت
ب
ی
�
چ
�
«�ه ،نمی ت�وا ن�م ا�ن کار را ��ک�نم؛ هر�گ�ز !».
� :ن
� پو�ان گ� ف ت
ب
� �
�   « :ی��کی را ب�ه من � ف� ش
رو�».
مسا فر گ� ف ت
م ن�� ی
چ
�
س
�».
� پو�ان گ� ف ت
� « :گ�و ف� ن�دان زا� آ� ِن ن س ت
ب
�گ گ ب
�
� « :خ�داو ن� ش
ر� ِ� بُ�رد».
د� را � گ�وی �که
مرد گ� ف ت
ب
غ�الم �گ�ف� :ب
«�ه خ�دای چ�ه � گ�و�ی م»؟!
ت

رسالۀ ُق َ
شیریّه
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ا�گر

ب
� ت�وا�نی ب�ه

ی
ا� را ب�ه    کار� گ ی�ری ت�ا
ا ن�د  � ش�ه ت
ی
ب
ی
را� آ��فر� ن� ش� پ �ی � ب�ری ،دال�لی
ز

�
� ب
ده
� �که آ��فر  �ی�ن ن� ٔ
رو ش ن �ه ت�و خ�واه ن�د گ� ف ت

�
ه
�
مور چ� ٔه ک� چو�ک ،مان آ� ف یر�دگار رد خ� ت
ب��ز گ �
�.
ر� خرماس ت

زا� ش��گ�ف�تی های آ��فر ی� ن� ش� خ�ال ق� ب�ی هم ت�ا ،اسرار پ� چی�� ی� ٔ ح� ی�
ا�ان
ما�ه رد آ�� ف یر�دن �خ فّ� ش
ده ک ن

چ
ی
رو� �که همه چ� ی��ز را می �گ ش� یا�د � ،ش�ما ن� ش�ان را می   ب� ن�دد؛ ز��را �خ فّ� ش
ا�
� .رو ش�� نی ز
اس ت

� �که هر    چ� ی��ز را ب�ه خ� ب
زا� حر� ک� رد ن�ور رد� شخ�ان ن�ا ت�وان اس� و ت�ار    ی��کی ش� ب
وا�
ت
ت

ب
ب
چ�
رو� پ�لک ها را �ر س ی�اهی ید�ده ها
�فرومی �رد ،ش�مان آ� ن�ها را ب� زا� می � ک ن�د؛ �پس او رد ز

ی
ب
پ
دا�د و ش� ب
رو�ی خ�ود را
� را چ�و ن�ان چ�را غ�ی �رمی �گ�ز ی� ن�د ت�ا رد �ر ت�و ت�ار  ��کی آ�ن ،ز
می ا ن� ز

ج
ج�
س
� و�و � ک ن�د.
ت

ی
ی ب
پ
پ
روا� آ��نها آ�� ف یر�د ،ا�ن ب�ال ها هم نا� ن�د الله های
�روردگار ،ب�ال
ها�ی �رای � ز

ر� های اصلی ،اما ت�و ج�ای گ
و� ا ن�د؛ ب�ی     پ�ر و ب�دون گ
گ� ش
ر� ها و ن� ش� نا�ه های آ�ن را
17

ب
ب
م
ب�ه خ�و ب  �ی ،می � ی�� نی؛ ب�ال ی
ها�ی �که ،ن�ه آ�ن ق�در ن� زا� ک� هس ت� ن�د �که ردهم � ش��ک�ن ن�د و ن�ه چ� ن�دان ح�کم

س�� ی
چ
پ
روا� می �ک�ن ن�د � .ف زر� ن�دان زا�
� که ن گ�� نی �ک�ن ن�د .رد حالی �که � ف زر� ن�دا ن� ش�ان ب�ه آ��نها �س ب� ی�ده ا ن�د � ،ز
پ
�ی
ج �نم
ه
ب
روا�
در� � ز
ماردا ن� ش�ان �دا ی ش�و ن�د ت�ا آ�ن �نگام �که ا ن�دام ش�ان ن�روم ن�د ش�ود و �ال ها ،ق� ت

� �
�
ب
پ
�.
کردن � ی�دا � ک ن�د و �د نا� ن�د �که راه ز� ن�د گی کردن �کدام اس ت

ی
ب
س ب
��
ا� ک ن�ون ا�گر می خ�واهی ،رد مورد ش گ�ف�تی آ��فر� ن� ش� مل�خ � ،خن � گ�و �که خ�دا �رای او دو

چ
و� پ �� نهان ،و دها�نی م ت� ن�اس ب
� ش�م سر�خ و دو حد ق�ه ،چ�و ن�ان ماه ت� با�ان آ�� ف یر�د ،و ب�ه او گ� ش
�

ب�
پی
ا ن�دام ش� � شخ� ی�د .مل�خ  ،حواسی ن� ی�روم ن�د و دو د ن�دان �� ش� ی�ن دارد �که � گ ی�اهان را می    چ� ی� ن�د و دو

ب
مل م �
در� د�فع آ��نها
پ�ای داس م نا� ن�د �که ا ش� ی�ا را �رمی دارد� .ک ش� ز
اور�ان زا� �خ ها ی ت رس ن�د و ق� ت
ی
ی
مل
مّ
ح �
دا�ه وارد � شک� ت��ز ار می ش�و ن�د و آ� ن چ��ه م�ل
را ن�دار ن�د؛ �تی ا گر همه ت�حد ش�و ن�د� ،خ ها ،ن��روم ن� ن
ن��گ ش� ب ی ن�� ی
��
�.
دار ن�د ،می خ�ور ن�د؛ رد حالی �که ت�مام ا ن�دام ش�ان ،ب�ه ا ن� ز
دا� ٔه ی�ک ا ت
ار�ک س ت

ب
� او ب�ا چ� ش�م و ا ن�د ی� ش�ه ا ن�سان ک
� �خل ق�
ب�ه مور چ�ه و ک�و چ��کی ج��ثّه آ�ن � ن��گر �که چ� گ� نو�ه ع ظ�م
رد�
ت
ت
ٔ
ٔ
� چ�
ب
ب�
ی
م
�نم
رو�ی خ�ود ت� ش
ال�
� آ�وردن ز
ی ش�ود� .نگاه کن گ� نو�ه روی ز�م�ن راه ی رود و رای �ه دس ت

ب
ی
ف�
ب
ال�ه خ�ود می ب�رد و ج
رد�ای�گاه و��ژ ه ،ن��گه می دارد و رد صل �گرما �رای
می � ک ن�د .او ن
دا�ه ها را �ه ن ٔ

ی
��
خ� ک
و�د .ا�گر ا ن�د�ی ش�ه �ک� نی ،زا� آ��فر� ن� ش� مور چ�ه چد�ار ش گ�ف�تی خ�واهی ش�د!
ورا� ز�مس ت�ان می ک� ش

� ی��
زا� ش��گ� ف �� ی � ی� پ�
� �که خ�داو ن�د آ�ن را رد
� ا ن گ��ز ت ر ن ر ن�دگان رد آ� فر ن ش� ،طاووس اس ت
ت

ی
ی �
پ
اس ت�وارت�ر�ن ش کل ب� ی�ا� ف یر�د؛ ب�ا ب�ال های ز�ی� ب�ا �که �رهای آ�ن ب�ه روی ی��کد��گر نا� ب�ا ش� ت�ه ش�ده و دُ م
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ب
چ
�
�گ
چ�
ی سا�د؛
� �که طاووس آ�ن را �رسر خ�ود سای� ب�ان م ز
شک� ی�ده شا� �که آ�ن را �و ن�ان ت�ری ش�وده اس ت

پ
ب� �
� ب ب � شک��
� .ا�گر ر ن�گ های �رهای طاووس را
گ� یو ی �اد�ان تی اس ت
� �که ن�ا خ�دا آ�ن را را فرا ش� ت�ه اس ت

ه �
ب ی �
گل
ی ت� ب ��
� �که زا� ش� ک�و ف�ه های ر ن�گار ن�گ
�« :دس ت�ه ی اس ت
�ه رو� ی�د نی های ز�م�ن ش�� ی�ه ک نی ،خ�وا ی گ� ف ت

گ
� ه
ب
دسا�ی،
�» ،و ا�گر آ�ن را ب�ا پ�ار چ�ه های �پو ش� ی�د�نی هم نا� ن� ز
ل های �هاری فرا م آ�مده اس ت
ی ب پ� ن� ق�
چ
� .پ�رهای طاووس ،چ�و ن�ان ب� گ
ر� �خ�ز ان ید�ده،
�ون پ�ار چ�ه های ز���ای ر ش� و �نگار اس ت
ی
�
می ر ی��ز د و ب
دو�اره می ی
رو�د ت�ا د��گر ب�ار ش کل و ر ن�گ ز�ی� ب�ای
ی
پ
ما�ای ��کی زا� �رهای
گ��ذ ش� ت� ٔه خ�ود را ب� زا� ی� با�د .ا�گر رد ت� ش

ّ
� �ک� نی ،لح ظ�ه ای ب�ه سر خ�ی گل ،و لح ظ�ه ای
طاووس د ق� ت
د ی��گر ب�ه س ب��ز ی و گاه ب�ه ز�ردی ز� ِر ن� ب
ا�� ،جلوه می � ک ن�د.

ب
را� �گردن طاووس ،ب�ه ج�ای ی�ال ،کاکلی
�ر � ف ز

سب
پ� ن� ق�
ی
� .رد اط ف
را�
��ز ر ن�گ و ر ش� و ن�گار رو� ی�ده اس ت
ب
�
�گرد ن ش� ،گ� یو�ا چ�اردی س ی�اه ا ف�� ک ن�ده ،پ� ن�داری ب�ا ر ن�گ س��ز

ت � ن�دی ردهم آ�    م ی�� خ ت�ه �که رد � ک ن�ار ش� ف
کا� گ�و ش� ش�� ،جل ٔوه خ�اصی
�م �� م
ف� �که طاووس زا� آ�ن رد
دارد .ک ت�ر ر ن گی ی ت�وان ی�ا� ت

م
ا�د.
ا ن�دا ش� ن�دا ش� ت�ه ب� ش

نهج البالغه ،بخش خطبه ها
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ک
ک
ف�
راس ت� ی را �س ن�می دا�ن د �ه رد صل ب�هار
ک ک
ک
ع ق�ل اه ح ی�ران ش�ود ��ز خ� ِ
ا� ت �ار ی� ِ� َ ن��ژ َ �ن د
ک
�
چ�ون ن� پ�رسی یکا� ن �تماث ی�ل زا� ��جا آ�مد پ� د ی� د؟

١

ک
ب� قر� زا� ش� قو�ِ �ه می خ� ن� دد ب� د ی  � ن سان ق�اه ق�اه؟

ک
گ
ک
�
غ
�
5
�
ی
�
�
ت
�
س
ق
ص
ب
ی
ل
آ
� �ن ت
ور � ِر ماهر �ه � ی ی� ِد �ر
ت

ک گ
زا� ��جا �ردد پ� د ی� دار ،یا� ن همه ن� ق� ش� و ن �گار؟
چ�ون ب� آر� ی� د یا� ن همه گلاهی ن��غ�ز ِ کامکار؟
ک
چ�ون ن ج�� یو� ی یکا� ن ت� ی
صاو�ر زا� ��جا ش� د آ ش��کار؟

ک گ
با�ر زا� جه� ِر �ه می�ر ی� د ب� د ی  � ن سان ز�ار ز�ار؟

ور� ب َ� َرد ب�ر ص�فح ٔه هس ت� ی � به کار؟
یا� ن همه ص ت

قاآنی شیرازی

 .1در بیت آخر شعر «صورتگر ماهر» به کدام یک از نام های خداوند اشاره شده است؟
 .2چه شگفتیهای دیگری از زندگی مورچه میدانید؟
 .3چرا خداوند ،در قرآن کریم ،انسان را به اندیشیدن در شگفتی های خلقت دعوت میکند؟
.4
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. ...............................................................................................................................

ارکان تشبیه

در متن درس ،بخشی از شگفتیهای آفرینش ،مانند خفّاش ،ملخ ،مورچه و طاووس،
به د ّقت توصیف شده است.
بهرهگیری از حواس پنجگانه ،ما را در درک بهتر زیباییهای آفرینش کمک میکند.
به نظر شما ،در توصیف رنگهای پر طاووس ،کدام حس ،بیش از بقیه به کار آمده است؟
با خوب نگریستن به پدیدهها و محیط اطراف خود و تأمل در ویژگیهای آنها به دانش
و آگاهی زیادی دست مییابیم .د ّقت در نگاه کردن و خوب دیدن ،یکی از راههای تقویت
ذهن و تواناییهای زبان است .برای اینکه توصیفها آسان و دقیقتر صورت گیرد ،میتوان
از آرایۀ«تشبیه» استفاده کرد.
برای بهتر شناساندن زیباییهای خلقت طاووس ،آن
در این درس ،امام علی
را به چیزهای مختلفی تشبیه کرده است؛ « ُدم کشیدۀ طاووس» را به «چتر گشوده» و
«بادبان   کشتی» ،و پرهایش را به «  برگ خزان دیده» مانند نموده است.
اکنون دقیقتر و گسترده تر ،موضوع تشبیه را بررسی میکنیم:
گل پر نقش و نگار ،رنگارنگ است».
«پرهای طاووس ،مانند دسته ِ
با اندکی د ّقت درمییابیم که این تشبیه ،چهار رکن یا قسمت دارد:
رکن ا ّول (مشبه)« ،پرهای طاووس» است که به چیزی تشبیه شده است.
گل پر نقش و نگار» است که «پرهای طاووس»
	 رکن دوم (مشبه به)« ،دسته ِ
به آن مانند شده است.
	 رکن سوم (وجه شبه) ،شباهتی است که بین این دو وجود دارد .آیا میدانید
شباهت آنها در چیست؟
	 رکن چهارم (ادات تشبیه) ،کلمهای است که شباهت «پرهای طاووس» را به
«دستۀ گل» برقرار میسازد .در مثال باال ،کلمۀ «  مانند» این نقش را دارد.
گاهی اوقات ،رکن سوم و چهارم حذف میشود.
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 .1دربارۀ «  شگفتیهای آسمان» ،از منابع مناسب ،مطالبی را فراهم آورید و آن را در کالس
بخوانید و دربارۀ آن گفت وگو کنید.
 .2در ابیات زیر« ،خفّاش» و «طاووس» به عنوان نشانه به کار رفتهاند؛ دربارۀ مفهوم نمادین
هر یک از آنها تحقیق و گفت و گو کنید.
نور خورشید در جهان ،فاش است

آفت از ضعف چشم خفّاش است

طاووس را به نقش و نگاری که هست ،خلق

تحسین کنند و او خجل از پای زشت خویش

(ســنایی)
(سعدی)

 .1در متن درس ،کلمه هایی بیابید که یکی از حروف زیر ،در آنها به کار رفته باشد؛ سپس آنها
را بنویسید« .ت ،ط»« ،ث ،س ،ص»  «،ق ،غ»
 .2ارکان تشبیه را در هر یک از موارد زیر مشخّ ص کنید.
ملخ ،دو پای داس مانند دارد که با آنها اشیا را برمیدارد.
مهربان و ساده و بیکینه است

مثل نوری در دل آیینه است

 .3به کمک واژۀ زیر ،یک تشبیه بنویسید ،بهطوری که همۀ ارکان تشبیه را دارا باشد.
خورشید. .................................................................................................................................. :

 .4شاعر در سرودۀ «صورتگر ماهر» به کدام پدیده های خلقت اشاره کرده است؟

بین واژه ها ،فاصلۀ معیّنی وجود دارد که به آن «فاصلۀ میان واژه ای» می گویند؛ رعایت نکردن

فاصلۀ مناسب بین حرف های یک کلمه یا کلمات یک جمله ،در خواندن آنها ابهام ایجاد می کند؛
مانند:
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او هر روزنامه ای می خواند.

او هر روز نامه ای می خواند.

خاک تشنه تکانی خورد و ذ ّرات ریز آن جابه جا شدند .جنب و جوشی ناآشنا ،زمین تیره را در
خود گرفت .موجود تازه ،سر از خاک بیرون آورد .جوانه ای در حال به دنیا آمدن بود.
جوانه تالش می کرد سرش را از دل خاک تیره بیرون بیاورد .ذ ّرات سنگین خاک را کنار
می زد .دستش را به دانه های شن می گرفت و خودش را باال می کشید .سرانجام ،پس از چند
ساعت تالش ،آرام آرام سینۀ خاک را شکافت و سرش را بیرون آورد .پیش پایش سنگ بزرگی
بر زمین نشسته بود.
جوانه نگاهی به سنگ کرد؛ نفس راحتی کشید و گفت« :آه ،نمی دانی زیر زمین چقدر
تاریک بود!»
بعد سرش را باال آورد و به آسمان نگاه کرد .خورشید نور گرمش را به صورت او پاشید.
جوانه اخم هایش را در هم کشید .سنگ لبخندی زد و با مهربانی گفت« :جوانۀ عزیز ،به سرزمین
ما خوش آمدی! سال هاست که در اینجا جوانه ای سر از خاک بیرون نیاورده است!»
جوانه با نگرانی به اطراف نگاه کرد .سنگ پرسید« :به دنبال چیزی می گردی؟»
جوانه گفت« :بله ،تشنه ام ،آب می خواهم».
سنگ گفت« :اینجا سرزمین خشک و بی آبی است .تو تنها جوانه ای هستی که در این
سرزمین بی حاصل سر از خاک بیرون آورده ای».
جوانه دوباره نگاه نگرانش را به اطراف دوخت و لب های خشکش را چند بار باز و بسته کرد.
تشنگی او را بی تاب کرده بود .با ناراحتی گفت« :من جوانۀ کوچکی هستم .به آب نیاز دارم .اگر
آب به من نرسد ،از تشنگی می میرم!»
سنگ گفت« :تو جوانۀ زیبایی هستی! تو به این سرزمین بی حاصل شادی و طراوت
بخشیده ای .من برای نجات تو ،آب را از هرجا که باشد ،به این سرزمین خشک دعوت می کنم».
جوانه دهان خشکش را باز کرد تا چیزی بگوید ا ّما اندوه تشنگی و خستگی راه ،او را از پای
درآورده بود .سرش را روی زانوی سنگ گذاشت و بی حال و خسته به خواب رفت.
سنجاقک زیبایی بال    زنان از راه رسید .بال های ظریف سنجاقک در روشنایی روز
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می درخشید .باالی سرسنگ که رسید ،سنگ از زیر بال های او آسمان را نگاه کرد .آسمان
از زیر بال های سنجاقک ،آبی تر دیده می شد .سنجاقک کمی دور و بر جوانه چرخید و بعد
کنار سنگ روی زمین نشست.
سنجاقک رو به سنگ کرد و گفت« :دیروز ،وقتی از اینجا می گذشتم ،جوانه ای در
کنار تو نبود».
سنگ گفت  « :این جوانۀ زیبا ،همین چند لحظۀ پیش سر از خاک بیرون آورد ا ّما
تشنگی و خستگی راه ،او را از پای درآورده است .اگر آب به او نرسد ،در این سرزمین گرم
و خشک از تشنگی می میرد .من در جست وجوی راهی هستم تا جوانه را از مرگ نجات
بدهم».
سنجاقک گفت« :تو سنگ مهربانی هستی ولی سنگ چطور می تواند به یک گیاه
تشنه کمک کند؟!»
سنگ گفت « :اگر تو کمک کنی ،ریشۀ خشک این جوانه سیراب می شود .من مرداب
پیری را می شناسم که سال هاست در چند قدمی اینجا به خواب رفته است .سنجاقک
مهربان! پیش مرداب برو و او را از خواب بیدار کن .به او بگو در نزدیکی تو جوانه ای در
حال مرگ است .بگو ،اگر خودت را به او برسانی ،سبز می شود و همه جا را از زیبایی و
عطر خود پر می کند».
سنجاقک به هوا پرید .بال های توری اش را تکان داد و فریاد زد« :من برای جوانه
آب می آورم».
جوانه با شنیدن اسم آب ،چشم هایش را باز کرد و سرش را باال آورد و سنجاقک
را ،تا زمانی که در افق از نظر ناپدید می شد ،نگاه کرد .بعد جوانه لبخند غمگینی زد .نور
کم رنگ شادی ،در قلبش جان گرفت .با خوش حالی و امید دوباره سرش را روی زانوی
سنگ گذاشت و چشم هایش را بست.
سنگ با بی صبری در انتظار بازگشت سنجاقک بود .گاهی چشم هایش را می بست
و به فکر فرو می رفت .به سبزه ها و جوانه های بی شماری فکر می کرد که پس از
جاری شدن مرداب ،به دنیا می آیند.
هوا گرم تر شده بود .خورشید هر لحظه نور گرم و سوزانش را بیشتر
بر سینۀ زمین پهن می کرد .در اطراف سنگ ،همه چیز آرام بود.
تنها گاهی بوته های خار ،تکانی می خوردند و یا صدای خزیدن
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حشره ای بر زمین گرم ،به گوش می رسید .سنگ خسته بود .پشتش از تابش نور خورشید
گرم شده بود .چشم هایش را برهم گذاشت و آرام آرام به خواب رفت ا ّما ناگهان از دنیای
خواب و خیال بیرون آمد و دوباره به افق خیره شد .اندیشۀ تشنگی جوانه ،لحظه ای او را
آرام نمی گذاشت .سنگ در انتظار بازگشت سنجاقک ،لحظه ها را می شمرد.
سنجاقک بال زنان خود را به مرداب رساند .مرداب آسوده و بی خیال زیر نور داغ
خورشید دراز کشیده و به خواب رفته بود .کمی آن طرف تر ،گیاه کوچکی از تشنگی
مرده   بود .دست های گیاه به طرف مرداب دراز شده بود؛ مثل این
بود که در آخرین لحظه های زندگی خود می خواسته چیزی به
مرداب بگوید.
سنجاقک به مرداب که از زندگی آرام و یک نواختش راضی
بود ،نگاه کرد .قلبش از درد فشرده شد .بال هایش را به هم زد
و روی یکی از نی های درون مرداب نشست و آن را تکان داد.
مرداب حرکتی کرد و با ناراحتی گفت« :چه کسی می خواهد
خواب راحت را از من بگیرد؟»
سنجاقک گفت« :دوست من! در چند قدمی تو جوانه ای
در  حال مرگ است .جوانه تشنه است و آب می خواهد .اگر خودت
را به او برسانی ،سبز می شود و همه جا را از زیبایی و عطر خود
پرمی کند».
مرداب اخم هایش را درهم کشید و گفت  « :من سرسبزی و
بقیۀ خواب های
طراوت را دوست ندارم! زودتر از پیش من برو تا ّ
خوشم را ببینم!»
سنجاقک با غم و اندوه به مرداب نگاه کرد .مرداب دوباره به خواب فرو  رفته بود .همه جا
ساکت و آرام بود .تنها گاهی صدای بال زدن پرنده ای سکوت تلخ مرداب را می شکست.
سنجاقک به هوا پرید و بال زنان خودش را به جوانه و سنگ رساند .لب های خشک
جوانه با دیدن سنجاقک به خنده باز شد و با خوش حالی گفت« :سنجاقک مهربان! برایم از
مرداب بگو .از سرسبزی و آب بگو .آیا مرداب قبول کرد خودش را به من برساند؟»
سنجاقک گفت« :اگر مرداب راه می افتاد و بر زمین جاری می شد ،دیگر مرداب نبود،
جویبار بود ،یا رودخانۀ قشنگی بود که طراوت و سرسبزی را به این دشت بی حاصل به
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ارمغان می آورد ا ّما مرداب گفت که طراوت و سرسبزی را دوست ندارد».
سنگ آهی کشید و به آسمان نگاه کرد .بر زمینۀ آبی آسمان ،پرنده ای در پرواز بود.
پرنده آن قدر باال بود که مثل نقطۀ سیاه کوچکی به نظر می رسید .سنگ با نگاهی غمگین او
را دنبال کرد .بعد آهی کشید و با ناامیدی گفت« :بله ،مرداب طراوت و سرسبزی را دوست
ندارد .مرداب از جنس جویبار و رود و دریاست ولی قلبش از سنگ است .دل مرداب ح ّتی از
بدن من هم سخت تر است .او خشک شدن جوانه ها و گل ها را می بیند ا ّما دستش را برای
نجات آنها دراز نمی کند».
جوانه با ناامیدی سرش را پایین انداخت .اندوه زیادی در
قلب کوچکش النه کرده بود .تشنگی داشت کم کم او را از پای
درمی آورد .اندوه بزرگ جوانه ،سنگ را هم آزار می داد.
حشرۀ کوچک با شتاب از کنار سنگ گذشت و خودش را
درمیان شاخه های یک بوتۀ خار پنهان کرد .سنگ ،به نقطه ای
که حشره در آنجا پنهان شده بود ،خیره شد .بعد سرش را باال
تعجب گفت« :چرا
آورد و به بوتۀ خار نگاه کرد .بوتۀ خار با ّ
این طور به من خیره شده ای؟»
سنگ به خود آمد و گفت  « :ای بوتۀ خار! تو همیشه
سرسبزی .بگو که برای ادامۀ زندگی آب را از کجا به دست
می آوری؟»
بوتۀ خار گفت« :آب را برای چه می خواهی؟»
سنگ ،جوانه را که بی حال و ناتوان بر زمین افتاده بود ،به
بوتۀ خار نشان داد و گفت  « :این جوانه تشنه است و آب می خواهد .چگونه می توانم ریشۀ
خشک او را سیراب کنم؟»
بوتۀ خار گفت« :سال هاست که خاک شور این دشت ،طعم گوارای آب را نچشیده
است .در این زمین خشک نه جویباری هست ،نه رودی و نه چشمه ای .ما بوته های خار،
با ریشه های بلندمان آب را از دل زمین بیرون می کشیم .در این زمین خشک ،گاهی
جوانه ای سر از خاک بیرون می آورد ولی از تشنگی می میرد .تشنگی ،جوانۀ تو را هم از
پای درمی آورد».
چیزی در قلب سنگ فشرده شد .اندیشۀ مرگ جوانه ،دلش را به درد آورد .جوانه که از
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تشنگی بی تاب شده بود ،با ناامیدی خودش را به این طرف و آن طرف می کشید .ریشۀ
کوچکش را برای پیدا کردن آب در دل زمین به هرسویی می فرستاد .خورشید سرش را به
سینۀ آسمان تکیه داده بود و گرم تر از همیشه می تابید .جوانه به سختی نفس می کشید
و سنگ با اندوه بسیار به او نگاه می کرد.
جوانه آرام آرام بر زمین افتاد .انگار چیزی در دل سنگ شکست .قلبش فشرده
شد .چشم هایش را بست تا مرگ جوانه را نبیند .چشم های جوانه نیمه    باز بود و آخرین
نگاه های خود را در جست وجوی آب به روی خاک می فرستاد .دیگر جوانه همه جا را تیره
و تار می دید .تاریکی هر لحظه بیشتر می شد ا ّما در لحظه ای که تیرگی می خواست جوانه
را برای همیشه در خود بگیرد ،ناگهان رطوبت دلپذیر و گوارایی را در ریشه اش احساس
کرد .سرش را باال آورد و فریاد زد« :آب! بوی آب می شنوم!».
جوانه تکانی خورد و به جلو نگاه کرد .تیرگی از برابر چشم هایش گریخته بود و او
همه چیز را به روشنی می دید .جوانه به زمین خیره شد .آب پاک و درخشانی زیر   پایش
بر زمین دشت جاری بود .آب به روشنی آفتاب بود و به زیبایی زندگی.
جوانه ،با بهت و حیرت به این آب دلپذیر و خنک نگاه کرد .ریشه اش را به دست
جریان آب خنک سپرد و برگ های کوچکش را در آب شست .خاک تشنه ،آب را با دل
و جان می مکید.
تعجب به اطراف نگاه کرد تا سرچشمۀ این آب دلپذیر را پیدا کند ا ّما ناگهان بر
جوانه با ّ
جای خود خشکش زد :سنگ شکافته شده بود و از قلب او ،چشمۀ پاک و زاللی می جوشید.

محبت خارها گل می شود» ،توضیح دهید.
 .١دربارۀ ارتباط محتوایی این داستان با مصراع «  از ّ
 .٢به نظر شما چه عواملی سبب گردید ،از دل سنگ ،چشمۀ پاک و زالل جاری شود؟
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