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شیپگفتار

خداوندا، درِ توفیق بگشای...

سخنی با دبیران دانشور

						کتابی	که	اکنون	پیش	روی	شماست،	افزوده	هایی	است	بر	دو	کتاب	»فارسی«	و	نگارش	پایۀ	هفتم	دورة	

یابد.	کتاب،	هم	 با	توانایی	های	دانش	آموزان	مدارس	استعدادهای	درخشان	همسویِی	بیشتری	 تا	 اّول	متوّسطه،	

برای	 از	کتاب	درسی	است،	هم	دربردارندة	تمرین	هایی	 یا	ژرف	تر	 دربرگیرندة	بخش	های	آموزشِی	گسترده	تر	

ورزیدگِی	دانش	آموزان	و	چیرگیشان	بر	مفاهیم	آموزشی.	از	نگاهی	فراگیر	می	توان	مباحث	کتاب	را	در	چهار	

بخش	بنیادین	گنجاند:

ـ متون فارسی:	حاشیه	هایی	بر	متن	های	زبانی	و	ادبی	کتاب	فارسی	است	که	در	آن،	به	ویژه	بر	واژه	شناسی	تأکید	

بیندیشند	و	 گذاشته	ایم؛	به	گونه	ای	که	دانش	آموزان	بر	معنای	واژه	ها	درنگ	کنند	و	در	پیوندهای	معنایِی	واژه	ها	

بتوانند	معنای	واژه	های	ناآشنا	را	از	بافت	جمله	و	متن	کمابیش	دریابند.	بخش	»متون	فارسی«	با	درس	های	کتاب	

از	دیگر	بخش	ها	و	در	آغاز	هر	درس،	روان	خوانی،	 به	آن،	پیش	 پیوند	مستقیم	دارد	و	مطالب	مربوط	 فارسی	

شعرخوانی	یا	حکایت	جای	گرفته	اند	و	بنابراین	نشانوارة	ویژه	ای	ندارند.

		قسمت	هایی	از	آن،	دنباله	یا	تکمله	ای	بر	مباحِث	کتاب	فارسی	است	و	چند	قسمت	نیز	آموزِش	 	 
برخی	مفاهیم	بنیادین	دستوری	را	پی	می	گیرد	و	با	نمونه	ها	و	تمرین	های	گوناگون،	می	کوشد	تا	شناختی	مفهومی	تر	

و	دقیق	تر	از	دستور	زبان	در	ذهن	دانش	آموزان	صورت	بندد.



		 	

	در	قالب	داستانی	هفت	قسمتی	تدوین	شده	و	قهرمان	داستان،	دانش	آموزی	دلبستۀ	شعر	و	ادبیات	

است	که	با	امال	میانه	ای	ندارد	و	پیچیدگی	های	امال	را	منطقی	نمی	داند.	هدف،	آن	بوده	است	که	در	فراز	و	فرود	

به	ضرورت	 رفته	رفته	 او	 با	 کنند	و	همگام	 با	شخصیت	اصلی	هم	ذات	پنداری	 دانش	آموزان	 داستان،	 ماجراهای	

درست	نویسِی	خّط	فارسی	پی	برند	و	واقع	بینانه	دشواری	های	امالیی	را	پشت	سر	گذارند.			
	

	بر	اساس	کتاب	»نگارش«	فراهم	آمده	و	به	صورت	جداگانه	به	کتاب	حاضر	پیوست	شده		است.	

رویکرد	بخش	نگارش	فارسی،	زمینه	سازی	برای	گام	نهادن	دانش	آموزان	استعدادهای	درخشان	به	گسترة	نگارش	

خاّلقانه	است.

بخش	های	بنیادین	یادشده،	از	زیربخش	های	مشترکی	برخوردارند	و	تمرین	هایی	گوناگون	را	دربرمی	گیرند	تا	به	

جاافتادگی	و	غنای	بخش	های	آموزشی	یاری	رسانند.

	که	دانش	آموز	را	به	جست	و	جو	در	متن	پرسش،	متن	های	کتاب	درسی	و	جز	آن	فرامی	خواند.
		

	که	نیازی	به	جست	و	جو	ندارد	و	پاسخ	های	نوشتارِی	دانش	آموز	را	می	طلبد؛	خواه	به	کوتاهِی	یک	

واژه	باشد،	خواه	به	قامت	یک	متن.	
	

	که	دانش	آموز	را	به	ژرف	اندیشی	وامی	دارد	و	نظر	او	را	جویا	می	شود	تا	به	فراخور	فهم	و	برداشت	

و	شّم	خود	پاسخ	بدهد.

	که	بر	دانسته	های	سودمند	زبانی	ـ	ادبِی	دانش	آموز	می	افزاید.



	بخش	ها	و	زیربخش	های	یاد	شده،	در	کتاب	حاضر	ارزش	و	جایگاه	یکسان	دارند	و	در	روند	تدریس	و	ارزیابی،	

حذف	هیچ	یک	روا	نیست.

							از	آنجا	که	آموزش	علمی	و	اثربخِش	زبان	و	ادبیات	فارسی،	جز	با	کاربرد	روش	های	»جّذاب«	و	»خاّلق«	

امکان	پذیر	نیست،	چند	نکته	را	ـ	که	خود	در	حکم	تکمله	ای	است	بر	محتوای	تکمیلی	ـ	کوتاه	و	گذرا	خاطرنشان	

	 می	کنیم	و	تفصیلش	را	به	زمانی	دیگر	وامی	گذاریم:	

						1ـ	در	فرآیند	یاددهی ـ یادگیری	می	باید	اغلب	حرکت	از	»نمونه«	به	»تعریف«	را	پیش	چشم	داشت،	نه	بر	

عکس.	این	روش	که	می	توان	از	آن	به	حرکت	از	»مصداق«	به	»مفهوم«	نیز	تعبیر	کرد،	اجماالً	بدین	معناست	که	

دبیر	مفهوم	آموزشی	را	در	کالبِد	نمونه	های	سنجیده	و	ازپیش	اندیشیده	مندرج	کند	و	دانش	آموزان	را	ـ	بی	اشاره	به	

عنوان	و	مبحث	درس	ـ	گام	به	گام	به	بررسی	نمونه	ها	وادارد	تا	خود	با	راهنمایی	دبیر	مفهوم	را	از	میان	مصداق	ها	

استنباط	کنند	و	در	آخرین	مرحله	با	اصطالح	تازه	آشنا	شوند.		

»پیش	آموزی«	 به	 نسنجیده	 و	 که	شتابزده	 نباید	سبب	شود	 مستعد	 دانش	آموزان	 با	 داشتن	 کار	 و	 	2ـ	سر	 	 	 	 	 	

که	 مباحثی	 زودهنگامِ	 بر	طرِح	 درسی،	 کتاب	 مباحث	 به	 بخشیدن	 ژرفا	 بی	گمان	 آییم.	 گرفتار	 »بیش	آموزی«	 و	

دانش	آموزان	در	سال	های	بعد	خواهند	آموخت،	برتری	دارد.	بر	آموخته	های	دانش	آموزان	هر	َدم	افزودن	و	ذهن	

آنان	را	پیاپی	با	مفاهیم	آموزشِی	تازه	انباشتن	نیز،	سودی	در	پی	ندارد.	این	که	مباحث	دستورِی	دبیرستان	را	یکسره	

در	جزوه	ای	خالصه	و	دسته	بندی	کنیم	و	در	دسترس	دانش	آموز	سال	هفتم	بگذاریم	یا		همه	را	در	چند	جلسۀ	

فشرده	به	او	بگوییم	و	بپنداریم	به	یارِی	استعدادِ	ویژه	اش	جملگی	را	فراگرفته،	دچار	ساده	اندیشی	و	نقض	غرض	

شده	ایم.	همچنان	که	اگر	برای	مثال	چند	باب	از	گلستان	یا	داستان	هایی	از	شاهنامه	را	به	عنوان	متن	درسی	بر	کتاب	

پیوست	کنیم	و	دانش	آموزان	را	واداریم	تا	واژه	ها	و	ساختارهای	کهن	نحوِی	این	متون	را	اکنون	فراگیرند	و	آزمون	

دهند،	نه	تنها	آنان	را	با	این	نابه	جایِی	آموزشی	از	درک	و	دریافِت	درست	متن،	بلکه	از	التذاذ	ادبی	هم	محروم	

کرده	ایم.	اصرارِ	مهارناپذیِر	برخی	دبیران	بر	آموزش	بسیاری	از	آرایه	های	ادبِی	ریز	و	درشت،	از	همین	مقوله	است.

					3ـ	یکی	از	پیامدهای	پیش	آموزی	و	بیش	آموزِی	بی	حساب،	»اصطالح	بارگی«	است.	شتابزدگی	در	فرایند	

آموزش	سبب	می	شود	که	یاددهِی	مفهوم	درسی	بی	آنکه	به	تدریج	و	به	یارِی	مثال	ها	صورت	پذیرد،	تنها		با	طرح	

اصطالح	و	تعریفی	سردستی	از	آن	انجام	گیرد	و	ذهن	دانش	آموز	را	انبوهی	از	اصطالحات	بینبارد؛	بی	آنکه	با	

شناختی	درخور	همراه	شود.	

ابعد،	اضافۀ	استعاری،	صفت	فاعلِی	 قبیِل	صفت	مفعولی،	ماضِی	 از	 نیستند	دانش	آموزانی	که	اصطالحاتی	 )کم	

مرکب	مرّخم	را	می	دانند؛	اما	با	مفهوم	این	اصطالحات،	پاک	بیگانه	اند.(

						4ـ	تعیین	»تحقیق	ادبی«	برای	دانش	آموزان	به	عنوان	فّعالیتی	فراتر	از	کتاب	درسی	غالبًا	نتیجۀ	مطلوبی	به	بار	



نمی	آورد.	اگر	از	دانش	آموز	بخواهیم	دربارة	»پروین	اعتصامی«	یا	»نیما	یوشیج«	یا	موضوع	های	کّلِی	مشابه	تحقیقی	

ارائه	کند،	او	را	به	سوی	یک	جست	و	جوی	چند	دقیقه	اِی	اینترنتی	سوق	داده	ایم	که	محصول	چاپ	گرفته	اش	در	

قاب	طلق	و	شیرازه	ای	به	ما	تحویل	می	شود.	بدین	ترتیب	مفهوم	تحقیق	یا	پژوهش،	از	بنیاد	در	ذهن	دانش	آموزان	

این	چنین	ساده	و	پیش	پاافتاده	صورت	بندی	می	شود.	گمان	می	کنیم	تحقیق	در	معنای	راستین،	جز	با	آموزش	»روش	

تحقیق«	و	راهنمایی	و	همراهِی	دبیر	در	همۀ	مراحل	و	گزینش	موضوعی	محدود	و	نوآیین	ناممکن	باشد.

						5ـ	بیشتر	دانش	آموزان	دبیرستانی	از	حفظ	چهار	شعری	که	در	کتاب	های	کنونِی	ادبیات	فارسی	با	عنوان	»حفظ	

کنیم«	مشخص	شده	است،	گالیه	دارند.	این	از	آنجاست	که	در	کتاب	های	فارسِی	پیش	از	آن،	مقولۀ	به	یادسپارِی	

شعر	نادیده	گرفته	شده	است.	برخوردارِی	نام	آورانی	چون	استاد	بدیع	الزمان	فروزانفر،	دکتر	محمود	حسابی	و	

عاّلمه	محّمدتقی	جعفری	از	حافظۀ	نیرومنِد	شعری،	نشان	از	پیوند	هوش	و	حافظه	دارد	و	تشویق	دانش	آموزان	را	

به	ازبرکردن	شعر	الزام	آور	می	کند	)بهره	گیری	از	جّذابیت	شگفت	وزن	شعر	برای	دانش	آموزان	ـ	البته	با	پرهیز	از	

	برای	مثال،	آن	گونه	که	در	داستان		بخش	امالی	فارسی	بدان	 طرِح	نام	های	پیچیده	و	عجالتًا	ناالزمِ	افاعیل	عروضیـ	

اشارت	رفته	است،	می	تواند	در	درست	خوانی	و	یادسپارِی	آسان	شعر	مؤثّر	افتد	و	در	فهم	معنا	نیز	یاریگر	باشد(.	

						6ـ	آموزش	خاّلقانه،	جز	با	ارزیابِی	خاّلقانه	به	ثمر	نمی	رسد.	دانش	آموزان	تیزهوش	را	نمی	توان	همواره	

با	پرسش	های	قالبی	و	تکراری	و	متعارف	سنجید.	گنجاندِن	دست	کم	یکی	دو	پرسش	بدیع	در	آزمون	ها	هم	بر	

جّذابیت	آن	می	افزاید،	هم	خالقیت	دانش	آموز	را	برمی	انگیزد.	ارج	آزمون	ادبیات	به	آن	نیست	که	یکسره	جلوه	گاه	

پرسش	از	تعدادی		معنای	لغت		و	نام	اثر	و	سدة	زندگی	چند	شاعر	و	نویسنده	باشد.

					آنچه	در	این	مجموعه	گرد	آمده	است،	بخشی	از	دستاوردِ	سال	ها	تدریس	نویسندگان	در	مدارس	راهنمایِی	

سازمان	مّلی	پرورش	استعدادهای	درخشان	است.	بی	گمان	نقد	و	نظر	همکاران	ارجمند	ـ	که	برخاسته	از	تجارب	

ارزشمندشان	در	عرصۀ	تعامل	با	دانش	آموزان	نخبۀ	این	سرزمین	است	ـ		می	تواند	در	برطرف	سازِی	کاستی	های	

این	کتاب	و	َغنای	محتوای	آن	کارساز	و	راهگشا	باشد.	ازاین	رو	از	یکایک	دبیران	گرانمایه	درخواست	داریم	

دیدگاه	های	نقادانۀ	خود	را	از	نویسندگان	دریغ	نورزند.
ــید ــم	رس ــی	نتوانی ــد	عال ــدان	مقص ــا	ب م
هــم	مگــر	پیــش	نهد	لطف	شــما	گامــی	چند
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ستايش

یاد تو
      يکي از سنت هاي پسنديده و ماندگار در ميان شاعران و نويسندگان نامدار 
پهنة ادب فارسی آن بوده است که سرآغاز آثار خود را به ستايش پروردگار يکتا 
می آراستند. اگر به آثار برتر ادب فارسی مانند بوستان و گلستان سعدي، شاهنامة 
فردوسي، منظومه های عّطار و... بنگريد، اين ستايش های هنرمندانه و خالصانه را 
خواهيد ديد. شعر »ياد تو« از مقدمة منظومة »ليلي و مجنون« نظامي برگزيده شده 

است. 
      در صفحة بعد، برگة نخست از چاپ عکسِی يک نسخة خّطِی ليلی و مجنون 
را ـ که در سال 718 هجری قمری نگارش يافته است ـ آورده ايم. اديبان متخّصص 
با بررسِی نسخة خّطی يا مقايسة نسخه های خّطِی بازمانده از يک اثر ادبی، آن را 
به چاپ  از حروف چينی  پس  و  درآيد  درست ترين شکل  به  تا  می کنند  تصحيح 

سپرده شود.
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ـ بيت های کتاب درسی را در نسخة خطی جست و جو کنيد و دور آنها خط بکشيد.

1ـ افزون بر بيت هايی که دورشان خط کشيده ايد، پنج بيت ديگر را برگزينيد و بنويسيد. 
آيا در بيت هايی که برگزيده ايد، تفاوتی با رسم الخّط امروزی به چشم می خورد؟

2ـ يکی از آثار ادبِی کهن را از کتابخانة مدرسه يا خانه تان برگزينيد و چند سطر آغازين 
آن را که دربردارندة ستايش خداوند باشد، بنويسيد.

3ـ آيا می دانيد مقّدمه يا پيش گفتار کتاب های کهن را چه می ناميده اند؟
4ـ اين نسخة خّطی که تصوير برگة نخستينش را ديديد، متعّلق به چه َسده ای )قرنی( 
است؟ از سال درگذشت نظامی تا نگارش اين نسخة خطی حدوداً چند سال فاصله است؟

5ـ هنگام نام بردن از آثار نظامی گنجه ای و عّطار نيشابوری اصطالح »منظومه« را به کار 
برده ايم؛ با راهنمايِی دبيرتان بنويسيد به چه آثار ادبی منظومه گفته می شود.
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زنگ آفرینش
درس اول

نمودار قافیه
      در دبستان با اصطالح های »بيت«، »مصراع« و »قافيه« در شعر آشنا شده ايد. اگر به شعر 
»زنگ آفرينش« دقّت کنيد، درمی يابيد که شعر به بخش های دوبيتی تقسيم شده است که به 
هر يک از آنها بند می گوييم. دو بيِت هر بخش، در پايان مصراع دومشان با يکديگر قافيه 
بند دوم، »غوغا«  بند، واژه های »سال« و »خوشحال« و در  دارند. برای نمونه در نخستين 
و »انشا« با هم، قافيه می سازند و در بند سوم، »خنده« و »آينده« واژه های قافيه اند. آرايش 

قافيه ها را در شعر »زنگ آفرينش« اين گونه نشان می دهيم:    
ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ     
ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ     

ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ     
ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ     

ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ     
ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ     

      چنان که می بينيد، آرايش قافيه ها را تنها با بهره گيری از نمادهای هندسی نمايش داده ايم. 
با نشان دادن آرايش قافيه ها بدين صورت »نمودار قافيه های شعر« شکل می گيرد.    

واژه شناسی
و  »دعا«  عربِی  واژه های  و  »نيايش«  فارسِی  واژة  نياز«،  و  »راز  مترادِف 

»مناجات« است.
»افق« معنای »کنارة آسمان« دارد؛ اما از آنجا که هر سرزمين افق جداگانه ای 
تا  کنم«:  کوچ  دور  افق های  »تا  می دهد.  هم  »سرزمين«  معنای  افق  دارد، 

سرزمين های دور کوچ کنم.    

•

•
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شخصیت بخشی
      در شعر »زنگ آفرينش« ديديم که يکی از زيبايی های ادبی نسبت دادِن ويژگی های انسان 
يا »تشخيص« می گوييم. در حکايت های  به آن »شخصيت بخشی«  انسان است که  به غير 
شايد  مشهورتر  همه  از  يافت.  می توان  »شخصيت بخشی«  از  فراوانی  نمونه های  قديمی 

حکايت های کتاب »کليله و دمنه« باشد که بيشتر آنها از زبان حيوانات نقل شده اند.
      در بين شاعران فارسی زبان، پروين اعتصامی شعرهای فراوانی سروده  است که طّی آنها 
اشيا، گياهان و حيوان ها  با هم گفت وگو می کنند )نگاه کنيد به درس هفتم »علم زندگانی« 
و همچنين درس دهم »مرواريدی در صدف«(. برای نمونه، سه بيت نخست شعر »سير و 

پياز« از پروين اعتصامی را بخوانيد: 

     همچنين در کاربردهای امروزی آن، می توان »شخصيت بخشی« را در پويا نمايی ها يا 
فيلم های سينمايی جست و جو کرد که در آنها حيوانات يا اشيا قهرمان های داستان اند. 

1ـ گاهی شاعران پس از قافيه، واژه هايی يکسان می آورند که »رديف« نام دارد. هرچند 
بايد پس از همة واژه های  بنا بر آوردِن آن باشد،  اما اگر  آوردن رديف اختياری است، 
هم قافيه، رديف تکرار شود. اکنون در »زنگ آفرينش« بيت هايی را بيابيد که رديف دارند. 

سير يـــک روز طـــعنه زد به پـياز
گفــت از عيــب خويــش بی خبری
ُگفــــتن از زشـت رويـــِي دگـران

 کــه  تــو مِســکين، چقــدر بدبويی
زان ره از خلــق عيــب مي جويــي
نـشـــود بــــاعِث نــکورويــــي
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2ـ مترادف واژة »قل خورد« را در شعر پيدا کنيد.
3ـ واژه ای پيدا کنيد که معنای »جايی باالی منارة مسجد که اذان گو بر آن اذان می گويد« 

داشته باشد.

1ـ »کام« در مصراع »کاش روزی به کام خود برسيد« به چه معناست؟ در جملة »کامتان را 
شيرين کنيد« چه معنايی دارد؟ چهار واژه بنويسيد که »کام« بخشی از ساختمان آنها باشد.

2ـ چرا زنگ تفريح را زنجره به صدا درمی آورد؟

3ـ به جز حکايت های ادبی و پويانمايی های تلويزيونی و سينمايی، آيا در زندگی روزمّره 
و در اطراف خود با کاربردهای ديگری از »شخصيت بخشی« روبه رو شده ايد؟ 
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شاخه  هر  روی  ـ  باشم  بچه ها  سنگ  از  فارغ  می خواهم/  گفت:  گنجشک  »جوجه  4ـ 
گنجشک  صدای  بيت  دو  اين  در  شاعر  باشم«  رها  آسمان  دل  در  کنم/  جيک جيک 

)جيک جيک( را گنجانده است.
اکنون شما در نمونه های پايين با نشانة پيکان، هر واژه از ستون راست را به عبارتی از 

ستون چپ پيوند دهيد.
صدای تير انداختن پياپی با کمان ُقل ُقل    

صدای خوردن چيزی َغش َغش    
صدای جوشيدن  آب َشپ َشپ                

صدای کشيدن چيزی بر زمين قِِرچ قِِرچ    
صدای راه رفتن در زمينی که آب کمی دارد ِخّر و ِخر   

صدای خندة شديد ِچلِپ ِچلِپ   
صدای ساييدن دندان ها به هم َمَلچ ُملوچ               

از آوا )صدا(های طبيعی را  از واژه های فارسی، می توان نشانی  5ـ در ساختمان برخی 
جست و جو کرد؛ کدام بخش از واژه های پايين چنين ويژگی ای دارند؟

جيرجيرک ـ قورباغه ـ آبشار ـ چکيدن ـ ترقّه ـ قهقهه.

1ـ به نظر شما چرا واژه های پرسش 4 که صداهای طبيعی را بازتاب می دهند، دارای دو 
بخش تکراری هستند؟

2ـ بند پايانی شعر، معّلم را برخوردار از چه ويژگی يا ويژگی هايی نشان می دهد؟

3ـ به نظر شما، در »زنگ آفرينش« شاعر حرکت طبيعت را به چه سويی می بيند؟
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حکایت

اندرز   پدر

واژه شناسی
همه شب: همة شب، در تمام طول شب

دوگانه: دو رکعت نماز
از پوست جانوران درست شده است؛  پوستين: جامه ای که 
»در  بلند است.  از آن که گشاد و جلوباز و  به ويژه گونه ای 
پوستين خلق افتادن« کنايه است؛ به معنای بدگويی کردن از 

مردم.

•

•

•

مصراِع  مفهوم  با  را  حکايت  اين  پيام  دبيرتان،  راهنمايی  با  ـ 
»عيب دان از غيب دان بويی نبُرد« مقايسه کنيد.
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ـ افزون بر آنچه ما آورده ايم، دو نمونه سجع در حکايت سعدی بيابيد.

1ـ مترادف امروزِی واژة »شب خيز« را بنويسيد.

2ـ معنای »که« در عبارِت »گويی نخفته اند که مرده اند« چيست؟

    سجع
      در پايان برخی جمله های حکايت سعدی، گونه ای هماهنگی و موسيقِی آوايی احساس 

می کنيم: 
     در خدمت پدر، رحمةاهلل علیه، نشسته بودم و همه شب ديده بر هم نبسته و ُمصحف 

عزيز بر کنار گرفته و طايفه ای گرد ما خفته.
پايانی است: نشسته  واژه در حرف های  يا چند  يکسانِی دو  از  برخاسته  اين خوش آوايی 
هماهنگِی  به  گرفته اند.  جای  جمله ها  پايان  در  واژه ها خود  اين  خفته.  و  گرفته  نبسته،  و 

پديدآمده از اين واژه ها در اصطالح »َسجع« می گويند. 
     سجع در نثر، کمابيش برابر است با قافيه در شعر، و چنان که قافيه در پايان مصراع ها 

جای می گيرد، سجع نيز در پايان جمله ها و عبارت ها می نشيند.  



10

        داستان سیاوش )1(
در يک فضای تيره و تار، يک پنج با دو خّط سرخ وحشتناک که دوره اش کرده بودند، به 
چشم می خورد. آن پنج با دو خّط سرِخ وحشتناک، مرتّب سرخ و سرخ تر شدند؛ آن قدر 
که از آنها خوِن سرخ قطره قطره بنا کرد به چکيدن. اين قطره های خون با نظِم غريبی به 
هم پيوست و اين جمله را پديد آورد: »سياوش، از تو چنين انتظاری نداشتم؛ بايد بيشتر 
بکوشی«. از اين جملة خون آلود هم يک بند خون چکيد و همان جمله عينًا بر صفحة 

تاريک نقش بست: »سياوش، از تو ...«
***

نيم بندی کرد  از روی بی حوصلگی سالمِ  از راه رسيد.        سياوش، خسته و مانده 
کرد  ولو  را  خودش  و  انداخت  اتاق  گوشة  را  کيفش  اتاقش؛  به  رفت  يک راست  و 
محکم  را  پلک هايش  بود.  پََکر1  حسابی  بود،  گرفته  که  اماليی  نمرة  از  تخت.  روی 
به خودش  زيِر لب  فرياد بکشد.  تمام وجود  با  داد. دلش می خواست  روی هم فشار 
بدوبيراه می گفت. حرف های آقای يزدی ـ دبير ادبيات ـ خطاب به مادرش، در کاسة 
ادبيات استعدادِ چشمگيری داره«  سرش می پيچيد: »تبريک می گم؛ پسر شما واقعًا در 
برگة  پای  قرمز  روان نويس  با  يزدی  آقای  که  نفرت آوری  پنج  نمرة  آن،  دنبال  به  و 
اماليش گذاشته بود و جملة گاليه آميزی که زير نمره نوشته بود، در يک فضای تيره 
خيره  سرخ  نوشته های  و  سياه  فضای  اين  به  آن قدر  سياوش  می بست.  نقش  تار  و 
کشيد...  تير  سرش  و  رفت  سياهی  چشم هايش  که  کرد  دندان ُقروچه2  آن قدر  و  شد 
نمی دانست چه کار بکند؛ هيچ راه َحّلی به فکرش نمی رسيد. اّما دست آخر تصميمش 
را گرفت؛ َغلتی زد و به هر زحمتی که بود، از جايش بلند شد و رفت به سراغ مادرش.
مادر در آشپزخانه مشغوِل پُخت و پز بود. وقتی صورت درهم کشيده و قيافة بُغ کردة3 سياوش 
را ديد، با لحنی مهربان گفت: »چی شده عزيِز دلم؟ نکنه کشتيات غرق شده!« بُغضی که به

1ـ افسرده، کِِسل                                                                                3ـ اخم کرده و گرفته
2ـ دندان قروچه کردن: دندان های خود را از روی خشم يا درد بر يکديگر ساييدن     
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گلوی سياوش چنگ انداخته بود، اماِن حرف زدن نداد؛ چند 
قطره اشک از گوشة چشم های نافذش1 جدا شد. سياوش که 
ببيند، ورقة امال را جلوی  نمی خواست مادر اشک هايش را 
صورتش گرفت و منتظِر واکنش مادر ماند. مادر از دسته گلی 
که سياوش به آب داده بود، دلخور شد؛ ولی به روی خود 
از دست سياوش جدا کرد؛ بر موهای  نياورد. برگه را آرام 
سياوش که عيِن ُدمِ جارو روی پيشانيش ريخته بود، دسِت 
نوازشی کشيد، دانه های اشک را با گوشة انگشت سبّابه اش2 
ُگَلم،  :»پسِر  گفت  و  بوسيد  را  سياوش  گونة  و  کرد  پاک 
درسته که نمره ت خوب نشده؛ اّما نبايد به خاطِر يه نتيجة بد 
خودتو ببازی. حاال اخماتو واکن، ببين مادر چی بهت می گه«. 
دلجويی های مادر با آن لحِن ماليم و اميدبخش، آبی بود بر

آتِش بی تابی های سياوش؛ ُگل از ُگلش شکفت3 و با نگاهی کنجکاو منتظر ماند که مادر 
چه می گويد.

        ـ ببين پسرم، اّول از همه مثِل روز برام روشنه که تو برای همة درسات سنگ تموم 
می ذاری4 و هيچ وقت درس نخونده سِرجلسة امتحان نمی ری.

       ـ آره مادر، خودتون شاهدين که واسة امال همة درسای کتاب فارسی رو خوِب 
خوب خوندم ولی نمی دونم چرا اِفاقه نکرد5.

       ـ راست می گی پسرم؛ ديدم که خوندی. ولی از کجا معلوم؟ شايد اونطور که بايد 
و شايد نخونده باشی. از اماليی که نوشتی، پيداست که خيلی از واژه ها رو همين طور 
سرسری خوندی و از اونا گذشتی. درصورتی که بايد هر واژة تازه رو چندين و چند بار 
بخونی و بنويسی و به حافظه بسپری تا موقع آزمون امال، شکِل درستِشو بلد باشی... 

خوب، حاال بگو ببينم آزمون امالی بعديتون کِيِه؟
1ـ پرنفوذ، تأثيرگذار
2ـ انگشت اشاره اش

3ـ گل از گل کسی شکفتن: غرِق شادی و خشنودی شدن
    

4ـ سنگ تمام گذاشتن: همة سعی خود را برای بهتر انجام دادن 
کاری به کار  بردن

5ـ افاقه کردن: مؤثّر بودن
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      ـ هفتة ديگه؛ آخه چون خيلی از بچه ها امتحانشونو خراب کرده ن، آقای يزدی گفتن 
هفتة بعد دوباره آزمون می گيرن.

      ـ چه بهتر! پس، از همين حاال برو لغتای سخِت درسا رو دربيار و از امشب ُمدام با 
دقّت اونا رو بخون تا خوب يادت بمونه. شب امتحانم بيا تا برات امال بگم.

  چشم های سياوش از شادی برق زد؛ راه و چاه دستش آمده بود؛ تشّکر َغّرا1 و بلند بااليی 
کرد و تَروفرز رفت به طرِف اتاقش. کتاب فارسی را باز کرد جلويش و لغت های سخت 
را از گوشه و کنارِ کتاب بيرون کشيد و پشت سرهم قطار کرد. بعد از آن بلند شد و با 

صدای جيغ جيغی و گوشخراشش بنا کرد به خواندِن لغت های جورواجور:
      تعّصب، عاقالن، اُسوه، سيرت

       بعد از مدتی تمرين و تکرار، ديد که بعضی لغت ها انگار خيلی موذی اند2  و از هر 
فرصتی سود می جويند تا پا به فرار بگذارند. به فکرش رسيد که خوب است لغت ها را 
با حرف های سختشان تکرار کند تا ُقرص و محکم در ذهن جای بگيرند. برای همين، 

ادامه داد: تعليم با عين، تصميم با صاد، تقويم با قاف با قاف با قاف.
     آن قدر گفت و گفت که چند تا از لغت ها شکِل شعر به خود گرفتند. آخر هر چه 
باشد، سياوش در ادبيات برای خودش کيا وبيايی3 داشت و از طبع شعر هم کم نمی آورد:

1ـ بلند و واضح و رسا
2ـ موذی: اذيت کننده، آزاررسان

3ـ کياوبيا: شکوه و قدرت و اعتبار

تسليـم و ُسمـوم است که بـا سين بنويسند
تعظيـم و عـليـم است که با عين نـگارند
بـا حـاء تـرّحـم بُـَود و قـــاف، تـقـلُّـب
بـا ظـــاء تـظلُّم بُـَود و صـاد، تـعـّصـب
با ذال لذيذ است و عزيز است؛ نه ای وای!
بايد که بَُود هوش و حواست به سِر جای!
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     القّصه1، سياوش در طّی هفته از بس خواند که بسياری از لغت ها ملکة ذهنش شد2. 
شب آزمون، قبراق3 و سرحال نشست و اماليی نوشت که هم خودش کّلی َحظ کرد4 و هم 

مادر تعريف و تمجيد کرد و آفرين ها گفت.
      سرانجام روز آزمون امال از راه رسيد؛ سياوش با خودباورِی بی نظير و با هزاران اميد 
و آرزو رفت سِر جلسة امتحان و حسابی گوش هايش را تيز کرد تا دقيق و درست بنويسد 

و به همه ثابت کند که سياوش هم برای خودش کسی است5... 

1ـ خالصه
2ـ ملکة ذهن شدن: ماندگار شدن در ذهن

3ـ سرزنده و شاداب
4ـ حظ کردن: لّذت بردن، کِيف کردن

5ـ بخش هايی که با عنوان »داستان سياوش« می خوانيد، با پاره ای 
تغييرات برگرفته از اين کتاب است: ای داد ازين امال!، نويسنده: 
علی شيوا، تصويرگر: محمد خوشينی، انتشارات دستان، چاپ اول 

1381

1ـ در متن، يک جا دلجويی های مادر، با »لحن ماليم و اميدبخش« توصيف شده  است. 
گفتة مادر را با اين لحن بازخوانی کنيد و بگوييد چگونه اين لحن را در خواندن پديد 

آورديد.  

2ـ به نظر شما روشی که سياوش به پيشنهاد مادر برای بهبود نمره اش به کار بست، چه 
اندازه در آزمون های امال کارآمد است؟ 
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چشمۀ معرفت درس دوم

واژه شناسی
کِشته: زمين کاشته شده، زراعت شده

صحرا: در اينجا به معنای »بيابان« نيست. به معنای جايی بيرون از منطقة 
مسکونی است که پوشش گياهی دارد. 

آمين: برآورده ساز، مستجاب کن، چنين باد!
معرفت: شناخت. »برگ درختان سبز در نظر هوشيار/ هر ورقش دفتری 
سبز  برگ های  از  هريک  خردمند،  انسان  نظر  در  کردگار«:  معرفت  است 
درختان، مانند دفتری برای شناخت آفريدگار است. )بيت از سعدی است.(  

  جمله ها از نظر محتوا و مفهوم در زبان فارسی به چهار دسته تقسيم می شوند: 
خبری، پرسشی، امری، عاطفی. در پايان جملة خبری و جملة امری نشانة نقطه ).( می گذاريم، 
در پايان جملة پرسشی از نشانة پرسش يا عالمت سؤال )؟( بهره می گيريم و در پايان  جملة 
خّط  در  که  نشانه هايی  مجموعه  می نشانيم.   )!( تعّجب  عالمت  يا  شگفتی  نشانة  عاطفی، 

فارسی به کار می روند، »نشانه های نگارشی« يا »نشانه های َسجاوندی1« نام دارند.
       در برخی جمله ها، واژه هايی هست که می توان به يارِی آنها گونة جمله را شناسايی کرد. 
برای نمونه معموالً در جملة پرسشی، واژه های پرسشی به کار می رود؛ در جملة امری فعل 
امر يا نهی به چشم می خورد و در جمله های عاطفی نيز واژه هايی می توان يافت که نمايانگر 

عواطف اند. اما جملة خبری هيچ يک از نشانه های سه گونه جملة ديگر را دربرندارد. 

•

•

•

•

1- سجاوندی، برگرفته از نامِ »محّمد بن طيفور سجاوندی« است که در سدة ششم هجری برای رعايت درسِت وقف در قرآن 
مجيد، جايگاه های وقف را با نشانه هايی با آب طال مشّخص کرد. ازين رو بعدها همة نشانه های نگارشی را به نام او نسبت دادند.
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آهنگ یا لحن
       دو جملة پايين را در نظر بگيريد:

ديشب هوا بارانی بود؟ ديشب هوا بارانی بود.  
      می بينيد که هر دو جمله واژه های يکسانی دارند و تنها نشانة سجاوندی، نمايان کنندة 
نوع آنها )خبری يا پرسشی( است؛ به عبارت ديگر، در جملة دوم واژة پرسشی )از قبيِل 

»آيا«( نيامده است تا نوع جمله را مشّخص کند.
      بدين ترتيب ما در اينجا با توّجه به نشانة سجاوندی، جملة اّول را با »آهنگ و لحن« خبری و 
جملة دوم را با آهنگ و لحن پرسشی می خوانيم. منظور از آهنگ و لحن، زير و بمِی صداست. 
اگر جملة »ديشب هوا بارانی بود« را با آهنگ خبری بخوانيم، صدای ما در پايان بم تر می شود؛ 
اما اگر همين جمله را با آهنگ پرسشی بخوانيم، صدايمان در پايان زيرتر يا نازک تر می شود؛ 
و شنونده از همين آهنگ يا زير و بمِی صدا، به خبری يا پرسشی بودِن جمله پی می برد.

      در مجموع، هريک از انواع چهارگانة جمله )خبری، پرسشی، امری، عاطفی( آهنگ و 
لحن ويژه ای دارند که در حالت ها و موقعيت های گوناگون متفاوت است. 

پرسش انکاری
       جملة »کجا شاعری همتای فردوسی می توان يافت«، جمله ای پرسشی است؛ اما هدف 
از کاربردِ آن، پرسيدن چيزی نيست. مقصود گوينده از گفتِن جملة يادشده اين است: هيچ جا 
شاعری همتای فردوسی نمی توان يافت. به سخن ديگر، هدف از کاربرد اين جملة پرسشی، 

»انکار« است: کجا می توان يافت؟ = هيچ جا نمی توان يافت. 
      نمونة ديگر آن است که کسی به ديگری بگويد: من کی چنين حرفی زدم؟ منظور از 
چنين پرسشی، انکار حرف زدن است: من هرگز چنين حرفی نزدم. به اين گونه جمله های 
انکاری« می گوييم. در »ستايش« آغاز  به کار می روند، »پرسش  انکار  به قصد  پرسشی که 

کتاب، اين بيت را از نظامی خوانده ايد:
بی نام تو نامه کی کنم باز؟        ای نام تو بهترين سرآغاز  
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1ـ بر پاية ويژگی هايی که ياد شده است، در متن درس چهار واژه بيابيد.
 ـ واژه ای که معنايش »صدای آواز خواندن يا حرف زدن آهسته« است:    
 ـ واژه ای با معنای »درخت يا درختچة نوَرس که تازه نشانده شده است«:

 ـ واژة فارسی هم معنای »مزرعه«: 
 ـ واژه ای هم خانواده با »ُمذاب«: 

2ـ گاهی شاعران و نويسندگان تشبيه را به کوتاه ترين حالت و در قالب يک ترکيب به کار 
می برند؛ برای نمونه به جای »دانش مانند درياست«، ترکيب »دريای دانش« را می آورند يا 
به جای »دين در نشان دادن راه، مانند چراغ است«؛ از ترکيب »چراِغ دين« بهره می گيرند. 

نمونه ای از اين گونه تشبيه های فشرده بيابيد.

      نامه در اينجا به معنای کتاب است و منظور از آن، ليلی و مجنون. روی سخن نظامی 
به خداوند است: ای خدايی که نام تو بهترين سرآغاز است، من بدون نام بردن از تو، کتاب 
خود را باز نمی کنم )اکنون که می خواهم بنا کنم به سرودن ليلی و مجنون، در آغازش نام 
تو را می آورم(. پس مصراع دوم، پرسشی انکاری است: کی بی نام تو نامه ]را[ بازکنم = بی 

نام تو نامه را بازنمی کنم.
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3ـ در ترکيب »دهان زمين«، زمين، انسانی تصّور شده است که دهان دارد؛ بنابراين در 
»دهان زمين« گونه ای تشخيص به چشم می خورد. دو ترکيب مانند آن پيدا کنيد.

و  بخوانيد  را  ُمشيری  فريدون  معاصر،  شاعر  نوشتة  »دوستی«  شعر  آغاز  سطر  چند  1ـ 
بنويسيد که در اين شعر چه تشبيه هايی به کار رفته است. »دوستی« را به جز ُگل به چه 

چيز ديگری می توان تشبيه کرد؟
دل من ديرزمانی ست که می پندارد  

دوستی نيز گلی ست،  
مثل نيلوفر و ناز.    

ساقة تُرد و ظريفی دارد.   
بی گمان سنگدل است آن که روا می دارد  

جان اين ساقة نازک را ـ دانسته ـ بيازارد.  
در زمينی که ضمير من و توست   

از نخستين ديدار     
هر سخن هر رفتار    

دانه هايی ست که می افشانيم؛  
برگ و باری ست که می رويانيم.  

آب و خورشيد و نسيمش، مِهر است...  
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2ـ گونة مفهومی و محتوايِی هريک از جمله های پايين را بنويسيد و نشانة سجاوندِی آن 
را بگذاريد.

 ـ سعدی در چه سده ای زندگی می کرد
 ـ اين شعر را برای هفتة آينده ازبرکنيد

 ـ لعنت به مردم آزار
 ـ حيف که دير رسيدم

 ـ جنگ جهانِی دوم در سال 1945م. به پايان رسيد
 ـ چقدر آزمون آسان بود

 ـ آيت اهلل حائری بنيان گذار حوزة علميّة قم بود
 ـ کاش روزی به کام خود برسيد

 ـ چرا آريا امروز به مدرسه نيامده است
 ـ بّچه ها گرمِ گفت وگو بودند  
 ـ لطفًا روی پّله برقی راه نرويد

 ـ خوب جهان را ببين
 ـ نوروزتان فرخنده باد

 ـ چطور چنين چيزی ممکن است
 ـ پديدة وارونگی، آلودگِی هوا را افزايش می دهد

 ـ تنگة ميان خليج  فارس و دريای عّمان چه نام دارد
 ـ امروز دو زنگ فارسی داريم

 ـ عجب خّط خرچنگ قورباغه ای داری
 ـ چه کسی می تواند نعمت های خدا را انکار کند

 ـ آفرين بر تو
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درست  لحن  و  آهنگ  با  را  جمله ها  از  يک  هر  تا  بکوشيد  دبيرتان  راهنمايِی  با  اکنون 
بخوانيد؛ به گونه ای که مفهوم هر جمله بی کم وکاست به شنونده انتقال يابد.

3ـ در جمله های پرسش پيشين، دور واژه هايی که نمايانگِر گونة جمله اند، خط بکشيد.
4ـ دو واژة »چه« و »چقدر« هم در جملة پرسشی کاربرد دارند، هم در جملة عاطفی. چهار 

جمله بسازيد و اين اشتراک را در آنها نشان دهيد.

5ـ  به يارِی جمله های عاطفی در زبان فارسی، می توان عواطف گوناگون )از قبيِل تعّجب 
انتقال داد1. بنويسيد هريک از  يا شگفتی، نفرين، تحسين، دعا، افسوس( را به مخاطب 

جمله های عاطفِی پرسش 2 دربردارندة چه نوع عاطفه ای است.
 

6ـ دو جمله از جمله های پرسشِی سؤال 2 پرسش انکاری هستند؛ آن دو را بنويسيد.  

1ـ نشانه ای را که در پايان جملة عاطفی می گذاريم، عالمت تعّجب يا نشان شگفتی می ناميم؛ اما تعّجب يا شگفتی، تنها يکی از 
عواطف است و بنابراين وقتی نشانة پايانِی جملة »آفرين بر تو!« را ـ که نمايانگر تحسين است ـ عالمت تعّجب می گوييم، چندان 
دقيق نيست؛ چراکه اين نشانه در پايان هر نوع جملة عاطفی قرار می گيرد و ويژة تعّجب نيست. اگر »!« را »نشانة عاطفه« بناميم 

درست تر است.
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      زبان »ُکردی« يکی از زبان های ايرانی به شمار می آيد. کردها که از اقوام ديرينه و نژادة 
)اصيِل( ايرانی اند، به اين زبان سخن می گويند. در داستان »کژال« که در دهکده ای از مناطق 

کردنشين کشورمان می گذرد، کاربردِ برخی از واژه های کردی را می توان ديد؛ از جمله: 

روان خوانی
کژال

َکژال: همان غزال است، که در داستان، نام مادرِ روناک است.
روناک: )بر وزِن »خوبان«( روشن؛ در داستان، نام دختِر کژال است.

کابوک: کبوتر؛ در داستان، نام يکی از خويشاوندان کژال است.
روله: فرزند

هه ژار: )َهژار خوانده می شود( بيچاره، تهيدست؛ در اينجا، نام شوهر کژال است.
دايه: مادر

ـ مفهوم جمله های زير را بنويسيد.
1ـ تپّه قد کشيده بود؛ کژال خيال می کرد.

2ـ کژال به دنبال او زمين را خيش می کشيد.

3ـ خاک را، سنگ را و تيغ را ... دويد.

4ـ تمام وجود آزاد انگار دست هايش شده 
بود.

•

•

•

•

•

•
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نسل آینده ساز درس سوم

واژه شناسی
)به طبع رسيد: چاپ  است  معنای »چاپ«  به  »طبع«  ريشة  از  مطبوعات: 
شد(. مطبوعات به روزنامه ها، مجاّلت و نشريات گفته می شود. کتاب ها 

جزو مطبوعات به شمار نمی روند.
استحکامات: ساختمان ها، سنگرها، خاکريزها... که برای هدف های دفاعی 

ساخته می شود.
ببالد: باليدن در زبان فارسی به دو معناست: رشد کردن، افتخار کردن. در 

اين درس معنای دوم را می رساند.

1ـ هم معنای اين واژه ها را در متن درس بيابيد: کج روی، اقرار، اشتياق.
2ـ هم خانوادة واژه های »ممتاز« و »مستعد« را در متن پيدا کنيد.

3ـ مفهوم مصراع »به عمل کار برآيد، به سخن دانی نيست« با کدام جملة درس نزديک 
است؟

دارد. جفت واژه های  از واژه هاي رديف نخست، هم معنايي در رديف دوم  4ـ هر کدام 
مترادف را بيابيد.

- آرزوـ  ثروت اندوزـ  خردساليـ  روشناييـ  عبادت کنندهـ  عنايتـ  فرمان بردارـ  مونس
- طفوليّت ـ مطيع ـ همدم ـ لطف ـ متعبّد ـ گنجور ـ کام ـ فروغ 

•

•

•

............. : .............   ............. : .............

............. : .............   ............. : .............

............. : .............   ............. : .............

............. : .............   ............. : .............
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  شعرخوانی

راز شکوافیی
واژه شناسی

زنهار: هان، آگاه باش
مراد: خواست، آرزو؛ »زود گردد با مراد خويش جفت«: به زودی به خواسته 

و آرزوی خود می رسد.

ـ در متن شعر يک شبه جمله و يک واژة مخّفف بيابيد.

•

•

1ـ موالنا برای اثبات تأثير رازداری بر زندگِی انسان، چه مثالی از طبيعت آورده است؟
2ـ در مصراع اّول از بيت دوم برای آنکه وزن و آهنگ شعر به هم نخوَرد، »گورخانة راز« 

را چگونه بايد خواند؟ 
3ـ با راهنمايی دبيرتان بنويسيد که دو عبارت زير با کدام بيت های مثنوی ارتباط دارد.

)عبارت اّول را به حضرت علی)ع( و دومی را به پيامبر)ص( نسبت داده اند.(
 - صدوُر ااَلحرارِ، ُقبوُر ااَلسرار

ُه، َحَصَل أمَرُه  - َمن َکتََم ِسَرََََّ
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         داستان سیاوش)۲(
آقای يزدی با صدای رسا بنا کرد به امال گفتن. سياوش جمله ها را يک به يک راحت و 
روان می نوشت. هر چه می شنيد، برايش آشنا بود؛ حتّی بعضی جمله ها را ازبر داشت و 
پيش از آن که آقای يزدی بگويد، تا آخر می نوشت. با دقّت و عالقة غريبی می کوشيد تا 
خوش خّط و زيبا بنويسد؛ نقطه و درنگ1 و نشانة پرسش را با خودکار قرمز می گذاشت...

      ـ بّچه ها، متن تموم شد؛ از حاال لغتا رو بنويسين.
      سياوش قلم را از کاغذ برداشت و سر تا پای ورقه را با نگاهِ افتخارآميزی ورانداز 
کرد؛  همه چيز صحيح و بی نقص به نظر می رسيد و آراسته. يک بيسِت بلندباال با يک 
آفريِن خوش ترکيب در نظرش مجّسم شد؛ قند توی دلش آب شد و لبخنِد رضايتی به 

گوشة لب نشاند.
      ـ زهد و پارسايی، قّله، فصاحت، طبيعت، حرارت زياد، تسّلط...

      ـ آقا اجازه، ورقة ما داره تموم می شه؛ چن تا لغت مونده؟
      ـ بنويس؛ پنج  شش تا بيشتر نمونده.

      »خدايا، فقط پنج تا! جونمی جون!« سياوش دل تو دلش نبود؛ تا بيست فقط پنج 
تا لغت فاصله بود.

      ـ َمرَهم2.
      ـ چی آقا؟ محرم؟ 

      ـ نه. مرهم؛ َمـــرـ َهم.
      سياوش »مرهم« را نوشت؛ اّما يک آن شک برش داشت: »وای، نکنه مرهم با ِهِی 
جيمی باشه!... اّما نه؛ دلم گواهی می ده که با همون ِهِی دوچشمه. سياوش، مرد باش؛ 
نبايد بذاری شک بِهِت غلبه کنه«. تصميمش را گرفت، به شّکش محّلی نگذاشت و منتظِر 

لغت بعدی ماند. 
1- کوتاه شدة درنگ نما، ويرگول

2- هرگونه داروی خميری شکل يا روغنی که بر روی زخم می گذارند.
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      ـ مرحوم، َمرـ حوم.
      صدای آقای يزدی در کاسة سرش پيچيد: مرحوم، مرحوم، مرحوم... سرش داغ شد 
و عرق بر پيشانی اش نشست؛ قلم را انداخت و سرش را در ميان دست هايش گرفت؛ 
دهانش خشِک خشک بود؛ پاک گيج شده بود. »مرحوم با چی بود خدايا؟ با ِهِی جيمی 
يا دوچشم؟ شايد با ِهِی دوچشمه! اونوقت نکنه مرهم با ِهِی جيمی باشه؟ شايد هر دو 

با هِی جيمی باشن... وای خدا جون! ديدی چه خاکی به سرم شد؟!«
      در همان لحظه، صحنه ای عجيب و هولناک پيش چشمانش ظاهر شد: دو موجود 
بدريخت و بدَقواره، سخت با هم گالويز شده بودند و حاال نزن کْی بزن! آقای »مرحوم« 
به شکل يک اسکلِت خشمگين که انگار تازه از گور برخاسته بود و آقای »مرهم« در 
قيافة يک آدم که از سر تا پا باندپيچی شده بود، با هم سِر ِهِی جيمی بگومگو و بزن بزن 
می کردند! هر دو می خواستند به هر قيمتی هِی جيمی را تصاحب کنند. از هر دو طرف، 
آقای »مرحوم« صدايی داشت عينًا مثل  به گوش می رسيد؛  صداهای غريب و مهيب1 
صدای ارواِح خبيث2؛ ُزُمخت3 و نخراشيده4؛ و آقای »مرهم« مدام جيِغ بنفش5 می کشيد! 
جنگ مغلوبه شده بود6 و هيچ کدام از هِی جيمی دست بردار نبودند... يک مرتبه صدای 
گوشخراش و وحشتناکی در فضا پيچيد: تاراق! دسِت اسکلت از جا کنده شد! آقای 

مرحوم به زمين افتاد و از شّدت درد مثل ديو نعره کشيد: آآآی آآآااه...
      ـ لغت آخر: اِنـ ...

      صدای آقای يزدی رشتة تصّوراِت سياوش را بريد؛ ناگهان به خود آمد. سراسيمه 
و ملتهب7 با صدايی لرزان کالمِ آقای يزدی را قطع کرد:

      ـ آقا، آقا ببخشيد ما... ما جا مونديم. بعد از »مرحوم« چی بود؟
     ـ عجب! حواست کجاس پسر؟ نکنه خواب بودی! زود بنويس: بغض

      دست هايش می لرزيد. اصاًل نمی توانست حواسش را جمع کند. يک دفعه همه چيز با 

1ـ ترسناک
2ـ بدجنس، بدذات

3ـ کلفت، خشن
4ـ ناهنجار، زننده

5ـ جيغ بلند
6ـ دو طرف حسابی با هم درگير شده بودند.

7ـ هيجان زده، آشفته
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هم قاتی شده بود. اصاًل مغزش کار نمی کرد... سرانجام، به هر جان کندنی بود، با ترس 
و لرز نوشت: مرهوم ـ بغظ

      ـ اعتراض، توطئه... و لغت آخر، انضباط
      و نوشت: اعتراض ـ  توطعه ـ انظباط.

      ـ ُخب بّچه ها، لطفًا برگه ها رو باال نگه دارين.
ــی  ــه اش نگاه ــه ورق ــوت ب ــات و مبه ــد. م ــچ نمی فهمي ــر هي ــياوش ديگ       س
ــيد و  ــط کش ــم« خ ــرزان روی »مره ــت های ل ــا دس ــه ب ــن لحظ ــت. در آخري انداخ

ــم«! ــت: »مرح ــش نوش باالي
***
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1ـ رنجيده خاطر، بدُخلق، دلخور

      به سياوش کارد می زدی، خونش درنمی آمد. حسابی برزخ1 بود. نفس نفس می زد. 
مادر که گونه های برافروخته و چهرة درهم و گرفتة سياوش را ديد، فهميد که باز فرزند 
دلبندش دست ازپادرازتر به خانه برگشته است. پيش رفت و خواست از او دلجويی کند؛ 
اّما سياوش با عصبانيّت ورقة امال را که مچاله کرده بود، به گوشه ای پرتاب کرد و به 

حالت قهر رفت به اتاقش و در را محکم به هم زد.
      مادر نشست؛ ورقه را از روی زمين برداشت و باز کرد: 

      15 پانزده تمام ـ سياوش، اگرچه نمره ات بهتر شده، ولی اين نمره به هيچ وجه در 
شأن تو نيست.

      صدای های هاِی گرية سياوش که به جيغ جيِغ بّچه گربه ها شباهت داشت، از پشِت 
درِ اتاق به گوش می رسيد؛ مادر برخاست و رفت به طرف اتاق سياوش...

1ـ چرا در کشمکش ميان آقای مرحوم و آقای مرهم، سرانجام دست اسکلت شکست؟

2ـ چرا نمرة امالی سياوش دقيقًا 15 شد؟ 
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با بهاری هک می رسد از راه 
درس چهارم

چهارپاره   
         اگـر نمـودار قافيه هـای شـعر را رسـم کنيـم، درمی يابيـم کـه ماننـد »زنـگ آفرينش«  
مصراع هـای دوم و چهـارم از هـر بنـد بـا يکديگـر قافيـه دارنـد. قالـب شـعری کـه چنين 
آرايـش قافيـه ای داشـته باشـد، »چهارپـاره« )زيرا هـر بند، دو بيـت يا چهار مصـراع دارد و 
چهارپـاره اسـت( يـا »دوبيتی پيوسـته« )چون از بندهای دوبيتِی به هم پيوسـته  سـاخته شـده 

اسـت( ناميده می شـود.

ساماندهی بیت 
       معموالً شاعران برای حفظ وزن شعر، رعايت قافيه يا برجسته سازِی برخی واژه ها، در 
ترتيب عادِی دستورِی اجزای جمله جابه جايی پديد می آورند. برای نمونه به اين بيت از 

سعدی نگاه کنيد:
رهانيد از دهان و دسِت گرگی شنيدم گوسفندی را بزرگی  

4             5              2            3       1   
شاعر می خواهد بگويد که »شنيدم بزرگی، گوسفندی را از دهان و دست گرگی رهانيد«.                          

 5                   4                      3         2       1    
      شمارة هر جزء نشان می دهد که شاعر چگونه ترتيب و آرايش عادی زبان را تغيير 
داده و واژه ها را جابه جا کرده است تا وزن و قافية شعر حفظ شود. بنابراين برای معنا کردن 
بيت ها نخستين گام آن است که واژه های جابه جا شده را به جايگاه اصلِی خود بازگردانيم. 
مرتب کردن واژه ها و بازگردانِی آنها به جايگاه اصليشان را »ساماندهِی بيت« می ناميم و با 

اين کار، شعر را به نثر تبديل می کنيم. 
      پس از ساماندهِی بيت، می بايد واژه های کهن و ناآشنا را با واژه های سادة امروزی 
بزرگواری  انسان  ]که[  شنيدم  شود:  تبديل  امروزين  روان  نثر  به  شعر  تا  کرد  جايگزين 
گوسفندی را از دهان و دست گرگی نجات داد. )گاهی می توانيم واژه يا واژه هايی را هنگام 

معنا کردن به کلمه های شعر بيفزاييم(.
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آسمان مثل يک تبّسم، روشن و گرم و زندگی پرداز شد.      

 
شکوفه ای بر درختی خنديد؛ بهار در کتابی معنا شد. 

 
امروز با خدا راز گفتنت، از هرچه در دنيا هست، بهتر ]است[.

            رخش، در خان يکم شير را شکست داد.
جمله ها را در همة زبان های جهان می توان به دو بخش تقسيم کرد: نهاد و گزاره. پيش از 
تعريف دستورِی نهاد و گزاره بايد از معنای واژگانِی اين دو آگاهی داشت. نهاد به معنای 
بنياد و اصل و اساس است و از »نهادن« )= گذاشتن( ساخته شده است. ازين رو نهاد معنای 
»نهاده« دارد؛ يعنی آنچه به عنوان سنگ بنای جمله در پايين قرار می گيرد و بقية ساختمان 
جمله بر آن سوار می شود. نهاد در واقع، »موضوع« جمله است. )واژة موضوع هم از »وضع« 

]= قرار دادن[ گرفته شده است( گزاره در لغت، هم معنای گزارش و برابر با »خبر« است. 
منطقی و طبيعی است که هر جمله دربرگيرندة دو بخش باشد؛ يعنی »موضوعی« داشته باشد 
که دربارة آن موضوع »خبری« بدهيم. بدين سان نهاد، بخشی از جمله است که درباره اش 
خبر می دهيم و گزاره، گزارش يا خبری است که دربارة نهاد می دهيم. برای نمونه، »رخش« 

نهاد جملة باال و »در خان يکم شير را شکست داد«، گزاره است.
اّما گاهی برای تأکيد بر ديگر        اگرچه در بيشتر جمله ها نهاد در آغاز قرار می گيرد؛ 
بخش های جمله، واژه  يا واژه هايی پيش از نهاد می نشينند. برای مثال جملة پيشين را به اين 

شکل درمی آوريم: 
در خان يکم، رخش شير را شکست داد.

       در اين جمله برای تأکيد، به جای رخش، »در خان يکم« را در آغاز نشانده ايم؛ اّما 

روشن و گرم و زندگی پرداز

درختی شکوفه ای خنديد بر 

بهتر از هرچه هســت در دنيا

آســمان مثل يک تبّســم شــد

ــد ــا ش ــار معن ــی به در کتاب

بــا خــدا راز گفتنــت امــروز

اکنون سه بيت  از شعر »با بهاری که می رسد از راه« را ساماندهی می کنيم.
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با وجود اين جابه جايی، موضوع جمله يا نهاد همچنان رخش است. به سخن ديگر، نبايد 
هرچه را در سرآغاز جمله می بينيم، نهاد در نظر بگيريم؛ بلکه بايد نخست جمله را »سامان 

دهيم« و سپس نهاد را پيدا کنيم.
       از يک سو می دانيم که گزاره دربارة نهاد خبر می دهد و از سوی ديگر، مهم ترين واژة 
گزاره، فعل است. بنابراين فعل درون گزاره، از نهاد پيروی می کند و معموالً از تغيير نهاد 
عنوان  به  جمله  در  که  واژه ای  درستِی«  »آزمايش  برای  می توانيم  ازاين رو  می پذيرد.  تأثير 
نهاد برگزيده ايم، آن را تغيير دهيم و اثرپذيرِی فعل را از آن بررسی کنيم؛ برای نمونه، در 
جملةپيش گفته )در خان يکم، رخش شير را شکست داد( رخش را نهاد می گيريم و برای 

درستی آزمايی، »اسب ها« را جانشين آن می کنيم:
درخان يکم، اسبها شير را شکست دادند.

می بينيم که با جمع بستن نهاد، فعل نيز از آن پيروی می کند و جمع می آيد. 
اکنون اگر »در خان يکم« را نهاد فرض کنيم، بايد آن را جمع ببنديم )خان های هفتگانه(

و تأثيرش را بر فعل ببينيم:
در خان های هفتگانه، رخش شير را شکست داد.  

همچنين است اگر »شير« را نهاد بدانيم، باز آن را جمع می بنديم:
در خان يکم، رخش شيرها را شکست داد.  

پيداست که در دو نمونة پيشين، فعل هيچ تأثيری از نهاد فرضی نپذيرفته و با آنکه »خان های 
هفتگانه« و »شيرها« را به صورت جمع آورده ايم، فعل جمله همچنان مفرد باقی مانده است 
و به همين دليل، »خان يکم« و »شير« هيچ يک نهاد نيستند. با اين روش می توانيد درستی يا 

نادرستِی واژه ای که آن را نهاد گرفته ايد، محک بزنيد1.

1ـ البته بايد دانست که گاهي اگر نهاد بيجان باشد و جمع بسته شود، فعل هم می تواند از آن پيروی کند و جمع بيايد، هم می تواند 
مفرد باقی بماند. برای نمونه: يک روز گذشت-< روزها گذشتند / روزها گذشت

در درس »زيبايی شکفتن« بيابيد:
1ـ واژه ای عربی به معنای »دلبستگی ها«:
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2ـ واژه ای که در متن معنای »بسيار کمياب و ارزشمند« دارد:
3ـ واژه ای متضاد با »وابستگی«: 

4ـ سه جفت واژة مترادف: )مثال: کار و کردار(

1ـ شکل ساماندهی شدة بيت هفتم را بنويسيد.  

2ـ ازآنجا که هر بند از چهارپاره، يک جفت قافية جداگانه دارد و اين قافيه در بند بعدی 
تغيير می کند، شاعر می تواند به سادگی شعرهای بلند و داستانی را در اين قالب بسرايد. 

کدام  قالب  شعر فارسی در اين ويژگی با چهارپاره مشترک است؟
3ـ در جمله هــای پاييــن، نهــاد و گــزاره را از هــم جــدا کنيــد و ســپس درســتِی نهــاد 

را بيازماييــد.

ـ فريدون ضّحاک را دست بسته به دماوند برد.  

ـ شاهنامه را حکيم ابوالقاسم فردوسی سروده است.  

ـ از ميان اسب ها، رستم، رخش را برگزيد.  

ـ راه پيروزی بر اسفنديار را سيمرغ به رستم نشان داد.  

ـ زال از کودکی مويی سپيد داشت.  

ـ رستم را َشغاد ناجوانمردانه کشت.  

ـ برداشت شما از جملة »دوست خوب کيمياست« چيست؟
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آشنایی با فرهنگستان )1(  

چنان که می دانيم زبان فارسی، زبان مّلی و رسمِی ايران و يگانه زبان مشترک ميان همة 
ايرانيان است. »فرهنگستان زبان و ادب فارسی« نهادی است که با هدف نگهداشت و 

گسترش زبان فارسی در سال 1368 بنياد نهاد شده است.
پهلوی  رضا  حکومت  دورة  در  بار  نخستين  ايران،  در  اسالمی  انقالب  از  پيش      
»فرهنگستان ايران« ـ که امروزه با نام »فرهنگستان اّول« شناخته می شود ـ پايه گذاری 
ادب  بزرگان  از  برخی  بود.  برقرار  هجری خورشيدی   1323 تا   1314 سال  از  و  شد 
فارسی چون ملک الّشعرا بهار، عاّلمه دهخدا، بديع الّزمان فروزانفر و محمدعلی جمالزاده 
عضو فرهنگستان اّول بودند. در پِی وقفه ای طوالنی، »فرهنگستان زبان ايران« در دوران 
حکومت پهلوِی دوم از سال 1349 آغاز به کار کرد و تا سال 1358 به فّعاليت پرداخت. 
دکتر محمود حسابی ـ فيزيکدان نام آورِ معاصرـ در همين فرهنگستان )= فرهنگستان 

دوم( عضويت داشته است.

درس پنجم
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     امروزه فرهنگستان زبان و ادب فارسی ـ که فرهنگستان سوم ناميده می شود ـ از 
همکارِی بسياری از برجسته ترين اديبان، زبان شناسان و مترجمان ايران برخوردار است 
)در اين  ميان نام زنده ياد قيصر امين پور ـ شاعر سرشناس ـ و هوشنگ مرادی کرمانی 
اين  دربرگيرندة  سوم  فرهنگستان  آشناست(.  برايتان  ـ  چيره دست  داستان نويس  ـ 
تطبيقی،  ادبيات  اسالمی،  انقالب  ادبيات  فارسی،  ادبيات  و  زبان  آموزش  گروه هاست: 
ادبيات معاصر، تصحيح متون، دانشنامة تحقيقات ادبی، دانشنامة زبان و ادب فارسی در 
شبه قاّره، دستور زبان فارسی، زبان و رايانه، زبان و گويش های ايرانی، فرهنگ نويسی و 
واژه گزينی. »گروه واژه گزينی« را بايد مهم ترين و پرکارترين گروه فرهنگستان قلمداد 

کرد. 
    گروه واژه گزينی خود از 70 کارگروه تخّصصی شکل گرفته است که در هر يک، 
متخّصصان رشته ای ويژه پس از پژوهش ها و بررسی های پردامنه، برای واژه های بيگانه 
»شورای   تصويب  به  بايد  فنّی«  »هيئت  تأييد  از  پس  واژه ها  اين  می کنند.  معادل يابی 
واژه گزينی فرهنگستان« برسند تا با امضای رئيس جمهور، به قلمرو واژگان زبان فارسی 
راه يابند. برخی از کارگروه های تخصصِی فرهنگستان بدين قرارند: باستان شناسی، تغذيه، 
روان شناسی ، رياضی، زمين شناسی، زيست شناسی، شيمی، علوم پاية پزشکی و فيزيک.             
     تاکنون »فرهنگ واژه های مصّوب فرهنگستان« در سيزده جلد به چاپ رسيده و ُشمارِ 

واژه ها از چهل ونه هزار گذشته است.
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تکرار
       در درس ششم خوانديم که گاهی، نويسنده در يک نوشته بعضی واژه ها را عمداً تکرار 

می کند تا نوشته اش را زيباتر کند.     
     تکرار واژه گاهی برای تأکيد بر پيامی به کار می رود که نويسنده می خواهد به خواننده 
»شاه لير«  نمايشنامة  در  انگليسی،  مشهور  شاعر  و  نمايشنامه نويس  شکسپير،  کند.  منتقل 
برای اين که اوج نااُميدی شاه لير را بعد از مرگ دخترش نشان بدهد، از زبان شاه لير خطاب 
هرگز«.  هرگز،  هرگز،  هرگز،  هرگز،  گشت؛  برنخواهی  هرگز  »تو  می نويسد:  دخترش  به 
بعضی وقت ها تکرار، در پايان يک جمله و آغاز جملة بعدی متن را زيباتر می کند: »اين 
واقعه به او زندگی دوباره هديه داد؛ زندگی دوباره ای که اين بار قول داد قدرش را بداند«. 
بعضی وقت ها نويسنده ها در آغازِ چند جملة پياپی، يک يا چند واژه را تکرار می کنند تا 
تأثير بيشتری بر خواننده بگذارد. برای نمونه، چارلز ديکنز، نويسندة انگليسی، در »داستان 
دو شهر« می نويسد: »آن زمان بهترين دوران بود. آن  زمان بدترين دوران بود. آن  زمان عصر 
عقالنيّت بود. آن  زمان عصر حماقت بود. آن  زمان دورة باور بود. آن  زمان دورة بی باوری 
بود. آن  زمان فصل روشنگری بود. آن  زمان فصل جهالت بود. آن  زمان بهار اميد بود. آن  
زمان زمستان نااميدی بود. ما پيِش رويمان همه چيز داشتيم. ما پيِش رويمان هيچ نداشتيم«.

قلب کوچکم را هب هچ کسی بدهم؟  درس ششم

دارد.  »جای گل«  معنای  و  است  »دان« ساخته شده   + »گل«  پيوند  از  »گلدان«  واژة  1ـ 
سه واژة ديگر با همين ساختمان بنويسيد که در آنها »دان« معنای مکان داشته باشد. اگر 
»گلدان« را با »رياضی دان« مقايسه کنيم، چه تفاوتی ميان آنها به چشم می خورد؟ اکنون 
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اگر »گلدان« را با »گلزار« بسنجيم، به چه تفاوت معنايی ميان »دان« و »زار« پی می بريم؟   

2ـ فعل دوم در عبارت »مثل يک گلدان خالی، زشت است و آدم را اذيت می کند« دوبخشی است. 

به جای آن، چه فعِل يک بخشی يا ساده می توان گذاشت؟   

3ـ در سورة مبارکة »الّرحمن« که 78 آيه دارد، آيه ای 31 بار تکرار شده است؛ آن آية شريفه را 

همراه با معنايش بنويسيد.
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علم زندگانی درس هفتم

جابه جایِی ضمیر
      آموختيم که نخستين گام در معنا کردن بيت های شعر، سامان دهِی آن 
است. گاهی هنگام سامان دهِی بيت، ناگزيريم ضمير پيوسته را نيز جابه جا 
کنيم )با ضمير در دبستان آشنا شده ايد؛ در درس دوازدهم کتاب فارسی 
دو نوع ضمير ـ گسسته يا جدا، و پيوسته ـ را فراخواهيد گرفت(. اکنون به 

بيت پايين و شکل سامان يافته اش بنگريد:
نمودش بس که دور آن راه نزديک
شدش گيتی به پيش چشم، تاريک

پيش چشمش  به  گيتی  نمود،  دور  ]برايـ[ـش  نزديک  راه  آن  که  بس     
تاريک شد.      

•

واژه شناسی
معنای  بار  و  است  »بار«  کوتاه شدة  يا  مخّفف  اينجا  در  »بَر«  بَرومند: 
»ميوه« می دهد. »ـومند« شکل ديگری از »مند« است و معنای  »دارنده« 
به واژه می افزايد. پس برومند يعنی »ميوه دار«؛ »نگردد شاخک بی بُن 

بَرومند«: شاخة کوچک بی ريشه، ميوه دار نمی شود.
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ـَش« در مصراع        با دقّت در صورت سامان يافتة بيت درمی يابيم که جايگاهِ اصلِی ضمير »
دوم، پس از واژة »چشم« بوده است؛ اما در شعر جابه جا شده و به فعل »شد« پيوسته است. 
ـَش« در مصراع اّول را هنگام سامان دهی از فعل جدا کرده ايم و پس از »برای«  )همچنين »

که درون قاّلب افزوده ايم، جای داده ايم.( 
بيتی ديگر از شعر »علم زندگانی« را نيز سامان می دهيم:

     نگشت آسايشم يک لحظه دمساز      گهی از گربه ترسيدم، گه از باز
     آسايش يک لحظه دمسازم نگشت؛ گهی از گربه، گه از باز ترسيدم.

اما در شعر  بوده،  به واژة »دمساز«  متعّلق  ـَم« در اصل  « اينجا هم آشکار است که ضمير 
يا  »جابه جايی  در شعر  را  اين جابه جايی  است.  پيوسته  »آسايش«  واژة  به  و  جابه جا شده 

جهِش ضمير« می ناميم.

1ـ بيتی از شعر بيابيد که دربردارندة پرسش انکاری باشد.

ـَک« معنای »کوچکی و ُخردی« را برساند. 2ـ  دو واژه پيدا کنيد که در آنها جزء »

3ـ بيتی جست و جو کنيد که در آن، »تشبيه« به کار رفته باشد.

4ـ بيتی بيابيد که در آن، »تضاد« به کار رفته باشد.

بنشانيد. )يک  بيابيد و روبه روی هم  از ميان واژه هاي زير جفت واژه هاي هم معنا را  5ـ 
جفت واژة متضاد نيز در اين ميان هست.(

آگاهي ـ استقالل ـ افسوس ـ انديشيدن ـ بصيرت ـ بُن ـ پذيرفته ـ تأّمل ـ تقاّل ـ حسرت 
ـ دمسازـ  رازـ  ريشهـ  سازگارـ  ِسرـ  شکوهـ  شيَونـ  عجزـ  عطوفتـ  عظمتـ  قدرت 

ـ کوشش ـ مستجاب ـ مويه ـ مهرباني ـ وابستگي.
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............. #.............

1ـ صورت سامان يافتة مصراع دوم از بيت هفتم، و هردو مصراع بيت دوازدهم را بنويسيد 
و »جابه جايِی ضمير« را نشان دهيد.

2ـ نمودار قافية شعر را بکشيد و قالب آن را بنويسيد.

3ـ با توّجه به بخش های واژة »خشکبار« معنای دقيق آن را بنويسيد.

4ـ هفت واژه بنويسيد که در آنها »مند« معنای »دارنده« را برساند.
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ـ بيت های پايين، بخشی از يک حکايت بوستان سعدی است. حکايت را بخوانيد و آن 
را با »علم زندگانی« مقايسه کنيد.

ــر1 ــد ِصَغ ــد ز عه ــادم آي ــی ي هم
ــدم ــردم ش ــغول م ــه مش ــه بازيچ ب
خــروش بی قــراری  از  بــرآوردم 
کــه ای شوخ چشــم آخــرت چند بار
ــرد ــِل ُخ ــد شــدن5 طف ــا4 ندان به تنه
تــو هم طفل راهی به ســعی ای فقير

ــدر ــا پ ــدم ب ــرون آم ــدی ب ــه عي ک
در آشــوِب خلــق از پــدر گــم شــدم
گــوش2 بماليــد  ناگهانــم  پــدر 
ــدار3 ــن م ــتم ز دام ــه دس ــم ک بگفت
کــه نتوانــد او راهِ ناديــده بُــرد6
بگيــر راه  دانــان  دامــِن  بــرو 

1ـ خردسالی
2ـ پدر ناگهان گوشم را کشيد )جابه جايی ضمير(

3ـ ای گستاخ، آخر چند بار به تو گفتم که دست ]خود را[ از دامنم جدا نکن و از من دور نشو؟ )جابه جايی ضمير(
4ـ تنهايی

5ـ رفتن، راه رفتن
6ـ زيرا او نمی تواند راهی را که بلد نيست، بپيمايد.
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حکایت

دعای مارد

ـ مترادِف واژه های رديف »آ« و متضاّد واژه های رديف »ب« را 
در حکايت پيدا کنيد. 

      آ. ای، برآورده، به خاطر، مشّقت، رتبه، عارفان:

      ب. آسان، ناراضی، موافقت، انتها:

ـ امروزه به جای »خون اندر آن خشک شده بود« چه تعبيری 
به کار می بريم؟
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          داستان سیاوش )3(
ـ همين طور کِز کردی گوشة اتاق که چی بشه؟ خجالت نمی کشی؟ اّول که اومدی مِث 
ديوونه ها خونه رو گذاشتی رو سرت، بعدم نشستی تنِگ ديوار و آب غوره گرفتی! حاالم 
که ماتت برده و الم تا کام1 هيّچی نمی گی. آخه ُگل پسر، قند عسل، بقيّه چه گناهی 
کرده ن که بايد به آتيِش تو بسوزن، ها؟ اصاًل خودت کالهتو قاضی کن ببين راس می گم 
يا نه: از يه طرف اون همه قيافه می گيری که ادبيات حاليته و رو دس نداری و کّلی فيس 
و افاده و چه و چه؛ از اون طرف با اين نمره های درخشان آبروی خودتو می بری. بعدشم 
می آی با کمال پررويی داد و قال راه می نْدازی و عينهو بّچه کوچولوها قهر می کنی! بابا 
دست خوش! آخه چقد مادرِتو َزجر می دی و نصفه عمر می کنی؟ يه ُخرده م حق بده به 
ديگران. چه معنی داره که مادر بايد تَقاِص بّچه بازيا و ندونم کاريای تو رو پس بده2؟ تو 
رو خدا بيا برای يه دفعه هم شده، دست از اين کارای بّچه گونه بردار و مرد و مردونه 
خوش انصاف،  آخه  کن.  خالص  رو  همه  و  ندارم«  ادبيات  »استعدادِ  که  کن  اعتراف 
اين  بار  کردی؟ چن  رو  و  زير  رو  فارسی  کتاب  اين  و  نشستی  بار  بگو چن  خودت 
کلمه های قلنبه سلنبه رو ِهی نوشتی و خوندی؟ اّما آخرش چی؟ همه ش باد هوا شد... 
اينا تو کّله ت فرو نمی ره.  نيستی!  اين کاره  آقا جون، تو  بفهمونم:  سياوش، چطو بهت 
همين نمرة پونزده از سرتم زياده. بی خود حرص و جوش نخور. بی خيال. برو رّد کارت!   
 مادر به اتاق سياوش آمده بود و با دلداری و ناز و نوازش او را آرام کرده بود. حاال 
سياوش قدری آرام گرفته بود و نشسته بود کنِج اتاق و زانوهايش را بغل زده بود و مثل 

ديوانه ها با خودش بگومگو و يکی به دو می کرد!
      ـ آهای با توام! واستا ببينم. پياده شو با هم بريم! خوب هر چی دلت می خواس، 
بد و بيراه بارمون کردی ها! ای واّل بابا يه ُخرده يواشتر! منم قبول دارم که مادرو اين 
حاِل  نبود.  خودم  دست  کن  باور  ولی  پشيمونم،  بابتم  اين  از  کردم؛  ناراحت  مّدت 
اين نمرة از دسِت  تقاّل و زور و زحمت، جگرم  اون همه  از  بعد  خودمو نمی فهميدم. 

2ـ تقاص پس دادن: تاوان دادن، جريمه شدن     ً 1ـ اصاًل و ابدا
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پياده  هم  همچين  من  که  بدوْن  حرفا،  اين  همة  با  بود...  گرفته  آتيش  اعصاب خردکن 
نيستم؛ از ادبيات يه چيزايی باَرمه. تازه اصاًل کی می گه امال جزِو ادبياته؟ امال همه ش 
مربوط به الفبای عربيه؛ همين صاد و ضاد و اين جور چيزا که واردِ خّط فارسی شده ن و 
از همينا يه چيزی ُدُرس شده به اسم امال که روزگار بّچه های مردمو سيا کرده... بايد يه 
کاری کرد؛ بايد ادبياتو از چنگ امال نجات داد. راستش نمی دونم چه جوری، ولی بايد 
امال ُجل و پالسشو1 بذاره رو کولش و دِ بدو، تا از شّرش خالص شيم. امال همه ش 

دردسره. هيچم به کار نمی خوره. اصال و ابدا... آهـــا!
      ناگهان فکری در ذهن سياوش جرقّه زد. در يک لحظه پيشانِی درهم کشيده اش 
گشوده شد؛ لبخند بر صورت پُف کرده اش نشست و َجلد2 از جايش بلند شد. راه حل را 
پيدا کرده بود؛ می خواست به هر قيمتی از امال انتقام بگيرد. قلبش تند تند می زد. شوری 

وصف نشدنی در نهادش3 افتاده بود. يک مصراع شعر از خاطرش گذشت؛ خواند:
      از اين امالی بی حاصل، دلم خون شد دلم خون شد

3ـ ضمير، دل، درون 1ـ ُجل و پالس: اسباب و وسايل، بار و بنديل   
2ـ به سرعت     
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      و پشت بندش تکرار کرد: دلم خون شد دلم خون شد، تَتَن تَن تَن تتن تن تن!
      بله... پيدا بود که سرچشمة طبِع شعر سياوش بنا کرده به جوشش و َفَوران! تند و 
تيز رفت سراغ کشوی ميزش، دفتِر نقره ای رنگی از کشو درآورد که رويش با قلِم درشت 

حک شده بود: ديوان شعر )و پايين، با قلمی نازکتر:( سروده های سياوش حيدری )!(
      اّول کاغذی از الی دفتر بيرون کشيد و بعد مشغول شد به شعر نوشتن و خط زدن

ــت  ــرش ثب ــور در دفت ــِی شــعر را اين ط ــردن. دســتِ آخر، صــورت نهاي و اصــالح ک
کــرد:
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با دلی خونين، در نکوهش1 از امال سرودم:        
     

      سياوش نفِس راحتی کشيد. به دنبال اين درد دِل شاعرانه، احساِس سبکی می کرد. 
با غرورِ خاّصی نگاهی به شعرش انداخت و زير لب گفت: »خودمانيم؛ الحق که شعِر 
استوار و اديبانه ای از طبِع روان ما صادر شد! احسنت، احسنت به خودمان!«. معلوم بود 
که حسابی قّوت قلب گرفته. با خيال راحت لم داد و دستش را ستون کرد زير چانه و 
رفت تو فکر که چطور به حساب امال برسد! يک آن خودش را رستم فرض کرد که بايد 
دليرانه از هفت خاِن پرخطر بگذرد و با ديِو خونخوار ـ ديوی به نام امال ـ نبرد کند!...     
      مّدتی بعد، سياوش دفترش را به آهستگی بست؛ بلند شد و شاد و سرزنده و با روی 
گشاده رفت به سمت آشپزخانه و از مادر بابت رفتارش عذرخواهی کرد. مادر که از 
تغيير حال ناگهانِی سياوش هاج وواج مانده بود، تبّسمی کرد و او را به گرمی در آغوش 

گرفت.

1ـ عيب گويـی، متضاّد ستايش
2ـ رنج، بال

3ـ آمودريا، رودی بزرگ که به درياچة آرال می ريزد. چو   
جيحون شد: مانند جيحون که پرآب است، پر از اشک شد.     
4ـ و قِس باقی علی هذا: و بقيّه را هم با اين مقايسه کن؛ و 

بقيّه )ی حروف( هم مثل اينها.
5ـ بهت زده، دچار حيرت     

ازيـــن امـالی بی حـــاصـل، دلـــم خون شد دلم خـون شد 
دو چشمانم ازين محنت2، چو جيحـون3 شد چو جيحون شد
زِ صــاد و ضــاد و طـــا و ظـــا و قِــس بـاقـی علــی هذا!4 
َسـرم مبـهوت5 و گـردنده چو گردون6 شد چــو گردون شد
زِ بس َکنــدم ز مـــوی ســـر کــــه ايــنـها را ُکنـم از بَــر،
سـرم تـاس و درخـــشنده چو هامون7 شد چو هـامـون شد!
تــو ای امــال عــــذابـسـتی؛ َوبـال8 و نـنگ و عــاَرســتی9
زِ بدمــستی دلـم َخسـتی؛10 دلـــم خون شـد دلــم خون شد

6ـ آسمان   
7ـ بيابان  

8ـ ماية دردسر و عذاب
9ـ ننگ و عار: آنچه ماية بدنامی و سرشکستگی باشد.      

دلم     بدمستی  ز  کردی.  مجروح  خستن(:  مصدرِ  )از  َخستی:  10ـ 
خستی: با کارهای نسنجيده  مرا رنجاندی. 
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1ـ در اين بخش از داستان سياوش »نمره های درخشان« کنايه از چيست؟ بر اين اساس، 
برای ناميدن »آدم خسيس« از چه کنايه ای بهره می گيريم؟

2ـ سياوش خود را رستم دستان در هفت خان پنداشته است )خان، در اين واژه شکل 
ديگری از »خانه« است و معنای منزل و مرحله دارد؛ ازاين رو بايد آن را با همين امال 
بنويسيم، نه به صورت »خوان« که معنای سفره يا سينِی بزرگ غذا دارد(. دربارة داستان 

هفت خان در شاهنامة فردوسی چه می دانيد؟

1ـ در شعر سياوش دو تشبيه بيابيد.

2ـ در دست نوشتة شعر سياوش چه نادرستی های  اماليی می بينيد؟
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زندگی همین لحظه اهست
درس هشتم

واژه شناسی
معنای برخی واژه ها در شعر خيّام: 

دی: روز گذشته، ديروز ـ هيچ: هرگز، اصاًل ـ بنياد: تکيه ـ حالی: حاال، 
اکنون

»دريابيد« در »فرصت های خوب و عزيز را دريابيد« يعنی »غنيمت شمريد«، 
»]از فرصت ها[ بهره برداری کنيد«

•

•

ر جمع شکسته یا ُمَکسَّ
      می دانيم که واژة »قبر« را می توان به دو صورت جمع بست: »قبرها« و آن گونه که در 
درس آمده: »ُقبور«. در حالت نخست، نشانة جمع به واژة مفرد پيوسته است: َقبر + ها -< 
َقبرها؛ بی آنکه در واژة مفرد تغييری پديد آيد؛ اما در حالت دوم واژة مفرد از درون دچار 
ـُـ ب و ر( تغيير يافته است )يک حرکت  ـَـ ب ر( به »ُقبور« )ق  دگرگونی شده است: َقبر )ق 
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ـَـ ق ت(  و يک حرف در ميان واژه تغيير پذيرفته(. نمونة ديگر در متن اين درس، »وقت« )و 
است که به شکل »اوقات« )ا و ق ا ت( درآمده؛ يعنی يک حرکت افتاده و دو حرف افزوده 
شده است. به اين نوع از جمع که در آن، واژة مفرد گويی می شکند و از درون دستخوش 

دگرگونی و تغيير می شود، »جمع شکسته يا مکّسر« می گوييم.   

1ـ به جز دو نمونه ای که در واژه شناسی آورده ايم، يک واژه جمع شکسته )مکّسر( بيابيد.

2ـ سه جفت واژة هم معنا پيدا کنيد )نمونه: راحت و آرام(.

1ـ واژة »الکی« از ترکيب »الک« + »ی« ساخته شده است؛ و معنای »بيهوده، بدون هدف 
مشخص« دارد. به نظر شما اين معنا چه ارتباطی با واژة الک دارد؟

2ـ شعر خيام را يک بار ديگر بخوانيد و بگوييد از ديِد شما، آيا شاعر آينده نگری را بيهوده 
قلمداد کرده است؟ 

3ـ شعری را که در تصوير اين درس بر سنگ حک شده است، بخوانيد و با اين بيت 
حافظ مقايسه کنيد. 

بنشــين بــر لــب جــوی و گــذر عمــر ببيــن 

کايــن اشــارت ز جهــان گــذران مــا را بــس
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سفرانمۀ اصفهان
روان خوانی

ـ هريک از جمله هايی که در پی آمده  است، درتوصيف کدام بنای تاريخی يا منطقة شهر 
اصفهان در سفرنامة مجيد است؟
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1ـ مردابی در جنوب شرقی اصفهان که زاينده رود در آن می ريزد:
2ـ کاخ سلطنتِی شش طبقة دورة صفويه در اصفهان که برای پذيرايی از سفيران و مهمانان 

رسمی کاربرد داشته است:

3ـ بنايی بيرون شهر اصفهان بر روی آرامگاه يکی از عارفان؛ دارای دو مناره در دو سوی 
يک چهارتاقی که وقتی يکی از مناره ها را بجنبانند، ديگری به جنبش درآيد:

با  دو سواره رو  به صورت  دو سوی سی و سه پل  در  اصفهان  مرکز شهر  در  خيابانی  4ـ 
پياده روهايی در وسط در دو سوی آن:

5ـ کاخ دوران صفوی در اصفهان دارای صحنه های نّقاشی و تزئينات معماری:

به  که  لبنانی  روحانی ای  بزرگداشت  برای  که  نقش جهان  ميدان  در شرق  مسجدی  6ـ 
دعوت شاه عباس به ايران آمد و به درس گفتن و نمازگزاری پرداخت، بنا شد:
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ـ در کتاب فارسی سال های چهارم، پنجم و ششم دبستان چه داستان هايی از هوشنگ 
مرادی کرمانی خوانده ايد؟

1ـ مايه های طنز در همة داستان های »قّصه های مجيد« به چشم می خوَرد. از ديِد شما در 
کدام بخش از »سفرنامة اصفهان« طنز آشکارتر است؟

ويژگی های  يا  راننده کاميون هاست  همة  مانند  اکبرآقا  گفتار  و  رفتار  آيا  شما  نظر  به  2ـ 
منحصر به فرد هم دارد؟

برخی  دبيرتان،  راهنمايِی  و  انتخاب  به  3ـ 
نقش  شده اند،  داوطلب  که  دانش آموزان  از 
شخصيت های »سفرنامة اصفهان« )مجيد، بی بی، 
را  داستان  و  می گيرند  عهده  بر  را  اکبرآقا،...( 
در کالس  مناسب هر شخصيت  لحن  با  يک بار 
کرمانی  لهجة  گويشوران  با  )اولويت  می خوانند 
شيوة  اين  آيا  شما  نظر  به  است(.  اصفهانی  و 
مؤثّر  آن  بيشتِر  تأثيربخشِی  در  داستان،  خواندن 

است؟ چرا؟
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   هوشنگ مرادی کرمانی 
در  متولّد سال 1320  قّصه های مجيد  آفرينندة 
کرمانی  مرادی  هوشنگ  است.  کرمان  سيرچ 
و  شد  عالقه مند  سينما  به  نويسندگی  از  پيش 
هنرهای  دانشکدة  در  تهران  به  آمدن  از   پس 
تهران درس خواند و همزمان مدرک  نمايشی 
هم  را  انگليسی  زبان  مترجمی  کارشناسی 
با  همکاری  کرمان  در   1339 سال  از  گرفت. 
نخستين   1347 سال  از  و  کرد  آغاز  را  راديو 

داستان هايش را در مطبوعات به چاپ رساند.
و  روان  و  شيرين  نثری  کرمانی  مرادی      

خوش خوان دارد و داستان هايی صميمانه و واقع گرايانه می نويسد؛ چنان که نه تنها مخاطب 
دلُربايش می شود. »نخل« و  بلکه هر خواننده ای جذب داستان های  کودک و نوجوان، 
»قّصه های مجيد«، »خمره« و  اوست.  داستان های ستودنِی  نمونه  از  بر پوست«  »مشت 
»مهمان مامان« هم از آثار برجستة او به شمار می آيند که از آنها اقتباس سينمايی صورت 
گرفته است. مرادی کرمانی را بايد بزرگ ترين و نامدارترين نويسندة ادبيات نوجوانان 

در ايران قلمداد کرد.
      متن زير فصل يکم از کتاب »شما که غريبه نيستيد« است. در اين کتاب نويسنده 
خاطره های خود را با نثری شيوا بازگو کرده و گوشه گوشه اش يادآور ديگر داستان های 

مرادی کرمانی ا ست.
***

       نمی دانم، يادم نيست چند سال دارم. صبح عيد است. بّچه های مدرسه آمده اند به 
عيد ديدنی پيش عمو. عمو قاسم، معّلم است. جوان خوش لباس و خوش  قد و بااليی 
است. کت و شلوار می پوشد. توی روستا چند نفری هستند که کت و شلوار می پوشند.
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»کت و شلوار فرنگی«. کت و شلواری که رنگ کت با شلوار يکی است و شلوار را 
با کمربند می بندند؛ ليفه ای1 نيست. عمو، معّلم مدرسة روستاست. من هنوز به مدرسه 

نمی روم.
      عمو اتاقی دارد ته داالن. دو تا اتاق توی داالن است. اتاق اول مال ماست. اتاق 
تا آن زمان  يادم نمی آيد که  يعنی  کاظم. اسم پدرم کاظم است و من هنوز نديدمش. 
پدرم را ديده باشم . پدرم ژاندارم2 است و گاهی نامه می دهد. فکر می کنم از سيستان و 
بلوچستان. توی اتاق پدر و مادرم که هميشة خدا درش بسته است، اسباب و اثاث مادر 

و پدرم است؛ بيشتر اثاث مادرم.
      »جهيزية مادرت آنجاست . وقتی بزرگ شی به تو می رسه.«

      از الی در اتاق که سرک می کشم، در نور گردی که از سقف روی اسباب و اثاث 
افتاده، رختخواب می بينم و کاسه و ُکماجدان3 و ديگ مسی و سماور بزرگ ورشويی4، 
که زير نور برق می زند. هر وقت جايی می خواهند روضه بخوانند يا عروسی و عزاست، 

می آيند و سماور مادرم را می برند.
     صبح عيد بود و بّچه های مدرسه می آمدند پيش عمو به عيد ديدنی. اتاق عمو ته 
داالن بود؛ يک درش توی داالن باز می شد و در ديگرش به باغ؛ باغ کوچکی که پشت 
ساختمان بود. همه جور ميوه داشت: انگور، انجير، هلو، شليل، سيب و درخت گردوی 
از کالغ می شد. کالغ ها  پر  بزرگ که گردوهای پوست کاغذی داشت. درخت غروب 
باالی  آسمان  می شدند.  می کردند، جمع  دعوا  می گرفتند.  عزا  و  توی درخت عروسی 
نزديک  نمی کردم  جرئت  بود.  کالغ  بس  از  می شد،  سياه  گردو  شاخه های  و  درخت 

درخت بشوم. می ترسيدم چشم هام را با نوکشان دربياورند.
      عمو آن اتاق را برای اين گرفته بود که بتواند بدون برخورد با مريض های »ننه بابا« 
و مهمان های »آغ بابا« يعنی مادربزرگ و پدربزرگ، از آنجا رفت وآمد کند. توی اتاقش

1ـ دارای ليفه؛ و ليفه، محل گذراندن کش يا بند در لباس به ويژه در شلوار و زيرشلواری است. 
2ـ در گذشته به مأمور حفظ امنيت در جاده ها و راه های بيرون از شهر گفته می شد.

3ـ ظرف بزرگ دردار مسی يا سفالی که برای پختن غذا و به ويژه کماج به کار می رود. )ُکماج نوعی شيرينی است که با شير، 
شکر، آرد و روغن تهيه می شود.(

4ـ فلّزی بّراق )برنجی(



52

بود و کتاب و  فلزِی عطر. عاشق عطر  بود و شيشه ها و بطری های  بود، کتاب  تفنگ 
تفنگ. شب ها تک و تنها با صدای بلند شعرهای کتاب ها را می خواند، حتّی به آواز.  
يواشکی می رفتم سراغش، الی در را باز می کردم، می توپيد به ام که: »چی می خوای؟ برو 
پی کارت، برو بازی کن«. حق داشت، چون هر وقت می رفتم تو اتاقش همه چيز را به 
هم می ريختم؛ کتاب هاش را ورق می زدم. خصوصًا کتاب هايی که عکس داشت، مثل 

چهل طوطی، چهار درويش، امير ارسالن نامدار، شاهنامه.
      صبح عيد عمو می نشست باالی اتاق، کت و شلوار نو و خوشگل می پوشيد؛ موهای 
به  فراوانی  بلند و صافش را شانه می کرد؛ روغن می زد، صورتش را می تراشيد؛ عطر 
دست بوسی؛  و  عيدديدنی  به  می آمدند  شاگردانش  مدرسه؛  بّچه های  و  می زد  خودش 
موقعی که می آمدند با خودشان چيزهايی را هم می آوردند. يکی حلب کوچولوی انجير 
نرم می آورد. يکی ده تا تخم مرغ توی دستمالی می گذاشت و می آورد و يکی مرغ يا 

خروس می آورد. چيزهای ديگر هم می آوردند؛ مثاًل انار و گردو.
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    من مسئول دريافت مرغ و خروس ها بودم. سبد بزرگ چوبی را َدمر روی زمين 
می خواباندم و مرغ يا خروسی که دانش آموز می آورد،  زير آن جا می دادم. بچه ها پاهای 
مرغ و خروس ها را می بستند که بين راه فرار نکنند. بعضی ها هم جوجه می آوردند. من 
کِيف می کردم که عموی آن چنانی دارم. کنار سبد می ايستادم. بچه ها که همه شان از من 
از الی  زير سبد.  را می فرستادند  مرغ و خروس ها  با دست خودشان  بودند،  بزرگ تر 

چوب های سبد، مرغ و خروس ها را می شمردم. تا 5 بيشتر نمی توانستم بشمارم.
       عمو توی اتاق بود و مشغول پذيرايی از مهمان های کوچک. جلوش دو تا بشقاب 
شيرينِی ريز و نُقل بود که بّچه ها با ترس و خجالت و احتياط، بعد از دست بوسِی معّلم، 

يکی از آنها را برمی داشتند و دهانشان را شيرين می کردند.  
شايد هم  آورده.  دانش آموز، چه چيزی  کدام  که  نمی ديد  و  بود  اتاق  توی       عمو 
برايش مهم نبود، ولی خود دانش آموزان دلشان می خواست آنچه را که آورده اند به معّلم 
نشان بدهند که البد توی مدرسه و سر کالس هواشان را داشته باشد. خصوصًا آنها که 
مرغ چاق تر و خروس بزرگ تری می آوردند، می خواستند که حتمًا معّلم با چشم خود 
ببيند. اين بود که قبل از رفتن به اتاق و نشستن سر بشقاب شيرينی، مرغ و خروس 
»ننه بابا« و من  بياورند و تحويل  بعد  ببيند و  آقا  را می بردند که  و ساير هدايای خود 
بدهند. راستش از اين کارشان خيلی دلخور بودم. برای اين که کار مرا سخت می کردند. 
می بايست دنبالشان بروم و با مرغ و خروس و انجير و تخم مرغ و انار و ساير هدايا 
برگردم و تحويل بگيرم. حاال چرا می بايست دنبالشان تا در اتاق عمو بروم، خودم هم 
نمی دانستم. شايد به خاطر اين بود که يک بار خروسی از دست يکيشان فرار کرد و رفت 
روی ديوار  و انداخت گردن من. بله، خروس فرار کرد و من و ننه بابا و دانش آموزان 

دنبالش دويديم تا گرفتيمش.
      »آغ بابا« آن سال عيد خانه نبود. اگر هم بود، من به ياد ندارم. شايد رفته بود کرمان 

پيش عمو اسداهلل که نظامی بود و مرخصی نداشت و نمی توانست به سيرچ بيايد.
      مرغ و خروس هايی که زير سبد بود، می شمردم. پنج تا بود و دو تا. سه تا از مرغ و 
خروس ها، جوجه بودند. يکيشان خيلی ناراحت بود. از الی چوب های سبد نگاه کردم،
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ديدم رفته است و گوشه ای قوز کرده و با ديگران حرف نمی زند. الغر بود و پر و بالش 
غّصه  بودند.  کرده  مادر جداش  از  زود  انگار  بود.  ريخته  يا  بود  نيامده  در  هم خوب 

می خورد.
      دم در اتاق عمو، توی داالن پر از کفش بّچه بود؛ همه جور کفشی؛ بعضی ها نو و 

بّراق و بعضی ها کهنه و پاره و کثيف. ازاتاق عمو صدا می آمد:
      ـ سال نو مبارک آقا.

      ـ عيدتون مبارک.
      ـ عيد شما هم مبارک. خوش اومدين.

      دلم می خواهد عمو يکی از مرغ و خروس ها را بدهد به من و مال خودم باشد.

ـ جملهٔ »شما که غريبه نيستيد« در زبان فارسی چه کاربردی دارد؟ با توّجه به فصل کوتاهی 
که خوانديد، بگوييد چرا نويسنده برای اين کتاب - که زندگی نامهٔ  او را در دورة پرماجرای 
کودکی و بخش هايی از نوجوانی، با روايت داستانی دربرمی گيرد - چنين عنوانی برگزيده 

است.
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نصیحت امام )ره( درس نهم

1ـ منادايی همراه با نشانة ندا پيدا کنيد.
2ـ واژه ای با اين تعريف بيابيد: سازه ای از فلز يا چوب به شکل مکّعب که بر آرامگاه 

امامان و ديگر بزرگان می سازند.
3ـ واژه ای که در اصل به معنای »تشنگی زياد« است و معنای »شوق بسيار برای داشتن يا 

دستيابی به چيزی« نيز دارد: 
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1ـ مترادف فارسِی اين واژه های عربی را بنويسيد.
ترقّی:   سعادت:    سالمت:   

اخالص: تنّفر:   
2ـ مترادِف تک بخشِی اين فعل های دو بخشی چيست؟

عطا کند: انتخاب کرد:   سعی کنيد:  

3ـ »)ره(« و »)س(« نشانه های اختصارِی )کوته نوشتِ ( چه عبارت هايی است؟

دانش های  از  رشته ای  در  که  است  لقب کسی  و  »بسياردانشمند«  معنای  به  »عاّلمه«  4ـ 
بشری آگاهِی بسيار و همه جانبه دارد. به جز عاّلمه جعفری، چه بزرگانی را می شناسيد که 

چنين لقبی داشته اند؟

5ـ خاطرة تلخ روزهای کودکِی عاّلمه جعفری، يادآورِ کدام بند از شعِر »زنگ آفرينش« 
است؟
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کالس ادبیات

درس دهم

واژه شناسی
بلندآوازة  شاعر  شاعرانة(  )نام  تخّلِص  هم  و  شناسنامه ای  نام  هم  يوشيج:  نيما 
هم روزگار ماست که پيش از آن، »علی اسفندياری« يا »علی نوری« خوانده می شد. 
»نيما« به معنای »کمان« و نام يکی از اِسپَهبدان؛ يعنی خاندان های اصيل و سلحشور 
طبرستان قديم )مازندران کنونی( است و »يوشيج« )= يوشی( به معنای اهل يوش، 
که از توابع شهرستان نور مازندران است. در ادب فارسی، نيما يوشيج را »پدر شعر 

نو« و شعر نو را »شعر نيمايی« نيز می نامند.
دستپاچگی: حالتی همراه با اضطراب، نگرانی، هيجان يا شتابزدگی که بر اثر آن، فرد 

نمی تواند درست و سنجيده رفتار کند؛ سراسيمگی
ـَک، پرندة کوچک مرغک: مرغ + 

مردمِ چشم: مردمک چشم
آب حوض  کردن  خالی  يا  باغچه  زدن  بيل  »از  جملة  در  »پروا«  جای  به  می توان 
خانه اش هم پروايی نداشت«، واژة »اِبا« را نشاند؛ يعنی احساس ناُخرسندی کردن و 

از چيزی رويگردان بودن )پروا به معنای »ترس و هراس« نيز هست(.
سردر: سازة باالی در ورودِی ساختمان برای جلوگيری از باران خوردگِی در

و سلطنت«/  »پادشاهی  هم  است،  مملکت«  »سرزمين، کشور،  معنای  به  هم  ُملک: 
زنده دالن: مشتاقان، عاشقان. معنای بيت سعدی: ای سعدی، سوگند به جان عاشقان، 
که همة سرزمين هستی ارزش آن را ندارد که دلی را از خود آزرده کنی و برنجانی.

نَويد يا نُويد: خبر خوش، مژده، بشارت
   

•

•

•

•

•

•

•

•
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1ـ يک واژة جمع شکسته )مکّسر( در »مرواريدی در صدف« بيابيد و مفردش را بنويسيد.

2ـ شعری را که در پی آورده ايم، پروين اعتصامی برای سنگ مزار خود سروده است. شعر 
را بخوانيد و به پرسش ها پاسخ دهيد.

ايــــن کـه خـــاک سيهش بالين1 است،
گـرچـــه جـز تـلـــخی از ايّــام نديـد،
صاحـــب آن هـمـه گفـتـــار، امـــروز
دوسـتـــان بـِه کـــه ز وی يــاد کـننـد
خــــاک در ديـــده، بسی جان فرساست
بـــيند ايـــن بستـــر و . . . . . . . گـيـرد
هـرکـــه بـاشـّی و ز هـر جـــا برسی،
آدمـــی هــر چـــه تـوانـگـــر بـاشـد
اندر آنـجـا کـــه قــضـا5 حملـه کنـد،
زادن و کـشـتــــــن و پـنـــهان کـردن
م8 آن کــس که در ايـــن . . . . . .گاه ُخــرَّ

اخــتـِر2 چــرِخ3 ادب پــرويـن است
هرچه خواهی سخنش . . . . . . . است
سـائِـِل4 فـاتـحـه و . . . . . . . اســت
دِل بـی دوسـت، دلـی . . . . . . . است
سنـگ بـر سـينه بسی . . . . . . . است
هـرکـه را چـشـم حقيـقت بيـن است
آخـريـن مـنـزل هستــی، ايـن اسـت
چون بدين نقطه رسد، . . . . . . اسـت
چـاره تـسـليم و ادب، تَمکين6 اسـت
َدهـر7 را رســم و رهِ . . . . . . . اسـت
خـاطـری را سـبـِب تـسـکيـن اسـت

1ـ بالش، بستر 
2ـ ستاره 

3ـ آسمان 
4ـ خواهنده، درخواست کننده  

5ـ سرنوشت 
6ـ اطاعت 
7ـ روزگار 

8ـ خوشا
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آـ با توّجه به معنا، واژة مناسب را از ميان واژگان زيرين بيابيد و در جاهای تهی بنشانيد. 
)دو واژه، افزوده است(

سنگين، غمگين، ديرين، شيرين، مسکين، نفرين، ياسين، قّوت، مِحنت، عبرت

ب ـ اگر شاعر در بيتی از خود و شعرش ستايش کند، در اصطالح ادبی »ُمفاخره« نام دارد. 
اکنون شما در اين شعر بيتی را نشان دهيد که مفاخره داشته باشد و بنويسيد شاعر چگونه 

از خود ستايش کرده است.

پ ـ مصراعی بيابيد که در آن »جابجايِی ضمير« رخ داده باشد؛ آنگاه پس از بازگردانِی 
ضمير به جايگاه اصلی، مصراع را سامان دهيد.    

3ـ از ميان واژه هاي زير جفت هاي هم معنا، هم خانواده و متضاد را بيابيد و روبه روی هم 
بياوريد. 

آسايش ـ احتياج ـ اضطراب ـ اعجاب ـ بي خبري ـ بيزاري ـ پيشرفت ـ ترتيب ـ ترديد 
ـ ترقّي ـ تشويق ـ تنّفر ـ جفا ـ حيات ـ رهگذر ـ زندگي ـ زيارتگاه ـ ستم ـ سودمند ـ 
شگفتي ـ شوق ـ عابر ـ غفلت ـ فراغت ـ محتاج ـ مرتّب ـ مزار ـ مصاحبت ـ مفيد ـ 

نگراني ـ وجد ـ هم نشيني ـ هيجان ـ يقين.
 ............. : .............  ............. : .............  ............. : .............
............. : .............  ............. : .............  ............. : .............
............. : .............  ............. : .............  ............. : .............
 ............. : .............  ............. : .............  ............. : .............
........... همخا ............ ........... همخا ............   ............. : .............

............. #............. ........... همخا ............ 
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1ـ دو اثر مشهور از ويکتور هوگو، شاعر و نويسندة فرانسه در سدة نوزدهم ميالدی نام 
ببريد.

2ـ دو معنايی که از عنوان »زندگِی حسابی« برمی آيد، چيست؟

3ـ افزودن جزء »چه« به واژه، به آن معنای »ُخردی و کوچکی« می افزايد )مانند: باغچه(؛ 
پنج واژه بنويسيد که »چه« در پايانشان بيايد و چنين معنايی بيفزايد. جزء »ـيچه« صورت 
ديگری از »چه« است که آن هم معنای کوچکی به واژه اضافه می کند. در کدام واژه اين 

جزء به کار رفته است؟

4ـ متضاّد دقيق عبارت »چشم از جهان فروبست«، چيست؟

5ـ در واژه شناسِی »کالس ادبيات« خوانديد که در واژة »مرغک« مرغ معنای پرنده دارد. در 
فارسِی کهن غالبًا مرغ چنين معنايی داشته و به معنای هر نوع پرنده به کار می رفته است.

 ـ معنای قديم مرغ در ساختمان کدام واژه های امروزی هنوز باقی مانده است؟

 ـ آيا می دانيد در گذشته برای مرغ امروزی )مرغ در برابر خروس( چه واژه هايی کاربرد 
داشته است؟

6ـ بيت پايانی از قطعة صفحة 94 کتاب درسی را سامان دهيد.
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شعرخوانی

گل و گل

واژه شناسی
شنيدستم: شنيده استم، شنيده ام

ِگل: در اينجا منظور، ِگِل سرشوی است و خاکی از گروه خاک های ُرسی 
است که برای شستن سر کاربرد داشت. آن را با ُگل يا گالب می پروردند 

تا معّطر شود. 
حرير: نوعی پارچة ابريشمِی نازک

ُمشک يا مِشک: ماّده ای عطرآگين که از کيسه ای در زير پوست شکم نوعی 
آهوی نر به دست می آيد. نوع تازة آن روغنی و قهوه ای رنگ است و وقتی 
خشک شود، رنگ قهوه اِی تيرة مايل به سياه پيدا می کند. »مِشکی« به معنای 

سياه، منسوب به همين واژه است.
عبير: نوعی ماّدة خوشبوکننده که از ترکيب ُمشک، گالب، زعفران و بعضی 
مواّد ديگر تهيه می شد و آن را برای خوشبويی همراه داشتند يا در مجالس 

می سوزاندند.

•

•

•

•

•

ِ
ُ
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ـ واژه ای متضاد با »نقص« پيدا کنيد.

1ـ نمودار قافيه های شعر را رسم کنيد.

2ـ بيت هايی را که درون کمانک جای گرفته است، زير هم بنويسيد. شعری از سعدی به 
دست می آيد که از ديباچة گلستان است؛ قالب شعر به دست آمده چيست؟

3ـ در واژه شناسی آموختيد که رنِگ مشکی منسوب به مِشک )= ُمشک( است؛ دستِ کم 
هفت رنگ نام ببريد که در پايان »ی« نسبت داشته باشد.

ـ محتوای شعر »ِگل و ُگل« با کدام بخش از »زيبايی شکفتن« نزديک است؟ چرا؟
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فرهنگ بزرگ سخن )1(  
واژه هايي  يا  واژه  به  متن  يک  هنگام خواندن  که  آمده  است  پيش  براي شما  بی گمان 
پُرشمار  بسيار  زبان  هر  واژگان  مجموعة  نمي دانسته ايد.  را  آنها  معناي  که  برخورده ايد 
است و ازاين رو طبيعي است که هيچ کس معناي همة واژگان يک زبان را نداند. هنگام 
رويارويی با يک واژة ناآشنا نبايد تنها به حدس زدن معنای آن بسنده کنيد، بلکه می بايد 
جست و جو  را  تازه  واژه های  دقيق  معنای  »واژه نامه«  به  مراجعه  با  فرصت  اّولين  در 
کتاب های  دانشنامه ها جزو  مانند  نيز  لغت  فرهنگ های  دليل است که  )به همين  کنيد. 
نياز  اين  به  دادن  پاسخ  براي  فرهنگ(  يا  )لغت نامه  واژه نامه   می آيند(.  شمار  به  مرجع 
ضروري تدوين مي شود و انبوهی واژگان زبان فارسی را در کنار معناها و کاربردها و 
ديگر ويژگی های هر واژه در دسترس ما می گذارد. در رونِد فرهنگ نگارِی زبان فارسي 
واژه نامه هاي بسياري تدوين شده اند که از ميان آنها »لغت نامة دهخدا«، »فرهنگ معين« 

و »فرهنگ بزرگ سخن« جايگاهي واالتر دارند.
       فرهنگ بزرگ سخن )در هشت جلد و 8752 صفحه( را از ديِد گستردگی و کاربسِت
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روش هاي نوين دانش فرهنگ نويسی و بهره گيرِی عالمانه از تجربةفرهنگ نگاران پيشرو، 
بايد معتبرترين فرهنگ زبان فارسي قلمداد کرد. اين فرهنگ حاصل کوشش هشت سالة 
رشته هاي  از  کارشناساني  نيز  و  ويراستاری  فرهنگ نويسي،  متخّصصان   از  گروهی 
ادبيات و  استاد  ـ  انوری  نظارت و سرپرستِی دکتر حسن  با  گوناگون علمي است که 
عضو پيوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسی ـ از سوی انتشارات سخن به چاپ رسيده 
است:  يافته  انتشار  نيز  ديگر  فرهنگ  چندين  سخن،  بزرگ  فرهنگ  اساس  )بر  است. 
فرهنگ فشردة سخن در دو جلد، فرهنگ روز سخن، فرهنگ کوچک سخن، فرهنگ 

دانش آموز سخن.(  
      واژه ها در فرهنگ بر بنياد حروف الفبا سامان يافته اند؛  يعنی براي نمونه،  واژة »بردبار« 
پيش از واژة »تبّسم« جای گرفته  است. اگر واژه هايي در نخستين حرف يکسان باشند، 
ترتيب جای گرفتن آنها بر پاية حرف دوم خواهد بود؛ براي مثال  واژة »باک« پيش از 
»بحث« قرار دارد. به همين شکل اگر واژه ها در حرف دوم يا سوم نيز يکسان باشند، 
جايگاهشان بر اساس حرف بعدي )نخستين حرفی که مشترک نيست( تعيين می شود.          
     در فرهنگ بزرگ سخن، برابر هر واژه به جز معناهاي آن، آوانگاری، هويت دستوری، 
ريشة واژه )درصورتی که از زبان ديگري وام گرفته شده باشد( و مثال هايي از شعر و 
نثر براي هر معنای واژه آمده است. )اغلب واژه ها بيش از يک معنا دارند که هر معنا 
با شماره از معناهای ديگر جدا شده  است.( به هر واژه و اّطالعات آوايی، دستوری، 
يا »درآيند« می گوييم. فرهنگ بزرگ  با آن همراه شده است، »مدخل«  معنايی و... که 
سخن 75000 مدخل اصلی دارد؛ در درس دوازدهم دو مدخل  را نمونه وار آورده ايم. 
)فرهنگ بزرگ سخن، در بخش واژه شناسِی اين کتاب همواره مرجع ما بوده است.( 

* واژه هاي زير را که از فرهنگ سخن برگزيده ايم، با آرايش الفبايي پشت سرهم بچينيد:
سرپنجه ـ شامل ـ زمينه ـ ستودن ـ سياق ـ زدودن ـ ستيزه ـ شوم اختر ـ سپهر ـ شامخ 

ـ  سپند ـ شبهه ـ ستور.
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عهد و پیمان
درس یازدهم

واژه شناسی
دانش آموختگی: فارغ التّحصيلی؛ فارغ التّحصيل: دانش آموخته

حرم: درون مکان زيارتی و مقّدس يا کّل مجموعة آن و اطرافش
•

•
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  می دانيم که فعل، مهم ترين واژه يا »هستة« گزاره است. اکنون می خواهيم کارکرد 
فعل را در جمله بررسی کنيم. برای نمونه، فعل »می شنوم« را در نظر می گيريم؛ اين فعل از 

سه بخش ساخته شده است:
ـَم شنو  می                 

ـَم«( و يک بخش فرعی         از اين سه بخش، دو بخش اصلی به شمار می آيند )»شنو« و »
است )می(. اينک بايد ديد فرق دو بخش اصلِی فعل با هم چيست؟ به عبارت ديگر، اگر 
فعل را »صرف کنيم«؛ يعنی آن را برای شخص های گوناگون »مصرف کنيم« و به کار ببريم، 

ميان اين دو بخش اصلی چه تفاوتی به چشم می خورد؟
]می[ شنوم  

]می[ شنوی  
]می[ شنود  

]می[ شنويم  
]می[ شنويد  
]می[ شنوند  

ـَم« تغيير می کند. از دو        می بينيم که »شنو« در ساخت های ششگانه ثابت است؛ اّما »
بخش اصلِی فعل، آن را که هنگام صرف ثابت و پايدار است »بُن« )به معنای اصل و پايه( 
و آن را که تغييرپذير يا ناپايدار است، »شناسه« )به معنای شناساننده( می ناميم. بخش فرعِی 

فعل را که در برخی فعلها هست »بخش پيشين« می گوييم1.

1ـ بخش پيشين فعل در زبان فارسی، يا »می« است )می نوشتی، می نويسد( يا »بـ« )بنويسی(.
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      حال می خواهيم بدانيم هريک از اين دو بخش اصلی چه نقشی در فعل بر عهده دارند. 
تغيير  »يم«  به  ـَم«  « از  را  آن  و  می رويم  فعل  »می شنوم«  شناسة  سراغ  به  نخست  ازين رو 

می دهيم:
      می شنوم            می شنويم

      با اين دگرگونی، چه تغييری در مفهوم فعل پديد می آيد؟ چنان که پيداست، فعل از مفرد 
به جمع تبديل می شود. پس يکی از کارهايی که شناسة فعل انجام می دهد، رساندِن مفهوم 

مفرد و جمع يا در اصطالح دستوری، »ُشمار« است. 
ـَم« را با »ی« جايگزين        در گام بعدی باز شناسة فعل »می شنوم« را تغيير می دهيم و »

می کنيم:
      می شنوم            می شنوی

      با اين جابه جايی، ُشمارِ فعل تغيير نکرد )هردومفردند(؛ اما شخص فعل از »اّول شخص« 
به »دوم شخص« تغيير يافت. پس کارکرد دوم شناسه، رساندن شخص فعل است؛ به گونه ای که 

با تغيير شناسه، شخص فعل تغيير می يابد.
       پس از بررسِی کارکردهای شناسه، به سراغ بُن می رويم و در فعل »می شنوم« بن )شنو( 

را با »شنيد« جايگزين می کنيم:
       می شنوم         می شنيدم

      چه تغييری در مفهوم فعل پديد می آيد؟ آشکار است که زمان فعل دگرگون می شود؛ 
يعنی از حال )اکنون( به گذشته تغيير می يابد. پس يکی از نقش های بن، رساندن مفهوم 
زمان است. فعلی که بن در آن، زمان حال را می رساند، »بن مضارع )اکنون(« و فعلی که بن 
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در آن، زمان گذشته را می رساند، »بن ماضی )گذشته(« دارد. 
      در آخرين گام، باز به بن فعل می پردازيم و اين بار در فعل »می شنوم« بن )شنو( را به 
»رو« تغيير می دهيم؛ چنان که می بينيم، زمان فعل را ثابت نگه داشته ايم تا کارکردِ ديگر بن 

نمايان شود: 
       می شنوم              می روم

      در اين حالت، دو فعل زمان يکسان دارند؛ يعنی هردو مضارع )اکنون( هستند. تفاوت 
اين دو به انجام کار بازمی گردد: به گونه ای که در »می شنوم« کاری که انجام می شود »شنيدن« 
و در »می روم« کاری که انجام می گيرد »رفتن« است. پس وظيفة ديگر بن در فعل، رساندِن 

مفهوم انجام کار1 يا در اصطالح دستوری »مصدر« است.
      در مجموع می توان گفت که هرکدام از دو بخش اصلِی فعل ـ بن و شناسه ـ دو مفهوم 
را می رسانند: شناسه، شخص و ُشمار را و بُن، زمان و انجام کار )مصدر( را. بنابراين، هر 
فعل در زبان فارسی چهار مفهوم را همزمان به شنونده يا خواننده منتقل می کند و فارسی زبان 
هنگامی که با فعلی مانند »می شنوم« روبه رو می شود، به سرعت درمی يابد که کار شنيدن را 
در زمان حال، اّول شخص مفرد انجام داده است. به چهار مفهومی که فعل در زبان فارسی 
از  فعل  بدين سان  می گوييم.  فعل«  »مفهوم های چهارگانة  دستوری  اصطالح  در  می رساند، 
نظر »ساختاری« از دو بخش اصلِی بن و شناسه ساخته شده است و از نظر »مفهومی« چهار 

مفهوم را می رساند.

1ـ کاربــردِ »انجــام کار« در مصدرهايــی کــه نشــان دهندة کار نيســتند ـ از جملــه مصدرهايــی ماننــد »بــودن« و »شــدن« ـ از روی 
آســان گيری اســت و چنــدان دقيــق نيســت.
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اهّمیت فعل
       برخی دستوردانان نه تنها فعل را مهم ترين واژة »گزاره«، بلکه آن را هسته و مرکز ثقل 
»جمله« می دانند؛ چراکه هر فعل، بخش ها و اجزای جمله را تعيين می کند. به عبارت ديگر، 
هر فعل بر اساس توانايی و ظرفيت خود وابسته هايی می گيرد. همة فعل ها وابسته ای به نام 

نهاد دارند:
دانش آموزان رفتند ـ معلم مقاله را نوشت ـ امال آسان است ـ سياوش کتاب را به نويد داد   
     از اين ميان، فعل »رفتند« تنها به کسی نياز دارد که عمل رفتن را انجام دهد و بس 
)گواينکه می توان مبدأ و مقصد را با متمم هايی به آن اضافه کرد که البته اختياری هستند: 
با يک وابسته )نهاد:  ازاين رو ظرفيت فعل »رفتند«  دانش آموزان از مدرسه به خانه رفتند( 
دانش آموزان( تکميل می شود؛ اما ظرفيت فعل »نوشت« وقتی تکميل می شود که عالوه بر 
بياوريم؛ يعنی نهاد )معلم( و مفعول )مقاله( هر دو در ظرف فعل  نويسنده، نوشته را هم 
می گنجند. در ظرف فعل »است« )فعل اسنادی( نيز گذشته از نهاد، مسند جای می گيرد؛ زيرا 
فعل اسنادی بايد واژه ای )مسند( را به نهاد ربط دهد. سرانجام در جملة پايانی، فعل افزون 

بر نهاد و مفعول، متمم را هم در خود جای می دهد.       
را می توان  آنها  کنيم، ظرفيت  ليوانی فرض  مانند  را  يادشده  فعل  های  از  اگر هريک       

اين گونه نمايش داد:

       رفتند     نوشت     است        داد

’ æ≈ Áfiw“ùwÂè ŸÎ‰w∆⁄

     بدين ترتيب فعل ها را بر پاية وابسته هايی که می پذيرند، به تک ظرفيتی، دوظرفيتی و 
سه ظرفيتی تقسيم می کنند.  



70

1ـ مترادف واژه های »درنگ«، »گريبان«، »سفارش«، »فروتن« و متعّهد را پيدا کنيد.

2ـ تشبيهی در متن »عهد و پيمان« بيابيد.

1ـ در عبارت »يک باره موج جمعيت، رجايی را از جا کند و برد و برد« تکرار فعل چه 
بنويسيد که در آن، تکرار فعل چنين کارکردی  مفهومی را می رساند؟ دو عبارت ديگر 

داشته باشد.

2ـ مفهوم های چهارگانه را در فعل هايی که در پی آمده است، بنويسيد. 
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و  تفاوت)ها(  مفهوم هاي چهارگانه چه  ديد  از  »مي افزوديم«،  و  »مي افزايم«  فعل  دو  3ـ 
همانندي)ها(يي با هم دارند؟ دو فعل »مي اندازيد« و »مي اندوزيم« چه طور؟

ـ به اين جمله در متن درس »گرمای محبّت« )ص 100( دقّت کنيد: »پيرمرد حال خوبی 
نداشت«. اکنون اگر به جای صفت مثبت )= خوب( و فعل منفی )= نداشت( صفت منفی 
)= بد( و فعل مثبت )= داشت( بياوريم، چه تفاوتی در معنا پديد می آيد؟ سه جملة ديگر 

مثال بزنيد که در موقعيت های گوناگون اين تفاوت را نشان دهد.
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         داستان سیاوش)4(
روزِ آزمون امال بود. پيش از اين که زنگ تفريح به آخر برسد، بّچه ها همه در کالس 
جمع شده و گوش تا گوش بی صدا نشسته بودند. نويدـ  ُمبصر کالسـ  توی راهرو سرک 
کشيد و بعد با احتياط در را بست و از سياوش خواست که پای تخته بيايد. سياوش 
دور و برش را ورانداز کرد، برخاست و خيلی جّدی و شقّ وَرق1 با قدم های استوار رفت 
بيرون آورد و  از جيبش  ايستاد. ورقة تاخورده ای را  به کالس  و جلوی تخته سياه رو 

ُقرص وقايِم2 گرفت جلويش...
     از چند روز قبل، سياوش و نويد ـ که با هم دوسِت جون جونی بودند ـ قرار و مدار 
بّچه ها را خبر کرده بود که  از آزمون،  گذاشته بودند. نويد طبق نقشه، يک روز پيش 
»فردا زنگ ادبيات، همه قبل از زنگ در کالس حاضر باشند؛ چون قرار است سياوش 
بيانيه ای برای جمع بخواند«. بّچه ها بدون استثنا قبول کردند؛ آخر سياوش دو ماه پيش ـ 
روزی که تيِم منتخِب کالسشان می خواست مسابقه بدهد و پای حيثيّت کالس در ميان 
بود ـ يک بيانية پرآب وتاب خوانده بود و با نثِر زيبا و جاندارش به کالس روحيه و 
اميد داده بود.  بّچه ها بُرد در آن بازِی به يادماندنی را مديون سياوش بودند و حاال همه 

1ـ راست و استوار              2ـ محکم        

ـ بی بُروبرگردـ   جمع شده بودند؛ انتظار و اشتياق را می شد 
در چشِم هر کدام خواند.

... سياوش سينه اش را صاف کرد و با لحنی قاطع و صدايی 
َرسا و َغّرا بنا کرد به خواندِن بيانيه: 

     دوستان صاحبدل و صاحب نظر، بی ترديد از قّصة پرغّصة 
امال در اين مدرسه خبر داريد و از رنجی که می بريم و 
دل آزارش  تکاليِف  از  دلی شعله ور!  می کشيم،  که  َزجری 
در عذابيم و از آزمون های بی شماَرش در تب وتابيم و از 
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نمره های جگرخراشش، خراب اندرخرابيم. آخر تا به کِی بايد زير بار زورِ اين ظالم سر 
خم کنيم و زار و ذليل و َزبون1 به سر بريم و ُمهِر َخموشی و سکوت بر لب نهيم؟

     دوستان همدل، امان از اين امالی بی حاصل! ياران همراه، َفغان2 از اين امالی جانکاه! 
ماراِن  اين  از  فرياد  قرار و طاقت و هوش!  ما  از  بُرد  که  ماردوش  اين ضّحاِک  از  داد 
آدمی خوار: از اين صاد و ضاد و طا و ظای مردم آزار! از اين عين و غيِن نفرت بار! که 
همچون ماراِن ضّحاک، عّزت و آبروی ما را پاک3 برده اند و مغز ما را خورده اند و آرام 
و آسوده خفته اند.4 پس ای ياران دالور و ای همرهان کينه ور5،  اکنون بايد که فريدون وار 
ماراِن  از روزگار  َدمار  باکی،  به عرصة کارزار7 گذاريد و بی هيچ  پا  ُگرزة گاوسار6  با 

ضّحاکی برآريد.8 والّسالم.   
      سياوش از خواندن بازايستاد، نگاه نافذش را از برگه جدا کرد و دور تا دورِ کالس 
اّما  نکرد؛  باز  لب  از  لب  هيچ کس  و  فراگرفت  را  لحظه ای سکوت کالس  داد.  چرخ 
يک دفعه صدای ممتّد زنگ سکوت را شکست و بّچه ها همزمان شروع کردند به دست 
زدن برای سياوش و يکی يکی از جا بلند شدند. شوری عجيب در کالس به پا شده 
بود و بّچه ها يک ريز سياوش را تشويق می کردند. اصاًل باورش نمی شد؛ انگار خواب 
می ديد. اشِک شوق چشمانش را تر کرده بود... همين که شور و شوق بّچه ها قدری 
فرونشست، يکی يکی و دوتا دوتا سرگرم بحث دربارة بيانية سياوش شدند. اغلِب آنها 
بسيِج  امال، يک  از  انتقام  برای  تا  بود  آمده  داشتند و حاال سياوش  پردرد  دلی  امال  از 
همگانی به راه بيندازد! مّدتی بعد نويد که حدس می زد خيلی از بّچه ها چيزی از بيانيه 
دستگيرشان نشده باشد، از همه خواست چند لحظه ای سکوت کنند و بعد ادامه داد: 
»بّچه ها، ما می خوايْم از دست امال خالص بشيم. برای اين کار بايّسی دس به دسِت

1ـ خوار 
2ـ فرياد

3ـ يکسره، کاماًل
4ـ داستان ضّحاک ماردوش را می دانيد؛ پادشاه ستمگری که بر 
ايران فرمان می رانْد و بر شانه هايش دو مار سياه روييده بود. 
جاّلداِن ضّحاک هر روز دو جوان ايرانی را سر می بريدند تا 
به  فريدون  سرانجام  کنند.  ماران ضّحاک  را خوراِک  مغزشان 
يارِی کاوة آهنگر اين پادشاه اهريمنی را شکست داد. سياوش 

کرده  تشبيه  ماران ضّحاک  به  را  الفبا  بيانيه اش حرف های  در 
است که مغز دانش آموزان را می خورند!

5ـ انتقامجو 
6ـ گاوسار= گاوَسر. ُگرزی که سرش به شکل سِر گاو باشد؛ 

گرز فريدون چنين شکلی داشته.
7ـ عرصة کارزار: ميدان جنگ      

8ـ دمار از روزگار کسی برآوردن: به سختی آزار دادن يا نابود 
کردن کسی
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هم بِديم و امالهامونو امروز غلط ُغلوط بنويسيم؛ يعنی مثاًل همة صادا رو سين و هر 
گوش  به  خودمونو  اعتراِض  طوری  اين  و  بنويسيم  ز  هست،  ظا  و  ذال  و  ضاد  چی 
اعالم را  موافقت خودشان  و  يا سکوت، رضايت  اشارة سر  با  بّچه ها  برسونيم«.  همه 
کردند. مسعود هم از تِه کالس به طرفداری بلند شد که: »سياوش، مسّلم بدوْن که ما 
پشتتو داريم و تنهات نمی ذاريم« و بقيّه حرفش را تأييد کردند. تنها امين ـ شاگرد اّول 
کالس ـ  بود که با لحنی حق به جانب اعتراض کرد: »اين ديگه چه بازيه درآوردين؟ حاال 
گيرم اعتراضمونو نشون داديم، ولی آخرش که چی؟ آقا جون آش کشک خالته...«؛ اّما 
اطرافيان با گوشه و کنايه حرفش را بريدند و به او محّلی نگذاشتند... سياوش که اوضاع 
را حسابی به وفِق مراد ديد، ورقة بيانيه را پشت ورو کرد و خطاب به بّچه ها گفت: »ُخب، 
حاال اگه با اين کار موافقين، بيايْن تا آقای يزدی نيومده، اين ِشعر رو بعد از من تکرار 
بّچه ها  با لحنی حماسی و کوبنده شعرش را خواند و  تا بريم به جنِگ امال!« و  کنين 

مصراع به مصراع مشتاقانه تکرار کردند: 

1ـ فرياد و ناله    

تــا کــی بزنــم َضّجــه1 شــب تــا بــه ســحر امـــال؟
تا کـــی بـــرود وقــــتم از تــــو بــه هــــدر امال؟
ــال ــر امـ ــود وثم ــا بی سـ ــه تمرين ه ــد همـ باشـ
از نـمـــرة بـــد بــــردم بــی وقــفـــه خـبـــر امــال

ــروز ــگرم ام ــن جـ ــال خوني ــو ای ام ــت ت از دس
َوز مـشــــِق زيــــاد تــــو، ُکـّلـی پـََکــــرم امروز
ــروز ــذرم ام ــر رهگ ــّدی ب ــان س ــو چن ــتی ت هس
از ايــن ســــِد جانـفــرســـا مــن می گــذرم امــروز

ای داد ازيـــن امـــال، فـريـــاد ازيـــن امـــال!

ــال! ــدان ام ــو ب ــن را ت ــال، اي ــدان ام ــو ب ــن را ت اي
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ــوی بی شــک ــود شـ ــروز ناب ــن ام ــو همي ــال، ت ام
آتــش هــم اگــر بــودی، چــون دود شــوی بی شــک 
ــا نمــرة صفــر از مــن، مــردود شـــوی بی شــک ب
مــن گــرزِ گــران گــردم، گر خود1  شــوی بی شــک

بيچــاره شـــدی امــال، بيچــاره شـــدی امــال!

1ـ کاله خــود؛ در نبردهــای قديــم بــرای کشــتن دشــمن، بــا گــرز بــر کاله خــودش می کوبيدنــد. می گويــد: اگــر تــو تبديــل بــه 
کالهخــود هــم شــوی، مــن بيشــک گــرز ســنگين می شــوم ]و تــو را از ميــان برمــی دارم[.

    چشم های سياوش از شادی برق می زد و از شوق صدايش می لرزيد. هر چه می خوانْد، 
همه يکصدا تکرار می کردند و سياوش هر بار محکم تر می خواند: 

     بيچاره شدی امال، بيچاره شدی امال!
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    اّما اين دفعه فقط چند نفری از آخريها با او همراهی کردند و فوری صدايشان را 
فروخوردند! ولی سياوش غرق در شعر بود. اصاًل حاِل خودش را نمی فهميد؛ در عالَِم 
ديگری ِسيْر می کرد1. حتّی صدای »سياوش، سياوِش« نويد هم دردی را دوا نکرد و اين 

بار، ديگر سياوش تقريبًا فرياد کشيد: بيچاره شدی امال، بيچاره شدی امال!
     اّما هيچ صدايی بعد از صدای خودش به گوش نرسيد. ناگهان به خود آمد؛ سکوتی 
مرگبار در کالس رخنه کرده بود. در جا خشکش زد، ترس بَرش داشت و سراسيمه با 
چشم های  بهت زده به کالس خيره شد: همه ساکت و سربه زير نشسته بودند. چند نفر 
از ديدنش پِّخی زدند زير خنده. باالی سرش ساية سنگينی را احساس کرد و عرِق گرمی 

بر شقيقه2  اش نشست...

1ـ گردش می کرد 
2ـ قسمت بااليِی دو طرف سر که بين گوش و گوشة خارجی ِ چشم قرار دارد؛ گيجگاه

1ـ سياوش در نگارش بيانيه اش از »سجع« بهره گرفته است؛ اين سجع ها را پيدا کنيد.

2ـ در متن داستان ضرب المثلی پيدا کنيد و بگوييد آن را در چه موقعيّتی به کار می بريم.



77

»تَتَن تَن تََن  وزن  با  شعری  سياوش  داستان،  سوم  بخش  در  باشيد،  داشته  ياد  به  اگر  ـ 
تازة  شعر  وزن  »تَن«  و  »َت«  با  شما  اکنون  بود.  سروده  تَتَن تَن تَن«  تَتَن تَن تَن  تَتَن تَن تَن 

سياوش را در اين بخش داستان بنويسيد.

اکنون شما شعر  را خواند«.  لحنی حماسی و کوبنده شعرش  »با  ديديد که سياوش  1ـ 
پديد  را  لحن  اين  ويژگی هايی  بگوييد چه  و  کنيد  بازخوانی  لحن  همين  با  را  سياوش 

می آورد.

تا  می آورد  پديد  داستان  در  نويسنده  که  ويژگی ای  به  داستانی،  ادبيات  اصطالح  در  2ـ 
خواننده را کنجکاو و نسبت به ادامة داستان مشتاق کند، »تعليق« می گويند. به نظر شما 

تعليق در اين بخش از داستان چگونه پديد آمده و تا چه اندازه موفّق بوده است؟
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پژوهش:
      در بيانية سياوش، از داستان ضحاک ماردوش ياد شده است. حسين مرادی، پويانمايِی 
عروسکِی »افسانة ماردوش« را با اقتباس از همين داستاِن شاهنامة فردوسی ساخته است. 
اين پويانمايی بارها از صداوسيما پخش شده و در پنج لوح تصويری نيز از سوی شرکت 
صوتی و تصويری سروش انتشار يافته است. اکنون شما با راهنمايِی دبيرتان پس از خواندن 
داستان ضحاک از شاهنامة فردوسی و بازبينِی »افسانة ماردوش«، بررسی کنيد اين پويانمايی 
با اصل داستان چه همانندی ها و چه تفاوت هايی دارد. )می توانيد اين کارويژه را در يک 

گروه پنج نفره انجام دهيد(.
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خدمات متقابل اسالم و اریان
درس دوازدهم

واژه شناسی
خدمات متقابل: دوسويه 

قبول اسالم: پذيرش 
ظهور اسالم: پيدايش

سهم عمده: اصلی، برجسته، چشمگير
ساير ملل: ديگر مّلت ها، مّلت های ديگر

سرش  بر  که  فلزی  يا  چوبی  دستة  با  ابزاری  )مشعل:  پيشرو  مشعل دار: 
کهنه پاره يا مواّد آتشگير تعبيه و برای روشنايی شعله ور می کردند. کسی که 
مشعل به دست دارد، پيشاپيش ديگران می رود تا راه را روشن کند؛ ازين رو 

مشعل دار در اينجا به معنای پيشرو و راهنما به کار رفته است.(
و  »دين  و  و خالصانه«  »پاک  مقتدايی«،  و  »پيشوايی  و شگفتی«،  »تعّجب 

آيين« جفت واژه های هم معنايند. 

1ـ مترادف »متعّلق به« در عبارت »اسالم، آيين و قانونی است که متعّلق به همة افراد بشر 
است« را در همان صفحه )ص108( بيابيد. 

2ـ هشت جمع شکسته )مکّسر( در متن درس پيدا کنيد و مفرد هريک را بنويسيد.

3ـ يک تشبيه در بند پايانِی درس جستجو کنيد.

•

•

•

•

•

•

•



80

ـ معنای واژه هايی را که زيرشان خط کشيده ايم، بنويسيد.
موج  قرآنی  و  اسالمی  مفاهيم  حافظ...[  ديوان  گلستان،  مثنوی،   =[ آثار  اين  سراسر  در 

می زند.

سخنوران ايرانی حقايق اسالمی را با جامة زيبای شعر و نثر فارسی به نحو احسن آرايش 

داده اند. 

1ـ واژة »آيين« معناهای گوناگون دارد؛ راه  و روش، قانون و مقّررات، دين و ... در هريک 
از ترکيب های پايين، آيين کدام معنا را می رساند؟

ـ آيين گشايش جشنوارة فيلم فجر  
ـ آيين نگارش زبان فارسی  

ـ آيين نامة راهنمايی و رانندگی  
ـ آيين زرتشت   

2ـ درس دوازدهم و عنواِن آن )خدمات متقابل اسالم و ايران( برگرفته از کتاب استاد 
شهيد مرتضی مطّهری با همين نام است. به نظر شما آيا اگر عنوان کتاب، »سهم ايرانيان 

در تمّدن اسالمی« بود، می توانست به همين اندازه بيانگِر محتوای کتاب باشد؟ چرا؟
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شعرخوانی

گاری رست

واژه شناسی
درست: به يقين، مسّلمًا، به طور حتم

چو: اگر
دامِ بال: مصيبت و بال به دام تشبيه شده است که انسان در آن گرفتار می شود.

بُوی: باشی؛ سوم شخص مفرد اين فعل، »بَُود« است.
دو گيتی: اين جهان و جهان آخرت

رستگار: از مصدر »َرستن« )= رها شدن( است و معنای »نجات يافته« دارد.
تيرگی ها  از  پيغمبرت راه جوی/ دل  به گفتار  راه جوی: راهنمايی بخواه؛ 
بدين آب شوی: از سخن پيامبر خود راهنمايی بخواه/ تيرگی های دل را با 
آب پاِک سخنان او بشوی. )مقصود از آب در بيت، سخنان پيامبر است که 

آلودگی های دل را از ميان می برد( 

•

•

•

•

•

•

•
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چشم داری: کنايه از اميدواری، توقّع داری 
ديگر سرای: آخرت؛ اگر چشم داری به ديگر سرای/ به نزد نبّی و وصی 
گير جای: اگر به آخرت اميد بسته ای )توقّع بهشت را داری(، با پيامبر)ص( 

و علی)ع( همنشين شو.
پی: پای، پا؛ برين زادم و هم برين بگذرم/ چنان دان که خاک پی حيدرم: 
با همين ]باور و اعتقاد[ زاده شده ام و با همين ]باور[ درمی گذرم/ اين را 

بدان که خاک پای علی)ع( هستم.

وابسته معنا     
      اگر بيت های دوم و سومِ شعر »رستگاری« را بخوانيم و بيت چهارم را نخوانده بگذاريم، 
معنای آن دو بيت نيمه کاره می ماند: »اگر می خواهی از بدی ها رهايی يابی و گرفتار بالها 
نشوی و در دو جهان نجات يافته باشی و نزد خدا نيک نام شوی...« بدين سان تا بيت بعدی 
نيايد، معنای اين دو بيت ناتمام است و به سخن ديگر، معنای آن دو وابسته به بيت بعدی 
است. در اصطالح ادبی، اين سه بيت را »وابسته معنا« يا »موقوف المعانی« می گوييم. )موقوف: 

وابسته(

•

•

•

ـ در درس اّول )زنگ آفرينش( دو بيت بيابيد که با هم وابسته معنا )موقوف المعانی( باشند.
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فرهنگ بزرگ سخن )۲(  
اينجا  در  را  تصويرش  و  برگزيده  بزرگ سخن  فرهنگ  از  را  »زال«  درآينِد  يا  مدخل 

آورده ايم:

       چنان که مي بينيد، روياروی واژة »زال«،  نخست تلّفظ آن با »الفبای آوانگار جهانی« 
نوشته شده است. )الفباي آوانگار جهانی، بر پاية الفبای التين و برای نشان دادن تلّفظ 
انگليسی   الفبای  از  گسترده تر  نشانه هايش  و  است  شده  ساخته  زبان ها  همة  صداهای 
و متفاوت با آن است.(  سپس هويت دستوري واژه )»صـ .« کوته نوشِت صفت و»اِ.« 
کوته نوشِت اسم است( درون کمانک جای گرفته است. پس از آن، معناهاي اين واژه 
آمده  است که با شماره از هم جدا شده اند. در معنای اّول، حوزة کاربرد واژة درون 
کمانک مشّخص شده که در حوزة پزشکی است. آنگاه با نشانة   به مدخل »زالی« 
معناي  در  بخواند.  آنجا  در  را  واژه  پزشکِی  معنای  تا خواننده  است  داده شده  ارجاع 
شمارة 2، نشانة »قد.« کوته نوشِت »قديمی« است؛ يعنی اين معنا کاربردي قديمي داشته 
و در متون کهن به کار رفته است. پس از آوردن معنای دوم، دو شاهد )يکی از بوستان 

سعدی و ديگری از ديوان خاقانی( ياد شده است. 
      اکنــون اگــر بــه قطعــة ســعدی ـ کــه در درس دهــم کتــاب فارســی خوانده ايــد 
ـ نگاهــی بيندازيــم، درمی يابيــم کــه  واژة »زال« در معنــاي دوم بــه کار رفتــه  اســت:
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ـ کدام يک از معناهای مدخل )درآينِد( »عهد« ـ که تصوير آن را از فرهنگ بزرگ سخن 
برگرفته ايم ـ با بيت دوم قطعة سعدی همخوانی دارد؟ افزون بر اين معنا، واژة »عهد« را 

با چه معنايی و در کدام درس کتاب فارسی ديده ايد؟ 

چه خوش گفت زالي به فرزند خويش
پيــل تـن و  پلــنگ افــکن  ديدش  چو 
گر از عهد ُخـــرديت يــــــاد آمدی
که بيچاره بـــــــودی در آغوش من،
نکردی در ايــــن روز بر مــــن جفا
پيـــرزن مـــن  و  شيرمـــردی  تو  که 
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اسوۀ نیکو
درس سيزدهم

واژه شناسی 
عالميان: جهانيان، مردم جهان

حّد لزوم: اندازة الزم
در مقام دادخواهی: در جايگاه حق خواستن

ُدشنام: ُدش )زشت( + نام، نام يا نسبت زشت به کسی دادن، ناسزا، فحش 
نمی آلود: از مصدر »آلودن« )= آلوده کردن(، آلوده نمی کرد

حريم: محدوده
ستايش: از مصدر »ُستودن« 

فروماند: فرومی ماند، شگفت زده می شود
اعتدال: )در اينجا( راست قامتی، تناسب قّد و قامت

خليل: دوست؛ خليل اهلل لقب حضرت ابراهيم)ع( است که خداوند وی را 
دوست خود خواند. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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جوانی کنی: احساس جوانی و سرزندگی کنی
سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی/ عشق محّمد بس است و آل محّمد: ای 
سعدی، اگر ]می خواهی[ عشق بورزی و احساس جوانی و سرزندگی کنی، 

عشق ورزيدن به محّمد)ص( و خاندان او ]برايت[ کافی است. 

•

1ـ برگرداِن آيه و حديث پايين را در متن درس جست و جو کنيد.

 ـ لقد کاَن لَُکم فی رسوِل اهلل أسوٌة حسنٌة... )33/21( 
 

 ـ أوالُدنا اَکباُدنا... پيامبر اکرم ) ص (

2ـ جمع شکستة )مکّسر( »ادب« و »موعظه« را پيدا کنيد.

ـ معنای واژه هايی را که زيرشان خط کشيده ايم، بنويسيد.
 1ـ او چندان در سجده می ماند تا آنان پايين بيايند.

 2ـ از سجده برمی خاست و هردو را در بر می گرفت.
 3ـ در ميان جمع، گشاده رو بود و در تنهايی، سيمايی محزون و متفّکر داشت.

 4ـ هرگاه به مجلسی وارد می شد، نزديک ترين جای خالی را اختيار می کرد.
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1ـ واژة »درشت« در هريک از ترکيب های پايين چه معنايی دارد؟
  سيب درشت
  سخن درشت

  اسکناس درشت  

2ـ کدام ويژگِی رفتارِی پيامبر)ص(  در متن درس با آية »ال یُِحبُّ اهللُ الَجهَر بالّسوِء ِمَن الَقوِل 
ااّل َمن ُظلَِم و کان اهللُ سمیعًا علیمًا« )4/148( ارتباط دارد؟
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حکایت

چراغ

واژه شناسی
َسبو: ظرفی سفالی و معموالً دسته دار برای جابه جايی يا نگهدارِی 

مايعات، کوزه )گاهی به کوزة کوچک سبو می گفته اند(
کوردل: کنايه از نادان و بی بصيرت

تاريک انديش: بدانديش، گمراه

•

•

•

ـ اگر نابينا در پاسخ مرد فضول می گفت: »چراغ از بهر بی خردان 
بهر کوردالن  از  اندازة جملة حکايت )چراغ  به  گمراه است...« 

تاريک انديش است...( زيبا و تأثيرگذار نبود. چرا؟ 
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         داستان سیاوش )5(
    ـ ديدی دستی دستی خودتو گرفتار کردی؟ هر چی بهت گفتم، به خرجت نرفت که 

نرفت. آخه آدم حسابی، نونت کم بود، آبت کم بود، اين اَدا اَطوارا ديگه چی بود؟
بی خود  ولی  بودم؛  ُکفری  امال  دست  از  که  درسته  شدم.  جوگير  توئه.  با  حق  ـ      
دست وپامو گم کردم. بهش چی می گن، از هوِل حليم1 افتادم تو ديگ. به خاطر هيچ 
و پوچ حاال باهاس حساب پس بدم. خدا عاقبتمو به خير کنه! خودم هيّچی، اين نويِد 
بينوا هم بايد به پای من و نقشه های آبکی م بسوزه. بنده خدا کنج ديوار وايستاده. رنگ 
و روش پريده و بهم اصاًل محل نمی ذاره. ُخب حق داره ازم شاکی باشه. ای بُخشکی 
شانس!2 البد از ُمبصری َورِش می دارن. تو کالس کم مونده بود قبض روح بشم؛ وقتی 
فهميدم آقای ناظم پشت سرم وايستاده، پشتم تير کشيد. »چشمم روشن آقای حيدری! 

1ـ غذايــی ايرانــی کــه بــا گنــدم، گوشــت له شــده، روغــن و ادويــه پختــه، و بــه عنــوان صبحانــه خــورده می شــود. ايــن واژه را 
برخــی برگرفتــه از عربــی دانســته و بــا »ح« نوشــته اند؛ امــا ديگــران برآننــد کــه نــام ايــن غــذای ايرانــی را بايــد »هليــم« نوشــت. 

مــا بــه پيــروی از کتــاب »دســتور خــّط فارســی« فرهنگســتان، امــالی نخســت را برگزيده ايــم.
2ـ عبارتی که هنگام بدبياری گفته می شود.
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يه باره داريه و ُدمبک1 هم می آوردی تا مجلس حسابی گرم بشه! آقای فراهانی، باريکاّل! 
تو ناسالمتی نماينده ای؛ خودت شدی سردستة شلوغا که کالسو بذارن رو سرشون؟...« 
نامردا همه ماستا رو کيسه کرده بودن؛ مسعودو باش که اون همه َدم از هواداری می زد، 
ولی جلوی آقای ناظم موش شده بود و انگارنه انگار! وای صدای پا می آد؛ حتم دارم 
قدمای سنگين  با  ناظمه؛  آقای  می کنم؛ خودِ  نگاه  راه پّله ها  به  زيرچشمی  ناظمه!  آقای 
داره می آد طرف ما. پيداست که حسابی برافروخته س. چشامو به زمين می دوزم. حس 
می کنم رنگم مثل گچ سفيد شده. آقای ناظم می ايسته. سايه ش رو سرم سنگينی می کنه. 
ناچار با ترس و لرز سرمو باال می آرم؛ چشمای آقای ناظم شده عينهو دو کاسة خون. 
فوری نگاهمو می دزدم. دستشو می ذاره رو شونم و فشار می ده. آب دهنم رو به زحمت 

فرومی دم. آقای ناظم با تحّکم2 صحبت می کنه:
      ـ ُخب آقا سياوش، اّول تو کالس قِشقِرق3 به پامی کنی و گروهِ ُکر4 راه می ندازی، 

بعد اينجا واسه من خودتو می زنی به موش مردگی؟ هان؟
     َمجاِل جواب نمی ده؛ با دو دسِت گوشتالوش گوشامو قايِم5 می گيره و می پيچونه؛ 
گوشام بدجوری تير می کشه. ول کن هم نيست. از زور درد دندونامو رو هم فشار می دم. 

چشامو بسته م.
      ـ هی با توام! سياوش، بپّا آقای ناظم داره می آد؛ يه لنگه پا وايستا.

      صدا آشناس؛ صدای نويده. يه آن چشامو واز می کنم. خدا رو شکر؛ همه ش فکر و 
خيال بوده... آخيش! فوری يه پامو جمع می کنم و دستامو باال می گيرم. باالغيرتًا اين يه 
دفعه رو محکم باش سياوش. آقای ناظم با قدمای سنگين داره می آد طرف ما. معلومه 
که حسابی برافروخته س. نمی دونم چرا دست و پام داره می لرزه. رنگم مثل گچ سفيد 
شده. ساية آقای ناظم رو سرم سنگينی می کنه. عين کابوسی که تو بيداری موبه مو تکرار 
بشه! خوب می دونم چی می خواد بگه و پشت بندش چه کار می خواد بکنه. ديگه طاقت 
ندارم. »ُخب آقا سياوش، اّول تو کالس قشقرق...« واژه های آشنا مثل پُتک می خوره به

دمبک  و  مجلسی(  و  کوچک  دف  نوعی  دايره،   =( داريه  1ـ 
)تمبک، ضرب(، از سازهای کوبه ای

2ـ آمرانه و غيرصميمانه

3ـ جنجال، دادوفرياد اعتراض آميز، اَلَم شنگه
4ـ گروهی از افراد که با هم آواز می خوانند.

5ـ محکم )نگاه کنيد به »قرص و قايم« در بخش چهارم داستان(
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 سرم. بغض راه گلوم رو بسته. گريه اَمون نمی ده. با صدای بلند می زنم زير گريه!...
***

دو  هر  نويد  و  من  می کنه.  ِگزِگز1  دستام  کِف جفت  شده.  داغ  بدجوری  گوشام      
هنوز  دو  هر  لبو!  عينهو  نويد صورتش سرخ شده  ايستاديم.  دفتر  تنبيه جلوی  از  بعد 
نفس نفس می زنيم. من بااين که بدنم حسابی کوفته س، ولی سِر حال اومده م! نويد هم 
انگار دلخوريش فروکش کرده و تو دلش منو بخشيده. لبخندی با هم رّد و بدل می کنيم.
      ـ بدجور بريده بودی ها سياوش. آخرش کم مونده بود ولو شی روی زمين پهلوون!

      ـ خودت چی نويد؟ آقای ناظم وقتی خط کش به دست گفت »يااّل؛ پونزده«، اشک تو 
چشات حلقه زده بود و عرق از سر و روت سرازير بود که!

      ـ ولی سياوش، انصافًا تنبيه خوبی بود؛ نشون داد که کی قويتره! موقع دويدن که 
همون دور هفتم تو حياط به ِهن ّوِهن افتادی و سِر شنا رفتن هم تقّلب می کردی، منتها 

چون الغرمردنی هستی، آقا به روت نياورد؛ پونزده تا شنات، همه نصفه ونيمه بود! 
آقای ناظم سر می رسه. هر دو بفهمی نفهمی ترسمون ريخته. اگرچه برای تنبيه، دويديم و 
شنا رفتيم؛ اّما نمرة انضباطمون کم نشده! خجالت زده به صورت آقای ناظم نگاه می کنيم. 
      ـ اآلنه من با آقای يزدی صحبت کردم. فهميده بودن که شماها چه کار می خواستين 
بکنين؛ ولی ُخب بزرگواری کردن و هر دوتاتون  رو بخشيدن. حاال تا دير نشده، زود 

بريد سِر کالستون از درس عقب نيفتين.
      ـ چشم آقا؛ چشم. ببخشيد. معذرت می خوايْم. 

ناظم سری  آقای  بلبل شديم! مؤّدبانه عذرخواهی می کنيم.  خطر رفع شده و دوتامون 
می جنبونه. لبخندی گوشة لبش نشسته:

      ـ در ضمن، آقا سياوش تو هم عوض شلوغ کاری، يه کم ورزش کن؛ شاعر که نباس 
نی قليونی2 باشه!

     هر دو نفِس راحتی می کشيم و روانة کالس می شويم...  

1ـ احساس کرختی همراه سوزش خفيف و پياپی به ويژه در دست و پا، مورمور شدن
2ـ مانند نی ِ قليان، الغر و نحيف.  
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ـ واژه ای در اين بخش از داستان پيدا کنيد که مانند واژة »درخشان« در سياوش )3( به 
صورت کنايی به کار رفته و معنای وارونه داشته باشد.

1ـ معنای دو اصطالح زير که در متن داستان به کار رفته، چيست؟
    آ. از هول حليم افتادم تو ديگ

    ب. همه، ماستا رو کيسه کرده بودن

2ـ شخصيت واقعی آقای ناظم با تصّور و تخيّل سياوش چه فرقی داشت؟ 
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امام خمینی )ره(
درس چهاردهم

واژه شناسی
مزدور: مزدبگير؛ آن که بی توّجه به ارزش های اخالقِی کارش، در برابر پول 

به کسی يا گروه و کشوری کمک کند.
خان: در اينجا، لقب و عنوان مالکان ده و زمين

  در بخش پيشين دريافتيم که يکی از کارکردهای بُن، رساندن مفهوم زمان است 
و فعلی که زمان حال را نشان می دهد، بن مضارع )اکنون( و آنکه زمان گذشته را نشان 

می دهد، بن ماضی )گذشته( دارد. 
می شنــوم            می شنيــدم    
       بن مضارع          بن ماضی

      انجام کار در هردو فعل باال مشترک است؛ يعنی مصدر هردو يکسان است )شنيدن(. 
ماضی  بن  و  )اکنون(  مضارع  بن  مصدر،  يک  از  می توان  چگونه  ببينيم  می خواهيم  حال 
)گذشته( به دست آورد. چون می دانيم که بن مضارع در فعل حال يافت می شود و بن ماضی 
در فعل گذشته وجود دارد، درست ترين روش آن است که از مصدر دو فعل مثال بزنيم؛ 
يکی با زمان حال و ديگری با زمان گذشته. آنگاه اگر بخش پيشين و شناسه را از هر دو 
بيندازيم، آنچه به جا می ماند، بن است؛ بنی که از فعل مضارع باقی مانده، بن مضارع )اکنون( 
است و بنی که از فعل گذشته بر جا مانده، بن ماضی )گذشته(. برای نمونه، می خواهيم از 
مصدر »خوردن« بن مضارع و بن ماضی بگيريم. دو فعل »می خورم« و »می خوردم« را از آن

•

•
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1ـ مطابق هر تعريف، واژه ای از متن بيابيد:
 ـ دست از کار کشيدن گروهی به نشانة اعتراض: 

 ـ قرآن را از آغاز تا پايان خواند: قرآن را               کرد.
2ـ جفت واژه ای مترادف به معنای »متواضع« پيدا کنيد.

مصدر می سازيم؛ بخش پيشين و شناسه را از هردو می اندازيم؛ خور )بن مضارع( و خورد 
)بن گذشته( به دست می آيد:

ـَـ« و »ن« است:   می بينيم که تفاوت بن ماضی )گذشته( با مصدر، تنها در دو صدای »
خوردن                 خورد1. 

ـَ« و »ن« را از پايان مصدر بيندازيم تا به بن ماضی دست  يابيم.  1ـ ازين رو يک روش ديگر برای رسيدن به بن از مصدر، آن است که »
همچنين می توان از مصدر، فعل امر مفرد ساخت و آنگاه بخش پيشين »بـ« را انداخت تا بن مضارع )اکنون( به دست آيد:      

خوردن -< بخور -< خور. در کاربرد اين روش، هنگامی که مصدر با حرف »آ« آغاز می شود، بايد از آغاز فعل امر، افزون بر بخش 
پيشين »بـ«، حرف »يـ« را هم بيندازيم تا به بن مضارع )اکنون( برسيم:

آراستن -< بيارا -<  آرا آمدن-< بيا -< آ   آوردن -< بياور -< آور   
      علت اين کار آن است که فعل امر از »بـ« + »بن مضارع« ساخته می شود و برای نمونه، از »آوردن« در اصل »بـ« + »آور« -<»بآور« 
ساخته شده و سپس برای آسان سازِی تلّفظ، به صورت »بياور« درآمده است. بنابراين، وقتی که »بـ« را می اندازيم، ديگر نيازی به 

»يـ« نيز نيست.
      وقتی که مصدر با »الف« آغاز می شود، پس از انداختن بخش پيشين »بـ« و حرف »يـ«، بايد »الف« را به آغاز بن بازگردانيم:

افروختن -< بيفروز -<  افروز انداختن -< بينداز -< انداز    
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3ـ در ميان واژه هاي پايين، جفت واژه هاي هم معنا، هم خانواده و متضاد را بيابيد و کنار 
هم بياوريد.

ازخودگذشتگي ـ اُسوه ـ اندوهگين ـ ايثار ـ باقي ـ پايه گذاري ـ پيشوا ـ تأسيس ـ ترس 
ـ توصيه ـ حمله ـ خشمگين ـ خصلت ـ خواستار ـ خوف ـ خيزش ـ درنگ ـ رأفت ـ 
ژيان ـ سايه ـ سرعت ـ سزاوار ـ سفارش ـ شايان ـ شتاب ـ شيوه ـ طالب ـ ِظل ـ فاني 
ـ فروتن ـ گفت وگو ـ مباحثه ـ متواضع ـ محزون ـ مقتدا ـ مکث ـ موّظف ـ مهرباني ـ 

نحو ـ نمونه ـ نهضت ـ وظيفه ـ ويژگي ـ هجوم.

 ............. : .............    ............. : .............     ............. : .............   ............. : .............
 ............. : .............    ............. : .............     ............. : .............   ............. : .............
 ............. : .............    ............. : .............   ............. : .............   ............. : .............
 ............. : .............    ............. : .............     ............. : .............   ............. : .............
 ............. : .............     ............. : .............     ............. : .............   ............. : .............

       ........... همخا ...........  .............# ............. 

1ـ مترادف های فارسِیِ واژه های »تظاهرات« و »افتخار« را بنويسيد.
2ـ مترادف فارسِی واژة »استقبال« و متضاّد آن چيست؟

3ـ از مصدرهای پايين به شيوه ای که در اين درس آموخته ايد، بن ماضی )گذشته( و بن 
مضارع )اکنون( بسازيد.

    بستن          افتادن



97

    دیدن         دویدن

    خوابیدن                                          ُکشتن

1ـ »صدای شّليک گلوله ای در کوهستان های ميان خمين و اراک پيچيد«. هرچند برخی 
واژه ها هم معنا به نظر می آيند؛ اما با هم تفاوت های معنايی و کاربردِی ظريفی دارند. از 

ديِد شما چه تفاوتی ميان »گلوله« با »فشنگ« و »تير« هست؟ 

2ـ واژة »ساده« در هريک از اين ترکيب ها به چه معنايی است؟
  ـ خانة ساده

  ـ کارگر ساده
  ـ پارچة ساده
  ـ مسئلة ساده
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مرخصی

روان خوانی

واژه شناسی
ُگردان: واحد يا يگان نظامی برابر با سه گروهان؛ فرمانده گردان، »سرگرد« 

ناميده می شود.
ُکلون: قفل چوبِی پشت در

چريک: نيروی نظامِی داوطلب برای عمليات نامنظم جنگی، پارتيزان
»خوبه! خوبه!«: بس است.   

ـ مترادف عاميانة اين عبارت های عاميانه را در متن داستان پيدا کنيد.

  1ـ شانه خالی می کردم:

  2ـ يّکه خوردم:

  3ـ شستش خبردار شده بود:

•

•

•

•
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ـ معنای اين واژه ها و عبارت های عاميانه را بنويسيد:

 1ـ گوشش به اين حرف ها بدهکار نيست:

 2ـ ديگر خرم از روی پل گذشته بود:

 3ـ اين قدر آب غوره نگير:

 4ـ چپ چپ به او نگاه کرد:

 5ـ روبه روی من همه گوش تا گوش ايستاده بودند:
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رفاقت به سبک تانک  
کتاب »رفاقت به سبک تانک« را »داوود اميريان« بر پاية ديده ها و تجربه های خود و 
خاطرات رزمندگان در جنگ تحميلی به زبان طنز نوشته است. اين کتاب در بخش 
)سال  مقّدس  دفاع  کتاب  بهترين  انتخاب  جشنوارة  دورة  هشتمين  نوجوان  و  کودک 
1383( رتبة اول را به دست آورده است. بخشی از کتاب را که در پی آورده ايم بخوانيد.

بابات کو؟
و  سفيد  صدفی  دندان های  هميشه  بودمش.  نديده  غمگين  و  غّصه دار  تابه حال     
و  تنگناها  در  نه  بود!  روحيه  قرِص  می شد.  ديده  خندانش  لبان  پس  از  فاصله دارش 
به  می زد  يک تنه  دشمن.  ديوانه وار  و  شديد  آتش  زير  نه  و  می آورد  کم  بُزبياری 1ها  
بود.  به قول معروف، خطر پيشش احساس خطر می کرد! اسمش قاسم  قلب دشمن. 
پدرش ُگردان ديگر بود. قاسم به باباش رفته بود. هردو بَّشاش2 بودند و دل زنده. خبر

1ـ بدبياری
2ـ خوش رو، خندان
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شهادت دادن به برادر و دوستان شهيد، با قاسم بود: 
     ـ  سالم ابراهيم. حالت چطوره؟ دماغت چاقه؟ راستی ببينم تو چند تا داداش داری؟

     ـ سه تا؛ چطور مگه؟
     ـ هيچی! از امروز دوتا داری. چون داداش بزرگت ديروز شهيد شد!

     ـ يا امام حسين!
     به همين راحتی! تازه کّلی هم شوخی و خنده به تنگ خبر می بست و با شنونده 
کاری می کرد که اصل ماجرا يادش برود. هرچی بهش می گفتم که: »آخر مرد مؤمن، اين 
چطور خبر دادن است؟ نمی گويی يک هو طرف سکته می کند يا حالش بد می شود؟« 

می گفت: »دمت گرم! از کی تا حاال خبر شهادت شده بد و ناگوار؟«
     ـ منظورم اينه که يک مقّدمه چينی، چيزی...

      ـ يعنی توقّع داری يک ساعت لفتش بدم1؟  که چی؟ برادرِ عزيزتر از جان! يعنی به 
طرف بگويم شما در جبهه برادر داريد؟ تا طرف بگويد چطور؟ بگويم: هيچی، دل نگران 
نشو. راستش يک ترکش به انگشت کوچکة پای چپش خورده و کمی اوخ شده و کّلی 
َرطب و يابِس2  ببافم و دلش را به هزار راه ببرم و بعد از دو ساعت پرچانگی کردن 
خبر شهادت بدهم؟ نه آقاجان، اين طرز کار من نيست. صالح مملکت خويش خسروان 

دانند! من کارم را خوب فوِت آبم.
      نرود ميخ آهنين در سنگ! هيچ طور نمی شد بهش حالی 
کرد که... بگذريم. حال خودم معّطل مانده بودم که به چه 
زبان و حّسی سراغ قاسم بروم و قضيه را بهش بگويم. 
متّفق القول3   همه  اما  بيندازم.  ديگران  گردن  اول خواستم 
نظر دادند که تو ـ يعنی من ـ فرماندهی و وظيفه ات است 

که اين خبر را به قاسم بدهی.
     قاسم را کنار شير آب منبع پيدا کردم. نشسته بود و در

1ـ لفت دادن: طوالنی کردِن کاری
2ـ سخنان ضّدونقيض يا درست و نادرست 

3ـ يک زبان، هم عقيده
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تشت کف آلود به رخت چرک هايش چنگ می زد. نشستم کنارش. سالم عليکی و حال 
و احوالی، و کمکش کردم. قاسم به چشمانم دقيق شد و بعد گفت: »غلط نکنم لبخند 

گرگ بی طمع نيست! باز هم از آن خبرها شده؟« جا خوردم. 
     ـ بابا تو ديگه کی هستی؟ از حرِف نزده خبر داری. من که فکر می کنم تو علم غيب 

داری و حتّی می دانی اسم گربة همساية ما چيه؟ 
     رفتيم و رخت ها را روی طناب ميان دو چادر پهن کرديم. بعد رفتيم طرف رودخانه 
که نزديک اردوگاه بود. قاسم کنار آب گفت: »من نوکر بند کفشتم! قضيه را بگو، من 
ايکی ثانيه1 می روم و خبرش را می رسانم. مطمئن باش نمی گذارم يک قطره اشک از 

چشمان نازنين طرف بچکه!«
     ـ اگر بهت بگويم، چه جوری خبر می دهی؟

     ـ حاال چی هست؟
     ـ فرض کن خبر شهادت پدر يکی از بّچه ها باشد.

اّول  می گويم:  اآلن  خب  نداده ام.  خبری  همچه  حاال  تا  خوبه.  خيلی  بارک اهلل!  ـ     
هيکِل  اين  به  ماشاءاهلل  بعد خيلی صميمانه می گويم:  را صدا می زنم.  می روم پسرش 
به اين درشتی! درست به بابای خدابيامرزت رفتی!... نه، اين طوری نه. آهان! فهميدم. 
بهش می گويم ببخشيد، شما تو همسايه هاتان کسی داريد که باباش شهيد شده باشد؟ 
اگر گفت نه، می گويم: پس خوب شد؛ شما رکورددار محّله شديد. چون بابات شهيد 
شده!... يا نه. می گويم شما فرزند فالن شهيد نيستيد؟ نه اين هم خوب نيست. گفتی 
بايد آرام آرام خبر بدهم. بهش می گويم هيچ نترسی ها؛ يک ترکش ريز ده کيلويی خورد 

به گردن بابات و چهارـ پنج کيلويی از گردن به باالش را برد!... يا نه...
     ديگر کالفه شدم. حسابی افتاده بود تو دنده و خالص نمی کرد:

     ـ آهان! بهش می گويم: ببخشيد، پدر شما تو جبهه تشريف دارن؟ همين که گفت 
آره، می گويم: پس زودتر برويد پرسنلِی ُگردان2 تيز و چابک مرّخصی بگيريد تا به تشييع 

1ـ در دو ثانيه؛ کنايه از خيلی فوری 
2ـ بخشی از گردان که به امور پرسنل )کارکنان( رسيدگی می کند. 
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جنازة پدرتان برسيد و بتوانيد زودی برگرديد به عمليات هم برسيد! 
    طاقتم طاق شد. دلم می لرزيد. چه راحت و سرخوش بود! کاش من جاش بودم! 
»نکنه  گفت:  و  خنديد  قاسم  شد.  کشيده  اشکی جلوی چشمانم  پردة  و  کردم  بغض 
می خوای خبر شهادت پدر خودت را به خودت بگی؟! اين که ديگه گريه نداره. اگر 
دلت می خواد، خودم بهت خبر بدم!« َقه َقه خنديد. دستش را تو دستانم گرفت. دست 
من سرد بود و دست او گرم و زنده. کم کم خنده اش را خورد. بعد گفت: »چی شده؟« 

نفس تازه کردم و گفتم: »می خواستم بپرسم پدرت جبهه س؟!« 
     لبخند رو صورتش يخ زد. چند لحظه در سکوت به هم نگاه کرديم. کم کم حالش 
عادی شد. تّکه سنگی برداشت و پرت کرد تو رودخانه؛ موج درست شد. گفت: »پس 
خيّاط هم افتاد تو کوزه!« صدايش رگه دار1 شده بود. گفت: »اما اينجا را زديد به خاکريز! 
من مرّخصی نمی روم. دست راستش بر سر من. « و آرام لبخند زد. چه دِل بزرگی داشت 

اين قاسم!  

1ـ خش دار، ناصاف 

معنای کنايِی َمثَل ها و اصطالحات زير را بنويسيد.

ـ صالح مملکت خويش خسروان دانند:

ـ نرود ميخ آهنين در سنگ:

ـ لبخند گرگ بی طمع نيست )در اصل: سالم گرگ بی طمع نيست(:

ـ خيّاط هم افتاد تو کوزه:

ـ دست راستش بر سر من:
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ـ داستاِن َمثَِل »خيّاط هم در کوزه افتاد« را پيدا کنيد و بنويسيد.

1ـ شيوة روايت در داستانی که خوانديد، اصطالحًا »طنز تلخ« ناميده می شود؛ زيرا هم 
ازدست دادن عزيزان( و هم عناصر طنز )مثل  )ماننِد  مايه های غم و رنج هست  در آن، 
و  تلخ  يا  است  خنده دار  و  طنزآميز  بيشتر  داستان،  اين  نظرتان  به  کالمی(.  شوخی های 

غم انگيز؟ آيا می توان »سفرنامة اصفهان« را نيز »طنز تلخ« ناميد؟ چرا؟

اين  بزرگی داشت  را چنين توصيف کرده: چه دل  قاسم  داستان،  پايان  نويسنده در  2ـ 
قاسم! اگر قرار باشد شما قاسم را توصيف کنيد، به چه ويژگِی رفتاريش توجه می کنيد و 

شخصيت او را چگونه توصيف می کنيد؟

3ـ ميان شخصيت اصلِی داستان »مرخصی« و قاسم چه ويژگِی مشترکی می بينيد؟
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درس پانزدهم

  آموختيم که فعل در زبان فارسی دو بخش اصلی )بن و شناسه( و يک بخش 
فرعی )بخش پيشين( دارد. دو بخش اصلِی فعل، هريک دو مفهوم را می رسانند که مجموعًا 

به آنها مفهوم های چهارگانة فعل می گوييم: زمان، مصدر، شخص، شمار.

      اکنون می خواهيم جداگانه مفهوم »مصدر« را در فعل بررسی کنيم: 
مصدر در لغت به معنای »جای صدور، سرچشمه« است. چنين تصّور می شود که مصدر 
خاستگاه و سرچشمة فعل ها و برخی واژه های ديگر است )البتّه در تاريخ زبان، روند وارونه 
است؛ يعنی نخست فعل ها در زبان به کار می رفته اند و سپس مصدرها بر پاية آنها ساخته 
شده اند. با اين حال در بررسِی امروزِی زبان، مصدر را منشأ فعل ها به شمار می آوريم(. اگر 
مصدر را از ديِد مفهوم با فعل بسنجيم؛ يعنی برای نمونه »گفتن« را با »می گويم« مقايسه 
کنيم، چه تفاوتی ميان اين دو به چشم می خورد؟ گفتن نه زمان دارد، نه شمار و شخص؛ 
پيداست  نه  »گفتن«،  يا  »خواندن«  می گوييم  وقتی  می رساند.  را  کار  يک  انجام  تنها  بلکه 
اين کار چه زمانی انجام می شود و نه چه کسی آن را انجام می دهد. وقتی در َمثَل فارسی 
می گوييم »خواستن توانستن است« دو مصدر »خواستن« و »توانستن« همين ويژگی را دارند. 
چون مصدر يکی از مفهوم های چهارگانة فعل است، طبيعی است که سه مفهوم ديگر را 
دربرنداشته باشد. اگر بخواهيم مصدر را در سنجش با فعل تعريف کنيم، بايد بگوييم مصدر، 
فعِل بی زمان و شخص و شمار است؛ مصدر، فعل نيمه کاره و ناقص است و اصاًل فعل 
نيست؛ چون سه مفهوم فعل را نمی رساند. مصدر را در زبان فارسی اغلب »اسم« به شمار 

می آورند؛ زيرا اسمی است که بر انجام يافتن کاری يا داشتِن حالتی گذاشته شده است.
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      پس از بررسِی مفهومِی مصدر، بايد از ديِد ساختاری و ظاهری نيز نگاهی به آن بيندازيم. 
در ظاهِر مصدر چه ويژگی ای هست که می توان با آن، مصدر را شناسايی کرد؟ اگر به پايان 
ـَـ« و »ن« پايان می يابند: شنيَدن، نشستَن.  مصدرها توّجه کنيم، می بينيم که همه به دو آوای »
اما اگر سه آوای پايانی را در نظر بگيريم، مصدرهای فارسی در دو دسته جای می گيرند: 
دسته ای که پايانشان »َدن« است: شنيـَدن، خنديـَدن، دويـَدن، آورَدن... و دسته ای که به »تَن« 
پايان می گيرند: نشسـتَن، گفـتَن، خواسـتَن، نوشـتَن... پس همة مصدرهای فارسی به »َدن« 

يا »تَن« ختم می شوند. 

     واژه بايد هم مفهوم مصدری داشته باشد، هم از ديِد ساختاری به »َدن« يا »تَن« پايان 
پذيرد تا مصدر به شمار آيد. بنابراين واژه هايی مانند »خوبی«، »کوشش« و »مشاهده « گرچه 
ندارند  مصدری  ساختار  چون  اما  ديدن(؛  کوشيدن،  بودن،  )خوب  دارند  مصدری  معنای 
مصدر به حساب نمی آيند. »گردن« و »معدن« و »ُختَن« )نام سرزمينی در چين( نيز هرچند 

از ظاهر مصدر برخوردارند؛ ولی مفهوم مصدری ندارند و مصدر نيستند. 

ـ به نظر شما در زبان کاربردِ مصدرها بيشتر است يا فعل ها؟ چرا؟
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         داستان سیاوش )6(
     ـ آقا اجازه، ما می تونيم بيايْم تو؟

نگاهها  همة  يکباره  ايستاده اند.  در  َدمِ  مظلومانه  قيافة  با  سياوش  پشت سرش  و  نويد 
می چرخد به طرف آنها.

      ـ آقای يزدی، معذرت می خوايْم.
      ـ آقا ببخشيد؛ همه ش تقصير ما بود.

آقای يزدی لبخنِد رضايتی بر لب می نشانَد و با دست به سوی نيمکتها اشاره می کند:
      ـ مسئله ای نيست؛ بفرماييد بنشينيد.

     نويد و سياوش باادب و سربه زير وارد می شوند و هر يک بر جای خود می نشيند. 
آقای يزدی دربارة آخرين جمله از سه جمله ای که روی تخته نوشته، توضيح می دهد و 
زير چند واژه خط می کشد و نهاد، مسند و فعل می نويسد؛ بعد گچ قرمز را در جاگچی 

می گذارد و رو می کند به کالس:
      ـ ُخب بّچه ها، بعد از تمرينای دستور، نوبت می رسه به امال؛ اّما چون از قرار معلوم 
شما کّلی از امال ِگله و شکايت دارين، امال گفتن  رو می ذاريم برای بعد؛ تا  امروز به 

درد دل شما گوش کنيم.
     مژدة آقای يزدی بّچه های نگران را از اين رو به آن رو می کند و شادی کالس را 
فرامی گيرد. سياوش هم از اين که آزمون را به تأخير انداخته، در دلش احساس پيروزی 

می کند.
      ـ می دونين که وضع کالستون از نظر امال چندان تعريفی نداره. اآلن فرصت خوبيه 
که فکرامونو رو هم بذاريم و ببينيم می شه يه جوری با امال کنار اومد يا نه! ُخب آقا 
امال تو پرونده ت هست،  سياوش حيدری، شما که سابقة شورش و اعتصاب بر ضّد 

گمونم خوب بتونی پتة امال رو رو آب بريزی1؛ پس بسم اهلل!

1ـ پتة کسی را روی آب ريختن: نادرستِی پنهان کسی را فاش کردن و او را رسوا ساختن



108

  بّچه ها از لحن طنزآميز آقای يزدی می خندند. سياوش خودش را جمع وجور می کند
و می کوشد رودرواسی را کنار بگذارد و حرف دلش را بزند. 

     ـ آقا اجازه، راستشو بخوايْن، مسئلة اصلی اينه که سختِی امال همه ش زير سِر الفبای 
عربيه که هيچ ربطی هم به زبان فارسی نداره. مثاًل ما توی زبان فارسی يه صدای »ز« 
بيشتر نداريم؛ اّما به خاطر رعايت الفبای عربی، همين صدا رو چهار جور بايد بنويسيم؛ 
»س« و »ت« و بعضی حرفای ديگه هم عينًا همين دردسر رو دارن. اين باعث می شه که 

امال يه درِس حفظی و اعصاب خردُکن از آب دربياد و هی آدمو به اشتباه بندازه.
    ـ بسيار ُخب. خوشحالم که برای مخالفت با امال واسة خودت دليل و مدرِک منطقی 
داری و به خاطر تنبلی نيست که با امال چپ افتادی! واقِع امر هم همين طوره که گفتی. 
برای  ايرانيا  ما  دليِل  يه  اين که  از همه  اّول  پوشيد:  نکتة مهم چشم  از چند  نبايد  منتها 
پذيرفتِن الفبای عربی، خّط عجيب و غريبيه که پيش از الفبای عربی داشتيم و به خّط 
به  بايد گفت صد رحمت  که  بوده  پيچيده و دشوار  از بس  اين خط  معروفه.  پهلوی 
خّط عربی! پس در حقيقت ما با پذيرِش الفبای عربی، خّطمونو ساده تر کرديم.  جالب 
اينجاست که خّط عربی برخی از آواهای زبان ما رو نداشت و ما به  مرورِ زمان اين آواها 
رو به خط افزوديم؛ مثاًل برای اين که بتونيم صدای »پ« رو نشون بديم، دو تا نقطه کنار 
»ب« گذاشتيم؛ يا يه سرکش باالی »ک« اضافه کرديم تا خط بتونه »گ« رو هم نمايش بِده 
و همين طور »چ« و »ژ«. به  اين ترتيب می شه گفت ما الفبای عربی رو تا اندازه ای با زبان 
خودمون هماهنگ کرديم و برای همين اسمشو گذاشتيم الفبای فارسی. اّما همين خط 
يا الفبای فارسی دشواريايی داره که نبايد اونا رو ناديده گرفت. اصل مسئله همون جور 
که سياوش گفت، از اينجا آب می خوره که ما الفبای عربی رو پذيرفتيم، ولی صداهای 
زبان عربی رو به زبان خودمون راه نداديم؛ چون اگه اين اتّفاق می افتاد، زبان فارسی 
استقالل خودش  رو  از دست می داد و يکسره از بين می رفت. به هرحال، دشوارِی تازة 
خّط فارسی از همين جا پيدا شد؛ يعنی برای نمونه، واژه های دينِی »حالل« و »حرام« 
واردِ زبان ما شد و ما اونا رو با ِهِی جيمی نوشتيم، اّما موقع گفتن، اين هِی جيمی رو 
عين هِی دوچشم )مثل هـ تو واژة هنوز( تلّفظ کرديم؛ بنابراين در خّط فارسی صدای
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هـ که يک تلّفظ بيشتر نداشت، دو جور امال پيدا کرد و اين طوری بود که امالی فارسی 
قدری پيچيده شد. برای مثال اگه شما واژة »لذيذ« رو به زبان عربی تلّفظ کنين، تنها 
می شه اونو با دال ذال نوشت و بس؛ ولی اگه همين واژه رو به زبان فارسی بگيم، می شه 

به شونزده شکل نوشتش!
      آقای يزدی به طرف تخته رفت و روی تخته امالهای جورواجورِ واژة لذيذ را 
رديف کرد: لذيز، لذيذ، لذيض، لذيظ، لزيز، لزيذ، لزيض، لزيظ، لضيز، لضيذ، لضيض، 

لضيظ، لظيز، لظيذ، لظيض، لظيظ.
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      ـ آقا اجازه؛ يعنی اگه کسی امالی اين واژه رو ندونه، ميوِن همة اين شونزده تا 
شکل سردرُگم مي مونه؟

      ـ آفرين! پرسِش خوبيه. نه؛ به خاطر اين که برخی از اين ِشکال خيلی دور از ذهنن 
اّما  و آدم ممکنه تنها ميوِن سه چار تا از اينا دودل و ُمرّدد بمونه... اين مشکل هست؛ 
نبايد همة کاسه کوزه ها رو سِر خّط عربی بشکنين؛ اين که ما چند جور س يا ق داريم، 
در بعضی واژه ها برمی گرده به زبان فارسِی ُکهن؛ برای نمونه، واژه ای مانند کيومرث يا 
تهمورث نشون می ده که تلّفِظ ِسِی سه نقطه )ث( در فارسِی قديم وجود داشته و بعد از 
مّدتی از بين رفته؛ اّما نشونه ش هنوز توی خط باقی مونده؛ يا واژه های فارسی مانند تيغ 
و باغ و دروغ و مرغ معلوم می کنه که صدايی شبيه غين هم در فارسی بوده يا واژه هايی 
 مثل پذيرفتن و گذشتن، وجود صدايی نزديک به ذال رو در فارسی کهن ثابت می کند... 
ببينيد بّچه ها، من مي خوام که شما واقع بينانه دربارة خّط خودمون داوری کنين و بدونين 
دشواريای  جهان  خط های  همة  نيست؛  ما  خّط  مخصوص  تنها  دشواريا  قبيل  اين  که 
خاّص خودشونو دارن. برای نمونه همين خّط انگليسی رو ببينين؛ کم اتّفاق می افته شما 
بتونيد از روی امالی واژه های انگليسی، تلّفِظ دقيقش  رو پيدا کنين. گاهی برای نشون 

دادِن يه صدا، از دو تا حرف بهره می گيرن؛ مثل s و h به جای صدای ش.
.write تو واژة w ـ آقا اجازه، تازه بعضی از حرفاشون هم خونده نمی شه؛ مثاًل       

      ـ آفرين! نمونة خوبی بود؛ از اين نمونه ها زياد می شه پيدا کرد: t در kitchen يا 
l در talk. اين از خّط انگليسی؛ اّما خّط عربی هم دسِت کمی از بقيّه نداره. يکی از 
ويژگی هاش اينه که برخی حرفاش نوشته می شن ولی خونده نمی شن؛ حرفای واو و 
الف و الم و يا که بهشون می گن حروف والی... اّما خّط فرانسه رو که ديگه نگو! جالبه 

بدونين که صدای »اُ« رو تو خّط فرانسه به چهل و پنج صورت نشون می َدن!
      جملة پايانِی آقای يزدی شگفتی و همهمة بّچه ها را در پی داشت: آقا، چطو همچين 
چيزی ممکنه؟... خدا بهمون رحم کرد خّطمون فرانسه نشد!... بيچاره بّچه های فرانسوی 

چه خون دلی بايد بخورن...
   ـ ببينيد بّچه ها، لطفًا گوش کنيد... من نمی خوام اينجا نقصای خّط فارسی رو توجيه 
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کنم؛ حتّی معتقدم بايد آهسته آهسته خّط فارسی به دست متخّصصان ساده تر و منّظم تر 
بشه؛ اّما حرفم اينه که اّوالً اين نقصا طبيعيه و دوم، ما بايد مثل همة مردم دنيا که واسه 
خّطشون احترام قائلن، برای شناخت و يادگيرِی بهتِر خّط خودمون وقت َصرف کنيم 

و دنبال راهی بگرديم که بتونيم به ساده ترين شکل مشکالتمون  رو تو امال حل کنيم.
      حرف های آقای يزدی حسابی تأثيرگذار بود و عجيب بر دل سياوش نشست. پس از 
شنيدِن اين حرف های پُراحساس و صادقانه، سياوش در دلش نسبت به امال تغيير موضع 
داده بود و دلخورِی هميشگی اش از امال قدری فروکش کرده بود. »احترام به امال؟ خدا 
جون، خودت می دونی که من شعر رو از دل و جون دوست دارم و هيّچی واسه م ادبيات 
نمی شه؛ اّما امالی فارسی چی؟ بايد امال و خّط فارسی هم همين قدر برام عزيز باشه؟ 

يعنی کارای قبليم درست نبوده؟ نمی دونم!«
      ـ اجازه آقای يزدی، يعنی شما می فرماييد که ما برای احترام به خّطمون بايد هّم و 

غّم خودمون  رو به کار ببنديم و امالی تک تِک واژه ها رو حفظ کنيم؟
      سياوش اين بار با لحنی متفاوت سؤال کرد؛ لحنی که بر خالف گذشته، نسبت به 

امال احترام آميز بود.
      ـ نه؛ من نگفتم که بايد امالی همة واژه ها رو ازبرکنيد. اين کار، خيلی َدمِ دستيه، 

ولی اونقدرا به دردبخور نيست. من گفتم بايد يه راه حّل مناسب پيدا کنيم.
      ـ آخه آقا چطوری؟! مگه راه ديگه ای هست؟ ما بار اّول که نمره مون خوب نشد، 
نشستيم و واژه های کتاب  رو خوِب خوب ازبرکرديم ولی سِر امتحان، امالی مرهم  رو 

با مرحوم قاتی کرديم و هر دو تا رو غلط نوشتيم.
      پس از حرف های سياوش، بالفاصله امين دست بلند کرد:

     ـ اّما آقا ما تنها مرهم  رو غلط نوشتيم؛ چون می دونستيم که مرحوم با »رحمت« 
هم خانواده س و برای همين با هِی جيمی نوشته می شه. اّما مرهم هم خانواده نداشت.

      ـ آفرين بر تو! اين راه حّلی که به کار بردی، کاماًل درسته. چون ما وقتی امالی 
يک واژه رو بلد باشيم، در حقيقت امالی همة هم خانواده هاشو می دونيم؛ مثاًل اگه شما 
امالی واژة »عکس« رو بدونين و هم خانواده هاشو بشناسين، واژه های معکوس و عّکاس
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و انعکاس و منعکس براتون عين آب خوردن می شه. اّما ُخب برخی واژه ها هم خانواده 
ندارن؛ مثل همون مرهم که امين گفت يا »هرج و مرج« و »اصطکاک«...

      هم خانواده ها! سياوش اين واژه را با خودش تکرار کرد... چطور اين به ذهن خودم 
نرسيده بود؟! معرکه س؛ حاّلل مشکالت امال همينه! دستش را باال گرفت:

     ـ آقا، کسی که امالی »رحمت« رو بلد باشه و هم خانواده هاشو بدونه، عالوه بر 
مرحوم، به راحتی می تونه بفهمه که »مجلس ترحيم« رو هم با هِی جيمی می نويسن.

      ـ درسته. به اين ترتيب به جای اين که اينا رو يکی يکی ازبرکنه، تنها يکی رو به خاطر 
اّولی دارن، خيلی آسون ياد می گيره؛ برای  با  می سپره و بقيّه رو از طريق ارتباطی که 
نمونه، اگه بدونه »انضباط« با »ضبط« هم خانواده ست، اونو با »ظ« نمی نويسه. البتّه بگم 

دشواريای امال تنها در همينا خالصه نمی شه.
     ـ آقا مثاًل تشديد هم گاهی خيلی دردسر درست می کنه.

     ـ بله مهرداد، تشديد هم مهّمه؛ اّما يکی  اين که بايد بدونين تشديد، تنها مخصوص 
واژه های عربی نيست و واژه های فارسِی اصيل ماننِد پّله و گّله و بّچه و ُخّرم و غّرش 
هم تشديد دارن؛ دوم اين که اگه موقع امال خوب گوش بدين، تشديد از قلم نمی افته. 
گذشته از اين، اگه خوب هوش و حواستون  رو به کار بندازين، واژه های نزديک به هم 

 رو با هم اشتباه نمی گيرين.
     ـ آقای يزدی، مثل َحالل و ِهالل؟

     ـ بلــه. خــوب مثالــی زدی ســينا؛ يــا مثــاًل صــواب )بــه معنــِی درســت( و ثــواب 
)بــه معنــِی پــاداش( کــه تلّفظشــون عيــن همــه و بايــد از بافــِت جملــه تشــخيص داد 

کــه کــدوم امــال رو بايــد نوشــت...
     بّچه ها تا آخر ساعت، دشواری های امال و راه حل های پيشنهادِی خود را گفتند و 
قرار شد که جلسة بعد آقای يزدی امال بگويد... زنگ که خورد، سياوش حّس غريبی 

پيدا کرده بود؛ حّس دلبستگی به امال!...     
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1ـ دکتر پرويز ناتل خانلری، اديب و زبان شناس نامدار، می نويسد: »شايد دو زبان انگليسی 
و فرانسه بيش از همة زبان های جهان دچار اختالِف تلّفظ و خط باشند.« )زبان شناسی و 
زبان فارسی، ص254( اين نابه سامانی را در واژة فرانسوِی »renault« )خودروی رنو( و 

واژة انگليسِی »color« نشان دهيد.

2ـ آيا وجود حرِف »غ« در واژه  نشان دهندة عربی بودِن آن واژه است؟ چرا؟

3ـ آيا به ِصرف بودِن تشديد در يک واژه می توان گفت آن واژه از زبان عربی به زبان 
فارسی راه يافته است؟ به چه دليل؟

4ـ می دانيد که امالی برخی واژه های هم آوا )واژه هايی که تلّفظ يکسان دارند( با يکديگر 
تفاوت دارد. چگونه می توان امالی درست واژه های هم آوا را از بافت جمله تشخيص 

داد؟
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1ـ در متن داستان، يک جا گفتة آقای يزدی با »لحن طنزآميز« و جای ديگر گفتة سياوش 
با »لحن احترام آميز« توصيف شده  است. هر دو را با رعايت لحن بخوانيد و بگوييد برای 

ايجاد اين لحن ها چه روشی را در خواندن به کار برديد.

از  او  چرا  شما  نظر  به  کرده ايد،  پيدا  سياوش  از شخصيت  که  شناختی  به  توّجه  با  2ـ 
موضع گيرِی سرسختانه اش در برابر امال دست برداشت؟

در خّط انگليسی هم دشواری و اختالف با تلفظ، کمتر از فرانسه نيست. اين نکته گويا 
از برنارد شاو نويسندة بزرگ انگليسی باشد که گفته است در اين خط کلمة fish يعنی 
ماهی را چنين بايد نوشت: ghoti؛ و چون به او ايراد کرده اند که چگونه اين حروف چنان 
تلفظ می شود، توضيح داده است که حروف gh نشانة صوت »ف« است؛ چنان که در کلمة 
cough به معنی سرفه نوشته می شود. o نشانة صوت »ای« است؛ چنان که در نوشتن کلمة 

women به کار می رود. ti هم که »ش« خوانده می شود؛ چنان که در کلمات متعدد از قبيل 

caution می نويسند. 

)زبان شناسی و زبان فارسی، دکتر پرويز ناتل خانلری، ص255(
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   در بخش های پيشين، روش سادة ساخِت بن از مصدر را آموختيم. برای مثال از 
مصدر »آفريدن« اين گونه بن مضارع )اکنون( و بن ماضی )گذشته( می سازيم:

     

      اين که در ساختمان همة فعل ها بن وجود دارد، نبايد سبب شود تصّور کنيم که بن ها 
تنها در فعل ها به کار می روند. بايد دانست بن ها افزون بر فعل ها در ساختمان بسياری از 
ـ  آفريدن  )اکنون(  بن مضارِع  ـ  »آفرین«  از  نمونه  برای  دارند.  کاربرد  نيز  ديگر  واژه های 
کارآفرین،  جهان آفرین،  آفرینـش،  آفرینـنده،  نباشند:  فعل  که  ساخت  واژه هايی  می توان 
جان آفرین. همچنين از »آفرید« ـ بن گذشتة )ماضی( آفريدن ـ می توان آفریده )به معنای 
واژه هايی  با  اينجا  در  می بينيد،  چنان که  نيستند.  فعل  که  ساخت  را  آفریدگار  يا  مخلوق( 

روبه روييم که فعل نيستند، ولی از بن برخوردارند.
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      در نمودار پايين، مجموعه واژه هايی را آورده ايم که از بن های مصدر »ساختن1« پديد 
می آيند:

1- مصدر ساختن در زبان فارسی معناهای گوناگون دارد )فرهنگ سخن 28 معنا و کاربرد برای ساختن آورده(. در اين نمودار، 
سازش و سازگار با ديگر واژه ها تفاوت معنايی دارند؛ اما از همين مصدر ساخته شده اند.  

2ـ البته بهره گيری از بن، يکی از روش های واژه سازی در زبان فارسی است. برای نمونه اگر بخواهيم با واژة »وقت« که از عربی به 
فارسی راه يافته است واژه سازی کنيم، هم می توان به شيوة زبان عربی »اوقات« )جمع مکّسر( و »موقّت« را ساخت و هم با ترکيب 
به شيوة زبان فارسی واژه های »خوش وقت«، »بدوقت«، »بی وقت«، »تمام وقت«، »نيمه وقت«، »پاره وقت«، »وقت گير«، »وقت شناس« 

را پديد آورد )که تنها در دو واژة پايانی، بن به کار رفته است(.  

آمده اند، در اصطالح  پديد  بن های يک مصدر  از  نمودارها  اين  در  واژه هايی که         
دستوری يک »خوشه واژه« هستند؛ يعنی مانند دانه های انگور که به يک محور آويخته اند، از 

يک مصدر ساخته شده اند. 
      آشکار است که واژه سازی در فارسی با عربی فرق دارد؛ واژه سازی در عربی اغلب بر 
پاية سه حرف اصلی است )برای مثال: علم، عالم، معلوم، تعليم...(؛ اما واژه سازی در فارسی، 
با سه حرف اصلی انجام نمی گيرد )چنان که مثاًل سازه و ساختار سه حرف مشترک ندارند(، 

بلکه با بهره گيری از بن های مصدر است.2
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      در نمونه های يادشده ديديم که چگونه می توان از مصدر، بن مضارع )اکنون( و بن 
وارونه  را  راه  می خواهيم  حال  کرد.  واژه سازی  بن ها  از  آنگاه  و  گرفت  )گذشته(  ماضی 
بپيماييم. برای نمونه، فرض کنيد واژة »سازش« را به ما داده اند و گفته اند که در اين واژه 
بن را بيابيد و زمان بن و مصدرش را بنويسيد. با يک نگاه می توان دريافت که »ساز« )در 
»سازش«( بن است؛ چون در ذهن ما واژه هايی مانند کوشش، آفرينش، خواهش، تابش... 

هست که در همگی بن با »ـِش« ترکيب شده است.    
       وقتی بن را در واژه يافتيم، بايد نوع يا زمان آن را مشخص کنيم؛ اما بن ها در واژه هايی 
که فعل نيستند، غالبًا نشان دهندة زمان نيست. اکنون چه بايد کرد تا زمان بِن به دست آمده 
فعل  به  شناسه  و  پيشين  بخش  افزودن  با  را  بن  که  است  آن  راه،  بهترين  شود؟  آشکار 
ـَم -< می سازم. اين فعل زمان حال را نشان می دهد و بنابراين،  تبديل کنيم: می + ساز + 
مضارع  بن  »ساز«  سازش،  در  که  می گوييم  پايانی  گام  در  است.  مضارع  بن  دربردارندة 

)اکنون( از مصدر ساختن است.

1ـ نقطه چين ها را در نمودار زير پُر کنيد.
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2ـ درون جدول زيرين، بُن و گونة آن را در واژه ها نشان دهيد و بيفزاييد از چه مصدری 
است.

3ـ برای هريک از واژه هايی که در پی می آيد، افزون بر آنچه ما نوشته ايم، دستِ کم پنج واژة 
ديگر بسازيد.
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 چرا زبان افرسی را دوست دار م؟
روان خوانی

واژه شناسی
هم آواز  و  هم نوا  نغمه(؛  موسيقايی،  صدای  )نوا:  هم صدا  هم آواز،  هم نوا: 

مترادف اند.
تلخ کام«  و  »غمگين  و  و حکمت آميز«  »عالمانه   ، و حکيمان«  »دانشمندان 

جفت واژه های مترادف اند.
شالی کار: شالی )برنجی که هنوز از پوست در نيامده، َشلتوک( + کار )بن 

مضارع از مصدر کاشتن(، کسی که شالی می کارد.

•

•

•
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شماره های 1 تا 5 را در متن روان خوانی بيابيد.
1ـ جايی از متن که حرف »که« به معنای »بلکه« به کار رفته باشد:

2ـ برجستگِی گوشتِی دو طرف صورت که ميان چشم، فک، گوش، بينی و دهان قرار 
دارد؛ لُپ: 

3ـ جمع شکستة )مکّسر( معرفت:
4ـ دو تشبيه در بندی که با جملة »اين زبان فارسی است...«، آغاز می شود:

5ـ يک جفت واژة مترادف که هردو فعل باشند:

1ـ در مصراع دوم از بيت پايانِی متن ـ که سرودة کمال الدين اصفهانی است ـ چه نوع 
پرسشی به کار رفته است؟ چرا؟

ورزش خانه: زورخانه؛ ورزشگاهی معموالً با سقف بلند و گنبدی شکل که 
در آن گودالی به عمِق حدوداً يک متر تعبيه شده است و ورزشکاران به 
راهنمايی »ُمرشد« ـ که در »سرَدم« می نشيند و ضرب می گيرد و بيت هايی 
ـ  می خواند  علی)ع(  موال  ستايش  در  شعرهايی  يا  فردوسی  شاهنامة  از 
زدن،  کشيدن، سنگ  کباده  گرفتن،  ميل  زدن،  )چرخ  باستانی  ورزش های 

کشتی گرفتن( انجام می دهند.

•
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2ـ از ميان کشورهايی که نامشان در درس آمده، زبان فارسی امروزه زبان رسمِی کدام 
کشورهاست؟

ـ به نظر شما در درازنای تاريخ ايران، چگونه زبان فارسی ماية پيوند و همبستگی اقوام 
ايرانی بوده است؟
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آشنایی با فرهنگستان )۲(   
تخّصصِی  کارگروه   70 از  بهره مندی  با  فرهنگستان  که  دانستيم  پيشين  بخش  در 
واژه گزينی، تاکنون بيش از چهل ونه هزار واژه  در زمينه های گوناگون معادل يابی کرده 
و در سيزده جلد به چاپ رسانده است. همچنين تا اندازه ای با فراينِد پيچيده، دشوار و 
زمان بِر واژه گزينی در فرهنگستان آشنا شديم. اکنون به نمونه هايی از واژه های مصّوب 

فرهنگستان نگاهی بيفکنيم:

فرهنگستان،  مصّوب  واژه های  و  واژه گزينی  سازوکار  از  ناآگاهان  برخی  متأّسفانه      
چند واژة من درآوردی خنده دار را به فرهنگستان نسبت داده و خواسته اند از اين راه، 
عملکرد آن را بی ارزش نشان دهند. )برای نمونه، می گويند فرهنگستان به جای »پيتزا«، 
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»کش لقمه« را ساخته و در برابر »اتوبوس«، 
نهاده  را  دسته جمعی«  بزرگ  »خودروی 
قبيل  اين  فرهنگستان  درصورتی که  است! 
جاافتاده  واژة  عنوان  به  را  بيگانه  واژه های 
آنها  برای  پذيرفته و هرگز  فارسی  زبان  در 
برابريابی نکرده است.( عّده ای نيز بی آنکه به 
خود زحمت جست و جو بدهند، ساده لوحانه 
چنين سخنانی را باور می کنند و با تکيه بر 
ضرورت  بی اساس،  يکسره  دانسته هايی 
انکار  را  امروز  فارسِی  زبان  در  واژه گزينی 

می کنند.

 )persianacademy.irـ با جست و جو در وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی )به نشانِی
يا »دفتر واژه های مصّوب فرهنگستان«، برابرنهادِ واژه های بيگانة پايين را بيابيد.
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واژه شناسی
صدای خشن: صدای ناهنجار و ناخوشايند

موذيانه: از روی بدجنسی
صدای ريز: صدايی زيرتر و آهسته تر از هميشه

رايحه: بو، بوی خوش 

آدم آهنی و شارپک

درس شانزدهم

•

•

•

•
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ـ سه واژه که بازتاب دهندة صداهای طبيعی، و دارای دو بخش تکراری باشند بيابيد.

ـ دو واژة هم خانواده با »موذيانه« بنويسيد. 

1ـ با توّجه به »نمادها« در »آدم آهنی و شاپرک«، برداشت شما از اين داستان چيست؟

2ـ واژة »آدم آهنی« به معنای »آدمِ آهنی« است )آدم آهنی= آدمِ آهنی(. ازميان واژه های 
پايين، کدام يک چنين ويژگی ای دارند؟

مدادرنگـی ـ صاحب خانـه ـ خروس جنگـی ـ نزديک بينـی ـ آب ليمـو ـ ترمزدسـتی ـ 
کاله فروشـی ـ کتابخانـه ـ شـال گردن ـ پسـرخاله
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ما می توانیم
درس هفدهم

واژه شناسی
تسهيالت: )هم خانواده با »سهل«( اقدامات و پيش بينی هايی که برای آسان 

و راحت کردن کار انجام می شود.
اوراق: جمِع شکستة )مکّسر( ورق، برگه ها؛ اگرچه ورق و »ورقه« از عربی 
به فارسی راه يافته اند؛ اما برخی زبان شناسان »ورق« را عربی شدة »برگ« 

فارسی می دانند.
سماجت: اصرار و پافشارِی بيش از اندازه

اعالميه: آگهی
تدفين: خاک سپاری. اين واژه اگرچه از ريشة »َدفن« است؛ اما در عربی به 

کار نرفته و فارسی زبانان خود آن را از دفن عربی ساخته اند.  

•

•

•

•

•
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1ـ پنج واژه با ويژگی های يادشده بيابيد.
 ـ واژه ای به معنای »مجبور کردن«: 

 ـ واژه ای از مصدر »آويختن«:
 ـ واژه ای هم معنای »وفات، درگذشت«:

 ـ واژه ای به معنای »دستِ کم«:
 ـ واژه ای هم خانواده با »ُمطيع« )= فرمان بُردار(:

2ـ دو واژة متضاد بيابيد که در يک سطر از متن آمده باشند.
3ـ يک شبه جمله پيدا کنيد.

4ـ جفت واژه هاي هم معنا و هم خانواده را جدا کنيد.
آغاز ـ ايمان ـ بالفاصله ـ پاسخ ـ پافشاري ـ پنهان ـ ترحيم ـ تغذيه ـ جواب ـ خشم ـ 
دل بستگي ـ سپاسگزار ـ سده ـ سماجت ـ شروع ـ عصبانيّت ـ عالقه ـ غذا ـ فوراً ـ قرن 

ـ کام يابي ـ گستردگی ـ متشّکر ـ مخفي ـ مرحوم ـ مؤمن ـ موفّقيّت ـ وسعت.

)درس  لحظه هاست«  همين  »زندگی  متن  در  را  )ص160(  علوی  حديث  برگرداِن  5ـ 
هشتم( بيابيد.

  ............ : .............   ............. : .............    ............. : .............     ............. : .............
 ............ : .............    ............. : .............    ............. : .............    ............. : .............

............. : .............    ............. : .............    ............. : .............
........... همخا ...........     ........... همخا ...........    ........... همخا ...........
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ـ معنای واژه  ای را که زيرش خط کشيده ايم بنويسيد.
خداوند... به همة آنهايی که حضور دارند، قدرت عنايت فرمايد که بی حضور او به سوی 

آيندة بهتر حرکت کنند.

ـ از واژة »تلقين« چه معنايی درمی يابيد؟ ميان اين واژه و درون ماية درس »ما می توانيم« 
چه  ارتباطی می بينيد؟
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واژه شناسی
شيروانی: نوعی سقف شيب دار برای تمام ساختمان به شکل هرم يا منشور 
فلزی  يا  شبکه ای چوبی  روی  سفال  يا  حلبی  ورقه های  دادن  قرار  با  که 

ساخته می شود.
با  خميده  و  و ضخيم  کوچک  منقار  با  پرنده ای  َکَرک،  بَدبَده،  بلدرچين: 
شنيده  »بَدبَده«  صورت  به  که  بلند  صدای  و  قهوه ای رنگ  کوتاه  بال های 

می شود.  

ارزن: دانة ريز و بّراق خوراکی که غذای پرندگان است.
غّله: دانة حاصل از گياهان خانوادة گندميان مانند گندم، برنج، جو و ذّرت 

که مصرف خوراکی دارد.
قو: پرنده ای شبيه غاز با جثّة بزرگ و سنگين و گردن دراز که روی آب 

زندگی می کند و گاه برای پيدا کردن غذا به خشکی می آيد.  

پیر داان

روان خوانی

•

•

•

•

•
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آنها سه جفت واژة  ميان  نيز  با يکديگر هم معنايند؛  يا سه به سه  پايين دوبه دو  ـ واژه های 
متضاد )ناساز( و دو جفت واژة هم خانواده می توان يافت. واژه های هم معنا، متضاد )ناساز( 

و هم خانواده را بيابيد.
آسوده ـ آسيب ـ آغاز ـ آيين ـ اَثنا ـ اذيت ـ اُسوه ـ اطاعت ـ اعجاب ـ افتاده ـ الگو ـ انتها 
ـ اندوهناک ـ انگار ـ بوم ـ بيزاری ـ بيم ـ بی نياز ـ پيشه ـ پيمان ـ تاکنون ـ تدفين ـ ترس 
ـ تشنگیـ  تنّفرـ  جاریـ  جاللـ  جوششـ  خاک سپاریـ  خدشهـ  خشنودیـ  خشونت 
ـ درک ـ دريافت ـ دستپاچه ـ  دين ـ رأفت ـ رستگاری ـ رضايت ـ روان ـ رهايی ـ 
سراسيمه ـ سرزمين ـ سرشناس ـ شغل ـ ُشکوه ـ شگفتی ـ عطش ـ عظمت ـ عهد ـ 
فارغ ـ فروتن ـ َفَوران ـ فهم ـ قرين ـ گويی ـ مجبور ـ محتاج ـ محزون ـ مژده ـ مشهور 
ـ مطيع ـ ُملک ـ موذی ـ ميان ـ نجات ـ نمونه ـ نويد ـ وادار ـ هراس ـ همراه ـ هنوز.   

 ............. : .............    ............. : .............   ............. : .............    ............. : .............
 ............. : .............    ............. : .............    ............. : .............    ............. : .............
 ............. : .............    ............. : .............    ............. : .............    ............. : .............
 ............. : .............    ............. : .............    ............. : .............    ............. : .............
 ............. : .............    ............. : .............    ............. : .............    ............. : .............

    ............. : .............          ............. : .............
............. : ............. : .............          ............. : ............. : .............
............. : ............. : .............          ............. : ............. : .............
............. : ............. : .............          ............. : ............. : .............

........... همخا ...........          ........... همخا ...........
............. # .............       ............. # .............       ............. # .............
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         داستان سیاوش )7( 
جا  از  احترام  به  همه  و  شد  کالس  وارد  يزدی  آقای  رسيد.  راه  از  امال  آزمون  روز 

برخاستند. آقای يزدی »بفرماييد« گفت. بّچه ها آمادة امال نوشتن بودند.
      ـ بّچه ها، سياوش زنگ تفريح از من اجازه خواست که قبل از امتحان، شعر تازه شو 

دربارة امال بخونه... ُخب، آقا سياوش، ما منتظريم!
آمادة  و  ايستاد  به کالس  رو  رفت.  تخته سياه  به طرف  و  بلند شد  جايش  از  سياوش 
خواندن شد. حسابی قبراق و َسردماغ1 بود؛ فقط از اين که شعرش را در حضور آقای 
يزدی بخواند، کمی واهمه2 داشت؛ اّما زود بر واهمه اش غلبه کرد و با صدای رسا بنا 

کرد به خواندن:

2ـ ترس 1ـ سِرحال، بانشاط    

هـــــم خــــانواده هايند امـــــال  کليِد  جانــا 
در امتحان امال مشکل گـــــــــشای مـــــايند
معلوم و علم و عالم، مقــدور و قـــدر و قـادر
تحصيل و حاصل و نيز، منصـور و نصر و ناصـر
با حسابسـت با شباهت، محـــــــسوب  تشبيه 
تصوير با تصّور، محصــــــــور با حصارسـت
مقصود و قصد و قاصد، صّف و صفوف با هــم
مقتول و قـــتل و قــــاتل، رأفت َرئوف با هـم
مربوط و ربـــط و رابـــــط در ارتباط هستـند
با هم حميد و حامد پيمـــان و عــــهد بستنـد
گر سهل را بدانی، آسان شـــــود ســــهـولت
مسکن اگر نباشد، مشکــــــل بود ســکونــت
بعضی ز واژگان اند يکسان به گفتـــــــن آينــد
اّما اگر نويـــسی، از يکــدگــر جـدايــــــند:
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1ـ از مصدر َخليدن، فرومی رود
2ـ شايسته و مناسب بودن کاری، مصلحت

3ـ دوری و جدايی
4ـ تخت پادشاهی

از اين حياِط منـــــــزل، تا آن حــياِت مــردم
تا آسمــــان هــــفـتم! ازينجا  بَُود  فرقــــــی 
کاری خطـــا اگـرنيسـت، بی شک صواب باشـد
باشد ثواب  بی شک  نيکــو،  کــــار  فرجــــام 
هر کس ستــم روا ديــد، خواری بَُود ســزايش
هرکس رود به بيراه، خــــاری َخـَلد1 به پايـش
را واژگان  امــــــالی  فـــرق،  نهد  گه حرکتی 
اين يکی هم آن را بايد که خوب دانــــی، هم 
اين يک ِسالح جنگی، آن يک َصالح2 کار است
اين يک َفـراغ و راحــت، ديگر فِراق3  يار است
نيست را، هم خــــــــانواده ای  ز واژگان  بهری 
بسپر به خـاطر خود، امالی هر يکــــی چيست
ذال و ها است به  با سين، هذيـان5  َسرير4  باشد 
ُقسطنطنيّه6 اما، با قاف و ســـــين و طــا است
نـــــهـادن را  تشديــــد  خاطر،  ز  مبر  هرگز 
دادن دست  ز  خواهـــــی  نمــره،  نيم  که  زيرا 
مويی ز  باريک تر  ايــنجا،  نکته هاست  بس 
بيـــست جويی! کـه  آن  ای  دانی،  نيک  که  بايد 
خوردن آِب  چــو  امـــــال  بدانی،  نکته ها  اين 
گردن... وباِل  صـــــفری  نباشــد،  اگر  تمرين 
تــــراويد ما  طــــبع  از  زيبـــا،  بيت های  اين 
نيـــابيد! آن  همتـــای  بگرديـــد،  کجا  هر  در 
دلکش! شـــعِر  طبــع  با  سياوش!  ای  احسنت 
آتش چـــو  تو  اشعــــار  حسودان،  خرمِن  در 

5ـ سخنان بی معنی و پريشان
6ـ قســطنطنيه عربی شــدة »ُکنســتانتينوپُل« )= شــهِر کنســتانتين(، 
پايتخــت امپراتــورِی روم شــرقی اســت کــه امــروزه »اســتانبول« 

دارد. نام 
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      يک آن سکوت کالس را فرا گرفت. سياوش ورقة شعرش را تا کرد و با ُحجب 
و حيايی خاص، به زمين چشم دوخت. همة بّچه ها حيرت زده به او خيره شده بودند. 
آقای يزدی سکوت را شکست: »احسنت ای سياوش! گرچه آخِر شعر خودتو حسابی 
تحويل گرفته بودی و به اصطالح اَُدبا »مفاخره« کرده بودی؛ اما الحق که شعرت حرف 

نداشت. بّچه ها نمی خوايد واسة دوسِت شاعرتون کف بزنيد؟«
     بّچه ها همه برای سياوش دست زدند. سياوش توی پوستش نمی گنجيد! آنقدر ذوق 

کرده بود که حّد و حساب نداشت!
      ـ آقای يزدی، يه شعِر کوتاه هم خطاب به امال سروده م که اگه اجازه بدين، بخونم. 

اگه بشه بّچه ها هم تکرار کنن، که خيلی عاليه.
      ـ خيلی هم خوب! فقط يه خرده آهسته تا مزاحم کالسای ديگه نباشيم.
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2ـ مردانگی، جوانمردی 1ـ شکايت، ِگله    

و سياوش خواند و بّچه ها يک صدا مشتاقانه تکرار کردند:

امال چو خــــطا کردم، بخشش ز بزرگان  است
ِشکوه1 ز شما کـــردم، بخشش ز بزرگان  است
آيين رفــــــاقت را، هم رســـِم مرّوت2 را
من چون که رهـا کردم، بخشش ز بزرگان  است
از خامی و نادانی، وز خشــــم و پريــشانی
صـــد فتنه به پا کردم، بخشش ز بزرگان  است
امال من و تو زيــــن پس، يـــاران وفاداريم
زين پيش جفـــا کردم، بخشش ز بزرگان  است
محبوب منــــی امال، محبوب منـــــی امال!

***
      سياوش برگة امال را پيش روی مادر گرفته بود و از شادی، چشم هايش برق می زد؛ 
با يک آفرين خوش ترکيب، پای برگه به چشم می خورد که آقای  بلندباال  يک بيست 
يزدی زيرش با روان نويس قرمز نوشته بود: »سياوش، باألخره نمره ای را که حّقت بود، 

گرفتی!«
      مادر از ديدن نمرة بيست پسرش حسابی َحظ کرده بود؛ سياوش را در آغوش گرفت 

و گونه اش را بوسيد؛ انگار همة دنيا را به سياوش داده باشند.
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1ـ وزن دو شعر سياوش را بر پاية »َت« و »تَن« بگوييد. قالب شعر نخست چيست؟

2ـ در شعر سياوش، از بيت »گر سهل را بدانی، آسان شود سهولت / مسکن اگر نباشد، 
مشکل بَُود سکونت« دو معنا می توان برداشت کرد؛ اين دو معنا چيست؟

کدام  مانند  »اثاث«  و  »اساس«  يا  »َحَرم«  و  »ِهَرم«  جفت واژه های  اماليِی  اختالف  3ـ 
جفت واژه ها در شعر سياوش است؟



137

نیايش

واژه شناسی
: سوگند به راستی و حقيقِت به حِقّ

مران: فعل نهی از مصدر »راندن« )= دور کردن(
به معنی: با معنويت

هم معنای  که  »برافروزاندن«  مصدر  )از  برافروزان  برفروزان: 
»افروختن« است(، روشن کن.

کافتادم از راه: که از راه افتاده ام؛ زيرا از راه افتاده ام؛ زيرا گمراه 
شده ام )»که« معنای زيرا می دهد(.

رفتم از دست: از دست می روم؛ نيست و نابود می شوم.
دانم: می شناسم

•

•

•

•

•

•

•
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1ـ سه تشبيه در شعر پيدا کنيد.

2ـ بيتی بيابيد که در آن »تضاد« به کار رفته باشد.

1ـ شکل سامان يافتة بيت دوم را بنويسيد.

2ـ مقصود از »اين بوم« چيست؟

1ـ چرا شاعر در بيت پنجم به جای »از دست می روم« )فعل مضارع يا اکنون( يا »از دست 
خواهم رفت« )فعل آينده(، از »از دست رفتم« )فعل گذشته( بهره گرفته است؟

2ـ بين جمله های زير ـ که برگرفته از دعاهای معروف است ـ و بيت های »نيايش« چه 
ارتباط معنايی می بينيد؟

 ـ الّلهمَّ َغيِّر سوَء حالِنا بُِحسِن حالَِک )دعای ماه مبارک رمضان(
 

 ـ و اجَعل لِسانی بِِذکِرَک لَهِجًا )دعای کميل(

نی مِن َسنِیِّ َمواِهبَِک خائِبًا )دعای صباح(  ـ و التَُردَّ

3ـ ميان چه بيت يا بيت هايی از »نيايش« با متن الهی نامه )کتاب فارسی، ص9( ارتباط معنايی 
می توان يافت؟
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درآمد )سخنی با دبيران گران مايه(
      هدف بخش نگارش فارسِی کتاِب حاضر، تکميل مباحث کتاب »نگارش« است. کتاب نگارش، 

گام به گام روِش معيارِ نوشتن و مهارت های مرتبط با آن را به دانش آموزان می آموزد تا سرانجام بتوانند 

در موضوعات گوناگون متن هايی پاکيزه، سنجيده و گويا پديد آورند1. برای برآوردن اين هدف، کتاب 

نگارش، روشمندانه دانش آموز را ياری می کند تا طرح و موضوع نوشته را با بهره گيرِی بجا از ابزارِ زباِن 

نگارش، بر صفحة کاغذ آورد.

طّراحی و صورت بندی شده  زبان،  فلسفة  نوعی  بنياد  بر  کتاب  اين  فارسِی  نگارش          محتوای 

اگر  می گيرد.  پيش  در  نگارش  آموزش  در  معمول  رهيافت  با  متفاوت  اما  رويکردی همسو  که  است 

در رونِد ياددهِی شيوه های نگارشی اغلب مسير حرکت از مبدأ ذهن )فکر، موضوع( به مقصد کاغذ 

)نگارش( است، در کتاِب حاضر مسيْر از نوشتن آغاز می شود و به صورت ذهنی ـ که پيش از نوشتن، 

پيش بينی پذير نبوده است ـ پايان می پذيرد. 

       شيوه ای که در اين بخش برگزيده ايم، در کنارِ آموزه های اصولِی کتاب نگارش و با بهره گيری از 

آن، ميدانی فراخ تر برای نوآوری دانش آموزان فراهم می آورد. اگر بپذيريم که مفهوم نو، بنا به تعريف 

نمی تواند محصوِل تفّکری در گذشته و طرحی ازپيش موجود باشد، ناگزير بايد پذيرفت که نوآوری، 

اثِر امری پيش بينی ناپذير در آينده بر فّعاليت کنونِی ماست. ازاين رو، فّعاليت های نوشتارِی اين بخش 

از کتاب به گونه ای طّراحی شده است که دانش آموزان را در گيرودار نوشتن، به سوی موضوع ها و 

انديشه هايی که به درستی برای خودشان دانسته نيست، سوق دهد و در اين رهگذر، زمينه ساز نگارِش 

خاّلقانه شود.

       از همکاران دانشور درخواست می شود هريک از پاره های چهارگانة بخش نگارش فارسی را در 

پِی آموزِش درس های مرتبط با آن از کتاب »نگارش« تدريس کنند؛ به گونه ای که دانش آموزان درس های 

کتاب »نگارش« را در ُحکم مقدمه ای الزم و ضروری برای اين بخش قلمداد کنند. 

1ـ اينکه دانش آموز بتواند پرسش های آزمون  تشريحی را  روان و رسا پاسخ دهد، در کالس درس از عهدة يادداشت برداری برآيد، 
مهارت های  از  کند، جملگی جلوه هايی  آغاز  کوتاه  نوشته های ساده و  با  را  مقاله نويسی  و  درنماند  آزمايشگاه  در گزارش نويسی 

نوشتاری است.    
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         1ـ سفرِ اکتشافی؛ سفری بدون نقشه و برنامة دقیق1  
در درس اول کتاب »نگارش« خوانديم که نويسندگی مانند سفر است. نقشة راه معموالً 
به مسافر کمک می کند تا آغاز و پايان و مسير حرکت را پيش از شروع سفر شناسايی 
کند و با برنامه ريزی، ساده ترين و سريع ترين راه را برگزيند. درس اول اهّميت نقشة 
نوشتن را روشن کرد و به ما آموخت که چگونه اين نقشه، نويسنده را در طول سفر 

نويسندگی ياری و همراهی می کند. 
اّما هدِف سفرها هميشه راحتی و آسودگی و سرعت نيست. بعضی وقت ها مسافران ـ 
به ويژه آنها که کنجکاوتر و ماجراجوترند ـ دست به سفرهای اکتشافی می زنند. شايد 
در  به مقصد  برخالِف سفرهای معمول که هدفشان رسيدن  اّما  برسد؛  نظر  به  عجيب 
کوتاه ترين زمان است، هدِف سفرهای اکتشافی، ُگم شدن و سپس تالش و جستجو برای 
پيدا کردن يا ساختِن مسير تازه است. در اين قبيل سفرها، گاهی مسير و حتّی مقصد 
سفر روشن نيست و در طول راه، مسافر نکته های تازه می آموزد و مسيرش را متناسب 
با راهی که پيش گرفته و آنچه در مسير آموخته است تغيير می دهد و چه بسا سر از 
جايی درمی آورد که پيش از آن فکرش را هم نمی کرده است! در اين سفرها، نه نقشه 
بلکه هر قدم، تعيين کنندة مسير و قدم های بعدی  است. به همين دليل است که چنين 
سفرهايی را سفرهای اکتشافی می خوانيم. نکته هايی که مسافر در طول اين سفر کشف 
می کند، گاهی حتّی آزموده ترين و باتجربه ترين مسافران را دچار شگفتی می کند؛ چراکه 
هيچ نقشه و برنامة ازپيش تعيين شده ای نمی تواند آنچه را در جريان اين گونه سفرها ُرخ 

می دهد، پيش بينی کند. 
در سفرهای اکتشافی آنچه بيش از نقشه و برنامه اهّميت دارد، کشف و جستجوست. 
بنابراين سفرهای اکتشافِی نوشتن نيز نه از ذهن فرد و با برنامة منسجم و ازپيش معيّن، 
اّولين  برداشتن  و  سفر  مسيِر  به  پانهادن  با  ـ  کاغذ  بر  قلم  لغزاندن  و  گذاشتن  با  بلکه 

1ـ مرتبط با درس اول  کتاب »نگارش«    
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قدم ـ آغاز می شوند. هدف از اين گونه سفرها هم الزامًا رسيدن به مقصدی ازپيش معلوم 
نيست، بلکه تمرين و تجربه اندوزی و نکته آموزی  است... 

بگذاريد برای دست گرمی، يکی از اين سفرهای کوتاه، اما بدون برنامه را بيازماييم.

1            

1ـ جمله هايی بنويسيد که همة واژه هايشان )يا دستِ کم چهار واژه( حرف »الف« داشته 
باشند. جمله هايتان بايد معنادار باشند؛ اّما خيلی نگران مفهومشان نباشيد! به عبارِت ديگر، 
نکنيد(.  آغاز  ذهنتان  از  را  )يعنی سفر  نکنيد  فکر  معنای جمله  به  نوشتن  آغاز  از  پيش 

بگذاريد معنا همين که داريد جمله را کامل می کنيد )يا در طول سفر(، شکل بگيرد2. 
مثال: بنگاه دار شاگردش را فراخواند؛ اکبر آقا از دوستان باصفای ماست؛ تا می توانی با 

او راه بيا.

1ـ شايد دبير تان تشخيص بدهد که اين دو فّعاليت را در دو جلسة جداگانه انجام دهيد. همچنين ممکن است بنا به صالح ديِد 
دبير تان اين دو فّعاليت به همين شيوه يا شيوه های ديگر در جلسه های ديگر، به ويژه پيش از آغاز به نوشتن و به عنوان »دست گرمی«، 

تکرار شود.
2ـ چنانچه دبير تان مناسب بداند، می تواند مسابقه ای سرعتی بر اساِس حرِف ديگری برگزار کند. برای مثال، مسابقه بگذاريد و ببينيد 

چه کسی می تواند در پنج دقيقه طوالنی ترين متن يک پارچه ای را بنويسد که تمام واژگانش حرف »ميم« داشته باشند.
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2ـ جمله ای بنويسيد که در آن حرِف آخِر واژة اّول، حرف اّوِل واژة دوم باشد و همين 
الگو در واژه های بعدی )دستِ کم سه واژه( نيز تکرار شود. در اين فّعاليت هر واژه با 
توّجه به ِسيِر معنايی جمله و واژة قبل نوشته می شود؛ درست ماننِد سفِر اکتشافی که در آن 
هر قدم و مسير طی شده، تعيين کنندة قدم بعدی ا ست. هماننِد فّعاليت پيشين، به ياد داشته 

باشيد که جمله تان بايد معنادار باشد؛ اّما خيلی نگران مفهومش نباشيد! 
مثال:  گفت: تا امروز زيبايی و ارزش شعر را درک نمی کردم.

يا:  دوستاِن نازنين! نمی شود ديرتر رفت؟

ـ در اين باره بحث کنيد که از اين دو سفر کوتاه چه آموخته ايد.

1 ـ به ترتيبی که دبير تان تعيين می کند، جمله های دو فّعاليت بخش »نوشتنی« را برای 
دوستان هم کالسی  بخوانيد و دسته جمعی خنده دارترين يا زيباترين يا عجيب ترين جمله 

را انتخاب کنيد.
دوستان  ميان  از  کسی  چه  ببينيد  »نوشتنی«،  فّعاليت  دو  در  واژه ها  شمارش  از  پس  2ـ 
هم کالسی تان طوالنی ترين متِن يک پارچه را ـ که به نظر بيشتر دانش آموزان دربارة يک 

موضوع است ـ نوشته است.



144

         ۲ـ طبقه بندی با شبکة موضوعی1
پس از خواندِن درس سوم کتاب »نگارش«، به اهميّت طبقه بندی ذهنی پی برديم. در اين 
درس آموختيم طبقه بندی کمک می کند که بتوانيم موضوع را به موضوعات کوچک تر 
تقسيم کنيم و با اين روش، نوشتن را آسان تر سازيم. درس چهارم نيز در ادامة درس 
قبل، دربارة کوچک کردِن موضوِع نوشته است.  چنان که در آينده خواهيد ديد، درس های 

هفتم و هشتم کتاب »نگارش« هم به نظم دهی به فکر و نوشته می پردازند.
اّما اگر قرار نباشد سفر نويسندگی را از ذهن آغاز کنيم، و چنانچه هدفمان را سفری 
اکتشافی ـ از نوعی که در درس پيشين توضيح داديم ـ قرار دهيم، می توانيم طبقه بندی 
را نه از ذهن، بلکه از کاغذ شروع کنيم. در اين صورت، هدف نه محدود کردن موضوع 
که برعکس، گسترش آن است. اين به معنای کم اهميّت بودِن طبقه بندی ذهنِی موضوع 
در  است.  موضوع  به  نزديک شدن  و  اکتشاف  برای  ديگر  روشی  پيشنهادِ  بلکه  نيست؛ 
اين روش به جای محدود کردن راه های نقشه به بهترين، سريع ترين و مؤثّرترين مسير، 
کوشش می کنيم مسيرهايی بيشتر و متنّوع تر در همة جهت های ممکن بيابيم يا بسازيم. 
بنابراين می توانيم نوشتن را نه از ذهن، که از صفحة کاغذ و با کشيدن شبکة معنايی 
آغاز کنيم. بهره گيری از شبکة معنايی، مساحت دايرة فکرمان را هنگام نوشتن گسترش 

می دهد. 
ندانيد که چه  اّما  بنويسيد،  تابه حال پيش آمده است که بخواهيد دربارة موضوعی  آيا 
چيزی بايد بنويسيد؟ در اين مواقع، می توانيد شبکة معنايِی موضوع نوشته تان را بکشيد. 
پيدا کند و به موضوع هايی فکر کنيد  تا دايرة فکرتان گسترش  اين کار کمک می کند 
که پيش از اين به آنها نمی انديشيديد؛ چراکه هر نقطه در شبکة معنايی می تواند يادآور 
موضوعی تازه برای نوشتن و فکر کردن باشد. برای مثال، اگر قرار است دربارة موضوع

1ـ مرتبط با درس های دوم و سوم و چهارم کتاب »نگارش«
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قديمی و کهنه نما ی »پاييز« از نگاهی نو بنويسيد، می توانيد يک شبکة معنايی  شبيه به 
شبکة پايين رسم کنيد:

1ـ تداعی معانی1: اين فّعاليت نوشتاری بسيار ساده  است. دبيرتان واژه ای پيشنهاد می دهد 
و از اّولين نفر می خواهد که نخستين واژه ای را که با شنيدن آن کلمه به ذهنش می رسد، 
بر زبان آورد. فراموش نکنيد که اينجا هم نقشة راهی در کار نيست. هر گام، قدم بعدی را 
تعيين می کند. پس از اّولين دانش آموز، فّعاليت ادامه پيدا می کند و هريک از دانش آموزان 
می گويند.  در کالس  می رسد،  ذهنشان  به  پيشين  واژة  شنيدن  با  که  را  واژه ای  نخستين 
هرکس که نوبتش فرارسيده است، همزمان با اعالمِ واژة خود با صدای بلند، آن را در 

برگه ای می نويسد.

1ـ ممکن است بنا به صالح ديِد دبير تان اين فّعاليت به همين شيوه يا شيوه های ديگر در جلسه های ديگر، به ويژه پيش از آغاز به 
نوشتن و به عنوان »دست گرمی«، تکرار شود.

• ميوه  های پاييزی
• جمع آوری محصول کشاورزی

• مهاجرت پرنده ها
• کوتاه شدن روزها

• سرد شدن هوا
... •

• پاييز ُعمر
• ثمربخشی

برای  توان  جمع آوری  و  استراحت   •
روزهای سخت آينده

... •

• آغاز سال تحصيلی
کـردن  پيـدا  و  دوسـتی ها  تمديـد   •

جديـد دوسـتان 
• نظم بيشتر برنامه های روزانه
• محدود شدن بازی و تفريح

 ... •

مدرسه

طبیعت

معنای
مجازی
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مثال:
معّلم: متناسب

     دانش آموز 1: ورزش
          دانش آموز 2: سالمتی

               دانش آموز 3: بيماری
                      دانش آموز 4: سوپ

                            دانش آموز 5: آشپزی
                                  دانش آموز 6: سرآشپز

                                         دانش آموز 7: تلويزيون
                                                  دانش آموز 8: برفک

                                                         دانش آموز 9: خاموش
                                                                دانش آموز 10: روشن

                               دانش آموز 11: هوا
                                      دانش آموز 12: گرم
                                            دانش آموز 13: بخاری

                            دانش آموز 14: زمستان
          دانش آموز 15: برف

            دانش آموز 16: تعطيل
دانش آموز 17: مغازه     

دانش آموز 18: فروش    
دانش آموز 19: خودرو   

دانش آموز 20: دسِت دو  
دانش آموز 21: يدکی
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پس از اين که همة کالس يک بار در فّعاليت شرکت کرد، دبيرتان واژه ها را ـ نه لزومًا 
به ترتيبی که در کالس گفته شده است ـ روی تخته  می نويسد. اکنون شما بکوشيد متن 

منسجمی بنويسيد که دربردارندة همة واژه های روی تخته   باشد.

2ـ يک شبکة معنايی برای موضوع »فنّاوری های نوين« )تکنولوژی های جديد( بکشيد. 
آن،  دربارة  و  برگزينيد  را  فنّاوری  »بدی ها«ی  يا  »خوبی ها«  موضوع  دو  از  يکی  سپس 
کمابيش پانزده سطر بنويسيد: )1( فنّاوری های نو در مجموع به نفع بشريت است. )2( 
فنّاوری های نو در مجموع به زيان بشريت است. برگزيدن يکی از دو موضوع، نمونه ای 

از همان  روشی ا ست که در درس چهارم آموختيم: کوچک کردِن موضوع. 
)بخش های نوشته تان  را مطابق با راهنمايی های درس دوم کتاب نگارش سامان بدهيد: 

مقّدمه و نتيجة مناسبی بنويسيد و به بندهای بدنة نوشته تان نظم ببخشيد.(
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         3ـ مناظره: کاربُردِ عملی جمله های تقویت کننده1
اهّميت جملة موضوع و جمله های کامل کننده در  پنجم و ششم دربارة  در درس های 
بندهای بدنه خوانديم و فراگرفتيم که هدف از جمله های کامل کننده، تقويت و تأييد 

مفهومی است که جملة موضوع طرح می کند. 
      مناظره فّعاليتی ا ست که می توان با بررسِی آن، در عمل به اهّميت جمله های تکميلی 
و تقويت کننده پی برد. مناظره، گفتگويی ا ست ميان دو نفر يا دو گروه که دربارة موضوع 
گفتگو با يکديگر اختالف نظر دارند. موفّقيت در مناظره، نيازمند تمرين بسيار است. 
بايد به مهارتی دست يابيم تا حقيقت را در موضعی که از آن دفاع می کنيم به شيوه ای 
سنجيده و منطقی بيان کنيم؛ به گونه ای که شنوندگان بپذيرند موضِع ما از موضِع طرِف 
گوناگونی  مثال های  بايد  مناظره  در  موفّقيت  برای  است.  پذيرفتنی تر  و  قوی تر  مقابل 
بيابيم تا به يارِی آنها از سخن و موضع خود دفاع کنيم. در واقع بايد بتوانيم برای دفاع 
تا شنونده ُمجاب شود که  بياوريم  تقويت کننده و کامل کننده  از موضعمان، جمله های 
آنجا که  تا  مناظره  از  پيش  بايد  اين،  بر  افزون  قابل دفاع و خردپذير است.  ما  موضع 
می توانيم بنيادهای فکری و استداللی طرف مقابل را حدس بزنيم و پاسخ هايی مناسب 
و  نقشه  داشتن  ديگر،  عبارت  به  کنيم.  پيش بينی  مقابل  احتمالِی طرف  گفته های  برای 
برنامه )موضوع درس اول کتاب نگارش( در مناظره بسيار مهم است. با وجود اين، بايد 
اين نکته را در نظر داشت که هميشه امکان دارد طرف مقابل استداللی مطرح کند که ما 
آن را پيش بينی نکرده ايم. در اين وضعيت، ذهنيّتی که در بخش 1 به آن پرداختيم )سفر 
بی نقشه(، ما را ورزيده و آماده  می سازد تا در آِن واحد و همزمان با حرف زدن، استدالِل 
مدافع موضع خود را پديد آوريم و طرح کنيم. البته چنين چيرگی و مهارتی، در گرِو 
تمرين و تجربه اندوزی بسيار، سرعت انتقال و ذهن خاّلق و آفريننده است. فّعاليت های 
اين بخش، شما را در موقعيت هايی قرار می دهد که  بايد از رأی و نظر خود در برابر 

1ـ همسو با درس های پنجم و ششم کتاب »نگارش«
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کسی که ديدگاهی مخالف دارد، دفاع کنيد. در اين مسير، به استدالل هايی برمی خوريد 
که پيش بينی  نکرده ايد، اما می توانيد در رويارويی با آنها، ذهن خاّلقتان را تقويت کنيد. 
    سرانجام بايد خاطرنشان کرد: در مناظره، مقّدمه ای که به سرعت ذهن شنونده را 
متوّجه هدف گفتگو کند و نتيجه ای که کوتاه و گويا باشد، به اندازة جمله های تقويتی و 
کامل کننده اهّميت دارد. )آنچه در درس دوم کتاب نگارش به ويژه دربارة مقّدمه و نتيجه 

آموخته ايم، می تواند ما را در مناظرة موفّقيت آميز ياری دهد.(

ـ مناظره1 : پس از نوشتن دربارة موضوع برگزيده تان در فّعاليت نوشتارِی بخش پيشين، 
در کالس با کسانی که موضوع مشترک داريد )خوبی يا بدی(، هم گروه شويد. بدين ترتيب 
جملة موضوع يک گروه چنين می شود: »فنّاوری های نو در مجموع به سود بشر است« و 
جملة موضوِع گروه ديگر، چنين خواهد بود: »فنّاوری های نو در مجموع به زيان بشريت 

است«.

1ـ شايد اجرای اين فّعاليت ها بيش از يک جلسه به طول انجامد. دبيرتان در زمان بندی فّعاليت راهنمايی تان می کند. 

بعد از بررسِی نوشته هايتان در گروه و پس از تقسيم وظايف بر پاية راهنمايی دبير، 
مقّدمة بسيار کوتاهی در تأييد موضع گروه  خود )با در نظر داشتِن نکته های يادشده 

در صفحة 27 کتاب نگارش( بنويسيد.

بهترين جمله های کامل کننده را از ميان نوشته های اعضای گروه گزينش، ويرايش 
و پاک نويس کنيد. همواره بکوشيد که واژه ها را درشت و با فاصلة کافی بنويسيد يا 
تايپ کنيد تا نمايندگان گروهتان بتوانند با تسّلط بيشتر آنها را برای کالس بخوانند.

•

•
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نتيجه ای کوتاه و گويا به اندازة دو سطر بنويسيد.

همچنين در مورد نظر مخالِف گروه مقابل با هم گفت وگو کنيد و پيش بينی کنيد 
که اعضای گروه مقابل، احتمال دارد چه استدالل هايی مطرح کنند. با هم رايزنی 
کنيد که در رويارويی با نظر مخالف چه راهبردی را بايد پيش بگيريد. جمله های 

تقويت کننده ای بنويسيد که به استدالل های فرضِی گروه مقابل پاسخ می دهند.

از ياد نبريد که برای موفّقيت در مناظره بايد بتوانيد »شبکة معنايی« بهتری ترسيم 
کنيد. به بياِن ديگر، اگر مثاًل دربارة خوبی های فنّاوری می نويسيد، بايد شبکة معنايِی 
همچنين  کنيد.  دفاع  موضعتان  از  به خوبی  بتوانيد  تا  دهيد  گسترش  را  »خوبی ها« 
تا  بدهيد  را گسترش  فنّاوری  »بدی ها«ی  معنايِی  می بايد در عين حال، شبکه های 
بتوانيد بهتر از عهدة پيش بينِی نظر گروه مقابل برآييد و در جريان مناظره پاسخ آنها 

را بدهيد.

در پايان، با نظر اعضای گروه، دو نماينده برگزينيد تا در کالس با نماينده های گروه 
مقابل مناظره کنند. ترتيب مناظره به اين شکل است: بنا به قرعه يا نظر دبيرتان يکی 
از دو گروه مناظره را آغاز می کند. نفر اول گروهِ يک، در مّدت زمانی که دبير تعيين 
تأييد موضع گروه  تقويتی در  مقّدمه ای کوتاه، جمله های  از خواندِن  می کند، پس 
اّول در گروه دو در مّدت زمان تعيين شده جمله های تقويتِی  می خواند. سپس نفر 
گروه خود را ـ که موضع گروه اّول را به چالش می کشد ـ می خواند. آن گاه نفر دومِ 
گروه يک، به ايرادها و خرده گيری های گروه دو پاسخ می گويد و سرانجام نفر دوم 
گروه دو از موضع گروهش دفاع نهايی، و از بحث گروه خود نتيجه گيری می کند. 

دبيرتان دربارة معيارهای گزينش گروهِ برنده تصميم گيری می کند.

•

•

•

•
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 متنی که در پی می آيد، ترجمة شعری از زبان انگليسی است که  با بحِث ما دربارة فنّاوری 
ارتباط دارد. 

آدم آهنِی من

به آدم آهنی ام گفتم کارهايم را انجام دهد.
خميازه ای کشيد و گفت: »شوخی نکن«.

گفتم برايم آبگوشت بپزد.
گفت: »کارهای واجب تری دارم«.

گفتم اتاقم را جارو کند.
گفت: »می خواهی کمردرد بگيرم؟«

گفتم گوشی ام را جواب بدهد.
گفت: »خودم چندتا تلفن بايد بکنم«.

گفتم برايم چايی دم کند.
گفت: »چرا تو برايم چايی درست نمی کنی؟«

گفتم برايم يک تخم مرغ آب پز کند.
گفت: »بايد بيفتی به پام تا اين کار را بکنم«.

گفتم: »پس يک آهنگ برايم بزن«.
گفت: »چقدر پول می دی تا اين کار را بکنم؟«

اين است که آدم آهنی ام را فروختم.
راستش هيچ وقت نتوانستم بفهمم.

او مال منه يا من مال او. 
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ـ پس از خواندِن متن شعر، دربارة درون ماية1 آن بينديشيد و سپس به پرسش های پايين 
پاسخ دهيد.2  

شاپرک«  و  »آدم آهنی  درس  آدم آهنی  با  شباهتی  چه  شعر  اين  آدم آهنی  شخصيت 
دارد؟

ميان شخصيت آدم آهنِی شعر، با آدم آهنِی درس »آدم آهنی و شاپرک« چه تفاوتی به 
نظرتان می رسد؟

•

•

1ـ درون مايه يا مضمون، فکر و منظور و هدف هنرمند در يک اثر هنری است.
2ـ پاسخ گويی به اين فّعاليت، در زمانی صورت گيرد که دانش آموزان درس شانزدهم کتاب فارسی )آدم آهنی و شاپرک( را خوانده 

باشند. 
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آيا ميان شيوة توصيف آدم آهنی )به طورِ خاص( و فنّاوری )به طور کّلی( در اين شعر  
و در درس »آدم آهنی و شاپرک« شباهت يا تفاوتی می بينيد؟

چون شخصيت اصلی هم در شعر و هم درس »آدم آهنی و شاپرک« آدم آهنی ا ست، 
توّجِه خواننده بيشتر به ويژگی های آدم آهنی های دو متن جلب می شود. اّما بياييد به 
شخصيت آدم ها در دو متن نيز توّجه کنيم. از خواندن اين شعر،  دربارة شخصيت آدمِ 
داستان )راوی( چه می فهميم؟ آدم های درس »آدم آهنی و شاپرک« )بازديدکنندگان 

نمايشگاه و سازندگان آدم آهنی( چگونه شخصيت هايی هستند؟

در شيوه ای که دو متن )آدم  آهنی من( و )آدم آهنی و شاپرک( برای توصيف ارتباط 
انسان ها با فنّاوری برگزيده اند، چه شباهت يا تفاوتی به نظر می آيد؟

•

•

•
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         4ـ ذهِن پرسشگر1
آموختيم.  و  مناسب خوانديم  پرسش های  اهّميت  دربارة  هشتم  و  هفتم  درس های  در 
پی برديم که چگونه پرسش های بجا و مناسب می تواند به ما در نوشتن متن ياری رساند 
و همچنين ديديم که هر متنی می تواند به برخی از پرسش های ما پاسخ دهد. حال که در 
بخش های پيشيِن نگارشِی اين کتاب، از فصل پاييز و نيز موضوع فنّاوری سخن به ميان 
آورديم، بياييد داستان کوتاهی از نويسندة نامدار ايتاليايی، »ايتالو کالوينو« بخوانيم که اين 
دو مضمون را در داستانش با هم تلفيق کرده است. داستان را از مجموعة »مارکووالدو 
يا فصل ها در شهر« برگزيده ايم.2 شخصيت اصلی داستان های اين مجموعه »مارکووالدو« 
نام دارد. مارکووالدو کارگری  است که در شهری صنعتی در شمال ايتاليا زندگی می کند. 
اين شهِر صنعتی و فنّاوری زده يکسره از طبيعت به دور است و مارکووالدو از هر فرصتی 

استفاده می کند تا به هر چه از طبيعت در شهر يافت می شود، نزديک تر شود.

1ـ مرتبط با درس های هفتم و هشتم »نگارش« 
2ـ مارکو والدو يا فصل ها در شهر، ايتالو کالوينو، ترجمة سمانه سادات افسری، انتشارات سروش

به  اين داستان، شخصيت اصلی  پرداختيم؛ در  به توصيف شخصيت  قبلی  فّعاليت   ـ در 
شيوة مستقيم توصيف نشده است. پس از خواندن داستان، نخست بررسی کنيد که متن 
داستان به چه پرسش هايی دربارة مارکووالدو پاسخ می دهد. سپس بر پاية پرسش هايی که 
داستان به طور غيرمستقيم پاسخ می دهد، يک بند کوتاه بنويسيد که مستقيمًا ويژگی های 

اين شخصيت را توصيف کند. 
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      با اين حال، يک دفعه گروهی از ماکيان های کوهی1 مهاجر، در آسمان خيابان شهر، 
ظاهر شدند. هيچ کس جز مارکووالدو که هميشه سرش باال بود، متوّجه آنها نشد. او که 
سوار سه چرخه موتوريش بود، با ديدن آن پرندگان محکم تر پا زد؛ گويی قصد تعقيبشان 
را داشته باشد. چراکه مانند شکارچی ها، هوای شکار به سرش زده بود؛ هرچند که تا آن 

زمان غير از اسلحة زمان سربازی، هيچ تفنگ ديگری به دست نگرفته بود.
      همين طور که چشمش به دنبال پرندگان بود، خودش را ميان چهارراهی با چراغ 
قرمز، محصور بين ماشين ها يافت و چيزی نمانده بود که تصادف کند. افسر راهنمايی 
که صورتش از فرط عصبانيت برافروخته شده بود، اسم و نشانيش را يادداشت کرد، 
ولی مارکووالدو هنوز نگاهش به دنبال پرندگانی بود که ديگر از نظرش محو شده بودند.

      در شرکت به خاطر جريمه ای که شده بود به شّدت مؤاخذه شد. 
هم  را  قرمز  ديگر حتّی چراغ  »تو  و گفت:  داد کشيد  ويليِجلمو سرش  آقای  رئيسش 

نمی بينی. آخر کّله پوک پس کجا را نگاه می کردی؟« 
      مارکووالدو گفت: »ماکيان های کوهی را تماشا می کردم، قربان...«

      آقای ويليجلمو که شکارچی کارکشته ای بود، چشمانش برقی زد و با تعّجب پرسيد:

کبوتر چاهی
      پرندگان در مسير مهاجرتشان در فصل بهار 
به ندرت  جنوب،  يا  شمال  به طرف  تابستان،  يا 
دسته دسته  میافتد.  شهر  آسمان  به  گذرشان 
پرنده، آسمان را بر فراز مزارع شياربندی شده و 
طول حاشية جنگلها می شکافند. گاه خّط منحنی 
مسير  گاه  و  دره ای،  فرورفتگی  رودخانه ای، 
نامرئی باد را دنبال می کنند؛ ولی به محض اينکه 
در  شهری  خانه های  بام های  مجموعه  دور،  از 
برابرشان نمايان می شود، خّط ِسيرشان را تغيير 

می دهند.

1ـ پرندگان کوتاه پرواز کوهی
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سراپا  رئيسش  کرد.  تعريف  برايش  بود  ديده  که  را  آنچه  مارکووالدو  و  گفتی؟«  »چه 
خوشحال و درحالی که ديگر عصبانيتش را فراموش کرده بود، گفت: »شنبه تفنگم را 
برمی دارم و با سگم به طرف تپّه خواهم رفت. از قرار معلوم فصل شکار شروع شده 
است و آن دسته پرندگان هم حتمًا از دست شکارچی های آن حوالی ترسيده اند و به 

شهر پناه آورده اند.«
      تمام روز، مارکووالدو از فکر آن پرنده ها درنمی آمد؛ با خود می گفت: »اگر شنبه 
از  چقدر  است  عالم  خدا  باشد،  شکارچی  از  پر  تپّه  می رود  احتمالش  که  همان طور 
يکشنبه  می توانم  باشم،  واردی  آدم  من  اگر  می کنند!  پرواز  شهر  طرف  به  پرنده ها  آن 
بريان نوش جان کنم!« پشت بام خانه ای که مارکووالدو در آن سکونت  ماکيان کوهِی 
داشت، به صورت ايوان بود و برای آويزان کردن رخت ها، بندهای سيمی کشيده بودند. 
مارکووالدو با پسرانش، قوطی چسب و قلم مو و کيسة گندمی را برداشتند و به پشت بام 
رفتند. درحالی که بّچه ها دانه های گندم را می پاشيدند، او روی نرده ها، بندها و چارچوب 
دودکش ها را با قلم مو چسب می زد. به قدری چسب زده بود که چيزی نمانده بود فيليپِتو 

پسر کوچکترش که سرگرم بازی بود، به آنجا بچسبد.
      آن شب، مارکووالدو خواب پشت بامشان را ديد که پر از ماکيان های کوهی ای شده 
بود که ترسان و لرزان به آنجا چسبيده بودند. همسرش دوميتيال که شکموتر و تنبل تر 
بود، خواب اردک هايی را ديد که بريان، روی دودکش قرار داشتند. دخترش ايزولينا که 
احساساتی بود خواب مگس خواری را ديد که به درد تزيين کالهش می خورد و ميکلينو 

خواب لک لکی را.
     روز بعد، هر ساعت يک بار، يکی از بّچه ها به نوبت برای سرکشی باال می رفت: 
از نورگير فقط سرکی می کشيد تا اگر پرنده ای درحال نشستن باشد، رم نکند. تا چند 
ساعت هيچ يک از بّچه ها خبر خوشی نياورد. تا باالخره حدود ظهر، پيتروچو فريادزنان 
برگشت و گفت: »بابا، بيا باالخره چسبيدند!« مارکووالدو کيسه ای برداشت و به پشت بام 
رفت. کبوتر کوچکی به آنجا چسبيده بود؛ يکی از همان کبوتر چاهی های معمولی که 
به ازدحام و شلوغِی ميدان ها عادت دارند. در اطرافش کبوترهای ديگری که با ناراحتی 
نگاهش می کردند، بال بال می زدند؛ درحالی که او سعی می کرد بال هايش را از آن ماّدة
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چسبناکی که غفلتًا به دامش افتاده بود، بيرون بکشد.
      افراد خانوادة مارکووالدو مشغول پاک کردن استخوان های کوچک آن کبوتر بريان 

الغر و مردنی بودند که در زدند.
      خدمتکار صاحبخانه بود. رو به مارکووالدو کرد و گفت: »خانم با شما کار دارند! 

زودتر بياييد!«
      مارکووالدو که شش ماه اجاره خانه اش عقب افتاده بود و می ترسيد بيرونش کنند، با 
ترس و لرز به آپارتمان مجّلل صاحبخانه اش رفت. به محض وارد شدن، در اتاق پذيرايی 

چشمش به مهمانی افتاد: مأموری با چهره ای برافروخته از شّدت خشم.
      صاحبخانه گفت: »بفرماييد تو مارکووالدو. به من خبر رسيده است که در ايوان 
منزلم، به شکار کبوترهای شهری می نشينند. شما خبر داريد؟« گويی يک باره کاسة آب 
يخی روی سر مارکووالدو ريختند! در اين هنگام صدای دادوهوار زنی از بيرون شنيده 

شد: رختشو بود که فريادزنان خانم خانه را صدا می زد: »خانم! خانم!«
      ـ چه خبر است، گوئندالينا؟

      رختشو پس از وارد شدن گفت: »رفته بودم باال رخت ها را پهن کنم ولی ديدم همه 
به بند چسبيده اند؛ تا آمدم جمعشان کنم همه جر خوردند و پاره شدند! حاال چی شده، 

سردرنمی آورم!«
      مارکووالدو که گويی غذا سِر دلش مانده است، شکمش را مالش می داد.
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