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 :نهمدرس 

 کالس نقّاشی
 

صورتک   .  نبود   دور   م . معّل   بود    روا   آن   رد     دهخن    .دـشنمی    گرفته   د هب ـج  .  نداشت   کیخش   . بود  و روان      دلخواه  ،  بود  اشی زنگ نّق      

گار  کارش   . درسی نمی  ل چه    هب   الش ـس .   افـص   و   ادهافـت    آدمی  .   بود   ما  م معّل «  ادـص . » هب رو نداشت آن      رد   و    بود    اقلی   نقشۀ    ن

گارین    را    رنگ    و    بود   ا دلگش    اش دیبن   نقش    و    داشت    انزک     دستی رعافنی    اتب    و   چیپ   رد  .  نبود   هک   ربهـت    و    نبود    اشنقشه   رد   . آدم یخت ر می    ن

 بود؟  کاره   هچ   آدم    ،  اسلیمی
 :قلمرو زبانی

بندی: تصویر کردن  /  نگارین: خوش آب و رنگ   /  اسلیمی: /    /  نقش کشند./   نگار: نقشی که بر جایی میروا : جایز / 

 آدم چه کاره بود؟ استفهام انکاری/   طرح هایی مرکب از پیچ و خم های متعدد که شبیه عناصر طبیعت هستنداسالمی،) مُمال (

 :قلمرو ادبی

 «شاداب و پرنشاط بود» . خشکی نداشت: 1کنایه:     / . جان و روح، زنده و جاندار(2. رونده، پرتحرک .1ایهام : روان ) 

مهارت لطیف و » . دستی نازک داشت:4« دو رو و ریاکار نبود.» . صورتک به رو نداشت:9«  مهربان و صمیمی بود» دور نبود: -2

 «هنرمندانه ای داشت

 : قلمرو فکری

 ک داشت: مهارت داشت.کرد، با ما صمیمی بود/ دستی نازصورتک به رو نداشت: ظاهر سازی نمی

ا    ،  یخت  ر می   گرهت  روان  را   . سگ  بستمی  ابک ـچ را   خرگوش  ؛  زدمی   م رـق   ا رعن    را   گوزن   د؛شی ش می   گویا   را     رغانم م معّل       امّ

 است.   یاد  رد    م معّل    رپدازی     اسب   از   دیثیح   مرا    و   بود   کارش     هب   رفیح    اسب    بیکنگ  رد 
 قلمرو زبانی:

ای کرد.   /  گرته: طراحی چیزی به کمک گرده یا پودر زغال؛ نقّاشان در پارچه بستهزد: رسم میرقم می  رعنا: خوش قدو قامت /

بر آن رسم کرده بودند و خطوط  ریختند و با پاشیدن این پودر بر روی کاغذی که طرح اوّلیّه راکه با خود داشتند، پودر زغال می

کردند. گرته ریختن در این متن در معنی طرّاحی آن را با سوزن سوراخ کرده، نقش مورد نظر خود را به کاغذ یا دیوارمنتقل می

 بیرنگ: بدون رنگ، طرح اوّلیّه  / حرفی به کارش بود: مشکل داشت./ اوّلیّه یا همان بیرنگ است. .    

 : قلمرو ادبی

 به کارش بود: کنایه  حرفی
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آمد.  «  ادـص. » مراه معّل    هب   م و چش   م رد کالس نشسته بودـیبود.    ما   شیانّق    زنگ    و   بود  وقت    اّول  .  بودیم   رستاندبی   دوم  ال ـس     
را     م . معّل   بود   ام انتم  بد ال   و   بود   اقلی   نقشۀ    .  ادنه     زمی   روی   را    . لوهل  داشت    بغل    زری   ذ کاـغ   ایلوهل    م.و نشستی     دیمرب پا ـش

هب    را     ما  ؛   یخت   رمی    ری انوـج    طرح     گچ       با   اهسی    تۀ تخ    هب  ؛  بود   ان هم     ویپسته   کارش     و     آورد   کالس    هب    خود     با    کاری منی      نقشۀ   هک    بود    ادتـع
گاری   نشست.می    خود     نقشۀ    چینی    نقطه    هب    خود  و    اندنش می   آن   رون

 :قلمرو زبانی

 می نشاند: مؤظف می کرد البد: بدون شک، ناچار     /  معلّم را عادت بود: عادت معلّم بود.

 « منتظر بودن» قلمرو ادبی: چشم به را بودن کنایه از 

ربداشت:      صدا    الفت مخ    رد    از   شاگردی  «. دبکشی    ات  م شش می   خرگوشی  » :   گفت  و   ربگشت   ؛   گرفت   را    گچ   ؛   دتخته رسی    پای  م معّل        

رپ  حیوان    ا ، دنی  رگوشـخ  از  دیم خسته ـش» :  استربـخ   شان یکی     دایـص .  ربانگیخت   را   ران دیگ    شیطنت    و  !«   هن   رگوشـخ»

    رد     از .  بود  مشّوش    م و معّل  !«  اسب ،  اسب  » :  شدند   صدا   م ـه  او   با  د چن    تنی و   !«  اسب» :   زد   بانگ   شاگردی   کالس    هت   از   «.  است

نیست.    م ـه  خودش   دست     راه    مربدـی    پی   «. است   یلکشم   حیوان  خورد،نمی    ا شم    ردد   هب  ؟  اسب    ارـچ»   : ربداشت    دا ـص  ازی انـس

ساکت شدیم. و    ما   و   !« ساکت  »  : دششی    فریاد  م هک معّل    !«  اسب  ، اسب»  : مگرفتی   دَم   م ـه    با   مهـه   .  شد   دهکن     جا   از   ااتق  بار   و این 

   فل خ   . دنکشی     پهلو    از   جز   جانوری    رهگز   «  ادـص » .  کرد   آغاز    طّراحی    و «. مشش ی م  اسب   د،باـش » :  گفت   هآهسـت   م معّل 

هب   را    خود   اسبی    ، پهلو از   اسب  .  بود  ازی رک نی    از   و   ربداشت   رد    رازی     زندگان   رخ   منی    ایش نم   و   بود    خود    رورهن     کان  انی   دق ـص

 داد.ان مینش   الکم 
 :قلمرو زبانی

 / از پهلو: نیم رخ  از درِ مخالفت: از روی ناسازگاری /  مشوّش: آشفته     

 :قلمرو ادبی

 خودش هم در طرّاحی اسب مهارت کافی ندارد.  کنایه : پی بردیم راه دست خودش هم نیست: متوجّه شدیم که

 کنایه :  و این بار اتاق از جا کنده شد: بسیار سرو صدا کردیم 
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 :قلمرو فکری

خَلَف صدق نیاکان هنرور خود بود: جانشین راستین اجداد هنرمند خود بود.     / اسب از پهلو، اسبیِ خود را به کمال نشان   

 دهد.ترین تصویر را از اسب ارائه میرین و کاملرخ اسب، زیباتداد: نیممی

          . اندم ره   آخ    رد   و    پیمود   را    زریین   فّ   .  داد  صورت    ارهاـش   هب   را   د. لب فرود آم  د؛ ـش   روان   حیوان    بق و   از   م دست معّل      

را  دم  ؛  ربآورد   را     دهرگ  ؛   گذشت   پشت     پستی   از  د؛آم   زری   هب  ار ب و ـغ   یال  از   ؛  ربد    باال   را    گوش  دو  ؛   اندنش    را   م ، چش  رفت    باال    پس 

ایان نم     کُّله    فراز    ات    را     دست   دو    و    رفت   فرا     سینه   و  کتف   م  ـخ  از   ؛   ادنه    رو   پانیی     هب  .   دباز آم  گردن     ایـج  هب    پس   . آویخت

او    از   صورت  .  بود  مانده   مرّدد   و   ربد  پانیی   را   دستش   .  ماند  باز   کار  از   «  ادـص» .  زد    گرهت    زانو    زری     ات   را    پا   دو   و  د ششی    را   م شک   . سپس  اختـس

«.  ادـص»  کل  مش    از  ر خب   با   ر و  ِ  کا  آخر    راه   هب    مچش    ما    و    اه مـس   با   بود   مانده    پااه   کُّلۀ    . خواستمی   خود   امتتم   د؛طلبی می  زی چی 

ا معّل    دادمی  ر اش خب ردماندگی  از   پاش   ا رک د ششی   م ـه رد   اهییخط    ابان شـت   ؛   امیدانج    اسب    سود     هب    هک    زد   رنداهن   گرزیی   اند.نم  رد  م امّ

 م، ـس  ندارد  پا      مچ    حیوان »زد:    دا ـص .  کرد  ل گ    اگردیـش  شیطنت   .  اندنش  علف  هب    پا    اق ـس    ات    را    و حیوان    اختـس  زاری علف    و

 «.  ردبچ    باید    حیوان  ،   است    علف    رد    » :   گفت   ردیـسخون    هب  ،   ه بودرَسـت     مخمصه     از   هک   م معّل  و   «.  ندارد

م معّل   شیوۀ    هب   ردماندگی    ارۀـچ  ،   ماندردمی  صورتگری    کار   هب   جا   ره   رت حقی   وافدار    اگردـش   هک   ازیدـس  ر خب    را م   ینّقاش    م معّل      
 د.کن می   خود 

 :قلمرو زبانی

/ آخُره : چنبرۀ گردن، قوس زیر گردن  / یال: موی  / صورت داد: ) در اینجا( کشیدوقب: هر فرورفتگی اندام چون گودی چشم 

پشت پای اسب.  /   رندانه: زیرکانه  /   گردن اسب    /  غارب: میان دو کتف      /  گُرده: پشت، باالی کمر   /  کُلّه: برآمدگی

 «گرفتاری»گنا، این واژه به معنی مخمصه: بدبختی و غم بزرگ، تن

   ت. متداول شده اس

 ااتق آبی، سهراب سپهری 
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 کارگاه متن پژوهی

 : قلمرو زبانی

 م زدنرـق  ،     بستن  ،   دیبن نقش    های معنایی دیگری استفاده کرده است؟  از چه معادل« نقّاشی کردن»سپهری، برای کلمۀ  -1

 برای هر یک از موارد زیر، یک مترادف از درس بیابید. -2

 ( ارب ـغمیان دو کتف )  -(         رهآـخچنبرۀ گردن )  -(              کّله برآمدگی پشت پای اسب )  -

 شیطنت –رسته  -وقب -غارباز متن درس، چهار واژۀ مهمّ امالیی بیابید و بنویسید.  -9

 نقش دستوری کلمات مشخص شده را بنویسید. -4

فعلنکشید:    متمم پهلو :        مفعولجانوری:       قیدهرگز:      نهادنکشید. صاد :  پهلواز  جانوری هرگز« صاد»
   

 های زیر توجّه کنید:در جمله« و»به کاربرد حرف  -5

 الف( زندگی و سفر مانند هم هستند.

 کنیم.کنیم  و در سفر هم زندگی میول زندگی، سفر میب( در ط

 گویند.می« واو عطف»، « و»،  دو یا چند کلمه را به هم پیوند داده است؛ به این نوع «الف»در جملۀ « و»

پیوندد، یآید و دو جمله را به هم مکه معموالً پس از فعل می« و » ، دو جمله را به هم ربط داده است. به این «ب»در جملۀ « و»

 گویند.می« نشانۀ ربط یا پیوند»

 ای بیابید و بنویسید.نمونه« و»اکنون از متن درس، برای کاربرد هر یک از انواع 

 به زیر آمد. غارِبو  یالر واو عطف: از 

 ر نشانۀ ربط یا پیوند: سپس شکم را کشید و دو پا را تا زیر زانو گرته زد.

 قلمرو ادبی:

 های شاعری نویسنده را یافت؟ توان نشانهاین متن، میدر کدام قسمت از  -1

م مرـغ ا رد بیکنگ اسب حرفی هب کارش بود.بست. سگ را روان گَرهت میزد؛ خرگوش را چابک مید؛ گوزن را رعنا رقم میان را گویا می ششی معلّ  ریخت، امّ
راه دست خوش »کنایه از این که اشکال داشت و «  کارش بودحرفی هب»ها را بنویسید. دو کنایه در متن درس پیدا کنید و مفهوم آن -2

 کنایه از این که خود او نیز مهارت کافی ندارد. « نیست

 قلمرو فکری:

زنگ نّقاشی دلخواه و روان بود. خشکی هایی داشت؟ های دیگر چه ویژگیاز نظر نویسنده، کالس درس نقّاشی درمقایسه با کالس درس -1
 شد. خنده رد آن روا بود.نمی نداشت. هب جد گرفته

 های زیر را بنویسید:معنی و مفهوم هر یک از عبارت -2

 جانشین راستی  پدران هنکمند خود بود.     خَلَف صدق نیاکان هنرور خود بود. -
 .دهداسب از پهلو، امکل و زیبایی خودش را بهتک نشان می اسب از پهلو، اسبی خود را به کمال نشان می داد.  -
9-  .................................................................................... 
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 روان خوانی

 پیرمرد چشم ما بود.
 

    و    زرب   ، 1231    رماه؛ تی   بود    کرده     مـلع    رانته   رد    شوروی    گ نفره      خانۀ     هک    بود    دگانینویسن     رد کنگرۀ     دیدم   را     رمردپی     هک  اّول    بار     
توی     و    بودم     کی، جوان  رب آن    عالوه    و   نبودم    شارع    هک   م ـه  د. مننداشتن     او   کار هب    کاری      را شع    ررفت. دیگ می    و    آمدمی   زرنگ 
او    و    ادندنه    شمعی   اهب خط    ز می    روی   و   شد    اموش ـخ   ربق    است   یادم  ،   بود    او    خواندن   ر شع   نوبت    هک   ی بودم. شب    خورده رب    اعت جم 

 خواند.   را    یش    «  آی آدم اه»
 : قلمرو ادبی

 علم کرده بود: برپا کرده بود    /     بُر خورده بودم: اتفاقی آنجا بودم

رو   م خان   ! عالیه  پاریس    کوچۀ   رد   و   گریخته«   یوش »   از    ارع. ـش بود   پاریس    کوچۀ  اش خاهن    م.اهن اش رفـت ـخ   هب   بار   دو    یکی 32   سال     اواخر    ات     

 کرد.می  صدا   و    رک    و  دویدمی   گرهب   ال دنب   ،   بود   کودکی   هک   رشانو پس    دادان نمینش 

رفتیم.     انراغش هب ـس  م زن   با     بار  دو    یکی   23و    32    سال   حدود    رد    ایدـش   د.رفتن    ران شمی    انۀ ـخ  هب    ات   م درا ندی  او   ر دیگ      
  راستش     ازیم.بس    ای هن  ال   مداشتی    ال و خی   م بودـی-   گرفته   فرهنگ    وزارت     از    ی وقف   زمینی      تّکه     اآنه     انۀـخ   اهی زندیکی  ان هم 
 و   ساخته شد    ما   انۀـخ   ات   بود   و   بود   و آمد   . این رفت منداشتی   را    فعلی   انۀ ـخ   ما   و   د ـشنمی   اختهـس    الهن  ، آن   نبود   زندیکی  آن     رد   او  اگر 

گاهنهمس    اشکت مع     انچن  رد   و   ده بودند ردآم   اک ـخ ۀ   سین    از    ردست     اهاهنـخ   و   بود    ابانبی    هنوز  ل ح م  د.شیپ آم    ای
دیدم؛ گاهی     زیاد ی    را    رمردده بودیم، پی ـش   او   ایۀ همس    هک  د بع    هب   از آن«. انیم »   با   م آن ـه  ؛   بود    ایی غنیمتیآشن    ای غوهلبی 
                    و احوال    م کردـیمی   علیکی   المگشت. ـسمی  رب   و  رفت می   خرید   هب   و   داشت  دست    هب  زبرگ     کیفی  او  رد راه.   یا     مان  اهاهنرد ـخ   . روز  رـه
 اشد. نب   او   هک    روزی   درسی   خواهد    زودی     هب    هک   کردم نمی  ر فک    چیه   من   و    دیم سی رپ می

 :قلمرو زبانی

بیغوله: کنج ، گوشه ای دور از مردم  /  خانه ها درست از سینه خاک در آمده بودند: خانه ها تازه ساخته شده بودند و زمرین هرای   

 اکی بودند    اطراف آن  ها  خ

بارۀ   رد    یا   زنش   از   یا  خودش    از   مشورتی  ، گاهی دلی    ردد   گاهی    . العی  و   ل اـه    با   یا   ا . تنه   رفتیممی   دیگرهم      راغم ـسـه   گاهی     

 ، افیده نداشت.   ریدنگی   سخت   و    است   بلوغ   ران بح   م فتی گ می     هچ    ره    و   کردمی   عوض   مدرهس    یک بار    الیهک ـس   رشانپس 



 

 

59 
 

هی   زندگی           
د. ـشمی   اهن اشـخ   رج و ـخ  رف ـص  هک     گرفتمی   فرهنگ   وزارت       از     ازی رـغدـنش    رمردد. پی نداشتن     مرفّ

خانم     الیههک ـع   د بع     و   گرفت می    حقوقی    و     کردمی    کار   مّلی  بانک     ربای    هک    بود   م الیه خانـع     ۀدعه    هب    اصالا    زل من   کار    هب    دگیرسی 
هم   باز   را    وضع    این    آنچه     و   رخی ا    الۀـس   ده    این  خصوص    هب  .  ار بودگرفـت    وضعی     ن چنی     رد    رمردد. پی ـش   رت رابکار ـخ   ،   بازنشسته شد

 بود.   جوان    ارعانـش   آمد  و   کرد، رفتمی   بدرت
 :قلمرو زبانی

 / گرفتار : وندی ) گرفت + ار (  شندرغاز: پول اندک 

گاهیپن     هچ    رمرد پی   هک   دیدمی   م الیه خانـع          را    آمد  و رفت   ه هم    آن    لا تحّم  اّم    ، جواانن    ل ی خ    ربای  ،    ده استـش    اه
ردنتف. می  یوش    هب    ان اتبسـت  ره سال      آمده بود.    تنگ   هب    آمد  و   رفت   ه هم    این   از   م ـه  خودش  .   تنگی  معیشت   ان چن    رد    هب خصوص   نداشت؛

راه    و   کردندمی  م فراـه    را   ه هم    ان،ردم  دوا     و    و بنشن    بار      ات رته    گرفته  ای د و ـچقن   از   و     سپکدندمی   شسی    هب    یا   دادندمی   اجاره    را    اهنـخ
 کردند.می   جویی   رهفـص  م ـه   بود   ییالقی   م داهر، ـهقن    هب  ری همچون سف   ردست   ادند؛ افـت می

 :        قلمرو زبانی

 خیل: گروه ، دسته  /     یوش: زادگاه نیما   / بُنشن : خوار و بار           

 :         قلمرو ادبی

 «       سفر طوالنی» کنایه از «  درست همچون سفری به قندهار» کنایه :  

ا من می             هب آن    رشه    رد   هک   رغبتی  م ـغ  ربای   می رفت؛  یی التّس   و جوی  جست     هب  اهل ره ـس   راهیسف     این  رد   رمرد پی خود    دیدم هکامّ

اید بودند، ـش   هنبست    رویش    هب  را    رداه  ر اگ     مسلماا  نشده بود.  ا  ، نیم    بود  امدهنی   ر شه    هب   اگر   هک   هن   یا   دانست می  خودش   م دانشد. نمیدچار می

گاهش  جست   شدمی  رش شع   رد  فقط   را   فریاد    اهری بود. این آخریدیگ   جور    وضع  الش تخت.خی   و   بود  بی تالطم    اش و حرکاتش و زندگانی  آرام    . ن

و   کرد    تعّجب   ز چی   ره   از   خویش    اییروسـت    دلی   ادهـس   هب  و   زیست    ما  میان   رد   دگیاـس   هب   ادایی   ره   از   دور   ،   رمردهک پی    بود  طریق    نهب همی            
رد    دیرواریم همچون    د.ـش  اخت  اهمان زندگی    ارتحق    با  ر آـخ   دست    ات   بست    رتتنگ  را    خود   بند ر کم   ،   گردنتف  تنگ    او   رب   هچ  ر ـه

م هب ـه  ایدربدی ـشمی    انگم   هک   بود   ، آرام ی  بود   ما   زمانۀ   م چش    خود   هک   او  م . رد چش  ه ماندبسـت    اهالـس  ای و کوهل   کج      دف دل ـص
ا  است   م حق از رک تسلی   هست.    فراعنه     دورۀ     مجّسمۀ    یک    نور بی    م رد چش     هک    بود  ای طمأنینه   واقع     رد    امّ
 قلمرو زبانی: 

تسلّا : آرامش یافتن        / غربت : دوری ، جدایی   /  تالطم : برهم خوردگی ، به هرم خروردن.   /     حقرارت : پسرتی ، خرواری /        

 اُخت شد : اُنس گرفت /  
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 : قلمرو ادبی

کمر بند خرود  « . /  » سخت گیری کردند» کنایه از « هر چه بر او تنگ گرفتند «   /  » گیآسود» کنایه از « خیالش تخت »  کنایه : 

نیمرا  » کنایه از « ها بسته ماند. ای سالهمچون مرواریدی در دل صدف کج و کوله«  /  » آماده تر شد » کنایه از « را تنگ تر بست

مثرل چشرم   » و « همیشه بیدار و هوشریار برود   » کنایه از « ۀ ما بود در چشم او که خود چشم زمان« /  » در جامعه ناشناخته ماند

 «  بسیار ارزشمند بود 

 ها بسته ماند.   /   ای سالتشبیه : همچون مرواریدی در دل صدف کج و کوله

ر. دیگ   انراحتی   چیه    هن   و  رددی    پا    هن   رددی   رـس  هن  ؛   نشد    اربیم    چیه   .   الدبن    تن خود   از   هک    نشد    چیه    م،بودـی    او    با    هک   ال ه ـسرد این هم      

 بود. یوش   انۀ اتبسـت   ر سف    از   شیپ   هک   این  ل مث   ؛   دهانلی    خود   تن   از   هک  دم شنی    شمرگ    از  ل قب   الـس  هس   دو   ، فقط یک بار

  گوشم    از    و   رپید   چشمم    از   هک  خواب   .  است  میکاب     کردم   ان گم    اّول   م؛رپیدـی    خواب   از   رد   دایهب ـص   ما  ،  ادافـت   اق اّتف   آن    هک    شبی     

«. نیست   خوش   رمردال پی ح رم نظ    هب !   نمی سی  »: گفتم   .  شد   ردارخب     تمس ش   و    نیست    میکاب     زدن   رد   هک   دمفهمی    اتزه  ، 

 می نمود.   زده  وحشت   ،  بود   ان فتش ل ک 

هب    انزمسـت   یعنی ؛  کرد   ادیر ـعغی    کار یک   ،   ارعیـش    المـع جز  ش،   رـمع  رد   بار   اّول  . ربای  اده بودافـت   رمرد پی     هک  بود    مّدتی      
ۀ جاد   ارهکن    از یوش ات اخت. ـس   را   کارش     یکی  ن همی   و  یوش رفت  بودندش.   آورده   ر اقـط  روی  الوس ـچ   ِّ

 : قلمرو زبانی

 میراب : نگهبان آب     /  شستم خبردار شد : فهمیدم   /   افتاده بود : مریض بود  /     کارش را ساخت : او را کشت 

 : قلمرو ادبی

 « کارش را ساخت :» کنایه «   /  افتاده بود » تم خبردار شد   / کنایه : کنایه : شس

 :  قلمرو فکری

 آن اتّفاق : مرگ نیما     

ا       او   دمت ـخ   ربای   انددهبو   یوش   وقتی   هک  گفت می  ن سخ   زنی   از   و   کرده بود   باد   پااهیش   فقط  ؛   بود  ربگشته   رنگش   هن  ،  ده بودـش  ر الـغ   هن  امّ

خودم    از   االح  من   و   زدهمی  خواب    هب  را   خودش    و   کردهمی    دیوار    هب   را    رویش     رمردپی   هک   قدر  ، آن   پادییه می  را    او   جغد  مثل   و   نشستهمی  ،  آمدهمی

 ده بود؟فهمی   زن   آن   د نکن    هک    مرپـسمی
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گاهش   رد   و   خواست نمی  چیزی    و   بود   آرام  ؛   زدیممی  ری ـس   روز   ره .  دمشنی    او  از    هک   بود   البیـج  مطلب    رینآـخ   بود  هچ   ره       ان هم    ن
 حاال ... .  و   ،   بود    متسلی 

دوایی     یا    کرد   ر خب   باید   ری دکـت    البد   م گفـت   د.باـش   گذشته    کار     از    کار    هک   ردم ـکنمی   امگن     رهگز   .  یدمدو   و  م انداخـت     دوشم    هب   زی چی      
 «.رفت!    دست    از   امنیم »کرد: می   انهل    بود    گرفته    سینه    روی    را    او  ر ـس   و    نشسته بود   کرسی پای      الیه خانم. ـع باید خواست
ا  ؛   بود   داغ   داغ      زبرگ   رآن ـس خانم   الیهـع  .   شدنمی  باورم    م ـه باز     .  دهـش  اموش ـخ  اتزه    ایکوره  ؛   بودند   هبسـت    را     اهمچش    امّ

 «.رفت ؟  دست   از   ام نیم   یعنی   !   فالنی  »  د:رپسی می    هی    و   کردمی   اتبیبی    ولی  ؛   ته استگذش    کار   از   کار    هک   دانست می   من   از   ر بهـت 
رسیدن    از   شیپ  را   ر پس   . دکنن    تلفن     ردکـت    هب   ما   انۀـخ   از  هک    ادمفرسـت    نسیمی    با   را   خانم    الیهـع  ؟  آری    بگویی  د ـشمی   رو مگ      

رو     و  م ردآوردـی   کرسی   زری  از   ،   بود  سبک   هک عجیب    را، او   تن   و  ردیم ـک   کمک   اهنـخ   ت ف ل ک  و   . من  خوارهش   شوره  رکاغ    اده بودندمن فرسـت 
 م.له خواباندـیهب قب 

قرآن    الی   . آورد    رآنـق  رفت   گفتم   شد،   روشن   هک   نفتی   ارسم    و  «دآین می   اهخویش   و   قوم    االح؛   کن   آتش    را    ارربو سم     » :  مگفـت      
 زده، جالل آل احمدارزیابی شتاب                                                                                                                                                              «.ااافت صّف والّص »آمد:   ؛  باز کردم  را 

 

 

 درک و دریافت       

 استنباط خود را از عبارت زیر بنویسید: -1

 «. هامان اُخت شدتر بست تا دست آخر با حقارت زندگیهر چه بر او تنگ گرفتند، کمر بند خود را تنگ» 

ا     ردـکمی  رتخود مصّمم   راه    رد   را   ا نیم    اهمهریبی   و   اراهفش   و آن را پذریفت.    کرد   رد رب گرفته بود، خو    را    جامعه   هک   ماّدی     پست    زندگی    با خواری   ایت، نه   رد  امّ
 یان شده است؟در کدام بخش متن، دیدگاه آل احمد در بارۀ جایگاه و ارزش نیما ب -2

رت بسـت ات  او تنـگ گـردنتف، کمـر بنـد خـود را تنـگهب همین طریق بود هک پیکمرد، دور از ره ادایی هب سادگی رد میان ما زیست و هب ساده دلی روستایی خویش از ره چیز تعّجب کـرد و ره هچ رب
ربدی شاید هم هب اه بسته ماند. رد چشم او هک خود چشم زمانۀ ما بود، آرام ی بود هک امگن میای سالاهمان اُخت شد. همچون مرواریدی رد دل صدف کج و کوهلدست آخر با حقارت  زندگی

ا رد واقع طمأنینه  ای بود هک رد چشم بی نور یک مجّسمۀ دورۀ فراعنه هست.حق از رک تسلیم است امّ
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 گونه شناسی

 المیالب اـسات انق ادبّی 
ریده اتکنون آـف 1211  الـس   از  هک    د هستن     نوشته اهیی    و   روده اهـس« المی الب اـسات انق ادبی » مقصود از                   

ن ) ع ( ، اندیشه اهی امام خمینی ) ره ( و ام امام حسی المی ، قی رهنگ اـساز ـف  ا آنه    ۀایردونم    و   ده اندـش

الت تحّو  از   ، تصوریی  آاثر    گوهن   . این پذریفته است   ر امعه ، تأثی ـج  البی انق   اطنش   و  شور و   رهنگی ، معنوی ای ـففـض 

 می دهند.  دست    هب  را   اصک مع  امعۀ ـج   رهنگیـف-ریفک 

  ِ     منش  و  اسی، سی   اعیاجتم   ،  رهنگیـف  ای فـض   ،  می خوانیم   ل این فص    رد   هک  ری ر و نث نموهن اهی شع               

 می کنند.    وصف    را    المیاـس الب انق    از  پس    ِ    اریان    امعۀالبی ـجانق 

 

 

 

 

 


