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 از آموختن ، ننگ مدار                                                       درس دوم
دیگر   ،   زبان    هب   . اشمب    نموده  الف ـخ   هب  نمودی    چون    و  ای نم   مردم    هب   کاری   کونی   و     کینی    هب    را    خود   و    اسامی    کردن  کی از نی     توانی   ات      

  دبدـه   ن خویشـت     از   داد   هک    ره    هک  ،  بده    ن خویشـت     از    ادد   کاری    همه   اندر   و  ؛   اشینب    فروش   جو    ایدم نم گن   ات    مدار،    ریگ  د   دل     هب   و   مگو

    ادی ـش   و  م ـغ   ارث   و   ،  دارد    تو  ادی ـش    و  غم    ر تیما    او   هک    گوی   آنکس    هب   ، دوب     ادیت ـش  و   م ـغ  اگر   و  ، دباـش   مستغنی   داور   از     ،

 د.باـش   کودکان   فعل   این  هک    ،   مشو  ن اندوهگی    زود     و    ادانـش   ، زود  بد   و   نیک   ره   هب   و  . مکن    پیدا    رب خود  ،     مردمان  شیپ
 :    قلمرو زبانی  

 دن، ارائه دادن و واضح ساختن است.نمای / نمودی/ نموده: از مصدر نمودن به معنی نشان دا -/میاسا: آسوده و فارغ نباش  -

 / ،عملفعل: کار -  پیدا مکن: نشان نده / کردن محافظت نمودنتیمار داشتن: مراقبت  /مستغنی: بی نیاز   /  داد : حق ، انصاف –

 ) جو فروشنده (مرکب جو فروش :  /گندم نما : مرکب ) گندم نماینده (   
 :قلمرو ادبی

 و به دل دیگر داشتن: کنایه از دورویی /گندم نمای جو فروش) کنایه و تمثیل از ریا کار و دو روکنایه : به زبان دیگر گفتن 

 از حق آن را ادا کردنچیزی دادن: کنایه داد از 

 )غم و شادی(،)نیک و بد(،) شادان و اندوهگین(: تضاد

 :قلمرو فکری

 آن رفتار مکن. چون نمودی به خالف نموده مباش: وقتی خود را نشان دادی بر خالف -

 ظاهر درست و باطن نادرست.) دو رو و ریاکار(   نمای جو فروش:    گندم -

 ) حاسبوا نفسک قبل ان تحاسبوا ( در همۀ کارها عدالت را از خود آغاز کن.و اندر همه کاری داد از خویشتن بده:   -

    هک   ادیـش   ره   و  . نشوند ای ـج   از   باطلی   و   حّق    ره   هب   زبرگان    هک  ،  ردیبنگ     خویش    ادنه  و   ال ح   از   الیمح    ره   هب   هک  کوش  بدان      
ه دان بسـت   ، دامی    رد  را   دی نومی    و   باش    دواررتامی   دی نومی    وقت    هب   و  ،  رشم م    ادیـش  را   آن   ،  است م ـغ   هب   آن   بازگشت  

 دی.نومی    رد   را   د امی   و
ان ایش    با     دباـش   اقت چندان هک ـط  را؛   خویش     قرابت    اهص ـخ  ؛   باش   اس حق شن    ،  رزا    هب  را   همه شس     و   مکن   اعیـض شس    چیه     رنج     

  عیب   همی ینیب،   ان ایش    ر هن    هک    انهمچن    ات   اش مب    مولَع   ان ایش    هب    کنلی    و  دار،   حرمت    را    ش خوـی    قبیلۀ   ران پی   و    کن   کینی 
گاهن  اگر  دید؛ و   بتوانی   نیز      ننگ   از   ات   ارمد  ننگ   ،  نآموخـت   از    و   گردان   ایمن  وی   از   را   ش خوـی  ،  انایمنی   دارمق   هب زود   شوی،  ان ایمن    از بی
 قابوس نامه، عنصرالمعالی کیکاووس                                                                                                             رَسته باشی.                                                                                   
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 :قلمرو زبانی

حقیقتاً، حق شناس همه کس باش. ) را: فک  /ضایع: باطل /بسته دان: وابسته بدان  /مُحال: غیر ممکن  بنگردی: تغییر نکنی /

 رستن:رها شدن / مولع:حریص /حرمت دارد : احترام بگذار /خاصه قرابت: مخصوصاً خویشاوندان /نمای اضافه(اضافه،جانشین نقش

 :قلمرو ادبی

 ، تغییر حالت دادنای شدن: کنایه از عصبانی شدناز ج

 / هنر و عیب : تضاد حال، محال: جناس افزایشی

        :قلمرو فکری

 :  بدان کوش که به هر مُحالی از حال و نهاد خویش بنگردی، که بزرگان به هر حقّ و باطلی از جای نشوند

 کنند.شوند و صبوری میبا هرکار )چه حق و چه باطل( عصبانی نمیتالش کن با هر کار بی اساسی تغییر نکنی چرا که، بزرگان 

 .)است وابسته(ناامیدی  به امید و است امید ٔ  وابسته نومیدی      :  و نومیدی را در امید، بسته دان و امید را در نومیدی

 

 

 

 کارگاه متن پژوهی                                                                                   

 قلمرو زبانی:

 های مشخّص شده را بنویسید.معنی واژه -1

 سعدالدّین وراوینی             .داد   توان سخن آرایی  داد    او  رد  هک  کتابی -

 حق                    ادا کرد                

 فخرالدّین عراقی                            نهاد     ما     نهاد     رد   شوری  عشق،  -

 وجود    قرار داد                    

 

   غم، شادی  / نیک، بد/ حق، باطل / ایمن، انایمندر متن درس، سه گروه کلمۀ متضاد بیابید.   -2

 به عبارت های زیر توجه کنید:-9

 الف(  هم نشین نیک بهتر از تنهایی است و تنهایی بهتر از هم نشین بد.

 «از نمایشگاه کتاب چه خبر؟ » زو گفت:ب( آر

» ، فعل جملۀ دوم ذکر نشده است اما خواننده یا شنونده از فعل جملۀ اول می تواند به فعل جملۀ دوم ، یعنی ؛ « الف » در عبارت 

 صورت گرفته است.« قرینۀ لفظی » پی ببرد. در این جمله ، حذف فعل به « است 

در جملۀ دوم خالی است اما هیچ نشانه ای در ظاهر جمله ، شنونده را به وجود « دارید» یا « ی دار» ، جای فعل « ب » در عبارت 

از جملۀ دوم حذف شده است ؛ در « دارید » یا « داری » فعل راهنمایی نمی کند. تنها از مفهوم عبارت می توان دریافت که فعل 

 صورت گرفته است.« قرینۀ معنوی » این جمله ، حذف به 

ک از اجزای کالم در صورت وجود قرینه می تواند حذف شود . اگر حذف به دلیل تکرار و برای پرهیز از تکرار صورت گیرد ، هر ی

حذف به قرینۀ » گویند. اما اگر خواننده یا شنونده از مفهوم سخن به بخش حذف شده پی ببرد، « حذف به قرینۀ لفظی » آن را 

 است.«  ناییمع

 رس ، حذف صورت گرفته است ؟ نوع آن را مشخص کنیددر کدام جملۀ متن د 
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 جدول زیر را کامل نمایید.)با حفظ شخص(   -5

 فعل امر ساخت منفی مضارع اخباری

 شنیده بودی بشنو نشنو شنویمی

 می رویداری برو نمی روی رویمی

 خواهید پرسید بپرسید نخواهید پرسید پرسیدمی

 قلمرو ادبی

 افزاید.سازد و رب تأثیک سخن مینوشته را زیبا میچه تأثیری در سخن دارد؟ « مَثَل»گیری از بهره -1
 دو عبارت کنایی را از متن بیابید و بنویسید.  -2

 قلمرو فکری

 . زود شاد و اندوهگین شدن راشمارد؟ نویسنده، چه کاری را کودکانه می -1

 کند؟أکید میهای اخالقی تدر جملۀ زیر، نویسنده بر کدام ویژگی -2

 راز دارد بودن«.            اثر غم و شادی پیش مردمان، بر خود پیدا مکن» 
 

 را بنویسید؟ پرهیز از دو رویی و ریا «  گندم نمای جو فروش مباش» مفهوم عبارت  -9

 برای مفهوم بیت زیر، عبارتی از متن درس بیابید. -4

 ابن حسام خوسفی«                می گذرند   زود   و   آیند  زود                 و غم     شادی    هک  زبی   غم بی   و  شاد»

 زب ی: زندگی کن )مصدر: زیستن( 
 نومیدی.ره شادی هک بازگشت  آن هب غم است، آن را شادی مَشمُر، و هب وقت نومیدی امیدواررت باش و نومیدی را رد امید، بسته دان و امید را رد 

 

با کدام عبارت درس ، قرابت معنایی دارد؟  هر که داد از خویشتن بدهد از داور مستغنی « بوا قَبلَ اَن تُحاسَبوا حاسِ» حدیث   -5

 باشد

6- .............................................................................................................................................................. 
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 روان خوانی 

 دیوار

 

ا چیزی دستگیکش نمی شد. چشم اهی خواب آلود و حیکت زدۀ خود را باز کرده و محو تماشا شده بود. همه چیز شیپ چشم    رب ّ و رب     و  بود  ادهباالی پّله اه ایسـت       گاه می کرد. امّ ن

دنی و اتزه ای می دید هک روزاهی دیگر ندیده بود. بهمن ، پسک همساهی ، توی حیاط خودشان دور باغچه می گشت و با آب پاش کوچک اهیش عوض شده بود؛ چیزاهی باور نکر

 رنده تکیه داده بود ، رکت و خوشحال هبخود، گل اه و سبزه اه را آب می داد و منیژه ، خواره زبرگ او هم لب حوض نشسته بود و دندان اهیش را مسواک می کرد . همان طور هک بی ح 

ا دریوز چیه کدام را نمی توانست دنیبب؛ هن بهمن را هک با آب پاش خود دور باغچه اه و گلدان اه می گشت ، هن  منیژه را  هک لب حوض نشسته بود و دندان اهیش همۀ اینها را می دید امّ

 و هچ اّتفاقی افتاده است.را می شست. تعّجب ربش داشته بود . نمی دانست چرا امروز این طور شده 

شلوغ    صدای و   رود.خورشید اتزه داشت مثل یک توپ قرمز از پانیی آسمان پیدا می شد. ـسصبح بود و روشنایی شیکی و رّباقی روی آسمان را گرفته ب اول هنوز      

کان داد و صدایش کرد:چند بار با خنده و خوشحالی ، دست اهیش را هب طرف  ربداشته بود.   اط را گنجشک اه ، حی   «بهمن ... من را می ینیب... ؟ بهمن...! » بهمن ت

ا بهمن هب کار خود رکگرم بود. صدای او را دینشن . چند پّلۀ دیگر هک پانیی آمد ، از تعّجب داهنش باز ماند. حیاط اه رک هب هم آور      ده و خاهن اهیشان یکی شده بود و هب جای دیوار ، امّ

 ی شکسته و پاره اهی خشت و خرده اهی گچ ، روی هم ریخته بود. از پّله اه پانیی دوید ؛ خوشحال بود. تّلی از آجراه

دیشب باد، دیوار را خراب کرده است. پدرش هک مشغول پوشیدن لباس اهیش بود ، با اواقت » توی ااتق آمد . مامانش هک ربایش چای می ریخت ، هب او گفت هک      

 «امروز باید استاد عباس را منیبب هک بیاید ، دیوار را بسازد. هب شس دیگری نمی شود اطمینان کرد.همین :» تلخی گفت 

بله دیگر ، تو این دور و زماهن هب شسی نمی شود اطمینان کرد؛ عجب :» سیکوس ، ربارد زبرگش ، هک خود را بعد از پدر مرد خاهن حساب می کرد ، صدایش را صاف کرد و گفت      

 «ری است.روزگا
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یک مرتبه توی ااتق آنها آمده بودند. ردست ، همین موقع بهمن هب دنبالش توی ااتق آمد هک ربای بازی هب خانۀ آنها ربوند. بی آنکه رد  کوهچ را زبند و شسی رد را باز کند ،      

می دانی انصک؟ دیشب باد آمده دیوار حیاط را خراب » آمدند ، بهمن با خنده گفت: نیشش باز شده بود و یک رزی می خندید. وقتی هک رد کنار هم راه افتادند و از ااتق بیکون

 «کرده! ... حاال دیگر می شود همین طوری بیایی خانۀ ما بازی ... . 

 «باد، دیوار را خراب کرده ؟! چطوری خراب کرده ؟:» انصک هم با خنده و تعّجب رپسید      

 «دیگر!خوب ، خراب کرده :» بهمن گفت      

، با ادب و اخم کرده ، روی اقلیچه  طولی نکشید هک همه چیز  مهمان بازی شان رو هب راه شد . یک اقلیچه زری سایۀ یکی از ردخت اه پهن کردند و چهار زانو مثل آدم اهی زبرگ     

ا اقش خرزبه و سیب بهمن ، همه چیزشان جور شد و هب شادی فرو نشستند. بهمن سماور کوچکش را آتش کرد. انصک هم مقداری زردآلو و گیالس از مامانش گرفت و ب

لی گردنتف! ات ظهر هک هب زور از هم جدا شدند ، دنتفگ و خندیدند و از یکدیگر پذریایی کردند. وقتی انصک از حی اط آنها هب خانۀ خودشان آمد ، همه چیز را با ریختن دیوار ، جشن مفصّ

 کرد.داهن رپ خنده ربای مامانش تعریف 

*** 

گاه می کرد. چشم اهیش دیگر نمی خندید. لب اهیش شُل و آزیان شده بود. دلش می خواست       بهاهن بگیکد و گرهی کند . حیاط مثل حاال پشت پنجره ایستاده بود و با غّصه هب حیاط ن

از هم می ربید. انصک می دید هک دوباره حیاطشان مثل روزاهی اّول ، کوچک گذشته از هم جدا می شد. دیواری نو و آجری از میان خاهن اه رک بیکون می آورد و آنها را 

فکر می کرد هک دیگر نمی تواند با بهمن و بّچه اهی دیگر گرگم « . بله دیگر ، کوچولوی کوچولو  شده ، ردست مثل یک قفس ... :» می شود؛ خیلی کوچک. با خودش می گفت 

نبال هم بکنند ، هب رک و کول هم بپکند و خنده کنان و نفس زانن دنبال هم از این رک حیاط هب آن رک حیاط بدوند و فضا را از هب هوا بازی کند و مثل ماهی اهی حوض د

 فریاداهی شادمانی خود رپ کنند.
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گارلب ربچیده بودپشت پنجره ایستاده بود و میله اهی آهنی را با دست اهیش می فشکد . مثل بّچه ای دو ساهل ،       هک ربای کار بدی ، یک بی رتبیتی ، دعوایش کرده  . ان

د. از همۀ آنها ، از دیوار و بّنا و عمله اه بودند. بغض گلویش را می فشکد و دلش می خواست گرهی کند. چشم اهی رپ بغض و کینه اش هب دیوار  نوساز ، هب بّنا و عمله اه خیکه شده بو

ره هچ از او می خواستند یا ره هچ از او می رپسیدند و ره پیغامی هک ربای بابا و مامانش دادنتش ، همه را دینشنه می گرفت. گاهی نفرتش می گرفت. از حرص با آنها لج می کرد و 

 مشت مشت شن و خاک و سنگ رزیه رب می داشت ، هب رک و صورت آنها می زد و فرار می کرد.

ا او اعتنایی نمی کرد . پشتش را « .. زنده باشی ! یک چّکه آب خوردن ربای ما بیاور . بدو بارک اهلل ، خیلی تشنه ایم.آاق کوچولو، آاق پسک.» باراه ، او را صدا کرده بودند:      امّ

شود و همه ر روی رکشان خراب هب آنها می کرد و می رفت . دلش می خواست همان طور هک مشغول باال ربدن دیوار هستند، از آن باال بیفتد و دست و پایشان بشکند یا دیوا 

 «الهی بمیکند ، الهی همه شان بمیکند.:» شان زری آن بمیکند. غّصه دار آرزو می کرد 

بهمن بار هب طرف رد  کوهچ رفت هک خود را هب دیگر نمی توانست هب خانۀ بهمن ربود. عمله بّنااه و دیوار ، راه را رب او بسته بودند . رد آن حال هک بغض گلویش را می فشکد ، چندین      

گ ا رد  کوهچ بسته بود و دستش هب قفل  رد نمی رسید. با خشم و اندوه هب دیوار و عمله بّنااه ن  اه می کرد و همۀ بدبختی خود را از چشم آنها می دید.ربساند و بازی شان را از رک بگیکند امّ

 ساختن آن اصکار دارد. آن چند روزی هک دیوار خراب شده بود، همۀ آنها راحت رت بودند. ره هچ فکر می کرد نمی فهمید هچ احتیاجی هب دیوار هست و چرا پدرش این همه رد     

اگر آنها نبودند ، پاک »  :. مامانش می گفتآن روزی هک ماردش سبزی خشک کردنی خریده بود، مارد بهمن و بقّیه بّچه اه آمدند و نشستند و با بگو و بخند ، همه را ات عصک پاک کردند

گامی هک مارد بهمن رپده اهی ااتقشان را می کوبید ، مامانش هب کمک او رفت . ات زمانی هک دیوار از نو ساخته نشده بود، شب اه «. ی اه چهار جنپ روز طول می ششیدکردن سبز  یا هن

 توی حیاط فرش می انداختند و سماور را آتش می کردند و او را هب دنبال پدر و مارد بهمن می فرستادند.

ا شیپ از آنکه باد دیوار را خراب کند، وضع هب این حال نبود. شاید هفته اه می گذشت هک همدیگر را نمی دیدند . دور هم جمع شدن و گف ا      تن و خندیدن هم هک جزء  خیاالت بود. مّ

ربای خودش نگه می داشت و عوض آن ، صدایی خفه و رغیبه از  اگر گاهی هم از دل تنگی ، از پشت دیوار یکدیگر را صدا می کردند ، مثل این بود هک دیوار صدای آنها را 
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می کردند یا دیوار آن طرفی با دیوار  خود بیکون می داد. جوابی هم هک هب این صدا می آمد ، خشک و بی مهر و انرسا بود؛ مثل این بود هک دو ات آدم رغیبه ، زورکی با هم صحبت

 این طرفی ، رکسنگین حرف می زد.

گاه کرد. همه مشغول بودند ؛ دیوار مشغول می خواند « سی سی ...سی سی » ردخت اه هک باد توی آنها مثل جیکجیکک اه وار نیمه کاره ، هب بّنای چاق و گنده و عمله اه ، هب هب دی       ، ن

کار توی ردخت اهباال رفتن ، بّنا مشغول ساختن و عمله اه مشغول نیمه باال انداختن . فقط  مثل این بود هک دیگر دوست   نشسته بود و ربای خودش آواز می خواند.باد بود هک بی

هک آن باال ، روی شاخۀ  نداشت خودش را هب دیواراه زبند و آن اه را خراب کند. مثل اینکه چیه دلش نمی خواست هب طرف دیوار نوساز  آجری حمله ور شود. خوش داشت

 خودش را روی شاهخ اه اتب بدهد. ردخت اه بنشیند و دیوار را تماشا کند و یک رزی

 «دیگر باد نمی آید دیوار را بخواباند ؛ دیگر نمی خواهد بیاید... دیگر رتسیده . :» انصک زری لب گفت      

اختند ، گ ل ردست می کردند ، گچ می ساختند ؛ می دیوار داشت هب بلندی گذشتۀ خود می رسید. بّنا و عمله اه تند تند کار می کردند ؛ از رندبان باال می ردنتف ، نیمه باال می اند     

   .می رفتباال رت ردنتف و می آمدند و دیوار باال و 

 انصک هنوز می توانست با چشم اهی غم زده اش ، گوهش ای از آن حیاط را تماشا کند.

*** 

 مامانش بی آنکه رک خود را ربگرداند ، گفت:

 «اه ... بابا آمده ؟» -

 هن -

 د ، مرا خبک کنره وقت آم -
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 کجا می خواهید ربوید؟ -

گاری  -  خواست

 یااهلل ، من هم می خواهم بیایم. -

گاه کرد و با تعّجب رپسید: -  مامانش او را ن

 کجا؟ -

گاری. -  خواست

 آاه ... پس این طور ! دیگر کجا می خواهی بیایی ؟ اه ؟ -

ا مثل اینکه چیزی هب فکرش رسیده است و انصک ساکت شد . از حرف اهی مامانش فهمید هک التماس کرد      گفتن آن را  جرئتنش بی هجیتن است و او را با خود نخواهد ربد امّ

گاه کرد ؛ آخر  زبانش بچسبد حرفی مانند آتش رکندارد. مثل اینکه  و داهنش ربای گفتن باز نشود ، مّدتی این پا و آن پا شد و صورت مامانش هک رکخ و سفید شده بود ، خیکه ن

 طاقت نیاورد و گفت : 

 مامان! ... -

 بفرمادیی. -

 چرا اینها دارند میان خانۀ ما و بهمن دیوار می ششند؟ -

 چرا دارند دیوار می ششند ؟ هچ چیزاهی می رپسی ! آخر همین طوری هک نمی شود ... . -

 چطوری؟ -
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 خاهن اهمان بی دیوار باشد. -

 چرا نمی شود مامان؟ -

 دست از رکم ربدار. مگر نمی ینیب میان همۀ خاهن اه دیوار است؟ای ، هچ می دانم .  -

 چرا میان همۀ خاهن اه دیوار است؟ -

 ربو بازیت را بکن. این قدر از من حرف نگیک ، بّچه. -

گاه کرد. ردخت اه ، انصک ساکت شد ، چیزی دستگیکش نشده بود. ماردش از ااتق بیکون رفت. انصک ربگشت و پشت پنجره آمد و هب بیکون ، هب ب       ّنا و عمله اه و ردخت اه ، ن

آواز نمی خواند و روی شاهخ اه اتب نمی خورد. فهمید هک باد « سی سی ... سی سی » بی حرکت ، راست ایستاده و رکشان را هب هوا بلند کرده بودند. باد دیگر میان ردختان 

 رتسیده و از میان ردخت اه رفته ... رد رفته.

گاه می کرد. همان طور هک  غم و ردماندگی فشکده شد.دلش از       با چیه شس نبود هب کمکش بیاید ؛ چیه شس. جلوی چشم اهی غم زده اش دیوار مثل دیو ایستاده بود و با اخم هب او ن
گاه می کرد، با خود گفت   « آره ، مثل دیو است ، ردست مثل دیو است.:» رتس و لرز هب دیوار ن

مثل اینکه ربگ اه و شاهخ اه ی روی ربگ اه، آفتاب  زرد و بی مهر  رغوب ، مثل صداه قناری  نشسته بود هک دسته دسته هب آسمان رپواز می کردند. آن وقت رک شاهخ اه و      

گاه می کردند... رداه ، ردخت اه ، دیواراه ... همه گاه می کردند. همه هب او ن  .ده بودند و با او رک دعوا دادنتشاخم کر اتریک و خالی ، رب می گشتند و هب او ن
گاهی هب آنها بکند، هب طرف ااتق اه      ی آن طرف حیاط رفت. میان رتسید و از پشت پنجره ربگشت و توی حیاط آمد . با بیزاری از کنار بّنا و عمله اه گذشت. بی آن هک ن

گاهی تند و تیز هب بّنا و دیوار سفید خیکه شد. ربق خوش حالی رد چشم اهیش دوید ، دوال شد و دستش را با احتیاط روی پاره آجر  شیپ پایش گذاشت  راه ، یک مرتبه ایستاد و با ن
گاه کرد. چیه شس متوّّج او نبود.خیالش راحت شد ا وحشت رکاپایش را فراگرفت. بلند شد و با دلهره و نگرانی هب این ور و آن ور خود ن . هب رک طاس و قرمز بّنای خ پ له امّ

گاه کرد . بعد رد حالی هک دست اهیش می لرزید و رنگش هب سختی رپیده بود ، از نو خم شد و دست راستش را  ای هک آرام و با احتیاط روی آجر  رد چند قدمی او خم شده بود ، ن
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گاه کرد. قلبش مثل یک گنجشک اسیک رد سینۀ او رپ رپ می زد. یک پایش را هب جلو و یک گذاشت و آن را از زمین ربداشت و هب تندی هب این طرف و آن طرف ن
 پایش را هب عقب گذاشت ، دستش را هب نشانۀ رک  بّنای خپله باال ربد. خوب نشاهن گرفت ، دستش با پاره آجر رد هوا گردش آمد ... 

کان خورد و با چشم گندۀ رکخش چپ انگاه لرزشی شدید رکاپایش را ربداشت . رد همان دم هک می خواست آجر را رپاتب کند، هب نظرش رسید هک دیو       ار انگهان از جا ت
گاه کرد و هب طرفش راه افتاد. تنش  شدیدی گرفت. دستش لرزید و شُل و بی حس پانیی آمد و پاره آجر از میان انگشت اهیش روی زمین افتاد. با چشم  رعشۀچپ هب او ن

 دیو ... دیو ... دیوار... .» اهی بیکون زده گفت:
 «هچ شده ؟ چطور شده ؟» و هب طرف ااتق فرار کرد. ماردش رکاسیمه ، رک و پای ربهنه از ااتق بیکون رپید و با وحشت او را رد بغل گرفت و رپسید:  جیغ ششید     
 «ا بخورد.دیو ... دیو ... آمده بود من ر » انصک رد حالی هک سفت خود را هب او چسبانده بود و مثل بید می لرزید ، با هق هق  گرهی گفت:     

 ) اندکی تصرّف و تلخیص (  دیوار ، جمال میر صادقی                                                                                                      

 

 

 

 

 درک و دریافت

 

 اگر این متن را داستانی نمادین بدانیم ، هر یک از عناصر زیر نماد چه چیزی است؟ -1

 عامل یا مسّبب جدایی ، ربهم زننده ی تفاهم. بنّا:

    ع بشکی.خ جدایی انسان اه و مانع تفاهم جوام دیوار: 

 نماد آدم اهیی هک با هم زندگی می کنند ) نماد دوست و هم نوع(همسایه : 
                     داستان توضیح دهید.  زاویه دید: سوم شخص     «  شخصیّت اصلی » و « زاویۀ دید » در بارۀ   -2

 است ؛ دیوار را هب شکل یک دیو می بیند هک مانع دوستی و روابط انسانی میان آن اه می شود. «  انصک» شخصیت اصلی 
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 ( 2فصل ) 

 گونه شناسی

 ادبیات پایداری 

گاهی بخش یا ااقتندی خویش را رد بارۀ دادگری ، عدالت خواهی ، رد این فصل ، متن اهیی را می خوانیم هک رد آن اه نویسنده یا شارع ، تفّکر آ            

می رساند و بیدادگری ، ستم ستیزی ، آزادی و حق جویی ، بازگو می کند. هب این گوهن متن اه هک رد حقیقت ، فریاد مظلومیت آزادی خوااهن را هب گوش 

 می گویند.« ادب مقاومت » یا « ادبّیات پایداری » فرا می خواند ،  خواننده را هب ایستادگی ، مبارزه و سازش انپذریی رد ربارب ظلم ،

ت یا جامعه هب مبارزه       گامی هک یک ملّ ت اه دیده می شود؛ هن با عوامل ایستادگی رد ربارب بیدادگری اهی اشخاص و حکومت اهی ظالم رد اترخی همۀ ملّ

گان رب می خیزد  گان ستایش آزادی و آزادی خواهی و ، ، از رکوده اه یا نوشته اهیی بهره می گیکد هک موضوع اصلی آنها استبداد و استکبار داخلی یا تجاوز بی

 دعوت هب مبارزه و پایداری رد ربارب بیدادگران است. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


