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 دماوندیهدرس پنجم                                                                          

 اونددم         ای        گیتی       دگنب        ای                د    بن        رد      پای        دسپی        دیو      ای  -9
 : قلمرو زبانی

 -9غلبة تشنگی بسیار بر رستم و رفع تشنگی  -۲:  رخش ، شیر را می کشد 9دیو سپید : آخرین مرحله از هفت خوان رستم ) مرحلة 
  -7جنگ با ارژنگ دیو  -6گرفتاری اوالد دیو به دست رستم  -5کشته شدن زن جادوگر به دست رستم  -4رستم، اژدها را می کشد. 

 ی شود. (  پای در بند : گرفتار /  گنبد : عمارت مدوّر   دیو سپید به دست رستم کشته م
 :قلمرو ادبی

 تشخیص : ای دیو سپید ، ای گنبد گیتی ، ای دماوند ) هر موجودی غیر از انسان مورد خطاب قرار بگیرد، تشخیص است ( 
 گنبد گیتی ) گیتی مانند عمارتی است که گنبد دارد(دیو سپید ،  /      استعاره :     « زندانی بودن » کنایه از  کنایه : پای در بند بودن

 به جنگ رستم با دیو سپید.   /     اغراق : دماوند گنبد گیتی باشد ) اغراق در بلند بودن (  :  تلمیح
 : قلمرو فکری

 ای دماوند که همانند دیو سفید گرفتار هستی و همانند بام جهان بلندی.

 دبن        کمر          یکی        ان می         هب       آهن    ز                       خود    له ک       یکی         رک  هب        مسی    از -۲
 : قلمرو زبانی

 ، وسط /         کشسیم : نقره / کله خود: کاله جنگی  /    آهن : سنگ ها و صخره ها  / میان : کمر
 :قلمرو ادبی

 /    تشبیه : سیم مانند  ی تیره رنگ میان کوه: سنگ ها و صخره ها یآهنکمر بند استعاره : سیم ) برف ها مانند نقره سفید هستند(   ، 
 ایهام : میان   الف( کمر    ب( میان کوه        میان ، کمربند –سیم ، آهن  –تناسب: سر،کاله خود   کاله خود است. / 

 : قلمرو فکری
 قله ات همانند کاله جنگی مردجنگجو نشسته است.سنگ ها و صخره ها همانند کمر بندی آهنینی هستندکه به کمر بسته ایبرف بر 

 دبن دل        ِ    رچه       ،    ارب       هب      بنهفته              روی             دتنبین    بشک    چشم     ات  -9
 : قلمرو زبانی

 دلبند : زیبا ، دلربا « / بنهفته ای » / ت : مضاف الیه ) روی تو ( / بنهفته : ماضی نقلی    ، حرف ربطتا : به دلیل این که  
 :قلمرو ادبی

 تناسب: چشم ، چهر ، روی /       حُسن تعلیل : دلیل بلندی کوه دماوند را  این می داند که چشم بشر چهرة او را نبیند. 
 : قلمرو فکری

 را نبینند چهرة زیبای خود را در میان ابرها پنهان کرده ای تو دلربایچهرة  به دلیل این که  انسان ها 

 مانند       دیو       نحس     مردم         وین                           ستوران       دَم       از      وارهی        ات -4
 : قلمرو زبانی

 / نحس : شوم ، نامبارک / دیو مانند: مانند دیو /  یان : چهارپاان: سخن / ستوروارهی : رها بشوی / دم 
 :قلمرو ادبی

/ ایهام : دم    مانند ستور هستند(    /   تشبیه : مردم مانند دیو شوم هستند. ی نادان مجاز : دم     /     استعاره : ستوران ) انسان ها
 الف( سخن و بانگ   ب( کنار و پهلو  
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 : قلمرو فکری
 برای این که از هم صحبتی با انسان های حیوان صفت و مردم دیو مانند رها شوی...

 ویپند         کرده       سعد        راخـت       با                           ان   پیم          بسته         سپهر         رشی         با  -5
 : قلمرو زبانی

  است « زُحل » اختر نحس : سیارة  / ، سعد اکبر استسیّارة مشتریستارة نیک ، سپهر : آسمان / شیر سپهر : خورشید / اختر سعد : 
 :قلمرو ادبی

 دتشخیص : با خورشید پیمان ببندد /     کنایه : پیمان بستن ، پیوند کردن /     اغراق : با خورشید پیمان بستن  و با سیارة مشتری پیون
 حُسن تعلیل /  بستن/ 

 : قلمرو فکری
 با خورشید عهد و پیمان دوستی بسته ای و با سیارة مشتری آشنایی برقرار کرده ای.

 آوند،     و    خموش   و     هسی       و     رکد                        گردون    جور      ز    زمین   گشت     چون -6
 : قلمرو زبانی

 / گردون : آسمان /  آوند : آنگ ، آویزان ، آویخته و ستم چون : وقتی  / جور : ظلم 
 :قلمرو ادبی

 تشخیص: آسمان به زمین ستم بکند.    /     تضاد : زمین و گردون
 : قلمرو فکری

 وقتی زمین از ظلم و ستم آسمان این گونه  سرد و سیاه ساکت و معلّق شد...

 دماوند     ای     تو     تویی      مشت      آن                         مشت             فلک      رب      خشم     ز      بنواخت -7
 : قلمرو زبانی

 بنواخت : زد / فلک : آسمان / 
 :قلمرو ادبی

/ مجاز : زمین تناسب: بنواخت ، مشت      تبیه: دماوند مانند مشت است /  تشخیص : زمین از روی خشم مشت بنوازد ، ای دماوند /
 است« مردم »  مجاز از 

 : قلمرو فکری
 زمین از شدّت خشم مشتی به سوی آسمان کوبید، ای کوه دماوند آن مشت تو هستی.

 افکند پس      اهقرن     گردش       از                                روزگاری          ردشت       مشت        تو -1
 : قلمرو زبانی

 مشت درشت : مشت گره کرده / پس افکند : پس افکنده ، میراث /  
 :قلمرو ادبی

 «  مردم روزگار »مجاز : روزگار مجاز از   تشبیه : تو مانند مشت هستی /     تشخیص: روزگار مشت گره کرده داشته باشد /
 : قلمرو فکری

 هستی که میراث قرن های گذشته استای کوه دماوند تو مشت گره کردة روزگار 
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 چند       ربتیـض      بنواز     وی       رب                         شو          آسمان    رب      نی زم      مشت        ای -1
 : قلمرو زبانی

 وی : آسمان «/ چند: صفت مبهم» شو : برو / ضربتی چند : چند ضربه 
 :قلمرو ادبی

 تشخیص : ای مشت زمین 
 : قلمرو فکری

 ای کوه دماوند به سوی آسمان برو و چند ضربه ی سخت بر آسمان بزن) چون بر زمین ستم کرده است(

 خرسند       گفته   ز      اَمنی     کوه  ای                 روزگاری                مشت   هن    تو      نینی -91
 : قلمرو زبانی

 / نی اَم : نیستم « قید » نی نی : نه نه 
 :قلمرو ادبی

 تشخیص : ای کوه
 : قلمرو فکری

 نه نه ، تو مشت روزگار نیستی، از این سخن خود راضی نیستم.  

 چند      یک        نموده       ورم  ، ردد     از                                      زمینی                  فسکدة       قلب      تو -99
 : قلمرو زبانی

 یک چند : مدّتیفسرده : یخ زده ، منجمد / ورم : برآمده /  
 :قلمرو ادبی

 »/ مجاز : زمین مجاز از  تشبیه : تو مانند قلب هستی /  تشخیص : زمین قلب داشته باشد /  ایهام : فسرده : الف( یخ زده  ب( افسرده
 تعاره از برآمدگی / استعاره : ورم اس« / مردم زمین 
 : قلمرو فکری

 .  برجسته شده ایزمین هستی  که از شدّت درد ، مردم ای دماوند تو قلب یخ زدة 

 کردند      ضماد     آن     رب      کافور                                             فرو دنیشن        ورم      و      ردد     ات  -9۲
 : قلمرو زبانی

تا : به دلیل آن که / کافور: نوعی عطر سفید رنگ/  ضِماد : مرهم ، دارو که بر جراحت نهند . ضماد کردن : بستن چیزی بر زخم، مرهم 
 نهادن/ 

 :قلمرو ادبی
 حسن تعلیل /   /  ورم : استعاره از برآمدگی کوه استعاره : کافور ) برف ها مانند کافور هستند (

 : قلمرو فکری
 ه درد و ورم تو از بین برود ، مرهمی از کافور بر روی آن گذاشته اند.برای این ک

 مپسند           نهفته           خود          آتش        وان                               زـاهن                دل      ای     منفجر      شو -99
 : قلمرو زبانی
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 منفجر شو : قیام کن /  آتش : خشم 
 :قلمرو ادبی

 / مجاز : زمانه مجاز از مردم زمانه /  تشخیص: ای دل زمانه ، زمانه دل داشته باشد. /  استعاره : آتش ) خشم مانند آتش است (  
 : قلمرو فکری

 ای کوه دماوند، قیام کن و آن آتش خشم درون خود پنهان نکن.

 خندهمـی      ، خوش   اشمب        ردهافس                       گوی      همی         نسخ     ،     منشین      خامش -94
 :قلمرو ادبی

 تشخیص : سخن گفتن و خندیدن کوه
 : قلمرو فکری

 ساکت نباش و اعتراض کن، غمگین مباش و شادمان باش.

 پند      یکی           شنو    ،    انـج    سوخته            زین                را                ردون      آتش       نمک       پنهان -95
 : قلمرو زبانی

 سوخته جان : شاعرِ جان سوخته /  
 :قلمرو ادبی

 استعاره : آتش
 : قلمرو فکری

 آتش خشم خود را پنهان نکن ، از این شاعر دل سوخته ،  پندی بشنو.

 دسوگن       جانت       هب   ،  جانَت    سوزد                                  داری         نهفته     دل     آتش       گر -96
 : قلمرو زبانی

ت: مضاف الیه / فعل به قرینة معنوی « / می سوزاند » : مضارع التزامی  / سوزد : مضارع اخباری داری  آتش دل : خشم و اعتراض / 
  حذف شده است : به جانت سوگند می خورم ... 

 :قلمرو ادبی
 استعاره از خشم / استعاره : آتش « نابود می شوی» کنایه : جانت می سوزد 

 : قلمرو فکری
 اگر آتش خشم خود را پنهان نگه داری ، به جانت سوگند می خورم که نابود خواهی شد.

 فرزند     بخت       اهسی       ِ       پند         این                 بشنو           ،    دسپی       رک     مارد       ای  -97
 : قلمرو زبانی

 « / شاعر خود را فرزندِ بخت سیاهِ دماوند می داند» سر سپید: برف های قلّة کوه  / سیاه بخت فرزند : فرزندِ بخت سیاه
 :قلمرو ادبی

 سرسپید : استعاره از برف/ سیاه بخت : کنایه از بدبخت / « / مو » مجاز : سر مجاز از  استعاره : مادر ) کوه دماوند مانند مادر است ( / 
 : قلمرو فکری

 ای کوه دماوند، پند این فرزند سیاه بخت را بشنو.
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 اورند    کبود      یکی        هب       نبنشی                        م عجر              سپید       این     رک    ز       شش رب -91
 : قلمرو زبانی

 ر : روسری ، سر پوش / اورند : اورنگ ، تخت ، سریر/برکِش : بردار / مِعجَ
 :قلمرو ادبی

 /مجاز از شکوه و شوکت « اورند » مجاز :    معجز از سر کشیدن : کنایه از ترک درمانگی و سستی / « /   برف » استعاره : سپید معجر
 بر اورند نشستن : کنایه از به دست گرفتن قدرت / 

 : قلمرو فکری
 را از سرت بردار) قیام کن( و بر تخت فرمانروایی بنشین. سفید خود آن روسری

 ارغند      ر شی       رزهـش     چو      روش بخ                              گرزه         اژداهی      چو       ایبگر -91
 : قلمرو زبانی

/ گرزه : ویژگی نوعی مار سمّی و خطرناک  / شرزه : خشمگین و خطرناک /   ، آهنگ کن حمله کنفعل امر از مصدر گراییدن : بگرای : 
 است / « شیر «  » صفت»  ، دلیر )  ارغند : خشمگین و قهرآلودشرزه شیر : ترکیب وصفی مقلوب   / 

 :قلمرو ادبی
 جناس:  گرزه ، شرزه مانند اژدها حمله کن / چون شیر بخروش / تو تشبیه : 

 : قلمرو فکری
 ) دعوت به مبارزه با استبداد حاکم ( حمله کن همانند اژدهایی زهر آلوده  و  همچون شیری خشمگین بخروش

 ویپند      و     ژناد     این    م ـه   ز      لبگس                         زتوری              اساس        این     پی      ز       نبفک  -۲1
 : قلمرو زبانی

 تزویر: ریا ، دورویی / بگسل : پره کن ، جدا کن /
 :قلمرو ادبی

 کندن : نابودی کنایه : از پی افاستعاره : تزویر مانند بنایی است که پایه و اساس دارد / 
 : قلمرو فکری

 این بنای دو رویی را از بیخ و بُن برکن) حکومت شاهنشاهی( و این نسل و تبار را  ویران کن.    

 ربکند        ظلم    ایبن    ،     ریشه        از                         باید          هک    ا بن        این     بن    ز     کَن      رب -۲9
 : قلمرو زبانی

 برکن : نابود کن 
 :قلمرو ادبی

  کنایه : از بن برکندن / استعاره : بنا ) حکومت شاهنشاهی مانند بنا است ( /تشبیه : بنای ظلم ) ظلم مانند بنایی است (
 : قلمرو فکری

 این حکومت ستم شاهنشاهی را ویران کن چرا که بنای ظلم و ستم باید نابود شود. 
 

 ردمندـخ     ردم  م    دل       داد                      بستان             سفله    خردان  بی     زین -۲۲
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 : قلمرو زبانی
 فله : پست و فرومایه / داد: حق و عدالت بی خردان : افراد بی خرد / سِ

 : قلمرو فکری
 نابودشان کن(حق مردمان خردمند ستم دیده را از این ستمگران بی خرد بگیر) 

 
 بهارمحمّد تقی                                                                       

 
 
 
 
 
 

 کارگاه متن پژوهی
 : زبانی قلمرو

 .بیابید درس متن در را شده مشخّص های واژه معنایی معادل -9

 اورندفاریابی            دهد     ظهیرالدّین کردگار چه هر دهد خویش جای به         را تـو کـردگـار داد عطـا مُلـک سـریر

 سفله کریم                   شهریار                  مرد شود فرومایه محتـاج کـه یا شیر          شغال افتد دام در که دردناک است

 بنویسید. و بیابید، باشند داشته امالیی اهمّیت که وصفی ترکیب چهار، درس متن از -۲

 قلب فسکده  –مردم نحس  –این اساس  –بی خردان سفله 
 در بیت های زیر ، ترکیب های اضافی را مشخص کنید: -9

 الف( تو مشت درشت روزگاری          از گردش قرن ها پس افکند
 ب( زین بی خردان سفله بستان        دادِ دلِ مـردم خـردمـنـد 

 دل  مردم  –دل  داد   –گردش قرن اه  -مشت روزگار 
 : قلمرو ادبی

  هفتم –پنجم  –بیت اهی  سوم .    به کار رفته است؟ دلیل خود را بنویسید« حسن تعلیل»در کدام بیت آرایة  -9

  .بنویسید را یک هر مفهوم و کنید مشخّص را ها استعاره، زیر در بیت های -۲

 آهن: سنگ اه و صخره اه         سیم : ربف  / الف( از سـیم یکـی کُله خُود         ز آهـن به میـان یکـی کمربند     
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  آتش : خشم      ب( پنهان مکن آتش درون را         زین سوخته جان شنو یکی پند   

رد « و هشیار  مست» رد اقلب قصیده رکوده شده است  و شعر « دماوندهی » شعر را از نظر قالب مقایسه کنید.  « مست و هشیار»  و « دماوندیه»شعر های  -9
 اقلب قطعه. 

 : قلمرو فکری

هرج و مرج قلمی و اجتماعی  هجری شمسی سرود. در این سال به تحریک بیگانگان ، 9919محمد تقی بهار شعر دماوندیه را در سال  -9
و هتّاکی ها در مطبوعات و آزار وطن خواهان و سستی کارِ دولت مرکزی بروز کرده بود. بهار این قصیده را با تأثیر پذیری از این معانی 

 گفته است ؛ با توجّه به این نکته ، به پرسش های زیر پاسخ دهید.

 سوخته جان : خود شارع                دماوند : جامعه و رکزمین اریان است    چیست؟  « سوخته جان»و « دماوند»الف( مقصود شاعر از  

هک  تو قلب غمگین اریان زمین هستی؟  « چند یک نموده ورم، درد از زمینی/   فسردة قلب تو »چنین می گوید « دماوند » ب( چرا شاعر خطاب به 
 از غم و غّصۀ این مردم ، ورم کرده ای      

 .بنویسید روان نثر به را زیر بیت مفهوم و معنی -۲
 پیوند و نژاد این هم ز بگسل تزویر           اساس این پی ز بفکن         

 سروده های زیر را بنویسید: مشترک مفهوم -9
 بهار مپـسـند                           نهـفـتـه خــود آتــش وان زمـانــه            دل ای مـنـفـجـــر الف( شــو

 ب( دال خموشی چرا ؟ چو خُم نجوشی چرا؟           برون شد از پرده راز ، تو پرده پوشی چرا؟                    عارف قزوینی  

شتن    قیام کن و سکوت را کنار گذا
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       جاسوسی که االغ بود!        روان خوانی                              
صال  بگو ات یک ماه هب ماردزنم احاجی! شما ره هچ دستور بدهید هب دیدۀ مّنت. اآلن بگو چاه بکَنم؛ بگو از دیوار راست باال روم؛ بگو با دست اهیم ربایت خاکرزی زبنم؛ » گویم:  می     

ا هب من نگو هک با این پازنده ات مینی هک ربایمان مانده، دشت هب این زبرگی را مین گذاری کنم! هیچی نبازنگ زننم؛   واسۀ مین گذاری این منطهه دو هشتمام این کاراه شدنی است امّ
 «.زهارات مین الزم داریم. دشت است، زمین فوتبال دستی نیست هک نوکرتم! 

 :قلمرو زبانی
 ممیّز است / « ا ت» پانزده تا مین : 

 :قلمرو ادبی
 از دیوار راست باال رفتن : کنایه از کار دشواری را انجام دادن / به دیدة منّت : کنایه از با میل و عالقه کاری را انجام دادن  / 

ا هب زور سعی می کند جلوی خنده اش را بگیکد.       می گوید:  حاجی از حرف اهیم خنده اش می گیکد امّ
خدا را هچ  .ری افتاداآاق! پسک گل گالب! دشمن عن قریب است هک توی این دشت وسیع عملیات کند. توّکلت هب خدا باشد. هچ بسا همین پازنده ات مین هم ربایمان کحاج احمد 

 است.دیدی ربارد من؟ از قدیم گفته اند کاچی هب از هیچی! شما همین پازنده ات مین را مقابل دشمن کار بگذارید خداوند کریم 
ا این کاری هک از ما می خواهد، رد نمی      ت مثل این است هک س دانم هچ بگویم. روی حرف حاجی هک خودش از عامالن زبرگ و قدیمی تخریب است، حرفی نمی توانم زبنم امّ

 بخواهیم با یک کاسۀ ماست، با آب یک ردیاهچ دوغ ردست کنیم.
 :  قلمرو زبانی

 عامل تخریب : گروهی  که وظیفة خنثی کردن مین را به عهده داشتند.  /  عن قریب : به زودی
 :قلمرو ادبی

کم هر چیز بهتر کاچی به از هیچی : در هر موقعیتی ، حرف زدن و انجام دادن کار بهتر از هیچی نگفتن و انجام ندادن آن است ؛ یعنی ، 
 : کنایه از کار غیر ممکن کردن  کنیم درست دوغ دریاچه یک آب با، ماست کاسة یک /  از نبود آن است.

 حاجی آن قدر مهربان و دوست داشتنی است هک جرئت کنم ربای آخرین بار با شوخی از این کارش ااقتند کنم. می گویم:
ا خدا وکیلی ما را هک رک کار نگذاشته ای؟ باال غیکات  اگر می خواهی ما را هب دنبال  -                     صبح   از  ماردم     جان   هب     من  ،   بگو  ،   بفرستی    چیزاه   جور    ینا   و    نخود سیاهره هچ شما بفرمادیی حاجی. امّ

 سنگ و کلوخ هب جای مین کار می گذارم!   و   آجر   پاره   ، دشت    این   توی  ات شب
ه دنبال / باز روی غیرت و تعصب ) اصطالح  است ( سرکار گذاشتن : کنایه از به سُخره گرفتن و معطّل گذاشتن طرف مقابل / باال غیرتا!: 

 کار می گذارم : کنایه از عملی می کنم / نخود سیاه فرستادن : کنایه از فرستادن دنبال کاری که طول بکشد / 
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م. ما پازنده ات مین داریم و غیک از این هم مؤمن خدا ! ما هک باشیم هک شما را رککار بگذاری » م را می بوسد. دست اهیم را توی دستش می گیکد و می گوید:حاجی جلو می آید. پیشانی ا     
کلیفمان عمل کنیم. ربوید و هب ره وسیله ای هک شده این مین اه را توی د ، روهب روی دشمن کار بگذارید. خداوند کریم است. ربوید شتنداریم و راه چاره ای هم فعال  نداریم. باید هب ت

ل نکنید.  «و معطّ
ا فرمان حاجی ربایم اجرا نشدنی نیست       .چاره ای ندارم، باید این کار را انجام بدهم .با اینکه هت دلم از این کار بی هجیتن رک رد نمی آورم امّ

 اه. روی مواضع رعاقی اه را بار االغ کنیم و زبنیم هب دشت ؛ روهب االغی پیدا کنیم و مین دوستم احمدرضا را صدا می زنم و ماجرا را هب او می گویم. تصمیم می گیکیم ربویم سوسنگرد و     
 بدل: احمد رضا 

گاری هک صد سال است اال می زند هب چشمان خر و اّولین خر را هک می مینیب، تصمیم هب خریدش می گیکیم. احمدرضا زُل       شناس بوده باشد؛ آرام رد گوشم می گوید: غان
 از چشمانش شکارت و حیله گری می بارد! !احمد. این خر، خر  خوبی نیست. خیلی چموش است. من می دانم هک کار دستمان می دهد -

 گویم: احمدرضا چنان جّدی حرف می زند هک زندیک است باورم شود؛ می
 مرد حسابی! خر، خر است دیگر. ما هک نیامده ایم خرید و فروش خر کنیم. -

 : قلمرو زبانی
 شرارت : بدی/      چموش : اسب و خر لگد زن/ زُل : با چشمی ثابت و بی حرکت به چیزی نگاه کردن. 

 :قلمرو ادبی
 استعاره مکنیه : شرارت مانند بارانی است که می باردانش شرارت و حیله گری می بارد : شرور و حیله باز است / شاز چم

 مین اه را هک کاشتیم، خر را می آوریم هب قیمت مناسب هب صاحبش می فروشیم. نکند خیال کردی این خر، جاسوس صدام است؟!     
 د باور کند یا هن!احمدرضا اخالقش همین طوری است. خنده داررتین چیزاه را آن قدر جّدی می گوید هک آدم نمی دان     
ا باألخره بعد از ساعتی مین اه را بار خر می کنیم و را        دشت را رد شیپ می گیکیم. هخر هنوز اّول کاری چموشی می کند و ره هچ افسارش را می ششیم، جلو نمی آید امّ
 لف و خاری را پوزه می زند و دوباره راه می افتد.خر ساّلهن ساّلهن راه می آید و گاهی می ایستد و این سو و آن سو را بو می ششد و ع      

 پوزه : دهان حیوان/   است که از زبان ترکی وارد زبان فارسی شده است.« بی حال و آویزان » کنایه از  سلّانه سلّانه : آرام آرام

کاریم، قدم هب قدم و با احتیاط جلو می ششد. کم کم هبزندیک رت هک می شویم، اوضاع خطرانک می شود. احمدرضا افسار خر را هب دست گرفته و او را        محّلی هک باید مین اه را روی زمین ب
 ایم. و هشت ات مین هم سمت دیگرخر، بارکرده رسیم.هفت ات مین یک طرف خر می
 «بهتک است خر را روی زمین بنشانیم»احمد رضا می گوید:      

ا خر، خری نیست هک با این آسانی اه حرف ما   !را گوش کند و مثل بّچۀ خر روی زمین بنشیندامّ
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 احمدرضا اّول هب شوخی داهنش را داخل گوش خر می کند و آرام می گوید:
 جان! بفرما بنشین. این جوری خیلی اتبلو هستی! خر -

کان می دهد و هب رک و صورت احمدرضا می کوبد. م آن را ت گار هک مگسی توی گوشش رفته باشد، مدا ا خر، ان  امّ
،  : در دید هستی هستی تابلو خیلی/  بنشیند زمین روی خر بچّة مثل/  سار: ریسمانی که به وسیلة آن چهارپا را می بندند، لگام .اف

 آشکار هستی/ 

ا خر رپ زور است و نمی دنیشن. احمدرضا می گوید: آدمیزاد حالیش نیست. از اّول هم گفتم بان این خر، ز» دو نفری سعی می کنیم خر را ره طور هک هست روی زمین بنشانیم. امّ
 «یک خر زبان فهم بخریم، گفتی همین خوب است!

ریم و ربویم.» می گویم:  «ای بابا. این قدر خر خر نکن. ما اگر قرار بود توّسط دشمن دیده شویم هک دیده می شدیم. بیا کمک کن مین اه را کار بگذا
ی بلند شکوع هب رعرع می کند.همین هک می خواهیم اّولین مین را ربداری        م، انگهان خر رکش را باال می گیکد و با صدا
 ی موقع باز شود.ب       این جای کار را دیگر نخوانده بودیم. دلم می خواهد داهن خر را با جفت دست اهیم بگیکم و خفه اش کنم. ای لعنت رب داهنی هک      

: کنایه از پیش بینی نکردن عملی در موقعیتی  بودیم نخوانده دیگر را کار جای این/  : کنایه از زبان نفهم زبان آدمیزاد حالیش نیست
 : کنایه از در جایی که نباید حرف زد ، حرف زده بشود. شود باز بی موقع که دهانی/  صخا
 

 متوهّج ما بشود.از اول ات آخر آوازش ده اثنیه طول می ششد. دل توی دلمان نیست. اآلن است هک لو ربویم و دشمن      
 آواز االغ هک تمام می شود، دوباره آواز دیگری را شکوع می کند.     
 «نگفتم این جاسوس دشمن است؟!» احمدرضا می گوید:     
زد  جفتک    و   می کند    راه    کاره    نیمه  را   آوازش    خر   هک    می زند   خر    پشت      هب     لگد    با   چنان  و با خشم        می دود.   شمن  اکرزی دخ  طرف   هب   چهار نعل   و  می اندا

 این هچ کاری بود؟ چرا خر را فراری دادی؟ -
ر ربود گم شود خر نفهم! حاال باید خودمان هم رد ربویم. اآلن است هک لو ربویم. چنان زدم هک دیگر هوس نکند بی موقع آواز بخواند» احمدرضا می گوید:  «بگذا

 چاره ای نیست. ربخالف مسیک خر می دویم و خودمان را از منطهه دور می کنیم.
 بگومیی حریف یک االغ نشدیم؟ هب داخل مواضع خودمان هک می رسیم، نمی دانیم از خجالت هب حاجی هچ بگومیی! 

 : قلمرو
و برویم لجفتک : چهار پایی با هر دو پا از عقب لگد بزند. / دل توی دلمان نیست : کنایه از شادمانی و انتظار برای تحقّق امری  خوشایند/  

 مواضع : موضع ، جایگاه ، مکان: شناسایی بشویم / 
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 حاجی خودش هب استقبال ما می آید؛ با دیدن چهره اهی رعق کرده و رکاهی پانیی افتاده مان مثل این هک ماجرا را حدس زده باشد، می گوید:     
 پهلوان،  احمد! چقدر زود ربگشتید؟ باألخره کار خوداتن را کردید؟!هب هب! دو ات  -     

ا حاجی اهل این            کاری ما شده و هب ما طعنه می زند امّ ست. می نشینم کنارش و با خجالت، همه چیز را حر فها نی  این جملۀ آخر را طوری می گوید هک یک لحظه امگن می کنیم متوهّج خراب
 «ید!آن پازنده ات مین را هم هب باد دادید؟ فقط باید مطمئن شوم هک کواتهی نکرد» ضیح می دهیم. حاجی می خندد و بعد می گوید:ربایش مو هب مو تو

 «هب نظر من این لگد آخری هک احمدرضاخان هب االغ زد، اضافی بود!»نمی خواهم ردوغ بگویم. اشاره هب احمدرضا می کنم و می گویم: ؟
     کوتاهی نکردید : سستی نکردید /   یق و مفصّل امری را شرح دادن / مو به مو : بسیار دق

 « احمد رضا خان» در گروه اسمی « خان » شاخص:   
*** 

ری کرده بودیم، حاال خیالمان ر        حت رت بود.ا روزاهی سخت ما خیلی زود می رسد. مین اهیی هک قرار بود ربسد، هنوز نیامده است. اگر جلوی دشمن مین گذا
ا یک روز، دو روز، هس روز می گذرد و خبکی نمی شود.       تمام نیکواه منتظر حمله دشمن هستند امّ
 همین روزاه رد یک عملیات محدود، یک رعاقی را اسیک کرده اند ات اّطالعاتی از او بگیکند. بّچه اهی شناسایی ،     

 اسیک حرف اهی عجیبی می زند:
شته اناعملّیاتی رد کار نیست. فرمانداهن ما بعد از ربرسی اهی زیاد هب این هجیتن رسیده اند هک با وجود زهاران مینی هک اریانی اه توی دشت ک -       د، تلفات سنگینی خواهیم داد!ر گذا

 زهاران مین؟ شما از کجا فهمیدید؟ -
عّجب شاخ ردآوردیم. آن قدر مین اضاهف خیال کردید ما االغ هستیم؟ ما آن االغی را هک بار مین رویش بود، گرفتیم... همۀ ما از ت »اسیک بعثی لبخند کناهی آمیزی می زند و می گوید:      

شتید هک االغ با فرار کردنش هب سمت مواضع ما، همه چیز را لو داد آوردید هک بار االغ کردی ا خبک ندا  «د هک هب عقب بفرستید امّ
ی بلندی از هت دل خندیدیم... .       همه هب هم زل زدیم و رد میان بهت و حیکت اسیک دشمن همراه با حاجی با صدا

 قصة شیرین فرهاد ، احمد عربلو
بعثی: منسوب به ات نظامی است  که کارشان شناسایی مقرّ و ادوات و در کل امکانات دشمن است / بچه های شناسایی : از اصطالح

 از تعجّب شاخ در آوردن : تعجب و شگفت زدگی فراوان / « /  بعث » حزب 
 درک و دریافت :

 .این را می توان  از گفت  و گو اهی  میان  افراد  متوهّج شد  داستان هب شیوۀ طنز بیان شده است دربارة شیوة بیان نویسنده توضیح دهید.  -9

 میمیت    را   افزوده است و  طنز حاکم  رب  این   فضا   ص     فضای   داستان صمیمی   است   و  عاطفی  .    در بارة فضا و حسّ و حال حاکم بر این متن به اختصار بنویسید -۲
 


