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 هنری، و ادبی آثار در مختلف، انواع و اشکال در که انندد می
 طور به و دارند حضور متن مهم های مايه جان عنوان به

 نويسنده يک از متعدد آثار يا اثر يک محور در ترجیعی،
 ممکن نويسنده، يک از اثر چند بررسی با اروند می کار به

 امیتم در مختلف های شیوه به که ببريم پی موتیفی به است
 نويسنده ذهنی  دغدغ نوعی به و دارند حضور او آثار

 موتیف آن به نسبت ای ويژه توجه دلیلی، هر به او که هستند
 چگونگی در تحلیلی جستاری مقاله، اين ااست داشته

 نوجوان رمان پنج در «پهلوانی»های  موتیف کارکرد و حضور
 در مقاله اين نظری مباحثا است يوسفی محمدرضا اثر

 مختصر ای تاريخچه و موتیف تعريف دربارۀ نخست،  درج
 ۀحوز در و است ادبی عنصر اين به مربوط مطالعات از

 که کارکردی و اساسی نقش تحلیل و بررسی به کاربردی،
 اساس بر اپردازد می دارد، نويسنده اين آثار در موتیف اين

 اين از هدفمند، ای گونه به يوسفی آمده، دست به نتايج
 اين به توجه و است برده بهره آثار اين تمامی رد موتیف
 روشیا شود می محسوب او ذهنی  دغدغ نوعی به عناصر

 کار به پهلوانی عناصر اهمیت دادن نشان برای اغلب او که
 برای هدفی ابتدا که است صورت اين به گرفته،

 از گرفتن کمک با سپس کند، می طرح داستان های شخصیت
 مهم نقش بر تا بخشد می تحقق را هدف آن پهلوانی عناصر

 رمان، پنج تحلیل با پژوهش اينا کند تأکید عناصر اين
 پیشبرد در پهلوانی عناصر اساسی نقش و مثبت کارکرد
 را آنان  وسیل به داستانی های گره شدن باز و داستان اهداف
 ادهد می نشان
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Abstract 

Motifs are regarded as elements, concepts, 

names, symbols, and ideas that are present in 

literary and artistic forms as important themes 

of the text and are preferably centered on a 

single work or multiple works by a single 

author. By examining several works by an 

author, it may be found a motif that is present in 

many ways of all his works, and is a kind of 

mental concern of the author that s/he paid 

particular attention to that motif for whatever 

reason. This article is an in-depth look at the 

presence and function of the "heroism" motifs 

in five teenagers' novels by Mohammad Reza 

Yousefi. Theoretical topics of this paper is 

primarily concerned with defining a motif and a 

brief history of the studies related to this literary 

element and studies or analyses the essential 

role and function of this motif in this author's 

works, in the applied fields. According to the 

results, Yousefi has deliberately used this motif 

in all of these works and his attention to these 

elements is a kind of mental concern. The way 

that he has often used it to illustrate the 

importance of heroism elements is that at first, 

he sets a goal for the characters of the story, and 

then using these elements, tries to accomplish 

that goal in order to emphasize the important 

role of these elements. This study reveals the 

positive function and essential role of the 

heroism elements in fulfilling the goals of the 

story and specifying their story nodes by 

analyzing five novels.  

Keywords: Motif, Heroism Elements, 

Teenagers' Novels, Mohammad Reza Yousefi. 
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 مقدمه

محمدرضا يوسفی از نويسندگان پرکار ادبیات 

کودک و نوجوان است که تاکنون بیش از 

دويست اثر برای اين گروه سنی خلق کرده استا 

ای  ای، ستاره وقت قصه مرا صدا کن، پسر فیروزه
، به نام غول، اگر بچه رستم بودم و شازده کرگدن

نام پنج رمان يوسفی است که در اين پژوهش 

اند تا مشخص شود که  مورد بررسی قرار گرفته

های  يوسفی در اين آثار، به چه میزان از موتیف

 هرچند پهلوانی استفاده کرده است و چرا؟

 رمان پنج همین اساس بر پژوهش اين گیری نتیجه

 ساير با نگارنده آشنايی اما است، شده گذاشته بنا

 اين ردپای که است داده نشان نويسنده، اين آثار

 ديده او آثار اکثر در مختلف های شیوه به موتیف

 که دارد قصد آگاهانه يوسفی گويی شود، می

 یراساط و شاهنامه به را خود جوان ۀخوانند توجه

 او به را پهلوانی مرام و اخالق و کند جلب ايرانی

 در که پهلوانی عناصرا بیاموزد و دهد نشان

 دل از گاه دارند، حضور يوسفی های داستان

 همان با اند، آمده بیرون ها اسطوره و ها افسانه

 ،(سیمرغ و رستم) خود پیشین کارکرد و هیئت

 شباهتی که اند ای اسطوره نیمه پهلوانی گاهی

 آنها خود اما ،دارند ای اسطوره پهلوانان با ضمنی

 و ساخته کامالً گاه و( ای فیروزه پهلوان) نیستند

 کدامهیچ به شباهتی که اند نويسنده ذهن  پرداخت

 از حتی گاه و ندارند ای اسطوره پهلوانان از

 با اما شوند، می خارج پهلوان تعريف چارچوب

 های ويژگی يوسفی، که بینیم می تر دقیق نگاهی

 پهلوانی و دهد می آنها به را پهلوان يک اساسی

(ا غول رضا) کند می خلق خود داستان برای جديد

 پهلوانی عناصر اين با ارتباط در توجه قابل  مسئل

 که است اين شود، می ديده آثار اين  هم در که

 عناصر همین محور بر داستان کلی طور به

 در نامرئی یا رشته مانند پهلوانان و چرخد می

 که اهدافی دارند، وجود داستان سراسر

 به کنند، می دنبال  داستان ديگر های شخصیت

 به مشکالت گره و شود می محقق پهلوانان کمک

 مثبت کارکرد گونهاين شود، می گشوده آنها دست

 تمام در اساسی نقشی و دهند می نشان  را خود

 در يوسفی اما ،آنهاست ۀعهد بر داستان طول

 را آنها نقش مستقیم، طور به آثار، اين از کدامیچه

 خود خواننده، دهد می ترجی، گويی کند، نمی بیان

 دارد، هايی ويژگی چه کیست، پهلوان که ببرد پی

 آموخت؟ او از توان می چیزی چه و کند می چه

 پدربزرگ، کن صدا مرا قصه وقت داستان در مثالً

ا است ناتوا و نفوذ با مهربان، عاقل، شخصیتی

 و حل را ديگران مشکالت و است طايفه بزرگ

 اصلی شخصیت که اش نوه به کند، می فصل

 رساند، می ياری مشکالتش حل در است، داستان

 اشاره او بودن پهلوان به داستان کجای هیچ در اما

 کند می يادآوری داستان از جايی در تنها شود، نمی

 ای ارهست رمان درا «بود رستم پدربزرگ، نام» که

 ذهنی معلولیت با پسری رضا نیز، غول نام به

 پهلوان يک به شباهتی هیچ ابتدا در که است

 که مرامی و اخالق با داستان، طول در اما ندارد،

 يک هیئت در رفتهرفته دهد، می نشان خود از

 پهلوان» به« غول رضا» از و شود می ظاهر پهلوان

 آشنايی ثار،آ اين تمام درا دهد می نام تاییر« رضا

 اخالق با آشنايی و آن های شخصیت و شاهنامه با

 بوده نويسنده اصلی اهداف از پهلوانی، مرام و
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 به که هايی شخصیت دلیل، همین بهو  است

 فقط حتی يا شوند، می شناخته پهلوان عنوان

 در سهراب و رستم – دارند پهلوانی اسامی

 های شخصیت -کن صدا مرا قصه وقت داستان

 اخالقی های ويژگی دارای و اند داستان مثبت

 کودکان، به توجه بودن، مهربانا هستند مثبتی

 و قدرتمندی بدی، با مبارزه ديگران، به کمک

 برای که است  هايی ويژگی از ترهابزرگ به احترام

 همان البته که است شده ذکر ها شخصیت اين

 ااند برشمرده پهلوانان برای که است هايی ويژگی

 

 ه تحقیقپیشین

موتیف،   اهم آثار پژوهشی انجام شده در زمین

موتیف چیست و چگونه شکل »ند از: اعبارت

( 1-21: 1255)تقوی و دهقان، « گیرد؟ می

 های ها و کارکردهای آن در داستان ها، گونه موتیف»

 ،(110-1: 1215)تقوی و دهقان،  «صادق هدايت

های نمادين و شگردهای روايی در رمان  موتیف»

موتیف، تعاريف، » ،(052-011: 1251)کوپا،  «ارمیا
 ،(05-1: 1255)پارسا نسب، «ها و کارکردها گونه

جستاری تحلیلی در کارکرد »سالجقه نیز در 

های کودک و  های آشنا و آشنازدا در داستان موتیف

در « فیروزه»( به بررسی موتیف 1210) «ننوجوا

 يکی از آثار محمدرضا يوسفی پرداخته استا
 

 موتی  چیست؟

 در ادبی اصطالحات فرهنگ در که گونه آن

 از يکی موتیف است، آمده موتیف تعريف

 ۀايد از قسمتی يا ادبی اثر در ها ايده ترين برجسته

 مخصوص،  نشان يک است ممکن و است اصلی

 بها باشد( واژه) لفظی  نمون يا مکرر تصوير يک

 در اصطالحی از اصطالح، اينکه  رسد می نظر

 گرفته عاريت به «موتیف لیت» نام به سیقیمو

 راه هنری و ادبی مطالعات ۀحوز به بعد و شده

 تکرار نمادی موتیف اين، بر عالوها باشد يافته

 و گیرد می خود به مجازی معنايی که است شونده

 يک ء، شی يک ايده، يکا باشد هرچیزی تواند می

 يا رنگ يک مشخص، الگوی کهن يک مفهوم،

 يا تم يک ايجاد برای ها موتیفا لهجم يک حتی

ا دارند نمادين معنی و روند می کار به معین حس

 اما نیستند، پنهانی معانی دارای ظاهر، به آنها

 مخاطب که برد می کار به طوری را آنها نويسنده

 در نقل ،1111 کادن،ا )دهد شانتشخیص بتواند

 اصطالحات از يکی موتیف (125-135: سالجقه

ا است فن و علم همچنین و ادب و نره در رايج

 های جنبه تحلیل و نقد در موتیف از بحث

 و فوايد ادبی آثار محتوايی و ساختاری

 از العاط ،رو اين ازا دارد بسیاری های یآيکار

 به پرداختن برای آن تعاريف و معنايی جوانب

 فرهنگ در ااست ضروری آنها تحلیل و آثار

 يکی موتیف» :است آمده کادن ادبی اصطالحات

 معنا از بخشی و ادبی اثر هر در مسلّط باورهای از

 ممکن معنی اينا است اثر اصلی  درونماي يا

 يک يا تصوير، يک شخصیّت، يک شامل است

 به 1115 کادن،) ا«باشد شونده تکرار زبانی الگوی

  (1: 1255 دهقان، و تقویاز  نقل

ــی  ــف م ــف موتی نويســد:  میرصــادقی در تعري

ديشه، عمل، مايه، تصوير، خیال، ان درونرت از عبا»
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موضوع، وضعیت، موقعیت، صحنه، فضـا و رنـگ   

يا کلمه و عبارتی در اثر ادبی واحـد يـا آثـار ادبـی     

 (102: 1250میرصادقی، ) شودا مختلف تکرار می

 

 پهلوان

ــوان، ــوان پَهْلَ ــردان عن ــر م ــا، و دلی ــپاهیان توان  س

 زور اهــل مــردان و گیــر کشــتی يــالن جنگــاور،

 و پهلوانان پهلوانِ آورترين نام ديرباز، ازا ازوستب

 جهـان » لقـب  بـا  را کـارزار  آوران رزم ترين پرتوان

 ۀواژا انـد  نامیـده  مـی  «جهـان  پهلـوان » يـا  «پهلوان

 ترکیـب  نسبت «ان ـ»و «پهلو» بخش دو از پهلوان

 پَهْلَويـگ  میانـه  فارسـی  ۀواژ با خانوادههم و يافته

 پـارت  سـرزمین  لو،په به منسوب را پهلویا است

 شـهرت  دلیری و توانايی به آن مردان که اند دانسته

 بـرای  يونـانی  ــ  رومـی  اصطالحی پارت،ا داشتند

 «پَرْثَـوه » باستان پارسی زبان در که است سرزمینی

 اول داريوش که ــ پَرْثَوه واژها است  شده می نامیده

 پَهلَـو   بـه  بعـداً  ـــ  اسـت  آورده  بیسـتون  کتیبه در

ا خواندند می پَهْلَو را پارتیان نیز ارمنیانا دش تبديل

 ،(پرثـوه  مـردم ) پهلوها رشادت و گريزها و جنگ

 نـام  به ايران در که آورد پديد را سنتی هایپهلوان

 ای آمیزه سنت، اينا گرفت نام «پهلوانی سنت» آنها

 زنـدگی  بـر  کـه  بوده جوانمردی و سلحشوری از

ـ  ايـران  ملـی  هـای  حماسه و مردم عامه  ژرف أثیرت

( 0: 1210 خــانپور، زاده، منــاف) ا«اســت گذاشــته

 و داشـتند  را خـود  خاص مرام و اخالق پهلوانان،

 بـین  در کـه  کردنـد  می رعايت را رسومی و آداب

 گذشـت،  و مهربـانی ا بـود  مشـترک  پهلوانان  هم

 و راسـتی  وفـاداری،  خردمندی، ديگران، به کمک

 یهـا  ويژگـی  ازااا و ديگـران  بـه  احتـرام  درستی،

 ااست پهلوانان برای ذکرشده

 

 آثار تحلیل و بررسی

 کادن نظر طبق و موتیف تعريف به توجه با

 اهمیتی از ها موتیف ساخت در توالی و تکرار»

 انواع از ها موتیف اگرا است برخوردار ويژه

 توجه با آنها تفسیر باشند، الگويی کهن های سمبل

 اما است، پیگیری قابل الگويی، کهن نقد اصول به

 خود  پرداخت و ساخته و شخصی ها موتیف گاهی

 سبک خدمت به توالی، و تکرار با که اند نويسنده

 ا آيند درمی او خاص

 يعنی عناصر، اين اصلی  مشخص به توجه با 

 يک در که رسد می نظر به توالی، و تکرار

 آثار در را آنها حضور توان می کلی، بندی تقسیم

 :کرد پیگیری کلی محور دو اين در ادبی،

 خاص اثر يک در تکرارشونده های موتیفا 1

 در او معنادار  دغدغ ۀدهند نشان که نويسنده

 اباشد اثر همان

 نويسنده يک آثار کل در که هايی  موتیفا 3

 ا«هستند او ذهنی  دغدغ و شوند می تکرار

 (125: 1210 سالجقه،)

 عناصر موتیف بندی، دسته اين به توجه با

 يعنی ؛است دوم  دست های موتیف وجز پهلوانی،

  دغدغ و شود می تکرار نويسنده آثار تمامی در

 پی زير، های داستان تحلیل باا اوست ذهنی

 پیشبرد در را مهمی نقش چه نويسنده که بريم می

 تا است گذاشته پهلوانان ۀعهد بر داستان اهداف

 ا کند تأکید آنها اهمیت بر
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 کن صدا مرا قصه وقت

 نام به پسری زندگی روايت مان،اين ر ماجرای

 پدربزرگ، فوت از بعد که است سهراب

 بانو، خانما دشو می تزلزل دچار اش خانواده

 که کند می مجبور را پدرش سهراب، مادربزرگ

 سهراب با همراه و بدهد طالق را فريبا همسرش،

  مسئل با که سهراب میان، اين درا برود کانادا به

 از شدن دور ترس و رماد بیماری والدين، طالق

 به مشکالتش، از فرار برای است، شده روهروب او

 نخودی،ا برد می پناه پدربزرگش روح و ها قصه

 و نمکی حسنی، مشی، اشی گنجشک پیشونی، ماه

 با سهراب که اند داستانی های شخصیت سیمرغ،

 و فراز از آنها کمک با و کند می برقرار رابطه هاآن

ا کند می عبور اش دگیزن از قسمتی های نشیب

 او، مشکالت تريناصلی شدن حل با سرانجام

 و طالق  مسئل با کنارآمدن مادر، يافتن بهبود يعنی

 مادرش، به او حضانت دادن به پدر شدن راضی

 ارسد می پايان به داستان

 با  داستان، اين در پهلوانی عناصر موتیف

 پر و سیمرغ وجود بهزاد، رستم، سهراب، اسامی

 با عناصر اين پیوند ادامه، در که است رتبطم او

 داستان، اهداف پیشبرد در آنها نقش نیز و داستان

 اشود می داده نشان

 

 بهزاد سیمرغ، سهراب، رستم،. 7

 بررسی های داستان در شد، گفته که طورهمان

 دارند، پهلوانی اسامی که هايی شخصیت شده،

 اصلی شخصیت ناما دارند نیز پهلوانانه های ويژگی

 نیز پدربزرگش نام و است سهراب رمان، اين در

 داستان در ها ويژگی اين با رستم،ا است رستم

 دانا، و آگاه مهربان، طايفه، بزرگ: دارد حضور

ا مشکالت حل در توانا و احترام مورد و بانفوذ

 پناه رستم دهد، می طالق را همسرش بهزاد، وقتی

 کند می شناآ هايش ب کتا با را او شود، می سهراب

 جووجست آنها در را مشکالتش از رهايی راه تا

 کند می راضی را بهزاد که اوست پايان، در و کند

 مادرش به را او و نکند غربت  روان را سهراب که

 معلوم وقتی پدربزرگ کارهای اهمیتا بسپارد

 هدفی و داستان اصلی  دغدغ بدانیم ما که شود می

 در اکند می بالدن سهراب، اش، اصلی شخصیت که

 و طالق فکری های دغدغه از شدن رها حقیقت،

 برای يوسفیا است بوده مادرش کنار در ماندن

 رستم به داستان رستم شخصیت شدن نزديک

 اينکه اولا کند می استفاده ترفند چند از ای، اسطوره

 بر که اتیتأثیر و ها فعالیت و مُرده پدربزرگ،

ا افتد می اتفاق فوتش از بعد دارد، داستان جريان

 او با بینند، می رؤيا در را او بهزاد و سهراب

 او از مشکالتشان حل برای و بینند می صحبت

 توانايی کسی نفر، دو اين جز و گیرند می کمک

 های داستان و عرفانی آثار درا ندارد را ديدنش

 و خواب میان که ارتباط نوع اين به ای، اسطوره

 اهمیت گیرد، می شکل رؤيا عالم در و بیداری

 آن چگونگی و رؤيا و خواب»ا شود می داده زيادی

 آن به ديرباز از ها  انسان که است مسائلی جمله از

 توجه ها، ملت فرهنگ در همواره و اند انديشیده

 از اعم ها حوزه  هم درا است شده آن به ای ويژه

 خواب  مقول به شناسیروان و عرفان فلسفه، دين،

 مبانی تناسب به هريک و است شده پرداخته
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 بزرگانا اند کرده تفسیر و تبیین را آن خود، فکری

 ادبیات ويژه به ادبیات گون اگون های حوزه در ما

 آن چگونگی و رؤيا به زيادی توجه نیز حماسی

 پیشگويی در مهم ابزاری عنوان به و  داشته

 به نیز شاهنامه درا اند برده بهره رويدادها

 تعمّق و تأمل نیازمند که ريمخو برمی هايی خواب

 و درست تفسیر و تعبیر که چرا ؛است بیشتر

 در نمادها  سرچشم به را ما تواند می آنها منطقی

 ايرانی فرهنگ آبشخورهای نهايتدر  و شاهنامه

 (150 :51 نژاد، تربتی سرخگريه،) ا«سازد رهنمون

 رستم شدن تر نزديک برای يوسفی راهکار دومین

 ای، ه اسطور سهراب و رستم به داستان سهراب و

 اين بین مستقیم، طور به که است پیوندی

 از هايی قسمت درا کند می برقرار ها شخصیت

 و رستم های شخصیت با را ها نام اين داستان،

: گفت بهزاد: »زند می پیوند شاهنامه سهراب

 هر هرکجا، دنیا در گويند می  «اينجاست؟ سهراب

 رستم آورد، می را سهراب اسم کسی که زمان

 کند می تیز را هايش گوش و کند می بلند را سرش

 و آورد می  زبان بر را او پسر اسم کسی چه ببیند تا

 يوسفی،) اااا«زند می سر محله و کوچه آن به

 داستان، اين در ديگر پهلوانی عنصر (52: 1251

 در مشهور ای پرنده سیمرغ،ا »اوست پر و سیمرغ

 و فراخ های بال و عظیم رپیکا است ايران اساطیر

 از دور و نامعلوم مکانی در زيستن و گشاده

 برای لوهیتیوا همیشه که است شده سبب ديدگان

 راد، حیدرنیای) ا«شود ورـمتص دهـپرن نـاي

 پر شفابخشی ۀدربار (112: تابی شعبانلو،

 اين از مايه بن اين»: است شده گفته نیز سیمرغ

 و زنده موجود میان هک شود می ناشی ابتدايی تصور

 و ها موی انگشتان، مانند او، تن از شده جدا اجزای

 سن، کريستن) ا«دارد وجود جادويی ارتباطی پرها،

 پرنده، اين بودن پزشک به عتقادا (322: 3020

 سیمرغ آشیان: »دارد باستان ايران اساطیر در ريشه

 پزشک يا ويسپوبیس را او که است درختی فراز بر

 که کند می زندگی درختی بر اوا ندخوان همگان

 طبیعی ،بنابراين ااست چیز همه و کس همه درمان

 از را خويش درمانگری دانش نیز او که است

 درمان و شناسد می را دردها اوا باشد گرفته درخت

 و مشک و شیر با او پر ۀآمیزا داند می نیز را آن

 اينا هاست  زخم درمان دهد، می نشان او که گیاهی

 درخت يعنی او خاستگاه از ناشی شدان

 سیمرغ (110: 1210 مسکوب،) ا«است ويسپوبیس

 خود، ای شاهنامه های ويژگی و خاصیت حفظ با

 درمان او پر کند، می پیدا حضور داستان در

 برای را او پر، زدن آتش و هاست بیماری

 شفابخشی توانايی با اوا کند می حاضر رسانی کمک

 مادر بهبودی که داستان اصلی اهداف از يکی خود،

 را سرش سهراب: »کند می محقق را است سهراب

 مريضی جوری چه: گفت پیشونی ماه به و داد تکان

  هم با انگار که پیشونی ماه کنم؟ خوب را مامانم

 سیمرغ،: گفت بود آشنا دنیا های مرض و درد

 ا«است سیمرغ پیش بیماری هر نوشداروی

 اين شنیدن از بعد سهراب( 151: 1251 يوسفی،)

 کتاب در را او و گردد می سیمرغ دنبال به حرف،
 : يابد می شاهنامه
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 و بود کرده باز را سیمرغ به مربوط فصل سهراب»

 با ديد را سیمرغا خواند می را شعرها سختی به

 برگ و گل نقش از پر پرهايشا رنگ هزار های بال

 و ها گل و ها رنگ کرد، می که حرکتی هر با و بود

 مرا: گفت سیمرغا شدند می قاتی هم با ها گبر

 هوا و زمین در که او به سهراب کردی؟ صدا

 برای نوشدارو: گفت و شد نزديک بود ايستاده

 ا«شود خوب اشمريضی تا خواهم می مادرم

 به را خود پرهای از يکی سیمرغ( 111: همان)

 به وقت هر خواهد می او از و دهد می سهراب

 اين درا بزند آتش را پر داشت، نیاز کمکش

 داستانی، های شخصیت کمک به سهراب داستان،

ا کند می باز را مشکالتش از ای گره بار هر

 نامادری داشتن و طالق جريان در او با پیشونی ماه

 بايد که گیرد می ياد حسنی ازا کند می همدردی

 اش زندگی برای و برود بختش دنبال به خودش

 چنگ از دهد می ياد وا به نمکی دهد، انجام کاری

 پدر  خان از سهراب و کند فرار ديو شلخته

 او به نخودیا رود می بیمارش مادر نزد و گريزد می

 روهروب -پدر -اش زندگی حاکم با بايد که گويد می

 به را او گنجشکک، و کند دفاع حقش از و شود

 احساس ای لحظه تا برد می خیالی باغی تماشای

 پدربزرگش را اصلی کار اما کند، لذت و شادی

 با اصل درا دهند می انجام« سیمرغ» و« رستم»

 ای، اسطوره و پهلوانی شخصیت دو اين کمک

 آشتی» ،«مادر بهبودی» که داستان اصلی های گره

 است،« مادرش نزد سهراب ماندن» و« مادر و پدر

  مسئل سهراب مادر بیماریا شود می گشوده

 در بار ندينچ سهراب که ستا ای کننده نگران

 ها واژه بعضی»: زند می حرف آن از داستان طول

 به را آدم دل روند، می فرو آدم ماز به سوزن مانند

 ۀواژا کنند می گشاد را ها چشم و آورند می درد

 با سهراب( »151: همان) ا«بود جوری اين مريض

 آن ازا است مريض مادرم: گفت بابابزرگ به گريه

 و داد طالق را او ابامب رفتیم اينجا از که روز

 داستان طول تمام در و( 135: همان) «شد مريض

 مادرش حال بهبودی برای حلی راه دنبال به

 دست به بزرگ گره اين نهايت در که گردد می

 اينکه از بعدا شود می باز او شفابخش پر و سیمرغ

 فريبا به را آن و گیرد می سیمرغ از را پر سهراب،

 حال به تا چرا»: گويد می وا به جديت با دهد، می

 اين! بگیر نخواندی؟ من برای شاهنامه از داستانی

 بال زير کتاب طور همان و کند می خوب را تو پر

 و طلبکارانه حالت( 111: همان) ا«اااافتاد راه

 دارد، وجود مادرش از او پرسش در که جديتی

 هنگامی کند، می متبادر ذهن به را سهراب حالت

 را «کیست پدرم» سازسرنوشت ؤالس مادرش از که

 خشم گويی که حالتی با نیز فريباا پرسد می

 برايش را ماجرا تمام که کند می وادار را او سهراب،

 ترهابزرگ گاهی که دهد می پاسخ او به کند، بازگو

 او اينکه برای و کنند می فراموش را چیزها بعضی

 برايش مختصر را سیمرغ داستان کند، قانع را

 حال سیمرغ، جادويی پر سرانجاما کند می فتعري

 او که شود می موجب و بخشد می بهبود را فريبا

 با خداحافظی برای و شود بلند رختخواب از بتواند

 روح نیز طرف آن ازا برود فرودگاه به پسرش

 بردن از را او و زند می حرف بهزاد با پدربزرگ

 ماس چرا میدانی»: کند می منصرف کانادا به سهراب
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 سیاوش اسب اسم بهزاد چون گذاشتم؟ بهزاد را تو

 تورانیان دست به سیاوش وقتیا است شاهنامه در

 دور ينجاا از گويد می بهزاد اسبش به شود می کشته

 فرزند تا نده رکاب کسهیچ به عمر تمام در و شو

 رکاب او به فقط آنگاه ،شود بزرگ کیخسرو من

 به زمین رانتو از را کیخسرو و رود می اوااا بده

 رستما شده وارونه چیز همه انگار! آورد می ايران

 و مانده سرگردان توران و ايران میان سهراب مرده،

: همان) ا«برد می توران سوی به را سوارش بهزاد

 و پسر خودش، زندگی به مثال، اين با او( 131

 در که است رستم پدربزرگ،ا کند می اشاره اش نوه

 و ايران میان که خسرويیکی سهراب مرده، حقیقت

 سوی اجبار به را او بهزاد و مانده سرگردان کانادا

 متوجه مثال اين از که بهزادا کشاند می کانادا

 او کار اين از پسرش و پدر چقدر شود می

 پايان درا سپارد می فريبا را سهراب اند، ناراضی

 با همگی و مانده مادرش نزد سهراب وقتی داستان،

 حضور هم باز کنند، می ترک را فرودگاه شادی

 سیمرغ»: شود می کشیده تصوير به سیمرغ پرشکوه

 تر باشکوه و تر بزرگا آسمان باالی باال آنا بود هم

 (132: همان) ا«کرد می پرواز هواپیمايی هر از

 شفابخش و ناجی داستان، اين در سیمرغ

 هاست، سختی در سهراب ياور و يار رستم،ا است

 ايران به را( سهراب) کیخسرو مسرانجا نیز بهزاد

 مادر، از شدن جدا کابوس از را او و رساند می

 که اهدافی ترين اصلی بنابراينا بخشد می رهايی

 پهلوانی عناصر دست به کند، می دنبال داستان

 ايابند می تحقق

 

 ای فیروزه پسر
 سهراب نام به پسریۀ رمان، دربار اين ماجرای

 تأمین برای ايشانروست اهالی با همراه که است

 اينکار، برای آنهاا کنند می جويی فیروزه معاش،

 يک زندگی محل که کنند می تخريب را کوهی

 است «ای فیروزه پهلوان» نام به ای افسانه پهلوان

 شبیه که را «فیروزان» او فرزند فیروزه، دزدان که

 را است  ای فیروزه کوچک  مجسم يک به

 که نیرويی با تا دکن می تالش سهرابا ربايند می

 کند پیدا را دزدها بخشیده، او به ای فیروزه پهلوان

 عناصر نیز داستان اين درا بگیرد پس را فیروزان و

ا خورند می گره واقعیت با واقعی و فانتزی

 واقعی های شخصیت با ها قصه دنیای از پهلوانی

 و خواهد می کمک آنها از کند، می برقرار ارتباط

 اين در يوسفیا کند می کمک آنها به نیز خود

 در که زند می پهلوانی خلق به دست داستان،

 را هايی ويژگی همان اما ،ندارد نظیر واقعی دنیای

ا است داده داستان حقیقی پهلوان به که داده او به

 -انسان هیئت در اسطوره بازسازی روند»

 ترکیب از آشنازدا آمیزشی با ابزار، -طبیعت

 و رستم داستان) کهن ای اسطوره های موتیف

 پهلوان هیئت در نو های اسطوره و( سهراب

  سوي دو فانتزی نوعی اثر، اين در ای، فیروزه

 که نحوی به است؛ داده سامان را جادو -واقعیت

 در و اندشده زاده نو از تازه هايی اسطوره گويی

 همانند ای، فیروزه پهلوان داستان، در جايی نتیجه،

 کمرش و کند می مويه دشفرزن فراق از رستم،

 بازسازی نوعی با طريق، بدين و شکند می
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 رو روبه مدرن نوشتار قالب در کهن  اسطوره

 عناصر نقش( 12: 1210 سالجقه،) ا«شويم می

 زيرا ؛است پررنگ بسیار داستان اين در پهلوانی

 :چرخد می پهلوان سه محور بر داستان کل

 ای فیروزه پهلوان  ا1

 سرخابی پهلوان  ا3

 (سهراب) ای رفیروزهپس  ا2

 پیش به را داستان جريان پهلوان، سه اين

 باز را آن شود، ايجاد ای گره هرکجا و برند می

 به تا کنند می کمک ها شخصیت به و کنند می

 ابرسند دارند که اهدافی

 پايان در و  ايجاد داستان اين در که هايی گره

 شرح به ،شوند می گشوده پهلوانان اين کمک به

 :ندتهس زير

 دزدان که است جايی در داستان اول گره

 به را -سهراب خواهر -گوهر گردنبند فیروزه،

 برای را زيادی زمان که گوهرا گیرند می او از زور

 و کرده صرف گردنبندش های فیروزه کردن پیدا

 دست از خاطره ب داشت، دوست بسیار را آن

 دزديده دوم گرها است غمگین همیشه آن دادن

 که است فیروزه دزدان توسط زانفیرو شدن

 ای فیروزه پهلوان قدرت شدن ضعیف موجب

 – خان بابا جان افتادن خطر در سوم گرها شود می

 چهارم گرها است -سرخابی پهلوان پدر

 در که جان علی مادر – فیروزه ننه دلشکستگی

 حادثه اين اثر بر او و شده کشته معدن انفجار

 پسرش نديدن از – است داده دست از را عقلش

 ااوست از خبریبی و

 به مشکالت اين که بینیم می داستان، طول در

 نیروی از استفاده و پهلوان سه اين کمک

 حل آنها  پهلوانان های ويژگی ساير يا جسمانی

 اشوند می

 پهلوان فیروزان، شدن دزديده از بعد

 پیدا برای که خواهد می سهراب از ای فیروزه

 اينکار برای و کند کمک او به پسرش کردن

: بخشد می او به جانش از ای فیروزه نیرويی

 پسر تو: گفت سهراب به ای فیروزه پهلوان»

 توانی می هوش همه  اين باا هستی باهوشی

   کنی؟ پیدا را فیروزان

 نتوانم؟ چرا -

 تاا دهم می ای فیروزه قدرت تو به من -

 صاحب تو بیاوری، من پیش را فیروزان که روزی

 قامت و قد به پسری هیچ که بود اهیخو نیرويی

 اندارد را آن تو

 ای فیروزه پهلوانااا پیچید غار در برقی و رعد

 رنگ به سهرابااا گرفت آغوشش در را سهراب

 به باز وااا شد ای فیروزه پهلوان مانند فیروزه،

 الشه طرف به سهرابااا درآمد اولش شکل

 مانند سنگا کوبید آن بر مشتیا رفت سنگی

 ا«ريخت زمین بر و شد خرد کلوخ ای تکه

 (151: 1212 يوسفی،)

 جان قدرت از ای فیروزه پهلوان اينکه از پس

 که کند می باخبر را او بخشید، سهراب به خود

 بکوبد ديلم باروت، از چالی برباباخان  است قرار

 کشته باباخان و شده منفجر ها باروت اينکار، با و

 سرعت به ددار که قدرتی با سهرابا شود می
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 پهلوان که راهی از و زند می کنار را ها سنگ

 معدن به را خود است، داده نشان او به ای فیروزه

 باباخان به را خودش اينکه بدون و رساند می

 کنار را ديلم که خواهد می او از دهد نشان

 پر چال ته! باباخان نه: زد فرياد سهراب: »بگذارد

 بها مالید را ايشه چشم باباخانااا است باروت از

 دور به منگ و گیجااا بیند می خواب که خیالش

 يا جنی تو: گفت سهراب به و چرخید خودش

 ها؟ پری؟

 !کن نگاه را چال توی -

 سهرابا آمد سهراب طرف به ديلم با باباخان

 باباخان دل ته از فريادیا زد او  چان به مشتی

 او به خشم با سهرابا شد زمین نقش و شد بلند

 را ديلم باباخان! کن نگاه را چال داخل: گفت

 تویااا رفت عقب عقب زدهوحشتا انداخت

 احساس را باروت بویا کرد بو ای لحظه را چال

 (111: همان) ا«اااکرد

 دزد سراغ به سهراب باباخان، نجات از پس

 که بود ديده غار دم بار يک را اوا رود می فیروزه

ا ترف می سرعت به و بود برداشته را چیزی

 همین بها باشد  بوده فیروزان بايد که زد حدس

 پهلوان پیشباز به که شد اتوبوسی سوار خاطر

 -بود شده جهان کشتی قهرمان که – سرخابی

 و گشت می شهر در تنهايی به سهرابا رفت می

 نشانی بلکه ،زد می سر فروشی فیروزه های ماازه به

 از يکی در را او اتفاقاً که کند پیدا مرد آن از

 او و شود می معامله وارد او با و بیند می پاساژها

 به مردا کشاند می سیاه غار به خود دنبال به را

 را او سهراب و آيد می سیاه غار تا سهراب دنبال

 فیروزان اما ،دهد می تحويل ای فیروزه پهلوان به

 که فروخته مردی به را آن و نیست او همراه

 سهرابا ببرد رکشو از خارج به را آن خواهد می

 به او باا گیرد می کمک سرخابی پهلوان از بار اين

 نزد فیروزان، با همراه را نفر هردو و رود می شهر

 نیز ای فیروزه پهلوانا آورد می ای فیروزه پهلوان

ا دهد می سهراب به فیروزه چند تشکر، برای

 به و دهد می فیروزه ننه به را هاآن از يکی سهراب

 جان علی پسرش طرف از ای ديهه که گويد می او

 حالی پريشان و دلتنگی شود می باعث و است

 خوش دلش و شود برطرف حدودی تا پیرزن

 تا دهد می گوهر خواهرش به هم را بقیه باشد،

 اين بها کند درست خودش برای ای تازه گردنبند

 پديد داستان طول در که مشکالتی ترتیب،

 ساير و بدنی قدرت پهلوانان، توسط آيند، می

 تمامی شدن باز و شود می حل آنان های ويژگی

 ااست ارتباط در پهلوانان با نوعی به ها گره

 

 (اول جلد) غول نام به ای ستاره

  جث رغم به که رضاست نام به پسری ماجرای

ا است ذهنی ماندگی عقب دچار بزرگش، بسیار

 غول رضا بین که ارتباطی داستان، اين در نويسنده

 نشان را شود می ايجاد محله های هبچ تک تک و

 که شود می معلوم قسمت، هر پايان در و دهد می

 يا مستقیم ناخواسته، يا خواسته چطور غول رضا

 تأثیر ها بچه زندگی از قسمتی بر غیرمستقیم،

 آرزويشان يا خواسته هدف، به را آنها و گذاشته

 اين در پهلوانی عناصر موتیفا است رسانده

 غول رضا زيرا ؛است باقی خود قوت به داستان

 جسمانی، های ويژگی خاطره ب داستان، اين در

 انجام پهلوانان ۀشیو به که هايی گیری معرکه
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 اش، پهلوانی مرام و اخالق خاطره ب نیز و دهد می

 شناخته« پهلوون رضا» به محل اهل طرف از

 شده، گفته داستان در که طورهمان البتها شود می

 مقدار اين با و است بچه يک ۀانداز به او عقل

 و ورزی کینه که است طبیعی ذهنی، توانايی

 های صفت ديگر و نامردی کاری، فريب دشمنی،

 بزرگسال سنی های گروه مختص که ناپسندی

 هر از ناشی او رفتارهای اما نزند، سر او از است،

 های شخصیت ديگر بر مثبتی اثر باشد، که عاملی

 به رسیدن در نهاآ به و گذارد می داستان

 ادامه، درا کند می کمک دارند، که هايی خواسته

 آورده عنوان همان با داستان مختلف های بخش

 بر غول رضا که یتأثیر به بخش هر در و شده

 اشود می اشاره گذارد، می ها شخصیت ديگر

 

 غول رضا. 7

ا بود غول يک مثل راستی راستی غول رضا»

 يک مثل کچلش  کل و داشت ای گنده هیکل

 بود بسته پینه و کوتاه پیشانیشا بود بزرگ کدوی

 دو دو کلفتش ابروهای زير ريزش های چشم و

 نعلبکی مثل گوشتالويش و کلفت های لبا زد می

 درشتش و زرد های دندان رديف و بود آمده جلو

 رضا خپل و گنده و چاق های دستا بود پیدا

 کوچه توی وقتی و بود تمساح پاهای مثل غول

 منی ده  وزن تا دو مثل هايش دست رفت، می اهر

 هرچند( 2: 1210 يوسفی،) ا«خورد می تکان

 اما است، پهلوانان ها ويژگی از خردمندی

 اصلی ويژگی جسمانی، های ويژگی و تنومندی

 همکاران و نژاد رمضانیا آيد می شمار به آنان

 تحلیل و بررسی با خود، پژوهش در( 1250)

 نتیجه اين به شاهنامه پهلوانان های ويژگی

 ندی،مقدرت نماد عنوان به پهلوانان که اند رسیده

 از و بودند قوی بدنی و جسمانی نظر از بیشتر

 تن، صفت جسمانی، صفات تکرار بار 3152 بین

 قرار اولويت در تکرار، درصد 03 با بدن و جسم

 ا دارند

   

 وحش باغ. 5

 بیرون خانه از خیری، با صب، روز هر غول رضا

 و رفتند می شهر به کرايه باروانت يک باا آمد می

 برای پولی که محله های بچها گشتند می بر غروب

 غنیمت را فرصت اين ندارند، ديگر تفريحات

 وحش باغ به خودشان خیال به و شمرند می

 صب، ازا »کنند می تماشا را غول يک و روند می

 – خانم محبوب سراغ و شد بیدار مژده که

 زبان با کرد سعی قاسم گرفت، را – مادرش

 ازا کند سرگرم را او شیرينش و خوش

 و داد او به بود کاسه توی که خشکی های شیرينی

 «جون؟ مژده خبا وحش باغ میريم عصر: گفت

 در دم سکوی روی را او هم بعد( 10: همان)

 سرکار از خیری با غول رضا وقتی تا برد می

 نشان مژده هب غول عنوان به را او گردد، برمی

 بلکه مژده و قاسم تنها نها کند سرگرمش و بدهد

 کوچه به او ديدن برای محل های بچه تمام

 چنین او با ها بچه ينکها از رضاغول اما آمدند، می

 را آنها اتفاقاًً و شود نمی ناراحت دارند، رفتاری

 را سرش يواش يواش مژده: »دارد دوست خیلی

 را سرش هک ديد را غول رضا و کرد بلند
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 روی که بزرگی و پهن لبخند با و بود برگردانده

 رضا( 13: همان) ا«کرد می نگاه آنها به بود لبش

 وحش باغ غول عنوان به ها بچه که داند می غول

 با و زند نمی تشر آنها به اما آيند، می او ديدن به

 ها بچه دهد می اجازه دارد، لب روی که لبخندی

 مهربان نگاها »برندب لذت ديدنش از ترس بدون

 غمگین صدايی با وااا بود خیره مژده به غول رضا

 «ديدی؟ ديدی؟ را وحش باغ: گفت تودار و

 و منیت از دوری تواضع، مهربانی،  (11: همان)

 از ديگران، به رساندن ياری برای تالش

 از قسمت اين درا است پهلوانان های ويژگی

 ول،رضاغ چطور که شود می داده نشان داستان،

 خود، زندگی تأمین برای که محل، های بچه برای

 ندارند، ديگر تفريحات برای پولی و کنند می کار

 از نوعی بها کند می فراهم ای ساده دلخوشی

 موجب که اوست منیت از دوری و خودگذشتگی

 ۀروزمر خستگی او ديدن با برای ها بچه شود می

 مشکالت تحمل و کارکردن از ناشی که را خود

 اعتیاد نامادری، های نامهربانی مانند زندگی رديگ

 ای، لحظه برای راااا و پولی بی پدر، بیکاری يا

 اکنند فراموش

 

 چشم سه غول. 9

 عبدالرضا مشکل روايت به داستان از قسمت اين

 شب مشکل خانم، ثريا پسر عبدالرضاا پردازد می

: نیست کارساز برايش درمانی هیچ و دارد ادراری

 را آب که ماهی دهان مثل خانم ثريا گوش»

 و همسايه و در که را حرفی هر و بود باز بلعد می

 رفت می و کرد می باور زدند می ها خويش و قوم

 عبدالرضای سر بود شنیده که را چیزی همان

 که را ای جوشانده روز يکا کرد می پیاده بیچاره

 خوراند، می او به بود کرده را تعريفش محترم ننه

 توی و کرد می االغ سوار برعکس را او روز يک

 هزار با را او روز يک چرخاند، می ها کوچه

 و برد می شهر باالی در دکتری به مصیبت

ا برد می علفی دکتر پیش را او روز يکا آورد می

 هندی های دوافروش از که را ضمادی روز يک

 و مالید می کمرش به بود گرفته خیابان کنار

 که نبود راهی و نکند که بود نمانده کاری خالصه

 ا«بود نرسیده ای نتیجه هیچ به اما ،باشد نرفته

 مشکل، اين خاطره ب عبدالرضا( 32: همان)

 او بها گیرد می قرار ها بچه تمسخر مورد همیشه

 قول به زيرا ؛بودند  داده بوگندو کش نقشه لقب

  نقش شد، می بیدار خواب از هروقت مادرش،

 و بود کشیده هايش اقیانوس تمام با را جهان

 هم معضل، اينا بود خیس خیس تشکش

: بود کرده خاطر آزرده را مادرش هم و عبدالرضا

 قول به ينکها از هم خودش عبدالرضا بیچاره»

 که همینا بود ناراحت بود، شل کمرش ثرياخانم،

 خیس را تشکش و شد می بیدار خواب از صب،

 شکمش به مشت باا گريه زير زد می ديد، می

( 33 :همان) ا«زد می چنگ را موهايش و کوبید می

 ماه  توصی به گیرد می تصمیم خانم ثريا اينکه تا

 عمل کرد، می کار بیمارستان توی که خانم صنم

 دارن، رو ها ناراحتی جور اين که هايی بچه: »کند

 -عصبی ناراحتی يا میان دنیا به ضعیف مادرزاد يا

 های قصه عبدالرضا برای هرشب توا دارن روانی

 رو ها قصه آخر و بخون رو ديو و جن و غول

 سراغ به ديو و جن و غول که کن تمام اينجور

 شبها مثالً ،بکنن بد کارهای که میرن هايی بچه
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 همین، برای( 32: همان) ا«کنن خیس را جايشان

 هر و خريد فروشی کتاب از کتاب چند خانم ثريا

 را ديوها و ها جن و ها غول از يکی  قص شب

 اين ها، داستان اين درا خواند می عبدالرضا برای

 به و بودند بدبو و کثیف خودشان موجودات

ا باشند خودشان مثل که رفتند می هايی بچه سراغ

 مشکل و نداشت یتأثیر ها داستان اين اما

 وقتی اما ،کرد پیدا ادامه همچنان عبدالرضا

 تعريف برايش را« چشم سه غول»  قص ثرياخانم

 هم ديگر چشم يک خیالش در عبدالرضا: » کرد

 مثل تا گذاشت بدبخت غول رضا پیشانی روی

 عبدالرضا،( 30: همان) ا«اااشود چشم سه غول

 و کند می تصور ها قصه غول همان را غول رضا

 های غول مثل هم او که آيا کند می فکر خودش با

 يانه؟ دهد می بد بوی خودش مثل و قصه توی

 های بچه و مژده و قاسم اب عبدالرضاا بود عصر»

 در اينکه تا دويد می رضاغول دنبال به محله

 لباسش و رساند او به را خودش مناسب فرصت

 چندبارا دوبار و بار يک نه هم آنا کرد بو را

 بو را او و کرد نزديک رضاغول به را خودش

 که شبا رفت خانه به کنان گريه عبدالرضاااا کرد

 و زد جیغ بخواند، هقص او برای خواست ثرياخانم

 غول  هما خوام نمی  قصها خوام نمی قصه: گفت

ا کنن می کثیف رو خودشون ها قصه ديو و جن و

ا دروغه خداه ب دروغها دن می بد بوی همه

 اون خودما داد نمی بد بوی هم ذره يک رضاغول

 شب آن! ااا دروغگو های قصها کردم بو رو

 ستشويید بها شد بلند بار ده صب، تا عبدالرضا

 از که صب،ااا برگشت رختخوابش به و رفت

 های چشم مثل هايش چشم شد، بلند خواب

ااا کرد نگاه تشکش بها بود  کرده پف رضاغول

 از من مگه!ااا مامان! مامان: گفت و کشید جیغ

 بد بوی رضاغول! دروغگو کمترم؟ رضاغول

 بد بوی قصه ديوهای و غول و جن فقطا داد نمی

 فرياد شادی از و چرخید می اطحی تویاا ادن می

 اين در( 32: همان« )خشکه! خشکه تشکم زد می

 درمان بر خودش غول، رضا هرچند داستان،

 نداشته آگاهانه و مستقیم تأثیر عبدالرضا بیماری

 برای را کار اين ناآگاهانه و غیرمستقیم اما است،

  مقايس با عبدالرضا زيرا ؛است  داده انجام او

 از که رسید نتیجه اين به ولغ رضا با خودش

 دچار غول رضا چون و نیست کمتر غول رضا

 درمان تواند می هم او پس نیست، مشکل اين

 اشود

 

 سواری غول ۀمز .7

 غول رضا  شان روی توانست می خپله داوود اگر»

 را مردم و خیابان و کوچه باال آن از و بنشیند

 دلش چقدرا رسید می آرزويش تنها به کند، تماشا

 يک برای روز يک فقط روز، يک که خواست می

 غول رضا  شان روی دقیقه يک برای فقط دقیقه،

 های بام  هم از انگار که او،  شان باالی از و برود

 ا«کند تماشا را جا همه بود، بلندتر هم محله

 دلش دلیل اين به بیشتر داوود( 31: همان)

 که بنشیند غول رضا های شانه روی خواست می

 محل های بچه و داشت چاقی و کوتاه قامت و قد

 برای خواست می دلش اوا گفتند می خپله او به

 را چیز همه بچشد، را قدبلند ۀمز شده، هم بار يک
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ا باشند تر کوتاه او از ها بچه  هم و کند نگاه باال از

 شود می موجب ایحادثه بار اولین برای اينکه تا

 پیدا دور از غول رضا: »برسد آرزويش به او که

 به سنگی ناگهان و شد بلند ها بچه فريادا شد

 را آن پق و خورد آشی ابوالفضل  دک باالیالمپ 

 و دويد ها بچه دنبال آشی ابوالفضلا شکست

 کرد خیال بود، کرده فرار همه از اول داوود چون

 درآمده داوود اشکا است شکسته را المپ او که

ا داشت میبرن او سر از دست آشی ابوالفضلا بود

 اينکه تا داشت ادامه طورهمان گريزشان و تعقیب

 ناامید، جا همه از داوودا رسیدند غول رضا به

 و دويد غول رضا طرف به فريادزنان و کنان گريه

!ااا کمک رضاجون آقا! کمک آقارضا آی: زد داد

 او زد، چنگ هوا و زمین میان را داوود غول رضا

 به آشی بوالفضلا دست آنکه برای و کرد بلند را

 يک و گذاشت اش شانه روی را داوود نرسد، او

 گذاشت آشی ابوالفضل  سین تخت گرگی کفچه

ا بود رسیده آرزويش به حاال داوود! برو: گفت و

 اهل و محله و بود نشسته غول رضا  شان باالی

 از اينکه مثلا کرد می نگاه پر و سیر را محله

( 20: همان) ا«ااا دبو رفته باال دنیا نردبان بلندترين

 بار چندين غول  رضا دوش بر داوود شدن سوار

 دانسته نمی غول رضا هرچندا شود می تکرار ديگر

 اما بوده، داوود آرزوی اش، شانه بر سوارشدن که

 ارساند می اش خواسته به را او ناآگاهانه هرحال به

   

 غول و کاکا .2

 اين بخش از رمان، ماجرای پسری به نام در

 خرج درآوردن برای که شود می تعريف لسهی

 است مجبور کفش، و کیف خريدن و مدرسه

 مادرش که هايی گوشفیل و کند دستفروشی

 بفروشد، و ببرد محله میدان به را کند می درست

 غارت را او های گوشفیل رفقايش و کاکا اما

 کاکا: »برند می بین از را او روز هر سود و کنند می

 باج او از و گرفتند می را هیلس جلو هايش رفیق و

 و مفت که بود اين هم آنها باجا خواستند می

 سهیلاااا ندهند پول و بخورند گوشفیل مجانی

 هام گوشفیل مگه: گفت و کرد سپر سینه کاکا جلو

 سنگین مشت يک کاکا گرفتم؟ جوب آب از رو

 اگه اين از بعدااا  :گفت و زد سهیل  سین به

 ا«اااداره خرج کنی کاسبی میدون تو خواستی

 و کاکا ۀعهد از تنهايی به سهیل( 00: همان)

 دوستش از دلیل همین به آمد، برنمی هايش رفیق

 او از و برود میدان به او همراه که خواست قاسم

 پیش از کاری نتوانست هم قاسم اما کند، دفاع

 کمک غول رضا از دو هر سرانجام و ببرد

 جون به! ولغ رضا فقط: گفت قاسم: »گیرند می

ا ارزه می محله های بچه  هم به غول رضا مادرم

 غول رضا به هاش رفیق و کاکا چشم کافیه فقط

 موفق ها بچه( 02: همان) «!میرن می ترس از بیفته،

 از گرفتن زهرچشم برای را غول رضا شوند می

 کاکا: »ببرند نايب حاج  محل به هايش رفیق و کاکا

 که داوود به و ولغ رضا به ترس با هايش رفیق و

 اسب مثل و بود  نشسته غول رضا  شان روی

 رضاا کردند نگاه کرد، می هدايت را او سوارها

 دفعهيک که برداشت آنها طرف به قدم يک غول

 يک غول رضاا پريد جايش از ملخی مثل کاکا

 برق مثل کاکا که برداشت او دنبال به ديگر قدم

 غول رضا هب را کاکا های رفیق قاسم،ا کرد فرار

 ديگر پای دو داشتند، پا دو هم آنها که داد نشان
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 قاسمااا رفتند در کاکا دنبال به و کردند قرض هم

 کاکا جلو و پريد بود، کرده پیدا تأجر و دل که

 که کند فرار او دست از خواست کاکاا شد سبز

ا شد چپه حوض توی سر با و خورد لیز پايش

 راه از کشترسنا کوپال و يال آن با غول رضا

 و گرفت را کاکا پیراهن و انداخت چنگا رسید

: گفت و آورد بیرون حوض از موشی مثل را او

 لباس و صورت و سر از هايی؟ گوشفیل دزد تو

 دست هوا و زمین تویا چکید می آب شرشر کاکا

ا کردم غلط: گفت می کنان گريه و زد می پا و

 آن از بعد (20: همان) ا«دم می رو پولش! ببخش

 انشد ها بچه مزاحم ديگر کاکا

 

 داراب پهلوان .7

 های سالا بود افتاده کار از و پیر داراب، پهلوان»

 او شهر  نقط چهار و ردـک می ریـگی معرکه سال

 اطـبس او هـک ودـنب یـجايا دـشناختن می را

 نبود کسی و باشد نکرده داير را اش گیری معرکه

 روزگار اما ،باشد نديده را او زورآزمايی که

 باقی چیزی پهلوان بازوی و زور از بود، گذشته

 ا«گذشت می سختی به زندگیش و بود نمانده

 توانست نمی ديگر داراب پهلوان( 100: همان)

 از خاطر همین به کند، گیری معرکه گذشته مانند

 به غول رضا از بدهد اجازه تا بود خواسته خیری

 هم با یاب! مرد: »کند استفاده معرکه پهلوان عنوان

 شه میا غول رضا اين از حیفا کنیم گیری معرکه

 چرخان معرکه و گردان معرکه پهلوونی اون از

ا باشه داشته قیمت کلی اش معرکه هر که ساخت

 فن و فوت خودمااا سازم می دستان رستم اون از

 رد حتی و انداختن باال وزنه و کردن خرد سنگ

 او به را اش سینه و بازو روی از ماشین شدن

 شد، دخلمان هرچه! کن خسیسی کما آموزم می

( 102: همان) «!علی يا بگوا من هم يکی ببر، دوتا

 مناسب شدن معرکه پهلوان برای غول رضا هیکل

 ترسید می زيرا ؛کرد نمی قبول خیری اما بود،

 فن و فوت و نرم و چرب زبان با داراب پهلوان

 ،ببرد خودش با را رضاغول بود، بلد که پهلوانی

 دلیل همین به نبود برداردست داراب پهلوان اما

 به او با تا خواست غول رضا از خودش روز يک

 خاطرهب هما کند گیری معرکه و بیايد میدان

 میدان، در اينکه خاطرهب هم و بیشتر پول درآوردن

 را اش گیری معرکه بساط که بود  شده پیدا مردی

 او ۀهدع از تنهايی به پهلوان و زد می هم  به

 قول غول رضا از خاطر  همین بها آمد برنمی

 ابیايد میدان به او با فردا که گرفت

ا قوله قولت -: گفت و داد دست رضاغول با»

  ؟نه

 ا ظهر از بعد فرداا پهلوون بعله -    

 خیلیا شد خیره غول رضا چشمان به هادی

ااا بود داده را پهلوان جواب جسارت با و مردانه

 ای مردانه لبخندا بود غول رضا هب نگاهش هادی

 اين در( 125: همان) ا«بود غول رضا های لب بر

 و هیکل از استفاده با غول رضا داستان، از قسمت

 اخالق و مردانه قول نیز و پهلوانی بازوی زور

 کمک به دهد، می نشان خود از که ای پهلوانانه

 را او گیری معرکه بساطا رود می داراب پهلوان

 اختالل او کار در که خرمگسی و ندک می گرم

 پهلوان مزاحم ديگر تا ترساند می را کرد می ايجاد
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 پهلوان بازوی به جوانی دوران زور گويا: »نشود

 کرد، می نگاه غول رضا باالی و قد بها بود برگشته

ااا کرد می داری میدان و چرخید می معرکه دور

 از پر  کاسا طلبید صلواتی و چرخاند ای کاسه

 به تا رفت گذاشت، غول رضا پای جلو را لپو

 پهلوان( 120: همان) ا«بخوابد پتو روی پشت

 روی را سنگ همیشه مانند خواست می داراب

 آن روی پتک با هادی اش نوه و بگذارد اش سینه

 از اما ،کند تکه چند اش سینه بر را سنگ و بکوبد

 که هربار و نبود خبری اش جوانی بازوی و زور

 درد ها مدت تا بدنش داد می انجام ار کار اين

 دراز پتو روی پهلوان ديد که رضاغولا گرفت می

 خودش و کند می بلند را او و رود می جلو کشیده،

 رسم و راه از او البتها دهد می انجام را کار

 او به داراب پهلوان چون اما است، خبر بی پهلوانی

 دهد، می او به را دخل نصف که بود گفته

 برای کاری و کند تقسیم هم را کار که دخواه می

 پهلوون؟ نها شريکیم دخلو: »دهد انجام پهلوان

( 120: همان) «خب؟ا شريک کارما شريک کارم

 جا از بود فرصتی چنین منتظر که داراب پهلوان

 غول رضا از تعريف به شروع و شود می بلند

 پهلوون: »خواند می او  نوچ را خودش و کند می

! دوران سهراب! نريمان سام! تاندس رستم! رضا

 هاش نوچه اليق رو پهلوونی واقعا کارای

 صاحب حرمت به! پهلوون باشی  زندها دونه نمی

 «!صلوات آهو ضامن رضای رضا، پهلوون اسم

 واقعی پهلوان يک مانند غول رضا( 120: همان)

 از جديت با و گذارد می اش سینه بر را سنگ

 سنگا بکوبد آن بر را پتک که خواهد می هادی

 بلند جا از شیری مانند او و شود می شکسته

جمعیت صلوات فرستادا چشمان هادی » اشود می

)مزاحم معرکه(  به چشمان تنگ و تیز خرمگس

افتادااا خرمگس تا چشمش به رضا غول افتاد پا 

 اين در غول رضا( 101)همان: ا به فرار گذاشت

 ای نهپهلوانا های ويژگی مشخصی، طرز به داستان

 آن به و دادن مردانه قول: مانند گیرد می خود به

 زورآزمايی و شدن معرکه میدان وارد کردن، عمل

 بر سنگ کردن خرد و شجاعت اظهار کردن،

 اسامی با شدن نامیده و پهلوان با کار تقسیم سینه،

 سهراب و نريمان سام دستان، رستم مانند پهلوانی

 به غول رضا داستان، اين در همچنینا دوران

 ا دهد می نام تاییر رضا پهلوان

 همچنین غول رضا رمان، اين اول جلد در

 جالل کوچک خواهر شکوفه، حال بهبودی باعث

 ای محله هم به بادکنک فروختن در نیز و گردد می

 اکند می کمک جعفر، اش،

  

 (دوم جلد) غول نام به ای ستاره
 غولی بستنی .7

 در غول ضار کردن کار روايت به داستان اين

 خان، رسولا پردازد می خان رسول فروشیبستنی

 اش فروشیبستنی به شاگرد عنوان به را غول رضا

 زيرا ؛کند جذب بیشتری های مشتری تا برد می

 هم غول رضا باالی و قد ديدن برای محل اهل

 بستنی و آمدند می او فروشی بستنی به شده که

 نآمد از پیش که محمود و احمدا خريدند می

 شاگردی خان، رسول فروشی بستنی در غول رضا

 زيرا ؛بودند ناراحت غول رضا آمدن از کردند می

 و آمد برمی دو  آن کارهای ۀعهد از تنهايی به رضا

: کند بیرون را آنها داشت تصمیم خان، رسول
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 قاسم با کرد می تمیز را شیشه که حالی در حمید»

 روی غم ای کپه دفعهيک انگارااا  زد می حرف

 : گفت قاسم به باض باا بود نشسته صورتش

 از کار حاال محمود و منا شديم بدبخت -

  کنیم؟ پیدا کجا

 رضا آقاا راحت خیالت! نترس بابا نه -

 انیست بمون اينجا

 به غول رضا گه می خودش خان رسول -

 و زياده زورش هما کنه می کار نفر ده جای

 هم کنه، بلند تنهايی به رو يخچال يه تونه می

 به خنده و تماشا واسه مردم و بزرگه هیکلش

ا وامیسته تبلیاات واسه دکان دم هم آن، می دکان

 نه؟ مگه

 منا نیس نامرد رضا آقا ببینااا خیال بی -

 (30: 1210 يوسفی،) ا«شناسم می خوب رو اون

 محمود و احمد فهمید اينکه از بعد غول رضا

 اخراج فروشیبستنی از او خاطر به است ممکن

 و خیری هرقدر و نرفت آنجا به ديگر د،شون

 که نکرد قبول کردند، اصرار او به خان رسول

 و بزرگ دست حمیدا »کند کار آنجا در دوباره

 خودش چاق و کوچک دست در را او  مردانه

 بها رضا آقا مردی خیلی قرآن به: گفت و گرفت

 اااامردی خیلی که گفت قاسما نوکرتم دنیا تمام

 جانی بی لبخندا شد باز هم از غول رضا های چشم

 فروشیبستنی من: گفت حمید بها بود لبش کنج

 خان رسول اگها باشه جمع خیالت بروا آم نمی

 فروشیبستنی منا خودم سراغ بیا داد فحشت

 (31: همان) ا«!برو! بروا آم نمی

 

 پهلوون پهلوونم من .5

 رضا گیری معرکه روايت به بخش از رمان، اين در

-بستنی ماجرای از بعدا است شده تهپرداخ غول

 و برد می شهر باالی را غول رضا خیری، فروشی،

 سیاوشا کند می استفاده معرکه عنتر عنوان به او از

 برای و بیند می را آنها غول، رضا های محل  بچه از

 معرکه در غول رضا که کند می تعريف ها بچه  بقی

 پیدا هعالق غول رضا به که ها بچه اما کند، می چه

 خواهند نمی يا کنند می رد را او حرف اند، کرده

 قاسم: »باشد معرکه عنتر غول، رضا که کنند باور

 آن با غول رضا راستی راستی که کرد نمی باور

 و سنگ مثل  سین و پهن های شانه و رشید هیکل

 به غضب باا بدهد شدن عنتر به تن مارور، نگاه

 يا بندی می و ات پوزه: گفت و کرد نگاه سیاوش

 های بچه و حمید داوود،( 22: همان) «ببندمش؟

 اينکه برای و کردند دفاع غول رضا از هم ديگر

 محل به است، دروغ سیاوش حرف کنند ثابت

 غول رضا: »رفتند غول رضا و خیری گیری معرکه

 دو روی را سنگی تختها شد بلند جايش از

 نعره دل ته از که حالی درا کرد بلند دستش

ااا چرخید معرکه دور سنگ تخته با شیدک می

 و معرکه وسط در چنان را سنگ تخته کشان نعره

 من: زد داد و شد تکه چند که کوبید پتو روی بر

 منا نیستم عنتری عنتر! رضا پهلوونا پهلوونم

 ها بچه کار، اين با( 02: همان) «!پهلوونا پهلوونم

 هیجان به دانستند می پهلوان را او حقیقتدر  که

 چه پهلوون! من پهلوون: »گفتند می مرتب و آمدند

 پهلوون! پهلوون زور به ماشاءاهلل! داری زوری
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 (00: همان) ا«ااارستم

 و اخالق غول، رضا شد، گفته که طورهمان

 با مهربان، قول، خوش اوا دارد پهلوانی مرام

 هم من» داستان درا است دل ساده و قوی گذشت،

 مثبت ويژگی دو به «دارم دوست را وحش باغ

 برای وساطت يکیا است شده اشاره او ديگر

 و يداهللا راستگويی ديگری و ديگران دادن آشتی

 بازنده، که بندند می شرط دو،  مسابق در رستم

 اما ،ببرد وحش باغ به خودش  هزين به را ها بچه

 به دست هم با و پذيرند نمی را باخت کدامهیچ

 را يداهلل هنپیرا  گوش رستم: »شوند می يقه

 چنگ در را رستم کاکل يداهلل و بود چسبیده

 هم چشم در چشم عقاب تا دو مثلااا بود گرفته

 کوچه ته از غول رضا دفعهيک که بودند دوخته

ا بودند خورده گره هم به سفت آنهاااا شد پیدايش

ا ايستاد آنها سر باالی غول مثل و رسید غول رضا

 را رستمااا زد چپش بال زير و کرد بلند را يداهلل

 هرااا افتاد راه و زد راستش بال زير گاری با هم

 گذاشت زمین سهیل فروشیبالل بساط کنار را دو

 کردين؟ می دعوا چی واسه: گفت رستم به و

 مسابقه وحش باغ بلیط سر! رضا آقا: گفت سهیل

 با غول رضاااا نکرد قبول و باخت اينا دادن

 بود شده مچاله گاری روی که رستم به مهربانی

 خودم داری؟ دوست وحش باغ: گفت و کرد نگاه

 بلند را سرش رستم ها؟ خوبه؟ خوبه؟ا برمت می

 : گفت و کرد

 گی؟ می راس! رضا آقا نوکرتم -

 هستم؟ دروغگو من مگه دروغ؟ چرا -

 نگی؟ تو بگه، دروغ که بابام -

 :گفت رستما شد خشم از پر غول رضا نگاه

 توی مدون میا نیستی دروغگو تو نه، -

 منم بابای ازا مردمی  هم از راستگوتر تو دنیا تمام

 (120: همان) ا«راستگوتری

  هم و کند می عمل قولش به غول رضا

 هر رمان، اين درا برد می وحش باغ به را ها بچه

 برقرار غول رضا با ای رابطه ها شخصیت از کدام

 دارند که ای خواسته به او طريق از و کنند می

 ها بچه به کمکی هیچ از نیز غول رضاا رسند می

 از که پهلوانی مرام اخالق با و کند نمی دريغ

 جا ها بچه دل در جايی تا دهد، می نشان خودش

 با و راستگوتر مردتر، همه، از را او که کند می باز

 هرکاری به دست او خاطر به و بینند می تر مرام

 رضا بینیم می داستان پايان در که جايی تا زنند می

 و هزينه با و دهند می فراری تیمارستان از را غول

 بر روستايش به را او خودشان مسئولیت

 نگاه در رضاغول هرچند واقع، درا گردانند می

 تقريباً يوسفی اما ندارد، پهلوانان به شباهتی اول

 را -خردورزی جز به -پهلوانان های ويژگی تمام

 ندی،زورم پهلوانی، مرام و اخالقا دهد می او به

 رستم های خصلت همان راستگويی، و وفاداری

 و وفاداری ايمان، زورمندی،»: است شاهنامه در

{ رستم}او برجسته خصال جوانمردی، و فتوت

 (11: 1252 نهچیری،) ا«است

 

 بودم رستم ۀبچ اگر
 فیلمی ساختن برای کارگردان يک تالش روايت

 ،رمان اين درا است «رستم فرزندان » عنوان با

 دارد حضور شاهنامه، ای اسطوره شخصیت ،رستم

 حل برای داستان های شخصیت از گروه دو به و

 کارگردان، اول، گروها کند می کمک مشکالتشان
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 به رستم که هستند نامهمفیل ۀنويسند و کننده تهیه

 فیلمبرداری فیلم، بازيگران انتخاب در هاآن

 شدن ساخته نتیجه در و بازيگران از نامحسوس

 و فیلم بازيگران دوم، گروها کند می ککم فیلم

 است ای گونه به داستان سیرا هستند آنها ۀخانواد

  داده نشان کودک چند زندگی از برشی آن در که

 عنوان به آنها انتخاب با رستم کهشود  می معلوم و

 در که ای گره فیلم، در بازی برای خودش فرزندان

 هدف به را آنها و کند می باز را بوده آنها زندگی

 رستم، بر عالوها رساند می دارند، که ای خواسته و

 ديگر پهلوانی عنصر يک عنوان به نیز سیمرغ پر

 خاصیت شاهنامه، در که سیمرغ پرا دارد حضور

 و سیمرغ حضور موجب نیز و دارد درمانی

 جادويی ويژگی اينجا در د،شو می او امدادرسانی

 خوانیهم داستان شخصیت نیاز با که دارد ديگری

 را کارگردان تواند می سیمرغ پرا کند می پیدا

 مناسب های موقعیت در بتواند او تا کند نامرئی

 ترين طبیعی در افراد، از شود، ديده اينکه بدون

 که بینیم می پايان درا کند فیلمبرداری حالتشان

 بنا طبیعی تصاوير همین  پاي بر اساساً فیلم

 در و انهمخفی صورت به کارگردان که شود می

 از ندارند، او حضور از اطالعی بازيگران که حالی

 گذاشتم، ام سینه روی را پر»  ااست گرفته آنها

 مرا کسی که فهمیدم بعد و شد برقی و رعد

 داستان  (12: همان)ا «اااشدم  خانه واردا بیند نمی

 اول شخصیت – کارگردان شدن روهروب با

 :شود می شروع رستم و -داستان

 به سیمرغ پر يک دستان، رستم که یشب از»

 پشتا شد رو آن به رو اين از ام زندگی داد، من

 آخرين و بودم نشسته کوچکم اتاق توی میزم

 که نوشتم می را رستم فرزندان  فیلمنام ۀپرد

 اتاقم به آسمان يا ديوار يا پنجره، از رستم ناگهان

 بود هم ديگری هرکسا ترسیدم اولش خبا آمد

 و وار کوه هیکل و قامت و قد آن با ار رستم وقتی

 و خنجر و شمشیر با شاخه، دو و بلند ريش

 و گیج قدر آنا ترسید می ديد، می کالهخود

 و شب چون خب ولی نگو، که شدم دستپاچه

 برای و خواندم می کتاب و ديدم می فیلم روز

 خیال خواندم، را شاهنامه چندبار فیلمنامه نوشتن

 را پر رستم وقتی اما ،مهست رؤيا عالم در کردم

 و ها بیداریشب  هم خستگی گرفت، جلويم

: گفتم و درآمد ها غصه و غم  ها جوش و حرص

 و رفت زود خیلی او آمده؟ خوشت ام فیلمنامه از

 طوطی يک پر ۀانداز به که رنگ هفت پر به من

 و نباشی خسته  واس: گفتم خود با و زدم زل بود

 از دستان رستم جوری اين بود؟ نکنه درد دستت

 اين به( 2: 1211، يوسفی) «کرد؟ تشکر من

 ساخت پايان تا و آشنا رستم با کارگردان ترتیب،

 بوديم شده رستم و منا »شود می همراه او با فیلم

 و پارک و خیابان توی و جانی جان دوست تا دو

 اين جلوی و زديم می گشت هم با ها کوچه

 رستم فرزندان دنبال مدرسه آن مدرسه

 رستم همراه به کارگردان( 1: همان) ا«گشتیم می

 نقش در بازی داوطلب که هايی بچه تک تک به

 اين از هرکداما زند می سر ،اند شده رستم فرزند

 که دارند خود خصوصی زندگی در گرهی ها بچه

 باز را آن کارگردان، و فیلم کردن واسطه با رستم

 را رستم کارگردان، فقط که هرچند ؛کند می
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 ارتباط ها بچه با او جای به خودش و بیند یم

 که فهماند می او به رستم حقیقت در اما گیرد، می

 نبود او های کمک و رستم اگر و بکند بايد چه

 و رستم نقش ادامه، درا شد نمی ساخته فیلم اصالً

 از تعدادی زندگی در را رستم فرزندان فیلم

 :کنیم می بررسی ها شخصیت

 علی نام به پسری ن،داستا سوم فصل در 

ا شود می فیلم در بازی داوطلب گرشاسبی،

 شان خانه به او از گرفتن تست برای کارگردان

: دشو می روبرو معلول پسری با و رود می

 به نشسته، ويلچر روی ای ساله دوازده نوجوان»

 ارتباط در هم رستم با او شکلی بهااا داد سالم من

ااا کرد اهنمايیر او ی خانه به مرا رستم چون بود

 آدم يک آخه: گفتم دلم توی و کردم تعجب

 در و باشه رستم فرزند خواد می جوری چه معلول

 لحظه يکااا زدم می گیجااا کنه؟ بازی فیلم يک

 تواند می رستم فرزندان از يکی که نکردم فکر هم

 در که علی( 30: همان) ا«باشد معلول ی ا بچه

 ذوقی با  بچپسر شده، نخاع قطع هوايی بمباران

 بسیار و نويسد می نمايشنامه و قصه که است

 را او کارگردانا است فیلم اين در بازی مشتاق

 او به رستم اما ،بیند نمی مناسب نقش اين برای

 او فرزندان از يکی تواند می هم علی که فهماند می

: گويد می علی به کارگردان خاطر همین به باشد،

 علی چرا باشد، لدب را کارش خوب بايد هنرمند»

( 30: همان) «باشد؟ رستم فرزندان از يکی نتواند

 چطور که شده داده نشان فصل، اين پايان در

 دستان تا شود می علی برای ای انگیزه جمله، همین

 از تا کند تالش حتی و دهد تکان را جانش بی

 و باريک و پیر های  انگشت: »شود بلند جايش

 خرچنگ مثل اشد باز هم از علی، ی مچاله

 زن دست از را تو  بگیرد، جان که ای مرده

 بار ده را عمل اينااا کرد ول را تو ااا قاپید

 توانی؟ می که ديدی حاال: گفت می زنا داد انجام

 زنااا نیست چیزی رستم فرزند برای کار اين

 عجله: گفت علی به و برداشت زمین از را تو 

 را زشگر و نکرد عجله رستم که طورهمان! نکن

 تو  هم تو زد، سفید ديو سر بر دقیق و محکم

 پرتاب بار چندين را تو  علیااا بزن سبد بر را

 از وقت آنا افتاد سبد در تو  آخرش تا کرد

 کار چه ديدی: گفت و کشید جیغ خوشحالی

 ۀانگیز با کند می سعی علی( 31: همان) «کردم؟

 اينا شود بلند ويلچر روی از فیلم، در بازی

 او به آمده، او خواب به که رستم را هانگیز

 :دهد می

 رستم فرزند خواهم می اينکه از من ۀانگیز»

 آمد خوابم به رستم شب يک که است اين باشم

 دکترهاااا رفت و بست بازويم به بازوبندی و

 روی از روزی باشم، داشته تحرک اگر گويند می

 کی فیلمبرداری دانم نمیا شوم می بلند ويلچر

 ا«افتادم راه روز آن تا شايد شود؟ می شروع

 (30: همان)

 است مرفه ای خانواده به مربوط چهارم فصل

 شده متوجه که اوا دارند الناز نام به دختری که

 از شوند، جدا هم از است قرار مادرش و پدر

ا شود می مخفی جايی در و کند می فرار مدرسه

 به ها کارآگاه و پدر کارکنان محل، اهل پلیس،

 اينکه تا کنند نمی پیدا را او اما ،گردند می او الدنب

: دهد می نشان کارگردان به را او جای رستم

 اوااا شد داخل  و گذشت جمعیت کنار از رستم»
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ا گذاشت می سر پشت را ها پله وقار و شکوه با

 که دریا رفتم او دنبال به منما نبود آسانسور اهل

 از و شد خم رستما بود باز خورد، می بام پشت به

 و خرت و کولرها و ها آنتن میان ازا گذشت در

 فیلمبرداری ۀآماد را دوربینا کرد عبور ها پرت

 بايد و است خط آخر که است معلوما کردم

 شبیه که ديدم را الناز دوربین لنز ازا باشد خبری

 خواب و شده مچاله ، خرپشته  ساي در خرگوشی

 کمک به ازالن شدن پیدا از بعد( 22: همان) ا«بود

 میان در الناز که هايی حرف از فیلمبرداری رستم،

 شود می موجب آورد، می زبان به بیداری و خواب

 خاطر به و بیايند خودشان به مادرش و پدر

 هراسان الناز: »کنند نظر صرف طالق از دخترشان

: گفت ريزان اشک و گريه زير زدا پريد خواب از

 را مامانم منا خودمم بابای فرزند من نه نه،

 منا باشم رستم فرزند خواهم نمیا دارم دوست

 هم از آنها گذارم نمیا مامانمم فرزندا بابامم فرزند

 (21 :همان) ا«شوند جدا

 اين شدن ساخته جريان که ديگری شخصیت

 نام به اروپايی دختری گذارد، می تأثیر او بر فیلم

 را گشسب بانو مستعار نام که است ارجاسبی الیزا

 او برای کودکی از مادرشا اند گذاشته وا بر

 به را الیزا و خوانده را شاهنامه های داستان

 حتی عالقه اينا است  دهکر مندهعالق شاهنامه

 را فارسی زبان کند تالش الیزا که شود می باعث

 زبان به او با: گفت ارجاسبی خانم: »بگیرد ياد

 که فارسی زبان آخر گفتمااا بزنید حرف فارسی

 اما فهمد نمی: گفت ارجاسبی خانما نیست بلد

 رستم فرزند خواهد می چونا کند می احساس

 (02 :همان) ا«بگیرد ياد را فارسی زبان بايد باشد،

 الیزا به فیلم اين در بازی که ديگری کمک

 نگاه دختر به: »اوست افسردگی از کاستن کند، می

 فرزند داری دوست گشسب، بانو: گفتم و کردم

ا شد خندان حسابی دختر ۀچهر ی؟باش رستم

: گفت و نشست من کنار صندلی روی آمد دويد

 انگلیسی به و شد خوشحال پدرشا بگو بگو بگو

 حرف فارسی زبان باا بزنید حرف او با: گفت

 با بايد گفته دکترشا شده افسردگی دچارا بزنید

 ا«فارسی زبان به هم  آن بزنیم حرف خیلی او

 در گشسب بانو داستان، ناي پايان در( 02: همان)

 بازی کرده طراحی را آن خودش که نمايشی

: گويد می فارسی زبان به ها بچه برای و و کند می

 ايران پهلوان رستم، دختر گشسب، بانو من»

 «کنم می انتخاب همسری به را گیو پهلوان زمین،

 که دهد می نشان گونهاين و( 05: همان)

 فرزندان مفیل و رستم  واسط به اش افسردگی

 ااست بهبودی به رو رستم

 نام به افاانی دختری بعدی، شخصیت

 به و شده افسردگی دچار نیز اوا است سوگند

 است مشتاق بسیار ،شاهنامه به مندیهعالق خاطر

: پرسیدم او از: »باشد داشته حضور فیلم در که

 باشی؟ رستم فرزندان از يکی خواهی می چرا

ا است کابلی رستم، رماد رودابه، چون: داد جواب

 ا«هستم بر از را شاهنامه های داستان  هم من

 هم را او رستم ۀاشار به کارگردان( 01: همان)

 سوگند هم تا کند می انتخاب فیلم در بازی برای
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 رستم»: که بدهد نشان هم و کند شاد را

  آن از يکیا شناسد نمی جارافیايی مرز ای اسطوره

 که گويد می و آيد می و شود می بلند دنیا طرف

 او به شود می چطورا باشد رستم فرزند خواهد می

 (21: همان) ا«نه؟: گفت

 که هدفی هر نیز داستان اين در که بینیم می

 سیمرغ جادويی پر و رستم توسط داشته وجود

 محور پهلوانی، عنصر دو اين و کند می پیدا تحقق

ا گیرند می قرار داستان  جريان تمام اساسی

 سیمرغ، پر و رستم کمک به بود توانسته ن،کارگردا

 و ها بچه کننده، تهیه و بسازد مستندی فیلم

 تک مشکل و دارد نگه راضی را آنها ی خانواده

 کمک به نیز ،کردند بازی فیلم در که هايی بچه تک

 دلیل به همچنینا شود می برطرف عناصر همین

 و شاهنامه به نويسنده که توجهی و اهمیت همین

 نکته اين به داستان، از قسمتی در دهد، می رستم

 مهمی و ای اسطوره شخصیت که کند می اشاره

: است غريبه و ناآشنا ها بچه برای چقدر رستم مانند

 شنیده را رستم اسم آنجا و اينجا ها بچه بیشتر»

 فیلمنامه يعنی خواستم، می من که طور آن اما بودند

 ار رستم حسابی و درست ها بچه خواست، می

 بود؟ که رستم گفتی می آنها به تاا شناختند نمی

: گفتند می ها بعضی! بود پرزور پهلوانی گفتند می

 تا پاش داشت، برمی قدم وقتی که بود قوی قدر آن

 سندباد، زورو، آنها،ا رفت می فرو زمین در زانو

 بیشتر را تلويزيونی های شخصیت و تارزان

 و بود  هماند کتاب توی که رستم تا شناختند می

( 5: همان) ا«بودند شنیده را او اسم فقط ها بچه

 نسل از حتماً ما که کند می اظهار همچنین نويسنده

 او به تاريخ معلم يک اينکه از و هستیم رستم

 منقرض کلی به رستم دوران نسل که گويد می

 دود ام کله: »دهد می دست او به بدی احساس شده،

 از يخت،ر هری دلما کشید سوت سرما کشید

 آمد بدم خودم از لحظه يکا کشیدم خجالت رستم

 پس نیستیم، رستم های بچه ما اگر: گفتم دلم تو و

 هايی بچه همین يعنی ما، حتماً گفتمااا هستیم؟ کی

 و میز پشت و هستند خیابان کوچه، تو که

 وگرنه هستند رستم های بچه نشینند، می ها نیمکت

 که نباشند هايی آدم اگر و است کتاب يک شاهنامه

 شاهنامه خود به خود بدانند، رستم تبار از را خود

: همان) ا«رود می يادها از آن های قصه و رستم و

 زبان از خودش اصلی  دغدغ بیان با نويسنده( 15

 ماندن ناشناخته از را اش ناراحتی داستان، شخصیت

 ااست کرده بیان شاهنامه و رستم

 

  کرگدن شازده

 به پسری ماجرای روايت ن،کرگد شازده رمان

 با ورزی کینه خاطره ب که است شازده نام

 جنگجو و خشن کرگدنی به هايش، همکالسی

 اما بگیرد، انتقام آنها از بتواند تا شود می تبديل

 روی زياده قدرآن کرگدنی کارهای انجام در

 از کلی به رفتار، در هم و ظاهر در هم که کند می

 يک به شباهتی ديگر و گیرد می فاصله ها انسان

: بود جوری يک اش قیافه» :ندارد پسربچه

 کلفت، و کوتاه گردن بزرگ، و پهن های شانه

 يک شبیه درستااا آهنی باسن و کمرباريک

( 22: 1251 يوسفی،) ا«بود الساقینمتساوی مثلث

 و شود می کوچک هم مازش حتی آن، بر عالوه

 هرچند ؛ندارد خواندن درس توانايی ديگر

 دلش توی: »است راضی وضعیت اين از دشخو
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 به شده، کوچک مخم آن، جای به اين: گفت می

!« در آن به اين و شده بزرگ دماغم جاش

 او برای توانند نمی که مادرش و پدر (21: همان)

 درمان برای دکترها تمام از ناچار به کنند، کاری

 از بعد هم دکترها اما خواهند، می کمک پسرشان

 که رسند می نتیجه اين به زمال های بررسی

 به را او بايد و کرد کاری شازده برای توان نمی

 مشکل اين گره سرانجام،ا گذاشت خودش حال

 پهلوانا شود می حل سهراب پهلوان دست به

 در است، گیر معرکه پیرمرد يک که سهراب

 گیران کشتی و بوده قهاری گیر کشتی جوانی،

 زمانی و است داده شکست را ديگر کشورهای

 آورده روی گیری معرکه به شده ناتوان و پیر که

 او از و کند می مالقات او با کرگدن شازدها است

 و کردن قلدری با بودن پهلوان که گیرد می ياد

 همیشه ها کرگدن و است متفاوت زورگويی

 و آب با سهراب پهلوان: »اند بوده پهلوانان مقابل

 ها رگدنک طرف يک! بچه دانی می: گفت می تاب

 رستم رۀدو از! ها پهلوان طرف يک و اند ايستاده

  غص از آدما هست و بوده طور همین دستان

 خُبا خوابد می بیمارستان تخت رو بودن پهلوان

 سخت بودن پهلوان قشنگت های چشم جان به

 آوردم، رو کشتی به که اول منم! خیلیا است

 پوريای و رستم با که بعدا شدم ها کرگدن گرفتار

 از شدم، آشنا ها آدم رديف اين و تختی و ولی

 اين از بعد( 03: همان) «آمد خوشم پهلوانی

 تأثیر سهراب پهلوان از کرگدن شازده آشنايی،

 کنار را اش کرگدنی رفتارهای کم کم و گیرد می

 اصلی نماد که را، اش کرگدنی شاخ و گذارد می

 سهراب پهلوان قبر کنار اوست، بودن کرگدن

: گردد می بر اش انسانی شکل به و ندک می خاک

 کرگدن شازده شاخ سهراب، پهلوان قبر سر»

ا چشمش جلو افتاد چاقو  دست مثل و شکست

 روش و پشت برداشتش، بعد زد، زل آن به اول

 و کشید دلش ته از عمیقی نفس کرد، نگاه را

 را آن آخرش پهلوان، تو دل واسه هم اين: گفت

 را شاخ و زد گچن را زمین جا همان! شکستی

 اش پوزه به و کرد خاک سهراب پهلوان قبر بال

 و شد بلندا بود شده کوچک کمی کشید، دست

 شکل آن به را او مادرش وقتیا دويد خانه تا

 (00: همان) ا«شد خوشحال خیلی خیلی ديد،

 صورت به را کرگدن داستان، اين در يوسفی

 و خوردن کردن، قلدری که داده نشان موجودی

 روی نیز و بیهوده کارهای به پرداختن دن،خوابی

 بیشتر، قدرتمندی برای نیروزا های قرص به آوردن

 سهراب پهلوان مقابل، درا اوست های ويژگی از

 بودن پهلوان و است حقیقی پهلوانی که دارد قرار

 شازده کارهای با که داند می سخت کاری را

 بینیم می داستان، پايان درا است تضاد در کرگدن،

 راه که آموزد می سهراب پهلوان از شازده، که

 شاخا است انسانیت راه حقیقت، در پهلوانی

 و کند می خاک او قبر کنار در را اش کرگدنی

 در و ريزد می جا همان نیز را نیروزا های قرص

 درآمده، انسانی هیئت به کرگدن هیئت از که حالی

 ا گردد برمی خانه به

 

 گیری نتیجهبحث و 

  آثار مجموعه در شونده تکرار موتیف يک بررسی
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 با را ما زيادی حدود تا تواند می نويسنده، يک

 او، فکری  دغدغ و شخصی سبک پنهان،  عاطف

 در پهلوانی عناصر موتیف باالی بسامدا سازد آشنا

 او فردی  عالق و توجه نیز يوسفی محمدرضا آثار

 پهلوانی و اساطیری های شخصیت و شاهنامه به را

 های شیوه به اوا است داده نشان خوبی به آن،

 هايش داستان در را مندیهعالق اين گوناگون،

 :است داده نمود

 با داستان مختلف های شخصیت نامیدن  ا1

 سهراب، رستم، مانند شاهنامه پهلوانان اسامی

 ا اااو فرنگیس

 مانند ای اسطوره پهلوانان کردن وارد ا3

 اداستان به رستم

 يک به پهلوانی های ويژگی دادن نسبت ا2

 مانند جديد پهلوان يک ساختن و عادی شخصیت

 اغول رضا

 شدن فراموش ۀدربار نگرانی اظهار ا0

 اکودکان برای آنها بودن ناشناخته و پهلوانان

 دست به داستان های گره کردن باز ا0

 اآنها اهمیت بر تأکید برای پهلوانان

 نـاي دادن رارـق ورـمح اـب یـيوسف 

 تثبیت داستان در را نهاآ مهم نقش ها، شخصیت

 که کند می گوشزد خواننده به گاهی و کند می

 تواند می را زندگی مشکالت از بسیاری حل کلید

 در يوسفیا کند جووجست اساطیر و ها کتاب در

 ما که کند می تأکید هايش، داستان جای جای

 همانا که او راه به بايد و هستیم رستم رزندانـف

  مهربانی و گذشت رام،احت انسانیت، درست راه

 در حتی که آموزد می خواننده بها برويم است،

 جديدی پهلوان توان می ماشینی زندگی دار و گیر

 خواندن، کتابا داد انجام بزرگی کارهای و بود

 قرار الگو و ها اسطوره و پهلوانان با شدن آشنا

 در يوسفی که است اهدافی از آنها دادن

 به و است کرده نبالد را آنها خود های داستان

 داده پهلوانی تم خود آثار اکثر به منظور همین

 ااست
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