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 2تمرین 
 

درآید، عریان  آوازو  پروازرا به  قفس تنتو تا که بشکند  نیازمند، آن هم دلی چون دل دِل. 1

 ی بوم. چُنین بر عرصه عشـقیو آشکار رسوا شده به حدیث 

نـین  ای، چُ درآمـده  روازـپای که چُنین به  شکسته تن طاها، تو قفسِ ای شکستهآری تو  ،آری

 ای. درآمده آوازبه  آزاده

م نقش هر دَ غوغـای، به گـرنرا به زبان  لتـوصرا، حدیث راه تو و  قیتـعاشدلی که حدیث 

 نو کرده است. تفسیـری

را، رنگین بال مرغانـت را   عاشـقتدل  را، مرغ عشـقترا، مرغ دل  عاشـقتدل  نازمآه طاها 

غوغـا، وای   همهدل و آن  اینیشه. وای من از اند زردرابطه، سبز عرفان،  آبی، سِحر عشقدر 

شیدایی طاها،  همهشور، آن  همهمرغ دل و آن  اینو آن همه آواز، وای من از  مرغ دلمن از 

 وای من، وای من.

ای و  داشـته  عاشـقانه عشق، سیر و سلوکی  حضرتریقت عاشقی ط طی، تو در ش، نقاآری .2

نقاشـی، آن هـم در    بُـوم ضرت دوست، آن هـم بـر   به ح عـارفانهو  عاشـقانهو نجوایی   زمزمه

 تجلـی دل توسـت، در   ی آیینـه من، بُـوم تـو    باوربه که به گمان من و  آفرینی نقشی  عرصه

 تو، طاها، طاها. عشـقتو و  عاشـقیحکایت 

ای بر  وا کرده دیوانگویی این حدیث،  فاشای در سرودن این حکایت، در  شده شاعرا ـتو گوی

رنـگ،   هـای  واژه گـل بـا   عشـق ایـن   کتابـت و  عشقاین  حکایـتوم به سرودن بُوم، بر ورق بُ

 رنگ. های قافیه

جـا   خـدا را ، آسـمان  انتهـا  بی، چه مرز بیای، چه  را دیده عالموم نقاشیت، بُ حصارِ نگتَتو در 

 خدا را، تنها به قصد پرواز، وصـل، آواز، ذکر، زمزمه.  های جنگلای.  داده
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. آوابه  آواز، به سرخوشدلت، چه  آسمانالجوردی  کران بیبینم در  می مکررمن مرغ دلت را  .3

 .شادان، چه ناالن، چه فَتان، چه زیباات، چه  اندیشه های سبز جنگلبینم در  دلت را می من مرغِ

یابم در آبی بحر عشق، در آبی بحر عشق طاهـا،   بینم، غرقه غرقه، غریق می من تو را غرقه می

 مرز عشق. بحر بی

کوشد تا رسیدن بـه مراتـب    ور میجد، چه با شُعاشـق دل تو، چه با وَ این مرغِدل،  ن مرغِای

 جد، از ذکر.هاست از طی طریق، از وَ سیمرغ شدن، همان سیمرغ شدنی که تو را حکایت

ی دل تـو را، آن دل خفتـه را، آن    آری آری بگذارم فاش بگویم که مرغ خفتـه  آری طاها، .4

در دل تو مانده بود به اسارت قفس، سیمرغی بیدار کرد، سیمرغی آگـه   مرغ اسیر شده را که

 تن، که خود، دل سیمرغ بـود و دل عاشـق بـود و دل بـه پـرواز،       کرد از اسارت قفس، قفسِ

 دل به آواز.

حضرت حـق،   آن نازنین مرغ عاشـق، آن نازنین مرغ عابد ثناگویگویم طاها،  پدرت را می .5

ِشـبان دعـا، آن نجواهـا و     های مقبول به نیمه آرم طاها، آن زمزمه میهای پدرت را یاد  زمزمه

یادش بخیر، یادش بخیر آن سیمرغ، که خوش هُمای سـعادتی   .ها با تویِ پسر پندها و صیت

 دوست. هنگام به دیدار دوست به وصلِ آمد و بردش، چه نا به

تـو را، وا داشـت بـه     ی هی خفت ی تو را، سرپنجه آری پدرت، آن سیمرغ، دل تو را، دل خفته

 پرواز، به زمزمه، به ثنا، به دعا بر تَن بُوم. آزمودن پرواز، به مشقِ پرواز، به شوقِ

ی این مرغ دل،  ی این عشق، از قصه دیگرم چه گویمت طاها، دیگر چه گویمت نقاش از قصه

ی  از قصـه ی ثنـای ایـن مـرغ دل،     ی آواز این مرغ دل، از قصه ی این مرغ دل، از قصه از قصه

 های تو. پرواز این مرغ دل برای این بُوم تو نقاشی

 کنـد تـو را،    هـا طلـب مـی    آری طاها که تـا سـیمرغ شـدن و رسـیدن بـه سـیمرغ، معرفـت       

 کنم به آواز طاها. کنم به پرواز طاها، دعایت می دعایت می
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 3تمرین 

 شیرازی حافظالدین محمد  خواجه شمس

مآیدگف،تت غم ت تت م تت م؛گفتت، غم تت ماتت م    
م

مگف،تت غم گتت مد آیتتدم؛ تتشم تت مهگفتت، غم تت م تت م
م

م  تتت م بتتت مد تتت    مز مهررررانزا ، گفتتت، 
م

م  یتت ام یتتشم تت  م  ،تت مآیتتدمگف،تت غم مب  م
م

م  همنظتتت مدم تتتد مخیالررر گفتتت، غم تتت مدتتت م
م

مُ  ت تت م  م  م  هم ی تت مآیتتدمگف،تت غم تت م  م
م

مگفتت، غم تت مدتت  م رفتت مگ تت  هم تت ر  م تت  
م

مگف،تتت غم گتتت مدتتتد نرمبتتت م   م بمتتت مآیتتتدم
م

مگفتت، غمب  تت مبتت  یرم تتحمدتت  م تتم مب تتح 
م

تتیمن تت  رم تتحم تت  م رمتت مآیتتدم مگف،تت غمُب ت
م

مشت گف، غم  من شمرعلت م ت م  مدت مآ   م ُم
م

مپ   مآیتتدماتت مد تتدگرم تتشغم تت مد تتدهمغگف،تت م
م

مگفتت، غم رم م  تت م تترم تتح م تتل م     
م

مگف،تت غم  تت  مدتت م تت ماتت م دتت مآام  آیتتدم
م

مگف، غم   ام ش  م ید م  مچ ام ت آ د 
م

مگف، غمب  شمم بظم ت یشم هت مبت م ت آیدم
م

 

م3غمد شت ن د2 م  م  مچت مد شت   دم1د ی ام  ش
م

مغمد ت، ن د4  ی امدت   م  م رمچت مد ت، حندمپ  م
م

مغمد د دنتد6د دنتدمبت مچت مدت مجفت م رم5ب،ت   مد 
م

م8غمدفشت ن د7ب مچ مد شت ی دمِ م رفم  م یشمج ام
م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بویند. که معنای اولی برای بیت مناسبت دارد. صفت زیبارویان. ها که سمن می دهند. آن ها که بوی گلِ سمن می . آن 1

 . چون در کنار عاشقان بنشینند. 2

 . )غم غبار( بنشانند، از مین بر دارند. 3

 ت و جدال و نافرمانی کنند.جویی کنند، لجاج . ستیزه 4

 بندند، نخجیر بند. بند چرمی پشت زین که صید را به آن می.  5

 بندند، ببندند. . می 6

 ها را بگشایند و باز کنند. . چون پای جان 7

 ریزند. سازند، دور می . پراکنده می 8
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منتدد م  مچ مد شت   دغمد ب حم1د م    مییمنف 
م

مچتت مد ب حنتتدغمد شتت ن دمغنهتت رم تت خم  بتت   م
م

ی مِ   یمگ    م2 می د تدد تدغم مگ   ام  مچ م  
م

م4  م تر ب ح امن    ن تدغم گت م  ن تدم3ُ خم هت م
م

م6د  نتدمب دنتدغم رمچ م رم5 مچش ت مرعلمُ   نر
م

م7ب  ن تدممد   تدغم رمِ م  ی م   مپ ه نرمچت م رم
م

م8      م   م   تترم  م  تترم تت م تتهلمپ تتد 
م

م11  ن تد  ن تدغم  م  م10آن ام  م  ماتدد  م9ِ مبک م
م

م13   نتدغمد 12   نتدمچ م  ه  م  م    مآن ام  مد 
م

م  ن تدمب  ن تدغم رمددیشم  گ همم بظم  مچت م رم
م

م15چ م ش، د امن   مآ ندغمنت  مآ نتدم14  م یشممض  
م

م  ن تد  ن تدغم  م  مدت م یتشم   م گت م  د تدم  م
م
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 . یک لحظه. 1

 درک کنند، توجه کنند، التفات کنند..  2

 ضافه تشبیهی(.روی مهر و محبت )ا.  3

 . اگر آگاه باشند )که دعای سحرخیزان مستجاب شود(. 4

 رنگ شبیه شده است، اشک سرخ فام. . کنایه از اشک خونین که به لعل اناری 5

 سازند. . روان می 6

 شود. برند، آگاه می یابند، پی می در می.  7

 گمان کند که آسان است..  8

 م است.از فکر، مراد از فکر و اندیشه خا.  9

 جویی. چاره.  11

 اند و دومی به معنای بازمانند. . به ترتیب: در مانند نخست به معنای معالجه 11

 . بهره و ثمر و سود و حاصل دارند. 12

 بر دار آویزانند، بر سر دارند..  13

 درگاه آستانه حضور..  14

 کنند. اعتنایی می ناز و بی.  15
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  4ن تمری
 

م!مب امچ مبم مآ     د  د 
م  م ج م  م  مبم مآ     

مبم مد  رغم   غم   مب ش
مگ   مث  م رمدرمغِگ  مد  م م ت م ش

م

م ن،ظ  مبم  من   م   
ی   م م ی    م  آمغن مِ می   غمن مِ م ت

ممد  مآا م مچش رم مگ  رمد م  ج م  مُد ت
مج م  ما م  م  ،ظ ندمد  مآا

م

م ند  م رم شمب  م   ندم م تممغد  د 
یشم  م  شمب یشم  ی  م   مد    م  

مگ ید:مد م ر م رمب  مب  مالخمم  لماج د 
م  م    رما غم   غ
م.  مب یمرما غمب ی 

م

م  م   م   ،رمآی م ب،رمد مد   م رر...مآب ....غمد  د مب ا
مد ما أ غمآ !م ج م ب،ر مآ 

م

م   ،رمآی مج یرمبم  مب  مب    
م  ندهمب   ، مگ  رغمج یر 

مد د غمُب   م ت   مب  مب    م درم  عم عل من ر  م ج
م

مگ ی د.م  م ر م رم  م م   مغ د ب  مب  م  ر مغد  د 
 ب  امث رث هد م



  

7 

 
 

 

 5تمرین 
 

 سین تمرین

در سوسـنگرد   1چشـم و سـتَنبه   پـوش و سـیه   چُرده و سیه مردی سیه

ـ   رِشمال سَ فروشـان   سـرخاب  داالنِ رپیچِگذر سه راه نه رسیده بـه سَ

پسـتان   سکنجبین و سه»داد که:  و سرود سحرآمیز سر می نشست  می

 .«الطیب، مثال به سه عباسی و سنبل

 شین تمرین
بـا شیشـه    انگیـز  شراب سرخ شرور شهر شیراز، شباهتی شبهه  شیشه

 شراب سرخ شرور سر تراشیده شهر شهسوار داشت.

 تمرین 

 کاف و گاف

ردنـاک بـود، بـه    خـود را کـه گَ   4گَـرّای  3در گرمگاه 2مرد گردن شخی

ببر تا  7بر کُول بگذار و به کهف 6فرستاد. و سپس گفت: کَوار 5گازُرگاه

 خوانند. 8گر تو را کرفه

 ر تمرین
 رستاخیز، رستگار خواهد بود. در روزِ 9مرد رَش

 رفت و روب در روز روشن جایز است.

 در آخر ضرر کرد. 11مرد مرزوق م تمرین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . پهلوی، تنومند، قوی، ستبر. 1

 متکبر.. شخص  2

 . ظهر، هنگام ظهر. 3

 . بنده، غالم. 4

 خانه. . رختشوی 5

 . سبد. 6

 . غار. 7

 . نیکوکار. 8

 عادل..  9

 .مند و خوشبخت بهره. 11
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 6تمرین 
 

 

 دار را به کاسه گرفتن وا داشت. کاظم کاسه کوزه. کاغ کاغ کالغان، 1

 کاغ کاغ: آواز کالغان

 دار: صاحب قمارخانه کاسه کوزه

 کاسه گرفتن: ضرب زدن

 

 زری، کاکویی کاکوش رنگ خریدن. برای کاکل∙ کاکوُ با کاکو. 2

 کاکوُ: دایی

 برادر∙: کاکو

 کاکویی: پارچه نفیس

 کاکوش: بنفشه

 

 ید، کُرکُما رها کرد و بگریخت.چون کَرکَرک کَژپایک بد. 3

 کرکرک: سبز قبا

 کژپایک: خرچنگ

 کرکما: شبدر

 

ی کوچکی گوشت گوسفند به دهان گرفت  گُربَگک گرم شکمی کرد و سپس، تکه. 4

 و برفت.

 گربگک: گربه کوچک

 خوردن گرم شکمی: زیاده
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 7تمرین 
 

گهتتت م همغیتتت م   م رمپتتت  م مجتتت امآ
م

مآهم تتتتتت م مگ یتتتتتت م تتتتتتر گ ب م هم
م

رمِ م  م مبتت  م تتشمدرمخررم    همبتت  م   
م

مب  مچ م د مِ مب  غمد مبت  م  بت م همدرم
م

 

توانایی، بر همه چیـز بینـایی، در همـه حـال دانـایی، از عیـب        و همتایی، قیوم الهی یکتای بی -

 ز به تـاجِ زَّفرمایی، مُعَ هایی، شاهنشاه فرمان صفایی، از شِرک مبرایی، اصل هر دوایی، داروی دلمُ

 مُلک خدایی.  به تو رسدیی، کبریا

 مِهر تو ما را جهاز، شناخت تو ما را امان، لطف تو ما را عیان.تو ما را جواز،  الهی نامِ -

کـس کـه    الهی ضعیفان را پناهی، قاصدان را بر سر راهی، مؤمنان را گُواهی، چه عزیز است آن -

 تو خواهی.

نهایـت، ای ظـاهر    بَـدایت و ای آخـر بـی    ل بیعدد، ای او مدد و ای واحد بی بی ای خالقِالهی،  -

 منـت،   فکـرت و ای بخشـنده بـی    ذلت، ای مُعطیِ بـی  یِ بیسیرت، ای حَ صورت و ای باطن بی بی

هـا، ای   ای داننده رازها، ای شنونده آوازها، ای بیننده نمازها، ای پذیرنده نیازها، ای شناسنده نام

ع بر حقایق، ای مهربان بر خالیق عذرهای ما بپذیر که لِها، ای مبرا از عوایق، ای مُطَّ رساننده گام

های ما مگیر که تو قوی و ما حقیر، از بنده خطا آیـد و زلـت و از تـو     تو غنی و ما فقیر و بر عیب

 عطا آید و رحمت.

الهی، ای کامکاری که دل دوستان در کَنَف توحید تو است و ای کارگذاری که جـان بنـدگان    -

است، ای قهاری که کس را به تو حیلت نیست، ای جباری که گردنکشـان را  تو  تقدیردر صدف 

نیست، ای کریمـی کـه   گریز  تو تو را از بالیِ با تو روی مقاومت نیست، ای حکیمی که روندگانِ

 تا سرگردان نشویم. آرتا پریشان نشویم و در راه  دارآویز نیست، نگاه  بندگان را غیر از تو دست
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بحانی، نه محتاج زمانی، و نه آرزومنـد مکـانی، نـه    در کمال سُحمانی، در جالل ر ،الهی -

جانی، بلکه جان زنده بـه چیـزی    تو ماند و نه به کسی مانی، پیداست که در میانِ کس به

 ی.ـاست که تو آن

کجا باز یابم آن روز که بودی و من نبودم، تا بـاز بـه آن روز رسـم میـان آتـش و       ،الهی -

 .نه خود را یابم به نبود خود خشنودمیابم پُرسودم، ورتی آن روز دو گی دودم، اگر به

نـا کِشـته را از آب    ،چه نخواستی چه آیـد، و آن را کـه نخوانـدی کـی آیـد      از آن ،الهی -

و ناخوانده را جواب چیست؟ تلخ را چه سود اگرش آب خـوش در جـوار اسـت و    چیست؟ 

 ل در کنار است؟که بوی گُ خار را چه حاصل از آن

 فراخت هرچه غیر از تو بود بینداخت.هرکه تو را شناخت و عَلَم مِهر تو اَ ،الهی -

مآام  م  ما م  م   ب مج ام  مچ م  تد
م

م تت ام  مچتت م  تتدمب  نتتدم م  تت رم مبتت ام
م

م ی  نتت م  تترمبتت م  مجهتت نشمد شتتر
م

م ی  نتت ماتت مبتت م  مجهتت ام  مچتت م  تتدم
م

از  شناختنتو را نشاسد را او تاریک، تو را هرکه تو را شناسد کار او باریک و هرکه  ،الهی -

 گذشتن است. پیوستن از خوداست و به تو  رستن تو

 گزیدم. تو حضرتِ بر من آراستی خریدم و از هر دو جهان دوستیِ ،الهی -

 اگر طاعت بسی ندارم در هر جهان جز تو کسی ندارم. ،الهی -

 جهان شیدا شدم، نهان بودم و پیدا شدم.تا به تو آشنا شدم از خلق جدا شدم و در هر  ،الهی -

بنده چیست؟ کار  چه ندارد چه باید. کوششِ ازل چه برآید و بر آن از بنده با حکمِ ،الهی -

 ی تواند؟خویش کِ خویش نجاتِ جهدِ تو دارد، به خواستِ

و ست نه با یاد تو غـم، خصـمی    ر شادیعالم، نه به آخِ م و ای نوازندهِرَکَ ای سزایِ ،الهی -

 م.شفیعی و گُواهی و حَکَ
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نمایی، درویشان را غم و اندوه دهی، بیمار کنی و خـود   تو دوستان را به دشمنان می ،الهی -

از خاک آدم کنی و با وی چندان احسـان  بیمارستان کنی، درمانده کنی و خود درمان کنی، 

رضـوان   کنی، سعادتش بر سر دیوان کنی و به فردوس او را میهمان کنی، مجلسـش روضـه  

ن در علم غیـب پنهـان کنـی، آنگـه او را     کنی، و خوردن آ کنی، ناخوردن گندم با وی پیمان

ها گریان کنی. جباری تو، کار جباران کنی، خداوندی تـو، کـار خداونـدان     زندان کنی و سال

 کنی، تو عِتاب و جنگ همه با دوستان کنی.

  جز تو پناهم نیست. از پیش خطر و از پس راهم نیست. دستم گیر که  ،الهی -

 آویز ندارم و عذرم بپذیر که پایِ گریز ندارم. دستم گیر که دست ،الهی -

ام، اگر تو را پرستم، و اگـر نـداری، خـود پرسـتم، نومیـد       خود را از همه به تو وابسته ،الهی -

 مساز بگیر دستم.

ل هـر برگشـته، و ای   منظر، ای دلیـ  ای دور نظر، و ای نیکو حَضَر، و ای نیکوکار نیک ،الهی -

ساز هر بیچاره، و ای آرندهِ هر آواره، ای جامع هر پراکنـده، و   راهنمای هر سرگشته، ای چاره

 ای رافع هر افتاده، دست ما گیر، بخشنده بخشاینده.

کار، آن دارد که با تو کاری دارد، یار آن دارد که چون تو یاری دارد، او که در هر دو  ،الهی -

 هرگز کِی تو را بگذارد. جهان تو را دارد

در سَر گریستنی دارم دراز، ندانم از حسرت گِریم یا از ناز، گریسـتن از حسـرت بَهـرِ     ،الهی -

 ست دراز. ای یتیم و گریستن شمع بَهر ناز، از ناز گریستن چون بُوَد، این قصه

ز یـاد تـو دل   که صحبت تو اَرزیدم، الهی نه جـز ا  الهی، یک چند به یاد تو نازیدم، اینم بس -

جان کِی توان؟ الهی یاد تو در میان دل و زبان  دل و بی است، نه جز از یافت تو جان، پس بی

 است و مِهر تو میان سَر و جان.

شاد بدانیم که اول تو بودی و ما نبودیم، کار تو در گرفتی و ما نگرفتیم، قسمت خود الهی،  -

 نهادی و رسول خود فرستادی.
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جای ناکردی از نیکـی   لب به ما دادی به سزاواری ما تباه مکن، و هرچه بهط هرچه بیالهی،  -

 به عیب ما از ما بریده مکن، و هرچه سزای ما ساختی به ناسزایی ما جدا مکن.

 چه تو ما را کِشتی آفت ما، از آن باز دار. چه ما خود کِشتیم به بَر میار و آن آنالهی،  -

تـر از جـانی و    برتر از آنی و دورت پندارنـد و نزدیـک   دهند و از نزدیک نشانت میالهی،  -

ـ    های جوانمردانی، حاضر دل موجود نفس گفتـی و   خـود  ی کـه ـهای ذاکرانی، مُلکـا تـو آن

 .یـآنکه گفتی  چنان

ای از شـراب محبـت بـر دل مـا      در این درگاه همه ما نیازمند روزی باشیم که قطـره الهی،  -

 م آمیزی.ریزی تا که ما را بر آب و آتش بر ه

 دیگران مست شرابند و من مست ساقی، مستی ایشان فانی است و از من باقی. ،الهی -

م  تتت ماتتت أ م  مج  تتت م مجتتت  مآ    
م

م تتتتت غماتتتتت أ م  م  نتتتتت م م   مآ    م
م

م قه  م شم  م عم م مد،  ن مات یرمات 
م

م  نتت م تتشم  م یتتشمبتت م  م قتت  مآ    م
م

 یابم. جویم و تو را می یافتم، اکنون خود را می جستم خود را می روزگاری تو را می ،الهی -

 سر آمد. هر ما بهتو اثر آمد دیگر مِ هرِتا از مِالهی،  -

ای مهربان فریادرس، عزیز آن کس که او با تو یک نفس، نفسی که آن را حجاب ناید الهی،  -

 از پس.

یم از من بزرگـوارتر  گَهی به تو نگرم گو !کیست زارترگرم گویم از من گَهی به خود نِ الهی، -

  !کیست

 ای سزای کَرم، ای نوازنده عالم، نه با وصل تو اندوه است و نه با یاد تو غم.الهی،  -
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 8تمرین 
 

ِ ِهنرپیشهِاشک 
 

گِریم تمام شد. هنرپیشه آماده رفتن به صحنه بود که خبر مرگ کودکش را شـنید.    راوی:

ای نبود، تصمیم گرفت جلوی  ت. چارهگذش سرعت می کردند. وقت به تابی می تماشاگران بی

 .مدی بودی کُ او هنرپیشه. پرده ظاهر شود و ماجرا را برای مردم بازگوید

*** 

هـا رقصـید در تـاالر. بانـگِ آفـرین بـا        . خنـده در فضا پیچید فریاد نشاط و شادمانیِِِراوی:

شـد،   احسـاس ی انبوه جمعیت زِ شوق دیدنِ او موجی از  ها صحنه را لرزاند. توده زدن کف

 گرم و آتشین. احساس

همه احساس را، بـا تمـام قلـب، امـا، کـودک مـن مُـرد.         پذیرم این پذیرم، می میِِ:هنرپیشه

 کنم امشب ......... . خواهش می

 صدا برخاست از هرسو: سالن از جا کنده شد. فریادِ تحسین یکِِراوی:

هـا   آلـودش، بـه دل   ضمونِ غـم ست، م ست، استادِ هنرمندی یگر خوبیآفرین، بازِِ:تماشاگران

 .......  آرد هایش خنده می بخشد، اشک نشئه می

 ..... ..... کودکِ من مُرد! دوستان باور کنید، این حرف بازی نیستِِ:هنرپیشه

باور کنید این  .جان عزیزش را ببینم، بوسه بر رویش زنم خواهم برای بار آخر، جسم بی می

 . ........ حرف، بازی نیست

 ،یـافتم  اش مـی  کاشتم، در خنـده  های او می ی لب م آرزوی زندگانی را، درون غنچهمن تما

اش، خسـتگی از تـنِ مـن دور     های گرم و ساده با نوازشهای کوچک او،  شب با دست نیمه

 .  خشک شد، پژمرده شد ...... ،ی امیدهایم آن سرچشمه امشبشد.  می
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 . بازی نیست، بازی نیست ...... این حرف باور کنید

هـا در   جملـه  جا گردید. این تـک  ها جابه صندلی .ریز بر سالن مُسلط شد ای یک خندهِِراوی:

 آمد که: گوش می

  ،سِحر است، افسون است، بازی نیست بازی را نِگر،ِِ:تماشاگران

  ،شوری در نهان دارد ،باید او را غرق گُل کرد

 هد ..... .د دهد، جان می افروز است، گرمی می زبانش، آتش

دل درون سینه تنگی کرد، مغزش داغ شد، دیوانه شد، یاد آهنگی که نـاقص مانـد،    ِِراوی:

گُلزاری که پَرپَر شد، نهالِ نورسی کز بوستان گُم شـد، یـاد فرزنـدش، گُلشـن آوازهـایش،      

 آورش، آتشی افکند بر جان. ی امیدبخشِ زندگانی نغمه

 ها؟ پس چرا؟ دارند این پس چرا باور نمیِِ:هنرپیشه

ها درهم دوید. نقـش دردی بـر    او ترکید، اشک با رنگِ گِریم آغشته شد، رنگ بغض ِِراوی:

 . ..... جبین وی نشست، دیدگان را بست، از پا تا به سر لرزید

 آمیخت در هم. ها ها، سرود خنده رق شادیها صحنه را پوشاند. عطرِ یاسمن با بَ گُل دسته

 زد: ها، فریاد می زد در میان شاخه چنگ می

 ......  بازی نیست ،نوگُل من مُرد، بازی نیستِِ:هنرپیشه

 محمد عاصمی
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 9تمرین 
 بی  اال مثنمی81نامه/  نی/ ممالنا

م  تتدم رمحکایرر چتت اممنرریدشتت  م  م
م

م  تتتتدم رمشررررکای  بتتتت مجرررردایی  مم
م

م نتتتدم یده تتتحمن  تتت، اماتتت م تتت  مدُمم
م

م نتتتتتدم  منف تتتتت  م تتتتت  م م امن ر دهم
م

م  خ تت   مبتت  ب م تت م م تت م م  مبتت
م

ماتتتت مد تتتت ی م تتتت  م   م  تتتت،  خم
م

مب م  رم  م   م  ندم  م  تلمبت یش
م

مبتت یشمدتت  مج یتتدم   گتت  م  تتِلمم
م

م تتشمدتت مبتت مج ع ،تترمنتت  ام تتد 
م

مجفتت مدتتدم  ام مب  تتر  ام تتد م
م

مبتت  م تتدمیتت  م تتشمبتت م  تترم  م تتِشم
م

م تتت م  تتت   م تتتشُجم  م   ام تتتشمنتمم
م

م م تتشم   من  تت مِ تت م تتشم  من رتت 
م

مآامنت  من  ت مر یمچش م مگت شم  م
م

ماتشم  ت،  من  ت مج ام مج امِ مماشمِ م
م

مجت ام  ت،  من  ت مر یم  م  م یِدمم
م

مآاشم   م یشمد نگمن  م من  ت مدت  
م

مب  تت م یتتشمآاتتشمنتتد   من  تت مدتت  م
م

م،تت   نتتد منتترمبُم تت م تم م شتترمآاتتِشم
م

مج  شم شرم  ت م  نتد م ترمب،ت  م
م

م یتتتدنتتترمم یتتتفمب  تتت م  میتتت   مدُم
م

یتتتدمبتتت  م تتت مبتتت یشمپتتت  همپ  هم م  
م

مب چتت منتترم بتت  م ما یتت درم تت م یتتد 
م

مب چ منرم     م م شت، درم ت م یتد م
م

م  تتتدمُپتتت مبتتت ام رمرممتتتدیثم  هِمِنتتت
م

م  تتتدم ج تت ام رمب  م شتتتِرممدهتت م
م

مبت شمن  ت م ر  م یشمب شمجتحمدتر
م

م  م د ام  م شت،  مجتحمگت شمن  ت م
م

م  م تتتت م تتتت م   بتتتت مد  تتتت هم تتتتد
م

م   بتتتت مدتتتت م تتتت  ب مب تتتت  هم تتتتدم
م

تت م  م م  مدتت  من  تت بتت مُگتت   بتت مگت
م

م  مچ اما مپت  من  ت ما مد  ام  مآام
م

مب  تت مجتتحم تت برم مآدتتشم تت  م تتد
م

م تت غم   شم یتت م تتدم    مب  تت مدرم
م

م  ن  دتتتدممتتت رمپ ،تتت مبتتت  مبتتت  
م

مپتت م تت شم  اتت همد یتتدغم  ر تتت  م
م
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 11تمرین 
 

ِمِپسرشیِآبراهامِلینکلنِبهِمعلِ ِنامه
 

اما بـه   ها صادق نیستند. مه مردم عادل و همه آندرس بدهید. او باید بداند که ه به پسرم

پسرم بیاموزید که به اِزای هر شیاد، انسان صدیقی هم وجود دارد. به او بگویید به اِزای هر 

شـود. بـه او بیاموزیـد در اِزای هـر      جوانمردی هـم یافـت مـی    سیاستمدارِ خودخواه، رهبرِ

 دشمن، دوستی هم هست.

یـک دالر   ،به او بیاموزید اگـر بـا کـار و زحمـت خـویش      گیرد، اما دانم که وقت می می

کاسبی کند، بهتر از آن است که جایی روی زمین پنج دالر بیابـد. بـه او بیاموزیـد کـه از     

بـر حَـذر داریـد. بـه او     باختن پند بگیرد و از پیروز شدن لذت ببرد. او را از غبطه خوردن 

توانید به او نقش مؤثر کتاب در زنـدگی   خندیدن را یادآور شوید. اگر می نقش و تأثیر مهمِ

در دلِ آسـمان دقیـق    پـرواز کند. به پرندگان در حال  تعمقرا آموزش دهید. به او بگویید 

 کنند دقت کند.  های درون باغچه و زنبورها که در هوا پرواز می شود. به گل

بـه قبـولی    که در مدرسه بهتر این است که مردود شود، اما با تَقلُـب به پسرم بیاموزید 

ها، گردنکش باشد. به او بگویید  کش ها، مالیم و با گردن ه پسرم یاد بدهید با مالیمنرسد. ب

به عقایدش ایمان داشته باشد، حتی اگر همه برخالف او حرف بزنند. به پسرم بیاموزید که 

 رسد انتخاب کند.  ها را بشنود و سخنی را که به نظرش درست می همه حرف

 توانید به پسرم یـاد بدهیـد کـه در     ی را به پسرم آموزش دهید. اگر میهای زندگ ارزش

تبسم کند. به او بیاموزید که از اشک ریختن خجالت نکشد. به او بیاموزیـد کـه    اندوه اوجِ

 معناست. گذاری برای دل، بی تواند برای فکر و شعورش مبلغی تعیین کند، اما قیمت می



  

17 

 
 

 

ایستد و  داند پای سخنش به می حقو اگر خود را بر  به او بگویید که تسلیم هیاهو نشود

 بجنگد. قُوابا تمام 

در کارِ تدریس به پسرم مالیمت به خرج دهید، اما از او یک نازپرورده نسازید. بگذاریـد  

که او شجاع باشد. به او بیاموزید که به مردم اعتقاد داشته باشد. توقـع زیـادی اسـت، امـا     

 سال بسیار خوبی است.سن و  نید، پسرم کودک کمتوانید بک ببینید که چه می
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 11تمرین 
 / ستایش خِرَ  فر اسی

مدتتت منتتت  مبد  نتتتدمجتتت ام مِبتتت ت .م1
م

م تتتحم یتتتشمد اتتت م ندیشتتت مدت ن تتت   م
م

مبد  نتتتدمنتتت  م مبد  نتتتدمجتتت  .م2
م

م ب  تتتتتتت  مبد  نتتتتتتتدم    م هِمم
م

تت   ام تت ه .م3 مبد  نتتدم  تت  ام مگت
م

م م تتت هم من ب تتتدم م هتتت مب   نتتتدهم
م

مِ من  م منشت ام مُگ ت امد ات م  ت .م4
م

م مدتتت م تتتدهمپ کتتت م  تتت من   نتتتدهم
م

مدتتتت مدم  تتتتتدگ امآب ی  تتتتتدهم  .م5
م

منم  تتتترغم  نجتتتت ام  مد   تتتتدهم  م
م

من  یتتتدمِدتتتتد من تتتتحم ندیشتتتت م  ه.م6
م

م اتتت م  منتتت  م م  مج ی تتت ه تتت م  مدتمم
م

یشمگت ب  امد ت   .م7 م  شمب چ م 
م

من  دتتتتدمِدتتتتد م  همجتتتت ام مبتتتت  م
م

م گحی تتدمب تتربتت  مگتت م تت شمد.م8
م

مب تتت ام  مگحی تتتدم تتت مد  تتتدمب تتترم
م

م،  امند ندم  م  م  مچ مب ت ُ م.م9
م

مم مم  تتت ا  م مد تتت د تتتدگرم  مدم یتتتد 
م

مب  م  م مج ام  مب رم ت جدم   .م11
م

تت ،ِ مم م تترمُگ جتتدم    م  م ندیشتت م ت
م

مدتتدیشمآرتتِ م أ م مجتت ام م دتت ا.م11
م

م تتت،  مآب ی  تتتدهم  م تتترماتتت  ا م
م

م.م12 م ، م ت  د مب ، شمد یدم  مبت
م

م تتت م تتت  م تتت  مییمدرمِ مگف،تتت  ِمم
م

تترم مج ی تتدهم  ه.م13 مپ  تت، دهمد   
م

مدتت مف بتترمدتت مب  تت نشم تت  امن تت هم
م

مُدتتت ت مب  تتت م  نتتت مُدتتت ت متمانرررا.م14
م

مِ م  نتتتتتشم رمپ تتتتت مُد نتتتتت مُدتتتتت ت م
م

م.م  م یشمپ  همد ا م  شمگ همن  ت 15
م

مِ مب تت،رم تت م ندیشتت م  م  همن  تت م
م

*** 
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مبتت  م  تتِفمم  تت ام  مب    تتِدم.م16
م

مدتتتدیشمج ی تتت مگفتتت،شم نتتتد مبتتت   م
م

م.م  تت اماتت مچتت م    مد تت  م  مِبتت ت 17
م

تتت دهم  مد بتتت   م م تتت مگتتت ِشمن   ت
م

م.مِبتتت ت مِد،تتت م  مب چتتت م یتتتح مدتتتد  18
م

م تتتتت، یشمِبتتتتت ت م  مِدتتتتت م  م  ِهم   م
م

مگشتت  م.مِبتت ت م ب  تت  م مِبتت ت م ر19
م

مِبتت ت م  تت مگ تت  مدتت مبتت م  م تت   م
م

م تت م یتت م  ررم مُ م.م  م  م تت    ن م21
م

تت م  رم تت مبح نتترم م  یت م تت م م  یت
م

م   ام.مِبتتت ت ما تتت هم م تتت  م   تتتش21
م

م  تتت امنم  تتتدمب تتترم تتت    امیتتتیم
م

م.مچتت مگفتت مآامب    تتدم تت ِ مِبتت ت 22
م

م تتتت م  نتتتت مِ مگف،تتتت ِ م  مد بتتتت   :م
م

م.م  تترم تت مِبتت ت م  منتتد   مِ مپتت ش23
م

یتتشم رتتشمگتت   م  م تت  هم م مبتت یشم 
م

م  نتتتتت مب  نتتتتتدمِ مشتتتتت    م ی  .مبُم24
م

م  ب تتت امبتتت یشمد   نتتت م  نتتتدمِ مم
م

م.م  م  یتترمدتت مبتت م  م تت   م  ج  تتد25
م

مگ  تتت، مِبتتت ت مپتتت  م    مدتتت مد تتتدم
م

م.مِب ت مچشِ مج ام   مچت امد  ت  26
م

م  چشتت م تت   امجهتت امنت تت ُمماتت مدرم
م

م.مُن  تتتت مآبتتتت ی شم  م تتتت   27
م

م تت مپتت  من همتت امجتت ام  تت م مآِامم
م

مگ شم م د ام  مپ  ما مچش م   م .م28
م

مگ تت ام تتحیشم تت م  تتدمن تتیم مدتتدمدرم
م

م.مِبتت ت م  م مجتت ام  م تت میتت   م تت،   29
م

م گتت م تتشم تت، ی م تت میتت   م تت    م
م

م    مچ م  من   مگف،شمچ ممک   !م.31
م

م  م یتتشمپتت مد تت م تتهب ی شمچتت مدتت  م
م

م م   گتتت ِ مجهتتت ام.ماتتت یرم تتت  ه31
م

مدم  تتتترمب تتتترمآ تتتتک  م منهتتتت ام
م

م ام  همجتتت  .مدتتت مگف،تتت ِ م  ن تتتدگ32
م

مد مگ ،رمد ت  م مدت مبت م ت مد ت  م
م
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م.مِ مب م  نشترمچت ام ت شمدشت   33
م

تتت  م م  مآ تتت ب،شمیتتتیم  تتت امنت  ت
م

تتُ ش34 م.مچتت م یتتد  میتت درمدتت م تت خم ت
م

مدتتتد نرم تتت م  نتتتشمن  دتتتدمدتتت مُدتتتشم
م

م.م  مآ تت  مد یتتدم تت م  نتترم   تت 35
م

تتتم مگتتت ب  ام  مُن  تتت م م  یتتت م  ت
م

میتتد.م تت میتتح  امِ منتت چ حمچ تتحمآب 36
م

مدتتتتتد اماتتتتت ما  نتتتتت یرمآ  مپدیتتتتتدم
م

تت37 م مگتت ب  ام یتتشمچهتت  م  یتت م .م ت
م

م   گتتتتت  م نجم مدرممدتتتتت آ   همدتتتتترم
م

م.میکتتترمآاتتتشمدتتت م تتتدهما د تتت  38
م

م  تتت امآ م مدتتت  م  مِدتتت ما تتت همبتتت  م
م

 

 ، منمچهر/ شاهنامه فر اسی

م  تت ام  تت نرمگتت ب، مدتت مچ تتگ
م

م1دتت مپ کتت امپتت   م ما تتِ مبتتدنگم
م

م   ، قتتتتت  ماکتتتتت   مدتتتتت  نُ م
م

ی تت، م م2چتت مآاتتشمدتتد مدتت مامتت م 
م

مگ  ن مچ ت امُدتدم ت مِ ت د ام ت ش
م

تت شم م3 تت م تتدم  ب،تت م  تتحماتت مِ  فت
م

من  م    م  مگت  مچت امپ تِلم  ت 
م

م4د آ تتدمیکتترما تت مب تتد مدتت م  تت م
م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 پیکان: نوک تیز تبر و نیزه و سنان. . 1

 ی تیز پوالدین و تیر خدنگ در دست گرفتم(. معنی بیت: )کمان شاهانه را با تیزه

 ریختن: آوردن، زدن.  تکاور: تیز رو، تیزپا، نیرومند.  . عقاب: مجازاً اسب. 2

 ی آتش شتابان و پیوسته بر او تبر زین فرود آوردم(. معنی بیت: )اسب بادپای را با شتاب راندم و چون شراره

، سخت و محکـم  کوبند. سندان سر: وجه شبه ست سخت و فلزی که مسگران و زرگران و آهنگران بر آن فلزها را می سندان: ابزاری. 3

 که زیر کاله خود پوشند. بودن. دوخته شده: پیوسته و بسته شده. مغفر: زرهی 

 های من بر سندان سرش، مغز با کاله خود به هم پیوسته و دوخته شد(. معنی بیت: )چنان پنداشتم که از شدت ضربه

 شمگین که شمشیر هندی در دست داشت(.معنی بیت: )ناگاه دیدم که از میان غبار دشت نبرد بیرون آمد. چون پیل خ. 4
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مچ تتتت امآ تتتتد م تتتته ی   مگ تتتت ا
م

م1 حم  غم ت هم نهت  مب  بتدمدت مجت ام
م

مِ  م ند م ت،  م م تشم نتد م  نتگ
م

م2شما م رمآیدمد مچ تگب رمُج ،ت تمم
م

مچتت مآ تتدمدتت منح یتتِیم تتشم تت ب   
م

م3 تتشم  مچت  تت مچ  تت رم تت   غم    م
م

مگتتتت ب، م   د تتتتدم تتتت ِ م ر تتتت 
م

یتتشمد گ  تت، مدتت م تت   ِ م تت  م م4ِ م 
م

م   مدتت م  تت شمدتت مچتت مپ تتِلمفیتت ا
م

م5دتدیشمآب تت شم  ت م مُگتت   م  تت ام
م

مگ نت مبت   مچ م ب  دهم دم  هغم یش
م

م6      مد گ  تتتت م  م تتتت  م  تتت م
م

منشتتتت  م مبتتتت  ِ مد  دتتتت ام م تتتت ه
م

م7گتت  همدتت مبتت م تت م تتدهم    تت امب م
م

م تتتتت   م مپ تتتتت  هم هم م  مبتتتتتح  
م

م8ب  تتتدهمپدیتتتدمآ تتتدم نتتتد م تتت   م
م

مچتت مدشتت  دمگف،تت ِ م تت   غم تت ه
م

م9د  ب  بتتت ماتتت م تتت همبتتت خم تتت هم
م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 زنهار خواستن: امان طلبیدن، ایمنی خواستن. گمان آمدن: پنداشتن، گمان کردن. . 1

 خواهد(. گونه پنداشتم که کوه برای حفظ جانش از او امان می معنی بیت: )ای پادشاه این

 به چنگ آمدن: به دست آمدن. جستن: تعقیب کردن، زیرنظر داشتن.. 2
 آید(. گرفتم، او را زیرنظر داشتم تا دریابم در کدام فرصت مناسب به چنگم می ورزید و من به آهستگی پیش می عنی بیت: )او در هجوم شتاب میم

 چنگال دراز کردن: دست دراز کردن، دست پیشی بردن.سرافراز: فخر کنان، به خود نازیدن. . 3

 من آمد من از روی اسب دست فرا پیش بردم(.معنی بیت: )هنگامی که او با سرافرازی نزدیک 

 رگسستن: قطع کردن، جدا کردن، بریدن.ب. 4

 معنی بیت: )کمربند آن مرد دالور را گرفتم و او را چون شیر از زین جدا کردم(.

 ام او را چون پیلی جنگی بود بر زمین زدم(. معنی بیت: )با این دستان آهنین و کمربند پهلوانی. 5

 روب برگاشتن: روی برگرداندن، پشت کردن، گریختن، دست کشیدن.شته، مغلوب شده، از پا افتاده. افگنده: ک. 6

 گونه خوار و ذلیل کشته شد، سپاه از جنگ دست کشید(. معنی بیت: )هنگامی که شاهشان این

 جمعی. دستهگروه: همگی،  هم جا سپاهان. مردمان: در اینشدن: گریختن، رفتن، وا ماندن، باز ماندن. . 7

 معنی بیت: )سپاهان همگی به هر سو از پست و بلند بیابان و کوه گریختند(.

ی  ده و دوهزار: دوازده هزار، دوازده هزار از اعداد مقدس ایرانیان باستان اسـت و حضـور دوازده هـزار سـپاه در هـر نبـردی نشـانه       . 8

 ست برای پیروزی ایرانیان. یمنی و نمادی خوش

 (.نبرد دوازده هزار سوار و پیاده از پا درآمده دیده شد یدانمعنی بیت: )در م

 کاله تا کاه برافراختن: کنایه از عزت و بزرگی یافتن، افتخار و مباهات کردن، نازیدن و تفاخر.. 9

 های سام را شنید بسیار بر خود بالید(. معنی بیت: )هنگامی که شاه گفته
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مچ م   م  م  مآ دمد م   شم ، ه
م

م1 تت، برمگ ب،تت غمب   تتدمدتت م تت هم
م

م م دم ت    ام رم م جل مآ    م
م

تتِدمدتتدگ  ام م2جهتت امپتت  م یتتدغم  مدت
م

مدتتت مدت  تتت  م  اتتت هم   نتتتدم تتت 
م

دمگشتتت  ندمرتتت م م3دتتت میتتت  م تتت همت
م

م مد  گتت همچتت م تت م   م تتدمپتت  ه
م

م4هگشتتتت  ندم م   نتتتتدم  م تتتت هم  م
م

م گ   م تتتت ِ م تتتتُ،ممد   تتتتدم تتتت  
م

م5دتتت منتتتحِ م  تتت چه م تتت ِهمدتتتح گم
م

مچ تت شمگفتت مدتت م تت  غم تت همجهتت ا
م

م6گحیتتدهم هتت ام تتحم یتتد مدتت  مدتت م
م

مدتت مب د  تت، امآاتتشم نتتد مبتت   
م

مب تت م تت ِخم هتت   م م  دتتلمد تت  م
م

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ستوهی گرفتن: درمانده شدن، خسته شدن.آمدن، عاجز شدن، خسته شدن.  ستوه آمدن: به تنگکوشش: جنگ و ستیز. . 1

 «(.هنگامی که شب فرا رسید»معنی بیت: )هنگامی که روز از جنگ با شب به تنگ آمد و درمانده به پشت کوه رفت 

 پاک: خالی، تهی، فارغ.می و مجلس آراستن: مجلس شراب و سرور برپا کردن. . 2

 نوشی و بزم برپا کرد و به شادمانی پرداخت(. بداندیشی آسوده دید، مجلس شراب  شاه جهان را از آسیب معنی بیت: )منوچهر

 شب کوتاه کردن: کنایه از شب را به شادمانی و لذت سپری کردن. ، شراب شاهی.اهوراییبگماز: شراب، باده، شراب . 3

 «(.به سالمتی سام نوشیدند»سام یاد کردند  معنی بیت: )شراب مست را به نوش خوراکی و لذت گذراندند و از

ی ورود دادن. راه دادن: اجازه دادن،  ی شاهی را باز کردن برای ورود دیدارکنندگان، بار دادن، اجازه ی بارگاه گشادن: سراپرده پرده. 4

 رخصت دادن، دستوری دادن.

 ه رخصت ورود دادند(.ی شاه را گشودن و برای دیدار شا معنی بیت: )چون روز فرا رسد سراپرده

 ترین شاه، شاهنشاه، شاه شاهان. شاه بزرگ: بزرگ. 5

 آور به نزد شاهانشاه به نزد منوچهر آمد(. دار سام جنگ معنی بیت: )سپاه

 جا روانه شو. شاه گیتی )شاه شاهان( به سام گفت: با بزرگان برگزیده از این. 6
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 12تمرین 
 

ِگریختکهِزندگیِ
 

آمـد. در   کرد. خیابان کنارِ شط خلوت شده بود. آمد و رفت بند مـی  آفتاب مغز آدم را داغ می

خاک آمیخته بود. هی که با گرد و زد. مِ ط، انگار مِهی موج میهای آن طرف شَ میان نخلستان

وت خیلی کوتاهی وت کشید. سُگمرک لنگر انداخته بود سُ ی یک کشتی بزرگ که پای اداره

 ی آن را قیچی کردند. بود که در میان گرمای هوای بعد از ظهر خرمشهر گُم شد. انگار دنباله

و از کشیدند  های برنج را به دوش می ها گونی زدند. حمال یک قایق بزرگ شراعی را بار می

گذشتند و تـه قـایق    لواری که به جای پل از کناره سکو به لبه قایق بند کرده بودند میروی اَ

از  بایست میانباشتند. آب شَط پایین رفته بود و پل موقتیِ باریکی که  ها را روی هم می گونی

 بگذرند خیلی سرازیر بود. روی آن 

هـا   هـای بـرنج را روی کـول آن    هباربرها پنج نفـر بودنـد. دو نفـر دیگـر روی سـکو، کیسـ      

ای ردیـف   گرفتنـد و در گوشـه   هـا را مـی   گذاشتند. دو نفر هم بودند که توی قایق گـونی  می

 کشید.  کردند. بار زیاد بود. شاید تا غروب هم طول می ند کار میچیدند. تُ می

ه بود و اش از پشت، روی کمرش افتاد یک باربر دیگر از راه رسید. زیاد جوان نبود. کولواره

به سر داشت. ریشش نتراشیده بود. یک دست خود  دار لبهآمد. یک کاله  شل و وارفته راه می

 داشت.  را توی جیبش کرده بود و با دست دیگرش طناب باربند خود را روی دوش نگه می

کسی مخالف نبود. چند کلمه صحبت کردند و قرار شد او هم کمک کنـد. طنـابش را بـه    

جا کرد و زیـر دسـت آن دو    تر کشید. کوله را روی پشتش جابه ش را پایینکناری نهاد. کاله

ها با هـم فرقـی نداشـت.     زد. گونی نفر که روی بارها ایستاده بودند خَم شد. چشمش برق می

یکی هم بر روی کول او گذاشتند. وقتی خَم شده بود و مهیای بار گرفتن بـود، هـیچ فکـری    

 بود.مهم  رد. کار گیرش آمده بود. اینک نمی
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طور عادی برداشت، ولی هنوز به وسط خیابان نرسـیده بـود کـه زانوهـایش      چند قدمی به

های معمولی داشت. وقتی عادی راه  چند ثانیه صبر کرد و بعد به راه افتاد. قدمناگهان لرزید. 

شدند و خودشان به زمین گذاشته  ها خودشان برداشته می رفت برای او فرقی نداشت. قدم می

شدند. ولی گونی را که به روی دوشش گذاردند، گویا قضیه از قـرار دیگـر شـد. پاهـایش      می

نشسـتند،    گشتند و به زمـین مـی   هنوز از روی زمین بلند نشده دوباره به دنبال قرارگاهی می

کـرد.   او نبود. خیلی سـعی مـی   طور بود. دست خودِ اوّل جدّی نگرفت. ولی نه، درست همین

تواند این بار را ببـرد. ولـی    لرزید. یک دَم خواست فکر کند که شاید نمی ولی باز پاهایش می

بایست  تا نخواهد شد. او فقط میعقب زود دنباله فکر خود را برید. مطمئن بود که زانویش از 

دانسـت کیسـه بـرنج چقـدر وزن      نمینیفتد.  زمینکوشش کند که از جلو خم نشود و بار به 

لرزید. اشـکالی نداشـت.    رفتند، ولی پاهای او می ند هم میدند. تُبر دارد. دیگران به راحتی می

حتی مچ پایش هم به لرزید.  توانست سعی کند و نگذارد زانویش خم شود، ولی پایش می می

دم چشمش را بست و به خود تلقین کـرد. دیـد کـه ممکـن اسـت زمـین        افتاد. یک لرزه می

بار تا کنـار    لِط نمانده بود. همه راه از پای تَبخورد. زود چشمش را باز کرد. چیزی به کنار شَ

 رو، پـای دیـوار چیـده بودنـد. او حـاال       شَط، شاید چهل قدم بود. بارها را در آن طـرف پیـاده  

شد. خیابان خلوت بود. دیگران بـه کـار    بود. خوبیش این بود که ماشین رد نمی وسط خیابان

گذشـت.   ودند. او تازه از وسط خیابـان مـی  افتاده بخود مشغول بودند. یک دور هم از او جلو 

خواست از لرزش پاهایش جلوگیری کند. همـه   کرد تندتر راه برود. ممکن نبود. می سعی می

از روی پـل باریـک   شد. در فکر این نبود که زودتر به کنار شَط برسـد و   مش صرف این میهَ

داشتند در ایـن   قدم برمیبگذرد و بار را توی قایق به زمین بگذارد. دیگران که خیلی حریص 

 نشود. خمو زانویش  نلرزددر فکر این بود که پایش فکر بودند. او فقط 

بایست بار به زمین بیفتد. به کنار شط رسیده بود. خیس عـرق شـده بـود. کـاله بـه       نمی

کرد. سرش انگار بزرگ شـده بـود. مغـزش درد گرفتـه بـود. عـرق از چـاک         سرش تنگی می

شود. پیراهن، زیـر کمربنـدش خـیس     کرد که دارد آب می ، حس میرفت اش پایین می سینه
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بـود کـه بـار سـنگین      دو روزلرزیـد. شـاید    چسبید. پایش هنـوز مـی   شده بود و به تنش می

گیر نیاورده بود. این مهـم نبـود. ایـن     کارنبود. دو روز بود که  سنگینبرنداشته بود. ولی بار 

کننـد و   اند و او را نگاه مـی  د. حتماً کارشان را ول کردهپاین هفت نفر حتماً االن دارند او را می

کـه بـار    دبار دیگر هم سه نفر از پهلوی او رد شدند و رفتن زنند. حتماً یک به هم چشمک می

کننـد و   اند و به او نگاه می ای ایستاده ها االن در گوشه بگیرند. ولی او حتم داشت که همه آن

باید بار را برساند. مگـر از   بمیردبیفتد. اگر شده است  مینزباید بار به  زنند. نمی چشمک می

عرق شـده   ترسید. پیشانیش خیسِ کرد. می دیگران چه کم دارد؟ حتی سرش را هم باال نمی

خندیدند و چشـمک   ها را که به او می خواست آن طور عرق نکرده بودند. نمی بود. دیگران این

 زدند نگاه کند. می

خواسـت نگـذارد    خواست نگذارد بار به زمین بیفتـد. مـی   کند. میخواست کار خود را ب می

لرزیـد. نزدیـک بـود     دم کنار شط ایستاد. باز پایش می لرزید. یک پایش بلرزد، ولی پایش می

صبر کرد. دو نفر دم دگر  زانویش خم شود و بار توی شط بیفتد. خود را زود کنار کشید. یک

های مطمئن و شمرده خود را روی الوار گذاشتند  سر هم از پهلویش گذشتند. قدم دیگر پشت

 سر هم پایین رفتند.  و پشت

 اعتنـا گذشـتند.    ها بـی  رفت. ولی آن ها باال و پایین می داشت و زیر پای آن الوار لنگر برمی

قدم  خاطر خود را باز یافت و قدم به جلو گذاشت. شد؟ اطمینان برود. مگر چه می بایدهم  او

 سختر جای داد. ولی ناگهان وحشت کرد. چشمش به پایین افتاد. زانویش اولش را روی الوا

زده  انگار مچ پایش هم به لرزه افتاده بود. وحشتدید.  کرد. اما می لرزید. خودش حس نمی می

دانسـت   تصمیم مانـد. نمـی   دم بی شد. نزدیک بود زانویش خم شود و بار توی شط بیفتد. یک

 یک قـدم و به جلو بگذارد. حتی حاضر بود دارد، بلند کند ه کند. خواست قدم دومش را برچ

شد. کوشش هم  کوچک بردارد. حاضر بود که قدم دومش را به جلو پرتاب هم بکند، ولی نمی

دم هم شده پـای دومـش را روی زمـین بـردارد، آن دیگـری       کرد، ولی دید که اگر برای یک

گون خواهد گردید و کیسه بـرنج  بیشتر خواهد لرزید، زانوهایش خم خواهد شد. خودش سرن
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تصمیمی خود خاتمه داد. پایش را بـا عجلـه پـس کشـید و      توی شط غرق خواهد شد. به بی

 دوباره به کناری رفت. 

شان  اعتنا از روی الوار باریکی که زیر پای گذشتند و باز هم مطمئن و بی دیگران باز هم می

انداختنـد و   شدند و بار را تـوی قـایق مـی    یرفت تُند رد م داشت و باال و پایین می لنگر برمی

 بود. عادیشان خیلی  گشتند. برای برمی

زد. وقتی او پایش را روی الوار گذاشته بود و مردد مانده بود نفهمیـد   کس حرفی نمی هیچ

سر او توی خیابان منتظرند کـه او   کرد که توی قایق و پشت چقدر طول کشید ولی حس می

اند. کار خود را بـه کنـاری    ها ایستاده ، مطمئن بود که آننهکنند. اما رد شود با بتوانند عبور 

اش را پـاک   زنند. با آستین کُتش عرق پیشانی کنند و چشمک می اند و او را مسخره می نهاده

هـای آن طـرف    خیس شد. سرش را بلند کـرد و آن دورهـا، الی نخـل    کرد. آستینش خیس

ها نیز به دنبال نگـاهش الی   زد. برق آن ق نمیرودخانه دنبال چیزی گشت. دیگر چشمش بر

لرزیـد.   دقیقه گذشـت. پـای او هنـوز مـی     ها گم شد. سرش سنگینی کرد. شاید یک نخلستان

برداشت.  تندترآمدند. او هم نیروی خود را جمع کرد و قدم  رفتند و می دیگران هنوز تُند می

زید. ولـی دیگـر ایـن مهـم نبـود.      لر دو سه قدم تا لب شط را به عجله پیمود. پایش هنوز می

اطمینان پیدا کرده بود که زانویش از جلو هم خم نخواهد شد. به همـان سـرعت روی الـوار    

 چـه چیـزی پـا   خواسـت بدانـد روی    آمد. تقریباً چشم خود را بسته بود. نبسته بود. ولی نمی

افتـاد. حـاال    باره به ایـن فکـر   گذاشته، سه قدم جلو رفت. خیلی جرأت به خرج داده بود. یک

لرزیـد. هنـوز بـه وسـط الـوار       روی الوار بود. پایش باز شروع کرد به لرزیدن. سخت هـم مـی  

لرزیـد. انگـار پـل     بردارد و باال و پایین برود. ولی پـایش مـی  نرسیده بود که الوار باریک لنگر 

چکید.  یاش عرق م باز خیس عرق شده بود، از پیشانیافتاد.  موقتی هم زیر پای او به لرزه می

زده شد. خیال کرد االن زانوهایش از پهلو خم خواهـد شـد و پاهـایش از دو     دفعه وحشت یک

طـور   طرف الوار پایین خواهد افتاد و کیسه برنج توی شط سرنگون خواهد شد. داشت همـین 

 ور پل معطل بودند.  ور و آن دانست چه کند. این شد. نمی هم می
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یش را روی شکمش به هم فشار داده بود استخوان ها زد. از بس دست کس حرفی نمی هیچ

افتاد  چکید و روی الوار می اش می هایش درد گرفته بود. عرق از زیر گلو و چاک سینه انگشت

بود که  دوششو بار سنگین روی  اوداشت. اما نه، هیکل  شد. الوار داشت لنگر برمی و پهن می

شد. نزدیک بود از پهلوی راست تـوی   طور هم داشت. همین روی پل باریک داشت لنگر برمی

هایش را با عجله از هم باز کرد و تعادل خـود را بـه سـختی حفـظ      شط سرنگون شود. دست

 نمود. طول الوار از هفت قدم بیشتر بود. 

جا ایستاد. خیلی معطل شده بودند. حتماً خیلی به او خندیـده بودنـد.    شد همان دیگر نمی

به صورت عرق روی آن الوار لعنتـی چکیـده بـود و پهـن     هرچه طاقت داشت آب شده بود و 

گیر بیـاورد؟   کاروقت دیگر کی  جور برگردد؟ چقدر به او خواهند خندید! آن شده بود. اما چه

پل موقتی هم شروع کرد به تاب خـوردن. داشـت از    وز است که کاری گیر نیاورده. انگاردو ر

 اش حـبس کـرده بـود.     ش را تـوی سـینه  مُـرد. نفسـ   که داشت می ،رفت. آه زیر پایش در می

 ترسـید کـه مبـادا     سرش پایین افتاده بود. چشمش از وحشت و ضعف دریده شده بـود. مـی  

ها بیرون بیاید و پـایین تـوی نهـر بیفتـد. یـا مثـل        دریده شده آن کاسههایش از  تخم چشم

لـی ترسـید.   طور پهن شـود. خی  اش روی الوار این پل لعنتی بیفتد و این های عرق سینه چکه

رفت. تاریکی درون چشمش پُر از قرمزی شد.  دم چشمش را بست، سرش داشت گیج می یک

طـور   شد ایـن  نزدیک بود سرنگون شود. زود چشمش را باز کرد. چشمش را دریده کرد. نمی

زد؟ حتمـاً در   کـس حرفـی نمـی    مردم را معطل گذارد به او چه خواهند گفت؟ ولی چرا هیچ

شـان   خندیدند. پـس چـرا صـدای خنـده     کشیدند و به او می ند سیگار میبود  کناری ایستاده

 ها، تعادل خود را به زور حفظ کرده بود. آمد؟ لعنتی نمی

عقب دو سه قدمی را  هایش را دو مرتبه زیر شکمش قالب کرد. در هم فشرد و عقب دست

کنـار شـط    که روی الوار پیش آمده بود دوباره پیمود و پاهایش را روی خاک محکم سـکوی 

هایش  لرزید. حتی روده لرزد. توی دلش هم می گذاشت. آن وقت حس کرد که پایش دارد می

باید بار را به زمین گذارد. آهسته آهسته تـا پـای    نمیلرزند.  کرد که دارند می را هم حس می
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اش و از برآمـدگی زیـر گلـویش روی زمـین      های برنج رفت. عـرق از چـاک سـینه    تلِ کیسه

 رفت.  میان خاک داغ کنار شط فرو میچکید و  می

طور خم مانده بود؛ دوال مانده  ی او برداشتند. او همان ی برنج را به تأنی از روی کوله کیسه

اش روی زمـین چکیـد و در خـاک فـرو      ی عرقی که از چاک سـینه  بود. انگار با آخرین قطره

 د. رفت؛ طاقت او هم چکیده بود و در خاک داغ کنار شط فرو رفته بو

ی یک کشتی را در هوا قیچی کردند. یک قایق موتوری زیر  ی سوت کوتاه و نکره دنباله

های آن طرف شط، مِهی آمیخته  ی گمرک ایستاد و از نفس افتاد. در میان نخلستان اسکله

زد. برق چشم انسـانی کـه زنـدگی از او گریختـه بـود، در آن میـان        با گردوخاک موج می

 سرگردان بود.

 

 احمد جالل آل
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 13تمرین 
 

 روزِجمعهِبیستِوِهشتم
 

نیم راه است. اما قریب نُه فرسـنگ   و جا تا شیروان دو فرسخ امروز باید رفت به شیروان. از این

ورَم بعضی از بلدها عرض کردند که دیروز در مراجعت از دِه زُ راه رفتیم. تفصیل این اجمال آن

ه دِهِ بسیار با صفای پُرآب خوبی است و از دِهی است در پشت همین کوه موسوم به کیالرد ک

فرسخ که روی هم رفتـه   دو جا هم تا منزل که شیروان است آن جا دو فرسخ و از جا تا آن این

 از راه معمول دورتر است.  یک فرسنگ

و این یک فرسنگ دوری راه به عبور از این دِه با صفا ارزش دارد. این بود که امروز صـب   

الدوله و مستشارالملک و غیره مرخص  با رکنرا هالی اردو و سواران زیادی وقت سواری تمام ا

که جمعیـت مـردم و غـالم و سـوار را مـرخص       کردیم که از راه معمول به منزل بروند. با این

صد نفـر هـم سـوار و غـالم در      قدر یک خلوت و غیره و به  کردیم باز جمعیت زیادی از عملّه

وار شدیم مستقیماً رو به دِه زورَم آمده تا رسیدیم به جادّه کـه  رکاب ما بودند. از منزل که س

 رسیدیم. یرفت. از بغله رو به باال رانده تا به سط  مرتفع ی کوه می از بغله

جا یک فرسنگ تمام راه بود. این بلندی هـم یکسـر جلگـه اسـت، پسـت و       از منزل تا این

جـا هرچـه    ضی کرده بودنـد. از ایـن  بلندی مختصری دارد. زراعت دیمی هم در غالب این ارا

 رانیم آثاری از دِه کیالرد پیدا نیست.  می

سـرازیر و سـرباال و سـنگالخ و    همـه  افتادیم کـه  مسافت زیادی که طی شد به درّه تنگی 

قدر پنج ساعت راه رفته تا به کوهی رسیدیم کـه بـاالی آن    جاها خاک بود. خالصه به  بعضی

در تـوی    سیدیم دِه کجاست؟ عرض کرد: زیر همین کوه و قلعهالدوله پر قلعه داشت. از شجاع

 دست چپسمت درّه واقع است. نزدیک به دِه که رسیدیم بعضی از جاها آب کمی دیده شد، 
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این درّه که معبر ما بود کوه سنگی سختی دیده شد که کبک و فره زیادی داشت. ما به پای 

ته دو فره بزرگ دویده رفتند زیر سنگ. بعـد  زنی را گرف کوه رفته، پیاده شدیم. تفنگ ساچمه

از پـیش مـا تـا    و از زیر آن سنگ درآمده رفتند در سایه سنگی دیگر که هر دو نمایان بودند 

. مـا تفنـگ را   تفنگ نیندازیدکردند:  ها مسافت زیادی بود که سوارها همه عرض می جای آن

دیگـر هـم پـرواز کـرده قـدری       کـی جا افتاد. ی بلند کرده انداختیم به هر دو خورد، یکی جابه

جا  تفنگ به آن کردم که تیرِ تر افتاد. بسیار خوب زدم، خیلی دور بود هیچ گمان نمی طرف آن

 طور از راه دور زدم که چهار کبک صید کردم.  تای دیگر هم باز همیندوبرسد، 

ـ   االی دِه از رسیدیم به اول آبادی دِه کیالرد، توی درّه در بغله کوهی واقع است. دو قلعـه ب

ای  های محکم بزرگ کهنه بسیار قلعهاند، یکی این طرف درّه و دیگری آن طرف.  قدیم ساخته

داخـل رودخانـه    ههای دِه گذشـت  است. از توی دِه عبور کردیم. معبر از وسط دِه است از خانه

قدر هفت هشـت سـنگ آب سـرد گـوارایی دارد کـه از       گذرد و به شدیم که از وسط درّه می

 های متعدد ترکیب شده است.  چشمه

گـردان زدنـد، نهـار     باغ خوبی هم بود که زمینش همه چمن و انواع اشجار داشت. آفتـاب 

نیم به غروب مانده سوار شده از تـوی   و ساعت  الدوله روزنامه اروپ خواند. پنج خوردیم. صنیع

رگ دارد. مسافت ها گذشتیم. درختان گردوی بسیار بز جا سرازیر از سایه درخت رودخانه همه

 زیادی طی کرده تا به آخر درّه رسیدیم.

جا به صفا و انبوهی باغـات زورَم نیسـت از باغـات پیوسـته.      باغات زیاد دارد، اما باغات این

جـا زراعـت    تک و از یکدیگر منفصل شد. اراضی را همه گذشته داخل صحرا شدیم. باغات تک

جا حاضر کرده بودند. اگرچه  یم جلو بیاورند اینکرده بودند. کالسکه ما را که صب  فرموده بود

ها که گذشتیم راه خوب  رفت. از زراعت راه به واسطه زراعت، پست و بلند بود، اما کالسکه می

شد. یک فرسنگ و نیم کالسکه را از راه معمول شیروان برگردانده جلوی این راه آورده بودند. 

السالم است. ایالت سِویدان لُـویِ   رمقان که وقف بر حضرت رضا علیهخالصله رسیدیم به دِه زَ
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زعفرانلو در این دِه و صحرای محوطه آن منزل و چادر سیاه دارند که زمسـتان و تابسـتان را   

برنـد. در دِه هـیچ منـزل     نشینند و فصل ییالق را در همین صحرا به سـر مـی   توی چادر می

 کنند.   نمی

ونـیم بـه    قدر سی خانوار رعیت داشت. یک ساعت کم بود. تقریباً به خانوار و سکنه این دِه

جا هم تا شیروان باز یک فرسـنگ و نـیم    رود رسیدیم. از این جاده معمولی که به شیروان می

ونیم راه از کیالرد تا شیروان بود. داخل جاده  راه است که روی هم سه ساعت بلکه سه ساعت

وان است. چشمه  راست دِهی دیده شد، که اسمش تِناسشیروان شده و قدری راندیم. دست 

تک و  جا تک رود و از زیر دست این دِه الی شیروان همه آبی دارد که فاضالبش به شیروان می

وان و  از ایالت سِویدانلو هم در حوالی همـین دِه تِنـاس  قطعه قطعه باغ و آبادی است. بعضی 

 مه صاحب اغنام و احشام هستند. پاره زمین این راه چادر زده منزل دارند و ه

ه شیروان پیدا شد. جلگه خوب و باغات زیـاد دارد،  جا رو به مغرب راندیم تا جلگه و دِ همه

ونیم به غروب مانده وارد منزل شدیم که قلعه شیروان همان قلعه قـدیمی اسـت.    یک ساعت

ده بودنـد، معلـوم   جمعیت زیادی از آخوند و مال و سادات و کسبه از شهر شیروان سر راه آمـ 

شود. سراپرده مـا را   قدر سیصد خانوار می است سکنه زیادی دارد یعنی از قراری که گفتند به

 اند.  جا که هیجده سال قبل در سفر سابق چادر زده بودند زده توی باغ انگوری همان

ی فرسنگ سواد دِهی با باغات زیاد دست شیروان از سمت مغرب به فاصله نیم امروز در باال

جـا مـدفون و بقعـه دارد     پیدا بود. اسم آن دِه را گفتند زیارات اسـت، چـون امـامزاده در آن   

زیارتگاه است. به این اسم موسوم شده است. باغ و اشجار بسیاری دارد که سواد آن در مقابل 

 السالم به نظر آمد. باید جای بسیار خوبی باشد.  سواد حضرت عبدالعظیم علیه

 شناسی، ا سیر تانیخی ا باست

 شاه شیراا   ن زما  ناصرالدین 
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 14تمرین 
 

 نباعیات خیا 

م ت  م  ترمبت   م  مچ ام هدهمن ر
م

مم رمب شم تشمات م یتشم رم ت د م  م
م

مِ رمن شمد م  ب،  م  م  هم ت م ت ه
م

مد تتتت   مد، دتتتتدم من  دتتتتدم تتتت م  م
م

*** 

یم  ت م ت   مب چ دم  م نگم مد  م 
م

مخم مچ م   مد   ت م ت  ُ ممچ ام ر م
م

م مبت  م عل  منشدم  م  م  د  نت 
م

منقتتت شم  رمدهتتت مچتتت مآ   تتت م تتت  م
م

*** 

م،تتت مدتتت   م رم تتت د ب تتتحم مد تتت مدُم
م

مملم شمد مج  رمب یش،شم شکلم  م
م

مییم   هم    ما مدهت منت شم  ت  م
م

مب م   دم  مِگلم ت م  امپ شم  م   هم
م

*** 

مرمن    م ع ت م تحام  ت، ام   ِمم گتم
م

م، ام  د  تت  م کتتشماتت مم لتت م م  تتم
م

من ت   ما مِ  همدد ام ش م  م رمِ تر
م

م  مآام  م دمرق  مب   م  م رم   م
م

*** 

م  ی  م م رم م ط  م م یشم  جمبت   
م

مج ام م رم مج  م مج   م  م بشم ت   م
م

مبتت  غمِ م   تتدم م تت م مدتت  م تت   
م

مآ   مِ مبتتت  م مدتتت  م م  مآاتتتشم مآ م
م
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*** 

ت م م تمحهمگ ی ت  د مآ تدم مدت  مدت م ت
م

مد یتتدم ی تت م م   تت  امن رمدتت  همدرم
م

م یشم محهم  م  ت   ما   ت گ م   ت 
م

م مب  م ت ما   ت گ م   ت ما م محهم
م

*** 

مآامده م  مج ش دم  م  مجت  مگ بت 
م

مآبتت مدچتت م تت  م مُ  دتت مآ   مگ بتت م
م

مگ ب،ترمب ت م  ت مده   م ت مگت  م ر
م

م ید م ت مچ  نت مگت  مدهت   مگ بت م
م

*** 

م مدت  م  ت     ام  مُگلم تع  ا مُپت
م

م ت  م  ت م   ما مِ مج  م ِرمچت  مدرم
م

مِ رمب  م  م   ن م    رم د   م   
م

یتت ب،شم   مچ تت شم  تت   م  تت م م  
م

*** 

م1  مآ تتتدهم  م تتت ر م  متتت نرمافتتت 
م

م5 مبف م4 م شم3 مچه  م2م   ام دهم  مپ جم
م

م  مِ تتترمنتتت شمنتتتد نرمِ م جتتت مآ تتتده
م

مبتت شمدتت شمنتتد نرمدتت م جتت مبتت  برم بتت م
م

*** 

م تت   ماتت م  م  تت،  مبتت   من  تت  
م

م م ندیش مب    مدت مجتحم ت   من  ت م
م

مض یعم کشم یشم ت م  م ر م  د من  ت 
م

م تت یشمدتت درم  تت م  مدهتت مپ تتد من  تت م
م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . آتشین، داغ. 1

 . حس آدمی. 2

 . آب و خاک و آتش و باد. 3

 . شش جهت: شمال، جنوب، مغرب و مشرق. 4

 . هفت آسمان. 5



  

34 

 
 

 

*** 

م  مچت خمبلتیمب  دتترم  م   ت ما  تت 
م

م م ی ی تتت ما  تتت مد تتتد  گ  م تتت  هم
م

م ماتت مدشتتک ب دم  مبتت  م گتت م تت   
م

م  ت  مامد مگ ب مد  ،رم  م  م ت   م
م

*** 

م   تتدم     تتم  م رمچتت م   نتت م ر
م

من گتتتتت مدتتتتت  ت مِ ماتتتتتشم   امپ  تتتتت م
م

مح م    مچ تدد م محهمنش شم مب شمِدت
م

م ت تتدم  مب  تت   امپتت شم تت م تتمحهمد م
م

*** 

م یتتشمدرتت م جتت  مآ تتدهمد تت  امِ منهفتت 
م

م  من   م  م یشمگ ب مارق رمن تف م
م

مبتت   م تت  رم  م تت م تت   مگف، تتد
م

م  نتدمگفت م من ر م  مب  م   مِ مآام
م

*** 

م یشم   همچ م شم   رم    مد  هم   
م

م  مد تتِدم تت م رتتفمن تت   مدتت  هم  تت م
م

مد  تترم یتتشم  تت، م تت مدتت مگتت  ام  م ر
م

م  ،رم   م  مد مگ  امی   مد  هم  ت م
م

*** 

م یتتشم ه تت م دتت هم  م تت م تت ر منتت  م  تت 
م

م مآ    تتت م دلتتترم تتتم م م تتت  م  تتت م
م

مدم    م دمج ش مدح رم   م  م    نده
م

مگ   م   م  مب  د  هم دمدهت   م  ت م
م

*** 

م ت م م ح    م یشم ت  هم ت مآد ت   ه
م

م ت م م  ب ت م م رم  ،   م  م یدهم
م

م تت م      مبتت م   تت م تت مدتت م تتِفم
م

م ت م  م   ضم  ت،رم مرت م  ،   م
م



  

35 

 
 

 

*** 

م یشمییم  م  م   من دت م  ت مگ  ت 
م

مآ مد مج یم  م مچ امد  مد م  ت ماچ م
م

م م   م تتت  میتتت  من شتتت ب گتتتحم تتت م 
م

م  م م    م  مگ   م    م  من   دهم
م

*** 

ملمن تت  منتت    مبتت شم  تت دتت مچهتت همُگتت
م

م ب   مبت شم  ت م  م رشمچ شم   م رم
م

م  م  م  مگ   مب چ مگ یرمب شمن   
م

مب شمد شم مِ م  م   م  م     مب شم   م
م

*** 

مه   مد  هم  ت  لم منتمپ شم  م شم ما مرتم
م

من تحمدت م ت   مدت  هم  ت گ  ندهمبلیمم
م

مهترمات مدت م   م  ت شب ج م ت مدتد منتم
م

م تتیمچشتت من تت   مدتت  هم  تت   ُمآام تمم
م

*** 

ی بتت مبِم مشتت اتت مچ تتدم نتت مدتت م   م  
م

م شتتت پ  تتت، ام ِممد تتتح  م تتتد مِ مد م
م

تت  مِ تت م مگفتت م   بتترمب  بتتدمدتت   ب  
م

مِ  م ب مدت م   خم مِ ت مآ تدمِ مدهشت م
م

*** 

م تت   م تت م  مبتت مپ  ما   تت مپ  رتت 
م

م    م  تتت م ک تتت،شمآام   من تتترمد م
م

مچ دیشم  م مپ  من  ن شم  م ت م م  ت 
م

م  م ه مِ  مپ    م مد م  شم  م ک  م
م

*** 

م ت ما    م م یعمچ مدت م ت  مات م  ر
م

م ت مح م گ چت مدت مات م ، ر  م   مِدتم
م

تتِشماتت  مدتت م بتتلمِبتت ت مدتت شم تت م  تتلمات
م

م ت م   م من ت  رم م مت    م م  رگتمم
م
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 15تمرین 
 

ِیِگابریلِگارسیاِمارکزِنامه
 

ای از  ای بـیش نیسـتم و قطعـه    برد کـه عروسـکی پارچـه    ای از یاد می فقط لحظه اگر خداوند

هایم فکـر   اندیشیدم، به همه گفته چه می گفتم همه آن نمیشاید داد،  زندگی به من هدیه می

رؤیـا را بـه خـواب     شان. شان که معنای داشتم نه به سبب قیمت کردم. اشیاء را دوست می می

ام به اِزای هر دقیقه چشم بر هم گذاشـتن شصـت ثانیـه نـور از      دادم، زیرا فهمیده ترجی  می

ا ه گاه خواب آن  ماندم به ایستادند. بیدار می که دیگران میگاه  رفتم آن دهیم. راه می دست می

 م. برد ند. و چقدر از خوردن یک بستنی لذت می دادم وقتی که در سخن و گوش می

پوشـیدم، عریـان یلـه     بخشید، ساده لباس می ای از زندگی به من می فقط تکه اگر خداوند

کردم. اگر مرا قلبی بود تنفـرم   شدم زیر نور آفتاب. نه فقط جسم، بلکه روحم را عریان می می

گوک شـعری از   نه فقط با خیال وَندوختم به حضور آفتاب.  نوشتم روی یخ و چشم می را می

شد کـه بـرای مـاه     ای از سِرات شباهنگی می زدم، بلکه ترانه ها نقش می ا  روی ستارهبِندِتی ر

شان را درک کنم و  ریختم تا درد ناشی از خارهای های سرخ می خواندم. اشک به پای گل می

 شان.  های همچنین سرخی بوسه بر گلبرگ

یـک روز هـم تـأخیر     ای زندگی از آن من بود، برای بیان احساسم به دیگران الهی اگر تکه

 ،شـیدایی شـان دارم. و بـرای شـوق     کردم، برای گفتن این حقیقت به مردم کـه دوسـت   نمی

کردم که چه اشتباهی بزرگی است گریز از عشـق بـه علـت پیـری، حـال       ها را قانع می انسان

کـه در   آن بخشـیدم بـی   ورزند. بـه یـک کـودک بـال مـی      شوند وقتی عشق نمی که پیر می آن

 زش دخالت کنم. چگونگی پروا

از شـما   چقـدر ها  . ای انسانپیریآید نه  با فراموشی می مرگآموختم که  می سالمندانبه 

 ام! آموخته
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که لذت حقیقی در باال رفـتن از کـوه    خواهند به قله برسند حال آن ام که همه می آموخته

او را اسـیر خـود    گیرد بار انگشت پدر را می که کودک برای اولین ام زمانی نهفته است. آموخته

ام که یک انسان فقط زمانی حق دارد به همنـوعش از بـاال نگـاه     کند تا همیشـه. آموخته می

 کند که دست یاری به سویش دراز کرده باشد. 

آیند وقتی که در  کدام به کار نمی ام، ولی افسوس که هیچ چه بسیار چیزها از شما آموخته

 های پُرمهر شما به خانه تنهاییم بروم. همت شانگیرم تا به هِ مییک تابوت آرام 

اندیشـی. آه اگـر بـدانم     چه می کنی و عمل کن به آن چه را بگو که احساس می همیشه آن

گرفتمـت و   بینم با تمام وجـود در آغـوش مـی    بار خواهد بود که تو را خفته می امروز آخرین

اگـر بـدانم امـروز    گفـتم.   ام نگهبان روحت باشم شـکر مـی   که توانسته خدواند را به خاطر این

کشـیدمت،   بیـنم بـه آغـوش مـی     بار خواهد بود که تو را در حال خـروج از خانـه مـی    آخرین

 زدم.  که بیشتر بمانی صدایت می بوسیدمت، فقط برای آن می

را  تشـنوم فـرد فـرد کلماتـ     که صدایت را میبار خواهد بود  آه که اگر بدانم امروز آخرین

بینمـت   بار است که مـی  شان. آه که اگر بدانم این آخرین بار بشنوم نهایت کردم تا بی ضبط می

 گفتم: یک چیز میفقط 

دانی. همیشـه یـک فردایـی هسـت و      که ابلهانه بپندارم که تو خود می آن دوستت دارم بی

چیـزی   دهد، اما اگر اشتباه کنم و امروز همـه آن  زندگی برای بهترین کارها فرصتی به ما می

گاه  خواهم به تو یک چیز بگویم: )دوستت دارم( تا هیچ برای ما مانده فقط می باشد که از عمر

باری باشد کـه   کس تضمین نشده پیر یا جوان. شاید امروز آخرین از یاد نبری. فردا برای هیچ

شان داری، پس زمان از کف مده، عمل کن، همین امروز، شاید  بینی که دوست کسانی را می

شک تأسفِ روزی را خواهی خورد که فرصت داشـتی بـرای یـک     تو بیوقت نیاید و  فردا هیچ

های زندگی تو را از بـرآوردن آخـرین خواسـته     لبخند، یک آغوش و یک بوسه. اما مشغولیت

 ها باز داشتند. آن
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شـان زمزمـه کـن. مهربانانـه      هـا مـدام در گـوش    دوستانت را حفظ کن و نیازت را بـه آن 

، و دیگـر  مای گفتن یـک متأسـفم، مـرا بـبخش، متشـکر     شان داشته باش. زمان را بر دوست

آورد.  کس تو را به خاطر افکار پنهانت به یاد نمی دانی از دست مده. هیچ هایی که می مهرواژه

تا دوستانت بدانند حضورشان تـا  وانایی بیان احساساتت را طلب کن پس از خداوند، خِرَد و ت

 چه حد برای تو عزیز است.

 انسیا مانکزگابریل گنامه  اصی 

 یا  محمدباقر فرازی زندهترجمه: 
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 16تمرین 

 «های خبری متن»

 «ن»ا « ل»

 )انزشی(

یک دونده لیبریایی امروز رکورد دوی صدمتر را در یک رقابت نزدیک 

صدم ثانیه طی 95ثانیه و  9و فشرده شکست و توانست صدمتر را در 

های  خود در ردهوطن  کند. دو دونده لیبریایی دیگر نیز بعد از این هم

سال گذشته دو دونده لیبییـایی و مالزیـایی   دوم و سوم قرار گرفتند. 

 صدمتر را در ده ثانیه طی کرده بودند.

 «س»ا « ن»

 )انزشی(

بــه علــت امــروز مادریــد  رائــول گــونزالس ســتاره تــیم فوتبــال رئــال

دیدگی از ناحیه ران و ساق پـای چـپ نتوانسـت در تمرینـات      آسیب

کوزن حاضر شود.  تیم برای مسابقه با تیم فوتبال بایرلوراضطراری این 

کنند چنانچه رائول گونزالس نتوانـد   بینی می کارشناسان فوتبال پیش

ها آمـاده کنـد پیـروزی تـیم      به سرعت خود را برای حضور در تمرین

کـوزن هماننـد فصـل گذشـته سـهل و سـاده        رئال مادرید بر بـایرلور 

 نخواهد بود.

با فاصله « ا»
ها ا  متاه ااژهک

 «ن»تکران حرف 

 (سیاسی)

بای لیبـایی را آغـاز   المللی الهه امروز محاکمه دو هواپیمارُ دادگاه بین

اند که در اکتبر سال گذشته یـک فرونـد    کرد. این دو هواپیماربا متهم

هواپیمای مسافری ایرباس لیبریا را بر فراز دریای آدریاتیـک ربـوده و     

ی در فرودگـاهی در نزدیکـی شـهر رم بـه     آن را در یک فرود اضطرار

 اند. زمین نشانده
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 «چ»ا « ق»

 ()سیاسی

چهار انفجار مهیب امروز در چهار منطقه شهر بغداد به وقوع پیوسـت  

ها دقایقی آسمان بغداد را فرا گرفت، هنوز از  و گَرد و غبار ناشی از آن

میزان تلفات و خسـارات انفجارهـا گـزارش دقیقـی مخـابره نشـده و       

کس و هیچ سازمانی مسـئولیت ایـن چهـار انفجـار را بـه عهـده        یچه

نگرفته است. دقایقی پیش نیز بر اثر برخورد دو قطار باری در ایستگاه 

قطارهای باری در شرق بغداد چهارده واگـن حامـل چـوب و چسـب     

 سوزی شد. مایع دچار آتش

 «ج»

 ()سیاسی

ــا حضــور    ــه ب ــس شــورای اســالمی ک ــروز مجل ــی ام  در جلســه علن

 جمهور برگزار شد بررسی الیحه بودجه کـل کشـور آغـاز شـد.      رییس

جمهور ابراز امیدواری کرد کـه   در آغاز این جلسه آقای خاتمی رییس

مجلس حداکثر تا پانزدهم اسـفند الیحـه بودجـه را تصـویب کنـد و      

های مجلس نیز در همین مدت بتوانند در جلسات جداگانه  یسیونکم

یژه ارقام بودجه جاری را به دقـت بررسـی   جزییات الیحه بودجه به و

 کنند.

 «ج»ا « چ»

 ()سیاسی

رزمندگان چچن امروز بـا یـورش بـه چهـار کـاروان نظـامی روسـیه        

وچهار تن از نظامیان روس را زخمی کردند و چهارده نفر از آنان  چهل

را به اسارت گرفتند. این چهارمین حمله سنگین نیروهای چچنی بـه  

چندر روز مانده به آغـاز سـال جدیـد مسـیحی      های روسی در کاروان

است. فرماندهان نظامی چچن خواستار برگزاری اجالس چهار جانبـه  

 اند. جوار برای مبادله اُسرای چچنی و روسی شده کشورهای هم
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ا تکران آ   ن 
 های کمتاه جمله

 ()سیاسی

ساز که در داخل یک اتوبوس جاسازی شده بود  انفجار یک بمب دست

سرباز اسراییلی شد. این اتوبوس کـه در   33هالکت رسیدن سبب به 

المقدس به سوی یک پاسـگاه نظـامی در حـوالی صـحرای      مسیر بیت

سینا در حرکت بود در فاصله سه کیلومتری این پاسگاه منفجر شـد.  

ستی به سرعت مسیرهای سه یدر پی این سانحه سربازان رژیم صهیون

 جاده اصلی منطقه را مسدود کردند.

 «ق»

 ()علمی

هـای   علت آب شدن یـخ   ای را درباره ه محققان سوئدی تحقیقات گسترد

انـد. بـه    شمال در منطقه شرق اقیانوس منجمدشمالی آغـاز کـرده   قطب

های یخی در قطب شـمال   گفته این محققان علت قطعی آب شدن کوه

و قطب جنوب افزایش دمای هوا به میزان پنج درجـه در ایـن منـاطق    

سوئدی هنوز درباره صحت و سقم و نتایج این تحقیقات است. محققان 

 اند. اظهارنظر قطعی نکرده

 «ش»

 ()انزشی

مسابقات والیبال نشسته ناشنوایان شهرهای مشهد، شـاهرود، نیشـابور،   

زمان در شیراز آغاز شد. ایـن مسـابقات    شیراز، رشت و شاهی امروز هم

ریور مـاه ادامـه   شود تا روز شنبه ششم شه که در شش گروه برگزار می

 خواهد داشت.

 «ش»ا « گ»

 ()سیاسی

هنگام سحرگاه دیشب ردان از نیروهای گشتی رژیم صهیونیستی یک گُ

المقدس هدف رگبار آتش گروهی  زنی در بزرگراهی در شرق بیت گشت

های رسیده در این  از رزمندگان فلسطینی قرار گرفت. بر اساس گزارش

ی متحمـل خسـارت سـنگینی    حمله نیروهای گشتی رژیم صهیونیسـت 

 شدند. 
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 «ک»

 ()انزشی

یــک  و صــد مســابقات کُشــتی جــام الکســاندرمدوید بــا شــرکت یــک

شـود. تـا کنـون     کشور جهان در مکسـو برگـزار مـی    26گیر از  کشتی

کشورهای کره شمالی، اوکراین، کره جنوبی، ترکمنستان، قزاقسـتان،  

رکت در ایـن  ازبکستان، دانمارک و پاکستان آمادگی خود را برای شـ 

اند کـه در   بینی کرده پیشکشتی کارشناسان اند.  مسابقات اعالم کرده

گیـران   دور پیکارهای جام الکساندرمدوید در مسـکو کشـتی    نخستین

 کار خود پیروز شوند. کار اوکراین بر حریفان کهنه فرهنگی
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 17تمرین 
 

ِ...ِهاِپیشِازِاین
 

م تت   مبتتد مبتت مبکتت م رمپتت شم  م یش
م

م    م  تتتتتت  م د بتتتتتت م  مب نتتتتتت م
م

مب م ثتتتتلمدهتتتت مپ   تتتت همدهتتتت 
م

مبشت،رم  م ر ت  م مبشت،رم  م ت م
م

مب  مُدتتت جشم  م تتت لم مُدلتتت  مپ یتتت 
م

مدتت م تت ما ،تترمنش تت، مدتت م تت   م
م

م تتت همدتتت خم تتت چکرم  ماتتت لم  
م

مبتتتت م تتتت،  همپتتتت رکرم  ماتتتت لم  م
م

م  لتتتتت مپ تتتتت  بشم  غمآ تتتتت  ا
م

منقتتتشم   م   تتتشم  غم هکشتتت ام
م

م شمده  تت شمب تتمغ  تتدم مدتت خم تت 
م

م شم ما ب تتدهم تت لم م  بتت اغمنعتت هم
م

م مپ تتتتت  بشم  غمآب،تتتتت  م   تتتتت 
م

مب جتتت م  غم  ب،تتت  م دتتت خما تتت مم
م

گتت همن  تت  مبتت  م تت م  مجتت  م  مآ
م

مب  م  م  م  ممض  شم  همن  ت م
م

مبتت مبتت    م ر  تت مدتت  مپتت شم  م یش
م

م  مبتتد م  منبتت  م یتتشماهتت ی مدتت  م
م

م م مدتت  م مبشتت   شمآامبتتد مدتتر
م

مآ تت  اغم   م  م  تت ش شم  ممب نتت م
م

مدتتت  غم  تتت م  م  تتت ام تتت منمتتت  
م

یمتتت منمتتت  م م ه دتتت ام م تتت  هم م 
م

م  م رم  م   تتت،رمجتتت یرمند  تتت 
م

م ه دتتت نرمبتتت  م ع تتت یرمند  تتت م
م

مپ  تت د م  مبتت  غم  مبتتد مب چتت م ر
م

م  م  تتتت شغم  مآ تتتت  اغم  م د بتتتت م
م

مگف، تتد:م یتتشم تت ِ مبد  تت م   م ر
م

م ج م  م ت  م  م ت   مبط  ت مپ  م
م
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مپ  رغمج  دشمآاتشم  ت م چ م رب
م

مآ م گ مب    غم   دشمآاشم  ت م
م

م  تتدماتت مدم تتد مچشتت غم تت   م ر
م

م  تتدماتت م تتد منح یتتیغم    م رم
م

م  تدم جمگش   م   غم ت   م ر
م

م  تتدم تتجمنهتت   مپتت  غمر  تت م رم
م

م  تتدماتت مبطتت م تت   غم تت  د م ر
م

م  تتتدم  م  تتت امآاتتتشغمآدتتت م رم
م

مدتت مب تت شمدهتت غم رتت م شتت  رمدتت  
م

مب ی غمبت   م یت م م ت رمدت  م  ب م
م

م یتتد م تت م تت خمآاشتت مبتت   م ر
م

مب  م   شتتتت م  م بتتتت ام تتتتعل م
م

م  م بتتتت ام ف بتتتت یرمبشتتتت   ش
م

مدتتت م تتت  مدتتت   امُگتتت  مآاشتتت شم
م

م تتتد مبتتت ی مدرم تتتدمنع هم رتتت م ر
م

مب  مبشتتت مبتتتد م  م  تتت شمب تتتدهم
م

من تتتت م تتتتشغم  من تتتت  م م  م  تتتت 
م

ماتت  مدتت  م م مشتت م  مبشتت مبتتد م
م

مغمب تت م  ماتت  مدتت   تت   مب چتت م ر
م

تتم م م تت  امیتتیم   مدتت   ثتتلم  مدت
م

م ثتتتلما تتت یشمم تتت  م مب د تتت 
م

م ثتتتتلما م تتتت م تتتتدی م د  تتتت م
م

مم  تتتل م  مدرمالتتتخغم ثتتتلمب تتتده
م

م تت  غم ثتتلممتتلم تتدب م  تت ل م
م

ی ضتترم تت  مدتت   م ثتتلماکل تتفم 
م

مم م فمبعلم  ضترم ت  مدت   ثلم ت
م

ما م  مییم  م  ت م  م  ت مپتد 
م

م  هم ب،تتت   مدتتت مدهتتتدمیتتتیم تتتف م
م

م  م  تتتت ام  هغم  میتتتتیم   تتتت، 
م

م  م یتتتد غمبتتت  م مآ تتت  مب نتتت م
م

مجتت م ج  تت  م   مپ  تت د :مپتتد م یش
م

م مبت  مبد  ت مج مب ن مگف :م یشم
م

م   مییمررظ م  ندمج م رمگف :م یش
م

م  مبل  من    م ت  همب  نتدمگ   م
م
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مد م ض یرغم   م م  یترمات  هم ت  
م

م گ یرماتت  هم تت  م رمبتت  غمگفتت مدتت م
م

مپت مآامبتد  مبشت   شمگف، ش:
م

مج م  م   ش مج    م یشم شم یشمب ن م
م

ی  تت م م  مدرمگفتت :مآ  غمب نتت  م 
م

ی  تتت مب شم مبتتت یشم  مگلتتت  م مد  
م

م   تت م  تت م ه دتت ام م تت  هم مدر
م

م ثتتتلمنتتت   م  م رمآی  تتت م  تتت م
م

م تت   م  من  تت مبشتت م م  تت  ر
م

منتتت  م  منتتت  م منشتتت نشم   تتت رم
م

مب  م   تت مبشتت غمنتت  رم  منشتت نر
م

مبتتت  م   تتت ممتتت ر،رم  م ه د نرم
م

ما م  تت مدهتت م  م  مآ تت،رم تت  یش
م

م ثتتتلمدهتتتِ م ه دتتت ِام تتت   م  تتت م
م

م بتتدم ع تترم ر   تت،رم  م   تت غم
م

م بتتدمدهتت م تت مدتت م   تت غم ع تترم رم
م

مب  م  مد م   شمب  مدهت من  ت 
م

مدهتت ِ م  مبتت منشتت ام   تت،رم  تت م
م

ماتت  همبه  تتد مبتتد ی غم یتتشمبد  تت 
م

م    تتت  یتتتشمبتتتد  م ه دتتت ام مآم
م

ما م   تت،رغم  م تتشمدتت م تتشمنح یتتی
م

ما م  م ِگمگتتت  امدتتت م تتتشمنح یتتتیم
م

مآامبتتد  مپتت شم  م یتتشم  مدتت  مدتت  
م

منتتت  م  م  مبتتت م رتتت م  میتتت  مدتتت  م
م

مآامبتتد م ثتتلمب تت رم مبتت   مدتت  
م

مچتت امممتت درغمنقتتشم   مآ مدتت  م
م

ماتت  ن مدعتتدم  م یتتشمدتت م یتتشمبتتد م ر
م

یت م    مد   غم    غمپت  م مدرم م 
م

م امدتت م یتتشمبتتد مپتت    م تت  اتت م ر
م

م م رم  مدتتت  یشمدتتت  م تتت  م تتتف هم
م

م مُگتتلممتت فم  ماتت  ام  دتت  هم ر
م

م  فم م ت  هغم ثتلمدلمتلممت فم  م
م

مچکتت م ثتتلمدتت   ام   مگفتت مچک 
م

مدتت م  مدطتت هغم تتدبح   ام   مگفتت م
م
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ماتت  امدتت م  م تت   رممتت فم  م ر
م

م ثتتتلمیتتت   امدتتتدی رممتتت فم  م
م

مدماتت  اماهتت  فرم  مپتت    مب  نتتم ر
م

مدتتت م رفمتتت  م تتتک  مآ   مب  نتتتدم
م

مبتت ممتت فم  مماتت  ام ثتتلم لفم ر
م

م رفمتتتت ممتتتت فم  مدتتتت م دتتتت نرمدرم
م

م مبتت مچ تتحمگفتت مماتت  ام  دتت  هم ر
م

م ن  حمگفتت ماتت  ام تتع  مب تت رم رم
م

م ثتتتتلم یتتتتشم تتتتع م   ام مآ تتتت  
م

م...«    مبد ممب مبک م رمپ شم  م یش»م
م

 

 پمن قیصر امین



  

47 

 
 

 

 18تمرین 

 

ِلینِبهِدخترشیِچارلیِچاپِنامه
 

شـود. امـا تـو     جرالدین دخترم، از تو دورم، ولی یک لحظه تصـویر تـو از دیـدگانم دور نمـی    

و چنـان اسـت کـه    دانم  لیزه، این را می هی تئاتر پُرشکوه شانز کجایی؟ در پاریس روی صحنه

ام نقـش تـو در ایـن نمـایش      شـنوم. شـنیده   هایت را می دراین سکوت شباهنگی، آهنگ قدم

 خان تاتار شده است. ه، نقش آن دختر زیبای حاکمی است که اسیرِپُرشکو

آور  آمیـز تماشـاگران و عطـر مسـتی     جرالدین، در نقش ستاره باش، اما اگر فریاد تحسـین 

ام را بخـوان .... مـن    اند تو را فرصت هوشیاری داد، بنشین و نامـه  هایی که برایت فرستاده گل

به اوج افتخار برسی. امروز نوبت توست  رنمایی کنی وپدر تو هستم. امروز نوبت توست که هن

ها بـرو ولـی گـاهی هـم      ها ببرد. به آسمان های تماشاگران تو را به آسمان زدن که صدای کف

کـه   زندگی آنان کـه بـا شـکم گرسـنه، در حـالی     روی زمین بیا و زندگی مردم را تماشا کن. 

 ن خود یکی از ایشان بودم. کنند. م لرزد هنرنمایی می شان از بینوایی می پاهای

هـا بسـیار    های بس دور با تو قصه شناسی. در آن شب تو مرا درست نمیجرالدین دخترم، 

داسـتان آن دلقـک   های خود را هرگز نگفتم. آن هم داستانی شنیدنی اسـت.   گفتم، اما غصه

مـن   گرفت. این داسـتان  خواند و صدقه می های لندن آواز می ترین صحنه گرسنه که در پست

هـا بـاالتر رنـج     ام. و از این ام. من درد نابسامانی را کشیده است. من طعم گرسنگی را چشیده

ی  ام. صدای سکه زد دیده گرد را که اقیانوسی از غرور در دلش موج می حقارت آن دلقک دوره

ام و از  مانـده ام. بـا ایـن همـه زنـده      کرد، شـنیده  ی آن رهگذر که غرورش را خُرد نمی صدقه

آید. از تو حرف بزنم. به  که بمیرند حرفی نباید زد. داستان من به کار نمی دگان پیش از آنزن

 .“چاپلین” :دنبال نام تو نام من است
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کنی، دنیای هنرپیشگی و موسیقی است.  دنیایی که تو در آن زندگی میجرالدین دخترم، 

آن ستایشـگران ثروتمنـد را   آیـی،   شب در آن هنگام که از سالن پُرشکوه تئاتر بیرون می نیمه

رساند بپرس. حـال زنـش را    فراموش کن، ولی حال آن راننده تاکسی را که تو را به منزل می

 .مبلغی پنهانی در جیبش بگذار بپرس و اگر آبستن بود و پولی برای خرید لباس بچه نداشت،

چون و چـرا   یهای تو را ب ام فقط وجه این نوع خرج به نماینده خود در پاریس دستور داده

 حساب بفرستی.  ها صورت های دیگرت، باید برای آن بپردازد. اما برای خرج

گاه با مترو و اتوبوس شهر را بگرد. مردم را نگاه کن. زنان بیـوه و   وبی دخترم جرالدین، گاه

هـا   تو واقعاً یکـی از آن  .ها هستم( )من هم از آن :بار بگو کم روزی یک یتیم را بشناس و دست

شکند. وقتی  ور پرواز به انسان بدهد، اغلب دو پای او را میکه دو بال دُ ، قبل از آن. هنرهستی

ای رسیدی که خود را برتر  از تماشاگران خویش بدانی، همان لحظه تئاتر را تـرک   به مرحله

جـا   شناسـم. آن  جـا را خـوب مـی    ی پاریس برسـان. مـن آن   کن و با تاکسی خود را به حومه

تر از تو و مغرورتر  ها پیش زیباتر از تو، چاالک د خویش را خواهی دید که از قرنماننبازیگران 

خبری لیزه  های تئاتر شانزه ی نورافکن کننده جا از نور خیره کنند. اما در آن از تو هنرنمایی می

کنند؟ اعتراف  ها تنها نور ماه است. نگاه کن آیا بهتر از تو هنرنمایی نمی نیست. نورافکن کولی

کن. دخترم همیشه کسی هست که بهتر از تو هنرنمایی کنـد و ایـن را بـدان کـه هرگـز در      

ا یـک گـدای کنـار    ران ی ر گستاخ نبوده که یک کالسکهقد ی چارلی چاپلین کسی آن خانواده

 . ...را ناسزایی بگوید ...... کولی هنرمندِ حومه پاریسرود سِن یا 

خواهد بگیری و خـرج   ام که هرچه دلت می دهدخترم جرالدین، چکی سفید برای تو فرستا

کنی. ولی هر وقت خواستی دو فرانک خرج کنی، با خود بگو سومین فرانک از آن من نیست. 

جـو الزم  و باشد که امشب به یک فرانک احتیاج دارد. جست این مال یک فرد فقیر گمنام می

گر  از پول و سـکه بـرای تـو    جا خواهی یافت. ا نیست. این نیازمند گمنام را اگر بخواهی همه

 زنم برای آن است که از نیروی فریب و افسـون پـول، ایـن فرزنـد شـیطان، خـوب        حرف می

 .  آگاهم ........
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 ام و همیشه و هر لحظه برای بندبازان، بـر روی ریسـمانِ   من زمانی دراز در سیرک زیسته

م کـه مـردم بـر روی زمـین     ام. اما دخترم این حقیقت را بگوی بس نازک و لرزنده نگران بوده

 کنند.  استوار زندگی سقوط می استوار و گسترده، بیشتر از بندبازان از ریسمان نا

زند. شاید شبی درخشش گرانبهاترین المـاس ایـن    دخترم جرالدین، پدرت با تو حرف می

استوار زیر پای تو خواهد  آن شب است که این الماس، آن ریسمان ناجهان تو را فریب دهد. 

بـار تـو را    و بنـد  ی بی زاده ی زیبای یک اشراف ود و سقوط تو حتمی است..... روزی که چهرهب

 کنند. ناشی خواهی بود. بندبازان ناشی همیشه سقوط می بفریبد آن روز است که بندبازیِ

بختانه بر  ترین الماس این جهان آفتاب است که خوش بزرگزیور مبند.  و رو دل به زر از این

 دل بـاش و   گونه بستی، با او یـک  روزی دل به مردی آفتابدرخشد ..... اما اگر  میگردن همه 

ی خود در قبال این موضوع بدان. به مادرت  به راستی او را دوست بدار و معنی این را وظیفه

 دانـد.   ای بنویسد. او بهتر از من معنـی عشـق را مـی    ام که در این خصوص برای تو نامه گفته

 تر از من است ..... . است، شایسته دلی یک، که معنی آن عشقمعنی او برای تعریف 

توان یافـت کـه شایسـته آن باشـد کـه       چیز را در این جهان نمی کس و هیچ دخترم، هیچ

دختری ناخن پای خود را به خاطر آن عریان کند..... برهنگی بیماری عصرِ ماست. به گمـان  

 رای تو عریان کرده است.تو باید مال کسی باشد که روحش را ب من تنِ

ن پیـام  گذارم و بـا ایـ   دخترم جرالدین، برای تو حرف بسیار دارم، ولی به موقع دیگری می

 دهم: ام را پایان می نامه

 دل؛ زیراکه گرسنه بودن، صـدقه گـرفتن و در فقـر مـردن،      دل و یک انسان باش، پاک »

 .« عاطفه بودن است ست و بیتر از پَ هزار بار قابل تحمل

 چانلی چاپلین
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ِهمزیستیِکالمِباِموسیقیِآوازیِسن تیِایران

 نصراهلل مدقالچی

 

بزرگری مسورو    ، هریک در جایگاه خود هنرر  «تیسنّ»طور که شعر و موسیقی آوازی  همان

کند. بایرد بگروی     شود و از تلفیق این دو، اثری هنری از استعداد سازندگان آن تراوش می می

ت موتقل که از همزیوتی )تطبیق( آن با موسیقی آوازی )سرنّتی(،  بیان یا گویش نیز هنری اس

 شود. گذارد و جتوجوگران فنِ بیان را راهبر می وجود می  زیباخوانی پا به عرصه

)وزن(: نخوررتین عتمررت همزیوررتی گررویش بررا موسرریقی آوازی ریررت  اسررت. ایررن  ریتت   

هرای مختلرد در    توالی کشرش کوتاه و بلند در کتم و « آواهای»همزیوتی از توالی هجاهای 

ال چمگ کوتاه  ، دو دو orآیند )مانند کشیده، سیاه، چنگ بلند   موسیقی آوازی به وجود می

 بلند. تابلند /  واکوتاه  ت=  تواناو غیره(. 

طورکلی کتمری را بررای موسریقی آوازی بنویوری  ابتردا بایرد        اگر بخواهی  شعری و یا به

هرا   هایی، برابرر آن  د آن را بشناسی  و سپس با رعایت ظرافتهای هجاهای کوتاه و بلن ویژگی

ها انتخا  هجاها در یرک   های الزم در موسیقی آوازی را منظور کنی  )رعایت ظرافت کشش

دو هجای کوتاه وجود دارد و انتخا  آن ه  برا   ت  رسدر این کلمه « رست »واژه است. مثل 

 گوینده و ه  سازنده آهنگ است(.

سیت  بخشی از یک کلمه است که به تنهایی قابل تلفظ باشد. کلمات یرک   : هجا یا هجا

شوند. در کتا  فنون و صنایع ادبی )عروض(  هجایی نیز یک بخش یا یک هجا مسوو  می

ی هوای ریه  درباره هجا چنین آمده است: هجا )بخش( یک واحد گفتار است که با هر ضربه
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اسرت کره دومرین حرر       مصوتهر هجا دارای یک شود. در زبان فارسی  به بیرون رانده می

 )یرک هجرایی(،    پرر ها هجا وجود دارد. مثتً کلمره   هجاست، لذا در هر گفته به تعداد مصوت

 گی )چهار هجایی( است. –ر  –وا  –نه )سه هجایی( و آ  –وا  -وا )دو هجایی(،  پر –پر 

ه بره توضریسات رکرر    بنابراین در هر هجا بیش از یک مصوت وجود ندارد. اینک با توجر 

طرور   شده و شناخت هجا، با انروا  آن در ارتبراب برا کرتم موسریقیایی )زیبراخوانی( و همرین       

 شوی .  موسیقی آوازی آشنا می

 

   اهاـانواع هج

 ای کوتاهتهج

 هجایی است که از یک حرف و یک مصوت ــَـ  ــِـ  ــُـ  ترکیب شده باشد.

 حرف متحـرک و سـاکن ترکیـب شـده اسـت.       هر کالمی از چند کلمه و هر کلمه از چند

های سه گانـه   شوند و با یکی از مصوت در خط فارسی هم حروف الفبایی صدا محسوب می

 آیند، مانند: ــَـ  ــِـ  ــُـ  به حرکت درمی

 سه حرکت صدادار کوتاه:

 در جَم، بَد، کَم  .  ــَـ1

 در بِهشت، پِیک، دِل  . ــِـ2

 مدر شُتر، سُم، جُ  ــُـ. 3

ها نیز  های( یک کلمه نه )= نَ(، تو )= تُ(، دو )= دُ( و مشابه آن در شمارش هجاهای )سیالب

 شوند.  یک هجای کوتاه محسوب می
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 ای بلندتهج

 هجاهای بلند دو صورت دارد:

 الف( هجاهای کوتاهی که یک حرف صامت به دنبال داشته باشد، مانند:

 ررَر = رَسر = س + 

 ررِر = لدل = د + 

 = ر + و + خ رخ

 های بلند )اَ، ای، او( به تنهایی در آن به کار رفته باشد. ب( یکی از مصوت

 

 های بلند: مصوت

 در کلمه آدم «آ»

 در کلمه ایران «ای»

 ضمیر سوم شخص مفرد «او»

قبـل را بـه صـدا و حرکـت خـود       های بلند حرف دوم آن باشد و حرف ما و یا یکی از مصوت

 پا، چی، بی، کی، بو، خو، سودرآورد مانند: با، ما، 

هـای بلنـد و کوتـاه هسـتند،      در زبان فارسی بیشتر کلمات دو یا چند هجایی دارای مصـوت 

 مانند:

 تشکیل شده است.« ت + ررَر + ن» و« ررَر +  ر + »های بلند  که از مصوت رفتنکلمه 

  شده است.تشکیل « ک + ررَر + ش» و« ررِر + لد + »های بلند  که از مصوت دلکشکلمه 

 تشکیل شده است.« د + ی )ای(» و« ش + ا »های بلند بلند  که از مصوت شادیکلمه 
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توان گفـت از   در آن وجود دارند. البته می «ن + ا» و« و + ا»های بلند  که از مصوت تواناکلمه 

 یک مصوت کوتاه و دو مصوت بلند تشکیل شده است.

 تشکیل شده است. «  + ا» و(« ز + ی )ای»های بلند  که از مصوت زیباکلمه 

 باشد. می سُو مصوت کوتاه آن  «خ + ررَر + ن »که از مصوب بلند آن  سخنکلمه 

 

 کشیدهی هااتهج

 هجای کشیده نیز دو صورت دارد:

هـای کوتـاه    الف( از سه حرف ترکیب شده باشد و حرف اول آن بـه صـدای یکـی از مصـوت    

 درآمده و دو حرف دیگر صامت باشند، مانند:

 سرد = س + ــَـ + ر + د

 مهر = م + ــِـ + ه + ر

 صب  = ص + ــُـ + ب + ح

 های بلند حرف صامتی به دنبال داشته باشد، مانند: ب( یکی از مصوت

 آب = آ + ب 

 آه = آ + ه

 آن = آ + ن )در گفتار عامیانه اون = او + ن(

 این = ای + ن

های بلند حـرف دوم آن قـرار گرفتـه و     و یا از سه حرف ترکیب شده باشد که یکی از مصوت

 حرف سوم صامت باشد، مانند:
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 ساز = س + )آ( + ز

 کار = ک + ا )آ( + ر

 )ای( + ر پیر = پ + ی

 هیچ = ه + ی )ای( + چ

 هوش = ه + و )او( + ش

 سود = س + و )او( + د

 ت(:های کوتاه که دو حرف بعد از مصوت کوتاه ساکن باشند )صام های دیگر با مصوت مثال

 های بلند حرف دوم کلمه: مصوت

 اشک = ا + ــَـ + ش + ک

 م+  ل+ ــِـ +  ععلم = 

 صل  = ص + ــُـ + ل + ح

 تاب = ت + ا )آ( + ب

 شیر = ش + ی )ای( + ر

 پور = پ + و )او( + ر

در کلمـات   «منا  »در کلمات تشنگان و دلباختگان،  «گان  » در کلمات زمین و غمین، «مین»

ی نیلگون،   در کلمه «گو »و  «نیل» در کلمات تاریک و باریک، «ریک»مند،  مند و دانش هوش

در کلمـه آرمـان و    «آر»ی آمـوختن،   در کلمه «موخ»ی سهمگین،  در کلمه «گین»و  «سهم»

، و غیره جزء اول این کلمات یک هجای بلنـد  دود، رود، سیر، میر، راز، جامهمچنین کلمات 

 دارد. است که یک حرف ساکن را به دنبال
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از دو حـرف و یـک مصـوت کوتـاه      «سار »جـزء اول آن یعنـی    «سرد»ی  برای مثال در کلمه

آخر کلمه سـرد   «د»شود و در حقیقت حرف  تشکیل شده است که هجای بلند محسوب می

از نظر امتداد در حکم یک هجای کوتاه است که چون حرکت ندارد، امتـداد آن بـه جـز اول    

و .... کـه از یـک    سـرد ، درد، زردشود. بنابراین هجای کلمات  یاین کلمه )یعنی سر( اضافه م

و ....  سـر ، در، زراند. بلندتر از کلمـات   حرف به صدای مصوت کوتاه و دو صامت تشکیل شده

 اند.  است که از یک حرف به صدای مصوت کوتاه و یک حرف صامت ترکیب شده
 

 ای کشیدهتهج

رود کـه از چهـار حـرف تشـکیل شـده و       ار میتری در زبان فارسی به ک گاهی هجای کشیده

و .... اگـر ایـن    کـارد ، دوست، چیست، نیست، راستحرف دوم آن، مصوت بلند است، مانند: 

در راست، نیست، چیست،  («س و ت»ها )یعنی  کلمات را تجزیه کنیم چون دو حرف آخر آن

شود و به  ات اضافه میها به جزء اول این کلم در کارد صامت هستند، امتداد آن «رود»دوست و 

و  ،«شاننخت »ی  در کلمه «ننخت»آید؛ همچنین هجای  تر به دست می این ترتیب هجای کشیده

 شوند.  محسوب می «تر کشی ه»و مانند آن جزو هجاهای  «فروخت»ی  در کلمه «روخت»

است. بـرای   «بلنا  »شوند برابر با هجای  ارزش امتداد هجایی که با مصوت مرکب تلفظ می

به کار رود،  «گوهر»است کلمه  «کوتنه»که هجای اول آن را  «گهر»اگر به جای کلمه  مثال

شود. هرگاه هجایی که با مصوت مرکب به صـدا   هجای اول آن تبدیل به هجای بلندِ بلند می

شـود. کلمـاتی ماننـد:     درآید حرف صامتی به دنبال داشته باشد تبدیل به هجای کشیده مـی 

 ... . ومق، جور، شوق، موج، نوع

 

 مصوت مرکب  

کـار   های اصلی ) ـَـ ،  ـِــ ، ـُــ ، آ، ای، او( مصـوت دیگـری بـه      جز  مصوت در زبان فارسی به

 کنـد،   هـای گفتـاری تـا حـدودی تغییـر مـی       رود که چون در موقع تلفظ آن، وضع انـدام  می
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 ساسان سپنتااند. بنا به نظر آقای دکتر  نام نهاده مصوت مرکبشناسان آن را  اهل ادب و زبان

 شناسی: ی زبان استاد رشته

های گفتاری از وضرعیت تولیرد مصروت دوم قررار      تلفظ یک مصوت مرکب، اندام»

 «.تولید مصوت مرکب جریانی پیوسته و غیرقابل تفکیک است  گیرد. مرحله نمی

وبـیش مصـوت    کم –در زبان فارسی کنونی  –توان آن را  میفن، مصوتی که هنوز  بنابه نظر اهلِ

 اوهای گفتاری از مصوت ـُـ به جهـت   مرکب خواند صدای ـُـ به او است که هنگام تلفظ آن اندام

 دهند. کلماتی مانند: نو، روشن، اوقات، دوران. اندکی تغییر وضع می

شـود و ماننـد آن    به تنـدی و کوتـاه ادا مـی    ایدر تلفظ بعضی از کلمات فارسی مصوت بلند 

آید، مانند هجای اول کلمـات نیـاز، دیـار،     هجای بعد درمیاست که هجای آن به صدای مصوت 

گونه کلمات برابر با مصوت کوتاه است، مانند هجـای اول   در حقیقت ریتم هجای اول این .بیابان

ی نیایش که کوتاهی تلفظ آن با هجای اول کلمه ستایش )که کسره دارد( برابر است و نیز  کلمه

ی عاقبت برابـر اسـت، بنـابراین     ظ آن با هجای دوم کلمهی عافیت که ریتم تلف هجای دوم کلمه

که کوتاه ادا شود هجای آن از نظر موسیقی برابـر بـا    ایبرای شناخت آن باید گفت: هر مصوت 

 هجای کوتاه است. 

های دیگر: خیال، نیاکان، قیام، کیان، آشیان، ترتیـب، حالیـا، مازیـار، پریـا هجـای دوم       نمونه

 چه از آن سخن گفتیم.   ی آنا کیمیا و ..... خالصه

 

 هجتای کوتاه

 ( ماننـد سَ، دَ، کِ، گُ، پِ،   ـَـ ،  ـِـ ، ـُــ  های کوتاه ) یک حرف به صدای یکی از مصوتالف( 

 رُ، چُ و ..... .

 کوتاه مانند هجای اول کلمات: بیا، زیاد، میان. اییک حرف به صدای  ب(
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 بلندهجتای 

های کوتـاه درآمـده و دومـی صـامت باشـد،       ز مصوتدو حرف که اولی به صدای یکی ا الف(

البته میزان کشش این هجای بلند در گـویش کمتـر از     پل، جر، گم، جم، زر، در، سرمانند: 

 هجاهای )آ، او، ای( بلند است.

در  او،  ایمـان ی  در کلمـه  ای ، آمـد در کلمه  آ های بلند )آ، ای، او( مانند  یکی از مصوت ب(

، مو، بی، چی، ما، بادو حرف که دومی مصوت بلند یا مرکب باشد، مانند:  . و یااوشانی  کلمه

 )درخت(.  مو)تازه(،  نو، کو

 

 کشیدههجتای 

های کوتاه درآمد و دو حرف دیگر صامت باشد،  الف( سه حرف که اولی به صدای یکی مصوت

 . صب ، صل ، مُهر، مهر، صفر، درد، سردمانند: 

، ایـن ، آن، آبحرف صامتی را به دنبال داشته باشـد، ماننـد:   های بلند که  ب( یکی از مصوت

 .  به بیان ساده:اُج، اُخ، آخ

ِکشیدهِبلندِکوتاه

ِ  سرد سرِس 
 درد درِدِ 
 زرد زرِزِ 

ِ  باد باِب 

ِ  بید بیِب 

ِ  بود بوِب 

 موی موِمِ 

 نوع نوِن ِ
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 اعالم یا نُت بیانی

 ام. مندان انتخات کرده و عالقه های هنرجویان این عالئم را من برای سهولت در تمرین

 Oحرکت کوتاه  -

 Tحرکت متوسط   -

 I حرکت بلند یا کشیده -

 Yویرگول  -

   X مکث نیم -

 ها گزاری روی واژه مکث کامل ارزش

مکث و مکث کامل مشخص کنیم، بنابراین  توانیم زمان معینی را برای ویرگول، نیم چون نمی

 شود. مکث می کث دو برابر آن و مکث کامل دو برابر نیمم اگر ویرگول را )آ( فرض کنیم، نیم


