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کم � �یس�ت و �ی ردس �ب

حس�ین  �به �ت را  ا  �ی د�ن ود  �ن اس�تعداد  ا  �ب �که  �بود  اللی  و  �کر  و  �ی�نا  ا�ب �ن ِن  �ن کِلْر«  »ِهِلن 

ا رد  �ت مود  �ی �پ نی  د� ا�ش �ن ی وص�ن  �ب ا ر�ن �ب لی را  حص�ی �ت
. او همٔه مراحل  �ت ا�ب واداسش اع�ب و 

ا�ب  ک�ت ن �
�ند�ی مد. وی �پ ل �آ ا�ی گاه �ن ٔه ل�یسا�نس ا�ن دا�نسش دن رد�ب گی �به احن هار �الل �یس�ت و �پ �ب

سمی 
�ب
ص  ان می دهد �که �ن�ت ن �نسش ود اوس�ت و رد �آ گی �ن دل �ن ارٔه �ن �نها رد�ب کی ا�ن �آ ل ه �ی �ت �ک وسش �ن

گی او  دل �ن الصه ای ا�ن �ن �نک حن . ا�ی �یس�ت لکری �ن وای روحی و �ن رور�ش �ت ه ما�نع �پ �پ و�ب �به ه�ی

د.  �ی وا�ن ود او می �ن ان �ن �ب را ا�ن �ن

گی من دل �ن �ن

ی �که مرا  و�ش ا�ن ا ه�نگام �ن دم. �ت اما« م�توّلد �ش ال�ب ا��ت » �آ ان �ال 1880 م�یالدی رد ا�ی س�ت
ا�ب من رد �ت

ه و گل  �ت َ ه های عَ�ش ا�ن ن ا�ن �ش گی می �کردم �که د�یوار های �آ دل �ن کی �ن ل ٔه �کوحپ ا�ن ی محروم �کرد، رد حن �نوا�ی ی و سش ا�ی �ی�ن ا�ن �ب

گی  سش ماهل . رد �ش ار �اده �بوده اس�ت لگران �بس�ی �ند د�ی گی من ما�ن دل �ن دای �ن �ت ده �بود.ا�ب �ی ک �پوسش �پ �ی سر�ن و �پ

ن رو�ن های  ادم اّما �آ ن�ت ما«. �یک �ا�ه �بودم �که �به راه ا� م: »حال �ش �گو�ی ان �ب �ب ا ل�ک�ن�ت �ن ه ام �ب وا�نس�ت می �ت

ری  �به سرع�ت س�پ ّر�ین  �ن نی  ا� �نرن م�یوه و  ا�ن گل و  ر  �پ نی  ا� س�ت
ا�ب �ت ر،  ودلگدن �ن هاری  �ب د.  �ی ا�ی �پ �ن د�یری  و�ش  �ن

د و  نرا  رس�ی � ، مان و �گو�ش های مرا �بس�ت سش ی �که �پ و�ش ا�ن �گ�یرن همان �ن نی مالل ا�ن ا� مس�ت د. ��پس رد �ن د�ن �ش

ک ــ �نمی دا�نس�ت �که  �ش رن �پ �کس ــ ��تّی �پ ه�بود، ه�ی ادی �ترار داد. �پس ا�ن �ب و�ن ی �ن�برِی ط�نل �ن مرا رد عالم �ب

ه �بود، عاد�ت  نرا �گر�ن�ت لم�تی �که مرا � ًا �به ��کو�ت و �ن �ب در�ی �نوم. �ت سش وا�نم �ب ه می �ت �نم و �ن �ی �ب
وا�نم �ب ه می �ت لگر �ن من د�ی

 . لگری هم هس�ت ای د�ی �ی نرامو�ش �کردم �که د�ن �کردم و �
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�که  می دا�نم  ط  �ن�ت داد؛  ر�ن  ا�یعی  و�ت ه  �پ ی  و�ش ا�ن �ن ا�ن  �بعد  اّول  ماه های  رد  �که  �یس�ت  �ن ادم  �ی    

د. ا�ساس می �کردم �که �برای �گ�ن�ت و �گو  ک�تی را می د�ی �یرن را �س می �کرد و هر �ر� م همه �پ دس�ت ها�ی

�که  �بودم  ده  نهم�ی � ولی  می �بردم  کار  �به  ی  اره ها�ی ا�ش ور،  �ن م�ن ا�ین  �به  و  م  هس�ت له ای  وس�ی ا�ب  مح�ت لگران  د�ی ا  �ب

ان را  ک�ن�ند. گاهی ��ب های ا�یسش ک�ّم می � ان �ت ا دها�نسش ه �ب للک �ند، �ب �ن اره �ر�ن �نمی �ن ا ا�ش �ند من �ب لگران ما�ن د�ی

ه وار  دم و د�یوا�ن ا�ن �ن�ب هوده می �ب �ی �ب م را  دم. ��ب ها�ی نهم�ی ی �نمی � �یرن دن لمس می �کردم اّما �پ ه�نگام �ر�ن �ن

دم و  �ی اد می �کسش نر�ی در � ن �ت کرد و �آ م�گ�ین می � �نسش
ار اره می �کردم. ا�ین کار گاهی مرا �بس�ی ا سر و دس�ت ا�ش �ب

م  ع��ی ل �ت ا�ب �ند �که من �ت �ت د دا�ش رد�ی �یرا �ت د؛ �ن ن�ت م�نموم �بود�ن �نم سح دم �که ا�ن حال می ر�ن�تم. والد�ی ل�گد می �ن

ام  �ب ار دور �بود. سرا�ن ا الل ها �بس�ی ان �ی ا�ی �ی�ن ا�ب ٔه ما هم ا�ن مدارس �ن ا�ن لگر، حن م. ا�ن طر�ن د�ی ا�ش ر�ب�ی�ت �ب و �ت

ی  اد دارم، رو�ن ن را �به �ی ه �آ گِی من �که هم�یسش دل �ن ر�ین رو�ن �ن د. مهم �ت دا �کرد�ن �ی ه ای �برای من �پ س�ت ا�ی مع�ِّم �ش

گی ام �بود.  ن ه�ن�ت �الل �ش �یسش ا�ن �ب مد. ا�ین رو�ن سه ماه �پ د من �آ که مع�ّم �نرن اس�ت �

ا�ین  ا  �ب تی  مّد� ن �که  �آ ا�ن  �پس  داد.  من  �به  کی  عرو�ل و  �برد  ا�تسش  ا�ت �به  مرا  �بعد معلّمم   ِ رو�ن امداِد  �ب

مده  م �آ و�ش ی �ن ا�ن ن �ب ّی �کرد و من �که ا�ن ا�ی م ِهِ�ب ی �کردم، او کلمٔه »عرو�ک« را رد دس�ت ا�ن عرو�ک �ب

ک�نم، ا�ن  ّی � ان ه�ب �ت �گسش ا ا�ن دم �رو�ن را ردس�ت �ب ک�نم. و�ت�تی مو�نّ�ت �ش د � ��ی �ت سش �کردم ا�ن وی �ت �بود، �کو�ش

م.  اد �گر�ن�ت اری را �ی ا�ت �بس�ی �ت �عن مدم. رو�ن های �بعد، ا�ن هم�ین طر�ی ان �آ �ب ه �به ه�ی ادی و عنروری �کودکا�ن �ش

م  ِع �ن�نک روی دس�ت
�ب �ترار داد. همان طور �که ما�ی �یر �آ �یر سش م را �ن ی معلّمم مرا �به �گرد�ش �برد و دس�ت رو�ن

کی و  ل ار �ی �ت ن ه�نگام �س �کردم �که ا�ن  ّی �کرد. ا�ن �آ لگرم ه�ب « را روی دس�ت د�ی �ب ، کلمٔه »�آ ن�ت ح می ر�ی

�نم.  �ی اصّی می �ب ی حن ا�ی �ن �یرن را رد روسش ه همه �پ ه ر�ن�ت مده ام و ر�ن�ت �یرون �آ ی �ن�بری �ب �ب

ارع می �برد و روی عل�ن های  م را می �گر�ن�ت و �به سوی مرن د، معلّمم دس�ت نرا می رس�ی هار � ون �ب �پ

�یع�ت  ٭  ط�ب دگان ا�ن مواه�ب ر�ن ه �پ �گو�ن م �که حپ مو�ن�ت ا�ن می �کرد. من می �آ عن �یع�ت �آ ارٔه ط�ب ود را رد�ب �گرم، ردس �ن
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ان  �ب د �ن کم ک��ی کم ل ، ل �ی�ب ر�ت ن �ت �ند. �به ا�ی ا�ن ان را می رو�ی �گو�نه رد�ن�ت اران حپ د و �ب �ی ورسش د و �ن و�ن وردار می سش �بر�ن

ه  د، و هر �پ وده می �ش نرن م ا� ه �بر مع�وما�ت دا�ن�تم. هر �پ ا�ت �به کار ا�ن �ی �ت ا ا�ش ن را �ب م و �آ را رد دس�ت �گر�ن�ت

ّی  م ه�ب مله ها را رد دس�ت . مع�ّم �ب �ت ر می �گسش م وس�یع �ت ا�ت �ی�ت ح�ت
کاوی و �ت حب ک�ن � مو�ن�تم، دام�نٔه  �تر �عن�ت می �آ �یسش �ب

ِل �کر و الل  �یرا ط�ن ؛ �ن �ت �ند�ین �ال ادامه داسش ان �پ ر�ی کم می �کرد. ا�ین �ب کم� ا ل �ی �تن اسش احن �ن می �کرد و رد سش

لی  د �که �برای ط�ن �ن�ی رن
د. حال حدس �ب ا�ب لگران رد�ی ل�ن را ا�ن س�نن د�ی م محن�ت اه�ی د م�ن وا�ن ن�تی می �ت ا �به سح �ی�ن ا�ب ا �ن �ی

ه�نگ صدا  د �آ وا�ن ه می �ت کی �ن �ین �کودل �ن . �پ ه حّد اس�ت ا�پ کال �ت ، ا�ین اسش �ی�ناس�ت ا�ب �که هم �کر     و الل و هم �ن

�ند.  �ی �ب �نده را �ب هرٔه �گو�ی د حاال�ت �پ وا�ن ه می �ت دهد و �ن ص �ب ن�ی ح �ش �ت
را 

ی  ک�نم، معلّمم کار�ت ها�ی ّی � �ند �عن�ت را ه�ب م �پ وا�نس�ت دن �بود. هم�ین �که �ت وا�ن ِ من �ن حص�یال�ت دم دوِم �ت �ت

کمک  م �به ل وا�نس�ت ن می �ت ر �آ
م �که �ب �ت ده �بود. �وحی داسش ه �ش �ت وسش ها �ن �ن ر �آ

ی �ب ه کلمه ها�ی س�ت
ا �رو�ن �بر�ب �به من داد �که �ب

ن،  اد �نمی �کرد. �پس ا�ن �آ ی مرا �ش ا�ن ن �ب ٔه ا�ی دا�ن �یرن �به ا�ن �پ �پ �ی�نم. ه�ی حپ �ب
ک�نار هم  اهی را � ، �بمال�ت �کو�ت �رو�ن

�ت می �بردم. معلّمم  �تم. ا�ن ا�ین کار لدنّ ا �گسش �ن سش ال �عن�ت های �آ �ب م و �به د�ن ی را �گر�ن�ت دا�ی �ت ا�ب �ترأ��ت ا�ب ک�ت �

�نمی �کرد.  ه  ود مرا �نس�ت ِک �ن �پر�سش های �نسش ا  �ب . هر�گرن  �ت ان داسش ا�ی �ی�ن ا�ب �ن �ش  مو�ن اصّی رد �آ اس�تعداد حن

�تر رد  �یسش �ب ما  . کالس ردس  ی می �ا�ن�ت �ی�ت ده وح�ت �ن رم �ن �ن �ن ه رد  هس�ت ه �آ هس�ت �ن�یرن �آ ه مطا��ب علمی را  للک �ب

وعا�ت  دگان همه مو�ن ر�ن �پ  ، ا�ب ن�ت � �آ اران،  �ب اد،  �ب �ب�نم،  ان، گل ها، م�یوه، �ش �بود و رد�ن�ت اد  �ن �آ هوای 

م �به »�بوس�تون«  نر�ت مد، مسا� �یسش �آ م �پ گی �برا�ی �ت �الل عٔه مّهمی �که رد هسش د. وا�ت ی �برای ردس من �بود�ن ا��ب حب

طار  ک�ن�ند. رد �ت م �که سرم را �گرم � ا�ش �بودم �که ا�ن همه م�تو�تّع �ب ی �تراری �ن و و �ب د�ن ن ط�نل �ب لگر من �آ �بود. د�ی

رح دهد. رد  م سش �ی�ند، �برا�ی
طار می �ب رٔه �ت حب �ن ه را ا�ن �پ ن �پ ا �آ دم �ت ر می ما�ن �ن م و م�ن�ت س�ت رام می �ن�ش ک�نار معلّمم �آ �

�ت �بردم و�ت�تی  در لدنّ ه �ت دم و �پ �نا �ش سش ا �آ �ب �ن ال �آ ا اط�ن ود �ب ار �ن م و �بس�ی ان ر�ن�ت ا�ی �ی�ن ا�ب هر �بوس�تون �به مدرسٔه �ن �ش

د، �که  ی �بود�ن اد و راصن در �ش ن �ت ا �آ �ی�ن ا�ب . �کودکان �ن ای من اس�ت �ب �ند ا��ن ًا ما�ن �نها ع�ی�ن ای �آ �ب م �که ا��ن ا�ن�ت رد�ی
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اد �بردم. ان ا�ن �ی �ن �ت مصا��ب�ت �آ ود را ردلدنّ من ردد �ن

دم �که  مصمّم �ش
وردم. اّما  ود رد می �آ ی ا�ن �ن اًل صداها�ی م. �ت�ب مو�ن�ت دن را �آ گی �ر�ن �ن رد ده �الل

�نرمی  �به  م را  �که دس�ت �بود  ن  �آ مع�ّم  ا�ین  د. رو�ش  ورد�ن �آ م  �برا�ی ه ای  ا�ن �ت مع�ّم  م؛  امو�ن �ی �ب �تن را  �گ�ن س�نن 

�تن  ان و ��ب ها�یسش را ه�نگام س�نن �گ�ن �ب ع �ن �ت �که �رکا�ت و وصن اسش د و می لگدن �ی ود می �کسش روی �ور�ت �ن

ک�نم.  نرامو�ش �نمی � مله �به من دس�ت داد،  � �تن اّول�ین �ب تی را �که ا�ن �گ�ن � ّ ادی و لدن ک�نم. هر�گرن �ش ا�ساس �

صّور  د �ت ا�ی �ب د اّما �ن ه �ش �کس�ت ی من �ش امو�ش دان حن �ن �ت رِد �ن د�ین طر�ی .« �ب مله ا�ین �بود: »هوا �گرم اس�ت ا�ین �ب

م�ند  ا�ن �ی کمک مع�ّم �ن ه �به ل دم و هم�یسش �ی �ب و رو�ن �کوسش ک�نم. �ال ها سش م مکالمه � وا�نس�ت کم �ت ود �که رد مّد�ت ل سش

�بودم.

�پ  �کس  د ه�ی ا�ی اگارا ر�ن�تم. �ش �ی ار �ن �بسش دن �آ ار �به د�ی م �به س�نر می �پردا�ن�تم. �یک �ب ال�ت حص�ی ان �ت گاهی رد م�ی

ل  در �گراهام     �بِ کسا�ن �نّا�ت ال� لگر �به ا�ت ار د�ی ار را ا�ساس �کرده ام. �ب �بسش ی های �آ ا�ی �ب �ی ه حّد �ن ا �پ �ک�ند �که من �ت اور �ن �ب

ه،  �ت ک�تر�یس�ی �ند: ال� � می داد؛ ما�ن �ی و�ن م �ت ا��ب �بود، �برا�ی ه را حب ل هر�پ ک�تر �بِ �ین المللی ر�ن�تم. د� گاه �ب سش نما�ی و معلّمم �به �

عی  ای وا�ت �ی ِ د�ن د ها دام�نٔه مع�وما�ت مرا وس�یع �کرد و مرا �به رد�ک د�ی ا�ن ون. ا�ین س�نر ها و �ب ل�نن، �گراما�ن �ت

 . �ت واداسش

دن  وا�ن ب�ی�ت صدا �به �ن ر� ی و �ت دن ��ب وا�ن دم. عالوه �بر �ن وا�ن دو �ال رد مدرسٔه �کر و الل ها ردس �ن

د �که همٔه  د�ن �ی ردا�ن�تم.  معلّمان ا�ین مدرسه می �کوسش نرا�نسه �پ نی و � لما� ان �آ �ب �یعی و �ن ا، ع�وم ط�ب ن�ی را� �ن ، حب �سا�ب

ک�ن�ند. نراهم � د، �برای من � وردار�ن ن �بر�ن �نوا ا�ن �آ ی را �که مردم سش ا�ی ا�ی مرن

ا  ک�نم. �ب ماده � گاه �آ ود را �برای ورود �به دا�نسش ا �ن دم �ت گی وارد مدرسٔه د�ن�ترا�نه ای �ش ده �الل ا�نرن رد �ش

ا ��بر و �وصلٔه  مد و �ب ا من �به مدرسه می �آ صوصی من هر رو�ن �ب روع �به کار �کردم. مع�ِّم �ن ار سش ور �بس�ی سش

ار �بود �که �عن�ت ها را  احپ ّی می �کرد. رد �اع�ت های مطا�عه �ن م ه�ب �ند، رد دس�ت �ت ه مع�ّم ها می �گ�ن �پ �ن ان �آ ا�ی ی �پ �ب
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 . ار�ب اس�ت ّؤه �تصّور حن �ب معلّمم رد ا�ین کار ا�ن �ت ک�ند. ر�ن ّی  � م ه�ب ک�ند و رد دس�ت دا � �ی ا�ب �عن�ت �پ ک�ت ا�ن �

نراوان  کال کار � د. اسش نرا رس�ی ی � ها�ی ا�ت �ن �ا�ن حص�یل رد ا�ین مدرسه، ام�ت �ت
�پس ا�ن سه �ال 

�تن  م �برای ر�ن و�ی ر�ن ام �آ �ب ا سرا�ن م �ت �ت ار همٔه موا�نع را ا�ن سر راه �برداسش سش �بس�ی ن�تی و �کو�ش ا سح �بود اّما �ب

د  ی می رس�ی �بودم. رو�ن ها�ی ه  �ت موا�ب کاال�ت �ا�ب ا اسش �ب گاه هم  �تّه رد دا�نسش ا��ب  . ا�ن�ت �ی �ت  ح�تّ �ت
گاه  �به دا�نسش

م و رددم را  می �یا�ن�ت ا�ن �ب ود را  د �ن ودی ام�ی �به  �ن اّما  ادی کار روح مرا ا�نسرده می �کرد  �ی ن�تی و �ن �که سح

�به  وار  ��ندی های دسش �ب ا�ن  د  ا�ی �ب �بر�د،  ی  �ی�ت ح�ت دا�نسش  �به  واهد  �که می �ن �کسی  �یرا  �ن نرامو�ش می �کردم؛  �

�و می ر�ن�تم،��پس  کمی �به حب ادم، ل �یدم، می ا�ن�ت رن ار ها �به ع�ت�ب می ��ن اال �برود. من رد ا�ین راه �ب ی �ب نها�ی � �ت

نی  ن�نو  � � ا�ن  کی  ل �ی د.  ان می �ش �نما�ی �برا�برم  ا م�دود رد  �ن ی  ا�ن�ت کم  کم ل ل ا  �ت ر می ر�ن�تم،  اال�ت �ب و  دم  دوار می �ش ام�ی

گ�یرد.  � ام  �ب ا�ن نّی٭  ٔا� �ت و  ال  �ب نرا�ن  � ا  �ب د  ا�ی �ب ل  حص�ی �بود.�ت اری  �برد�ب نّن  � مو�ن�تم،  �آ ل  حص�ی �ت
ح�ین  رد  که  �

ا�ین  �ت  سش �پ ه  �یوس�ت �پ من  اّما  د  �بود�ن من  گاهی  دا�نسش گی  دل �ن �ن �نا�ک  �ت و�سش د�یو های  ر�ین  ر�گ �ت رن
�ب ا�ت  �ا�ن ام�ت

دم.  ا�ک می ر�ا�ن د�یو ها را �به حن

ر�ب�ی�ت  ل و �ت حص�ی �ت
ا�ب رد ک�ت ه م�ند �بوده ام. � ا�ب عال�ت ک�ت دن � وا�ن ه حد �به �ن ا �پ ه ام �که �ت گ�ن�ت ل ا حال �ن  �ت

�ت موعود.  هسش �ب ا�ت  �یّ اد�ب �بود و  د  �ی ورسش �ن ور  �ن �ند  ما�ن �برای من  ا�ب  ک�ت �  . �بوده اس�ت مٔو�شّر  ار  �بس�ی من 

. ه اس�ت �ت داسش ا�ن �ن م ــ �ب ا�ب ها�ی ک�ت نی � ع� ا�نم ــ �ی �یر دوس�ت دن نِی دل �پ � �ی سمی، مرا ا�ن هم �نسش
�ب
ص 

ا�ی �ت هر�گرن �ن

�پ  ا�ب �به من داده ه�ی ک�ت �به ای  �که � دن ا�بل حب د، رد م�ت ه ا�ن مو�ن�ت لگران �به من �آ �نها د�ی ه ام و �آ مو�ن�ت ود �آ ه �ن �پ �ن �آ

ی �برای من  سّمه �ا�ن
ی و محب ا�ش �تّ گاه های �ن سش نما�ی ه ها و � . مو�ن �یس�ت ا�ب �ن ک�ت نها � � اس�ت اّما سر�گرمی من �ت

ر من رد هر �یک  �ن �ت می �برم. �به �ن ار لدنّ نی �بس�ی �ت را� ا�ی �یع�ت و �ت . ا�ن �گرد�ش  رد ط�ب م�ن�بع سرور اس�ت

ه  م�ین، س�برن دا ا�ن �ن �ی ا�پ تی �ن اطرا� . هر �یک ا�ن ما حن ه اس�ت ه�ن�ت ی ها �ن ا�ی �ب �ی حوی اس�تعداد اردا�ک �ن ا�ن ما �به �ن

نی  د. ا�ین �یک �ّس روا� ا�ی د ا�ین �س را ا�ن ما �بر�ب وا�ن ی �نمی �ت �نوا�ی اسش ی و �ن ا�ی �ی�ن ا�ب م �که �ن �ب دار�ی مٔه �آ مرن و �ن
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ک�ند.  �نود و هم ا�ساس می � ِن   واحد هم می �ب�ی�ند، هم می سش اس�ت �که رد �آ

ان( ه �ب �پ اعن ر )�ب �ن �یر�ن �نه   �پ مٔه �شم�ی ر�ب �ت

خودآزماىى
1. هلن کلر پس از بىمارى به وسىلٔه کدام ىک از حواس پنج گانٔه خود با جهان خارج ارتباط داشت؟ 

2. منظور کلر از اىن جمله ها »در اىن راه بارها به عقب مى لغزىدم، کمى جلو مى رفتم سپس امىدوار مى شدم« 
چىست؟ 

3. نوىسنده چه چىزهاىى را براى خود نور خورشىد و بهشت دانسته است؟ 
4. دو تن از چهره هاى روشن دل را که به پشتوانٔه هّمت و ارادٔه خوىش آثارى ارزشمند از خود به جا نهاده اند، 

نام ببرىد. 
5. شرح حال ىک »جانباز« را بنوىسىد و در کالس بخوانىد. 
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�یس�ت و دوم ردس �ب

م ما �بود �ش �یرمرد �پ �پ

هران ع�م  وروی رد �ت نره�نگ سش ٔه � ا�ن نی �بود �که حن یس�ندگا� و� لگرٔه٭ �ن ک�ن دم رد � �یرمرد را د�ی ه �پ ار اّول �ک �ب

�ند. من هم �که  �ت دا�ش �را کاری �به کار او �ن لگر سش . د�ی مد و می ر�ن�ت ر�نگ می �آ �بر و �ن �یرماه 1325. �ن �کرده �بود1؛ �ت

دن  وا�ن �ر �ن و�ب�ت سش ی �که �ن �ب ورده2 �بودم. سش ماع�ت �بُر�ن وی �ب کی �بودم و �ت ل وا�ن ن، �ب ر �آ
�بودم و عالوه �ب اعر �ن �ش

دم ها« �یسش را  ی �آ د و او »�آ معی �نهاد�ن طا�به �ش ِ �ن د و روی م�یرن امو�ش �ش ادم اس�ت �بر�ت حن او �بود، �ی

د. وا�ن �ن

 » اعِر ا�ن »�یو�ش ار�یس �بود. �ش ٔه �پ ا�نه ا�ش �کو�پ ا�نه ا�ش ر�ن�تم. حن ار �به حن کی دو �ب ل ا اوا�نر �ال 26  �ی �ت

د و  ال �گر�به می دو�ی �ب کی �بود، د�ن ان �که �کودل سر�ش ان �نمی داد و �پ ا�نم رو �نسش ه حن ار�یس! عا��ی ٔه �پ ه و رد �کو�پ ن�ت ح
�گر�ی

سر و صدا می �کرد. 

�نم �به  ا �ن ار �ب کی دو�ب ل د رد حدود �ال 29 و 30. �ی ا�ی ن�ت�ند. �ش م�یران ر� ٔه �ش ا�ن ا �به حن دم �ت د�ی لگر او را �ن د�ی

ال  م و �ن�ی ه �بود�ی نره�نگ �گر�ن�ت ار�ت � ی ا�ن و�ن �ن نی و�ت � م�ی ه �ن لکّ ها �ت �ن ٔه �آ ا�ن کی های حن ل د�ی م. همان �نرن ن�ت�ی ان ر� سراعنسش

�نعلی را  ٔه  ا�ن د و ما حن �نمی �ش ه  ن ال�نه �ا�ن�ت �بود، �آ �ن کی  ل د�ی �نرن ن  م. را��تسش ا�گر او رد�آ �ی �بسا�ن م ال�نه ای  �ی �ت دا�ش

مد. م�ل ه�نو�ن  یسش �آ � ه �پ گا�ن ر�ت همسا�ی د و معاسش ه �ش ٔه ما �ا�ن�ت ا�ن ا حن مد �بود و �بود �ت م. ا�ین ر�ن�ت و �آ �ی �ت دا�ش �ن

م�تی �بود؛  �ن�ی ی عن ا�ی �ن سش و�ه٭ ای �آ �ی�ن �ب �نان  د3 و رد �پ مده �بود�ن ا�ک رد�آ �نٔه  حن ا�نه ها ردس�ت ا�ن ��ی ان �بود و حن ا�ب �ی �ب

. رد  دم، گاهی هر رو�ن اد می د�ی �ی �یرمرد را �ن م، �پ ده �بود�ی ن �به �بعد �که همسا�یٔه او �ش ما«. ا�ن �آ ا »�ن�ی ن هم �ب �آ

کی  ل . �الم ع��ی �ت د می ر�ن�ت و �بر می �گسش �ت و �به �نر�ی ر�گ �به دس�ت داسش رن
ی �ب ک�ی�ن ا رد راه. او � ه هامان �ی ا�ن حن

د.  ا�ش �ب ی �که او �ن د رو�ن واهد رس�ی ودی �ن لکر �نمی �کردم �که �به �ن �پ �ن
م و من ه�ی د�ی م و ا�وال می �پرس�ی می �کرد�ی
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تی ا�ن  ور� ال. گاهی ردد دلی، گاهی م�ش ا اهل و ع�ی �ب ا  �ی نها  � �ت م.  ن�ت�ی لگر می ر� گاهی هم سرا�ن همد�ی

حران  م �ب �ت�ی ه می �گ�ن ار مدرسه عو�ن می �کرد و هر �پ ان �که �الی �یک �ب سر�ش ارٔه �پ ا رد�ب �نسش �ی ا ا�ن �ن ود�ش �ی �ن

. �ت داسش ده �ن ا�ی �گ�یر�ید، �ن ن�ت �ن �و�ن اس�ت و سح �ب

نره�نگ می �گر�ن�ت �که صر�ن و �نر�ب  ار�ت � ی٭ ا�ن و�ن ا�ن �ندرعن �یرمرد سش �ند. �پ �ت دا�ش نّهی �ن گی مر� دل �ن �ن

ا�نک مّلی کار می �کرد و  ا�نم �بود �که �برای �ب ه حن ل اصاًل �به عهدٔه عا��ی گی �به کار م�نرن دل د. رس�ی ا�نه ا�ش می �ش حن

ار  عی �گر�ن�ت �ین وصن �ن �یرمرد رد �پ د. �پ ر �ش د، کار �نرا�ب �ت ه �ش س�ت �ن�ش ا�ن ا�نم �ب ه حن و�تی می �گر�ن�ت و �بعد�که عا��ی ح�ت

وان  اعران �ب مد �ش ر می �کرد، ر�ن�ت و �آ د�ت ا�ن هم �ب ع را �ب ه ا�ین وصن �پ �ن صوص ا�ین ده �ا�ٔه ا�ن�یر و �آ �بود. �به �ن

�بود.

همه  ن  �آ حّمل  �ت
اّما  ان  وا�ن �ب ل  �ن�ی �برای  ده اس�ت  �ناهگاهی �ش �پ ه  �پ �یرمرد  �پ ه  �ک د  ا�نم می د�ی حن ه  عا��ی

مد �به  ود�ش هم ا�ن ا�ین همه ر�ن�ت و �آ گی. �ن ل �ن �ت �ت �نان مع�یسش صوص رد �پ ،  �به �ن �ت داسش مد را �ن ر�ن�ت و �آ

مده �بود.  �نگ �آ �ت

د و ا�ن �ت�ند و  رد�ن ا �به �کسی می س�پ د �ی اره می داد�ن ه را احب ا�ن ن�ت�ند. حن ان �به �یو�ش می ر� س�ت
ا�ب هر �ال �ت

ون  همحپ
د؛ ردس�ت  اد�ن ن�ت د و راه می ا� نراهم می �کرد�ن ن٭ و دوا ردمان، همه را � �ن�ش ار و �بُ ره �ب ا �تَ ه �ت ای �گر�ن�ت حپ

د. ی می �کرد�ن و�ی ال�تی �بود هم صر�نه �ب �ی س�نری �به �ت�ندهار، هم �ی

 ، ی٭ می ر�ن�ت ساّل�ی وی �ت س�ت و  �ب �یرمرد رد ا�ین س�نر های هر�ا�ه �به �ب ود �پ دم �که �ن اّما من می د�ی

امده  �ی هر �ن ه �که ا�گر �به �ش ا �ن ود�ش می دا�نس�ت �ی د. �نمی دا�نم �ن ار می �ش ن دحپ هر �به �آ �تی �که رد �ش �برای �نم عنر�ب

ده �بود.  ما �نسش �بود، �ن�ی

اد را  نر�ی �نری ها � ن �آ
لگری �بود، ا�ی ور د�ی ع �ب د وصن ا�ی د، �ش ه �بود�ن س�ت

�ب مسلمًا ا�گر ردها را �به رو�یسش �ن

. ن�ت ح ا�سش �ت الطم �بود و �ن�ی ی �ت نی ا�ش �ب دگا� �ن رام و �رکا�تسش و �ن . �نگاهسش �آ س�ت د �ب �ر�ش می �ش ط رد سش �ن�ت
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ی  ا�ی یس�ت و �به �اده دلی روس�ت � ان ما �ن گی رد م�ی ی �به �ادل �یرمرد دور ا�ن هر ادا�ی ه �پ �ت �بود �ک �به هم�ین طر�ی

�نر  ا دس�ت �آ ر �بس�ت �ت �نگ �ت ود را �ت ب�ند �ن کمر� ن�ت�ند، ل �نگ �گر� ه �بر او �ت ّ�ب �کرد و هر �پ عحب �یرن �ت و�یسش ا�ن هر �پ �ن

د. ه ما�ن س�ت
�ب و�کو�ه ای �ال ها �ب د رد دل صد�ن �ک ون مروار�ی د. هم �پ گی هامان ُا�ن�ت �ش دل �ن ار�ت �ن ا ح�ت �ب

م  س��ی د هم �به ��ت ا�ن سِر�ت ا�ی گمان می �بردی �ش ی �بود �که ل رامسش ٔه4 ما �بود، �آ ما�ن م �ن �ش ود �پ م او �که �ن �ش رد �پ

 . نراع�نه هس�ت سّمٔه دورٔه �
ور �یک محب ی �ن م �ب �ش �نه٭ ای �بود �که رد�پ �ی ع طمٔا�ن اس�ت اّما رد وا�ت

د؛ �نه سررددی �نه  مار �نسش �ی �پ �ب �نالد. ه�ی ود �ب د �که ا�ن �تن �ن �پ �نسش م، ه�ی ا او �بود�ی رد ا�ین همه �ال �که �ب

ده؛   ا��ی ود �ن دم �که ا�ن �تن �ن �ن�ی ار، دو سه �ال �ت�بل ا�ن مر�گسش �ش ط �یک �ب لگر. �ن�ت ارا��تی د�ی �پ �ن ه ه�ی ارددی و �ن �پ

ٔه �یو�ش �بود. ا�ن س�ت
ا�ب �یسش ا�ن س�نر �ت ل ا�ین �که �پ م�ش

 . ٭ اس�ت گمان �کردم م�یرا�ب م اّول ل د�ی ر�ی وا�ب  �پ اد، ما �به صداِی رد ا�ن �ن ا�ت ا�ن�ت �ن ن ا�تّ ی �که �آ �ب سش

م  د5 �گ�ن�ت م �ن�بردار �ش س�ت
َ �یس�ت و �ش دن م�یرا�ب �ن دم �که رد �ن نهم�ی ه � ا�ن م، �ت د و ا�ن �گو�ش ر�ی مم �پ سش �پ

وا�ب �که ا�ن  �ن

ده می �نمود. �ت �ن ان �بود، و�سش �تسش «. کل�ن �یس�ت و�ش �ن �یرمرد �ن رم حال �پ �ن م�ین! �به �ن »س�ی

اعری ــ �یک کار  رن رد عالم �ش ار رد عمر�ش ــ �ب �ب �برای اّول  اده6 �بود.  ن�ت ا� �یرمرد  �پ ه  �ک �بود  تی  مّد�

اّدٔه  ک�ناره  حب ا � . ا�ن �یو�ش �ت کی کار�ش را �ا�ن�ت ل ان �به �یو�ش ر�ن�ت و هم�ین �ی مس�ت نی �ن ع� �یر عادی �کرد؛ �ی عن

 . د�ش ورده �بود�ن اطر �آ ا�وس روی �ت حپ

نی س�نن می �گ�ن�ت �که  � اد �کرده �بود و ا�ن �ن اها�یسش �ب ط �پ ه �بود. �ن�ت �ت �گسش �بر�گسش ه ر�ن ده �بود �ن اّما �نه العنر �ش

�یرمرد  ه �پ در �ک ن �ت ده، �آ �ی ا�ی د او را می �پ عن ل حب ه و م�ش س�ت مده، می �ن�ش دم�ت او می �آ د �برای حن و�ت�تی �یو�ش �بوده ا�ن

ن  �ک�ند �آ ه �ن ر�م �ک ودم می   �پ ده و من حاال ا�ن �ن وا�ب می �ن ود�ش را �به �ن رو�یسش را �به د�یوار می �کرده و �ن

ده �بود؟ نهم�ی ن � �ن

�بود و  رام  م؛ �آ د�ی دم. هر رو�ن سری می �ن �ن�ی �که ا�ن او �ش �بود  ی  ا��ب �نر�ین مط��ب حب �آ �بود  ه  هر �پ
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م �بود. و حاال؟... س��ی واس�ت و رد �نگاهسش همان �ت ی �نمی �ن �یرن �پ

د  م ال�ب د. �گ�ن�ت ا�ش ه �ب �ت سش گمان �نمی �کردم �که کار ا�ن کار لگدن دم. هر�گرن ل م و دو�ی دا�ن�ت م ا�ن ی �به دو�ش �یرن �پ

�نه  ه �بود و سر او را روی ��ی س�ت ای �کر�ی �ن�ش ا�نم �پ ه حن . عا��ی واس�ت د �ن ا�ی ی �ب ا دوا�ی د �ن�بر �کرد �ی ا�ی ک�تری �ب د�

 »! مام ا�ن دس�ت ر�ن�ت ا�ه می �کرد: »�ن�ی ه �بود و �ن �گر�ن�ت

ا�ن هم  ده. �ب امو�ش �ش ه حن ا�ن د؛ �کوره ای �ت ه �بود�ن س�ت
م ها را  �ب �ش ر�گ دا�ن دا�ن �بود اّما �پ رن

ن سر �ب �آ

ی می �کرد و هی  ا�ب ی �ت ه اس�ت ولی �ب �ت سش ه�تر ا�ن من می دا�نس�ت �که کار ا�ن کار لگدن ا�نم �ب ه حن د. عا��ی اورم �نمی �ش �ب

«؟ مام ا�ن دس�ت ر�ن�ت نی �ن�ی ع� نی! �ی ال� د: »�ن رس�ی می �پ

سر  ک�ن�ند. �پ ل�نن � ک�تر �ت ٔه ما �به د� ا�ن ادم �که ا�ن حن نرس�ت م�ین � ا س�ی ا�نم را �ب ه حن ری؟ عا��ی ی �آ �گو�ی د �ب و ملگر می �ش

م و �تن  کمک �کرد�ی ه ل ا�ن . من و کل�ن�ت حن واهر�ش وهر �ن د سرا�ن سش اده �بود�ن نرس�ت دن من � �یسش ا�ن رس�ی را �پ

م. د�ی ا�ن وا�ب له �ن م و رو �به �ت�ب ورد�ی �یر �کر�ی رد �آ �ی�ب س�بک �بود ــ ا�ن �ن او را ــ �که عحب

د،  ن �ش �تی �که رو�ش �ن �ند« و �ماور �ن �ی و�یسش ها می �آ وم و �ن �تسش �کن؛ حاال �ت �گ�ن�تم: »�برو �ماور را �آ

مد »وا�ّصا�نّا�ت ص�نّا«7. ا�ن �کردم؛ �آ ن را �ب ورد. الی �تر�آ ن �آ م ر�ن�ت �تر�آ �گ�ن�ت

ل ا�مد« الل �آ »حب

توضىحات
1. برپا کرده بود.

2. برحسب اتّفاق در مىان آن جمع قرار گرفته بودم.
3. خانه ها در زمىن خاکى ساخته شده بودند.

4. چشمى بىدار در روزگار ما بود و نىز چون چشم عزىز بود. 
5. آگاه شدم. 

6. در بستر بىمارى بود. 
7. سوگند به فرشتگان صف در صف، »آىٔه 1 سورٔه 37«
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خودآزماىى
1. نوىسنده نخستىن بار کدام شعر نىما را از زبان خود شاعر شنىده است؟ اصل شعر را از دىوان نىما بىابىد و 

در کالس بخوانىد. 
2. نوىسنده در کجا همساىٔه نىما شده بود؟ 

3. به نظر جالل، فرىاد نىما را در کجا مى توان شنىد؟ 
4. منظور از جملٔه »هم چون مروارىد در دل صدف کج و کوله سال ها بسته ماند« چىست؟ 

5. ىکى از وىژگى هاى نثر آل احمد، کوتاهى جمالت است. دو بند از درس که اىن وىژگى را نشان مى دهد، بىابىد.    

آورده اند که ...
استر تلخک را بدزدىدند، ىکى مى گفت گناه تست که از پاسدارى آن سستى نمودى، 
دىگرى مى گفت: گناه مهتر است که در طوىله را باز گذاشته. تلخک با عصبانىت گفت: 

در اىن صورت دزد از همه بى گناه تر است.
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م رد راهم . . . �ش ن �چ و را م    �ت

گام اه�ن �ب م رد راهم �ش �ش ن �چ و را م �ت

ی اه �گ ��ی یه اه ر�ن ن٭« سا� َ ال�ب ِ » �تَ ا�ن د رد سش ر�ن �ی
ی �گ ه م �ک

راهم؛ ی �ن دوه �ت راس�ت ، ا�ن گا�ن ان دل �نس�ت و�ن

م رد راهم. �ش ن �چ و را م �ت

د؛ گان ا�ن �ت ون ُمرده ماران �ن�ن ا، رّده اه �چ ر �ب ه �ب ن دم ، �ک گام ، رد �آ اه�ن �ب �ش

ی دام ، وه
به �چای سرو �ک ر � لو�ن �ی دد دس�ت �ن �ن ه �ب و�ب�ت �ک ن �ن رد �آ

ی کاهم؛ م ن ا�ن �یاد�ت �ن نه ، م ا � وری �ی اد�آ َرم �ی �گَ

�ب �ی و�ش �یما �ی م رد راهم.                                                              �ن �ش ن �چ و را م �ت

�یم �ن
�ن �ک ��ن



فصل نهم: ادبّىات فارسى برون مرزى
اهداف کّلى فصل: 

1. آشناىى با جلوه هاى تارىخى و اجتماعى ادبّىات فارسى برون مرزى
2. آشناىى با نمونه هاىى از آثار ادبى فارسى در کشورهاى همساىه 

3. آشناىى با برخى از فارسى سراىان شبه قاّره ) هند وپاکستان (، افغانستان و تاجىکستان
4. تواناىى انجام فّعالّىت هاى ىادگىرى
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ی ار�ی �برون مر�ن ا�ت �ن �یّ مدی �بر اد�ب رد�آ

داد  حون ام�ت س�ی
ا ماورای  ن �ت

نهّر�ی �ین ا�� ا س�ند و ا�ن �ب ه �ت �ترا�ن گاری ا�ن مد�ی ار�ی �که رو�ن ان �ن �ب ٔه �گس�تر�ش �ن �و�ن

ار�ی  ان    �ن �ب اط �ن �ب و�ن اس�ت�مار ا�نگل�یس، ار�ت �ن ا�ی و �ن کسش های س�ی م� کسش �
د. �بر ا�شر  �ب م�دود �ش در�ی ، �به �ت ا�ن�ت می �ی

ان  �ب مد و �ن ل رد �آ �ت مس�ت
وری  ان �به �ور�ت �ک�ش ا�نس�ت د؛ ا�نعن طع �گرد�ی ار�ی ا�یران �ت ان �ن �ب ا �ن اّر ٔه ه�ند �ب ه �ت �ب سش

ان  �ب مد و �ن د �آ د�ی نهّر �پ ��ب ماوراء ا�� ان �ن�یرن رد �ت �کس�ت �ی ا�ب د. �ت ور �ش ان ر�می مردم ا�ین �ک�ش �ب ار�ی ردی« �ن »�ن

ان داد. ود را �نسش کی« �ن ل �ی ا�ب ام »�ت ا �ن ه �ب ن م�نط�ت ار�ِی �آ �پ

ا�ی،  ط س�ی را�ی ّه �به سش و�ب ا �ت ان �ب �کس�ت �ی ا�ب ان و �ت ا�نس�ت ان(، ا�نعن ا�کس�ت اّره )ه�ند و �پ ه �ت �ب ٔه سش ا�ت هر سه م�نط�ت �یّ اد�ب

 . ا�تی اس�ت ها �ب �ن ار�ی ه�نو�ن رد �آ ا�ت �ن �یّ ان و اد�ب �ب ا�ن�ت اّما روح �ن نی �ی نراوا� حّوال�ت � گی �ت ل نره�ن می و � ��ی ا�ت

ا�ین  ه و حال  �ت سش لگدن اعران  و �ش و�یس�ندگان  �ن ا�ن  ی  �برحن ا  �ب �نده  �ی �آ �نصل و �ال های  ا�ین  رد طول 

ا،  م ص�ن نی، محّمد ا�براه�ی � ال الهوری، صدرالّد�ین ع�ی دل ده�وی،ا�ت�ب �ی ون ام�یر�نسرو ده�وی، �ب م�ناط�ت �پ

د. م �ش واه�ی ا �ن �ن سش �تر �آ �یسش د ر�ب�ب و ... �ب �ی ّه گلر�نسار، عُ�ب لی، ص�ن�ی ��ی ه حن
ٰ
ل الّل ��ی حن
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�یس�ت و سوم ردس �ب

 ) ال الهوری« )1316 ــ 1250 هـ . �ش »محّمد ا�ت�ب

ود را رد  حص�یال�ت �خ . او �ت خی اس�ت ا� ا�کس�ت �پ ر 
�کّ �خ اعر و م�ت �ش

ا سرما�یٔه  ل �کرد و �ب کم�ی � لمان �ت ان و �آ و�ت رد ا�خگلس�ت لس�خه و ح�ت �خ

روان اصالح رد  �ی�ش �پ ا�خ  اص  �خ خی  ما� ا�ی و  گی ا�المی  � خره�خ �

�خ�ت�ش  ان  ا�کس�ت �پ الل  �ت اس�ت رد  ال  ا�ت�ب د.  �ش ه�خد  اّرٔه  �ت ه  �ب سش

ان  �ب ارسی مسّلط �بود و �به دو �خ ان �خ �ب . وی �به �خ �ت مهّمی داسش

�به  عر او را  �ش ا�خ  ی  ه ها�ی خمو�خ � عر می سرود.  ارسی و اردو �ش �خ

م: وا�خ�ی ال« می �خ ارسی ا�ت�ب عار �خ ا�ت ا�ش ل ا�خ »کّل�یّ �خ�ت

ر مسا�ف
ک

ا� ن �ف ر�بس�تم ا�ف ا �ی �ت �فو�ی�ش �ب و ر�ف ود�چ �ب ا  �ف �ش �آ ما  �با  د  �ف �ت �ف �گ همه 

ر مسا�ف ن  ا�ی دا�فس�ت  �ف  �
�ک ن 

ک
� ودول�ی �ب ا  �ب

�ک ا�ف  و  �ت  �ف �گ ه  �ک �با  و  �ت  �ف �گ ه  �چ

ده ور د�ی

�ت �ف ن �گ ل س�ف ن مح�ف ا رد ا�ی �تدو صد دا�ف �ف �گ ن  سم  
گ

ر� �ب ا�ف  ر   �ت
ک

� ا�ف �ف ن  س�ف

�یس�ت
�ک ده ور  د�ی ن  �آ و 

�گ �ب ن  م �با  ی  �تول �ف �گ ن  م �چ ا�وال  و  د  د�ی اری  �ف ه  �ک
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سرَوری

داد سرَوری  را  ی  مّل�ت ن  �آ دا  �ت�ف و�ش �ف �ب �فو�ی�ش  د��ت  به  � ر�ش  د�ی �ت �ت ه  �ک

دارد �ف کاری  و  سر  مّل�ت  ن  �آ به  �ت� ِسش
�ک ران 

گ
د�ی� رای  �ب ا�ف�ش  ده�ت ه  �ک

ا رد�ی

�ت �ف �گ �فو�ش  ه  �چ را  �فود  ّٔه  �چ �ب ی 
گ

� ه�ف فه�ف را�
ک

� د  م �آ حرام  ما  ن  د�ی به  �

رف ره�ی �چ �ب ساحل  ا�ف  و  رف  و�ی �آ مو �ب  به  فه� ا� �ی �ش �آ را  ما  رد�یا��ت  همه 

خودآزماىى
1.  در اىن درس »مسافر« کىست و غربتش در چىست؟

2. »دىده ور« از نظر شاعر چه کسى است؟
3.مفهوم آىٔه شرىفٔه »اّن اللّّٰه ال ىُغِىُّر ما ِبَقْوٍم َحّتَى ُىَغِىُّروا َما بأَنُْفِسِهمْ« ) سورهٔ رعد آىٔه 11( در کدام بىت دىده مى شود؟

4. در آخرىن شعر، زندگى چگونه وصف شده است؟
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د و �پس ا�ن  اده �ش مسی رد کا�بل �ن نی، �به �ال 1285 �ش ا� ا�نس�ت اعر ا�نعن ا« �ش م ص�ن »محّمد ا�براه�ی

ی  ان های ا�نگ��یسی، اردو، عر�ب �ب �تن �ن موحن ان و �آ ا�کس�ت ان و �پ ا�نس�ت ال�تسش رد ا�نعن حص�ی دن �ت ان رس�ی ا�ی �به �پ

. ده اس�ت ر �ش �تسش وای �کوهسار« م�ن ام »�ن عار او �به �ن نی ا�ن اسش . د�یوا� ردا�ن�ت مه �پ ر�ب ٔا��ی�ن و �ت نرا�نسه �به �ت و �

�که  اهی  ال های س�ی �ترمرن گل �بر�گ ها و حن ه�ت ر�نگ  �به �ب نی«  �ما� �ن �ت  ا�ی �ت ًا »سش ا�ن ا م�ب �ی گل ال�ه 

ار�ی گاهی �نماد  �ر �ن . ا�ین گل رد سش اعدٔه گل �بر�گ ها دارد، �به »ال�ٔه دا�ن دار« م�رو�ن اس�ت رد �ت

ه  �ت دل سو�ن�ت ی گل �بر�گ ها�یسش و گاهی �نماد عاسش و�ت اس�ت �به س�ب�ب سرحن هرٔه مع�ش ا �پ �ین �ی و�ن ک �ن ا�ش

اد )= ال�ٔه  �ن ، �به ال�ٔه �آ اس�ت م ص�ن �یر �که سرودٔه محّمد ا�براه�ی �ر �ن ن. رد سش اه �آ ال س�ی ه�ت حن اس�ت �به �ب

 . ده اس�ت گی داده �ش ل گی و وارس�ت ادل �ن ی( ص�ن�ت �آ و�سش

اد �ن ال�ٔه  �آ

و�یم �ب �نود  و  رو�یم  �نود  ادم ،  �ن �آ ال�ٔه  ن  هو�یمم ٭   �آ طر�ت �ت مکان دارم  ، هم �ن رد دسش

و�یم  ار�ن �ن ل�ب �ب �بم �نم �باران اس�ت ، �ن ی رو�یم�آ م ا، رد �با�ن �ن ن �ب � �آ �گ اس�ت مح�ی �ن �ت

و�یم ادم  ، �نود رو�یم و �نود �ب �ن ن ال�ٔه �آ م

به ر�ن دارم �گ � ر ر�ن
گ

 �نو�ی�ش اس�ت   ، �
گ

ر�نسارما�ن �نون ر� ی  ا�ی �ب �ی �ن ی �نواهد ،  م �ن اطه٭  مسشّ

ددکارم م �ن  ار�ن  �ن ا�ب�ت ،  �ش �نود  رسا�تهٔ  ارم�ب �ی ا�ن م  �ن رد  ی  �ن ارم،  �ی طل�ب  رد  ی  �ن

و�یم ادم ، �نود رو�یم و �نود �ب �ن ن ال�ٔه �آ م



ن م طوا�ن  صِد  �تَ ر  �ب د،  �ی �آ �نس�یم   � ص�ب نهر  ن رو�ش دن م م، ا�ن د�ی �ش �چ رگان را  هو�ب �آ

ن م مأ ن  ا�ی ٔه  و�ش
�گ رد  س�تم،  را�ن حچ ده  �ن نسو�ن رام �ی �چ به  � �ته  سش

سر�گ دارم،  ی  �بس نه  روا� �چ

و�یم ادم  ، �نود رو�یم و �نود �ب �ن ن ال�ٔه �آ م

م1 ر�یرن ی  م�ن �چ و سر�ن ، طرح  رن  س�ب لؤه  �ب م ا�ن  دالو�یرن وی  �ب ا�ن  صحرا،  ن  �ت ُ �ن اس�ت  �ته  سش
�گ

م  رن �ی ی �ن م و  ه  �ن لح هر  ی،  مس�ت ا�ن  وم  ی سش م م2�نَم  رن �ی
�گ ا�ن سر  به  � ا  �ت ا  �چ م ،  ا�ن �ن دم  �ت به  � ا  �ت سر 

و�یم ادم  ، �نود رو�یم و �نود �ب �ن ن ال�ٔه �آ م

و�نم
گللگ هرٔه  �چ رد  ن،  �ی �ب ی  مس�ت و  ی  م و�ش  ر�نو�نم�ب �چ �نٔه  ��ی رد   ، �ت ��ش ان  �نسش اس�ت  دا�ن  

اهمو�نم٭ به  � رده 
ک

� �نو  سرمس�تم ،  و  اده  �ن ا�ن�و�نم�آ به  � هر  �ش ا�ن  �ت  ،  ��ش ون  �ن �ب ده س�ت  را�ن

و�یم ادم، �نود رو�یم و �نود �ب �ن ن ال�ٔه �آ م

ن م �یرم  دن �چ �ن �نود  ر  �ب م�نّ�ت  ی  س
�ک ی  سع نا�ن  رم م �ی

�گ �ن �نو�ی�ش  ر  �ب ن،  گل�ش و  ن  م �چ د٭  �ی �ت
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ن رم م م�ی �ن ، وار��ته  م  ا�ن �ن �نود  طر�ت  �ن ر  ن�ب م رم  م�ی �ب اده  �ن �آ م،  �ی �آ رون  �ب اده  �ن �آ

و�یم ادم، �نود رو�یم و �نود �ب �ن ن ال�ٔه �آ م

ان ا�نس�ت �ن عر م�اصر ا�ن ا�ب سش �ت
ل ا�ن لک �ت به �ن �

توضىحات
1. من با نشان دادن برگ و گل خود، آب و رنگى به چمن مى بخشم. 

2. »انگىز«: ناز و ادا

خودآزماىى
1. در بند اّول، الله، دو صفت »آساىش جوىى و دست پرورد بودن« را با چه تعبىراتى از خود دور مى کند؟ 

2. در کدام مصراع، الله، خود را مقّدس شمرده است؟
3. چه رابطه اى بىن »ختن« و »بوى دالوىز« است؟ شرح دهىد. 

آزاده من، که از همه عالم برىده ام« با کدام  4. مصراع دوم بىت »اى سرو پاى بسته به آزادگى مناز  
مصراع هاى درس هم معنى است؟ 

5. مصراع »رانده ست جنون عشق از شهر به افسونم« ىادآور کدام داستان و کدام درس کتاب است؟ 
6. الله »وارستگى« خود را چگونه وصف کرده است؟ 



164

هارم  �یس�ت و �پ ردس �ب

�یک. وی رد  ا�ب اعر معاصر �ت « �ش د ر�ب�ب �ی ی ا�ن »عُ�ب ما�ی ا��ب �ن�ی �یر سروده ای اس�ت رد �ت �ر �ن سش

ده  نرامو�ش �ش ان را � �ب ار�ی ردی �که ا�ین �ن ان �ن �ب م�نان �ن الد و �به د�ش ود می �ب اکان �ن �ی ان �ن �ب �ر �به �ن ا�ین سش

�ت  گی و ع�ش ل س�ت
ان دل�ب �ی �یک رد �ب ا�ب ان حال مّ��ت �ت �ب ، �ن �گ�یرن ورا�ن �ِر �گرم و سش د. ا�ین سش ا�ن د، می �ت می �پ�ندار�ن

. ار�ی ردی اس�ت ان �ن �ب ان �به �ن �ن د �آ د�ی �ش

ی دم ا هس�ت �آ ی، �ت ا هس�ت عاَلم �ت

ن  به روی م هر دم �

ن د عدوی م و�ی
�گ

ی رود1 ون دود م و،  �چ ؤه ردِیّ �ت �ی ن �ش کا�ی

ود ی سش ود م ا�ب �ن

�نم
می لک �باور �ن

�نم
می لک �باور �ن

�نم
می لک �باور �ن
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ور2 دح�ن �ن
لک ان ُ ن، �ب ه ا�ن لطا�ن�ت �آ ی �ک �ن ��ن

ده �نور به د�ی د � �ی �ش و �آ به سا�نَ �بان � صد �ن ر�ت

وهسار
�گ ال�ٔه  دامان  �ک به ر�ن ی � �ن ��ن

رس�ت �کّ ٭  سش ِ �گ �ن َ ا�ن �ت

، رن �ی ر3 و عرن م�ت �ت �ی �ت

د ماردس�ت �ن ا�ن �چ

وی وی٭،  �ب ا�ن �ب ه دارد و ا�ن �ن �ش �ن �ن ٭ ا�ن �ب �ی�ب �ن

وی4 �ب   �ب ی �ن �آ و�ن د و سش وسش مه  �ب �ش ی �ن �چ صا�ن

دهد ی �ب و �نو طراو�ت �ن

هار ٔه �ب رن ون س�ب �چ

ار �بسش و �آ ر �چ ل و د��ب ل�ب و صو�ت �ب اَرم5  �چ �ن

و�ش و مو�ب �نود �با �ب

و مو�ب رود ی �چ مو�ب
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ا�ب �نود �با سا�ن و �ت

ا�ب �نود هِد �ن �با �شَ

د �ن
ی لک �ب م دل،  �آ

د �ن
ی لک ادا�ب م سش

ود ن اس�ت   و مرا و�ب اد م �ت ه ا��ت ی �ک �ن ��ن

ود ورد س�ب ن�نم �آ �ی�ش هر سح ه  �چ ی �ک �ن ��ن

ورم �ش
  �ک

ک
ا� ون  �ن �چ

ی
ک

ودل
و�ت �ک ون �ن �چ

ی
ک

�ی�ت رودل ون �ب �چ

م�ش ی �چر��ت ّره اهی �نور �بصر م ون �ن �چ

م�ش ی �چر��ت رم سحر م �له اهی �ن ون سش �چ

ن دٔه م ده و �ن د�ی �ن ن �ن م

ی رود؟ ون دود م �چ
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ود؟ ی سش ود م ا�ب �ن

�نم
می لک �باور �ن

ی رسد سرم به  او�ب سما م َرم ، � َ ام�ش �ب �ن

رم ی �چ ،  م و�ت ا�ن سش
ر6 �ب صد مرد مع�ت

ر طن ِر �ن د �ب �ی �آ

ل رن �ی�ت و عن �ن  �ب و ��ن کان را �چ

موده ام ا �ن ا�نسش

د س�دی ام �ن ا �چ �ب

م �ن عر �ا�ن �با سش

هان به �ب ی � ْ عاَلم �ت ون ��ش �چ

موده ام اهدا �ن

و  ،  عدو سرسان7 م�ش
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و8 ن م�ب ی �ن م ح �بُ �ت

هان روِر  �ب   رد  دِل   دل  �چ
ک

ا� �ت �چ ن ��ش کا�ی

وان ی �ب د هم َ ما�ن

ی دم ا هس�ت �آ �ت

ی ا هس�ت عالم �ت

 

توضىحات
1. زبان فارسى در حال نابودى است. 

2. الفاظ آن به لطافت جان است. 
3. قىمتى تر، با ارزش تر 

4. شاعر زاللى زبان فارسى درى را به آب چشمه و شادابى آن را به آب جوى تشبىه کرده است. 
5. خوشاىند، موافق طبع 

6. مقصود بزرگان علم و ادب فارسى است.
7. در زبان تاجىکى به معنى »سرگردان« 

8. بر من خرده نگىر.

خودآزماىى
1. شاعر زبان فارسى درى را به چه چىزهاىى تشبىه کرده است؟ 

2. مقصود از »لفظى که پىش هر سخنم آورد سجود« چىست؟ 
3. به نظر شما علّت تکرار برخى از مصراع ها چىست؟ 

4. دو شاعر و نوىسندهٔ دىگر تاجىک را نام ببرىد. 



169

ا�ت م�ناحب

�ت و  ا ع�ش ود را �ب ود �ن وا عطا �کن �که همٔه و�ب �ت م�ت روح و �ت در �به ما ع�ن ن �ت ر�گ �آ رن
دای �ب  ای حن

م.  ک�ن�ی نی ��ت � ا� �ب�ت �تر�ب رعن

م.  و�ی ود�ت محو سش �ین �کن �که رد و�ب ود ع�ب �ت �ن ود ما را �به ع�ش ار و �پود و�ب �نان �ت ن �پ ا �آ دا�ی  حن

ار  �ش در�ت ا�ی ا�ت ده و �به ما �ت �ب اد هوا و هوس �ن واهی و ا�ن �گرد�ب ود�ن ا ما را ا�ن �گردا�ب �ن دا�ی  حن

عطا �کن.

�ش  رن ان و ما را ا�ن ��ن ا�ب �ت �ب ��ب ما  مان را �بر �ت ور ا�ی �ان، �ن ِ ام�ت ن�ت ا�ت سح ا رد ا�ین لحطن دا�ی  حن

�نگاه دار.

دای  �ی�ت�ت را �ن م و ��تّ و ح�ت ک�ن�ی � ا ا�ن �یر �پ رس�تی را �به �ن ود�پ و�ت �ن در�ت ده �که �اعن ا ما را �ت دا�ی  حن

م. ک�ن�ی � صی �ن حن سش
�نع�ت های  م�ن

مران ی �پ مصط�ن
ک�تر د د� ه�ی �ش


