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  كالس نقاشي        درس پنجم                                                                         
   

 رو نداشت. نداشت.به جد گرفته نمي شد. خنده درآن روا بود. معلم دورنبود. صورتك به خواه و روان بود. خشكي*زنگ نقاشي، دل

*زنگ نقّاشي دوست داشتني بود و زود مي گذشت . كسل كننده نبود . جدّي گرفته نمي شد و خنده در آن جايز بود . معلّم با دانش آموزان 
  ، دركالس همان گونه بود كه در بيرون از كالس) ظاهرو باطن اش يكي بودصميمي بود ( فاصله نداشت ) وقيافه ي دروغين به خود نمي گرفت ( 

  صفت مشتق  ←بن مضارع + ان  * روان :       هرچيز كه مطلوب باشد،  مطابق ميل و خواست  اه :*دل خو
                          اسم مشتق ، خشك بودن ، جدي و خشن ، بدون عاطفه ولطافت ، سخت گيربودن ←صفت + وند  ←خشك + ي * خشكي : 

  كنايه ازسخت گيري نبود ، كسل كننده نبود نداشت :  خشكي* 
  صفت مشتق ، جايز  ←بن مضارع + ا  *روا :  جدّي                          *به جد:

پوششي به شكل صورت انسان يا حيوان كه براي تغيير قيافه يا تفريح بر صورت مي گذارند ، حالتي از چهره ي آدمي كه نشان دهنده * صورتك:
  ت ، قيافه ي دروغين ، نقابي باطن او نيس

  .ظاهرو باطن اش يكي بود كنايه ازرو نداشت:  *صورتك به            كنايه از صميمي بودنمعلم دورنبود: 

افتاده و صاف. سالش به چهل نمي رسيد. كارش نگار نقشه ي قالي بود و درآن دستي نازك داشت. نقش 		معلم ما بود. آدمي»صاد* «
و رنگ را نگارين مي ريخت. آدم درنقشه اش نبود وبهتر كه نبود. در پيچ و تاب عرفاني اسليمي، آدم چه كاره  بندي اش دل گشا بود

  بود؟
  فروتن و متواضع بودن *افتاده بودن :را جانشين نام معلمش كرد.        » ص « نويسنده حرف  *صاد :

  سن *سال :  بدون ريا و يك رنگ بودن ، ساده بودن             صاف بودن :* 
      كشيدن طرح قالي ، : نقشه كشي قالينگار نقشه ي قالي  *                  ، نگاشتن  نقش ، تصوير نگار:  *

     » نگار نقشه ي قالي « ضمير اشاره ، مرجع آن  *آن :                            قدرت ، مهارت  * دست :
، ظريف كاري مي كرد  طرح قالينقشه و كشيدن ، دقيق و ماهر بود ، در طرح قالينقشه و كشيدن در معلم كنايه از*در آن دستي نازك داشت : 

.   
   ط بودنمسلّ ، كنايه از توانا بودن بر چيزيدست داشتن:*                                 ظريف، دقيق، مقابل ستبرنازك: *

    نقّاشي اش شادي بخش بود. * نقش بندي اش دل گشا بود :
  نشاط آوركنايه از شادي بخش ، دل گشا:كنايه از تصوير كردن، نقاشي كردن                             *نقش بندي(نقش بستن):  *
   رنگ را به زيبايي و هنرمندانه به كار مي برد.رنگ را نگارين مي ريخت:  *

  خوش آب و رنگ، هرچيز رنگ آميزي شده و آرايش شده ، » مشتق « ي از نظر ساخت نسبفت بياني ص : *نگارين
  تصويري از چهره ي آدم درنقّشه اش وجود نداشت و همان بهتر كه اين تصوير نبود.*آدم درنقشه اش نبود وبهتر كه نبود: 

بهشت است و اين كه  به دليل اين كه اين طرح ها و نقش ها در مساجد و اماكن متبركه است و مربوط به شناخت خدا و يادآور*نكته : 
  		انسان موجودي گناهكار است ،كشيدن عكس انسان در اماكن متبرّكه از نظر شرعي مكروه است.

  »  مشتق « ي از نظر ساخت نسبفت بياني ص*عرفاني : 
  	خداشناسي،  تعالي از راه رياضت و تهذيب نفسف) شناختن حقتصوّ ( ، شناختن *عرفان :

طرح هايي مركب از پيچ و خم هاي متعدد كه شبيه عناصرطبيعت  ،» مشتق « ي از نظر ساخت نسبفت بياني ص ،  مُمال اسالمي *اسليمي :
ب از ساقه هاي حلزوني شكل گل هاي مختلف با برگ هاي متنوع كه در كتيبه ها، نقاشي ها، كاشي كاري ها و وعي از نقش و نگار، مركّ ن ، هستند

  .گچ بري ها ترسيم مي كنند
  تاب عرفاني اسليمي آدم چه كاره بود.*در پيچ و 

  داشته باشد. ييتواند جا يآورد انسان نم يم اديرا به  يو تاب، عرفان اسالم چيبا پ ييكه طرح ها ييها ي* در نقاش
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  نويسنده طرح هاي پرپيچ و تاب اسليمي را رمز و نمادي از عالم باال و معرفت و عروج مي داند .*نكته : 
  استفهام انكاري ، آدم هيچ كاره بود .آدم چه كاره بود ؟:  *

معلم مرغان را گويا مي كشيد، گوزن را رعنا رقم مي زد، خرگوش را چابك مي بست. سگ را روان گرته مي ريخت امّا در بيرنگ اسب 
  حرفي به كارش بود و مرا حديثي از اسب پردازي معلم در ياد است:

  ( طبيعي نقّاشي مي كرد ). مي كشيدو زيبا م پرندگان را واضح معلّ*معلم مرغان را گويا مي كشيد: 
    درحال آواز خواندن،  سخن گو،  واضح؛ رسا *گويا :ايهام دارد:                                                  پرندگان   *مرغان :
  معلّم آن قدرپرندگان را زنده و زيبا نقّاشي مي كرد كه گويي پرندگان نقّاشي او زنده بودند و آواز مي خواندند . * نكته : 

  .    مي كشيدو خوش اندام  گوزن را زيبا*گوزن را رعنا رقم مي زد : 
   قاشي كردنن رقم مي زد :*                    نوشتنرقم: خوش قد وقامت، زيبا               * :رعنا *
چنان خرگوش رابا مهارت مي كشيد كه تندي و تيزي خرگوش در -2.  مي كشيدو ماهرانه خرگوش را سريع -1 خرگوش را چابك مي بست : *

  مي كشيدمي بست : دويدن       * حال ،  در سريع،  ماهرانه وچاالك؛ستچُ:  چابُكتصوير ديده مي شد .              *
طرح اوّليه ي سگ را چنان مي كشيد كه -2با گَرده ي زغال مي كشيد .  عيآسان و سرطرح اوّليه ي سگ را -1مي ريخت : *سگ را روان گَرته 

  ماليم و آرام،  در حال رفتن:  روانسگ را درحال حركت نشان مي داد .                      *
  ليه ي يك تصويركشيدن طرح اوّ،  برداري از روي يك تصوير يا طرح زنگ يا زغال؛ نسخهه احي چيزي به كمك گرده يا خاكطرّ ريختن : گرته*

  اسب مشكل داشت. ليهطـرح اوّدر كشيدن  *امّا در بيرنگ اسب حرفي به كارش بود :
كـه نقـاش نمونـه و طرحـي ، شود (پايه، بنياد) و رنگ (طرح، نقش) تركيب شده كه بنياد طرح معني مييا پيي باز دو واژة  :پيرنگ يابيرنـگ *

      ليهكنـد ، طـرح اوّ را كامـل رنـگ آميـزي مي آورد و سـپس آن رنـگ يا نقطـه چين بركاغذ مي كم بـه صـورت
  كنايه ازجاي حرف داشت؛ مشكل داشت . حرفي به كارش بود: *
  .من خاطره اي از اسب كشيدن معلمم به ياد دارمو مرا حديثي از اسب پردازي معلم در ياد است :  *

  خاطره* سخن درياد :                سخن ، خبر                            *حديث :
  .دآي و ّ مشتقات آن مى» بودن«شه با فعل ين كاربرد، همايدر مالكيّت گرفت :  ي نشانهبه مفهوم  *را : مي توان هم

  . ارى هستير از تو مرا يمشنو اى دوست كه غ*
  راست؟ كه تماشا عزم ي رويم،ما به فلك م *
  كافرى را غالمى بود صاحب گوهر *

  حديثي از اسب پرداز ي معلّم در يادِ من است .و َهَم درمفهوم بدل از كسره يا فكّ اضافه : 
  *سال دوم دبيرستان بوديم. اول وقت بود و زنگ نقاشي ما بود. دركالس نشسته بوديم و چشم به راه معلم. 

  كنايه از منتظربودن  *چشم به راه :
آمد. برپا شديم و نشستيم. لوله اي كاغذ زير بغل داشت. لوله را روي ميزنهاد. نقشه ي قالي بود و البد ناتمام بود. معلم را » صاد«

  ،همان بود: به تخته ي سياه با گچ طرح جانوري مي ريخت	ي نيم كاري را با خود به كالس آورد وكارش پيوستهعادت بود كه نقشه
 :ما را به رونگاري آن مي نشاند و خود به نقطه چيني نقشه ي خود مي نشست. معلم پاي تخته رسيد، گچ راگرفت، برگشت و گفت 

  و شيطنت ديگران را برانگيخت. صداي» خرگوش نه«شاگردي از درِ مخالفت صدا برداشت: » خرگوشي مي كشم تا بكشيد.«
وتني چند با او هم صدا » اسب«از ته كالس شاگردي بانگ زد:  »دنيا پر حيوان است خسته شديم از خرگوش ،«يكي شان برخاست:  

پي » چرا اسب؟ به درد شما نمي خورد. حيوان مشكلي است.«ومعلم مشوّش بود. از درناسازي صدا برداشت: » اسب، اسب«شدند: 
  »اسب،اسب«رفتيم: برديم راه دست خودش هم نيست و اين بار اتاق از جا كنده شد. همه با هم دم گ

  و طراحي آغاز كرد.». باشد، اسب مي كشم«و ما ساكت شديم. و معلم آهسته گفت: »! ساكت«كه معلم فرياد كشيد:  
  درمفهوم بدل از كسره يا فكّ اضافه* را :                           ناچار، ناگزير*البُد :                             ايستاديم *برپاشديم :
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           بياورد. كالس به را تمامي نا نقاشي كه بود اين معلم عادتي نيم كاري را با خود به كالس آورد: معلم را عادت بود كه نقشه *
  كنايه از جانوري را نقّاشي مي كرد . طرح جانوري مي ريخت: * 

  نقّاشي كردن از روي طرح *رونگاري :ما را به كشيدن از روي آن طرح موظّف مي كرد. ( تقليد )       * ما را به رونگاري آن مي نشاند : 
  و خودش با نقطه ها طرح اوّليه ي نقشه اش را مي كشيد . وخود به نقطه چيني نقشه ي خود مي نشست : *

  د تشكيل شدهخط يا سطحي كه از نقطه هاي متعدّ چين : نقطهاست .       * چين نقطه صورت به كه نقاشي اوّليه طرح : چيني *نقطه
  .    »نه خرگوش« ازروي اعتراض فرياد زد »  :خرگوش نه:«*درِ مخالفت صدا برداشت 

  فريادزد صدا برداشت : *                    اعتراض كردنكنايه از ناسازگاري كردن ،  *از درِ مخالفت در آمدن:
  كردن كردن ، تشويق تحريكبرانگيخت :  سبب شد تا دانش آموزان ديگرشيطنت و بدجنسي كنند .  * برانگيخت :* و شيطنت ديگران را 

  : و چند تن با او هماهنگ شدند و فرياد مي زدند.وتني چند با او هم صدا شدند بلند شد               ** برخاست : 
  هنگ شدن ، با هم به يك صدا مطلبي را بيان كردنكنايه ازهم عقيده شدن ، متّحد شدن ، هما *هم صدا شدن :

        بود. پريشانو آشفته ومعلّم ، ومعلم مشوّش بود: *
  .  نداردكافي مهارت  در اين كار معلّمفهميديم كه كنايه از  * پي برديم راه دست خودش هم نيست :

  دانش آموزان خيلي شلوغ كردند . (سر و صدا كردند.)كنايه و اين بار  » :اسب،اسب«* و اين بار اتاق از جا كنده شد. همه با هم دم گرفتيم:  
   »  اسب ، اسب « و همه با همديگر فرياد مي زديم 

  ن ، جنب و جوش و شلوغي و سرو صدا ي بسيار  آمد در حركته بكنايه از*از جا كنده شدن :          مجاز از دانش آموزان كالس *اتاق :
  :از نيم رخ*ازپهلو                                  جز از پهلو نكشيد.هرگز جانوري » صاد*«

 در سنّت نگارگري شرق به دليل انتخاب زاويه ي ساده معموال نقش ها از پهلو كشيده مي شد. *نكته :

 .)جانشين راستين اجداد هنرمند خودش بود(مانند اجدادش هنرمند بود  *خَلَفِ صدق نياكان هنروَرخود بود : 

  اجدادنياكان : *                                       جانشين راستينصدق :  خَلَفِ*
به نشان دادن نيم رخ موجودات زنده در نقاشي رازي را به همراه داشت و آن   و نمايش نيم رخ زندگان رازي در برداشت و از سرنيازي بود: 

  ازروي احتياج  *ازسرنياز :                                  .  دليل نيازي بود كه به اين كار داشتند
  دهد.مي  نشان بهتر را حيوان اندام تناسب و است زيباتر رخنيم از اسب كشيدن داد:مي نشان كمال به را خود اسبي پهلو، از *اسب

  اسب بودن  *اسبي :
چشم  صورت داد. فكّ زيرين را پيمود و در آخُره ماند؛پس باال رفت؛ *دست معلم از وَقَب حيوان روان شد؛ فرود آمد. لب را به اشاره

را نشاند؛ دو گوش را باال برد؛ ازيال و غارِب به زيرآمد؛ از پستي پشت گذشت؛ گُرده را بر آورد؛ دُم را آويخت؛ پس به جاي گردن 
ه نمايان ساخت. سپس شكم راكشيد و دو پا را تا زير زانو بازآمد. به پايين رونهاد؛ از خم كتف و سينه فرا رفت و دو دست را تا فراز كُلّ

  گَرته زد.

  گردن، قوس زير گردن ٔەچنبر :آخُرهپايين آمد               *فرود آمد: هر فرورفتگي اندام چون گودي چشم            *:  *وََقب
  »كشيد «طي كرد ، در اين جا صورت داد : كشيد                  * پيمود :  به راحتي ، با يك حركت سريع             ** به اشاره : 

 پشت ، باالي كمرگُرده : *                 ميان دو كتفغارِب : *                                         موي گردن، گردنيال : *

  طرّاحي كرد گَرته زد: گَردِه ، خاكه                 * : *گَرته                 باالي برآمدگي پشت پاي اسب فراز كُلّه :
 باال و پايين*تضاد :  بين اعضاي بدن حيوان                  * مراعات نظير:

دست معلّم ازفرورفتگي چشم حيوان براي كشيدن اسب شروع شد ، به پايين آمد و لب را به آساني رسم كرد .فكّ پاييني را كشيد ودرقوس *
زيرگردن دست از نقّاشي كشيد ، سپس دست معلّم به سمت باال حركت كرد و چشم راكشيد و دو گوش را به سمت باال رسم كرد. ازگردن و ميان 

را پايين آورد ؛ از گودي پشت گذشت ، باالي كمر و پشت را نقّاشي كرد ، دُم اسب را درحالت آويزن كشيد ؛ پس دوباره براي رسم  دو كتف دستش
گردن بازگشت . دستش به سمت پايين حركت كرد ؛ ازخميدگي كتف و سينه باالرفت و دودست را تا برآمدگي پشت پاي اسب آشكارساخت ( رسم 

  .طرّاحي كرداكشيد و دو پا را تا زير زانو سپس شكم ركرد ) . 
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ي پاها مانده خواست. كُلّهمانده بود.صورت از او چيزي مي طلبيد؛ تمامت خود مي	ازكار باز ماند.دستش را پايين برد و مردّد» صاد*«
معلم در نماند. گريزي رندانه  سراپاش از درماندگي اش خبر مي داد اما» صاد«بود با سم ها و ما چشم به راه آخركارو با خبرازمشكل 

زد كه به سود اسب انجاميد: شتابان خط هايي درهم كشيد و علفزاري ساخت و حيوان را تاساق پا به علف نشاند. شيطنت شاگردي 
ان بايد در علف است، حيو«  :ومعلم كه از مَخمَصِه رَسته بود، به خون سردي گفت». حيوان مچ پا ندارد، سُم ندارد«گل كرد. صدا زد: 

معلم نقاشي مراخبر سازيد كه شاگرد وفادار حقيرت هرجا به صورتگري در مي مانَد،چاره ي درماندگي به شيوه ي معلم خود » بچرد . 
  مي كند.

كند . بود . نقّاشي از او چيزي مي خواست . مي خواست تا اورا كامل  دودلمعلّم از نقّاشي كردن دست كشيد و دستش را به سوي پايين برد و *
را مي دانستيم . تمام وجودش از ناتواني او خبر » صاد « برآمدگي پشت پاهاي اسب با سمّ آن مانده بود و ما منتظر پايان كاربوديم و مشكل آقاي 

و علفزاري رسم  مي داد، امّا معلّم عاجز و درمانده نماند. چاره زيركانه اي به كار برد كه به سود اسب پايان يافت . سريع خط هاي درهمي كشيد
 از گرفتاري رها شده بودكه  معلمو» م نداردحيوان مچ پا ندارد، سُ« زد: آشكارشد و فريادشيطنت شاگردي  كردوحيوان را تاساق پا در علف قرارداد .

  درمانده  درنقّاشيت هرجا كوچككه شاگرد وفادار كنيدخبر معلم نقاشي مرا ».چرا كنددر علف است، حيوان بايد «با آرامش گفت : 
  م خود چاره مي كند.معلّ روشبه  ناتواني خودش را، مي شود 

 كامل كردن،  تمام كردن:  تمامت *                  نقّاشي ، تصوير : صورت *                              باشك و ترديد ، دو دل مردّد : *

  پايان  آخِر : كنايه از منتظر           * راه :چشم به *         انيچهارپا يپا ايدست  ييقسمت انتها*سُم :  
  يي، فراركردن ، رها ختنيگر:  گُريز: سرتاپاي او ، همه ي وجودش ( محاوره اي است )                                       * * سراپاش 

 قرارداد:  نشاند *        شد يمنتهپايان يافت ،  انجاميد: *                                               زيركانهرندانه : * 

                               هيحاني و آشكارشدن (خُلق و خوي ياصفتي كه در فرد است ): گل كرد 
  ناتوان،  ؛ ضعيف كوچك حقير:كنايه از با آرامش         * :  خون سردي رها ، آزاد                                         * : ستهرَ*

 متداول شده است .» گرفتاري«بدبختي و غم بزرگ ، تنگنا، اين واژه به معني  :*مَخمَصه

  ناتوان مي شود ، عاجز مي شود * در مي مانَد :                     اشيتصويرسازي؛ نقّ:  صورتگري*

  
  كارگاه متن پژوهي

 قلمرو زباني

  است؟ كرده استفاده ديگري معنايي معادل هاي چه از »نقاشي كردن« ةكلم سپهري، براي-1
 گرته ريختن ، رونگاري ، نقش بندي  ، پرداختن ، رقم زدن ، بستن ، نقطه چيني 

 .براي هريك از موارد زير، يك مترادف از درس بيابيد-2

 غارِب:  ميان دو كتف*آخُره                           :چنبرة گردن*كُلّه                      : برآمدگي پشت پاي اسب*

  غارِب ، وَقَب ، مَخمَصِه ، آخُره.  اماليي بيابيد و بنويسيد از متن درس، چهار واژة مهمّ-3
  .نكشيد پهلواز  جانوري هرگز »صاد«  .ص شده را بنويسيدنقش دستوري كلمات مشخّ-4

 نهاد     قيد   مفعول     متمّم                                                                         

 :ه كنيدهاي زير توجّ در جمله» و« به كاربرد حرف -5

 .كنيم سفر هم زندگي مي كنيم و در ب) در طول زندگي، سفر مي                                      .الف) زندگي و سفر مانند هم هستند

 .گويند مي» واو عطف« ،» و« نـوع اين به داده اسـت ؛ پيوند هم به را كلمـه چنـد يـا دو ،»الـف « ةدر جملـ»و«

نشـانة « پيوندد،  و دو جمله را به هم مي آيد كه معموال پس از فعل مي »و« ت. به اين داده اسـ ربط هم به را جمله دو ،» ب« ةدر جمل »و «
 .گويند مي »ربط يا پيوند

  .اي بيابيد و بنويسيد ، نمونه»و « اكنون از متن درس، براي كاربرد هر يك از انواع
  در آخُره ماند.و فكّ زيرين را پيمود -2                        ما چشم به راه آخركار  و ي پاها مانده بود با سم ها كُلّه-1:  نشـانة ربط يا پيوند *
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  غارِب به زيرآمد. وازيال  -3صاف.              وافتاده 	آدمي -2                        بود روان و خواه دل نقّاشي زنگ -1:   واو عطف *
  قلمرو ادبي

  هاي شاعري نويسنده را يافت؟ توان نشانه در كدام قسمت از اين متن، مي-1
  .خرگوش را چابك مي بست. سگ را روان گرته مي ريختم مرغان را گويا مي كشيد، گوزن را رعنا رقم مي زد، معلّ
  .هاي بارز اين نوشته را بنويسيد دو نمونه از ويژگي-2
 پربسامد بودن فعل هاي اسنادي و توصيفي بودن -3	سادگي ، صداقت و صميميّت-2ايجاز و كوتاهي جمالت -1 

  .ها را بنويسيد دو كنايه در متن درس پيدا كنيد و مفهوم آن-3
  كنايه از صميمي بودمعلم دورنبود:  - 2 كنايه ازجاي حرف داشت؛ مشكل داشت .     حرفي به كارش بود: -1

  قلمرو فكري
  داشت؟ هايي هاي ديگر چه ويژگي اشـي در مقايسـه با كالس درساز نظر نويسـنده، كالس درس نقّ-1

 رو نداشت. روا بود. معلم دورنبود. صورتك بهنداشت.به جد گرفته نمي شد. خنده درآن  خواه و روان بود. خشكيدل

  .معني و مفهوم هريك از عبارت هاي زير را بنويسيد-2
 جانشين راستين اجداد هنرمند خودش بود(مانند اجدادش هنرمند بود .) : خلَف صدق نياكان هنرور خود بود

 دهد.مي  نشان بهتر را حيوان اندام تناسب و است زيباتر رخنيم از اسب كشيدن :داد اسب از پهلو، اسبي خود را به كمال نشان مي
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  پيرمرد چشم ما بود                                                                      روان خواني 
 زبرو زرنگ مي.1325تير ماه عَلَم كرده بود؛ تهران در شوروي فرهنگ ةنگرة نويسندگاني بود كه خاندر كُ  ل كه پيرمرد را ديدمبار اوّ 

ماعت،بُرخورده بودم. جرفت. ديگر شعرا كاري به كار او نداشتند. من هم كه شاعر نبودم،و عالوه بر آن،جوانكي بودم و توي  آمد و مي
  .يش را خواند»هاآي آدم«است برق خاموش شد و روي ميز خطابه شمعي نهادند و او  شبي كه نوبت شعر خواندن او بود، يادم

. كنند بحث سياسي يا علمي مسائلدربار مجمعي از دانشمندان و يا سياستمداران كه ي فرانسوي)(واژه : نگرةكُ منظورنيمايوشيج // * *پيرمرد:
  چاالك و چست زيرك؛ و چابك : برو زرنگزِ // * در ميان قرار گرفتن :بُر خوردن* برپاكرده بود // بود :  كرده *عَلَم //يي اگردهم

  .بودم گرفته قرار جمع آن ميان در اتّفاق حسب جواني كم سن و سال بودم بربودم :  جماعت ، بُرخورده توي و بودم * جوانكي
  آن را سرود .  1320ي نيما است كه در سال » آي آدم ها «منظور شعر*آي آدم ها : //  خطبه خواندن، وعظ كردن ،يسخنران *خطابه:

 رو خانم عاليه! پاريس هو در كوچگريخته  »يوش« از شاعر. بود ه پاريساش كوچ اش رفتم. خانه يكي دو بار به خانه26تا اواخر سال 
  .كرد سروصدا ميو  مي دويد گربه دنبال بود، كودكي كه پسرشان و نمي داد نشان

 فارسي نو شعر پدر يوشيج نيما زادگاه كه آن دليل به روستا اين. ايران مازندران استان در نور شهرستان بَلَده بخش توابع از است روستايي *يوش :
 شد.              نمي حاضر درجمع گرفت،نمي كنايه ازتحويل: دادنمي نشان رو فراري           * فراركرده، گريزان،: *گريخته        است .يافته شهرت است،

سراغشان رفتيم. همان نزديكي هاي  يكي دو بار با زنم به.30و 29 سال حدود در شايد رفتند؛ ةشميرانديگر او را نديدم تا به خان
اي بسازيم. راستش اگر او در آن نزديكي نبود، آن  داشتيم النهخيال  و بوديم گرفته فرهنگ وزارت از وقفي زميني تكّه ةآن هاخان

 محل. آمد پيش همسايگانه معاشرت و شد ساخته ما ةننداشتيم. اين رفت و آمد بود و بود تا خارا ة فعليشد و ما خان النه ساخته نمي
از آن به بعد » نيما.«با هم  آن بود؛ غنيمتي آشنايي بيغوله اي چنان در و بودند درآمده خاك ةها درست از سين بيابان بود و خانههنوز

او كيفي بزرگ به دست داشت و به خريد يا در راه.  هامان ديدم؛ گاهي هر روز؛ در خانه ا زياد مير پيرمرد بوديم، شده او ةكه همساي
كردم كه به زودي خواهد رسيد روزي كه  پرسيديم و من هيچ فكر نمي احوال مي كرديم و گشت. سالم عليكي مي رفت و بر مي مي

ربارة يا از زنش يا د رفتيم؛ تنها يا با اهل و عيال. گاهي درد دلي، گاهي مشورتي از خودش گاهي هم سراغ همديگر مي.او نباشد
  .است و سخت نگيريد، فايده نداشت گفتيم بحران بلوغ كرد و هر چه مي پسرشان كه سالي يك بار مدرسه عوض مي

  . لكي كه براي مقصود معيني در راه خدا اختصاص دهندزمين يا دارايي و مِوقف: * //منسوب به وقف:وقفي*
  لفت داشتن گفت وشنيد، اُ معاشرت : داشت // * ادامه بود، همواره بود: و بود // * ي كوچكخانه استعاره از: *النه

  مجاور  باشد، هم نزديك آنان خانة يا اتاق كه كس چند يا مربوط به همسايه ، دو *همسايگانه :
  تشخيص// خاك :  اضافة استعاري خاك : ةسين // خانه ها درزمين خاكي ساخته شده بودند.بودند :  درآمده خاك ةها درست از سين خانه*

  . دست آيدرنج و زحمت بهچه بي آن،  سودمند *غنيمت : // اي دور از مردمگوشه، نجكُ: *بيغوله
  بود. خوب بسيار،  آشنا داشتنِ ، مردم از دور ي گوشه آن دربود:  غنيمتي ،آشنايي اي بيغوله چنان *در

  فرزندان و خانواده ، زن اهل و عيال ://خانه  اهل ، فرزندان و زن : عيال*اشاره به مرگ نيما دارد. // :  روزي كه او نباشد*
  		راز خود را به كسي گفتن ،  غم و شادي گفتن، 	كردن بازگو را ة خودغم و غص كردن : دل *درد

  جامي     به يوسف شوق خود اظهار مي كرد                      بدين سان درد دل بسيار مي كرد
                   رسيدن،  رسيدن به سن رشد*بلوغ :                          تغيير حالت ناگهاني ،آشفتگي، وضع غيرعادي : حرانبُ*

مي شد. رسيدگي به كار منزل اصال  اش گرفت كه صرف و خرج خانه ندرغازي از وزارت فرهنگ ميهي نداشتند. پيرمرد شِزندگي مرفّ
تر شد.  بازنشسته شد، كار خراب گرفت و بعد كه عاليه خانم مي كرد و حقوقي براي بانك ملّي كار ميبه عهدة عاليه خانم بود كه 

 جوان شاعران آمد و رفت مي كرد، بدتر هم باز را وضع اين آن چه و لةاخير،خصوص اين ده سا پيرمرد در چنين وضعي گرفتار بود. به
   .بود
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  مسئوليّت  ه : هدعُ// * كهنه و فرسوده:ندرشِ// * پول اندك و ناچيز :چندرغاز= ندرغازشِ * //	راحت و آسوده ، دررفاه و آسايش:  همرفّ*

معادل دوغاز بود . پنج غاز ( پنغاز ) » جندك « كوچك ترين واحد پول درعهد قاجاربوده است . هر*غاز : 
  معادل نيم شاهي و ده غاز معادل يك شاهي وهربيست شاهي برابر يك ريال بود .

ل آن همه رفت وآمد را نداشت؛ به خصوص در ا تحمّاهي شده است، براي خيل جوانان، امّگديد كه پيرمرد چه پناه يه خانم ميعال
  .چنان معيشت تنگي. خودش هم از اين همه رفت و آمد به تنگ آمده بود

  زندگي سختي ي : تنگ شتيعمَ* // آن زندگاني كنند، از خوردني و آشاميدني باچه  آن،  زندگاني : عيشتمَ//*  گروه؛ دسته:  خيل *
  چيزي از شدن درمانده و عاجز از ، كنايه پريشان گرديدن و به ستوه آمدن كنايه ازآمدن:  تنگ *به

  يكسواره برون شدي به شكار                 شه چو تنگ آمدي ز تنگي كار
ن و دوا نشَ گرفته تا تره بار و بُ سپردند و از قند و چاي دادند يا به كسي مي رفتند. خانه را اجاره مي هر سال تابستان به يوش مي

  .كردند رفه جويي ميصبه قندهار، هم ييالقي بود هم  افتادند؛ درست همچون سفري كردند و راه مي درمان، همه را فراهم مي
غم غربتي كه در شهر به آن دچار  رفت؛ براي سّاليي ميهرساله به جست و جوي تَديدم كه خود پيرمرد در اين سفرهاي  ا من ميامّ 

  .نيما نشده بود دانست يا نه كه اگر به شهر نيامده بود، دانم خودش مي شد. نمي مي
  		طوالني سفر براي است مثل ضرب المثل يا :قندهار سفر // * خوار و بار از قبيل نخود و لوبيا و عدس :بُنشن*
  دور شدن؛ دور شدن از شهر خود:  غربت // افتنيآرامش  يي :تَسّال * //	گرم فصل در سردسير يناحيه به سفر: ييالق *
  رسيد نمي شهرت به بود،نشده نيما نام به شاعري: بودنشده نيما *

فقط درشعرش مي شد جست. نگاهش  ما اگر درها را به رويش نبسته بودند، شايد وضع جور ديگري بود. اين آخري ها فرياد رامسلّ
  .اش بي تالطم بود و خيالش تخت آرام و حركاتش و زندگاني

  ، او را محدود نمي كردند گرفتندسخت نمي او بر شدند،نمي مانعش كنايه از: بستندنمي رويش به * درها
  .روشيدن و به يكديگر خوردن امواج درياخ وناراحتي ، آشفتگيازمجاز :تالطم* //پيداكرد  يافت،: جُست //	اعتراض مجازاز: فرياد *

 مجازاز آسوده ، راحت *تخت : //	داشت كنايه آرامش]: بود[ تخت *خيالشه نبودن و بي ناراحتي  // آشفتازمجاز :تالطم*بي

ب كرد و از هر چيز تعجّ خويش به همين طريق بود كه پيرمرد، دور از هر ادايي به سادگي در ميان ما زيست و به ساده دلي روستايي
   هامان اُخت شد. حقارت زندگي تر بست تا دست آخر با هر چه بر او تنگ گرفتند، كمربند خود را تنگ

  	گرفتند سخت كنايه از:گرفتند تنگ *//ظاهرسازي  ، هتقليد و حالتي ساختگي براي جلب توجّ :* ادا 
  سازگارتركرد ، خود را آماده تر كرد ، عزم خودرا جزم كرد . شرايط با را خود كنايه از: بست ترتنگ را خود *كمربند

  سازگار: اُخت //	پستي كوچكي،: *حقارت//  	در نهايت، در آخر، باالخرهدست آخر:  *
  ها بسته ماند.  اي سال همچون مرواريد در دل صدف كج و كوله*

استعاره ازروزگار ناسازگار نيما كه نتوانست يا نخواست اين مرواريد گران بها از آن صدف خارج شود و ارزش هاي آن شناخته : كوله  و كج *صدف
  شود . به ناشناخته بودن نيما نيز اشاره دارد . 

  تشخيص يا استعاره ي تشخيصي :  صدف اضافة استعاري //  : دل صدف*
    متن يه به فضااز محدود و ناشناخته بودن باتوجّ هيكنا .2با صدف  ونديبسته شدن درپ.1گرفت دوشي تناسب م هاميظاهرا ا ماند : بسته*

  .كنايه از اين كه در طول دوران زندگي نيما كسي ارزشش را درك نكرد *در دل صدف سال ها بسته ماند : 
   صدف سال ها:  تشبيه» // وجه شبه «  پوشيده و پنهان بودن، » مشبه به «  مرواريد، » مشبه «  نيما *تشبيه :

 جامعه نيمامانند مرواريدكه دردرون صدف پنهان وناشناخته است درآن:  ها بسته ماند اي سال همچون مرواريد در دل صدف كج و كوله*
  نفهميد.                     را او ارزش كسي و سال ها ماند ناشناخته وروزگارنابه سامان
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اي  در واقع طمأنينهامّا  است؛ سرتسليم از حق به هم شايد بردي مي گُمان كه بود آرامشي بود، ما ةچشم زمان او كه خود درچشم *
  .هست فراعنه دورة ةمبود كه در چشم بي نور يك مجسّ

  		اثرِ در خاطرِ، به: سرِ از //عنوان هر يك از پادشاهان قديم مصرجمع فرعون ، فراعنه : آرامش // * اطمينان،: * طُمَـأنينه
به  ( نيما ) او :هيتشب//)ة اوشيچشم او( نظر و اند :مجازچشم//  *تكرار: //تشخيص يا جان بخشيه : زمان * اضافة استعاريه : چشم زمان*  *

   چشم زمانه
  چون چشم عزيز وگرامي بود. -2تشبه ، ايهام وكنايه ازچشمي بيدار در زمانه ي ما بود -1بود:  ما ةچشم زمان *
  فراعنه دورة ةمبه چشم بي نور يك مجسّ مايآرامش ن:هيتشب*

خود  يجامعه  ليبه مسا ارانهيكه هوشاوما ي بايروزگار نازدر اوست ييهمتاي ب فيو توص مايوصف ن*نكته : ازهمچون مرواريدتا فراعنه است:
  .رگ و مستحكم داردتُسِ يتيشخص پردازدوي م

و نه هيچ ناراحتي ديگر. فقط  تن خود بنالد. هيچ بيمار نشد؛ نه سردردي نه پادردي در اين همه سال كه با او بوديم، هيچ نشد كه از
  .بود ة يوشپيش از سفر تابستان كه يك بار، دو سه سال قبل از مرگش شنيدم كه از تن خود ناليده؛ مثل اين

 تنتكرار :  // كندگاليه و شكايت ، ندكناله :* بنالد اصال اتّفاق نيفتاد ، اصال پيش نيامد : هيچ نشد *

تازه ،  مان كردم ميراب است. خواب كه ازچشمم پريد و از گوشمشبي كه آن اتّفاق افتاد، ما به صداي درازخواب پريديم؛ اول گُ
لفتشان بود، وحشت كُ» نظرم حال پيرمرد خوش نيست. سيمين! به«ستم خبردار شد. گفتم: فهميدم كه درزدن ميراب نيست و شَ

  .نمود زده مي
  »مرگ نيما « منظور اتّفاق :اشاره به مرگ نيما دارد . //  افتاد : اتّفاق آن كه شبي *
   هاها و باغنگهبان آب، مسئول تقسيم آب خانهميراب:  *
  شدنو بيدارهوشياراز كنايهخواب از چشم و گوش پريدن:  *
  م .پي برد ياگهانن، ه بودم الهام شد، پيش بيني كرد من كنايه از اين است كه : به: ستم خبردار شدشَ*
  رسيدداد، به نظر مينشان مينمود: مي * //	خدمتكار زن : لفتكُخانم سيمين دانشورهمسرزنده ياد جال آل احمد // *:  سيمين *

  فعل گذرا به مسند  مي نمود : مسند ، وحشت زده : : دستوري*نكتة 
  .هستند خواه مسند يا هستند مسند به گذرا ؛ رفتن/  آمدن شمار به ، آمدن/  رسيدن نظر به هاي فعل*
كرد؛ يعني زمستان به يوش رفت و  ل بار در عمرش، جز در عالم شاعري، يك كار غير عاديمدّتي بود كه پيرمرد افتاده بود. براي اوّ*

  .قاطر آورده بودندش ة چالوس رويهمين يكي كارش را ساخت. از يوش تاكنارة جادّ
  كنايه از بيمار شدن :  مدّتي بود كه پيرمرد افتاده بود *
   بارِ اوّل (تركيب وصفي مقلوب)اوّل بار: * 
  كنايه از اورا از پاي درآورد ، براي او دردسردرست كرد ، سبب مرگش شد. : كارش را ساخت*
  مرگش شد. رفتن نيما به يوش در زمستان ، نيما را بيماركرد و سبب:  همين يكي كارش را ساخت *
اند، براي خدمت  وقتي يوش بوده گفت كه ا نه الغر شده بود، نه رنگش برگشته بود؛ فقط پاهايش باد كرده بود و از زني سخن ميامّ *

زده و من  كرده و خودش را به خواب مي رويش را به ديوارمي پاييده؛ آن قدر كه پيرمرد نشسته و مثل جغد او را مي آمده، مي او مي
  فهميده بود؟ پرسم كه نكندآن زن خودم مي حاال از

  كنايه از اين هيچ نشانه ي بيماري در او نبود.  :  نه رنگش برگشته بود *
  داشت // تشبيه زن به جغد زيرنظر  نيما را،بودنيما  مراقبمانند جغد :  پاييده مثل جغد او را مي*
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خواست و در نگاهش همان تسليم  نمي زديم؛ آرام بود و چيزي سري ميهر چه بود آخرين مطلب جالبي بود كه از او شنيدم. هر روز 
 . ...بود، و حاال

بايد خبركرد يا دوايي بايد  كردم كه كار از كار گذشته باشد. گفتم البددكتري چيزي به دوشم انداختم و دويدم. هرگزگمان نمي
  ».!نيمام از دست رفت«كرد:  بودو ناله ميخواست. عاليه خانم پاي كرسي نشسته بود و سر او را روي سينه گرفته 

  به ناچار، ناگزير : دالبُنماند //  اقدام براي فرصتي به پايان رسيد ، كنايه ازفرصت:گذشت كار از كار *
خود را گرم چهار پايه اي پهن ، كوتاه و چهارگوش كه در زمستان در زير آن منقل مي گذارند و بر رويش لحاف اندازند و در زير آن  : كرسي* 

  كنند
    م در نيمام : مضاف اليه  َ -كنايه ازنيماي من فوت كرد يا مُرد // :  نيمام از دست رفت *

 عاليه خانم بهتر از من مي .شد باورم نمي اي تازه خاموش شده. باز هم بودند؛ كوره آن سربزرگ داغ داغ بود؛ اما چشم ها را بسته
 ».الني! يعني نيمام از دست رفت؟فُ :«پرسيد كرد و هي مي تابي مي كار ازكارگذشته است؛ ولي بي دانست كه

را پيش از رسيدن من فرستاده  پسر. كنند تلفن دكتر به ة ماشد بگويي آري؟ عاليه خانم را با سيمين فرستادم كه از خان و مگر مي
د، از زير كرسي درآورديم و رو به قبله كه عجيب سبك بو ت خانه كمك كرديم و تن او رالفَبودند سراغ شوهر خواهرش. من و كُ

رفت قرآن آورد. الي  و سماور نفتي كه روشن شد، گفتم» آيند ها مي برو سماور را آتش كن؛ حاال قوم و خويش«گفتم: .خوابانديم
  .»افّات صفّاوالصّ« قرآن را باز كردم؛ آمد: 

  بود استعاره از سرنيما است . چون تب داشت سرش مثل كوره داغ : كوره *
   مركّب -صفت بياني مفعولي براي كوره ، از نظر ساخت : مشتق :  تازه خاموش شده*
  روشن كن : آتش كناستفهام انكاري ، پرسش تاكيدي ؛ نمي شد آري بگويي . //  : شد بگويي آري؟ مگرمي *
 كنايه از استخاره كردم ، فال گرفتم:  الي قرآن را باز كردم *

  الصَّافَّاتسوره ي 1به آيه ي  آرايه ي تضمين سوگند به فرشتگان صف در صف // * :	وَالصَّافَّاتِ صَفا *
 

  زده، جالل آل احمد ارزيابي شتاب
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