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 کبوتر طوق دار                                                                           درس پانزدهم

 

ِ    اووس نمودی، و رد شیپـط  دم  چون  او، رپ زاغ   ن ریاحی    عکس   از   هک   بود   زنَ ه  مرَغاری   دی خوش ور متصیَِ  ششمی    انحیتاند هک رد آورده     
 مانسیی.    زاغ     رپ     هب   طاووس   دم   ال اوجم 

 قلمرو زبانی:

 صیدی: شکار گاهی.   /    ریاحین: جمع ِ ریحان ، گل های خوشبو    آورده اند : نقل شده است. /    عکس : انعکاس، بازتاب.    /  مت

 ناحیت :سرزمین  /     مرغزار : چمنزار  /  او : آن    /    نزه: با صفا ، خوش آب و هوا    /   مانستی : شبیه بود   

 :قلمرو ادبی

 / اغراق تضاد /   تشبیه   /    مراعات نظیر  

 :قلمرو فکری

که از تصویر و انعکاس گل ها و  کشمیر شکار گاهی زیبا و چمنزاری  خوش آب و هوا وجود داشت ۀاست که در ناحی نقل شده      

گیاهان آن پر زاغ مانند دم طاووس زیبا به نظر می آمد و دم طاووس در مقایسه با زیبایی مرغزار مانند پر زاغ،  نازیبا به نظر می 

  رسید.

                               ) اوج زیبایی چمنزار (   

 داغی    جانش     رب    او    از دود  و لیک                 چراغی          چون    وی    رد     الهل     انرد فش 
 باده   ـجام   رب ـشاخ زمّرد    چو                    ایسـتاده            پای     یکی     رب      ایقشق 

  :قلمرو زبانی

 درفشان : درخشان /  دود : سیاهی    /  شقایق : نوعی گل   /   زمرّد : نوعی سنگ سبز رنگ . در اینجا منظور رنگ سبز است.

 :قلمرو ادبی

تشبیه : الله چون چراغی روشن بود.  / کنایه : داغ دار بودن = عاشق  / قالب شعر مثنوی است چون هر بیت قافیۀ جداگانه دارد. 

 بودن

 چراغ کردن دود الله درون سیاهی علت :تعلیل حسن / ه به   : مصراع سوم ، مشبّه   چو : ادات     مصراع چهارم، مشبّتشبیه 

 چراغدان (  ب الله گل الف( چراغ : الله ،تناسب داغ و سیاهی  /  ایهامالف( ماتم   ب ( ، ایهام : داغ  /.دانسته

 : قلمرو فکری

 و سوخت دلش می ،باغ  آن حسرت و حسد از و [مرغزار آن زیبایی برابر در[ اما بود روشن غچرا مانند سرخ، وحشی های آالله

  .بود نمایان اش سینه بر داغی چون دلش، سوختن دود

 است گرفته قرار سبز شاخه روی بر رنگ سرخ ۀباد جام گویی که نمود می چنان خود ساقه روی بر شقایق

 

کاری بسی    و رد        و راست  چپ    و   بود  . نشسته متوارت. زاغی رد حوالی  آن رب ردخیی زبرگ  گَشن خاهن داشت   جا   آن  ادان صی  اختالف   و  ار، وی ش
   » :  گفت   خود   با   و د . بتکسی  ادنه  ردخت   بدان   دسـت، روی   رد   اییو عص    رب گردن    جاهم، جالی  ِ  خشن  بدحال    ادینگریست. انگاه صّی می
 «نگرم ات هچ کند. جای نگه دارم و می ،  باری    . من  دیگر   شس   آن   از    یا   دارد  دانست هک قصد  من     آید، و نتوانمی   اد هکافـت  کاری     را   مرد  این

 :قلمرو زبانی
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 شکاری : حیوانات شکاری   /گشن: پر شاخ و برگ برای غیر انسان به کار رفته است./   « وی» وی : آن ) شکار گاه ( نشانۀ سبکی ، 

کاری پیش آمد / جای  برای این مرد کاری افتاد :این مرد را اختالف: رفت و آمد/  جال: دام برای پرندگان /  متواتر : پیوسته  /   

 ، در جای خود می مانم  نگه دارم : منتظر بمانم

 :قلمرو فکری

ت شکاری فراوانی وجود داشت و پیوسته شکارچیان در آن جا رفت و آمد می کردند . زاغی در و در آن شکار گاه حیوانا          

اطراف آن شکار گاه بر درختی پر شاخ و برگ النه داشت. نشسته بود و به اطراف نگاه می کرد. ناگهان صیادی با وضع ظاهری بد و 

به سوی آن درخت آمد . زاغ ترسید و با خود گفت :  ، ستلباسی ضخیم و خشن در حالی که دامی بر گردن داشت و عصایی در د

امّا نمی دانم که به قصد شکار من می آید یا دنبال شکار دیگری است. من به هر حال  این مرد به خاطر کاری به این طرف می آید .

 منتظر می مانم و نگاه می کنم تا ببینم چه کار می کند.

 را   هک او  بود  كبورتی    ان ِ  ایش     بنشست. ساعیی بود؛ قومی كبورتان ربسیدند، و رک کمین   رد  و  داخت بین   ز ششید و حّبهشیپ آمد و جال با  ادصّی            
شادمان   ادادند. و صی ام افـت و جمله رد د   وار فرود آمدند   غافل  بدیدند   چندان هک داهن  . دیگذاشتن    روزگار  او   مطاوعت    و   طاعت   رد و  ،  دیمطّوهق گفتن 

    چنان باید هک  نیست،   ادهلجای مج »کوشید. مطّوهق گفت: کردند و ره یک خود را میگشت و گرازان هب تگ ایستاد، ات ایشان را رد ضبط آرد. و كبورتان اضطرابی می
کنید ات دام از ـجای ربگیریم هک    قّوتی   اونِ  تع    د هک جمله هب طریقاـش. و حالی صواب آن ب اسندرت از تخّلص خود شن استخالص  یاران را مهم   همگنان 

   هک  د اد، رب آن امی ایسـت   ان پی ایش  رد    ِ  خوـیش گرفت. و صیاد   و رک  ربکندند   وی بکردند و دام  كبورتان فرمان   « رد آن است.   راهـیش ما 
ِ  این واقعه ایم ن نتوانم بود، و     رب ارث ایشان ربوم و معلوم گردانم هک ـفرجام کار ایشان هچ باشد، هک من از م ثل» د هک:خود اندیشی  زاغ با .بیفتند    و   مانند  رد   آخر

 «اخت.ـس توان      اهسالح   ع حوادث دـف    ربای   ارب از تج 
 : قلمرو زبانی

سر غفلت  /  ساعتی بود: مدّتی گذشت    /   جمله : همه  قومی : گروهی  غافل وار : از  /سرِایشان: رئیس ایشان. حبّه: دانه  / 

شروع به دویدن کرد /   گفتندی: می نامیدند. ) با غرور به تگ ایستاد : گرازان /گرازان:جلوه کنان و با ناز راه رفتن) گرازیدن(.  / 

وعت: فرمانبرداری   / هر یک خود را می کوشید: هر کدام فعل اسنادی(  /  در ضبط آرد: اسیر کند  /  اضطراب: بی قراری  /  مطا

 برای رهایی خود تالش می کردند   /   روزگارگذاشتندی: روزگار می گذراندند.   

 :      قلمرو فکری

یس آن صیاد جلو آمد و دام را پهن کرد و دانه را ریخت و در کمین نشست. مدتی منتظر ماند. دسته ای از کبوتران رسیدند رئ      

ها کبوتری بود که او را مطوقه می نامیدند. و کبوتران در اطاعت و فرمان بری او روزگار می گذراندند. به محض این که دانه را 

دیدند از سر غفلت پایین آمدند و همگی در دام افتادند و صیّاد شاد شد و با ناز و غرور شروع به دویدن کرد.تا آن ها را جمع 

اکنون وقت گفت و گو  و  بحث » مطوقه گفت :  بی تابی می کردند و هر یک برای آزادی خود تالش می کردند. آوری کند کبوتران 

کردن نیست، باید که همگی رهایی دیگران را مهم تر از رهایی خود بدانند و فعالً مصلحت آن است که همگی با اتحاد و همکاری 

کبوتران از دستور او اطاعت کردند و « رهایی ما فقط از این طریق به دست می آید.تالش کنیم تا دام را از زمین بر کَنیم، چرا که 

راه خود را در پیش گرفتند . صیاد به دنبال ایشان دوید ، به آن امید که سر انجام خسته شوند و بیفتند.  زاغ با خود فکر کرد که 

د .چرا که من نیز ممکن است به چنین حادثه ای گرفتار شوم  به دنبال ایشان بروم و معلوم کنم که سرانجام کار ایشام چه می شو

 و از تجربه ها می توان در حوادث ناگوار بهره گرفت.
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نشویم    دا انپی   او   م است، و ات از چش    ج ّد   هب    ما   کار   رد     روی این ستیزه» ان است یاران را گفت:ایش    قفای   رد    ادچون بدید هک صّی     و مطّوهق       
منقطع گردد، و نومید و خایب بازگردد، هک رد این زندیکی موشی است    از ما   او    ر نظ   رویم ات   اهردختستان    و    اهطریق آن است هک سوی آبادانی رد. دل از ما ربنگی 

 بازگشت.    صیاد و  د راه بتافتن   د وساختن  مام ا  را  او   ارت كبورتان اـش« د.بکان من؛ او را بگویم ات این بنداه ب از دوسـت 
 : قلمرو زبانی

، دست از سرما بر به جد: جدّی    /  دل از ما بر نگیرد: کنایه از منصرف نمی شود      ستیزه روی: بی شرم، گستاخ/   / قفا: به دنبال

 /   اشارت: نظر ، پیشنهاد.  /      امام: راهنما، پیشوا. طریق آن است: راه چاره آن است  /  خایب: ناامید ؛ بی بهره. نمی دارد / 

 :قلمرو فکری

این بی شرم در کار ما جدّی است و تا از چشـم او :» مطوقه وقتی دید که صیاد به دنبال ایشان است به دوستان خود گفت        

ا و جنگل ها برویم تا او نتواند ما را ببیند و ناامید . راه چاره آن است که به سوی آبادی هدست از سر ما بر نمی داردناپدید نشویم 

« و بی بهره بر گردد چرا که در این نزدیکی موشی زندگی می کند که از دوستان من است من به او می گویم تا این بندها را ببرد.

 کبوتران پیشنهاد او را راهنمای خود ساختند و راه خود را بر گرداندند و صیاد باز گشت.

گاه دادنتش و جمله بنشستند. و آن موش را ز ربا انم بود، با« فرود آدیی.» مطّوهق هب مسكن موش رسید. كبورتان را فرمود هک:           ار، بسی  و خ رد    تمام     داَهی       فرمان او ن
صد سوراخ ساخته و ره یک را رد دیگری راه گشاده، و تیمار   ِ  روز حادهث   جهت  گرزیگاهکرده. و رد آن مواضع از  هاهداحوال مش     و شّک     خیک   و   دیده   روزگار     گرم و رکد

اخت و هب تعجیل بیکون انم بگفت؛ بشن « کیست؟» زربا رپسید هک: « رون آی.بی » آن را فراخور حکمت و رب حسب مصلحت بداشته. مطّوهق آواز داد هک: 
 آمد.

 :قلمرو زبانی

ه فرمان او عمل کردند  /   دها: زیرکی  /  خیر و شر احوال مشاهده کرده: کنایه از خوبی و بدی های زیادی فرمان او نگه داشتند: ب

 دیده /  گرم وسرد دیده : کنایه از با تجربه بوده /   مواضع: جایگاه ها.  /  از جهتِ: برای /  تیمار بداشته: مواظبت کرده.

 :  قلمرو فکری

به فرمان او عمل کردند و همگی پایین آمدند. نام آن « پایین بیایید.:» د. به کبوتران دستور داد مطوقه به مسکن موش رسی     

موش زِبرا بود. با زیرکی فراوان و دانش بسیار  و بسیار با تجربه بود و خوبی ها و بدی های بسیار دیده بود.و در آن جایگاه برای 

که هر یک به دیگری راه داشت و مطابق با حکمت و مصلحت از آن ها نگه داری فرار در روز حادثه سوراخ بسیار درست کرده بود 

می کرد. مطوقه صدا زد که بیرون آی : زبرا پرسید که کیست؟ مطوقه نام خود را گفت . زبرا او را شناخت و به سرعت از سوراخ 

 بیرون آمد.

ای دوست زعزی و رفیق موافق، تو را رد این رنج هک » و گفت:   رباند    اه، جوی  اررخس   رب   و    بگشاد    دیدگان   ِ     دید ، زه آب   بسته د  بال چون او را رد بن       
» مطوهق بدان بسته بود. گفت: هک    اد ایسـت    بنداه ربیدن    رد   موش این بشنود، و زود«  ورهط ششید.   این   رد  انیی آسم مرا اـضق» جواب داد هک:« د؟افگن 

این حدیث » گفت: « رت.اولی  اب ای دوست، ابتدا از ربیدن بند اصح » ننمود. گفت: ات التـف   بدین سخن  موش «  ای.خست از آن یاران گش ن 
ن كبورتان تكّفل مرا بدین مالمت نباید کرد هک من ریاست ای » گفت:«  شناسی؟باشد و آن را رب خود حقّی نمیکنی؛ مگر تو را هب نفس خویش حاجت نمیرا مکرر می
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بگزاردند، و هب معونت و    اصحت ان حقوق مرا هب طاعت و من ان را از آن روی رب من حقّی واجب شده است، و چون ایش ام، و ایش کرده
رتسم هک اگر نید. و میهب ادا رسا  را   ادت رون باید آمد، و مواجب سی لوازم ریاست بی  ۀ ز از عهدنی    مرا   ان از دست صیاد بجستم،ایش   ارهت مظ 

 ال اهم  -ده باشدرسی   ال اگر هچ ماللت هب کم  -بمانند، و چون من بسته باشم    بند  رد  ان عقده اهی من آغاز کنی ملول شوی و بعضی از ایش    ادناز گش 
گام بال شککت بوده ا   زابی، و نی نی  رخصت    بدان  ر من جازی نشمری، و از ضمی   جانب     انرت، و ااّل طاعن اولی   موافقت  رد وقت فراغ  ست ، رد هن
 «یابند.  وقیعت    المج 

 :  قلمرو زبانی

/    زه آب دیدگان: چشمۀ  ، آبی بود که از سنگی یا از زمینی همی زاید به طبع خویش زِه : تراوش و جوشیدن آب از درز چیزی

گرداب    /   در بریدن بند ها ایستاد: شروع به بریدن بندها کرد /   التفات: /   ورطه :   ) چشمه چشم را زه آب خوانده است( چشم

توجه    /   اولی تر: شایسته تر   / حدیث: سخن  /  مالمت: سرزنش / تکفّل: متعهّد کردن / مناصحت: همدیگر را نصیحت کردن /   

اعمالی که انجام آن بر شخص واجب است   سیادت: بزرگی معونت: یاری  /   مظاهرت: پشتیبانی / مواجب: ایجاد کننده . وظایف و 

، سروری   /   عُقده : بند /   ملول: به ستوه آمده ، اندوهگین/   ماللت: دلتنگی، آزردگی  /   اهمال: سستی کردن در کاری، 

جال: فرصت /   وقیعت: سرزنش فروگذاشتن   /  ضمیر: ته دل    /   رخصت: اجازه  / فراغ: آسودگی /  طاعن : سرزنش کننده  /   م

 ، بدگویی

 :قلمرو ادبی 

 /    کنایه : زه آب دیدگان گشودن زه آب دیده ) چشمۀ چشم مانند زه است(  -) می  توان تشبیه هم دانست( بند بال: تشبیه

استعاره : جوی ها    / اغراق  /  کنایه : بر رخسار جوی ها براند: بسیار گریه کرد.  /« گریستن ، اشک جاری کردن » کنایه از 

 « اشک های زیاد »استعاره از 

 :قلمرو فکری

تقدیر » مطوقه گفت : «. چه کسی تو را در این سختی و بال انداخت» وقتی زبرا مطوقه را در بند دید بسیار گریست و گفت:          

ابتدا :» بریدن بندهای مطوقه. مطوقه گفت وقتی موش این سخنان را شنید شروع کرد به « و سرنوشت مرا در این گرداب انداخت.

« ای دوست اوّل بریدن بندهای دوستان واجب تر است.:» مطوقه گفت  موش به این سخنان توجه نکرد.« بندهای دوستان را ببر.

:» ت مطوقه گف« این سخن را زیاد تکرار می کنی ؛ مگر تو جانت را دوست نداری و برای خودت حقّی قایل نیستی؟:» موش گفت 

مرا به خاطر این سخنان سرزنش نکن چرا که من ریاست این کبوتران را بر عهده دارم و از این جهت آنان بر من حقی دارند. چون 

ایشان آن چه در حقّ من الزم بود انجام دادند و با کمک و پشتیبانی ایشان از دست صیاد رها شدم من نیز باید حق آنان به جای 

رییس بودن بر من واجب است به انجام برسانم . و می ترسم که اگر شروع به بریدن بندهای من کنی ،  آورم و آن چه به دلیل

سهل انگاری در حق من را شایسته -اگر چه خسته باشی -خسته شوی و برخی از آنان در بند بمانند و اما چون من در بند باشم

هم شریک بودیم در زمان آسایش هم همراهی شایسته تر است. و گرنه نمی دانی و بدان راضی نمی شوی و هم این که هنگام بال با 

 عیب جویان فرصت عیب جویی پیدا می کنند.

 مواالت    رد   ستوده  رت و سی   دیدهپسن  لت خص  بدین    موّدت  ارباب   دت است، و عقی  این    تم ل مکرعادت اـه » موش گفت:         
   ایمن   و   قل یارانش مط    و   ان تمام ببکید، و مطّوهقو آن گاه هب جّد و رغبت بنداهی ایش « د تو بیفزاید.هب کرم عه    اندوسـت   رت گردد، و ثقتافیتو ـص
 بازگشتند. 
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 :قلمرو زبانی

 مکرمت: کَرَم   /   ارباب: بزرگان   /  مودّت: دوستی  /  مواالت: دوست داشتن   /  ثقت: اعتمادکردن   /    مطلق: آزاد.

 : قلمرو فکری

این روش و شیوه ی بزرگان است و نظر دوستان به این خصلت نیکو و این صفات پسندیده در دوستی با تو بیش » موش گفت :   

و سپس با تالش تمام و میل بسیار بند های ایشان را « می شود. بیشترتو به بزرگواری و پیمان داری تر می گردد و اعتماد دوستان 

 یارانش آزاد و آسوده خاطر بر گشتند. برید و مطوقه و

 

 کلیله و دمنه ، نصراهلل منشی

 

 

 

 

 

 

 کارگاه متن پزوهی

 قلمرو زبانی

 در جمله های زیر توضیح دهید.« ایستاد » در بارۀ کاربرد و معنای فعل  -1

 شکوع کرد* گرازان به تگ ایستاد.       

 دوید* صیّاد شادمان در پی ایشان ایستاد.  

 استخالص -اوعتمط  –ادت سی  –ارهت مظ  –معونت مهمّ امالیی از متن درس بیابید و معادل معنایی آنها را بنویسید.   چهار واژۀ -2

 در زبان معیار ، حذف شماسه ممکن نیست . در گذشته ، گاه ، در یک جمله ، شناسه به قرینۀ فعل قبلی حذف می شد.    -3

 هو را از دام راهنید.شیکان رّغیدند و هب اّتفاق ، آنمونه:    

 آمده است.« رهانیدند» به جای « رهانید » در جملۀ باال فعل 

 ش گرفتخوـی   رک    و   دندربکن     دام           * حال از متن درس نمونه ای دیگر برای حذف شناسه بیابید و بنویسید.
 قلمرو ادبی

 به را مشخّص کنید:« مشبّه» و «  بّهمش» تشبیهات را در بیت های زیر بیابید و در هر مورد ،  -1

 دِرفشان الله در وی چون چراغی       و لیک از دودِ او بر جانش داغی

 شقایـق بر یکـی پـای ایستـاده        چو بر شـاخ زمرّد جـام بـاده

  بودن : مشبه هب     زمّرد    شاخ    رب    ام باده ج   چو : ادات              ه پای بودن : مشّب     رب   ایقشق /      د چراغی روشن استالهل مانن 

 در عبارت زیر ، استعاره را بیابید: -2

 اره از اکشجوی : استع                « چون او را در بندِ بال بسته دید، زه آبِ دیدگان بگشاد و بر رخسار، جوی ها براند.» 
 بید:از متن زیر ، کنایه های معادلِ مفاهیم زیر را بیا -3

 ( دل رب گرفتن* نا امید شدن )                            (دهچشی  روزگار     ردگرم و ـس* انسان با تجربه     ) 
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 قلمرو فکری

 معنی و مفهوم عبارت زیر را به نثر روان بنویسید: -1

 در وقتِ فراغ موافقت اَولی تر ، و اِلّا طاعنان مجال وقیعت یابند.

گام آسودگی ه   دا می کنند.پی    بدگویی   فرصت   کنندگان   رکزنش    صورت   این   ررد غی     باشم   ا آنه   ار کن   رد   است  رم ، بهـت رد هن
 ( مفهوم قسمت های مشخص شده را بنویسید:2

 ام بدهم باید وظیفه ام را انج    ررهب  هب عنوان             .مواجبِ سیادت به ادا رسانیدالف( مرا نیز از عدۀ لوازمِ ریاست بیرون باید آمد و 
 نداری؟   دوست     انت را مگر تو ـج             و آن را بر خود حقّی نمی شناسی ؟ مگر تو را به نَفس خویش حاجت نمی باشدب( 

 هر یک از بیت های زیر ، با کدام قسمت درس ارتباط مفهومی دارد؟ -3 

 ه تنها و یارانم اندر کمند          سعدیمروّت نبینـم رهـایـی ز بند        ب

 رد بند بمانند.   انو بعضی از ایش    ملول شوی   من آغاز کنی   داهی بن   ادن می رتسم هک اگر از گش 
 دوستان را به گاه سود و زیان        بتوان دید و آزمـود توان          سنایی

   جازی  من   جانب   ال اهم  -ال رسیده باشداگر هچ ماللت هب کم  -ول شوی و بعضی از ایشان ردبند بمانند، و چون من بسته باشم رتسم هک اگر از گشادن عقداهی من آغاز کنی مل می
گام   رد     نیز  و   ، ابینی   رخصت   بدان         از ضمیک   و  ری،نشم   رتاولی  موافقت   فراغ   بوده است ، رد وقت   شککت    بال   هن

 دو شخصیّت زیر را بر مبنای این داستانِ تمثیلی ، تحلیل نمایید و ویژگی های شاخص آن ها را بنویسید. -4

  ری متعهدرهب * مطوّقه :                                 دوراندیش و محتاط* زاغ : 

5- ....................................................................................................................... 
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 گنج حکمت

 ان انخواندهمهم 
  ل سبی   رب   و   ادنه   او   شیپ    رد  نمک   و ان آنچه داشت از انن خشک رفت. سلیم  «ان دارانیسلیم » انی آورده اند هک وقیی مردی هب مهم             

 می راند:رب زبان    این    ذاراعـت 
 اتزه   روی    و    کـخش  انن  و    ِ  رت   مچش                                         عیب مگیک         ،  آمدی   انهگ   گفتم هک چو

 بدید ، گفت :   انن ان ، چون مهم      
 «بودی.   رپنی    پاره ای    ،   انن   این  با    کاشکی»     
 ان آورد.خرید و شیپ مهم     پنیک   و    گرو کرد   هب     ردا    و  رفت   بازار   هب   و   خاست رب   انسلیم       
 بخورد ، گفت :  انن   ان چونمهم           
 .«       گردانیده    د خرسن  و   داده است     اعتکرده  است ، قن    قسمت   آنچه  رب    را   ما    ، زّع و جل ،  داوندـخ   هک   داهّللالحم »      
 ان گفت :سلمی       
 «رنفیی!   گرو  هب     بازار    هب   من  ردای   ، نمودی    خرسند  و   بودی     خدا        ۀ  داد    هب  اگر »      

 جوامع الحکایات و لوامع الروایات، محمّد عوفی
 : قلمرو زبانی

ماضی » / پاره ای : تکه ای، مقداری / بودی : می بود عذر خواهی این بیت را خواند بر سبیل اعتذار این بر زبان راند : از راه

 شود. / چیزی که قرض گیرنده نزد قرض دهنده گذارد تا پس از ادای قرض مسترد گروه : ردا ک جامه / « / استمراری 

 :قلمرو فکری

یعنی شیادی و فریب « دستاویز ساختن قناعت » یگر و د« قناعت »  یکی  :کشد می چالش به رامهم   موضوع دو این داستان 

 .بفریبد تا آورد درمی را بودن قانع ادای که شیادی ۀچهر مهمان، و واقعی است پیشگی قناعت ۀچهر دارانی، کاری. سلیمان

 می آن ماندگاری و هنری جنبه به خود این و است، یافته مثل حکم که نشسته به نتیجه آمیزی طنز قصار ۀجمل با حکایت

 .افزاید

 

 

 

 

 

 

 

 

 


