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از مجموعه / زاويه ديد: اول شخص /  همنشين بد -قالب: داستــان کوتاه / درون مايه: اعتياد /  نوع ادبی: غنايی
   »عمو غالم«داستان 

يک روز  از سال چهارم تا ششم ابتدايی با خسرو هم کالس بودم. در تمام اين مّدِت سه سال نشد که ◙
بيست بود. وقتی  کاغذ و مدادی به کالس بياورد يا تکليفی انجام دهد. با اين حال، بيشتر نمره هايش

مصطفی را که در دو طرف او  کرد، دفترچۀ من يامعلّم برای خواندِن انشا، خسرو را پای تخته صدا می
ساخت و جاالً انشايی میکرد و ارترا باز می روی نيمکت نشسته بوديم، برمی داشت و صفحۀ سفيدی

و يک نمرۀ بيست با مبلغی آفرين و احَسنت » کرداجرا می« با صدای گرم و رسا به اصطالح امروزی ها
  نشست!آمد و سِر جاِی خودش میشاخ شمشاد می گرفت و مثلتحويل می

رسا: صفت مشتق (بن مضارع + ا)، /  ارتجاالً: بی درنگ، بدون انديشه سخن گفتن يا شعر سرودن قلمرو زبانی:
/ شاخ: شاخه / شمشاد: درختی است دارای برگ های کوچک گرد که هميشه سبزاست چوب آن ستبر و محکم  بلند

شود. / مبلغ: مقدار باغچه ها کشت می است و برای ساختن اشيـا چـوبــی است. بـه عـنـوان زينت هم در باغ ها و
  احسنت: آفرين (احسن: بهتر) /

  آمد: تشبيهمثل شاخ شمشاد می لمرو ادبی:ق

او در انشا » تقرير«نوشت؛ بايد بگويم سبِک نمی توان گفت؛ زيرا خسرو هرگز چيزینمی که» نگارش«و اّما سبک ◙ 
کرديم و منتخبی از اشعاِر شاعراِن تقليدی بود کودکانه از گلستاِن سعدی. در آن زمان ما گلستان سعدی را از بَر می

کالس  سرِ دادند. خسرو تمام درسها را و متون ادبی و نِصاُب الّصبيان را از کالس چهارم ابتدايی به ما درس میمشهور 
  کرد و ديگر احتياجی به مرور نداشت.گرفت و حفظ میياد می

اشعار: شاعران / منتخب: برگزيده /  ازبر کردن: حفظ کردن/  بيان کردنبيان،  تقرير:/  نگارش: نوشتن/  سبک: روش قلمرو زبانی:
 متداول عربی را با معادل فارسی آنها در بحرهای نصاب الصبيان: منظومه ای از ابونصر فراهی، که در آن، لغاتمتون: متن ها /  /

  است. کتـاب های درسی مکتب خانه های قديم بوده مختلف بــه نـظم آورده است. ايـن کتاب جزء

را برای ما معيّن کرده بود، خسرو را صدا کرد که » عبرت«خان، معلّمِ انشا، که موضوعِ  يک روز ميرزا مسيح◙ 
انشايش را بخواند. خسرو هم مطابق معمول، دفتر انشای مرا برداشت و صفحۀ سفيدی از آن را باز کرد و با همان 

ا مسيح خان سخت نزديک بين آهنگ گيرا و حرکات سر و دست و اشارتهای چشم و ابرو شروع به خواندن کرد. ميرز
شد نمی ديد و ملتفتنمی بود و حتّی با عينک دوربيضی و دسته مفتولی و شيشه های کلفت زنگاری، درست و حسابی

  خواند.که خسرو از روی کاغذ سفيد، انشاِی خود را می

عدسی های آن به صورت بيضی باشد دور بيضی: عينکی که فريم / گيرا: جذاب /  سخت: سخت قيد، به معنی بسيار قلمرو زبانی:
 ملتفت/  منسوب به زنگار؛ سبزرنگزنگاری: /  / زنگار: منسوب به زنگار، سبز رنگ رشته فلزی دراز و باريک ،سيم: مفتول /.

  شدن متوجه ،آگاه شدن: شدن

  باری، خسرو انشای خود را چنين آغاز کرد:◙ 

 از برزن، دو خروس را ديدم که بال و پَر افراشته، در هم آميختهشدم، در ُکنجِ خلوتی دی که از دبستان به سرای می«
  »و َگرد برانگيخته اند... . 

: بلند افراشتن /برزن: محله ، کوی /رفتمشدم: میمی /دی: ديروز / سرای: خانه /  به هر حال، خالصه ،القصهباری:  قلمرو زبانی:
  غبار /  برانگيختن: بلند کردن.هم آميخته: درگير شده / گرد: گرد و خاک، در /کردن 

ماننِد امروز متداول نبود و خسرو از اين نوع کلمات بسيار در خاطر داشت » برزن«و » دبستان«در آن زمان، کلمات ◙ 
برد و اين يکی از استعدادهای گوناگون و و حتّی در صحبت و محاورۀ عادی و روزمّرۀ خود نيز آنها را به کار می

  ال چشمه ای از خوشمزگی هاِی رنگارنگ او بود.فراوان و در عين ح
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  محاوره: گفت و گو/  معمولمتداول: مرسوم،  قلمرو زبانی:

چشمه ای از خوشمزگی های رنگارنگ او /  چشمه خوشمزگی: اضافه تشبيهی  اندکی از استعدادهای زياد خسرو بودقلمرو ادبی: 
  رنگارنگ: حس آميزی خوشمزگی های/  بود: اندکی از استعدادهای زياد او بود

  کردم. دنباله اش اين بود:انشای ارتجالِی خسرو را عرض می◙ 

الجرم سپر ». جهان تيره شد پيش آن نامدار«يکی از خروسان، ضربتی سخت بر ديدۀ حريف نواخت به َصدمتی که «◙ 
حريِف مغلوب که تسليم بينداخت و از ميدان بگريخت. ليکن خروِس غالب، حرکتی کرد نه مناسِب حال درويشان. بر 

  ».پوالد کوبند آهنگران«کوفت که کرد، رحم نياورد و آن چنان او را میاختيار کرده، مخذول و ناالن استرحام می

الجرم: ناچار، ناگزير / سپر انداخت: کنايه از  /صدمت: آسيب ، ضربه / ديده: چشم /  سخت: محکم /  ضربت: ضربه قلمرو زبانی:
مخذول: خوار، زبون  /مغلوب: شکست خورده  /درويشان: جوانمردان /  : کالبد، چهارچوب)قالب: پيروز (همآوا: غالب/  تسليم شدن

(بن ماضی:  کوبيدمیکوفت: رحم نياورد: رحم نکرد / می / حم کردناسترحام کردن: رحم خواستن، طلب رناله کنان / / ناالن:  گرديده
  )کوب ، بن مضارع:کوفت

سيه شد  -بزد تير بر چشم اسفنديار«، مصراعی از داستان رستم و اسفنديار: »جهان تيره شد پيش از نامدار« تضمين: قلمرو ادبی: 
نه مناسب حال درويشان : ناجوانمردانه، کنايه از تسليم شدن /  سپر انداختن: / جهان تيره شد: كنايه از كور شدن / »جهان پيش آن نامدار

تضمين، اين نيز »: که پوالد کوبند آهنگران «  / ، از گلستان سعدی است.»جدال سعدی با مدعی« اين بخش، تحت تأثير حکايت
  »که پوالد کوبند آهنگران -چنانت بکوبم به گرز گران « داستان رستم  و اسفنديار شاهنامه: مصراعی است از

ا با دشنه ای که در جيب داشتم، از ديگر طاقت ديدنم نماند. چون برق به ميان ميدان جستم. نخست خروِس مغلوب ر◙ 
رنج و عذاب برهانيدم و حاللش کردم. آنگاه به خروس سنگدل پرداختم و به سزاِی عمل ناجوانمردانه اش سرش از تن 
جدا و او را نيز بِسمل کردم تا عبرِت همگان گردد. پس هر دوان را به سرای بردم و از آنان هليمی ساختم بس چرب و 

  نرم.

 /دشنه: خنجر /مغلوب: شکست خورده ) / جه ، بن مضارع:جست(بن ماضی:  جستن: جهيدن /طاقت: تاب و توان  نی:قلمرو زبا
کردن که پيش از  ، ذبح کردن. تلميح به سنت ذبحسر بريدنسزا: مجازات / سرش از تن جدا: حذف به قرينه لفظی / بسمل کردن: 

  / بس: بسيار هليم: غذايی با گندم و گوشتسرای: خانه / هر دوان: هر دو خروس /  / شودذبح، بسم هللا گفته می

بی  از کنايهسنگدل: تشبيه،  /حالل کردن: کنايه از سر بريدن، ذبح کردن  /ميان، ميدان: جناس  /چون برق: تشبيه قلمرو ادبی: 
  . / چرب و نرم: کنايه از دلپذيرشودته میکردن که پيش از ذبح، بسم هللا گف تلميح به سنت ذبحبسمل کردن:  / رحم

  »مخور طعمه جز خسروانی خورش / که جان يابدت زان خورش، پرورش«◙ 

   جان يابدت (جانت)که: زيرا / جهش ضمير:  /خورش: غذا  /خسروانی: شاهانه /  طعمه: غذا قلمرو زبانی:

  تناسب: طعمه، مخور، خورش /  /خورش: واژه آرايی قلمرو ادبی: 

 دهد.که تن و جانت را پرورش می که تنها غذای شاهانه استزيراغذايی جز غذای شاهانه مخور، بازگردانی: 

  به دِل راحت نشستم و شکمی سير نوِش جان کردم:◙ 

  .يك غذاي كامل خوردم ؛ن كردم: كنايهشكمی سير نوش جاقلمرو ادبی: 

 »هشتاد سالدمی آب خوردن پس از بدسگال / بِه از عمِر هفتاد و «◙ 

  به: بهتر / /  سگاليدن: انديشيدن کوتاه /بدسگال: بد انديش، بدخواه، دشمن، صفت فاعلی مرکب  قلمرو زبانی:

  هفتاد، هشتاد: تناسب، جناس/  /دمی آب خوردن: کنايه از يک لحظه زندگی با خاطر آسوده /  دم: مجاز از لحظهقلمرو ادبی: 

  د: کنايه از عمر دراز اد و هشتاتضمين شعر سعدی / عمر هفت

  تر است.                       خوشيک لحظه زندگانی با خيالی آسوده پس از کشتن دشمن، از عمر هفتادهشتاد ساله بازگردانی: 
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ميرزا مسيح خان با چهرۀ گشاده و خشنود، قلم آهنيِن فرسوده را در دواِت چرک گرفتۀ شيشه ای، فروبرد و از پشِت ◙ 
، نوِک قلم را ورانداز کرد و با دو انگشِت بلند و استخوانی خود ُکرک و پشِم سِر قلم را با وقار و طمأنينۀ عينِک زنگاری

تمام پاک کرد و پس از يک ربع ساعت، نمرۀ بيست با جوهر بنفش برای خسرو گذاشت و ابدا هم ايرادی نگرفت که 
باشد؛ ديگر اينکه، خروس غالب چه » ال درويشانمناسب ح«بّچه جان، اّوالً خروس چه الزامی دارد که حرکاتش 

بدسگالی به تو کرده بود که سر از تنش جدا کردی؟ خروس، عبرِت چه کسانی بشود؟ و از همۀ اينها گذشته اصالً به 
چه حق، خروس های مردم را سر بريدی و هليم درست کردی و خوردی؟ خير، به قوِل امروزی ها اين مسائل اساساً 

  مطرح نبود.

ورانداز /  منسوب به زنگار؛ سبزرنگ زنگاری:/  دوات: مرکب دان ، جوهر /فرسوده: قديمی ، کهنه خشنود: راضی /  قلمرو زبانی:
 ،الزم گردانيدن ،الزام: ضرورت/  سکون و قرار ،وقار: سنگينی / طمأنينه: آرامش / با چشم ارزيابی کردنيا کسی را کردن: چيزی 

  اساسا: اصالعبرت: پند، اندرز/  / بدسگالی: دشمنی /برنده  ،پيروز :غالب/  واجب گردانيدن

  »خوشرويیبا «چهرۀ گشاده: کنايه از قلمرو ادبی: 

عرض کردم: حرام از يک کِف دست کاغذ و يک بند انگشت مداد که خسرو به مدرسه بياورد يا الِی کتاب را باز کند؛ ◙ 
» ُکِميتَش لنگ بود...«گرفت؛ مگر در رياضی که های حفظی بيست میبا اين حال، شاگرِد ممتازی بود و از همۀ درس 

  و همين باعث شد که نتواند تصديق نامۀ دورۀ ابتدايی را بگيرد.

يك كف دست قلمرو ادبی: /  تصديق نامه: گواهی نامه، مدرک/  کميت: اسب سرخ مايل به سياه / عرض کردن: گفتن قلمرو زبانی:
  كنايه از مقدار كم و كوچك / کميتش لنگ بود: کنايه از ناتوان بودن در انجام کاری، ضعيف بودنكاغذ و يا يك بند انگشت: 

شناختم. آنها اصالً شهرستانی بودند. خسرو در کوچکی بی مادر شد. پدرش آقا رضاخان، من خانوادۀ خسرو را می◙ 
داشت. دلخوشی و ز جان و دل دوست میتوّجهی به تربيت او نداشت؛ فقط مادربزرِگ او بود که نوۀ پسری اش را ا

دلگرمی و تنها پناه خسرو هم در زندگی همين مادربزرگ بود؛ زنی با خدا، نمازخوان، مقّدس. با قربان و َصَدقه خسرو 
  کرد قرآن برايش بخواند.نشاند و وادار میرا هر روز می

قلمرو ادبی: دس [بود] حذف به قرينه لفظي به قرينه جمله قبل / مق نمازخوان، زني با خدا،/  اصال: در اصل، اصالتا قلمرو زبانی:
  / واریاميد :گرمیدل  / شادی: دل خوشی/  »با همه وجود«مجاز از  جان و دل:از  /

  ديگر از استعدادهای خداداد خسرو، آوازش بود.◙ 

  و ذاتی خدا داده خداداد:قلمرو زبانی: 

زنگ قرآن که » زدخشت می«گفت؛ اّما به قول نظامی گفت؛ زياد هم میهم میمعلّمِ قرآن ما ميرزا عبّاس بود. شعر ◙ 
  خواند.خسرو هم می» بّچه! بخوان.«گفت: رسيد، به خسرو میشد، تا پايش به کالس میمی

قلمرو ادبی:  /آجر نپخته  خشت: / گفت: حذف به قرينه لفظی.گفت زياد هم [شعر] میشعر هم میميرزا: اميرزاده /  قلمرو زبانی:
آن خشت بود که پر توان زد / پا به  -: الف از سخن چو در توان زد تلميح به شعر نظامی/  کردن : کنايه از پر گويیزدنخشت 

  جايی رسيدن: کنايه از وارد شدن

خسرو، موسيقی ايرانی، يعنی آواز را از مرحوم درويش خان آموخته بود. يک روز که خسرو زنگ قرآن، در ◙ 
شد، آواز خسرو را شنيد. وارد شوری به پا کرده بود، مدير مدرسه که در ايواِن دراز از بِر کالسها رد می» شهناز«

ميرزا عبّاس تا خواست جوابی ». اين تالوِت قرآن نيست. آوازخوانی است!«کالس شد و به ميرزا عبّاس ِعتاب کرد که 
  انگ خواند:بدهد، خسرو اين بيِت سعدی را با آواز خوش، شش د

عتاب  /از بِر: از کنار/  ايوان: راهرو /شهناز: يکی از آهنگ های موسيقی ايرانی ، گوشه ای از دستگاه شور  قلمرو زبانی:
  آواز خوش شش دانگ: با صدای بلند و رسا  / يک ششم چيزی، بخش/ دانگ:  ن، سرزنش کردخشم گرفتن بر کسی: نکرد

شش دانگ: کنايه از کامل؛ آواز خوش شش دانگ: با  /کنايه از برانگيختن  کردن:اسب / به پا : ايهام تنشور ،شهناز قلمرو ادبی:
  صدای بلند و رسا /

 اشتر به شعِر عرب در حالت است و َطَرب / گر ذوق نيست تو را کژطبع جانوری◙ 
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را: در معنای  /فرح و نشاط، شادی طرب:حالت،  /اشتر به ... است و طرب [است]  اشتر: شتر / حذف به قرينه لفظی: قلمرو زبانی:
کژ طبع جانوری: تشبيه (تو: مشبه، جانور: /  عرب، طرب: جناسقلمرو ادبی: /  کژ: کج / کژ طبع: بی ذوق، بی احساس دارندگی /

  مشبه به، کژطبع بودن: وجه شبه)

 هستی.              یبی ذوق باشی، جانور شور را نداشته آيد. اگر تو اينشتر از شعرخوانی عرب به شور و وجد می بازگردانی:

داد و لّذت خواند و مدير از پشت در گوش میمدير آهسته از کالس بيرون رفت و َدم برنياورد. خسرو همچنان می◙ 
  برد که خود، مردی اديب و صاحب دل بود.می

  / »سخن نگفتن، نسکوت کرد«: کنايه از ننياورددم بر قلمرو ادبی:   / آگاهصاحبدل: عارف،  /اديب: ادب دانقلمرو زبانی: 

يک روز خسرو برخالف عادت مألوف يک کيف حلبی که روی آن با رنگ روغن ناشيانه ُگل و بتُّه نقّاشی شده بود، ◙ 
 به مدرسه آورد. همه حيرت کردند که آفتاب از کدام سمت برآمده که خسرو کيف همراه آورده است!

/ حلبی: از  ف عادتی که به آن انس گرفته استبر خالف عادت مألوفه: بر خالف هميشه، بر خال/  رفتهخو گمألوف: قلمرو زبانی: 
  حيرت: تعجب /  دقتی با بیناشيانه: با بی تجربگی،  / ورقه نازک فلزی ،جنس حلب

(ضرب » چه اتفاقي افتاده«آفتاب از كدام سمت درآمده: کنايه از اينکه /  تناسب: رنگ روغن، گل و بته، نقاشیقلمرو ادبی:  
  المثل)

جناب «زنگ اّول، نقّاشی داشتيم. معلّم نقّاشی ما يکی از سرتيپ های دوراِن ناصرالّدين شاه بود و ما هم او را ◙ 
 گفتيم.می» سرتيپ

» تضمايم و تعليقا«خسرو با آنکه کيف همراه آورده بود، دفتر نقّاشی و مداد مرا برداشت و تصويِر سرتيپ را با ◙ 
طبيعت کشيده ام؛ چطور «جناب سرتيپ، اين را من از روی «در نهايت مهارت و استادی کشيد و نزد او برد و پرسيد: 

  »خوب کشيدی؛ دستت خيلی قّوت داره!«مرحوم سرتيپ آهسته اندکی خود را جمع و جور کرد و گفت: » است؟

/  تعليقات: آويختنی ها، نشان های ارتشی /است  های دولتینشان مقصود ، پيوستهمراه و ضمائم: جمع ضميمه، قلمرو زبانی: 
  / خو ،طبع و سرشت ،عادتطبيعت: /  ضمائم و تعليقات: مقصود نشان های ارتشی است. / مهارت: ورزيدگی

که کنايه از اين دستت خيلی قوت داره:  /» به خود گرفتحالت ّجدی «از اين که خود را جمع و جور کردن: کنايه قلمرو ادبی: 
  /  »کشیماهر هستی، قلم توانايی داری، خوب نقاشی می«

خسرو دِر کيف را باز کرد. من که پهلوی او نشسته بودم، ديدم محتواِی آن کوزه هاِی رنگارنِگ کوچکی بود پر از ◙ 
  »مرباجات«انواع 

ورده بود. خسرو بزرگترين معلوم شد مادربزرگش مربّا پخته و در بازگشت از زيارِت قم آن کيف حلبی و کوزه ها را آ
کوزه را که مربای بِه داشت، خدمِت جناب سرتيپ برد و دودستی تقديمش کرد. سرتيپ هم که رهاوردی باِب دندان 
نصيبش شده بود، با خوش رويی و در عيِن حجب و فروتنی آن را گرفت و باال کشيد و هر وقت مربّا از کوزه بيرون 

الها! صد هزار «گفت: داد و به صداِی بلند میکرد و با لذّت تمام فرو میرا خارج می نمی آمد، با سر انگشِت تدبير آن
  »شکِر نعمت، نعمتت افزون کند.«، که »مرتبه ُشکر

زمطابق ميل و عالقه، خوش مزه باب دندان: کنايه ا/  باب: مناسب /رهاورد: سوغات و ارمغان   محتوا: درون مايه /قلمرو زبانی: 
: پايين دادیفرو م/  باال کشيدن: قورت دادن، سر کشيدن / سرانگشت تدبير: اضافه اقترانی / فروتنی: تواضع/  حيا و حجب: شرم /

: کنايه کرد مشيتقد دودستیقلمرو ادبی: به قرينه معنوی / » می گويم«هزار مرتبه شکر: حذف  : خدايا /الهامی خورد / ، می داد
  »ر نعمت از کفت بيـرون کندکف - شکر نعمت، نعمتت افزون کند«نا: شعر موالتضمين /  کرد مشيتقد از با احترام

گفتم خسرو، آوازی بسيار خوش داشت و استعدادی فيّاض در فراگرفتِن موسيقی. وقتی که از عهدۀ امتحاِن سال ششم ◙ 
ه خسرو توصيه کرد که به ابتدايی برنيامد، يکی از دوستان موسيقی شناس که در آن اوان دو کالس از ما جلوتر بود، ب

دنبال آموختِن موسيقِی ملی برود. خسرو بی ميل نبود که دنبال موسيقی برود؛ ولی وقتی موضوع را به مادربزرگش 
همه «گفت، به قول خسرو، اشک از ديده روان ساخت که ای فرزند، حاللت نکنم که مطربی و مسخرگی پيشه سازی که 

رو هم با آنکه خودُرو و خودسر بود، اندرز مادربزرِگ ناتوان را به گوش اطاعت شنيد خس». قبيلۀ من عالماِن دين بودند
  و پِی موسيقی نرفت.
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حاللت نکنم: تو را عفو ديده: چشم / قول: گفته / /  اوان: وقت، هنگام / فراوانفياض: بسيار فيض دهنده، سرشار و قلمرو زبانی: 
 /لطيفه گويی ،یمسخرگی: دلقک/  نواختن ساز و خواندن آواز را پيشه خود سازد/ مطرب: کسی که  مطربی: نوازندگی/  کنمنمی

  دنبال کاری رفتن/ پی کاری رفتن:  / به گوش اطاعت شنيد: پذيرفت يک دنده،  لجوجخودسر: خودرای،  ،خودُرو

مطربی و /  شدناراحت کنايه از اينکه اشك از ديده روان ساخت:  توانايی داشتن /کنايه از عهده کاری برآمدن: از قلمرو ادبی: 
تـا داد خـود از کهتـر و مهتر  -رو مسخرگی پيشه کن و مطربی آموز «: : تلميح  به بيتی از عبيد زاکانیمسخرگی پيشه سازی

عشق تو مرا معلم  -همه قبيله من عالمان دين بودند « همه قبيله من عالمان دين بودند: تضمين مصراعی است از سعدی:/  »بستانی
  / پی: دنبال قبيله: مجازاً مردم/  »دلبری آموخت

مدرسۀ ما نُه  -خسرو در ورزش هم استعدادی شگرف داشت. با آن سّن و سال با شاگردان کالس هاِی هشتم و نهم◙ 
زد؛ به طوری که در مدرسه حريفی در برابِر او نماند. گفتم که گرفت و همه را زمين میکشتی می - کالس بيشتر نداشت

خسرو در رياضيات ضعيف بود و چون نتوانست در اين درس نمرۀ هفت بياورد، با آنکه نمره هاِی ديگرش همه عالی 
  حصيل کرد و دنبال ورزش را گرفت.بود، از امتحان ششِم ابتدايی رد شد؛ پس ترک ت ٧٥/١٥و معّدل نمره هايش 

  »همه حريفان را شکست داد«ز اينکه حريفی در برابِر او نماند: کنايه اقلمرو ادبی:  / شگرف: عجيب و بزرگقلمرو زبانی: 

من ديگر او را نمی ديدم تا روزی که اّولين مسابقۀ قهرمانِی کشتی کشور برگزار شد. خسرو را در ميان تشک با ◙ 
و در » فرو کوفت«پنجه که از خراسان بود، ديدم. خسرو حريف را با چاالکی و حسابگری به قول خودش حريفی قوی 

را همه » خسرو پهلوان«چشم به هم زدنی پشت او را به خاک رسانيد. قهرمان کشور شد و بازوبند طال گرفت. ديگر 
وی را به می و » گ نظر و عنوداِن بدگهرحسودان تن«کردند ولی چه سود که ستودند و تکريمش میشناختند و میمی

معشوق و لهو و لعب کشيدند اين عين گفتۀ خود اوست، در روزگار شکست و ِخفّت  به طوری که در مسابقات سال بعد 
با رسوايی شکست خورد و بی سر و صدا به گوشه ای خزيد و رو نهان کرد و به کلی ورزش را کنار گذاشت که ديگر 

فی الجمله نماند از معاصی ُمنکری که «اين شکست او را از ميدان قهرمانی به منجالب فساد کشيد.  ».مرد ميدان نبود«
  ترياکی و شيره ای شد و کارش به ولگردی کشيد.» نکرد و ُمسکری که نخورد.

 داشت،يم: گرامیتکر/  چاالکی: چابکی / حسابگری: برنامه ريزی / فرو کوفت: زمين کوبيد / ستودن: ستايش کردنقلمرو زبانی: 
/  لهو: بازی کردن، آنچه انسان را مشغول کند/  : شرابمی / / بد گهر: بد ذات و بدخواه عنود: ستيزه کار، دشمن/  شمردن ارجمند

منجالب: خفت: خواری /  /دقيقا  عين: / آنچه مردم را مشغول کند ،سرگرمی: بازی و / لهو لهو و لعب ،لعب: بازی، خوش گذرانی
ُمسکر: /  منکر: زشت، ناپسند/  معصيت معاصی: گناهان، ج // فی الجمله: خالصه  ، لجنزارکثيف و بد بوآب های  شدن جمع محل

  / آورد، مستی آور می آن مستی نوشيدنچيزی که 

پشت /  اندکچشم به هم زدنی: کنايه از زمان /  »آنکه دارای زور بازو است، نيرومند، زورمند«قوی پنجه: کنايه از  قلمرو ادبی:
تنگ نظر: کنايه از حسود و بخيل / رو نهان کردن: کنايه از گوشه گير شدن و  / کسی را به خاک رساندن: کنايه از شکست دادن

ای خزيد: کنايه از اينکه  به گوشه/  وی را به می و معشوق و لهو و لعب کشيدند: او را مشغول خوشگذرانی کردند. /پنهان شدن 
کنار گذاشت : ترک کرد / /  »ديگر پهلوان ميدان کشتی نبود. ضعيف شده بود«مرد ميدان نبود: کنايه از اينکه  / »گير شدگوشه «

تضمين از گلستان سعدی : »فی الجمله نماند از معاصی، منكری كه نكرد و مسكری كه نخورد.«/  منجالب فساد: اضافه تشبيهی
  يعني گناه بزرگ انجام داد و ديگر کار زشتی باقی نماند که انجام نداده باشد.)(نماند، نکرد، نخورد. ◄سجع: واژه های سجع/  است.

روزی در خيابان او را ديدم؛ شادی کردم و به سويش دويدم. آن خسرو مهربان و خون گرم با سردی و بی مهری ◙ 
پرفروغش چون چشمه های بسيار نگاهم کرد. از چهرۀ تکيده اش بدبختی و سيه روزی می باريد. چشم هاِی درشت و 

خشک شده، سرد و بی حالت شده بود. شيرۀ ترياک، آن شير بی باک را چون اسکلتی وحشتناک ساخته بود. خدای من! 
  اين همان خسرو است؟!

  باک: ترس / اسکلت: استخوان بندی / فروغ: نور، روشنايی/  باريک اندامتکيده: الغر و قلمرو زبانی: 

نگاه سرد: کنايه از نگاه بی مهر و محبت،  /بی اعتنايی کنايه از با سردی: با /  و صميمی نايه از مهربانخون گرم: کقلمرو ادبی: 
باريد: استعاره مکنيه / تشبيه: چشم های (مشبه) درشت و پرفروغش از چهرۀ ... می  / سيه روزی: کنايه از بدبختیحس آميزی / 

تشبيه: /  شير بی باک: استعاره از خسرو/  و بی حالت ( وجه شبه )شده بود. چون (ادات) ، چشمه های (مشبه به) خشك شده  سرد
  شير بی باک (مشبه) را چون (ادات) اسکلتی (مشبه به)  وحشتناک (وجه شبه) کرده بود.

آمد، با از حالش پرسيدم؛ جوابی نداد. ناچار بلندتر حرف زدم؛ با صدايی که به قول معروف، گويی از ته چاه در می◙ 
فهميدم َکر هم شده است. با آنکه همه چيز خود را از » من گوش استماع ندارم، لمن تقول.«زهرخندی گفت: داد نزن؛ 
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تراويد. از پدر و مادربزرگش پرسيدم. دست داده بود، هنوز چشمۀ ذوق و قريحه و استعداد ادبِی او خشک نشده بود و می
  »ه است. بابام راستش نمی دانم کجاست.مادربزرگم دو سال است که مرد«آهی کشيد و گفت: 

/  گويی؟لمن تقول؟: برای چه کسی می/  گوش دادن ،استماع: شنيدن/ داد: فرياد /  زهرخند: خنده تلخ، خنده دردآلودقلمرو زبانی: 
و ضعيف، صدايی  آمد: کنايه از صدای آرامبا صدايی که گويی از ته چاه در میقلمرو ادبی:  تراويدن: تراوش کردن، ترشح کردن /

بی دل گمان مبر که نصيحت کند «من گوش استماع ندارم لمن قول: تضمين مصراعی است از سعدی: /  د.وشکه به سختی شنيده می
او  یِ استعداد ادب / چشمه ذوق: اضافه تشبيهی /از نابود کردن  کنايهاز دست دادن: /  »قبول /  مـن گـوش استماع ندارم لمن تقول

  استعاره مکنيه نشده بود: حس آميزی / استعداد ادبی ... می تراويد: خشک

  آه سوزناکی کشيد و در جوابم خواند: » خانه ات کجاست؟«گفتم: ◙ 

  »کبوتری که دگر آشيان نخواهد ديد / قضا همی بَردش تا به سوی دانه و دام«◙ 

انه / قضا: سرنوشت؛ (همآوا؛ غذا: خوراک؛ غزا: جنگ) / دگر: ديگر / آشيان: آشي /دلگزا ، سوزنده سوزناک:قلمرو زبانی: 
دانه و دام: /  تناسب (مراعات نظير): آشيان، كبوتر، دانه، دام جانبخشی / قضا برد:قلمرو ادبی:  /مفعول »: بردش«در » ش«

  /  نابودی اسارت واستعاره از 

فريبد و به سوی آشيانه بازنگردد، سرنوشت او را با دانه میکبوتری که سرنوشت برای او رقم زده است که ديگر به بازگردانی: 
  کشاند و اسيرش می کند.دام می

  همه امور در دست سرنوشت است و ما از خود اختياری نداريم. پيام:

ای، زير پالسی  ه، چند روزی نگذشت که خسرو در گوشو بدون خداحافظی، راه خود گرفت و رفت. از اين مالقات◙ 
  سر و صدا، جان سپرد و آن همه استعداد و قريحه را با خود به زير خاک برد.ُمندرس، بی 

مندرس: کهنه، /  پالس: جامه ای کم ارزش، گليم درشت و کلفت / راه خود گرفتن: روانه شدن، راهی شدن، رفتنقلمرو زبانی: 
به زير خاک برد: سپرد: کنايه از اينکه مرد /  جان : کنايه از اينکه بدون اينکه کسی بفهمد /سر و صدا یب قلمرو ادبی: / فرسوده

  »کردنابود «کنايه از اينکه 

  عبدالحسين وجدانی

  

   

َجالجل در گردن او محکم بسته،  و را رشته در گردن کرده یبه بغداد آمد و بر درازگوش نشسته بود و بزُ  یکه مرد نديگو نيچن
  .ديدومی یاز پس و

  ، عقباز پشت: از پس/  زنگوله ،زنگ ،جمع جلجل: َجالجل/  بطنا: رشته /خر : درازگوشقلمرو زبانی: 

   گفت: من بروم و آن بز را از مرد بدزدم. یکيطّرار نشسته بودند.  سه

  دزد : طرارقلمرو زبانی: 

   بر عقب مرد روان شد. یکي. پس آن اورميسهل است، من خر او را ب نيگفت: ا یگريد

   روانه شد: روان شد /آسان : سهلقلمرو زبانی: 

   .اورمياو را ب یها هسهل است، من جام نيگفت: ا یگريد

 ديجنبانمی ُدنب را ،خر بست. خر دنبال جالجل از گردن بز باز کرد و بر افت،ي یبر عقب او روان شد. چنان که موضع خال یکي پس
  بز، برقرار است. که بردمی و گمان د،يرس یو آواز جالجل به گوش مرد م

/  تکان دادن/ جنبانيدن:  دم/ دنبال:  گرفتن چيزیمحل قرار  ،جا / موضع:  روانه شد: روان شدتن پوش /  جامه: قلمرو زبانی:
 پا برجا است / بر قرار است: صداآواز: 
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جالجل بر گردن  ار،يد نيا گفت: ُطرفه مردمان اند مردمان [طرار] د،يتنگ، استاده بود. چون آن مرد برس ۀبر سر کوچ گريآن د
   خر بندند و او بر دنِب خر بسته است.

 / دنب: دم َجالجل: جمع جلجل، زنگ، زنگوله/  ديار: سرزمين / عجيب ،شگفت آور: طرفه /ايستاده : استادهقلمرو زبانی: 

  د؟يکرد که بز را که د ادي. فرديبز را ند ست،يمرد درنگر آن

   کوچه فروشد. نيداشت و در ا یکه بز دميرا د یگفت: من مرد گريد طّرار

 شد داخل: فروشدن / نگاه کرد ،توجه کرد: درنگريستقلمرو زبانی: 

   خر را نگاه دار تا من بز را بطلبم. نيخواجه، لطف کن و ا یمرد گفت: ا آن

 طلب کردن: طلبيدن /آقا : خواجهقلمرو زبانی: 

   .یآمسجدم و زود باز نيگفت: بر خود منّت دارم، و من مؤذّن ا طّرار

 بازآمدن: بازگشتن / اذان گو: مؤذّن / و سپاسگزار او بودناحسان کسی را پذيرفتن : داشتنمنّت شکر /  ،منت: سپاسقلمرو زبانی: 

از اتفّاق، بر سر ». ارميرا ب او ۀمن جام«که گفته بود که:  امديب گريفرو رفت. طّرار خر را برد. آن طّرار د یمرد به طرف کو آن
 برآورد و اضطراب ادي. طّرار فرکرد یخر و بز م طلب و ديبود. طّرار بر سر آن چاه بنشست؛ چنان که آن مرد برس یراه، چاه

   نمود.می

نشان  نمودن: پريشانی / ،از اتفاق: اتفاقا / اضطراب: نگرانی / پايين رفت: فرو رفت / برزن ،کوچه بزرگ: کویقلمرو زبانی: 
 دادن

   !؟یکن یم ادياند و تو فر هاست؟! خر و بِز من برد هديخواجه، تو را چه رس یمرد او را گفت: ا آن

  »به«حرف اضافه به معنای : »تو را چه رسيده«را در  / قاآ: خواجهقلمرو زبانی: 

 نيتو را دهم، اگر تو ا ناريد ده شد. توانم یچاه نم نيچاه افتاد و من در ا نيپُر زر از دست من در ا یگفت: صندوقچه ا طّرار
  .یبرآور نجايمن از ا ۀصندوقچ

  باال آوردن/ برآوردن:  سکه طال: دينارشدن: رفتن /  / طال: زرقلمرو زبانی: 

   شد.و بدان چاه فرو ديآن مرد، جامه و دستار برکش پس

  / فروشدن: داخل شدن ، سربندعمامه: دستار / تن پوش: جامهقلمرو زبانی: 

  جامه و دستار برگرفت و برد. طّرار،

گرفت. چون به باال آمد، جامه  اللم را مردکس جواب نداد. آن  چيو ه ستين چيچاه ه نيکه در ا کرد یم اديآن مرد در چاه فر پس
   .زد یبرگرفت و بر هم م ی. چوبديو طّرار باز ند

 فراگرفت ،چيره شد: گرفت/  را: مفعولی / خستگی ،رنج و اندوه: مالل / برداشت برگرفت:قلمرو زبانی: 

  بدزدند. زيکه مبادا مرا ن دارم ی: نه، پاس خود مگفت !؟یشد وانهيمگر د ؟یکن یم نيگفتند: چرا چن مردمان

   نگهداری ،نگهبانی: پاس / واژه پرسش: مگرقلمرو زبانی: 

  یصف یعل نيفخرالدّ  ف،يالّطوا فيلطا


