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 آموزشنوین روش  ویژه گیهای

 

 32 از این  .شود می  نوشته نشانه 32 با که دارد وجود واژه هزار 340 فارسی زبان در -1

 صدا ( نیستند . ) آوا هم دیگر نشانه ها با نشانه 23 نشانه

 

نشانه  23نامیم و در آغاز آموزش هنر خواندن و نوشتن تنها همین  می نخست گروه نشانه را 23 این -2

 را آموزش می دهیم:

 ، نِ ، مِ ، لِ گِ ، ، كِ ، فِ  غِ ، ، شِ ، سِ ، ژِ ، زِ ، رِ دِ ، ، خِ ، چِ ، جِ ، تِ ، پِ ، بِ           

 .یِ ،هِ ، وِ

 

 گوش دیگران به را آن بتوان که ندارند صدا() آوا خود خودی به نشانه 32 از یک هیچ -3

حنجره، کام، بینی، زبان، چرا که آوا نتیجه خارج شدن بازدم از مجرای تنفسی است. انسان از   .رساند

آوا مفهوم ویژه ای را به گوش نشانه و دندان، لب بعنوان ابزار تغییر آوا استفاده کرده و با کمک یک یا چند 

 دیگری می رساند.  

 

نشانه ضروری به نظر نمی که  بنابراین .می شوند ادا) اِ (  )کسره( آوا  با یک ارسیپ زبان های نشانه تمام -4

 آوا نگاری شوند:  ها

 م - ل - گ - ك - ف  - غ -ش  – س - ژ - ز - ر - د - خ  - چ - ج - ت - پ - ب              

 ی. – ه - و - ن -

 

که بدون کمک گرفتن او   –ای  –آ-اُ –اَ  - اِ  در زبان پارسی شش آوا)صدا( وجود دارد که عبارتند از: -5

 از اَبزار های تغییر آوا )حنجره، کام، بینی، زبان، دندان، لب(  بیان مفهوم امکان پذیر نیست.

 

در نوشتار زبان پارسی دو نشانه وجود دارد که در نشانه )وِ ، یِ( گفته می شود ولی در جایی که آوا هستند  -6

 رای جدا سازی این دو نشانه هنگام نشانه )کسره( به کار رفته است. مانند:)او ، ای( خوانده می شود. ب

 غیِرَت  ...  -شیِپور   -پیِدا  -جیِران -تایِر –شیِخ  -چایِ -ریِ –کیِ  –نیِ  –پیِ 
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 ترکیب نشانه و آوا: جدول
 اُ ،    او     ،  ای   ،    اَ   آ   ، :    ا 

 ،  بُ  ،   بو   ،  بَ  ،   بی    با  : ب

 ،  پُ ،   پو     ،  پَ  ،  پی  پا :   پ

 ،   تو   ،  تُ   تی  ،  تَ  ،  تا :   ت

 ،  جُ  ،  جو  جی   ،  جَ  ،  جا :   ج

 ،  چو   ،  چُ  چی   ،  ،  چَ  چا :  چ
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 اُ  ،   او    ،  ای    ،   اَ  آ   ،   :    ا

 خُ  خو  ،   خَ  ،  خی  ،   ،    خا  : خ

 دُ   دو   ،   دَ   ،   دی  ،  ،    دا   :د 

 رُ  رو   ،     رَ  ،   ری   ،   را   ،   :ر 

 زُ   زو   ،    ،   زَ  ،   زی   ،   زا   : ز 

 ژُ    ژو   ،  ژا  ،   ژَ  ،   ژی  ،  :  ژ 
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 اُ ،   او    ،  ای  ،     اَ آ   ،   :     ا

 سُ   سو  ،    سا ،  سَ  ،   سی  ،  :س

 ،  شو   ،  شُ  :  شا ،  شَ  ،   شی  ش

 ،   غو   ،  غُ  غا  ،  غَ   ،   غی   : غ 

 ،   فو   ،   فُ   فا ،   فَ  ،   فی :  ف

 ،    کو   ،  کُ  کی    کا ،  کَ  ، : ک
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 اُ ،    او     ،  ای    ،   اَ   آ   ،   :  ا

 ،    گو  ،   گُ   گی   گا ،  گَ  ، : گ

 لو   ،   لُ    ،   لی     ال ،   لَ   ، :   ل

 ،  مُ   می  ،    مو    ما  ،   مَ  ، :   م

 ،   نُ  نی  ،    نو    نا  ،   نَ  ،  :   ن

 وُ   وی  ،    وو  ،   وا  ،   وَ   ،  :   و
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 اُ ،    او     ،  ای    ،   اَ   آ   ،   :  ا

 هُ   ،   هی  ،   هو  ها ،   هَ   ،   :   ه

 یُ  ،   یی   ،   یو   یا ،   یَ  ،     :ی
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 خوانش

 -می -سُ -تو -ن -فَ -مُ -مو -س -ما

 -نَ -جا -تیِ -چ -مَ -ج -پو -تا  -یِ

  -فا -سی -نا -تَ -نو  -م -سا  -ف  -سَ

 -آ -تُ -نُ -ا -وُ  -بَ -لَ -ال -ژَ  -ژا

 -وَ  -وا -س -لی -وِ -با  --ب –سو  -او
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  -ت   -نی  -ل -یوِ   -ه  -سا -ایِ -اَ  -ژ

 -مَ  -هو -ژو  -وو  -لُ  -لو  -ژیِ  -اُ

 -گا -گ -مُ  -یُ  -یو -س  -کا  -هی

 -نُ -هَ -ها -کیِ -ژُ -ک -هُ  -می -ن

 -ا -نیِ  -غ -مو -ما -م -کَ -کو -گَ
 -غی -نَ -گو -گی -آ -نا -کُ -فا  -یَ

 -شا -غو -غُ -ف -غا -سَ – گُ -یی -یا
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 -اُ  -او  -فُ -نو -ی  -شی  -سُ  -ز  -رَ

 -شَ -غَ -فو -فی -فَ -ای - اَ  -سو  -ش

 -رُ  -زُ -دا -بی -شو -را  -د  -کا -بو

 -جَ -دَ -آ -ر -دی -تَ -تا -ت -جو

 -زی -زَ -زا -جا -چی -چَ -پُ -ری

 -چا -ان  -تی -ک -بُ- -شُ -زو -جی

  -اَ -پَ -اَ   -خُ -خو -خی -خَ -خا -دو
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 -چُ -چو  --پ  -خ -دُ  -پا -ای -کَ -ج

 -چ -رو    -یا -گ -کُ -پو -ای  -او 

 -کو -کی -تُ -تو -اُ -او   -جُ  -پی

 اُ -ی -گو -آ -هُ -هو -گا -یَ -آ -هی

 -ا  -وُ  -وَ   -ا -یی -هَ -ها -ه -گی -

  -با   -ب - اَ  -لَ -ال -ا -گَ -آ -یُ -یو

 -گُ –اُ  -او   -بُ--  -غا  -لی -و -بَ  -لُ
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 -وو -ل -وی -فُ- -اَ -بو  -بی -لو -وا -ا

  -غو  -غ -آ -پ  -ای  -غی -غَ - پی

  -شی  -د -ا -فی -پا -اُ -او -فو -ا -غُ

 -دو -جی -دی -آ -پُ   -شا  -ش -ای

 -آ -ای -اَ -شُ -شو  -پَ  -اُ -او  -شَ

 -چَ – ز - جُ -ری -رَ -جَ -خا -را  -ر

 خُ  -اَ -زُ -زو -خو -دَ -دا -ژی -رُ -رو
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 خار  -چی - چیز - چه - چین - چَنگ -

 - خام - کخا - خَر - خان - کخو -

 خَرج - خوب - خیک - خون -خاش 

 خُل - خشتورد ـ ود ـ خُخُ - خُشک –

 - خیس - خنگخرس ـ   - خَم -

 - دار - دیر - داسداد ـ  - دام - خیش

 -دَست  - دُو - دُر -دَر - داشت - داغ

 - دل - دُزد - دَرس – دَرز - دَرد
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 دور - دَنگ - دُم - دَم - دَف - دَشت

  -راه – را - رو - دوغ - دوست -

رَسم  -ریز - روز - راز -رام  - راست

رَخت  - رُخ - رَج - رَنج -رُب  – رَب -

 - رُس -رَزم  -رُز -رَد  - رَه -رَخش -

 – رُم -رَم  -رَگ  -ک رُ -رَفت  - رَف

 ریش - رو - روس - رود -ریِ - رَنگ

 -زَرد - زور - زار -ریگ ریخت ـ  -
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 زُلف - زشت - زَهر - زبر - زال - زاغ

ـ  رزو - زود - زَنگ - زَن - زیر - زُل -

 - ژست - ژَرف - زین - زیپرد ـ زَ

 - سام -سَر - سیم - ساس - سوسک

 -سَم   - سل - سَد - سَگ - سن

 - سال - ساز - سیر - سفت  - سَخت

 - کسا - ساز -سار - ساخت -ساج 

 روِسَ - سهرد ـ سَ - سَبز  - سیخ - سیب
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 – سُس - سُرخ - سیم - سیِل - سیـ 

ـ  سود - سَنگ - سن - سُم –سُست 

 - شَبسیب ـ سیر ـ  - سَهم - سوت

 - شام - شاخ - شانس - شیر - شور

 – شَرم - شَر - شاه - شال – شُکر

 -غار -شَک  – شُغل - شش -شَست 

 -شیر  - شَهر – شور - شوخ - شکل

 - غیِر - غول - غَم -غَش  -غُر - غاز
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 - فَرد - فر - فَجر  - فَخر - فیل - فال

 - فُرم - فَرش -فُوت   - فوت  - فارس

 - فَهم - فَن - فَلس - فکر - فُک - فَک

 - کاش - کاج - کور - کَسر - کار

 - کیش - کاه -کال  -کام  - کاشت

 - کش - کرم -ک کُر - کَج - کُت

 - کَسب - کَفش - کَف- کَر -کَشف 

 - کو - کتف - کُند - کُنج -کَم  - کَک
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 -گاوکیف ـ  - کوه - کوچ -کیِ  - کی

 - گاه - گام - گیر - گاز - گُرگ - گُل

 - گَز - گُرز - گَرم - گرد - گَچ -گَپ 

 - گَنج - گَس - گُم -گُفت - گَشت

 - گوش - گور - گُودـ  گُنگ - گَند

 -الت  - الل - گیج - گول - گوشت

 - لَج - لَب - المپ -ک ال – الر - الس

 - لَک - لَغ - لَش - لُرد -لُر - لُخت
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 -لوس - لوت - لَنگ - لنج - لَمس

 - مَرد - ماه - لیست -لیتر  - لوکس

 - ماغ - مارش - مار - مات- ما -مُزد

 -متر - مال - میش - ماش - ماست

 - مَرگ - مُرغ - مَرز - مُچ - ماسک

 -میِ  - موش -مُوج  - مو - مَغز - مس

 - نام میز ـ  -  مین - موم - مُهر – مُوز

 -وِیِ  – نیِ  - یِنا -ناوِ - ناف -نَم -نان
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 - نَفت - نَشر  - نَسل - نَخل - نَخ -هیِ 

 - نَهر - نور - نُو - ناب - نَرم ـ نَفخ

 - وال -  وا - نیل ک ـونُ - نیک - نیش

 - هَست - کتَر -وان - وام - واکس

 - هوش - هند - هَم - هَفت - هَشت

 - اریِ - هاج - هَرز - هال - هار - هَر

 .یَخ -وغ یِ - کیِ -الیِ  - اسیِ- ایِ - ادیِ
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 :بخشی دو

 - آهار - آچار - آمال - آمار - آوار - آرام - آباد

 - آخَر - آدَم - سارا - دارا - باران -آبله آبان ـ 

 آبکش - آبشار - آبرَنگ - آبزی -داراب  - آغُل

ـ آمَ  - آتش - آبی -  -آخُور - آجیل - آجُر - آییند 

 - آشغال - آسمان - آسفالت - آزاد -آرُوغ - آرَنج

 - آلو - آفَت - آفتاب- آغوش - آشوب -آشکار

 - آهَک - آوَنگ - آوِاز - آنتن - آهَنگ -آمپول

 - اَسباب - اَبلَه - اَبزار - اَبری - اَبرو - اَبَد - اَسَد

 - اَختَر -اَفغان - اَفراد - اَخبار - اَتُم - اَبهَر - اَرده

 - اَرزان - اَرتشنار ـ اَ - اَراک - اَدیِان -راَخگَ -اَکبَر
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 - اَنجیر - اَنبه - اَنبار - اَنبُر - اَلکُل - اَلماس - رَساَ

 - اَفغان - اَرزَن - اَسرار -اَنگَل - اَنگور -اَنگُشت

 - ابراز - ادراک - اجبار - امسال  - اَرزان -اَهواز

 - اکراه - افلیج - اسالمـ  خراستَ - اسفَند - ارسال

 - انجیل - امکان - امشَب - امروز- امام   - الهام

 اُفتاد -اُردَک  - اُستاد - اُردو  -اهدا  - الناز - انکار

 -ایراد  - ایران  - ایستاد  -تو اُ -اُستان  - اُمید -

 ایلچی - ایالم - ایمان - ایمَن - اینَک -ـ انسان  اینان

 بُلَند -ایده میر ـ اَ مین ـاَ - ایزَد - ایشان - ایلخان -

 باربَر - بازجوباران ـ  - بازار - بازی - بُخار -بَچه  –

 بادام - بارش - بلژیک - بارگاه - باری -باریک   -
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 بَهار - بابَک -بالُن - بابا - باجه - باجگیر - باختَر -

ن ـ دیروز ـ بازار ـ میهَ - بَلوچ -برنج  - باروت -

این جا الم ـ سَ -سیم بیند ـ بخَهار ـ لَکان ـ بَرجا ـ دُهَ

 -بیدار  ـپول  بی بینا ـ  - باک بینان ـ ردان ـ زَـ مَ

 پارسا - پاره - پارو - پارسی - پاچه - پابَند - پاداش

 -پاشا  – پاسپُورت -پاشنه  – پاسگاه -پاساژ -

 - پایِگاه - پُشتی -پاییز – پاالن - پاکَت - پاسدار

 - پَخمه - پَرچَم - پُختَن - پَتو - پچ پچ -پایِمال

 - پُرسشنیر ـ پَ رده ـپَ - پَرتگاهرواز ـ پَ - پَرتاب

 -پُلیس – پدَر - پَشه -پُشت  – پسَر -پسته نگ ـ لَپَ

 تاریخ - تارزان - تاجیکتازه ـ  - تابه -تابلُو   - پیِدا
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 - رتایِ - تاوَل - تانکر - تاکسی -تازه  - تاریک -

 - تَخته - تَغییر - تَبریک - تَبخال - تَبریزراش ـ تَ

 - تَغییر - شَکتُ - تَرَک - تَرسو - تُخمه - تَخفیف

 تَنبَل - تَمیز - تَمام -تَگَرگ - تکه -تکان – تَکلیف

 - جامد - جاجیم -تَه ریش - تُوبه - تَنور - تَنبیه -

 - جانباز - جامه - جالب - جاسوس - جارو -جادو

 - جَدید -جَدوَل - جُدا - جبهه - جَبار -جاوید

 - نگَلجَ - جُمله - جُلُو - جَالل - جگَر - جُفتَک

 - جیِران ـ جَهان - جَهَت - جَهاد -جُوهَر - جوجه

 - چاره - چارپا - چهار - چاپلوس - چادُر -جَمشید 

 - چشمه - چشمَک - چرا - چراغ - چانه - چاله
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 - چیستان - چهل - چوپان - چَمَن - چکه - چَکُش

 - خاردار - خارج - خارپُشت -خانُم  -چینه  - چینی

 خاله - خالدار - خاوَر - خاموش -خارکَن   - خارش

 خَراب - خَرچَنگ - خدمَت - خُدا - خانه - خامه -

 - خُروس  - خُرما - خَرگوش -خُرداد -خَسته  -

 خُفاشدا ـ خُ - خَشخاش - خَسیس - خَزَر  - خَروار

 - داداش - داالن - خُوشبَخت - خَلیج - خَلوَت -

 - دارچین - داربَست - داوود - دادگاهر ـ داوَد ـ دارَ

 - داماد - داغدار - داستان -دارو - دراز - دارکوب

 دادگاه - دانه - دادَن  -داوَر - دانش - دامَن - دانا

 دُروغ - دُرُست -دُختَر - درَختندان ـ دَ - داخل -
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 -دُشمَن - دَستور - دَستمُزد - دَستکش - دَریا  -

 -دَالل - دلخُوش - دلتَنگ - دُالر - دیگَر -دَفتَر

 رادار -دَهان - دُولَت  - دُنیا - دَماغ -دلسوز - دلدار

 راهزَن  -راندَن - راکت - راسو - راستگو - رازدار -

 - رُستَم - رَدیف - رُتیل - رَییس -رایج - راهرُو -

 - رُکود - رُکاب - رُفو - رَشید - رَسول - رسید

 - روپوش - روباه - رَوان - رُمان -- رَمال  - رَگبار

 - رُوغَن - روستا -رویِ- روزه - روزبه - روده

 ریشخَند -ریزش - ریسمان - رَهرُو - رَها - رُوشَن

 - زادگاه - زاپاس - زابُل -ریواس - زَردپوست -

 - زرشک -زَدَن -بیِنَززیبا ـ  - زیوَر - زانو -زالو
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 زَمین - زَمزَم - زَمان - زُالل - زُکام - زُغال -زَرگَر 

 - زورمَند - زودپَز - زندان -زَنجیر -زَنبور -

 - زرَنگ - زیِتون - زیبا - زیِان - زُهره - زیرپوش

 - ژاندارم - ژامبُون - ژاله - ژاکَت -ژاپُن - زیره

 ساچمه - سارا - سالم -ژیلت - ژنده - ژله -  ژتُون

 - ساسان - سازش - ساری - ساختَن - ساده -

 - سالُن - سالم - سالگَرد  - ساالد - ساکن - ساکت

  ـ  سَبَد - سَبُک - سَبزیسایه ـ  - سانسُور - سامان

 - تار سه - سفید - سپاه  -  سیاه  - سبیل -  سپاس

 - سَرداررباز ـ سَ - سَراب - سُخَن - سُتون - ستَم

 سُرخاب - سَرپوش - سُراغبزه ـ سکه ـ سرکه ـ سَ
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 - سَردسیر - سُرخ پوست -سَرسامبز ـ رسَسَ -

 - سَرکوفت - سَرکش - سُرفه - سَرشار -سیستان

 - سُفته - سُفال - سُرُم - سَروَر - سُرمه -سَرگَرم

 - سنجد - سَنتور - سَمپاش - سکه - سَکو - سکته

 - سوختَن - سوپر - سَوار - سَنگین - سَنجاب

 -سمج  - سُوهان - سُوغات - سوسمار - سوزَن

 شاخه - شاباش - سیمُرغ - سیلی - سیگار - سینه

  - شادمان - شادکام - شاداب شادی ـ شانه ـ -

 شانه - شاهراه -شانزدَه  - شاگرد  -شاکر - شاغول

 شاهین - شاهرود - شاهرَگ - شاه توت -شاهد  -

 - شَترَنج -شُتُر -شیشه - شپش - شَبدَر - شایَد -
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 - شَرَف - شُر شُر - شَریف - شَراب - شَدید

  -شُله -شَفاف -شَفا - شُستَن - شَرور - شَریک

 شوره -شورش - شَنگول - شَلیل -مالشُ -شَمشیر

 - مال شیر - شیرین -شَهید - شَهاب - شُوهَر -

 -شوخی -شیوا  – شیمی - شلنگ -شیِپور  - شیره

 -غَزال - غُرور - غَربال - غفلَت - غافل - غارَت

 -غوزه - غَمگین - غُنچه - غَلتَک - غُالم - غژغژ

 -فلش - فانوس - فامیل - فالگیر -غیِرَت  – غیِبَت

 - فَراخ - فُرات -فَرهَنگ - فَخری - فایِده - فُلوت

 -فَرزَند - فَردا - فرچه - فَراش -فَرزین -فَراز -فَرار

 - فَریب - فَریِاد - فُروش -فُرود  -فُروخت -فَرَنگ
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 - فالن - فالسک - فشَنگ - فشار -فُسیل  - فساد

 - فهرست - فوتبال - فَنَر - فَندَک -فنجان - فلز

 - کاردان - کارتُن - کادُو- کاچی -فیزیک -فیروز 

 -کاشی - کاشکی -کاشف - کاسه -کارمَند - کارگاه

 کوکو - کَرهکتاب ـ  - کاکُل - کافی - کافه - کافَر

 کاهو - کاهل - کاملریم ـ کَ - کالباس - کاهگل -

 کُپی- کَپسول - کَپَک -کَبود - کُبرا - کَبد - کَباب -

 کُرسی- کَرَج - کدو - کدر - کُدام - کَچَل - کُجا -

 شتَنکُ- کشتزار- کساد -کَرَم - کرکَس- کَرَفس-

 کَفتَر- کَفگیر - کشوَر - کشش  - کُشتی - کشتی-

 - کَلَم- کُلُفت- کَالف - کَالغ - کُاله کنار ـ -کدو -
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 -ک کودَ - کُماج - کُلوخ کالس ـ - کَلَک -کُلفَت

 - کَنَف ندو ـکَ - کُنجد - کنار - کَم کَم - کُمَک

 - کوسه - کوره - کوچک - کوتاه - کُلنگ -کَنگَر

 - گاری -کیِهان -کیسه -کُهنه - کوشش - کوفته

 -گَردش -گرداب - گُراز -باز گاوِ - گالش - گاراژ

 گَرمَک - گَرمسیر - گرده - گردو - گُربه - گردباد

 گُلپَر- گُلبَرگ - گُالب - گُشاد - گُستاخ - گُروه-

 - گُناه - گَله - گلو- گلگیر - گُلگَشت - گُلزار-

 گُنجشک - گُنده - گَندُم - گُمرُک - گُمراه - گُنبَد

 - گُواه - گوریل - گورکَنردش ـ رگان ـ گَگُ -

 - گوگرد - گوشزَد - گوشه  - گوسفَند - گَوَزن
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 - گیره - گَه گاه - گیالس - گیتار - گُوهَر - گونی

 الله - پُشت الک - الال - الشه - الدَن - الزم -گیوه 

 - لَشکَر - لُغَت - لنگه - لَبخَند - لباس - النه -

 - لَواش - لَنگَر - لُکنَت - لَگن - لَک لَک - لَغزش

لیمو  -لیسانس – لَهجه - لَه لَه - لُوال - لُوزی - لُوزه

 ماشین - مارگیر - مارپیچ - مادی - ماده - مادَر -

 - مانتُو -مامان - ماما - مالدار - ماسه - ماساژ   -

 - مَخمَل خ ـ لَمَ  -مَجید – مُجری  -مانَند - مانکَن

 -مَرجان -مُرشددیر ـ مُ - مُدل - مُدرن - مداد

 - مَغرب -سجدسنجد ـ مَ - مُژه - مَردُم -مُرداب

 - مَمنون - مَلَخ - مَگَس - مَشکوک - زَن مُشت
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 - میوه - میرزا - میترا - موکت -مورچه -میِمون

 - ناله  -نادر - ناخُن - ناچیز - نانوا - نابود -مینا

 نُخُود - نُجوم - نَجیب - نجات - نَبات - ناهید -نامه

 -نَسرین - نُسخه - نژاد - نَزدیک - نَرگس - نَرده -

 -نَمَد - نگاه - نکبَت - نَفَس - نفرَت  - نَفَر - نَغمه

 نیمرُخ -نیرو - نوشین - نَوَدم ـ م نَنَ - نَنگین - نَمَک

 - اجبوِ - وَبال - واگُن -نیمه - نیمکَت - نیمرو -

 وِیترین - وَرزش - وُرود - وِجین - وَجَب - وُجود

 - هَرگز - هُدهُد - هُجوم - هجدَه -ویال - وِیِران -

 -هَفت سین - هفدَه - هَسته - هُرمُز -هَرزآب

 - هَمراه – هَفته - هکتار - هوشیِار - هُلو  -هزار
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 هُما – هَم دَست -هَمدَرد - هَمسَر - هَمزه - هَمکار

 -هَوَس - هَوا - هَنوز -هُنَر -هَمه -هَمین - هَم راه -

 - یِادداشت - یِادبود - یِابو - هیزُملو ـ هُ - هَویج

 - یِکان - یَزدان -یِافتَن -یِاغی - یِاسین - یِاری

 .یَهود - یورش - یَلدا - یِکه - یِکسو - یِکجا - یِکدل
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سه، چهار،پنج، شش،...  ،دو

 یبخش

 نو ـمَنجره ـ سَماز ـ پَدرسه ـ رودخانه ـ جانَآزاده ـ مَ

 ر ـ بیداری ـ رادَبَ -زاهدان -بَلوچستانک ـ نَبادکُ

 ـ   وانَشَ ـ  نده زمَرَ  بستان ـایرانی ـ دَ - در می دارَبَ

  رهرسُسُ  دانه ای ـ ستاره ای ـ ـ  نامه ای   ـ شانه ای 

 -دَشتیاری -مازَندرانک ـ لَ کیم ـ لَوِمی شَ ـ 

 -زابُل -زاهدان ر ـبوتَکَ -نَخلستان -کشاوَرز -کُنارَک

رگ ـ زُر بُنده ـ مادَوَم ـ دَوید ـ می آیَمی شَ -زایِشگاه

ستو ـ رَردار ـ پَزنه بَد ـ وَرَآوَ وارکار ـ میوانایی ـ سَتَ
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رزانه ـ د ـ زندگی ـ آفتابی ـ فَزَروانه ـ می پَنده ـ پَرَپَ

 چراگاه ـ  ـ   شالیزار  ـ  رفی ـ استکانم بَفرشته ـ آدَ

نیژه ـ آواز ـ مَ وشخُ نی ـدیدَ -چابَهار -ندرَمی چَ

  ردهژمُپَ  ست ـسته اَبان ـ ستاره ها ـ نشَوایی ـ مهرَهَ

ر م دیگَهَ ران ـلمان ـ شاهنامه ـ پیامبَسَمُ  ـ  رینـ آفَ

ـ راست گو ـ کوهستان  ست کار رُدُ ـ   رب به خیِشَ ـ 

تی ـ نگاه المَرز ـ مسواک ـ سالم ـ سَراموش ـ کشاوَـ فَ

ـ چَ ـ بیش تر  ـ هنگامسبیده اَـ میوه  ـ داخل  دا پیِ -ست 

خیابان ـ ده ـ خانه به دوش ـ نیامَ -نشتَرگَهبر ـ بَـ رَ

ن ـ پیروزی ـ همَپیمایی ـ بَراه م ـ ردُمَ -رار ـ شاه راهفَ

ـ مُشَ ـ گرامی  ـ کَهیدان  ـ الک پُرغابی  ـ آبگیر الغ   شت 
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ـ خُـ گَ ـ مَرم  ـ غَشک  ـ فکر کَجبور  ـ جَردَمگین  واب ن 

لی ر ـ خیِمبَغَهان ـ باال ـ پیِم ـ دَریدَاد ـ پَریِـ ساکت ـ فَ

 -ردگار ـ ناهارروَبارزه ـ پَرگز ـ مُهَ -خُراسان ـ 

ره نجَفت ـ پَفُروشگاه ـ پارچه ـ نشان ـ گُل دار ـ می گُ

د ـ نانوایی ـ شیرینی ـ بسیار ـ س ـ می سازَـ سپَ

شت رُندگان ـ ماهی ـ دُرَنده ـ پَماشایی ـ سفید ـ پراکَتَ

ـ رسید پُنگ هَند ـ نَران ـ مانَـ شکار ـ جوراب ـ جانوَ

دام ـ کُتابستان ـ ر ـ ند ـ آخَستَشت پا ـ هَکوسه ـ هَ

 .م آموزگارخانُ
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 م می خوانیمهَ کنون بااَ
 مَن دیگَر با سواد هَستَم.

 آن رود آب دارَد.

 این دَرس آسان اَست.

 مَن هَمه را دوست دارَم.

 بَچه ها با هَم بازی می کُنَند.

 اسم مَن آزاده اَست.

 مَن بَستَنی دوست دارم.

 اَست. اسم بَرادَرَم مَجید

 او به مَدرسه می رَوَد.

 را دوست دارد.او مَدرسه 

 مادَر تاب بَست.
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 پدَر توپ بازی کَرد.

 اسم دوست من سارا اَست.

 او با مَن بازی کرد.

 مَن سَوِار تاب شُدَم.

 .را دوست دارَدآن گُل نَرگس 

 آن پسَر با اَدَب اَست.

 بَه بَه چه روز خوبی. 

 رَوَم.مَن امروز به مَدرسه می 

 مَن گوش دارَم.

 مَن چشم دارَم.

 دَریا آرام اَست.

 .یبا اَستاُردَک ز

 مادَر داستان گُفت.
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 مادَر شَب داستان گُفت.

 لَک لَک کنار آب اَست.

 کَبک رویِ درَخت اَست.

 اَکرَم مَرا کُتَک زَد.

 

 باد آمَد.

 اَبر آمَد.

 باران نَم نَم آمَد.

 آرام سَرد شُد.  آرام هَوِا 

 

 ر بَرای شام سوپ پُخت.مادَ

 به کسی که دارو می سازد  دارو ساز می گویَند .

 مَن پدَر وَ مادَرِ خیِلی مهرَبانی دارَم.
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 خَرگوش هَویج دوست دارَد .

 ر آب زندگی می کُنَد .ماهی دَ

 به هَمه سَالم می کُنَم . مَن 

 د .ناَز شیر پَنیر دُرُست می کُنَ

 .مَن بازی کَردَن را دوست دارَم 

 .اَگَر به  خانه مادَر بُزُرگ برَوَم با بَچّه ها بازی می کُنَم

امروز چه روز خوبی بود . مَن به خانه مادَر بُزُرگ رَفتَم و بازی 

 کَردَم . هَوا خیلی گَرم بود .  

با هوشی اَست . مَن  ت مَن اَفشین اَست . اَفشین پسَراسم دوس

 روزها با او بازی می کُنَم .

بهناز چَند کتاب داستان بَرای ما آوَرد وَ به مادَرس امروز خاله 
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  .داد

مَن وَ دوست خوبَم اَمین آرزو داریم زود بُزُرگ شَویم و به بَچه 

 ها دَرس بدَهیم. 

 ما می دانیم بَرای ساختَن آیَنده بایَد با سَواد شَویم .

 بَهار آمَد. گُل آمَد. بُلبُل کنار گُل النه ساخت.

 چشمه ایستاده اَند. ندان کنارگوسفَ

 چوپان زیر درَخت نشَسته اَست.

 خانه خَرگوش زیر درَخت اَست.

 پَروانه رویِ گُل نشَسته اَست.

 گَوَزن دَر جَنگَل زندگی می کُنَند.خَرگوش وَ شیر وَ گُرگ وَ 

 گُل ها را آب نَداد. گُلدانها خُشک شُدَند.نَسرین 

 .ردَندکَ  آدَم بَرفی دُرُست سارا وَ ژاله زمستان 
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 نشانه ها دوم گروه

 کودکان هَفت تا نُه سال ویژه 

 

 زندان.  :مانند ز

   .ـ اَذانآذَر   :مانند  ذ

                 .ریضرضا ـ مَ   :مانند ض

 .ظم  ـ ناظم ـ نَ ظُهر  : مانند ظ

 . ستاره  :مانند  س
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 .مَخصوص  -صابون   :مانند ص

 .ثروَت   -ثَواب - ثانیه  :مانند ث

 .غلغلَک   :مانند غ

 قوقولی قوقو ـ   -اق چ ت ـ دقَ قَندان ـ مانند:  ق

 .قار قار      

 .تلفُن   :مانند ت
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 خَط. ن  ـطَوَ -طوطی    :مانند ط

 . هندوانه   :مانند ه

  .جَراح   وله ـحُ -حساب  :مانند ح

 )ا = ع(
 .عبرَتمانند:   ع    =   انسان مانند: ا 

 (ا= ع آ)

 

 .عادل مانند: عا =   آب مانند: آ
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 (= عَ )اَ

   .لیعَ مانند: عَ=  اَبر مانند: اَ

 (= عُ )اُ
 .عُرضهمانند:   عُ = اُردک مانند: اُ

 (  خا =خوا ) 
 -خواستگار -خوانا -خواستَن -خواندَن -خواب :مانند

 خواست. -خواهَر -خوار غم – اُستُخوان -خوار
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 دیکته گروه دومخوانش و 

 

 - ثانیه -مَخصوص -ظم ـ نَ ظُهر  -ریضرضا ـ مَ

ـ  -ثروَت   -ثَواب ـ دقَ قَندان  طوطی  -ـ قار قاراق چ ت 

 -لیعَ -عادل -عبرَت -جَراح - ولهحُ -خَط ن  ـطَوَ -

 -خواستَن -خواندَن -خواب – اُستُخوان -عُرضه

 -بَچه -خواست - م خوارغَ -خوار -خواسگار -خوانا

 -خواهش –قُرآن  –اَوَل  -غُصه  -اَما -قَصاب -جارنَ

 -صَدَف -حَرکَت -تَشَکُر -قَنادی -نانوایی -نَجاری

 -دُعا -مَریض -رضا -وُضو -حُوض -اَذان -صُبح

 -شُعار -صَف -راه پیِمایی -انقالب -خاطرات -حَیِاط
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 -جیغ زَدَن -منقار -وَطَن -طول -روز بَعد  -شَهیدان

 -چهار فَصل -صدای فرشته  -حَضرَت  -جیغ کشیدَن

 بخوانیم. -خُوش حال -مَبعَث -د نُو روزعیِ
 

 اَست.  من آذَر خواهَراسم 

 اَست.  مُحَمَدنام بَرادَرَم 

 .زُهره دَست وَ صورَتش را با آب و صابون شست

 اَز خواهَرَم خواهش کَردَم شَب برایم داستان بگوید.

 لم شَوَم.دوست دارم وَقتی بزرگ شُدَم مُعَ

 ظُلم کَردَن خوب نیست.

 .گرفتیم یاد را ضَرب وَ داشتیم حساب دَرس امروز ما

 ما دوست داریم خواندن وَ نوشتن را یاد بگیریم.

 خش است.لذَت بَبا سَواد شُدَن 
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 .اَست ظُلمن بَدی ساکت بودَدَر برابر 

 پُرسید آیا رضا  مریض اَست؟ ناظم

 ند؟وان خانه به دوش می گویَآیا می دانید به کُدام حیِ

 ثیف شُدَن مَدرسه می شَوَد؟چیز هایی باعث کَ آیا می دانی چه

 بَعد اَز دَرس وَسایِل خُود را جَمع می کُنیم.

ما بَچه ها دیدَن دَریِا ها  وَ  دَشت ها  وَ کوهستان ها را دوست 

 داریم.

 مادَرَم اَز فُروشگاه بَرایم پارچه گُل دارِ قَشَنگی خرید.

 دیدن آسمان صاف لذَت بخش وَ دلپَذیر اَست.

 خُروس صدایِ مَخصوصی دارَد، قو قو لی قو قو. 

 دیدَنِ آسمانِ صاف دَر شَب تماشایی اَست.

خصوص جانوَرانی مانَندِ نَهَنگ ، کوسه ، اَره ماهی وَ هَشت پا مَ

 دَریِا هَستند.



د.  صداِي ُموج َدریِا اَز دور به گوش می رَس

َصَدف هاي سفید َدر کناِر دریا ، این جا و آن جا پَراکَنده 

دام یک از شُما تابستان گُذَشته  ست. خانُم آموزگار پرسید: کُ اَ

به َسفَِر دلپَذیري َرفته اید؟ آیِا دیَدِن َجنگل ها ، چشمه ها ، 

خش نیست؟  کوه ها َو شالیزار ها لذَت بَ

َعلی  وَ  معصومه اجازه گرفتند َو گُفَتند تابستان گُذَشته یِک 

روز جمعه با َعموها، دایى ها َو َعمه ها به پارك ملت َرفتیم. 

ُصبح زود بود. مترُو  خلوت  بود. پارك شُلوغ نبود. تا َشب 

بازي کَردیم. َوقت بَرگَشتَن مترو َتعطیل بود. اُتوبوس َهم 

نَبود. نوِر ماه خیابان ها َو کوچه ها را ُروشَن کَرده بود. تا 

نعَمت آباد پیِاده َرفتیم. حسابی خُوش گُذَشت. اَما پاِي ماَدر 

داشتیم.  َعزیزمان شَب  َدرد گرفت. کاش ماشین 

َوقتی کَسی می خواَهد به جایی وارد شََود اََول َدر می َزنَد. 
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 بَرایِ استفاده اَز وَسایِل دیگَران بایَد اَز آنها اجازه گرفت.

 در کالس نَقاشی یک گُل قَشَنگ بَرای مُعَلمَم کشیدَم.

صورت نیست. می توا ن با  صابون مَخصوص شُستَن دست و

 آن لباس هَم شست.

هیچ وَقت شنیده ای بشقاب، قندان، قاشق، چنگال،چاقو با هم 

  دعوا کنند.

و می فهمی که  بینینی می اگر نیمه شب به آسمان نگاه کُ

 .چرا ماه و ستارگان زمین را برایت روشن کرده اند
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 *" ینقاش"

 

  کشم یم ینقاش میپاها کف با کشم، یم ینقاش من

 .کند یم ماچ مرا آن از کدام هر که کشم یم گل کی

  دارم دوست را درس من

  دارم دوست را مدرسه من

  دارم دوست را کتاب من

  .ندارم دوست را زمستان و کنم، ینم را ها گل من

  .دارم مهربان یعمو من

 ساله دوم دبستان 11نیلم                                                               

--------------------------------- 

این داستانها را کودکان هفت تا چهارده ساله در کالسهای خالقیت برای کتابهای  برج غار و غار تار در  *

 .نوشته اند   1379 -1383سالهای  
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 کُتَک
 زنبد؟یم را آدل چرا )عادل( آدل دوستان

 ؟یزنیم را آدل چرا )عادل( آدل مامان

 ؟یزنیم کتک را آدل چرا )عادل( آدل یبابا

 ؟یزنیم کتک را آدل چرا )عادل( آدل یب یب

 ؟یزنیم را آدل چرا )عادل( آدل بابابزرگ

 ساله اول دبستان 7عادل                                                                       

 

 بزنم. اَذیِیَت کنم. می خوام کتکُ

 ست کنم. پاکش کنم.رُنقاشی دُ کتکُ

 لیش کنم.ندَبگیرم صَ کتکُ
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 بگیرم کتاب کنم. کتکُ

 ساله. 7 - یلدا                                                                               

 ای کتک! چرا می ری تو چوب؟

 ای کتک! چرا می ری تو شلنگ؟

 چرا می ری تو خط کش؟ای کتک! 

 م!شَ ای کتک! تو نباشی من راحت می

ب گریه می شه می گه جیز. اون وقت تاصُ کتک می ره تو قاشق داغ می

 م می سوزه. ببین!النَم. تا فردا. اَنَکُ

 ساله، دوم دبستان 8محمد                                                             

 زند. شلنگ مثل ماری پشتش را حط انداخته.پیراهنش را باال می 

  سید جواد موسوی                                        

 یاور -مددکار -دانشجو                                                                   

تو مگه یادت رفته است که خودت در بچگی چقدر کتک  ،نک زَتَای کُ

تو  ،تو می دانی که خدای بزرگ هم ما را بندگان خود می دانه  ،خوردی 
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)اشک(  عشک)فقط( کتک زدن را یاد گرفتی تا  فقد چیزی می فهمی  تو

) می آیَد(  می یاددم ببچه های بی گناه را در می آوری  من از تو خیلی 

)اشک( بچه های بی گناه را در عشک )فقط( می خواهی فقد چون 

 بیاوری.

                                             ساله دوم دبستان  10فاطمه                                                              

    «.واژه  »

 .سازندیم ابانیخ و پله و خانه سنگ با

 درشت هابیماه کوچک یهایماه نیا یجا به ما خانه حوض کاش

 .داشت

 .شودیم زنده آب با درخت

 .شودیم درست درخت از کاغذ

 .دمید هاگل همه یخوشگل به یگل من

 من. ار ار گفتیم و بود گذاشته بار صاحبش یرو که دمید یخر من

 .کردیم یدزد کاه که دمید را یخر
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 .کرد.یم ار ار یول هستم گاو من گفتیم که دمید را یخر من

 سوم دبستان. -ساله 9روح اهلل                                                       

 «شنا»

 چند. میبگذار آن ریز که اریب تشت کی خورده ترک سقف زد داد مادرم

 .میگرفتیم ادی شنا دیبا نبود الزم تشت گرید. شد پرآب خانه بعد قهیدق

 ساله 14زهره ساله سوم راهنمایی                                                                 

 «خوب روز کی»

 دانیم به میعمو و من. بود دیع. سمیبنو خوب روز کی از خواهم یم من

 یباز توپ کی با هم بعدش و میگرفت عکس جاآن در. میرفت یآزاد

 روز دو. بود آمده کرج از مهمان ما خانه در و خانه میرفت بعد و میکرد

. رفتم آنها خانه به و گرفتم اجازه هم من. گشتندیبرم خود خانه به بعد

. میکردیم یباز باغ یتو امییپسردا و من. داشتند بزرگ باغ کی هاآن

 .است شده من روز نیبهتر نیا

 ساله سوم دبستان 9مسعود                                                              
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:ونه بنویسدبا خودکار این گ
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 گروه اول

 سال( نه)بیش از 
 دبستان چهارم وسوم 

 

 :بیشتر و چهار،پنج،شش بخشی دو،سه،
 

 - آرامگاه -  آدَمَک - آتشکار - آتشگاه - آبلیمو -آبگینه

 - آگاهی -آفَرین - آفتابه - آشُفته - آرواره - آرایش

 - آموختَن - آمنه - آلوچه -آگَهی - آالله - آلبالو - آکَندَن

 - آهَنگین - آهَنگَر - آویشَن - آناناس - آموزش - آمیزش

 - اَخَوان -اَجنَبی  -آتمُسفر – آسانسُور - آیینه - اَردَالن

 - اُلَمپیک - اُردوگاه -اَندوهگین - اَندَرزگاه -اَنجُمَن - اَلَنگو

 اُختاپوس - اُردَنگی - اُستادکار - اُستاندار - واراُستُ -اُکسیژن

 - ایرانیت - اجاره - ایستگاه - ایستاده -اُتوبوس - اُتوبان -

 - اشاره - ادامه - اداره - اختالف -اجتهاد - اجازه - ابتکار

  –اشتراک -اسکَندَر  -اسفناج - اسراییل - اشتباه -اسکناس
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 – پاالیِش - پایِکوبی - پاکوتاه - پاسارگاد - پادَری -انتخاب

 - رپَرخاشگَ - پُرتغال - پَرَنده- پایِمَردی - پاوَرچین

 - پَریروز -پَریچهر - پَرَستو - پَرَستار - پُرسیدَن - پَرداختَن

  -پیشانی - پیرزَن - پیراهَن - انوِپَهلَ - پَشمالو - پَریشان

 - تجارَت - تَپانچه- کار تازه - تَرانه - تارُومار - تابستان

  – تَماشا - تُلُمبه - تَالفی - تَریاکی - تُرکَمَن - مُرغ تُخم

  جُستُجو  - جَزیره   - جانوَر  - جارچی -جادوگَر -اَنداز  تیر

 - جَواهر - جُنبیدَن  - جَمیله - جُمهوری - جغجغه  -

 - چاپخانه -جیرجیرَک – جَهانگَرد - جَویدَن - جوشاندَن

 - چَرخاندَن -چراندَن - چراگاه - چراغان -یچارچَنگول

 - چُغاله - زَدَن چشم - چران چشم - چَریدَن - چَسبیدَن

چوپان ـ  – چُلُفتی - چلچله - چلچراغ - چگونه - چُغُندَر

 خارجی ژاله ـ شاداب ـ بیژَن ـ مُژده ـ ژاکَت ـچشمه ـ چادُر ـ 

 خَبَرچین - خاوَران - خانگی - خالکوبی - خاگینه -خاریدَن -
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 خَرازی - خَربزه - خُراسان - خَرابکار - خرخره - خجالَت -

 - خَریدَن -خُرُوپُف -خَرمَگَس - خُرمالو - خَرزَهره -

 - دارایی - دادزَدَن - دایِره - خَمیازه - خُشکسالی - خَزیدَن

 - درَخشان - دَرجه - دَرآمَد - دَبستان - دانشگاه - دانستَن

 - دریاچه - دَرمانگاه - دُرُشکه - دَررَفتَن – دَردسَر

 رانَنده- رَستاخیز - دُوشَنبه – دُوچَرخه  - دلرُبا – روشدَستفُ

 رسیدَن - رشادَت -  رسانه -  رسالَت – راهنَما -آهَن  راه  -

 - روتَختی - روبوسی - روبراه - رَوانکاوِ - رَنگارَنگ -

 -زبَرجَد - روزه دار - رودخانه - خوار روزه -زُباله -روزنامه 

 - زَرتُشتی - زَراَفشان - زَهرآگین - زلزله -زبَردَست

 زَنگوله - زندانبان - زَنجَبیل - زمستان - زَردآلو - زَردچوبه

 - ژولیده -ژنرال - ژنتیک - ژالتین - زیرزَمین -

 - ساربان – متر سانتی - ساختمان -ژیگولو  - ژیمناستیک



83 

 

 -سَبُکسَر - سَبابه  - ساندویچ  - سالنامه - پاخت و ساختُ

 -سَرگَردان - سَربُلَند - ستَمکار - ستایِش - ستاره - سیبیلو

 - سَرنشین - سَرمایِه – سَرزَمین   -سَرزَده – سَردادَن

 سکسکه - سَفینه - سَالمَت - سفیده - سَرنوِشت - سَرنگون

 شاهنامه - شاهزاده -  شاهانه - سُوخاری – سَمَنو - سَماوَر -

 شَبیخون - نَما شَب - شَبَکه - پَره شَب -  شباهَت - شَبانه  -

 - شکارچی- آوَر شَرم - شَراره - شُدَنی -شُتُرمُرغ -

 -شلَخته - شُکوفه - شُکُالت -فتَنشُکُ - شکَستَن -شکایَت

  -شیربرنج - شَهادَت - شنیدَن - شُماره - زَرد شُله

 غرغره - زَدَن غُر - غَداره - غارنشین – غارَتگَر - غارغارَک

 فَلسفه  -پیکَر  غول   - غوره - غلغلَک - غَریبه - غُریدَن -

 -فَراموش - فَراری -فَداکاری  - فَداکار - فَدایی - فتیله -

 - فرشته - فَرسایش - فَرزانه - فَرخُنده - فَرانَک -فَراهَم

 - فُروزان - فَروَردین - فُرودگاه - نفَرمودَ - فرفره
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  - فشفشه - فَریده - فَریبکار - فَریبُرز -فَریبا – فُروشگاه

 - پُستال کارت - کابینت - فیزیکدان  – فیروزه   -فَلَکه 

 - کارفَرما- کارشناس - کارگَردان -  کارخانه - کاپیتان

 -  ونکامیُ - کالسکه- کاکُلی- کاشانه- کارناوال -  کارکُشته

 کَربَال -کراوات -کَتیرا - کَبوتَر- کاوِیدَن - کانگُورُو - کاناپه

- کَلَمه -کَفشدوزَک - کشمکش - کشاکش - کُشتارگاه -

- کوبیدَن - کُمپانی  -کَمانگیر- کنایه -  کلیسا- کُلوچه

 -کیلومتر - کوهستان - کوهنَوَرد - کوتوله -  کوچولو

 -گَچبُری - آهَن گاو - گاوچران -نگیکُل -کُردستان

 - گَردشگاه – گرامی - کشمکش -گرایش - گُداختَن

 گریستَن- گُریختَن- گرُوگان - گرفتَن- گُرُسنه- گَردگیری

 گُشودَن -  گَزیدَن - گُستَرش -  گُزیدَن- گَزَنه- گُزارش-

 - گُلچهره – گالیه - گُالبی  -گُفتُگو -گُشایش -گُستَردَن -

 – گُلوله - گلوگاه - گلوبَند- گُلستان - گُلدوزی - گُلخانه
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- گوناگون – گوساله - گورستان - واراگُ- مَند گله -گُناهکار

 - لَرزیدَن -الهیجان -  گوشواره - گوشمالی -گیر گوشه

 - لولیدَن - لَواشَک - لَنگیدَن -لَنگَرگاه  - لَمیدَن - لَغزیدَن

 ماهواره - ماهنامه – ماندگار - ماسوره - مارمولَک -لیسیدَن 

 - مَجانی - مُتَهَم -مَتَلک - مُتَشَکر - ماهیگیر - ماهیچه -

 - مُخالف - مَخارج - مُچاله – مُجَسَم -مُجَرَد – مُجاهد

 مُرَکَب - مَراسم - مَدینه - مَدَدکار - مُدارا - مُخَدر - مُختَلف

 -مُهَندس  -مَملکَتنارنج ـ  - مَلَکه - مُساوی - مُرَبا - مُرَبی -

 - ناخُدا - ناتَوان - ناپَسَند - نابغه -ناتَنی - ناآرامی - ناآرام

گُنجشک ـ بازی ـ پدَر ـ رُوشَن  -  نارَنگی - نارَوا - گیر ناخُن

 - نارَنجَک ـ نُوروز ـ خُودکار ـ خُورشید ـ مَهتاب ـ آهو ـ

 - نشاسته - نَردبان - نُخودی - نُخاله - آوَر نان - نازَنین

 - نَمَکدان - نَفیسه - نَمایش -  نگَهبان - نَفتالین -نشانی

 - وادادَن  -نیلوفَر - نوشتَن - نوشابه - نَوازش - نَوارچَسب
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 - وَسوَسه -  وَسیله - والیبال -  وازَدَن – وارونه - وارَفتَن

 - هزارپا - هزاران -  هُرمُزگان - هدایَت -امین ویت – ولنگار

 هلهله - هَالهل - هَالکَت -  هزاره - مَرج و هَرجُ - هرُویین

 موارههَ - هَمگی - هَمپایه - هَمسَفَر -  هَمشَهری - هَمبازی -

 -هَیِوال  - هیچکاره  -هَواخواه –هُنَرمَند  -هیِهات -هَمهَمه -

 -یِونسکو - یکسَره - تَنه یک - یک به یک- یَدَکی - یابَنده

زَمان ـ نوشتَن ـ  -مُسافرَت ـ بُلَند ـ اجازه ـ مازنَدران ـ دلپَذیر

هَرچه می تَوانستیم ـ بااَدَب ـ پاکیزه ای ـ هَمیشه ـ دیگَران ـ  

 -بَهانه  -بُهلول   -وَسایل -وارد ـ  استفاده کَردَن  ـ کاموا  

 -نَخُست وَزیر  -کُهنه  -رَسول  -اَرزَن  -رَنگین کَمان 

هَمهَمه  -شُستُ و شو  -زمزمه  -غَمناک  -فُوری  -نیازمَندان 

نَغمه  -سُفال  -نَهال  -هُدهُد   -فَرمانرَوا -گُودال  -مَشغول  -

دل خواه  -فُروغ  -ب غایِ -چشم نَواز  -گُلدَسته  -نُقره ای  -

رَنگین کَمان  -کاموا  -نَمازگُزاران  -زُالل  -خادم  -دل خُور  -
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  -فُوری - نَخُست -کُهنه  -رَسول  -اَرزَن -بُهلول –بَهانه  -

 -هَمهَمه  -شُستُ و شو  -زمزمه  -غَمناک  -نیازمَندان 

زُالل  -خادم  -دل خُور  -چشم نَواز  -نَغمه  -سُفال  -گُلدَسته 

 -زیان آوَر -آسیب  -فشفشه  -آزُرده -نَمازگُزاران  -

 - داس - بَرزگَر - کشتزار - رچینبلد - تُشکچه –موزاییک 

 - چراغ - نُوجَوان - افتخارآفَرین - کَردَن درُو - تیز

 تانک - نارَنجَک - آغوش - اشغالگَران - اشغال - شَهرهُوِیزه

 - اُستاد - پیراهَن - غُروب - رَهبَر - دلیرانه - پیشرَوی -

 -باغچه  -فانوس -را اُمَ - یکتا - آزُرده - دَستی چوب -اَغلَب

 - خارکَن -لَبریز –ناودان  -بوسه  -غُبارآلود  -پای کوبی 

 مَرز - جُغرافیا - نَخُست - میهَن -کَردَن فَراهَم – نَهاد فَراهَم

 - رُوم - بَغداد - رَزمَندگان - الزم - پاسداری - هَمبَستگی -

جازات مُ - سُراغ - هَراسان - فَرهَنگ - وَزیر - مَکه - زیارَت

گُلستان  -خَیام  -مُولَوی  -سَرزَمین  -زَرخیز  -راز  -مُژده  -



88 

 

 -خُرَمشَهر   -مهر –دالوَرانه  -بُهتان  -دُروغ  -گُریزان  -

 -اَرزَن  -خُروس  -بوته هایِ یاس  -سپاه  -سینی –سَماوَر 

 -سوت  -زوزه  -غُرش  -دل گُشا  -زُالل  -ماسه  -پَهناوَر 

 -چشمَک  -پَرَستو  -اُکسیژن  -آب تَنی  -بازی گوش 

خَزیدَن    -جَهیدَن   -نوراَفشانی  -بی نَهایَت  -هَیِجان اَنگیز 

 - آسیب - فشفشه - سَرزَنش  -لیز   -سپاس گُزار  –

 - داس - بَرزگَر - کشتزار - بلدرچین  - تُشَکچه – موزاییک

 –فیروزه  -ن وانُوجَ - افتخارآفَرین - کَردَن درُو - تیز

 فوتبال تیمِ – بَرگُزار – بَهارستان – انتها – بوستان – گُلدَسته

 پیِوَسته – آغاز – گُذَشته – کَردَن بَغَل –بان دَروازه – پاییز –

 – فالسُ – راهنَمایی – ماهرانه – رُتبه – استَخر – بَسکتبال –

 – دَستور – گَنجینه – موزه– سَماوَر – بُلور تُنگ – نویسی نام

 – هَمفکری – پَز و پُختُ – سَرزَمین –ن شناسان باستا

 – ناگَهان –پاکیزگی – پانزدَه -پاکیزه – تَمیز – گُزارش
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  - آدَمیزاده -زُباله دان  -آشیانه – آشغال – نگَریست

 -  آسایِشگاه- آزمایِشگاه - آرایِشگاه - آسمانخَراش

 رُبا  آهَن  - آکرُوبات   -  آرایِشگاهی – آشامیدَن  - آسیابان

  - اَساسنامه - بازی اَسباب  -ریسمان  آسمان – کاری آیینه -

 – اَنگُشتانه  - اَمانَتدار  - سَواری اَسب - اَسَدُاهلل  -  اَندیشیدَن

 استفاده - نشین اجاره - نامه اجاره -اَفغانستان  - آمیز اَسرار

 - ستادانهاُ - ماهی اُردَک - اسفَندیار –خانه  اجاره -

 -ایرانشناسی - ایرانیان - اُتوماتیک - اُتُومُبیل -  اُردیبهشت

 شناسی باستان -بازَرگانان -بارُوبُنه -ایزَدپناه   - ایرادگیری

 - بَرازَنده - دادَن بَرباد – بَرادَری  - آرمه  بُتون  -  باالتَنه  -

 بَنده - پَرواز بُلَند -بَهادُر بزَن - کُن پاک بَرف  -  بَالگَردان

 –بندُ و باری  بی  -گیر  بَهانه  -بَهارنارَنج  – آدم بَنی - نَواز

 پاالیشگاه- پاستُوریزه - بَهارستان – بینَوایان -و رو چشمُ بی
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 -پَرَستیدَن -پَراکَندگی -پُرتغالی – پُرسشنامه -پدَرانه –

 – پَرهیزکارانه – پیچیدگی  - پَروَرشگاه - پَروَردگار

 – تلویزیُون – تیراَندازی  -ه پیرایشگا  -گرفتَن پَس

  – راشیدَنتَ - تاریکخانه -پیمان شکَستَن  - کدو تُخم

 - جابجایی - ازیس جاده  -جارَتیت -  تیزدَندان - نَفَس تَنگی

 - واهرفُروشیجَ -نگَلبان جَ -واهرنشان جَ -جگَرگوشه

 هارزانوچ – رُوشَنی چشم -فَلَک چَرخُ - چادُرنَماز – جاسوسی

 اکستَریخ - چراغانی – کاری چَکُش - چشمی هَم و چشمُ -

 - بَرگُزاریخَ - خُداوَندگار -  مانسوزخان - خانواده -

 دادگُستَری - زَندگانخَ – خَالفکاری- خُدانگَهدار  - خَبَرنگار

 - کیدامپزش -  ارُودَستهد - داروسازی - داروخانه -

  – دلشکَسته  - یانَوَرد دَر  - بان دَروازه  - دَبیرستان

 –  دَندانپزشک  -دار  دُنباله  - دَستگاه  و دَمُ -رادیاتُور
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 – بَندی دهرَ -جُمهوری رَییس – راهپیمایی -دَره  دَهان

  - یزیآم رَنگ  -دَن کشی رَنج -همه پُرسی -رُفراندُوم

 -نرسا روزی  -  رَوانشناسی  -دَرمانی  رَوان  - کَمان رَنگین

 – زَبانشناسی -وغَنکاریر -وستازاده ر -نگاری روزنامه

 – زرَنگ و زبرُ - ننشی زاغه – وَلَد و زادُ -گَری ریخته

دوزی  زَری - زرتُشتیان - لَرزه زَمین - زَناشویی - دان زُباله

 سَالمَتی –ستایشگَر  - ساندویچی - سَبزیکاری - سازَندگی -

 -سَرپایینی -شناسی ستاره  - دَریایی ستاره -ستَمدیده  –

 -سَرگَردانی  -ده سَرمازَ -سَرماخُوردگی -سَرشکسته

 -ی بَند شکَسته -روزی شَبانه – شکَرشکَن – شَرافَتمَندانه

 - اَنگیز غُرور - شنیدَنی – شکَستَنی - شنَوایی -شُکوفیدَن

 فَداکاری -باشی فَراش -بَند  غَداره - غارَتگَری - غَسالخانه

 -فرستادَنی  -فَراموشکار  - فَرارسیدَن - فَخرفُروشی –

 کارآزموده -فیلمبَرداری  - فَهمیدَنی  - فُروزَنده – فَرسودگی
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- گردآوَردَن  - کاریکاتُور – کاروانسَرا – دار کارخانه –

 -کُالهبَردار -کودَکستان   -  اَبریشَم کرمِ-  کتابخانه 

  - گُنجانیدَن - گُزارشگَر - گُشا گره - گرانبَها - گرامافُون

 -چیتی   لوبیا - لوکُوموتیو -گَواهینامه  - فَرَنگی گُوجه

 -مازَندران - مارزَنگی - ماتَمزَده -بُزُرگ  مادَر –لیموشیرین 

   - نازپَروَرده -مُجَسَمه - مُتَساوِی - ماهیتابه -ماکارُونی

 -وَزیری نَخُست – رسان نامه  -  نامادَری   - ناشَنَوا

 -تامینه وی – نامه وکالَت -ولنگاری – نَوَردیدَن – نَخُودفَرَنگی

 – هَواپیمایی - هُنَرپیشه - هَماهَنگی - بهشت دَر یَخ

 سَوار.  یکه - یکنَواختی -یادگاری - هَواشناسی
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 با خودکار این گونه بنویسید.
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 گروه دوم
 بستاندچهارم و سوم 

ـ گُذَشته   -غَذا  -ذیذلَ -بَذر   -اَذان  -آذَر  :مانندذ )ذال(

 .تکاغَذ  ـ  غَذا خُوردَن  ـ  لذَ پَذیرُفتَند  ـ 

ـ  نَظمـ نتَظر مُ   -مُواظبَت  -ظُهر    -ظُلم   -رفظَ   :مانندظ )ظا(

  .بانَظم ـ مُواظبَت  -حافظی خُدام ـ مُنَظَ

 ض ضاد

ضد   وُضو ـ  -حَضرَت      -ریضمَ  -حوُض -ضَرَر  -ضَرب   :مانند

 .ضَبط -

 ث )ثا(
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  -مَثَل   -لَثه مثل ـ   -روَتث -مَثَالً   –ثَواب  – ثانیه  :مانند

 .مُثَلَث  -کَثیف

 ص )صاد( 

ش ـ صورتَ -صورَت   -صَدَف  -مَخصوص  -صابون  -صدا  مانند 

صَدَمه   ـصَحیح  - صیِد  -صَحرا  -ـ تَصمیم صَمَد   -صَبر -صَف

  -عَصا  –قصه بی حُوصله ـ   -فاصله  -غُصه  -قَصرحُوصله ـ  -

 .خالص نَصیحَت ـ - نَقص  -قَصاب -عَصر صاحب ـ   -فَصل

 ح )حا( 

استراحَت ـ   -حَسود  -حَق  -حَشَره  -حکایت  -حساب :مانند

ام ـ محَ  -حمرَهَمین حاال ـ   -اتحاد  -حیوان  -حُوض -حَمام

 -راح جَ  -رجیح تَ -حشفُ -ررَضَ  -ساحل  -حَرف –ت حمَزَ

خیزی ـ زَحمَت ـ مُحَمَد ـ حَرَم ـ استراحَت ـ حاضر ـ سَحَر
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  -تحبَصُ -حَمل   -رح شَی ـ مُحَبَت ـ حت -روح حَرف ـ 

 .اَحوال پُرسی ـ   خوشحال   -صَالح    -صُلح     -صَحیح

 ق )قاف(

 :مانند

  -لَمقَ  -ت ـ دق لباقاشی ـ نَق  ـ  باقی مانده –قو قَشَنگی ـ   -قاشُق

  -درَتقُ  -قَدرت ـ دق -ـ مقداری  قاره -قیفوَقت ـ   -قرمز  -مَرقَ

 فَقرقَدر ـ قَطره ـ چ  -عَقرَب  -رَقص - قدیمتَدَقیقه ـ   - بَقال  -قَدَم

 .سَنجاقاق ـ وَقتی ـ قَبول ـ اُت - خَلق  -اَحمق  -بوق  -طاقچه ـ قُول -

 ط )طا(

 -طوفان    -یلهطَوِ  -طَال  - طَلَب ـ  طفل   -طُلوع    -طوطی  :مانند

 ک ـ اَطراف ـ طول ـ خَطَرنا -طَرخَ – طَالقـ  طَبل  -طَناب -طَمَع 

 .ـ این طَرَف با نشاط -این طُوری 
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 ع
 -عارف -تعافیَ -عاج -عامى -عاجز -عاقبَت -عاقل -عاشق

 -عادَت -عابر -عابد -عالم -عالى -معالَ -عادلـ عارى -عادى

  -عَصر  -عبادَت -عَطار  -عَسَل  -جیبعَ  -علم  -عَزیز  -عَقل  -عَصا

  -عَرض  -عَالقه  -عُقاب  -عبرَت -عَرشه   -عُریان  -عُذر  -عَجَله

  -تَعطیل  -بَعد  -زراعَت –ساعَت  -بَعضی   -تَعَجُب  -اَعداد

  -شُعله -تَعارُف   -اعالم  -مَنع  -قانع  - تاسوعا -باعث  -تجَمعیَ

  -واقع  -نعمَت  -مُرَبَع -قلعه  -مُعاد  -سُرعَت   -ضَعف  -صَنعَت

 -روس عَ -مر عُ -ب جَـ عَ طُلوع  -شُجاع -یَعنی  -مُعالجه  -وَعده

 -رکوع   -عیف ضَ -طرعَ -ب یعج -مر عُ - بانیصَعَ -ند سعادتمَ

 -رفان عُ -عفرانزَ -ند تمَسعادَ -روس عَ  -عیف ضَ -ت عاقبَ

ب رَعَ -بی ادعا  -واقعه  -وی لی خواجَریزعَ -وعان م نُهَ -ن بلعیدَ

 -معدانی شَ -عبه جَ -اسی کعَ -ع مَطَ -سینا لی بوعَ -ت نعمَ -

 -ت خواهی عذرَمَ -نده غزَع لَمایِ -بوت نکَعَ -سیع وَ -ظیمعَ
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  -بعنی ـ عَمَل ـ َتعَجُعا ـ جَماعَت ـ بَعدی ـ یَدُ -ن لعیدَبَ - یعفرانزَ

عوا ـ روع ـ دَـ شُ عدم ـ علم ـ بَمُعَلت ـ عَزیزَم ـ یَمعیجَمع ـ جَ

 .عهمَزرَ

 

  خا =خوا  گاهی

 ستُخواناُ -خوار -خواستگار -خوانا -خواستَن -خواندَن -خواب :مانند

 خواست... -خواهَر -خوار غم  –

  خی = خوی گاهی

 وم خویش...قُ -خویشتَن -خویشاوَند :مانند
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 تَشدید
 دیگَر های نشانه بالیِ نشانه این هَرگاه . عَرَبی زَبان دَر اَست ای ( نشانهّ-تَشدید)

 :مانند .شَوَد می خوانده بار دُودر زبان عربی  نشانه آن گیرَد قَرار
 .ظ ظ حَ  :شود می خوانده که حَظّ

 .ذَت لذ     :شود می خوانده که لذَّت

 .رش غُر     :شود می خوانده که غُرّش

 .لُل عَل تَ    :شود می خوانده که تعلّل

 .ره یا طَی      :شود می خوانده که طَیّاره

 .لی لَ یَل    :شود می خوانده که یَللّی

 .کُر شَک تَ    :شود می خوانده که تشَکُّر

 .حر ت بَح مُ     :شود می خوانده که مُتبَحِّر

 

------------------ 

 فقط در ، تشدید در نگارش پارسی حذف شده است.پارسی فرهنگستان زبان و تصمیم گیری  با بررسی

 نگارش متون عربی کابرد دارد.
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 «آ »  =«ی» 

 مانند: .خوانده می شود  « آ »  « =ی» در برخی واژگان و نامهای عربی

 –ا( عُقبی )عُقب -هُدی)هُدا(  -وا(مُحتَوی)محتَ -تَقوی)تقوا( 

 -کُبری)کُبرا(-ضا(مُرتضی)مُرت -تَبا(مُجتَبی)مُج -حَتی )حَتا(

 -عیسی)عیسا( -موسی)موسا( -صُغری)صُغرا(

 مُصطَفی)مَصطَفا(.
 

 هَمزه 

ی خوانده م  اِید. در خوانش   (  در زبان فارسی در اول کلمه نمی آؤ  -ئ – أ همزه )

ارسی شُده بانِ فارد زَ.  واژه هایی که هَمزه وَسَط یاآخَر دارَند اَز زَبان عَرَبی وانسان شود مانند

 اَند. مانند:

   -مَأمَنمور ـ مَأ -مَأیوس - یَأس - تَأخیر  -تَأدیب -  تَأثُر

 -رئوف -سُؤال  -لؤلؤ   -مؤثر  -مؤید -مُؤتَمن   -مُؤمن

   رُئوس. -مسئول
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 اَست. شُده دَر نوشتار فارسی کُنونی هَمزه حَذف وَ گاهی به )یِ( وَ زَمانی به )وِ( تَبدیل

 خیانت کننده  ....یعنی :   خائن، خایین  

 تَنوِین
 تنوین نشانه ایست در زبان عربی .        

 ؛  اَن(ً  اگر باالی نشانه قرار گیرد) 

 ؛  اِن) ٍ (در زیر نشانه

      خوانده می شَوَد  .اُن. (ٌ  )در پیش نشانه

 د:  ین مانننوتَارسی با پ جود نَدارَد. کاربُرد واژه هایاین نشانه دَر زَبان فارسی وُ  

 ؛ نادُرُست اَست  .  ناچاراً   -جاناً -زباناً             

 ه اَند .ار بُرده کب  جانا، زبانا  پیشینیان وَ  بُزُرگان اَدَب فارسی دَر شعر وَ نَثر ،  

ه ای که ر واژهَیا ...   ،حقیقتاً  ، فوراً ، واقعاً  ،   اتفاقاً  : واژه هایی مانند

 دُو زبَر، دُوزیر، دُو پیش داشته باشَد عَرَبی اَست  
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 غریبگان ه خوانش واژ

 

 .اشنوسه  -اَمشاسپَندان  -افادَت   :مانند ا

 ند.بَکتاشوَ -بهامین  -باشتین    :مانند ب

 .پوز و پَکُ  -پَتیاره  -پژواک   :مانند پ

 .دَبیرستان  -خاتون   -تَرتیزَک     :مانند ت

 .رَجاله  -جو پَرخاش  -جوییدَن   :مانند ج

 .ساندویچ  -ساچمه  -چَمیدَن   :مانند چ

 .سوراخ  -بَختیاری  -خارچینه   :مانند خ
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 .لَندهور   -اُستودان   -دیفتری   :مانند د

 .سیخُور   -ساروج   -رمایَت   :مانند ر

 .چَلغوز   -گُریزان   -زاوالنه   :مانند ز

 .ژَرفا   -مُژدگانی   -ژاژخایی   :مانند ژ

 .کَرباس   -سَالسل   -سوزمانی   :مانند س

 .چَموش   -پاشویه  -رف شَنگَ   :مانند ش

 .اشکاف   -مَفارش  -فَالسفه     :مانند ف

 .غُروب   -مُغایِرَت   -غَرس     :مانند غ

 کاسبکار. -سرشت پاک  -کَژاَندیشی   :مانند ک
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 .رُفوگَر   -زگیل    -گُسَالندَن   :مانند   گ

 .مَلول    -زُلف    -لوت    :مانند   ل

 .رَمیم    -شَمَن     -مَتروک      :مانند   م

 .نشگون   -اَنوشه    -نشیمَن    :مانند ن

 .زادخور   -زُوجات   -وَرپوشه     :مانند و

 .غهمَال   -نکهَت      -نَواله  هَم   :مانند   ه

 .تیمارچی   -زَنبیل   -یوزیدَن     :مانند ى
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 واژگان گروه دوم

 

لُقمه  -طَال  -عاقبَت  -اتفاق   -سَرحال -قَوی  -طول 

 -حیِف  -طَناب  -حکایَت  –اَذیَت  -چاقُ و چله  -

 -غَروب  -تأثیر  -قَرض  -فَقیر  -لَحظه  -لَطیف 

 -ضَربه  -حُوض  -ریِحان  -قُنوت  -قامَت  -طُلوع 

 -لُقمه  -حَضرَت سُلیِمان  -صَف  -عُرفان  -مَریض 

 -قَرض  -طَناب  -حکایَت  -اَذیَت  -چاقُ و چله 

 -تأثیر  -جبرَئیل  -فَقیر  -لَحظه  -لَطیف  -حیِف 

 -فُروغ  -غایِب  -ریِحان  -قامَت  -غُروب  -قیام 

 -بَقیه   -صَف  -وُضو  -مَریض  -ضَربه  -حُوض 

 -اَحوال پُرسی  -بی صَبرانه  -فُرصَت   -قورت دادَن 
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راحله  -تُوضیح  -آلودگی صُوتی  -مُواظبَت –مُواظب 

 -مَشق  -وَضع  -صَبا  -صُوت  ضَبط -تَرَقه  –بوق  -

 -قالی  -صاحب  -صَحرا  -عینَک  -حاضر  -ی ناراض

 -طفل  -اشتیاق  -سَرمَشق  -ذهن  -دهقان  -انتظار 

 -نشاط  –طراوَت  -رَقص  -قَطار  -جَنگ تَحمیلی 

 -همَت  -خالق -نقاش  -حَقیقَت  -ضَرَبان  -مُراقب 

 -سَماط  -حاجَت  -صَحرا  -قُربانی  -حاتَم طایی 

 -آثار  -اَحادیث  -قُرآن  -تَحصیالت  -منَت 

 -حفظ  -مُواظب  -قَصر  -قُربان  -چطُور  -قورباغه 

 –حَریص   -صنعَت  -حافظ  -رُونَق  -مقَدَس 

مُصطَفی  -فوراً   -مَناطق    -دَقیقه   -وَطَن  -احسان

 -حَلوا  -عَلی اَکبَر شیرودی -خُوردَن قل –اَردستانی
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غوطه  -اُفُق  -حَمله وَر  -صَحنه  -مُالقات  -روح 

 -مُواظبَت  -قایِق  -صَدها کیلومتر  -حاشیه  -زَدَن 

 -اشتیاق  -فَضایی  -اَحوال پُرسی   -وَصل -صاف 

 -حَلَزون  -طُوری که  -حسابی  -عَظمَت  -نشاط 

 –بی صَبرانه     -شُوق  -حَمد -صَدَف  -مُحافظَت

 -آلودگی صُوتی  -فُرصَت  -اَحوال پُرسی  -تُوفیق 

 -حاضر  -بوق  -راحله  -مُواظب  -آزُرده  –تُوضیح 

  -سَنجاقَک   -صاحب   -صَحرا   -قالی  -عینَک 

 –دقَت  –صَف  –عادَت  –مَحَلّه  –ثَبت نام  –صَمیمی 

 –قَنادی  –مَوادغَذایی  –دکان  –مُغازه  –اَطراف 

 –مُعَرفی  –مُسابقه  –جَمعیَت  –فَضا  –عَظمَت 

 –عَصا  –خُوش حال  –احساس  -خاطرات –ناراحَت 



118 

 

 –نَظَر –بَحث  –عَالقه  –مُوضوع  –غلغلَک  –صورَت 

صنُوبَر  –صُحبَت   –مَخصوص   –تَعطیل    –حرفه ای 

 –یک دَفعه  –علَّت  –حیرَت  –قوری  –صورَتی  –

 –طَبیعَت  –طَبیب  –عَصَبانی  –ضَربُ المَثَل  –اتّفاق 

 –سَعید  –عَالوه  –مُحیط  –خواستَن  –مور ٴمَا –حاکم 

 –وَحشی  –لذَت بَخش  –قُله  –دلپَذیر  –مَسعود 

  –عُبور –قایق    –کاغَذ   –اَهَمیَت  –نشاط  –غَرق 

 خواب گُزار. -دَرس خوان  –دل خواه  -ساحل
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 !آموزگاران هُنَر جویان را این گونه امتحان می کُنَند

 ..!دیکته بنویسید.
 لَذیذی خُورده بود  .آذَر دیروز ظُهر غَذایِ 

 وَقتی زُهره آب بازی می کَرد تویِ حُوض اُفتاد .

 ما امروز دَرس حساب داشتیم وَ ضَرب را یاد گرفتیم .

 پَس از خُوردَن غَذا بایَد ظَرفهایِ کَثیف را بشوریم .

 بَعضی ها به کودَکان ظُلم می کُنَند وَ زور می گویَند .

 وَ برادَرَم نامه نوشتَم .برای پدَر وَ مادَر وَ خواهَرَم 

 مَن هَمیشه دَستهایَم را با آب وَ صابون می شویَم .

 پدَرَم اصرار می کُنَد به مَدرسه برَوَم .

 ثروَت فَقَط پول نیست، سواد هَم ثروَت اَست. 

 هَر دَقیقه شَصت ثانیه اَست .

 وَقتی غَذا حاضر می شَوَد سُفره را پَهن می کُنَم .

 کالس دَرس غایِب بود .حَسَن دیروز دَر 
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 قاشُق وَ بُشقاب زودتَر از بَقیِه سَر سُفره حاضر هَستَند .

 صابر صَبر نَکَرد غَذا آماده شَوَد . 

 .هَر بَهار درَختان غُنچه می دَهَند وَ گُل ها باز می شَوَند 

 .غُصه خُوردَن فایِده یی نَدارَد ، بایَد تَصمیم دُرُست گرفت 

 سَالمَت خُود باش . دوست خوبَم ، مُواظب

 به مُسافرَت می رَوَم . خُدا حافظ ، ایِ دوست گرامی .

 نَسیم بَهاری زَمین را زنده می کُنَد .

 انسان نَظم طَبیعَت را می فَهمَد .

 ناظم مَدرسه مُراقب شاگردان اَست .

 آدَم ظالم به بَچه خُودَش هَم رَحم نمی کُنَد .

 ند.دان مَریض وَ بیمار می شَوَمَردُم فَقیر زود تَر از ثروَتمَن

 عده ای اَز شاگردان دیر سَر کالس حاضر می شَوَند .

 امروزه عده کَمی از مَردُم دَر خانه هایِشان حُوض دارَند .

 مَصرَف مَواد مُخَدر به ساَلمَت انسان ضَرَر می رسانَد .

 . ستاَحَمید ضَبط صُوت اَحمَد را شکَسته اَست وَ به او ضَرَر زَده 
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 آواز خواندَن صدایِ قَشَنگ الزم دارَد .

 دَر بَهار وَ پاییز هَوا مُعتَدل اَست .

 دَر زمستان وَقتی یَخبَندان اَست زَمین لیز می شَوَد . 

 آب آلوده بَرایِ سَالمَت خَطَرناک اَست .

 هَوا کَثیف و پُر از دود است ! مُواظب سَالمَت خُود باشید .

 وَ  لَثه ،  واجب است .شُستُشویِ دَهان ،  دَندان 

 اَخالق وَ رَفتار مَن مثل بَرادَر بُزُرگَم اَست .

 مُثَلَث سه گوشه دارَد وَلی مُرَبَع چهارگوش اَست .

 خواهَرانَم شَبیه مادَرَم هَستَند .

 مَن صدای خَنده بَچه ها را دَر پارک دوست دارَم .

 دَر فَصل بَهار صَحرا پُر اَز گُل می شَوَد .

 عَصر آفتاب غُروب می کُنَد . هَر روز

 ان.مستهَر فَصل از سال نام مَخصوصی دارَد؛ بَهار،تابستان، پاییز، ز

 قصه هایِ مَخصوص کودَکان دَر جَهان بسیار اَست .

 قَصاب مَحَله ما آدَم بی انصافی نیست .
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 دَر جَهان آدم بی نَقص وَ عیب وُجود نَدارَد .

 د وَزَبان مادَری خُود بخوانَن هَمه کودَکان جَهان حَق دارَند به

 بنویسَند .

 آدَم خُوش حساب شَریک مال مَردُم اَست .

 وریآدَم حَسود نمی تَوانَد حکایَت هایِ زیبا را بَرای کودَکان ج

 تَعریف کُنَد که بَچه ها سَرگَرم شَوَند .

 . کَسی که حیِوان ها را دوست دارَد انسانها را هَم دوست  دارَد

 ن یَعنی سُخَن گُفتَن .صُحبَت کَردَ

 سُخَن مُحبَت آمیز دل انسان را شاد می کُنَد .

 صَحیح اَست یَعنی دُرُست اَست . 

 فُحش حَرف زشتی اَست که اَز دَهان زشت تَری بیرون می آیَد .

تش  دس جَراح شکَم را پاره می کُنَد اَما اَگَر پول نَداشته باشی از

 نجات پیِدا نمی کُنی .

 فتَن روی شنهای ساحل دَریا را دوست دارَم .مَن راه رَ

 کشوَرهایِ بسیاری دَر قاره آسیا قرار گرفته اَند .
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کوچک  به ظاهر کارهای ندادنیا  دادنمهم، اغلب به انجام  کارهایبه نتیجه رسیدن 

 بستگی دارد. 

  

کند چه بسا که توانایی کارهای بزرگ را آنکه خود را به امور کوچک سرگرم می 

                                                           ندارد. 

  

 دگی می باشیم باید به حقیقت عشق بورزیم. اگر طالب زندگی سالم و بالن

                                                                           

 است فقط باید با عینک مناسب به آن نگریست.  زیبازندگی بسیار  

  

  ها به معنای دوست داشتن خود به اندازه ی دیگری است.دوست داشتن انسان

 

 راده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی. عشق یعنی ا

  

 توانیم هدایت کنیم. ایم میما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده

  

 جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست.  

  

 هنر، کلید فهم زندگی است. 

 

 کنند. جریان شنا میتغییر دهندگان اثر گذار در جهان کسانی هستند که بر خالف 

  

  گر زیبایی را آواز سر دهی، حتی در تنهایی بیابان، گوش شنوا خواهی یافت.

  

 روند رشد، پیچیده و پر زحمت است و در درازای عمر ادامه دارد. 

  

 یابی. در جستجوی نور باش، نور را می 

  

 پذیر گردد دیدگان دیگری الزم است، دیدگانی نو. برای آنکه کاری امکان
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 شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم. 

 

 اندیشیده است. ی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز میآدمی ساخته

  

هست چیز را همان گونه که  اگر دریچه های ادراک را شسته بودند، انسان همه

 انتها.دید: بیمی

 

 کنند. طلب به تعداد افرادی که به او کمک می برده یک ارباب دارد اما جاه

  

قت ویشه هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید زیرا در عمل خواهید دید که هم

 کم و کوتاه است. 

 

 شی. نبانباید از خسته بودن خود شرمنده باشی بلکه فقط باید سعی کنی خسته آور 

 

 به کودک فال فروشی گفتند چه میکنی ؟

 کودک گفت: به کسانی که در امروز خود مانده اند ، فردا میفروشم ...

 

 کنی.هر قدر به طبیعت نزدیک شوی، زندگانی شایسته تری را پیدا می

 یما یوشیجن                                                                          

 

 هاست. زیبائی در فرا رفتن از روزمرگی

 

 ای وجود ندارد. ی خود نیست معجزهزدهبرای کسی که شگفت 

 

ی تفکر در باب خوشبختی، عشق، آزادی، عدالت، خوبی و بدی، تفکر درباره

 کند. ستی ما را دگرگون میهایی است که بنیاد هپرسش

  

 در نزدیکی دانایی منزل دارد.  انگیزی است کهآرامش، زن دل
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 هیچ چیز در زیر خورشید زیباتر از بودن در زیر خورشید نیست. 

  

 ی نیروی الیزال است. تنها آرامش و سکوت سرچشمه

  

ن را ینشادخداوندا مرا از کسانی قرار ِده که دنیاشان را برای دینشان میفروشند نه 

 .برای دنیاشان

  

 علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. 

  

   دانم. میندانم و آن اینکه هیچ من تنها یک چیز می

 قراطسُ                                                                     

  

 دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید. 

  

 نه تمام اعتمادت را. تمام محبتت را به پای دوستت بریز 

 

 نویسد. خداوند، روی خطوط کج و معوج، راست و مستقیم می

  

 تکامل و حرکت، مبنا و پیش فرض کل وجود است. 

  

 كسی كه دارای عزمی راسخ است، جهان را مطابق میل خویش عوض می كند. 

 

 بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. 

  

زند علت را در لبان فرو بسته ی خود بینی کسی به روی تو لبخند نمیاگر می

 جستجو کن. 

 

     ارزد. شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می

 قراطسُ                                                                              
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  کود قطعاً خاک و کود الزم است تا گل سرخ بروید. اما گل سرخ نه خاک است و نه

  

 االراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود. ضعیف

  

 لحظه ای که به کمال رسیدم و منور شدم، تمام هستی کامل و منور شد.

  ودا ب                                                                                  

  

 انسان باید از هر حیث چه ظاهر و چه باطن، زیبا و آراسته باشد. 

 وفان چخُوِنتُآ                                                                    

  

 ت. قلب برای اداره كردن خویش، از سرت استفاده كن و برای اداره كردن دیگران، از

  

ای تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید. پرتوه

 خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند. 

  

ه اگر جانت در خطر بود بجای پنهان شدن بکوش همگان را از گرفتاری خویش آگا

 سازی. 

  

 اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر معنی نداشت. 

  

زهایی ۀ چیما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم، درحالیکه پیوسته در اندیش

 هستیم که نداریم. 

  

 آنكه نمی تواند انتقاد می كند.  ؛انجام می دهد آنكه می تواند

 رنارد شاوِ برج جُ                                                                 

  

تی وشبخلحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خ

                                        بودند. 
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  بیشترین تأثیر افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از میان ما رفته باشند.

  

    از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. 

 ننیشتَ لبرت اَ آ                                                                          

  

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنست که بعد از هر زمین خوردنی 

 هاتما گاندیمُ                                                                برخیزی. 
 

 . اندازنداگر زمانی دراز به اعماق نگاه کنی آنگاه اعماق هم به درون تو نظر می
 

 اما وقتی شکست وقتی تو موفق میشی من با غرور به دنیا می گویم که "این دوست من است"
  و میگویم من دوست تو هستم. می خوری من کنارت میمونم و دستهایت را می فشارم

******** 

 

  حوادث                                                      
 

ورتوود ، سه همسرش را به خاك پیش از ازدواج با سیسیل نُ  رجینالد کوك

  . سپرده بود

  . به سیسیل گفت : حوادث تاسف بار

 ثروتمند بودند ؟سیسیل جواب داد : چقدر غم انگیز ، آنها 

  . زیبا رجینالد گفت : وَ

  . آن ها ماه عسل شان را در کوه های آلپ گذراندند

ر دمیدانی ، عزیزم ، شوهر اول من :» بعد ها ، سیسیل به همسرش تازه اش گفت 

  . یک حادثه تاسف بار در کوهستان کشته شد

  .جاستین مارلو جواب داد : چقدر غم انگیز

  ارك کوهنم                                                                            
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 !!! سکان را به من بده                              
نيا خدا با لبخند به من می گويد : آهای ! دوست داری برای مدتی خدا باشی و د

 برانی ؟ را

 . می گويم : البته به امتحانش می ارزد

 بنشينم ؟ کجا بايد

 چقدر بايد بگيرم ؟

 کی وقت ناهار است ؟

 چه موقع کار را تعطيل کنم ؟

 !خدا می گويد : سکان را بده به من ! فکر می کنم هنوز آماده نباشی

  

   

  پايان بحث                                   

ماه تام مردی جوان ، خوش قيافه و خوش گذران بود ، هرچند وقتی با سام که دو 

 . بود هم خانه اش شده بود شروع به جدل کرد کمی مست بود

 نمی شود . نه نميشود يک داستان کوتاه را فقط با پنجاه و پنج کلمه نوشت ، ابله "

!"  

  ! سام در جا او را با شليک گلوله ای ساکت کرد

  ". لبخند زنان گفت :" می بينی که می شود

  تری . ال تيلتُون                                                                  
 

  

  

  

 قطع يک نشانه                       
 

 . درخت طی هزار سال زيبايی باشکوهی پيدا کرده بود

 . از زلزله و خشکسالی و آتش سوزی جان سالم به در کرده بود

 . هزار سال دست نخورده و هزار سال فتح نشده باقی مانده بود

 سرکارگر با صدای بلند گفت : چقدر طول می کشد بيندازی ؟
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 . هيزم شکن گفت : فوقش دو ساعت

 !!! پس تمامش کن

 
 

 کلمه ای 88قصه کوتاه 

 سرو و گل سرخ

                 

  گل سرخ از سرو پرسيد يک روز شاخه . کردندگی می ز سرو بلند قامتی کنارشاخه گل سرخی  

 آن باال دنيا چگونه است؟ -

 : سرو با غرور پاسخ داد

ی که می بينم! ابرها نوازشم می دهند! و خورشيد هنگام طلوع به اولين کس من از اين باال همه جا را -

 !!سالم می دهد من هستم

کنده   سرو، تبديل به پس ازلحظه ای رد!آن را قطع ک و روزی هيزم شکنی با تبر به جان سروافتاد 

 !اخه گل سرخ شدش کوچکتر از ای

 : ازگل سرخ پرسيد روز بعد کنده غمگين

 آن باال دنيا چگونه است؟ -

 : و گل سرخ گفت

ی که می بينم! ابرها نوازشم می دهند! و خورشيد هنگام طلوع به اولين کس من از اين باال همه جا را -

 !سالم می دهد من هستم

 

 نه!

از نه شنيدن ديونه می شدم ، اونم مدام جواب رد می داد ، به رضا  -

ياد دادم که دست بکن تو دماغت و بمال به فرش،که حرصش در 

http://www.88-ghesse.blogfa.com/post-54.aspx
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 . بياد

چند روز پيش ، به بهانه ديدن رضا ، رفتم ديدنش .آخه مربی رضام 

. براش مرغ مينا خريدم ، پرنده دوست داره . کلی پولش شد ، ولی 

 زيد اگه بله می گفت،که نگفت و من ديونه شدم.می ار

صفحه ی حوادث امروز ، يه خبر آشنا ، پليس جنازه زنی را که   

غ ديروز به قتل رسيده را در خانه اش پيدا کرد . شاهد ماجرا، مر

 .مينا ، تکرار می کرد ) اين کارو نکن رضا(

جرا رضا معصومی،برادر مقتول، عقب مانده ذهنی و تنها مظنون ما

  .ست

بی چاره رضا !! ... نمی دونست چرا يادش دادم دست کنه تو    

 . دماغش

 

  

 خوار مگسُگل ز و رُ 

 

گل رز ناظر گل مگسخوار بود که با بی خیالی مگس بیچاره را زیر دندان 

 . های تیزش میکشت و تکه تکه می کرد

فریب رُز با عصبانیت گفت: به زشتی تو گلی ندیده ام . فقط یک مگس 

 . جر آورت را خواهد خوردبوی زَ

 

 عجب دل خوشی !!! مرا کنایه میزنی ؟

انسان ها از دیدن و استشمام بوی خوبم سرمست می شوند و با دیدن تو 
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  . حیف من که کنارت روییدم. فقط ناراحت و خسته

 . به زودی پاداش زیباییت را میگیری و از شر من راحت میشوی

 

ز را از جا کند . فریاد رز به هوا برخواست ...پسر ناگهان دستی با قدرت ر

 . گل را به معشوفش داد

 !!! بیا عزیزم ... این فقط نشانه ی عالقه ام به توست

 دختر گل رو بو کرد و از حال رفت.

ن را آپسر تعجب کرد. چون تا آن روز به گل مگس خوار دیده بود و نه 

 بوکرده بود.

**** 

                                           

 ون میرن بیرون شهر و تو چادر میخوابن،لمز با واتس  شرلوک ه  
 

لمز واتسون رو بیدار می کنه میگه: به آسمون نصفه های شب شرلوک ه  
 نگاه کن چی میبینی؟

 
 !ون: یه عالمه ستارهواتس  

 
 ولمز: از اینهمه ستاره چی می فهمی؟ه  
 

از چه نظر؟ ستاره شناسی؟ الهیات؟ فلسفه؟ از کدوم زاویه ون: واتس  
 بگم؟ تو چی میفهمی؟

 
 !ولمز: احمق! چادرمونو دزدیدنه  
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 صدای کوچ

 

 فريادهای ممتد ، در هياهوی بوق ماشين ها گم می شد. روی شاخه ای نشست.

 .ز چند پرنده ی کوچک ، نبودندج طرافش ،ا در

در پياده  خواست می آمد. يکی هم ديوانه وار صدای جيغ بچه ای که مادرش را می

 رو فرياد می زد. با اندوه چشم هايش را به آسمان خاکستری دوخت. می خواست

 .آواز بخواند تا همه صدايش را بشنوند

ی صدای آژير آمبوالنسی ، برای يک لحظه همه ی نگاه ها را به خود دوخت. صدا

اما صدايش در  گوش همه برساند!  جيک جيک زيبايش را به دست باد سپرد تا به

 .م شد. ديگر خودش هم صدايش را نمی شنيدگ مهمه ها ه صدای ميان

به  ت...به شهر و آدم هايش نگاه کرد. بال هايش را باز کرد . به آسمان پريد و رف

 !...جايی که شايد صدايش شنيده شود

 ضرر

 .می ارزدپانزده تا بيشتر برايش پول نمی دهم! بيش از اين هم ن - 

يج شيطان اين حرف را زد و شراب را سر کشيد . لحظه ای بعد مست و اليعقل و گ

 : گوشه ای افتاد . آلبرتو با خنده گفت

 !حاال شد . روح من پنجاه هزار تا قيمت دارد .... موافقی؟

 !موافقم: شيطان که مشاعرش را از دست داده بود گفت

ی از پدر سباستيانو ، شيطان را در گوشه او پولها را داد و رفت . هفته بعد ، 

 : پدر سباستيانو پرسيد خيابان ديد که زانوی غم بغل گرفته است .

 .بازار کساد است؟! خيلی ناراحت به نظر می رسی -

 !بله ... هر روز ضرر می دهم . پدر -

 از چه زمانی اين اتفاق برايت رخ داده است؟ -
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 !!ه ام شده استاز زمانی که با حقه بازها معامل -

 

 دو مورچه

دو مورچه پس از جمع آوری آذوقه از البالی دندانهای سوسمار به النه   

بازگشتند. مورچه ها برای تحسين شجاعت دو مورچه ، دور آنها حلقه زدند. 

 : مورچه اول گفت

ر من شجاع ترين موجود در عالم هستم! من به راحتی توانستم وارد دهان سوسما

هان ددندانهای او به گردش بپردازم... هر چه آذوقه دلم خواست از شوم. البالی 

در  ارم.اين جانور خارج کنم. و االن با دستی پر آمده ام. من هراسی از سوسمار ند

 .حالی که هيچ موجودی جرات نزديک شدن به او را ندارد

 :مورچه دوم ، بدون هيچ صحبتی راهش را کج کرد تا برود که مورچه ها گفتند

 چرا حرفی نزدی؟ -

 : مورچه دوم با ناراحتی گفت

 !!سوسمار نفهميد ما کی آمديم و کی رفتيم -

  

 وسوسه                              
 

 . دخترک قدم می زد که چشمش به پيرمردی در آن سوی برکه افتاد

 چه می کنی پيرمرد ؟ -

 

 ...ستايش پروردگار -

 

 . دختر نقش بست نيشخندی بر لبهای 

 ستايش ؟ برای چه ؟ برای مرگ ابدی همسرت يا رفتن تنها پسرت ؟ -

 

 .پيرمرد تکه سنگی در آب برکه انداخت

 . هر غصه ای که به زندگی من افتاد امواج آن را وسعت دوباره بخشيد -

 

 . دخترک خنديد
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وند رفته ای !! من در ای ابله ... آيا بيماری سختی که اکنون در وجود توست کورت کرده ؟ تو از ياد خدا -

 . تمام عمرم مراقب تو بوده ام ... زندگی تو را غصه ويران کرد

 

 : پيرمرد به برق چشمان دخترک نگاهی کرد و با آرامش گفت

 . اتفاقا من هم در تمام عمرم مراقب تو بوده ام

 

 

 

 فراموشی

ت نگاهش با محب مثل هر روز، شاخه ای از گل هايش را کنار او گذاشت و او مثل هميشه    

 :کرد و پرسيد

 تو مادر نداری؟ -

 .اشک در چشم های دخترک جمع شد

 دوست داری؟ من را -

 :صدای صاحب کار دخترک می آمد که برای رفتن به سرکار صدايش می کرد. زن ادامه داد

 !مثل يک مادر؟-

 .اشک های دخترک ، به سوی گل هايش روانه شدند.آرام رويش را برگرداند و رفت

 دوست داری من مادرت شوم؟ -

ر اشک هايش را با روسری رنگ و رو رفته اش پاک کرد. برگشت و به زن نگاه کرد.دلش پ

 :شد از شادی

 ...شايد دارد خوب می شود...شايد -

 :اما صدای تمسخر آميز صاحب کارش، شادی او را ازبين برد

 ...نی مادرت چيزی يادش نمی آيد! برو سر کارتک  هر کاری هم

  

 سخنرانی  

 رد:کخطابه می  -موريس  
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د. يچ نترسيد . شيطان ، مادامی که ايمانتان قوی باشد جرات نزديک شدن به شما را نداره -

 ايالت سفارش می کنم که خدا را اين حرف من فقط برای شما نيست . من به همه اهالی اين

 د.هرگز فراموش نکنند که اگر چنين باشد همنشين شياطين خواهند ش

 يکی از حضار: 

  وريس عزيز، شما خوب صحبت می کنيد. ما شما را دوست داريم.م  -

  بسيار ممنونم از شما... -

شد . نزديک خانه ،  راهی خانه ، او پس از تشويق حضار خطابه موريس به پايان رسيد .

 وش در مقابلش ظاهر شد و گفت:پ مردی ژنده

 کرديد!محفل ما را نورانی  .. امروزآفرين. -

 ممنونم. می توانم بپرسم شما کی هستيد؟ -

  ارادتمند شما ... شيطان!! -

 

 کوزه                             

در دل مه  به خواستگاريش می آمد. سماء مه امروز روز مهمی بود. پسر مورد عالقه   

کوزه ای آب نها ، هنگام خواستگاری دختر بايد در آ نتس بقط ند آب می کردند!ق سماء

 !بريزد! و اگر قطره ای آب بيرون نريزد دختر آمادگی ازدواج را دارد

ها مادر مه سماء دلشوره داشت. او از خدا خواسته بود که مشکلی پيش نيايد. باالخره پدر و

يخت رکينه را کنار گذاشته و راضی به اين وصلت شده بودند. اگر فقط يک قطره بيرون می 

 .ه سماء کوزه را آوردم شد. مهمان ها آمدند و پس از چند دقيقههمه چيز خراب می 

رون غريد و باران باريد . کوزه خيس شد وکسی نفهميد قطره ای آب به بي ناگهان آسمان 

 .ريخته است

                                            مغرور                                            

http://bahar20.sub.ir/
http://bahar20.sub.ir/
http://bahar20.sub.ir/
http://bahar20.sub.ir/
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ام انتظار داشت که همه به او احتر اال راه می رفت . به هيچ کس سالم نمی داد! سر ب          

ر به ديگران ، مفهومی نداشت! همه به خاطر قدرت و ثروت او ناچا بگذارند! برايش احترام

 .تعظيم در مقابلش بودند . اين برای مرد مغرور خيلی خوشايند بود و به اطاعت

ه ، طبق معمول مردم از روی ناچاری و ترس سر خم کرديک روز که به سمت خانه می رفت 

از قضا  احترام از او دريافت نمی کردند . و به او احترام گذاشتند در حالی که پاسخی در قبال

. اما هيچ کس دور و برش نبود که کمکش  پيچ خورد همان روز درون چاله ای افتاد و پايش

يش را ماساژ داد! مرد مغرور برای اولين بار از ت و پادر مقابلش نشس ک نفري کند . تا اينکه

 : يک نفر تشکر کرد

          !ممنونم شيطان عزيز  -

 وفاداری

  

و را به اپيرمرد در راه با يک ماشين تصادف کرد و آسيب ديد. راننده به سرعت       

 :درمانگاه رساند. پرستار زخمهای پيرمرد را پانسمان کرد و به او گفت

 !ازشما عکسبرداری شود... آقابايد   -

 :پيرمرد غمگين شد و گفت

روم ا میعجله دارم ... نيازی نيست. همسرم در خانه سالمندان است و من هر صبح به آنج -

 .خورم. بگذاريد برومو صبحانه را با او می

 

 :دكتر به او گفت

 .دهيمخودمان به او خبر می -

 :پيرمرد با اندوه گفت

  !شناسدو حتی مرا هم نمیا  رد.او آلزايمر دا  -

 :پرستار با حيرت گفت

 روی؟پس چرا هر روز پيش او می  -

 :پيرمرد با صدايی كه ازعشق لبريزبود گفت

د اورا تنها او تنها عشق من است ونباي .دانماگر چه او مرا نمی شناسد اما من که می -

 ...بگذارم
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 سرما                          

رد كردن هوا سرما داشت آخرين زورش را براي س سرد زمستان رو به پايان بود .فصل       

 .داشتندبرفهايي كه قدرت آدم برفي شدن ن هر از گاهي برفي يا باراني مي باريد . مي زد .

يكي از آخرين شب های سرد سال سرما داشت از كوچه ها وخيابان ها مي گذشت كه در 

بت رم صحرا ديد.سرما رفت ومهمان پيرمرد شد.آنها آنقدر گ یگوشه اي از خيابان مرد كهنسال

 . شدند كه سرما آخرين زوری که در بازويش باقی مانده بود را خرج پيرمرد کرد

جا صبح زود مردمي كه از آن ساعتی بعد که پيرمرد آرام گرفت سرما هم از آن شهر رفت.

ك مرد يهايي كه هيچ وقت به درد  سكه عبور مي كردند سكه اي هم كنار پيرمرد مي گذاشتند.

 يخ زده نمي خورد

 . 

 

                                    صورتی                              

 .خودش و به کوچه ي علي چپ ميزنه، داره زير چشمي من و ميپاد

 .ميخواد بگه تو رو نگا نمي کنم ،...هي اون طرف و نيگا مي کنه

 !!!...هه

 قشنگي پوشيده؛صورتيچه لباس 

 حتما فهميده من رنگ صورتي رو دوست دارم

....... 

 ...دستش و رو لباش گذاشت و بوسه اي حواله ي اون سمت کرد

 .بلند شدم و جلو تر رفتم

 پسر همسايه کفتر هاش و پر مي داد

 ...اون که رنگ صورتي دوست نداره!؟
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 فرمان          

ن ودند . با ايبژنرال آلوارو صادر می شد . همه منتظر دستور  فرمان حمله بايستی توسط     

صدای تلفن بلند  در اين لحظه مستقر در شهر بود! دستور امکان مرگ هزارن انسان بی گناه

 : شد . منشی گفت

 !قربان ، همسرتان هستند  -

 : از گوشی پخش شد گريه با  ، چند لحظه بعد صدای همسر ژنرال 

چه  رما... می گويند اميدی به زنده ماندن ماريو نيست!... خدايا مگ ارستان!زود بيا بيم ... -

 !رمپسرم!... پس ، دهيم؟!... خداياب گناهی کرده ايم که بايد تاوان

 : و گفت رهنگ مانوئل وارد اتاق شدس ر داد .س ا ناراحتی فريادی ب  ژنرال 

 !قربان فرمان بدهيد - 

 : رياد زدف اشک ريزان ژنرال

 !!را متوقف کنيد زود جنگ   -

  .درجه شد ژنرال همان روزخلع 

 

                                  کاغذ سفيد                                    

 !" " هيچمعلم ادبيات موضوع انشا ء بچه ها را تحويلشان داد . 

رگه بمعلم  " سفيد بود !دو روز بعد بچه ها نوشته هايشان را تحويل دادند. اما برگه " اريک 

 : سفيد اريک را نگاهی انداخت و از او دراين خصوص توضيح خواست . اريک گفت

 !اين انشاء من است با موضوع هيچ -

 : معلم پرسيد

 چقدر فکر کردی تا به اين نتيجه رسيدی؟ -

 : اريک با خونسردی گفت
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 !!يک شبانه روز... آقا -

ند . يک بودرا ثبت کرد! تعدادی از بچه ها که شاهد نمره ارمعلم پای کاغذ اريک نمره پانزده 

 : اعتراض کردند . و معلم گفت

ت! اين اريک يک شبانه روز وقت گذاشته و انديشيده ، تا به اين نتيجه جالب رسيده اس -

 !نمره حق اوست

 

 آزادی

ی جشنواره ، به تماشای جشنواره پرندگان خانگی رفته بودم . در انتها       

 : رابينسون مدير برگزاری مراسم ، به همه شرکت کنندگان گفت

 ! من پرندگان شما را می خرم . هر چقدر که قيمت داشته باشند -

د زدن خيلی از شرکت کنندگان پذيرفته و با فروش پرندگان خود ، پول خوبی به جيب

ری دا. پس ازآن ، رابينسون در مقابل ديدگان بهت زده مردم ، قفس پرندگان خري

را  شده را باز کرده و همه آنها را آزاد نمود! اصال منظور اين کار رابينسون

  : نفهميدم . تا اينکه روز بعد با اين خبر دروزنامه مواجه شدم

 زاديشآرابينسون بيگناه پس از بيست و پنج سال از زندان آزاد شد . او به پاس  "

 مت را، خيلی از پرندگان گرانقياز زندان ، با برگزاری جشنواره پرندگان خانگی 

 " !آزاد نمود

  دزد عروسک ها                                 

مه دزد های رو دیدم. فکر می کردم ه "ساله بودم که فیلم "دزد عروسک ها سه یا چهار
 .عالم مثل آقا دزده تو فیلم هستند

 .ستم گرفتددزد شکل بچه کالس پنجمی بود که آبنباتم رو به زور از  سالم که بود، هفت

 د به دست اونشکل همسایه باالییمون شد که یه روز پلیس دستبن دوازده ساله که شدم، دزد
 .رو برد

رسیدم، دزد شکل صاحب مغازه ای بود که من پیشش کار می کردم.  به بیست سالگی که
 .می فروخت و حقوق من را هم نصفه می داد قیمتاجناس رو دوبرابر 

http://naghlha.mihanblog.com/post/62
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 ین شکلی هم گفتم: یعنی ممکنه دزد ا یه شب که داشتم به آیینه نگاه می کردم پیش خودم

 باشه؟

 

 

 ینینشتَ اَ 

ای به دو چرخ که ی نقلیهبه هنگام سفر اینشتین به ژاپن، یک ریکشاو) وسیله

های باریک و دادند تا در خیابانرار کشد( در اختیار انیشتین قانسانی آن را می

  .های ناهموار از آن استفاده کندراهکوره

 نمی انیشتین نپذیرفت و گفت: من هیچگاه از انسان دیگری به جای حیوان استفاده

 !دهم او من را حمل کندکنم و اجازه نمی

 

 واژگان:ارزشمنـد تـرین 
 

 است... آن را تمرین کن "گذشت "سازنده ترین کلمه 

 .است...آن را بکار ببند "ما "پر معنی ترین کلمه 

 .است... به آن ارج بنه "عشق"عمیق ترین کلمه  

 .است...از بین ببرش "تنفر "بی رحم ترین کلمه 

 .است...بآ آن بازی نکن "هوس "سرکش ترین کلمه 

 .کندوری است...از ان  "من "ود خواهانه ترین کلمهخ

 ...ان را فرو ببراست. "خشم"ناپایدارترین کلمه  

 .است...با آن مقابله کن"ترس"بازدارترین کلمه  

 .است... به آن بپرداز"کار"با نشاط ترین کلمه  
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 .است... آن را بکش"طمع"پوچ ترین کلمه  

 .است... به آن امیدوار باش "امید"روشن ترین کلمه  

 .است... آن را نخور"حسرت"ضعیف ترین کلمه  

 .است... آن را فراگیر"دانش"تواناترین کلمه  

 .است...آن را داشته باش"پشتکار"محکم ترین کلمه  

 .است... بشکنش"غرور"سمی ترین کلمه  

 .است... به امید آن نباش"شانس"سست ترین کلمه  

 .است... دنبالش نرو"شهرت"شایع ترین کلمه  

 .است...آن را حفظ کن"لبخند"لطیف ترین کلمه  

 .است... از آن فاصله بگیر"حسادت"حسرت انگیز ترین کلمه  

 .است... آن را ایجاد کن"تفاهم"ضروری ترین کلمه  

 .است... به آن اهمیت بده"سالمتی"سالم ترین کلمه  

 .است... به آن اعتماد کن"اطمینان"اصلی ترین کلمه  

 .است... مراقب آن باش"بی تفاوتی"بی احساس ترین کلمه  

 .ت... از آن سوءاستفاده نکناس"رفاقت"دوستانه ترین کلمه  

 .است... با ان روراست باش"راستی"زیباترین کلمه  

 .است... یک رنگ باش"دورویی"زشت ترین کلمه  

 است... دوست داری با تو چنین کنند؟"تمسخر"ویرانگرترین کلمه  

 .است... برایش ارزش قایل شو"احترام"موقرترین کلمه  
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 .ه آن برساست... ب"آرامش"آرام ترین کلمه  

 .است... حواست را جمع کن"احتیاط"عاقالنه ترین کلمه  

است... اجازه نده مانع "محدودیت"دست و پاگیرترین کلمه  

 .پیشرفتت بشود

 .است... وجود ندارد"غیرممکن"سخت ترین کلمه  

است...مواظب پلهای پشت سرت "شتابزدگی"مخرب ترین کلمه  

 .باش

 ....آن را با نور علم روشن کناست"نادانی"تاریک ترین کلمه  

 .است...آن را نادیده بگیر"اضطراب"کشنده ترین کلمه  

 .است... منتظرش باش"انتظار"صبورترین کلمه  

 .است... بگذاروبگذر"انتقام"بی ارزش ترین کلمه  

 .است... سعی خود را بکن"بخشش"ارزشمندترین کلمه  

در آن نهفته  آست... راز زیبائی"خوشروئی"قشنگ ترین کلمه  

 .است

 .است... اصال سخت نیست"پاکیزگی"تمیزترین کلمه  

 .است... سر عهدت بمان"وفاداری"رساترین کلمه 

است...بدان که همیشه جمع بهتر از "گوشه گیری"تنهاترین کلمه 

 .فرد بوده

است... زندگی بدون هدف روی آب "هدفمندی"محرک ترین کلمه 
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 .است

 .است... پس پیش به سوی آن"موفقیت"و هدفمندترین کلمه  ....

 
 

 داستان واقعی معجزه لبخند 

 نت اگزوپریسَ                                                           

 

شناسند. اما اثر سنت اگزوپری را می« شاهزاده کوچولو»بسیاری از مردم کتاب 

 .جنگید وکشته شدها شاید همه ندانند که او خلبان جنگی بود و با نازی

قبل از شروع جنگ جهانی دوم اگزوپری در اسپانیا با دیکتاتوری فرانکو 

ند گردآوری ای به نام لبخآور خود را در مجموعههای حیرتجنگید. او تجربهمی

 .کرده است

 . نویسد که او را اسیر کردند و به زندان انداختنددر یکی از خاطراتش می

 :نویسد می

ودم. مطمئن بودم که مرا اعدام خواهند کرد به همین دلیل بشدت نگران ب»       

ها که حسابی هایم را گشتم تا شاید سیگاری پیدا کنم که از زیر دست آنجیب

های لرزان آن را هایم را گشته بودند در رفته باشد یکی پیدا کردم و با دستلباس

ها به زندانبانم نگاه کردم. او نردهشتم از میان هایم گذاشتم ولی کبریت ندابه لب

 .حتی نگاهی هم به من نینداخت درست مانند یک مجسمه آنجا ایستاده بود

 «هی رفیق کبریت داری؟»فریاد زدم..

تر که آمد و هایش را باال انداخت و به طرفم آمد. نزدیکبه من نگاه کرد شانه

 .دوخته شدن اختیار نگاهش به نگاه مکبریتش را روشن کرد بی
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 دانم چرا؟لبخند زدم و نمی

شاید از شدت اضطراب، شاید به خاطر این که خیلی به او نزدیک بودم و 

 .توانستم لبخند نزنمنمی

او  م کهدر هر حال لبخند زدم وانگار نوری فاصلۀ بین دلهای ما را پر کرد میدانست

ها گذشت و به میلهمای لبخند من از خواهد ولی گربه هیچ وجه چنین چیزی را نمی

های او هم لبخندی شکفت سیگارم را روشن کرد ولی نرفت و او رسید و روی لب

 .بخند زدلهایم نگاه کرد و همانجا ایستاد مستقیم در چشم

 بخندلمن حاال با علم به اینکه او نه یک نگهبان زندان که یک انسان است به او 

 بچه داری؟» ود پرسید زدم. نگاه او حال و هوای دیگری پیدا کرده ب

ام را به او های لرزان کیف پولم را بیرون آوردم و عکس اعضای خانوادهبا دست

 . . . آره ایناهاش»نشان دادم و گفتم

ها و آرزوهایی که برای هایش را به من نشان داد و دربارۀ نقشهاو هم عکس بچه

 .ها داشت برایم صحبت کردآن

ام را نبینم. ترسم دیگر هرگز خانوادهفتم که میهایم هجوم آورد گاشک به چشم

 .شوندهایم چطور بزرگ میدیگر نبینم که بچه

آنکه که حرفی بزند، قفل در سلول های او هم پر از اشک شدند. ناگهان بیچشم

به  ن کهمرا باز کرد و مرا بیرون برد. بعد هم مرا به بیرون زندان و جادۀ پشتی آ

 .کرد شد هدایتشهر منتهی می

 .ای حرف بزندآنکه کلمهنزدیک شهر که رسیدیم تنهایم گذاشت و برگشت. بی

 !یک لبخند زندگی مرا نجات داد
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ن انماچه بسا یک لبخند نیز زندگی ما را دگرگون کند. پس بیایید لبخند را از لب

 . دور نکنیم

 

 

 کوتاهداستان  

 این خانه آدم دارد
 

 :عزیز نسینثرا

وقتی از مدرسه به خانه برگشتم متوجه شدم وضع غیر عادیه . دو چند روز پیش ...

شپزخانه بوی غذاهای خوشمزه می اومد آتا فرش نو توی سالن پهن بود و از توی 

 چه خبره مهمان داریم؟ _.از مادرم پرسیدم: 

 ره رییس پدرت امشب میاد اینجاآ  _

 ییسش خوب نیست از شنیدن خبر خیلی ترسیدم چون می دانستم میانه پدرم و ر

و ممکن بود دعواشون بشه ) پدرم همیشه پشت سر رییسش بد می گفت و بدی 

 دم دروغگو و متغلب و حقه بازیهآها شو می شمرد. همیشه می گفت که رییسش 

...) 

 : با تعجب گفتم

 این مرتیکه پست فطرت می خواد بیاد خونه ما چه کار؟ _

 : مادرم لب هاشو گاز گرفت

 یه می زنی پسر اون مرد بزرگیهاین چه حرف _

 . هر کی هست باشه به ما چه مربوط . پدرم ازش خوشش نمیاد _
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 . اختالف هاشون تمام شده رییس می خواد شغل مهمی به پدرت بده _

شپزخانه زد . بعد رفت آمد . اول سری به آعصر پدرم زود تر از همیشه به خانه 

ز حاضره رفت جلوی پنجره و در سالن را نگاه کرد . وقتی مطمئن شد همه چی

 ! مدن رییس مشغول کشیک دادن شدآانتظار 

شد و هنوز نیامده بود .  7رییس گفته بود ساعت شیش میام ... ولی ساعت نزدیک 

پدرم شروع به غرغر کردن کرد : )) نمی دونم این مرتیکه کجا مونده ؟ چرا نیومد 

 ؟((

ی تونم بنویسم .مادرم فاطی را بعد هم چند تا فحش رکیک به رییس داد که نم

صدا زد و چیزهایی را که باید جلوی مهمان رعایت می کرد بهش یاد داد )) دختر 

بروی ما را ببری . مبادا انگشت توی دماغت کنی . اگر آجان نکنه پیش مهمان 

سرفه ت گرفت دستت را بگیر جلوی دهنت . چیزی زمین افتاد بر نداری بخوری 

 (؟ یه وقت نگی )ها(

 پس چی بگم ؟ _

بگو ))بله(( هیچ وقت ))بله(( را فراموش نکن .هر حرفی را با ))بله(( شروع کن  _

 . و با ))بله(( ختم کن

باد آپدرم هنوز داشت پشت پنجره کشیک می کشید و از ناراحتی و خستگی جد و 

 . رییس را دم فحش بسته بود

پدرم جلوی اون هم اون ها را  پیش خودم گفتم : )) خدا کنه نیاد . اگه بیاد ممکنه

 بگه و دعوا شون بشه((

همین موقع صدای بوق ماشینی از تو کوچه اومد .پدرم که داشت توی اتاق قدم می 

 !زد دوید جلوی پنجر و ذوق زده داد کشید : اومدش

از پنجره بیرون را نگاه کردم . ماشین شیکی جلوی خونه ما وایستاده بود . از ترس 
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تاپ می کرد . توی فکر بودم اگه دعواشون بشه چه کار کنم ؟ دلم داشت تاپ 

 . تصمیم گرفتم اگر دعواشون شد از عقب با یک چیزی محکم بزنم تو سر رییس

پدرم در را باز کرد و رفت پایین . من از باال داشتم نگاه می کردم . توی کوچه 

رییس . ولی بعد پدرم تا کمر دوال شد! خیال کردم می خواد سنگ برداره بزنه کله 

 ! فهمیدم داره بهش تعظیم می کنه

مدند باال شنیدم پدرم می گفت : )) قربان خیلی چشم به راه آوقتی هم از پله ها 

 ((! بودیم ! واقعا بنده نوازی فرمودین

قای رییس را گرفت و به جا آبا این صحبت ها وارد ساختمان شدند . پدرم پالتوی 

ن که کنار دیوار هاج و واج ایستاده بودم گفت: ))چرا ویزان کرد و بعد به مآرختی 

 دست عمو جان را نمی بوسی ؟((

 . قای رییس را ببوسمآمجبور شدم دست 

قای رییس حرف می زد . دو نفری رفتند توی اتاق آپدرم مرتب داشت از محاسن 

... مد : )) درسته ... اطاعت میشه آ. مدتی پچ پچ کردند . گاه گاهی صدای پدرم می 

 (( .. هر طور امر بفرمایین ... با کمال میل

مادرم رفت توی اتاق و گفت : )) یک شام ناقابلی تهیه کردیم ... بفرمایین سر 

 (( . سفره

 . رییس پدرم سرش را تکان داد و گفت : )) نه من نمی تونم بیرون چیزی بخورم

)) 

ر زحمت و کلی پیش خودم گفتم بیچاره مادرم این همه زحمت کشیده و با هزا

  .قرض و قوله غذا تهیه کرده حاال یارو ناز می کنه و نمی خواد شام بمونه

قای رییس را برای شام نگه آیه و خواهش تمنا آباالخره پدرم با هزار قسم و 

داشت . وقتی رفتیم سر میز اینقدر از ادا و اطوار رییس پدرم لجم گرفته بود که 
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 . اش کنم . از ناراحتی تمام تنم می لرزید می خواستم گلویش را بگیرم و خفه

 (( . قای رییس پر کنآپسر لیوان را برای  _پدرم گفت : )) 

قای رییس ناراحت نشود . اما از بدبختی آدقت می کردم دستم به لیوان نخورد و 

 . ب ریخت روی سفرهآیکهو دستم لرزید و 

 (( ش می بارهتیآمادرم عصبانی شد و گفت : )) از دست و پای این بچه 

ب ریختن بلد آپدرم هم پشت بندش را گرفت و گفت : )) بچه به این بزرگی 

 (( . نیست

ب بشم . پدرم دستمال را پیش برد سفره را خشک آمن از خجالت نزدیک بود 

 . قای رییسآکند زد ظرف ساالد را برگرداند روی لباس 

.(( و به سرعت بلند شد ریخت رو لباستون  عالم خاک واه))  کند ̓̉مادرم لب هاش

قای رییس را پاک کند پاش گیر کرد به میز و بشقاب سوپ فاطی ریخت آتا لباس 

 . رو پاش . فاطی گریه کرد

مادرم عصبانی شد و سر فاطی داد کشید: )) هیس ! بچه جلوی مهمان گریه نمیکنه 

و .(( فاطی طفلکی سعی می کرد صداش در نیاد . بغض توی گلوش گیر کرده بود 

 (( !نسخه می زد

قای رییس که از فرط ناراحتی دستش می لرزید نمکدان را برداشت خواست به آ

غذاش نمک بزند ، در نمکدان شل بود وا شد ، تمام نمک توی نمکدان ریخت تو 

غذاش . مادرم به کلی دست و پاش و گم کرده بود و نمی دانست چه کار کند . 

کردم و الحمد هلل سالمت از سر میز بلند  فقط من بودم که سر سفره اشتباه نمی

 . شدم
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 چند سالته؟ _قای رییس از من پرسید : آوقت خوردن قهوه 

 چون مادرم خیلی سفارش کرده بود که هر حرفی می زنم با ))بله(( شروع کنم

 ... بله ... یازده سال ... بله _جواب دادم : 

 کالس چندمی؟ _رییس خنده ی بلندی کرد و پرسید : 

 ... بله ... پنجم ... بله ... می روم ... بله _

 وقتی بزرگ شدی می خواهی چه کاره بشی ؟ _

 ... بله ... نویسنده ... بله _

 ! فرینآ _

از  بعدش همه سکوت کردیم و مادرم با اشاره ی چشم و ابرو بهم فهماند که باید

.. .نم تشکر می ک قای رییس تشکر کنم . من هم با صدای لرزانی گفتم : )) بله ...آ

ی قای رییس فکر کرد داریم مسخره اش می کنیم خیلی ناراحت شد ول((آبله ... 

رفه به روی خودش نیاورد . پدرم برای اینکه سوتفاهم را از بین ببرد چند تا س

 کرد و می خواست حرفی بزند که فاطی با اعتراض گفت :

 (( ! دم جلوی مهمون اینجوری سرفه نمی کنهآ.  دهنت جلوی بگیر ̓)) بابا دستت 

مادرم که دید گند کار داره در میاد دستپاچه شد و برای اینکه جریان را درست 

 (( . برو بیرون _کنه به فاطی گفت: )) 

فاطی خیال کرد منظور مادرم اینه که برو توالت برای همین با اعتراض گفت : )) 

 ((! ادبیهمامان این کارها جلوی مهمون بی 

قای رییس دیگه نتونست تحمل کنه با اخم و عصبانیت بلند شد و بدون خدا آ

حافظی رفت . پدرم دنبالش دوید ! مادرم هم که با دست صورتش را می کند گفت 

 (( . بردین ̕برومونآ: )) خدا ذلیلتون کنه . 
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ال می پدرم برگشت . با تاسف زیر لب غر غر می کرد که : )) به جهنم که رفت خی

 (( ! کنه کیه

 من گفتم : ))پس چرا اینقدر بهش تعظیم می کردین ؟((

  !شپزخانه تو دهنش فلفل بریزهآسیلی محکمی بهم زد و مادرم فاطی را برد م پدر
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داستان آن دلقک گرسنه ای که در پست ترین محالت لندن آواز می خواند و می رقصید و 

رسنگی را چشیده ام . من درد بی صدقه جمع می کرد . این داستان من است . من طعم گ

من رنج آن دلقک دوره گرد را که اقیانوسی از غرور  ،خانمانی را چشیده ام . و از اینها بیشتر 

احساس کرده  ،اما سکه صدقه رهگذر خودخواهی آن را می خشکاند  ،در دلش موج می زند 

 .ام

 

د حرفی زد . داستان من به کار تو با اینهمه من زنده ام و از زندگان پیش از آنکه بمیرند نبای

از تو حرف بزنیم . به دنبال تو نام من است؛:چاپلین . با همین نام چهل سال بیشتر  ،نمی آید 

  . خود گریستم ،مردم روی زمین را خنداندم و بیشتر از آنچه آنان خندیدند 

  .تنها رقص و موسیقی نیست ،ژرالدین در دنیایی که تو زندگی می کنی 

آن تحسین کنندگان ثروتمند را  ،ه شب هنگامی که از سالن پر شکوه تأتر بیرون میایی نیم

حال  ،بپرس  ،اما حال آن راننده تاکسی را که ترا به منزل می رساند  ،یکسره فراموش کن 

چک بکش  ،زنش را هم بپرس.... و اگر آبستن بود و پولی برای خریدن لباس بچه اش نداشت 

فقط این  ،شوهرش بگذار . به نماینده خودم در بانک پاریس دستور داده ام  و پنهانی توی جیب

بی چون و چرا قبول کند . اما برای خرجهای دیگرت باید صورتحساب  ،نوع خرجهای تو را

  . بفرستی

و دست کم روزی یکبار با  ،با مترو شهر را بگرد . مردم را نگاه کن ،با اتوبوس  ،گاه به گاه 

دخترم ، نه بیشتر ،هنر پیش از  -ن هم یکی از آنانهستم ." تو یکی از آنها هستی خود بگو :" م

  .آنکه دو بال دور پرواز به آدم بدهد ، اغلب دو پای او را نیز می شکند

و وقتی به آنجا رسیدی که یک لحظه ، خود را بر تر از تماشاگرانرقص خویش بدانی ، همان 

تاکسی خود را به حومه پاریس برسان . من آنجا را  لحظه صحنه را ترک کن ، و با اولین

خوبمی شناسم ، از قرنها پیش آنجا ، گهواره بهاری کولیان بوده است. در آنجا ، رقاصه هایی 

مثل خودت را خواهی دید . زیبا تر از تو ، چاالک تر از تو و مغرور تر از تو . آنجا از نور 

  .ه " خبری نیستکور کننده ی نورافکن های تآتر " شانزلیز

نور افکن رقاصگان کولی ، تنها نور ماه است نگاه کن ، خوب نگاه کن . آیا بهتر از تو نمی 

 رقصند؟

  . اعتراف کن دخترم . همیشه کسی هست که بهتر از تو می رقصد

همیشه کسی هست که بهتر از تو می زند .و این را بدان که درخانواده چارلی ، هرگز کسی 

  . نبوده است که به یک کالسکه ران یا یک گدای کنار رود سن ، ناسزایی بدهدآنقدر گستاخ 

من خواهم مرد و تو خواهی زیست . امید من آن است که هرگز در فقر زندگی نکنی ، همراه 

این نامه یک چک سفید برایت می فرستم .هر مبلغی که می خواهی بنویس و بگیر . اما همیشه 

ی ، با خود بگو : " دومین سکه مالمن نیست . این مال یک فرد وقتی دو فرانک خرج می کن

  ".گمنام باشد که امشب یک فرانک نیاز دارد

  .همه جا خواهی یافت ،اگر بخواهی  ،جستجویی الزم نیست . این نیازمندان گمنام را 

برای آن است که ازنیروی فریب و افسون این بچه  ،اگر از پول و سکه با تو حرف می زنم 

بخاطر  ،و همیشه و هر لحظه ،من زمانی دراز در سیرک زیسته ام ،های شیطان خوب آگاهم

اما این حقیقت را با تو  ،نگران بوده ام ،بند بازانی که از روی ریسمانی بس نازک راه می روند
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بیشتر از بند بازان بر روی ریسمان نا  ،می گویم دخترم : مردمان بر روی زمین استوار

 وط می کنند . شاید که شبی درخشش گرانبهاترین الماس این جهان تو را فریب دهدسق ،استوار 

. 

  .و سقوط تو حتمی است ،ریسمان نا استوار تو خواهد بود  ،این الماس  ،آن شب

آن روز تو بند بازی ناشی خواهی بود  ،چهره زیبای شاهزاده ای تو را گول زند ،شاید روزی 

  .سقوط می کنندهمیشه  ،و بند بازان ناشی 

این الماس  ،زیرا بزرگترین الماس این جهان آفتاب است و خوشبختانه  ،دل به زر و زیور نبند

اما اگر روزی دل به آفتاب چهره مردی بستی ، با او  ..............بر گردن همه می درخشد

بهتر از من می یکدل باش ، به مادرت گفته ام در این باره برایت نامه ای بنویسد . او عشق را 

شناسد. و او برای تعریف یکدلی ، شایسته تر از من است . کار تو بس دشوار است ، این را 

  . می دانم

به روی صحنه ، جز تکه ای حریر نازک ، چیزی بدن ترا نمی پوشاند . به خاطر هنر می توان 

چیز و هیچکس  لخت و عریان به روی صحنه رفت و پوشیده تر و باکره تر بازگشت . اما هیچ

  .دیگر در این جهان نیست که شایسته آن باشد که دختری ناخن پایش را به خاطر او عریان کند

  . برهنگی ، بیماری عصر ماست ، و من پیرمردم و شاید که حرفهای خنده دار می زنم

  .اما به گمان من ، تن عریان تو باید مال کسی باشد که روح عریانش را دوست می داری

نیست اگر اندیشه تو در این باره مال ده سال پیش باشد . مال دوران پوشیدگی . نترس ، این بد 

 .....ده سال ترا پیر تر نخواهد کرد

 

 

   نچارلی چاپلي                                               

        

 خری که مدال گرفت

 

عزیز نسیننویسنده :   

بهرام حسینیبرگردان :   

 
 …بود دالک موشه بود، دالل شتره که زمانها آن در …بود یکی نبود، در زمانهای خیلی قدیمیکی 

پادشاهی حکومت می کرد. در سرزمین تحت فرمانروایی این پادشاه، گویا آفتاب  نیسرزمی در

دمکراسی طلوع کرده بود و با شکفتن برگ های سرسبز درخت آزادی در خاک آن دیار، کشورش 
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 .شده بود. آدمیان را درآن سرزمین هیچ غم واندوهی نبودچون گلستان 

بال به دور، پس از سالیانی، روزی قحطی غیر قابل وصفی دراین سرزمین روی داد. مردمانی که در 

وفور ناز و نعمت زندگی می کردند به نان شب محتاج شده و حتی در حسرت یک تکه نان خشک 

 .بودند

مردم را از پای درخواهد آورد، برای مقابله با آن به فکر یافتن پادشاه که فهمیده بود این قحطی 

چاره ای افتاده بود. باالخره راهی یافته و جارچیانی را برای ابالغ فرمانش به چهار سمت کشورش 

فرستاده بود. جارچیان محله به محله، کوچه به کوچه، به تمام گوشه و کنارشهر سرکشیده و چنین 

 :جار می زده اند

 ای فایده آن به و کرده خدمتی وطنش و دولت به هرکس …!باشید آگاه و بدانید! …مردم ای -

هر چه زودتر به قصر برساند! پادشاه مان، سرورمان به آنها مدالهای افتخار خواهد  را خود رسانده،

 …!داد

پادشاه مردم، گرسنگی، درد و فقر، قرض و نداری را فراموش کرده، به عشق گرفتن مدال افتخاراز 

راهی قصرشده بودند. پادشاه به میزان ارزش خدمت هرکس، انواع و اقسام مختلفی از مدالها را در 

نظر گرفته بود. در درجه اول مدالی با ستاره طالیی، در درجه دوم مدالی که آب طال داده شده بود، 

مدال مفرغی، در  در درجه سوم مدالی با روکش نقره، در درجه چهارم مدال آهنین، در درجه پنجم

 …درجه ششم مدال مسین و در درجه هفتم مدالی از حلبی

هر کس که خود را به قصررسانده بود، مدالی نصیبش شده بود. سرانجام در سرزمین این پادشاه 

چنان وضعی پیش آمده بود که بخاطرساختن مدال حتی خرده های آهن و مس و حلبی نیز نمانده 

یشه ای آویخته از گردن قاطر فروشنده دوره گرد، بر روی سینه های بود. مدالها چون منجقهای ش

 .باد کرده ازغرور مردم آویزان بودند

گاوی که خبر اهدای مدال از طرف پادشاه به هرکس را شنیده و مدالهای گوناگون آویخته از سینه 

 :های بادکرده انسانها را دیده بود، با خود گفته بود

 !من است در واقع، دریافت مدال حق

 .و برای همین هم مصمم به گرفتن مدال از پادشاه شده بود

گاو با چنین فکری در سر، در حالیکه از گرسنگی پوست و استخوان شده و شکمش به پشتش 

چسبیده بود، دوان دوان و سراسیمه خود را به دروازه قصر رسانده و به رئیس محافظ دروازه قصر 

 :چنین گفت

 !ه گاوی میخواهد ایشان را ببیندبه پادشاه خبردهید ک
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 !محافظان در صدد دک کردن گاو برآمده بودند، اما گاو قدم از قدم برنداشته بود

 …!تا پادشاه را نبینم از جایم تکان نمیخورم -

 .گاو این را گفته و شروع به موع موع کرده بود

 :محافظان اجباراً، خبر به پادشاه برده بودند که

 …گانتان، گاوی میخواهد به خدمت برسدسرور ما، از بنده 

 :پادشاه با گفتن اینکه: این دیگر چه جور گاویست؟ امر کرد

 …بگذارید بیاید ببینم این دیگر چه میخواهد

 :پادشاه گاو را به حضور پذیرفته و خطاب به او گفته بود

 …موع موع کن ببینم چه میخواهی؟

 :بودگاو در مقابل این پرسش شاه چنین پاسخ داده 

 .سلطان من، چنانچه شنیده ام به همه مدال داده ای، من هم از شما مدالی میخواهم

 :پادشاه با شنیدن این حرفها، فریاد برآورده بود که

 ؟…به چه حقی از من مدال میخواهی؟ مگر چه خدمتی به این وطن کرده ای که بهت مدال بدهم

 :درآن موقع گاو با گفتن

 !سرور من

 .رده بودشروع به صحبت ک

اگر من الیق گرفتن مدال نیستم پس چه کسی الیق آن است؟ من به انسانها بیش از این چه  -

خدمتی بکنم؟ گوشتم را میخورید، شیرم را مینوشید، پوستم را می پوشید، حتی از پهن ام نیز 

 ؟نگذشته آن را هم استفاده می کنید. برای دریافت یک مدال حلبی بیش از این چه باید بکنم

پادشاه خواسته گاو را برحق دانسته و به او مدالی از درجه دوم داده بود. گاو با مدالی آویخته از 

 .گردن، خوشحال و رقص کنان، در حال بازگشت از قصر به قاطری برخورده بود

 !سالم به برادرم گاو -

 !سالم به برادرم قاطر -

 ازکجا می آیی؟ علت این خوشحالیت چیست؟ -

که اتفاق افتاده بود یکایک تعریف کرد. قاطر با شنیدن اینکه گاو از پادشاه مدال گرفته،  گاوآنچه را

 .هیجانزده و چهارنعل خود را به قصر رسانده و به محافظان چنین گفته بود

 …!پادشاه مان، سرورمان را میخواهم ببینم -

 :محافظان در پاسخ گفتند -
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 .این ممکن نیست

 .برده از اجدادش شروع به جفتک اندازی به دروازه قصرکرده بود اما قاطر با عناد به ارث

 :زمانی که محافظان اوضاع را چنین دیدند آنرا به عرض پادشاه رساندند، او چنین دستور داد

 …بگویید بنده ام قاطر،هم بیاید ببینم چه میخواهد؟ -

دست و دامن پادشاه خواسته قاطر به حضورپادشاه رسیده و سالم قاطرانه ای کرده و پس از بوسیدن 

 :خود را که گرفتن مدالی از وی بود بیان نمود. پادشاه چنین پرسید

 تو چه خدمتی به این وطن کرده ای که از من مدال می خواهی؟ -

ای فرمانروای من! دیگر بیش از این چه بکنم؟ مگر من همان نیستم که توپ و تفنگهایتان را در -

کسی جز من در صلح فرزندانتان را بر پشتش سوار می کند؟ اگر  جنگ بر پشتش حمل میکند؟ چه

 .من نباشم تمامی کارهایتان لنگ می ماند

 :پادشاه قاطر را نیز برحق دانسته ودستور میدهد

 !به بنده ام قاطر نیز مدالی از درجه یکم بدهید -

 ....!وردقاطر که بسیار خوشحال بود و چهارنعل در حال بازگشت از قصر، به خری برمیخ

 خر با دیدن قاطر گفت: سالم برادرزاده

 قاطر هم گفت: سالم عموجان -

 ازکجا می آیی؟ به کجا میروی؟ -

 :پس از آنکه قاطر هر چه را که اتفاق افتاده بود تعریف کرد، خر هم گفت

 …!پس اینطور، حال که چنین است من هم خدمت پادشاه مان رفته و مدالی نیز من میگیرم

 .به سوی قصر دویده بود و چهارنعل

 خبرته؟ چه …محافظان قصر: هووووش

بودند. ولی خر از رو نرفته و آنها را وادار کرده  کرده خر کردن منصرف در سعی و ا؟…کجا …واستا

 :بود که به پادشاه خبردهند. محافظان نزد پادشاه آمده و چنین گفتند

 !از بنده گانتان خر آمده و می خواهد به خدمت برسد

 :ادشاه خر را به حضورش پذیرفته و از او چنین پرسیدپ

 …ای بنده من، ای خر، تو دیگه از من چه میخواهی؟

 خر نیز خواسته اش را بیان کرد. پادشاه که دیگر طاقتش تمام شده بود خشمگین فریاد برآورد که

گوئی در جنگ گاو با گوشت و پوست و پهنش به این وطن و به این ملت خدمت کرده، اگر قاطر را ب

و صلح با حمل کردن بار به وطن خدمت کرده است. ای خر تو چه خدمتی به این وطن کرده ای که 
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 توچه ببینم بگو آخر…با پررویی و بی توجه به اینکه خری بیش نیستی از من مدال میخواهی؟

 ای؟ رسیده من حضور به پروا بی و گستاخ چنین که ای کرده غلطی

 :زد و حق بجانب رو به پادشاه گفتخر از سرکیف نیشخندی 

 .ای پادشاه من، ای سرور من، ما بندگان خرتان، بزرگترین خدمت را به شما کرده ایم

اگرهزاران خربنده ای چون من نبودند آیا میتوانستی بر این تخت بنشینی؟ میتوانستی سلطنت 

 کنی؟

 .ی چنین حکومت کنیما بنده گان خرت را دعا کن، فقط با وجود خرهائی چون ما میتوان

پادشاه با شنیدن این حرفها، فهمید خری که در حضورش ایستاده از آن خرهائی نیست که با 

  :دریافت مدالی حلبی راضی شود، بنابراین خطاب به خر چنین گفت

ای خر، ای بنده من، مدالی که الیق این خدمت بزرگ تو باشد ندارم، اما برای تو تا آخرعمر، هر روز 

 !ای کاه از آخور شاهانه درنظر گرفته ام، بخور و برای بقای سلطنتم عرعر کنتوبره 

 
 

  بَلخ مسافر شهر
* 

 

مسافری در شهربَلخ جَماعتی را دید که مردی زنده را در تابوت اَنداخته و به 

غمبر را ا و پیزَنَد و خدسوی گورستان می بَرَند و آن بیچاره مُرَتَب داد و فریاد می

خواهید مرا به خاک ام! چطُور میگیرَد که وَاهلل باهلل مَن زندهمی به شَهادَت

 بسپارید؟

ه مَردُم و رو باوال شت سر تابوت هَستَند، بی تَوَجُه به حال و اَحاما چند مُال که پُ

 گویند: کرده ومی

 .مُرده گوید:لعون دروغ میپدرسوخته ی مَ    

 مسافر حیرَت زده حکایت را پرسید. گفتند:
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ه یش که بپت دَند مَند و بدون وارث است.چَتمَرد فاسق و تاجری ثروَاین مَ    

ادند دلخ شهادت ر قاضی بَحضَدر مَ خداشناس سفر رفته بود، چهار شاهد عادل

ش را نَر زَهشَ دسینقَرگ او گواهی داد. پس یکی ازمُرده و قاضی نیز به مَمُ که

ای و ادع شتهرگَرگ بَعد از مَرد. حاال بَکَ بصاحُموالش را تَگرفت و یکی دیگر اَ

 عادل فاسق در برابر گواهی چهار یحال آنکه ادعای مرد می کند. یاتحَ

 انبرستی به قَکمِ قاضبه حُ این است که افتد.قبول نمیسموع و مَداشناس مَخُ

جایز  "جنازه شرعا ل نهادنعطَفن میّت واجب است و مَدَ بریم، زیرا کهمی

  .نیست

 ای به همسرمنامه 

 همسفر!

 خبریمدر این راه طوالنی كه ما بی

 گذردو چون باد می

 هایمان با هم باقی بماندبگذار خرده اختالف

 خواه كه یكی شویم، مطلقام كنم!خواهش می

مخواه كه هر چه تو دوست داری، من همان را، به همان شدت دوست 

 داشته باشم

 ورد دوست داشتن تو نیز باشدو هر چه من دوست دارم، به همان گونه م

 مخواه كه هر دو یك آواز را بپسندیم

 یك ساز را، یك كتاب را، یك طعم را، یك رنگ را

 و یك شیوه نگاه كردن را

 یاهامان یكی.مان یكی و رومخواه كه انتخابمان یكی باشد، سلیقه

هدف بودن، ابدا به معنی شبیه بودن و شبیه شدن سفر بودن و همهم

 نیست.

 شبیه شدن دال بر كمال نیست، بلكه دلیل توقف است و

 عزیز من!
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 غریبنامه ه واژ

 .فُروختَن    افاده: مانند     .  دادَن فایده    افادَت

 .زَدَن   بُهتان : مانند  . تُهمَت    دُروغ   ،    بُهتان

 .آیین   مهر امشاسپندان: مانند . فرشتگان     اَمشاسپَندان

 .است  باشتین سبزوار قدیم نام: مانند  . درَخت   بار ،    میوه    باشتین

 .کَردَن   عَطسه عَطسه  ،    اشنوسه

 .صدا   انعکاس    پژواك

 .شیطون     ،  زشت ،   بَال    پَتیاره

 .قیافه    و ریخت   پوز و پَکُ

 .شود  می نامیده نیز شاهی که خوردَنی سَبزی    تَرتیزَك

 .بانو    کَد ،   بانو    خاتون

 .مُتوَسطه    مَدرسه  دَبیرستان

 .کَردَن    جُستُجو        جوییدن

 .جو   ستیزه   پَرخاشجو

 .مایه    فُرو و پَست      رَجاله
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 .رَفتَن     راه وقار با    خَرامیدَن  ،    چَمیدَن 

 .ریز گلوله     ساچمه

 .خوراکی کوچک بسته یک   ساندویچ 

 .برند می به کار دیوار عنوان به که حیاط و باغ دور شاخه و خار   خارچینه

 .خوشبَختی   بَختیاری

 .رخنه    سوراخ

 .گلو  بیماری گونه یک   دیفتری

 .زَرتُشیان  مَقبره ، گورستان   اُستودان

 .هیکَل  قَوی    لَندهور

 .اَنداختَن  تیر ، کَردَن پَرتاب      رمایَت

 ها پل پی حَمام و ساختن برای که خاکستر و آهَک از خَمیری   ساروج

 .است رفته می کار به قدیم در                                     

 .بُزُنقره   تیراَنداز  ،   ،  بُزُرگ پُشت خار    سیخُور

 می حیوان و زندانی پای و و دَست گردَن به که آهنین بَند   زاوالنه

 بستند                                   

 .فَراری     گُریزان
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 و بزرگ خراسان در که خوشمزه آجیل نوعی و پرندگان فَضله    چَلغوز

  نامیده جلغوزه تاجیکستان و ازبکستان و پاکستان افغانستان و                                         

 .شود   می                                      

 .یاوه  سُخَنان   ژاژخایی

 .پاداش ،  اَنعام    مُژدگانی

 .عُمق ،    گُودی    ژَرفا

 .کوچی    گَرد    ، بیابان   کُولی   ،   سوزمانی

 .زَنجیرها   سَالسل  

 .پارچه سفیدی که از پنبه درست می کنند    کَََرباس

 .ای    قهوه و  سُرخ رنگ به مَعدَنی سَنگ   ، لَعل      شَنگَرف

 .حُوض لَبه یا پله    پاشویه

 .سَرکش    چَموش

 .دانش داران دوست   اَندیشمَندان   ،    فَالسفه

 .شُده فَرش     مَفارش

 .کتاب یا ظَرف برای قَفَسه    اشکاف

 .هال  نَ کاشتَن    غَرس
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 .بودَن   هَم ضد   ،  بودَن هَم خَالف     مُغایِرَت

 .شامگاه     غُروب  

 .اَندیشی   بَد   کَژاَندیشی

 .رَفتار نیکو سرشت   پاك

 .نده  روشَسوُداگَر، فُ  کاسبکار  

 .فرستادَن     ، کَردَن رَوانه   ،  کَردَن پاره  گُسَالندَن  

 .پوست   روی کوچک دانه   زگیل   

 .فَرش   و لباس کُنَنده رُفو   رُفوگَر 

 .برَهنه   ،   خالی    ،  لُخت   لوت  

 .مو    ، گیسو     زُلف  

 .اَندوهگین       مَلول  

 .شُده   رَها ،   خَرابه    مَتروك  

 .پَرَست   بُت   شَمَن  

 .پوسیده    ، کُهنه   رَمیم  

 .نشستن    جای  نشیمَن   
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 .جاودان     مرگ  ، بی   اَنوشه  

 .انگشت  دو با  پوست فشاردادن   نشگون  

 .روسَری     وَرپوشه  

 .هَمسَران       زُوجات 

 .سالخورده       زادخُور

 .هَمسُفره      نَواله هَم

 خوش  . بوی    نَکهَت

 .بزرگ  قاشُق    ماَلغه

 .کردن   جُستجو     یوزیدَن

 .سلله   ، سَبَد       زَنبیل

 .پَرَستار    تیمارچی
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 :بنویسید گونه این مداد یا خودکار با
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