
 که مترجم و ویراستار کُشتند  شاپرکی

 مهدی عصاره  
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 چکیده

ی و  آبنآدم( با دام »1399چاپ  دبسررران  مقالة حاضررب بن دقد و ببرسرری درن شررادتدب  کرای فارسرری ما ة ب ر   

بای آخب  مبدازد. در ا ن دقد و ببرسی عالوه بب بیان دکاتی در بای تبجمن و و با ش مطلوی ببای کودکان سالشامبک« می

دبی  حضرور و باسرراران  دشران تا    امبداخرنی مرعدد از مرن مذکور بن و با ش تبجمة ا ن درن  بامثالدبسرران  با اراةة 

ی درسرری عمومی و مروسررطة د بی« امبی باکرای»دفرب تألیف   آشررنا با محاحم مرنون درارو و تبجمن در جمف فعا ن

 حیاتی است.

 بای آموزشی  آموزو و مبورو.تبجمن  و با ش مرون داسرادی  آسیبهای کلیدی: واژه

 مقدمه

ی بن بیان ببخی از محادی تبجمة  اکرابسادناسرت. در ف رار دسسرت  با مهوبشری  تشرکی  شرده  مقالة حاضرب از دو ف رار

مبداز   تا از ا ن ربرذر  رابی بن ببرسی درن شادتدب  فارسی ما ة ب ر   دورة اول مروسطن مرون ادبی ببای کودکان می

سرس  در ف رار دوم و م  از دق  خالةرة داسرران  بن دقد و ببرسری   ؛ی و شرامبک« باز کنی آبنآدم( با عنوان »1399چاپ  

ایق  ددبی  ادرقال  تا دشران    اکبدهآن بب اسران زبان معیار فارسری اادام  »و با ش« و »طبح داسررادی«    ن بم  ازا ن درن  

فذرادند  امبی شران با زبان معیار را میی آشرنا یباسرالب  بن کودکادی کن اولین    و سرال  میام داسررادی کن تبجمن شرده آن

اسرت. ا ن امب  مرأسر ادن ا ن ات اق میمون دی راده  ی و شرامبک«آبنآدمدر مرن داسرران »  کنیدرحال ؛خطیب و حسران اسرت

بای  رسررد از حداا دشرران از آن دارد کن افبادی در جمف فعا ن دفرب تألیف حضررور داردد کن در بعضرری موارد بن د ب می

 .اددبهبهیبتبجمن و و با ش مرون  

 

 

 

 گفتار اول: ترجمه و کودک

 . ترجمة ادبیات کودکان1

در آن عالوه بب فبا ند کلی  تبجمة ادبیات کودکان فبا ندی اسررت شررناخری  از مساطب اةررلی و مساطب مقصررد  کن  

 (.75ر   74: 1385فیبد  ابشی   میبای اثب ةورتتبجمن  ببفبدان مرن بب ما ة دادش زبادی مساطب و با توجن بن جنحن



دو سررنده بن خوادنده در   موردد بمربج  مرون ادبی کودکان ببای ادرقال م ابی      یاب یدرمچن فذشررت  بباسرران آن

  ادد عحارتدیازمند اسرت از    من ب  بانن آببا ی کن مربج   بای خاةری اسرت. دادشزبان و فببنگ د رب دیازمند دادش

 از:

 ؛آفابی وسیف دسحت بن دادش زبادی جهت ادرقال م ابی  از زبادی بن زبان د رب -1

 ؛بای اوناخت مساطب اةلی و و هفیش  -2

 بای مساطب مقصد.آفابی از دادش و و هفی -3

 . متون مناسب کودکان دبستانی 2

ی آشررنا  آرامبنآموزان دورة اول مروسررطن  ما ة ب ر ( با موضررون بسرریار مه  بلوا و محاحم مرنون و مرعدد آن  دادش

کبدن  احسان رضا ت کام   ةححت و مححت با د ربان از سوی اطاعت( است کن یسالرازدهشودد. در ا ن سن  ده و  می

 .(14: 1387 ابد  بهبوزکیا   کودک ببوز می

 ببای کودکان ا ن سنین با د دارای ابداف ز ب باشند: شدهتبجمنبب ا ن اسان  مرون  

 ؛باشند  کنندهسبفبم -1

 ؛ح  کنجکاوی آدان را ببادریتدد -2

 ؛چیتی در درون  ا بیبون خود کشف کندکودک با خواددن ا ن مرون  -3

 (.15: 1387با آشناکنند  بهبوزکیا   بای فبدی و اجرماعی آدمرا با ت اوت  باآن  -4

 . مشکالت ترجمه برای کودکان3

 تب ن و دشوارتب ن کارباست. مربجمان آثار تبجمة اثب ادبی از زبادی بن زبان د رب سست

 اددو هه در کار تبجمن ببای کودکان رررر موجنتب رررر بنمیچیده  مباتببنادبی دسحت بن مربجمان آثار علمی با فبا ندی  

 .(105: 1390 اری      مل

 مبداز  :تب ن مشکالت تبجمن ببای کودکان میبن ببرسی ببخی از شا ف  نجا ادر  

(: مربج  با د بنرام تبجمة مرن ادبی 185:  1387حجازی    یادبعدم آشررنا ی کام  با بنب دو سررندفی مرون  -1

با و خصروةریات  کارکبدبا  سراخرار و االب مرنی کن اصرد تبجمة آن را دارد  آشرنا باشرد تا بنرام  ببای کودک بن و هفی

 ای وارد دشود.تبجمة مرن از زبادی بن زبان د رب  بن االب و ساخرار  کارکبدبا و خصوةیات آن لطمن

توادد    مضرمون تا ةردبا مضرمون  ا داسرران: بب داسرران با توجن بن دون و سرن مساطب می  عدم ادرقال م ابی   -2

آورد  با د تالو کند تا میبن دسرتلذا مربج  آشرنا با فن تبجمن  با خواددن داسرران و درکی کن از آن    ؛باشردمحروا داشررن

 عک  کند.تب ن مضمون   ا چند مضمون ببجسرة داسران را در ببفبدان خود مناةلی

(: 185:  1387برای اومی خوادنردفران تبجمرن  حجرازی برای سرررنی   بنی و و هفیعردم شرررنراخرت کرامر  توادرا ی -3

دو سد کن در فببنری کن او در آن زددفی  او را ببای مساطحی فبضی و  ا وااعی میدادی  کن دو سندة    مرن  دوشرنمی



تبجمن   کنیبنرامفو ند. ا ن مساطب با مساطب بمان مرن ای  مساطب مرن میبن چنین خوادنده  کند  حضررور دارد؛می

د رب دایقاً محم  بمان    شردهتبجمنتوادد در ارکان فببنری و شرناخری مر اوت باشرد در چنین حالری  مرن  شرود  میمی

ای اسرت کن امکان ادرقال بن مساطحی در  و ادد شرنحین فکب  او بن آن فکب کبده  دسوابدبود؛ بلکن مُای کن دو سرندهادد شرن

 فببنری د رب دارد.

  و دیت اسرر اده از  زبانیفارسر ی در مرون تبجمن ببای کودکان  بفارسر یغبای  با و توةریفاسرر ادة دادرسرت از تبکیب

کار و تازه شررود خوادندةم ابیمی کن در فببنگ جامعة ا بادی و دن جامعة مساطب دو سررنده  بن شررکلی خاق تلقی می

 کند.سن را دچار مشک  میک 

 ای برای کودک. مشکالت ویرایش متون ترجمه4

ای حیاتی را  «     مححم »و با ش داسرررادی« دکرنش با ودر کرای ارزشررمند و کارآمد »ادوان   دارطب قنابوال ضرر   

خوبی اسررت و  ا بن اةررول و     دوداسرررانشررود: »و با ش داسررران را با د و باسررراری ادجام دبد کن خود   ا   ادآور می

 .(125 ر 124: 1385   دارطب قن«  بای ا ن فن  مسلط استتکنی  

 ا ن دکرة مه  بها داده دشده کن  ی و شامبک« بن آبنآدممرأس ادن در و با ش داسران »

کن بیان بمة مشرکالت آن از حوةرلة ا ن مقالن خار     درآمدهچنان بد از آی  اسرت کن و با ش مرن آناو ا ن شردهدریجن

 .  اکبدهبسنده  با ی از مشکالت و با شی ا ن داسرانلذا در ف رار دوم ا ن مقالن تنها بن  کب عناو ن و دمودن ؛است

 ی و شاپرک«آهنآدمنقد و بررسی ویرایشی داستان »گفتار دوم:  

 (150 ـ 142: 1399فارسی پایة هفتم،  داستان )خالصة   .1

ای از سرالن  ی را در فوشرنآبنآدم. دبومدهآردفو و جذابی بن دام »تبوم« بن دما ش  ی سرسنآبنآدمدر شرهبی امبوزی  

  یت  رببدامنفو ببای جوای دادن بن چهار سراال  ی سرسنآبنآدمای بن آن مشربف اسرت. دبند کن منجبهدما شرراه ابار می

 .داردیمواکند و ب  بن خنده آبنی  شنوددفان را ب  مرعجب میبای آدمرفراربا و شکل  بمباهبن است. چهار ساالی کن  شده

برالی« از منجبه وارد  افررد. شرررامبکی برن درام »برالی ات راای میشرررحفرذرد کرن  می  یآبنآدممردتی از برن دمرا ش درآمردن  

ی  آبنآدمبا ی کن  اددازد چون شرامبک سراالمی زحمتبنی را  آبنآدمآورد  شرود و با سرسنادی کن بن زبان میدما شرراه می

ی  آبنآدمکند و با عالوه بب آن  او را با حسری غب ب آشرنا می  مبسرد؛ر تی شرده  از او دمیبا ببدامنببای ماسر  ف رن بن آن

آغوو ای از دون بوسرن  ا در  ب  مهببادیکند؛ دوسرری کن   ق ابباز مححت و مالط ت اسرت. آنمث     دوسرت رفرار می

 فبفرن.

بای  ی کن بنوز در حال و بوای شرب فذشررن اسرت  بن سراا تی کن از او مبسریددد  ماسر آبنآدمروز بعد از ا ن وااعن   

شررود  دبد. روز کن تمام میآ د و کارو را درسررت ادجام میدبد. بعد از دادن چند ماسرر  دامببوط  بن خود میدامببوط می

 بالی دیا د.«کند: »دکند بالی و دلوامسی را دیت تجببن میی کن بنوز فیج است  اضطباآبنآدم



ی  شررمار لح نبالی  ی ببای د دن بالآبنآدمکند. بمان شررحی کن  اما حادثن کن خحب دمی ؛ی طالب مححت اسررتآبنآدم

اما افسون کن خوابد  فو د و از او کم  میی سسن میآبنآدمرسد و با ی مملو از تبن از راه میوجود بابالی  کند  بالمی

ردجرادرد. برالی را از خود میآورد و برالرا برن زبران می شررردهیت رببدرامرنی درهحرادی از او  تنهرا بمران سرررسنران  جرابرنی  آبنآدم

اما خ اشری کن اصرد   ؛کندجو د  خود را بن او دتد   میی دمیآبنآدمتب از آغوو بالی کن در فضرای سرالن جا ی امنبال

  ی آبنآدمتوادد او را میدا کند چون شررامبک کنار مای  اما دمی  ؛کند   بجوم او را زخمی می  کشرررن شررامبک را دارد در

بندد. ا ن حادثن ب  ما ان  با ش را میچشر   اسرت. شرامبک بعد از رفرن خ او با جملة »خدا درهدارت تبوم عت ت«افراده

 بالی است و ب  ما ان کار تبوم است.کار بال

آورد: »شرامبک  مبا تبوم عت ت ةردا کبد.  کند و جملة جد دی بب زبان میفبدای آن شرب  تبوم د رب درسرت کار دمی

کند. ا ن فیبد. ا ن سررومین حسرری اسررت کن او تجببن میتبوم مات  می .«بودمبا بن ا ن دام ةرردا دکبده  حالتابن  ک چیب

 روی مالفن بنو سند: »خبای است.« ای رو ش بکشند وشود مالفنآبنی باعم میحالت آدم

بالی اسرت کن مرأسر ادن مرن درن شرادتدب  کرای فارسری ما ة  ی از داسرران تبوم و بالاطبح فودن  درواافخالةرة فوق  

لرذا در فرام آغراز ن برن بیران محراحثی از اةرررول    ؛کنردرا در بمین حرد ب  شررر راف بیران  اواصرررنب ر  حری دروادسرررررن  

 .  مبدازیمو باسرار    دو سی از من ب    داسران

 ی از منظر یک ویراستارسینوداستان. اصول کلیدی  2

فودن  اد  ا ن  با توجن کند از محاحم مطبح در درارو و و با ش داسررران کن و باسرررار با د بن آن  دارطب قنابوال ضرر  

 کند:می

 ؛الف( توجن بن دام داسران

 ؛ی( توجن بن شبون و ما ان داسران

 ؛بای داسرانرفرار و ف رار شسصیت ( توجن بن 

 ؛د( فوشتد کبدن خألبا بن دو سنده

 .(127 ر 124: 1385   دارطب قن   ن دست آوردن ساخرار وااعی داسرانبر( حذف و اضافن و ب

 کبد:توان بن موارد ز ب اشارهبا توجن بن دکات با   در ببرسی ا ن داسران می

ی  ایآبنآدمیادن و ما ان مناسحی دارد. دو سنده در ابردای داسران  شسصیت  ی و شامبک« ابردا  مآبنآدمداسران » ررر 1

کند سرس  در بسش بای او را مرناسرب با سرن مساطب تحیین میبن دام »تبوم« و مکان داسرران  سرالن دما شرراه( و فعالیت

ی را بن چالش بکشررد؛ در بسش آبنآدمکند تا با سررسنادش  بن  بالی« را بن داسررران وارد میمیادی  شررامبکی بن دام »بال

حالی تبوم رررر و ح  »اضطبای از فو ی و مب شانز بن مححت« رررر با مب شانادرها ی داسران  و بعد از تجببة دو ح  »دیا

بینی   ر شامبک را می  آوردیدردمافرد کن خودو ب  چندان از آن سب دست دادن مححوی« ر با آشوبی کن بن دل تبوم می

  خ اشی کن آخبدستبد و خوارود کن شامبک میفودن میش دمیاما اوضان آن  ؛آوردکن ببای فبفرن کم  بن تبوم مناه می

کند: »ح  از دسرت دادن  ی سرومین احسراسرش را تجببن میآبنآدمکشرد. ا نجاسرت کن  بالی را می  بالکندیماو را تعقیب  



با خبای شرده   آدم د ب  ازی کن  آبنآدمکند.  فو ی دچار میشرود کن او را بن بذ انمححوی«. ضرببة بترفی بن تبوم وارد می

ا ن جملن ببای داسران   .«دو سند: »خبای استروی مالفن می باشود. آدمن مث  ک ن است  موشادده میبا مالفة س یدی ک

رسرادد کن از اسرت. او ةردای آبسررن و درماددة تبوم را بن فوو ما میده آن را دسذ بفرنتوادد جملة ما ادی باشرد کن دو سرنمی

با ی را کن بن ا ن حالت  دبد کن درسرت دیسرت ادسرانتا دشران  رسرید.«بالی بلوط بن او آسریب فو د: »بالز ب مالفة سر ید می

 با باشی .تصور کنی  بلکن بن فکب کم  بن آن  رفرنازدست  مبده و  اددشده  فبفرار

ای مرقاب  و  داسررران ادسررجام و تأثیبی واحد دارد  عنی تمام اجتای ابردا ی  میادی و ما ادی آن با  کد رب رابطن ررررر 2

( اسرت  499رررر 438: 1390او را کن »تجببة احسران روابط دتد  «  بارون   ما نداردد تا داسرران  درون  کننده یتکم

 کند.بیان

شرناسری اجرماعی  بای درسری روانتب ن کرایشرناسری اجرماعی« کن  کی از مححویدکرب راببت بارون در کرای »روان

سرربان« در فصررلی بن دام »روابط دتد  «  فصرر  بشررر (  مب کاسررت  بن موضررون »خادواده  دوسررران  عشرراق و بمدر آ

اسرت. او در ا ن فصر  بن م ابیمی د یب »تنها ی«  »دوسرری« و »دلدادفی« کن دمودبا ی از روابط احسراسری ر مبداخرن

(  م 2002بولمت  ( او »روابط دتد  « را بن دق  از 471ررر   446: 1390است.  بارون     مبداخرنعقالدی بین افباد بسرند

( او 438:  1390فرذاردرد.  برارون   طور مرداوم بب زدردفی  کرد رب ترأثیب میدادرد کرن در آن دو فبد برنفبدی« می»ارتحراط میران

برالی  ای کرن مرا آن را در رفررار برالوابسررررری  .(438:  1390 برارون    دادردابط را »وابسررررری مرقرابر « میفودرن روو هفی ا ن

ای ببای دلردادفی تن ی   دارد کرن در آن ببدرامرن  شررردهیت رببدرامرنای  زدردفی  چباکرن  بهبه اسرررتامرا تبوم از آن بی  ؛بینی می

کند. شرورشری کن تاوان آن مبا اسرت  ا اما تبوم کن در ا ن داسرران شرسصریری ادسرادی دارد  شرورو می  ؛دشرده اسرت

 توجهی بن احساساتش از سوی د ربان.بی

بالی« اما رفرار و ف رار غیب  از: »تبوم« و »بال  اددعحارتکن    اددشدهیمعبف بای اةلی داسران  دسحراً کام   شسصیت ررر 3

اسرت کن اسرت  داسرران را دچار مشرک  کبدهداده  یروی در داسرران کن بن دلی  تبجمن و و با ش داةروای آبنآدم کدسرت  

 ا  .را آورده  باآنبا ی از در بسش مببوط بن مححم و با ش فنی و زبادی داسران دمودن

ادراری مربج  و و باسرار  اما بن دلی  سه   ؛اددشدهانیبشد   با ست بیان میدر ا ن داسران چیتبای مهمی کن می ررر 4

اسرت؛ د یب بوسرن  ادرت و اسررحکام داسرران ضرببن زدهب بن کن ا ن ام اددشردهاراةن  دااص و محه   ازیمورددببخی از اطالعات  

آ د کن آ ا جا ا ن سراال میش میزدد. در ا نبالی با بالش بن فودة تبوم بوسرن میخوادی  کن بالزدن با بال. در داسرران می

و سرنده بروادد از آن با دبان دداردد کن داسرت  آ ا شرامبکاسرت  ا بب آن بوسرن زدهدهی را دوازو کبآبنآدمفودة   شرامبک

بالی از کند کن اصرد بالکند  سراال اخیب و ماسر  مرعارف آن  ما را با ا ن وااعیت روببو میاسرر اده  بوسرن زدنعنوان ابتار بن

ن او در آغوو کشررید  ت دردهااسررت بلکن لم  کبدن  دوازو کبدن و بوسرریدن او دحوده  کشرریدن بال خود بن فودة تبوم 

  لح ن   خودو و ببای   ازد ببالی با ا ن کار  اسررت بالبوده  از شررامبک تببترای بسرریار  آبنآدمة  اسررت کن چون جثبوده

 .ادددوشرنی د رب افودنبنتبوم را در آغوو کشیده است ولی مربج  و و باسرار  آن را  

 . بررسی داستان از منظر »ویرایش فنی« و »ویرایش زبانی«3



دیسرررند. ا ن امب »منرقدان و با شرری« را باربا    القولمر قمرأسرر ادن اسرررادان فن و با ش در بحم و با ش و ادوان آن 

توادند دقدی  اسررت و ا ن اولین بار دیسررت. ا ن دسرررن از منرقدان بن دلی  دحود وحدت رو ن در دقد دمیادداخرن  زحمتبن

 دبند.اراةن  مسندبمنفبافیب و  

اما ما را با آن کاری دیسرت و با اسرر اده از د بات    ؛بنددف بترا  دسرت و مای منرقد و با شری را میببچند ا ن ضرع

کارشرناسری شردة سربکار خاد  بن شرن حجازی کن از اسررادان کرابداری و عضرو »شرورای کرای کودک ا بان« و »کادون 

 فیب  .مبورو فکبی کودکان و دوجوادان« است  کار خود را می می

ای  برا« در مورد و با ش برن دکررنبرا و جنحرنخراد  بن شرررن حجرازی در کررای »ادبیرات کودکران و دوجوادران: و هفی

دادند  فشراسرت. ا شران دسسررین کار و باسررار را تشرسیص »درجة غل ت و با ش« میکن ببای مشرک  با  راه  اددکبدهاشراره

ند  کنش رایق«  »و با ش غلیظ« و »و با ش خالان« اعالم میسرس  ادوان و با ش را بن دق  از مرسصرصران ا ن فن »و با 

 .(192 ر 191: 1387 حجازی   

: 1387 حجازی     ادددادند کن تقب حاً ماکیته و سررال با ی میسرربکار خاد  حجازی »و با ش رایق« را مسصرروق مرن

دو سرند: »در  سرس  در ادامن می  اددوییمعدادند کن تقب حاً  کسربه  با ی میا شران »و با ش غلیظ« را مسرص مرن .(192

دادد  تغییب و میبا ش و آرا شری را کن ةرالح می ببفودنا ن دون و با ش  و باسررار بسررن بن مهارت و  وق خود  مسرار اسرت 

ما ة اثب کن تنها دلی  ادرسای مرن اةررلی ببای چاپ بوده  موضررون  ا درون  کن بن فکب وآندر مبداخرن اثب بن کار فیبد بی

فودن شررحابت ةرروری با مرن اةررلی  ی ز اد اسررت کن مرن دها ی تقب حاً بیچادربنای وارد آورد. ا ن تغییبات فابی  لطمن

 .(193 ر 192: 1387«  حجازی   خوادندمی  با ا ن دون و با ش را »بازدو سی«ددارد. بن ا ن دلی  است کن بعضی

: 1387 حجرازی     دادنردسررربکرار خراد  حجرازی »و با ش خالارن« را او  و مبحلرة دهرا ی و با ش در ادبیرات کودکران می

  در فیبد  اثب  ا مرن اةرلی در اخریار و باسررار ابار می  عنوانبندو سرند: »آدچن ا شران دربارة ا ن دون از و با ش می .(193

  در سراخرمان اثب ده رن اسرت ... در و با ش خالان  و باسررار بسررن بن مهارت و  وق و سرلیقة     مادة خام  ةرورتبن  وااف

تسطی از خط و فکب اةررلی     ن تبکوچ  خود با اسررر ادة بب چن بیشرررب از مواد خام و اطالعاتی کن در اخریار دارد  بدون 

 .(194: 1387«  حجازی   سازد»اثب دها ی« را می

بن شرن حجازی در خصروق ادوان و با ش  درارددة ا ن سرطور با بیش از دو دبن سابقة و با ش    م  از  کب د بات خاد 

 کند.ی و شامبک« را تقد   میآبنآدم ی از داسران »بابسشو باسرة 

چنان ارزشری  : مرن ا ن داسرران در زبادی د رب دوشررن شرده و از  د دمایماح  از ا ن کار   ادآوری    دکرن ضربوری  

القراعرده  چنین مرنی دحرا رد برن  ببخوردار بوده کرن بروان آن را تبجمرن و در کررای درسررری چراپ کبد. بب ا ن اسررران و علی

الحرن ا ن سرسن    دحوده  اریا خرتاملذا و باسررار اولین در و با ش ا ن داسرران    ؛باشردداشررن  ی غلیظ و خالان دیازباش با و

( بن 150: 1399خوابد بود کن مربج  مرن؛  عنی سررربکار خاد  دابید آزادمنش  فارسررری ما ة ب ر     درسرررتبنرامی  

کارشران وارد بوده  توادسررن باشرد حق مطلب را ادا کند کن مرأسر ادن ا ن ات اق میمون روی دداده و و باسررار کرای فارسری  

ةرحن فذارده کن ا ن امب  »منرقد و با شری« را با ادحوبی از مشرکالت و   اشرکا تبب دلیلی بب  ب ر   و باسررار اولین( ب  بن



با را در دو بسش »و با ش فنی« و »و با ش  ی کن در ادامة ا ن مقالن آنبافبهاسرت. مشرکالت و کبدهی کور روببو  بافبه

 کنی .زبادی« ببرسی می

 کنی .میاشاره  ویرایش فنی ی و شامبک« از من ب  آبنآدم»  در ا ن بسش بن ببخی از اشکا ت داسران ر1

دادی . اسرراد جع ب مدرن ةرادای در کرای ارزشرمند و م ید  ای مه  میدر آغاز کالم  خود را موظف بن  ادآوری دکرن

  بای فودافون ادبیات فارسرری اسررتبا تجببة درارو و و با ش ا شرران در عبةررن»اددر آدای دوشرررار« کن محی ن سررال

بب سررب آن توافق داردد. و باسررراران و   د بانةرراحبکن بمة  اسررت  یاةررلدسررری« مرون  اولین  دو سررند: »اةرر  »   می

  بدسررشران  زدادند کن از  دسرت کبدن مرودی میبای مسرلف اولین وظی ة خودشران را    مصرححان محربم در ماسرسرن

 .(37ر  36: 1391ةادای   دبند«  مدرنفذرد و در ا ن راسرا ابرمام بلیغ بن خب  میمی

ی و شرامبک« را از  آبنآدمتا داسرران »  داردیمواعنوان و باسررار  مبا دسرت کبدن مرون بنببای       نیوظ ادجامح   

رد مرعدد و مرنوعی از عدم  کدسررری مرن از مقاب    اب  کن مرأسرر ادن مواابردا تا ادرها بسواد  و در ما ان ا ن خوادش درمی

 از:  اددعحارتکن بن تبتیب ة حات    اددفذشرن   چشماد

ی اسررت بدون خط تیبة  آبنآدمجملة »اسرر  من ... تبوم ... اسررت.« کن کالم   143: در ةرر حة  کاربرد خط تیرهالف(  

ه« آمرده اسرررت. عک  ا ن ات راق ببای جملرة در آغراز ا ن جملرن »خط تیب 144در ةررر حرة    کرنیدرحرالآغراز ن جملرن آمرده 

 143؛  عنی جملة »اسر  تو چیست « افراده کن بدون خط تیبه چاپ شده است. ا ن جملن در ة حة  149ادرها ی ةر حة  

ای کن  اسرت.  زم بن  کب است خط تیبه  خط فاةلن( در آغاز مکالمنآمده  »رررر اسر  شرما چیسرت «  ةرورتبنبا خط تیبه و 

 (256: 1385   دارطب قنشود.  مده  آورده میدرون فیومن دیا

ر از ... بمن بیشرب ... روغن را ... دوست دارم ... و از بسرنی با مببای  »ف رة تبوم:  143: در ة حة  نقطهسهکاربرد  ی(  

دقطة م  از »دوسرررت دارم« و دیت ددحالة کالم  ا ن بند را بدون در  سرررن  کنیدرحال  ؛خوادی آ د.« را میزردآلو ... بدم می

در بند با تب   کنیدرحال  ؛خوادی : »رررر از ... بمن بیشررب ... روغن را ... دوسرت دارم.«می 148فودن در ةر حة  آبنی  ا نآدم

 ی شده بود.«ت رببدامنی را ف ت کن از اح   اجملنکن »دوباره     یخوادیم

...   امشردهر تی ...  ف رة تبوم: »رررر من ... با د ... بب کاری را ... کن ببا ش ... طباحی و ببدامن 148و  143  در ةر حات

چاپ  با دقطنسررنخالی از   145؛  عنی در ةرر حة  148و  143ةرر حات   ببخالفادجام دب .« آمده اسررت کن ا ن بند 

با افتودن    عالمت   الحرن  ةد« و   ادجام دب امشدهی ت رببدامناست: »رررر من با د بب کاری را کن ببا ش طباحی و شده

«. بمین حالت را ببای جملة »رررر ببای شرما ... آرزوی سرالمری و شرادی ... دارم.« در ةر حة  امشردهو بفول م  از فع  »

الحرن در ادرهای جملة ةر حة    کنی ؛اسرت  مشرابده میآمده  دقطنسرنبدون   145و در ةر حة    دقطنسرنکن بمباه با   144

 وجود ددارد. 144است کن در جملة ة حة  !( بن جملن اضافن شدهتعجب  عالمت   145

ی تبوم کشید و با داامیدی ف ت:  اشنیشچش خوادی : »شامبک بالش را بب  می 144: در میادة ة حة  کاربرد گیومه (  

جملة  کلمة( »مرشرکبم«    کنیدرحال  ؛اسرترو بسرری  کن در فیومن آمدهنی روباولدق »وای چن دور سربدی!« کن در آن با  

( بردون فیومرن  252:  1385   دارطب قرندرون فیومرن ابار فیبد  کرن از زبران شرررامبک دقر  شرررده و برا رد   145در ةررر حرة  



«  د و از منجبه بن بیبون مبواز کبدی زآبنآدمای بن فودة اسرت: »شرامبک ف ت: مرشرکبم و بعد خیلی آرام با بالش بوسرنآمده

کند!« در بند » کی از افباد سبشنان  دیت روی داده کن جملة »او ما را مسسبه می 146بمین ات اق در مورد جملة ة حة  

رةی  آن   طبفبن سربعتبنکند! و  ی بود  با عصرحادیت ف ت: او ما را مسرسبه میآبنآدمو مه  کن در حال بازد د کبدن از  

« بدون فیومن آمده اسرت. جملة »مبااب من باو  تبوم عت ت!« دیت در  ی آفاه کندآبنآدماسرمت رفت تا او را از وضرعیت  

 است.است  بدون فیومن چاپ شده»ف ت:« آمده  م  از کلمة  کنیدرحال 148ة حة  

ای روببو بسررری  کن ب  خط تیبه دارد و ب   با جملن 145: در میادة ةرر حة  کاربرد همزمان خط تیره و گیومهد(  

ای ا ن مکالمن  کن بن  کب بب دو دشرادن ببررررر »مرأسر ادن وات رفرن رسریده  خداحافظ  تبوم عت ت!« درحالی»فیومن دارد:  

 .(257و  254: 1385   دارطب قن دیست    دیازی

تانی ی و شرامبک« از من ب آبنآدمدر ا ن بسش بن ببخی از اشرکا ت داسرران » رررر 2 ویرایش زبانی و ویرایش داـس

 کنی .میاشاره

وغن را ... دوسرت  رررر از ... بمن بیشررب ... ر»: افب بن آغاز ماسر  تبوم بن مبسرش بازد دکنندفان؛  عنی  ـضمیر »م««(  1

است. جالب    تب   دتدی و فصاحت  س دویفارسضمیب »من« بی تا ی  بن   .«آ دبا مببای زردآلو ... بدم می  دارم ... و از بسرنی

ی بازد دکنندفان؛  عنی »رررر من ... با د ... بب  بامبسرشا ن ضرمیب بن آغاز ماسر  دوم تبم بن  143اسرت بدادی  در ةر حة  

کارببد »ااعدة    کن  یحالنیع  در... ادجام دب .« افتوده شرده چباکن    امشردهر تی ...  کاری را ... کن ببا ش ... طباحی و ببدامن

ار ح  اما ما را دچ ؛(201: 1391دما د  ةرر وی   شررناسرری در جملة اول دادرسررت دمیزبان  ازد بکابش اجتای جملن«  

 است.لذا ا ن ضمیب در جملة دوم آمده ؛تعبف زبان فارسی اس دورازبن  کند کن»حذف ضمیب« می

بسرند  بب ا ن اسان و از من ب اةول   شدهیت رببدامنفو د بمن  کسان و از اح   ( افب بسذ ب   سسنادی کن تبوم می2

رررر از ... بمن »مرأسر ادن در مقاب  بند   کنیدرحال  اشرندبجمالت تبوم در ا ن داسرران با د    ةرورت داشررنی  سر  دوداسرران

من بیشررب از »  بند  جملة(  143ةر حة    .«آ دبا مببای زردآلو ... بدم می  بیشررب ... روغن را ... دوسرت دارم ... و از بسررنی

رر ببای  »  مقاب  جملةآمده؛ و در   145« در ة حة  ی با مببای زردآلو را دوست ددارم  من بسرند آیمبمن از روغن خوش   

  جملة »من ببای شرما آرزوی سرالمری و شرادی دارم!« در ةر حة  144ةر حة    .«.. آرزوی سرالمری و شرادی ... دارمشرما .

 .«... ادجام دب   امشدهر تی ...  آمده؛ و در مقاب  جملة »ررر من ... با د ... بب کاری را ... کن ببا ش ... طباحی و ببدامن 145

 است.آمده 145در ة حة    .«  ادجام دب امشدهی ت رببدامن»ر من با د کاری را کن ببا ش طباحی و   جملة  143ة حة  

تفاام( در زبان فارسری در ةرورت لتوم از  3 شرود در غیب ا ن ةرورت  مسرند ده اسرت کن در  اسرر اده می  ادات اـس

 زاةدباشری . در   حشرو دشردهتا دچار     یکنیدورای مبسرشری کن خود دارای لحن مبسرش اسرت از  کب ادات اسرر هام  جملن

   رب دعحارتبن(  121: 1385   دارطب قن  دادرسرت از مرن اةرلی در تبجمن اسرت؛ببداری ادات اسرر هام فابی داشری از فبتن

بای رر من بیشرب از بمن فاز زدن ببا»؛  عنی  145در جملة »آ ا تو ببا بلوط دوست داری « از  کی از بندبای ة حة  

توان می ... آ ا تو ببا بلوط دوسرت داری  افب بسوابی  امدهیدچشر روغن را    حالتابنجوان درخران بلوط را دوسرت دارم و 

تب  تب و فصری شرود تا ب  سرسن روانن »آ ا« را حذف کبد چباکن ا ن کار موجب میتواای از آن را ببا ت بیاورم... .« میتکن



 ازآ ا« را    توان »مبسرشروارةباشرد کن با وجود آبنگ خیتان جملة مبسرشری میشرناسری عم  شردهفبدد و ب  بن ا ن اةر  زبان

توادی  دیت می 147اول ةرر حة  آ ا ببادر  ا خوابب داری « از سررطب  »در جملة   .(211: 1391 ةرر وی     کابش داد  جملن

 147شررروی « از ةررر حة  آ ا از تکبار خسررررن دمی»را حذف کنی : »ببادر  ا خواببی داری « بمچنین در جملة    «آ ا»

 شوی «از تکبار خسرن دمی»را حذف کنی :    «آ ا»توادی   می

آمد.« روببو بسرری . ا ن جملن  با شرامبکی از منجبه بن داخ  دما شرراه   کی از شرب»با جملة   144( در میادة ةر حة  4

با با   کی از شرب کی از کدام شرب»توادی  از خودمان بسبسری :  با خواددن آن می  چباکناز فصراحت فارسری بن دور اسرت 

 عنی چن « کن ااعدتاً بب اسرران شرر   زبادی خود در جوای خوابی  ف ت: »من ور دو سررنده از ا ن تبکیب  کلمة »شررحی«  

 .«با وارد دما شراه شدکی از منجبهشحی شامبکی از  »دما د بنو سی :  اما بهرب می  ؛«جملن بوده است  قید عنوانبن

  موافبنشررد.  با خسرررن دمیی اصررة ما ببفت از جوای دادن بن ا ن سرراالآبن»آدمخوادی :  می 144( در ةرر حة  5

  ردرشیداردجب  حری با چشر     اوااتیبعضر داد و بازو ش را تکان می موافبنکوبید و  خند د و ما ش را روی زمین میمی

  شریوة رفراری تبوم را کن با د بمیشرن  کسران باشرد یمبدازداسرران ازد ب  «اوااتی»بعضر اید  کن    .«زدمو  ادن چشرم  می

توادد   تبوم دمیرب دعحارت بن(. 134: 1389   موریمهد   زددمبدازی او لطمن میبن شرررسصررریت کند ودچار خدشرررن می

دبد و در زمان معین آن کار را ادجام ددبد بلکن در زمان معینی کاری را ادجام می  اوااتیبعضکاری را بکند و   اوااتیبعض

دبد. ا ن موضرون با موضرون اةرلی داسرران کن تنحین تبوم ببای رفرار خشر  و بمیشرن  کسران  د ربی آن را ادجام دمی

 اوست  دیت مغا بت دارد.

از بافت زبان فارسی    شدتبن 145ررر »مرأس ادن وات رفرن رسیده  خداحافظ  تبوم عت ت!« در میادة ة حة  »جملة    (6

توان رسرررد. ا ن جملن را می( از آن بن مشرررام می119:  1385   دارطب قن   تقلید از الروی بیادی بیرادندور اسرررت و بوی 

 من با د ببوم. خداحافظ تبوم عت ت!«»باشی :  نرفودن دوشت کن بن فارسی بودن آن باور بیشربی داشا ن

  رفرن شرامبک را تماشرا کبد و ببای مدتی طو دی احسران  ردرشیداردجی با چشر   آبنآدم( حذف و بفول جمالت »7

؛ و »دافهان شرامبک ببفشرت ولی رفرارو عجیب بود. با شررای خود را از منجبه بن داخ   145بدی داشرت.« در ةر حة  

کرابرد و درن برن ارکران  درن چیتی از م هوم جملرن می 147از ةررر حرة    .«ی ببخورد کبدآبنآدمبرا فودرة  سررربعرتبرنمبت کبد و  

 است.  زاةداسر اده از و بفول در دو دمودة با  کامالً  آورد.  ای وارد میدسروری جمالت لطمن

دربای دما شررراه و ادحوه ادر از مالاات با شررامبک خوشررحال بود کن اةررالً مروجن باز شرردن  ی آنآبن»آدم( بند  8

اسرت کن ببای رفف آن دیازمند   حـشو و تققید در بیاندچار   146در ةر حة    .«دد  دشردتماشرافبادی کن بن داخ  آمده بود

طور  است و بمانبن دسرت آوردهبالی را  وفو با بالبازدو سری مرن بسرری . در ا ن بسش از داسرران  تبوم تجببة د دن و ف ت

 تنهادنلذا آوردن بندی د یب بند با     ؛ةر حن آمده  افکار و احسراسراتش تحت تأثیب ا ن رو داد اسرت  کن در سرطب اول بمین

کند؛ م  مسررند ده  کند بلکن از ادرقال حالت تبوم در لح ة باز شرردن دربای دما شررراه دور میفو ی میما را دچار ز اده

وجن باز شدن دربای دما شراه و ادحوه تماشافبادی کن بن داخ  ور بود کن مرادر در افکارو غوطناو آن»دما د بنو سی :  می

 «آمده بوددد  دشد.



ی بود  با عصرحادیت ف ت: او ما را مسرسبه  آبنآدمدر بند » کی از افباد سربشرنان و مه  کن در حال بازد د کبدن از    (9

رو نای روببا دکرن 146از ة حة    .«ی آفاه کندآبنآدمرةی  آن اسمت رفت تا او را از وضعیت   طبفبن سبعتبنکند! و می

 است.   تودهیدبسری  کن و باسرار بن مربج  تذکب دداده  ا خودو بن داسرادش  

و    اسرتچبا مربج   ا و باسررار ددحالة ماجبا را دربفرنفبض کنی  کن آن آدم سربشرنان بن رةی  اسرمت مباجف کبده   

مواعی ی درسرت و بنباجوایی  تازه حالش جا آمده بود و آبنآدماسرت کن »ولی  ن دادهفودن ادامدر عوض  داسرران را ا ن

 .«کبدددیمو بازد دکنندفان دیت او را تشو ق   دادیم

 کی از افباد سربشرنان و مه  کن در حال بازد د از  »فودن بازدو سری کنی :  دما د ا ن بند داسررادی را ا نمسرند ده می

رةی  آن اسرمت رفت   طبفبن سربعتبنکند!« بعد ی دارد ما را مسرسبه میآبنآدما ن »ی بود  با عصرحادیت ف ت:  آبنآدم

داد و بازد دکنندفان دیت او  موافبنبای درست و  ی حالش جا آمد و جوایآبنآدمی آفاه کند کن  آبنآدمتا او را از وضعیت  

 .«راحت شد  الشانیخدبد   می  با را درستی جوایآبنآدمرا تشو ق کبددد. آن آدم سبشنان و رةی  اسمت کن د ددد  

و بازد دکنندفان دیت    دادیممواعی  ی درست و بنباجوایی  تازه حالش جا آمده بود و آبنآدمجملة »ولی    ( م  از10

شرررو   کن رو مینروب  .«او تمام شررردخداحافظ! ببدامن»دافهان در سرررطب  بند( بعد  با جملة    .«کبدددیماو را تشرررو ق 

.  ادراری مربج  و و باسررار داردسره باسرت  ا چیت د رب. ا ن دشران از  دادی  ا ن »خداحافظ« سرسن  کی از شرسصریتدمی

 خداحافظ   :فو دا ن جملن  عنی چن  چن کسی می

اسررت  دهبالی اسررت کن دو بار از جملة »خداحافظ« اسررر اده کبجالب اسررت بدادی  کن در طول ا ن داسررران  تنها بال

عنوان راوی دادای ک  بن داسررادش  ( دن ک  د ربی ببچند ا ن خداحافظ را دو سرندة داسرران بن147و   145 ةر حات  

 ادد.دکبدهبن آن توجناست. مربج  و و باسرار ب  دهاضافن کب

داری « کن با توجن . آ ا ببادر  ا خوابب امدکبدهاس  تو را فباموو  »مبسد:  شامبک مادبادن می 147( در آغاز ة حة  11

از زبان شرامبک ف رن    د دمایمتب  اسرت. منطقی  تبیمیةرمای  بن اِبباز دوسرری از طبف او دیازمند تغییب ا ن جملن بن جملن

مور    مهدی  فو ندمی  وگوـسادگی در گف وفو   بن ا ن و هفی ف ت  «. تو دوسرری داری امدکبدهاسرمت را فباموو  »شرود: 

کند مادند مبدم عادی سررسن برو د دن مادند کسرری کن اصررد دارد ل ظ ال   کن در آن دو سررنده سررعی می .(187: 1389

 حبف بتدد.

بالی روی شرادة بالی و تبوم  و بیان تبن او از خ او روببو بسرری  آدجا کن بالوفوی بالبا ف ت 147( در ةر حة  12

. آن خ او بدجن  در دتد کی درخت امدسوردهی ببا ب  اتکن. بنوز امفبسررننمن خیلی  »فو د:  و می  ندیدشرر یم تبوم

آ د ا ن اسررت: »چبا دو سررنده در رن خ او از چن آو تان شررده اسررت « سرراالی کن میش می  «بلوط من آو تان شررده ... .

رن دمادد اسرت  داف  هاسرر اده کبد  «آن»بالی از ضرمیب  توادد خ او را بحیند کن بال( از طبف د رب  آ ا تبوم میایجاز مخل 

دما د کن ا ن مرن را مثالً لذا مسررند ده می ؛فصرراحت اسررت  دورازبندر فارسرری    «در دتد کی درخت بلوط من»تبکیب  

ی چبا  چون    خ او  دادیم. امدسوردهی ببا ب   اتکن. بنوز  امفبسررننخیلی  »ةررورت ا ن جملن بازدو سرری شررود: بن

 «ی کن دتد   درخت بلوط من است  آو تان شده ... .ببا چباابدجن  از تیب  



( و ماثبتب ن بسش  183: 1389   موریمهدتب ن عناةرب داسررادی  وفو در داسرران   کی از ببجسررن( مححم ف ت13

شرامبک خودو را  147ل ببسرادد. در ةر حة  بب داسرران اسرت کن دو سرنده با د بن آن بسریار بها بدبد تا داسررادش را بن کما

او باشرد  ببسرادد. در  امیتوادد حکند میی کن فکب میآبنآدمکند تا خودو را بن با وحشرت بن درون دما شرراه مبت می

او ددحال من اسررت! تبوم  او ددحال من اسررت.« ا ن جملن با تعداد دامناسررب  »زدد:  اسررت کن شررامبک فب اد می  ا ن حال

   موریمهد   ا  دور شرررده  وفوطحیعی بودن ف تچون در آن از اةررر     ؛کنددنده را از ح  شرررامبک دور میکلماتش خوا

حسرری  ددحال  اسررت! تبوم  خ او ددحال  اسررت!« تا خوادنده ب »شررد ف ت:  بالی میاز زبان بال  کنیدرحال  ؛(186: 1389

 کند.بهربی را با شامبکی کن وجودو مب از تبن شده است  تجببن 

سررالن  سررا ة سرریابی دتد   منجبه بود؛ ببای زد و چند لح ن بعد خ او وارد  »با بند  147( در ادرهای ةرر حة  14

ادعکان دور بدن  بن خاطبروببو بسرری . چن چیتی ببق زده اسرت  سرا ة سریاه ببق زده  ا شریشرة منجبه    «دما شرراه شرد

وی بن درارو دردیامده اسررت کن دشرران از ضررعف مربج  و   ا ن جملة توةرری ی خرب دانیببنخ او روی آن ببق زده   

درارو توةریف دو سری«  ی در بسش »توةریف« از کرای آموزددة »رابنمای داسررانةرادا بیمو باسررار دارد. اسرراد جمال  

د و دو سررد: »دو سررنده با د از جتةیات در افری  ادرسابی بن عم  آوردادد و میرا دشررادة توادا ی دو سررنده می  عمیق و غنی

 .(285: 1390ی  ةادا بیم«  زدده و ملمون و وااعی اراةن کند با را بن دحویآن

چنان ضرعیف و فقیب اسرت کن افب بسوابی  تمام آن را از ا ن من ب  آن  ارتحاط بین جمالت و بندبا ازد ب( ا ن مرن  15

بن دقد بکشری  چند ن ةر حن بن حج  مقالة حاضرب افتوده خوابد شرد و مجحور خوابی  بود دتد   بن دیمی از داسرران را 

 کنی :با اکر ا میزدی  و تنها بن  کب دو دمودن و بازدو سی آنرو  از آن تن میبازدو سی کنی  ازا ن

 آور  :را عیناً می 149الف( چند سطب آخب ة حة  

 ی ف ت:غبو مادندی با ةدای  آبنآدم

 من ببای شما آرزوی سالمری و شادی دارم!

 باری بب سالن دما شراه حاک  شد.زمین لبز د و بعد سکوت مبا  کنچنانآنو مابا ش را محک  بن زمین کوبید   

 و باسرة مرن با :

 ببای شما آرزوی سالمری و شادی دارم!«»داراحری با غبشی کن در ةدا ش بود  ف ت:    ی از رویآبنآدم

 بار بب سالن دما شراه حاک  شد.زمین لبز د؛ بعد سکوتی مبا  کنچنانآنمابا ش را محک  بن زمین کوبید   

 جمالت ز ب آمده: 146ی( در میادة ة حة  

 ی بود  با عصحادیت ف ت:آبنآدمن از   کی از افباد سبشنان و مه  کن در حال بازد د کبد

 ی آفاه کند.آبنآدمرةی  آن اسمت رفت تا او را از وضعیت   طبفبن سبعتبنکند! و  او ما را مسسبه می

داد و برازد ردکننردفران دیت او را تشرررو ق  مواعی میبرای درسرررت و برنی  ترازه حرالش جرا آمرده بود و جوایآبنآدمولی  

 کبددد.می

 با :و باسرة مرن  



ی دارد ما را مسرسبه  آبنآدما ن »ی بود  با عصرحادیت ف ت:  آبنآدم کی از افباد سربشرنان و مه  کن در حال بازد د از 

ی حالش جا آمد و آبنآدمی آفاه کند کن  آبنآدمرةی  آن اسرمت رفت تا او را از وضرعیت    طبفبن  سربعت بنکند!« بعد می

 دکنندفان دیت او را تشرو ق کبددد. آن آدم سربشرنان و رةی  اسرمت کن د ددد  داد و بازد مواف بنبای درسرت و  جوای

 راحت شد.«  الشانیخدبد   می  با را درستی جوایآبنآدم

 گیرینتیجه

 توان ف ت:چن تاکنون آمد  میبا توجن بن آن

است مرأس ادن تالو مربج  و و باسرار در ببفبدان   ساختخووکن داسرادی  آبنی و شامبک« درحالی. داسرران »آدم1

 است.چندان موفق دحودها ن اثب بن فارسی معیار  

اسرت  تنها راه عال  و با ش مجدد آن  راه  افرن. با توجن بن تعدد و تنون اشرکا ت و دوااصری کن بن مرن ا ن داسرران  2

 آموزان دورة اول مروسطن است.ی ببای دادشس دوداسرانن دست و باسراری آفاه بن اةول درارو ب

اح  از    ب آن  فناب بای درسرری کن مرودی ملی بسرررند بن مسرراعدت و بمبابی و د بخوابی  . درارو مرون کرای3

کن ما ش بن کرای ب ر  باز  1393ال  ی و شرامبک« از سر آبنآدمداسرران »  کنیدرحال  ؛با دیازمنددددها ی شردن ا ن کرای

کن دفرب تألیف با سرت  اددبودهچنان فاحش  با آناسرت تنها شرابد چند تغییب و اةرالح کوچ  بوده کن ببخی از آندهشر 

ر 93تحصرریلی   ببای سررال  1393چاپ دوم   157در سررطب دوم از ةرر حة    مثالعنوانبن  ؛کبدیماادام   باآنببای اةررالح  

  د  لبزیمبالی روی زمین  بود: »بالاسرر اده شرده  دودقطن( در ادرهای بند     و م  از کلمة »ف ت«  دو بار از دشرادة 1394

ا ن اةرررالح در   . با دالن ف ت: «دیچبخیمولی فقط مث  فبفبه بن دور خودو    ؛؛ مبواز کندکبدیم. سرررعی زدیم  بالبالو 

( بمچنان جا رابش را ح ظ کبده 1399چاپ   149»؛« در ا ن بند  در ة حة   زاةدا دشادة بای بعد ةورت فبفرن امسال

؛ مبواز کند ولی  کبدیم. سرعی  زدیم  بالبالو    د لبزیمبالی روی زمین  »بال و اصرد ددارد اجازه دبد  اةرالح و حذف شرود:

 . با دالن ف ت:«دیچبخیمفقط مث  فبفبه بن دور خودو 
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