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  پارس و سكوت
  بازخواني يك شعر

  رضا عابد
  

هابيل مظلوم را قابيل مشئوم بكشـت و آدم  ... كس كه در عالم شعر گفت آدم بود و سبب آن بود كه اول
 .ي فرزند شعر گفت مذمت دنيا و در مرثيهرا داغ غربت و ندامت تازه شد و در 

  االشعر تذكره
  

را كـه   مختاريتابي آدم يا آدمي نسبت دهيم، شعر  ي آدم را در باب مذمت دنيا بدانيم و آن را به بي اگر شعر ناسروده
اسـت؟ بـه هابيـل     است، به چه بايد حوالت داد؟ مختاري چون آدم داغ بـر دل داشـته   شده سروده» خوابي بي«با عنوان 

  .»)1(شكند ي چند خواب در چشم ترم مي غم اين خفته«هايي از اين دست بسيار است و  پرسش... انديشيده؟ يا مي
با نظري . شويم رو مي لع شعر با دقايق و ظرايف خاصي روبهاش از همان مط به مفردات» خوابي بي«در تقطيع شعر 

دانسـت،   ديـد و آفـرينش ادبـي را متعلـق بـه جمـع مـي        گاه فرد نمـي  كه خالق يك اثر ادبي را هيچ لوسين گلدمنبه 
است و  ي خودش و پيرامون برگرفته يابيم كه شاعر در مقام جمع و فاعل جمعي عناصر آفرينش خود را از زمانه درمي

حـداكثر آگـاهي   «است كه آن  رو هستيم و تمام قصد و غرض سراينده اين بوده ا در اين شعر با روح جمعي اثر روبهم
ي اهميت مفهوم آن در امر ارتباطات كنار ديگـر قـوانين عمـده ماننـد جبـر اقتصـادي و        را، كه گلدمن درباره» ممكن

  .ب و روزمره دوري جويداست، بپراكند و از آگاهي كاذ كاركرد تاريخي طبقات گذارده
  
  انداز باشد يا دانشگاهي؟ فرق مي كرد زنداني در چشم چه

زندان و دانشگاه از منظـر كـاركرد و   . شعر در همان سطر نخست با ارجاع بيروني خود به دو مكان متضاد اشاره دارد
غـرض  . دهـد  كنار هم قـرار مـي   ي خود آن دو را در شاعر با اعالن شاعرانه. شأن اجتماعي در تقابل با هم قرار دارند
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هـا، بـه آن جـوهر اصـلي      سـازي واژه  خواهد از طريق واژگون خواني دارد؟ يا مي تواند باشد؟ قصد غلط شاعر چه مي
ها و كاركردشان، آگـاهي ممكـن را بـه كرسـي بنشـاند و       برسد و با نفي آگاهي روزمره و جو تبليغاتي پيرامون پديده

سازد و با ريخـتن   حكايت از اين تالش دارد و ايقان شاعرانه را ملكه مي» كرد ه فرق ميچ«بيان . نقاب از رخ كنار زند
  .زند شك در شريان اصلي شعر، بين شعر و مخاطب پل مي

  
  گوشانه اگر كه رويا تنها احتالمي بود بازي

ي  آن در كنـار واژه اسـت و قـرار دادن    معني داشـته » مباضعت در خواب، انزال در خواب«كه » احتالم«ي  انتخاب واژه
رويـا   ي  دربـاره  كاشـاني  .اسـت  گوشانه، مصرع طنزآلـودي را پديـد آورده   دو با تركيب بازي رويا و مرتبط ساختن آن

كنـد كـه    گردد و به حوادث آينده علم پيدا مي نفس در اتصال به نقوش فلكي نقوشي در وي مرتسم مي«: تعبيري دارد
چـه در   رويـاي صـادقه و آن   چـه در خـواب باشـد،     آن. د و هم در بيـداري ده اين معني هم در عالم خواب دست مي

عنـوان سـروده   » .دسـت دهـد، خلسـه گوينـد    ) بيـداري (و يقظـه  ) خـواب (چه مـابين نـوم    آن. بيداري باشد مكاشفه
گوشـانه را در   ي احتالم را در حالت خلسـه تبيـين كـرد و تركيـب بـازي      توان واژه در يك منظر مي. است» خوابي بي«

انسان ديد كه بيش از هرچيز حكايـت از  » تحليل رفتار متقابل«را در » گوشي بازي«كنارش قرار داد و در منظري ديگر 
مانـدگي خـود را حفـظ كـرده،      كنندگي و ناشناخته ي اغفال هميشه جنبه» اشخاص درون«. نيروهاي متضاد درون دارد

  :سرايد در جايي مي والت ويتمن. سازند ي انسان را برجسته مي شخصيت پيچيده
  من با خودم در تعارض ام

  ام  من عظيم                                  
  من شامل چندين ام                                                   

و انگارند  بعدي به انسان تمام عوامل سير دروني را ناديده مي جاست كه صاحبان زر و قدرت با نگاه تك طرفه اين
  .رويا اين تنها تقليل انسان است و در پرتابي رواني و شخصيتي، تقليل 

  
مـت ايـن اسـت كـه چيـزي خـراب       عال/ شود كف پا  سوزن كه مي شنوم سوزن ام را كه مي تشنج پوست

  دمي كه يك كلمه هم زيادي است/ شود مي
  :ه شكل زير نوشتشد در دو سطر از نظر آئين نگارش ب راحتي مي را به» ...ام تشنج پوست«سطر 

  شنوم ام را كه مي تشنج پوست
  شود كف پ سوزن كه مي سوزن                                       

راحتـي   اين تعمد را در تحليل درونـي شـعر بـه   . است شاعر در يك سطر و با تعمدي آشكار مصرع خود را نوشته
دو از طريق ساختار حاكمي كه در  و برآيند آن» سوزن نسوز«و » تشنج پوست«ارتباط ساختاري ميان . توان دريافت مي

ي خبـري دارد گـره    راحتي بـه سـطر بعـدي كـه جنبـه      شود، يكي از عوامل اصلي اين تعمد است و به شعر ايجاد مي
دمـي  «: شود با توجه به خبري بودن، ارجاع بيروني دارد و به حكمي شاعرانه منتج مي» ...عالمت اين است«. خورد مي
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  . »كلمه هم زيادي استكه يك 
  

  پندارد دنيا را بايد از چيزهايي پاك كرد ست كه مي ي دستي سايه/ درخت و سنگ و سار و سنگسار و دار 
سنگسـار و  «اما وقتي . يي متداول در شعر و شاعري ما هستند مايه در ارتباط با يكديگر دست» درخت و سنگ و سار«

معنـي بـودن،    گذشته از هـم » درخت«در كنار » دار«. يي ديگر دارند شاعرانه ها رديف شوند، حكايت از بيان با آن» دار
كنند و ايـن معنـي در كنـار     آويز مي يي است كه با آن افراد را حلق كند و آن وسيله معني ديگري هم به ذهن متبادر مي

در كنار ايـن دو قابـل   » درخت و سنگ و سار«گونگي قرار گرفتن  حال چه. نماياند تر خود را مي ي سنگسار بيش واژه
پراني به سار كه معموال ميان كودكان جامعه متداول است با سنگسار كردن و به دار آويختن كـه   بررسي است و سنگ

ها فقط قصد دارد از تناقض موجود در جامعـه   عرض نيستند و شاعر با رديف كردن آن هاي ديگري هستند، هم پديده
تواند  مي» چيزها«ي  توجه به واژه. »پندارد دنيا را بايد از چيزهايي پاك كرد مي«كه  برسد» ي دستي سايه«بهره برد و به 

دارد و هـم حـرص و آز را ملكـه    » گلچـين كـن  «ما را به مكث و تعمد شاعر رهنمون كند كه هـم حكايـت از طبـع    
  .سازد مي
  

باشد  ه تازيانه كف پا خوردهچ/ قدر بايد در اين دو متر جا ماند تا تحليل جسم حد زبان را رعايت كند؟  چه
  باشي در رنج بوده  /چه از فشار خوني موروث / 

زبـان  «. را رعايت كنيم» حد زبان«كه مثال  كند و وادار به اين نمي» خو كردن«گاه ما را دعوت به  عالمت استفهامي هيچ
توجـه   هـاي مشـفقانه بـي    نصـيحت توانند رخ بنمايانند و شاعر گويي به ايـن   در دو متر جا هم مي» سر سبز«و » سرخ
  .است

  همي گفتم زبانا راز مگشاي

  نهان دل همه با دوست منماي                                   
  را مرد خواند خردمند آن كسي

  كه راز دل نگفتن به تواند                                       
  اسعد گرگاني                                                                        
  

  رفتم به طبيب جان و گفتم از درد نهان

  گفتا از غير دوست بربند زبان                                                 
  الخير ابوسعيد ابي                                                                                       

  
رسيده و به ذهـن متبـادر   » فشار خوني موروث«ها پيوند زده تا به  راحتي خود را به ديگر مصرع بينيم مصرع به مي

  شود كه مي
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  آن يار كز او گشت سر ِ دار بلند

  كرد اش اين بود كه اسرار هويدا مي جرم                                         

  حافظ                                                                                           
  

اسـت   ات كرده رگ به رگ دنبال/ سايه به سايه / وقت  وقت و بي گه/ قراري  سپارد به بي اش را مي قرار جاي
  تا اين خواب

آرام «بينيم كـه معنـي ديگـرش     قراري تبيين كنيم، مي ي ديدار بگيريم و بخواهيم آن را با بي اگر قرار را به اعتبار وعده
بـه  » قـرار «ثبـاتي پيرامـون دارد از    جدلي كه نشان از بي» نفي«گيري از عنصر  نمايد و شاعر با بهره هم رخ مي» گرفتن

خواهـد   شـود كـه مـي    مي» ي دستي سايه«يادآورد همان » سايه به سايه«رود و  مي» وقت بي«به  »وقت«و از » قراري بي«
كـه همـان   » تا ايـن خـواب  «است  شعر و شاعر را دنبال كرده» رگ به رگ«جا  كند و در اين» دنيا را از چيزهايي پاك«
  .است» خوابي بي«
  

تر است  ويديو مخرب: / پرسد صدايي درشت ميسر چهارراه / كنم در گذر دالالن  تظاهرات تورم را طي مي
  يا بمب اتم

خـود را  » گـذر دالالن «كند در كنـار   ي تجريدي توليد مي گذشته از زيبايي بصري كه به گونه» تظاهرات تورم«تركيب 
تورم در جامعه كه ناشي از حضـور دالالن اسـت از يـك سـو و عبـور دادن      . كند ي ديگري مي عريان ساخته و جلوه

است از سويي ديگـر، بـه شـعر بيـان      كه با ترفند شاعرانه صورت پذيرفته» گذر دالالن«از » تظاهرات تورم«ي  نهشاعرا
هـاي فوتوريسـتي    ، گذشـته از يـادآوري حركـت   »تـر اسـت يـا بمـب اتـم      ويـديو مخـرب  «كـه   اين. است زيبايي داده

فرامـوش  . ان پريشان در جامعـه داللـت دارد  ي ما نيز هست و به اذه يي از جامعه در شعر، بيان طنزگونه ماياكوفسكي
  .گيرد ي خودش مي نكنيم كه به تعبير گلدمن هر هنرمند راستيني عناصر خالقيت خود را از جامعه

  
و خارش كپـك  / هاي طال  صداي زنگ فلز در دندان/ اش را بايد حراج كند  مسيح هم كه بيايد انگار صليب

  است ير كردهنصيب نسلي كه خيلي د/ هاي گوش  در الله
شاعر از اين انباشت تمايالت، خالقيـت خـود را   . شود تمام اين اميال اجتماعي را ديدبا يك نگاه دقيق به پيرامون مي

است و انباشت آگاهي تـاريخي اسـت    ي خودش و پيرامون خود برگرفته است و عناصر آفرينش را از زمانه شكل داده
بايد صليب خودش را حراج كند و پارادكس زنگ زدن طال وضوح خودش مسيح خود . است چنين تبلور يافته كه اين
ها نصيب نسلي است كه خيلي دير رسـيده و افكـارش ديگـر محلـي از      ي اين و همه. نشان دهد» صداي زنگ«را در 

  .كند همان افكار و اميال كه خود را چنين عرضه مي. اعراب ندارد
  

براي اولين بار هسـتي را  / كودكان چندهزارساله كه انگار و / و فكر سيب و زمين در سيصدسالگي جاذبه 
  اند تر يافته در وان حمام سبك
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كـا،   اوره«ي تاريخي، يكي افتـادن سـيب از درخـت و كشـف نيوتـون و ديگـري فريـاد         ي تلميحي به دو واقعه اشاره
وز به مكانيـك نيوتـوني در   در اين مصرع تنها به استهزا و مسخره گرفتن تفكري است كه هن ارشميدسي )2(»كا اوره

ي  آورد كـه اگـر نقطـه    چون ارشميدس فرياد برمـي  است و هم ي نسبيت دل خوش كرده مقابل فيزيك كوانتوم و نظريه
  !ي زمين را بجنباند؟ تواند كره اتكايي به دست آورد مي

  
رونـد   هزار كس ميآيند و  هزار كس مي/ هجوم كاشفاني با تأخير حضور / نه سينما و نه ميهماني در تاريخ 

سـگ از سـكوت بـه وجـد     / شنوي نيست  صدا همان كه مي  /آورد  و هيچ كس، هيچ كس به خاطر نمي/ 
  آيد مي

كنـد و اصـوال در وضـعيت     حكايـت ازخودبيگـانگي و اليناسـيون مـي    » رونـد  آينـد و هـزار كـس مـي     هزار كس مي«
متصـور  » مĤبانه قدسي«اي روشنفكران ديگر آن رسالت يي سر بركشد و بر پسامدرنيستي، نبايد به انتظار نشست تا نخبه

زده اسـت   تواند به اين تعبير باشد كه ديگر كسي، كسي را به خاطر نياورد و تنها در جوامع بحـران  اما اين نمي. نيست
 بينـد و صـد البتـه از    مـي » كاشفاني با تأخير حضور«شود و شاعر عامل بروز اين پديده را  كه اين فراموشي حاصل مي

سگ از سكوت به وجد «در شعر مركز ثقل خود را در مصرع » س«آمد حرف  بس. بخت دوام داشتن دولت مستعجل
گونـه بـا    يابـد كـه چـه    بخشد و خواننده به تردستي شاعر وقـوف مـي   يافته، ارتباط ساختاري شعر را قوام مي» آيد مي

رسيده، از به وجـد آمـدن   » سكوت«به » وي نيستشن صدا همان كه مي«شناسي بعد از مصرع  استفاده از عناصر زيبايي
تـوان از آن پـارس و سـكوت را اسـتنباط كـرد و       كند كه مي گويد و اين پارادكس زيبا را خلق مي سگ از سكوت مي

  .اش داد تعميم
  

/ كـه سـنگ راه دهـان را    / زبان عزيزتر است اكنون يا دهان / كند با ماه  سماع مي/ و دزد بر سر بام بلند 
  است بار تمرين كردههزار 
اسـت،   آوردهاالوليـاء   تـذكره در  عطـار را كه  ابراهيم ادهمي تلميحي به داستان  اشاره» دزد بر سر بام بلند«توان از  مي

خواهـد   تواند اين باشد كه شـاعر نمـي   مي» است هزار بار تمرين كرده/ كه سنگ راه دهان را «استخراج كرد و مراد از 
ها هنوز كـه هنـوز اسـت     ي قشقايي الدوله ضيغم: فراوان اند  ها دوخته ؛ در اين مرزوبوم دهان»شود گرفتهزبان به كام «

ايـن  . ها را به جرم شعر گفتن و نداي حق سردادن صادر كنند فرخي يزديمترصد فرصت اند تا دستور دوختن دهان 
ب معـروف روم اسـت كـه بـه علـت داشـتن       خطي سيسرونتوان مستفاد كرد كه مربوط به  ي تلميحي را هم مي اشاره

چـه مسـلم    بـه هـر حـال آن   . كرد كرد و در كودكي كنار رودخانه، تمرين خطابه مي گريزه در دهان مي لكنت زبان سن
  .را» سنگ راه دهان«است حكايت از ايستادگي دارد و الجرم شناختن 

  
يي كه خـود را   پيري يا بچه/ شوند مي/ چين ها كه نقطه جمله/ كند  حرف كه چرك مي  /شكند  صدا كه مي

  شود تازه معنا روشن مي/ كُشد مي
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توان گرفـت؟ انگـار تعمـدي بـراي      ي ديداري ِ شعر را به چه تعبيري مي ها و آئين نگارش ويژه در جنبه اين بريدگي
ذارد و بـه آن  شان در آينده باز بگ چين دست خود را براي پر كردن خواهد با گذاشتن نقطه است و شاعر مي شاعر بوده

پس مسأله اين نيسـت كـه   «. دهد همان تعبيري كه گلدمن ارائه مي. ي عمل بپوشاند مد نظر خود جامه» آگاهي ممكن«
خواهيم بدانيم تغييراتي كه ممكن است در آگاهي گروهي رخ دهد كدام اند،  انديشد، بلكه مي بدانيم يك گروه چه مي

كوشد از شكستن صدا، چرك حرف،  جا مي شاعر در اين) 3(».پديدار شود كه در ماهيت اساسي آن گروه تغييري آن بي
فاصـله  . »كشـد  يي كه خود را مي پيري يا بچه«. ها را پر كند چين و باز شدن عقده از طريق چرك و الجرم حرف، نقطه

ر و بچـه ايجـاد   يـي ميـان پيـ    جوان فاصله. رو هستيم چين روبه جا هم هويدا است و ما در ظرفيت شعر با نقطه در اين
و از ايـن زاويـه اسـت كـه     . گونه اسـت  كشي در اين مرزوبوم چه داند كه جوان است و شاعر بيش از هركسي مي كرده

  .»شود تازه معنا روشن مي«
  

كه ماه رنـگ  / خالف راي اولوااللباب نيست/ است زار و اين نمك كه خود افتاده افتاد در نمك سگي كه مي
به مضـحكه  / ي خون استعاره/ اگر كه الله زرد باشد يا سياه/ آزادي زنگ زند باشد يا شب مثل عوض كرده

  خواهدانجاميد
  .است بايد گفت شاعر در اين پاساژ شعري و مصرع اول، بيش از همه به خاطر اولوااللباب نظر داشته

  لبش از هجو در لباچه كشم
  تا بخندند از او اولوااللباب                                  

» واي به روزي كه بگندد نمك«زار و به تصوير كشيدن آن و خواندن امروزي  بيان تشنگي سگ از افتادن در نمك
ي معني ممكن، كه  وجوي دوباره گري موجود و جست اش در سطر شعر، تالشي است براي نماياندن وحشي و آوردن

آن هـم مثـل   » ماه رنگ عوض كند يا شب زنـگ بزنـد  «. سازد خود را متبلور مي) خردمندان(پس از هجو اولوااللباب 
كـه   ي شـاعرانه از رنـگ بـاختن آن و ايـن     كند و دغدغه رهنمون مي» آزادي«ي  آزادي، جناس لفظي شعر ما را به واژه

گرفتنـي اسـت نـه    خواهيم ثابـت كنـيم كـه آزادي     ايم و مثال مي هنوز ما در بحث آزادي روي مسائل ابتدايي آن مانده
  .دادني و الخ

برداري ناصـواب   ي الله به عنوان مظهر خون شهيدان اشاره دارد و بهره كه به استعاره» الله زرد باشد يا سياه«سطر 
هـا شـايد ناشـي از     خـواني رنـگ   گونه غلـط  است، اين» ي خون استعاره«آوردش به مضحكه انجاميدن  از آن كه دست

  .ها است و بختي سياه دارد شاهد تمام دردمندي صائبعبير سرنوشت هنرمندي است كه به ت
  روزي كه برف سرخ ببارد از آسمان
  شود بخت سياه اهل هنر سبز مي                                           

  صائب تبريزي                                                                                  
  

و رد انكـارت  / اي نشسـته  جا مـي  كه چند سالي است انگار در اين/ دهد د جاي سرت را نشان ميگچ سفي
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  ات است از تسليم يا شايد نقشي مانده/ است بر ديوار افتاده
يك بار ديگـر خـود را   » خوابي بي«گردد و  برمي» دو متر جا«يابد و به همان  ي اخباري مي شعر در اين پاساژ جنبه

چيسـت؟ تنهـا ديوارهـاي گچـي     » تحبيـب «و » تهديـد «با آن همه » تسليم«و » انكار«ه راستي مرز بين ب. دهد نشان مي
  .ي شاعر به ماندن و پوسيدن در شرايط است زندان بايد سخن گويند و اشاره

  
  كند اش نمي كه هيچ چيز آرام/ تابي و تازه اين بي/ يي اصال ناتمام گزاره
شـود، حكايـت از قـرار داشـتن در      معني مـي » تعبير خواب«است و به  امي آوردهكه شاعر با تأكيد ناتم» يي گزاره«

تـابي دارد و متـرادف    يي است كه وجود دارد و اعالم شاعرانه كه اشاره بـه بـي  »تلواسه«است و آن » خوابي بي«حالت 
عـدي شـعر   و در ايـن راسـتا اسـت كـه پاسـاژ ب     » كنـد  اش نمـي  كـه هـيچ چيـز آرام   «خوابي است و تأكيـد بـه آن    بي

  .است شده سروده
  

و / شـوند  هـايي كـه بسـته مـي     ودست/ شوند هايي كه باز مي و كتاب/ شوند در التهاب درهايي كه باز مي
/ شـوند  هايي كـه دار مـي   درخت/ پرند ها مي و سارهايي كه از درخت/ پرانند ها را مي هايي كه سنگ دست
  گيرند ميماني  هايي كه الل زبان/ شوند هايي كه كج مي دهان

اسـت و بـا    شاعر به عنوان نـبض هوشـيار دسـت بـه آفـرينش زده     . چيز حكايت از فضاي مسلط جامعه دارد همه
دانست، به آفرينش جمعي دست  ي هنري خود به اين بيان گلدمن كه خالق آفرينش هنري را جمع مي حساسيت ويژه

ي عمـده در درك تـاريخ بشـري     كه مقوله» امكان«ن كند و با بيا آگاهي ممكن را رصد مي» خوابي بي«شعر ِ . است زده
هم اتفاقي فرخنده بيفتد يـا بـه تعبيـر    » دو متر جا«؛ ممكن است در »شوند هايي كه باز مي كتاب«. شود مي است، سروده

هـايي كـه    دسـت «آورد  شـود؛ شـاعر مـي    ديگر كتاب سرنوشت كسي باز شـود و بـه همـان سـياق هـم كتـاب بسـته       
هـا هسـتند كـه دار     خواهد عنوان كند كـه ايـن درخـت    آيا شاعر نمي. »شوند هايي كه دار مي رختد«و » شوند مي بسته
دارد يعنـي قـرار    گريه الن ربهاي داستان  كشانند؛ همان تعبيري كه گلدمن از كفش شوند و ما را به دنبال خود مي مي

  .گرفتن در وضعيت نامتعارف
  

تكـه   رويـا كـه تكـه   / تركـد  مـي / انبوهـد  مهمه كه ميو ه/ انداز گنگ و خواب گنگ صداي گنگ و چشم
شـكند   خوابي كه مـي / پاشد اندازي كه از هم مي چشم/ شود در زنداني و دانشگاهي كه حل مي/ پراكند مي

كـه  / ي سـر  از كاسه/ يي در گوشه/ ماند منگ يي كه مي نقطه /يي و شود در نقطه ميخ مي/ در چشم و چشم
  ...خورد غلت مي/ خورد غلت مي/ خورد چنان غلت مي هم

جـايي پرتـاب    يعني شـعر بـه آن  . است و اين عامل ساختاري است گونه رقم خورده ؛ پاساژ پاياني شعر اين»گنگ«
صـداي  «شـود   مـي  شود و شعر از درون و بيـرون واحـد سـاخته    خود شعر مي» گنگ«ي  شود كه بايد بشود و واژه مي

خوابي؟ اين خـواب كـه هـيچ نشـاني از      ستي اين خواب است يا بيبه را. »خواب گنگ«، و »انداز گنگ چشم«، »گنگ
پراكنـد و دوبـاره    تكه خـود را مـي   رويا تكه. تركد انبوهد و بعد مي همهمه مي. هيچ چيز اعتبار ندارد. اهلي بودن ندارد
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. شـود  حـل مـي   بار دانشگاه در زندان نمايانند و اين شعر به همان سطر اول خود پرتاب شده، دانشگاه و زندان رخ مي
پاشـد، همـان    انداز از هم مي چشم. رود ي شعر رژه مي خوابي جلوي چشم شاعر و خواننده انگار همه چيز دارد در بي

بـود و در مركـز    انداز را وسعت بخشيده شكند و چشم كه چشم بود و خواب در چشم مي اندازي كه شكل گرفته چشم
خواهـد مـا را بـه دنبـال خـود       يي كه منگ است و انگار مي مان نقطهه. يي شود در نقطه خوابي قرار داشت ميخ مي بي

  ...:است و پاياني براي او متصور نيست چراكه ي سر، جا خوش كرده يي از كاسه كه در گوشه بكشاند و عجب آن
  ...خورد غلت مي    خورد غلت مي    خورد غلت مي

  
  
  نوشت پي
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