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 بانگسومین جشنواره دوبله و تولیدات رادیویی گریش

 گویندگیبخش  هایمتن
 

 ۱متن 

 ۱ شعر کالسیک

 

 یسالمت جاهل در خاموش یدر معن تیحکا

 تیباب هفتم در عالم تربی، سعداز بوستان 

  

 چند خاموش بود کیدر مصر  که   پوش بودخوب خلق خلق یکی

 نور انیگردش چو پروانه جو به   و دور کیمردم ز نزد خردمند

 زبان است مرد ریز دهیپوش که   کرد شیبا دل خو یشب تفکر

 دانند مردم که دانشورم؟ چه  سر به خود در برم نیهمچن اگر

 هم اوست یتر از ودر مصر نادان که  گفت و دشمن بدانست و دوست سخن

 کرد و بر طاق مسجد نبشت سفر  شد و کار زشت شانیپر حضورش

 یدمیپرده ندر یدانشیب به   یدمید شتنیگر خو نهییآ در

 پنداشتم یخود را نکورو که  زشت از آن پرده برداشتم نیچن

 زیو رونق نماندت گر یگفت چو   زیآواز را باشد آوازه تکم

 پوشهاهل را پردان است و وقار  خداوند هوش یا یرا خامش تو

 مدر خودی هپرد یجاهل وگر   خود مبر بتیه یعالم اگر

 نمود یتوان یهر گه که خواه که   زود یمنما شیدل خو ریضم

 نهان باز کرد دیکوشش نشا به   شود راز مرد دایچو پ کنیول

 تا کارد بر سر نبودش نگفت که   نهفت کویسر سلطان چه ن قلم

 به شر ایبسته بهتر که گوزبان   بشر ایخموشند و گو میبها

 خموش مینه شدن چون بها وگر  به هوش دیمردم سخن گفت با چو

 نادان مباش یسخنگو یطوط چو  فاش زادهینطق است و عقل آدم به

 ثواب ییاز تو به گر نگو دواب  بهتر است از دواب ینطق آدم به
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 ۲متن 

 ۲شعر کالسیک 
 

 مخاطبه شمع و پروانه

 و شور یدر عشق و مست :باب سوم ،یسعداز بوستان 

  

 که پروانه با شمع گفت دمیشن  دارم که چشمم نخفت ادی یشب

 چراست؟ یو سوز بار هیرا گر تو  من عاشقم گر بسوزم رواست که

 من نیریش اری نیانگب برفت   من نیهوادار مسک یا بگفت

 رودیفرهادم آتش به سر م چو  رودیاز من به در م ینیریش چو

 به رخسار زرد دشیدویم فرو  درد البیگفت و هر لحظه س یهم

 ستیا یاراینه  ینه صبر دار که  ستیعشق کار تو ن یمدع یا که

 ام تا بسوزم تماماستاده من  شعله خام کی شیاز پ یزیبگر تو

 تا سر بسوخت یکه از پا نیب مرا  را آتش عشق اگر پر بسوخت تو

 او وقت اصحاب، جمع دارید به  گو بود شمعوگفت نیشب در ا همه

 یاچهرهیناگه بکشتش پر که   یاز شب همچنان بهره نرفته

 پسر یعشق، ا انیاست پا نیا که  دودش به سر رفتیگفت و م یهم

 از سوختن یابیکشتن فرج  به   آموختن یخواه یعاشق اگر

 کن که مقبول اوست یخرم برو  بر گور مقتول دوست هیگر مکن

 دست از غرض یفرو شو یسعد چو  از مرض یسر مشو یعاشق اگر

 بارند و سنگ ریگر بر سرش ت و   ندارد ز مقصود چنگ ییفدا

 تن به طوفان سپار یرویم وگر   نهاریمرو گفتمت ز ایدر به
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 و آفت آن ایگفتار اندر اخالص و برکت آن و ر

 باب پنجم در رضای، سعدبوستان 

  

 مغز پوست؟ یز ب دینه چه آ وگر  نکوست تیبه اخالص ن عبادت

 از بهر پندار خلق یدر پوش که   چه دلق انتیزنار مغ در م چه

 مخنث مباش ینمود یمرد چو  فاش شیخو یگفتمت مرد مکن

 نبرد آن که ننمود و بود خجالت   نمود دبای بود یاندازه به

 در برش یاکهن جامه دینما  بر کنند از سرش تیچون عار که

 بلند ییدر چشم طفالن نما که   مبند نیچوب یپا یکوته اگر

 خرج کردن بر ناشناس توان   نقره اندوده باشد نحاس وگر

 زیبه چ ردیصراف دانا نگ که   زیجان من آب زر بر پش منه

 زرند ایآنگه که مس  دیآ دیپد   اندودگان را به آتش برند زر

 که ناموس را شب نخفت؟ یمرد به  چه گفت یکوه یکه بابا یندان

 چیاز خلق رستن به ه ینتوان که   چیجان بابا در اخالص پ برو

 انددهیاز تو نقش برون د هنوز   انددهیکه فعلت پسند یکسان

 س؟یقبا دارد اندام پ ریز که   سیقدر آورد بنده حورد چه

 زشت یبازت رود چادر از رو که  به دستان شدن در بهشت دینشا

  



  های بخش گویندگیمتن
«بانگیشگر» یوییراد یداتجشنواره دوبله و تول ینسوم  

۱۳۹۹بهمن  گراش،  

 

4 

 

 ۴متن 

 ۱ شعر نو
 

 سرگذشت

 ابتهاج )سایه(هوشنگ 

 

 انبوه یباز باران است و شب چون جنگل

 دیرویآهسته م نیزم از

 باران زشیر ریز دهیچیبه هم پ یینواها با

 لب نجواست ریخود او را ز با

 دیگویتلخ م یسرگذشت

 است کیتار کوچه

 کیشود نزدیم ییپا بانگ

 دیسایبر پنجره انگشت م یاشاخه

 کیتار شهیچکد بر شیباران م اشک

 سوزدیم مهیآتش در اجاقم ه شینشسته پ من

 لدای دخترم

 جنباندش مادریدر گهواره م خفته

 باردیم زیرکیبار است و باران همچنان گران شب

 واریافتاده بر د یاندام زن کیبار هیسا

 دیفشارد در بغل نومیاش را مبچه

 را یزیدلش انگار چ در

 آلودخون شهیکنند از ریم

 دیشود آهسته با تردیخم م ستدیایم یالحظه

 غردیم رعد

 باردیم لیس

 مادر شهیاند نیآخر

 شد؟ یخواه چه

 باران نیارد ابیز چشم او فرو م ییگو آسمان

 انبوه یباران است و شب چون جنگل باز

 گسترده هر سو شاخ و برگش را نیزم بر

 لب نجوا ریدارد ز دهیچیبه هم پ ییصداها با

 اجاق سرد شینشسته تنگ دل پ من

 لدای دخترم

 .اش آرامدر گهواره خفته
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 ۵متن 

 ۲شعر نو 
 

 ارغوان 

 هوشنگ ابتهاج

 

 ارغوان شاخه همخون جدا مانده من

 آسمان تو چه رنگ است امروز؟

 ست هوا؟ یآفتاب

 گرفته است هنوز؟ ای

 

 است رونیب ایگوشه که از دن نیدر ا من

 ستیبه سرم ن یآفتاب

 ستیبهاران خبرم ن از

 است وارید نمیبیم آنچه

 اهیسخت س نیا آه

 است کیچنان نزد آن

 نفس نهیاز س کشمیچو بر م که

 گرداندیرا برم نفسم

 

 چنان بسته که پرواز نگه ره

 ماندیم یقدم کی نیهم در

 رنجور یز چراغ ییکورسو

 ستیپرداز شب ظلمان قصه

 

 ردیگیم نفسم

 ست یزندان نجایهوا هم ا که

 نجاستیچه با من ا هر

 رخ باخته است رنگ

 هرگز یآفتاب

 هم یچشم گوشه

 است نداختهیدخمه ن نیا یفراموش بر

 

 گوشه خاموش فراموش شده نیا اندر

 خاموش شده یدم سردش هر شمع کز

 در خاطر من ینیرنگ ادی

 ...زدیانگیم هیگر
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  ۶متن 

 ۳شعر نو 
 

 زنده باش

 هوشنگ ابتهاج

  

 کنیچه فکر می

 ای است زندگیزورق به گل نشستهکه بادبان شکسته، 

 در این خراب ریخته

 که رنگ عافیت از او گریخته

 ست زندگیایبه بن رسیده ، راه بسته

 چه سهمناك بود سیل حادثه 

 که همچو اژدها دهان گشود

 زمین و آسمان ز هم گسیخت

 ستاره خوشه خوشه ریخت

 و آفتاب

 غرق شدهای آب در کبود دره

 هوا بد است

 رویکدام باد میتو با 

 ای گرفته سینه تو راتیره چه ابر

 که با هزار سال بارش شبانه روز هم

 شوددل تو وا نمی

 های دور آمدیتو از هزاره

 فشاندر این درازنای خون

 قدم نشان نقش پای توست به هر

 در این درشت نای دیو الخ

 گشای توستهای رهزهر طرف طنین گام

 مگاه ننگ و نامبلند و پست این گشاده دا

 به خون نوشته نامه وفای توست

 به گوش بیستون هنوز

 های توستصدای تیشه

 ها که با تن تو تاب عشق آزمودچه تازیانه

 چه دارها که از تو گشت سربلند

 زهی که کوه قامت بلند عشق

 که استوار ماند در هجوم هر گزند

 ن بلند دورآنگاه کن هنوز 

 انفجار نورزار آن سپیده آن شکوفه
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 کهربای آرزوست

 ای که جان آدمی هماره در هوای اوستسپیده

 ن زالل دم زدنآبه بوی یک نفس در 

 سزد اگر هزار باز بیفتی از نشیب راه و باز

 رو نهی بدان فراز

 کنیچه فکر می

 ستایشکسته یبگینهآجهان چو 

 که سرو راست هم در او

 نمایدشکسته می

 چنان نشسته کوه

 این غروب تنگ در کمین

 که راه

 نمایدتبسته می

 زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج

 به پای او دمی است این درنگ درد و رنج

 زندبسان رود که در نشیب دره سر به سنگ می

 رونده باش

 امید هیچ معجزی ز مرده نیست

 زنده باش
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 ۷متن 

 ۱ متن ادبی
 

 البالغهنهج ۳۱فرازی از نامه 

 به امام حسن مجتبی )ع( خطاب

 

 حقوق دوستان

 

تو بخشتتنده  ،و چون بخل ورزد .تو مهربانر کن ،اگر روى برگرداند .دوستتتر را برقرار کن وندیچون برادرت از تو جدا گردد، تو پ

 .ریو به هنگام گناهش عذر او بپذ .ریتو آستتتان گ ،ردیگو چون ستتتخت مر .شتتتو کیتو نزد ،ندیگزهنگامر که دورى مر .باش

 باشد. تو مر نعمتو او صاحب  باشریبنده او م ایچنانکه گو

سان ایدوستانت انجام دهر،  ریرا با غ ادشدهیمبادا دستورات  سزاوار آن ن ریهابا ان دشمن دوست خود را  .بجا آورى ستندیکه 

اى هبد، و خشتم را فرو خور که من جرع ایدر پند دادن دوستت بکوش، خوب باشتد  .تا با دوستت دشتمنر نکنر ریدوستت مگ

 . دمیگواراتر از آن ند انریو پا دمیتر از آن ننوشنیریش

شتر کرد شود دینرم باش که ام با آن کس که با تو در ست به زودى در برابر تو نرم  شش رفتار کن .ا شمن خود با بخ  رایز با د

براى دوستر باقر گذار  ریگر خواستر از برادرت جدا شوى، جاا .(دنیبخش ایاست )انتقام گرفتن  روزىیدو پ نیریسرانجام ش

  .خواست به سوى تو باز گردد بتواندروزى  اگرتا 

صد کیکسر به تو گمان ن ضا قیبرد او را ت آن کس که  رایز نکن عیکن، و هرگز حق برادرت را با اعتماد دوستر که با او دارى 

و به کستتر که به تو  .مردم نستتبت به تو نباشتتند نیترات بدبختو افراد خانواده .کنر با تو برادر نخواهد بودمر عیحقش را ضتتا

ستر، دل وندیاى ندارد دل مبند، مبادا برادرت براى قطع پعالقه شد، و  وندیتر از برقرارى پمحکم لریدو شته با در بدى  ایبا تو دا

سر که بر .اوردیکردن تو ب کریتر از ناى قوىکردن، بهانه ستم مر ستمکارى ک ات بزرگ جلوه نکند، چه او به دهیکند در دتو 

 .ستیکند بدى کردن ند، و سزاى آن کس که تو را شاد مرخود و سود تو کوشش دار انیز
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 ۸متن 

 ۲متن ادبی 
 

 البالغهنهج ۴۱فرازی از نامه 

 

شرکت دادم، و همراز خود گرفتم، و هیچ یک از افراد خاندانم براى یارى و  پس از یاد خدا و درود همانا من تو را در امانت خود 

شمن به او  مدد کارى، و امانت دارى، چون تو مورد اعتمادم نبود. سخت گرفته، و د سر عمویت  آن هنگام که دیدى روزگار بر پ

مویت دگرگون هجوم آورده، و امانت مسلمانان تباه گردیده، و امّت اختیار از دست داده، و پراکنده شدند، پیمان خود را با پسر ع

اش کشتتیدى، و با دیگر دستتت از یارىتو هماهنگ با دیگران  ستتاختر، و همراه با دیگرانر که از او جدا شتتدند فاصتتله گرفتر.

 ها را رساندى.عمویت را یارى کردى، و نه امانت کنندگان خیانت کردى. نه پسرخیانت

شنر از پروردگارت  ندارى، و گویا براى تجاوز به دنیاى این مردم نیرنگ مر زدى، و گویا تو در راه خدا جهاد نکردى و برهان رو

که فرصتتتت خیانت یافتر شتتتتابان پس آنگاه  هدف تو آن بود که آنها را بفریبر و غنائم و ثروت هاى آنان را در اختیار گیرى.

سهم بیوه زنان و یتیمان بود، چونان گرحمله شدى، و با تمام توان اموال بیت المال را که  سنه اى ور  سفند زخمر گ گر که گو

شکسته ستخوان  سوده، روانه کردى، بر آن که در این کار اى را مریا ا سوى حجاز با خاطرى آ رباید، به یغما بردى، و آنها را به 

 احساس گناهر داشته باشر.

ندارى و از حستتابرستتر دقیق  پدر باد، گویا میراث پدر و مادرت را به خانه مر برى. ستتبحان اللّه آیا به معاد ایماندشتتمنت بر

سر؟ شیدن و خوردن را  قیامت نمر تر شمار مر آمدى چگونه نو سر که در نزد ما از خردمندان ب بر خود گوارا کردى در اى ک

شر؟خورى و حرام مردانر حرام مرحالر که مر ستمندان و مؤمن نو ان و مجاهدان راه خدا، کنیزان چگونه با اموال یتیمان و م

 کنر که خدا این اموال را به آنان وا گذاشته، و این شهرها را به دست ایشان امن فرموده است.زنان ازدواج مر و با خرىمر
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 ۹متن 

 ۳متن ادبی 

 
 البالغهنهج ۵۷فرازی از نامه 

 ی مالک اشترعهدنامه

 

یرا در مردم ابراز عیوب مردم است، زصدد پیدا کردن و  ترین مردم در نزد تو کسی باشد که بیشتر درمالکا، دورترین و مبغوض

ها برای پوشاندن آنها زمامدار است، پس آنچه را که از تو پوشیده است، کشف مکن، زیرا جز ترین انسانعیوبی است که شایسته

ست. شته ا ست که بر تو ظاهر گ ست که تکلیف تو پاك کردن چیزی ست  این نی و خداوند متعال خود درباره آنچه از تو مخفی ا

 کم خواهد کرد.ح

 ی از تو برای رعیت پوشیده بماند،خواه، تا خداوند سبحان آنچه را که میمالکا، تا بتوانی پرده بر روی آنچه پوشیده شود بینداز

  مخفی بدارد.

های مردم باز کن، و عامل هرگونه عداوت را از خود قطع کن، و از هر چیزی که برای تو واضتتتي نیستتتت گره هر کینه را از دل

شم بپوش، و هرگز برای ت سخنچ سخنصدیق  شتاب مکن، زیرا  ست، اگر چه خود را به خیرخواهان چین خیانتچین  شه ا پی

 تشبیه کند.

 دهد، و آدم ترسو رادارد و وعده فقر به تو میکه تو را از بخشش و احسان باز میهایت بخیل را داخل مکن و هرگز در مشورت

امت را از روی تعدی کشاند، و آدم حریص را از این کار مهم دور بدار، زیرا لئزیرا تو را به ناتوانی می هم در مشورت دخالت مده،

 که جامع همه آنها بدگمانی به خدا است. ، ترسویی و حرص غرایزی است متنوعهمه این صفات پست بخل  آراید.در نظر تو می


