
 

41 
 

 واه افشین طالب خ                                                                                                                                                                                                                                                          یازدهم جزوه افرسی  
 تنها یآغازگر رزا،یعبّاس م  پنجم:درس 

 :اتیّادب خیتار

   تنها ی آغازگر رزا،ی عبّاس م  

 .معاصر  ۀسندینو،   یواعظ  دیمج  *  

 نوع ادبی: تعلیمی *                هن یدفاع از م   : * محتوا

سپاه خود،   ش یشاپیپ فراخ،نهیس اسبی  بر سوار  رعنا،  و تراش خوش ییبا بر و بازو باالانیم  ینوجوان* 

شاه، به سفارش  ی. فتحعلگذاشتیپشت سر م ز،یبه مقصد تبر اریو شور بس جانی را با ه  یغرب یهادروازه

  ،ی تعهد ینشان وال یاعطا بارا  رزای فرزند دوم خود، عبّاس م  ش،یخو  یشخص یهاافتدری با  و خان  محمّد  آغا

خطّ مقّدمِ دفاع در برابر   ی شهر کهن، مرکز فرمانده نیا ز،یکرده بود. تبر زیتبر ةدارالسّلطن یراه

 بود.  هی روس یعنی ران،یا یشمال یةهمسا یهایدرازدست

مقام  مقام )قائمقائم یسیع رزاینوجوان، م ۀشاه بر تخت نشست. شاهزاد فتحعلی  محمّدخان،  کشته شدن آغا با

و خواست او   اذنیو ب دانستیخود م   یخردمند، بلکه مرشد و پدر معنو ریاوّل، پدر ابوالقاسم( را نه تنها وز

نبود؛ او در   ریبه وز عهد یبه او کمتر از شوق ول زین خواه کیو ن شمند یاند  ری. شوق وززدینم یدست به کار

و در امتداد نگاه متفکّرش،  د یدیو کشش م یجهان، معن  ک ی رزا،می عبّاس یرایو گ  اهیدرشت، س یهاچشم

 . خواند یرا م  پروری تی مُلک و رع ریروشن تدب یهاافق

 :واژگان امالیی

 روشن  افق –  معنوی  پدر  –  خواست  و   اذن  –  مقام  قائم   –  دارالسّلطنه  –  اعطا  –  خان   محمّد آغا  –   مقصد  –  فراخ  نهسی  –رعنا  » 

 –  طبل  –  قاطر   –  حامل  –  توازن  –   یگالحمای تحت  –  التهاب –  لعاب  –  تصرّف  – و فساد    تباهی  –  فطوای   –  پروری ترعی  –

 –  قفقاز  –  اهتزاز  –  آغشته   –  رمق   –  محشر –  عرصه  –  حماسه  –  خفّت  –  سّر می –  رصفی  –  بنهی –  ناظر  –  تنوره  –  مصمّم 

 –  گسسته  –  زخی  و   افت –  معمّا  –  خته گسی  افسار  –  سدوار  –   موعد –  تحقّق  –   توفنده  –  محری   –  خان  جواد  –  بار دهشت

 « نتمدّ  –  بمهی  –   اعجاب –  رَغم علی –  ترس و  خوف   –  مخلصانه  – هدف   و  غَرَض   –  السّلطنه بنای
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کشور نشسته است. بزرگان  نیا یبر پهلو  یمثل کارد یداخل ی هااست که اختالفات و جنگ شتریقرن ب کی

به جان هم افتاده، کشور را   اتیبه حکومت وال دنیو رس یکسب تاج شاه یو فرماندهان سپاه برا فیطوا

برداشته  شرفتیپ  یبرا یبزرگ ی هافاصله، اروپا قدم نیاند، امّا در اکرده تباهی  و کشتار و تاز و  تاخت  دانیم

بزرگ برپا   یهاتوپ و تفنگ راه انداختند. دانشگاه یهاساختند. کارخانه ی متعّدد صنعت ی هااست. آنها کارگاه

 کردند.

نقاط جهان   ن یرا به دورتر شانیو جهانگردها هایدادند و کشت ب یترت یمیعظ ییای در یرویتر، نهمه مهم از

 ریو کمان و شمش ریبود، با ت دهیاروپا به مشامشان نرس شرفت یپ  یمختلف که بو لیها و قبافرستادند. ملّت

به تصرّف   ارشانید ب، یترت ن ی. به اد نیمقابله با لشکر مجهّز به توپ و تفنگ آنها برآ  ۀنتوانستند از عهد 

 درآمد.  ییاروپا یهاقدرت

 با،یپهلو / رعنا: ز  نه، یقامت نه کوتاه و نه بلند / بر: س  قد،انمی متوسط،  قدّ  با   قامت،  متوسّط: باال انیباال: قامت، قد / م     قلمرو زبانی:

فراوان /   اقیاشت  جان،ی: جلو / شور: هشیشاپ یپهن / پ  ۀنیس  دارای :  فراخ نهی/ س  عیقشنگ، خوش قد و قامت / فراخ: پهن، پهناور، وس

شاه   بیو نا  ن ی: جانشیتعهدیبخشش، عطا کردن / نشان: درجه / وال  ، ی/ اعطا: واگذار  هی/ سفارش: توص  استنباط: درک، فهم، افتیدر

/ آغا محمّد   م یکه صاحب فرزند نشود، عق  ی / آغا: کس  یمیمحلّ اقامت شاه / کهن: قد  تخت،یدارالسّلطنه: پا  : عازم / یبودن / راه

که پس از  هیقاجار  ۀ پادشاهِ سلسل  نیآغا محمّدخان؛ دوم   ۀشاه: برادرزاد ی / فتحعل  رانی ادر    هیقاجار  ۀو موسّس سلسل   انگذاریخان: بن

 ز یعازم تبر  هیبا سپاه روس  ییارویدفاع از کشور و رو  ی شاه که برا  ی: فرزند برومند فتحعلرزای آغا محمّدخان به تخت نشست / عباس م 

( مخفّف ۲  دانستیکه خواندن و نوشتن م   یکس  کردند؛یاعطا م  ادخاص که در گذشته به افراد باسو  ی( عنوان۱:  رزای/ م   دیگرد

معلّم،   شوا،ی راهنما، پ  ر، یعهد قاجار / مرشد: پ  ر یوز  ا یقائم مقام    ،یقائم مقام: پدر ابولقاسم فراهان  یسی ع رزایاهزاده / م ش  رزاده«، ی»م 

شاه،   نی: جانشعهدیذوق / ول  اق، یاراده / شوق: اشت  ل،ی: بدون رخصت و اجازه / خواست: م اذنیاستاد / اِذن: اجازه، فرمان / ب  ،یمربّ

آن که   رخواه، ی: خخواهکی: در حال تفکّر، متفکّر / نشمندی: جذّاب، نافذ / کشش: جذبه / امتداد: طول، راستا / اندرای/ گ  ر یام  ب، ینا

/ ُملک:  ی در کار  دنیشیاند  ، ی شی: چاره اندریدبآسمان، جمعِ آن: »آفاق« / ت  ۀ / افق: کران شمندیرا خواهد / متفکّر: اند  گرانید  ریخ

: جمع  فی سال / طوا  کصدیطبقه / قرن:    نی ا  ش یآرامش و آسا نیو تأم   تیرع  ی: پرداختن به کارهاپروری تیکشور، مملکت / رع

اداره شود؛ خطّه، معادل شهرستان  یکه تحت نظرِ وال  ییمجموعه شهرها  ت،ی: جمعِ والاتی/ وال  هارهی ها، تها، گروهدسته  فه، یطا

/ مشام:  لهی: جمع قبلی/ قبا  احیّ/ متعدّد: گوناگون / جهانگرد: س  ینابود ، یراب: فساد، خی/ تاخت و تاز: هجوم، حمله / تباه  ی امروز

 شهر کهن«   نی»ا   ی: بدل برا زی»فرزند دوم خود« / تبر  ی: بدل برا رزای عباس م  /کشور  ن، ی: سرزم اری/ د  ینیب

/ بر،   بایکه اندامش متناسب است، متناسب، ز  یکس  کل، یهاز خوش  هکنای :  تراش اندام / خوش  کل، یبر و بازو: مجازاً ه    قلمرو ادبی:

تجاوز /   ، ی از تعدّ  هی: کنایکرد، گذراند، ترک کرد / دست دراز  یاز ط هی( / پشت سرگذشت: کنارنظی : تناسب )مراعاتنهیبازو و س

 یلیخ  ار، یاز بس   ه ی، کناجهان: اغراق  کیاز اقدام کردن /    هیزدن: کنا  یسابق / دست به کار  یرولشکر شو  ه،ی: مجازاً سپاه روسهیروس
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: مشبّه؛ مثل ادات یداخل  یها)اختالفات و جنگ هی: مشبّه؛ افق روشن: مشبّه به( / تشبری)تدب  یهیتشب  ۀ: اضافریافق روشن تدب  /

از   هینشستن: کنا  یکس  یو استعاره / کارد بر پهلو  ص یکشور: تشخ  ی لونشستن: وجه شبه( / په  یکارد: مشبّه به؛ بر پهلو  ه؛یتشب

برداشته: »اروپا«   ی/ اروپا قدم بزرگ  دنیبا هم جنگ  ، ی ریاز نزاع و درگ هیبردن، نابود کردن / به جان هم افتادن: کنا  ن یکشتن و از ب

از   ه یبزرگ / راه انداختن: کنا  یدادن کارها از اقدام کردن، دست به کار شدن، انجام هی/ قدم برداشتن: کنا  انی مجازاً مردم اروپا، اروپائ

... به مشام   ی/ بو  انی اروپا«: مجازاً مردم اروپا، اروپائ  شرفتی/ »اروپا« در »پ  ی زی: حس آم شرفتیپ  ی احداث کردن، برپا کردن / بو 

 نیجنگ، کمتر  ه، یّاوّل یمجازاً ابزارها ر، نظی ت: مراعاری و کمان و شمش  ری آگاه شدن / ت افتن، یدر  دن، یبردن، فهم   یاز پ  هی: کنادنیرس

 را داشتن  یانجام کار  یی از توانا  هی/ از عهده برآمدن: کنا  زاتیتجه

و   ریوگرنه ت کرد؛ی اخالقِ علم و فن هم رشد م ها،شرفت ی پ نیا پای به کاش، پا یدر راه علم و صنعت برداشته، امّا ا ی بزرگ یها* اروپا قدم 

 ضررتر از توپ و تفنگ است.انسان، کم  خیتار یدست کم برا  ش،یهاان یز ۀکمان با هم

شاه، به تهران رسانده   یشرکت در مراسم سالمِ نوروز یخود را برا ز،یبعد از چند سال حضور در تبر رزامی . ش. بود و عبّاسـه 11۸3 نوروز

همه،  نیبود. با ا  یبساط نوروز  نیاز ا ییهادر دل پدر، جلوه  شتریب ی باز کردن جا یو تالششان برا  ایهدا م یبود. رقابت شاهزادگان در تقد

به رو داشت. دربار از درون در  فاتیاز تشر  ی و گرجستان، تنها لُعاب جان یها در شمال آذرباخبر تحرّک روس  دن ی آن سال با رس سممرا

شاه، در فکر تدارک سپاه   یور و در رأسش فتحعلدربار چنبره زده بود. سران کش  روی وار  روس، بختک حملۀ  فکر. بود التهاب و  تاب و تب 

تازه از سازمان   یداشت؛ خبرها  یآگاه شبی  و  کم  ه،یخود، روس یشمال یۀها بودند. شاه از قدرت همساروس   یهااندازی  مقابله با دست  یبرا

و رفتن به   هیبر وجودش انداخته بود. اتّحاد حاکم گرجستان با روس یوحشت یۀو فراوان آن کشور، سا شرفتهیپ یهاارتش و سالح 

  یو برتر  هیدو کشور همسا ینبود، نشان از به هم خوردن توازن قوا ران یمنطقه از ا کیمحض  رفتنشدن و از دست  دهیآن، بر یگیالحماتحت 

 دوخته بود. جان یچشمِ طمع بر آذربا هی بود. روس ب یکشور رق یرگی و چ

. / آمدندیبه حضور شاه گرد م   کیجهت سالم و تبر  انیخاص که دربار  نییآ یدست کم: حداقل / مراسم سالم: نوع :نیقلمرو زبا

/ تحرّک: جنبش،   یسوغات، تحفه، ارمغان / بساط: سفره، گستردن  ه، ی: جمعِ هدایکردن / هدا  شکشیدادن، عطا کردن، پ  هی: هدمیتقد

و لوازم   نیی آ  ها،یظاهرساز  ف، ی: جمعِ تشرفاتیروکش / تشر  کشند، یو مانند آن م یسفال و کاش  یکه بر رو  یحرکت / لُعاب: روکش

آتش / بختک: کابوس /  ۀزبانه و شعل  ، یقصر، بارگاه / تب و تاب: سوز و گذار / التهاب: برافروختگ  ، ی/ دربار: کاخ شاه  ییرایپذ

شکل زدن / تدارک: آماده   یا رهیبزرگ دا  ای خُرد    ی هاحلقه  ن، وار / چنبره: حلقه / چنبره زدن: چنبر زدن، حلقه زدوار: کابوسبختک

  ۀقدرتمند، در عرص  یدر تعامل با دولت  فیدولت غالباً ضع  کی  تیّ : وضعیگیلحماا  / تحت  ییارویکردن / ُمقابله: رو  هیّته  ، یساز

به دولت    یتیو امن  یخارج  استیآن دولت در امور س یر یگمیتصم  اریاخت  ،یالمللنی ب  ۀموافقت نام   کیکه در چارچوب    یالمللنیب

: تسلّط، غلبه / یرگی/ چ رویتعادل / قوا: جمع قوّه، ن  ،یقدرتمند واگذار شده است. / محض: خالص، بدونِ غش، صِرف / توازن: برابر 

 خود  یشمال  یۀهمسا  ی: بدل برا ه«ی»روس  / طمع: آز، حرص

از  هی/ پا به پا: کنا  افتن یکردن در آن، توسعه   شرفتیز پا  هی: کنای/ قدم برداشتن در راه  ان یاروپا: مجازاً مردم اروپا، اروپائ : قلمرو ادبی

قرار   یگرید  ت یمورد لطف و عنا ، یگری در نزد د  تیّکردن، کسب محبوب  زیاز خود را عز هی: کنای»همراهِ« / باز کردن جا در دل کس

بود / لُعاب به رو   ی و ظاهر  یو ساختگ  یاز »مراسم آن سال تصنّع  هی به رو داشت: کنا  فاتیاز تشر  ی لعاب  ، گرفتن / مراسم آن سال 

 مجازاً:  دربار/    به  : مشبّه؛ لُعاب: مشبّهفاتی)تشر  هی: تشبفاتیاز تشر   یبودن / لعاب   یو ساختگ  یبودن، تصنّع  ی از ظاهر هیداشتن: کنا
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چنبره   یزی چ  یروس به مانند بَختک چنبره زده( / رو  ۀ ) فکر حمل  هیوار: تشبروس / بختک  پاه / روس: مجازاً س  اندرباری  دربار،  مردم

/ روس:   بیو تجاوز، حمله و آس   یاز تعدّ   هی : کنایشدن، تسلّط بافتن بر آن / سران: استعاره از بزرگان/ دست انداز  رهیاز چ  هیزدن: کنا

/ چشم  یاقتران  ۀ دارد( / چشم طمع: اضاف  هیمانند شده که سا  یزیه چب ت)وحش  هیّمکن ۀوحشت: استعار  یۀ مجازاً سپاه روس / سا

  خواستیم   هیاز روس هیدوخته بود: کنا  جانیچشم طمع بر آذربا هیبودن / روس  ی زیاز خواهان چ  ه یدوختن: کنا  ی زیطمع به چ

 را به تصرّف خود درآورد  جانیآذربا

را فراگرفته بود.   زیآسمان تبر  ان،یغبار سپاه  . گرد ود یکش یم  غی. آفتاب داشت تدی* صبحِ حرکت فرا رس

 یهاو طبل پورهایها، با آهنگ شبارکش و اسب یحامل زنبورک، قاطرها یدر هم شترها یهاصداها و نعره

مشتاقانه و مصمّم قدم   اران،دکه اسب و تفنگ نداشتند، پشت سواران و تفنگ ی. سربازانخت یآمیدرم یجنگ

روس درهم رفته بود، با    ةکه از خبر حمل ییها. چهرهد یکشیها تنوره مفاع در دل. شور جنگ و دداشتند یبرم

و چابک، همچون   کرپی  کوه یسپاه، سوار بر اسب شیشاپی پ رزای. عبّاس مشدیشکوه سپاه، شکفته م یتماشا

 .بردیدل از ناظران م ،کند یگرجلوه  یاکه بر فراز تپّه ی معبد 

دود و آتش و گرد و غبار، با   یها توپ روس، باز شد. توده  یهاگلوله ریو صف بی گنجه با نه یفردا ۀد یسپ

  یکه داشت خود را برا یرا باور نداشت. شهر ن یچن یشکفتن صبح  ی. کسختند یشب درآم یهاحلقه نیآخر

حاکم شهر،    یشگامیهمه، پ ن یا بابسترِ فَوَران خشم و آز دشمن شده بود.  نکیا کرد،یاستقبال از بهار آماده م

 .نهادیها مدر جان ی فرزندان و برادرانش، شور مرگی شی جواد خان، در دفاع و پ

ماندن و رفتن شده بود   ۀبر دوش، واماند  ی نشد. دشمن با بار خفّت سّرمی داران تفنگ  ی داریبه حصار، با پا نفوذ

گران باز شد و به دنبال آن، محاصره ی به رو یاز شهر، راه برج یگروه انتیها با خاز شب یکی نکهیتا ا

 شهر پراکنده شدند.  ةها مثل مور و ملخ در پهنروس 

به   هیو قاجار  ه یکوچک که در زمان صفو  یتوپ جنگ  یبلند / حامل: حمل کننده، بَرنده / زنبورک: نوع  ی صدا   اد، ینعره: فر قلمرو زبانی

بارکش / مصمّم: قاطع، استوار،   وانیح ی/ قاطر: استر، نوع  یسازکوب ی / بارکش: بار کشنده، حامل / طبل: نوع  بستندیشتر م   یرو

باال حرکت کردن، شعله ور شدن و به باال رفتن / شکوه:   ی و به سو  دنی: چرخ ندیعزم / قدم: گام / تنوره کش یمطمئن، بااراده، دارا 

: جلو / چابک: تند، فرز چاالک / معبد: پرستشگاه، محلّ عبادت / فراز: باال / ناظران: جمعِ ناظر، شی شاپی/ پ  یجالل، عظمت، بزرگ

رفتن، ضدِ بدرقه / آز: حرص، طمع،   شیکردن، پ  شوازیآواز / استقبال: پ  اد، یفر: بانگ و  ری/ صف  بتیهراس، ه  اد،ی: فربی/ نه  نندگانیب

: مقاومت، استقامت / حصار: دژ، یداری/ شور: شوق، غوغا، آشوب / پا  فشانی ُمردن، جان  گرانی: قبل از دمرگی  شی/ پ  خواهی افزون
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/ وامانده: درمانده، خسته و ناتوان / بُرج: دژ، قلعه /   ر یپذ  کان: ممکن، ام سّری/ م   یسبک  ، ی پست  ، یقلعه / خفّت: خوار  وارِیقلعه، بارو، د

 »حاکم شهر«  یجواد خان: بدل برا   /نیگران: سنگ

 هیّمکن  ۀشور: استعار  دنی/ تنوره کش  دیاز طلوع آفتاب، باال آمدن خورش  هیاستعاره، کنا   ص،یآفتاب: تشخ  دنیکش  غیت  قلمرو ادبی:

به جنگ و   اقیاز »اشت هی: کنادیکشیها تنوره م ( / شور جنگ و دفاع در دلشدیمانند شده که شعله ور م   ی به آتش  اقی)شور و اشت

  هیّمکن ۀبودن / شکفته شدن چهره: استعار  ن یاز ناراحت و غمگ  هی / درهم رفتن چهره: کنا  گرفتیها اوج م در دل  هنیدفاع از م 

از شادمان و خوشحال شدن / »درهم رفتن چهره« و »شکفته شدن آن«: تضاد /   ه ی(، کناشودی)چهره به گُل ماننده شده که شکفته م 

جثّه /   میاز اسب عظ  ه ی: مشبّه؛ کوه: مشبّه به(، کناکری)پ  هی: تشبکر یکوه پ  یروس«: مجازاً سپاه روس / اسب  ۀ»روس«: در »حمل

 فتهیکردن، ش   دایاز ش  ه کنای:  بُردن  دل ( /  به بر فراز تپّه: مشبّه   یاسب: مشبّه؛ معبد یبر رو  رزا یس م )عبّا هی: تشبیهمچون معبد

 یهاشب: استعاره از زمان  ی هان حلقهی ( / آخررنظی و توپ، دود و آتش و گرد و غبار: تناسب )مراعات  ریساختن / اسب و سپاه، صف

 یرا باور نداشت: کس  نیچن  ی شکفتن صبح  ی ( / کسشکفدیاست که م   ی )صبح مانند گل  ه یّمکن  ۀشب / شکفتن صبح: استعار  یانیپا

 تر: شهر )مشبّه(؛ بسهیاستعاره / تشب ص، یاستقبال از بهار: تشخ  یشود / آماده شدن شهر برا   داری پد  یصبح  ن یچن  کردیباور نم

)خفّت:    هی: مجازاً وجود / بار خفّت: تشبنهاد«یها م در جان  ی/ »جان« در »شور  ی استعار  ۀ )مشبّه به( / فوران خشم و آز: دو اضاف

از   ه یکنا  ه، ی)تناسب(، تشب  ر یروس / مثل مور و ملخ: مراعات نظ  انسپاهی  مجازاً:  هاروس/    تضاد:  رفتن و  ماندن( /  به مشبّه؛ بار: مشبّه

 ت«یجمع  ی»انبوه

 یهارا سپر گلوله هانهیو س ستادند یدر برابر متجاوزان ا  ،یو ابزار دهقان دستی چوب پاره،  * مردم با سنگ

از حصار به صف آتش  رونیبار، خود را ب  نچندی فرزندانش، و برادران همراه خان ساختند. جواد نیآتش

را   نزمی زده، خزان یهاها و مردم گنجه، مثل برگروس   یهای. اجساد و زخمد یها آفردشمن زد و حماسه

  ریشمش باکانهیب ارانشی. جواد خان و شکستیم یگریپس از د یکی یمقاومت مردم ی هاوشانده بود. صفپ

از دود و غبار   ی سقف ریز ش،یهارمق  ن ی. گنجه با واپسآوردیروز محشر را به خاطر م   ة . شهر عرصدندیکشیم

 یبه اهتزاز درآمد. بادها گناهانیآغشته به خون ب اِکها در خنگذشت پرچم روس  یری. ددیکشینفس م

قفقاز  ی هاخون جواد خان و هزاران شجاع گنجه تا فراز قلّه ی واماندگان را با بو یهااواخر زمستان، ناله

 دوخته شده بود.  نهاای از فراتر به  ها روس   بار  دهشت و خواهانه  . نگاه فزونبردیم

مردگان / خزان:  کری/ اَجساد: جمع جَسَد، جسدها، پ  ی ریدل  ، ی/ حماسه: دالور  ی: کشاورزدهقانی/    سنگ  تکه:  پاره سنگ  قلمرو زبانی

گرد آمدن   ی/ محشر: جا   امتی/ روز محشر: روز ق  دانی/ عرصه: م   پروا ی: بدون ترس و واهمه، ب باکانهی/ ب   ده ید  زییزده: پا/ خزان  زییپا

/ به اهتزاز در   دنیجان / اهتزاز: افراشتن، جنب  ِ یباق  رو،ی/ رمق: تاب، توان، ن  نی آخر:  نی/ واپس  زیستاخروز ر  امت، یمردم در روز ق

 ن یب  یکوهستان  ی اهیآمدن: به حرکت درآمدن پرچم / واماندگان: جمع وامانده، درماندگان، افراد ناتوان / فراز: باال، اوج / قفقاز: ناح

 زانگی هراس  آور،   ترس:  بار طمعکارانه / دهشت: ترس / دهشت  ص، ی حر  ر، ناپذی ی ری: ساهانه/ فزون خو  اه یس  ی ایخزر و در  یایدر
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: مجازاً نهیامکانات / س نیترو کم  نیتریی)تناسب(، مجازاً ابتدا  رنظی : مراعاتیو ابزار دهقان  دستی پاره، چوب سنگ  قلمرو ادبی:       

کردند، در جنگ ثابت قدم بودن / به   یستادگیاز ا  هکنای  ، (به سپر: مشبّه : مشبّه؛  نهی)س  هیرا سپر ساختند: تشب  نهیوجود، قلب / س

)اجساد و   هیها«: مجازاً سپاه روس / تشب شدن به خط مقدّم دشمن / »روس« در »اجساد روس  ورلهاز حم  ه یصف آتش دشمن زدن: کنا

: آوردیروز محشر را به خاطر م   ۀ/ شهر عرص  دندیجنگیاز م   هی: کنادندیکش یم  رشمشی ( /  به : مشبّهدهی ها: مشبّه؛ برگ خزان د  یزخم

استعاره /   ص، یگنجه: تشخ  دنیگنجه، نفس کش  هایرمق( /  به روز محشر: مشبّه  ۀ )شهر: مشبه؛ عرص  هی»شهر« مجازاً مردم شهر؛ تشب

 شدن  رهی از خ  ه یر / دوخته شدن نگاه: کناتفکّ  ۀ شاندی  مجازاً : نگاه( /  به )دود و غبار: مشبّه؛ سقف: مشبّه هیاز دود و غبار: تشب  یسقف

از آنکه حکم و سفارش حاکمان و   ش یجمع شده بودند. سربازان و فرماندهان را پ زی آماده در تبر یروهای* ن

  نجایوطنانشان به اهم یِو هست یزندگ میو دفاع از حر هنیمکان گِرد آورده باشد، عشق به م نیها در اخان

با دشمن، عبّاِس جوان را به   ییارویور  یبرا هن، یفرزندان م  یناب و توفندگ یهاصحنه ۀکشانده بود. مشاهد 

 .کردیم  دوار یاستوار و ام اشیملّ  یهاتحقّق آرمان یو دلش را برا آوردیوجد م

سبب   یچند تن از دشمنان خانگ یِو خودفروختگ  یاز مردم، سرسپردگ یاریبس یفشانو جان  یداریوجود پا با

را در   شیروهاین ران،یدشمن باز شود. فرماندهِ سپاه ا یاز قفقاز به رو یترعیوس  یهابخش ۀشد درواز

نگاه   ده، یدزخم خورده و ستم زِ رود ارس رساند. قفقا یها شده، به کرانه ینیبشی کوتاه از موعد پ یافاصله

 یهاحرکت آغاز کرده بود، دوخته بود. موج رزامی که سپاه عبّاس  ییرا به جنوب، جا شیجویاریمنتظر و 

 .کردیم  رهیبود و چشم ناظران را خ ستادهیارس، سدوار در برابر سپاه ا ة ختیو افسار گس نیسنگ

: ییاروی / رو  یو خوش یسرور، شادمان: شور و غوغا کردن، غرّنده بودن / توفنده: غرّنده / وجد:  یناب: خالص / توفندگ  قلمرو زبانی:

کران /  ه، ی: استقامت / موعد: هنگام، زمان / کرانه: ساحل، حاشیداری / آرمان: هدف، آرزو / پا  وستنیپ  قتیمقابله / تحقّق: به حق

خزر   ی ایه درکرده و ب  یو قفقاز را ط رانی ا  ان یسرچشمه گرفته، مرز م   ه یهزار در خاک ترک  یهابزرگ که در کوه  یاَرَس: نام رود

 .زدیریم 

شدن   میاز تسل هی: کنایاطاعت / خود فروختگ  م،یاز تسل  هی: کنای/ سرسپردگ  یاز خودگذشتگ  ثار،یاز ا ه ی: کنایفشانجان قلمرو ادبی:

/ قفقاز زخم خورده،    هایقرار دادن / قفقاز: مجازاً مردم قفقاز، قفقاز  گرانید  ۀخود را در معرض سوءاستفاد  گران، ید  ۀ در برابر خواست

از خروش و   ه یکنا  ه،یّمکن  ۀ بودن رود ارس: استعار  ختهیاستعاره / افسار گس  ص،یقفقاز: تشخ  یجویاریو   ظر نگاه منت  ده، یقفقاز ستم د

شدن / چشم را   رهیاز خ  هیدوختن: کنا   یز ی( / نگاه به چهتشبی  ادات:  وار  به؛ )موج: مشبّه؛ سد: مشبّه   هیموّاج بودن رود / سدوار: تشب

 . بودیم   یشگفت  یۀ ما کرد، یاز متعجّب م  هی: کناکردیم   رهیخ

 آن روز، دو دربار بود! دربار بزم و دربار رزم؛ بزم پدر، رزم پسر. رانِی* در ا
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 ینینبود که حضور سنگ هایروزیها و پجنگ و شکست  ی زهایاُفت و خ ی تنها، معمّا  رزا،یذهن عبّاس م در

نبردها، گسست   ن یا بیدر فراز و نش ش، یجهان کشور خو یورا یجهان  ۀها و مشاهد شکست ة داشت، تجرب

 او به جا گذاشته بود.   یایپو  ةشیدر اند  یبزرگ

غرض از    ز،یعز ارانیسنگران و السّلطنه رو کرد به حاضران و گفت: »افسران و فرماندهان شجاع، هم بینا

 . ست یکمتر از مسائل دفاع و جنگ ن تشانیّاست که اهم ییهانکته انیامروز، ب ییگردهما

جز، و نوش، ضد رَزم / رزم: جنگ، نبرد / ورا: به شیمجلس ع ، یهمانی بارگاه، قصر / بزم: جشن و م   ، ی دربار: کاخ شاه  قلمرو زبانی:

از شاه سلطنت کند، لقب    ابتنی  به  که  آن: السلطنه بی: جستجوگر / ناای/ پو  ییجدا  ،یمگر، آن سو / گسست: شکاف، پراکندگ

 / غَرض: هدف، مقصود، خواسته   رزا می عبّاس

(، تضاد، ی»د، ر، ز« / رزم و بزم: جناس ناهمسان )اختالف  یها تکرار صامت ، آرایی  آن روز...بزم پدر، رزم پسر: واج رانیدر ا  قلمرو ادبی:

/   یو مشکالت، شکست و ناکام  یاز چالش، سخت هی: کنازی/ اُفت و خ  یزآمی   : حسنیسجع / پدر و پسر: تناسب، سجع / حضور سنگ

نند شده که حضور دارد( / حضور داشتن ما یز ی)معمّا به چ هیّمکن  ۀداشت: استعار  ینیجنگ...حضور سنگ  ی زهایاُفت و خ  ی معما

 : تضادی روزیاستعاره / شکست و پ ص، یجنگ: تشخ  ی معمّا

و   د ید یدفاع، شجاعانه و مخلصانه جنگ یها* بر همگان مسلّم است که شما جنگاوران سرافراز، در طول سال

 ز،یسربازان فداکار و شما افسران عز ی هایو جان فشان های. دالور دند یبر دوش نکش یهرگز بار خفّت و خوف

حال، ما   نین و اعجاب وا داشت. با ای جا بود که دشمن را هم به تحسفراوان تا به آن ی هاتمحرومی رغم یعل

و مجبور به   میها از دست دادسال نیتن خود را در ا یهاو هموطنان و پاره یمادر ی هانیاز سرزم یاریبس

 .میگلستان شد  ن یننگ ةدشوار در عهدنام یطیقبول شرا

ارتش دو  انیجنگ روس با ما جنگ م نکه،یرا به ما نشان داد و آن ا ی تیتلخش، واقع انیدفاع و پا یهاسال

  نینبود؛ ا ینامنسجم و دچار اختالفات داخل یبزرگ با ارتش و کشور ی کشور نبود؛ جنگ ارتش و کشور

  یبرخورد نیچن  ةجی نت ینیبشی. پیو فرسودگ ینگ نو و کهنه، تازگدو زمان متفاوت بود؛ ج نیجنگ، جنگ ب

 روزی باشد، غالباً پ  هایو زبون هایهر چند آلوده به پست ، یو جوان یینو د؛ یرسیهم، چندان دشوار به نظر نم

 نداشت.  یشگفت یجا  چیوصف، شکست ما ه نیاست. با ا دانیم
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باک / مخلصانه: با   م،ی/ خوف: ترس، هراس، واهمه، ب  ی خوار  ، یثابت شده / خفّت: پست ، یمسلّم: معلوم، مشخّص، قطع  قلمرو زبانی:

ننگ، زشت / نامنسجم:   ی : دارانی/ ننگ  ریّ تح  ،ی/ اعجاب: شگفت  دیتمج  ن،ی درود، آفر  ش، ی: ستانتحسی/    برخالف:  رغم یصداقت / عل

آزاد از راه قفقاز و   ی ایبه در  یابیدست  ی برا  هیتان: دولت روسگلس  ۀ/ عهدنام   ی پست  ،یخوار  ، یدرماندگ  ،یگی: فروماینامنظّم / زبون

ها در اواسط سال جنگ  ن یاوّل ا  ۀشد. دور  رانی روس و ا  ن یب  یطوالن  یها موضوع باعث بروز جنگ  نی و ا کردیم   اری تالش بس رانیا

گلستان در    نیننگ  ۀ انگلستان عهدنام   یگر یانجی. با م دیرس  انی به پا  رانی .ق. با شکست ا  ـه  ۱۲۲۸.ق. آغاز و در اواخر سال    ـه  ۱۲۱۸

قوبا، دربند، باکو، طالش، داغستان و   روان،ی ش  ، یقراباغ، گنجه، شک  اتیوال  ۀدهِ گلستان واقع در قراباغ بسته شد که به موجب آن، هم

 »شما« ی : بدل برازیافسران عز  /درآمد.  هیتعلّق داشت به تصرف روس  ران یگرجستان که به دولت ا

تن: استعاره از   هایپاره( /  به )خفّت و خوف: مشبّه؛ بار: مشبّه یاضاف  بیفشرده به صورت ترک  هیبار خفّت و خوف: دو تشب قلمرو ادبی:

 : تضادیو فرسودگ  ی/ نو و کهنه، تازگ  ی زآمی تلخ: حس  انی / پا  هی/ روس: مجازاً کشور روس  ارانی و    زان یعز

 ما گشود.  ی را به رو ییرا از ما گرفت، در مقابل، درها یارزشمند  یزهایمن، اگر جنگ، چ  ارانی* 

 ییایزنده ماندن و پو یکرد. ما برا داریها بدشمن، ما را از خواب قرن یهاها و گلولهتوپ ب یمه یصدا

معمول   یهاها و روشفرزندانمان را با دانش د ی. بامیدار ازیدانش و صنعت ن د یجد  ینهادها جادیبه ا شتر،یب

 . میده میروزگار تعل

وطنمان، خوب   یاز مرزها یباشد. افسر و سرباز ما زمان بُعدی و تَک  هسوی  کی تواند یو تمّدن نم شرفتیپ

  و ملّت  که  گونه باشد؛ همان منیملک، ا ةعالمانه و عادالن ۀو ادار  هن ی که فکرشان از جانب م کنندیم ی پاسدار

  یبرا ستهیآنها، ابزار و قدرت شا رتشسر به کار خود خواهند داشت که بدانند ا ،یبه آسودگ زمانی دولت،

 از مرزها را دارد. ی پاسدار

هستند؛ آخر   زانیگر ر،یباز و نورگ یهااند، از پنجرهعادت کرده چهیدریو ب کیتار یهاکه به خانه یمردم

هاست.  جبهه  یِدشوارتر از جنگ رو در رو ده، ی افکار پوس. جنگ با کند یشان مو خسته زندیچشمشان را م

شجاعت کارسازتر است   رون،یب ة به تفاوت که در ج نیحضور و مبارزه در هر دو جبهه، عشق است. با ا ةالزم

 .« تیدرا ک،ی نیو در ا

/ ُملک: مملکت،   بُعدی  تک :  هسوی کیحرکت /    ، ی : جستجوگرییاپوی/    آور وحشتناک، هراس   ن، ی: ترسناک، سهمگبیمه قلمرو زبانی:

 یآگاه  ر، ی: تدبتی: در امان، مصون / درامنی/ ا  یکشور، پادشاه
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کرد:   داریها ب/ ما را از خواب قرن  دیبخش   یو آگاه  نش یاز ما را آگاه ساخت، به ما ب هیما گشود: کنا ی را به رو  ییدرها قلمرو ادبی:

 یهادهیو ا ی: نماد نگرش عقالنریباز و نورگ  ی ها/ پنجره  ی : نماد خرافه و نادانچهیدریو ب کیتار  یهااز »ما را آگاه کرد« / خانه  هیکنا

 ۀ: استعاردهی آن را تحمّل کنند / افکار پوس توانندیتصوّر و باور است، نم رقابلیغ  شانیاز برا  هی: کنازندیرا م   شمشانتازه و خلّاق / چ

از مؤثّر،   ه ینادرست گذشته / کارساز: کنا  ی هادهیو ا  هاشهیاز اند  هیاست(، کنا   دهیمانند شده که پوس یا وهی)افکار به م   هیّمکن

 اثربخش   رگذار،یتأث

 متن پژوهی کارگاه 

 قلمرو زبانی 

 د یبه کار ببر یاو آن را در جمله دیسیرا بنو ر«ی»صف کلمه یآواهم( ۱

  فرستاد.  کان، یبه دربار وات یریشاه عباس، سف / . دمیدر آلمان د را  رانی ا ری سف روزی/ من د کی: پریسف

   دیداشته باشند، از متن درس انتخاب کن ییامال تیّکه اهمّ یاضاف بیچهار ترک( ۲

 … روس  یگیالحمادود و آتش، تحت یهاتوده  اش،یملّ  ی هاتحقّق آرمان  هن،یفرزندان م   یتوپ، توفندگ  ی هاگلوله  ریو صف  بینه

 .دیدر جمله  به کارببر یبه عنوان “هسته ” گروه اسم  گر ی بار به عنوان “شاخص” و بار د کیرا  ریز یواژه ها ( ۳

 .ارتش است او سرهنگِ بازنشسته :گروه اسمی هسته   .کردسرهنگ محمّد احمدی، در ارتش خدمت می :شاخص :سرهنگ■

 .این سّیدِ بزرگوار، اهل بروجرد بود :گروه اسمی هسته .ای آهنگین، ترجمه کرد البالغه را به شیوهسّید جعفر شهیدی نهج :شاخص :سّید■

 قلمرو ادبی 

 ادبیات پایداری.دیکن یبررس یمتن درس را از نظر انواع ادب( ۱

 . بنویسید کنیدو انتخاب(... پاره سنگ با  مردم) درس هشتم  بند از ای  نمونه زیر، های  آرایه از هریک برای( ۲

 نمونه آرایة ادبی 

 بود  پوشانده را زمین زده، خزان برگهای مثل گنجه،  مردم و  ها روس های زخمی  و  اجساد تشبیه

 سینه را سپر ساختن / شمشیر کشیدن  کنایه 

 کشیدمی  نفس …گنجه  تشخیص
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 است؟ افزوده سخن زیبایی بر  ادبی های آرایه کدام از گیری بهره زیر، عبارت در (۳

 .  پسر پدر،رزم بزم  رزم؛ دربار و بزم دربار! بود دربار دو روز، آن ایران در

 )پدر ، پسر( ، تناسب)دربار ، بزم ، رزم(، واژه آرایی) بزم و رزم (، تضاد)پدر ، پسر/ بزم و رزم(، جناس)ر ، ز ، م ،ا(آراییواج 

 قلمرو فکری 

         کرد؟می امیدوارتر و استوارتر مّلی، های آرمان تحقّق برای را میرزا عبّاس عاملی چه( ۱

 .دشمن با  رویارویی برای  میهن،  فرزندان توفندگی  و ناب  هایصحنه  مشاهده    

   چیست؟ شده مشخّص  های قسمت از نویسنده مقصود زیر، درعبارت( ۲

   .”هستند گریزان نورگیر و باز های پنجره از اند، کرده عادت دریچه بی و تاریک های خانه به که مردمی“

 .وپاگیر و کهنههای دستی بسته و محدود و سنّت جامعه :دریچههای تاریک و بی خانه 

 .ارتباط با دنیای بیرون و پیشرفت و شکوفایی :های باز و نورگیرپنجره

 . نمایید  تحلیل را ”میرزا عبّاس”  شخصیت زیر، بیت به  توجّه با ( ۳

  ( نظامی)   باش  خویشتن خصال فرزند/  باش شکن سپه خود به شیر چون

 مفهوم: دعوت به خود اتّکایی و نفی وابستگی 

  در  خود،  ملّی  های آرمان  تحقق  برای  شاه،  فتحعلی  پدرش،   ناشایستگی برخالف  که  بود  شجاع   و   فکرروشن  ایشاهزاده  میرزا،  عبّاس

 .جنگید  و  ایستاد  روس  سپاه  برابر 

 خوانی                    تا غزل بعد....روان 

 تاریخ ادبّیات  
 ( خاطرات اسیر آزاد شده، اصغر رباط جزی  :)موضوعکامور بخشایش                 زندان موصل :  

  خواندن و  ندارند چندانی سواد اردوگاه در ها بچه  از نفر  چند شدم، متوجّه که گذشتمی ۴ موصلِ زندان  به ورودم از ماه چند* 

  یاد آنان به  نوشتن و خواندن منظّم، ریزیبرنامه با  وقتم، از بهتر استفادۀ برای گرفتم تصمیم. است سخت برایشان نوشتن و

 .دهم

 و هزار مجموع از کردم؛ پیدا دست آن به ها بچّه از نفر سه دو طریق از که داشتم نیاز سوادانبی دقیق آمار به شروع، برای

 . بودند سواد کم نفر پنج تنها  نفر، پانصد
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  برای خودمان بقیه، مثل داریم دوست هم ما: »گفتند و پذیرفتند خوشحالی با گفتم؛ برایشان را تصمیمم و کردم جمع را هاآن روز یک

 . کنم باسواد را هاآن اسارت دورۀ طول در دادم قول  هاآن به.« بخوانیم را هاآن هاینامه و بنویسیم نامه مانخانواده

  حروف با را  آموزش و کردم استفاده شوییرخت  پودر مقواهای از کاغذ جای به. بود کاغذ اصلی مشکل. کردم  شروع را  تدریس جلسات

  جلسه دو  هفته، در عمالً  آسایشگاه، و اردوگاه هایمحدودیّت خاطر به امّا باشیم؛ داشته  جلسه  چهار ایهفته شد قرار. کردم شروع الفبا

 .کنیم برگزار توانستیمنمی بیشتر

 هیچ بود، مشکلی کار. بستم کار به درست، ای شیوه با  نوشتن و خواندن آموزش برای را توانم تمام دلیل همین به و بود معلّمی  شغلم

 ! نبود امّا رسیدم؛می هدفم به زود  خیلی بود، اختیارم در دبستان اوّلِ کالس کتاب جلد یک اگر حتّی نداشتم، دست در متنی

.  کنم درست درسی  کتاب برایشان کردم سعی   ذهنیّت همان با بود، ذهنم  در  ابتدایی پنجم تا اوّل  هایدوره آموزش کلّی شکل که آنجا از

  و بود کار  این پشت جمعی ارادۀ یک. کردندمی حل هاآن هم را خودکار  و کاغذ مشکل. گرفتممی کمک خیلی  مورد این در دوستانم از

  به را  هاهمان تا امآموخته هاییقصه و  هاداستان چه دبستان اوّل  فارسی در ببینم آوردممی فشار ذهنم به. رفتمی پیش خود  کارها

 .بدهم یاد دوستانم

 روش :  شیوه  / بینش  فکر،  طرز:  ذهنیّت/    بردگی  اسیری،   شدن،  اسیر :  اسارت/    عراق  در  شهری   نام:  موصل قلمرو زبانی:

  دریغ آنها و بردم  بهره ،«شیرازی  کرامت» آقاحاج  فرزانه، و دانشمند شخصیت و «درمان عبّاس» ام،آسایشگاهی هم معلّم  با مشاوره از کار این در* 

 تحصیلی  کارنامة دوستان، مشورت با. داشتند خوبی پیشرفت. کردم کار آنها با تحصیلی سال یک اندازۀ به ماه چند ظرف. بود خوبی ایّام. نکردند

 آقای آسایشگاه، مشهور  خطّاط  و داد انجام هایینقّاشی آن روی دوستان از یکی که بود کوچک مقواهای همان کارنامه، این. کردم درست برایشان

 هابچه  به را هالوح این و گرفتیم آسایشگاه در کوچکی مراسم .نوشت را آن متن  خودش، زیبای خطّ با بود، هم روحانی که یزد هایبچه  از ،«شقایق »

 پایة تا را ها آن دارم قصد گفتم بهشان وقتی  تازه. گیرندمی کارنامه اینکههم و  شوند می سواد با دارند اینکه از هم بودند خوشحال نهایتبی. دادیم

 نوشتن و  خواندن روی اصلی، تکیة. کردم شروع دوستان جمع همان با ایهفته   سه دو وقفة از پس را دوم پایة. شدند ترخوشحال ببرم، پیش پنجم

 هاآن  به مرور به پنجم و چهارم و سوم های،پایه  در را ضربجدول و حساب مثالً بیاموزم؛ هاآن  به مطالبی هم دیگر هایدرس  از کردم سعی امّا بود،

 . آموختممی هاآن به آمد،می ذهنم به آنچه هر از معمولی مسائل علوم، دربارۀ. دادم یاد

 من به خانواده از دوری هایدلتنگی یا و آسایشگاه هایمحدودیّت و هاسختی گاهی. آوردمی وجد به هم مرا آموزش، دورۀ در آنها کوشش و تالش

  و آمدند می دنبالم  مقرّر  زمان از قبل  ساعت نیم که داشتند شوق و ذوق قدرآن هابچّه  امّا کنم، تعطیل را روز آن جلسة شدممی برآن و آوردمی فشار

 .گفتمنمی  «نه» هم من کنم؛ شروع را درس تا شدندمی آماده و نشستندمی دورم رفتند؛می امصدقه  قربان خودمان قول به

/   آرزومند مشتاق، :  شایق/    کردن  مضایقه کردن،   کوتاهی:  کردن  دریغ/    آگاه  و  دانا   خردمند،  حکیم،  دانشمند، :  فرزانه قلمرو زبانی:

 تعیین  معلوم، : مقرّر/    خوشی  شادمانی، سرور، :  وجد/    درنگ  فاصله،:  وقفه/    کارنامه:  اینجا  در  نویسند،   آن  بر   که   پهنی  چیز  هر:  لوح

 کشیدن   ناز  کردن،   محبت  از کنایه:  رفتن  صدقه  قربان( /  اختالفی)  ناهمسان   جناس:  شوق  و  ذوق  :ادبیقلمرو  شده
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البالغه آرام، خواندن قرآن و نهجتر شد که آرام ها زمانی افزونشد. رغبت آنتر میبرای آموزش این چند اسیر، جدّیگذشت و تالش من زمان می *

 .را شروع کردند؛ البتّه نه خیلی روان

ها فقط نام حسن ز آن بچّه طور هم شد. ادهیم. همینالبالغه را به صورت روان و آسان نخوانیم، درس خواندن را ادامه میگفتند تا زمانی که نهجمی

ها به  شد که رفت و آمد بچّه ام. باید این نکته را هم بگویم که این برنامه، ایّامی اجرا میقانع که بچة مشهد بود، یادم هست و نام بقیه را فراموش کرده

 .های دیگر آزاد بودآسایشگاه 

 .البالغه بخوانند قرآن و نهج ها گذشت تا این که شاگردانم موفّق شدند به آسانی و راحتیمدّت

ها دادم.  ای تهیه کردم و در آن مراسم به آنگرفتیم. از سهم خودم، هدیهشد، مراسم مفصّلی میهایمان به طور کامل تعطیل میروز آخری که کالس 

شان نامه  لبالغه بخوانند، برای خانوادهاتوانستند قرآن و نهجخیلی خوشحال بودند؛ چون کارنامة سال پنجم دبستان را در دست گرفته بودند. می

 .ها را بخوانندهای آن بنویسند و نامه

های آموزشی به کردند با برگزاری کالس های انگلیسی، آلمانی و ایتالیایی بود که سعی میای از اسرا به زباننکتة جالب در این اردوگاه، آشنایی عدّه

 .مند، زبان خارجی یاد دهندهای عالقه بچّه 

آورد. دعا  خواستند، برایشان میکردند؛ هر کتابی دربارۀ آن زبان میها را تأمین میتر اینکه صلیب سرخ، تمام نیازهای آموزشی آنکتة جالب ن

ازۀ بیرون ها اجکردند و به بچّه شود، همه را زندانی میفهمیدند در آسایشگاهی دعا خوانده میها میها ممنوع یود. اگر بعثیخواندن در آسایشگاه

های انقالبی هم  کردند. برای اعیاد مذهبی و مناسبت ها از هر فرصتی برای خواندن دعا استفاده میدادند. با وجود این، بچّهآمدن از آسایشگاه نمی

مند و  های عالقه موع بچّهها همیشه تأکید داشتند سرود و تئاتر در آسایشگاه ممنوع است، امّا از مجهایی تدارک دیده بودم. با آنکه بعثی برنامه 

خواندند. گاهی هم خودشان دست و پا شکسته سرودهایی صدا، گروه سرودی تشکیل دادم که اغلب سرودهای انقالبی اوایل انقالب را میخوش

 .خواندندکردند و مینوشتند و همان را تمرین میمی

 محبوس،   اسیر،   جمع:  اُسرا/   سخن   شیوایی  آوری، زبان  زبانی،  چیره:  بالغت/    روش  راه،   شیوه،:  نهج/    عالقه  میل، :  رغبت  قلمرو زبانی:

 جانی  تلفات و  مالی  خسارت  دچار  که  نواحی  به   الزم  مواقع   در  عمومی  هایکمک  برای   که  المللی بین  مؤسّسۀ  نام:  سرخ  صلیب/    زندانی

 افراد  عراق،   بعث   حزب  به    منسوب:  بَعثی/    گسترده   شده،  داده  بسط   و شرح:  مفصّل/   قدغن :  ممنوع. /  است  آمده   وجود به  شوند، می

 اوّل   جمع:  اَوایل/   کردن  آماده :  دیدن  تدارک/    عید  جمع:  اَعیاد. / بود  آن جمهور  رئیس  صدام،  که  عراق  در  حزبی   نام:  بعث/    بعث  حزب

 دقیق  چندان  نه   ناقص،   از کنایه:  شکسته  پا   و  دست :ادبیقلمرو 

 دلشان عمق از هابچّه  هیجان و شور که بود آن برای هابرنامه این ممکن؛ فرصت هر در شب، تا صبح از آموزش؛ و  کالس برگزاری بود شده کارم* 

 باعث هاویژگی همین و بودم برخوردار هم شعر طبع از. داشتم خاصی عالقة خوانیدکلمه و نویسیمقاله به نوجوانی از. شوند روانی تخلیة و بجوشد

 محتوای موزون، صورت به هم آن چشم، و دست حرکات با باید. دارد را خودش خاصّ هایظرافت  خوانیدکلمه  البتّه. بنویسم خوبی  مقاالت بود شده

 طرف برای را متن جذّابیت سر، و چشم حرکات با و کنی اشاره آسمان به دست با باید گویی،می آسمان از وقتی مثالً. داد ارائه مخاطب به را مقاله

  خوانی،مقاله  پایان تا. کردممی منتقل هابچّه  به  را حس همین و کردممی پیدا خاصّی حال و شور حماسی، هایدکلمه   خواندن موقع.دهی افزایش مقابل

 .آمددرنمی کسهیچ  جیک

 مشکالت و هاسختی  برابر در را اسرا دیگر و خودم روحیة و کنم اجرا مناسبتی هر به را خوانیدکلمه و نویسی مقاله کردممی سعی اسارت دوران در

 : بردمی فرو غم در بعد و آوردمی وجد به را همه که خواندممی را شعر این اغلب هم شعرخوانی  جلسات در. دهم افزایش اسارات
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 عمل:  خوانی دکلمه/    مناسب  حرکات  و  آهنگ و  بلند صدای  با  ای قطعه  خواندن  بر   از  دکالمه،:  دکلمه/    کردن  خالی:  تخلیه قلمرو زبانی:

 شعری   استعداد  و   قریحه   ذوق،  توانایی، :  طبع/    نوا خوش  آهنگ، هم:  موزون/    سنجینکته  طبعی، خوش : ظرافت/    هاقطعه  کردن  دکلمه

 مکنیّه  استعارۀ:  هیجان  و  شور  جوشیدن/    «بودند  خاموش  کردند،می  سکوت  همه»  از کنایه:  آمددرنمی  کسهیچ   جیک :ادبیقلمرو 

 (جوشدمی  که  شده مانند مایعی  به   هیجان  و  شور)

 بمیریم  سنگ با  که نبودیم  شیشه از/  بمیریم رنگ بی که آنیم از تر آبی -۱

 ُمردن  از  کنایه:  ُمردن  رنگبی/    بودن  عاشق  بودن،   آسمانی  از  کنایه:  بودن  آبی :ادبیقلمرو   آبی  رنگ  آب،   به  منسوب:  آبی قلمرو زبانی:

 و   آبی سنگ،  و   شیشه/    سست  و  ضعیف  چیز   هر  نماد:  شیشه/    بودن  ضعیف   و شکننده  از  کنایه:  بودن  شیشه  از/   طبیعی  مرگ   به

 به  مرگ از  کنایه :  مردن سنگ  با /آمیزیحس:  مردن  رنگبی( /  اختالفی)  ناهمسان   جناس:  ننگ  و   سنگ   و  رنگ/    تضاد:  رنگبی

 آسانی   و  سادگی

 سنگ  یک  با  آسانی به  که   نیستیم  شیشه  جنس  از ما. بمیریم  هدف  بدون  و   افسردگی با  که  هستیم  آن   از تر  سرزنده  ما :بازگردانی

 پایداری :  پیام  شویم  نابود

 بمیریم  ننگ در که نیست  ما  غیرت در/  بعد غزل تا  جنون روح ای بده فرصت -۲

 عار  رسوایی، :  ننگ/   تعصّب  بردن،  رشک  حمیّت، :  غیرت/    شوریدگی  شیدایی،   شیفتگی، :  جنون قلمرو زبانی:

 تضاد :  ننگ  و   غیرت/   است  زندگی  هایعاشقانه  از  فصلی   که  شهادت  از  استعاره:  بعد  غزل /    استعاره تشخیص، :  جنون  روح :ادبیقلمرو 

 . بمیریم  طبیعی  مرگ با   که   ماست  غیرت  از  دور  به   زیرا  بده  مهلت ما به  شهادت  زمان  تا  عاشق  روح  ای :بازگردانی

 .افتادند. به نوعی بیان و شرح حال ما در اسارت بودها با شنیدن این شعر، به یاد وطن به گریه میخیلی*

  هاآن با که بودند کرده درست هاییعروسک  ذوق، های خوشهر کسی مشغول کاری بود؛ از کارهای گروهی گرفته تا فردی. بعضی بچّه 

امکاناتی  گونههیچ  البتّه کننده، سرگرم هم بود، آموزنده هم بود، همراه ایقصّه  با معموالً که ها  آن ایشینم هایبرنامه. انداختندمی راه بازیشب خیمه 

 .ساختیمکشیدند یا مثالً داس کشاورز را از مقّوا میبرای اجرا نداشتیم؛ مثالً اگر قرار بود در صحنه، سماوری باشد، تصویر آن سماور را روی مقوا می

ها تازگی داشت. شور و  چّه شد، مسابقات ورزشی بود؛ والیبال و فوتبال همیشه پا برجا بود و همیشه هم برای ب وقت تعطیل نمیای که هیچ برنامه 

 .های زیادی را به دنبال داشتای هم، حرف و حدیثگرفتند، هر مسابقه دوید. انگار جان تازه میها میهیجان خاصّی در وجود بچّه 

ها کشید. حسابی ذهن بچه میها چند روز طول یافت. بعد از مسابقه هم بحث برد و باخت خوانی بچّه ها تا روز مسابقه ادامه میبعد از یارکِشی، کُری  

 .کردها را به لحاظ روحی و جسمی تقویت میها، بچّه ها و دویدنها و بازیشد و اجرای همین مسابقه درگیر می

  حرکت به   نخ  و  سیم   با  کوچکی  خیمۀ یا   پرده  پشت از  را   هاعروسک  آن   در  که  عروسکی  نمایش  نوعی:  بازیشب خیمه قلمرو زبانی:

 .خود  قدرت  و   توانایی  میزان  در  آمیز اغراق سخن  بیان   رجزخوانی، :  خواندن  کُری /    بازیهم  و  یار  انتخاب:  یارکِشی. /  آوردنددرمی



 

54 
 

 واه افشین طالب خ                                                                                                                                                                                                                                                          یازدهم جزوه افرسی  
  سرزنده و   شاد  از کنایه:  گرفتن  تازه  جان/    استعاره  تشخیص،:  دویدمی...  هیجان   و  شور/    بود  دایر  از  کنایه :  بود  پابرجا :ادبیقلمرو 

 تضاد :  باخت  و  بُرد /    بحث  سخن،   مجازاً :  حدیث/    گرفتن  روحیّه  شدن،   سرحال  شدن، 

تأثیر نبود؛ هرچند خواندند، در روحیة دیگران بیها مشارکت نداشتند. این تعداد اندک وقتی آیة یأس میهایی که در برنامهدر این میان بودند بچّه *

 .خواستیم این طور باشدکرد. ما نمیرنگ میها کم را در دل بچّهاین تأثیر زیاد نبود، امّا به هر حال، نور امید 

  روز  تا بودند خورشید غروب و طلوع منتظر فقط. نبود پیدا دلشان در  امید از کورسویی حتّی و بودند بریده همه از انگار داشتند؛ ضعیفی  روحیة ها آن

ها مشارکت کنند. حرفشان این بود که امه برن  در خواستممی آنها از همیشه. نگیرند فاصله هابرنامه از کردممی تالش اینها همة با. برسانند شب به را

ها گفتم: »همة ما مثل همیم. این حرفا نیس. اگه دوس ندارین تو اجرای برنامهدادم و میاستعداد و هنر این کارها را ندارند، ولی بهشان روحیّه می

 «.ا و با اونا برنامه رو تماشا کنین و نظر بدین؛ این واسة ما خیلی مهم و باارزشههشرکت کنین؛ بیاین بین بچّه 

ها فاصله بگیرند یا احساس طرد شدن کنند. شاید هم در بعضی موارد حق داشتند منزوی شوند؛ چون به هر حال همیشه افراط  دوست نداشتم از بچّه 

های عمومی مشارکت دادند در برنامهها ترجیح میگرفت که بعضی ها به حدّی باال میف سلیقهکرد یا اختالها، مشکالت ایجاد میهای بعضی و تفریط 

ای شرکت نکند و به راحتی وقت بگذراند. واقعاً نداشته باشند، امّا سختی اسارت فراتر از این بود که کسی بتواند گوشة دیوار بنشیند، در هیچ برنامه 

های روزهایی که آزاد بودیم،  ها و ماهکردیم که یک روز اسارت، به اندازۀ هفته شاید هم مرده. گاه احساس می ها تنبل شده بودند؛سخت بود، عقربه 

 .کشیدطول می

تر شود. در آن روزهای غربت، نیازمند دلگرمی و  ها قابل تحمّل کردیم که زمان بگذرد و سختیفرسای اسارت باید کاری میدر شرایط سخت و طاقت 

 .ها نپوسدتا روحمان در زندان بعثیامید بودیم 

شد؛ چراکه دشمن هر لحظه در کمین کسانی بود که به قول خودمان کم آورده بودند؛ کسانی  تر میشکست، زندگی خیلی سختاگر مقاومتِ روح می

  . ...کردیم چنین بالیی سرمان نیایدگذاشتند. ما تالش میکه به بهای اندک، خیلی چیزها را زیر پا می

 نشین، گوشه:  منزوی/   شدن  رانده  شدن،   دور:  شدن  طرد/    کم   روشنایی  اندک،  نور:  کورسو/    گویی:  انگار/   ناامیدی:  یأس قلمرو زبانی:

: فرساطاقت/    مزیّت  رجحان،  برتری، :  ترجیح/    کاری  در  کردن  کوتاهی:  تفریط/   گذشتن  حد  از روی، زیاده:  افراط/   نشین  خلوت

 قیمت   ارزش، : بها/    دیار و شهر  از  شدن  دور  دوری، :  غربت/    تحمّل  غیرقابل  فرسا،توان

: امید  نور  کردن  کم( /  به مشبّهٌ:  نور  مشبّه، : امید)  تشبیه :  امید  نور/    گفتن   ناامیدانه   سخنان  از  کنایه: خواندن  یأس  آیۀ :ادبیقلمرو 

 مشبّه، :  امید: )تشبیه:  امید  از  کورسویی/    دیگران  با  کردن  رابطه  قطع از  کنایه :  بریدن  همه  از/   گشتن  مأیوس  شدن،   ناامید  از  کنایه

 تشخیص،:  ُمرده  هم   شاید  و  بودند  شده  تنبل هاعقربه( /  به مشبّهٌ:  هم مشبّه؛: ما همۀ) تشبیه:  همیم مثل  ما  همۀ(:  به  مشبّهٌ:  کورسو

 روحمان/    تضاد:  تفریط  و  افراط  شب،  و   روز  غروب،   و   طلوع/    امید   از کنایه:  دلگرمی/    گذشتمی  کُندی  به زمان  از کنایه  استعاره،

:  شکستمی روح  مقاومت /    ندهیم  دست  از  را   خود  هیجان  و  اشتیاق نشویم،   ناراحت  و   ناامید  از کنایه  و  مکنیّه   استعارۀ:  نپوسد

: گذاشتن  پا زیر/    دادن  دست  از  را  خود مقاومت  از کنایه:  آوردن کم/   دادیم می  دست  از  را  خود  روحیّۀ  از  کنایه   استعاره،   تشخیص،

 تضاد :  خیلی   و  اندک /    دانستن  اهمیّت بی  آن،   گرفتن   نادیده  از  کنایه

 

 


