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 تنها آغازگری                                                                              پنجمدرس 

 مقصد هب بسیار شور و    هیجان    با   را  رانته    رغبی    خود، ردوازاهی سپاه پیشاشیپ فراخ، سینه اسبی رب سوار رعنا،  و   رتاش خوش   بازویی    و رب    با    باال میان نوجوانی        
 با را    میرزا    اسخود، عّب  دوم  فرزند ش،خوـی  شخصی اهی ردیافت    با    و    محّمدخان  اغآ ارشهب سـف  شاه، شت. فتحعلیگذا  می رک پشت رزی،تب 

  .بود کرده رزیتب  ه دارالّسلطن  راهی نشان واليتعهدی،   یااـطع
 :قلمرو زبانی

اعطای نشان /  / اِعطا : دادن  اسب قوی و کوه پیکر / اسبی سینه فراخ : بر: سینه  /  رعنا : خوش قد و قامت / فراخ : پهن

 دار السلطنه : پایتختوالیتعهدی : دادن نشان جانشینی شاه / 

 پدر و دـشمر بلکه ، خردمند وزری   تنها هن نوجوان وی را    ۀ  رزا عیسی اقئم مقام نبود. شازهادرد این سفر شازهاده را فرزاهن مردی همراهی می کرد ، او شسی جز می       
 رد او نبود؛ وزری   هب شوق ولیعهد از کمتک او   هب    زنی  خواه نیک و داندیشمن    وزری   شوق. زد نمی کاری  هب دست او خواست و اذن بی   و     دانست می خود معنوی

گ  دادامـت  رد و می دید ششش و  معنی جهان، یک میکزا، عّباس رایگی  و    اهسی  ردشت، اهی چشم  رعّیت و ملک تدبیک روشن   اهی افق متفّکرش، اهن
 .می خواند را  رپوری 

 :قلمرو زبانی

   / رعیّت : عامۀ مردم   /اِذن : اجازه ، رخصت

 و هیشا اتج شسب ربای سپاه فرمانداهن و طواغف زبرگان .است نشسته ششور این پهلوی رب کاردی مثل داخلی اهی جنگ و اختالافت هک است رتشیب قرن یک      
ا اند، کرده تباهی و ششتار و اتز و اتخت میدان را  ششـور هم افتاده، جان هب والیات اهی حکومت هب رسیدن  پیشکفـت زبرگی ربای اهی دمـق   اروپا افصله، این رد امّ
 روینی  رت ، مهم همه از . کردند ربپا زبرگ اهی دااگشنه  .راه انداختند گـتفن و توپ اهی اهنکارـخ .ساختند صنعیی ّددمتع  اهی کارگاه اه آن .است ربداشته
ت  .فرستادند انجه  نقاط دوررتین هب را  جهانگرداهیشان      و    اه ششیی و دادند رتتیب عظیمی ردیایی  و تیک با بود، رنسیده مشامشان اروپا هب پیشکفت بوی هک مختلف قبایل و اه ملّ
 .ردآمد اروپایی اهی قدرت تصّکف هب دیارشان رتتیب، این هب  .دربآین  اه گ آنـتفن و توپ هب مجّهز لشکر با مقابله ه عهد از نتوادنتسن شمشیک و انکم 

 : قلمرو زبانی

 تباهی: نابودی    /      مشام : بینی       /  دیار : سرزمین

 :قلمرو ادبی

 است. نشسته کشور این پهلوی بر کاردی مثل داخلی های جنگ و تشبیه: اختالفات

 رانته  هب شاه، نوروزی ِ     سالم رد مراـسم شککت ربای   را  خود تبکزی، رد حضور سال چند از بعد میکزا  عّباس و  بود هـ ش. 1111 نوروز           
 آن مراسم همه، این با . بود نوروزی بساط این از اهیی جلوه پدر، رتشیبرددل جای کردن ربای باز تالششان و هدایا تقدیم رد شازهادگان راقبت . بود اندهرـس

 . بود التهاب و اتب و تب رد ردون از ردبار .داشت رو هب    اتتشکغـف  از ابیع ل  تنها گرسستان، و آرذبایجان شمال رد اه روس تحّرک خبک با رسیدن ـسال
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 از شاه . بودند روس اه اهی اندازی  دست با مقابله ربای سپاه ارکتد فکر رد شاه، فتحعلی رأسش رد و ششور رکان .بود زده چنبکه ردبار روی    وار بختک روس، حملة فکر
 وجودش رب وحشیی ۀسای ششور، آن فراوان و پیشکفته اهی سالح و ارتش از سازمان اتزه راهیخب  داشت؛ آگاهی شیب و کم روسیه، خود، الیشم  ۀهمسای قدرت
 توازن خوردن هم هب از نشان نبود، اریان از یک منطقه محض رفتن دست از و شدن ربیده آن، الحمایگی تحت هب رفتن و روسیه با گرسستان اد حاکماّتح  . بود انداخته
  . بود ششور رقیب چیکگی و ربرتی و همساهي ششور دو قوای

 :قلمرو زبانی

 س     /         لُعاب: اب دهان ، روکش مخصوص که روی سفال و کاشی می کشند.     /  التهاب: برافروختگی     /  بختک: کابو

 چنبره: حلقه  .

 اقطراهی زنبورک، حامل شتکاهی ردهم اهی نعره و صدااه  .بود فرا گرفته را  تبکزی آسمان سپاهیان، غبار و گرد . ششید می تی  داشـت رسید. آفتاب فرا  حرکـت صبح        
گـی اهی طبل و آهنگ شیپوراه با اه، اسب و بارشش  ـقدم مصّمم و مشتااقهن و تفنگداران، سواران پشت ندادنتش، تفنگ و اسب هک رکبازانی .آمیخت می رد جن
 سوار سپاه، میکزا پیشاشیپ عّباس . شد می شكفته سپاه، شکوه تماشای با بود، رفته ردهم روس خبکحملة از هک چهره اهیی  .ششید می تنوره اه دل رد دافع و جنگ شور  .دادنتش ربمی
 .ربد می انظران کند، دل از گری جلوه ای تپه فراز ـبر هک معبدی همچون بک،چا و پیـكر کوه اسبـی رب

 : قلمرو زبانی

زنبورک: نوعی توپ جنگی کوچک که در زمان صفویه و قاجاریه به شتر می بستند.    / تنوره : دودکش.       /  درهم رفته بود: 

 ناراحت بود ) ترسیده بود(     / چابک : ماهر ، زرنگ 

 شكفتن شسی .ردآمیختند شب اهی حلقه آخرین با و غبار، گرد و آتش و دود اهی توده .شد باز روس، توپ اهی گلوهل صفیک و نهیب با گنجه ی فردا  ۀ دسپی           
 ، شهر حاکم همه، اگشیپمی این با . ودب  شده دشمن وآز خشم فوران بستک اینک ، کرد می آماده بهار از استقبال ربای را  داشت خود هک شهری .نداشت باور را  چنین صبحی

 واماندة دوش، رب خّفیی بار با دشمن .نشد میّسک داران تفنگ پایداری  با حصار، هب نفوذ .می نهاد اه جان رد شوری  رباردانش، و فرزندان مرگی شیپ و دافع رد ، جوادخان
 رپاکنده شهر پهنة رد ملخ و مور مثل اه روس دنبال آن، هب و شد باز گران محاصکه روی هب ربجی راه شهر، از گروهی خیانت با اه شب از یکی اینکه ات شده بود رفتن و ماندن
 .شدند

 :قلمرو زبانی

 نهیب : آواز مهیب   / صفیر : بانگ و فریاد/ توده : انبوه / آز : حرص و طمع / وامانده : ناتوان 

 : قلمرو ادبی

 ه می شکفد (     / کنایه و تشبیه  : مثل مور و ملخ           استعاره : شکفتن صبح ) صبح مانند گلی است ک

 بار، چندین فرزندانش، و رباردان همراه خان جواد.ساختند  اهی آتشین گلوهل سپک را  اه سینه و ایستادند متجاوزان ربارب رد دهقانی، ازبار و دسیی چوب پاره، سنگ با مردم       
 اهی صف  .بود پوشانده زمین را  زده، خزان اهی ربگ مثل گنجه ، مردم و اه روس اهی زخمی و اسساد  .آفرید اه حماهس و زد شمنآتش د صف هب حصار از بیکون را  خود

 زری اهیش، رمق واپسین   با گنجه .آورد می خاطر هب را  محشک روز ۀرعص شهر  .ششیدند می باکاهن شمشیک بی یارانش و شکست. جوادخان می دیگری از پس یکی مردمی مقاومت
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 و جوادخان خون بوی با را  واماندگان اهی انهل زمستان، اواخر باداهی .هک این منطقه هب تصّکف سپاه روس رد آمد نگذشت دریی . ششید می نفس غبار و دود سقفی از
   .ربد می قفقاز اهی فراز قّله ات گنجه شجاع زهاران

 :قلمرو زبانی

 ر آمد: برافراشته شد  /    دهشت : ترس ناک    بی باکانه : بدون ترس  / به اهتزاز د

کان این رد اه خان و سفارش حاامکن و حکم آنکه از شیپ را  فرمانداهن و . رکبازان بودند شده جمع تبکزی رد آماده رواهینی          حریم از دافع و میهن هب عشق باشد، گردآورده م
   و   آورد می وجد هب را  جوان عّباس با دشمن، رویارویی ربای میهن، فرزندان    دگیتوفن  و انب اهی صحنه ۀ اهدمش   .بود اندهش ش      ااینج  هب     وطنانشان  هم  هسیی   و زندگی
 .می کرد امیدوار و استوار اش مّلی اهی آرمان تحّقق ربای   را  شدل 

 :قلمرو زبانی

 ی ( /    وجد : هیجان ؛ ) توف + نده + « بن مضارع از مصدر توفیدن » توفندگی : توف 

 دشمن روی هب قفقاز از رتی وسیع اهی بخش ردوازة شد ستب دشمنان خانگی از تن چند خودفروختگی  و رکسپکدگی ، مردم از بسیاری  فشانی جان و پایداری  وجود با        
گاه دیده، ستم و زخم خورده قفقاز   . رساند ارس رود اهی کراهن هب ،شده ینیب شیپ موعد از رت کواته ای افصله رد را  اریان، نیکواهیش سپاه فرمانده  .شود باز  جویش یاری  و منتظر ن
 می خیکه انظران را  چشم و بود ایستاده سپاه ربارب رد سدوار ارس، افسارگسیختة و سنگین اهی موج  .بود دوخته کرده بود، آغاز حرکت میکزا  عّباس سپاه هک جایی جنوب، هب را 

 کرد.
 .پسک رزم پدر، زبم رزم؛ ردبار و زبم ردبار ردباربود! دو روز، آن اریان   رد

 :قلمرو زبانی

 موعد : هنگام ، زمان     /   کرانه : ساحل        /    سدوار: مانند سد     / بزم : جشن ، مهمانی    /  رزم : جنگ  

 :قلمرو ادبی

 است (    /  تشبیه : موج ها مانند سد بودند« مردم » تشخیص :  قفقاز زخم خورده     /    مجاز : قفقاز ) منظور 

 است اهیی نکته بیان امروز، گردهمایی از رغض زعزی، یاران و سنگران هم ، اعشج  فرمانداهن و رانافس » گفت:  و حاضکان هب کرد رو الّسلطنه انیب             
 .نیست جنگ و دافع مسائل از رکمـت  اناهّمّیتش  هک
گ رب        م انهم گاوران شما هک است مسلّ  اهی فشانی جان و اه دالوری   .نکشیدید دوش رب خوفی و خّفت بار رهگز و مخلصاهن جنگیدید و شجاعاهن دافع، اهی سال طول رد رکافراز، جن

 اهی رکزمین از بسیاری  ما حال، این با . داشت اب وا اعج و تحسین هب هم را  دشمن هک بود آنجا هب ات فراوان اهی محرومّیت رغم علی زعزی، افسکان و شما فداکار رکبازان
 شدیم .« انگلسـت » ننگین عهدانةم رد دشوار شکايطی قبول هب مجبور اه از دست دادیم و سال این رد را  خود تن اهی پاره و هموطنان و ماردی

 :قلمرو زبانی

 خفّت : خواری   / خوف : ترس       /  علی رغم : با وجود    
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 ارتش با زبرگ ششوری  و ارتش جنگ نبود؛ ششور ارتش دو میان جنگ ما با روسسپاه  جنگ اینکه، آن و داد نشان ما هب را  واقعّییی تلخش، پایان و دافع سال اهی         
 هم، چنین ربخوردی ۀنتیج  ینیب شیپ  .فرسودگی و اتزگی كهنه، و نو جنگ بود؛ متفاوت زمان دو نیب جنگ جنگ، نبود؛ این داخلی اختالافت دچار و انمنسجم ششوری  و

 شگفیی جای چیه     ما     کستـش  ، وصف این با  .است میدان روزپی  باشد، غالبا   اه زبونی و اه پسیی هب آلوده چند ره جوانی، و نویی رسید؛ نمی نظر هب دشوار چندان
 .نداشت

 خواب از را  ما دشمن، اهی گلوهل و اه توپ مهیب دایـص .گشود ما روی هب را  رداهیی قابل،م  رد گرفت، ما از را  دیارزشمن  چیزاهی جنگ، اگر من، یاران       
 اهی معمول روش و اه دانش با را  فرزندانمان باید .داریم نیاز صنعت و دانش جدید     اداهینه    ادایج  هب پویایی رتشیب، و ماندن زنده ربای ما . کرد داربی  اه قرن

 .دهیم متعلی  روزگار
   انفکرـش هک   کنند می   داری پاـس مان، خوب وطن مرزاهی از زمانی ما رکباز   و   رافس  .باشد دیبع  تک و سوهي یک تواند نمی ّدنتم  و پیشکفت       
ت گوهن هک همان د؛باـش ایمن ملک، ۀ   عادالن و اهنعالم  ۀادار  و   میهن جانب از  اه آن ارتش بدانند هک داشت خواهند خود کار هب رک آسودگی، هب زمانی ، دولت و ملّ

 .دارد را    مرزاه    از    داری پاـس      ربای       ایستهقدرت ـش و ازبار
 . کند می شان خسته و زند می را     انچشمش  آخر گرزیان هستند؛ ر،نورگی  و باز اهی پنجره از اند، کرده عادت   هردیچ  بی    و    اتریک     اهی اهنـخ هب هک مردمی       

کار با جنگ گاهن، و بیکون دشمن با جنگ .اهست جبهه رد روی رو جنگ از دشواررت ، پوسیده اف  عشق جبهه، ره دو رد ارزهمب  و حضور ۀالزم .کند می خسته را  آدم تن بی
 .ردایت یک، این رد و است کارسازرت شجاعت رون،بی  ۀ  جبه  رد هک تفاوت این با  .است

 واعظی تنها،مجید ا،آغازگریمیرز عبّاس

 
 

 کارگاه متن پژوهی

 قلمرو زبانی

 ان کرد.الب مهمی را بی مط  اریان   ر ،   سفیکسفی را بنویسید و آن را در جمله ای به کار ببرید.      « صفیر » هم آوای کلمۀ  -1

 کنید. را که اهمّیّت امالیی داشته باشند ، از متن درس انتخاب« ترکیب اضافی » ( چهار 2

 قدرت اه   ّرف تص  –    اط جهاننق  –  بی اذن او    –   ان ی نش ااـطع
 دارد که می تواند با یک یا چند وابستۀ پیشین و پسین همراه شود. « هسته» همانطور که می دانید ، هر گروه اسمی ، یک  -3

 به انواع وابسته های پیشین توجّه کنید:

 روز؟( صفت پرسشی             کدام 1

 ( صفت تعجّبی               عجب روزی 2

 ( صفت اشاره                آن روز3

 ( صفت مبهم                 هرروز4

 ( صفت شمارشی اصلی      یک روز 5
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 ُ مین (   دومین روز   صفت شمارشی ترتیبی) با پسوند -6 

 صفت عالی               بهترین   روز -7

 از وابسته های پیشین آشنا می شویم: اینک با یک نوع دیگر

 شاخص:  شاخص ها لقب ها و عنوان هایی هستند که بدون هیچ نشانه یا نقش نمایی در کنار اسم قرار می گیرند.

 « امام ، علّامه ، استاد ، آقا ، حاجی ، خاله ، کدخدا، سرلشکر ، مهندس و ... . » مانند : 

غالباً ، بی فاصله  پیش از هسته می آیند ؛ این کلمات در جای دیگر می توانند هستۀ  : شاخص ها بی  کلماتی هستند که توجّه

 مثال:      گروه اسمی ، مضاف الیه و یا ... قرار بگیرند ؛ در این صورت ، شاخص محسوب نمی شوند.

 شاخصاستاد معین ، فرهنگ فارسی را در شش جلد تدوین کرده است.          -

 هستۀ گروه اسمیزبان و ادبیّات فارسی بودند.                                         ایشان ، استادِ  -

  مضاف الیهکتاب استاد ، دربردارندۀ مطالب مفیدی است.                                     -

 ی در جمله به کار ببرید.گروه اسم« هستۀ » و بار دیگر به عنوان « شاخص » اکنون واژه های زیر را یک بار به عنوان 

گاه رفت. /    رکهنگ کالنتکی هب موضوع رسیدگی کرد* سرهنگ :     رکهنگ حسینی هب پاس
    سید مرتضی آوینی رد میدان مین هب شهادت رسید /   سید اهل قلم ، لقب مرتضی آوینی است* سیّد :    

 قلمرو ادبی

 متن درس را از نظر نوع ادبی بررسی کنید. -1

 رای هر یک از آرایه های زیر نمونه ای از بند هفتم درس ) سپیدۀ گنجه ...( انتخاب کنید و بنویسید.(  ب2

 نمونه آرایۀ ادبی

ده شدندرپاکن   رشه     پهنۀ  رد   ل مور ملخروس اه مث  تشبیه  
 مثل مور و ملخ آمدند کنایه

دشهری هک داشت خوردا ربای استقبال از بهار آماده می کر تشخیص  
 

 در عبارت زیر ، بهره گیری از کدام آرایه های ادبی بر زیبایی سخن افزوده است؟ -3

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

 ر : پدر ، پسکات نظی اد : زبم ، رزم   / تکرار : ردبار     /  مراـعتض 
 قلمرو فکری:

 میرزا را برای تحقّق آرمان های ملّی ، استوارتر و امیدوارتر می کرد؟چه عاملی عبّاس  -1

 .می کرد دوارامی  و استوار اش مّلی اهی آرمان تحّقق ربای را  دلش و آورد می دوـج هب را  جوان عّباس با دشمن، رویارویی ربای میهن، فرزندان دگیتوفن  و انب اهی صحنه ۀمشاهد
 نده از قسمت های مشخص شده چیست؟در عبارت زیر ، مقصود نویس _2

 «گریزان هستند. از پنجره های باز و نور گیر، خانه های تاریک و بی دریچه عادت کرده اند مردمی که به »  

کار پوسیده و قدیمی                                                کاری نو و اتزه                            اف  اف
 را تحلیل نمایید. « عباس میرزا » بیت زیر ، شخصیّت  ( با توجّه به3

 چون شیر به خود سپه شکن باش         فرزند خصال خـویشتن باش      نظامی

4- ......................................................................................................................... 
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 ات َغل بعد...                                                      روان خوانی
 گرفتم تصمیم. است سخت ربایشان نوشتن و خواندن و ندارند سواد چندانی اردوگاه رد اه بّچه از نفر چند ، شدم متوهّج  هک گذشت می 4 موصل   زندان هب ورودم از ماه چند        

 دهم. یاد آانن هب نوشتن و خواندن منّظم، رزیی ا ربانهمب وقتم، از بهتک استفادة ربای
 .بودند سواد کم نفر جنپ تنها نفر، پانصد و زهار مجموع کردم؛ از پیدا  دست آن هب اه بّچه از نفر هس دو طریق از هک داشتم نیاز سوادان بی دقیق آمار هب شکوع، ربای       
 اهی انهم و بنویسیم انهم مان خانواده ربای ما هم دوست داریم مثل بقّیه ، خودمان» دنتفگ:  و پذریدنتف خوشحالی با ؛ گفتم ربایشان را  تصمیمم و کردم جمع را  اه آن روز یک       

 کنم. باسواد را  آنها اسارت دورة طول رد هب آنها قول دادم« بخوانیم. اهرا  آن
 شکوع الفبا حروف با را  و آموزش ـکردم رختشویی استفاده پورد مقوااهی از کاـغذ ایـج هب. بود کاغذ اصلی لكشم. کــکدم شکوع را  تدریس جلسات      

ا باشیم داشته ردس جلسه چهار ای هفته قرارشد. کردم  ربگزارکنیم. توانستیم نمی رتشیب جلسه هفته،دو رد ،عمال   آسااگشيه و اردوگاه اهی محدودّیت خاطر هب ، امّ
می شغلم         حّیی ؛ نداشتم دست رد متنی چیه بود، يلكشم کار. بستم کار ردست ، هب ای شیوه با نوشتن و خـواندن آموزش ـبرای را  توانم تمام دلیل نهمی  هب و بود معلّ

ا. رسیدم می هدفم هب زود ،خیلی بود اختیارم دبستان رد اّول   کالس کـتاب جلد یک اگر  نبود.! امّ
 مورد این رد دوستانم از . مکن  ردست ردسی کتاب ربایشان سعی کردم ذهنیت همان با ، بـود ذهنم رد ابتدایـی پنجم ات اّول اهی دوره آموزش کّلی شكل هک آنجا از      

 مـی فشار هب ذهنم. رفت مـی شیپ خـوب کاراه و بـود کار این پشت جمعی ارادة یک. کردند می حل آنها هم را  و خودکار کاـغذ لكشم  گرفتم. می کمک خیلی
 .بدهم یاد هب دوستانم را  همان ات ام آموخته اهیی قّصه و اه داستان هچ دبستان اّول افرسی رد منیبب دمآور
م با مشاورره از کار این رد        ام . نکردند ردغ  اه آن و ربدم بهره شیکازی  کرامت حاج آاق فرزاهن، و دانشمند شخصّیت و ردمان ، عّباس ام آسااگشيهی هم معلّ  بود خوبی ایّ
 همان کارانهم، این. ردست کردم ربایشان تحصیلی کارانةم دوستان، مشورت با. دادنتش خوبی پیشکفت. کردم کار اه آن با سال تحصیلی یک اندازة هب ماه چند ظرف.

اط مشهور و داد انجام اهیی نّقاشی آن روی دوستان از یکی هک بود کوچک مقوااهی  متن خودش زیبای خّط      ، با بود هم روحانی هک زید اهی بّچه از ، شایق آاقی آسااگشيه، خطّ
 رانوشت. آن
 وقیی اتزه . گیکند می کارانهم هک این هم و شوند می سواد با دارند هک این هم از بودند خوشحال نهایت بی. دادیم اه بّچه هب را  اه لوح این و گرفتیم آسااگشيه رد کوچکی مراسم       

 روی ، اصلی تکیة. کردم شکوع جمع دوستان همان با ای هفته هس دو وقفة از پس را  دوم پاةي. شدند رت ،خوشحال ببکم شیپ پنجم پاةي ات را  اه آن دارم قصد گفتم بهشان
ا بود نوشتن و خواندن  یاد اه هب آن مرور هب پنجم و هارمچ  و سوم دیگر، اهی پاهي رد را  ضکب جدول و حساب ؛مثال   بیاموزم آنها هب هم مطالبی دیگر اهی ردس از کردم سعی ،امّ
 آموختم. می اه آن هب آمد، می ذهنم هب آنچه ره از معمولی ، مسائل علوم ۀردبار. دادم
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 می ربآن و آورد می فشار من هب خانواده از دوری  ی اه دلتنگی یا و ی آسااگشيه اه محدودّیت و اه سخیی گاهی.آورد می وجد هب هم ،مرا  آموزش ۀدور رد آنها کوشش و تالش       
ا کنم را تعطیل روز آن جلسة شدم  می ام دهقـص قربان خودمان هب قول و آمدند می دنبالم مقّرر زمان از قبل ساعت نیم هک دادنتش شوق و ذوق قدر آن اه بّچه ،امّ
 گفتم. نمی هن من هم ؛ کنم شکوع را  ردس ات شدند می آماده و نشستند می دورم ؛ ردنتف

 البالهغ نهج و قرآن آرام،خواندن آرام هک شد رت افزون آنها زمانی رغبت. شد می رت ،جّدی اسیک چند این یادگیکی  و آموزش ربای من تالش و گذشت یم  زمان      
 . روان خیلی هن   التته ؛ کردند شکوع را 
 مشهد ۀچ ّب  هک اقنع حسن انم فقط اه بّچه آن از. شد هم طور همین« دهیم. می اداهم را  نخواند ،ردس نخوانیم آسان و روان صورت هب را  البالهغ نهج هک زمانی ات »دنتفگ: می       

 . ام فراموش کرده را  بّقیه انم و هست یادم بود،
امی ربانهم این هک بگویم را  نکته این باید         .بود دیگرآزاد آسااگشياهی هب اه بّچه وآمد رفت هک شد می اجرا  ،ایّ
لی مراسم شد، می تعطیل کامل طور هب اهیمان کالس آخری هک روز. بخوانند البالهغ نهج و قرآن راحیی و آسانی هب شدند موّفق شاگردانم اینکه ات شتگذ اه مّدت          می مفصّ

 توادنتسن می. بودند دست گرفته رد را  اندبسـت  پنجم سال ۀکارانم چون بودند؛ خوشحال خیلی. دادم آنها هب مراسم آن رد و تهّیه کردم ای هدهي ، خودم سهم از  .گرفتیم
 .بخوانند را  آن اه اهی انهم و دبنویسن  انهم انـش خانواده ربای ، بخوانند البالهغ نهج و قرآن

گلیسی اهی زبان هب      ارکا از ای عّده ایی،آشن  اردوگاه این رد جالب ۀنکت          هب آموزشی ی اه کالس ربگزاری  با می کردند هک سعی بود اییایتالی  و انی،آلم  ان
 .دهند یاد خارجی ،زبان مند عالهق اهی بّچه
 رد خواندن دعا. آورد می انربایش  می خواستند، زبان ردبارة آن کتابی ره کرد؛ می تأمین را  اه آن آموزشی ی نیازاه تمام رکخ، صلیب اینکه رت جالب ۀنکت      

 اه ، بّچه این وجود با. دادند آسااگشيه نمی از آمدن بیکون ۀاجاز اه بّچه هب و کردند می زندانی را  همه شود، می خوانده دعا آسااگشيهی یدندردفهم  می اه بعثی اگر. بود ممنوع اه آسااگشيه
 دتأکی  همیشه اه بعثی آنکه با. بودم دیده تدارک اهیی هم ربان هم انقالبی ی اه استتو من  مذهبی    اداعی  ربای  .کردند می استفاده دعا خواندن ربای فرصیی ره از

ا است ممنوع آسااگشيه رد و ائترت رکود دادنتش  را  انقالب اوایل انقالبی   ی اه رکود اغلب هک دادم تشکیل   رکودی ،گروه صدا  خوش و مند عالهق ی اه بّچه مجموع از ، امّ
 .می خواندند و کردند می تمرین را  انهم  و دنوشتن  می شکسته رکوداهیی پا و دست خودشان هم گاهی. خواندند می
 روانی ۀتخلّی  و بجوشد دلشان عمق از اه بّچه هیجان و شور هک بود ربای آن اه ربانهم این ؛ ممكن فرصت ره رد شب، ات صبح از ؛ آموزش و کالس ربگزاری  بود شده کارم       

 خوانی دکلمه    التته . مبنویس  مقاالت خوبی بود شده باعث اه وژيگی همین و بودم ربخوردار هم شعر طبع از. داشتم خاّصی ۀعالق خوانی و دکلمه نویسی مقاهل هب نوجوانی از .شوند
، اراهي مخاطب هب را  مقاهل محتوای ، موزون صورت هب ،آن هم چشم و دست حرکات با باید.  دارد را  خودش خاص ی اه ظرافت  با باید گویی، می آسمان از وقیی داد ؛مثال 
 .دهی افزایش مقابل طرف ربای را  متن جذابّیت رک، و چشم حرکات با و کنی اشاره انآسم  دست هب
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 .آمد نمی رد شس چیه جیک خوانی، مقاهل پایان ات .لقتنم می کردم اه بّچه هب را  حس همین و کردم می پیدا  خاّصی حال و ، شور حماسی اهی دکلمه خواندن موقع       
کالت و اه سخیی ربارب رد را  ارکا دیگر خودم و ۀروحّی  و کنم اجرا  مناستیی ره هب را  خوانی دکلمه و نویسی مقاهل کردم می یسع  اسارت دوران رد         رد .دهم افزایش اسارت مش

 :ربد می فرو غم رد بعد و آورد می وجد هب را  همه هک خواندم می را  این شعر اغلب هم خوانی شعر جلسات
 بمیکیم سنـگ با هک منبودـی هشیش از                          بمیکیم گرن بی هک مآنی  از رت آبی

 بمیکیم گـنن رد هک نیست ما غیکت رد                     بعد         َغل ات جنون روح ای بده فرصت
 . ارت بوداـس رد   ما حال شکح  و بیان نوعی هب . ادندافـت  می گرهي هب وطن یاد هب شعر این دینشن با اه خیلی       
 .اندختند می راه بازی  شب خیمه اه آن با هک بودند کرده ردست ، رعوسک اهیی ذوق خوش اهی بّچه بعضی.  فردی ات گرفته گروهی ی کاراه از ؛ بود کاری  مشغول رهشسی       

کاانتی هیچگوهن التته .کننده رکگرم هم بود، آموزنده هم بود، همراه ای قّصه معموال  با هک آنها نمای ی اهی ربانهم  اوری سم  ، صحنه رد بود قرار اگر ؛ مثال، نداشتیم اجرا  ربای ام
 .ساختیم می مقوا  از اورز را شش  داس مثال یا ششیدند می مقوا  روی را  سماور آن ،تصوری باشد
 رد خاّصی هیجان و شور. داشت اتزگی اه بّچه ربای هم همیشه بود و ربجا پا همیشه الفوتب  و الوالیب  بود؛ ورزشی ، مسابقات شد نمی تعطیل وقت چیه هک ای ربانهم       

گار.   دوید می اه بّچه وجود  .داشت دنبال هب را  زیادی ی اه حدیث و حرف ، هم ای ابقهمس  ره گردنتف، اتزه می جان ان
 ردگیک  اه بّچه ذهن ابیحس  . دششی  می طول روز چند باخت اه و ربد بحث هم مسابقه بعداز . یافت می اداهم ابقهمس  روز ات   اه بّچه خوانی  یر ،ک  یارش  ی از بعد       
 .کرد می تقویت سسمی و روحی لحاظ هب را  اه ، بّچه اه و دویدن اه بازی  و اه مسابقه همین امانج  و شد می
ا ، نبود زیاد تأثیک این رهچند نبود؛ تأثیک بی دیگران   ۀروحّی  رد ، می خواندند یأس   ۀآی وقیی دک،ان تعداد این .  ندادنتش مشارکت اه ربانهم رد هک اهیی بّچه بودند میان این رد        ره هب امّ

 .باشد طور این خواستیم نمی ما . کرد می رنگ کم اه دل بّچه رد را  امید نور حال،
گار دادنتش؛ ضعیفی ۀروحّی  اه آن               .ربسانند شب هب را  روز ات بودند خورشید رغوب و منتظرطلوع فقط .نبود داپی  اندلش  رد امید از وییکورس  حّیی و بودند ربیده همه از ان
 یول  ندارند، را  کاراه این هنک استعداد و هک بود این حرفشان. کنند مشارکت اه ربانهم رد خواستم می اه آن از همیشه . رندنگی  افصله ربانهم اه از کردم می تالش اه این ۀهم  با

 رو ربانهم    اوان با و اه بّچه نیب بیاین کنین، شککت ربانهم اه اجرای تو ندارین دوس اهگ . نیس  حراف این . همیم لمث  ما ۀهم :» گفتم  می و دادم می روحّیه بهشان
 «ارزهش.  با و ممه  خیلی ما ۀواس این نظر بدین؛ و کنین اتماـش

 اه، بعضی ی اه تفريط و افراط همیشه حال ره هب چون شوند؛ منزوی دحق داشتن  موارد بعضی رد هم شاید . کنند شدن طرد احساس یا کندبگی  افصله اه بّچه از نداشتم دوست       
کالتی ا باشند، مشارکت نداشته عمومی اهی ربانهم رد دادند می رتجیح اه بعضی هک گرفت می  باال  حّدی هب اه سلیقه یا اختالف کرد می ایجاد مش  هک بود این از فرارت اسارت سخیی امّ
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 هک کردیم می گاه احساس .مرده هم شاید بودند؛ شده تنبل اه عقرهب ، بود سخت واقعا    .بگذراند وقت راحیی هب و نکند ای شککت ربانهم چیه رد بنشیند، دیوار ۀگوش بتواند شسی
 .می ششید طول ،بودیم آزاد هک روزاهیی اهی ماه و اه هفته ۀ انداز هب ارت،اـس روز یک

 ات بودیم امید و دلگرمی نیازمند رغبت، روزاهی آن رد . شود تحّمل رت اقبل اه سخیی و بگذرد زمان هک کردیم می کاری  باید ارتاـس فرسای طاقت و سخت شکايط رد       
 بودند؛ آورده کم خودمان قول هک هب بود شسانی کمین رد لحظه ره دشمن هک چرا  شد؛ می رت سخت خیلی زندگی می شکست، روح اگر مقاومت . نپوسد اه بعثی زندان رد روحمان
 . . . . ایدنی  رکمان بالیی چنین کردیم تالش می ما  .گذادنتش می پا زری را  زاهچی  خیلی اندک، ایبه  هب هک شسانی

 جزی رباط اصغر شده، آزاد اسیک ،خاطرات موصل زندان
 

 ردک و ردیافت 
 را از نظر زاویۀ دید و شخصّیت اهی اصلی مقایسه نمادیی.« ات َغل بعد» و « آغازگری تنها» متن  -1
کاراهیی رد رویارویی با دشواریهای اسارت بهره گرفته شده است؟2  ( رد این متن ، از هچ راه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


