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عمل الِص  ا�خ مو�خ  �آ ی  عل لا�خ  َد�خَ ا�خ  ه  �خّ ُم�خ دان  را  ح�ق   �ِ �ی �ش

ا�خ�ق �ی دس�ق  ی  هلوا�خ �پ  � �ب ا  �خ �خ ا�خ�قرد  �ق �ش و  ورد  ��آ �ب �ی  �ی م�ش �ش ود  �خ

ی عل روی   � �ب �ق  دا�خ ا�خ دو  �خَ یاو  ول ه�  و  ِی  ّ �ب �خ ه�  اِر  �خ �ق ا�خ

ی عل ن  �آ  � �ی م�ش �ش �ق  دا�خ ا�خ مان  �خ یرد  کاهل ا�ی�ش  �خ �خ در  ا�خ او  �د 
ک

�

عمل5 ن  �ی �خ  ، ار�خ م�ب ن  �آ �ان  ح�ی �ق  �ش
ی محل�گ �ب رحم  و  و  ع�خ مودن  �خ و�خ 

ی �ق �ا�ش ا�خ �خ  �ی �ق �خ  �ی �ق ن  م  � �ب  : �ق �خ ی؟�گ �ق ا�ش دخ �ب�گ م�ا  دی،  �خ
�گ ا�خ ه  �پ ا�خ 

�خم ی �خ م ح�ق  ِی  �پ ا�خ  �خ  �ی �ق ن  م  : �ق �خ �خم�گ �ق مور  ماأ خه  � م  ح�قّ دهأ  �خ �ب

هوا  �ِ �ی �ش س�قم  �ی �خ م،  ح�قّ  �ِ �ی وا�ش
�گ د  �با�ش ن  م ِن  د�ی  � �ب ن  م �خعِل 

�خ �آ �باِد   ، هو�ق  �ش �باِد  و  م  �خ�ش �خما�خ�باِد  اهِل  ود  �ب �خ ه  �ک را  او  ُ�د  �ب

دا10 ��خ �ی �خ ان،  م�ی رد  د  م رد�آ ون  احپ س�خ �دن 
ک

� هان  �خ دم  د�ی را  �خ  �ی �ق

مثنوی معنوی، دفتر اّول

1. در بیت اّول، به کدام صفات حضرت علی  اشاره شده است؟

2 . کدام بیت با مفهوم عبارت »االعماُل بِالّنیات« مناسبت دارد؟

3 . مولوی، در بیت نهم، بر چه نکته ای تأکید دارد؟

. ...............................................................................................................................   . 4
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به جمله های زیر، توّجه کنید.
  شما کدام ورزش را دوست دارید؟   چند کارگر در کارگاه کار می کنند؟

  چه داستانی را می خواندی؟
در گروه های اسمی مشخص شده، کلمه ای که قبل از اسم آمده است، صفت پرسشی است که 
دربارۀ نوع، چگونگی یا مقدار اسم، پرسش می کند. صفت پرسشی، پیش از اسم می آید و وابستۀ 

پیشین اسم به شمار می آید. اکنون به جمله های زیر، توّجه کنید.
  چه گل هایی روییده اند!        عجب سخنی گفتی!

در هر یک از گروه های اسمی باال، کلمۀ قبل از اسم، »صفت تعّجبی« است و احساس و 
عاطفۀ گوینده را دربارۀ اسم، بیان می کند. صفت تعّجبی پیش از اسم می آید و وابستۀ پیشین 

اسم، شمرده می شود.
اکنون در جدول زیر، به جایگاه وابسته های اسم، در گروه های اسمی، توّجه کنید.

گروه اسمی

وابستۀ پیشین
هستۀ گروه

صفت تعّجبیصفت پرسشی

ورزشــکدام

کارگرــچند

داستانیــچه

گل هاییچهــ

سخنیعجبــ

1. حدیثی از پیامبر اسالم  بیابید که در آن به مفهوم مصراع »افتخار هر نبی و هر ولی« اشاره 
شده باشد؛ سپس در کالس دربارۀ آن گفت وگو کنید.

2. دربارۀ راه های درست مبارزه با خشِم نابجا با دوستان خود گفت وگو کنید.

وابسته های اسم )3(    صفت پرسشی، صفت تعّجبی



1. برای هر یک از واژه های زیر، دو هم خانواده بنویسید.
اخالص، حق، مأمور  

2. معادل معنایی واژۀ »اسد« را از متن درس بیابید و با آن یک تشبیه بسازید و ارکان آن 
را مشخص کنید.

3. جاهای خالی نمودار زیر را با نوشتن کلمات مناسب کامل کنید.

4. گروه های اسمی مشخص شده در جمله های زیر را به هسته و وابسته تجزیه کنید و در 
جدول قرار دهید.

  چه انشای زیبایی را نوشته ای!
  عجب لباس گران قیمتی را به فقیر بخشیدی!

  چه پرسش دقیقی را از معلم پرسیدی!

گروه اسمی

وابستۀ پسینهستهوابستۀپیشین

صفت بیانیاسمصفت پرسشی

  

در  بی آنکه  و خوانده می شود؛  نوشته  به دو شکل  فارسی،  زبان  در  واژه ها  از  برخی 
معنای آنها تغییری ایجاد شود. در هنگام نوشتن این کلمات الزم است به تلّفظ واژه و 

مانند »هوشیار، هشیار«. کافی داشت؛  توّجه  و  دّقت  آن  امالی درست 
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د �که، مردی رد راهی می ر�ف�ت و  ورده ا�ف �آ

د�ت�ش  �ی �ت و رد ع�ت �ین دا�ش ��ت �فد رد �آ می �چ رِدَ

می روی؟  ا  �ج �ک  : �گ�ف�ت را  او  کی  � �ی �جود.  لل  �ف

ا  وم �ت ان می �ش فرو�ش می دارم؛ �جه �فَرف � : رِدَ �گ�ف�ت

 : اء اهلل! �گ�ف�ت �گو ِان �ش : �ج ی �فرم. �گ�ف�ت �فرف

ر �جر  ؟ �که �ف �ت ا��ت ه �ا�ج اء اهلل �چ �جه ِان �ش

 . �ت �ش �گدف ار! او �ج ا�ف �ین ا��ت و �فرف رد �ج ��ت �آ

�جه  ر  �ف ن  �آ و  ورد  �ف ا�ف �ج �جه وی  طّراری  راه  رد 

�که  د  �ش وا�ت�ف  مرد  ن  �آ ون  �چ �جرد.  �ج ل�ت  ��ی

 ، ا�ت �ف ا�تّ �جه  و  �ت  �گ�ش ا�ف �ج �جل وار  �ف د،  �جرد�ف �ج ر  �ف

هان!   : �گ�ف�ت و  ورد  �ف ا�ف �ج او  �جه  مرد  ن  �آ هم 

اء اهلل.  د ِان �ش �جرد�ف ر �ج : �ف دی؟ �گ�ف�ت �فرف �فر�ی

ن  �آ رد  اء اهلل  ِان �ش �کردی؛  اه  �ج �ت ا�ش  : �گ�ف�ت

ده دهد! ا�ی ا �ف د �گ�ف�ت �ت ا�ی ع �ج مو�ف

َروح االرواح، َسمعانی
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�وه ای  �ج ا�یران  معاصر  �ف  ار�ی �ت رد   1357 ماه  همن  �ج

ی  ا�ش فرو�چ � ه�فگام  �یک �و،  ا�ف  ون  �چ ؛  ه ا��ت ا�ف�ت �ی ه  رش
و�ی

ادی  �ف ی و �آ ا�ف رها�ی �ف �گر �و، �آ اهی و ا�ف د�ی اه�ف�ش ام �ش �ف �ف

ام  �ج اهی، سرا�ف اه�ف�ش ام 2500 �ا�ٔه �ش �ف . �ف مهوری ا�المی ا��ت گ�یری �ج کل � مردم و �ش

ال�ج  ا�ف�ت د. ا�ین  ده �ش ک�فار �ف � فی )ره(  � �فم�ی �جه ره�جری امام  لگ�یرف مردم،  ورا�ف ال�ج �ش ا�ف�ت ا  �ج

ه دارد: ��ت
گی �جر�ج � رش

، سه و�ی کل �گر�ف�ت ن رد �ال 1342 �ش ا�یه و ا�اس �آ �ف�ش �که �چ �ج
د ام�ی

اوری ن �ج دا محوری و د�ی   �ف

ه �ی ی�ت �ف�ت ا�یٔه اصل وال�   ره�جری �جر �چ

گی مردم � ار�چ   و�د�ت و �یک �چ

د ره�جری و مّل�ت و ��ج�ج  �یو�ف ر�ین �امل �چ �ین و اص�ی �ت �ف��ت ی، �ف ه�ج اد مدف �ت مان و اع�ت ا�ی

مان  د و ا�ی و��ی اری »ره�جر« و »مردم« �جه �ت ، دل ��چ �ی�ت�ت ا��تواری مردم �جود. رد ح�ت

ا��ت و »و�د�ت  ان �جر�ف گی ا�ف م�ی � د �که دوگا�ف د �ف �یو�ف �فان ا�ین دو را �جه هم �چ ن    �چ الهی، �آ

. �ت دار �گ�ش د�ی کلمه« �چ

ار  ان �گدف �ف�ی ی �ج وا�ی �ی�ش ی ا�یران �جه �چ ال�ج �ت اور و ا�ف ن �ج مردم د�ی
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ادی،  �ف �آ الل،  �ت »ا��ت ا�ا�ی  اصل  سه  الهی،  م  عا��ی �ت �جر  ه  لک�ی �ت ا  �ج و  ا�المی  ال�ج  ا�ف�ت ٔه  ا�ف فر�ف �

د. ان ا�الم �کرد�ف �ی ها�ف ود �جه �ج ام �ف ا�ف �جه ع�فوان هد�ف اص�ی �ت�ی �ف مهوری ا�المی« را ا�ف همان �آ �ج

�ش های  م ا�المی و ار�ف عا��ی گ�یری ا�ف �ت هره � د، �ج ا�ی فرف ال�ج می ا� �ش ا�ین ا�ف�ت ی �که �جر رد �ف�ش �یرف �چ

فی  ع� �ی ا دارد؛  ا�ی �ف مٔه  �ش ه رد دو سر�چ فی همواره ر�ی�ش ا�یرا� اطن هر  �ج �یرا  �ف ؛  فی ا��ت ا�یرا� فره�فگ  �

�فده و ا��توار می دارد. ا�ی فره�فگ« و هم�ین دو ا��ت �که او را �چ »د�ین« و »�

دا�ی�ش  �ی �چ ار  رف
ا�ج �ین  �ف��ت �ف د.  �ی می �آ د  د�ی �چ ا�گون  �گو�ف عوامل  و  ارها  رف

ا�ج اری  �ی �جه  ا�ت  �ی اد�ج

. م�ین ا��ت وام �یک سر�ف ام و و�د�ت همٔه ا�ت ان، �امل ا�فس�ج �ج . �ف ان ا��ت �ج ، �ف ا�ت �ی اد�ج

ن  ه�تر�ی . �ج گار ا��ت فره�فگ همان رو�ف �کر و � �فدٔه �ف فما�ی امعه رد هر دوره ای، � ان هر �ج �ج �ف

امعه  ن �ج ا�ت �آ �ی وردن �جه اد�ج امعه، روی �آ اورهای هر �ج ه ها و �ج د�ی�ش ا ا�ف ی �ج ا�ی �ف �ش راه �جرای �آ

ٔه �یک  د�ی�ش فره�فگ و ا�ف ٔه � �ی�ف �ی م و �ف�شری ا��ت �که �آ �ف ار �ف �ش ، همٔه �آ ا�ت �ی صود ا�ف اد�ج ا��ت و م�ت

.» امعه ا��ت ان �ال �یک �ج �ی ، �ج ا�ت �ی �گر »اد�ج ار�ت د�ی ؛ �جه ع�ج امعه ا��ت �ج

هرٔه  د، �چ ک�ف�ی ان و م�ش�فوی مو�وی رو می � اه�فامه، گل��ت �فد �ش ی ما�ف ما �جه �یک ا�شر اد�ج و�ت�تی �ش

د. اصواًل  ود دار�ی م �ف �ش �ی�ش �چ �فاص را �چ �تماعی ا�ش ار و م�ف�ش ا�ج امعه و ر�ف�ت ن �ج ا�ف�ان های �آ

. ن مّل�ت ا��ت ا�ت �آ �ی �فا�ف�ت هر مّل�تی، اد�ج د �ش کل�ی
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�کری،  ادهای �ف �ف�ی اری ا�ف �ج ال�ج ا�المی، �ج��ی م ا�ف�ت �ی عٔه ع�ف �چ� ا�ف وا�ت

ا�ین  د.  د�گر�گون �ش ا�یران  امعٔه  �ج ال�تی  ا�ف ی و  �ش ار�ف ارهای  مع�ی گی و  � فره�ف �

د. �وه �گر �ش ال�ج ا�المی �ف�یرف �ج و�ی��فدگان �چ� ا�ف ا�ف�ت ار �ف �ش گی رد �آ � فره�ف فی و � � ال�ج د�ی ا�ف�ت

�فد:  ی ما�ف ک�ی�ج  ها�ی ر� ه ها و �ت ود و وا�ش ا�ت �گ�ش �ی ه ای �جه روی اد�ج ا�ف ال�ج ا�المی، ردهای �ت ا�ف�ت

گی،  � عّهد، مردا�ف �ت ه،  ار�ف ، م�ج ، �کرام�ت را�ف�ت ار، سش �ش ، ا�ی هاد�ت ام، �ش �ت�ی الل، ا�الم،  �ت »ا��ت

�جراردی،  �جرا�جری،  د،  ه�ی �ش  ، وال�ی�ت  ، �ج �ج��ی
گی،  م�فد� ر�ف ی،  ا�ف �ج ا�ف �ج ی،  �یرف م ��ت ��ت گی،  اد� ��ت ا�ی

ان مردم روا�ج و �گ��تر�ش داد. �ج د، رد �ف د�ی ی �ج �گر�ش ا �ف اد�ت و ...« را �ج ، ر�ش �ماسه، �دا��ت

ار،  �ش ا، ا�ی �فد همد�ی و ��ف ی ما�ف ل�ت ها�ی �ی �ف د و �ف ّه �ش و�ج ی �ت د�ی�ش اد  ا�ف �ف ال�ج �جه �آ ا�ت ا�ف�ت �ی رد اد�ج

. �ت دار �گ�ش د�ی فی، �چ ه�وا� وا�فمردی و �چ ّٔه �ج المان و رو��ی ه رد �جرا�جر �ف ار�ف اوم�ت و م�ج م�ت

ار و  �ش �آ مح�توای  فما�یه و  �که رد ردو� ی ا��ت  ال�ج �ت ا�ف  ، ال�ج ا�ف�ت ا�ت  �ی اد�ج د،  ه �ش �گ�ف�ت ه  �چ �ف �آ ا�یٔه  �جر  �چ

د.  �ف ن مو�ج می �ف ار رد �آ �ش اوری و ا�ی ور و رادمردی و د�ین �ج �ت و �ش مده ا��ت و ع�ش د �آ د�ی ا�فکار �چ

ال�ج ا�المی را  رمان های ا�ف�ت �فه ای ا��ت �که �آ �ی حج گ�ف ال�ج ا��ت و � ٔه ا�ف�ت �ف �ی �ی ، �آ ال�ج ا�ت ا�ف�ت �ی اد�ج

. ای داده ا��ت ود �ج رد �ف

درآمدی بر ادبیات داستانی پس از پیروزی انقالب اسالمی، با کاهش و تلخیص
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1 .  سه ویژگی  انقالب اسالمی را بیان کنید.

2 .  مقصود از عبارت »انقالب اسالمی، تولّدی دیگر« چیست؟

3 .  به نظر شما چرا آثار فرهنگی، آیینۀ احوال و افکار جامعه است؟

. ...............................................................................................................................   . 4

به نمونه های زیر توّجه نمایید:

 یکی را به سر بر نهد تاج بخت     یکی را به خاک اندر آرد ز تخت   )سعدی(

 با چشم ادب نگر پدر را                 از گفتۀ  او مپیچ سر را         ) ایرج میرزا (

 از مکافات عمل، غافل مشو     گندم از گندم بروید جو ز جو          )سعدی(

در هر یک از مصراع های بیت اّول، شاعر با بیانی غیرمستقیم، مقصود خود را آورده است. 
»تاج بر سر یکی نهادن« به معنای »گرامی و بزرگ داشتن« است و »یکی را به خاک اندر 

آوردن« بر مفهوم »کوچک و پست شمردن« داللت دارد.

با کمی تأّمل در مصراع دوم شعر ایرج میرزا در می یابیم که شاعر با بیان جملۀ  »سرمپیچ« 
مخاطب خود را از »نافرمانی« بر حذر می دارد.

به نظر شما، قصد شاعر از بیان مصراع دوم بیت آخر چیست؟

هرگاه بخواهیم دربارۀ  مطلبی، به طور غیرمستقیم صحبت کنیم و دربارۀ امری پوشیده 
بهره می گیریم. از »کنایه«  بگوییم،  سخن 

»کنایه« سخنی است که دو مفهوم دور و نزدیک دارد و مقصود گوینده،  معنای دور آن 
است.

کنایه
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ایران«  انقالب اسالمی  با اعضای گروه دربارۀ » پیروزی  از مشورت و گفت وگو  .  پس   1
دهید. ارائه  به کالس  کوتاه  گزارشی 

2 .  دربارۀ راه های تقویت »خودباوری نوجوانان« در زمینه های مختلف علمی، اجتماعی و... 
گفت وگو کنید.

1 . در متن درس، از میان گروه کلمات مهم امالیی، دو نمونه برای هر یک از انواع ترکیب 
)اضافیـ  وصفی( بیابید و بنویسید.

2 .  مفرد واژه های زیر را بنویسید، سپس آنها را با نشانه های جمع فارسی »ان« یا »ها« 
ببندید. جمع 

   عوامل     آثار          احوال 
   مفاهیم    افکار     علما

3 . در هر یک از گروه های اسمی زیر، وابسته ها را مشخص کنید و نوع هر یک را بنویسید.

   نخستین عامل مهم     صبح صادق
   یک اثر ادبی      این انقالب امید بخش

   همان ملّت غیور

4 .  از متن درس هفتم دو کنایه بیابید و مفهوم آن را بنویسید.

به این نمونه ها توّجه کنید:
الف( نواِی خوش، بوِی گل، بهاِی کتاب

ب( نوِر خورشید، باِغ زیبا، راِه راست
در ردیف»الف« کلمات »نوا«،  »بو« و »بها« به مصّوت »ا« و یا »او« ختم شده اند؛ این گونه 
اما کلمات »نور،  باغ و راه«، در ردیف  نیاز دارند؛  کلمات، در حالت اضافه، به »ی« میانجی 
نیازمند  »ی«  میانجِی  حرف  به  اضافه،  حالت  در  و  می شوند  ختم  )صامت(  حرف  به  »ب«،  

نیستند. به شکل درست این گروه کلمه ها در امالنویسی دّقت و توّجه داشته باشیم. 
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سش�ذه1 �ت ور  �ذ س�ذ کام  دل   ِ َ�ذ �ت   ا�ذ ان  �ذ �پ د  سش�ذه�ش �ت سر    �ی�ک ده  م �آ   �ذ�ش �ذ
ُس
  ی�ذ رد� ه 

�ک

ده، دوا�ت  دوِد دل و د�ی د هم ا�ذ رد�ی
گ
�  �ک سش�ذه�ذ�ش �ت ر  �ت د�ذ به  � رد 

ک
� ر�تم   ، سو�ذ �با  امه  �ذ

�بال   �ت دسش رد  ه  �ک   رو�ذ ن  �آ   ا�ذ ا�ذسوس  و  ه  سش�ذه�آ �ت اور  �ی و  ر 
ک
� ��ش ی  �ب �ذسرِو  ن  �آ ود  �ب

ر �ت   دهأ د�ی و  سو�ذ�ته  دل  و   
�ک �ذ�ش   ل�ب سش�ذه�با  �ت ر  �ب ن  �آ رد  ود  �ب �بال  حر  �ب ر�تهأ  �ذ

ی5 �ب �ذ ل  �آ رون،  �ب   �ب �آ   �ذ د  ُ�ت �ذ ه  �ک ماهی  و  سش�ذههم�پ �ت ر  �ب رد  سو�ذ�ته  ان  ،  د��ش دی  �ی �پ ی �ت م
�ک و�پ
�ک و   

گ
ر� رذ �ب   �ذ ان  عط�ش همه  د  احم ل  سش�ذه�آ �ت ر  اص�ذ و  ر  �ب

ا�ک   ا�ذ همه  در  ��ی �ذسل 

اه �ذ
لگ ه  �پ   ا�ذ ط  �ش   ل�ب رد  ود  سش �ته  سش

�ک   ل�ب �ذه  سش سش�ذه؟�ت �ت ر  و�ش
�ک   ل�ب رد  د  �ذ

لک   را�ب ��ی ه  �ک �ذ �آ

را�ت  �ذ �ب و سوی �آ وان، ره حپ اس حب ُرد ع�بّ سش�ذه�ب �ت ر  حسش
م
 ِ ص�ذ ا  �ت ن  �س�ی اد  �ی ر  �ب د  ما�ذ

د ��ذ �ب  دود  و د��ش ی« حپ دا�ی  »  �ذ ِ
ک

 ِکل�  ا�ذ �ت سش
سش�ذه�گ �ت ّرر 

ک
م� ه  �ک �ب�  ر�تم،  رد 

ک
�   ور�ت ر  �ب

در سرودۀ  زیر، شاعر با لحنی سوگوارانه، حسرت و افسوس، و سوز 
و اندوه خود را نسبت به واقعۀ کربال و شهادت امام حسین و یارانش 

بازگو می کند.
هنگام خوانش این اثر، به این حالت باید توجه کرد و با قرار دادن 

خود در آن حال و موقعیت، متن را با لحن مناسب خواند.

فدایی مازندرانی
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1 .  در متن درس، به نام کدام حماسه سازان واقعۀ کربال اشاره شده است؟

2 .  چرا حضرت عباس یکی از اسوه های جوانمردی در واقعۀ کربال شمرده می شوند؟

3 .  به نظر شما چگونه می توان یاد شهدای واقعۀ کربال را زنده نگه داشت؟

  ردیف

را  فدایی  شعر  دیگر  بار  آشنا شده اید. یک  فارسی  شعر  در  »  ردیف«  با  پیش تر 
بخوانید و بر واژۀ پایانی هر بیت تأّمل کنید. کاربرد هنری ردیف، سبب زیبایی، گیرایی 
و گوش نوازی این شعر شده است. شاعر با بهره گیری از واژۀ »تشنه«، تصویری از 

حّس و حال عمومی گسترده در واقعۀ عاشورای سال 61 هجری ارائه کرده است.

تکرار مناسب این واژه، فریاد »  العطش« را در سراسر فضای موسیقایی شعر نشان 
می دهد. طنین ردیف »تشنه«، تصویر مورد نظر شاعر را در ذهن و زبان خواننده و 

شنونده مجّسم می نماید و بر بار عاطفی و احساسی کالم گوینده می افزاید.

بنابراین ردیف، عالوه بر آنکه نقش مهّمی در افزایش موسیقی شعر دارد، در کامل کردن 
معنای هر بیت و انتقال پیام نهایی آن نیز مؤثر است.
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1 .  نمونۀ  دیگری از شعر عاشورایی بیابید و در کالس بخوانید.

2 . دربارۀ نقش نوجوانان در احیای اهداف قیام عاشورا در گروه گفت و گو کنید.

1 . واژه های متضاد را از متن درس بیابید و آنها را کنار یکدیگر بنویسید.

2 . در مصراع اّول بیت چهارم درس، گروه های اسمی را بیابید و نوع وابسته های 
هر یک را مشّخص کنید.

3 . از متن درس، یک جناس بیابید. 

4 . از متن درس،  سه گروه اسمی بیابید که در آنها صفت اشاره به کار رفته باشد.

نشانه ای که دو حرف »ک« و»گ« را از یکدیگر مشّخص می کند، سرکج 
آنهاست و رعایت آن کاماًل ضروری است؛ به نمونه های زیر توّجه کنید: 

لشکر )لشگر(، عسکر )عسگر(
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حسین علی، یکی از بّچه های خراسانی بود که اصل و نسبش برمی گشت به 
یکی از روستاهای اطراف قوچان. خودش هم بزرگ شدۀ همان روستا بود. 

در اردوگاه های مخوف رژیم بعث، روحیۀ غالب اسرای ایرانی، روحّیۀ مبارزه با 
سستی و تنبلی بود. تنبلی در آنجا به معنای تسلیم شدن به شرایط سخت اسارت و 

دست برداشتن از اصول و آرمان ها بود. 
با وجود تمام محدودیت هایی که نیروهای صّدام دربارۀ ما اعمال می کردند، 
بّچه ها برنامه های دینی و فرهنگی و ورزشی خوبی داشتند. حفظ کردن قرآن، دعا 
و حدیث، امری بود که همه به صورتی خودجوش دنبالش بودند. خود من با  وجود 
اینکه در دوران درس و مدرسه، وضعیت نمره هایم هیچ تعریفی نداشت، توانستم 
اکثر  برای  انجامش  برنامۀ دیگری که  را حفظ کنم.  قرآن شریف  از  شانزده جزء 
بّچه ها به صورت امری واجب درآمده بود، یادگیری علوم مختلف، زبان عربی و 

دیگر زبان های خارجی بود. 
تن  اسرا،  از  خیلی  برخالف  بود،  ما  آسایشگاه  بّچه های  از  که  علی  حسین 
و  آموختن  به  ولی دل  نداشت،  روحیۀ کسلی  البّته  نمی داد.  برنامه هایی  به چنین 

نمی داد.  یادگیری 
یک روز که مأموران صلیب سرخ آمدند و طبق معمول به همه کاغذ دادند تا 
برای خانواده هایشان نامه بنویسند، حسین علی را دیدم که کاغذ به دست، گوشه ای 
ایستاده و به این و آن نگاه می کند. می دانستم سواد ندارد ولی رویش نمی شد به 

کسی بگوید برایش نامه بنویسد. 

نوشتۀ زیر، خاطرات دوران اسارت یکی 
روایتی  است.  میهنمان  سرافراز  آزادگان  از 
بیان    را  امید  و  آموختن  شوق  که  است 

می کند. 
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رفتم پیشش؛ گفتم: »چیه حسین علی؟ می خوای 
نامه بنویسی؟«. 

گفت: » ها«.
گفتم: »  برای پدر و مادرت؟«. 

که  بی بی«،  » گل  مادر بزرگم،  » برای  گفت: 
دارم«.  دوستش  خیلی 

تمام  بود.  صادقی  و  صاف  بّچۀ  حسین علی 
دلخوشی او بی بی بود و حاال هم که اسیر شده بود، 

باشه«.  راحت  بیچاره  اون  بگذار  » بابا  گفتم:  او  به  بود.  بی بی  گل  مقصودش،  نهایت  باز 
رنگش پرید و گفت: »برای چی؟«.

گفتم: » آخه…«.
فوراً گفت: »آخه که چی! یعنی می گی مرده می شیم؟«.

گفتم: »شاید بمیریم، شاید شهید بشیم، شایدم هزار و یک بالی دیگر سرمون بیاد«. 
یک دفعه قیافه اش جّدی شد و مصّمم گفت: »تو ممکنه هزار و یک بال سرت بیاد ولی 

من مطمئّنم که برمی گردم ایران«.
او از این نظر روحیۀ خوبی داشت. »حاج آقا ابوترابی« همیشه وجود چنین روحیۀ پر از امید 
را در بین اسرا، می ستود. خودش وقت هایی که توی محّوطه راه می رفت، بند کتانی هایش 
را محکم می بست. بعد هم به دِر اردوگاه اشاره می کرد و می گفت: » به محض اینکه در باز 

بشه، من اّولین نفری هستم که می رم ایران«. 
به هر حال وقتی دیدم حسین علی مصّمم است برای بی بی نامه بنویسد، کاغذش را 

گرفتم و گفتم: » بیا تا برات بنویسم«.
شروع کرد به گفتن. بعد از احوالپرسی و چاق سالمتی، گفت: »بنویس بی بی، من تو رو 
خیلی دوست دارم، منتظرم که یک روزی از اینجا آزاد بشم بیام و یک بار دیگر قّصه های 

قشنگت را گوش کنم«.
اگر به لحاظ کاغذ در مضیقه نبودیم، فکر می کنم به اندازۀ یک کتاب حرف داشت که 

برای بی بی بنویسد. به هر حال آن نامه از طریق مأموران صلیب سرخ به ایران رفت. 
مّدتی بعد، جواب نامه آمد. 

 خجالت می کشید بیاورد پیش من. ولی به خاطر بی سوادی اش مجبور بود این کار را بکند. 



100

      نامه را آورد. 
وقتی خواندم، چنان گل از گل حسین علی شکفت و نیرو گرفت که 
دهاتشان  تا  باز می کردند،  را  اردوگاه  دِر  موقع  اگر همان  گمان می کنم 
یک نفس می دوید! گفتم: »مگه بی بی چی نوشته که این قدر خوش حال 

شدی؟«. 
جا خورد. گفت:»خودت که خوندی چی گفته«. 

گفتم: »من برای تو خوندم، خودم که نشنیدم که اون چی گفته«.
باز گل از گلش شکفت. گفت: »راست می گی؟«. 

گفتم: »آره بابا، من که دّقت نمی کنم ببینم اون چی گفته«.
را  او  کرد حرف های  باز شروع  داشت،  که  زیادی  سادگی  به سبب 
برایم گفتن. در این لحظه فکری به خاطرم رسید که دیدم بهترین فرصت 
است برای عملی کردنش. همین طوری گفتم: »من این خّط آخر نامه رو 

برات نخوندم حسین علی!«.
زود گفت: »بگو ببینم چیه«. 

گفتم: »بی بی نوشته من می دونم که اون نامه رو خودت ننوشتی، تو باید سواد دار بشی 
تا از این به بعد خودت بتونی برای من نامه بنویسی«.

 همان جا فی المجلس از من خواست که به او خواندن و نوشتن یاد بدهم! من هم از   
خدا     خواسته   قبول کردم. 

دیدم بهترین راه تأثیر گذاری روی او، از طریق همین گل بی بی است. در جواب نامه ای 
در جواب  بی بی خواستم  از  او،  دوستان  از  یکی  عنوان  به  نوشتم  از طرف حسین علی  که 
نامه هایش، به او تذّکرات دینی و مذهبی بدهد. مثاًل حسین علی اکثر اوقات، نمازش را آخر 
وقت می خواند. از بی بی خواسته بودم دربارۀ فضیلت نماز اّوِل وقت، برای او چیزهایی بنویسد 

و از او بخواهد این کار را بکند. 
هم  را  نمازش  یک  حّتی  همان؛  حسین علی  تغییر  و  همان  بی بی  بعدی  نامۀ  آمدن 

می خواند.  وقت  اّول  را  همه  برود؛  دست  از  نمی گذاشت 
تذّکرات الزم دیگر را هم از همین طریق به حسین علی می دادم؛ مثالً به او می گفتم: 
»بی بی گفته چرا با بّچه ها شوخی می کنی و اونا رو می زنی«؟ یا می گفتم: »بی بی گفته خیلی 

خوبه که دوشنبه ها و پنج شنبه ها را روزه بگیری«.
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را  این  که  لحظه ای  همان  از 
مورد  آن  در  را  رفتارش  می شنید، 
اصالح می کرد. او کم کم، قرآن خوان 

شد.  هم  قرآن  حافظ  و 
جریــان ســواد دار شــدنش هــم 

حکایت جالبی داشت. برای اینکه عراقی ها به ما شک نکنند تخته سیاه ما باغچه یا هر جای 
خاکی دیگری بود. من شکل حروف الفبا را با انگشت روی خاک ها می نوشتم و اسمش را به 

او می گفتم. 
قرار بود که هر روز چهار حرف یاد بگیرد ولی چون حافظۀ خوبی داشت، سی و دو حرف را 
ظرف سه روز یاد گرفت. وسیلۀ کمکِی دیگری که برای آموزِش حسین علی به کار می گرفتم، 

نشرّیاتی بود که به زبان فارسی نوشته می شد. از آنها به جای کتاب استفاده می کردم. 
ظرف یک ماه کارش به جایی رسید که با گذاشتن حروف در کنار هم، کلمه می ساخت و 

یا کلمات سخت و آسان را با هّجی کردن حروفشان، به راحتی می خواند. 
حدود سه ماه بعد بود که باألخره موّفق شد اّولین نامه را با دست خودش برای بی بی 
بنویسد. در آن اّیام حسین علی به قدری خوش بود که انگار اصاًل احساس نمی کرد در اسارت 

است. مّدتی بعد، از هم جدا شدیم. او رفت اردوگاهی، من هم رفتم به اردوگاه دیگر. 
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یکی دو سال بعد، به دلیل حّساسیتی که فرمانده اردوگاه نسبت به من پیدا کرده بود، مرا 
به تنهایی به اردوگاهی دیگر تبعید کردند. چنین تبعیدی، یکی از شکنجه های بد روحی بود. 

یک روز، سر در   گریبان، گوشه ای نشسته بودم که دیدم یکی از مأموران صلیب سرخ 
از کنارم رد شد. یکی از اسرای مترجم هم پشت سرش راه می رفت. این مترجم داشت مثل 

بلبل با او انگلیسی حرف می زد. گفتم: »چقدر قیافه اش آشناست«.
یک آن از جا پریدم؛ گفتم: »نکنه حسین علی باشه«.

ولی باز با خودم گفتم: »حسین علی چاق بود، این الغره«.
دنبالش رفتم. به او که رسیدم، دست زدم روی شانه اش. 

برگشت طرفم. گفتم: »سالم علیکم«.
مرا نشناخت. گفت: »سالم!«.

بعد هم خیلی مؤّدبانه و با کالس ادامه داد: »هر چی می خواین به اون بگین، بفرمایین 
تا ترجمه کنم«.

منظورش آن مأمور صلیب سرخ بود. گفتم: »  نه من با اینها کاری ندارم؛ من دنبال 
کسی به اسم حسین علی می گردم«. تا این را گفتم، زود مرا بغل کرد و داد زد: »حسین! 

خودتی؟«
مأمور صلیب سرخ برگشت و به او خیره شد. فهمید زیادی احساساتی شده. زد روی 

شانه ام و گفت: »  بذار این بابا رو راه بندازم، اآلن می آم«.
آن روز فهمیدم که او کاماًل به زبان انگلیسی هم مسلّط شده است. مّدتی بعد از آزادی، 
یک روز یکی از دوستان حسین علی را دیدم. وقتی سراغش را گرفتم، گفت: »  بابا اون 

این قدر نابغه شده که همه جا دنبالشن!«.

حکایت زمستان، با اندکی تصّرف و تغییر

با هم  پیام،  و  از نظر محتوا  را  آموختن«  . دو متن روان خوانی » آقا مهدی« و »  شوق   1
کنید. مقایسه 

2 . چه عواملی می تواند شوق آموختن را در نوجوانان ایرانی، تقویت کند؟


