
https://www.tafrihicenter.ir/edu


 ان زاده د رمض احم                                                                                                                                                                                                                                                                                                         د...               است / الی این شب بواه پای آن کاج بلن  دایی هک رد این زندیکیو ـخ  
  

113 
 

 عینکم قصّۀ                                                        درس شانزدهم

 رد هنوز افتاده، اتفاق شیپ ساعت دو گویی.می ردخشد روز   مثل ـفروغ  رپ    و    روشن ام حافظه    اهیاتریکی میان از هک   است زنده   ادهثـح این قدری  هب        
 .است باقی ام حافظه ّولا ۀخان
 هب  قشنگی ربای  ّدنمتم  مردان هک است   مآبی  فرنگی چیز یک کراوات و    تعلیمی مثل کنیع، می کردم الخی  بودم، مهشـت  کالس هک روزاه آن ات                

  و    و کارد    واشس کفش   د ر   دایی جان   عالقۀ .بودم دیده هک بود عینکی مرد افراط داشت ، اّولین    ّددتج  رد   هک     غالمرضا رزا می   انـج  می گذارند. دایی چشم
گا ل می  مچش  هب   گیقشن  ربای هک است    دّداهنمتج    زچی  یک کنیع نیست، و  م هسترد فکرم تقویت کرد.  گفـت      مرا    بان   مآ    کاراهی دیگر فرنگی  و چن
 .گذارند

 : قلمرو زبانی

/ تجدّد : نو  به شیوۀ فرنگی ها و اروپاییان مآبی: مآب ک محل بازگشت / فرنگی  ی : عصای سبکی که به دست می گیرند /تعلیم

 هست و نیست : بی برو برگرد ، حتماً / گرایی /    افراط : زیاده روی  /    

 :قلمرو ادبی

کامال روشن و واضح است / تشبیه : خانۀ اول ایه از تشبیه : این حادثه مثل روز می درخشد/ کنایه : مثل روز می درخشد کن

 حافظه ام ) حافظه : مشبه   خانه : مشبّه به ( 
  

 حفظش داـخ – نهن  . بود   رداز    همیشه     سّنم هب نستت    دهبن   قد  .زبنیم    می کردم   لحصی ت  آن   رد   هک    ای مدرهس    هب    رکی      حاال و باشید داشته را  مطلب این       
 آسمان، ربوید می خواهید رداز، می مانید. رداز  زیید علم مثل رباردی دو »هک: می گفت لکیمـت   .بود اش بلند انهل می خرید، لباس رباردم و من ربای وقت ره  -کند

کالس  ۀهم  رد اراده بی نمی دیدم، را  سیاه اتبلو چون  .کم سوست و فضعی  چشمم بدانم آنکه نمی دید. بی ردست و نداشت سو چشمم رداز، قد این مقابل رد« شوربا بیاورید. 
 .می رفتم  اّول ردغف نیمکت   طرف   هب    اه

 : قلمرو زبانی

 شوربا : آب گوشت    /   سو : نور ، توان بینایی 

 : قلمرو ادبی

 «  بودن قد بلند» کنایه از « مثل عَلم یزید می مانید » کنایه : 

  ظرف یا می ریخت آب   می خورد. یا  آب   کوزۀ یا   ابیا بشق  خوری  آب لیوان هب پایم نمی دید؛ چشمم می شدم، بلند شام یا اناهر   سفرۀ پای ا  م، غالبه  خاهن رد     
می کرد، می  شماتتم ماردم . می گفت راه بی و   بد    پدرم  .می شدند   نخشمگی  نمی بینم، و کورم نیمه من هک   دبفهمن  و   دبدانن  هک آن بی وقت آن  .می شکست
گاه را  پایت جلو هسیی؛ هپو و هپل و بیل دم  ره   و   شلخته می مانی ؛   گسیخته   ارافس    رشـت  هب» گفت:     اهنبدبخـت .« نمی کنی . شاید چاه جلویت بود و رد آن بیفیی   ن
 هم   خودم

 !می دننیب   قدر    همین    مردم ۀ  م هم می کرد  خیال  ، کورم   منی   هک   منمی دانسـت  
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   اق اهید . اّتـف می افـت  راه رسوایی و می خورد پایت هب   زیچی  یک   دائما   است؟ وضعی هچ این کن؛ حرکت احتیاط با هک می کردم رکزنش را  خودم دلم رد     
ا زبنم توپ هب هک می رفتم اهننش  ، می کردم دبلن  را  پایم     بّچه اه ۀ   ی بقّ  ثلنداشتم؛ م      رفتپیش      اصال    ابدا  و   الفوتب  رد  .افتاد هم دیگر نمی    توپ هب    پایم   امّ

 .ربمی خورد     رتمغی   رگ   هب   من   دیدند؛می خن    بّچه اه بور می شدم؛ خورد؛
گاری  و مهملی و بی استعدادی رب حمل بود، انبینایی از یانش  هک را  غفلت اهیم رنسید. تمام رددم هب شسی هم بار یک    اهنبدبخـت       می  شکیک آنها با هم خودم  .کردند ام ولن

 .شدم
 : قلمرو زبانی

/ بور می شدم: خجالت زده می شدم    الابالی ، دست و پا چلفتی هپل هپو :: بی نظم و بی ترتیب / شماتت: سرزنش    /  هر دم بیل

به رگ غیرتم بر می خورد : عصبانی می شدم   /   مُهمل : بیهوده  /    ولنگاری : بی بند و باری، بی                  /                           

 قیدی.

 :قلمرو ادبی

 کنایه : هر دم بیل و هپل هپو  /  بور می شدم  / به رگ غیرتم بر می خورد

    ، امرزدبی  خدایش    .نداشت پایان ما    ان داری مهم  بود ، کرده حفظ را  اش داهتی  لشـك  ما ۀ  خان ،  یمبود   رنشینشه   هک   بود   سال  دینچن  هک آن با           
 .می کرد پذریایی را  انشمهم  و را می فروخت ساعتش می کرد ؛ را  شااهن کار      التی بود. رد دل ردیا پدرم 

 : قلمرو زبانی 

 معنی اما راهزنی است و بری جیب معنی به اصل در که عیّاری چون هایی واژه ردیف در بدانیم ازاضداد باید را واژه اینالتی: 

 «  جوانمردی »یعنی اینجا در نیز التی است؛ یافته جوانمردی

 :قلمرو ادبی

سیار بخشنده در عین نداری ب» کنایه از « در التی کار شاهان را می کرد » ؛ «  بخشنده بودن » کنایه از « دریا دل بودن » کنایه : 

 « بود

بّچه  ما  .بود هم   النّق  و زبان رینشی     می خواند. اّتفااق   روهض  .بود زانن ربای   رکایی نوح کارش .بود کازرونی      ] ی پیکزن]   ااننمهم  این یکی از          
دوست  را  او خیلی ننه، می گفت،   انچشمش  شیپ را  دیگران عیب عینا   و بود هم راست و رک باسی نداشت ، رورد شسی با چون . می داشتیم دوست را  او خیلی اه

 این    همۀ  .داشت    همراه بود،     مرثیه    و   شتب تعزهي این از هچ ره   و « جودی»    ابکـت    و  دعا    کتاب و «ادزادالمع » بود، زعزیی مهمان خالهص، .می داشت
 بود شکسته فرامش هک بود كهنه قدری  هب بود؛ كهنه کنیع، التته  .دیمـق بادامی شكل آن کنیع اهی از داشت ؛ هم کنیع یک  .می دیچیپ بقچه یک رد را     ابهاکـت 
ا  .دمی پیچی  پشچ  گوش دور، دور   چند   و  دمی ششی  را    دقن  نخ   یک   و  بود انیدهچسب  راستش   سمت سیم تکه یک فرام،     دستۀ جای    هب   کذا   رزن پی     امّ
 را  موصوف کنیع شکارت، و   بدجنسی    روی    از   رهربای مسـخ  بعد . ریختم هم هب را  اوال  کتاب اهیش  .بقچه اهش رک رفتم نبود، پیکزن هک روزی و کردم قال من         
 .کنم کجی دهن و بگذارم خوارهم   رک هب     رک  مضحک ریخت این با و هک ربوم گذاشتم چشم هب را  آن .ردآوردم سعبه اهش از

 :قلمرو زبانی
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زاد المعاد:  ل ) ص ( /  نقّال : قصه خوان/  تصنیف: شعری که با آهنگ خوانده شود /وبر مصایب اهل بیت رس روضه : نوحه سرایی

  کتاب دعا اثر عبدالجواد جودی دورۀ قاجاریه.   عالمه مجلسی / جودی :  کتاب دعا از

نک     /     نخِ قند : نوعی نخ محکم که از الیاف کنف می سازند و چون سابقاً آن را دور کلّه های قند می فرام: فریم ، قاب عی

سر به سر کسی گذاشتن : پیچیدند به نخ قند یا نخ قندی شهرت یافت.   /    قال کردم : کلک زدم ، کمین کردن برای شیطنت   / 

 / ، دهن کجی کردن کسی را اذیت کردن

 :دبیقلمرو ا

 ، سر به سر کسی گذاشتن / حس آمیزی : شیرین زبان    /  کنایه : قال کردن 

 عوض ربایم        زچی  همه کرد؛ رتغیی  ربایم دنیا رسید، انگهان من چشم هب کنیع هک همین بود؛ عظیمی و    عجیب ۀلحظ  من ربای  .نمی کنم فراموش رهگز آه،     
  .ادندمی افـت  تک تک تیکخورده رکبازان مثل انردخـت     ربگ . بود طالع   زردی و    رفته رنگ ابآفـت  .بود پايیز روز کی ظهر از بعد هک می آید یادم .شد
   یک   را    انااتقم  ابلمق  دیوار من هک دیدم. جدا  جدا  را  ربگ اه انانگه  نمی دیدم، زیچی  رفته مردـه ربگ انبوهی جز ردخت اه از روز ات آن هک من

نمی  . دادم    تشخیص   را    اآنه  ۀافصل  و دیدم تک تک   را    آجراه اب،آفـت  رد قرمزی می خورد، چشمم هب هم با و مخلوط آجراه و می دیدم افـص و   دست
 .ده امـش متوّلد اتزه من هک کردم  اساحس   .می رپیدم و می زدم بشكن زده ذوق .داده اند من   هب   را    ادنی    هک  دوآن ب  مثل یافتم؛ لّذتی هچ ددانی 

 :قلمرو ادبی

بشکن » ؛ « شادی فراوان » کنایه از« دنیا را به من داده اند » کنایه :تشبیه : برگ درختان مثل سربازان تیر خورده می افتادند. / 

 « ذوق زدگی » کنایه از « زدن

ا  .آمد چشمم رد    تیکه  ایدنی    دوباره ردآوردم، را  کنیع          کردم فکر . نگفتم   چیه    ننه هب  .گذاشتم جلدش و رد بستم را  آن .بودم الو خوشح  ئنمطم  بار این امّ
قوطی   .نمی گردد رب    ما ۀ   خان هب دیگر روز چند   ات رزنپی    ممی دانسـت   .زد خواهد و گردنم رک هب قلیان نی و چند گرفت خواهد من از را  کنیع بگویم ، کلمه یک اگر
 .رفتم مدرهس    هب   جدید    ایدنی  دیدار از رکخوش و گذاشتم جیب رد را  کنیع یحلب 

م  .بود رعبی رتشیب و تجزهي اّول ساعت ردس          اّول نیمکت رب نشستن ربای م،داشـت   اناطمین  چشمم دیگر هب هک من . بود گویی نکته و شوخ پیکمرد رعبی، معلّ
 ات حاضک بودند، اگر اگردانـش   ۀهم  .نداشت زیادی شاگرد ما کالس .کنم امتحان کنیع با را  چشمم می خواستم .نشستم آخر دغفر   رد   و  مرفـت   .نکردم کوشش
 با کار این  .بودم کرده انتخاب را  دهم ردغف مسّلح، چشم ان امتح  ربای من و داشت نیمکت ردغف    ده کالس هک حالی   رد   .می نشستند کالس ششم ردغف

م پیکمرد سوء ظن ّ  وقت کالس، اّول م،داشـت  هک شکارتی ۀابق ـس رص مخت  گاه من هب چپ چپ دیدم .کرد تحریک را  معلّ  الخی  خودش شیپ .می کند ن
  .باشد    کاهس   نیم    زری    ای کاهس    دنکن   .است نشسته کالس    هت   همیشه ربخالف ، شیطان    اگرد  ـش این   هک    شده    هچ   کرده

 :قلمرو زبانی

، /   کاسه ای زیر نیم کاسه باشد : حیله ای باشد / چپ چپ نگاه می کند: با تعجب و مشکوک نگاه می کندسوء ظن : بد گمانی

  نقشۀ بدی کشیدن / 
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 ردس همه، این با  .کرده ام  الجنج    اساله    اّول  ردغف    ربای هک دمی دانستن . بودند اآشن  من حال هب آنکه خاهّص  کردند ؛ تعّجب شیب و کم هم بّچه اه       
م ، . شد شکوع  کلمه آن ابلمق   رد  و    نوشت جدول  اّول   ستون  رد   را    رعبی   ۀکلم  یک  .کرد ش ی خط    جدولی   بعد  و   نوشت   اهسی  تخته رب را  رعبی   ارتیعب  معلّ

 پشت هب را  سیمی دستة .گذاشتم       هب چشم را  آن آوردم ؛   رونبی  سعبه از را  کنیع دّقت با و ربدم دست ردم؛شم  مغتنم را  قع  مو حالی، چنین رد .کرد تجزهي را 
 .بستم و دادم اتب چند دور و ربدم چپ گوش ] پشت [ هب   را    دقن  نخ  .گذاشتم راست گوش
 .نبود جور کوچک هشیش بادامی کنیع با کدام، عقابی ام، چیه و رداز و شش گردن ینیب ردشتم،   صورت غغورم، ۀ     افقی  .بود   اییتماـش من وضع حال، این رد          

   و   بی خود هک مدرهس ای   شاگردان هب رسد هچ داند؛می خن  را  دیده ای   مصیتت ۀمرد پدر   ره    و    بود باال قوز قوز      نخ     و   سیم  کنیع، دسته اهی ار،کن  هب   ااینه  اتزه
 .می گرفت    ده شانخن  هم دیوار رتک بی جهت از

 :قلمرو زبانی

 /   نمشکل را دو چندان کردیُغور: بزرگ و نامتناسب     /  قوز باالقوز: 

م هک را  اّول اورد . سطرنی  بد روز داـخ           دهد؛  تشخیص    اهف اهی ق  از را  اگردانردک ـش و دنیبب را  کالس هک ربگرداند را  رویش نوشت ، زبرگوار معلّ
گاهش انانگه   .نبودم موضوع متوهّج  من  .دوخت من قیاهف و کنیع هب چشم رب و رّب  دقیقه هب یک  قریب   و   انداخت را  گچ    زده   رتحی  .ادافـت  من هب ن
 را  آن دهم، ردغف اكنون رد می خواندم،   را    تخته روی نوشته زحمت   و   ارفش  زهاران با اّول ردغف رد هک من  .نمی شناختم پا از هک رک بودم لّذت رغق انچن 
  .می خواندم بلبل مثل
گاه اه با اینکه و من بی توّجهی. نداشتم شده شکوع ماجرای هب توجهی ابدا   بودم؛ خود کار مسحور           من هک شد غقین .کرد تقویت خود ظّن  رد را  معلم ندادم، نشان چیه اضطرابی ن

 .کنم مسخره و بیندازم دست او را  هک ردآورده ام یجدید بازی 
 :                         قلمرو زبانی

 مسحور: مجذوب / مثل بلبل می خواندم : روان می خواندم / /   قریب : نزدیک /  بِرّ و برّ : با دقّت و خیره خیره 

م یآاق این   ااق  اد . اّتـف افـت  راه خشمناک پلنگی چون انانگه             اهنعامی  خیلی خیلی هک   داشت   راراـص   و  داشت رازی شی  غلیظ ۀلهج  معلّ
 :گفت خاّصش ۀلهج  با می آمد، شیپ هک همینطور . کند صحبت

 « ؟ آوردن      صندوقی هفت    دسته    جا   این    مگه    زدی؟ صورتک    قّوال اه مثل !هب هب «      
م سخن         م آاق دایـص وقیی  .بودند دوخته چشم  اهسی  تخته هب بّچه اه و بود آرام نگفته بود ، کالسات وقیی هک معلّ  هک ربگردانیدند رو شاگردان کالس دند؛شنی  را  معلّ
 .شکست کوه و آمد زلزهل گویی مرتبه یک دیدند؛ ، شد آن از هک با توصیفی مرا  کنیع نگریستند، عقب هب شاگردان هک همین .شوند باخبک واقعه از

 :قلمرو زبانی 
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قوّال : آوازه خوان ، مطرب     /   هفت صندوقی : گروه های نمایشی دوره گردی بوده اند که با اجرای نمایش های روی حوضی ، 

/ زلزله آمد و کوه شکست : می گفتند. « قوّال » اسباب سرگرمی و خندۀ مردم را فراهم می کردند. به هر یک از بازیگران گروه نیز 

 ر و صدایی زیادی برخاست/ س

کان را  مدرهس   و   کالس  آانن ۀ خند مهیب دایـص        م کار، رتشیب این ادند،افـت  قهقهه هب   شاگردان تمام ره ،  و ره ّ  . داد ت  هک شد توّهم او ربای  .کرد عصبانی را  معلّ
م بلند شد : ربدم کنیع هب دست ات .ربدارم را  کنیع فوریت هب خواستم آمده ؛ شیپ خطری هک کردم احساس .ام انداخته راه کردنش مسخره ربای را  بازی اه همۀ  فریاد معلّ
 «خواندن؟  ردس   و   ابکـت  و مدرهس   هب   هچ  را  . تو  رمبب  مدری شیپ صورتک   با  را  تو طور همین بگذار زنن؛ دست»      
 و   است چشمم هب  کذا  کنیع مبهوت و مات  .بگویم دانم هچ نمی شده ام؛ گنگ .کرده ام گم را  پایم  و   ستد هم بدبخت من رفته، فرو خنده رد سخت کالس حاال       

م خیکه خیکه گاه را  معلّ  «رون.بی   ربو   شو  پا  :» کرد  ابخط  چنین  و  من نیمکت ارکن   آمد  ردست   و   رفت   رد   از جا سخت بار این  .می کنم ن
 :قلمرو زبانی 

 و هرّ : نام آوا     /    کذا : ذکر شده    /    از جا در رفت : عصبانی شد  هِرّ

 :  قلمرو ادبی

 « از جا دررفتن » کنایه : «    /  شاگردان » مجاز از « کالس » مجاز : 

م آاقی و انظم آاقی و مدری آاقی       .سستم کالس بیکون از و رپیدم بود، خنده رغق هم کالس و بود چشمم هب همانطور کنیع شدم، بلند هم بدبخت من         رعبی معلّ
 انربایش      را    خود  کوری  نیمه  ماـجرای  د،کنن    ابالغ    من هب  را    تصمیم دخواستن  وقیی  .گردنتف اخراجم  هب   تصمیم بسیار زدن چاهن از بعد  .کردند کمیسیون
 .می کرد ارث هم سنگ رد بود هک   صاداقهن   ه امگفت  قدر    آن   اما   نکردند باور اّول .گفتم
م آاقی و  دگذشتن  تقصیکم از کورم، نیمه من هک شدند مطمئن وقیی              .می گفیی اّول اد،بی  باال جونت بگی، زودرت می خواسیی بّچه،»  :  گفت لهجه همان با رعبی معلّ
 دریوز،    خفت از پس و بدبخیی و رنج عمر یـک از  پس ـفردا « عینکساز. سلیمون  زمی  دکون دم  چراغ شاه   ابی   شد، لتعطی  مدرهس  وقیی    ـفردا  حاال
م آاق .عینکساز سلیمان میکزا  دکان دم شاه چراغ، صحن رد رفتم شد،  لتعطی  مدرهس هک وقیی  هب و گرفت  انسلیم  میکزا  از را  اعینکه  یکی یکی آمد؛ هم رعبی معلّ
گاه کن هب ساعت شاه چراغ» گفت:  و گذاشت من چشم  یک کنیع باالخره . کردم انامتح  را  کنیع اه یکی یکی هم  بنده« هن؟ یا می ینیب را  کوچک ۀ  عقرب ببین ن

 .دیدم را  کوچک ۀعقرب آن، با و خورد چشمم هب
 .شدم عینکی و گذاشتم چشمم هب و خریدم سلیمان میکزا  از را  آن و دادم ق ران پازنده     

 : مرو زبانیقل

  حرف بزن / جونت باال بیاد : 

 پرویزی وصله دار، رسول شلوارهای

 

 
 
 



 ان زاده د رمض احم                                                                                                                                                                                                                                                                                                         د...               است / الی این شب بواه پای آن کاج بلن  دایی هک رد این زندیکیو ـخ  
  

118 
 

 کارگاه متن پژوهی

 

 : قلمرو زبانی

 معادل معنایی واژه های مشخص شدۀ زیر را در متن درس بیابید. -1

  رّب و رب    مد علی بهمنیام که نشناسم           تفاوت است اگر ره و چاه را حتّی             مح خیرهبه دیدن تو چنان 

          مسحور     حُسن خویشتن باشی      هوشنگ ابتهاج    شیفتۀتو را به آینه داران چه التفات بود                چنین که 

 از متن درس ، پنج گروه اسمی بیابید که اهمّیت امالیی داشته باشند. -2

 وابسته های پیشین آشنا شدیم. اینک به انواع وابسته های پسین توجّه کنید:  (  پیش از این در مبحث گروه اسمی، با انواع 3

 روز میالد                              مضافٌ الیه                       

 پنجم روز                           ُ  م (   -صفت شمارشی ترتیبی نوع دوم ) با پسوند                    

 ، منظرۀ دیدنی خوب روز                              صفت بیانی                       

 * از متن درس، برای هر یک از انواع وابستۀ پسین نمونه ای بیابید.

            

 قلمرو ادبی:

 مفهوم کنایه های زیر را بنویسید. (1

 * افسار گسیخته مانند بودن ) بی دقّت و گیج (

 ) خجالت کشیدن  (    * بور شدن  

 ( دو ویژگی برجستۀ نثر این داستان را بنویسید. الف( ساده و روان    ب(  استفاده از اصطالحات عامیانه 2

 ( این داستان را با توجّه به عناصر زیر بررسی کنید.3

  :اول شخص مفردزاویۀ دید  

   :دانش آموز کالس هشتمشخصیّت اصلی 

  :مطمئن می شود شخص اول نیمه کور است و از تقصیکش می گذرند وقیی شورای مدرهسنقطۀ اوج 

  

 قلمرو فکری:

گال و واشس زدن   از کارد  اده، استـف بستن کنیع زدن و کراوات (  راوی داستان،چه چیزی را نشانۀ تمدّن و تجدّد می دانست؟        1  و چن

 بررسی و تحلیل کنید. ( نحوۀ برخورد خانواده و اطرافیان  را با شخصیّت اصلی داستان2

 ( دربارۀ نقش خودباوری و اعتماد به نفس در تعامل اجتماعی توضیح دهید.3

..................................................................................................................................... 
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 ديدار                                                  روان خواني 

شیب می   را   ده کوبی  ربف   و شیپ می رفت یا  د ِ  بلند را می کوبی   نداشت، ربف   پیشینه    چیه   رانته   رد  هک  دهجوان، رد آن رکمای ششن  ۀطلب        
 ان، تنها.تنها.خویش هب خود پیچ  ای قب  –   کوبید

 :قلمرو زبانی

 : سابقه     /     برف بلند: برف زیاد پیشینه 

ا طلب م، گفت و گو کن ن،گرمایی بود.تنگ  ـهد و رد این گروهی رفـت طاّلب  دیگر، چند چند با هم می رفتن          اج آاق روح اهّلل ـح –جوان ما  ۀان امّ
 ش بود و بس.خوـی    هب   –موسوی 

 :قلمرو زبانی

 /  تنگِ هم : در کنار هم   / به خویش بود: در حال خود بودگرمایی بود : شور و حالی بود      

اد. رد گشوده نبود اما د و ایسـت حاج آاق مدّرس رسی  ۀمسجد دیچیپ، هب رد  خان ۀحاج آاق روح اهّلل از میدان مخبکالّدوهل هک گذشت، بخ ی از شاه آباد را طی کرد؛ هب کوچ      
خوب است هک نمی رتسد. خوب است » و هب خود گفت:  گذاشت     رجوان پا هب ردون آن حیاط  محّق  ۀشد . طلب   گشوده  رد  داد ار فش   قدری   کلون نبود حاج آاق رد را 

ا او را خواهن   هک خاهن گلیسی اه او را د ششت. همین جا خواهند ششت. رـضاش محافظی ندارد و رد  خاهن اش چفت و کلونی ؛ امّ اخان او را خواـهد ششت. ان
د قلب یا مغز؟ ری هب قلب  مدّرس شّلیک کنن د ششت . هچ قدر آسان است هک با یک تپانچه وارد این حیاط شوند، هب جانب آن ااتق ربوند و تی هن خوا 

 ؟ال، بیست و دو سال . . . ذهن من این مسئله را نگشوده است؟ هب قلب پدر شلیک کردند یا هب مغزشد از بیست و دو ـسخدایا، چرا هنوز، بع 
 :قلمرو زبانی

 کلون : قفل چوبی /    محقّر : کوچک  /  چفت : پشت بند در     

 «هم ، نیمی ....  صورت هک نداشت ، آاق، رک :» دی می گفت و چرا سّی .« ده بود قران جیبی اش هب اندازۀ یک سّکه سوراخ ـش:» چرا مارد می گفت       
می کند ؟ قلب یا مغز ؟ کدام را رتجیح می   کار    رتشیب  یک از این دو  کدام   با مدّرس    آاق  حاج یک مهم رت از دیگری است؟    اده بود کدامآاق روح اهّلل باز گیک افـت      

 دهد ؟
د ، بسنجید ، اندازه بگیکید ، چرتکه آاقیان محـترم ، علما ، روحانیّون  حوزه اه ، با مغزاهیتان با حکومت طرف شوید ، با قلب اهیتان با خدا ، اینجا حساب کنی» ...      

هب رو   رو  دا ـخارتتان ، تسلیم  تسلیم با با قلب اهیتان ، با خلوصتان ، با طه   ا آنج   اما   دهستی   روهب رو   ادبد نه     دازید؛ چرا هک با چرتکه اندازان  بین 
 «ر خدا ، رپده اه ربدارید.... ا رد محض د ؛ آنج بمانی   رد رپده همه اش ،    اه باشید . اینج شکسته و خمیک شد  ا آنج   د ؛هب چیه قیمت نشکنی   ا ،شوید . اینج 

 :    قلمرو زبانی

 چرتکه بیندازید : محاسبه کنید     
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ا دلش می خواست حرف اهیش را زبند. همیشه گرفتار انتخاب بود .       و    محّرم   رد ان یا ارک رمض رد ماه مب » آاق روح اهّلل جوان ، دلش نمی خواست م نبک ربود امّ
د ، موّقر ، آرام ، ربوم باالی جوان ، باال بلن  می رفت ؛ باال ربوم ؟    باال  حاج مصطفی    هک   م نبک   انهب خمین ؟ از پّله اهی هم   گردم   باز  ربوم ؟   صفر ، آیا ربای تبلی 

همیشۀ  –ا می جنگد شم  ان هک علیه دشنم  –اج آاق مدّرس ان اه ی قّداره شش بس است ؟ بگویم هک رد  خانۀ ـحمنبک و بگویم هک رنج رعّیت بس است ؟ حکومت  خ
 ان او را خواهد ششت؟  دا باز است و رضاـخـخ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              رد.  گشودۀ   داهن  ردزاهی   ِ  ربف بود و   د و همان جا پای رد نشست ، هک سوزطلبۀ جوان وارد ااتق آاقی مدّرس شد ؛ سالم کرد ، قدری خمی   

 :قلمرو زبانی

قدّاره : جنگ افراری شبیه شمشیر پهن و کوتاه ؛ قدّاره کش : کسی که با توسّل به زور ، به مقاصد خود می رسد ، نوعی شمشیر 

 پهن    

ا ا هب اندازۀ هس بار دیدن می شن آاقی مدّرس ، طلبه ر       سپه ساالر ، هگ گاه رد محضک مدّرس     هک رد مدرسۀ   را    هب اسم ورسم . رباردش حاج آاق مرتضی پسندیده   هن  اخت امّ
ا  اخت ذ می کرد ، شیب می شن تلّم  د . آدمی نداشتن   هم    هب   اهیی شب . چیههم بادـنش  روحانی جوان ممكن است ربارد     حس نکرده بود هک این دو  رهگز   امّ

گاه آن یکی تکیه کند  گاه  این یکی را رد چّلۀ –همان طور هک هب یک بالش رپَ تکیه می کند  –زاد می توانست هب ن و هب سوی دشمن رپاتب   اندبنش  ان کم    و می توانست ن
 د کرد.د  هک دشمن را متالشی خواـهد و مطمئن باـشکن 

 :قلمرو زبانی

 چلّه : زهِ کمان

کلتان با رـضد هک شم جناب مدّرس رد کوهچ و بازار می گوین :» طلبه ای گفت       اخان میکجنپ رد این است هک سلطنت را می خواهید ، هن جمهوری را و ا مش
دیگر می   اری ا و بسی میکجنپ و سّید ضی اخان د ؛ حال آنکه رـضالهی می دانی   ییهت خاندان سلطنت دارید و نظام شاهنشاهی را مو ای اد هب بق اعتق 

 «ده است ... گویند هک کار  سلطنت تمام تمام است و عصک جمهوری فرا رسی 
 و هب همین دلیل ، همیشه پاسخ را رد آستین داشت .  ِ  این ضکهب اه ردد با  و  داشت   اییآشن   مدّرس ، مدت اه بود هک با این ضکهب اه    
را نظم   انینظام سلط   ابدا ابدا موافق نیستم؛ غعنی ، راستش ، اصوال  –د هچ دیگری  و دیگریباـش  ارهچ از آن  اقـج  –... بنده با سلطنتاق ... خیکآخیک      

ت نمی دانم.  مطلوبی ربای اّمت و ملّ
ا  ، اتزه متوهّج ـشده است هک خوب  اییار ، رد آستانۀ سقوط  نه ان  ردماندۀ اقـجامروز ، سلط        است سلطنت کند هن حکومت ، خدمت کند هن خیانت  امّ

ام ا رسانده اند ، تم نج آهب   – ان آلم  سفارت   از ردبانی   –چطور او را    و  یافته اند  را  او  چطور  معلوم نیست از کدام جهّنمی ظهور کرده و   هک  این غول بی شاخ و دم
گلیس اهست ... شما، حرفی داری فرزندم ؟  از  اطاعت   و   دادتب اس  هب   ل وجودش خودخواهی و زور رپسیی ومی   ان

 حرفی دارم ، حاج آاق ؟    هک د دانستی   ا از کج  -
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گاهـت  - گاهتان اعتکاضی هست. ان از ن  ، رد ن
گاهن رپسیی اش ؟دی  رـضشما هب تنومن :» می گویم  -  اخان اعتکاض دارید یا هب بی
 منظورت چیست فرزندم ؟ -
د و این طور اخان می افـت الرغی شیب از اندازۀ شما رد ربارب  این غول اندامی رـض  ان هب یاد  ، انس «این غول بی شاخ و دم » مانی هک ضمن بحث ، می فرمادیی ز -

 و   است رد علم سی   پیشینه     دی اوست. هن اینکه او را آورده اند بی چیهلكشم شـكل و شمایل و تنومن   اخان ،ا با رـضِ  شم   د هک لكشمتصّور می کن 
 و هب دلیل همین جهل هم او را نگه داشته اند هن هیكل .  دو مستب   جاهل است    و   دین

 : قلمرو ادبی

 استعاره از رضاخان.« این غول بی شاخ و دُم» استعاره : 

 اش ساده اما سنگین بوده است. مدّرس سکوت کرد.سکوت هب ردازا ششید.       آاق روح اهّلل دانست هک ضکهب       
دی  یک نظامی  بدکار اشاره می کنید ، هب بخ ی از موجودّیت هب تنومن  –محه   اهب مس  –عذر می خواهم حاج آاق، قصد آزاراتن را نداشـتم ؛ شما ، وقیی رد حضور جمع      

رد آن نقش داشته –احتماال   –ایی روسـت    می نبوده و ارادۀ الهی و تنومندی پدر و مارد  اآن نظ   ارید اختی    رد  آمدنش   پدید  هک داشاره می فرمایی   آن نظامی
داد ، ردک نخواهند کرد و همه جا خواهند گفت هک آاقی است . رد این حال ، شما را هب بی عدالیی متّهم خواهند کرد و اعتبار کالم عظیمتان را رد خطر خوف آور  استب 

ان دشمن   و  دان هک باید رد چنته نداردّدی اقبل تأّمل ، چن ائل  ـجار می گوید اما مس ان نمکین بسی شوخ طبعی است هک سخن مدّرس ، مرد  خوب و 
ت و دین به شم  باز سلطۀ                             رد... .خواهند ک    د کوبید و هل  هستید ، خواهن   مدارمانچ رپ    اهن ، هن فقط شما را بلکه ما را هک شمابا آن به   اهن خواهند یافت وا و ملّ

 خاموشی.
 : قلمرو زبانی

 مسامحه : سهل انگاری    / ید : دست  / خوف آور : ترسناک / چیزی در چنته ندارد : بی مایه و بی سواد است 

 : قلمرو ادبی

 ۀ خاموشیتشخیص : باز سلط«  / چیزی در چنته ندارد » حس آمیزی: سخنان نکمین .  /  کنایه : 

 مدّرس تأرث را پس نشاند.           طاّلب رک هب زری افکنده بودند . صدایشان از داهن این طلبۀ بی رپوای خوش بیان بیکون آمده بود ، بی کم و کاست.     
 دیی ، حاج آاقی جوان!کاش هک شما ، با همۀ جوانی اتن ، هب جای من ، هب این مجلس شورا می رفتید . شما هب دّقت و مؤرّث سخن می گو -
د ، دیگران هم می توانند اما من این مجلس را چندان شایستۀ نمی دانم هک جای روحانّیت باشد . آنچه را هک شما می گویی  ، ممنون  محبتتان هستم حضکت حاج آاق مدّرس -

انن اریان است هب مبارزۀ تن هب تن با اقجاریان و رضاخانیان و جملگی  ظالمان و وااگتسبن هب بگویند . آنچه هک شما می توانید انجام بدهید هک دیگران نمی توانند ، دعوت  جمع مسلما
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ت حکومیی رب کار آوردید هک عطر و بوی حکومت  موال علی ) ع( را داشت ، وظیفۀ خود را هب عنوان یک روحاـج ِ  تمام    انی  مبارزانب . اگر رکانجام ، هب کمک ملّ
 عیار انجام داده اید.

 طلبۀ جوان ! آیا منظوراتن این است هک اصوال  ، من موجود  هدف گم کرده ای هستم ؟ -
ان را ربای رسیدن هب اد دارم اما روشـت خیک ، هدف شما ربای کواته مّدت خوب است هک بنده هب عنوان یک طلبۀ کوچک سست و جو گر، هب این هدف اعتق  -

رهب اهیتان را غالبا  ، هب سوی او و اخان ضکهب نمی زنید بلکه ـضپذری رـض  اط  ضکهب ّقت و ـقدرت ، هب نق این هدف ، روشی ردست نمی دانم . شما ، با د
ا شیپ ، از مشکوعیت سخن گفته است و رد اسالم ، شکع ما ، ساله   رهبکان    از   یکی   اما  اده ایددیگران ، بی هوا رپاتب می کنید . شما رد سنگر مشکوطّیت ایسـت 

 م   رب شکط است.مرقّد 
 :قلمرو زبانی

 بی هوا: بی توجه ، بی دقّت    / شرع : دین ، مذهب 

چنان هک ماه   –اخان هب ره عنوان خواهد ماند و بساط قرلدری اش را پهن خواهد کرد و مارا بار دیگر انچیز ، این جنگ را خواهید باخت و رـض  این بندۀ  اد شما ، هب اعتق      
عین حال، از چاهل هب چاه خواهد انداخت ؛ شاید هب این دلیل هک آاقی مدّرس ، تنهای تنها هستند و همرااهنشان ، اهل یـک جنگ  قطعی دنتسین و رد  –قبل فرمودید 

 ... .        آاقی مدّرس، گرهچ هب سنگر  ظلم حمله می کند اما از سنگر عدل هب سنگر ظلم  نمی اتزد. رد این مشکوطّیت چیزی نیست هک چیزی باشد  
 :قلمرو زبانی   

 قلدری: زورمندی  /    از چاله به چاه انداختن : دچار مشکل بدتری کردن    

 :قلمرو ادبی

 تشبیه : سنگر ظلم   /   تشبیه : سنگر عدل

 ان را بپکسم؟اسم شکغفـت    مانعی ندارد -     
 آیم . التته هب نردرت.ران می بنده روح اهّلل موسوی خمینی هستم . از قم هب ته  -     
رباز نداشته بودید   این مدت نظری ابله ... شما ات هب حال ، چندین جلسه محبت کرده اید و هب دیدن من آمده اید و همیشه همان جا پای رد نشسته اید ... چرا ات هب حال ، رد -     

کار جوان و زنده را بیان نکرده بودید؟  فرزندم ؟ چرا ات هب حال ، این اف
 می بایست هک هب حداقل ّ پختگی می رسیدند ، آاق! کالم خام ، بدرت از طعام خام است. -     
گام سخن گفتن را .      گام ربخاستن را می دانست ، چنان هک بهن  طلبۀ جوان بهن

 طلبه ربخاست.
 مدّرس ربخاست .
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 جملگی حاضکان ربخاستند.
مایلم هک رد   د . بیادیی و با ما گفت و گو کنید . التته بنده رتشیب درتشیب هب دیدن  ما بیایی یا هست و قبول  زحمت می کنی حاج آاق روح اهّلل ، شما اگر زحمیی نیست  -     

کالت جاری ـحرف مس   رد باب    دو    هب  دو خلوت تشکغف بیاورید ات  ات و خواسته اهی مرا هب گوش طاّلب جو    ائل مملکت و مش ان  حوزه زبنیم و بعد شما نظریّ
 ربسانید... .

 سعی می کنم آاق. -
 طلبۀ جوان ، قدری هب همه سو خمید و رفت ات باز ربف اهی نکوبیده را بکوبد.  -

 .« ... . آت ی هک نمیکد ، همیشه رد دل  او بود »  -شب هب شّدت رکد بود ، دل روح اهّلل ، هب حّدت گرم 
اگر می خواهید پی  طلبلۀ  ببکید! تشکغف ببکید! ف  رغ می جنتید اما جرئت رتک  مجلس مرا ندارید... تش    ینم هک رد جا می ب :» مدّرس هب طاّلب  هنوز ایستاده گفت      

 اب کنید هک فرصت از دست خواهد رفت ...دوسیی ربزیید،  شـت    جوان ربوید و با او طرح  
 و نگین کرده بودند او را. –رد سکوت  -حاج آاق روح اهّلل گردانده ، می ردنتف اده رو رد کنار هم ، همه رک رب جانب  طاّلب جوان ، رد رعض  پی      

 هچ شسی می بایست آغاز کند ؟
ات شما آشن حاج آاق موسوی ! ما همه مشـت  -  ا شویم ... ما مشتاق دوسیی با شما هستیم... .اقیم هک با نظریّ

 سنگ روی سنگ ربای ساختن ارکی هب رفعت ایمان.
 شهر  رکد.

 اب  رکد.ـت مه 
 یک اتری رکما.

 و جوانی هک با آتش ردون ، ویپسته رد مخاطرۀ سوختن بود... .
 سه دیدار ، نادر ابراهیم                                                                                        

 درک و دریافت  

 مکان بررسی کنید.را از نظر زاویۀ دید ، زمان و « دیدار » متن  -1

 نویسنده در این متن ، کدام ویژگی های شخصیّت امام خمینی ) ره ( را معرفی می کند ؟  -2

 

 

 

 




