
به  یکی از راه های مناسب در نوشتن طرح پرسش هایی دربارٔه موضوع و پاسخ 
آن هاست. 

ارتباط مناسب بین جمله ها با استفاده از کلمات مناسب باعث انسجام و یک پارچگی 
نوشته می شود. 

٥ــ تعدادی سؤال دربارٔه دکتر حسابی مطرح کنید سپس پاسخ ها را به ترتیب اهمّیت مرّتب کنید و 
آن ها را با کلمات مناسب به یک دیگر پیوند دهید. متن آماده شده را به صورت یک بند در کالس بخوانید. 

٦ــ بیت زیر را در دو سطر توضیح دهید. 
مرده آن است که نامش به نکویی نبرند سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز  

٧ــ با استفاده از کتاب های مرتبط، یکی از چهره های ادبی ایران را معرفی کنید. )انشا( 
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»ملک الشعرای بهار«
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خودارزیابی
١ــ عهد و پیمان شهید رجایی با شاگردانش چه بود؟ 

٢ــ چرا مصطفی در هنگام کمک به پیرمرد کمی مکث کرد؟ 
٣ــ به کاری که مصطفی کرد، »ایثار« می گویند. نمونه ای دیگر از ایثار را ذکر کنید. 
٤ــ ………………………………………………………………………

نکتۀ اول 
به این جمله ها توجه کرده، دربارٔه آنها گفت وگو کنید:

ــ من به کتابخانه رفتم. 
ــ ما در بازار آقای امیری را دیدیم. 

ــ تو از فرصت های خوب استفاده می کنی. 
ــ شما بسیار خوب بازی کردید. 

ــ او حقیقت را گفت. 
ــ آنها به مشهد سفر کردند. 

چنان که در درس گذشته آموختیم فعل ویژگی هایی دارد که یکی از آنها »زمان« است. عالوه بر 
زمان ویژگی دیگر فعل، شخص است. منظور از شخص این است که فعل جمله را گوینده، شنونده، یا 
شخص دیگری انجام می دهد مثاًل در جمله اول و دوم گوینده، کاری را انجام می دهد. )در جمله اول 
»فعل رفتن« را »من« انجام می دهم و در جمله دوم فعل »دیدن« را »ما« انجام می دهیم( در این صورت، 
فعل به اول شخص داللت دارد. در جمله سوم و چهارم شنونده، کاری انجام می دهد؛ در این صورت، 
فعل، دوم شخص است. در جمله های پنجم و ششم شخص دیگری غیر از گوینده و شنونده، کار را 

انجام می دهد؛ در این صورت، فعل به سوم شخص اشاره دارد. 

دانش های زبانی و ادبی

وليه
س ا
 نوي
يش
پ



کارگروهی

فعلشخص
رفتم ــ رفتیم اول شخص )گوینده( 
رفتی ــ رفتیددوم شخص )شنونده( 

رفت ــ رفتندسوم شخص )شخص دیگری غیر از گوینده و شنونده( 

اگر به جدول باال دقت کنید متوجه می شوید که گوینده )اول شخص( می تواند یک نفر باشد )رفتم( 
یا بیشتر از یک نفر )رفتیم( به عبارت دیگر مفرد باشد یا جمع، همین طور شنونده )دوم شخص( می تواند 
مانند اول شخص و دوم شخص  نفر )رفتید(، سوم شخص هم  از یک  بیشتر  یا  باشد )رفتی(  نفر  یک 
می تواند یک نفر باشد )رفت( یا بیشتر از یک نفر )رفتند(. یکی را مفرد و بیش از یکی را جمع می نامیم. 

جمعمفردشخص
رفتیمرفتماول شخص 
رفتیدرفتیدوم شخص 
رفتندرفتسوم شخص

نکتۀ دوم 
خاطره نویسی هم چون نامه نگاری و سفرنامه نویسی یکی از انواع نوشتن است. هرگاه صحنه ها یا 
حادثه هایی را که در زندگی روی داده یا مشاهده شده است، بازگو کنیم یا بنویسیم، به آن خاطره گویند. 
هنگام گفتن یا نوشتن خاطره، به همٔه نکاتی که خاطره را مستند می کند، باید اشاره کنیم. خاطره نوشته ای 

است شخصی که معمواًل زیبا، عاطفی و پرجاذبه است. 
اساس بسیاری از داستان ها، فیلم ها و آثار هنری، خاطرات است. 

١ــ زندگی نامٔه یکی از افراد شهر یا روستایتان را که در انقالب نقشی داشته است، در کالس 
بخوانید. 

٢ــ کار شهید چمران را در کالس نمایش دهید. 
٣ــ متن »عشق به مردم« خاطره ای مربوط به شهید رجایی است. دربارٔه آن گفت وگو کنید.
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١ــ کلمه های هم خانواده را پیدا کنید و در کنار یک دیگر بنویسید. 
توصیه، خصلت، منتظر، موّظف، ضعف، وظیفه، نظارت، خصال، وصی، ناظر، وظایف، ضعیف، 

وصّیت، تضعیف 
٢ــ جدول زیر را کامل کنید. 

شمارشخصفعل
مفرداول شخصگرفتم
دیدید

آمد
می شنویم 

خواهند رفت

ــ در امالی کلمات مرّکب، نوشتن هر دو شکل )جدانویسی و سرهم نویسی( درست 
است، مانند: خوش حال/ خوشحال، کتاب خانه/ کتابخانه 

ــ کلمٔه صالح به معنی خیر و نیکی و کلمٔه سالح به معنی ابزار جنگ است. در 
هنگام نوشتن امال به تلّفظ و معنی آنها دّقت کنیم. 

٣ــ در جمله های زیر، امالی صحیح واژه را در جای خالی قرار دهید. 
پیاده شدیم.  اتومبیل  از  برای زیارت حرم مطّهر حضرت معصومه )س( دم در ………  الف( 

)سحن، صحن( 
ب( سّکه ها ……… و داخل دست پیرمرد قرار گرفتند. )غلتیدند، غلطیدند( 

ــ یکی از راه های پرورش ذهن خاّلق، خاطره نویسی است، خوب است دفتر یادداشتی برای ثبت 
رویدادهای روزانه داشته باشیم. 

٢ــ ساده ترین اّتفاق ها و حوادث هم می تواند سرآغاز نوشتن یک خاطرٔه ماندگار باشد. 
٤ــ خالصٔه درس »گرمای محّبت« را به صورت خاطره از زمان شهید چمران بنویسید. 

فعالیت های نوشتاری

وليه
س ا
 نوي
يش
پ



٥ــ خاطره ای از کودکی پدر یا مادرتان بنویسید. 
٦ــ دربارٔه ضرب المثل »پشیمان نگردد کس از کار نیک« دوسطر بنویسید. 

٧ــ متن زیر از کتاب »نورالّدین پسر ایران« آورده شده است؛ آن را بخوانید و به سلیقٔه خود ادامه 
دهید. 

گاهی چنان درد می کشیدم که عاجزانه از دکتر می خواستم بی هوشم کند تا ساعاتی از درد رها 
شوم. می گفت: »نمی شه، اگه بی هوشت کنیم، می میری!«

در آن دقایق، مرگ برایم خواستنی تر از تحّمل زجری بود که می کشیدم اّما گویی تقدیر من صبر 
بر همٔه دردها بود؛ درد زخم های تنم و درد جاماندن از شهدا …

٨ ــ جدول را کامل کنید. 
٧ــ نام کمانگیر معروف.  ١ــ یکی از زمان هاست.  

ـ هم به معنی نفس هست و هم به معنی خون. ٨ـ  ٢ــ به جای اسم می نشیند و به معنای باطن است.  
٩ــ غیرممکن  ٣ــ همان آرام است.  

١٠ــ به معنی ماه کامل و یکی از جنگ های صدر اسالم.  ٤ــ پوشش سر.  
١١ــ نزدیک نیست.  ٥ــ حرف ندا.  

٦ــ یکی از صفات شهیدرجایی در آغاز درس. 
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١ــ مسجد در گذشته، چه جایگاهی داشته است؟ 
٢ــ قرآن جز دعوت به گردش در طبیعت و تفّکر در احوال انسان، چه دستورهایی داده است؟ 

٣ــ برای این که امروز نیز ایران در علم و فرهنگ پیش تاز باشد، چه باید کرد؟

درک و دریافت
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ــ خدماِت متقابل اسالم و ایران 
ــ ُاسوهٔ نیکو 

ــ امام خمینی )ره(
ــ شعرخوانی: رستگاری

ــ چشمهٔ زاینده 
ــ روان خوانی: مرخصی
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د رس یازدهم
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خودارزیابی

1ــ معناى »سلماُن   ِمّنا  اهَل البیت« را بیان کنید. 
2ــ مقصود از »خدمات ذوقى و هنری« را بازگو کنید. 

3 ــ به نظر شما چگونه مى توان به تمّدن اسالم و ایران بیش تر خدمت کرد؟ 
4ــ ....................................
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خودارزیابی
١ــ معنای »سلماُن ِمّنا اهَل البیت« را بیان کنید. 

٢ــ چگونه زبان فارسی به گسترش تمدن اسالمی کمک کرده است؟
٣ــ به نظر شما چگونه می توان به تمّدن اسالم و ایران بیش تر خدمت کرد؟ 

٤ــ …………………………………………………………………

نکتۀ اول 
به این جمله ها توجه نمایید و دربارٔه آنها گفت وگو کنید. 

ــ مریم دانش آموز پرتالشی است، دوستان مریم آیندٔه خوبی را برای مریم پیش بینی می کنند. 
ــ مریم دانش آموز پرتالشی است، دوستانش آیندٔه خوبی را برای او پیش بینی می کنند. 

همان طور که می بینید در جملٔه نخست کلمٔه »مریم« سه بار تکرار شده است. اما درجملٔه دوم برای 
پرهیز از تکرار، »ش« و »او« به جای کلمٔه مریم به کار رفته است. 

کلمه هایی مانند: »من، او، شما، م، تان و …« که به جای اسم می نشینند، ضمیر نام دارند. 
ضمیرها دو نوع هستند. 

١ــ ضمیر گسسته: ضمایری هستند که به طور مستقل به کار می روند. 

جمعمفرد
مامن 
شما تو
ایشان او 

٢ــ ضمیر پیوسته: همان طور که از اسمشان پیداست مستقل نیستند و به واژه های دیگر می چسبند. 

دانش های زبانی و ادبی
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جمعمفرد
مانم
تان ت
شانش

نکتۀ دوم
به واژه های زیر توجه کنید: 

ــ منع، مانع، ممنوع 
ــ فهم، مفهوم، مفاهیم 

ــ عجب، تعجب، عجایب
با اندکی دقت در واژه ها، درمی یابیم که هرگروه از واژه های باال ویژگی های مشترکی دارند: 

١ــ ریشه یا حروف اصلی آن ها یکی است، مثاًل در گروه اول »منع« و در گروه دوم »فهم« ریشٔه 
اصلی کلمه است. 

٢ــ ازنظر معنی، واژه های هر دسته معنای نزدیک به هم دارند. 
به این واژه های هم ریشه که ارتباط معنایی با یک دیگر دارند، واژه های هم خانواده می گویند. 

١ــ پس از مشورت، با کلمه های »اسالم« و »ایران« سه جمله در زمان های گذشته، حال و آینده 
بسازید. 

آنها  آنها در کالس، دربارٔه  نمایش  با  تهّیه کنید و  ایرانی  ــ  ٢ــ تصویرهایی از هنرهای اسالمی 
توضیح دهید. 

٣ــ دربارٔه زندگی و شخصّیت یکی از بزرگان ایران که در پرتو تمّدن اسالم، به زبان و ادبّیات 
فارسی خدمت کرده است، تحقیق کنید و نتیجه را به کالس ارائه دهید.

کارگروهی
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١ــ معنی واژه های زیر را بنویسید. 
ادیب ←  ذوق ←  

مظاهر ←  استعداد ←  
امال در دورٔه متوسطٔه یک، شامل دو بخش است: 

متن امال به صورت تقریری. 
فّعالّیت هایی که هدف تقویت امال و درست نویسی دارند. 

٢ــ برای هریک از واژه های زیر دو هم خانواده بنویسید. 
اخالص، قبول، حافظ، تمّدن 

٣ــ ده کلمٔه مهّم امالیی از درس پیدا کنید و بنویسید. 
٤ــ در جمله های زیر، ضمیرهای پیوسته و گسسته را مشّخص کنید. 

ــ من این نظم را از آقای بهشتی یاد گرفته ام. 
ــ او دست هایش را داخل جیبش فرو برد. 
ــ ما همه مشتاقیم تا ترجمهٔ تان را بخوانیم. 

ــ رعایت فاصله )حاشیه گذاری( در دوطرف متن انشا به زیبایی متن شما کمک می کند. 
ــ رعایت بندنویسی )پاراگراف بندی( در انشا سبب زیبایی و انسجام نوشته می شود. 

٥ــ با هریک از ترکیب های زیر جمله ای بنویسید. 
تمّدن اسالمی: 
سلمان فارسی: 
دیوان حافظ: 

٦ــ یک بند بنویسید و کلمه های »فارسی، گران بها، اسالم، جاودان« را در آن به کار ببرید. 
٧ــ حکایت زیر را به یک نوشتٔه ساده تبدیل کنید. 

ــ مؤّذنی1 بانگ2 می گفت و می دوید. پرسیدند که: »چرا می دوی؟« گفت: »می گویند آواز تو از 
دور خوش است. می َدَوم تا آواز خود را از دور بشنوم.«

٨ ــ در یک بند ضرب المثل »در اّول هر کار بگو بسم الّله     تا جمله گناهان تو بخشد الّله« را 
توضیح دهید.

١ــ مؤّذن: اذان گو 
٢ــ بانگ: فریاد 

فعالیت های نوشتاری
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1ــ رفتار پیامبر )ص( با امام حسن )ع( و امام حسین )ع( در دوران کودکى آن ها چگونه بود؟
2ــ کدام رفتار پیامبر )ص( با دیگران، براى شما جالب تر است؟ چرا؟

به قانون شکنى  اّما نسبت  با خویش را مى بخشید  پیامبر )ص( بدرفتارى  به نظر شما چرا  3ــ 
گذشت و مدارا نداشت؟
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نکتۀ اّول
به این جمله ها توجه نمایید و دربارٔه آنها گفت وگو کنید. 

من حاال نامه را می نویسم.
ــ او اکنون نامه را می نویسد. 
ــ ما اکنون نامه را می نویسیم.

ــ شما اآلن نامه را می نویسید. 
ــ آنها حاال نامه را می نویسند. 

چنان که می بینید جمالت باال مربوط به زمان حال یا مضارع است. هر فعل شش ساخت دارد. 
به ساخت های زمان حال توجه کنید. 

شش ساخت زمان حال
جمعمفرد

می نویسیم  می نویسم
می نویسدمی نویسی
می نویسندمی نویسد

همان طور که می بینید عالوه بر بن فعل و شناسه، جزء »می« به ابتدای فعل اضافه شده است. 
نکتۀ دوم:

نویسندگان برای زیباتر کردن نوشته های خود گاهی از »توصیف« استفاده می کنند. توصیف باعث 
می شود تا احساس و دّقت نویسنده را بهتر دریابیم و متن در ما تأثیر بیش تر بگذارد. اکنون متن زیر را 

با دّقت بخوانید: 
»در میان جمع، گشاده رو بود و در تنهایی، سیمایی محزون و متفّکر داشت. هرگز به روی کسی 
خیره نگاه نمی کرد و بیش تر اوقات چشم هایش را به زمین می دوخت. در سالم کردن به همه، حّتی به 
کودکان، پیش دستی می کرد. هرگاه به مجلسی وارد می شد، نزدیک ترین جای خالی را اختیار می کرد. 

از بیماران عیادت می کرد. سخن هم نشین خود را نمی برید و …«
همان گونه که در متن باال مشاهده کردید، نویسنده با بیان جزئّیات رفتارهای شخصیتی، اخالقی و 
هم چنین سیمای ظاهری پیامبر )ص( نوشتٔه خود را دقیق تر و اثرگذارتر کرده است. شما نیز می توانید با 

توّجه به سیمای ظاهری و رفتارهای اطرافیان خود، نوشته یتان را با توصیف همراه سازید. 
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فعالیت های نوشتاری
١ــ برای هریک از کلمه های زیر دو هم خانواده بنویسید.

حضور، عطوفت، حریم، 
١ــ در نوشتن کلمه هایی که یک صدا ولی نشانه های متفاوت دارند، دّقت شود. 

٢ــ به محل و تعداد نقطه های حروف در واژه ها، دّقت کنید. 
٢ــ واژٔه صحیح را انتخاب کنید و درجای خالی بنویسید. 

الف( گاهی به آرامی آنان را پایین می آورد و از سجده ………… )برمی خواست، برمی خاست(
ب( اجازه نمی داد کسی جز در مقام ………… در حضور او از دیگری بد بگوید. )دادخواهی، 

دادخاهی(
٣ــ بن مضارع فعل های زیر را مشخص کنید. 

می خوانم، می رویم، می پرسد، می شنوند
برای نوشتن انشا به موارد زیر توّجه شود: 

١ــ بهره گیری از آیات، احادیث، اشعار و ضرب المثل های متناسب با محتوا بر 
ارزش نوشته می افزاید. 

٢ــ ساده نویسی و پاکیزه نویسی رعایت شود. 
٤ــ یکی از چهره هایی را که دوست دارید، توصیف کنید، سپس برخی از رفتارهای پسندیده او 

را بنویسید. 
٥ــ یک بند بنویسید و در آن از کلمه های: »پیامبر)ص(، هم نشین، قانون، بخشش، زبان« استفاده 

کنید. 
٦ــ درک و فهم خود را از ضرب المثل »از محّبت خارها گل می شود«، در یک بند بنویسید. 

کارگروهی
١ــ دربارٔه ویژگی های دیگر اخالقی و رفتاری پیامبر )ص( گفت وگو کنید. 

٢ــ خداوند در قرآن، پیامبر )ص( را »ُاسوه« یعنی سرمشق و نمونه معرفی کرده است. چگونه 
می توانیم از رفتار پیامبر )ص( برای زندگی بهتر سرمشق بگیریم. 

٣ــ شعر دیگری دربارٔه پیامبر )ص( یا یکی از معصومین علیهم الّسالم، به کار بیاورید و دربارٔه آن 
گفت وگو کنید. 

وليه
س ا
 نوي
يش
پ



چشمۀ زاینده
حکیمى پسران را پند همى داد که جانان پدر، هنر آموزید 
که ُملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر به 
محّل خطر است؛ یا دزد به یک بار ببرد یا خواجه به تفاریق 
بخورد اّما هنر، چشمٔه زاینده است و دولت پاینده و اگر هنرمند 
از دولت بیفتد، غم نباشد که هنر در نفس خود دولت است، 
هنرمند هر جا رود، قدر بیند و بر صدر نشیند و بى هنر، لقمه 

چیند و سختى بیند.
گلستان سعدى

حکایت 
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نکتۀ اول
به این جمله ها توجه نمایید و دربارٔه آنها گفت وگو کنید. 

ــ من دیروز نامه را نوشتم. 
ــ تو دیروز نامه را نوشتی. 
ــ او دیروز نامه را نوشت. 
ــ ما دیروز نامه را نوشتیم. 

ــ شما دیروز نامه را نوشتید. 
ــ آنها دیروز نامه را نوشتند. 

چنان که می بینید زمان فعل های جمالت باال، گذشته یا ماضی است. هر فعل صورت های مختلفی 
دارد که از روی آن شخص و شمار و زمان فعل را می توان دریافت. به صورت های مختلف فعل، صیغه 

یا ساخت می گویند. هر فعل شش ساخت دارد. 

شش ساخت زمان گذشته
جمعمفرد
نوشتیمنوشتم
نوشتیدنوشتی
نوشتندنوشت

اگر با دقت به شش ساخت زمان گذشته نگاه کنید متوجه می شوید در همٔه آنها جزء »نوشت« ثابت 
است. به این جزء بن فعل زمان گذشته می گویند. 

خودارزیابی
١ـ چند ویژگی اخالقی حضرت امام خمینی )ره( را در دورٔه نوجوانی و جوانی بیان کنید. 

٢ـ چرا در دورٔه انقالب همٔه ایران یک معّلم داشت؟ 
٣ـ به نظر شما راز محبوبّیت بنیان گذار جمهوری اسالمی چیست؟ 
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جزئی که به بن فعل اضافه شده است و در شش ساخت متفاوت است، شخص و شمار فعل را 
نشان می دهد. به این جزء شناسه می گویند. 

یادآوری: به کلمه هایی مانند: نشستن، رفتن، دیدن، خوردن و … مصدر می گویند. چنان چه 
حرف »ن« را از آخر این کلمه ها حذف کنیم، بن ماضی به دست می آید. 

نکتۀ دوم 
پیش از این دانستیم که هر متنی یا نظم است یا نثر. نظم، انواع و اقسامی دارد؛ مانند غزل، مثنوی، 

رباعی و قطعه. 
نثر نیز انواعی دارد. یکی از انواع نثرها، نثر ساده است. در نثر ساده، نویسنده، بسیار طبیعی، 

روان و ساده می نویسد و بیش تر در پی آن است که پیام خود را به درستی به مخاطب برساند. 
نوع دیگر نثر، نثر ادبی است که نویسنده به زیبایی نوشته، توّجه فراوان دارد تا تأثیر سخن خود 

را بیش تر کند. 

١ــ امام خمینی )ره( شاگرد و پیرو راه پیامبر )ص( بود. چه خصوصّیاتی از پیامبر در اخالق و 
رفتار او دیده می شد؟ 

٢ــ خاطراتی از مبارزات امام خمینی )ره( و دوران انقالب را در کالس بازگو کنید. 
٣ــ دربارٔه این مصراع حافظ )دیو چو بیرون رود فرشته درآید( که در سال ١٣٥٧ بسیار مشهور 

بود، گفت وگو کنید. 

١ــ نوع نثر )ساده، ادبی( جمله های زیر را مشّخص کنید. 
الف( امام خمینی )ره( سرانجام در شبی غم بار و تلخ به خدا پیوست. 

ب( آن روزها مّلت، یک آموزگار، یک معّلم و یک استاد داشت و او کسی جز امام خمینی )ره( نبود. 
ج( امام خمینی )ره( در هفت سالگی توانست قرآن را ختم کند. 

د( همه به فرمان امام در کوچه ها و خیابان ها تظاهرات می کردند. 

کارگروهی
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ــ درس امال، فرصتی است برای ارزش یابی مهارت »گوش دادن« و »نوشتن« 
ــ معّلم می تواند در امالی کالس، تصحیح امال را به دانش آموزان واگذار نماید و 

آن ها را هدایت و نظارت کند. این عمل، به یادگیری، عمق بیشتری می بخشد. 
٢ــ برای هریک از واژه های زیر، دو هم خانواده بنویسید. 

جّذاب:  مظلوم:  
محبوب:  قدرت:  

٣ــ با حرف های درهم ریختٔه زیر، حداقل چهار کلمه بنویسید. 
)ت، ی، د، ب، ع، ا( 

ب:  الف:  
د:  ج:  

٤ــ بن ماضی فعل های زیر را بنویسید. 
رسیدند، گرفتی، گریختید، گذشتیم 

١ــ جمله ها را با کلمات مناسب به یکدیگر پیوند دهیم. 
٢ــ مطالب زائد را از نوشته حذف کنید و از تکرار بیهوده پرهیز نمایید. 

٥ــ با کلمه ها و ترکیب های زیر جمله های جدید بسازید: 
سیمای جّذاب: )جملٔه عاطفی(  حوزٔه علمّیه: )جمله خبری(  

تأسیس: )جملٔه پرسشی( مظلوم: )جملٔه امری(  
٦ــ دربارٔه مصراع »دیو چو بیرون رود فرشته درآید« یک بند به نثر ساده بنویسید. 

٧ــ متن زیر را بخوانید و جمله ها را با کلمه های مناسب به یک دیگر پیوند دهید. 
مردی ……… در جنگل گردش می کرد. ………از مّدتی با خشم و ناراحتی به خود گفت: 
چه بد شد! این همه راه آمده ام …… جنگل را تماشا کنم؛ …… مگر شاخ و برگ درخت های اطراف 

می گذارند …… آرزویم برآورده شود! 
وليه٨ــ ضرب المثل »خانٔه ظالم به اندک فرصتی ویران شود« را در سه سطر توضیح دهید.
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مرخصی

به تمام افراد ُگردانمان، از جمله خودم، پانزده روز مرخصى داده بودند. وقتى آمدم خانه، دیدم 
اگر به آقایم و مخصوصًا ننه ام بگویم که مرخصى آمده ام و باید بعد از پانزده روز برگردم جبهه، دیگر 
مرا ول نخواهند کرد. چه بسا مرخصى را به کامم تلخ کنند و آخر سرهم، ننه ام نگذارد برگردم. براى 
همین، هر وقت سؤال مى کردند که: »باز هم به جبهه مى روى یا نه؟ یا تسویه گرفته اى؟ …« در جواب 
یا مى خندیدم یا حرف را عوض مى کردم و مى گفتم: »چرا امسال درختمان میوه کم داده است؟« و یا 
»اتاق چه قدر پشه دارد!« یا »خوردنى دارى ننه؟« و از جواب دادن طفره مى رفتم. ولى آخر تا کى؟ 

باألخره باید مى فهمیدند. 
پانزده روز مرخصى ام مثل باد گذشت. دیگر زمان رفتن بود. آن روز صبح باید ساعت نه جلوى 
در پادگان بودیم تا از همان  جا به جبهه اعزام شویم. خوب به یاد دارم، وقتى از خواب بلند شدم، 
عزا گرفته بودم که چه طور به ننه ام بگویم که باید به جبهه  برگردم. الحمد لّلّه آقایم صبح زود، مثل هر 
روز، رفته بود دّکان. دست و صورتم را شستم؛ نان و چایى را خوردم و منتظر موقعّیت مناسب شدم. 
سر یک فرصت خوب که ننه ام رفت سبزى بخرد، ساکم را برداشتم و مشغول جمع کردن لباس هایم 
شدم. هول بودم. داشتم تند تند لباس ها و کتاب هایم را توى ساک مى گذاشتم که ننه ام پاورچین پاورچین 

باالى سرم حاضر شد و گفت: کجا؟ 
جا خوردم. 

گفتم: براى مّدت کوتاهى مى خواهم بروم این بغل مغل ها …
ننه ام که از دست من کلک هاى زیاد و جورواجورى خورده بود، با سوِءظن نگاهم کرد و گفت: 

براى یک مّدت کم؟! 
گفتم: آره! 

ــ پس حق ندارى بیش تر از یک شلوار و یک پیراهن ببرى. 
ــ براى چى؟ 

روان خوانی
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ــ مگر مى خواهى هر دقیقه لباس عوض کنى و پز بدهى؟ راست بگو بّچه، کجا مى خواهى بروى؟ 
روى کف اتاق، یک عالمه شلوار، جوراب، کت و … ولو شده بود. همین جور که لباس هایم را 

سوا مى کردم و تند تند توى ساک مى گذاشتم، گفتم: مى دانى، راستش… 
کمى ِمن و ِمن کردم، دیدم هوا پس است و جاى ماندن نیست. دستٔه ساک را سفت توى مشتم 
گرفتم، یک مرتبه مثل فنر از جا پریدم و دویدم طرف در حیاط تا به کوچه فرار کنم. اّما ننه ام دستم را 
خواند و زودتر دوید طرف دِر حیاط و کلون را انداخت و پشت به در، مثل شیر ژیان ایستاد. دهانم از 
تعّجب بازمانده بود. خودمانیم، ننه ام یک پارچه چریک بود و ما خبر نداشتیم، ها! ننه  به حرف آمد و گفت: 
ــ این بغل َمغل ها مى خواستى بروى، آره؟ تو گفتى و من باور کردم! سه ماه جبهه بودى، بس 
است! به اندازٔه خودت ثواب برده اى! دیگر نوبت آنهایى است که بّچه هایشان را الى پنبه خوابانده اند… 
به ساعت نگاه کردم. نزدیک هشت بود. گفتم: ننه جان! تو را خدا ولم کن، بگذار مثل بّچٔه 
آدم خداحافظى کنم و بروم. ننه ام از توى آستینش کلیدى بیرون آورد و در حیاط را قفل کرد و گفت: 

نمى گذارم! 
ــ ننه ! در را قفل نکن! خوب است خدا سر پل صراط، یقه ات را بچسبد و در بهشت را به رویت 

قفل کند و بگوید: نمى گذارم بروى، آره خوب است؟ 
ننه ام که گوشش از این حرف ها پر بود، گفت: اگر او خداست ــ که قربان کرمش بروم ــ این کار 

را نمى کند. به تو هم مربوط نیست که توى کارش دخالت کنى. 
هى صحبت کردم و گفتم: ننه، ساعت را ببین! دیر شد! … فالن است … بهمان است … .

دیدم گوشش به این حرف ها بدهکار نیست. 
همین طور که با صحبت هایم سرش را گرم مى کردم، بندهاى پوتینم را هم بستم و آن ها را انداختم 
گردنم و در یک لحظه از جا پریدم. ساکم را از سر دیوار پرت کردم توى کوچه، و مثل گربه، درخت 
خانه مان را گرفتم و رفتم باال. از آن جا خودم را به لبٔه دیوار رساندم. روى چینٔه دیوار ایستادم و توى 
کوچه را نگاه کردم. دیدم یکى از همسایه هایمان، سرش را گرفته است و دارد ناله مى کند. کّله اش را 
بلند کرد، ساک را نشانم داد و گفت: خدا گردنت را بشکند! این ساک مال تو بود، زدى توى سرم؟ 

گفتم: مى بخشید. از دستم در رفت. 
و حسابى عذرخواهى کردم. ننه ام از توى حیاط، هى داد و بیداد و ناله و نفرین مى کرد. 

روى لبٔه دیوار نشستم و همین طور که پوتین هایم را مى پوشیدم، گفتم: ننه جان! حاال که دارم 
مى روم، حاللم کن. 
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تا این حرف را زدم، عصبانى شد، و گفت: بیا پایین! به خدا شیرم را حرامت مى کنم! 
بعد آرام شد و با مهربانى گفت: آخر فکر من بدبخت را هم بکن، بیا پایین، آفرین! … 

گفتم: بّچه گول مى زنى ننه؟ ببین من رفتم، از سرم بگذر. اگر بدى، خوبى دیدى، حالل کن. زندگى 
است دیگر، یک وقت دیدى یک تیر آمد و جایى براى نشستن، غیر از سر و کّلٔه من پیدا نکرد.

ننه ام جوش آورد. جارو را توى هوا تکان داد و با فریاد گفت: تو که هنوز پانزده سالت نشده 
دهانت بوى شیر مى دهد. 

ــ ننه، ارواح رفتگانت داد نزن! بد است! مردم مى گویند چه خبر شده است! … تا یادم نرفته، 
بگویم که از جانب من، آقا و بقّیٔه فامیل و هر کسى را که دوست  دارى، سالم برسان. بگو وقت نشد 

خداحافظى کنم.
بندهاى پوتینم را بستم و گفتم: خوب ننه، دیگر وقِت خداحافظى است. 

بغض ننه ام ترکید و اشک هایش راه افتاد. گفت: چرا اذّیتم مى کنى؟ با این کارهایت جگرم را 
خون کردى!

دلم نمى آمد ولش کنم و بروم. مى خواستم بایستم و باهاش کمى حرف بزنم. دیدم او همین طورى 
که دارد گریه مى کند، دنبال کلید خانه هم مى گردد. فهمیدم نقشه کشیده است تا گیرم بیندازد. مثل رعد از 
سر دیوار پریدم پایین. ساک را روى کولم انداختم و دوان دوان رفتم طرف خانٔه عّباس و بقّیٔه َبرو بّچه ها. 
ساعت تقریبًا نه بود که به پادگان رسیدم. آن جا غوغایى بر پا بود. توى جمعّیت به این طرف و آن 
طرف سرک مى کشیدم که ببینم آقا و ننه ام آمده اند یا نه. الحمد لّلّه نیامده بودند. دیگر رفتنى شده بودم. 
با خودم گفتم: »دزفول که رسیدى، یک تلفن به آقا بکن و همه چیز را به او بگو.« سوار اتوبوس شدیم 

تا ما را به راه آهن ببرند. حرکت که کردیم، نفس راحتى کشیدم. دیگر خرم از روى پل گذشته بود. 
اتوبوس جلوى در راه آهن نگاه داشت. پیاده شدیم و رفتیم طرف قطار. خواستم سوار قطار 
بشوم که صداى آشنایى به گوشم خورد. سرم را برگرداندم. از صحنه اى که دیدم، چیزى نمانده بود 
غش کنم. آقایم و ننه ام و ننه بزرگم، به همراه عمو و داداش ها و خواهرهاى قد و نیم قدم و … خالصه 
یک ایل آدم، آن جا روبه روى من، همه، گوش تا گوش ایستاده بودند. چند نفرى هم به خیال این که 
صف سوار شدن به قطار بعدى است، رفته بودند توى صف و ایستاده بودند. بى اختیار ایستادم و به آن 

منظره نگاه کردم. آقایم گفت: بیا، بیا این جا! 
مى ترسیدم جلو بروم، هجوم بیاورند و بریزند سرم و دست و پایم را ببندند و ببرند خانه. گفتم: از 

همین جا خداحافظى مى کنم، وقت کم است. 
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آقایم که موضوع را فهمیده بود، گفت: نترس! کارى باهات نداریم. آمده ایم باهات خداحافظى 
کنیم. تو بى معرفت که نیامدى. 

آهسته و با ترس و لرز رفتم جلوى ننه ام ایستادم. چشم هاى ننه ام پر از اشک بود. به من نگاه 
کرد و گفت: بیا برویم بّچه! به خودت رحم نمى کنى، به ما رحم کن … 

بعد رو به آقایم کرد و گفت: تو هم یک چیزى بهش بگو! همین جور نایست! 
آقایم کالهش را کمى عقب داد، جلوى سرش را خاراند و گفت: خودش عقل دارد، مى فهمد. 
مادرم با عصبانّیت حرف او را برید و گفت: خوبه! خوبه! با همین حرف هایت بود که شیرش 

کردى. همه اش تقصیر توست. 
 بعد زد زیر گریه و آقایم را نشان داد و گفت: بّچه! حرف هاى آقایت را ول کن، گوش نده. کمک 

به ننه هم خودش یک جبهه است، بیا برویم. 
آقایم با خنده، رو به ننه ام کرد و گفت: بس است زن! این قدر آب غوره نگیر! 

ننه ام  نزد.  دیگر حرف  و  را خورد  آقایم خنده اش  نگاه کرد.  او  به  برگشت و چپ چپ  ننه ام 
بلندگوى راه آهن اعالم کرد که »قطار تهران ــ اهواز هم اکنون از  دوباره صحبت را از سر گرفت. 
روى سّکوى   … در حال حرکت است. از مسافران عزیز …« گفتم: ننه، دارد دیر مى شود، باید بروم. 
بعد دست به گردنش انداختم و صورت خیس از اشکش را بوسیدم. ننه ام که مى دید حرف هایش 
در من اثر نکرده، گفت: اگر این همه روضه را براى سنگ مى خواندم، دلش آب مى شد و گریه مى کرد، 

ولى تو … 
و حرفش را خورد. رویم را بوسید. بعد، بقچٔه کوچکى را به من داد و گفت: یک خرده خوردنى 

است، براى توى راهت گذاشته ام. 
بقچه را گرفتم و به طرف آقایم رفتم تا با او خداحافظى کنم. همان طور که با او روبوسى مى کردم، 
مواظب حرکاتش هم بودم که یک بار دست نیندازد، مچ یا گردنم را بچسبد و برم گرداند خانه. تند ماچ 
مى کردم و سرم را عقب مى آوردم. آقایم که گویا بو برده بود، گفت: دارى دعوا مى کنى یا روبوسى؟ آخر 
کّله خراب! بى خداحافظى سرت را مى اندازى پایین، مى روى حاال! اگر ننه عّباس راهنمایى نمى کرد و 

دم پادگان به ما نمى گفتند که مى آیید این جا، کجا پیدایت مى کردم؟ 
بعد سرم را بوسید و گفت: نامه، نامه یادت نرود! اگر توانستى از تلفن هم کوتاهى نکن.

با یک یک افراد خداحافظى کردم. رفتم سوار قطار بشوم که ننه ام صدایم زد و گفت: 
ــ مواظب خودت باش بّچه! سرما ندهى خودت را! از غذایت هم کم و کسر نگذار. توى حمله 
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هم »َوَجَعلنا ِمن َبْیِن  ایدیِهم1…« را زیاد بخوان تا ان شاء الّلّه دشمنانت کور بشوند … سپردمت به خدا.
سوار قطار شدم. قطار سوتى کشید و آرام آرام به راه افتاد. ننه ام دوباره زد زیر گریه. آقایم آرام 
به دست او زد و چیزى گفت. ننه ام در حالى که اشک از چشم هایش جارى بود، لبخندى زد. قطار 
از آنها دور و دورتر مى شد. صداى آقایم توى بقّیٔه سر و صداها گم شد، داشت یک چیزى مى گفت. 
قطار رفت و رفت. دیگر آقایم و ننه ام به اندازٔه یک نقطه شده بودند. نقطه اى که تمام قلبم را گرفته 
بود. اشک هایم روان شدند. دست خودم نبود که گریه مى کردم. باد گرم، دست خود را بر صورت و 
چشم هایم مى کشید. انگار مى خواست اشک هایم را پاک کند تا دیگران اشک هایم را نبینند. آن قدر 

نگاه کردم تا محّوطٔه راه آهن با قطارها و واگن هاى بارى اش از نظرم محو شدند. 
به کوپه مان برگشتم. بّچه ها شلوغ مى کردند و کوپه را روى سرشان گذاشته بودند. از دلم غم را 

هل دادم بیرون و مشغول صحبت و شوخى با بّچه ها شدم. 

محّمد   رضا   کاتب

درک و دریافت 
١ــ پیام این داستان چیست؟ 

٢ــ یک بسیجی نوجوان، چگونه می تواند در پاسداری و سازندگی کشور، سهیم باشد؟ 

ِهْم َسّدًا َو ِمْن َخْلِفِهْم َسّدًا َفَاْغشینٰا ُهْم َفُهْم الُیـْبصرون )آیٔه 8 از سورٔه یس  ( در برابر آنان سّدى و در پشت سرشان 
ٰ
١ــ  َوَجَعْلنا ِمْن َبْیِن  َاْیدی

هم سّدى نهاده ایم و بر دیدگان آنان پرده اى افکنده ایم که نمى توانند ببینند.
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