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 !ھا انسان شد تصويری که قابش قلب ميليون

علمش درس خوان و  مۀدانش آموزی که به گفت.  بودمئی ، دانش آموز کالس پنجم ابتدا۵١ -  ۵٢لی يدر سال تحص

 . بعد را به انتخاب خودمان گذاشتۀفراموش نکرده ام که خانم معلم ، موضوع انشاء برای ھفت.  منضبط بود

از کتاب را " نکمي عۀقص"م گرفتم که داستان کوتاه يبه جای نوشتن انشاء تصم ن که با کسی مشورت کنميمن ھم بدون ا

قبل .   به جای انشاء در کالس بخوانم، خوانده و خوشم آمده بودًکه قبالرسول پرويزی " شلوارھای وصله دار"داستان 

ح دھم که من عدالت خواھی و کمک به يد ، ضروری می بينم که توضين ابتکار به کجا انجاميم که اين که بگوياز ا

ت را بدانم ، فکر می بدون اين که مفھوم واقعی عدالء  و در ابتدا ھمنوعان را در کودکی از مادر و پدر عزيزم آموختم

مثل احترام گذاشتن به بزرگان که جزء فرھنگ ما محسوب .  کردم اين يک وظيفه ايست که ما در مقابل ھمديگر داريم

ن که خودم متوجه باشم ي ما بدون اۀاسی خانين عدالت خواھی با توجه به جو سيا.  ميمی شد و موظف به انجامش بود

ن داستان مشخص را به جای انشاء انتخاب کرده يل ھم اين دليبه ھم.  کل داده بودشاتی را در من شياحساس ھا و گرا

 .ه شاگردان بخوانميبودم تا در کالس انشاء برای بق

 برای ،که از قبل انتخاب کرده بودمرا  من شد بلند شدم و داستانی یدر کالس انشاء ، وقتی که نوبت خواندن انشا

خوب به خاطر می آورم که زمان خواندن داستان مزبور يکی دو تا .  خوششان آمدبچه ھا ھمه. ھمکالسی ھايم خواندم

از بچه ھا در کالس مشغول شيطنت و خنده بودند که معلم از من خواست به خواندن ادامه ندھم و از آن ھا پرسيد به چی 

 به ًحتما"ھا جواب دادم  و گفتم که در اين جا من به جای آن . می خندند؟  که البته آن ھا پاسخی نداشتند و چيزی نگفتند

 ".شلوارھای وصله دار می خندند

ک شود و من ھم بعد از آن روز بود که معلم خوبم يشتر به من نزدين جمله باعث شد تا معلم مان ھر چه بين ابتکار و ايا

د که آيا دوست دارند به ي پرسن واقعه معلم مان از بچه ھايبعد از ا. شم دو چندان شديرا ھر چه بھتر شناختم و احترامش پ

به .  بچه ھا پذيرفتند و زنگ انشاءھای بعدی ما تبديل به کتابخوانی شدۀجای نوشتن انشاء در اين کالس کتاب بخوانيم ھم

 معلم ًبعدا. ابتکار معلم مان تمام داستان ھای ارزشمند معلم و دوست بچه ھا رفيق صمد بھرنگی در کالس خوانده شدند

 را که برای ئی کوچکی در آن جا درست شود و کتاب ھاۀم تا کتابخانيدا کنيکه در مدرسه جائی را پتصميم گرفت 

گر  ھم بتوانند از آن کتاب ھا يگر و دانش آموزان شيفت ديم تا کالس ھای ديخواندن انتخاب می کنيم در آن جا قرار دھ

وران شيفت صبح با دانش آموزان شيفت عصر فرق  ما آن زمان دو شيفتی بود و دانش آمۀآخر مدرس. استفاده نمايند

  .  داشتند
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 سیي ما قديمی و کالس ھا در يک رديف قرار داشتند و چيدمان کالس ھای مدرسه به صورت ال انگلۀساختمان مدرس

)L (لت يک اما راه پله را بسته بودند و آن جا حا. در وسط کالس ھا يک راه پله بود که از آن به پشت بام می رفتند. بود

ما با ھمفکری معلم، آن جا را برای جا دادن کتاب ھا انتخاب کرديم و اسمش . خود گرفته بوده اتاقک دو در سه متر را ب

روزی معلم خوبم پرسيد بچه ھا آيا کسی را می شناسيد که بتواند نقاشی خوب بکشد پرسيدم .  را ھم کتابخانه گذاشتيم

عکس را گرفته و به . نگی را نشان دادچرا؟ گفت اين عکس را برای توی کتابخانه نقاشی کنيد؛ عکس رفيق صمد بھر

 لایر جمع ٢برای قابش از ھر يک از بچه ھا .  رفيق صمد آماده شدۀم و بعد از يک ھفته عکس نقاشی شدييک نقاش داد

م تا يک قاب برای عکس يسه تومان از پول را به يک نجار که در نزديکی مدرسه بود داد.  لایر ۴۴ شد ًکرديم که جمعا

ح ھمه اش يقاب را با چه شور و شوقی به ديوار کتابخانه نصب نموديم در زنگ تفر. مان درست کنديشه براھمراه با شي

 بعد وقتی وارد ۀيک ھفته گذشت روز شنبه ھفت. ما کالس پنجمی ھا کتابخانه را اداره می کرديم.  در کتابخانه بوديم

  .ه را جمع کرده بودندکتابخان. م نه قاب عکس ھست و نه کتاب ھايکتابخانه شديم ديد

با مشورت و ھمفکری معلم خوبمان من به نمايندگی از بچه ھا به دفتر مدرسه به نزد مدير رفته و پرسيدم چرا کتاب 

 ۀ که البته آن زمان ما به آن ادار-مدير که ھمسر رئيس آموزش و پرورش بود . ھای ما را جمع و قاب عکس را برده اند

 و نمی دانی اين کتاب ھا برای شما زيان آور است و بايد جمع آوری یا من گفت تو بچه در جواب -فرھنگ می گفتيم 

من قانع نشده و اصرار نمودم که کتاب ھای مان و قاب عکس را می خواھيم چون با پول خودمان تھيه کرده .  می کرديم

.  درسه آمدی تو را سر کالس راه نمی دھيموقتی ديد من قانع نمی شوم گفت برو و اگر فردا بدون مادر يا پدرت به م.  ايم

.  به بچه ھا گفتم خانم مدير نمی خواھد کتاب ھا و قاب عکس را بر گرداند.  من ديگر چيزی نگفته به کالس برگشتم

اما من فردای . که البته اتفاق خاصی نيفتاد. م تا ببينيم در آينده چه می شودئيمعلم مان از ما خواست که فعال ھيچی نگو

 من را در بيرون دفتر مدرسه نگه داشته و با مادرم حرف زد ، سپس مرا ءمدير ابتدا. ن روز با مادرم به مدرسه رفتمآ

صدا زد و گفت به مادرت گفته ام اگر يک بار ديگر اسم کتاب و يا آن قاب عکس را بياوری ، تو را از مدرسه بيرون 

آن روز وقتی از مدرسه به خانه . من گفت برو سر کالس بنشينه  ببعد ھم. می کنيم و برای خانواده ات ھم بد می شود

ن يا. رو شده و فقط به من گفته شد اين جور مواقع بايد خيلی دقت کرده برگشتم با گرمی خاصی از طرف خانواده روب

م شاه را ي خيلی زود گذشت و مردم دست به انقالب زدند و رژ۵٧ تا ۵٢ سال ۀ بود اما فاصل۵٢اتفاق مربوط به سال 

   .سرنگون نمودند

طی که در کالس سوم دبيرستان بودم،  ي و در شرا۵٧ه رژيم ستم شاھی در سال يبعد از قيام پر شکوه مردم ميھن مان عل

ن داستان را ين انشاء تا حدی ايو در ا" تصويری که قابش قلب ميليون ھا انسان شد" با اين مضمون نوشتم ئیانشا

ن انشاء با استقبال پر شور دانش آموران انقالبی و سرمست ين فضای پر شور و شوق انقالبی ، ادر آ.  ح داده بودميتوض

دن نسيم آزادی در شھر ما بود يکی از دستاوردھای قيام در آن زمان وزين بود که يت ايواقع. رو شده روزی روبياز پ

 مردم خودشان را با گله ۀينقالبی ھمچون بقزی نگذشته بود که دانش آموزان اياورد و چيسفانه چندان دوامی نأکه مت

دند که با شعار حزب فقط حزب هللا ، شروع به باز پس گيری و پايمال کردن ھمه دستاوردھای آن يپاسداران مواجه د

  .دنديشتر به صالبه کشيام پر شکوه نموده و مردم را ھر چه بيق

 ١٣٩۴ ]حمل[نيفرورد
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