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 درس یازدهم:

 خاک آزادگان
 قالب شعر: غزل

 ن منگلش   از    گل    اندر   گل    دبجوـش                           ن من         دشم    ،   اک منهب خون گر ش ی ـخ -1
 :قلمرو زبانی

 به خون کشیدن : کشتن

 : قلمرو ادبی

رزمندگان    کنایه :  استعاره از /   خاک: مجاز از سرزمین  /   گل :   «ابود کردن، کشتنن» کنایه از « به خون کشیدن » کنایه : 

 «کشور» / گلشن: استعاره از  مصراع دوم : مرگ پایان ما نیست

 : قلمرو فکری  

 ای دشمن سرزمین  من ، اگر سرزمین مرا غرق در خون کنی ، بدان که مرگ پایان زندگی ما نیست . 

 من  تن   از   ، رک  مخص   ای   سازی   دا ـج            بدوزی               رم تی     م گر بسوزی ، هبتن  -2
 :قلمرو زبانی

 بسوزی: بسوزانی / خصم : دشمنمفعول ) به تیر مرا ( /  « : به تیرم » در « م » مضاف الیه ) تن ِ من (   /   « : تنم » در « م » 

 :قلمرو ادبی

 ختن : کنایه از تیرباران کردن، کشتن / سر از تن جدا کردن: کنایه از کشتن  / بسوزی، بدوزی: جناس ناهمسان اختالفیبه تیر دو

 :قلمرو فکری

 ای دشمن سرزمین من ، اگر تنم را بسوزانی و با تیر بدنم را سوراخ سوراخ کنی  و سر از تنم جدا کنی ...

 ن من ؟و میه      من  انمی  عشق   تو                            یی        با  ر م قلب  ز  ،  نی توا می    ا کج  -9
 :  قلمرو فکری

 هرگز نمی توانی عشق میان من و  مهینم را از قلبم جدا سازی.

 دن منان کن ، ـج   است    هستی    تجّلی                             ادت   م شه اریانی ام ، آرمان    من -4

 :زبانیقلمرو 

 آرمان: ارزو ، عقیده      /  تجلّی : آشکار شدن

 : قلمرو فکری

 من ایرانی هستم و تمام آرزویم هم شهادت است ، بدان ای دشمن که جان دادن من ، آشکار ساختنِ هستی است 

 من ن   مَدف      از     روزداـف  من   از   د بع    هک                        گردد         رده، افس    شعله  این     دارمپن  -5
 : قلمرو زبانی

 افسرده گردد: خاموش شود      /    مدفن : قبر        

 :قلمرو ادبی

 /   ز گرمیشعله : مجاز ا
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 : قلمرو فکری

 ی کشد ای دشمن ، تصوّر نکن که گرمی عالقه من به میهنم از بین می رود که بعد از مرگم هم این گرمای عالقه از قبرم شعله م

 

 من    توسن  ،  تو    رنگ نی     هب    ازدبـت                       خواهش       و    مهن تکرـی ،  سازش    و  م هن تسلی  -6
 :قلمرو زبانی

 .توسن: اسب رام نشده و سرکش      /تو: دشمن      /تکریم: بزرگ داشت     

 :قلمرو ادبی

 تعاره از خشم و قدرتتوسن : اس 

 : مرو فکریقل

 ای دشمن ، در برابر تو هرگز نه تسلیم خواهم شد و نه سازش خواهم کرد و در برابر نیرنگ تو خواهم تاخت

 من    خرمن      شد      م خش     خوشۀ     ه ان             هم جوـش   ردیای   ،    است   لقـخ    رود     کنون  -7
 :قلمرو زبانی

 خرمن من : تمام هستی من/       جوشان : وندی ) جوش + ان (

 :قلمرو ادبی

اضافۀ خوشۀ خشم:  /   رود خلق: مشبه ، دریا: مشبه به ، جوشان : وجه شبه   /) خلق مانند رود است (  یتشبیه اضافۀرود خلق:*

    خرمن من: مشبه ، خوشۀ خشم : مشبه به  /     یتشبیه

  : قلمرو فکری 

هستند که تسلیم تو نمی شوند و خشم و خروش آن ها نشانۀ این است که در برابر تو  اکنون مردم همانند دریایی جوشان

 ایستادگی خواهند کرد.   

 من  ن دام       ر ، می رپوردصب    گل                              م      آزادگان     اک  ـخ    از    آزاده  من  -1
 :قلمرو ادبی

 / خاک : مجاز از سرزمین  «تربیت و رشد دادن» کنایه از « در دامن پروردن» است (  /   کنایه :  تشبیه : گل صبر ) صبر مانند گل

  : قلمرو فکری

 من از سرزمین آزادگان هستم  که بسیار صبور هستم

 من  دن گر    مسـت     غتی        هب      گر     زنی                  د ، رهگز ننوشم      توحی    ِ    امجز از ـج -1
 :قلمرو زبانی

 توحید : خدا را یکی دانستن

 :قلمرو ادبی

 تشبیه : جام توحید ) توحید مانند جام است (  / تشبیه : تیغ ستم ) ستم مانند تیغ است (  

 مصراع اول: کنایه از یکتاپرستی  / مصراع دوم: کنایه از کشتن

 : قلمرو فکری

 .نگی خدا منحرف نخوام شداگر سرم را از تنم جدا کنی هرگز از راه یگا

 

 سپیده کاشانی ) رُکور اعظم باکوچی(
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 کارگاه متن پژوهی
 :قلمرو زبانی

  ژپمرده –خاموش  –منجمد دو معادل معنایی بنویسید.     « افسرده » برای واژۀ  -1

 را در جدول قرار دهید. بیت زیر را بر اساس ترتیب اجزای جمله در زبان فارسی مرتب کنید ؛ سپس اجزای هر جملۀ بیت -2

 «من ایرانیم، آرمانم شهادت       تجلّی هستی است، جان کَندنِ من»

 نهاد گزاره

 من ایرانیم

 آرمانم شهادت

 جان کندن من تجلّی هستی است

 الیه و مفعول قرار گرفته است.به ترتیب، در نقش دستوریِ مضافٌ« م»در بیت زیر، ضمیر  -9  

 «جداسازی ای خصم، رک از تن من                                                               تیکم بدوزی      تنم گر بسوزی، هب »

 قلمرو ادبی:

 مقایسه کنید.« مهر و وفا » این سروده را از نظر قالب و مضمون با شعر  -1

 آزادگان اجتماعی هک شور حماسی رد آن دیده می شود.  خاک  -مهر و واف ، عاشقاهن است -ره دو ردیف دارند -ره دو زغل هستند  
 عشق  -وطن در کدام مفهوم مجازی به کار رفته اند؟  « شعله» و « خاک » در شعری که خواندید، واژه های  -2
گاهی .شدیم آشنا جمله در ازآنها یک هر جایگاه و  )فعل و مسند متمّم، مفعول، نهاد،( جمله  اجزای با پیش های سال در -9

گُل  صبک ، می »  اجزای کالم ، برای تأثیر بیشتر سخن در زبان ادبی ، بنابر تشخیص شاعر یا نویسنده جا به جا می شود، مانند مصراع
می «  شیوۀ بالغی»     که مفعول و فعل بر نهاد ، مقدّم شده است تا شیوایی و رسایی کالم بیشتر شود ؛ به این گونه بیان « رپورد دامن من 

گویند. این شیوه در مقابل شیوۀ عادی قرار می گیرد . در شیوۀ عادی ، اصل بر این است که نهاد همۀ جمله ها در ابتدا و فعل در 

  .شوند واقع معیار زبان طبق خود معمول جایگاه در مسند و متمّم، مفعول مانند جمله، اجزای سایر و پایان قرار گیرد

 بتازد هب نیکنگ تو توسن من           ی را در متن درس بیابید و آن را توضیح  دهید. نمونه ای از کاربرد شیوۀ بالغ -
 قلمرو فکری :

 بیت آخرشده است؟   « یگانه پرستی » در کدام بیت ، بر مفهوم  -1

 مضمون بیت های دوم و سوم را با سرودۀ زیر مقایسه کنید. -2

 ادیب الممالک فراهانی«           زین آب و خاک ، ریشۀ پیوندتا زَبَر خاکی ، ای درخت تنومند       مگسل ا» 

 خاک آزادگان خطاب هب دشمن است و این بیت خطاب هب مردم جامعه -عشق هب وطن همیشه رد دلم وجود دارد 
آیۀ « ) بَل أَحیَاءٌ عِندَ ربِّهِم یُرزَقُونَ وَ ال تَحسَبَنَّ الّذینَ قُتِلُوا فِی سَبیلِ اهللِ أموَاتًا  » شاعر در کدام بیت ، به مفهوم آیۀ شریفۀ  -9

 بیت چهارم        ، سوره آل عمران ( اشاره کرده است؟ 161
4- ................................................................................................................................................................ 
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 روان خوانی:

 شیرزنان ایرانی

 «:ن زنده امم »  اب رب کـت    م انقالب ر معّظ رهب   تقریظ    متن          
و    ا صف    و   ی پاک     و   هّمت     و  ررب آن صب    و  خواندم   اکش   رپدۀ   پشت  از   گاه     و  ارافتخ    و   اندوه  دو گانۀ   اس احس     با  را    ابکـت     
و    اهدانمج    اطره اهیـخ  و    یاداه   گفتم. گنجینۀ    آفرین       اه   ادیـش  و    رنج اه   و   ایی اهزیب    کردن م رد مجّس     رمندیاین هن   رب 

دمت . ـخ می کند  ار شم  رپ  را    آموختنی اه   و   ردس اه  و  بار   رپ    را    اترخی  هک   است   دی ارزشمن   و   م عظی   رۀ آزادگان ، ذخی 
 ردن.نمایش سپ     و   ر هن    و   هب قلم  و   ششیدن   رون بی    حافظه اه   و   ذهن اه  از   را   ا آنه   زبرگی است 

راوی    و   ده نویسن      وژیه   هب  و   اب هرمان این کـت ق    بانوی   ارهب چه   الزم است.    ه اش رتجم     هک    است   نوشته اهیی  از   ز این نی      
 .ممی فرسـت  الم آن ـس   رمندهن 

5/7 /1912     

 قلمرو زبانی:

 تقریظ: ستودن ، نوشتن یادداشتی ستایش آمیز در بارۀ یک کتاب

 

اتشان را ثبت می کردم . ربای این بعد مشخّص   و  ،  اساییی شدند شن فوریت اهی زپشکی) اورژانس( م  ش بخ    وارد    هک     را     انیباید مجروح دا ابـت      

 شوند.   دگیرسی   و    و شو   شست   ات آمادۀ  می آوردم   رون ان بی از تنش    قیچی   با   را    روحانکار، لباس اهس مج 

ارستان بیم   ان کارکن     همۀ    ،    رسانی  کمک   و   خون   اهدای   ربای   مردم   ام ازدح .  بود   ؛ غلغله ارستان بیم   جز    بود   شبیه   زچی    همه   هب  ارستان بیم      

صدای   و   آمبوالنس اه    زوزۀ    دایده بود. ـصـش   ، خارج ان و نگهب    ار رپسـت    و  مدری   و   رئیس  دست   از   ارستان بیم      م نظ  و     کرده بود  کالهف  را 

 آمیخته بود.   رد هم   ،  هوایی      حملۀ    دارهش 
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گام حملۀ هوایی ، بیمارستان را انچار هب استفاده از ربق اضطراری می کرد. تخت اه کفاف مجروحان را نمی داد . حّتی فرصت       نمی شد جنازۀ شهدا را هب رکدخاهن قطع ربق ، هن

می رفتی ات تشخیص می دادی ، زنده اند یا مرده . گورستان شهر، گنجایش این همه جنازه را نداشت . حّتی ربای ربدن اجساد ، ماشین لقتنم کنند. حتماا باید باالی رک افراد 

 نداشتیم  و آمبوالنس اه رتجیح می دادند ، مجروحان را جا هب جا کنند.

 رد بمباران از دست داده بودند، رکگردان و تنها رد شهر ، راه شده بودند.از زمین و آسمان ، مرگ رب شهر می بارید . کودکانی هک مارداهیشان را      

ش کنی ؛ جنگ اصالا منطقی ندارد هک با منطق بخواهی با آن کنار بیایی . جنگ، ک » با خودم گفتم :       تاب نیست جنگ مسئلۀ ریاضی نیست هک رد باره اش فکر کنی و بعد حلّ

 . جنگ حقیقتی است هک ات آن را نبینی  ، ردشش نمی کنی. هک آن را بخوانی . جنگ ، جنگ است

ی کیلومتکی آبادان زندیک می شدیم . چند نفر رکباز رد کنار جاده ، زری لوهل اهی نفت هب حالت سینه خیز ، رداز ششیده بودند و چند خوردو 13کم کم هب اتبلوی راهنمای      

 خوردوی ما با صدای انفجار مهیبی متوّقف شد. نمی توانستیم چیه حرفی زبنیم.خودی متوّقف شده ، توّجهم را جلب کرد. انگهان 

 از راننده رپسیدم : چی شد؟

 «.نمی دانم ، مثل این هک اسیک شدیم» گفت: 

 اسیک کی شدیم؟ -

 اسیک رعاقی اه. -

 اینجا مگه آبادان نیست ؟ تو ما رو دادی دست رعاقی اه؟ -

 اسیک شدیم. اهلل اکبک ، خواره ! همه با هم -

ا آن اه شیشۀ ماشین       گام ، رکبازاهی رعاقی رکعی خودشان را هب ماشین ما رساندند. من کنار پنجره ، بی حرکت نشسته بودم ، امّ  را با قنداق شکستند.رد این هن
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گاه اهی خود ردآمدند و دور ماشین جمع شدند و راننده        و رکنشین را مثل کیسۀ شن هب پانیی جاده رپاتب کردند.وقتی ایپده شدیم ، مثل مور و ملخ از کمین

کاندم. هب جیب اهیم اشاره کردند. آستک جیب اهیم را بیکون ششیدم وقتی دست اهیم را ا      ز جیبم ردآوردم، رد حالی دست اهیم را روی لباس اهیم ششیدم. مقنعه ام را ت

کاندن جیبم کردم.هک حکم مأموریتم را رد یک مشتم پنهان کرده بودم ، شکو   ع هب ت

گار هک هب ششف زبرگی رسیده است، ره دو کاغذ را از من گرفت و متکجم را صدا «. مشتت را باز کن » افسک رعاقی متوّّج کاغذاه شد و اشاره کرد:       با خنده ای زریکاهن ، ان

 کرد.

      متکجم خواند : معصوهم آباد ؛ نمایندۀ فرماندار آبادان.                

 مأموریت : ااقتنل بچه اهی رپوراگشه هب شیکاز.

کاوی فکر کردند یکی از مهره اهی مهّم نظامی اریان را هب دام انداخته اند. رد حالی هک از خوشحالی رد پوست خود نمی گنجیدند پشت رک هم هب       رعبی جمالتی می دنتفگ و من کنج

ا ره هچ رتشیب گوش می حرکات و حرف اهی آن اه را گوش می دادم و دور و ژرنال را رد ره جمله و « بَناتُ الخمینی»دادم، کمتک می فهمیدم. کلمة ربم را می پادییم. امّ

 عبارتی می دینشم و بالافصله ، بی سیم زدند و خبک را ارسال کردند.

 ؟«چی می هگ» از متکجم رپسیدم : 

 «.می هگ ما دو ژرنال زن اریانی را اسیک کرده ایم» گفت: 

 « .ما مدد کار هالل احمریم:» گفتم 

 «.زن اهی اریانی از مرداهی اریانی خطرانک رتند» رتجمه کرد  و افسک رعاقی گفت:
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م کند . باورم نمی شد یاد روز اهیی افتادم هک می خواستم خدا امتحان  از این هک دو دختک اریانی رد نظر آن اه اینقدر خطرآفرین بودند ، احساس رغور و استقامت رتشیبی کردم.     

 هک امتحان من اسارت باشد.

ا ربارداهیم را می دیدم هک دست بسته و اسیکند. نمی خواستم جلوی دشمن ، ضعف نشان دهم. غنوان ب نتُ الخمینی و ژرنال هب من جسارت و جرئ       ت رتشیبی می داد امّ

 رتسیدم. از رکنوشت مبهمی هک شیپ رویم بود، می

ازری بودند. من و ت و چهارم مهر هم زمان شد با رک و صدای خوردواهی بعثی و هجوم دوباره ی گروه گروه نیکواهیی هک از شمال خّرمشهر هب سمت همین جاده رکصبحدم بیس      

 مریم را هب گودالی ااقتنل دادند.

محاسنی قهوه ای مثل تیکی هک از دور شلیک شود، هب جمع ما رپاتب شد. پنجاه  تعداد مان ساعت هب ساعت رتشیب می شد. ساعت ده صبح جوانی با اقمتی باریک و بلند و     

چرخاندیم ، صورت گوسفند اه توی رأس گوسفند با صدای زنگوهل اهیشان او را همراهی می کردند و رعاقی اه گوسفند اه را هم با او داخل گودال کرند . هب ره طرف هک رک می 

 فضله می ریختند و یکسک بع بع می کردند.  صورتمان بود و روی دست و پایمان

اسمت چیه ربارد؟ شغلت » سید: ره گوسفندی هک رک و صدا می کرد ، هب محض این هک آن جوان ، دستی هب رکش می ششید ، آرام می شد. یکی از ربارداهی سپاه امیدهی از او رپ       

 ؟         «چیه

است و چوپانم. کاشی هستم. دریوز از کاشان راه افتادم. تو والیتمان رهکی دوست داشت چند ات گوسفند ربای سالمتی « زعزی » اسمم :» با سادگی و صداقت تمام گفت      

 رزمنده اه هب جبهه هدهی کرده ، من تو مسیک آبادان بودم هک گیک افتادم.

ا ره دو رتجیح می دادیم ، نیب        گوسفنداه باشیم هن نیب گرگ! ما را از گروه جدا کردند و سوار ماشین شدیم امّ

گاه کر      لع شویم از پشت پنجره ، بیکون را ن  دیم.  صبح روز بعد با صدای همهۀ بیکون ، رکاسیمه ، بلند شدیم و ربای این هک از اخبار جدید ، مطّ
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 کردند.کامیونی رپُ از اسیکان اریانی از نظامی گرفته ات غیک نظامی و پیک و جوان ، وارد زندان      

و کتک این هچ تقدری و مصلحتی بود ؛ ما آماده بودیم بجنگیم ات رد راه خدا ششته شویم، آن وقت نجنگیده اسیک شدیم ؛ یعنی ، خدا اینجا نشستن :» یک نفر هب آرامی گفت      

 ؟«خوردن را از ما قبول می کند

 ؟« کی هب کربال آمدید» از من رپسیدند : 

 « . یست ، تَنوهم استاینجا کربال ن » گفتم : 

 «.چرا ، این راه و این تقدری ، عین کربالست . عشق هب کربال و سیدالّشهدا شما را هب رعاق ششانده است» گفت : 

 «.هن خواره ، این جا سالم اه را مجروح می کنند» ؟ گفت : «رباردان مجروح این جا دنتسین:» طلبه ای هک زندیک رت بود رپسیدم        

)پاسدار( می گذادنتش ، « حَرَس الخمینی» ه اه را نوبتی و از روی مالک و معیار خودشان انتخاب می کردند و آن اه را هب ااتق هجنکش رواهن می کردند. روی ره شس انگشت بچ      

ا روی چهار دست و پا و چهره ای خونین و مالین ربمی گرداندند هک اصالا اق  بل شناسایی نبود.او را با پای خودش می ربدند ، امّ

ا اسمش را گذاشته بودند ، هوا  بّچه اه ربای این هک این فضای ظالماهن و دلخراش را اقبل تحّمل کنند ، همه چیز را هب خنده و شوخی گرفته بودند. می نشستند تو صف کتک      خوری امّ

 ضکبات کابل اه را کمتک احساس کنند. خوری . لباس اهی ضخیم و آستین بلند را چنداتیی تن همدیگر می کردند هک شّدت

اهیی هک دیگر همه ی ساهی روشن اهیشان را می دیواراه تنها شکیک و تکیه گاه  ردد و رنج ما بودند . دیواراهیی هک تعداد کاشی قهوه ای رنگ آن اه را داهن داهن شمرده بودیم . دیوار     

ا دیواراهی سلول شمارۀ سیزده ربای ما آشنارت و جّذاب رت بود. ره کاشی ، یادگاری از یک زعزی رد شناختیم. گویی رد و دیوار، بخ ی از دارایی ما بود هک  با ما جا هب جا می شد . امّ

 اقب بود. یادگاری اه با جسم تیزی ، هنکمنداهن با شعری لطیف و سوزانک ، روی دیوار حک شده بود . روی یکی از کاشی اه نوشته شده بود:

 «م را بوی تن  ،  ن وـط    سوی  د   رب     باد   ات                     ذارید    بگ    دی بلن    ای ـج   رااتبوت م» 
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رپنده دومین دیدارمان با هیئت صلیب رکخ انجام شد. با آمدن این هیئت شور و هیجان زیادی رد اردوگاه هب راه می افتاد و فضای اردوگاه رپ از  1221رد شهریور      

 د.ی کاغذی می شد. اُرکا با این رپنده اهی کاغذی چند ساعتی را هب رکزمین ماردی سفر می کردند و همه رد حال و هوای دیگری سَیک می کردناه

د . رد ره انهم ، رتشیب از بیست و دو ما از خانواده اهیتان ربای شما انهم آورده ایم. شما می توانید پانیی همین انهم اه پاسختان را بنویسی» رئیس هیئت صلیب رکخ گفت :      

 «.کلمه ننویسید؛ فقط با خانواده احوال رپسی کنید

روشن شد. دیگر توضیح و رتجمه را هن می دینشم ، هن می فهمیدم. بی « نور دیده » من هم ، تمام حواسم هب انهم اه بود هک یک باره ، چشمم هب تکیه کالم پدرم هک صدایم می کرد      

و چشمانم را رزی می کردم ات مطمئن شوم ردست می بینم و ردست می خوانم . وقتی فهمیدم انهم ای هک روی دیگر انهم اهست ، مال من  رکم را جلو و جلورت، اختیار 

گام نوشتن از چشمانش ، روی است ، آن را هب سمتم گرفت . انهم را گرفتم و بوسیدم ؛ گرمای دستانش را روی کاغذ انهم حس می کردم. هب ردِّ قطرات اکش هک ه  ن

ا هک پدرم با دستان لرزان نوشته بود، انهم چکیده بود ، دست می ششیدم . انهم بوی پدرم را می داد ؛ بوی اسطورۀ زندگی ام را . بوی مهربانی و عشق و می داد . تمام کلماتی ر 

 مثل شکبتی خنک و گوارا نوشیدم و کلمه هب کلمه خواندم:

 «.کجایی؟ از کجا باور کنم تویی ات سالمت کنم . همه جا را گشتم . رکاغ تو را از ره شسی گرفتم. هب خدا می سپارمت ات همیشه زنده باشینور دیده »      

 خدای من ! این انهم ای است هک پدر با دستان مهربانش ربای من نوشته است!؟ باور کردنی نبود...     

 هچ تمام رت را رد گرمای پنجاه ردّج هک خورشید وسط آسمان بود، روی دو پا می نشاندند و آن اه را با ضکهب اهی کابل می شمردند. ضکهب اه با شّدت رهزمان آمار گیکی لعنتی ، ربارداه      

 ت رد هفته ، تبدیل شده بود.رب بدن اهی استخوانی شان فرود می آمد. این نمایش مرگبار هک هفته ای هس بار هب مّدت یک ساعت هب طول می انجامید ، هب جنپ نوب 
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رد جمع آن اه نشسته بودند . فرماندۀ این بار ، زری بغل رباردان مجروح و معلول را گرفته، آن اه را هم بیکون می ششیدند و چند نفر دیگر از اُرکای سالخورده و قدخمیده هم      

نوشته شده بود. همراه با فحش و انرزااهیی هک « لَعنُ عَلَی الّصدام » ند و یک تک ربهگ را هک رب آن عبارت اردوگاه رد حالی هک چندین رکباز کابل هب دست ، دور او را گرفته بود

 همیشه ورد زبانش بود، هب بّچه اه نشان می داد.

« اأَلنبار» آمادۀ شاّلق کرده بودند و رد هوای داغ اردوگاه  پیدا بود هک این ربگۀ ساختگی، بهاهن ای ربای اذیت و آزار بّچه اهست. بعضی از مجروحین و پیکمرداه خود را کامالا      

ا آن اه با واقحت همۀ کاله اه و لباس اه را از تنشان بیکون ششیدند. ره لحظه هب تعداد رکباز اه اض اهف می شد . فرمانده اردوگاه کفشش را جلو داهن کاله و لباس گرم پوشیده بودند امّ

 دندان نگه دارند ات نتوانند انهل کنند. اگر شسی رد حین شاّلق خوردن ، فریاد می زد ، ضکهب اه شّدت رتشیبی می گرفت.ربارداه می ربد هک آن را با 

 سازد. را رب آانن آسان خدا را هب مقّدسات عالم قسم می دادیم ، همان طور هک آتش را رب حضکت ارباهیم ) ع ( رکد کرد ، شّدت این ضکهب اه را بگیکد و این عذاب     

گاهش نشانی      گاه می کردم ، رد ن  از خودم می یافتم.رد یکی از روزاه هک مأموران صلیب رکخ آمده بودند، انهم و عکسی از پدرم ربایم آوردند هک وقتی هب آن ن

وشته اه بسته بود. با کلمات این انهم اه راه می رفتیم و حرف می تمام توش و توان ما رد دوران اسارت ، ضکبان قلب و سوی چشم ما ، هب خطوط و سطور این کاغذ اه و کلمات ن      

گاه دادنتش و می توادنتسن ما زدیم و می خوابیدیم و زندگی می کردیم . کلمات ، آن قدر قدرت دادنتش هک هم جان می دادند و هم جان می گردنتف . کلمات هم ، صدا و هم  ن

شیب  زۀ کلمه را ردیافتم و فهمیدم چرا معجزۀ ایپمبک ما کلمه و کتاب بود. ردیافتم خمیکمایۀ آدمی ، کلمه است. فقط افسوس هک اجازه نداشتیمرا آرام یا متالطم کنند و آن جا بود هک معج 

ا من بی مالحظه ، کاغذ را سیاه می کردم و می دانستم این کلمات رد جان مارد و پدر و ربارد و خوارهانم ریخته می شود و آن اه با این  از شش خط یا بیست و چند کلمه بنویسیم. امّ

 چیز را ربای همه می نوشتیم.    کلمات زندگی می کنند؛ پس ره هچ رتشیب ، بهتک. چقدر رکگرم این کلمات می شدیم ؛ سهم ما دو ربهگ کاغذ بود و باید رد همان دو کاغذ همه

 و ره شب رب جنازۀ خودم شیون می کردم و صبح  می دیدم ، زنده ام  و دوباره باید خود را آمادۀ مرگ کنم! چگوهن می توانم از روزاهیی بگذرم هک ره لحظه اش یک مرگ بود     

 نی کرده باشد.اگر هچ این رنج ، مرا ساخته و گداخته کرده است. اصالا حاضک نیستم ، یک قدم از خودم عقب نشینی کنم ؛ حّتی اگر دشمن از خاکم عقب نشی      
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دچار غفلت شویم ول دادم ، چیه وقت ردد و رنج خود و لحظه اهی ااظتنر طاقت فرسای خانوادۀ زبرگ اسیکان ردد ششیده را فراموش نکنم. اگر فراموش کنیم و هب خودم ق      

 ل دیگری رپداخته است.؛ دو باره هم گَزیده می شویم. اترخی ششورمان رکشار از خاطراتی است هک یک نسل هب فراموشی سپکده و اتوان  آن فراموشی را نس 

ره کرشسی بدون اجازه از بام میهن ما بگذرد ، باید رپاَهیش را هب رتبیت شدگان » یاد یک انمۀ اتریخی افتادم هک رد آن ، یکی از رکداران و دالوران وطن ، نوشته بود:      

 «.نسل ما باج دهد

 س را بکَنم ، خوشحالم.از این هک توانسته بودم با رنج چهارسالۀ اسارتم ، یک رپَ کرش 
 من زنده ام، معصومه آباد

 

 :درک و دریافت

 توان از ایثارگری آزادگان ، جانبازان و شهیدان تجلیل کرد؟( به اعتقاد شما چگونه می1

 با تکریم و زبرگداشت آانن
بها را ربای آیندگان هب یاد گار خواهد این میکاث گران های انقالب اسالمی داشته است؟  ( ثبت خاطرات دورۀ جنگ، چه نقشی در حفظ ارزش2

 گذاشت ات گرد و غبار فراموشی رب روی آن اه ننشیند و از یاد اه رنود
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 گونه شناسی

 ادبیات حماسی

. وقتی این متن اه را می خوانیم ، را خواهیم خواند « دلیکان و مردان اریان زمین » و شعر « رد این فصل ، دو ردس را از شاهنامۀ حکیم ابوالقاسم فردوسی      

کبلندی احساس می کنیم. هب حّس و حال ، شور و هیجان و روحیۀ پهلوانی رد ما ربانگیخته می شود و نسبت هب میهن و دافع از آن ، وظیفه ای آمیخته با رغور مّلی و ر 

 می گویند.« متون حماسی » این گوهن آاثر 

گاوری اه و رخداداهی « جاعت دالوری و ش » حماهس ، هب معنای       ت است هک با قهرمانی اه ، جن است و رد اصطالح ادبی ، روایتی داستانی از اترخی تخّیلی یک ملّ

 خالف عادت و تفگش ) خارق العاده ( رد می آمیزد.

داده اند ؛ هب همین سبب ، حماسۀ ره ملتی ، بیان کنندۀ آرمان  حماهس مربوط هب دورانی کهن است هک قبایل و تیکه اهی گوانگون مّتحد شده  و اندک اندک تشکیل ملتی     

ت را رد راه رکبلندی و استقالل ربای نسل اهی بعدی روایت می کند. رد حماهس ؛ اترخی و اساطیک ، خیا ت است و مجاهدات آن ملّ ل و اهی آن ملّ

ت هب شمار می آید. بناربا   ین ، ره حماهس چند وژیگی دارد: داستانی ، قهرمانی ، مّلی و خرق عادت.حقیقت هب هم آمیخته می شود و شارع ، موّرخ ملّ

 

 

 

 

 

 

 


