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م �ش ردس �ش

ا�ب  ک�ت � ا�ز  �که  امی اس�ت  �ز �ز �کر  �ی ه�ز�ت  �پ ا�ز  ر«  و �ش ان »�ز�یر  داس�ت و�یسی  �ز ا�ز �ب د  �ی وا�ز می �ز ه  �پ �ز �آ

ه  �بر�گر�ز�ت ــ  �تصّر�ز  د�ک  ا�ز ا  �ب ــ  ا«  ک�ی � هرا  �ز ک�تر  ٔه »د� �ت وسش �ز ارسی«  �ز ا�ت  �یّ اد�ب �گ�یرز  ان های دل ا�ز »داس�ت

�گر  ا�ز ی هاس�ت و �ز�ش و�ب ّ�ت �ز کم�ی دی و حا� کی و �ب � �ی گی �ز � ا�ک�ش هم�ی�ش ک�ز�زدٔه �ک�ش ان � �ی ان �ب . ا�ین داس�ت ده اس�ت �ش

امد.  �ب اهی می ا�ز �ب دسگالی٭ �به �ت گاری اس�ت و �ب ام�ش رس�ت �ب ی �را�ز د�یسش �یک ا�ز �ی�ت�ت اس�ت �که �ز ا�ین ح�ت

ر ان �ز�یر و �ش داس�ت
کی  � ٔه راه و مَ�ش و�ش د. هر �یک �ت ه�زگ س�زر �کرد�ز ی �آ ر«. رو�ز ام »�ز�یر« و »�ش د �به �ز �ت �بود�ز ز�ی دو ر�

ن  هن رد �آ �بود و �آ ه  ا�ز�ت �ت �زوری  �ت ون  �گرما �پ �که ا�ز  د  د�ز زی رس�ی ا� ا�ب �ی �ب �به  ا  �ت ز�ت�زد  �زد و ر� �ت �بردا�ش ود  ا �ز �ب �ب  ر�آ �پ

�زر،  طرٔه �آ ا �ت ود را �ت �ب های �ز ان، �آ ان سو�ز ا�ب �ی ن �ب ی �ز�بر ا�ز ا�ی د. �ز�یر �که �ب د �زرم می �ش �ی ورسش ا�ب�ش �ز ا�ز �ت

گی  � �ز �ش �ت �که ا�ز  ی  ا�ی ا حب �ت د٭    ؛  �زمی �ز ، دم  �ت �ز�بر داسش ود  �ت �ز ز�ی تی ر� ا� د�ز �ب ون ا�ز  د اّما �پ ما�ز �زه  �ش �ت �بود  ده  ام�ی �ش �آ

. �ت ار �گ�ش ده ا�ش �ت د و د�ی ا�ب �ش ی �ت �ب

 . �ت اسش ر وا�گدز �ب �به �ش رعه ای �آ ، رد �برا�بر �ب �ت ود داسش ا �ز ی را �که �ب ها�ی ام دو لعل �گران  �ب �ب �را�ز

�زه ای  �ش ک�زون �که �ت ورد. ا� واهم �ز �ز ی�ب �ز زر� و � : ا�ز �ت �یر�ز�ت و لگ�ز�ت دز �پ ن را �ز ٭ �آ �ز�ت ر �به س�ب�ب �زُ�ب�ش ط�ی �ش

ن را  زی �آ �توا� �ش �که هر�گرز �ز �ز �ب
�ب
ی �به من  �یرز زی. �پ ا� ا�ز می س�ت ن را �ب م �آ د�ی هر رس�ی ون �به �ش ی و �پ �زسش �ب

لعل می 

�گ�یری. �پ� �ب

؟ �ی��ت ور�ت حپ �ز د: م�ز رس�ی �ز�یر �پ

. �زرو�ش ی�ت را �به من �ب م ها� �ش : �پ لگ�ز�ت

ان و  ��ت
ا و لعل ها را �ب �ی واهی؟ �ب ی ا�ز من می �ز �یرز �ین �پ �ز داری �که �پ رم �ز دا �ش : ا�ز حز �ز�یر لگ�ز�ت



43

ده. �ب �به من �ب رعه ای �آ �ب

اد �ش
�گ دار  �ب �آ لعِل  ن  �آ ی  هاد1حال �ن دار  �ب �آ ر�ی�گ  ن  �آ �ی�ش  �پ

رد�یا�ب ی 
گ

� �ن �ش �ت �ن  ُمردم  �ت  �ن �ب لگ �آ ی  ل�ن�ت به  � �ش  �کُ �ب را  م  �ت�ش �آ

و �نو�ش الِل �پ ن �ن �ب ا�ن �آ ی �آ ر�ب�ت رو�ش�ش �ب�ن ا  �ی �ن�ش  �ب �ب همّ�ت  به  � ا  �ی

�ت و : م �گ�ش ���ی د، �ت ا�ز�ش �به ��ب رس�ی گی حب � �ز �ش ون ا�ز �ت د و �پ �ی �ز�ش �ب ه �ز�یر ا��تماس �کرد، سود �ز هر �پ

ار �ی �ب �نه٭  د�ش و  �ن  �ی �ت رن  �ی ر�ن �ب �ت  �ن ارلگ �ی �ب �نه  �ش �ت سوی  �ب  �آ ی  ر�ب�ت �ش

�ش
ر�ک �ب ن  م ن  �ی �ت�ش �آ دٔه  �نَو�شد�ی ی  �ب �آ به  � �ش  �کُ �ب را  م  �ت�ش �آ و 

اد �ش
�گ �با�ن  �نه  د�ش د،  د�ی ن  �آ ه  �ک ر  �باد�ش و  �پ ر�ن�ت  �نه  �ش �ت  ِ

ک
ا� حن ن  �آ �ی�ش  �پ

�ن �ی �ت د  �ن او  م  �ش �پ دو   ِ را�ن �پ �نرد  رد �ی را�ن  �پ ن  �ت �ش �کُ امد�ش  �ن



44

اه �ب �ت ود  �ب رده 
ک

� و  �پ �نه  �ش �ت ِم  �ش راه�پ  ِ همّ�ت رد 
ک

� اداده  �ن �ب  �آ

�ت ردا�ش وهر�ش �ب
�ت و �گ امه   و ر�ن �تحب ا�ش دن �ب�گ ی  ه �ت را  ده  ی  د�ی �ب مرد 

ا  �ت و هر حب سش ان ها می �گدز ا�ب �ی ود ا�ز �ب وادٔه �ز ا�ز ا حز ، �ب �ت ار داسش �زدان �ب��ی �گری �که �گوس�ز وا�ز ان �ت و�پ �پ

ا  �ز �گر می �برد. ا�ز �ت ای د�ی را �به حب ن گّله را �برای �پ د و �پ� ا�ز �آ ه ای می ما�ز د، دو ه�ز�ت اهی می د�ی گ�ی �ب و � �آ

مه ای  �ش د و �به �پ �ب روان �ش وی �آ ��ت و �ب ان  �به �ب و�پ اد. د�ز�تر �پ �ت ان ا�ز ا�ب �ی ن �ب ار�ش �به �آ ها �گدز ن رو�ز �آ

د.  �ز�ی ا�ه ای �ش �گردد، ا�ز دور �ز ا�ز ه �ب ا�ز واس�ت �به حز ر �کرد و هم�ین �که �ز �ب  �پ ه ای ا�ز �آ ورد. �کو�ز دور ا�ز راه �بر�ز

دا  الد و حز گی می �ز � �ز �ش اده اس�ت و ا�ز ردد و �ت �ت ا�ک ا�ز ا �که �بر حز �ی�ز ا�ب د �ز زی را د�ی وا� ا�گهان �ب . �ز ا�ه ر�ز�ت �بر ا�شر٭  �ز

�زدٔه او  کَ م های � �ش ان �گر�ز�ت و �پ ا حب �زدان �به  او داد �ت �ب �ز�زک �پ ن �آ . و ا�ز �آ �ی�ش ر�ز�ت د. �پ وا�ز را می �ز

ه  ا�ز ود �به حز ا �ز وان را �ب ن �ب . �پ� ا�ز �آ کم �ب��ت ن را م�� �ت و �آ اسش ود �گدز ای �ز را �که ه�زو�ز �گرم �بود، �بر حب

ماده �کرد.    ای م�زاس�ب �برا�ی�ش �آ ا و حب دز �برد و �ز

ون دا�ز��ت  ا�ز�ت و �پ هو�ش را رد �ب��تر �ی �ی روح و �ب زی م�ب وا� مد، �ب ا�ز �آ ه �ب ا�ز ان �به حز و�پ ا�زگاه �که �پ �ب سش

زی رد ا�ین �والی اس�ت �که دارای دو  : رد�ز�ت �که� ، �به د�ز�تر لگ�ز�ت ه اس�ت ��ت
ی �ب ا�ی �ی�ز ا�ب دگا�ز�ش ا�ز �ز �که د�ی

ای  �ز �ب سش �گر مو�ب ٔه د�ی ا�ز �ی�زاس�ت و �بر�گ �ش ا�ب ِم �ز �ش ه ها �برای ردمان �پ ا�ز کی ا�ز �ش � . �بر�گ �ی ��زد اس�ت ٔه �ب ا�ز �ش

�تی �بر�گ �به  ی رد�زگ م�ش در، �ب ک�زد. �پ وان را ردمان � م �ب �ش ا �پ واس�ت �ت کمک �ز در � ان٭. د�ز�تر ا�ز �پ صَرع�ی

وان �اع�تی  د. �ب کا�ز مار �پ �ی م �ب �ش �ب�ش را رد �پ رد و �آ ز�ش د و � �ی �زها را �کو�ب رد. د�ز�تر �آ ورد و �به د�ز�تر س�پ ه �آ ا�ز حز

. وا�ب ر�ز�ت ن �به �ز د و �پ� ا�ز �آ ا�ب �ش ی �ت ا�ز ردد، �ب

د:  ود�ز ن را �گ�ش م �آ �ب �ز �پ
ون رو�ز  د. �پ رم�ی ی �ر�ک�ت رد �ب��تر �آ د و او �ب ه ما�ز ��ت

م �ز�یر �ب �ش �ب رو�ز �پ �ز �پ

�ت رد��ت �ش
 ا�ن د��ت  ر�ن�ته �گ

ِ
م �ش ن��ت�پ � �ن ود  �ب ه   ان    �ک �ن �پ �نِه٭  ِع�ی �بِ د  �ش
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ان  در مهر�ب �کر لگ�ز�ت و ا�ز د�ز�تر و �پ دا را �ش اد و حز �ت ده ا�ز ا�ز�ت �به س�ب �ی ا�ز ود را �ب ی �ز ا�ی �ی�ز ه �ب �ز�یر هم�ین �ک

ان �به ص�را می  ر�ز�ت  و�پ ا �پ ن �ز�یر هر رو�ز �ب �زد. �پ� ا�ز �آ �ت اد �گ�ش ه هم �ش ا�ز اری �کرد. اهل حز ا��گرز او �ز�یرز س�پ

د.  ر می �ش �ت رز
�ی در و د�ز�تر عرز د �پ کاری هر رو�ز �زرز دم�ت و ردس�ت کمک می �کرد و �بر ا�شر حز و رد گّله داری �به او �

ه  ا�ز�ت �ی ا�ز ود را �به دس�ت او �ب ان �ز �یرا �که وی حب د؛ �ز ه م�زد �ش ، �ز�یر �به د�ز�تر �ال�ت �ت سش تی �گدز ون مّد� �پ

ا  �گر �ب وا�ز ان �ت و�پ د �که ا�ین �پ �ی �ش د�ی ود می ا�ز ا �ز د اّما �ب وردار٭ می �ش ّ�ت او �بر�ز ه �ز�یرز ا�ز �ط�ز و مح�ب �یوس�ت �بود و �پ

ه  دو�ز�ت �پ ا�ز ی ه�ی د، �ب وا�ز ه می �ت �گو�ز واهد داد و حپ �ز ون او �ز ِلسی �پ مُ�ز
ود را �به  ا�ین همه مال و م�زال٭ هر�گرز د�ز�تر �ز

ن �به  �ی�ش ا�ز ا�ی ا �ب م س�زر �کرد �ت ام عرز �ب اورد. �را�ز �ی کمال �به دس�ت �ب د�ین �بمال و � و مال، د�ز�تری را �ب

�ب�زدد.  د�ز�تر دل �ز

ان  وس�ت و دل و حب مم ا�ز �ت �ش �پ
ور  : �ز �ت و لگ�ز�ت اسش ان �گدز ان رد م�ی و�پ ا �پ �د س�زر را �ب ا�زگاه �ت �ب سش

اری  ا��گرز د س�پ ا�ی �زان �که �ب سودم. ا�ز من �پ و �بسی �آ ی �ت وا�ز ی�ب �ز وردم و ا�ز عزر� و �بسی �ز وان٭   �ت و. ا�ز �ز ٔه �ت ا�ز�ت �ی ا�ز �ب

د، اّما د�یرگاهی اس�ت  واهم �ش ور و �زم�گ�ین �ز �ب و   ر�ز ه ا�ز دوری �ت ک�زد. �گر  �پ و را ادا � دا ��تّ �ت ه حز لک �ز د، م�گر �آ �ی �بر�زمی �آ

ک�زم ٭. �یم�ت � ود عرز ٔه �ز ا�ز امداد �به سوی حز زردا �ب واهم �که � ه می �ز ا�ز اده ام؛ احب ز�ت و�ی�ش دورا� ی�ت �ز �که ا�ز وال�

ا�ز  رسم �که �ب ا می روی؟ می �ت �ب وان، �ک : ای �ب د و لگ�ز�ت دوه�گ�ین �ش ز�ت ا�ز ان ا�ز ا�ین �ز�بر، سح و�پ �پ

مان. ا�ز و �زعم�ت �ب ا رد �ز وی؛ هم�ین حب ر �ب�ش ون �ش ی �پ ار ر�ز�ی�ت �گر�ز�ت

مرا رن  �ی عرن ِر  �ت د�ن ی 
ک

� �ی رن  مرا�ب رن  �ی �پ ه��ت  ار  �ب��ی و  �ی��ت  �ن

ما ر  �ت د�ن و  ما  به  � دل  ی  ه �ن ر 
گ

ما� ِر  �ب ر  �ت رن �ی عرن ان  حب ا�ن  ی  ه��ت

ادی �ن �آ به  � ری  �ت د�ن ن  �ی �ن �پ ر  دامادی�ب به  � �نم٭ 
�ک ار�ت  �ی �ت ا�ن

ر �ت �ش و  د  �ن وس�ن
�گ �ن  دارم  ه  �پ �ن �آ رو  �پ ردی 

گ
� یه٭  ما� �ن  ا  �ت دهم�ت 
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د  ا �کرد�ز زی �بر  �پ � �ش ن رو�ز �ب زردای �آ د. � �ی م �پوسش �ش د ، ا�ز س�زر �پ ادمان �ش د، �ش �ز�ی �ز�یر �که ا�ین �ز�بر را �ش

د. ی رس�ی ز�تی و کام�یا�ب ح
�ب وسش ار �به �ز �ب �ب��ی ود را �به �ز�یر داد. �ز�یر �پ� ا�ز ر�ز ان د�ز�تر �ز و�پ و �پ

�به سوی  �ی�ش ا�ز �ر�ک�ت  �پ �ز�یر  �کرد.  �کو�پ  گاه  ا�ی حب ن  ود ا�ز �آ وادٔه �ز ا�ز ا حز �ب ان  و�پ �زدی �پ �پ �پ� ا�ز 

ان  کی �برای �ال�ب صَرع�ی � ن ــ �ی ان ا�ز �بر�گ های �آ �ب م های او  �بود ر�ز�ت و دو ا�ز �ش �ز�ش �پ �ب
ا �ز رد�ز�تی �که سش

د. اد�ز �ت گی �به راه ا�ز �ت و هم� ود �برداسش ا �ز ر �کرد و �ب ان ــ �پ ا�ی �ی�ز ا�ب �گری �برای ردمان �ز و د�ی

ماری  �ی هر �به �ب ن �ش اه �آ اد�ش ا د�ز�تر �پ �ز د. ا�ز �ت هر رس�ی ا �به �ش مود �ت �ی ی را �پ ان راه ردا�ز و�پ وادٔه �پ ا�ز حز

ن  ود را �به �آ رط �کرده �بود �که د�ز�تر �ز اه �ش اد�ش مد. �پ کی ا�ز عهدٔه ردمان او �بر �زمی �آ � �ش رز �پ �پ ال �بود و ه�ی صَر  ع م�ب�ت

�ک�زد، ا�ز  ارٔه ردد�ش �ز �زد و حپ �ی �ب ن �ک� را �که �بمال د�ز�تر را �ب ک�زد و �ر �آ دهد �که ردد�ش را �ال�ب � �ک� �ب

د.  اد داد�ز و�ی�ش را �به �ب ٭، �ر �ز و�ک�ت ام و سش وی م�ت ر�ز �یگا�زه رد�آ ا و �ب �ز سش اران �ک� ا�ز �آ ک�زد. هرز دا � �تن حب

اد و لگ�ز�ت �که �ال�ب د�ز�تر رد دس�ت اوس�ت و  زرس�ت اه � د �ش دن ا�ین �ز�بر �کسی را �زرز �ز�ی ا �ش �ز�یر �ب

 : �یر�ز�ت و لگ�ز�ت دز �پ ل  ا م�ی �ب اه  د. �ش دا رد ا�ین راه می �کو�ش ای حز د، �برای ر�ز ا�ش ه �ب �ت ه طمعی داسش لک �ز ی �آ �ب

اد. زرس�ت د�یکان �به �رای د�ز�تر � کی ا�ز �زرز � ا �ی «. ��پ� او را �ب ام�ت ون �ز اد �پ »�ا�ت�ب�ت �ز�یر �ب

دارد.  رام  �آ رو�ز  ه  �ز و  وا�ب  �ز �ب  سش �زه   . رام اس�ت �آ ی  �ب و  ه  �ز�ت سش �آ ار  �ب��ی �که  د  د�ی را  د�ز�تر  �ز�یر 

د�ز�تر  �به  و  �تی �ا�ز�ت  ر�ب ن �ش �آ ا  �ب و  د  �ی ، �ا�ی �ت �که همراه داسش �بر�گ ها را  ن  �آ ا�ز  داری  م�ت ی رد�زگ  �ب

 . زرو ر�ز�ت � ی  وسش وا�ب �ز �به �ز مد و  �آ �یرون  �ب گی  � �ت �ز �آ سش ورد، ا�ز  ر�ب�ت را �ز ن �ش د. هم�ین �که د�ز�تر �آ ورا�ز �ز

د د�ز�تر ر�ز�ت و ا�ز  ی رد�زگ �زرز د، �ب �ز�ی ده را �ش اه �که ا�ین مرش د. �ش �ی ا ط��ب دز د و �ز دار �ش �ی �پ� ا�ز �ه رو�ز �ب

اد و �به  زرس�ت ال �ز�یر � �ب د. �پ� �به د�ز اد �ش ار �ش ورده �بود، �ب��ی ا �ز دز ل �ز ا م�ی ه و �ب ا�ز�ت رام�ش �ی دن او، �که �آ د�ی

د.  �ی �ز�ش زراوان �ب ر و �گوهر � ٭ و �ز لع�ت او حز

ه �بود. ا�ز �ز�یر  اه٭  �ا�ز�ت دگا�ز�ش را �ت�ب له د�ی �ب ماری �آ �ی ه �ب �ت �ک ا داسش �ب �ی اه �ز�یرز د�ز�تری �ز �یر �ش ا و�ز �ز    ا�ز �ت
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ا �کرد.  �ی�ز ا را �ب �ب �ی ن د�ز�تر �ز م �آ �ش ود �پ �ز�ش �ز �ب
ا �ز ا داروی سش ک�زد. �ز�یر �ب م د�ز�تر�ش را ردمان � �ش واس�ت �که �پ �ز

اه  ه �پ� ا�ز مر�گ �ش لک �ز ا �آ �ت �ت وده می �گ�ش زرز اه�ش ا� د و هر رو�ز �بر حب اه �ش د�یکان �ش ن �ز�یر ا�ز �زرز �پ� ا�ز �آ

ر را  ، رد راه �ش ا�زی می ر�ز�ت �ب �به  �برای �گرد�ش  ا همراهان  �ب ی  ًا رو�ز ا�ت �ز . ا�تّ ��ت �ز�ش اهی  ز�ت �ش ح �بر �ت

مان٭  ان، �که ا�ز مال�ز و�پ د. �پ �بر�ز د�ش �ب زراعز�ت او را �به �زرز زرمان داد �که رد حال  � �زا�ز�ت و � د، او را سش د�ی

. ر« اس�ت ّ امم »م�ب�ش د. لگ�ز�ت : �ز رس�ی ام�ش را �پ اه �ز اه �برد. �ش د �ش ر را �زرز ، �ش �یر �به دس�ت م�ش او �بود، �ش

�گوی. ود را �ب ی �ز �ی�ت ام ح�ت : �ز اه لگ�ز�ت �ش

دارم. �گری �ز ام د�ی : �ز لگ�ز�ت

�یرون  �ب �ب رعه ای �آ �زه را �برای �ب �ش ن �ت م �آ �ش ��تی �که �پ
�ی ن �ز و �آ . �ت ّر اس�ت ام�ت �ش : �ز اه لگ�ز�ت �ش

دان  �که:  ک�زون �ب اردی؟ ا� زها�ی�ش �گدز � ان �ت ا�ب �ی ه رد �ب �گر سو�ز�ت ا حب داده �ب �ب �ز وردی و �گوهر�ش ر�بودی و �آ �آ

رده٭ �ب هر 
�گ �نٔه  �ت�ش ن  �آ مردهم�نم  و  �ت �ن�ت  �ب ده،  �ن �ن ن  م �ن�ت  �ب

�ت �ش �ک �ن دای  حن و  ی  �ت �ش
�ک مرا  و  �ت�ت رد �پ�ش �ی

دای �گ رن حن
ک

ن � ل٭  �آ �ب م�ت

داد ی  اه �ن �پ دا  حن ون  �پ داددو��تم  ی  اه �ش �ن�ت  �ت و   ا�ب  �ت م 
�ک �ن ا�ی

هری
د�گ �ب ه  �ک و  �ت ان  حب ر  �ب ری2وای  �ب ان �ن رده ای و حب

ک
ری � ان �ب حب

دا�ز�ت و :  م�ین ا�ز ود را �به �ز �زا�ز�ت و �ز ، وی را سش �گر�ی��ت ون رد او �ز ر �پ �ش

ردم
ک

� د  �ب ه  ر �پ
گ

ا� هار٭  �ن �ن �ت  �ن ردملگ
ک

� �نَود  ه  �ک ن  �ی م�ب ن  م د  �ب رد 

�ز�یرز  و  �ت �کرده ام،  دی  �ب ود  �ز ام  �ز م�زاس�ب  من  ا�گر  �پ�  �ز�یر.  و  �ت ام  �ز و  اس�ت  ّر  �ش من  ام  �ز

�ز�ت او را  ان �زُ�ب�ش ط�ی ان �که داس�ت و�پ �کرد اّما �پ اد  �ز د و �آ �ی �ز�ش کی �کن. �ز�یر او را �ب � �ی �ز ود  ام �ز �ز م�زاس�ب 
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�یر  م�ش ا �ش د، �ب واهد �ش �گران �ز �ب د�ی �ب ر�ز ه مو�ب �یوس�ت ود او �پ ده �بود و می دا�ز��ت �که و�ب �ز�ی ا�ز دهان �ز�یر �ش

دا �کرد.  �ر�ش را ا�ز �تن حب

٭ د�ی�ش را�ن �ی ر ه��ت �ن �ی ر �ن
گ

�ت ا� �ن �ی�شلگ �پ د  ام �ی �ن ر�ت  �ش رن  �ب ری  ،  �ش و  �ت

هر
ن دو �گ ا�ن�ت �آ ُ��ت و �ی �ن�ش �ب مررد �ت

�ک ان  م�ی رد  رده 
ک

� �یه  �تع�ب

را�ن �ن ر  �ی �ن �ی�ش  �پ ورد  �آ د  م �با�ن�آ د  م �آ وهر 
�گ به  � وهر 

�گ �ت  �ن لگ

    
توضىحات

1. فورًا آن دو لعل درخشان را از لباس خود درآورد و در برابر آن سنگدل )شر( که با خود آب به همراه داشت، 
نهاد.

2. تو راهزن جان شده اى، و براى هالک دىگرى اقدام کرده اى اّما جان سالم به در نخواهى برد. 

خودآزماىى
1. مقصود از »خاِک تشنه« در بىت: »شر که آن دىد، دشنه بازگشاد     پىش آن خاِک تشنه رفت چوباد« کىست؟ 

2. محورى ترىن پىام داستان چىست؟ 
3. چرا »شر« از »خىر« چشم هاىش را طلب کرد؟

4. با مطالعٔه داستان هابىل و قابىل در قرآن مجىد، چه وجه اشتراکى بىن اىن دو داستان دىده مى شود؟ 
5. در بىت »آمد آورد پىش خىر فراز       گفت گوهر به گوهر آمد باز« مقصود از گوهر اّول و دوم چىست؟ 

6. داستان را بىن ده تا پانزده سطر خالصه کنىد. 
7. آىا تاکنون داستان دىگرى با اىن مضمون شنىده اىد؟ 
8. جمله اى بنوىسىد که در آن استعاره به کار رفته باشد.
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م )2( �ی امو�ز �ی �ب

د:  ک�ز�ی �ی�ت د�تّ�ت � �به ا�ین دو �ب

اد  �ش
�با�ن �گ �نه  د�ش د  د�ی ن  �آ ه  �ک ر  و �باد�ش �نه ر�ن�ت �پ �ش �ت  » ِِِِ

ک
ا� ن »حن �ی�ش �آ �پ

 ٭ ٭ ٭ 
�ن �ی �ت د  �ن او  م  �ش �پ دو   ِ را�ن �پ �نرد  رد �ی  » را�ن »�پ ن  �ت �ش �کُ امد�ش  �ن

؟ �ی��ت « حپ را�ز « و »�پ ا�ک صود ا�ز »حز اال م�ت �ی�ت های �ب رد �ب

؟ اعر �بوده اس�ت ر �ش طز �زها مورد �ز ی �آ �ی�ت وی وح�ت زی ل�ز ا مع� �ی �آ

ر  طز �ز �که ا�ز  زی »�ز�یر«  ع� �ی ؛  �ز�یر اس�ت « همان  ا�ک صود ا�ز »حز �ی�ت اّول م�ت �ب رد 

صود  م�ت �ز�یرز  دوم(  )مصراع  دوم  �ی�ت  �ب رد   . اس�ت  » ا�ک »حز �زد  ما�ز گی  ادل ز�ت ا� و  ع  وا�ز �ت

�زد  ما�ز گی  �زدل رد�ز�ش ر  طز �ز ا�ز  �که  �ز�یر«  م  �ش »�پ زی  ع� �ی ؛  اس�ت �ز�یر«  م  �ش »�پ  ،» را�ز »�پ ا�ز

؛  ه اس�ت ردا�ز�ت �یرز �پ ه دو �پ �ی �ب �ش دا �به �ت �ت اعر ا�ب د، �ش �ز�ی . همان طور �که می �ب�ی « اس�ت را�ز »�پ

ا  �ز �کرده �ت کی را )طر�ز اّول( حدز � �گر، �ی �کد�ی ن دو �به �ی اِد �آ �ی اه�ت �ز �ب ��پ� �به س�ب�ب سش

ان دهد.  دن �ز�ش کی �ش � ا مرحلهٔ  �ی اه�ت را �ت �ب سش

�زد.  �گ�یرز »اس�تعاره« می �گو�ی ال ا�ز ه �تصو�یر های �ز�ی �گو�ز �ز �به ا�ی

ا  �ب د؛  ه ا�ی مو�ز�ت ی �آ زما�ی �که رد دورٔه راه� ه« اس�ت  �ب�ی �ش ا�اس »اس�تعاره« همان »�ت

ود. �کر �زمی سش ٌّه �به( �ز �ب ا م�ش ّه �ی �ب ه )م�ش �ی �ب �ش او�ت �که رد »اس�تعاره« �یک طر�ز �ت �ز ن �ت ا�ی

) ده اس�ت ه �ش �ی �ب �ش هره �به گل �ت لک�ز�ت )�پ هره ا�ش �ش ٌّه �به: �پ �ب �ز م�ش ال �برای حدز م�ش

�به  �ی�وان  �بود )�گ ه  ز�ت ح
ه ها�ی�ش ر�ی ا�ز �بر �ش ی  اری طال�ی �ب�ش �آ ّه:  �ب �ز م�ش �برای حدز ال  م�ش

) ده اس�ت ه �ش �ی �ب �ش ار �ت �ب�ش �آ
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ردس ه�ز�تم

ال �تّ طوطی و �ب

الل الّد�ین  ا حب ارسی، م�ش�زوی مع�زوی موال�ز زی �ز ا� ی و عر�ز م�زد اد�ب �ش کی ا�ز م�تون مهم و ار�ز � �ی

 ، مده اس�ت زراهم �آ �تر � �ش د�ز �تی �که رد �ش �ی
�ب ار  �ش هرز �ی��ت و �ش . رد ا�ین م�ش�زوِی �ب ل�زی اس�ت �ب

. ده اس�ت ان �ش �ی ی�ت �ب ل و �کا� م�ش�ی �یؤه �ت ا سش ال�تی �ب زی و احز ا� رز و �ط�ی�ز عر�ز �ز م�ا��ب �ز

ان  داس�ت ا�ین  رد   . اس�ت ده  �ش �زا�ب  �ت ا�ز م�ش�زوی  اّول  �تر  د�ز ا�ز  د  �ی وا�ز می �ز �که  زی  ا� داس�ت

�ین  �ز همحپ
. ی اس�ت �یرم�زط�ت عز و  سط�ی 

داوری های  اردس�تی  �ز و  ها  ان  �ی �ز دادن  ان  �ز�ش  ، هد�ز

ا��ب  �ت �که رد  ده اس�ت  د�ی ا�به دو�پ �ش �ت اهدٔه  او�ت ه�زگام م�ش �ز �ت اه رد  �ب �ت ا�ب و ا�ش �ت ره�یرز ا�ز سش �پ

. ده ا س�ت ان �ش �ی ا �ب �ب �ی زی �ز ا� داس�ت

 

ی1 طوط�ی را  وی  و  ی  ال �تّ �ب ود  ی �ب طوط�ی ا  و�ی
�گ رن  ��ب ی،  �نوا�ی �نو�ش 

دکان ان  ه�ب �گ �ن ودی  �ب دکان  ران٭رد 
گ

سودا� همه  �با  ی1  �ت �ن لگ �ته 
�ک �ن

دی �ب اط�ت  �ن ی  دم �آ طا�ب  �ن دیرد  �ب ٭  �ت حا�ن ان  طوط�ی �نوای  رد 

�ن�ت ر�ی
گ

ی � ��ت ا�ن صدر٭ دکان سو�ی �ن�ت�ب ر�ی �ب را  گل  ن  رو�ن ه اهی  �ش �ی �ش

�نوا�به ا�ش5 د  ام �ی �ب نه  ا� حن سوی  �نوا�به و�شا�ن   ، ار�ن �ن ��ت  �ن�ش �ب دکان  ر  �ب

ر�ب �پ امه  حب و  دکان  ن  رو�ن ر  �پ د  ر�بد�ی �ن �ن  کل٭   ی  طوط د،  �ن �ر�ش  ر  �ب

رد
ک

� اه  و�ت
�ک ن  س�ن دی  �ن �پ  

ک
� ردرو�ن

ک
� ه  �آ دام�ت  �ن ا�ن  ال  �تّ �ب مرد 
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ی�ن �ت : ای رد� �ن ی لگ د و م �ن
ی �ک رم ٭ر�ی�ش �ب �ن م�ی ر  �ی �ن د  �ش �نعم�تم 

ا�ب  �ت �ن کاآ

مان �ن ن  �آ ودی  �ب ��ته 
�ک �ب�ش ن  م �باند��ت  ن �نو�ش �ن ر �ر �آ ن �ب دم م ون �ن �پ

را 10 ردو�ی�ش  هر  ی داد  م یه اه  را هد� �نو�ی�ش  مر�ن  ط�ت  �ن د  ا�ب �ی �ب ا  �ت

ار، ران و �ن �ب ��ی عد سه رو�ن و سه �ش دوار،�ب �نوم�ی د  �ب ��ته  �ن�ش �ب دکان  ر  �ب

�ت ، �ن �گ ون �ش
ن مر�ن را هر �گ مود �آ ی �ن 2م �ت �ن لگ به  � او  د  �ی �آ در  کا�ن د  �با�ش ه  �ک ا  �ت

�ت �ش دن ی �گ م ره�نه  �ب �ر  ی٭  �ی ول�ت �ت�ب �ت طاس٭ و ط�ش و �پ�ش ی مو �پ �با �ر �ب

مان �ن رد  د  م �آ �ت  �ن لگ در  ا�ن ی  النطوط �ن ی،  ه  : ه  �ک د  �ن ردو�ی�ش  ر  �ب �گ  �با�ن

1 ی؟ 5 �ن�ت م�ی �آ کالن  �با  کل  ای  ه  �پ ی؟ ا�ن  �ن�ت ر�ی ن  رو�ن ه  �ش �ی �ش ا�ن  ر 
گ

م� و  �ت

را ل�ت  حن د  م �آ ده  �ن �ن اس�ش  �ی �ت ٭   راا�ن  �ت صا��ب د��ت دا�ش �ن و �نود �پ کاو �پ

ر �ی
م�گ �نود  ا�ن  اس  �ی �ت را  اکان  �پ ر3کار  �ی �ش و  ر  �ی �ش ن  �ت �ش �ب �ن رد  د  ما�ن ه  �پ ر 

گ
�

د �ش مراه 
�گ �ب  س�ب ن  �ی �ن عالم  مله  د4�ب �ش �آ   گاه  ��ت  داِل٭  ا�ب �ن  ی  س

�ک م 
لک

محل ا�ن  د  �نورد�ن ور  �ب �ن �ن ون 
�گ دو  ر عسلهر 

گ
ان د�ی� �ی�ش و �ن ن �ن د �ن �آ ��ی�ک �ش

�ب  �آ و  د  �نورد�ن ا  �ی
�گ هو  �آ ون 

�گ دو  ا�بهر  �ک ٔ   �ن ان ، م�ش د و، �ن ن �ش �ی
ی �ر�گ

ک
� ن �ی �ی �ن

نور � �ب �آ �ی�ک  ا�ن  د  �نورد�ن ی  �ن دو  رهر 
ک

� ِ �ش ا�ن  ر  �پ ن  �آ و،  ی  ال حن ی 
ک

� �ی ن  ا�ی
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ن �ی �ب اه٭   �ب ا�ش ن  �ی �ن ن �پ ا�ی اران  هرن نصد  �ی �ب راه  �ا�ه  اد  �ت ه�ن ان  ر�ت�ش �ن

ه��ت روی  دم  �آ ا�بل�ی�  ی  �بس ون  د��ت�پ داد  د  ا�ی �ن�ش ی  د��ت هر  به  � �پ� 

توضىحات
1. نکته گفتن: شوخى کردن

2. براى طوطى کارهاى شگفت آمىز نشان مى داد )ادا و شکلک درمى آورد( تا شاىد سخن بگوىد.
3. کار و عمل مردان حق را با کار و عمل خود مقاىسه نکن هر چند که دو کلمٔه شىر جانور و شىرخوردنى در 

نوشتن ىکسان هستند.
4. مردم جهان از چنىن سنجش ها و قىاس هاى نارواىى به گمراهى افتادند، کم تر کسى است که مردان حق را 

بشناسد و به مرتبٔه آن ها پى ببرد.

خودآزماىى
1. رابطٔه دو بىت زىر را با متن درس بىابىد.

آن ىـکى شـىـر اسـت انـدر بـادىه                  وآن دگر شـىـر اسـت انـدر بـادىـه
آن ىکى شىـر است کادم مى خورد                     وآن دگر شىر است کادم مى خورد

2. ارتباط آخرىن بىت درس را با داستان تشرىح کنىد.
3. چرا قىاس طوطى خنده آور بود؟

4. آىا مى توانىد نمونه اى دىگر از قىاس نابه جا )شبىه قىاس طوطى( بىاورىد؟
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م )3( �ی امو�ز �ی �ب

اده ا�ز  �ز ا اس�ت اردس�ت �ب ده و �ز ا�ب �ز �ت او�ت سش �ز ال، �ت �ت رد ردس طوطی و �ب

. ه اس�ت �ز�ش �ترار �گر�ز�ت د و �ر�ز �ت ا مورد �ز �ب �ی �تی �ز �کا�ی

ا�به  م�ش موارد  �برای  ی  �ت �رم�ش د  وا�ز می �ت �زها  �آ ٔه  �ب �ی �ت �ز ه  �ک ا�ت  �کا�ی ه  ا�ین �گو�ز �به 

�زد. م�ش�یل« می �گو�ی د، »�ت ا�ش �ب

�کرد.  ل  �ت �ت م�ز زی  � روسش �به  را  م  اه�ی م�ز اری  �ب��ی وان  می �ت م�ش�یل«  »�ت کمک  � �به 

ه  �گر�ز�ت هره  �ب ار  �ب��ی ل  م�ش�ی �ت ا�ز  ود  �ز زی  ا� عر�ز و  ال�تی  احز م�ا��ب  ان  �ی �ب �برای  ا  موال�ز

�زد.  ه ه��ت ا�ز ل های �اده و �ام�ی ان ها وم�ش ��ب داس�ت م�ش�یل ها، ا�ز ن �ت . ا�ی اس�ت

آورده اند که ...
ىکى از معارىف، گوسپندان داشت و هر روز شىر آن گوسپندان بدوشىدى و آب بسىار 
بر آن رىختى.] شبان [ گفتى اى خواجه خىانت مکن که عاقبتِ آن وخىم است. خواجه بدان 
التفات نکردى. روزى گوسپندان در دامن کوهى بودند. ناگاه در آن کوه بارانى عظىم آمد و 
سىلى روان شد و جملٔه گوسپندان را ببرد. شبان به نزدىک خواجه آمد، خواجه گفت: چرا 
گوسپندان  را نىاوردى؟ شبان گفت: آن آب ها که با  شىر مى آمىختى جمله جمع گشت و سىل 

شد، بىامد و گوسپندان را برد تا عاقالن را معلوم شود در خىانت، برکت نىست.
محّمد عوفى
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�یم �ن
�ن �ک ح�ن

د راه را �ی �ن �ب �ن �آ

ی ر�د م گار  �ن ه  �ک ن  �ی را،  ه راه  د  �ی �ن �ن �ب  ی ر�د�آ م هار  �ب وی  �ب را  �با�ن  د  ده�ی ده  مرش

را  هار  �پ ده  َمه  ن  �آ را،  ار  �ی د  ده�ی ی ر�دراه  م ار  �ش �ن �نور  او  �ن�ش  �نور�ب ر�ن  رن 
ک

�

هان له ای ا��ت   رد �ب �عن سمان ، عن ده ��ت �آ  �ش
ک

ا� ی ر�دحپ م ار  �ی ٭   َ�ت �ب ْ َ��ن د،  ی دم م �ک  م�ش رو  �ب ع�ن

ی ر�د را�ن م م و �پ �ش �پ ی ر�د،  �با�ن م ی ر�درو�ن�ت  م ار  �ن
�ک به  � َمه  ی رود،  م اره  �ن

�ک به  � م  �ن

ی رود م نه  ا� �ن�ش سوی  ی رود،  م نه  روا� ر  �ی ی ر�د �ت م کار  �ش �ن  ه  سش �پ�؟  م  ��ته ا�ی �ش �ن ه  �پ ما 

د �ن
ی �ک م ام  �ی �ت �رو  د،  �ن

ی �ک م �الم  ی ر�د�با�ن  م سوار  ه  �پ �ن �ن ی رود،  م اده  �ی �پ ه  رن ��ب

د!  ی �نور�ن م را�ب  �ش ه  �پ ا  �ت سمان  �آ ان  �ی لو�ت ی ر�دحن مار م ل �ن د، ع�ت را�ب و م��ت �ش روح �ن

ی ا��ت �نوی ما اُمسش وی ما، حن
به �ک ی � رس ون �ب ی ر�د�پ ار م �ب رد و �ن

گ
وی ما، �

�ت و �گ �ن ه �ن لگ ان �ک �ن

م� ا�ت سش �ّ�ی رن  ا�ن عن

٭ َعَلم، پرچم
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فصل سوم: ادبّىات پاىدارى 
اهداف کّلى فصل: 

1. آشناىى با مسائل و جلوه هاى اساسى ادبّىات پاىدارى
2. آشناىى با نمونه هاىى از ادب پاىدارى

3. آشناىى با برخى از شاعران و نوىسندگان برجستهٔ ادب پاىدارى
4. تواناىى انجام فّعالّىت هاى ىادگىرى
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داری ا�ی ا�ت �پ �یّ مدی �بر اد�ب رد�آ

ده  د�ی امعه ها  حب و  مّ��ت ها  همٔه  �ز  ار�ی �ت رد  الم،  طز ام های  �ز �ز و  داد�گری ها  �ی �ب �برا�بر  رد  گی  ادل ��ت ا�ی

د،  گا�زگان �برمی �ز�یرز �ی او�ز �ب �ب ا �ت �ی �ی داد داحز �ب ا عوامل ا��ت ه �ب ار�ز امعه �به م�ب ا حب ود. ه�زگامی �که �یک مّ��ت �ی می سش

داری رد �برا�بر  ا�ی ه و �پ ار�ز �زها دعو�ت �به م�ب وع ا��ی �آ گ�یرد �که مو�ز هره می � ی �ب ه ها�ی �ت وسش ا�ز �روده ها و �ز

 » اوم�ت ا »اد�ب م�ت داری« �ی ا�ی ا�ت �پ �یّ ه ها را »اد�ب �ت وسش . ا�ین �زوع �روده ها و �ز داد�گران اس�ت �ی �ب

�زد. می �گو�ی

 : د ا�ز ار�ت ا�ز ر�ین م�أ�ل ع�ب داری« ا��ی �ت ا�ی ا�ت �پ �یّ رد »اد�ب

ن کال�ت �آ ز�تی ها و م�ش حّمل سح �ت
ه و  ار�ز 1. دعو�ت �به م�ب

داد�گران  �ی هرٔه �ب داد�گری ها و �تصو�یر �پ �ی ان �ب �ی 2. �ب

گی ادل �ز ادی و �آ �ز ا�ی�ش �آ 3. س�ت

م��تّمر  ٔه  ار�ز م�ب و  همدلی   ، وحد�ت  ، ال�ش �ت ورد  ره �آ �که  ی  �یرو�ز �پ ن  رو�ش �ت  ا�ز دادن  ان  �ز�ش  .4

. اس�ت
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ّ�ت مردم �وم�ی م م�ز رس�ی 5. �ت

ادی �ز هدای راه �آ ار�ز و �ش ا�ی�ش مردم م�ب �ت و س�ت ر�گداسش رز
6. �ب

ا�ت  �یّ اد�ب ّدس،  م�ت اع  د�ز �ت �ال  ه�ش ا�ت  �یّ اد�ب را رد  داری  ا�ی �پ ا�ت  �یّ اد�ب زمو�زه های  � ن  ه�تر�ی �ب

م،  �گر�ی �ز داری �ب ا�ی ا�ت �پ �یّ ر �به اد�ب دی وس�یع �ت ا د�ی . ا�گر �ب ا�ز�ت وان �ی �ین می �ت ور های امر�یکای ال�ت ل���ین و �ک�ش �ز

د  داد�گران را م��کوم �کرده ا�ز �ی داد�گری و �ب �ی ، �ب �ز ار�ی ی �که رد طول �ت �گ�یرز ورا�ز ه های سش �ت وسش همٔه �روده ها و �ز

واه�زد �بود. داری �ز ا�ی ا�ت �پ �یّ ِء اد�ب رز د، �ب ادگان را س�توده ا�ز �ز گی و �آ ادل �ز و �آ

د. م �ش واه�ی ا �ز �ز سش اوم�ت �آ ار اد�ب م�ت �ش ی ا�ز �آ ه ها�ی زمو�ز ا � �زده �ب �ی   رد طول ا�ین �ز�ل و �ال های �آ
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�تم ردس ه�ش

لک�زد ادی می �ش �ز م �آ ی �که رد �ز��ی گل ها�ی

ّدس  �ت م�ت �وه های �زه�ز �وه ای ا�ز حب ع و حب ا�ی اران و�ت عه ا�ز هرز �یر، �یک وا�ت ٔه �ز �ت وسش �ز

های �ت�بل ا�ز  ور رو�ز اد�آ اس�ت و �ی ا حز و�ی�ش �به �پ ور �ز ادی �ک�ش �ز الل و �آ �ت مّ��تی اس�ت �که �برای اس�ت

ام امام )ره(، رو�ز های  �ی ام و �پ زی رو�ز های �ت�ی ع� ؛ �ی ال�ب ا�المی ا�یران اس�ت ی ا�ز�ت �یرو�ز �پ

ار  ور و �ر�ش رسش ادی، رو�ز های �پ �ز ال �آ دگان س�بک   �ب ر�ز ن �پ و، ا�ی ان ��ت �ب �ز عرو�ب مردان و �ز

ل ا�مد،  الل �آ اد حب ده �ی �ز ور« هم�ر �ز م�ین دا�ز�ش ا�زم »س�ی ��زدٔه معاصر، حز و�ی �کوه.  �ز ار و �ش �ش ا�ز ا�ی

. اطرا�ت را �ش�ب�ت �کرده اس�ت ال�ب ا�المی ا�یران، ا�ین حز ی ا�ز�ت �یرو�ز �زد رو�ز �ت�بل ا�ز �پ �پ

ان  مارس�ت �ی ون ا�ز راهرو های �ب ل �برای اهدای �ز ِی طو�ی �ز ؛ ��ز دو رد�ی �ب �ت سش �اع�ت ه�ش

هران،  گاه �ت �وی دا�ز�ش �زد: حب زی. می �گو�ی ا� دحام٭ اس�ت و مهر�ب ان ادامه دارد. ا�ز ا�ترحز ان �ب ا�ب کمر�ک�ش �ز�ی ا � �ت

ان   مارس�ت �ی �ب وارد  و  د  �ی می �آ ان  �یر�ک�ش �ش �آ م�بوالسی  �آ  . اس�ت اد  �ی �ز �زمی  �ز و  د  ده ا�ز �ش ه  �ت �ک�ش �زر  �ز هل  �پ سی 

�ور�ت  روی  اّما  دارد  �ز رو  �به  ر�زگ  ود�ش  �ز ؛  اس�ت �ش  دو�ش روِی  زی،  وا� �ب �یرمردی،  �پ ود.  می سش

ز�زد و  ا� اس�ت می �ب ک�ز�زد، س�ی �زد، ردددل می � �ز ا هم �ر�ز می �ز �ب و. همه  د �ت ه. می رو�ز ��ت
ون َد�َمه٭ �ب وان �ز �ب

د و  ی رو�ری دار�ز ن ها �ب��ز �زد. �ز �ی��ت تی �ز ک�ی و �کراوا� ان �ز �پ �کدام�ش �زد. ه�ی ار �برای امام می �گو�ی �ز �ت ا�ز ا�ز

وا�زمردا�زه �رد  ا�ب � �ز
وان »هوا �ب ول ا�ز 1، �به �ت ار اس�ت ارحپ د: حپ ا�زمی می �گو�ی . حز �پ ی ه�ی ارد و �ب��ز ی حپ �ب��ز

م�ین  اها را �به �ز ان ِ هم وط�زم �پ �ب ر�ک �ز وان های �ت د �که �ب �ت �ی�ش می ا�ز �زد رو�ز �پ ی �پ ما�ی �ی ادم �به راه     �پ «. �ی اس�ت

د  �ز رز
ر �ب �زد�ت ��ب ها �ت د �که �ت د�ز �ب می �ش د و مو�ب د�ز وا�ز کی �رود می �ز ر  ل �ت های �گره �کرده، �ت ا م�ش ز�ت�زد و �ب می �کو�

ود�ش  کمی ا�ز �ز ده؛ ر�ز�ی�ت�ش � 2 �ش �ت ل�ب�ش س�برز �ش ه �پ ا�ز اده، �ت ��ت ر ا�ز من ا�ی �و�ت زی �که حب وا� ود. �ب ده سش و �رما را�ز



�تم«.  وسش ل�ز�زم را �ز مارٔه �ت ل و �ش ام�ی ام �ز ام و �ز �یک �ز ا ما�ش کمم �ب � �  روی �ش د: »ص�ب ، می �گو�ی ر اس�ت ر�گ �ت رز
�ب

د  ه�ی �تم؛ ا�گر �ش اسش م �گدز �ب �ی و �ب �زاس�زامه ام را �ت دم و سش وا�ز هاد�ت �ز د: »من دو رلکع�ت �زما�ز �ش ر�ز�ی�ت�ش می �گو�ی

ان  مارس�ت �ی �ب ا�ز   ، اس�ت �ز�ش  �ت ا�ک��تری  حز ن  �ش کا�پ و  دارد  �بور  ل  ��ب�ی �که  ی  اال�ی ��زد�ب �ب وان  �ب دم...«.  �ش

ا�ین  می دهد،   � �ی وصز �ت ر�ز�ی�ت�ش  د.  گ�یر�ز می � را  �گر  همد�ی دس�ت  ده،  �ی �پوسش �ترمرز  ن  �ش کا�پ ر�ز�ی�ت�ش  د.  �ی رد می �آ

، گل  و�ز�ش )-O( اس�ت �که �ز زی  وا� ؛ �ور�ت �ب و�ز�ش )-O( اس�ت ون داده؛ �ز �که �ز اِر سوم اس�ت  �ب

�به  ون  �ز واه�زد.  می �ز �یک  �ز�تی �ب�یو�ت �آ و  ده  وا��یوِم  و  �یر  سش و  ه  �ز�ب »  �پ د:  می �گو�ی دارد.  �ت�ب  ا�زگار  ه3؛  دا�ز�ت ا�ز

ّن  �ی ِد مرز �ی ا رو�پو�ش س�ز ان �الی �ب ک�ز�زد �که...«. مرد م�ی ودی ا�الم � ک�زم، �به �ز �کر می � د. �ز زی دار�ز ٔه  کا� دا�ز ا�ز

�یر  م ...سش زی دار�ی ٔه کا� دا�ز ون �به ا�ز د: »�ز �ز د و داد می �ز �ی �یرون می �آ ان �ب مارس�ت �ی ون ا�ز رِد �ب ه های �ز �به للکّ

��زد�گوِی دس�تی �به د��ت�ش می دهد. د و �یک �ب �ی ا�ب می �آ �ت ا سش �زر �ب و....« �یک �ز

ک��ت ها  ورس�ی �زد؛ مو�ت �ز �ین ها �بو�ت می �ز ز�ت�زد. ما�ش وان دوان دوان �به راه می ا� �یر و �ب ن و مرد و �پ �ز
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ه های  ��ت
ا �ب ، �ب ه رد دس�ت �ز�ب ه های �پ ��ت

ا �ب �یر، �ب ا�ک�ت های سش ا �پ د �که �ب ک�ز�زد. طو  لی �زمی �ک�ش ا�پ  �دا می � ا�پ   �ت �ت

دا  �ی �یک �پ �یو�ت �ز�تی �ب د. وا��یوِم ده و �آ گاه ها �برمی �گرد�ز زروسش ه ها و � ا�ز ا�زه ها، داروحز ده ا�ز حز وری �ش دوا، �بمع �آ

ر�گ  رز
�ب مارد�ب �ز ؛ وا��یوِم �پ ه د��ت�ش اس�ت �ی�ش ان ا�ز راه می ر�د؛ �یک �ش �ز زی �ز�ز� �ز وا� د. د�ز�تر �ب �کرده ا�ز �ز

ه ها  ا�ز دواحز اس�ت  مم�کن   ، اس�ت ل4  �ت�ت رو�ز  ه  �ز�ب �ش زردا،  � �زر  �آ ه؛  �ت اسش �گدز ک�زار  � �برا�ی�ش  ا  �ت دو   . اس�ت

د. ا�ش ه     �ب ��ت
�ب

رِد  ان  مارس�ت �ی �ب کی های  � د�ی �زرز �بود.  م  ال�ز �ز  �ی �زمی ها  �ز �برای  هر�یور(  �ش  17( �گر  د�ی �ین  و�ز �ز معٔه  �ب ن  �آ

و  �کرد  الی  حز را  ال  �ز�پ
�ی و  ، داد  �ت ال داسش �ز�پ

�ی �ز رد  �ی ه  �پ �بود؛ هر  زی  ارم� ا�زم  حز دم.  �ز را  زی  هموط� ٔه  ا�ز حز

ه  ه�زدوا�ز �ب  دم: »�آ رس�ی �پ ورم«.  می �آ ان  �ت �برا�ی �ب��ت  �که  �ز  : »�ی لگ�ز�ت �کرد.  ر  �پ �ب  �آ ر�ز های  طز ا�ز 

ان  مارس�ت �ی �ب ه �به  �ب ه�زدوا�ز ار�پ �آ �زد �پ �ز و �پ ر ا�ز �ی ال�گن های �پ د �که هم�ا�یه ها�ی�ش �ب �ی لک�ش د؟« طو  لی �ز دار�ی

د. ورده �بود�ز کم�پو�ت �آ ه و � و�ب ان هم سو�پ �ب ا�ش �زد�ت د و �پ مد�ز �آ

د.  ان5  �بوده ا�ز ود�ش ن هم ا�ز مردمی �که �تمام �مر رد ال�ک �ز ده؟ �آ ا د�ی �ب کی و �ک زی  ها را ل ا� ا�ین مهر�ب

ود�ش  د و �ز ا�ش �ب �یررس �ز ا رد �ت �ب �ت وی �آ زی هل داده �بود�ش �به طر�ز �ب وا� �ر �ب �زاسم �که �پ د�ز�تری را می سش

زی �که �به  ا� ا�ز ا �ر�ب د �ت ده ا�ز �ی راسش �ز �ت �ی ان را ا�ز �ب �زاسم �که �ر�ش اری را می سش وان های �ب��ی ورده �بود. �ب �یر �ز �ت

د ... . د، �و �زرو�ز ده �بود�ز �زاه�زده �ش مردم �پ

 . ر اس�ت ده �ت �ز �برا�ز �برا�ی�ش  �ر  ا��ب سش می اس�ت و �ت �ی �ر عطز ه رد دوران ما روی می دهد، سش �پ �ز �آ

مان  واه�زد داد �که »ا�ی ا �ز وع ا�ز�ش . �بعدها مع�ّم ها مو�ز ا�ب اس�ت �ر �ز د؛ سش �گرد�ی ی�ز �ز ه و رد� ا�ز�ی ال �ت �ب د�ز

�زگ؟« �ز ا �ت ر اس�ت �ی مهم �ت

�ز  ار�ی �ت ده رد  �ش �ش �کو�ش �زد  �که هر �پ م  ور�ی �برمی �ز اسی  ان س�ی ار�ز �به م�ب ار  �ب��ی ه  ورمان �پ �ک�ش �ز  ار�ی �ت رد 

�ی�ش ا�ز  ارسی �پ ا�ت �ز �یّ �زد. رد ه�زر و اد�ب ا�یران، رد اد�ب دا ه��ت �ی د و �پ ور دار�ز ز�ت �صز ک�ز�زد اّما سح ان � گم�ش �
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ل ار�الن  ای �ترز �یر �پ ُه �کرسی �زلک را ا�ز �ز د »�ز م �که سعی �کرده ا�ز ور�ی عداد معدودی �برمی �ز ّ�ت �به �ت روط�ی م�ش

ه  ار�ز ان م�ب ای حب �پ ا  �ت �که  ی��زده  و� �ز اعر و  امه �زگار و �ش �ز ار رو�ز �ب��ی ه  �پ ّ�ت  روط�ی �زد6« و رد دوران م�ش لک�ش �ب

�ار  ه �ت ا�ز حز�ت
�ب وسش . �ز لک�ز�ت واه�زد �ش ار گل ها �ز د، �ب��ی ادی می و�ز �ز م �آ ان �که و�ت�تی �ز��ی ن �ز�ش ن �به �آ

د و ا�ی �کرد�ز

ا  �ب د و  د�ز �ار ر�ا�ز �ت �به  ود را  اری �ز �ب��ی اد و ه�زرم�زدان  �ت ا�ز ال�ب راه  �به طر�ز ا�ز�ت ّر مردم  ع ا���ی �ر   �ی

ان �کرد. َ�زَِ� مردم �گرم�ش ا�ز�ت و هُرِم٭  �ز گی �ی � ��ب مردم هماه�ز ا �ت ان �ب ��ب�ش �زد و �ت ��ت مردم �ز�ش

 ، ا م�ر�ز�ت م. �یک طرّاح �ب �ت می �بر�ی م و لدزّ ور�ی ه �برمی �ز ا�ز ام های �ت امه ها �به �ز �ز ا�ین رو�ز ها رد رو�ز

�یون داده �بود و من ��ز �کردم و و�ت�تی امام  رز
�و�ی رِم �ت �ت �کردٔه �آ �ش ِر �به هم �پ �ی ا سش ِ دو �ت �زگ �به دس�ت �ز دو �ت

زی �کرد.  �ب ده� �ور �به گل ها �ک م �که ح�کوم�ت �پ د�ی د �که د�ی �یر ها داده �بود�ز ا گل �به دس�ت سش مد، دو �ت �آ

ا�ت  ار�ز هاد�ت ها و م�ب دوارم �ما�ه ها و �ش د رد دل دارم. ام�ی ار ام�ی ار د�ا �بر ��ب و هرز هرز

اد! ا�ین  و�ش �ب گی �ز دام و دل های هم� د. ره�بر م��ت ا�ب �ی وِر کام �ب ه ای رد �ز �ب �ی �ت زی های مردم �ز ا� ز�ش ان � و حب

ه و  ی�ش د� ک�زم �که گل های ا�ز دوارم و د�ا می � د. ام�ی زی ا�ز ی�ز ا�ز�ا� ر� اد �ش ی ا�ز �زرش ا�ی ر�ی �یر �آ ه عز ی �پ ا�ی ر�ی ه �آ مردم �پ

�یّ�ت  ادی و �دا��ت و ام�ز �ز اعٔه٭ �آ د �برای ا�ش ا�ب �ی ا�زون، ا�اسی �ب د و �ت لک�ز ، �زرمن �زرمن �ب�ش ِر �بر ��ت
�کّ �ز �ت

ن را ادامه  د، �آ ه ا�ز ا�ز�ت ان را �ی ود�ش ک�زم �که ه�زرم�زدان ما �که راه �ز دوارم و د�ا می � . ام�ی وا و دا�ز�ش �ت و �ت

�م و  د و �ت ا�ش ده �ب �ی �ب �ک�ش وای مردِم ر�ز �زها، �آ د و �دای �آ �پ �ت �ب ��ب مردم  ا �ت �ب �زان  همحپ
ان  ��ب�ش ده�زد و �ت �ب

ه و دل �رد  ک�زم �که �ز��ت دوارم و د�ا می � رز �به راه ��ت �زرود. ام�ی ان �ب ٔه م�ال��ش �ی�ش ه�زگ و �ت �م مو و �آ �ت

مان را  عارها�ی د�یک �کرده و سش مان را �به هم �زرز ادگاِر �ترون اس�ت و دل ها�ی کی �که �ی �تر  ل �ب م�ش م و ر�ز و�ی �ز�ش

زی   ا� مهر�ب اّما  �بر�د  ان  ا�ی �پ �به  ده،  �ی �ز�ش �ب و وحد�ت  وام  �ت و  �کرده  ّکل  م�ت�ش را  ه  ار�ز م�ب ه�ت  �ب و  �کرده  واحد 

�کران و  ن �ز ا�ز همه، رو�ش �ی�ش  �ب و  ما  همٔه  �زر�د.  ام٭   �ز�ت �به  �پ گاه  ه�ی �ت ها  سش �گدز و  گی ها  � ��ت
دل ها و هم �ب

�یر �که مردم  دز س�ی�ب �پ ِر �آ دز �ب ن  گی �به ا�ی دل ی و مرّو�ت و �اری ا�ز عزر�ب �ز ا دل سو�ز ��تی �ب
ا�ی �ب ه�زرم�زدان 
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د  ور و هوای �الم �بر�ا�ز ا�ک و �ز �ب �پ د، �آ اری �کرده ا�ز �ی �ب ن را �آ ان �آ ود�ش ون �ز ا �ز د و �ب ده ا�ز �ی اسش ا�یران �پ

ا رد�ز�تی �ا�یه �گ��تر �گرد.  �ت

همن 1357           �ب
هان،  ک�ی امٔه � �ز ل ا�ز رو�ز    �به �ز�ت

�ته ا�یم �ن و�ی �آ رد  �ب  �ش اه  ��ی و  د�ی م �با  �ته   ا�ی �ن ر�ی �نون  �بادٔه  ل�ت  �ن ردکام 

د و�ی�ی �ب را  ما  ان  �ن�ش سحر  �باِد  ما�ن  �ته   ا�ی �ن م�ی رد �آ ح  ص�ب  �ِ �نَ�نَ ا  �ب ما 
ی �ن ن �س�ی �س

توضىحات
1. نام هشت روز زمستان که چهار روز آن آخر چلّٔه بزرگ )هفتم تا دهم بهمن( و چهار روز آن اّول چلّٔه کوچک 

)ىازدهم تا چهاردهم بهمن( است؛ از هفتم تا چهاردهم بهمن ماه . 
2. به سّن نوجوانى رسىده، پشت لبش مو روىىده. 

3. صورتش سرخ شده است. 
4. شنبه روز عاشوراست؛ عاّمٔه مردم روز عاشورا را روز »قتل« گوىند. 

5. در فکر زندگى روزمّرٔه خود و مشکالت خوىش بوده اند. 
6. گردن کشان را از قدرت بىندازند؛ از تخت به زىر کشند. 

اشاره دارد به اىن بىت از سعدى: » چه حاجت که نُه کرسى آسمان ــ نهى زىر پاى قزل ارسالن« که در اعتراض 
به اىن بىت ظهىر فارىابى: » نُه کرسى فلک نهد اندىشه زىر پاى ــ تا بوسه بر رکاب قزل ارسالن دهد« سروده شده است. 

خودآزماىى
1. نوىسنده کدام واقعٔه روزگار ما را به شعر مانند کرده است؟  

2. جملٔه »اىمان مهم تر است ىا تفنگ« را با جملٔه »خون بر شمشىر پىروز است.« مقاىسه کنىد و دربارٔه آنها ىک 
بند )پاراگراف( بنوىسىد.   

3. منظور از »گل هاىى که در نسىم آزادى مى شکفد« چىست؟  
4. منظور نوىسنده از »هنرمنداِن بسىارى خود را به قطار رساندند« چىست؟  
5. نوىسنده هنرمندان را مقّدم  بر مردم مى داند ىا مردم را راهنماى هنرمندان؟  
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ه  ها،  �ت وسش ی �گ��ترده رد �ز ا�ب �ت ا�ز ال�ب ا�المی، �ب ی ا�ز�ت �یرو�ز زی )ره( و �پ � �کوهم�زد امام �زم�ی �ت �ش �گ�ش ا�ز �ب

 . ه اس�ت �ت ار ه�زری داسش �ش �روده ها و �آ

ام�ین �پور«  »�ت�یصر  معاصر  اعر  �ش ا�شر  رود«  ِل  م�ش مه،  �ش �پ ِل  »م�ش ا�بِ  ک�ت � ا�ز  ه  �بر�گر�ز�ت �یر  �ز �ر  سش

ا  ن �ب ک�زد و �پ� ا�ز �آ م می � رس�ی ال�ب را �ت ار�یک �ت�بل ا�ز ا�ز�ت ای �ت �ز دا �ز �ت اعر ا�ب �ر، �ش . رد ا�ین سش اس�ت

د. زی را �به �تصو�یر می �ک�ش � �ت امام �زم�ی �گ�ش ا�ز « �ب ر�ت ور ا�ز �ش ا�ب�ش �ز �یر »�ت ع�ب �ت

د �ی ّ� �نور�ش �ن
ود ران �ب

ک
ی � ی �ب �ب �ب ، �ش �ش

اره1 اره �پ سمان �پ ر �آ �ت د�ن

ره  �ی رد و �ت  ها �ن
گ

ر� �ب

ود ان �ب رن صل �ن صل، �ن �ن

اره هر ��ت

ار � �نورده ای �ت �ر�ن �ن

ود سمان �ب �ٔه �آ رد دل ص�ن

                                    ٭ ٭ ٭

ی2 ها�ب ی �ش ه گاه ر�پ
گ

�
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سمان را �ب �آ �ت های �ش م�ش

د ی �ش د و م�و م ی �ن � م ود �ن �ن

�ود ن هوای مه �آ �با�ن رد �آ

ره �ی ر �ت ی ا�ن ا�ب ن ها�ی
ک

� 
ک

ا� �پ

رد
ک

ی �  م
ک

ا� د را �پ �ی ّ� �نور�ش �ن

                                    ٭ ٭ ٭

د �ی ا�ب ر�ت �ت هان �نوری ا�ن �ش ا�گ �ن

د  �ی �نون �نور�ش

د �ت �ن �ن ی رد سش �تسش �آ

ا��ت رحن ر�ت �ب مردی ا�ن �ش

د  سمان را ور�ت �ن �آ
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توضىحات
1. آسمان )خوبى ها و پاکى ها( مانند دفترى بود که آن را پاره پاره کرده باشند.  

2. »شهاب«  استعاره از مبارزانى که مى درخشىدند اّما به زودى آنها را خاموش مى کردند )مى کشتند(. 

خودآزماىى
1. در شعر خّط خورشىد، چند نماد ىا نشانه را مشّخص کنىد و مفهوم هر ىک را بنوىسىد. 

2. اىن شعر در چه قالبى سروده شده است؟ 
3. دو نمونه »تشخىص« را در شعر بىابىد.

4. ىک بند )پاراگراف( دربارٔه اىن مصرع بنوىسىد:
»آسمان را ورق زد.«

5. دو بىت از شعرهاى اىن کتاب را که داراى آراىٔه » مراعات نظىر« باشد، انتخاب کرده و بنوىسىد.

م )4( �ی امو�ز �ی �ب

د، رد  اط دار�ز �ب �زاس�ب و ار�ت و�ی �ت ا هم �ز موعه ای ا�ز ک�ما�ت را �که �ب اعر، محب ا�گر �ش

اده  �ز �یر« اس�ت طز را�یٔه »مرا�ا�ت �ز م �که ا�ز �آ �ی اورد، می �گو   �ی �ی �ب و�ی�ش  �ر �ز تی ا�ز سش ا� �ی ا ا�ب �ی�ت �ی �ب

�زد  اعر ا��الحا�ت و ک�ما�ت مدر�ه ای ما�ز د، �ش �ی ورسش ّ� �ز �ر �ز ؛ م�شاًل رد سش �کرده اس�ت

ش�یر  ٔا� ی و �ت ا�ی �ب �ی ورده و �بر �ز ا هم �آ �زد �ب ا�ک �کن و ... را رد �یک �ب دن، �پ � �ز ، �ز �ب �ت سش م�ش

 . وده اس�ت زرز ود ا� �ر �ز سش

د: ده ا�ی وا�ز �ز �ز �یر ا�ز حا�ز �ر �ز ه رد سش �ت سش را�یه را �ال �گدز ن �آ
زمو�زه ای ا�ز کار�برِد ا�ی �

ن �نواهد داد به سم ی � �ت �ی ام ع�ت وان حب دار�ن ران �نواهد �ش
گ

� �ت �ن ا�ی �ت به سش � �
ر�گ م �ن �ش �پ

�زد،  ی ه��ت ام گل ها�ی �ت �که �ز ا�ی �ت وان، �من، �زر�گ� و سش �ین ارعز ، �ب �ی�ت ن �ب رد ا�ی

ی  ا�ی �ب �ی ود، �بر �ز اده سش �ز ا اس�ت ه و �به حب را�یه، ه�زرم�زدا�ز ن �آ
ود دارد. ا�گر ا�ز ا�ی �یر و�ب طز مرا�ا�ت �ز

د. ا�ی زرز �ر می ا� ی سش گ�یرا�ی و �
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�یم �ن
�ن �ک ح�ن

و دارم ... م �ت �تم �ن �ن لگ

د  �ی م�ت �ر�آ �ن ا  �ت �ن لگ دارم  و  �ت م  �ن �تم  �ن دلگ �ی ر�آ �ب ر 
گ

ا� ا  �ت �ن لگ و  سش ن  م ماه  ه  �ک �تم  �ن لگ

امو�ن �ی �ب ا  و�ن رسم  ان  مهرور�ن �ن  �تم  �ن دلگ �ی ر �آ م�ت
ن کار �ک ا �ن �نو�ب  رو�یان ا�ی �ت �ن لگ

دم �ن �ب �ب ر  �ن �ن راه  ا��ت  �ن�ی ر  �ب ه  �ک �تم  �ن دلگ �ی ر �آ
گ

َرو��ت او ا�ن راه د�ی� �ب ه �ش ا �ک �ت �ن لگ

رد
ک

� عا�مم  مراه 
�گ �ت  ل�ن �ن وی  �ب ه  �ک �تم  �ن د لگ �ی �آ ر  ره�ب هم او�ت  ی  دا�ن �ب ر 

گ
ا� ا  �ت �ن لگ

د رن �ی �ن ح  ص�ب �باد  رن 
ک

� ی  هوا�ی ا  �نو�ش �تم  �ن دلگ �ی �آ ر  د��ب وی 
�ک رن  

ک
� ی  م �ن��ی �ک  �ن�ن ا  �ت �ن لگ

�ت �ش و �کُ ر�ن به �آ ه �نو�ش لع��ت   ما را � �تم �ک �ن دلگ �ی �آ رور  ده �پ �ن �ب کاو  ن 
ک

� ی 
گ

دل �ن �ب و  �ت ا  �ت �ن لگ

م صلح دارد ی عرن
ک

م�ت ل �تم دل ر��ی �ن دلگ �ی ن رد �آ ِ �آ ا و�ت�ت � �ت
وی �با �ک

ا ملگ �ت �ن لگ

د م ون �ر �آ ه  �پ دی  �ک ر�ت  د�ی مان ع�ش �تم  �ن �ن لگ

د �ی صّه هم �ر �آ ن �ن �ن  «  کا�ی مو�ش »  حا�ن ا �ن �ت �ن لگ

�ن حا�ن
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ردس �زهم

�ت  اران �ّد�ی �گرز دم�ت ه( ا�ز حز لکّ ٔه �ز هاد�ت 1372 رد م�زط�ت زی )م�تولد 1326 ــ �ش � و�ی ی �آ �ز ّد مر�ت د س�ی ه�ی �ش

امه های  ر�ز
موعه �ب وان �به محب ار او می �ت �ش ّلٔه سوره  �بود. ا�ز �آ �یر م�ب �م �ا�ز و �رد�ب ز�ی ال�ب ا�المی ا�یران، � ا�ز�ت

�یر  �ز ٔه  �ت وسش �ز �کرد.  اره  ا�ش  » »�را�ب و   »� ز�ت � ی�ت  «، »روا� �ی�ت�ت »ح�ت ده ها«،  �ی رز
ان �گَ »حز زی  �یو� رز

�و�ی �ت

ا�ز  او  ون  م�رز و  �گرم  ا �دای  �ب همراه  �که  اس�ت   »� ز�ت � ی�ت  �م های »روا� ز�ی � ا�ز  کی  � �ی م�تن  ا�ز  زمو�زه ای  �

د. �ز�ش می �ش �پ
مهوری ا�المی ا�یران،  مای �ب س�ی

�کن ادالن ��ز �ش رد�ی

درود ٔه ارو�ز �ی همن 1364 حاسش �ب
م  �ی��ت عزرو�ب رو�ز �ب

اری می �گردد  درود حب ٔه   ارو�ز �ی م�ین ا�ز هم�ین حاسش �زِی �ز ار�ی ر �ت
د�ی �ت ی �ت و �گو �ی ود و �ت د�یک می سش عزرو�ب �زرز

ام  �ب �ت ا�ز�ان ها �به ا�ز عالی اس�ت �که ا�ز طر�ی اری �ت ٭ �ب �یّ�ت ، م�ش �ز ار�ی ؟ �ت رز ا�ین اس�ت و م�گر �به راس�تی �ب

ٔه  �ی ک�زون رد حاسش ی �که   ا� ّه ها�ی �پ د؛ هم�ین �ب ا�ب �ت می �ی ح�تّ �ت
ان  وا�ز لٔه ا�ین �ب م�ین �به وس�ی زردای �کرٔه �ز �زِ � ار�ی می ر�د و �ت

د. �ز ا�ز �ت من �ب ��ب د�ش ا �به �ت �زد �ت �ب ه��ت ر سش طز �ت ا�ت م�ز �ی �ت ا ا�ش د و �ب مده ا�ز درود �گرد �آ ارو�ز

ٔه  �ی ان های حاسش �زل��ت ان �ز ، رد م�ی ا�ت �ب ه های �ز ��ی�ت �تو و حب �پ �تی و  �ش �کو�ه �پ ا  �ب ماده و م�ّل�،  �آ ّه ها،  �پ �ب

د و  گ�یر�ز و می � ی ها و�ز ک�ز�زد. �ب��ز ار طی می � �ز �ت ِ ا�ز و�ش ان �ز ا�ی �زر�ین �ا�ا�ت رو�ز را �به سوی �پ درود، �آ ارو�ز

�گر ا�ز  ی د�ی د. �ب��ز ب�زد�ز زی می � ا� �ی�ش أ�ران �کر�بال« �بر �پ د » �ز ه ا�ز �ت وسش ان �ز ی را �که رو�ی�ش �زد ها�ی زی �ب ا� �ی�ش �گر �پ ی د�ی �ب��ز

و�ی�ش  گی �ز دل �ز ای �ز د و �را�پ ی می کاو�ز ا�ز ا وسواس �یک �ت و�ی�ش را �ب ٔه �ز �ت سش د و �گدز ه ا�ز ا�ز�ت تی �ی �و� ٔه حز ّه ها �گو�ش �پ �ب

د اّما وای ا�ز ��تّ ا��زاس...«  �ز�ش دا می �ب ه را حز و�ی��زد: »��تّ الّلٰ امه می �ز ک�ز�زد و وصّ�ی�ت   �ز ه می � را م�اس�ب
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م �کرده ای؟  �ی طز �ز امه ا�ت را �ت ّ�ت   �ز ا وص�ی �ی د؛ �آ اگاه د��ت می �ر�ز و �به �ز و �ت

ک�ز�زد و ا�ز  ده را راس�ت و ر�ی�٭  می � �زر�ین کارهای ما�ز هاد �آ ّه های مه�زدسِی �ب �پ ا�ز �یک طر�ز �ب

ک�ز�زد...  �یرز را وارسی می � �پ �ی�ب همه  �تی عحب د�تّ ا  �ب �زد و  و�ی ان را می سش �ت ها�ی�ش ا�ی �ت �گر ُسّکان دارها  طر�ز د�ی

ا �به  د �ت �زاورها �کرده ا�ز اِر سش ی را �ب �گ�ین راه �ا�ز ل س�ز لدی؟ و�ا�ی اده ا�ز ما�ک را �ب �ز و طر�ز اس�ت راس�تی �ت

، همان  ّه ها �ز�یرز �پ ک�ز�زد و �ب د �مل � ٔه   ارو�ز ا�ز ن سوی رودحز �زها را �به �آ من، �آ ّدم د�ش �وط م�ت لک��تن �ز م��ز �ش

معه و م�ِلّ کار�ت و  �ب د و �زما�ز ه ردمس�ب �زد �که هم�ی�ش ع و �اده ای ه��ت ٭ و م�توا�ز کّل�ز ی �ت می و �ب ّه های صم�ی �پ �ب

ی  و �گو�ی �زد. �ت ا�ب �گر می �ی �تی د�ی �ی�ت های معمولی ح�ت �یرز ، همٔه �پ ا و رد ا�ین �ا�ا�ت �ب �ز زی... اّما رد ا�ی �ی�
ا می �ب �ب �ز ا و �آ �ب �ز ا�ی
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ه ای. ا�ز�ت ا �به حال رد�زمی �ی و  �ت �زد اّما �ت ل�ت�ت ه��ت لگ�ز�ت حز های �ش ی ا�ز را�ز �ی�زه ها�ی حب گ�ز
ا � �ی اسش

ن  . �آ �ی��ت ن مم�کن �ز �زد �که و��ز �آ ا�ب ی می �ی ا�ی �زان ��ز ن �پ ، دل ها �آ ا�ت ا و رد ا�ین ل��ز �ب �ز رد ا�ی

دم�ت ولّی    امر.  ی اس�ت رد حز ا�ز �ب �ر�ب ،  ام�ش ه اس�ت �ت ه می کاسش رز
�ب و �زر�ب گ�زدم و �بر�ز زی �که � وا� ِی �ب ا�ی روس�ت

اور�ز  �ک�ش م�زده،  ر�ز ن  �آ �ین  �ب �ب و  ا  �ی �ب �زاسی؟  �ش �ب را  )ص(  ه  رسول الّلٰ ان  ا�ز �ر�ب واهی  می �ز ا  �ی �آ راس�تی  �به 

ادٔه  ان های دورا�ز�ت ا�ب کی ا�ز �ز�ی � گم�زام، رد �ی ٔه � ا�ز �گری رد �یک معز ن د�ی ه اس�ت و �آ اس�ت و ا�ین �یک، ط��ب

ورده  ان ها �گرد �آ �زل��ت ا، رد ا�ین �ز �ب �ز �ی��ت �که همٔه ما را رد ا�ی ن حپ ی دارد و �به راس�تی �آ زروسش �ز�یّا�ت � هد ��ب م�ش

 . �ت زی: ع�ش وا�ب را می دا� ود �ب و �ز ؟ �ت اس�ت

ن  ا�ت را رد �آ روع �م��یّ �ت�بل ا�ز �ش  ِ ا�ت �زر�ین ل��ز �آ ه  دالّلٰ ردان ع�ب
�گُ �که  ا سو�ه٭ای اس�ت  �ب �ز ا�ی

�زد �که  زی ه��ت �ک� ادالن ��ز �ش د، رد�ی �ز رز
ک می ر�ی د و ا�ش ه ا�ز و�ش �گر�ز�ت عز �گر را رد�آ �کد�ی زها �که �ی � �زد. ا�ی را�ز می �گدز

ی  ا�ی ��ت ارای ا�ی تی �ی در� �پ �ت ان ه�ی �ز ّؤه ا�هِی �آ �زد و رد�برا�بر �ت ا�ز �ت می �ر�ز ٭ و و��ش �ان را ا�ز ُرع�ب �ی دل سش

دارد.  �ز

ی؟  و�ی می �ب ه  �پ  . �ز اس�ت ار�ی �ت ّ�ی٭ همٔه  �ب �ت �ی�زٔه  �ی �آ ا  �ب �ز ا�ی و  ده اس�ت  �زما�ز �مله  روع  �به �ش �ی�ش  �ب �اع�تی 

�ین٭  در٭ و �ُ�ز ؛ �ب ر اس�ت احاصز �ب �ز �ز ا�ی ار�ی . همٔه �ت اس�ت �ب �ز ی؟ ا�ز�ان؟ ا�ی و�ی ه می �ب . �پ اس�ت ؟ هم�ین حب �ت ع�ش

. اس�ت �ب �ز ورا ا�ی و �اسش

د ک�زارٔه ارو�ز همن ماه ــ � �ب
کم  � �ی��ت و �ی � رو�ز �ب ص�ب

�ی�ب  ی عحب سش �ین رد�ز�ش �زٔه مٔوم�ز �ماِن ��ی � رد �آ ز�ت ز�تا�بِ � � ک�زده اس�ت اّما �آ اران �آ   � ا ا�ز �زم �ب �ز ه�زو�ز �ز

�ی�ش ا�ز همه  . �پ ز�ت ح زرو ر�ی من �یک �ره � ا�ی د�ش �وط د�ز ، �ز ا�ت ّٔه �م��یّ �ب رد همان �ا�ا�ت اّو��ی دارد. د�ی�ش

ّه  )س(،  �ی هرای مرصز ر�ت �ز وّ�ل �به �صز زََر�ب و �ت دن د�ای � وا�ز ، �بعد ا�ز �ز �ب ّواص ها رد  ��کو�ت سش عز
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د. ��ز  د�ز د روان �ش ن سوی ارو�ز �زاورها �به �آ �ت ها و سش ا�ی ل �ت �زگاه �ز�ی د و �آ ود�ز � را �گ�ش د و �ز د�ز �ب �ز �به �آ

� را  ز�ت هٔه � �ب مان اس�ت ــ وسع�ت �ب زی    �که حا�ل ا�ی ا� رام�ش و اطم�ی�ز ا �آ ه �ز�ز�، ــ �ب ا�ز م�زدگاِن �ت ل ر�ز طو�ی

�کن ها را  � �ش �زد. گاه �به گاه �گروهی ا�ز �ز ّدم می ر�ا�ز ِ�ّ م�ت ود را �به �ز ک�ز�زد و �ز �زده طی می � �ی ز�توحا�ت �آ �به سوی �

د...  ا�ز می �گرد�ز ه �ب رحاد�ش ی �پ �ب ی عزرور، �بعد ا�ز سش گی، �ب � گِی هم�ی�ش ع و �ادل وا�ز ا همان �ت �ا�زه، اّما �ب ا�ت زی �که �ز � �ی
می �ب

ان  هان و رد م�ی �ب �ز  ار�ی �ت �ّوال�ت  ر�ین �ت م �ت �ی م�تن عطز �که ا�ز�ان رد  ور اس�ت  لگ�ز�ت �آ در �ش �ت �به راس�تی حپ و 

�ی��ت  زی �ز ما� ه �ز ا و رد �پ �ب د �که رد�ک ا�ب ، هر�گرز رد�ز�ی ان و �ز�ز��ت ک�زد و ا�ز �ز��ی گی � دل �ز �ّول �ز �رَدمداران ا�ین �ت

ک�زد. می �

�به  ود را  �ز  ، ور٭«  اس�ت �ب »�ز �آ مّد  و  ر  رز �ب �که حا�ل  ی   ان ِگل و ال�ی م�ی ا�ز  ا�ت  �ی �ت ا�ش ا  �ب ها  �ز �آ

��زد�گوی دس�تی،  ا �یک �ب زی �ب وا� ٔه �ب ک�ز�زد. ط��ب ر�ک  می � � �ت ز�ت هه های � �ب �زد و �احل را �به سوی �ب �ت ها می ر�ا�ز ا�ی �ت

گ�یرد.  ّه ها ��وا�ت می � �پ م ا�ز �ب ک�زد و دا�ی دا م�ّطر می � اد حز ا �ی ای �ز�زوس را �ب �ز دان �بمع، �ز ون وحب هم�پ
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 ،� ز�ت �ین �ا�ا�ت � �ز��ت . ا�ز همان �ز �زگ اس�ت دٔه �ب �ی حپ �ی �ین �پ ی �به ما�ش کّ � دا م�ت �زود٭ حز ماِن �ب من رد �برا�بر  ا�ی د�ش

ی  رامسش دا، �آ اهدان حز �و�ب م�ب ٔه٭  �ت لکه رد م�ر�ک �ز �زد؛ حال �آ �ی لک��ت �برمی �آ زی �ش ال� ی �ت من رد �پ ما های د�ش �ی هوا�پ

ه مم�کن اس�ت �کسی ا�ز مر�گ  �گو�ز ده اس�ت �که حپ من ��یر�ت �ز ، ح�کوم�ت دارد. د�ش مان اس�ت �که حا�ل ا�ی

؟  وار ر�م�ت ��ت �آ   گاه اس�ت و�ی�ش رد�ب گِی روح �ز � اودا�ز ن �ک� �که �به حب ا ا�ز مر�گ می هرا�د �آ �ب �زهرا�د؟ �ک

، �به  ا�تی اس�ت �گری �که �ب ن دس�ت د�ی ا �آ ا�ز هم �ب ود، �ب دا سش و �ز�یرز هد�یٔه راه حز �ین ا�گر �یک دس�ت �ت �ز و ا�ین �پ

ا�ک ا�گر  ه �ب د، �پ ا�ش ن ��ی )ع( �ب
اس �ب اداری« ع�بّ ل و�ز م�ش�ی ن »�ت و �آ ی.و�ت�تی »ُاسوهٔ ٭« �ت ا�ب �ت هه ها می سش �ب �ب

ا �یک  م�زده ای اس�ت �که �ب ه ام و��ز حال ر�ز �ت وسش زها �که �ز � ود؟ ا�ی دا سش و �ز�یرز هد�یٔه راه حز هر دو دس�ت �ت

ان  می دهد �که  �ین دار�ش �ز�ش گ دور�ب �ز �ز . �ت اده اس�ت ��ت ور« ا�ی ک�زار »�ز الی رد � �ین حز س�ت دس�ت و �یک �آ

گی  � ٔه مردا�ز ا�ز ود، �ز�ش ن سوی می سش اد ا�ین سوی و �آ ا �ب ، �که �ب الی ا�ش �ین حز س�ت ن �آ دا�ز اس�ت و �آ �یرا�ز ک �ت �ت

ادا  ن عهد؟ »م�ب �ی��ت �آ . حپ ادار اس�ت ه، و�ز ��ت
ل )ع( �ب ل�ز�ز

ا ا�بوا اس�ت و ا�ین �که او �به عهدی �که �ب

اری«. �گدز زها �ب � امام را �ت

مان  دم�ت ا�ی �ین را رد حز و ما�ش �ین اس�ت و �ت من �بَردٔه ما�ش من ادامه دارد. د�ش ا د�ش گ�یری �ب �، رد� رد �ز

ه   اس�ت و  ��ت �ت�ش �ز�ش د. �بر �کوهی ا�ز �آ �ز رز می �ز
ا�ک ر�ی هاد حز ِی �ب ر �پ د، �بولدو�ز د�ی �ت�ش �ش ن �آ �یر �آ ده ای. رد �ز �ی �ک�ش

ا�ز  ِ �ب �ت ان �یک دسش ود �که ردم�ی م می سش �زه�ی �زگاه �ت رز هم �آ
ا�ک ر�ی ک�زد و مع�زای حز ا می � ا�به حب ا�ک را حب �کوهی ا�ز حز

ل دس�تی  �ی ا �ب ه اس�ت و �ب ��ت ا�ک �ز�ش ان حز زی رد م�ی ما� زر�ی ی � ا�ی م�زدٔه روس�ت ی. �یک ر�ز اسش من �ب �ت�ش د�ش ار �آ ز�ت �گر�

�زاِی٭  َ ِر م�ز�و�ت رد �برا�بر عز �ز�ت هر  ا�ک م�ز د و حز ه ا�ز ا�ک �گر�ز�ت ا حز �ب ه ُا�زسی  �زها �پ د. �آ �گر می �ا�ز ود س�ز �برای �ز

�گ�یری،  ا�ک ُا�ز� �ز ا حز ا �ب اری، هم�ین اس�ت و �ت ا�ک می �گدز زی �بر حز ا� �ی�ش ه رد �زما�ز �پ لک �ز . مع�زای �آ ا��ت اس�ت حز

ان  ه�ز�ش ا�زه های �پ ار و �بر �ش �ز�ش ان را �ب �زها �الم �کن؛ د��ت�ش داری. �برو �به �آ ٭ �ز راهی  �به مرا�ت�ب �تُر�ب

ان  �ز�ی �زد �که ا�ز�اِن امرو�ز را ا�ز �ب می ه��ت �ی �ّول عطز ن �ت دا و َ��َم داران �آ اهدان راه حز �زها م�ب ن. �آ رز
�بو�ه �ب
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. �زدٔه ا�هی اس�ت �ی ، �آ ر�یّ�ت �زدٔه �ب�ش �ی د و �آ �ز ر�یّ�ت را می �ا�ز �زدٔه �ب�ش �ی �زِ �آ ار�ی ها �ت �ز �یر می دهد.�آ �ی عز �ت

مارٔه 12ــ مهر1372 زی، �ش ا� ا�ت داس�ت �یّ ّلٔه اد�ب ل ا�ز م�ب �به �ز�ت

خودآزماىى
1. به عقىدهٔ نوىسنده، تقدىر تارىخى زمىن از کجا و به دست چه کسانى جارى مى شود؟ 

2. به نظر نوىسنده، حقىقت اشىا در جبهه ها چگونه تجلّى مى ىابد؟ 
3. نمونه اى دىگر از خاطرات جبهه و جنگ را در کالس بخوانىد. 

4. دو نمونه از توصىف هاى نوىسنده را دربارهٔ رزمندگان بىابىد و بنوىسىد. 
5. چند فىلم سىنماىى را نام ببرىد که در آنها صحنه هاىى از هشت سال دفاع مقّدس به تصوىر کشىده شده است.

6. نوىسنده در کدام جمله از مفهوم آىٔه » َاال بذکر اللّٰه تطمئّن القلوب« استفاده کرده است؟

ا رد�ی

ن مردا�ب به �نوا�ب �آ رم � �ب �ته ا��ت��ر�ت �ن �ب حن�ن ِ �ش �ت کارام ردوِن د�ش

ان طو�ن ا�ن  م 
�بالک �ی��ت  �ن و  م  ا�ی ا��ترد�ی �ته  �ن سش �آ �نوا�ب�ش  �مر،  همه  ا  رد�ی

ی �ن
د�ک ی �ک ع �ی �ن سش
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اع  �ت �ال د�ز ه های مر�بوط �به ه�ش �ت وسش داری«، �روده ها و �ز ا�ی ا�ت �پ �یّ �ز�ش های »اد�ب �ب
کی ا�ز  � �ی

ا  اعر معاصر، »محّمدر�ز ی ا�ز �ش ما�ی �ز�ی ا��ب  �ت د، �روده ای اس�ت رد  وا�ز�ی ه می �ز �پ �ز �آ  . دس اس�ت م�تّ

. ده اس�ت �زا�ب �ش �ت ه رد ا�بر« ا�ز موعٔه »ر�ی�ش ان« �که ا�ز محب دا�مل�ک�ی ع�ب

اسحن �پ

ی؟
گ

� �ن ی �ب را م و �پ -  �ت

ی �پر�د؟ �پ�رم م

                                    ٭ ٭ ٭

�ت م رد م�ش
�گ �ن ن �ت�ن م

�ت  ر �پ�ش و�ه �بارم �ب
�ک

دم �ن ی �ب م م
�نم را مح�ک �ی و�ت د �پ �ن �ب

ماردم

ن رد د��ت ر�آ �ی�نه و �ت �ی �ب و �آ �آ

ی �بارد ن م ی رد دل م �ن رو�ش

                                    ٭ ٭ ٭
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ر�د: ی �پ ر م
گ

 �پ�رم �بار د�

ی؟
گ

� �ن ی �ب را م و �پ -  �ت

و�یم: 
ی �گ �با�تمام دل �نود م

ن م رد دسش �ی
�گ و �ن را�ن ا�ن �ت ا �پ -  �ت

خودآزماىى
1. شاعر در اىن شعر، به چه سّنتى اشاره دارد؟ 

2. مقصود از »روشنى در دل من مى بارد« چىست؟  نهاد آن کدام است؟
3. منظوِر شاعر از چراغ چىست؟ 

4. معادل »از صمىم قلب« را در کدام مصراع شعر مى ىابىد؟
5. »بند پوتىن را محکم بستن« کناىه از چىست؟

6. شعر سّنتى با شعر نو چه فرقى دارد؟
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م)5( �ی امو�ز �ی �ب

ا  ا�ی�ه �ب �ی�ت رد م�ت د؛ مصراع های هر �ب ک�ز�ی ّه � و�ب « �ت اس�ز �ر »�پ �گر، �به سش ار د�ی ک�زون �ب ا�

�ر دارای  ود. هر دو سش ��زد می سش اه و �ب َْود روا«، �کو�ت �پ �ک� �زَ�ب اد ه�ی و �ی ا �ت �ِر مو�وی، »�ب سش

) �ت ، م�ش �ت �ش د )�پ ه دار�ز ا�ز�ی ا�ت �ت �ی ی ا�ز ا�ب زها �بر�ز � « �ت اس�ز �ر »�پ �زد اّما رد سش ن ه��ت و�ز

ا هم  �زها طول مصراع ها �ب د و رد �آ ه هم دار�ز ا�ز�ی ن و گاه �ت عار �که و�ز ه اسش �به ا�ین �گو�ز

ود. ه می سش ی« لگ�ز�ت ما�ی �ر �ز�ی ا »سش و« �ی �ر �ز ، »سش �ی��ت م�اوی �ز

م«  ا�ز  ک�ز�ی � �ب راگل �ز ون »�آ ی �پ ما�ی �ر �ز�ی ی ا�ز سش ه ها�ی زمو�ز ا � ه، �ب �ت سش رد �ال های �گدز

د. ده ا�ی �زا �ش سش گی« ا�ز »�ت�یصر ام�ین �پور« �آ دل �ز هری« و »را�ز �ز »�هرا�ب س�پ
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