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ی و ِل ش م    س د

  دوست، غم برگ و بار من و تور سوخت اي ديروز اگ -١
  

  آيد از باغ ، بوي بهار من و توامروز مي  
  

  هاي غم و دردآن جا در آن برزخ سرد، در كوچه
  

  ديد چشمان تار من و تو؟غير از شب آيا چه مي  
  

  

  ديروز در غربت باغ من بودم و يك چمن داغ 
  

  دار من و توامروز خورشيد در دشت، آيينه  
  

  

  و غربت، با من بيا سمت باران غرق غباريم 
  

  صد جويبار است اينجا، در انتظار من و تو  
  

  

  اين فصل، فصل من و توست، فصل شكوفايي ما 
  

  برخيز با گل بخوانيم اينك بهار من و تو  
  

  

  با اين نسيم سحرخيز، برخيز اگر جان سپرديم
  

  مانَد اي دوست، گل يادگار من و تودر باغ مي  
  

  

  قرارمتابم و بييدوارم بيچون رود ام 
  

  روم سوي دريا، جاي قرار من و تومن مي  
  

                      

  دري به خانة خورشيد، سلمان هراتي
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  كارگاه متن پژوهي

  قلمرو زباني

  ي آن در زبان فارسي وجود دارد؟آوااي بيابيد كه همدر متن درس، واژه -١

  

  كنيد. (ربط، عطف) را در بيت آخر مشخّص» و«نواع ا -٢

  اند؟به كار رفته» مفعول«سمي، در نقش اهاي در متن درس، كدام گروه -٣

  قلمرو ادبي

  دو نمونه بيابيد.» تشبيه«و » تشخيص«هاي ر متن درس، براي كاربرد هريك از آرايهد -١

  نماد چه مفاهيمي هستند؟» شب«و » برزخ سرد«ر بيت زير، د -٢

  ديد چشمان تار من و تو؟غير از شب آيا چه مي  م و دردهاي غجا در آن برزخ سرد، در كوچهآن

  

  قلمرو فكري

  قصود نهايي شاعر از مصراع دوم بيت زير چيست؟م -١

  روم سوي دريا جاي قرار من و تومن مي    قرارمتابم و بيچون رود اميدوارم، بي

  

  رد؟وضيح دهيد بيت زير با فصل ادبيات انقالب اسالمي چه مناسبت و پيوندي دات -٢

  دار من و توامروز خورشيد در دشت، آيينه            غربت باغ من بودم و يك چمن داغ ديروز در

  

  هاي زير با متن درس توضيح دهيد.بارة ارتباط موضوعي هريك از سرودهدر -٣

  فردوسي    نگردد تبه نام و گفتار پاك   الف) ز خورشيد و از آب و از باد و خاك

  

ت در كارميمدهم، من آب و دانه ... / ن در آشيانه! / من گل به دستت ميب) اي منتظر، مرغ غمي

  ها باران خورشيدبارمت بر ديدهها گل نقش امّيد/ ميچشم
  سياوش كسرايي                  
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ت   ! را :ج ح

ده اي گشاآنكه زبان به كمتر داعيهيب -تيرانا! من از طبيعت آموختم كه همانند با درختان بارور

يا گونه چشم داشتي به سپاسگزاري  هيچدستي؛ بيت باشم و سراپا گشادهسراسر كرام -اشمب

  آفرين.

 هر بهار ز كه بهدار بياموز و از بوستان و پاليدستي و كرامت را از درختان ميوهتو نيز تيرانا! گشاده

 ستگانخة دلپذير، هاي شيرين و سايسراپا شكوفه باشي و پاي تا سر، گل و با هر تابستان از ميوه

  بخش دردها.زده را نوازشگري درمانفرسودگان آفتابراه را ميزباني كريم باشي و پاي

رين اي چند شيهاي كريم تو ميوهنه همين مهرباني را به مهر، كه پاداش هر زخمة سنگي را دست

ارور، برختان دانند با بايست همداشتي،  ميايثار كند. تو اگر آن مايه كرامت را از مادر به ميراث مي

-ي ميبخشندگي و ايثار را سراپا دست باشي. سپاس خورشيد را كه به هر بامداد برسر تو زرافشان

  كند و ابر، گوهر.

س كه اي باشد، همينم از آفريدگار، سپاسگزاري بتيرانا! اگرم هيچ در سرنوشت از آزادگي بهره

  ردم را از خويشتن بتي نسازم.مبدين سعادتم رهنمون بُوَد تا هرگز فريب آزاده

  تيرانا، محمّدرضا رحماني (مهرداد اَوستا)              
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م ب :س یازد   آن 

د كه د؛ گفتيتوانستم، شما عصباني شديشد آقا! نميمن را هم گفتيد كه بروم، همه را گفتيد امّا نمي

 ستم آقا!نتوان ه رفتند، امّا مندهيد، امّا باز هم من نتوانستم بروم؛ بقيّه توانستند، بقيّدستور مي

ز قدم لرزيد؛ عرق كرده بودم؛ قوّت اينكه قدم ادست خودم نبود؛ پاهايم سست شده بود؛ قلبم مي

رد، خواستم كه خداي ناكرده حرف شما را زير پا گذاشته باشم. گفتن ندابردارم، نداشتم. نمي

روز هاي شما. صحبت امروز و ديحرفدانيد كه من بيش از همه ُمصِر بودم در شنيدن خودتان مي

 ستيد. طور بوده است. از آن زمان كه معّلمم بوديد تا اكنون كه باز معلّمم هنيست، هميشه اين

،  رم...صحبت ترس نبود؛ دوست داشتن بود؛ عشقم به اين بود كه حرفتان را بشنوم، فرمانتان را بب

  االن هم دوستتان دارم؛ بيشتر از هميشه.

را  لث سومگفت نمرات ثكالفه كردم بعد از رفتن شما، از بس سراغ شما را از او گرفتم. ميمدير را  

-احتمال مي ايد.گفت براي گرفتن حقوقتان هم حتّي سر نزدهخبر و ميايد آقا! بيايد، رفتهكه داده

ديدم ن هاي خودمداد كه جبهه رفته باشيد ولي يقين نداشت، من هم يقين نداشتم تا وقتي با چشم

، كنيدها صحبت ميبراي بچّه و -چفيه بر گردن و كُلت بر كمر –ايد كه بر باالي تلّ خاكي ايستاده

  يقين نكردم.
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ب جمع هاي درشتتان كه در نور آفتازد؛ براي همين، دستتان را بر چشمآفتاب، چشمهايتان را مي

ك يداديد. با كردن تكان مي شده بود، حمايل كرده بوديد، دست ديگرتان را هم به هنگام صحبت

  سال و نيم پيش فرق زيادي نكرده بوديد.

آقاي  اختيار به سويتان خيز بردارم و فرياد بزنم؛وقتي يقينم شد كه خودتانيد، نزديك بود بي

ف ام، شاگرد شما، ولي اين كار را نكردم؛ بر خودم مسلّط شدم و پشت رديموسوي! من موحّدي

ته شما هم مرا ديديد. معلوم است كه ديديد ولي اينكه همان دم شناخاي كز كردم. آخر، گوشه

دم كه قدر جذب ديدار شما شده بوباشيدم، مطمئن نيستم. يادم رفت براي چه كاري آمده بودم، آن

  ام.فراموش كردم براي رساندن پيغام به گُردان شما آمده

  افتاد.خي از كالمتان نميزديد و مثل كالس، طنز و شومثل كالس، گرم و پرشور حرف مي

  هايتان پيدا بود كه حمله در كار است.از صحبت

 نكه مراها فرو نشست، به سمت من آمديد. فكر ايهايتان تمام شد و تكبير و صلوات بچّهوقتي حرف

آقاي «يم: شناخته باشيد، دلم را گرم كرد. از جا كنده شدم و به سمت شما دويدم. قبل از اينكه بگو

به! سالم عليكم احمدجان به« شما آغوش گشوديد و لبخند زديد و گفتيد: ». من...موسوي، 

ش در آغو ايد؛ همديگر را سختتعّجب كردم از اينكه اسم و فاميلم را هنوز از ياد نبرده» موحّدي!

  فشرديم و بوسيديم.
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 عرض برِ قابلِ ها در آمديم. از حال و روز سؤال كرديد و من خدست مرا گرفتيد و از ميان بچّه

  نداشتم.

  آيد؟پرسيدم اگر اشتباه نكنم، بوي حمله مي

  »از شامّة قوّي شما تشخيص بوي حمله غريب نيست.«گفتيد: 

  »كنيد امام حسين عليه السالم ما را دوست داشته باشد؟فكر مي« گفتم : 

ر فهمد و قدچرا كه نه، شما عاشق حسينيد و حسين بيش از هر كس دوست داشتن را مي« گفتيد: 

  »داند.مي

ن، راه بودكنيد؟ نه براي جنگيدن، براي با شما همپس در اين حمله مرا هم با خود همراه مي« گفتم:

  »براي جنگ يادگرفتن.

عاقبت  داد،رفتيد ولي اصرارهاي من كه بوي التماس ميآوريد و طفره ميپذيرفتيد، بهانه مينمي

  شما را متقاعد كرد.

كنده ام پراشها بعد از كرديم، انجام شد. بچّهر زودتر از آنچه من و شما تصّور ميمقدّمات كار بسيا

اي شهها در گوخواستم كه چون ديگر بّچهتوانستم و ميشدند، هركدام به سويي رفتند. من هم مي

  تر داشتم.خودم را گم كنم و با خداي خود به درد دل بنشينم امّا همراهي با شما را دوست

بدانيد تعقيبتان كردم چون شما معلّمم بوديد و از آموختن هيچ چيز به شاگردانتان دريغ  آنكهبي

  كردم.نداشتيد، تنها و تنها براي تعليم گرفتن، شبح شما را در ميان تاريكي تعقيب مي



١٤٠٠كنكور  ادبيات دوازدهم احسان محسني  

 

72 

 

- هدو تپّ ايم. ميانةكاري خودم بودم كه نفهميدم چقدر از سنگرها فاصله گرفتهقدر مراقب پنهانآن

ن سوي آ كه در كنار هم برآمده بود، جاي دنجي بود براي خلوت كردن با خدا. همين گمان مرا بهاي 

مة ت. زمزباني يا انفرادي دشمن بوده اسدو تّل خاك كشانيد. پيدا بود كه پيش از اين، سنگر ديده

ه از كم بايست هر چه زودتر مخفيگاهي پيدا كنلطيف و سبك و ماليم شما گمان مرا تأييد كرد. مي

كجا  هر ديدرسي در امان بمانم. جز گودالي كه از كنجكاوي گلولة توپ در خاك فراهم آمده بود،

 آمد؟يتوانست مخفيگاه من باشد، در زماني كه ماه داشت سربلند از پشت ابرهاي تيره بيرون ممي

ده گيرد. سجقدر نبود كه بتواند جثّة آدمي را ايستاده يا نشسته در خود بولي عمق گودال آن

  توانست مرا با خاك همسطح و يكسان كند.بهترين حالتي بود كه مي

- يل ميترين لحني بود كه در عمرم شنيده بودم. دعاي كمترين و عاشقانهآمد، حزينصدايي كه مي

ن افروختخوانيد، آنجا كه شما نشسته بوديد، جاي برخوانديد؛ از حفظ هم؛ پيدا بود كه از حفظ مي

اجات و من د، مگر چقدر فاصله بود تا نيروهاي دشمن؟! از لحنتان پيدا بود كه راز و نيازروشني نبو

ود به با اگر رسد. اوّل سر را از گودال در آوردم و اطراف را پاييدم، خبري نبود يدارد به انتها مي

فتم، يش گرپ آمد . آرام از گودال درآمدم، دوباره اطراف را برانداز كردم و راه بازگشت راچشم نمي

  رسيدم.بايست پيش از شما به سنگرها مياز همان مسير كه آمده بودم. مي

تر بروم به حتم توانستم پيدا كنم. فكر كردم اگر پيشقدري از راه را كه رفتم، ماندم، جهت را نمي

 شوم. بر تّل خاكي نشستم. خيلي طول نكشيد كه آمديد. به حال خودتان نبوديد؛ حتّي اگرگم مي
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شديد. نبوديد، در اين دنيا نبوديد. اگر بوديد از من كردم، متوجّه حضور من نميمن صدايتان نمي

كنم؟ و من هم پاسخي را كه آماده كرده بودم، تحويلتان پرسيديد كه آن وقت شب آنجا چه ميمي

  دادم.مي

وضع مبه  بوديد. وقتي ولي نپرسيديد. با هم به سوي موضع، راه افتاديم. شما كه يقيناً راه را بلد

چند  رفتند.ها كه گوشه و كنار پراكنده بودند، دور شما جمع شدند و شما را در ميان گرسيديم، بچّه

  نفري زمان حمله را از شما پرسيدند.

  »فرصت خوابيدن هست؟«گفتند: » خيلي نبايد مانده باشد.«گفتيد: 

  ه بود.اريده بود و سنگرها را آب برداشتامان بخسته بودند. شب قبل نخوابيده بودند. باران بي

ي سير فرصت چُرتي شايد باشد امّا سير خواب نبايد شد. خواب را مزمزه كنيد، بچشيد ول« گفتيد:

ه ككمترين صدا برخيزيد؛ نه امشب فقط چنان كه بينخوابيد. ايستاده يا نشسته بخوابيد؛ آن

اگر  اي برشما مسلّط شود.تمايل و خواستهتان مسلّط باشيد. نگذاريد كه هيچ هميشه برهمه چي

  »تواند بر شما مسلّط شود. حاال برويد و منتظر خبر باشيد.چنين باشد، دشمن هم نمي

عي ساي نه چندان دور اطرافتان كه خلوت شد، به سمت سنگرتان راه افتاديد و من هم با فاصله

آنچه  دارم.ه سنگر برسانم و تفنگم را بركردم كه پا جاي پاي شما بگذارم، مثل برق و باد خودم را ب

  مشكل بود، يافتن شما بود در اين معركه و تاريكي.
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-توپخانه شروع كرده بود و صداي مهيب آن، صداي كودكانه امّا خشكِ كالش را درخود هضم مي

-يما پيش هشود پيدا كرد. به سمتي كه بچّهكرد. مسلّم بود كه در ميان يا پشت نيروها شما را نمي

ا پيدا شما ر كرده داشتم. آمده بودم كه جنگيدن ياد بگيرم و اگررفتند، بنا را بر دويدن گذاشتم. گم

 واريك بود كردم . راه تنگ و ببايست پيدايتان ميماندم. از ردّ صداي شما ميكردم، ناكام مينمي

  ها سخت مشكل.پيشي گرفتن از بچّه

بود. نريزهاي دشمن شديم امّا هنوز از شما نشاني خاك مَعبَر تمام شد و وارد محوّطه پيش روي

-اكدن به خشها را از نزديكتيرها و رگبارها همه تالششان اين بود كه بچّهتيربارها، دوشكاها، تك

  شد.ريز كمتر ميلحظه با خاكحفاظ لحظه به هاي بيريز باز دارند امّا فاصلة بچّه

يشان را هارفتند و آخرين رمقريز نشانه مييده به سمت خاكافتادند، خوابهايي كه ميوقتي بچّه

نم حركت بماكردند، جايز نبود كه من همچنان بيريختند و شليك ميهايشان ميدر آخرين فشنگ

يك  كرد، نشانه رفتم وريز را كه بيشتر آتش به پا ميو فقط دنبال شما بگردم. آن قسمت خاك

 ة آتش، خالي كردم و با خاموش شدن آن آتش كه تيربار بهخشاب فشنگم را درست در همان نقط

  د.ها هم كه انگار از دست آن ذلّه شده بودند، تكبير گفتنآمد، نيرو گرفتم و بّچهنظر مي

بعد از فرو نشستن صداي تكبير بود كه صداي شما را شنيدم. از سمت چپ با شور و حالي عجيب 

داديد. يك لحظه كه چشمتان به من دام را به كاري فرمان ميكرديد و هر كها را به اسم صدا ميبچّه
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تو چرا واستادي؟ برو جلو ديگه. تو كه ماشاءاهللا خوب بلدي آتيش خاموش كني، برو « افتاد، گفتيد:

  »جلو ديگه؛ برو! دو تا تكبير ديگه بگي كار تمومه.

وده ار من بانهدام آن تيربار كايد كه از طرفي ذوق كردم، بال درآوردم، عشق كردم از اينكه فهميده

  خواست كه حضور مرا بفهميد و مرا از خودتان دور كنيد.است و از طرفي دلم نمي

  اشم.خودم را آهسته به پشت سرتان كشاندم تا بلكه از يادتان بروم و بتوانم همچنان با شما ب

- ه ميسرنوشت حمله چيك لحظه فكر كردم كه اگر قرار بود شما فقط كار يك نفر را انجام بدهيد، 

  شد؟ چه معلّم عجيبي!

يدم اي گفتيد و تفنگ از دستتان افتاد و من نفهمغريبانه» يامهدي«درست در همان لحظه، شما 

الس، اختيار پيش دويدم تا تفنگ را بردارم و به دستتان بدهم؛ مثل گاهي كه در كچرا. ولي بي

  شديم تا آن را به شما بدهيم.خم مياختيار، افتاد و ما بيقلمي، كاغذي از دستتان مي

با  نگ راريزد، تفايستاده بوديد ولي تفنگ را نگرفتيد. به دستتان نگاه كردم، ديدم كه از مچتان خون مي

گار نه ن، اندست چپ از من گرفتيد و همه را گفتيد كه بروند، من را هم گفتيد و باز برگشتيد به حال اوّلتا

  ايد.هانگار كه يك دست از دست داد

يك تير هم به زانوي من خورد كه مرا در هم پيچاند امّا همان يك لحظه پيش، از شما ياد گرفته 

گفتيد امّا اين بار جگرخراشتر. نتوانستيد » يا مهدي«بودم كه با تير بر زمين نيفتم. شما دوباره 
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سرتان را توانستم در ايستاده بمانيد، به خود پيچيديد و تا من بگيرمتان، به زمين افتاده بوديد. 

  تان به زير قلبتان.دست بگيرم؛ ديگران هم آمدند، تير انگار خورده بود به جناق سينه

ر مه دستوههايتان داد زديد و به ها دورتان جمع شدند، عصباني شديد، با آخرين رمقاز اينكه بچّه

فر هم ندهيد؛ به يك تور ميشان كرديد. گفتيد كه دسموظّفداديد كه بروند، وقتي كه تعلّل كردند، 

  گفتيد كه به برادْر محسن خبر بدهد كه ادامة حمله را در دست بگيرد.

ا تان رخواستم دستوردوباره به من تشر زديد كه بروم، سرتان را روي زمين بگذارم و بروم. من مي

  اطاعت كنم امّا نتوانستم، باور كنيد كه نتوانستم.

يا  گر امام زمان را صدا زديد و خاموش شديد. آخرين كالمتانشما شهادتين گفتيد و يك بار دي

  مهدي بود.

ه ام بافتخارم اين است كه خودم با پاي لنگ شما را به خط رساندم و بيهوش شدم و حاال دل خوشي

نم. كاين است كه هر روز صبح با اين يك پا و دوعصا به اينجا بيايم. گرد قاب عكستان را پاك 

ري بيشت گلدانتان را آب بدهم و خاطراتم را با شما مرور بكنم. هر روز چيزهاي سنگتان را بشويم،

  ام آقا!آيد . به همين زندهاز آن شب عزيز يادم مي

  

  سانتاماريا (مجموعه آثار) ، سيّدمهدي شجاعي
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 كارگاه متن پژوهي

  قلمرو زباني
  هاي زير را بنويسيد.تن درس، معناي واژهمبا توجّه به  -١

 بَر ( ......................................)َمع  

 (...................................... ) ذلّه شدن  

  ازيد.هاي وصفي يا اضافي بسش واژة مهمّ اماليي از متن درس انتخاب كنيد و به كمك آنها تركيبش -٢

  ص كنيد.ها را مشخّدر بند پنجم، زمان فعل -٣

مشخّص  اي مناسب از متن درس بيابيد؛ سپس مرجع ضميرها راهضماير زير، جمل براي كاربرد هريك از -٤

  كنيد.

 ......................................................... : (متّصل) ضمير پيوسته...................................................  

 ........................ : (متّصل) ضمير گسسته....................................................................................  

  

  قلمرو ادبي

  با توجّه به متن درس: -١

  بيابيد و مفهوم هريك را بنويسيد.» كنايه«الف) دو 

  مشخّص كنيد.» آميزيحس«ب) يك نمونه 

  يشبرد داستان داشته است؟ضاسازي، در كدام قسمت از متن درس، نقش مؤثّري در پف -٢

  

  قلمرو فكري

يح ختصار توضاز آنها با متن درس به اهاي زير را از نظر محتوا بررسي كنيد و دربارة ارتباط هريك سروده -١

  دهيد.

  بـا زخـم نشان سرفرازي نگرفت    بازي نگرفتالف) كس چـون تـو طريق پاك

       ه بازي نگرفت!حيثيت مرگ را ب    زين پيش دالورا، كسي چون تو شگفت 

 سيّدحسن حسيني

  

  چينبـراي وصـفِ خال و زلفِ چين      هاي پُرميـنب) براي وصفِ ميـدان

    »قصر شيرين«شوم در مي» نظامي«      نه در شيراز و نه در شهرِ گنجه 

  علي سهامي                                                                                                        
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  رودة زير با كدام قسمت از متن درس مناسبت دارد؟س -٢

  بيدار شـود ز خـواب نوشين      هر سال چـو نوبهار خرّم

  ديبـاچـة خـاطـرات شيرين      تا بـاز كنـد به روي عالم

          اي دوست، مرا به خاطر آور!      از الله دهد به سبزه زيور

  حمّدتقي بهارم                                                                                                                               

 

ی و : وا مان  وه    ش
  

  آه اين سرِ بريدة ماه است در پگاه؟ ١
  

  يا نه! سرِ بريدة خورشيدِ شامگاه؟  
  

  

  حفاظ نشسته به روي خاك؟خورشيد، بي
  

  مالحظه افتاده بين راه؟بي يا ماه  
  

  

  ماه آمده به ديدن خورشيد، صبح زود 
  

  خورشيد رفته است سر شب سراغِ ماه  
  

  

  ُحسن شهادت از همه ُحسني فراتر است
  

  گناهاي محسن شهيد من، اي حُسن بي  
  

  

  ترسم تو را ببيند و شرمندگي كِشد
  

  يوسف، بگو كه هيچ نيايد برون ز چاه  
  

  

  يست كه در محضر آورندشاهد، نياز ن
  

  در دادگاه عشق، رگ گردنت گواه  
  

  

  دارد اسارت تو به زينب اشارتي
  

  از اشتياقِ كيست كه چشمت كشيده راه؟  
  

  

  رسد آيا كدام پيك؟از دور دست مي
  

  كني نگاه؟اي مسلِم شرف، به كجا مي  
  

  

  هاي آخرتلبريز زندگي است نفس
  

  آورده مرگ، گرم به آغوش تو پناه  
  

  

  يك كربال شكوه به چشمت نهفته است
  

  اي روضة مجسِّم گودالِ قتلگاه  
  

  مرتضي اميري اسفندقه      
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ش یاوش از آ ذر  م  :    س  دوازد
  

م ده، رسسر كياني است كه پس از تولّد ، رستم او را به زابل برسياوش ، فرزند كاووس، شاه خيره

ش ه سياوآموزد. در بازگشت، سودابه، همسر كاووس شاه بپهلواني، فرهيختگي و رزم و بزم به او مي

همين  د و بهسپاربندد امّا او كه آزرم و حيا و پاكدامني و عفاف آموخته است، تن به گناه نميدل مي

 شود ... .دليل از جانب سودابه متّهم مي

  

  چنين گفت موبد به شاه جهان ١
  

  كه درد سپهبد نماند نهان  
  

  

  وگويدا كني گفتچو خواهي كه پي
  

  بيايد زدن سنگ را بر سبوي  
  

  كه هر چند فرزند هست ارجمند
  

  دل شاه از انديشه يابد گزند  
  

  وزين دختر شاه هاماوران
  

  پرانديشه گشتي به ديگر كران  
  

  زهر در سخن چون بدين گونه گشت ٥ 
  

  بر آتش يكي را ببايد گذشت  
  

  چنين است سوگند چرخ بلند 
  

  اهان نيايد گزندگنكه بر بي  
  

  

  جهاندار، سودابه را پيش خواند
  

  همي با سياوش به گفتن نشاند  
  

  سرانجام گفت ايمن از هر دوان 
  

  نه گردد مرا دل، نه روشن روان  
  

  مگر كأتش تيز پيدا كند 
  

  گنه كرده را زود رسوا كند  
  

  .كه من راست گويم به گفتار خويش ..    چنين پاسخ آورد سودابه پيش ١٠
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  به پور جوان گفت شاه زمين 
  

  كه رايت چه بيند كنون اندرين؟  
  

  سياوش چنين گفت كاي شهريار
  

  كه دوزخ مرا زين سخن گشت خوار  
  

  اگر كوه آتش بود بِسپَرم 
  

  ازين تنگ خوار است اگر بگذرم  
  

  كيپُرانديشه شد جان كاووس 
  

  پيز فرزند و سودابة نيك  
  

  كارنابهكزين دو يكي گر شود  ١٥
  

  از آن پس كه خواند مرا شهريار؟  
  

  همان به كزين زشت كردار، دل
  

  بشويم كنم چارة دل گُسل  
  

  به دستور فرمود تا ساروان
  

  هيون آرد از دشت، صد كاروان  
  

  نهادند بر دشت هيزم دو كوه
  

  

  جهاني نظاره شده هم گروه  
  

  پرمايه شاه ١بدان گاه سوگند
  

  بود راه چنين بود آيين و اين  
  

  وز آن پس به موبد بفرمود شاه ٢٠ 
  

  كه بر چوب ريزند نفت سياه  
  

  فروزبيامد دوصد مرِد آتش
  

  دميدند گفتي شب آمد به روز  
  

  نخستين دميدن سيه شد زِ دود
  

  زبانه برآمد پس از دود، زود  
  

  سراسر همه دشت بريان شدند
  

  برآن چهر خندانش گريان شدند  
  

  پيش پدرسياوش بيامد به 
  

  يكي خُود زرّين نهاده به سر  
  

  هاي سپيدهشيوار و با جامه ٢٥
  

  لبي پر ز خنده، دلي پر اميد  
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  اي برنشسته سياهيكي تازي
  

  همي خاك نعلش برآمد به ماه  
  

  پراگنده كافور بر خويشتن
  

  چنان چون بوَد رسم و ساز كفن  
  

  بدان گه كه شد پيش كاووس باز
  

  ، بردش نمازفرود آمد از باره  
  

  رخ شاه كاووس پر شرم ديد
  

  سخن گفتنش با پسر نرم ديد  
  

  سياوش بدو گفت انده مدار ٣٠
  

  كزين سان بود گردش روزگار  
  

  سرِ پر ز شرم و بهايي مراست
  

  گناهم رهايي مراستاگر بي  
  

  ور ايدون كه زين كار هستم گناه
  

  جهان آفرينم ندارد نگاه  
  

  دهشبه نيروي يزدان نيكي 
  

  كزين كوه آتش نيابم تپش  
  

  

  سياوش سيه را به تندي بتاخت
  

  نشد تنگ دل، جنگ آتش بساخت  
  

  ز هر سو زبانه همي بركشيد ٣٥
  

  كسي خُود و اسپ سياوش نديد  
  

  يكي دشت با ديدگان پر ز خون
  

  كه تا او كي آيد ز آتش برون  
  

  چو او را بديدند برخاست غو
  

  كه آمد زآتش برون شاه نو  
  

  چنان آمد اسپ و قباي سوار
  

  كه گفتي سمن داشت اندر كنار  
  

  چو بخشايش پاك يزدان بود
  

  دم آتش و آب يكسان بود  
  

  چو از كوه آتش به هامون گذشت ٤٠
  

  خروشيدن آمد ز شهر و ز دشت  
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  همي داد مژده يكي را دگر
  

  

  گنه دادگركه بخشود بر بي  
  

  همي كند سودابه از خشم موي
  

  
  

  مي ريخت آب و همي خَست رويه  
  

  چو پيش پدر شد سياووش، پاك
  

  نه دود و نه آتش نه گرد و نه خاك  
  

  فرود آمد از اسپ كاووس شاه
  

  پياده سپهبد پياده سپاه  
  

  ياوش را تنگ در بر گرفتس -٤٥
  

  ز كردار بد پوزش اندر گرفت  
  

  شاهنامه ، فردوسي
  
  

  كارگاه متن پژوهي
  بانيز وقلمر

  :دبر پي واژه هر يمعنا به انتو مي ،يرز روش دو به نيمدامي كه رطوهمان -١

   جمله در واژه دادن ارقر -

   نگاواژ معنايي بطروا به توجّه -

 ؟ دبر پي يرز يهابيت در » نديشها « واژة يمعنا به انتومي هاروش از يك امكد با بنويسيد نكنوا  

 دوسيرف                      كنيم ونبير نديشها و ستر دل ز        كنيم نشبيخو ددگر هتير شب چو لف)ا

  

 ميظان                     ستا ينا پيشه را نصاحبدال همه          ستا ينا كانديشه وـش عشق مغال ب)

  

 دوسيرف                        گشت آزاد هـشـديـنا ز شـنروا          گشت دشا آن از وخسر بشنيد چو پ)

  

  :نيددابرگر ديعا ةشيو به بالغي ةشيو از را يرز بيت – ٢

 روان شنرو نه ، دل امر ددگر نه        دوان هر از يمنا گفت منجاسرا       
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  :كنيد توجّه يرز يها جمله به -٣

 ساخت رگبز اي صدخانهر غهامر در او.    

 ساخت عظيم يلشكر ، ارنامد آن.      

 ساخت يباييز هنگآ ،موسيقي دستاا.    

 ساخت ندگيز تناماليما با او .  

 واژة پس ؛ستا وتمتفا كامالً ييگرد با كه دارد خاصّي دبرركا باال يها جمله از يك هر در «ساخت» فعل

  . ستا ييگرد فعل ، هايشدبرركا از يك هر در«ساخت» 

 نهاآ يانمع از يك هر ايبر.  هندد مي معنا تغيير مختلف يهادبرركا در «گرفت» و «گذشت» يهافعل 

  اي بنويسيد.جمله

  

  بياد وقلمر

  :بنويسيد را يك هر ممفهو و كنيد مشخص يرز يها بيت در را كنايه -١

 سبوي رـب را گــنـس زدن دــايـبب         يگو و گفت كني اپيد كه هياخو چو لف)ا

  

 بساخت تشآ جنگ ، دل تنگ نشد         اختـبت يدـتن هـــب را هـسي وشاـسي ب)

  

  . كنيد سيربر را نهاآ ممفهو و بيابيد درس متن در »ز«مجا مونهن دو  ٢

  . بيابيد درس متن از متناسب بيت ، حماسه يهامينهز از يك هر ايبر -٣

 قهرماني  :  

 دتعا قخر  :  

 ملّي  :  

  

   يفكر وقلمر

  .بنويسيد روان نثر به را يرز بيت ممفهو و معني - ١

  هشا ونبر تشآ ز مدآ كه           غو برخاست بديدند را او چو  

  

  .كنيد مقايسه يرز بيت نمضمو با راتش» آ از وشسيا ر«گذ - ٢

 مولوي                  آن از ستر مي گو ستا ودينمر كه هر     نياز دنبو را هيمابرا تشآ  
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  نويسيد.با ر نمونه، بيتي مرتبط از متن درس بيابيد؛ سپس مفهوم مشترك ابيات هر ستون رنخست براي ه -٣

  

  مفهوم مشترك  بيتِ متن درس  نمونه

  ضربت گردون دون آزادگان را خسته كرد

  اي كز تيغ او مجروح نيستكو دل آزاده

  سنايي)(                                              

    

  گريز از كَفَش در دهان نهنگ

  كه مردن به از زندگاني به ننگ

  سعدي)(                                            

    

  

  

ت وش : ج ح دی  وا    

غاز آذّيت يكي را از ملوك عَجَم حكايت كنند كه دست تطاول به مال رعيّت دراز كرده بود و جور و ا

  تند. كرده تا به جايي كه خلق از مكايد فعلش به جهان برفتند و از كُرَبت جورش راه غربت گرف

  واليت نقصان پذيرفت و خزانه تهي ماند و دشمنان زور آوردند. چون رعيّت كم شد، ارتفاع

  هركه فريادرس روز مصيبت خواهد
  

  گو در ايّام سالمت به جوانمردي كوش  
  

  بندة حلقه به گوش ار ننوازي برود
  

  لطف كن لطف كه بيگانه شود حلقه به گوش  
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ير، ضحّاك و عهد فريدون؛ وزباري به مجلس او در، كتاب شاهنامه همي خواندند در زوال مملكت 

او  هيچ توان دانستن كه فريدون كه گنج و مُلك و َحشَم نداشت، چگونه بر« مَلِك را پرسيد: 

ند و آن چنان كه شنيدي خلقي بر او به تعصّب گرد آمدند و تقويت كرد«گفت: » مملكت مقّرر شد؟

ي است، تو مر خلق را اي مَلِك چون گِرد آمدن خلق موجب پادشاه«گفت: » پادشاهي يافت.

  »كني؟ مگر سر پادشاهي كردن نداري؟پريشان براي چه مي

 ورد آيند گپادشه را كََرم بايد تا برو «گفت: »موجب گردآمدن سپاه و رعّيت چه باشد؟ «مَلِك گفت: 

 »رحمت تا در پناه دولتش ايمن نشينند و تو را اين هر دو نيست.

  

  نكند جورپيشه سلطاني
  

  گرگ چوپانيكه نيايد ز   
  

  پادشاهي كه طرح ظلم افكند
  

  پاي ديوار مُلك خويش بكند  
  

  گلستان، سعدي              
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م زد م : س    وان 

 چه و/  كرديم دادهايبي دي سرما سورت/  زين شب آن ، گفتميم داشتم/  ، هان ، آمد ادمي

  /  وحشتناك سوز و برف بادْ يي /سرما چه ،يي سرما

  

/  ترس چون هم ، سرد و بود رهيت رونيب گرچهيي / جا افتمي يپناه سر ، آخر وشبختانهخ ، كيل

  /  شرم چون هم ، بود روشن و گرم خانهقهوه

  

ي گرم كانوني راست/  غاميپ نيآتش نقّال مرد/  روشن و گرم خانه قهوه/ بودي گرم خون را همگنان

  /  بود

  

 شيآشنا ثيحد چونان دمش و/  رايگ و ساكت شوتسك آن/ گرم شينا ، گرم شيصدا آن نقّال مرد

  / گفتيم سخن و رفتيم راه/  گرم

  

  

 و تند /را خود دانكيم يصحنه /بود گفتن گرم و شور مست/  دستش در مانند منتشاي دست چوب

  /  موديپيم آرام گاه

  

  شگو ، سر تاي پا/  ديمروار گرد بر صدف كردار به ، گِردش بر گِرد/  خاموش همگنان
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 نييآ پاك و خوب ي وهيهر آن/  مردي گرام آن ساالر ماخي قول به يا/  مرو سرو زاد را خوان هفت

  ماث نامم كه من... /  اكنون كنميم تيروا من/  را هشتم خوان/  كرد تيروا

  

  
  

ي آر ، هقصّ ، نيا است قصّه/  زديم قدم و گفتيم و گفتيم چنان هم/  آمديم و رفتيم چنان هم

  /  است درد يهقصّ

  

  

/  ستيني خال و خوب و  محض شعر و اريعي ب/  است نامرد و مرد نيك و مهر اريع نيا/  ستين شعر

    ستيني عال – پوچ چون هم – چيه

  

  / هاستيتخت تابوت روكش/  هااوشيس و سهراب داغ خون سيخ/  هاستيبخت رهيت ميگل نيا

  

  

/  دآلودرد و رجزمانندي لحن ، مرتعش ييصدا با / خشم خروشي واهما پس/  ماند خامش و استادي اندك

  / خواند

  

 ، زر زال رپو/  هولي هاناورد يعرصه مردريش/  رانشهريا ديام و هيتك عماد ، آن اكنون گريد!  آه 

   ماننديب رخش سوار و خداوند آن/  پهلو جهان

 را مِهر بسته و صلح روز خواه/  خندلب لبش از شدينم گم – ديمروار گنج كليد چون – هرگز كه آن

   سوگند نيك بهر خورده و جنگ روز خواه/  مانيپ
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  / تاندس رستمِ/  مردستان مردِ ، كوهان كوهِي / سجستان گُرد تهمتن/  رانشهريا ريش اكنوني آر

 درغ چاه/  خنجر و زهين شيهاوارهيد و كف بر سو هر كِشته/  پهناور چاهِ ژرفِكيتار تگ در

 غم و/  ناباور شيشرمي ب ، پهناش وي ژرف چونان چاه/  دردانيب چاه ، پستان چاه/  مرداننناجوا

  / آورشگفت و زيانگ

  
  

  /  بود گم سنان و ريشمش زهرِ آبش چاهِ نيا بن در/  رتمنديغ رخش با تهمتن اكنوني آر

  

 ديبگوي ستينبا كه/  ديشيانديم و ./ بود هشتم خوان دهان و دام ي طعمه/  اكنون خوان هفت پهلوان

  / چيه ندينب تا ، ببندد ديبا را چشم/  ريتزو نيا است پست و شرمانهيب كه بس/  چيه

  

 زهر كه بس/  تن از بود رفته خونش كه بس/  ديد را خود رخش/  چشم گشودش كهي چند بعد

  /  ديخوابيم داشت و بود رفته هوشش و حس ، تن ازيي گو/  شيكار هازخم

  

  /  شيخو با اعتنا نبودش و بود خبري ب/  - رخش از بتر بس – خود تن از/  او

  

 ارانهز با/  رخشنده رخش/  همتاي بي تا آن ، زيعز طاق آن ، رخش/  دييپايم و ديديم را رخش

  / زنده و روشني يادها

 او ديمروار گنج ديكل كان/  بود ديشا بار نينخست نيا!/  آه! /  رخش طفلك!  رخش:  دل در گفت

  / شد گم
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 و كرديم نگه چه درون كه/  بود برادر نا آن ، شغاد او/  ديدي اهيسا/  چاه آن لب بر/  انگار ناگهان

  / ديچيپيم گوش چاهسار در اشنامردانه و شومي صدا و/  ديخنديم

  

  

 با/  داننمي ب رخش/  رتمنديغ رخش ، بايز رخش/  ديدي ! / وا...  امّا ، افتاد رخش به او چشم باز

 در را خوب يادبود هزاران آنيي / گو ،ي راست كه چنان آن/  است دهيخواب ، خوب يادبود هزارش

  /  است دهيديم خواب

  

  

 و يال به رو / ديبوسي ه ، دييبوي ه ، كرد نوازشي ه/  را شيرو و يال/  ريد تا ،ي مدّت تا آن از بعد

  /  ديمال او چشم

  

  /  بود خنجر مثل نگاهش و/  ديربايم ضجّه شيصدا از نقّال مرد

  

 ؟ كارش يا نيا بود جنگ/  سرگرم هاشهياند نيآخر آن با باز/  دستش در رخش يال ، آرام نشست و

  / ؟ ريتزو يا بودي زبانيم/  ايآ

  

 كه نچنا هم بدوزد را برادر نا شغاد كه/  خواستيم اگر او توانستيم شكي ب كه ديگويم قصّه

 چه درون و / بود داده هيتك بر آن بر و/  بود ستادهيا رشيز به كهي درخت بر/  ريت و كمان با/  دوخت

  / كرديم نگه
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/  استخويم اگر او توانستيم كه چنان هم/  بود ساده و بود آسان سخت شيبرا نيا ديگويم قصّه

  / ديآ زفرا وي / سنگ ،ي ا رهيگ ،ي درخت بر ، باال به ندازديب/  ديبگشا شيخو خمّ شصت كمند كان

  

/  خواستيم اگر او توانستيم/  ديگويم راست شكي ب قصّه/  راست ميگو ، راستي بپرس ور

  ... / كيل

  

  كارگاه متن پژوهي
  قلمرو زباني

  هاي مشخّص شده را در متن درس بيابيد.متضادّ واژه -١

 هند معناي خوامي و هر كدام /ها ها و عبارتبايد به داوري بنشينيم / شوق رقابتي است /  در بين واژه

  را مرادف اوّل باشند.صلح 

  طاهره صفّارزاده

  

  بيدل دهلوي  بايد كه به رنگ شمع از رفتنِ سرخندد  يكرنگيبا اهل فنا دارد هر كس سر  

  ين شعر اخوان را با توجّه به موارد زير بررسي كنيد.ا -٢

  بان كهنها و ساختارهاي نحوي زها، تركيبالف) استفاده از واژه

  هاي نوساختهها و تركيبب) كاربرد واژه

  شين و پسين را مشخّص كنيد.هاي پيهاي اسمي و وابستهدر متن زير، گروه -٣

  رخش زيبا، رخش غيرتمند  -

  مانند، با هزارش يادبود خوب خوابيده استرخش بي

  

  قلمرو ادبي

  را بنويسيد.دام نوع لحن براي خوانش متن درس، مناسب است؟ داليل خود ك -١

  نماد چه كساني هستند؟» شغاد«و » رستم«ر اين سروده، د -٢
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  هاي ادبي بررسي كنيد.هاي زير را از ديد آرايهقسمت -٣ 

  الف) اين نخستين بار شايد بود

 كان كليد گنج مرواريد او گم شد

  

  ب) همگنان خاموش، 

 گرد بر گردش، به كردار صدف بر گرد مرواريد

  

  خوان، اكنونپ) پهلوان هفت

  طعمة دام و دهان خوان هشتم بود.

  

  قلمرو فكري

 چيست؟» قصّة درد«ز امقصود نقّال  -١

  

  ربارة مناسبت موضوعي متن درس با بيت زير توضيح دهيد.د -٢

  فاضل نظري     ات كنندبرند كه زندانياين بار مي  يوسف، به اين رهاشدن از چاه دل مبند

 
  

  امين اجتماعي تأكيد دارد؟كدام مضشاعر در اين سروده، بر  -٣

  

  رسانديد؟ چرا؟گر به جاي شاعر بوديد، اين شعر را چگونه به پايان ميا -٤
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ی :  ن!وا   ای 

  تنيده ياد تو در تار و پودم، ميهن اي ميهن!
  

  بود لبريز از عشقت وجودم ميهن اي ميهن!  
  

  تو بودم كردي از نابودي و با مهر پروردي
  

  ام تو بود و نبودم ميهن اي ميهن!فداي ن  
  

  به هر مجلس به هر زندان به هر شادي به هر ماتم

  

  به هر حالت كه بودم با تو بودم ميهن اي ميهن!  

  اگر مستم اگر هشيار اگر خوابم اگر بيدار
  

  به سوي تو بُوَد روي سجودم ميهن اي ميهن!   

  رويدبه دشت دل گياهي جز گل رويت نمي

  

  با زمين را آزمودم ميهن اي ميهن!من اين زي  

  ابوالقاسم الهوتي

  درك و دريافت

  بخوانيد. هادرنگو  هامكثبر  لتأمّ يك بار ديگر، شعر را با  -١

  بنويسيد. اسيادبيات پايداري و ادبيات حمهاي با فصل محتوااين شعر را از نظر  وجه اشتراك -٢
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م ھارد غی : س    غ و 
  
  ن جهانند مرغامجمعي كرد -١

  

  

  آنچه بودند آشكارا و نهان  
  

  

  جمله گفتند اين زمان در روزگار 
  

  

  نيست خالي هيچ شهر از شهريار  
  

  

  چون بُوَد كاقليم ما را شاه نيست؟
  

  

  شاه بودن راه نيستبيش ازين بي  
  

ا هان رما جاي ياران، من بيشتر از همة ش«هدهد كه پرندة دانايي بود و افسري بر سر داشت، گفت: 

-يو را ماام و از اطراف و اكناف گيتي آگاهم. ما پرندگان را نيز پيشوا و شهرياري است. من گشته

 شناسم. نامش سيمرغ است و در پس كوه قاف، بلندترين كوه روي زمين، بر درختي بلند آشيان

 وندي . با خردمدارد. در خرد و بينش او را همتايي نيست؛ از هر چه گمان توان كرد، زيباتر است

 يروي اوچه خواهد، تواند. سنجش نمانند دارد و با خرد و دانش خود آنزيبايي، شكوه و جاللي بي

 يش نيمپها اي از خرد و شكوه و زيبايي او را دريابد؟ سالدر توان ما نيست. چه كسي تواند ذّره

كه  چنان زيبا بود كه هرشبي از كشور چين گذشت و پري از پرهايش برآن سرزمين افتاد. آن پر 

از  آن را ديد، نقشي از آن به خاطر سپرد. اين همه نقش و نگار كه در جهان هست، هريك پرتوي

دو د و بآن پر است! شما كه خواستار شهرياري هستيد، بايد او را بجوييد و به درگاه او راه يابي

 »نيست.مهرورزي كنيد. ليكن بايد بدانيد كه رفتن بركوه قاف كار آساني 

  

  شيرمردي بايد اين ره را شگرف
  

  

  زان كه ره دور است و دريا ژرف ژرف  
  

ند پرندگان چون سخنان هدهد را شنيدند، جملگي مشتاق ديدار سيمرغ شدند و همه فرياد برآورد

  هراسيم؛ ما خواستار سيمرغيم!ايم؛ ما از خطرات راه نميكه ما آماده
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بدو نتواند  دوري او را تحمّل نتواند كرد و آن كه بدو رو آرد، آري آن كه او را شناسد،«هدهد گفت: 

  »رسيد.

ند و يستادامّا چون از خطرات راه اندكي بيشتر سخن به ميان آورد، برخي از مرغان از همراهي باز ا

-ستتوانم در جمن گرفتار عشق گلم. با اين عشق، چگونه مي«زبان به پوزش گشودند. بلبل گفت: 

  »ين سفر پرخطر را برخود هموار كنم؟وجوي سيمرغ، ا

  

  

  

  

  

د تو چن مهرورزي تو بر گل كار راستان و پاكان است امّا زيبايي محبوب«هدهد به بلبل پاسخ گفت: 

  »روزي بيش نيست.

  گل اگر چه هست بس صاحب جمال
  

  

  اي گيرد زوالحسن او در هفته  
  

  
  
  

ار با ام. ماري دراز در بهشت به سر بردهام. روزگطاووس نيز چنين عذر آورد كه من مرغي بهشتي
 ارم ومن آشنا شد؛ آشنايي با او سبب گرديد كه مرا از بهشت بيرون كنند. اكنون آرزويي بيش ند

ر معذو آن اين است كه بدان گلشن خرّم باز گردم و در آن گلزار باصفا بياسايم. مرا از اين سفر
  داريد كه مرا با سيمرغ كاري نيست.
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رغ بهشت جايگاهي خرّم و زيباست امّا زيبايي بهشت نيز پرتوي از جمال سيم«پاسخ گفت: هدهد 
  »است. بهشت در برابر سيمرغ چون ذرّه در برابر خورشيد است.

  هر كه داند گفت با خورشيد راز
  

  

  كي تواند ماند از يك ذرّه باز؟  
  

  

  

  

نين بردند، چا خويشتن به شكار مينشاندند و بآن گاه باز شكاري كه شاهان او را روي شست مي

راي آنان ام و بام. پيوسته با آنان بودهام تا روي دست شاهان جا گرفتهمن بسيار كوشيده« گفت: 

آب و علف در هاي بيام. چه جاي آن است كه من دست شاهان بگذارم و در بيابانشكار كرده

  »داريد. وجوي سيمرغ سرگردان شوم؟ آن بهْ كه مرا نيز معذورجست

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بعد از آن مرغان ديگر سر به سر
  

  

  خبرعذرها گفتند مشتي بي  
  

امّا هدهد دانا يك يك آنان را پاسخ گفت و عذرشان را رد كرد و چنان از شكوه و خرد و زيبايي 

ها يك سو نهادند و خود را سيمرغ سخن راند كه مرغان جملگي شيدا و دلباخته گشتند؛ بهانه

گاه انديشيدند ختند تا در طلب سيمرغ به راه خود ادامه دهند و به كوه قاف سفر كنند. آنآماده سا

- ها راهبر و پيشوايي بايد داشته باشند. آنكه در پيمودن راه و در هنگام گذشتن از درياها و بيابان
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عه به نام گاه براي انتخاب راهبر و پيشوا كه در راه آنان را رهنمون شود، قرعه زدند. قضا را قر

  هدهد افتاد.

ود، بپس بيش از صدهزار مرغ به دنبال هدهد به پرواز درآمدند. راه بس دور و دراز و هراسناك 

  رفتند، پايان راه پيدا نبود.هرچه مي

  ساخت.هاي راه را پنهان نميداد امّا دشواريهدهد به مهرباني به همه جرئت مي

  گفت ما را هفت وادي در ره است
  

  

  شتي هفت وادي، درگه استچون گذ  
  

  

  نيامد در جهان زين راه، كس وا
  

  

  نيست از فرسنگ آن آگاه كس  
  

  

  وادی اّول

  چون فرو آيي به واديّ طلب
  

  

  پيشت آيد هر زماني صد تََعب  
  

  

  مُلك اينجا بايدت انداختن
  

  

  مِلك اينجا بايدت درباختن  
  

 

  وادی دّوم

  بعد از اين واديّ عشق آيد پديد
  

  

  آتش شد كسي كانجا رسيد غرق  
  

  

  عاشق آن باشد كه چون آتش بود
  

  

  گرم رو، سوزنده و سركش بود  
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ّوم   وادی 

  بعد از آن بنمايدت پيش نظر
  

  

  پا و سراي بيمعرفت را وادي  
  

  

  چون بتابد آفتاب معرفت
  

  

  از سپهر اين ره عالي صفت  
  

  

  هريكي بينا شود بر قدر خويش
  

  

  در خويش...بازيابد در حقيقت ص  
  

 

ھارم   وادی 

  بعد از اين وادّي استغنا بُوَد
  

  

  نه درو دعويّ و نه معنا بود  
  

  اي استهشت جنّت نيز اينجا مرده
  

  

  اي استهفت دوزخ همچو يخ افسرده  
  

 

م   وادی  

  بعد از اين وادّي توحيد آيدت
  

  

  منزل تفريد و تجريد آيدت  
  

  ها چون زين بيابان دركنندروي
  

  

  مله سر از يك گريبان بركنندج  
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م   وادی 

  بعد از اين وادّي حيرت آيدت
  

  

  كار دائم درد و حسرت آيدت  
  

  مرد حيران چون رسد اين جايگاه
  

  

  در تحيّر مانده و گم كرده راه  
  

  
  

م   وادی  

  بعد از اين واديّ فقر است و فنا
  

  

  كي بُوَد اين جا سخن گفتن روا  
  

  د، توصد هزاران ساية جاوي
  

  

  گم شده بيني ز يك خورشيد، تو  
  

 
در  مرغان از اين همه سختي وحشت كردند. برخي در همان نخستين منزل از پا درآمدند و بسياري

فر، سوزگار رفتند. رتر ميدومين منزل به زاري زار جان سپردند امّا آنان كه همّت يارشان بود، پيش
  سخت دراز شد.

ود. بري نباي ديدند امّا از سيمرغ خي كوه آمدند، روشنايي خيره كنندهاين عدّة قليل چون بر باال
 ر خوابدحال و ناتوان بر زمين افتادند و همگي را خواب در ربود. مرغان از خستگي و نااميدي بي

در خويشتن بنگريد؛ سيمرغ حقيقي همان شما هستيد. ناگهان از «سروش غيبي به آنها گفت: 
  »ها را فراموش كردند و به شادماني در يكديگر نگريستند.و رنجها خواب پريدند. سختي

  مرغ زودچون نگه كردند آن سي
  

  

  مرغ آن سيمرغ بودشك اين سيبي  
  

  

  خويش را ديدند سيمرغ تمام
  

  

  بود خود سيمرغ، سي مرغِ تمام  
  

  محو او گشتند آخر بر دوام
  

  

  سايه در خورشيد گم شد والسّالم  
  

  ته از منطق الطّير، عطّار نيشابوريابيات درس برگرف
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  كارگاه متن پژوهي
  قلمرو زباني

  هاي زير بنويسيد.ه بيترا با توجّه ب» تجريد«و » تعب«، » قبا«هاي معناي واژه -١

 اييهــم مــاه بــا كـالهـي، هـم سـرو بـا قبـ    سرو و مَهت نخوانم، خوانم ، چرا نخوانم؟            

 فرّخي سيستاني                                                                                                                          

  

 كه جاي نيك و بد است اين سراي پاك و پليد    تعب نخواهد ديـددر اين مقام، طرب بي  

 سنايي                                                                                                                

  

 وانـگـهـي از خــود بـشـو يــكـبـــار دســت    اوّالً تـجـريـد شــو از هـر چـه هســت  

 اسيري الهيجي                                                                                                    

  

  جزاي بيت زير را طبق زبان معيار مرتّب كنيد؛ سپس نقش دستوري هر جزء را بنويسيد.ا -٢

 كار دائم درد و حسرت آيدت  بعد از اين واديّ حيرت آيدت

  
 بررسي كنيد.» هاي تبعينقش«ه بمتن زير را با توجّه  -٣

وه روي ين كف، بلندترما پرندگان را نيز پيشوا و شهرياري است. نامش سيمرغ است و در پس كوه قا

  زمين، بر درختي بلند آشيان دارد.

  قلمرو ادبي

  ا توجّه به متن درس، هر يك از پرندگان زير، نماد چه كساني هستند؟ب -١

 (........................................................... ) بلبل  

 ................................................ ) باز(........... 

  

 هاي ادبيا در بيت زير،مشخّص كنيد؛توضيح دهيد شاعر براي بيان وجه شبه، از كدام آرايهر» وجه شبه« -٢

  ديگر بهره گرفته است؟

 گرم رو، سوزنده و سركش بُوَد    عاشق آن باشد كه چون آتش بُوَد  
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  ربارة تلميح به كار رفته در بيت زير توضيح دهيد.د -٣

آن جاست جلوه گاهم، اين جا چه كار دارم؟    دسم، ني بوم اين خرابهطاووس باغ ق
 سلمان ساوجي                                                                                                     

 

  

  

  قلمرو فكري

  عني و مفهوم بيت زير را به نثر روان بنويسيد.م -١

 اي گيرد زوالحُسن او در هفته    جمالگل اگرچه هست بس صاحب 

  

  يت زير با كدام بيت از درس ششم مناسبت دارد؟ دليل خود را بنويسيد.ب -٢

 زانكه ره دور است و دريا ژرف ژرف    شيرمردي بايد اين ره را شگرف

 
  

  ربيت زير، يادآور كدام وادي از هفت وادي است؟ه -٣

  اي استفاني شد ز خود، مردانههركه     الف) وصلت آن كس يافت كز خود شد فنا

  عطّار                                                                                                 

  همّـت پسـت كـي رســد بـه فــراز؟    بندي در ايـن ســراي مجاز؟ب) دل چـه 

  سنايي                                                                                                

  جلــوة آبِ صــاف در گــل و خــار    پ) چـشـم بـگـشـا بـه گلستـان و ببين

 هاتف اصفهاني                                                                                     

  
  يد.ارائه ده» مرغ و سيمرغسي«يلي كوتاه از داستان ا توجّه به آية شريفه و سرودة زير، تحلب -٤

 نهاهل يقين، نشا مين برايزروي  وَ ِفي أالرضِ آياتٌ لِلمُوقِنينَ وَ فِي أنْفُسُِكم أفَال تُبْصِرونَ : و در-

      بينيد؟هايي است. پس چرا نمينشانه ]نيز[هايي است و در وجود شما 

  )٢١و  ٢٠آيات  /(الذّاريات                                                              

 وي آينة جمال شاهي، كه تويي    اي نسخة نامة الهي، كه تويي  

     در خود بطلب هر آن چه خواهي، كه تويي   بيرون ز تو نيست هرچه در عالم هست

  زيجم ران                                                                                                                                             
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ت :  یکالنج ح   ! و او

ي اردهاشتري و گرگي و روباهي از روي مصاحبت مسافرت كردند و با ايشان از وجهِ زاد و توشه، گِ

ز شان اشستند و ميان ايبيش نبود. چون زماني برفتند و رنج راه در ايشان اثر كرد، بر لب آبي ن

دين بشتر، براي گِرده مخاصمت رفت. تا آخر األمر بر آن قرار گرفت كه هر كدام از ايشان به زاد بي

  تر.گِرده خوردن اولي

» تر مادرم بزاد!ين جهان بيافريند، مرا به هفت روز پيشا -عاليت - پيش از آنكه خداي«گرگ گفت: 

و  داشتمب در آن موضع حاضر بودم و شما را چراغ فرا ميگويي؛ من آن شراست مي« روباه گفت:

ده رد و ِگرگونه شنيد، گردن دراز كاشتر چون مقاالت گرگ و روباه بر آن» كردم!مادرت را اعانت مي

ما شان از ترم و جههر كه مرا بيند، به حقيقت داند كه از شما بسيار كالن«برگرفت و بخورد و گفت: 

  »ام!بيشتر كشيدهام و بار زيادت ديده

  سندبادنامه، ظهيري سمرقندي                
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م د   باب غاز : س شا

  

 هركس كه يمدبو شتهاگذ ارمد و ارقر هارقطا هم با اداره در. تبهر ترفيع موقع و دبو روزنو عيد شب

 و عمر به هدنمو نجا شنو نستادو بدهد صحيحي زغا بكبا ، ليمهو انعنو به ،يافت تبهر ترفيع اوّل

  كنند. عاد عزّتش

 هم با گيزتا هب كه عيالم با را فقار با ارقر و مهماني ألةمس راًفو. مددرآ من سما به تبهر ترفيع و زد

 در بايد و ايادهند ستانتدو به هم سيوعر شيريني تو گفت. شتماگذ نميا در يمدبو دهكر سيوعر

 نفر دوازده ايبر لچنگا و ردكا و فظر نچو هست كه يچيز ليو. ييدرآ نجلوشا ستدر موقع ينا

 با كه نباشد رنف زدهيا از بيشتر ميهمان ةعدّ بايد يا و خريد يگرد ستد يك زبا بايد يا يمارند تربيش

  .» نفر دوازده دبشو دتخو

زة جاا اًبدا جهدبو و ستا ارقر چه از ماليه يعيد شب ينا در كه نيدامي هترب دت: «خو گفتم

 تنها «گفت: .شوندنمي تركم نفر رچهاسهوبيست از هم نستادو و هددنمي زهتا تپر و تخر نخريد

 ،بابا اي « گفتم:» ند.بمك قسما اربگذ و بكش خط اًنقد را مابقي و بگير هعدو را باال يهاتبهر نهما

 را اهشكم و فتدامي پايي چنين نيشاابر ربا يك رگاآز لسا هابدبخت ينا. يدآنمي شخو را اخد

 كيي لمنز از ستا رچطو. كنندمي ريشما ساعت و ندربخو زغا بكبا كه ندازده نصابو ستا مدتي

  »يم؟بگير يهرعا ازملو و فظر يگرد ستد يك نشناياآ و نستادو از
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 سيوعر از بعد اوّل ميهماني در ستا لمحا كه كن ونبير تسر از را لخيا ينا «گفت:  تلخ تقااو با

  »د؟ميريم اوّل چةب و اردند مشكو كه نيدانمي مگر د؛بشو خانه ينا وارد يهرعا چيز كسي از ارمبگذ

 و ندربخو و بيايند ستهد يك روز يك. بدهيم مهماني روز دو كه ينا جز نيست ايرهچا پس گفتم: «

وروز دستة و بنا شد روز دوم عيد ن د.كر فقتامو ترتيب ينا با عيالم ».يگرد ايستهد روز آن دايفر

  وز سوم دستة دوم بيايند.اوّل و ر

 آش د،معهو زغا بر وهعال. ستا هشد هيدد هرجهت از يياپذير اركتد و ستا عيد دوم روز ينكا

 در. ستا هشد راه به رو تمخلفا متما با رشخو رچندجو و پلو نگر دو و زممتا ةبرّ بكبا و عالا جو

رست نظير بودم. دهايي بين حكايتنداخو لمشغو و داده بودم لم ايزهتا و منر و مگر ابتختخو

 يموپسرع گويد مي ه،مدآ م،نا مصطفى يالقيِد انجو گفت: « و شد وارد عيالم كهدم بوكيفور شده 

 درمما لةخا ييداخترد يپسرعمو مصطفيست.» ا هشد يابشرف كيرمبا عيد ايبر و توست تني

 و پا و ستدبي و لجُ نسماالت و لوت و آ ؛ شش و بيست يا پنج و بيست سنّ به نياجو. شد مي

ش مسرور الحمداهللا كه سالي يك مرتبه بيشتر از زيارت جمال. ارهبدقو و يختربد هيابخو تا و پخمه

  شدم.و مشعوف نمي

 از را دُم و خشا بي لغو ينا شرّ و هنشد اربيد ابخو از زهنو فالني بگو اخد به را تو گفتم: « نمز به

   بكن.» ما سر
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 به هست هرگلي. ستا دتخو يپسرعمو نميا به آنقر هفت هللا ءاشام! اردند خليد من به گفت» «

   ».نبز دتخو سر

 گرسنه كمش با دراز و دور راه از البد كه رهبيچا ينا يدآنمي شخو هم را اخد و نيست ايرهچا ميدد

 صلة كيرمبا روز چنين گفتم:« دمخو پيش. كنم ميدانا همدآ يعيد ليار چند ميدا به برهنه يپا و

 هللا ءماشا ميدد. شد وارد دهكر خم را شسر دم،كر يشاصدلهذا  »د؟كر هياخوكي  ،كنين محاار

 ندگر مثل نشدگر. ستا هشد تركريه زشپو و تك و تردراز شقد اند؛چشم بد دور آقا واترقيده

ش از توصيف لباس د؛بو نشد بكبا لمشغو يگد در ساعت نهما در كه اي بود دهمردرما زغا نهما

در قدانم كه سر زانوهاي شلوارش كه از بس شسته بودند، به قدر ميم ولي همينبهتر است بگذر

ز اراستي تصوّر كردم دو رأس هندوانه يك وجب خورد رفته بود. چنان باد كرده بود كه راستي

 ءٌ شي و بكميا قمخلو ينا ازندورا و تماشا لمشغوجايي كش رفته و در آنجا مخفي كرده است. 

 ايرب را زغا ينا گرا ،حسابي دمر م،سر به كخا گفت: « ه،شد وارد نسااهر لمعيا كه دمبو ابعٌج

 تر بيش زغا يك كه تو آورد؟ هياخو زغا كجا از دافرهاي ميهمان ايبر ،يموربيا وزمرا هاي ميهمان

  »اي! داده زغا بكبا وعدة هم ستانتدو همة به و ايوردهنيا

 شيگرد نصف و وزمرا را زغا نصف دشونمي ياآ «گفتم:  ه؛شد بدغفلتي و ستا حسابي فحر ميدد

  »آورد؟ ميز سر دافر را
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. ندوربيا هسفر سر زغا نصف كه هنشد هيدد هرگز ي؟بريز را دتخو ويبرآ هياخو مي مگر گفت

 فرح كه » حقّاًيد.بيا ميز روي مُهر به سر و ردهنخو ستد كه ستا ينا به زغا بكبا حُسن متما

 و نديشها مدّتي از پس و هيددگر مرا خامتو ملتفت دم در. شتاند دربرگ وبر هيچ و دبو منطقي

 هب. كنيم پا و ستد يگرد زغا يك هشد رهرطو كه ميدد ينا در را دفر به منحصر رةچا ره،ستشاا

 شهر رد زغا يك دنكر اپيد ليو نهايت چُلَمن است دن و بيكو دياز گرچه مصطفي ينا گفتم: « دخو

 ستشد از هارقد ينا البد ؛نيست كه ستمر دنگر شكستن و مريكاآ كشف ان،تهر مثل گيربز

. تسا ارقر چه از مطلب ايهشد ملتفت البد ن،جا «مصطفي: گفتم دهكر بخطا او به » .ستا ساخته

 و بخو زغا دعد يك هشد هم سنگ يرز از و حالّجي دهمر چند كه بدهي ننشاامروز  هماخومي

 و شد هسيا و خسر مبلغي ابتدا به عادت معهود» مصطفي .كني اپيد ما ايبر ه،شد قيمتي هر به زهتا

 روز ينا در فرمايند: «مي شد ممعلو و مدآ ونبير محلقو پيچني از هبريد هبريد يشاصد هباالخر

 زبا نكّاد يك شهر متما در كه نچو ،شد فمنصر بايد لخيا ينا از و زد كلّي به بايد را زغا قيد ،عيد

  ».نيست

 دهبر وفر را هند آب ا،صد نهما با »م؟بريز مسر به خاكي چه پس «م: پرسيد لستيصاا لحا با

 عقلت اگفتم:«خد ».نديداخومي پس را ميهماني دبو بخو ليو يدرمختا ،كنم ضعر چه هللاوا گفت: «

 به بزنيد را نتادخو گفت: « »؟نمابخو پس رچطو ؛شوندمي وارد هانمهما يگرد ساعت يك بدهد

 چند به صبح وزمرا همين گفتم: « ».نياييد پايين ابتختخو از ده،كر قدغن طبيب بگوييد و ناخوشي
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گفتم: » بگوييد غاز خريده بودم، سگ برد.«گفت:  »؟ناخوشم بگويم رچطو ام،دهكر تلفن ننفرشا

شناسي، بچّه قنداقي كه نيستند كه هر چه بگويم آنها هم مثل بچّة آدم باور تو رفقاي مرا نمي«

 تشريف لمنز قاآ بگويند اًصلا يدربسپا » گفت:خواستي يك غاز ديگر بخري.ت ميكنند. خواهند گف

  ند.».ا فتهر معصومه تحضر رتياز به و ندارند

 ينا. امدهكر حاضر را تو يعيد ؟چيست نيدا مي مصطفي گفتم: « ؛گويد مي بال و تپر دياز ميدد

جانم قول من و خانم به زن عمو خواهم هرچه زودتر ازروي كه ميمي  زود و يگيرميرا  سسكناا

 »د.ا برسيهشاءاهللا اين سال نو به شما مبارك باشد و هزارسال به اين سالسالم برساني و بگويي ان

 شگو من يهافحر به اً صلا كه آن ونبد. ستا يگرد يجا مصطفي لخيا و فكر كهولي معلوم بود 

 هانمهما وزمرا كه دكر ارسو ايهشيو باشد نممك گرا گفت: « ،گرفته را دخو رفكاا لةنباد ،باشد داده

  ».آورد هسفر سر رهبادو دهكر مگر نو از دافر را زغا همين دشومي ،نزنند زغا به ستد

كم وقتي درست آن را در زوايا و آمد، كممعني به نظر ميپا و بياين حرف كه در بادي امر زياد بي

و نبايد زياد سرسري نيست  لنامعقو هم هارقد نخفاياي خاطر و مخيّله نشخوار كردم معلوم شد آ

گرفت. هرچه بيشتر در اين باب دقيق شدم، يك نوع اميدواري در خود حس نمودم و ستارة 

 و انخند و رفته سرِ دماغ آمدمضعيفي در شبستان تيره و تار درونم درخشيدن گرفت. رفته

 ليو مشنومي حسابي فحر كلمه يك تو از كه ستا ربا ليناوّ« گفتم: ده،نمو مصطفي به رو نمادشا
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 كه بدهي جخر به رتمها دتخو بايد. شد هداخو دهگشو دتخو ستد به فقط هگر ينا منظر به

  ».يند.برنيا زغا ينا به زدن ستد دصددر نمهمانا از يحدا

  

و مهار چيست  من دمقصو كه دبو هنشد شستگيرد ستدر زهنو گرچه و گرفت جاني هم مصطفي

 شوخ و رفتعا بر. يددگر دارنمو جَناتشوَ در ديشا رثاآ خواهم بكشم،م جانب ميشتر را به كدا

 دموخ يپهلو مخملي صندلي ينا روي. بيا تريكدنز ؟بنشيني ييآنمي اچر گفتم: « وده،فزا بانيز

 زن و شغل يتابر هياخو مي ؟كنيمي ركا چه ؟ستا رطو چه لتاحوا و لحا ببينم بگو. بنشين

  ...»ست اخوري؟ از اين باقلبا (باقلوا) نوش جان كن كه سوغات يزد چرا گز نمي ؟كنم اپيد مناسبي

 وزبر ينا از هجويد هجويد ستاخو و داد جا مخمل صندلي روي را جشمعو و كج و دراز قدّ مصطفي

گفتم:  ادهند مهلتش ليو ،كند اريگزسسپا هنشنيد و هنديد هرگز قبةغيرمتر بستگيِ دل و َمحَبّت

 جا ينا از ارمگذ نمي هم وزمرا اًصلا. هستي من كوچك ادربر تو ؟چيست هافحر ينا ،هللاستغفرا «

 از ستد يك رمسپامي خانم به هم نالا همين. كني فصر ما با را رناها بايد وزمراِلّا وهللا ا. ويبر

. بنشيني دمخو يپهلو ميز سر بايد ي،شد كه ارنونو و بپوشي بدهد هم دم راخو شيك يهاسلبا

 روي را زغا رش،خو و برنج و هبرّ وكباب جو آش تمقدّما از بعد قتيو شبا ملتفت ،هست كه يچيز

 كه يماردهخو رقد ينا. اردند جا ما شكم يگرد ن،منتادا به ستمد ،بابا اي گوييمي ،ندآورد ميز

 نقاياآ ينا و دخو فطر از. ستا نمادخو از كه انكاهد ،نيست نمادخو از هكا. بتركيم ستا يكدنز

 ارصرا خيلي گرا و رونندا به ننددابرگر را دوري ينا رطو همين بفرماييد دارم نهاعاجز يستدعاا
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 اخد ليو. يمدرآور اعز از ليد نو از هسيدر خدمت ر،بها همين ميّاا از يكي زبا ستا ممكن ،يددار

 ؛يمدگريم  جانت لباو هشد يبستر جا همين نيدرابخو ما به ينا از تر بيش وزمرا گرا ستا شاهد

ِابا و  بيشتر تو ،كنممي رفتعا و ارصرا هرچه من قتآن و.باشيد ستهاخو را ما گمر كه آن مگر

  .كني»مي اههمر دتخو با هم را يگرد نمهمانا هست ايهشيو هر به و ورزيمي عمتناا

 بخو: گفتپوزخند نمكيني زد و  داد،مي شگو امر يهافحر دراز دنگر و زبا نهاد با كه مصطفي

از  چندين بار درسش را تكرار كردم تامد» آ همابرخو هعهد از كه باشيد خاطرجمع. شد مستگيرد

  بر شد بعد براي تبديل لباس و آراستن سر و وضع او را به اتاق ديگر فرستادم.

» عتبل«در صرف كردن صيغة  زده حلقه ميز دور لكما و متما ،تخلّف ونبد هانمهما بعد ساعت دو

 وتينپ و زممتا بريشميا اواتكر و رابجو و زهتا سلبا با مصطفي نناگها كهشتند اهتمام تامي دا

 به ايهحقّ چه دراز قد آن با كه دمكر تعجب خيلي ؛شد وارد مست ووسطا مانند نمااخر و اقبرّ جير

قامت  اي بود كه درزي ازل بهگويي جامه. ستا همددرآ بدنش قالب رطو ينا من سلبا كه دهبر ركا

  ناب ايشان دوخته است.زيباي ج

 هرچه ديخونسر و رقاو با و دهكر اربرگز را معمولي تفارتعا ، متانت لكما با نخا مصطفي يقاآ

 يهاانجو از يكي انعنو به را او. گرفت ارقر ميز سر به دم،خو ستد يرز د،خو يجا به ،ترمتما

 دخو رةمقرّ ظايفو ةعهد از خوبي به ميدد نچو و دمكر معرّفي فقار به پايتخت اليق و فاضل
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 دهسوآ كلّي بهكم كم شتدا مخاطر د،معهو مسئلة آن ببا در و مشد ورمسرخيلي  اًقلب ،يدآبرمي

  .ميشد

 يگرشمردند. حاال دمحتاج به تذكر نيست كه ايشان در خوراك هم سرِ سوزني قصور را جايز نمي

 و هچيد را جمع كنو فهلطي و بذله و شوخي و فياحرّ و بانيزشخو در و هشد مگر هم اشچانه

ضرت حورو كه از امامزاده داود و چشماين آدم بي.ستا هشد رضبالمعا آراي مجلس و هحدو متكلّم

س و هاي خود در شيكاگو و منچستر و پاريبود، از سرگذشت تر نگذاشته عبدالعظيم قدم آن طرف

 بود خود من هم بر كرد كه چيزي نماندهشهرهاي ديگري از اروپا و امريكا چيزها حكايت مي

- منكرش لعنت بفرستم. همه گوش شده بودند و ايشان زبان. عجب در اين است كه فرورفتن لقمه

اش دو تنبوشه داشت؛ يكي براي گرفت. گويي حنجرهدرپي ابداً جلوي صدايش را نميهاي پي

  هاي قلنبه.بلعيدن لقمه و ديگري براي بيرون دادن حرف

. ساخته وزيرد همين گفتمي كه ايهقصيد ننداخو به دكر بنا عيد دهسيز از صحبت مناسبت به

 نكمالشا و فضل يعاادّ خيلي كه نقاياآ از نفر دو. شد بلند نسماآ به فرينآ و مرحبا نفغا و دفريا

- مي ادب و شعر دةكبّا كه رحضّا از يكي. خواستند رمكرّ ربا سه و ربا دو را تبياا از اريمقد شدمي

 حقيقتاً  ،هللاواي گفت: « و هبوسيد را شاعر  جبهة فتهر جلو كه دبو هيددگر ظمحظو نچنا كشيد

 تخلّص من گفت: « ختهاندا رتصو به چين ،تحقير سمر به مصطفي. پرسيد او تخلّص از و »ديستاا

مرحوم اديب  ارصرا به ليو دد،گر وكمتر بايد كه نمدامي تيداعا و مسور جملة از زوايد و از را
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لي به من لطف داشتند و در اواخر عمر با بنده مألوف بودند و كاسه و كوزه يكي پيشاوري كه خي

 لستعماا دياز ارمند شخو مّارا برحسب پيشنهاد ايشان اختيار كردم ا» استاد«شده بوديم، كلمة 

 نيشاا تحضر اوارسز اًقعوا و جاست به بس تخلّصي كه نددكر تصديق اصد يك رحضا همة» .كنم

  .ستا

: نددوفرم دهنمو نوكر به رو دستاا يقاآ. شد بلند رتعما ايسرسر از تلفن نگز ايصد ناثا اين در

 عدب و ستا ميز سر حاال فالني بگوييد. هدابخو امر و باشد خلهدايروز همد مي لحتماا رقطا «هم

  .ستا دهبو غلطي هنمر شد ممعلو ليو» .دكر هداخو تلفن دشخو

. گذاشتمزباني نگاه، حقّش را كف دستش ميهمان زبان بي افتاد، بااگر چشمم احياناً تو چشمش مي

ولي شستش خبردار شده بود و چشمش مثل مرغ سربريده مدام روي ميز از اين بشقاب به آن 

  دويد و به كاينات اعتنا نداشت...بشقاب مي

 كه ستا مناسبي موقع و ستا هشد فصر يگرد تمخلّفا و چلو و پلو و هبرّ بكبا و جو آش حاال

  .ندوربيا را زغا بباك

 ميز طسو در كه برشته و فربه زغا رأس يك و شد وارد ستد روي بر بقا ميدد را دمخا تپد.مي لمد

  .شد ناپديد و شتاگذ

 ستد از منشدا كه كند مستش نچنا زغا يبو نكند كه ستا مصطفي پيش سماحو نگدا شش

 به چشمش كه ينا محض به. ستا بحسا يتو شسر و جا به عقلش زهنو هللالحَمدُاَ ،خير ليو. ودبر
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 يگرد را دم يك ينا ما عزيز نميزبا كه بفرماييد تصديق نقاياآ: گفت دهنمو هانمهما به رو دفتاا زغا

 از را مسر گرا و امردهخو هخرخر تا اً شخص كه من ؟ستا زغا آوردن قتو هم حاال ياآ. ندانخو شخو

 از يمارند لخيا كه ما ولو مائدة آسماني باشد. رمبخو نماتو نمي يگرد هم لقمه يك ،كنيد اجد تنم

رود نيست كه هرچه معدة انسان كه گاوخوني زنده ».يموبر لتيدو خانة مريض به سترا يك جا ينا

 را زغا ينا نددار هشاخو نقاياآ ر،قطا هم «بيا: گفت زده اصد را نوكر هگاآن» تويش بريزي پرنشود.

  ."رونندا به يببر سر يك دبرگر وبر بي و داريبر

دانند. از يك طرف بوي كباب تازه به سخت در محظور گير كرده و تكليف خود را نميها نمهما

اي از آن چشيده طعم ميل نيستند ولو به عنوان مقايسه باشد لقمهدماغشان رسيده است و ابداً بي

 هماند دودل د،استا يقاآ نچو شخيصي شخص اتتظاهر مقابل در و مزة غاز را با بّره بسنجند ولي

 يهافحر تصديق جز هيانخو ، هياخو د،بو هشد ختهدو زغا به نهايشاچشم گرچه و نددبو

 ستاخومي لمد. ماسدمي دارد ما توطئة ميدد. شتنداند ايچاره گفتن لبّتها و بله و مصطفي

 مناسبي راك يشابر و مبگير را يربغلشز بعدبه يخرتا آن از ،گفته مصطفي به فرينآصد نستماميتو

 و دمبو گرفته ستد به قصّابي رساطو به شبيه درازي و پهن ردكا ، ظاهر حفظ محض ليو ،كنم پيدا

 هم از را وريا و ريا بي انحيو ينا هماميخو كه دمميكر دنمووا نچنا و آورده حمله زغا به اممد

 هشد هم من خاطر ضمح كهبستمبود كه به شكم آقاي استاد مي ريز تعارف و اصراريك اًضمن و رمبد

  ود و دماغش نسوزد.نر نميا از شپزآ حمتز قلاال كه بفرماييد ميل لقمه يك فقط
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حياي من بي اش بريده بود و الّا چه چيزها كه با آن زبان بهخوشبختانه قصّاب زبان غاز را با كلّه

 ييجاآن هب ركا عاقبت و رنكاا مصطفي از و دبو ارصرا همه من از كه آن خالصهگفت. دورو نمي

  .يدنددگر زغا دنبر رستااخو جمعي دسته و شدند اصد هم او با هم ها نمهما كه كشيد

 از كه نيست حيف ن؛قاياآ خِرآ كه فتر در هنمد از نناگها كه مييافت منجاا اهخو دل به شتدا ركا

 و منحصرًا يا كرة فرنگي سرخ شدهند ادهپركر نبرغا يلوآ از را شكمش كه گذشت زيغا چنين

 در شفنر اًغفلت ينكها مثل مصطفي كه دبو نجسته ونبير ما شدة دخر هند از مكال ينا زهنواست؟ 

- يم كه «حاال: گفت و كشيد نيش به هكند را زغا كتف يك و دكر دراز ستد رختياا بي ،باشد فتهر

 نميزبا وير ينا از بيش نيست روا اند،ه و با كرة فرنگي سرخش كردهشد پر نبَرَغا يلوآ با فرماييد

  ."چشيممي مختصر لقمة يك هشد هم نيشاا خاطر محض و ختاندا مينز را ممحتر

 در و نددفتاا زغا نجا به نگازد قحطي مانند ادهند فرصت ،نددبو حرفي چنين منتظر كه انيگرد

زدن گوشت و استخوان غاز مادرمرده مانند گوشت و استخوان شتر قرباني در  هم به چشم يك

لقوم و كتل و گردنة يك دوجين شكم و روده مراحل مضغ و بلع و هضم و تحليل كمركش دوازده ح

 به مقد زيغا هرگز گويي كه كندند را كلكش نچنا را پيموده؛ يعني به زبان خودخودماني رندان

خوار ولي اين مخلوقات عجيب گويا گويند انسان حيواني است گوشتمي !دبو دهننها دجوو عالم

ه بودند. واقعاً مثل اين بود كه هركدام يك معدة يدكي هم همراه آورده استخوان خور خلق شد

باشند، هيچ باوركردني نبود كه سرهمين ميز آقايان دو ساعت تمام كارد و چنگال به دست با يك 
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ها را هم اند و ته بشقابخروار گوشت و پوست و بقوالت و حبوبات در كشمكش و تالش بوده

تن تمام و كمال و راست و حسابي از سر نو مشغول خوردن شدند و به چشم اند ، هر دوازده ليسيده

خودم ديدم كه غاز گلگونم لَخت لَخت و قِطعهً بعد اُخري طعمة اين جماعت كركس صفت شده و 

  كان لم يكن شيئاً مذكوراً در گورستان شكم آقايان ناپديد گرديد. 

 هدخن دادن تحويل جز به و هشد خشك هانمد به آب كهولنا  ةمنظر ينا يتماشا از ،گويي مي امر

  .دنبو ساخته ستمد از ريكا ساختگي يها خوشامدگويي و كيزور يها

ن ك بوقلموثباتي فلر كه منظرة فنا و زوال غاز خدا بيامرز، مرا به ياد بيبخوربخو حةبحبو نهما در

باز  ره انداخته بود،و شقاوت مردم دون و مكر و فريب جهان پتياره و وقاحت اين مصطفاي بدقوا

 صطفيم يقاآ«: گفتم دهنمو استادي يقاآ به رو برگشته راًفو و جستم ونبير. شد بلند تلفن ايصد

  ».اردبد صحبت شما دخو با دارد دو كلمه ارصرا و ستا تلفن يپاشخصاً   خلهدا يروز ن، خا

 به و زده يادر به دل ازد،بيند تا و تك از را دخو نيزسرسو كه آن ونبد دهكر را دخو ركا بحسا يارو

 آب ةكشيد ايصد و بستم را در ،مديمآ ونبير قتاا از كه ينا دمجرّ به .مدآ ونبير قتاا از من لنباد

 رتصو روي بربه معّيت مچ و كف و ما يتعلق ِبه  عاگود نگشتا پنج و يددگر ازندا طنين ايهنكشيد

 به چشمت تا زبا ديبو هبلعيد محلقو تا اب؛خر «خانه: گفتم. بست نقش ديستاا يقاآ اختةندا گل

 دم،بو داده ارقر دخو سرّ صندوقچة يي راتو نچو كه مني به و باختي را نيماا و يند دفتاا زغا

  .دمكر رشنثا ييگرد ةكشيد زبا و باشد.» شستت زِنا ينا كه بگير دِ ي و نارو زدي. يدورز خيانت
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 رناها تمدّ متما در كه دشخو معمولي يهاارطوا و ادا و گرفته نباز و هبريد هبريد ايصد نهما با

 رمگ دارم؟ گناهي چه من ن،جا پسرعمو: گفت نكنا هق هق و نناز نفس د،نبو اهويد آن از يثرا

 يددوب گفته كي ؛يددكر زغا از صحبت فقط شما ،شتيماگذ ارمد و ارقر هم با قتيو كه فتهر نتاديا

 رگا كه بفرماييد تصديق ؟نداشتهاگذ نبَرَغا يلوآ شكمش يتوتوي روغن فرنگي سرخ شده و  كه

   "من با نه شماست با هست يتقصير

 خشا شتمدا شيهايشاتربهانه ينا از. يددنمي را جايي چشمم كه دمبو هشد عصباني ريقد به

 ةمرخ از كه موشي مانند را سنمكنشنا انجو ينا و دهكر زبا را خانه درِ رختياابي. آوردمميدر

روني دو تسكين غليان  الحوا نمدآ جا به ايبر ريقد و ختماندا ونبير ،باشند هيدكش ونبير غنرو

 ردروي آن كشيده باشند، وا تصنعي ةخندصورتي كه گويي قشري از با  هگاآن زده، مقد طحيا در

   ند.ا هكشيد دراز هانمهما سترا و چپ ميدد .مشد هانمهما قتاا

 نقاياآ با حافظياخد ونبد شدند رمجبو كه ستنداخو رتمعذ خيلي نخا مصطفي يقاآ« گفتم:

 ستندانخو يگرد و ندوبر جاآن راًفو كه نددبو دهفرستا را دخو شخصي تومبيلا ،خلهدايروز. ندوبر

  ».بشوند نقاياآ حمامز

 تعود ايبر و گفتند چيزها او لكما و فضل و مشربي شخو از و ندردخو تأسف مجلس هلا همة

 نپنها چه شما از هم من و ستنداخو من از را او لمنز نشاني و نتلفة نمر د،خو مجالس به نيشاا

  .دادم غلط را همهورم،بيا وبرا به خم كه آن ونبد
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با كلية  را دخو دوزنو يهاسلبا بهترين از ستد يك وزيرد كه مدآ مخاطر به روز آن فرداي

 هخان دم ازخو ةشد قچال ستد به نخا مصطفي ديستاا يقاآ يعني ي،مايَحتو منضماا بهمتفرّعات 

 پايةلند ب مكال به يگرد ربا يك دد،گر نمي زبا فتهر شست از كه يتير كه نچو ليو. امختهاندا ونبير

 نمواپير يگرد باشم من تا كه دمكر داغ را ستمد پشت و آوردم نيماا "ماست بر كه ماست از«

  .دمنگر تبهر ترفيع

  زادهداستان كباب غاز، محمّدعلي جمال

  
  

  ژوهيكارگاه متن پ
  قلمرو زباني

  هاي زير را بنويسيد.مترادف واژه -١
 (................................................... ) معهود  

 (................................................... ) بحبوحه  

 (................................................... ) وجنات 

  

  يي بيابيد و بنويسيد.ز بندهاي پنجم و دوازدهم، سه واژة مهّم امالدر هر يك ا -٢
  ها پاسخ دهيد.ت زير به پرسشبا توجّه به عبار -٣
 »آيي بنشيني؟چرا نمي« گفتم: .» آثار شادي در وَجَناتش نمودار گرديده «

  
 ها را مشخّص كنيد.» مفعول«الف) 

  
 ي كنيد.بررس» مسند«ها را با توجّه به كاربرد ب) جمله
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  دو گونه است: حرف ربط يا پيوند -٤
  روند؛ نمونه :به كار مي هاي وابستهجملههمراه با  ساز:پيوندهاي وابستهالف) 

  تخلّصي بس به جاست.كه همة حضّار يك صدا تصديق كردند  

  همة حّضار يك صدا تصديق كردند. جملة پايه يا هسته:

  جاست.) تخّلصي بس به : ( جملة پيرو يا وابسته

 اند از : ساز پركاربرد عبارتپيوندهاي وابسته

 ...»كه، گرچه، با اين كه، كه ، چون ، تا، اگر، زيرا، همين«

  
  روند؛ نمونه:به كار مي پايهدو جمله هم: بين سازپايهپيوندهاي همب) 

 مابقي را نقداً خط بكش.و هاي باال را وعده بگير رتبه  

 »و ، امّا، يا، ولي«اند از: ساز پركاربرد عبارتپايهي همپيوندها

  
ه هم ايه را بپهاي هم. اين نوع حروف ربط، جملهسازندجملة مركّب نميساز ، : پيوندهاي هم پايهتوجّه

 دهند.پيوند مي

  
 ب بيابيد.اسهاي منساز) نمونه پايههم -سازاز متن درس براي كاربرد انواع حرف ربط يا پيوند (وابسته  
  

  قلمرو ادبي
 هاي زير را بنويسيد.مفهوم كنايه -١

  
 :پشت دست داغ كردن  

 :سماق مكيدن  

 :چند مرده حلّاج بودن  

  فزوده است؟اهاي نثر نويسنده، بر تأثيرگذاري داستان او كدام ويژگي -٢
 
  

  قلمرو فكري
 ت؟را مورد انتقاد قرار داده اسكدام رفتار فردي و اجتماعي » كباب غاز«ويسنده، در داستان ن -١
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  .بيان كنيد هاي سعدي بيابيد و مقصود اصلي آنها راز متن درس، مَثَلِ متناسب با هريك از اين سرودها -٢
 كندايـن همـه بيـداد شـبــان مي    الف) گلّـة مـا را گِلـه از گرگ نيست

 
  

 كه عاقل باشداوّل انديشه كند مرد     ب) سخِن گفته دگر باز نيابد به دهن

 
  

ی روان یا  :وا   ار

  ...  صلّي علي اللهُمَّ . ها دارد صلوات سهراب آقا چند بار بگويم اسم

 سه ره. كردندنمي توجّهي صدا به. آمدمي دور از ديگري تانك صداي. خنديدندمي سهراب و ارميا

قع تا آن مو كه فيمصط. كردمي تعريف سهراب دقيق گيرينشانه از ارميا. بودند گرفته روحيّه

  :گفت آرام بود، نشسته ساكت

  .  َرمي اهللا لكنَّ وَ  رََميت اِذْ وَ ما رََميْتُ 

  كن ببينم. ترجمه جان، ارميا. دو كانال زدي دفعه يك فرموديد؟ چي چي مصطفي آقا -

  .داد تكان سري آرام. خورد را اشخنده ارميا

 ني،ز مي تير نيستي كه تو اين زنيمي تير تو وقتي يعني. رميت اذ رميت ما و. مصطفاست با حق

  .  خداست خود بلكه

 معني خوب رقد جوري اين چه. ما براي گذاشتيدمي آشنايي كالس يك. اندعالّمه همه اينجا بابا-

    فهميد؟مي جوري چه را اين معني! من جان فهميد؟مي را قرآن

 پرتاب شودرمي مي مثالً بشناسي؛ را هاريشه است كافي كه؛ ندارد ها،كاريگرفتي را ما هم باز-

  .است ساده .ندارد كاري. زنيمي تير مرد يك تو. مخاطب شودمي رميت كردن؛

 رمي امر فعل گفتي اگر! ارميا: گفت ارميا به باشد كرده كشف چيزي انگار بعد و شد ساكت مصطفي

  شود؟مي چي
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  . ارمي شودمي...  شودمي-

 او به دوست داشت خيلي. بود فهميده را مصطفي منظور ارميا. دخنديدن هم با ارميا و مصطفي

  .  نگفت هيچ امّا زندمي صدا »ارمي« را او خانه در مادرش بگويد

  : گوييممي »بزن تير مرد يك تو« بگوييم خواهيممي وقتي. گفتي درست خوب -

  بگوييم؟ يدبا چه ،»بزنيد تير« كه بگوييم بخواهيم عرب، مرد دو به اگر حاال. »ارمي«

 تير لياوّ اوّل،. ارمي ارمي،: گوييممي«: گفت داد، مي گوش مصطفي هايحرف به دقّت با كه سهراب

  ».دومي بعد زند،مي

  .  است اشتباه حرفش كه نبود مطمئن سهراب. خنديدند هم با سه هر

  ».براك اهللا. للصدام الموت. الدَّخيل«: زديم حرف عربي عمري ما! اهللا ماشاء بابا، دِ

 ربيع به! سهراب آقا ولي دارد صلوات سهراب آقا اسم البته«: گفت خنديد،مي كه حالي در مصطفي

 كه ارميا نهمي. ارميا شودمي...  شودمي مثني، يعني ،»بزنيد نفر تير دو شما« بگوييم بخواهيم اگر

  ».نشسته اينجا

  .  بينديم را ارميا كه است ربا اوّلين براي انگار. كرد ارميا به نگاهي تعجّب با سهراب -

  !بزنيد تير مرد ات دو شما گوييممي داريم زنيممي صدا را ارميا آقا بار هر ما يعني! الخالق جلّ -

  .بزند تانك برود خواستمي كالشينكف با نيست خودبي

امّا  دشمي ترنزديك لحظه هر تانك صداي اينكه با. خنديدمي و بود انداخته پايين را سرش ارميا 

  . برد مي لذت جداً سهراب و مصطفي با مصاحبت از. داشت عجيبي آرامش احساس

 مصطفي و ارميا. شدند ساكت نفر سه هر. رسيدمي گوش به نزديك از دوم تانك غّرش صداي

را  آن. انداخت جا را دوم موشك. برداشت را اسلحه دوباره. كردندمي نگاه سهراب به مبهوت دوباره

 كه آيه نآ: پرسيد باشد، آمده يادش چيزي انگار شود، بلند اينكه از قبل امّا كرد، كممح شانه روي

  بود؟ چي خوانديد
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  . رمي اهللا لكن و رميت اذ رميت ما و -

-يم ترنزديك تانك غّرش صداي. كرد شليك و كشيد فريادي و كرد تكرار لب زير را آيه. برخاست

 سرعت به سهراب. رفتمي هوا به غليظي خاك تانك اطراف. نخورد تانك شني به موشك. شد

 سه، هر. شد بلند و نشاند جايش سر دست با را ارميا. انداخت جا سالح داخل را ديگري موشك

  .  كردند تيراندازي آتش سمت به مسلسل با ارميا و مصطفي. كشيدند نفس راحتي

  .ميرديديگر نم كِالش تير با بيايد، بيرون تو آن از زنده كسي اگر كه زدم آنچنان ديگر، است بس

 را آنها بر و دور. آمدند نفري سه گروه اين طرف به هاتانك انفجار صداي با گردان افراد از اي عّده

  گرفتند.

  !واهللا اي كاشتي، گل سهراب -

  !  ومنت صد هم اشزنده است، تومن صد فيل مردة. خورد مي درد به خيلي هيكلي پيرمرد - 

   .شودمي بلند كُنده از هم هنوز دود -

  .بود شده كودكانه اشقيافه. كشيد اشپيشاني به دستي سهراب

  چيست؟ ديگر كُنده. شودمي بلند تانك از دود. هستند تانك هااون. گرفتيد را ما -

 داده دست از بيهوده را موشك يك آمدمي نظرش به. رنجيدمي ديگران كردن تعريف از دل در

 ردستو. شد جدّي سهراب صورت دوباره. آورد خود به را همه تانك چند ديزلي موتور صداي. است

اين  مصطفي،«: گفت مصطفي به و داد نشان را هاتانك از يكي دست با. بگيرند سنگر همه، كه داد

  » .آيندمي دنبالش پشت از پياده احتماالً باشد، حواستان. دارد تيربار برجكش روي

  .هست حواسم! سهراب آقا باشد -

  .يج آرپي هم بفرستند، نفر هم بگو مهندس به آنجا. چپ طرف برو بدو هم شما ارميا، -

  .دويد و برداشت را اشاسلحه درنگي هيچ بدون ارميا كه كرد صحبت جدّي قدر آن

  . برسد ما به هم چندتاشان بگذار ها؛نگيري اسير راه توي. ندو تند قدر آن حاال -
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 چه اگر. دآورمي خود به را او انفجاري يا تير صداي گاهي از هر. ددويمي داشت كه نيرويي تمام با

 كه جايي ات كرد، نگاه جلو به و كرد تنگ را هايشچشم. ايستاد. بود گرفته وهم را او اما ترسيدنمي

 چند هنوز. دويد سرعت تمام با دوباره و گرفت نفس. شدنمي ديده كس هيچ كردمي كار چشم

 رشب و دور به. واقعّيت يا است خيال در دانست نمي. شنيدمي عربي كه ودب ندويده بيشتر قدمي

 وير كج هايكاله و پلنگي هاي لباس با عراقي چند جلوتر قدم صد. كردنمي اشتباه كرد؛ نگاهي

 بند. كرد درنگ. نه يا اندديده را او هم آنها كه دانستنمي. كرد نگاه آنها به. بودند ايستاده ريز خاك

. دش پشيمان. كرد نگاه ها عراقي طرف به. گرفت دست به را آن. برداشت شانه روي از را تفنگش

 دست اب كه ها عراقي صداي. كند مقابله آنها با بتواند تنهايي به كه بود آن از بيشتر تعدادشان

 سه دو. ددويمي سرعت به. بود آمده كه راهي همان از. برگشت. آورد خود به را او دادند،مي نشانش

 ود. كرد نگاه عقب به و برگرداند را سرش. سوختدستش مي. افتاد زمين به و خورد سكندري بار

 و كند احساس كمرش در سوزشي داشت انتظار لحظه هر. بودند شده نزديك او به ها عراقي از نفر

 روي زا را اسلحه بند دويدمي كه طورهمان. آمد خود به. بود گلوله صداي منتظر. بيفتد زمين به

 به رمياا كردندمي فكر كه عراقي دو. انداخت زمين به را خود و كرد مسلّح را آن. برداشت اششانه

 زمين به را خود و ايستادند ناگهان. دويدندمي سمتش به بيشتر سرعتي با است افتاده زمين

 خوردهن آنها هب تير كه شد متوجّه ارميا. نخورد آنها به تير. شد شنيده رگباري صداي. انداختند

 ددو كمكم. دويد ها بچّه سمت به كند، نگاهي سرش پشت به اينكه بدون. شد بلند جا از. است

 را او كسهيچ. كرد نگاه سرش پشت به. رفتمي گيج سرش. ديدمي را ها تانك سوختن از ناشي

-مي بالدن را وا كج هايكاله و پلنگي هاي لباس با نفر صدها كه ديدمي خيال در. كردنمي تعقيب

 به محكم رد،كنگاه مي سر پشت به و دويدمي كه طور همين ارميا .افتاد جلو او از آنها از يكي. كنند

  . دهد نجات را خود كرد مي سعي. بود كرده سد را راهش كه خورد آنها از يكي
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ا نجات ود ركرد، در آغوش او افتاد. سعي كرد خدويد و به پشت سر نگاه ميطور كه ميارميا همين

  . دكرمي گريه مصطفي. شد دقيق مصطفي چهرة به. بود گرفته محكم را او مصطفي دستان دهد امّا

. ا زدر بُرجكش زد؛ بعد چرخيد؛ سرش ديديم دفعه يك بعد. شد بلند. علي يا گفت. زد را بُرجكش -

  !كن نگاهش دارد، جان هنوز! ببينش

  . ديدمي تار و تيره را چيز همه رفت؛مي گيج سرش ارميا-

  .بودم ردهك ريزيبرنامه امآينده براي من بوده؛ باال از دستور. بگيرند اسير خواستندمي را من -

  . ديگر شوم نمي شهيد همين براي

 روي را سهراب. گذشتندمي چشمانش جلو از مبهم صورت به خاطرات. گويد مي چه فهميدنمي

 زانوي بار يك لحظه چند هر. بود شده گم دشآلو گوشت صورت طرف يك. بودند گذاشته زمين

  .دكرمي نگاه او چپ زانوي به. بود گذاشته سهراب سينه روي را سرش ارميا. شدمي مرتعش چپش

  .  كربال سمت. بچرخانيمش راست به گفت بعد. خوابانديمش قبله به رو. ارميا بينيمي-

شده  رامآ چقدر خورد؛نمي تكان انوشز ديگر چرا كند؛مي حسين حسين دارد آرام. بينممي آره-

  ها...نكني شلوغ سهراب، آقا

 را تا دو شما جوري چه من مصطفي، نشدي شهيد تو شد خوب جاده؟ سر تا ببريمش چطوري حاال  

...  علي صلّي اللّهم. دارد صلوات اسمش البته است؛ سنگين خيلي سهراب آقا... جاده سر تا بردممي

 وقتي. است سنگين خيلي...  علي صلي اللّهم! ديگر بفرست صطفي؟!م فرستينمي صلوات چرا

  اني (با تلخيص)ارميا، رضا اميرخ               برويم... فرو جنوب هاي خاك توي شايد بريمش،مي داريم

  درك و دريافت
  هاي رفتاري او را مورد بررسي قرار دهيد.اصلي داستان چه كسي است؟ ويژگي شخصيت -١
  نيد.خواني را تحليل كه به آية شريفه و بيت زير، متن روانبا توجّ -٢
 /١٧وَ ما رََميتَ إذْ رََميْتَ وَلِكنَّ اهللاَ رَمَي. (انفال(  
 كه خطّي كز خرد خيزد، تو آن را از بَنان بيني / ز يزدان دان، نه از اركان، كه كوته ديدگي باشد   

  سنايي                                                                                                                       
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م فد   و هد : س 
   خواهي،مي اگر بگير، من از را نان

  امّا بگير، من از را هوا

  .نه را ات خنده

   مگير من از را سرخ گل

  كاري...مي كه را سوسني

   گردمباز مي سخت نبردي پس از

  خسته انيچشم با

  است ديده را دنيا كه

   دگرگوني، هيچ بي

  شود مي رها كه اتخنده امّا

  جويدمي مرا آسمان در كنان پرواز و

  را زندگي درهاي تمامي

  .گشايدمي رويم به

   تو خندة من، عشق

   شكفدمي هالحظه ترينتاريك در

  و اگر ديدي، به ناگاه

  فرش خيابان جاري است،خون من بر سنگ

  زيرا خندة توبخند؛ 

  براي دستان من،

  شمشيري است آخته.

  پاييز در تو، خندة

  دريا كنارة در

  را اشآلوده كف موج

  برفرازد بايد

  من، عشق بهاران، در و
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  خواهممي را اتخنده

  بودم، انتظارش در كه گلي چون

  .خواندمي مرا كه سرخ كشورم گل آبي، گل

  شب بر بخند

  ماه، بر روز، بر

   جزيره، هاييچ خيابانپيچاپ بر بخند

  بندم،مي و گشايم مي چشم كه آنگاه امّا

  گردند،باز مي و روندمي پاهايم كه آنگاه

  را، هوا را، نان

  را، بهار را، روشني

   بگير من از

  هرگز را اتخنده امّا

  .نبندم دنيا از چشم تا
  

  ات را نه! پابلو نروداهوا را از من بگير، خنده                 
  

  بانيقلمرو ز
  دو معادل معنايي بنويسيد.» آخته«راي واژة ب -١
  

  : »ياران«در كلمة » ان«ت؛ مانند كاربرد هاي جمع اسيكي از نشانه» ان«در زبان فارسي،  -٢
  كنند.داللت نمي» جمع«اند، گاه بر مفهوم همراه» ان«امّا كلماتي كه با 

  هاي زير توجّه كنيد:به نمونه

 (هنگام سحر) سحرگاهان  

 ها، مكانِ زندگي مردم ديلم)ديلمان (مكان ديلم  

 (كوهان شتر: مانند كوه) كوهان  

  كاوه«كاويان (منسوب به(«  

 (صفت فاعلي) خواهان  
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  هاي زير بنويسيد.را در واژه» ان«مفهوم نشانة  

 (.................................. ) بهاران    ....................... ) خاوران(...........  

 (.................................. ) بابكان    (.................................. ) خندان  

  

  قلمرو ادبي
  بررسي كنيد.» نماد«را از نظر كاربرد » پابلو نرودا«ين بخش از سرودة ا -١

  .من مگير رخ را ازسرا نه . / گل ات خواهي، / هوا را از من بگير، امّا / خندهنان را از من بگير اگر مي
  
  
  هاي ادبي بهره گرفته است؟ر اين قسمت از متن درس، شاعر از كدام آرايهد -٢

-به رويم مي /ندگي را جويد / تمامي درهاي زشود / و پروازكنان در آسمان مرا ميات كه رها مي... امّا خنده

  گشايد.
  

  قلمرو فكري
  زير بنويسيد.ز متن ادرك و دريافت خود را  -١
 /تان من، راي دسبفرش خيابان جاري است، / بخند؛ زيرا خندة تو / و اگر ديدي، به ناگاه/ خون من بر سنگ«

  »شمشيري است آخته.
  
  تن درس را با مفهوم سرودة زير مقايسه كنيد.م -٢

  چه خوش فرمود آن پير خردمند

  دلي از جور ايّاماگر خونين

  يبه پيش اهل دل، گنجي ست شاد

  رسد زين گنج بسياربه آن كس مي

  چو گل هرجا كه لبخند آفريني

  مشو در پيچ و تاب رنج و غم، گم
  

  وزين خوشتر نباشد در جهان پند  

  »لب خندان بياور چون لب جام«

  رنجي ست شاديكه دستاورد بي

  كه باشد شادماني را سزاوار

  به هر سو روكني لبخند بيني

  به هر حالت تبسّم كن، تبسّم
  

  فريدون مشيري    
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ت :    ساج ح

 مگر تا ذارمگ پا زير آورده، پديد جهان پروردگار كه را آنچه و بنشينم باد هاي بال بر خواهدمي دلم

 ادهد قرار خلقتش جهان سرحدّ خداوند كه سرزمين بدان و رسم كرانبي درياي اين پايان به روزي

  .آيم فرود است،

 اهر كه بينممي خود جاوداني درخشندگي با را ستارگان دراز، و ورد سفر اين در اكنون، هم از

 اكتفا حد بدين اّما برسند خود سفر غايي سرمنزل به تا پيمايندمي افالك دل در را ساله هزاران

 در.نيست راهي آن در را افالك ستارگان ديگر كه روممي بدانجا. روممي  باالتر همچنان و كنمنمي

  ! بايست مسافر، اي«: پرسدشود؛ ميمي نزديك   من به هگذرير خلوت، جادة يك

 دانجاب خواهممي. كنممي سفر دنيا آخر سوي به دارم«: گويممي »روي؟مي كجا به شتاب چنين با

-نمي  نفس حياتي ذي آن در ديگر و است داده قرار خلقت دنياي سرحدّ را آن خداوند كه روم

 به داري كه دانينمي مگر. مكن هموار خويش بر سفر رنج هودهبي بايست؛ اوه،«: گويدمي. »كشد

  »گذاري؟مي قدم كران و حدّبي و پايانعالمي بي

 همين ن،مخيال  تندرو كشتي اي تو و بازدار پرواز از را آسايت عقاب هايبال من، دورپرواز فكر اي

   .نيست سفر اجازة اين از بيش تو براي زيرا انداز؛ لنگر جا

  شيللر فريدريش ريستفك يوهان
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م  د ی :س    ق جاودا

  بنگارد، را آن بتواند قلم كه گنجد،مي آدمي مخيّلة در چيزي آيا

  باشد؟ نكرده ترسيم تو براي را آن من صادق جان امّا

  نوشتن براي ايتازه چيز چه يا است؟ مانده گفتن براي ايتازه حرف چه

  كند؟ بازگو را تو ندارزشم سجاياي يا مرا عشق بتواند كه

  بخوانم مكرّر را واحد ذكري بايد روز هر

   »تو، آن از من و مني، آن از تو كه«: ندانم قديمي است، قديمي را آنچه و

  .كردم تالوت را تو زيباي نام كه باري نخستين مانند درست

  بيندمي جوان را معشوق همواره جاوداني عشق كه است گونه اين

  دارد، پيري جراحات و غبار و گرد به توجّهي نه و

  دهد،مي سالخوردگي ناگزير هايشكن و چين به اهمّيتي نه و

  گرداند،مي خود شعر صحيفة موضوع را قديم عشق همواره بلكه

  است، آمده دنيا به آنجا در خود كه جويد مي جايي در را عشق احساس نخستين و

  .بدهند نشانش همرد ظاهرش، صورت و زمان دست اينك شايد كه جا همان

  ها، شكسپيرغزلواره
  كارگاه متن پژوهي

  قلمرو زباني
 را از نظر كاركرد معنايي بررسي كنيد.» صحيفه«اژة و -١

  
  ها را بنويسيد.بررسي كنيد و نوع حذف» حذف فعل«تن درس را از نظر م -٢
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  قلمرو ادبي
  در متن درس بيابيد.» تشخيص«و نمونه آراية د -١
  اي از استفهام انكاري مشخّص كنيد.نهدر متن، نمو -٢
  

  قلمرو فكري
 شمارد؟هايي را بر مياي عشق جاوداني، چه ويژگيشكسپير بر -١

 
  
  ي تأكيد شده است؟ادر سطرهاي زير بر چه نكته -٢

  اي براي نوشتناي براي گفتن مانده است يا چه چيز تازهچه حرف تازه
 را بازگو كند؟ كه بتواند عشق مرا يا سجاياي ارزشمند تو

 
  
  ضمون بيت زير از كدام بخش از سرودة شكسپير قابل دريافت است؟م -٣

  حافظ    شنوم نامكّرر استكز هر زبان كه مي    يك قصّه بيش نيست غم عشق وين عجب
 
 

  

ی روان س:وا ن    آ

 كه لخصوصا علي. گردم واقع معلم عتاب مورد كه داشتم آن بيم من و بود شده دير مدرسه روز آن

 به. بودم نياموخته درس آن از كلمه يك حتي من و پرسيد خواهد زبان دستور درس بود گفته معلّم

 و بود دلپذير و گرم هوا. گيرم پيش صحرا راه و بگذارم را مدرسه بحث و درس كه گذشت خاطرم

مشغول  خود به مرا خاطر دستور، قواعد از بيشتر خيلي همه، اين. داشتند ايزمزمه بيشه در مرغان

  . گرفتم پيش را مدرسه راه شتاب، به و كردم مقاومت وسوسه اين برابر در اما داشتمي

 بود، واردي بر كه را اعالني و اندايستاده آنجا جماعتي ديدم گذشتم،مي كدخدا خانة پيش از وقتي

. گشتيم منتشر جااين از رسيد،مي ده براي كه ]ي[ انگيزمالل خبر هر كه بود سال دو. خوانندمي

-ديده يخواب چه ما براي باز« كه انديشيدم خود با ـ كنم توقفي آنجا در آنكه بي ـ من رو اين از

  »اند؟

  . رساندم مدرسه به را خود تمام، شتاب با و پيش در مدرسه راه و گرفتم خويش سر گاه آن
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 و كوي هب آنها غلغلة كه ردندكمي فرياد و بانگ چندان شاگردان درس، شروع اوايل عادي، مواقع در

 را چوبي ممعلّ و آوردندبر مي فرياد و بانگ و كردندمي تكرار را درس بلند آواز با. رفتمي  برزن

 ضعو آنكه گمان به هم روز آن» !شويد ساكت«: گفتمي و كوبيدمي ميز بر. داشت دست در همواره

 درس اتاق به آرام و آهسته شاگردان، همةهم و بانگ ميان در كه داشتم انتظار بود، خواهد همان

 من هآنچ برخالف امّا بنشينم خود جاي سر بر گردد، من ورود تأخير متوجه كسي آنكه بي و درآيم

 هيچ شاگردان از رفت مي گمان كه بود مدرسه در آرامش و سكوت چنان روز آن داشتممي چشم

 و بودند نشسته خويش جاي در شاگردان افكندم نظر اتاق درون به پنجره از. نيست مدرسه در كس

 در كه بود الزم. زدمي قدم درس اتاق در داشت، دست در همواره كه انگيزرعب چوب همان با معلّم

 بيم كاري چنين از حد چه تا كه پيداست. شوم اتاق وارد سكوت و آرامش آن ميان در و بگشايم را

 معلّم ليكن ؛شدم وارد درس اتاق به و زدم دريا به دل امّا بردم مي  شرم آن از اندازه چه تا و داشتم

   نرمي و لطف با و انداخت من بر نظري مهر سر از شود، ناراحت و خشمگين آنكه بي ،

 و نشست فرو من ناراحتي و ترس وقتي. نشستم خود جاي بر درنگبي و گذشتم هانيمكت كنار از

جاي  به و ندارد تن بر را روز هر معمول ژندة اسلب معلّم كه شدم متوجّه تازه يافت، تسكين خاطرم

 بر شيد،پونمي آمدمي مدرسه به بازرس كه هنگامي در يا جوايز توزيع روز در جز كه را لباسي آن،

 راف است رسمي مواقع مخصوص كه شكوهي و ابّهت را درس اتاق تمام آن، از گذشته. است كرده تن

 كه هايينيمكت روي بر اتاق انتهاي در كه بود آن گشت، من شگفتي ماية بيشتر آنچه امّا بود گرفته

- نامه رمأمو و كدخدا. بودند نشسته كه ديدم دهكده مردان از را جماعتي بود، خالي عادي مواقع در

 به مرده دل و افسرده همه و داشتند جاي ميان آن در معروف اشخاص از ديگر تن چند و رساني

 شودهخويش گ زانوي روي بر را آن داشت، همراه ايكهنه الفباي كتاب كه پيرمردي آمدند،مي نظر

  . نگريستمي آن خطوط و حروف به ستبر و درشت عينك پس از و بود

 اب سپس و نشست خويش كرسي بر كه ديدم را معلّم بودم، حيرت غرق احوال اين از من كه هنگامي

 خرآ بار اين فرزندان،«: گفت ود،ب گفته سخن من با ورود هنگام كه سخت، امّا گرم صداي همان

 بانز جز زباني نواحي، اين مدارس در كه اندكرده حكم دشمنان دهم،مي درس شما به من كه است

 شماست كه ملّي زبان درس آخرين اين و رسيد خواهد فردا تازه معلّم. نشود تدريس آنها خود

 سخت مرا سخنان اين» .كنيد تدقّ درست من درس به كه دارم خواهش شما از. خوانيدمي امروز

 پس اين زا«: كه بود بودند، همين كرده اعالن كدخدا خانة ديوار بر آنچه كه شد معلوم. كرد دگرگون

  » .است ممنوع  ملّي زبان آموختن ده كودكان به
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 ايمايه كاند همان به و نياموزم را آن ديگر كه بودم مجبور. بود من ملّي زبان درس آخرين اين آري

 تلف خويش عمر از را درازي هايساعت آن از پيش كه خوردم تأسف چقدر. كنم قناعت داشتم كه

- كتاب. ودمب برده سر به بازيچه به عمر و رفته صحرا و باغ به بيايم، مدرسه به آنكه جاي به و كرده

 اين تا كه تاريخي و زبان دستور نمود،مي انگيزمالل و سنگين من نظر در دقيقه همين تا كه هايي

 ترك كه بودند كهني دوستان حكم در من براي اكنون كنم، نگاه آنها به بودم حاضر سختي به زمان

. انديشيدميم گونه همين نيز معلّم دربارة. كردمي متأثّرم و ناراحت سختي به آنها از جدايي و آنها

 او از كه ار تنبيهاتي تلخ خاطرات ديد، نخواهم را او ديگر و كندمي ترك را ما فردا وي آنكه انديشة

 كه شد معلوم. كرد محو يكباره ضميرم صفحة از بودم، خورده او از كه را چوبي ضربات و بودم ديده

 سبب ينهم به نيز و كرده بود تن بر را خود نو هايلباس وي كه بود درس روز آخرين همين خاطر به

 اشتندد تأسّف گوئي. بودند نشسته اتاق انتهاي در محترم مردان و دهكده پيران از جماعتي كه بود

 به ماعتج اين كه رفتمي گمان نيز و بيايند مدرسه به چند ايلحظه بودند نتوانسته اين از پيش كه

 گزاريخدمت و داري و مدرسه روزيشبانه رنج سال چهل سبب به او از تا بودند آمده ما معلّم درس

  . كنند قدرداني

 جواب ار درس و برخيزم كه بايستمي. خواندند نام به مرا ديدم كه بودم مستغرق هاانديشه اين در

 كه ار دستور درس روشن بيان و رسا صداي با بتوانم تا بدهم را خود هستي تمام بودم راضي. بدهم

حتي  و بدهم جوابي نتوانستم و درماندم اول لحظة همان در اما بخوانم بر از بود، دشواري بدان

  .كنم نگاه معلم چشم به و ردارمب سر نكردم جرئت

 خود زيرا كنم؛نمي سرزنش را تو فرزند،: گفتمي نرمي و مهر با كه شنيدم را او سخن ميان، اين در

 وقت گويد،مي خود به هميشه آدمي. است داده روي چه كه بيني مي. ايشده متنبّه كفايت قدر به

 افسوس؛. دهد روي است ممكن يشامدهاييپ چه كه بينيمي اما گيرممي ياد را درس است، باقي

 بر زور به كه مردم اين اكنون. گذاريموا مي ديگر روز به را آموختن هميشه كه است اين ما بدبختي

 آزاد قومي كه داريد ادّعا چگونه شما«: بگويند و كنند مالمت را ما كه دارند حق اند،گشته چيره ما

 تنها فرزند، همه، اين با »بخوانيد؟ و بنويسيد توانيدنمي را خود زبان آنكه حال و هستيد مستقل و

 شما تعليم و تربيت در نيز مادران و پدران. مالمتيم سزاوار ما همة. نيستي مقصّر كار اين در تو

 پولي تا بفرستند كاري دنبال را شما كه انددانسته آن ترخوش و اندنورزيده اهتمام بايد كه چنان

 درس كار به را شما آنكه جاي به آيا نيستم؟ مالمت خور در مگر نيز خود من .آورند دست به بيشتر
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- مي سرم به تماشا و شكار هوس آيا وقتي و امنكرده خويش باغ آبياري سرگرم را شما بارها وادارم،

  برويد؟ خويش كار پي در تا دادمنمي رخصت را شما افتاد،

در  ام زبان«: گفت و كشانيد ملّي زبان به را خنس سرانجام و گفت سخن دري هر از  معلّم گاهآن

 انهمچن خويش بين در را زبان اين بايد ما و است عالم هايزبان رساترين و ترين شيرين شمار

 قهورم و مغلوب و درآيد دشمن اسارت به قومي وقتي زيرا خاطر نبريم؛ از را آن هرگز و كنيم حفظ

زندان  كليد كه است كسي همچون كند، حفظ مچنانه را خويش زبان كه وقتي تا گردد، بيگانه

 جّبتع. پرداخت دستور از درسي خواندن به و برداشت كتابي آنگاه. باشد داشته دست در را خويش

 انگم. نمودمي آسان نظرم به گفتمي چه هر. فهميدممي را درس روز آن آساني چه با كه كردم

 از يشپ هرگز نيز او و بودم نداده گوش دستور درس به عالقه با حد بدان هرگز آن از پيش كه دارم

 ما نكهآ از پيش خواستمي نازنين مرد اين كه گفتي. بود نگفته درس ايحوصله و دّقت چنان با آن،

علومات م همة و بياموزد ما به را خويش معرفت و دانش تمام برد، پايان به را درس و كند وداع را

  . كند فرو ما مغز در را خود

 كرده بانتخا تازه هاييسرمشق ما براي معلّم. رسيد كتابت و تحرير نوبت آمد، پايان به درس چون

 هامشقسر اين. خوردمي چشم به »ملّي زبان نياكان، سرزمين ميهن،« عبارت آنها باالي بر كه بود

 ملّي شدرف اتاق، چهارگوشة در گويي كه نمودمي چنان بود، آويزان ما تحرير ميزهاي گوشة به كه

 شقم و خط كار در شاگردان همة چطور كه كرد مجسم تواننمي باشند، درآورده اهتزاز به را ما

 كبوتران مدرسه بام بر. بودند رفته فرو خموشي و سكوت در حد چه تا و كردندمي سعي خويش

آيا  كه مكردمي  انديشه خود پيش دادم،مي آنها ترنّم به گوش كه حالي در من و خواندندمي آهسته

  بخوانند؟ بيگانه زبان به را خود سرود كه كرد خواهند مجبور نيز را اينها

 خويش برجاي حركتبي كه ديدممي را معلّم گرفتم،بر مي خود مشق صفحة روي از نظر كه گاه گاه

 تمام تصوير خواستمي گفتي تو نگرد؛مي را خود پيرامون ثابت، و خيره هاينگاه با و است ايستاده

! بكنيد را فكرش. دارد نگاه خويش دل در بود، نيز او مسكن و خانه واقع در كه را مدرسه اشياي

 تنها. بود داده درس مدرسه اين در و بود كرده زندگي حياط اين در وي كه بود، تمام سال چهل

 زمان مرور اثر بر هانيمكت و ميزها كه بود اين بود، آمده پديد اوضاع در مدت اين در كه تفاوتي

 بود، كرده غرس باغ در خويش ورود هنگام در وي كه چند نهالي و بود گشته رنگبي و فرسوده

-مي مرد اين اكنون كه بود سختي مصيبت و كاهجان اندوه چه. بودند شده تناور درختاني اكنون
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 ابدي وداع نيز را وطن خاك بلكه مدرسه حياط تنها نه و كند ترك را عزيز اشياي اين تمام بايست

  . گويد

 از پس. آورد پايان به را درس ساعت آخرين كه بود چندان وي خونسردي و قلب قوّت همه، اين با

 در. پرداختند خويش درس تكرار به بلند صداي با كودكان آنگاه. خوانديم تاريخ درس مشق، تحرير

 تبرس عينك پس از و بود گشوده زانو روي بر را كتاب كه دهكده معمّر مردان از يكي اتاق، آخر

-ار ميتكر بلند صداي با را درس آنها با و بود گشته آوازهم كودكان با نگريست،مي آن در خويش

- مي دست غريب حالتي ما بر آن شنيدن از كه بود آميخته هيجان و شوق با چنان وي صداي. كرد

 ارهدرس همو روز نآخري اين خاطرة! دريغا. كنيم سر گريه خنده عين در كه كرديممي هوس و داد

  . ماند خواهد باقي من دل در

 كه نيز هبيگان سربازان شيپور صداي لحظه، همين در و فرا رسيد ظهر و آمد آخر به وقت اثنا اين در

است، برخ خويش جاي از پريده رنگ با معلم. افكند طنين كوچه در گشتند،مي باز تمرين و مشق از

 ندان،فرز دوستان،« :گفت. بود نكرده جلوه عظمت با و هابتپرم چنان نظرم در وي هرگز روز آن تا

  »..من...  من

  .كند تمام را خود سخن نتوانست. شكست گلويش در را صدا اندوه، و بغض امّا

 ة سياهتخت بر لرزيد،مي درد و هيجان از كه دستي با و برگرفت گچ ايپاره و برگردانيد روي سپس

  » !ميهن باد زنده«: نوشت جلي خطي با را كلمات اين

ما  هب دست با بگويد، سخني ديگر آنكه بدون و داد تكيه ديوار به را سر ايستاد؛ جا همان آنگاه

  »!باد نگهدارتان خدا برويد،. شد تمام« كه كرد اشاره

  كوبترجمة عبدالحسين زرّين  دوده آلفونس دوشنبه، هايقصّه      

  

  درك و دريافت

  پردازي بررسي كنيد.وية ديد و شخصيتبه زا اين متن را با توجّه -١

با توجّه به اينكه زبان فارسي، رمز هويّت مّلي است، براي پاسداشت آن چه راهكارهايي را پيشنهاد  -٢

دهيدمي  
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ش   یا

  

  اي ده آتش افروزالهي سينه ١
  

  در آن سينه ، دلي وان دل همه سوز  
  

  

  هرآن دل را كه سوزي نيست دل نيست
  

  ، غير از آب و گل نيستدل افسرده  
  

  

  كرامت كن دروني درد پرورد
  

  دلي در وي درون درد و برون درد  
  

  

  به سوزي ده كالمم را روايي
  

  كز آن گرمي كند آتش گدايي  
  

  

  دلم را داغ عشقي بر جبين نه
  

  زبانم را بياني آتشين ده  
  

  

  ندارد راه فكرم روشنايي
  

  زلطفت پرتوي دارم گدايي  
  

  

  

  تو نبود پرتوانداز اگر لطف
  

  كجا فكر و كجا گنجينة راز؟  
  

  

  به راه اين اميد پيچ در پيچ
  

  بايد، دگر هيچمرا لطف تو مي  
  

  ديوان شعر، وحشي بافقي

  


