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 آن شب عزیز                                 درس یازدهم
ا نمی شد آاق! نمی توانستیم، شما عصبانی شدید؛ گفتید هک       ا من «دهید دستور می» من را هم گفتید هک ربوم، همه را گفتید، امّ ا بازهم من نتوانستم ربوم؛ بقّیه توادنتسن، بقّیه ردنتف، امّ ، امّ

انکرده حرف شما را  خودم نبود؛ پااهیم سست شده بود؛ قلبم می لرزید؛ رعق کرده بودم، قّوت این هک قدم از قدم ربدارم نداشتم. نمی خواستم هک خدای نتوانستم آاق ! دست
همیشه این طور بوده است. از آن زمان  ،زری پا گذاشته باشم. گفتن ندارد، خوداتن می دانید هک من شیب از همه مصک بودم رد دینشن حرف اهی شما. صحبت امروز و دریوز نیست
بکم... . اآلن هم دوستتان دارم؛ رتشیب ب هک معّلمم بودید ات اکنون هک باز معّلمم هستید. صحبت رتس نبود؛ دوست داشتن بود؛ عشقم هب این بود هک حرفتان را بشنوم، فرمانتان را 

 از همیشه .
ربای گرفتن حقوقتان هم » و می گفت « اق! بی خبکاید آاید رفتهنمرات ثلث سوم را هک داده» س رکاغ شما را از او گرفتم. می گفت مدری را کالهف کردم بعد از رفتن شما، از ب      

چفیه رب گردن و کلت -ایدایستادهم ندیدم هک رب باالی تل خاکی اهی خوداحتمال می داد هک جبهه رفته باشید ولی یقین نداشت، من هم یقین نداشتم ات وقتی با چشم« اید.حّتی رک زنده
 و ربای بّچه اه صحبت می کنید، یقین نکردم. -رب کمر

 : قلمرو زبانی
لث ثمُصر : اصرار کننده ، پافشاری کننده / کالفه : بی تاب و ناراحت به علّت قرار گرفتن در وضع آزار دهنده ؛ کالفه کردن : گیج کردن  / 

 تپه /  سوم : نوبت سوم ، نوبت خرداد/ تل :
 :قلمرو ادبی

 کنایه : کالفه کردن / 

گام صحبت کردن  کرده حمایلبود، اهی ردشتتان هک رد نور آفتاب جمع شدهربای همین دستتان را رب چشم اهیتان را می زد؛آفتاب، چشم      بودید، دست دیگراتن را هم هب هن
کان می دادید . با یک سال و نیم شیپ فرق زیادی نکرده بودید. وقتی یقینم شد هک خوداتنید، زندیک بود بی اختیار هب سویتان خیز ربدار  آاقی موسوی! من » و فریاد زبنم:  مت

لی این هک همان دم شناخته ای ک ز کردم. شما هم مرا دیدید معلوم است هک دیدید وودم مسّلط شدم و پشت ردیف آخر، گوهشولی این کاررا نکردم: رب خ « ام، شاگرد شما.موّحدی
 ام.ن شما آمدها باشیدم، مطمئن نیستم. یادم رفت ربای هچ کاری آمده بودم ، آن قدر جذب دیدار شما شده بودم هک فراموش کردم ربای رساندن پیغام هب گُرد

 ، گرم و رپشور حرف می زدید و مثل کالس ، طنز و شوخی از کالمتان نمی افتاد. از صحبت اهیتان پیدا بود هک حمله رد کار است.مثل کالس     
 : قلمرو زبانی

ان دم هم حمایل: نگه دارنده ، محافظ ؛ حمایل کردن : محافظ قرار دادن چیزی برای چیز دیگر  / کِز کردن : خود را جمع کرده نشستن / 
 : همان لحظه / 

 : قلمرو ادبی
 حس آمیزی : گرم و پر شور حرف می زد / 
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کنده شدم و هب سمت شما دویدم. قبل  اوقتی حرف اهیتان تمام شد و تکبیک و صلوات بّچه اه فرونشست ، هب سمت من آمدید. فکر این هک مرا شناخته باشید ، دلم را گرم کرد. از ج     
تعّجب کردم از این هک اسم و افمیلم را هنوز از یاد  «هب! سالم علیکم احمد جان موّحدی! هب» شما آغوش گشودید و لبخند زدید و گفتید:«. آاقی موسوی، من...»از این هک بگویم: 

 نبکده اید: همدیگر را سخت رد آغوش فشکدیم و بوسیدیم.
شتم .دست مرا گرفتید و از میان بّچه اه رد آمدیم. از حال و ر       وز سؤال کردید و من خبک اقبل رعض ندا

 «اگر اشتباه نکنم بوی حمله می آید؟»  رپسیدم: 
 «از شاّمۀ قّوی شما تشخیص بوی حمله رغیب نیست.» گفتید:

 « فکر می کنید امام حسین ) ع (  مارا دوست داشته باشد؟:» گفتم 
 « وست داشتن را می فهمد و قدر می داند.چرا هک هن، شما عاشق حسینید و حسین شیب از ره شس د» گفتید:

 : قلمرو زبانی
 تکبیر: اهلل اکبر گفتن / غریب : دور ، عجیب/ 

 : قلمرو ادبی
 « / نشانه های حمله پیدا است » بوی حمله می آید « / نیرو دادن » کنایه : دل گرم کردن 

 استعاره : فکر دلم را گرم کرد ) فکر مانند آتشی دلم را گرم کرد( 
 س امیزی: بوی حمله می آید ) حمله دیدنی است نه بوییدنی (ح

 «پس رد این حمله مرا هم با خود همراهی می کنید؟  هن ربای جنگیدن ، ربای با شما همراه بودن، ربای جنگ یاد گرفتن.:» گفتم      
 می داد، عاقبت شما را متقاعد کرد. نمی پذریفتید، بهاهن می آوردید و طَفره می رفتید و اصکار اهی من هک بوی التماس     

م هب سویی ردنتف.  مقّدمات کار بسیار زودرت از آنچه من و شما تصّور می کردیم ، انجام شد. بّچه اه بعد از شام رپاکنده شدند، رهکدا
ی خود هب ردد و  ا همراهی با شما را دوس من هم می توانستم و می خواستم هک چون دیگر بّچه اه رد گوهش ای خودم را گم کنم و با خدا  ت رت داشتم.دل بنشینم امّ

شتید، تنها و تنها ربای تعلیم گرفت       نید تعقیبتان کردم چون شما معّلمم بودید و از آموختن چیه چیز هب شاگردانتان ردیغ ندا  ، شبح شما را رد میان اتریکی تعقیب می کردم.  نبی آنکه بدا
 : قلمرو زبانی

اری کردن از انجام کاری از روی قصد و با بهانه آوردن ، به ویژه خودداری کردن از پاسخ صریح دادن به سؤالی یا طفره می رفتن : خودد
کشاندن موضوع به موضعات دیگر./  متقاعد : مجاب شده ، مجاب ؛ متقاعد کردن : مجاب کردن ، وادار به قبول امری کردن / شبح : آنچه 

 ایة موهوم از کسی یا چیزی  به صورت سیاهی به نظر می آید ، س
 : قلمرو ادبی

 حس آمیزی: بوی التماس ) التماس شنیدنی  است نه بوییدنی (
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خدا.  ای د نجی بود ربای خلوت کردن باجآن قدر مراقب پنهان کاری اهی خودم بودم هک نفهمیدم چقدر از سنگر اه افصله گرفته ایم . میانۀ دو تّپه ای هک رد کنار هم ربآمده بود      
مرا اتدیی کرد. می امگن  مالیم شما و همین امگن مرا هب سوی آن دو تل خاک ششانید. پیدا بود هک شیپ از این ، سنگر دیده بانی یا انفرادی دشمن بوده است . زمزمۀ لطیف و سبک

کاوی گاهی پیدا کنم هک از ره دیدرسی رد امان بمانم. جز گودالی هک از کنج گاه من باشد. رد زمانی هک ماه گلوهل توپ رد خاک فراهم آمده بود. ک  بایست رههچ زودرت مخفی جا می توانست مخفی
جده بهتکین حالتی بود هک می توانست مرا با س  داشت رکبلند از پشت ارباهی تیکه بیکون می آمد؟ ولی عمق گودال آن قدر نبود  هک بتوانم جّثه آدمی را ایستاده یا نشسته رد خود بگیکد.

 طح و یکسان کند.خاک همس 
 : قلمرو زبانی

 گلولة رفتنِ فرو  :خاک در توپ گلولة کنجکاویدِنج: ویژگی جای خلوت و آرام و بدون رفت و آمد  / دید رس : دیدن ، دیده شدن / 

 خاک در توپ
 : قلمرو ادبی

داشت سربلند از پشت ابرهای تیره بیرون / تشخیص : ماه حس آمیزی : زمزمة لطیف ) زمزمه را می شنویم و لطیفی را لمس می کنیم ( 
 .می آمد

 : قلمرو فکری
 خاک با کردن سجده با من که است این آن ظاهری معنیسجده بهترین حالتی بود که می توانست مرا با خاک همسطح و یکسان کند: 

 خالق، عظمت برابر در خاک چون را خود سجده با من که است این آن، ایهامی کنایی و معنی امّا شدم نمی دیده و شدم می سطح هم

 غَنای برابر در مخلوق فقر مظهر خاک» آوینی آمده است : شهید  از دهم فارسی در که ای جمله با است برابر .کردم می کوچک و پست

 « است خالق

ی خوانید، آنجا هک شما نشسته بودید، جای م  صدایی هک می آمد، حزین رتین و عاشقاهن رتین لِنی بود هک رد عمرم دینشه بودم. دعای کمیل می خواندید؛ از حفظ هم؛ پیدا بود هک از حفظ     
سد. اول رک را از گودال رد آوردم و اطراف را یاز و مناجات دارد هب انتها می ر ربافروختن روشنی نبود ، مگر چقدر افصله بود ات نیکو اهی دشمن؟! از لحنتان پیدا بود هک راز و ن 

همان مسیک هک آمده بودم. می بایست  زپادییم، خبکی نبود یا اگر بود هب چشم نمی آمد. آرام از گودال رد آمدم، دوباره اطراف را ربانداز کردم و راه بازگشت را شیپ گرفتم، ا
 می رسیدم. شیپ از شما هب سنگر اه 

لی طول نکشید هک آمدید. هب حال خوداتن نبودید ی قدری از راه را هک رفتم ، ماندم ، جهت را نمی توانستم پیدا کنم. فکر کردم اگر شیپ رت ربوم هب حتم گم می شوم. رب تل خاکی نشستم . خ      
و من هم پاسخی را هک « آنوقت شب آنجا هچ می کنم؟ »دنیا نبودید، اگر بودید از من می رپسیدید هک  ، حّتی اگر من صدایتان نمی کردم متوهّج حضور من نمی شدید. نبودید، رد این

 آماده کرده بودم تحویلتان می دادم.
 : قلمرو زبانی

 برانداز کردن : سنجیدن / حزین : غم انگیز / پاییدم : با دقّت نگاه کردم / 
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دند، دور شما جمع شدند و شما را رد میان گردنتف. چند افتادیم. شما هک یقینا  راه را بلد بودید. وقتی هب موضع رسیدیم ، بّچه اه هک گوهش و کنار رپاکنده بوولی نپکسیدید. باهم هب سوی موضع، راه      
 نفری زمان حمله را از شما رپسیدند.

 «خیلی نباید مانده باشد.» گفتید:
 « فرصت خوابیدن هست؟» دنتفگ:

 قبل نخوابیده بودند. باران بی امان باریده بود و سنگر اهرا آب ربداشته بود.خسته بودند. شب 
ا سیک خواب نباید شد. خواب را مزمزه کنید بچشید ولی سیک نخوابید، ایستاده یا نشسته بخوابید، آنچنان هک ب » گفتید: ی کمتکین صدا ربخیزید. هن امشب فقط هک همیشه فرصت چُرتی شاید باشد امّ
 «. حاال ربوید و منتظر خبک باشید.ای رب شما مسّلط شود. اگر چنین باشد، دشمن هم نمی تواند رب شما مسّلط شودی اتن مسّلط باشید. نگذارید هک چیه تمایل و خواستهرب همه چ 

ارم. مثل ربق و باد خودم را هب سنگر ربسانم و تفنگم جای پای شما بگذاطرافتان را هک خلوت شد، هب سمت سنگراتن راه افتادید و من هم با افصله ای هن چندان دور سعی کردم هک پا      
 را ربدارم. آنچه لکشم بود، یافتن شما بود رد این معرهک و اتریکی.

 :قلمرو زبانی
خواب سیر موضع: مقرّ ، قرارگاه / سنگر هارا آب برداشته بود: سنگرها پر از آب شده بود /  سیر خواب نباید شد : زیاد نخوابید تا از 

 بشوید/ خواب را مزمزه کنید : کم بخوابید / مثل برق و باد خودم را به سنگر برسانم : به سرعت به سنگر آمدم / معرکه : میدان جنگ 
 :  قلمرو ادبی

 مزه می شود( استعاره : خواب را مزمزه کنید ) خواب مثل چیزی است که مز/    کنایه : سنگر هارا آب برداشته بود / سیر خواب نباید شد
 تشبیه : مثل برق و باد خودم را به سنگر برسانم

ا خشک کالش را رد خود هضم می      م بود هک رد میان یا پشت نیکواه شمار توپخاهن شکوع کرده بود و صدای مهیب آن، صدای کودکاهن امّ اه شود پیدا کرد. هب سمتی هک بچها نمیکرد. مسلّ
ماندم. از رّد صدای شما می بایست پیدایتان می کردم. می کردم، انکامگذاشتم. گم کرده داشتم. آمده بودم هک جنگیدن یاد بگیکم و اگر شمارا پیدا نمیردنتف بنا را رب دویدن شیپ می

 اه سخت لکشم.راه تنگ و باریک بود و یشیپ گرفتن از بّچه
کااه، تکرزیاهی دشمن شدیم مَعبَک تمام شد و وارد محّوهط شیپ روی خاک      ا هنوز از شما نشانی نبود. تیکباراه، دوش اه را از زندیک شدن هب راه همه تالششان این بود هک بّچهتیکاه و رگباامّ

ا افصله بّچهخاک  حفاظ لحظه هب لحظه با خاکرزی کمتک می شد.اهی بیرزی باز دارند امّ
 : قلمرو زبانی

حفاظ لحظه به لحظه کمتر می شد. : شهید های بی/ معبر : محل عبور ، گذرگاه / بچّه / کالش: کالشینکف ، نوعی اسلحهترسناک  مهیب : 
 / دوشکا : اسلحه ای قوی که که بزرگ تر و قوی تر از تیربار است.  می شدند.

 : قلمرو ادبی
 تشخیص : تیربارها و دوشکاها و رگبارها ، تالش می کردند /  
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کردند، جازی نبود هک من همچنان ریختند و شلیک میشان میاهی اهیشان را رد آخرین گنشفردنتف و آخرین رمقرزی نشاهن میخوابیده هب سمت خاکافتادند، اهیی هک میوقتی بّچه     
نقطة آتش، خالی کردم و با خاموش  گم را ردست رد همانکرد، نشاهن رفتم و یک خشاب فشن رزی را هک رتشیب آتش هب پا میحرکت بمانم و فقط دنبال شما بگردم. آن قسمت خاکبی

گار از دست آن ذ هّل شده بودند، تکبیک دنتفگ.شدن آن آتش هک تیکبار هب نظر می  آمد، نیکو گرفتم و بّچه اه هم هک ان
 کدام را هب کاری فرمان می دادید. یک لحظه هک ره اه را هب اسم صدا می کردید وبعد از فرو نشستن صدای تکبیک بود هک صدای شما را دینشم. از سمت چپ با شور و حالی عجیب بّچه

 «ک دیگه بگی کار تموهم.تو چرا واستادی؟ ربو جلو دیگه. تو هک ماشاءاهلل خوب بلدی آتیش خاموش کنی، ربو جلو دیگه، ربو! دو ات تکبی » چشمتان هب من افتاد، گفتید: 
د و مرا از هک حضور مرا بفهمی  خواستدام آن تیکبار کار من بوده است و از طرفی دلم نمیاید هک انه میدهاز طرفی ذوق کردم، بال ردآوردم، عشق کردم از این هک فه      

 خوداتن دور کنید.
 :  قلمرو زبانی

 ذلّه : به تنگ آمدن / خشاب : جعبة فلزی مخزن گلوله که به اسلحه وصل می شود و گلوله ها پی در پی از آن وارد لولة سالح می شود. /
 ل در آوردم : بسیار خوشحال شدم / انهدام : نابود کردن/ با

 : قلمرو ادبی
 کنایه : بال در آوردم

 استعاره : من مانند پرنده ای بال در آوردم 

شما فقط کار یک نفر را انجام بدهید رکنوشت حمله اگر قرار بود  »خودم را آهسته هب پشت رکاتن ششاندم ات بلکه از یاداتن ربوم و بتوانم همچنان با شما باشم. یک لحظه فکر کردم هک      
م عجیبی!هچ می  «شد؟ هچ معلّ

ربدارم و هب دستتان بدهم. مثل گاهی هک  ای گفتید و تفنگ از دستتان افتاد و من نفهمیدم چرا. ولی بی اختیار شیپ دویدم ات تفنگ را رغیباهن«یامهدی»ردست رد همان لحظه، شما     
 شدیم ات آن را هب شما بدهیم.افتاد و ما بی اختیار، خم میذی از دستتان میرد کالس، قلمی، کاغ

گاه کردم، دیدم هک از مچتان خون می      تید و همه را گفتید هک ربوند، من را هم گفتید و باز رزید، تفنگ را با دست چپ از من گرف ایستاده بودید ولی تفنگ را نگرفتید. هب دستتان ن
گار هک یک دست از دست دادهربگشتید هب حال ا گار هن ان  اید.ّولتان، ان

ا همان یک لحظه شیپ، از شما یاد گرفته بودم هک با تیک رب زمین نیفتم. شما دوبا      ا این بار جگر خراشتک. نتوانستید « یا مهدی»ه ریک تیک هم هب زانوی من خورد هک مرا رد هم پیچاند امّ گفتید امّ
گار خورد ایستاده بمانید، هب خود  اتن، هب زری قلبتان.ه بود هب جناغ سینهدیچیپید و ات من بگیکمتان، هب زمین افتاده بودید. رکاتن را توانستم رد دست بگیکم؛ دیگران هم آمدند، تیک ان

ل ک اهیتان داد زدید و هب همه دستور دادید هک رباه دوراتن جمع شدند، عصبانی شدید، با آخرین رمقاز اینکه بّچه      هب « دهیددستور می» شان کردید. گفتید هک ردند، موّظفوند، وقتی هک تعّّ
 «هب ربارد محسن خبک بدهد هک اداةم حمله را رد دست بگیکد.» یک نفر هم گفتید هک 
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رم و ربوم. من می       باور کنید هک نتوانستم. ا نتوانستم،خواستم دستوراتن را اطاعت کنم امّ دوباره هب من تشک زدید هک ربوم، رکاتن را روی زمین بگذا
 بود.« یا مهدی » زمان را صدا زدید و خاموش شدید. آخرین کالمتان بار دیگر امامشما شهادتین گفتید و یک     
ین یک پا و دو عصا هب اینجا بیایم. گَرد اقب عکستان ا افتخارم این است هک خودم با پای لنگ شما را هب خط رساندم و بیهوش شدم. و حاال دلخوشی ام هب این است هک ره روز صبح با     

نتان را آب بدهم و خاطراتم را با شما مرور بکنم. ره روز چیزاهی رتشیبی از آن شب زعزی یادم می  ام آاق!آید. هب همین زندهرا پاک کنم. سنگتان را بشویم، گلدا
 : قلمرو زبانی

اض است و معموال به قصد ترساندن و تهدید کردن کسی گفته می شود. / شهادتین : تشر : سخنی که همراه با خشم ، خشونت و اعتر
 اَشهد اَنّ الاله اهلل و اَشهد انّ محمد رسول اهلل ، گفتن/ 

 سید مهدی شجاعیسانتاماریا ) مجموعه آثار( ،                                                                  
 
 
 

 پژوهیکارگاه متن 
 : زبانی قلمرو

 با توجّه به متن درس، معنای واژه های زیر را بنویسید:  -9

ن مینالف( مَعبَر : )  محل عبور رزمندگان رد میدا
 (خسته شدن(                                 ب( ذلّه شدن : ) 

 .بسازید ترکیب های وصفی یا اضافی  آنها کمک به و کنید انتخاب درس متن از امالیی مهمّ واژة شش -۲
 .کنید مشخّص را ها فعل زمان، پنجم بند در -9

لق ( دویدم ) ماضی مطلق ( ط شد : ماضی مطلق ( فرو نشست ) ماضی مطلق ( آمدید ) ماضی مطلق ( شناخته باشید ) ماضی التزامی ( کرد ) ماضی مطلق ( کنده شدم ) ماضی م 
 اید ) ماضی التزامی ( بگویم ) مضارع التزامی ( نبکده

 .کنید مشخّص ضمیرها را مرجع سپس؛ بیابید درس متن از مناسب های جمله، زیر ضمایر از یک هر کاربرد برای -4

 وقتی حرفهایتان تمام شد ) اتن : مضاف الیه ، مرجع ، آاق معلم ( ضمیر پیوسته ) متّصل (: 
 از شاّمۀ قوی شما تشخیص بوی حمله رغیب نیست ) شما : مضاف الیه ، مرجع : رزمندۀ دانش آموز ( ضمیر گسسته) جدا ( : 

 : قلمرو ادبی
  با توجّه به متن درس: -9

 مشخص کنید.« حس آمیزی » ب( یک نمونه                          بیابید و مفهوم هر یک را بنویسید.  «کنایه »  الف( دو
 ؟است داشته داستان پیشبرد در مؤثرّی نقش، متن از قسمت کدام در، فضاسازی -۲
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 : قلمرو فکری
 سروده های زیر را از نظر محتوا بررسی کنید و دربارة ارتباط هر یک از آنها با متن درس به اختصار توضیح دهید: -9

 نگرفت  سرفـرازی نشان زخم با          نگـرفت بازی پاک طریق تو چون الف(  کس
 حسینی حسن سیّد                  !نگرفت بازی به را مرگ حیثیت شگفت          تو چون کسی، دالورا پیش زین        

 توصیف رزمندگانی است هک بدون ادعا هب جبهه اهی حق علیه باطل ردنتف ؛ از مرگ نهراسیدند ، مشتااقهن هب استقبال مرگ ردنتف. 
 چین چین زلفِ و خال وصفِ برای       پُر مین های میدان وصفِ ب( برای

 علی سهامی«                          قصر شیرین»می شوم در « نظامی»گنجه        شهرِ در نه و شیراز در نه     

 شارع با ایهامی لطیف خودش را همیشه ربای جنگ با متجاوزان آماده می داند
 ؟دارد مناسبت درس متن از قسمت کدام با زیر سرودة -۲

 نوشین خـواب ز شود بیدار           خرّم نـوبهار چـو سال هر
 شیـرین خاطـرات دیباچـة عالم            روی بـه کنـد باز تا
 بهار الشّعرای ملک                                      !آور خاطر به مرا، دوست ای زیور            سبزه به دهد الله از

نتان را آبحاال دلخوشی ام  بدهم و خاطراتم را با شما  هب این است هک ره روز صبح با این یک پا و دو عصا هب اینجا بیایم. گَرد اقب عکستان را پاک کنم. سنگتان را بشویم، گلدا
 ام آاق!آید. هب همین زندهمرور بکنم. ره روز چیزاهی رتشیبی از آن شب زعزی یادم می
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 شکوه چشمان تو                                                      شعر خوانی
گاه؟    رد    است     ماه    ۀ  ربید   ر  ـس  این   آه        -1 گاه؟    د  خورشی     ۀ        ربید          رک    !  هن    یا                                    پ  شام

 : قلمرو زبانی
 شبه جمله / پگاه : صبح زود  /آه : 

 :قلمرو ادبی
 سر ماه ، سر خورشید: اضافة استعاری و تشخیص / مراعات نظیر : ماه و خورشید

آیا این شهید سر بریده همچون ماهی است که در پگاه طلوع کرده است؟ ) شاعر تصویر هالل ماه را به سربریدگی آن تعبیر می کند( یا 
  خورشید به هنگام غروب خونین و سرخ رنگ است چنان که شهید ( خورشید سربریده است در هنگام غروب ) 

 راه؟      نیب      ادهافـت      حظه مال  بی       ماه       یا                          خاک؟       روی     هب      نشسته     بی حفاظ    ،   دخورشی  -۲
 :قلمرو زبانی

 بی حفاظ : درست و بعینه 
 :قلمرو ادبی

 استعاره از شهید حججی « خورشید » استعاره : 
 :قلمرو فکری

 یعنی زیبایی خود را آشگارا در معرض دید قرار دادن.بی مالحظه ؛ ماه زیباست و بی مالحظگی در مورد زیبا رو  
پیکر شهید ، گویی خورشید است که بعینه روی خاک قرار گرفته است یا ماه است که بی آن که مالحظة زیباییِ خود را بکند ، خود را  

 آشکار ساخته است. 

 ماه       رکاغ  شب     رک    استرفته    د خورشی                                         زود    صبح    ،  دخورشی      دیدن     هب     آمده       ماه -9
 :قلمرو زبانی

   که  صیح زود بوده است/ صبح زود : احتماال اشاره دارد به زمان شهادت شهید 
 : قلمرو ادبی

در مصراع دوم  ، استعاره از « ماه » در مصراع اول و « خورشید » / مراعات نظیر : ماه ، خورشید / استعاره : تضاد : صبح زود ، سر شب 
 / شهید حججی 

 : قلمرو فکری
هنگام  خورشید ) هنگام غروب سرخرنگ است( با تمام عظمت خود بهماه با تمام زیبایی اش صبح زود به دیدن شهید آمده است . 

  .غروب به دیدار شهید رفته است

 گناهبی           حُسن       ای     ،      من      شهید        محسن    ای                           است                فرارت           حُسنی      همه       از      شهادت         حُسن -4
 :قلمرو زبانی

 /    حُسن : زیبایی
 قلمرو ادبی: 

 جناس : حُسن ، مُحسن 
 : قلمرو فکری

 .هستی من زیبای شهید آن شهید، محسنِ ای تو و است ارجمندتر و فراتر ها زیبایی ةهم از شهادت، زیباییِ
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 چاه      ز     ربون      نیاید       چیه       هک      بگو    ،    یوسف                         ش شد              شکمندگی      و      دنیبب        را       تو       رتسم -5
 :قلمرو زبانی

 یوسف : نهاد  / هیچ : قید 
 : قلمرو ادبی

 .دارم واهمهب(     دارم یقین الف(  دارد ایهام  :ترسم / می     ) ع (  یوسف حضرت داستان به دارد تلمیح
 : قلمرو فکری

 آشکار نکن را خود یوسف، ای پس شود؛ شرمنده خویش زیباییِ از تو، زیباییِ تجلّی با ترسم می است، مثل زیبایی در خود یوسف که

 گواه    گردنت    رگ     ،   عشق    دادگاه     رد                                  آورند              محضک   رد    هک    نیست     ،  نیاز  شاهد -6
 :قلمرو زبانی
 / محضر : دادگاه /شاهد: گواه 
 : قلمرو ادبی

 / تشخیص : گواهی دادن رگ گردن دادگاه عشق : تشبیه
 : قلمرو فکری

 .ای شده شهید عشق راه در که داد خواهد گواهی خود تو، گردنِ رگِ عشق، دادگاه در زیرا نیست؛ گواه و شاهد حضور به نیازی

 دارد اشاره شهید شرافت و اسارت بودن، شهادت عاشق های ویژگی شاعر به

 راه؟     ششیده     چشمت      هک        کیست       اشتیاق        از                 اشارتی            زینب       هب     تو     اسارت      دارد -7
 :قلمرو زبانی

  .هستی منتظر و نگری راه می به است؛ شده دوخته چشم راه به یعنی  :راه کشیده چشمت
 : قلمرو ادبی

 س (  ب )زین حضرت اسارت و عاشورا واقعة به دارد تلمیح بیت،کنایه : چشم کشیده راه /     
 : قلمرو فکری

است   کسی چه اشتیاق از تو بود، شده برادر سِر تماشای زینب محو اندازد؛ می ) س ( زینب حضرت اسارت یاد به را ما تو اسارت این
 ای؟ شده تماشا محو گونه این که

گاه؟       کنیمی       کجا    هب   ،    شکف     مسلم      ای                پیک؟                 کدام    آیا    می رسد   دست    دور    از  -1  ن
 :قلمرو زبانی

 شهید حججی را همان مسلم بن عقیل می داند که به سوی کوفه انگار فرستاده شده است 
 : قلمرو ادبی

 کوفه سوی تلمیح : ماجرای مسلم بن عقیل فرستادة امام حسین ) ع ( به 
 : قلمرو فکری

 پیک دیگری هستی ؟ ) درحالیکه خودت فرستاده هستی ( کدام از دور دست ها منتظر  ، ای فرستادة امام حسین
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 پناه           تو       آغوش       هب       مر گ       ،    مرگ         آورده                               آخرت             اهینفس      است        زندگی     لبکزی -1
 :قلمرو زبانی

 لبریز: یک واژة مرکب است 
 : قلمرو ادبی

 / تشخیص : مرگ به آغوش کسی پماه بیاورد متناقض نما ) پارادوکس( : لبریز زندگی است نفس های آخرت 
 : قلمرو فکری

 تا است آورده پناه تو به مرگ که است همین برای است، زندگی امید بلکه نیست تو کار پایان و تو مرگ نشانه تو، آخر های نفس

 .بگیرد زندگی تو، شهادت از و نباشد پایان کار

 گاهقتل       گودال       م  مجّس       ۀروض     ای                        نهفته است       چشمت       هب     شکوه     کربال     یک -91
 :قلمرو زبانی

 روضه : روضه خوان / ممیّز / نهفته است : ماضی نقلی / « کربال » یک کربال شکوه : 
 : قلمرو ادبی

 روضه » توجه  با رسید نیز شهادت به آنجا در و افتاد آن در ) ع ( حسین امام مطهّر پیکر که قتلگاه گودال و عاشورا ةواقع بهتلمیح : 

 .حضرت سوگ در خوانی روضه به دارد ای اشاره «
 : قلمرو فکری

 .داشت قرار آن حسین در امام مبارک سر که هستی گودالی تجسّم  بخش تو .کربالیی حادثة شکوه و عظمت کنندة زنده تو

 ).کشد می تصویر به را قتلگاه گودال واقعه که است خوانی روضه گویی پیکرت،(
 مرتضی امیری اسفندقه                                                                                                          

 : درک و دریافت

 تغّزلی    و   حماسی  با لحن  برای خوانش مناسب شعر ، بهتر است ترکیبی از کدام انواع لحن را به کار گیریم؟ -9
 توجّه به متن شعر خوانی به پرسش های زیر پاسخ دهید:با  -۲

شم هب بیت ششم : رک ربیدۀ  شهید / بیت هفتم : چ الف( در بیت های ششم تا هشتم ، شاعر به کدام ویژگی های شهید محسن حججی اشاره دارد؟ 
 راه بودن /  بیت هشتم : رد ااظتنر بودن 

 یاد و خاطرۀ شهدا را باید رد دلها و قلبها زنده نگه داشت.شهدا چه باید کرد؟  ب( برای پاسداشت ارزش های قیام عاشورا و راه

 
 
 
 
 
 


