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وطن
سرزمینی که زیستن را معنا می دهد.
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بنام کلمه اهلل

کاریکلماتور  ،مخاطبهای آگاه و اندیشمند دارد ،که آنها را وادار به تفکّر
میکند .کاریکلماتور  ،در نگاه اول یک لفّاظی ساده بهنظر میرسد ،ولی اثرات
واقعی آن پس از کمی تفکّر و شاید تعجّب برای مخاطب آشکار
میشود.کاریکلماتور  ،زبان گویایی است که به نرمی و با زبان تصویریِ ذهن،
افقی را فراروی فرد قرار می دهد ،که بیش از آنکه با واقعیت های تلخ و شیرین

همگام باشد ،بر حقایق مسلم انطباق دارد.
ممکن است کمی اغراقآمیز و فراذهنی با شد  ،ولی دور از موضوع نیست .قابل
ذکر آنکه ساده گی وپیچیده گی محتویی کلمات ،بستگی مستقیم به عمق موضوع
دارد .کاریکلماتور  ،یکی از جلوههای زیبای ادب و هنر معاصر است.
مجموعه کاریکلماتور زیر به وطن مقدسم ایران تقدیم می گردد.
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 )1وطن ،خاکی است ،که ما در آن رویش می کنیم.
 )2ما برای پا نهادن به دنیا ،به انتخاب خداوند وطنی را پذیرا می شویم.
 )3وطن همه حساب ماست ،برای کتاب زندگی.
 )4هم وطن ،مثل هم خون است ،از جان ما ارث می برد.
 )5هر وطن ،پرچمی دارد که سایه اش ،از خورشید هم گرم تر است.
 )6سرفرازی وطن ،سربلندی مردم هر سرزمینی را تضمین می کند.
 )7آدم های ریشه دار ،سرزمین خویش را خشک نمی کنند.
 )8هر آدمی ،همان جا که زاده شده است ،آفریدگار می شود.
 )9پیوند انسان ها با وطن ،در تاریخ ،تمدّن می شود.
 )11تمدّن ،حاصل تجمیع سرزمینی است که در آن ،مردمانش پایبند به وطنند.
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 )11پرچم ،افق روشن وطن است.
 )12مردانی که پای وطنشان جان می دهند ،به عقایدشان ستوده می شوند.
 )13شهیدان وطن ،شاهدان همیشه جاودان آن سرزمین اند.
 )14ستایش از وطن ،از باالترین درجۀ وفای به عهد برخورداراست.
 )15آب و خاک هر سرزمین ،مهریه ای است که پای عقد آفرینش ،برایمان نوشته اند.
 )16هر که برای سرزمینش کار می کند ،بنام سرزمینش شناخته می شود.
 )17آنانی که وطنشان را فدای مصالحشان می کنند ،به مطامعشان نمی رسند.
 )18فرزندان هر آ ب و خاک ،سرمایه های آن آب و خاک اند.
 )19آبادی وطن ،به مسئولیت پذیری مردمانش بسته است.
 )21وطن فروشی ،مهلک ترین بیماری قرن تکنولوژی است.
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 )21آنان که جانشان ،جام وطن می شود ،نامشان ،کام وطن می شود.
 )22هر سرزمینی با مردمانش  ،جاویدان می گردد.
 )23دست هایی که وطن را آباد می کنند ،گلدسته های تارخ می شوند.
 )24فردای هر کس ،به فردای سرزمینش گره خورده است.
 )25اعتقادی ترین عقیده شیعه ،شکوفایی سرزمین اسالم است.
 )26عقاید ،سرزمین ها را بهم پیوند داده ،و سرزمین ها ،عقاید را گسترش می دهند.
 )27مانایی یک وطن ،به دانایی مردمانش پیوند خورده است.
 )28آنان که آرزوهایشان ،وطنشان را می سازد ،بلندپروازانه ترین آرزوها را دارند.
 )29ایران ،اعتقادی ترین وطنِ روی هستی است.
 )31وطن را می شود خرید ،امّا نمی شود فروخت.
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 )31وطن را دیگران ساخته اند ،تا ما ساخته شویم.
 )32وطن  ،امروزش آبروست ،و فردایش آرزو.
 )33ما به دنیا آمده ایم ،تا سرزمینمان را ،به وجودمان زینت بخشیم.
 )34نمره قبولی ما در امتحان وطن پرستی  ،چقدر است؟
 )35هر سرزمینی ،به شهیدانش می بالد.
 )36وطن ،امانتی است از زمین ،که خداوند به دست ما سپرده است.
 )37ذرّه ای از خاک وطن را ،با جان هم  ،نمی شود عوض کرد.
 )38خاک وطن ،بوی اصالت ماست ،که تمامی هستی را فراگرفته است.
 )39به خدا شکرانه دارد ،که ایران وطنِ اهلِ والیت است.
 )41وطن پرستی ،عین خداپرستی ،سرشت هر آدمی است.
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 )41ترویج روح وطن پرستی ،رویش روحیه مروّت و مردانگی است.
 )42تاریخ ،رادمردان هرسرزمین را  ،اسطوره می کند.
 )43روحیه تعبّد ،در کالبد وطن پرستی ،تاریخ را به تعظیم وا می دارد.
 )44یک ذرّه از خاک وطن را نمی شود ،با همه دنیا عوض کرد.
 )45وطن ،جغرافیایی است که تمام مرزهایش ،مرز ایمان است.
 )46پای وطن که به میان کشیده شود ،مرد از نامرد تشخیص داده می شود.
 )47شهدا در امتحان وطن پرستی ،نمره بیست گرفتند.
 )48آنان که قلمشان را و قدمشان را فدای ایران کرده اند ،همیشه زنده اند.
 )49وطن  ،همان جایی است روحت به آن تعلّق دارد ،هرچند که تعلّق به آن نداشته باشی.
 )51وطن سرزمینی است که ،ریشه هایت درآن تیشه نمی شود.
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 )51وطن ،فردایش ،هم فردای فرزندان توست ،و هم فردای توست.
 )52برای فردای وطن ،باید داد ،نباید خواست.
 )53ذرّه ای دِین به وطن ،از دیانت بدور است.
 )54ادای تکلیف نسبت به وطن ،عین عبادت زیباست.
 )55از خودمان بپرسیم؟ چقدر به درد ایران خورده ایم.
 )56نبض آدم های مسئولیت پذیر  ،در قلب وطن می طپد.
 )57آنان که به وطنشان خیانت می کنند ،از عمرشان سرقت می کنند.
 )58ترجیح وطن بر خود ،سقوط آزاد به ذلّت است.
 )59ضرب آهنگ وطن پرستی ،آهنگ سرود ماندگاری است.
 )61فرزندانمان را باوطن پرستی بزرگ کنیم  ،تا وطنی بزرگ داشته باشیم.
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 )61اگر سرزمینمان سربلند باشد ،ما نیز سربلندیم.
 )62وقتی وطن همۀ غیرت ما می شود ،ما همه ثروت وطن می شویم.
 )63سرزمینی که از دیروز به امانت گرفته ایم ،مبادا فردا بدان خیانت کنیم.
 )64همیشه وطن ،با خیانت وطن فروشان  ،سردرگریبان بوده است.
 )65سرزمین من ،برای همیشه سرزمین من خواهد بود.
 )66یک بار برای همیشه ،به وطنمان عشق بورزیم.
 )67وطن زاده آدم هایی است  ،که خود را مدیون وطن می دانند.
 )68اگر برای وطنمان کم گذاریم ،بی شک بازنده عمریم.
 )69وطن ،زنگ تفریح زندگی مانیست ،زنگ امتحان عمر ماست.
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