
1 
 

 زبان فارسی

 هفته چهارم اسفند ماه

 

 ٢٥ صفحه            داستان زال زر

 

 پلنگش بُدي كاشكي مام و باب -٢١

 مگر سايه اي يافتي ز آفتاب                    

كاش پدر و مادرش پلنگ بودند حداقل فرزند خود را به زير سايه درختي ميبردند و زير نور شديدخورشيد -

 .رها نميكردند

 

 خداوند مهري به سيمرغ داد -٢٢

 نكرد او به خوردن از آن بچه ياد                       

 .خداوند مهر نوزاد را در دل سيمرغ انداخت و از خوردن و شكار كردن او منصرف شد -

 

 فرود آمد از ابر، سيمرغ و چنگ-٢٣

 بزد برگرفتش از آن گرم سنگ                      

 .ان فرود آمد و نوزاد را در ميان چنگالهاي خودش گرفت و از زمين جدا كردسيمرغ از اسم -

 

 ببردش دمان تا به البرز كوه-٢٤

 كه بودش در آنجا كنام گروه                        

 با شتاب و با سرعت نوزاد را به آشيانه و نزد فرزندانش برد-

 كنام : آشيانه ، النه

 

 دسوي بچگان برد تا بشكرن-٢٥

 بدان ناله زار او ننگرند                      

  طفل را به آشيانه برد تا بچه هايش او را شكار كنند

 .و به گريه ها و ناله هاي نوزاد توجهي نكنند

 بشكرند : شكار كنند
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 ببخشود يزدان نيكي دهش-٢٦

  يكي بودني داشت اندر بَوِش                      

خداوند مهرباني كه عشق و محبت را در قلبها به وجود مي آورد و سرنوشت آن نوزاد را چنين رقم زد كه -

 .زنده بماند

 بًََوِش : سرنوشت

 

 نگه كرد سيمرغ با بچگان-٢٧

 بر آن خُرد خون از دو ديده روان                       

 .گريه انگار خون از چشمانش ميچكيدسيمرغ و فرزندانش به نوزاد خيره شده بودند كه از شدت -

 

 شگفتي بر او برفگندند مهر-٢٨

 بماندند خيره بدان خوب چهر                      

 .با تعجب و با محبت به آن نوزاد زيبا نگاه ميكردند-

 

 شكاري كه نازك تر ، آن برگزيد-٢٩

 كه بي شير مهمان همي خون مزيد                       

شير به نوزاد دهد و  چيزي شكار كرد كه گوشت ظريف و نازكي داشته باشد تا خون آن شكار را به جاي يك-

 .شكار مثل شير وارد دهان طفل شود گوشت را در دهان نوزاد قرار داد تا با مكيدن آن خون

 

 بدين گونه تا روزگاري دراز-٣٠

 بر آمد كه بُد كودك آنجا به راز                       

   بدين منوال روز ها گذشت و كودك در كنار سيمرغ-

 .رشد كرد و بزرگ شد بدون اينكه كسي با خبر باشه

 

  چو آن كودك خُرد پر مايه گشت-٣١

  بر آن كوه بر كاروانها گذشت                          

 .وقتي كودك رشد كرد و بزرك شد هنگاميكه كاروانها از كوه عبور ميكردند-

  : بزرگ شدن ، رشد كردن پرمايه
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 يكي مرد شد چون يكي زاد سرو-٣٢

 برش كوه سيم و ميانش چو غرو                          

طفل بزرگ شد و براي خودش مردي شد قد بلند مانند سرو و سينه اي سفيد و پهن و ورزيده ) چهارشانه ( -

 . و كمري باريك مثل ني

 غَرو: ني تو خالي

 

 نشانش پراكنده شد در جهان-٣٣

 بد و نيك هرگز نماند نهان                       

 نام و آوازه اش همه جا پيچيد و همه از او حرف ميزدن، در اين دنيا نه بدي پنهان ميمونه نه خوبي-

 

  به سام نريمان رسيد آگهي -٣٤

   ازان نيك پي پور با فَرّهي                         

 جرا به گوش سام پسر نريمان رسيد كه پسري با چنين شكوه و زيبايي در كوه هستما -

  فَرهي : شكوه جالل ، هوش

 

 .شبي از شبها سام در خواب چنان ديد كه سواري وي را به زنده ماندن فرزند مژده داد *

افكندي و غافل از  او خواب گزاران به سام گفتند كه تو پيمان خدا شكستي و كودك بي گناه به صحر موبدان

داشته است. سام بر آن شد كه روز ديگر به سوي البرز  آن بودي كه نگه دارنده فرزند تو را تا كنون زنده نگه

  .شهر باز آرد كوه برود و فردند را به

چنان ديد كه از كوه هند درفشي بر افراختند و پسري خوب روي با  در آن شب چون به خواب رفت بار ديگر

مرد پيش  پديدار شد كه موبدي به دست چپ و ناموري به دست راست او بود.پس يكي از آن دو رانسپاهي گ

فرزند خود را به داشتن موي سپيد از خود  سام آمد و زبان به دشنام گشود و گفت: تو شرم از خدا نكردي كه

 براندي؟

بزرگان را به نزديك  برخاست ونريمان به ديدن اين خواب چون شير ژيان بر خروشيدو هراسان از جاي  سام

 .روان شد خود فرا خواند و با سران سپاه خود به جانب البرز كوه

 : معني متن

 .شبي سام در خواب ديد كه سواري مژده زنده بودن فرزندش را داد

 موبدان : رهبران دين زردشت

 خواب گزار : فردي كه خوابهارا تعبير ميكند
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فرزند شوي را  ب به سام گفتند تو عهدي كه با خدا بستي كه صاحبديني و تعبير كنندگان خوا رهبران

قدرت خداوند غافل بودي كه او تا كنون  شكستي و ان كودك بي پناه و بي گناه را در صحرا رها كردي.و از

 . مواظب فرزند تو بوده

 .گرداندسام تصميم گرفت كه صبح فردا به كوه البرز برود براي يافتن فرزندش و او را به كاخ بر

 همان شب وقتي بخواب رفت دوباره در خواب ديد

 . كه از كوه هند پرچمي را باال برده اند

  درفش : پرچم

 و پسري زيبا با سپاه عظيمي نزديك امد

دو مرد نزديم سام امد  موبدي سمت چپ او و ادم مشهور و نامداري سمت راست او قرار داشت. يكي از ان كه

فرزند را به خاطر موي سفيدش از خودت راندي و  گفت تو از خدا شرم نكردي كه و با خشم و توهين به سام

 او را رها كردي؟

 سام پسر نريمان مثل شير خشمكين از خواب پريد

 .و تمام بزرگان را صدا زد و به سوي البرز كوه راهي شد

   

 پيشاپيش سال نو بر شما عزيزان مبارك

 ... پيروز و سربلند باشيد

  

 


