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 درس ششم

پرچم سه رنگ و زيباي ايران به اهتزاز در آمد و همراه آن، سرود ملّي نواخته شد:

»سرزد از اُفق، مهر خاوران

فروغ ديده ي حق باوران

بهمن، فرِّ ايمان ماست. پيامت اي امام

استقالل، آزادي، نقش جان ماست.

شهيدان، پيچيده در گوش زمان فريادتان

پاينده، مانی و جاودان

جمهوري اسالمي ايران«

سرود پايان يافت. قهرمان، دست هاي خود را باال برد و به احساسات مردمي كه در 
ورزشگاه بودند، پاسخ داد. گردن آويز طال  بر سينه اش مي درخشيد. حاضران شادماني 

مي كردند و پيروزي او را تبريك مي گفتند.
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كه  پرچم  افزون  بر  هر كشوري،  شنيده ايد.  را  ملّي كشورمان  هم سرود  شما 
افتخارات،  خالصه ي  كه،  دارد.  نيز  ملّي  سرود  يك  است،  آن  استقالل  نشانه ي 
عظمت ها و خواسته هاي يك ملّت است. سرود ملّي همچون آيينه اي است كه مردم 

يك كشور، گذشته ها، آرزوها، پيروزي ها و اعتقادات خود را در آن مي يابند. 

در  قهرمانان  پيروزي  اعالم  هنگام  و  بزرگ  مراسم  در  كه  باشيد  ديده  شايد 
اين  كشور،  مردم  همه ي  مي شود.  نواخته  كشورها  ملّي  سرود  ورزشي،  مسابقات 
سرود كوتاه و شورانگيز را مي شناسند، به آن احترام مي گذارند و با غرور و افتخار 

آن را مي خوانند؛

سرود ملّي كشورها معموالً  كوتاه است و همين كوتاهي، كار را مشكل مي كند.

 تصّور كنيد مي خواهيد حرف هاي بسيار مهم و ارزشمندي را در چند جمله بگوييد.
انتخاب اين  جمله ها نيازمند تفّكر و هنرمندي فراوان است. به خصوص اگر بخواهيد 

آنها را موزون و زيبا بگوييد. 

 سرود ملّي تنها شعر نيست؛ موسيقي و آهنگ نيز دارد. موسيقي آن معموالً بسيار گرم و
هيجان انگيز است. اين آهنگ شور انگيز ، روحيه ي شجاعت ، دفاع از كشور و عالقه 

به آن را در مردم برمي انگيزد.

هر كشوري براي اينكه پيشرفت كند، نيازمند همكاري، از خود گذشتگي و ايثار  
است.

فدا  كاري و سخت كوشي مردم، ضامِن آزادي و استقالل كشور است. سرود ملّي 
هم مي كوشد چنين روحيه اي را در مردم، تقويت كند.

اكنون سرود كشورمان را يك بار ديگر بخوانيد و مهم ترين كلمه هاي آن را كنار 
هم بگذاريد. بهمن، ايمان، امام، استقالل، آزادي، شهيدان و جمهوري اسالمي ايران 

واژه هاي اصلي اين سرود است. از اين كلمه ها چه مي فهميم؟
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  درست و نادرست

1 پرچم هر كشور نشانه ي استقالل آن كشور است. 

2 جمله ي »پاينده مانی و جاودان« در سرود ملّي، دعا و نيايشي براي ملّت و كشورمان است.

3 در مسابقات ورزشي، سرود ملّي كشور برنده، نواخته مي شود.

  درك مطلب

1 چرا سرود ملّي ، در درس به آيينه تشبيه شده است؟

2 چه كارهايي براي آزادي و استقالل يك كشور بايد انجام داد؟

3 سرود ملّي را با پرچم مقايسه كنيد و بگوييد چه شباهتي با هم دارند؟ هر كدام نشانه ي 

چيست؟

4 در سرود ملّي از چه چيزي به عنوان »  نقش جان ما  « ياد شده است؟

  .  5

 سرود ملّي كشورمان با دعا براي پايندگي و جاودانگي ملّت و كشور پايان مي يابد . 
كشوري كه با تاريخ كهن و افتخارات بزرگ خود در جهان مي درخشد. در آينده 
نيز به ياري خدا، با گام هاي استوار فرزندان خويش، به سوي سازندگي و سربلندي 

به پيش خواهدرفت. 

نسيم َعنبر  ايراِن  مرز  كه خاكش گرامي تر از زّر  و  سيمخوشا 

آدمي هر  به  موافق  خّرميهوايش  از  پُر  سراسر  زمينش، 

به باغ اندرون، الله و ُسنبل استهمه بوستانش، سراسر ُگل است
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   دانش زباني

 اهّميت زبان فارسي

در اين درس خوانديم كه »  سرود ملّي« نشان افتخار، استقالل و عظمت يك كشور است. 
سرود ملّي هر كشوري به زبان ملّي و رسمي آن سرزمين، نوشته و خوانده مي شود.

سرود ملّي ايران عزيز ما ، به زبان فارسي است. زبان فارسي، زبان ملّي كشور ماست. 
وقتي همه ي ما ايرانيان در برابر پرچم سه رنگ و زيباي خود، برپا مي ايستيم، سرود ملّي 

را به زبان فارسي و با احترام، زمزمه مي كنيم.
زبان فارسي، مانند پرچم ما، همه ي اقوام و مردم سراسر ميهن را به هم پيوند مي دهد و 

باعث وحدت و يكپارچگي ما و قدرتمندي ايراِن عزيز، مي شود.

 

  شعرخواني و صندلي صميميت

1  انديشيدن: نخست شعر مورد نظر را به صورت آرام و بي صدا بازخواني مي كنيم و 

در باره ي محتوا و آهنگ مناسب آن، مي ا نديشيم.
2  يافتن: پس از بازخواني و انديشيدن درباره ي محتوا  ، لحن و آهنگ مناسب آن كشف   

مي شود و به ذهن مي آيد.
3   شناختن: پس از انديشيدن و يافتن آهنگ مناسب، اكنون بايد با توّجه بيشتر، بار 

ديگر شعر را نزد خود بخوانيم تا درك بهتري از فضا، شخصيت، مكان و رويدادهاي 
درون شعر پيدا كنيم. مثاًل اگر دو شخصيت در شعر با هم گفت وگو مي كنند، تغيير 

آهنگ آن رعايت شود.
4  خواندن: پس از مرور شعر و تشخيص لحن مناسب آن، با آهنگ و سرعت مناسب،   

به صورت رسا ، خوانِش شعر را آغاز مي كنيم.

هر يك از زبان هاي مادري و محلّي وطن ما، گنجينه اي با  ارزش هستند كه در كنار 
زبان فارسي، به رشد فكری ما، كمك مي كنند.
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  بخوان و حفظ كن

ای ايران، ای مرز پُر ُگَهر 
ای خاكت سرچشمه ي هنر

دور از تو انديشه ي بدان
پاينده مانی و جاودان

ای دشمن، ار تو سنگ خاره ای، من آ  هنم
جان من فدای خاِك پاِك ميهنم

ِمهِر تو چون، شد پيشه ام
دور از تو نيست، انديشه ام

در راه تو، ِكی ارزشی دارد اين جان ما؟
پاينده باد، خاك ايران ما
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سنِگ كوهت ُدّر و گوهر است
خاِك دشتت بهتر از زر است
ِمهرت از دل، كی برون كنم؟
برگو، بی مهر تو چون كنم؟

تا گردش جهان و دور آسمان بپاست
نور ايزدی هميشه رهنمای ماست

مهر تو چون، شد پيشه ام
دور از تو نيست، انديشه ام

در راه تو، ِكی ارزشی دارد اين جان ما؟
پاينده باد خاك ايران ما

 

  خوانش و فهم

1  در متن شعر، » خاك ايران « به چه چيزهايي تشبيه شده است؟

2  كدام بنِد شعر، قشنگ تر از بقيه بود، چرا؟

ايران، ای خّرم بهشت من
روشن از تو سرنوشت من

گر آتش بارد به پيكرم
جز ِمهرت در دل نپَرورم

ازآب و خاك و مهِر تو سرشته شد دلم
مهرت ار برون رود چه می شود دلم

مهِر تو چون، شد پيشه ام
دور از تو نيست، انديشه ام

در راه تو، ِكی ارزشی دارد اين جان ما؟
پاينده باد خاك ايران ما

 حسين ُگِل گالب
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 درس هفتم

)فرهنِگ بومی ١(
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  درست و نادرست

                                                                       

 

درك مطلب
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بد ين بوم   و   بر، زنده يك تن مباد چو ايران نباشد، تِن من َمباد
فردوسي

دويست سال بود كه كوروش، سلسله ي هخامنشي را در ايران، بنيان نهاده بود. 
دويست سال بود كه كشور ما نيرومندترين كشور جهان به شمار مي رفت. 

تخت جمشيد با عظمت و شكوِه خيره كننده اش، مركز فرمانروايي اين سرزمين 
پهناور بود.

نا  گاه تاخت و تازي سهمگين از سوي باختر،  در ميان اين همه شكوه  و جالل، 
آغاز گشت. اسكندر كه مردي شهرت طلب و جنگجو بود، از سرزمين مقدونيه با 

لشكري انبوه به سوي كشور ما، ايران، هجوم آورد.

اسكندر كه  كردوقتي  ايران  آهنِگ 

با خاك، يكسان كردهرجا كه شهري ديد

اميدها به يك باره، به نوميدي گراييد. 

آيا بايد به همين سادگي به بيگانگان اجازه دهيم كه  سرزمين ما را لگدكوب سم 
اسبان خود كنند؟

 درس هشتم
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هرگز! هرگز ! ميهن دوستان تا  آخرين قطره ي خون، در برابر دشمن، پايداري 
خواهندكرد. 

 اسكندر با سپاهيان خود در خاك ايران مي تاخت و به سوي تخت جمشيد پيش
 مي رفت. او براي ورود به پارس مي بايست با لشكريانش از گذرگاهي تنگ در ميان
 كوه هاي سر به فلك كشيده، بگذرد. از اين رو، آريوبرزن، سردار دالور و  ميهن دوست 

ايراني، چاره را در آن ديد كه در اين گذرگاه راه را بر او ببندد. 

 آفتاب، تازه تاريكي شب را كنار زده بود كه آريوبرزن، سوار بر اسبي چابك و
 نيرومند، سپاه خود را از پشت كوه به سوي بلندترين نقطه ي آن به پيش راند. اسب سردار
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 با يال  فرو ريخته و دم بر افراشته، پيش از اسب هاي ديگر، سوار خود را به باال مي كشاند.
هرچند گامي كه بر مي داشت، نفس را به تندي بيرون مي داد، سر را باال مي آورد 
و آ   شفتگي و بي تابي خود را آشكار مي ساخت. گويي او نيز از سرانجام ناگوار اّما 

پر ُشكوِه سوار خود، آ        گاه بود. 

وقتي آريوبرزن و همراهان به باالي كوه رسيدند، سپاهيان اسكندر، وارد گذرگاه 
شده بودند. در اين زمان، آريوبرزن، بانگ برآورد: 

»من، آريو برزن

فرزند ايرانم

در آخرين سنگر

اينك تنم، جانم*«                  

پايين  به  باالي كوه  از  را  بزرگي  تا سربازانش، سنگ هاي  داد  فرمان   ،  سپس 
درغلتانند.

سنگ ها با قّوت هرچه تمام تر، به پايين كوه مي غلتيدند و در ميان سپاه اسكندر 
ُخرد  و  مي خوردند  بر  ديگر  سنگي  يا  برآمدگي  به  راه  در  نيز  برخي  مي افتادند؛ 
مي شدند و با شّدتي حيرت آور در ميان مقدوني ها فرود مي آمدند و گروهي را پس 

از گروه ديگر، نقش برزمين مي كردند.

  اسكندر كه تا آن زمان در هيچ جا مانعي اين گونه، در برابر سپاه عظيم خود نديده بود،
 غرق اندوه شد. پس فرمان عقب نشيني داد و در حالي كه در هر لحظه، تني چند از

سپاهيانش بر خاك مي غلتيدند، به تنگه برگشت.

در اين هنگام، يكي از اسيران جنگي كه در سرزميني بيگانه، گرفتار شده بود، به 
اسكندر پيغام داد كه من پيش از اين هم به اين  سرزمين آمده ام و از اوضاع اين 

* شعر از اسداهلل شعباني
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نواحي، آگاهي دارم. راهي را مي شناسم كه سپاه تو را به باالي كوه مي رساند.

 وقتي شب از نيمه گذشت و تاريكي بر همه جا سايه افكند، اسكندر درحالي كه 
قسمتي از سپاه خود را در جلگه باقي گذاشته بود، در راهي كه اسير نشان داده 

بود، پيشروي كرد .

سپاهيان  كه  نتابانده  بود  جلگه  و  كوه  بر  را  خود  زرّ  ين  فروغ  هنوز  آفتاب، 
آريوبرزن دريافتند كه دشمن از هر سو آنان را محاصره كرده است. 

آيا بايد تسليم شد و چيرگي دشمن را برخانمان ديد و خواري و خّفت را به 
جان خريد، يا جنگيد و خاِك وطن را از خون خود گلگون كرد؟ 

دليران ايران، راه دوم را برگزيدند. آنان نه تنها تسليم نشدند، بلكه آن چنان 
دليرانه پيكاركردند كه پس از دو هزار و سيصد سال، هنوز خاطره ي آن، در يادها 

باقي است.

نبرد دالوران ايراني شگفت آور بود. حّتي آنان كه سالح نداشتند، به سپاه دشمن 
حمله ور مي شدند، دشمن را نابود مي كردند و خود نيز در راه وطن، فدا مي شدند. 
برد.  يورش  دشمن،  عظيم  سپاه  به  خود،  سپاهيان  از  اندكي  شمار  با  آريوبرزن 
گروهي بسيار از آنان را به خاك افكند و با اينكه بسياري از سربازان خود را از 
دست داده بود، توانست حلقه ي محاصره ي سپاه دشمن را بشكافد. او مي خواست 
زودتر از دشمن، خود را به تخت جمشيد برساند تا بتواند از آن دفاع كند. در اين 

هنگام، آن بخش از سپاه اسكندر كه در جلگه مانده بود، راه او را بست.

مقاومت   آن قدر  سپاهيانش،  و  او  بُرد.  حمله  دشمن،  به  بي با كانه  آريوبرزن، 
كردند كه همگي كشته شدند و خاطره  اي به ياد ماندني از ايستادگي در راه ميهن 

را براي آيندگان به يادگار گذاشتند.          

ايران، ميهن عزيز و دوست داشتني، در دوران ما نيز هزاران سرباز و سردار 
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شجاع، به خود ديده است؛ مردان و زناني كه در طول هشت سال جنگ تحميلي 
اسالم و  از  و  پايداري ورزيدند  برابر دشمنان،  ايران، دالورانه در  بر  دولت عراق 

ايران دفاع كردند و نام نيكويي از خود بر جاي گذاشتند.

و  دالوران  اين  نام  كنيد!  نگاه  زندگي خود،  محّل  خيابان هاي  و  كوچه ها  نام  به 
پايداري،  بيانگر  نام ها  اين  از  يك  هر  ببينيد.  مي توانيد  آنجا  در  را  وطن  شهيداِن 

شجاعت و فدا   كاري فرزندان اين مرز و بوم هستند.       

   درست و نادرست

1 آريو برزن ، در اّولين حمله ي اسكندر،  او و سپاهيانش را وادار به عقب نشيني كرد. 

2 هنگام غروب ، آريو برزن ، سپاه خود را تا بلندترين نقطه ي كوه پيش راند. 

3 اسكندر در حمله به ايران، به هر شهري كه مي رسيد، آن را با خاك يكسان مي كرد.
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   درك مطلب

1 تاخت و تاز سهمگيني كه از سوي باختر آغاز گشت، چه بود؟ دليل آن را بيان كنيد .

2 وقتي سپاهيان اسكندر وارد گذرگاه شدند،آريو برزن چه فرماني به سربازانش داد؟

3 دليران سپاه ايران، وقتي خود را در محاصره ي سپاه اسكندر ديدند، چه كردند؟

4 نام كوچه ها و خيابان هاي محّل زندگي شما ، يادآور چه كساني است؟

.  5

      واژه آموزي

 ميهن دوست: به كسي مي گويند كه ميهن خود را دوست مي دارد.

 انسان دوست: به كسي مي گويند كه انسان ها را دوست مي دارد. 

 هنر دوست: به كسي مي گويند كه هنر را دوست مي دارد.

حاال تو بگو:

 ايران دوست:    .

 خدا  دوست:      .
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  بخوان و بينديش

چند روزی بود كه » زاغْ بور« مثل ُمرده ها  كف قفس افتاده بود، لب به آب و دانه نمی زد و از صبح 
تا شب اين آواز را می خواند: كو كو كو  وطنم... كو كو كو  وطنم... .

صاحِب زاْغ بور كه ديگر از شنيدن اين آواز، خسته شده بود، قفس را باز كرد و او را بيرون انداخت.
زاْغ بور وقتی ديد ديگر در قفس نيست، پر زد و از خانه ی صاحبش دور شد. 

صاحب زاْغ بور گفت:» وطن اين پرنده، حتماً از قفس طاليی من با صفاتر است. ای كاش بال 
داشتم، دنبالش می رفتم تا ببينم وطن او كجاست!«.

زاْغ بور پرواز كرد و رفت تا  به يك درخت سپيدار سرسبز كه وسط يك دشت بزرگ بود، رسيد. 
آرام روی شاخه ی سپيدار نشست. بال هايش را به هم زد و شروع كرد به آواز خواندن: كو كو كو 

وطنم...كو كو كو وطنم... .
سپيدار با برگ هايش، برای او كف زد و گفت:» چقدر آوازت قشنگ است!«.

زاْغ بور گفت:» اگر اجازه بدهی كمی روی شاخه هايت استراحت می كنم و زود می روم«.
سپيدار گفت: » چقدر عجله داری! كجا می خواهی بروی؟«.

زاْغ بور گفت:» راِه درازی  در پيش دارم،  می خواهم به وطنم بروم«.        
سپيدار گفت:»من سرسبزترين سپيدار اين دشت هستم. زير پايم چشمه ی زالل است و باالی 
سرم آسمان آبی. خيلی از پرنده ها آرزو دارند، روی شاخه های من النه بسازند، اگر دوست داری، 

النه ات را روی شاخه های من درست كن«. 
زاْغ بور گفت:» وطن من جای ديگری است؛ من دور از وطنم نمی توانم زندگی كنم«. بعد، از 

روی شاخه ی سپيدار، پرواز كرد .
ريشه هايم كاش  ای  است.  من سرسبزتر  شاخه های  از  حتماً  پرنده  اين  گفت:»   وطن   سپيدار 

در خاك نبود، دنبالش می رفتم تا ببينم وطن او كجاست!«.
پايين آمد و كنار جويبار، روی تخته سنگی  تا به جويباری رسيد.  بور پرواز كرد و رفت  زاْغ 
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نشست. آِب جويبار مثل اشك چشم، زالل بود. عكس ماه، توی آب افتاده  بود. ماهی های كوچولو دور سِر 
ماه می چرخيدند.

زاْغ بور، منقارش را توی جويبار فروكرد تا آب بخورد. ماهی ها دوِر منقارش جمع شدند و به زاْغ بور 
گفتند: »خوش آمدی، پرنده ی زيبا  !«. 

زاْغ بور منقارش را از آب بيرون آورد و گفت:» سالم، ماهی های قشنگ«. 
ماهی ها گفتند: »  ما تا كنون پرنده ای به زيبايی تو نديده ايم،كجا می روی؟«.

زاْغ بور از كنار جويبار برخاست و گفت: » دارم به وطنم برمي گردم، وطنم جای خيلی دوری است«.
ماهی ها تا جواب زاْغ بور را شنيدند، گفتند: »  وطن اين پرنده حتماً از جويبار ما زالل تر است. ای كاش 

مي توانستيم، دنبالش برويم ، تا ببينيم وطن او كجاست!«.
زاْغ بور به پرواز خود ادامه داد و رفت؛ تا به باغي بسيار زيبا و پر از پرنده رسيد. تا چشمش به باغ افتاد، 

پايين آمد. روی رديفی از شمشادها كه مثل ديوار، دوِر باغ كشيده شده بودند، نشست.
لك لكی سفيد كه روی درختی، نزديك زاْغ بور نشسته بود، سالم كرد و گفت:» به باغ پرندگان، خوش 
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آمدی!«. 
طاووسی كه چتر زيبا و رنگارنگش را باز كرده بود، مقابل زاْغ بور ايستاد و گفت:» اينجا با بهشت، فرقی 

ندارد«. 
پرستويی كه بال های خاكستری داشت، النه ی خودش را به زاْغ بور نشان داد و گفت:» پرنده ها خيلی 

بايد خوش بخت باشند كه بيايند و در اينجا النه بسازند«. 
 زاْغ بور كه از باغ پرندگان خوشش آمده بود، بدون آنكه حرفی بزند، پر زد و توی يكی از النه های
خالی نشست. پرندگان خوشحال شدند. كالغ از ذوق، قارقار كرد و رفت تا خبر ماندن زاْغ بور را به پرندگان 

ديگر برسانَد.
زاْغ بور آن شب، توی النه  خوابيد. نيمه های شب از خواب پريد. سرش را از الی برگ های ُپرپشت 
درخت، بيرون آورد و به آسمان نگاه كرد. ياد آسمان صاف و پرستاره ی وطنش افتاد. چشم هايش را بست تا 
دوباره بخوابد، هرچه كرد، ديگر خوابش نبرد. نزديكی های صبح، پَر زد و روی بلندترين درخت باغ نشست. 

صبر كرد تا آفتاب باال آمد، آن  وقت، پرواز كرد و رفت تا جاهای ديگر باغ را ببيند.
 نزديكی های ظهر، خسته و گرسنه، كنار يكی از چشمه های باغ نشست تا كمی آب و دانه بخورد. هنوز 

چيزی نخورده بود كه لك لك سفيد، آرام كنار او فرود آمد و پرسيد:» از باغ پرندگان، خوشت آمد؟«.
زاْغ بور، سرش را تكان داد و گفت:» من قباًل توی قفس طاليی بازرگان بودم، غذايم آِب نبات بود و 
ارزن اعال، كارم فقط خوردن و خوابيدن و آواز خواندن بود؛ اّما دور از وطنم، شاد نبودم. اين باغ هم فرق 
زيادی با آن قفس ندارد؛ فقط كمی بزرگ تر از آن قفس است؛ شما هم پرندگان خيلی مهربانی هستيد. مثل 

خوِد من، بال داريد، پَر داريد، نوك داريد؛ اّما هيچ كدامتان زاْغ بور نيستيد«.
زاْغ بور، اين را گفت و بال زنان از باغ پرندگان بيرون رفت.

پرندگان با تعّجب به زاْغ بور نگاه كردند و گفتند: »   وطن اين پرنده حتماً از باغ ما، زيباتر است. كاشكی 
می توانستيم از اين باغ، دل بكنيم، دنبالش برويم تا ببينيم وطن او كجاست!«.

زاْغ بور همين طور كه می رفت، صدای خروشانی شنيد. چشم هايش را باز كرد. او به دريا رسيده بود.
پايين آمد و روی بادبان يك كشتی، كنار چند مرغ دريايی نشست. يكی از مرغان دريايی به او گفت:» 

ما تا كنون تو را اين طرف ها نديده ايم، اسم تو چيست؟، از كجا آمده ای؟«.
زاْغ بور گفت:» اسم من زاْغ بور است، از راِه دوری آمده ام، می خواهم به وطنم برگردم، آن طرف آب «.

مرغ ماهی خواِر پير كه به بادبان كشتی، آويزان شده بود و به حرف های زاْغ بور و مرغان دريايی گوش 
می داد، كيسه ی زير گلويش را تكان داد و گفت:» عبور از اين دريا غير ممكن است،كمی جلوتر، توفان های 
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وحشتناكی دارد، تا حاال مسافران زيادی در اين توفان ها جان خود را از دست داده اند«. 
زاْغ بور بعد از شنيدن حرف های مرغ ماهی خوار، كمی فكر كرد و از روی بادبان بلند شد. 

مرغان دريايی با تعّجب، يك صدا گفتند: »وطن اين پرنده حتماً امن تر از ساحل درياست. ای كاش از 
توفان نمی ترسيديم، دنبالش می رفتيم تا ببينيم وطن او كجاست!«.

زاْغ بور به تنهايی، روی آب ها پرواز می كرد. هرچه جلوتر می رفت، سرعت باد بيشتر می شد. او داشت 
به وطنش فكر می كرد كه ناگهان باد سردی وزيد، برق شديدی آسمان را روشن كرد. صدای رعد در 
دريا پيچيد و باران تندی شروع شد. موج ها  باال آمدند. كشتی كوچكی كه آن نزديكی ها در حركت بود، 
بر اثر برخورد موج ، درهم شكست و تخته پاره های آن، روی آب، پراكنده شدند . توفان، زاْغ بور را برد. 
زاْغ بور هرچه بال زد، نتوانست خودش را نگه دارد. سرش گيج رفت و در ميان امواج دريا گرفتار شد. از 
 ترس، چشمانش را بست؛ اّما ديگر نتوانست آنها را باز كند. انگار مّدت ها بود كه در خواب فرو رفته بود.
 تمام خاطراتش را  فراموش كرد. وطنش، آخرين چيزی بود كه توی حافظه اش مانده بود. بعد از آن، ديگر
چيزی نفهميد. وقتي دريا كمی آرام شد، زاْغ بور چشمانش را باز كرد، خودش را روی يك تخته پاره، وسِط 
دريا ديد. باورش نمی شد. دريا آرام شده بود و خشكی از دور پيدا بود. يك دفعه، َجستی زد، بال های خيسش 

را تكاند و با سرعت از روی تخته پاره به طرف خشكی پرواز كرد.
زاْغ بور همين طور كه پرواز می كرد، بي اختيار شروع به آواز  خواندن كرد. يك دفعه صدايش چند برابر 

شد. به پايين نگاه كرد؛ چشمش به رشته كوه های سر به فلك كشيده افتاد . 
  سايه ی زاْغ بور از روی كوه ها، حركت می كرد. حيوانات زيادی آن پايين دنبال سايه ی زاْغ بور می دويدند

 و به آواز او گوش می دادند. زاْغ بور، بي توّجه به آنها با سرعت، بال می زد و از روي كوه ها می گذشت.
با حسرت گفتند: » وطن  ايستادند و  افتادند، سر جای خود  از سايه ی زاْغ بور عقب  حيوانات، وقتی 
اين پرنده حتماً بلندتر از كوهسار است. كاشكی، راه سنگالخی نبود، دنبالش می رفتيم تا ببينيم وطن او 

كجاست!«.
 عصر يك روز آفتابی بود. زاْغ بور همين طور كه  پرواز مي كرد، احساس كرد پوست بدنش داغ شده است.
نسيمی گرم و خشك به صورتش خورد؛ بوی اين نسيم برای زاْغ بور آشنا بود. خود را توی آن نسيم گرم، 

رها كرد. چند بار بو كشيد. قلبش پر از شادی شد. توی دلش گفت: » بوی وطن را احساس می كنم!«.
زاْغ بور، كمی پايين تر آمد. بياباني خشك، زير پايش پيدا شد. بوته های بی برگ كويري، تا سينه، توی 
ماسه بودند. تا چشم كار می كرد، بيابان بود. از قفس طاليی بازرگان، سپيدار سرسبز دشت، جويبار زالل 
ماهی ها، باغ زيبای پرندگان، ساحل امن دريا و كوهسار بلند حيوانات، خبری نبود؛ اّما  قلب زاغْ   بور از شّدت 
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 درك و دريافت

  با توّجه به نمودار زير، درباره ي عناصر داستاني كه خوانديد، گفت وگوكنيد.

ان
ست

 دا
صر

عنا
ی 

شه 
نق

شخصيت ها

رويدادها يا 
حوادث

زمان

مكان

پيام

شادی، تند تند می زد. انگار كه همه ی دنيا را به او داده بودند. خودش را روی ماسه های داغ كوير انداخت. 
تنش گرم شد. ياد دوران بچگی اش افتاد، آن موقع كه دنبال مادرش از اين شاخه به آن شاخه می پريد. ياد 

دوستانش افتاد، بّچه زاْغ بورهايی كه همبازيش بودند. 
با خودش گفت: » راستی، آنها اآلن كجا هستند؟ چه كار می كنند؟«.

در همين موقع، صدای سرود زاْغ بورها، سكوت كوير را شكست. آنها از البه الی بوته های خشك خار 
بيرون پريدند و با ديدن زاْغ بور، يك صدا فرياد زدند:» به وطنت، خوش آمدی!«.

 زاْغ بور، بال بال زد و خودش را در آغوش زاْغ بورهای ديگر انداخت و با آنها هم صدا شد. زاْغ بورها از
خوشحالی مثل گردبادي، از زمين بلند شدند، توی آسمان صاف كوير چرخی زدند و باز روی بوته ها نشستند. 
زاْغ بور هم، روی شاخه ی خشك و ُپر از خار بوته اي نشست و گفت:»  همين جا، النه ام را می سازم«. 

 محّمد  ِدهريزي 
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كه در النه ي ماكيان، بُرده دست» هنوزم ز ُخردی به خاطر َدَرست

كه اشكم چو خون از رگ آن دم، َجهيدبه منقارم آن سان به سختی َگزيد

مـاكيـان«پدر، خنده بر گريه ام زد كه هان! ا ز  آمـوز  وطـن داری 

 مفهوم اين حكايت با كدام يك از عبارت هاي زير ارتباط بيشتري دارد؟

 با يك گل بهار نمي شود. 
 دشمن، نتوان كوچك و بيچاره شمرد.

 جوينده، يابنده است.
 كوه به كوه نمي رسد، آدم به آدم مي رسد.

 سالي كه نكوست از بهارش پيداست.
 زخم زبان، بدتر از زخم شمشير است.

 ميهن دوستي، نشانه ي ايمان است.

حكايت

  علي اكبر  دهخدا


