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1392
��وروز، 
	�رو��ل �و( ( 

�ح)�) 

�ول ��ل �و�
ر���ت ������ �ر�ن درودھ�ي �رم و�
ت ����
 ��زده(وط�!  و�ش را 
دو ور%�دي)
� %�� وا*(�ي  ��واده ��ن از���م )�ب �&د�م دا%�� ���� دارم $� ��ل �و��ل و�ود

 �	��!وا)/.ي ��ر�-! ھ� ، ,��داري ھ� ، دو��! ھ�ي  �+���� ، ا�����م درار�
�ط�ت وط�! ، �%�� 

	 ����اھ� . 
 �طر���31 وطن و�ردم و�% �ص در�ت در%�� ت د%���ن �ردم ا�����01ن 
�%د � � ،

� ط��� ، ����� ، �� ������ ،زور���� ، ���#�و� ، روز�"را�� ، �� �!!ي ��اھ� ،  ��
�� ر�2)�) ����د �1دو�!اي ھ��0/ �.�ا%-��,+�ن ("�"  �
)و��ري و�!دم %!��� از$��ر�����+�ا�)  ه 

   �� آرام وآ�9ده �� را 89!ي �0��) . و�7 هللا �%�5 .ه ز�)
  ��5رت �ن 
� دا   �رم�4م  


�رک ��ل �و،�1ل 
	�رت�   
�8 و��ر�-! 
���د ��7و�  

  . �-ر�9-! �
��م درد��رت د

 
9%ن ��: را ھ��  � ن ��زه از �وروز ��7ن د%وار ا�ت. �وروز �> 9%ن ��: ا�ت،��-7ت:  %ر�/�:

ا�د و  رود. 
���ر ���7 %ود و ھر ��+� از آن � ن �: %����د $� <��ت، �وروز ھر ��+� 
ر,� �: �:
$��د؟ ,س � ن  ا�د، ,س 
� ��رار ���زی ���ت؟ <را، ھ�ت. �-ر �وروز را  ود ��رر ��: 
���ر %��ده

,��دد؛  آور ا�ت و 
�	وده؛ *&ل ��رار را ��: از �وروز را ��ز ��رر 
%�و�د. در *�م و ادب ��رار �4ل
���ز��د ا�ت، ط
�/ت ا�� ا���س ��رار را دو�ت دارد، ط
�/ت ��رار را دو�ت دارد، ��9/� 
� ��رار 

��رد و �وروز  %ود، ا���س 
� ��رار �9ن �: ا�د، ��9/� 
� ��رار ��رو��د �: را از ��رار �� ��
  ا�در$�ر�د.  دا���ن ز�
��: ا�ت $� در آن، ط
�/ت، ا���س و ��9/� ھر �� د�ت
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�> )رارداد 1رو%د، از آن رو ھ�ت $�  ھ�ی 9	�ن 1 ر �: ھ�ی دراز ا�ت 
ر ھ�D 9%ن �وروز $� )رن
�: ����: ���ت، 9%ن 9	�ن ا�ت و روز %�د���: ز��ن، ������و*: ا���9*: و �� �> 9%ن �

  ھ� و �ر%�ر از ھ��9ِن ھرآ�Fز. ھ� و %ور زادن آ���ن و آ��1ب، و 9وِش %��7ن

  ��1;�ارا�9 9!ودآ���ران 
  @ ?/ زارا�9 ?
��7 در ��ا<ـ> د

 �A+1 ھ� رو��  دا��ن د �� ���  
 �� ا�)ر �A� راB. �9#�ي ز�)ه 

�وروزوآ�Fز ��ل �و ��! از 
زر��ر�ن و�رو�9ر�ن روزھ� 
� %��ر �! رود و ��Gر ��د�! را ,�دا������م $� از آن �	! 
 !�
�%د، ھر )و�! 
ر ا��س ��ر�J و 1رھ�I و �ذھب  ود آ�Fز ��ل �و را در )�+ب 
ر,��! �را�م و 9%ن ھ�ي �

  و�ذھ
! ,�س �! دارد.
9%ن �وروز را، ����د 
���ری د�-ر از آ�ـ�ـن ھ�، ر�م ھ�، 1رھ�I ھ� و ��دن ھ� 
� � ���ن ر�! ,�در اد
ـ�ـ�ت 

��ن )رن <	�رم و ,�9م ھ9ری، <ون 1ردو�: ،��و<	ری، *��ری، ه ,�د%�ھ�ن ��
ت �: دھ�د. %�*ران و �و���د

ـ�ـ�ت ,ـ�ـش از ا�4م 
وده، �وروز و 
ـ�ـرو�:، �رد�زی و 
���ری د�-ر $� ��
3 ��ر� : و ا�طوره ای آ��ن 
: ���ن اد


ر�زاری 9%ن �وروز را از ز��ن ,�د%�ھ: �9%�د �: دا��د.   
�� اي از $%ت ��  
���ري�
� آ�Fز ��ل، در ���ن )وم ، از دوران دھ&��! ، ھ�راه 
� �ر���را *&�ده 
ر ا�ن ا�ت $� �

آ�Fز    
ردا%ت 
وده و 
د�ن 9	ت ا�ت $� آ�Fز ��ل �و در 
�%�ر $%ورھ� و آ�ـ�ـن ھ� در � ���ن روز 
	�ر �! 
�%د.

ـ�ـ�ء و ا
ور���ن 
ـ�ـرو�! ��ل ، ھر <�د ز���! د�� وش ��0ـ�ـر �رد�د و+! ��زه  د� Mرض و اMوک ا�ر $��ب ��! �

در آ�5ر ا+
�)�� �و��د $� آ�Fز ��ل ، از ز��ن  �&ت ا���ن ( �/�! ا
�داي ھزاره ھ�7م از ��ر�J *�+م ) روز ھر�ز از ��ه 
��ل 
ود. و)�! $� آ��1ب در ��ف ا+�	�ر، در �&طً� ا*�دال ر
ـ�ـ/! 
ود، و ط�+3 �رط�ن 
ود.   


ر�> ��7ن *�د و 9%ن �وروز، در ���� ھ��! $� از %	ري 
� %	ر د�-ر 1ر���ده �! %د، ر��! $	ن ا�ت. در 
ر ! �
 �
از ��%.ت و $��
	� و ���� �-�ري ��و�� ھ��! آ�ده ا�ت، و+! 
� رواج <�پ، 1ر���دن  $�رت �
ر��! وو,��م $� 

ر��1رھ� و ���7رھ�ي ھ�-�م   �، وارد 1رھ�I �� %ده ا�ت.�(�ون ھ� و ر�-	�ي �و�� �ون �	�� و در د��رس )رار �ر�1

�ور *������، �! �وا�د ا5ري  وب �� 
د 
راي ���م روزھ�ي ��ل دا%�� 
�%د. 
ر ! از  �
��ل ��و�ل و روز �وروز، 

��/ـ� ا�ن 
�ورھ� را در $��
	�ي ��ر� ! ��ز �! ��
ـ�م، و 
���ري د�-ر 
�ورھ�ي %�7ھ! ا�ت، و در %��ر 1و+��ور 9
   ا�ت $� در  ��واده ھ� 
� ارث ر��ده ا�ت :

    $�! $� در ھ�-�م ��ل ��و�ل و روز �وروز +
�س �و 
ـ,و%د، ���م ��ل از $�رش  ر��د  واھد 
ود. -
   �و)3 ��و�ل ��ل از ا�دوه و Fم 1رار $��د، �� ���م ��ل Fم و ا�دوه از %�� دور 
�%د. -
  …,���ن ��ل ا�دوه او را رھ� ��! $�د $�! $� روز �وروز �ر�� $�د، �� -

,و%�دن +
�س �و در آ�ـ�ن ھ�ي �وروزي، ر��! ھ�-��! ا�ت. �	�� +
�س، 
راي ��ل �و، 1&�ر و �F! را 
�  ود 
ر��!  - 
� و�ژه 
راي $ود$�ن  -�%0ـول �! دارد. در ھر��9/� �و�9 
� 1&�ران و�����9ن 
راي �	�� +
�س �وروزي 

�/ـت دادن ,�د%�ھ�ن و ا��ران در 9%ن �وروز، 
راي ا*(�ي در
�ر، �,�ه  و���&�ن در ��ر�J ا�ت ���د��رو*�و�!.  
)دا�ت دارد. ا
ور���ن 
ـ�رو�! �! �و��د : ر�م 
زر��ن (%�ھ�ن )  را��ن ا�ن ا�ت $� در ا�ن 9%ن 
� �,�ھ��ن  ود 

روزي 1راوان ��د $رده ا�د. و 
راي ا�ن +
�س 
	�ري و ��
����! �! دھ�د. �ور �ن و %�*ران از  �/ـت 
 %�دن ھ�ي �و

�ور ا�ت $� در و)ف ���ً� آ�ده ا�ت :ھر ��ل %ب ھ�ي *�د �وروز ,��9ه د�ت +
�س د �را�� و ,��9ه د�ت +
�س 

     ,�را��، ھ�راه 
وت و 9وراب از *وا�د �و)و�1 �	�� و 
� اط�7ل ���م ��و�ل %ود.

رد.  ھ�ي دور �! ����دات ��ر� !، ,�%���، ا�ن ر�م را 
� �ذ%��  

  <� آ��G �9 د)�&! �! �و�د: 
  <و �%���ب را داد +	را�ب � ت 
  1رود آ�د از � ت و 
ر 
�ت ر ت 

�J �ز�ن %د 
دان �و
	�ر 
 �
  
  �G �زدان ,ر���ن آن روز��ر 
  �رآن  ��� را دا%��دي <��ن 

  �G �ر ��G را ��ز��ن ا�ن ز��ن 
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  1ردو�! �! �را�د: 
  او  9	�ن ا��9ن %د 
ر آن � ت

  %-�7! 1رو���ده از 
 ت او 

� �9%�د 
ر �وھر ا1%��د�د   

  �ران روز را روز �و  وا�د�د 
  �ر ��ل �و ھر�ز 1رود�ن 


رآ�وده از ر�U روي ز��ن   

زر��ن 
� %�دي 
��را���د   

  �! و �9م و را�%-ران  وا���د 
  <��ن 9%ن 1رخ از آن روز��ر 


� �� ���د از آن  �روان ��د��ر   

ر�د، �5ره  ��4 
ن �9G ھر �
ا�روز آن ا�ن ا�ت �G ا��ك )ر�	��ت ھر ��+� ھزاران �7ر از  - � ن ھر<� 
�%د و 

اطراف و ا��Gف G%ور و ��! از G%ورھ�ي د�-ر  ود را 
� ا�ن %	ر �! G%���د �� در روز اول 
	�ر 
ر �ردا�رد ا�ن 
�/&

ك و را�ت 
ر ا1را �� �
�رك ا���9ع ��Gد و ھ�-�م 
�M %دن �9َده  �� َژ�ده �  ،ُ� �G د���

!، آن را 
� <%م  ود 

رGت و ھ�راه  �! �
%ود �� ��-�ن و +رزان و 
� ا*و�9ج و و(3 ��ل ,�ش روي را از آن 
 وا��د �G ��+! ا��وار و 


��! <� در�ت 
�%د <� ��در�ت، �	م ا�ن ا�ت �G ا�ن  آرا�ش ا�ت �� ��+! ,ر آ%وب و )�ط! و ���
ت. ا�ن ,�ش
%�ن ر�%�  ھ� و ا����1 ھ�ي ا)/� و ��ت در روح و �9ن ا�ن �ردم �7وذ Gرده؛ در 
�ورھ�ي %�ن ر �� ��وده و در �را��و


� �وز و ��+!  �ص �!  وا��د:  �د%��ده ا ھ�ر��دان �و��&!دوا�ده ا�ت. ا5Gر ا��01	� ا�ن �را�� آ%�� را از ز
�ن  �G  
   روز �وروز ا�ت ��ران �9ََده 
�M �! %ود( 

  از Gرا��ت � ! �9ن Gور 
��� �! %ود 
  ي ��	�ي �ر ت �%�� ا�م  �� �� ��	� وا+�


ر ��
د �
ز �و %�دا �! %ود . !�+�* ( 


��رد   !� 

	�ر ,��م  و%  

� �و%� �و%� ��	ن �زارد  


  �م�د�-رI�9 و�79-! را�
  در �! ��8 وآزادي 
��رد.

���Mر��ه %�ه و�
�J .�روري %��
�ده 
ر,�%�� 
  ب در

  

�! آ�م 
� در
�رت ز��رت *  
  *ط� 1ر�� 
راي �ن �/�دت

  واري دارم ا�روز ز�وا��د
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�%ورم � �وت !������.  
ر�م در$%ور�� در%	رود��ر�� %�دي و9%ن �وروز .�	� �ت  � ن از�وروز، از��ل �و، از
	�ر�ووا ز%��7ن و9وا�� زد

درا�����01ن 
 �طر�را��دا%ت . *ز�ز��درھر%را�ط! آ�را�را�! ��دار�د
زرگ و9%ن 1ر �ده ي ا�ت $� ھر��+� �ردم 
در ��C و ، از�ن روز,ر����ت �4%	�و$و%%	�ي 1راوا�! �ورت ��-�رد ��
�ورت در�ت و%����� �9��ل 
� *�ل آ�د 

2��D از آ�)ن �A�ر و ��روز  �A� E�!1 ار"�!A1ي 1)ه و در و د��ار آذ�7 � آ��ده �� ھ�ي ز��دي �!%+/ ����دو(


�ان �J آ��7  آ�) �� ھ�ي ورودي 0A� /� !A1���ن ��روزي ��ش H�رG/ ھ�ي آو��+/ �! دروازه) /� (
G!روز ھ�� .(
���

�!ا�� دا1+/ �� 1)ه ا�� �
� �/ د@��� �1ر و  $��ر ��رده �� ��ورھ�ي �Kھ�� از د�!��ز در A1 ���0!ھ�ي ��� و �!ه 
��ر��ه �Gن C و A1! �"ار E�!1 �)ي ! و �!���/ ر�"ي 1)ه ! ا�9. و@�� �� $��D و���Nص در�1ق آن در

��9: %�*ر ���: ا�ن �رز��ن دو 
��: را در و�ف ا�ن 
�ر��ه �روده ا�ت   �
� 1)ه اT�.�9!ت (�� ( ع ) ���O1ھ� 
  :  رواق ھ�ی ا�ن 
�ر��ه 
� <%م �:  ورد  �G در 
���ری از

�� در �E2 ا�9 ) �T!� /U (
���  
 C�  ��� ���G 7/ ��� ا?�!ف ا�9 در �

 7��  ���� �/ ()ن ��ي �/ ��7 ا?�2
  .��ر�O� (�1 و ��ر او ھ! ط!ف ا�9 

<�زی $� �9+ب و ارز%��د ا�ت ھ�ر �/��ری ا�ت $� در ا�ن ز��ر�-�ه 
� $�ر ر��1 ا�ت. ا�ن   �&�&ت ھر <� 
�%د
ذھ�ب $�ر�	�ی ز�
� و  �ره $��ده ای ا�ت. ز��ر�-�ه ��: از %�ھ��رھ�ی *�ر ���ور��ن ا�ت و دارای $�%: $�ری و �

. J�
  روا��! ازز��رت 
�ر��ه %�ه و���M.ب در
داری  ��دان �
وت از رو���ی ��7د   ور%�دی، 
� طرف ١٢۶
را
ر 
	�ر ��ل  ١٢٩ا
و���م  را���: در ر�(�ن ��ل 

:�
%����د، او 
� ا��م 7/9ر  ا��� دا%��د �: 
�:ر1ت و <ون  ا��� �9-�د، �ر�ب ,�ش �: �رو، )��م ��وده و 
� $�ر�زاران 
  �وا�د %را�ط آن را 
را�ش �	�� $�د. ��دق ,�%�	�د $رد $� ا�ر ��دق 
� ���د  14ت راFب 
�%د، ا
و���م �:


را�ن �� را 
� 1ر��ن«ا��م 7/9ر ��دق در ,��J �7ت: ��
روا�:  $� از �� ھر $س  روج $رده، 
� در9ٔ� %	�دت ر��ده 

�: ���ت، و 
� ,�> 1ر�ود�د 
� ا
و���م 
-و ا�ر �:و  14ت Fواھد در ا�ن  ��دان  د�ت %����� ر  �
�9 آوَرد،  ای 

:�

َرد، �� ,س از آن $� ��1ٔ�  J�
 �
ا���  $�+
د �
�رک 9د 
زر�وارم را $� در ��دو): در �9ف ا%رف �د1ون ا�ت، 

� درازا $%د و 
ر : %	رھ� 1رو�%��د و دو+�%�ن ورا1َ�د، 
� �د��ٔ� 
رده %ود، و � I�9 ود $� ا�ر
&�ود �(رت ا�ن 

  ».ا��� ��7وظ 
�%د و در �9ی دور ا��: �ذا%�� %ود 
رد 
�: د�ت 
-ردد، ,��ر �ط	ر از د�ت 
� د�ت

�د و ا�%�ن آن ��دوق را ,�	��:  <ون ا�ن د��ور 
� ا
و���م ر��د، 
� *��ران $�رآز�وده��%
اش 1ر�ود $� 
� ا�ن $�ر 

�ف آورده و 
/داً  �9ف 
ردا%�� 
� %�ر 
� �رو %�ه از$ �
�: �و�وم 
� $وه �ور �ذا%�� و از آ��9 �9	�ن 
رد�د و در �
�J $رد�د، و در آ
�دی  وا�9  �ران 
�J و �� 1ر��-:-وارد 
�وا%�: 
�  �ک �,رد�د، و  - اش وا)3 ا�ت $� در  �ور 

ا��� و �را��9م دادن ا�ور  �14:  و)�3 
�: ا
و���م 
� I�9، و )�3+و�: ��ز رو�ش �	�د�د. 
/دھ� 
� وا�طٔ� �ر�ر�: 
:�
�J ���ن �%د، و  *
�س و )�ل ��
� در ا
�دای دو+ت 
ھ�-��ش �و(وع ا��&�ل �9د �� اظ	�ر و ا*4ن �9ی د1ن در 

�وم %د $� �9د ا+ر%�د ط
ق ��7ٔ� ,�ر �/�ر $� 
� ھ�رون اظ	�ر دا%ت،  ھ�-��: $� در ز��ن ھ�رون �د1ن ,�	�ن 
ود./�
�J ظ	وری ���1ت،  در �9ف �د1ون 
وده، ھ�رون 
�ر��ھ: در آن
�9 �� ت و �ردم ��و�9 
دا��9 �رد�د�د، از ا�ن رو ��م 

  داد 1را�وش %د. و آن روی
<� ۵١۴/١۵ ور%�دی ,�د%�ھ: $رد، در ��ل  ��۵٠۶/٧  ۴٩۶/۶٧%�ه ��9و): $� از  در ز��ن ��ط�ن ��9ر 1رز�د �

ای $� در ا�ن 
�ب  ���� د�1ر �/��4ت ا
و���م، �ط�+
: در ا�ن 
�ره ��1ت %د، از �9�� �و(وع در وا�ت ور%�دی، در 
�
�,�ری در ده  وا�9  �ران را  ��9: 
دن و  �ک 
رای 7/9ر ��دق 1ر���ده %ده و 9واب ��دق 
� د�ت آ�د، و �9

�J در �> %ب �(ر
ت را در �زد��: رو���ی  �ران  واب د�ده، 1	��د�د؛ از طر1: <	�ر�د �7ر از ��دات و 
زر��ن 

�%�م و $�: آ��ھ: �دارد، 
��د 
� %�ه اط4ع دھ�د  ھ� ا�ت �� در ا���9 �: 1ر�ود ��ل 
ود و �: اش ا����ده $� 
�Mی ��7

  $� �ور �� را ظ�ھر ��زد �� �ردم 
� ز��ر���ن 
����د.
�J، د��ور ,س از ,�دا�ش د�1ر ا
و���م و $%ف  واب 
زر��ن، ��ط�ن ��
9ر از �رو ,��� ت  ود 
� ا��ر )��ج، وا+: 

�J و ا���ر و9ود ��� در آن

� )ر�ٔ�  داد $� �و(وع را 
,ژوَھد و $�U $�َود، او ��ز 
� و9ود � �+7ت 
ر : دا����ن  �9

د ای $� 
� ��م �ل *�: �/روف 
ود، %روع 
� $�وش $رد�د. ,س از ا�د$: $�دو$�  �ران آ�ده و در روی ,%���� �
و 

$و<�: 
� در�<ٔ� ,وMد�ن و )7ل �&ره 
ر ورد�د و  ��: %�د��ن %د�د، و 
� �9/�ت *��� �%ود�دش و �وی �9ره ر��1د، 
 I�� ر
��دو): ,وMد�ن د�د�د $� رو�ش )رآ�: 
�  ط $و1: 
ر ,و�ت آھو ھ�راه 
� %�%�ری 
زرگ و ��-: 
ود و 


ود�د:  �و%��»gا�د :�* g :+ر و
ھ� و  �,س ��دوق را 
�ز $رد�د، 
دن *�: را د�د�د �ر و ��زه، ��: �� ن». ھذا )
  ھ� 4��$ ���8 و آ�5ر ز م ��ز 
ر ,�%��: �����ن 
ود. 
ر : $� �%�ھده و ز��ر�ش $رد�د از ھوش ر��1د. �وی
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��د ��ود�د و �ذرھ� و ���زھ� �&د�م $رد�د
�ط�ن  �ردم از ا�ن )(�� �	م Fر�و و 1ر��د ��
�ر و %�دی � �
و <ون  
ر 
�
�9 و  �د���ش ��ود. وی  $ش آن زر �رخ ,�ش د���ر
و�: �ر$ت $رد و ,��9ه ھزار  ��9ر ر��د او ��ز 
رای *�

�رد و 
�ر��ھ: 
��زد، و+: دا����ن و ھ�ٔ� �ردم 9ّدا ���3 %ده �9 
�  �ک �,  وا�ت ��دوق را 
�  ود 
� �رو 
رد و آن
�9 ��وده ����م دا%ت  �9 
���د. او ھم از �����ش ���رف %د و �� ���ن $و<�:  %�: در آن و در وا���د در ھ��ن

���
ر 
�ر��ه 
���ر 
�%�وھ: 
را�ش 
��زد، و+: 
� وا�طٔ� �ر��1ری 
� I�9 و ا��رت در د�ت Fزان و $دورت 
   ور%�دی در�ذ%ت. ��۵٣۵/٣۶وا��ت و در ��ل 

ھ�  ھ� وارد آورد�د و �ر�ت در ز��ن <�-�ز $� در ھ�ٔ� %	رھ� $%��ر و ��راج ز��دی $رد�د و 
� ا��$ن �ذھ
: �وھ�ن
�J را ھم $%��ر �9/: ��ود�د. 
/(: از اھ�+: آن
�ل د1ن *�: وارد �%ود،  %����د، �ردم � �

رای ا�ن $� �وھ��:  �9

$رد�د و  ھ� را از ���ن 
رد�د و آن ���ن را 
� ��م ,�%��ش، �ل *�: ��د �:  ���ن ��9ر را و�ران ��وده و آ�5ر و �%�ه��
�J ھم 
/داً روی آ
�دی �د�د.

�ب ه. ش ط
ق آن ��٨۵٩/۶٠ل  
� ا�ن �ر��ب 
�ز ���ش ��و %د، و %	ر �ا+��ر و  <� در 

�J را دا%ت، رو(Dا+��7 ��ز �و%�� %ده، ھ�-�م ,�د%�ھ: 
�ط�ن ���ن 
��&را $� ا��ر 
��&را 
رادرش ��و�ت �
���ن ھ�د ��ر� : 
د�ت آورد $� ز��ن ��ط�ن ��9ر �و%��  ا+د�ن ���د از �واد��ن 
��ز�د 
�ط��: از $��ب %�س� �ٔ�� 

ِ�	�ن را �رد آورد.  اش داد و او %ده و ��9رای �د1ن *�: را ��ز %رح داده 
ود. %�س ا+د�ن ���د 
� ��رزا 
��&را ارا��

ر �����ن %د $� �و%�� 
ود: ( I�� و�دن $رد�د �� آن $� در ھ��ن �ل آ�5ر را د�د�د و �,س�$ �
�(ور%�ن آ�Fز  �
او 

»g :+و :�* g ا+�0+ب اخ ر�ول g ر ا�د
��د %د.» ھذا )
��رزا 
��&را  د�ت ��ط�ن  و 1ر��د و Fر�و %�دی �ردم 
را 
رای ,ژوھ�دن 1ر���د واو ,س از ز��رت آن ���ن و �وا�! �ط�ن ��ز وز�ر  ود ا��ر *��%�ر ���ن ,��: 1ر���د. �

���ن 
ر�%�ش 
� ھرات �و(وع را ����د ��ود و ��ط�ن ���ن 
� ز��رت آنF ر$ت $رد و����ن و 
��ر�� �9 F  رای
وزاری 

ود،  وا�د $� َ�َ	ش ا�ن ا�ت: ز��رت آ�د و ا%/�ری $� �روده  

  �د �دای 
��وا ��ط�ن ���ن
ر درت آ
  ر�م $ن 
ر ��ل ا�ن �%��ق ای %�ه $رام

و 
���ری 
�دُ$�9ش 
رطرف %د، �,س  وا�ت ��دوق را 
� ھرات 
رد و+: ا�� �ره �وا1&ت ��رد و دا����ن ھم �&ل آن 
�9 $رد، و  در آن %��: دا����، ا�9زه �داد�د. در ,: آن ��ط�ن ���ن آ�Fز 
� �� �ن ��
د و 
�ر��ھ:  را �وھ�ن و �ر�ت

ھ��: $رد و 
�زاری در�ت $رد و �د  ��وار  �9 �� ���ن ا
�دای و(3 �� ���ن $�و�: را او ا��9م داد. او 
رای آ
�دا�: آن
�J 9دا �� �� و 
دان از ِ�	�ن ھرات را 
دان
و آن �����رد�د » �	ر %�ھ:«�9 آورد $�  �9 1ر���د، و 9و�: از رود ��ٔ� 
ا+د�ن ا�د وk: وا�ذار $رد، و �	ر  (رآ
�د ھم $�   �ده ��ود و �و+�ت و �ر,ر��: را 
� ��د ��جرا و)ف 
ر رو(ٔ� 1ر

�9 روی آورده  
ود را 
�ز $�ده و آب آورد. �ردم ��ز از اطراف 
دان 
ود و ,س از آن از 
�ن ر��1 ��ط�ن ��9ر و)ف $رده
  %	ور �رد�د.ھ�ی ز��دی �� ��د و %	ر 
زر�: %د و 
� �زار %ر�ف � و �� ���ن

 ،:��

دا+�ؤ�ن  �ن 
ن *
دg  �ن از
> ��زدھ��ن ا��ر %�* ���,س ��ز %�ھ�ن �/��رات و �و)و��1: $رد�د، از �9
,�د%�ھ: $رد�د،  ��١٠١٧  ١٠١۴$� �دوداً از  ��9:��
دی �� ت. و+: ���د  �ن 
ن ��9:  �ن دو��ن ا��ر دود��ن 

�:  �ن  ھ� و دا ل رو(� و ��ز 
�غ ھ��: در �� ���ن آرا�ش&���
�J- ھ��: �� ��د. در ز��ن ���د �&�م  �ن 
ن �
��$م - 
��+ت $ +رزه ز��ن �
در ز��ن  ١٢٨٧اش ��ز از ��ل  $�ری اش در�ت $رد. $�%: �و�:ای رخ داد و ��
د وا,�%�د و او 
�ز 

�و���د، %�/� 
وده و  ای $� آ�ده، �: ��و�ت ا��ر *�م  �ن 
� د�ت ا���د ���3 ��ر)�دی آ�Fز %د، و ا��ر 
� �و��
  ��ر�J در %/ر آ ر و ا�ن ا�ت: ��ر� ش را ��ز �و%�� و ��ده

Jدأ ��ر�
�م 4Fم *�: ھ�ت �*  
  $� دل 
� ���9ن داد ز او زانا» دل«و+: 
�ش 


�رت *»:� ١٢٨٧ا�ت 
��د $م %ود 
را
ر  ٣۴$� » دل«
�%د، و  �: ١٣٢١در %��ر ا
9د، » *�م 4Fم *
    ا�ت. ��ر�J د�-ر ��ز در اطراف �و%�� %ده  %ود. <�د ��ده �:


ش ر�د، �%�ن ,�د%�ھ: 
ود $� ا�ر ,�د%�ھ:  ا��ر *
دا+ر��ن  �ن ��ز �/��را�: در آن ��ود و 
�  ود �ذر $رده
�7�:  و ر��:  ود را %�ل ��9د و رو(ٔ�  ���9 
-ز��د، و در ,س ��ز $� 
� ز��رت ر1ت، ز��رت� �ٔ���

$� ا$�ون ��ز در ،  وا�د و د��ور داد ھ��ن را روی دو � �� �س �را%�د�د و 9�و درب ورودی ��ب $رد�د 
  ھ� ا��9م داد. �ز�����: در ا�وان ورودی و د�-ر 
 شھ� و  �و��زی �١٣١٩��د ظ�ھر%�ه ��ز ��ل  ،�9 ھ�ت آن


�7 ا�9 $/ G ري در9�ل �9"ده ھ�+�دو����ر�1)ي��U �#در��ا�9 ھ /� (.+� D�� ���0) X02� 9!ا�2�م
) �/ چ��ر��,� و�[ (�!ا�! ��  حD0 دا�
) ��اب ���Z داد و �
��!ا�7 اول  U/ ��روز را ��!اث %!ھ
;� ��د ��

 ���A� ان روز�
)(1 /+%!�KH روز�� . +,��� _H 7از ا� ،`�!�� ھ��U /0رھ�ي (�T �/ ا�7 � ���a� در 
 D�� (.+��
  ھ�ي ��روز cش �1د.  ا�7 روز ��b و �!اي اح��ي %!ھ
	 و 9

(

��/ �� ھO0�ري ��+!ك �0���e� 7ا� `��N
A�د ��H ن، �"ا�,+�ن، ه�+,
0U!��ن ا%-��,+�ن، ���O,+�ن، 
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���U /9 7ر ھ
)، آ?�����!��"9+�ن ا�!f0ھ .�%!�KH رت�B /�U!و �a)و��/ ��" در روز  �ان، آذر���2�ن و 

).  راي+9��H /��
�e� 7ه ا�(

U /�A! از �9ي ���,�O ��" در %A!�9 ��!اث  ��روز g�H ��!ي �/ ��Uرھ�ي 

 D�� ���0) X02� �,�� ي ��! �!ار �!%+/ ��د. در�
�� �;
��روز ھ�f0ن ز��ن �U (1 (�U/ �+.) %!ھ
ھ� ا�,�ن در آ�9�، �1/ ��ره ھ
)، آ�9�ي �!U"ي، ��ور����/، �#a�ز، ��?O�ن، ح�زه در��ي �9�ه و  ��+!ك �����ن

���ن �#! ��روز را در 9!ا !9�A�ن �!ا�� g�� (B /9 از ا$
�ناز �a�ط د�;! �A�ن درآ�)ه ا�9.  �,��ري��
ھ�ي 0)ن ھ�ي در���ن ��!ي اU �9/ در ط�ل  ، �ر�C و ارزشھ� �"ر�)ا�1 ��روز �"ر�)ا�1 ر��/ دار�).  ��

�� 9�ز��ر �� ط���� ��O د�;! از ه ا�). !و�h و ���H!د %!ھ
	 ز�) ھ�ي ا�,��� را �
+Da 9��+/ ھ� ارزش �!ن
/�
�U (1� D/ ھ0,� �� �,��ري از اھ)اف � ھ�ي ��روز �� �� (.+� `��Nا�9. ھ0!اھ� ��Uرھ�ي �
ae/ �!اي 

A� ا�) ����/ ��� ��روز، ��روز�  اي از ھ0;!ا�� ��Uرھ� ��1).  


���د! اي ھ�وطن 
 �ر 
	�ر  


,� �د  ت%	ري آرزوھ� ��   

  ھ��ن ا���ل 
	�رآرزوھ�
  .ھ� آرد 
را�د )��ري  و%!

  �وروزدر1رھ�I واد
��ت ,�ر�! 

  
  ز��7 و��غ �!د�)ه �D ا%!وز

  ��اھ� ��!9) از ��غ ا�!وز

) ��ن ودj�� را?�  ��ازش  

  .9!ود �!م ��را�A�ي ��روز

ر�زارى  �
ھزاران ��ل ,�ش، ����Gن �رز��ن آر���� (ا�����01ن ، ا�ران  و �����G�9ن) روز اول ��ل و آ�Fز 
	�ر را 


رGت  �
�را�م و�ژه و �وأم 
� �رور و %�د���q 9%ن �q �ر��1د و �رور و%�د���q در ا�ن روز را 
� �1ل ��ك �ر��1 و 
+q را �G ,�ش رو دا%��د، ��ك 
 ت �q ,�دا%��د. از روز��ران )د�م ���Gون ����Gن ا�ن �رز��ن �1و(�ت آن، ��

 q� ل��
�����q، )در%���q و 
زر�دا%ت از �وروز ��ر� q را 1را�وش �Gرده و درھر *�ر و ز���q از آن )دردا�q و�9
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&� <�د ھ  �وروز 
� ��Gد.�� qرد��ن آر���� Jدر ��ر� �G وان �ك 9%ن�* q�زار ��+� دارد، ��	� � �ص 
� �رز��ن 1/
ا�����01ن ���ت و در G%ورھ�ى ھ����� ��ز ا�ن 9%ن 1ر �ده را �G در آن ط
�/ت و ا���ن 
�ر د�-ر 
�دار و از ا�G1ر 

q� زھرآ��ن رھ�  q� q�9ن از %و�د، �را���
�9�� G%ورھ��q ھ���د �G �وروز را   %��ر�د. �����G�9ن، ا�ران و آذر
�
دار�د. 
�%�ر ,ژوھ%-ران 
ر ا�ن �ظر�د �G ھر<�د �9��ل �وروز در  
 %q از ��راث ����Gن  ود �را�q� q *�وان  

دوران %وروى ,�%�ن در �����G�9ن ���وع 
وده ا�ت، و+q �ردم ا�ن G%ور �وا���� ا�د 9%ن �وروز را 
� *�وان 

 %q از 1رھ�I و ��راث ����Gن  ود �� 
� ا�روز �7ظ ��Gد.  

9��ل �� q��� و q�
&� <�د ھزار ��+� دارد، 
راى �ردم �����G�9ن، �ك 9%ن ��� qرد��ن آر���� Jدر ��ر� �G وروز
��وب �q %ود. ھر<�د �&���ت و)ت �زب �Gو���ت �����G�9ن در دوران %وروى در راه �9��ل 9%ن �وروز در ا�ن �

�ذ%�� از ا�ن، در ���ن ����Gن ���طق � ��ف ا�ن  G%ور �وا�3 ز��دى ا��9د �G qرد�د، ا�ن 9%ن 4��Gً از ���ن �ر1ت و
  G%ور �وروز 
� *�وان 9%ن ,�qG و آ�Fز ��ل �و ��9-�ه و�ژه اى �Gب Gرد.

» �q��G  ���«آ��ده �q �ردم 
راى �9��ل از �وروز 
� ��ره Gردن ��زل و اطراف ��ل آ�Fز �q %ود �G ا�ن �را�م 
  ت �G �و�ط ز��ن 
� �ك  و%��+q و �%�ط و %�د���q آ��ده �q %ود.ا�ت. �	م �ر�ن Fذاى �وروزى ���ك �� ���و ا�

  ���ك در 9وش، �� 7G<� ز��م، د�-ران در  واب، �� د1<� ز��م!
  ���ك 
وى 
	�ر ا�ت،
  ���ك ر�ز 
	�ر ا�ت،
  *�د �وروزى �
�رك!
  *�د �وروزى �
�رك!

  ���ك در 9وش �� 7G<� ز��م،
  د�-ران در  واب �� د1<� ز��م!

  ��ك �G ر�ز 
	�ر ا�ت، �7ره �وروزى 
� ھ7ت �وع Fذا، �G ھ7ت ��ن ��م دارد، ��ز�روج ا�ت .
� 9ز از �
�5
� �ر آ�Fز �1ل 
	�ر ، 
� ز�ده �q��* q �ردم ا�����01ن ,�و�د دا%�� و 
 ش 
زرگ از �ردم G%ور ، از � �
�وروز 

�+�ت  ود را آ�Fز ���G qد، از ا�ن روى آ�دن �1ل 
	�ر و �وروز 
� �ر�q ا��&
�ل Gرده و�7�� 9د�دى از �Gر و 1/

ر�زارى �را�م و�ژه اى از آ�دن �وروز �9��ل ���G qد. �
  دھ&���ن 

دو+�	�ى ا�����01ن در دورا�	�ى � ��ف، 
� طور ر��q در 
ر�زارى 9%ن �وروز �	م �q �ر��1 ا�د، ا�� در ��+	�ى 
�����

� �وروز و ر�وم  �G qن، ھر �و�� �را���
q آن ,�و�د دا%ت، ���وع و 7Gرآ��ز  وا�ده �q %د، ����Gت ط�+

 qرده و ��ل )�رى را ر��G طل ا*4م�
ط�+
�ن ��q �&و�م ھ9رى %��q را �G � ���ن روز ��ل در آن �وروز ا�ت، 
 �G ل ا�ت���5
� �ك ��ت ,��د�ده و ,�ر��� ��q در ��ر�J و 1رھ�I ا�����01ن دارد �� �
ا*4م Gرده 
ود�د. 9%ن �وروز 

 ��
� ا
راز *�
�ت �G q���G از �
دأ ��ر� q و ارز%��دى 1رھ�-q آن آ��ھq �دار�د، �وروز از �ردم ا�����01ن ��1
 q-%ل ھ���

-�رد و �� از��1ظ� ز��ن ��و %ود. وا)/��	�ى ز�د�q ا����q و اq*���9 �رد��ن ا�ن �رز��ن �وأم 
�ا��&

�5
� �و�م G%ت و �Gر و Fرص � �
را ھ�واره �ر�q  واھد دا%ت. ا��ك ا
���q <�د » �وروز«�	�ل %�ن از �1ل 
	�ر 
  از %�*ران %�ر�ن � ن را 
� ا��&
�ل از �1ل 
	�ر و 9%ن �وروز 
�����q ز�ز�� ���G qم:

  <�د �و�: $� <و ھ�-�م 
	�ر آ�د

�ر آ�د �
 �ل 
��ر�د و 
�دام 

  روی 
���ن را <ون <	ره ی د+
�دان
  آ�داز %�و�1 رخ و از �
زه *ذار 

  ا�ن <��ن 
�	وده ای ��ز �-و 
� �ن
  $� �را از � ن 
�	وده *�ر آ�د

  %�ت 
�ر آ�د �وروز �را �	��ن
  9ز ھ��ن ���ت ا�ر %%�د 
�ر آ�د

  ھر $� را %�ت ���-ر 1�> آرا�ش

�غ آرا��� او را 
� <� $�ر آ�د ؟  

  �وی �ن  واب و  ��ل ا�ت ��9ل او
  �ر 
� <%م �و ھ�: �&ش و �-�ر آ�د

  “�رو ���ر ” 
  �وروز 
زر�م 
زن ای �طرب ا�روز
  ز�را $� 
ود �و
ت �وروز 
� �وروز
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��ن دری �F+�� در <%م $%�د�د$  
  �روان �	: *
&ری �
ز  ر�د�د


�دام 
��ن �&�/� 
ر �ر 
در�د�د  
  %�ه ا�,ر��ن <��: در ز+ف $%�د�د

  “��و<	ری ” 

�ز ��واری رواِن *%ق ، ��راk: %د�د  

  �وداk: %د�د
�ز �ر,و%�د��ِن *&ل ، 

�ز ���وران �9ن و دل ,د�دار آ�د�د  


�ز �	9وران آب و ِ�ل ���%�k: %د�د  
 “ :����“  

  �&�ن آ���9ت آن ���9ن ، ا��ر <%�� ��وان

�غ �رده %د ز�ده ، و �9ن 
 %�دن او���د �$  


�د آ�د و 
وی *�
ر آورد  

�دام ، %�و�1 
ر �ر آورد  


ل�
  %�خ �ل از ا(طراب 
  �ر درآورد
� آن ھ��  �ر 

  “�/دی ” 
  ھ�ت ا��م *�د و �1ل 
	�ر

  9%ن �9%�د و �ردش ��زار
  “  ��و<	ری دا���0:” 

  *�د ا�ت و �و 
	�ر و 9	�ن را 9وا��:
  ھر �رغ را 
� و�ل ��: %�د����:

  “   ا��ر%�ھ: �
زواری” 
  آ�د 
	�ر و ��1ت 9	�ن ا*�دال او
  �رغ دل از �%�ط 
رآورد ��ل �و

 ”:�  “  ط�+ب آ�

���دطو�1ن 
  �ل و 9وش 
	�ر ا�ت 


���د
  ا$�ون $� 9	�ن 
ر�ر$�ر ا�ت 
  ا�ن آ��� ھ��: $� �ظر  �ره �����د

���د
  در د�ت $دام آ��� دار ا�ت 

  “��kب ” 
  <و �%ت از روی �و د+%�د �وروز

  در ��U طرب 
-%�د �وروز
  “  $��ل ا+د�ن ا���*�ل” 


� �9%�د 
ر�وھر ا1%��د�د  
  د�د�رآن روز را روز �و  وا�

  �ر��ل �و ھر�ز و 1رو د�ن

رآ�وده از ر�U دل ، دل ز$�ن  

  “   1ردو�: �و�:” 
  �وروز 
زر�م ، 
زن ای �طرب ، ا�روز

  ز�را $� 
ود �و
ت �وروز 
� �وروز
  “  ��و<	ری” 

  ر��د �و�م �وروز و روز��ر %�7ت
  1ر �ده �ِل %�دی ، 
	�ر %�7ت

  “��1ض Mھ�9: ” 
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  ھ� ر�-�ن %د ��ن <�ن از %�و�1 
  وز *طر ا)�)�� ھوا ر�-�ن %د

�� ,���0: ھ�ت>�  در ���0 ھر <
  . $�ی  ��7 روز��ر ، 1رورد�ن %د

  ر*د ھ�: ز�د ُدھل ، ز�ده %ده ا�ت 9زء و $ل
  $%د در دل %�خ و �0ز �ل 
وی 
	�ر �:

  $�د $� (��ر دا�� را *�ت ��وه �: آن
  $%د راز دل در ت را 
ر �ر دار �:
  را +طف 
	�ر 
%��د ر�U  ��ر 
�غ

  $%د �ر<� �79ی دی $�ون �وی  ��ر �:
  �و+وى:

  اى �و
	�ر *�%&�ن دارى  
ر از ��ر��
  از �و آ
��ن <�ن وى از �و  �دان 
�غ ��

��1ظ:  

ت و 
�غ و 
	�ر <��ت؟�   و%�ر ز*�ش و �

  �� )�9G q �ت  �و �
ب ا ��ظ� ر <��ت؟

�دل:  

q
  دود ���ت آ�ش ر�-�G q دارد ا�ن <�ن 
q� آب %> �
  م %
�م از 
وى 
	�ر�ردد 
  �/دى:

  آد�q ���ت �G *�%ق �%ود �1ل 
	�ر

� �وروز ��9
د �طب ا�ت  �G qھر���ھ.  

  *��ري:

�د �وروزي ھ�! در 
و���ن 
�-ر %ود 
 �� ز��/ش ھر در �! +/
�! د�-ر %ود


زاز ,رد�
� %ود �
�G غ ھ�<ون�
 
�� *ط�ر ,ر*�
ر %ود
 راغ ھ�<ون ط

 !��> ��� %ودروي 
�د ھر ز���! 
 �و%وار ھر در �! ر%�� �وھر %ود


� ��ز !��

��ن  ور%�د را /+ !
�9� <ون 

رون آ�د ز��r و �� 
� ��r ا�در %ود �� 

��د زا�1ر ����ن 1رو ��رد 
 �ر Gوه 

�ز���� <%م و ز�
� روي و �%�Gن �ر %ود .  

���ن ھرا�!:�   
 ا�ت » �ول ��+��«*�د، 

 �G وا9ب ا�ت 
7	��م 
 *�د، %و)! ا�ت 

 �G ,درم را 
� �زر*� �!  وا�د 

��ت �
 ��	G د، �ن ,وش�* 

 �G ��در 
 آن را 
� )د �ن Gوك �! ز�د 
 و �ن آن )در 
زرگ �! %وم 

 �G در ,�راھن �! ��9م 
 (�ي �
ز %دن ا�ت �&� ،*�د

�ب ا+&�وب&� ��!   

��X: ��روز،آ$�،%�رس وkHوھ�A�ي  .زھرروز��ن �ورو� ��
)ه . ��,���  
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