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  �	�ر�و، ��ل �و، روز�وو�وروز�	ن ���ر���د 
  »ا���د ���ح«

..  دو�ت دا�ــــــــ�ن .���د ��س �رد اا���س ر… ���د �س �رد  ا�و�� ر… ��ق را���د ��ور�رد 
�	�ررا����د ��در����ش �رد ... ��ل �وراھ�!ون  در�ز�زدا�ت...  …���د ���ـــت �ـــــــــرد ار

  و�وروزرا�� )��واده ���د &�ن %ر$ت.
  ��ظ� ھ��ت ��د ���د ���م 

  ���دھ�� روزھ�ي �و� �د 
  ����م  ��د و)رم ��زو آ��د

  .���� ا��  در 	��ھ� ��ق 

  
�رادرھ�وط�م �و را دو�ت دارم ، ھر/� �0 )واھ0 ��ش ، )واه در/.��� �روي ، ��در�-�د، و�� در��&د 

����ش ����6. �ن و�و$رز�دان �ك �4 �رز��ن ھ���م ودردا��ن ��دروطن �زرگ �ده ا�م ، در�2ت 
��وده  %ر���� ام ودرا�دوه ام ا�4 ر�)�� �6 ، در)و�6 ام �	�م �وده �6 ودر&�ن و�رورت  ��7و�6

�و�	�ر�ن و��8ل ا����د �ر�ن �ر�7م �وده اي ودو��دوش ھم �)�6 ھ�، ر�&	�، �����	�، روزھ�ي .ام 
  �)ت و&��:دازو��	�ي �ردو�7ت رادرز�ر�4 آ���ن ودر�4 ��دوده &9را$�وي � ري ��وده ا�م .

� وا��رروز��ه ���دآرزو���� ��ران ��ق ��)�رد ، $� روح �&رگ $�ن را #"�  رز	��! ، ��	�ن ��	�اد
 7)�8� ��7)�	�6ن 	45 �)��د . دھ� و��12ی /.- دردل +�ا�� $�ن $�ن *�ا	( ز	� ، 

  ��2� ! ��	�� 7=>( ی �( ��غ و��:�6ن، در$�	� :�ود و$�ا	( ����9 ن �.�د، روز��ر$�ن ، ز	��
68� و:�Dدت ل و7=>�ت /��$�ن ، 2B)�1 وا��ھ�وآرزوي ھ�@�6ن و �1ـ�ر، 	�روز، :�(���	�، روز	�و

:�ل 	�وGH9 	�را، �9#6! 	� ��ای $�زه ��ن 	�و��ز	��@E6F 	�و ز@E6F   .از���9ـ( ��د$�ن +�
 ��(��	 ���ری 	�ودر@E ر:E6 و*�ا	( زدن ھ�ي 	���ای   ��ای ھ�( $�ن درا@E �9#� 	�، !	�وھ��7

�61:��E6 و�،E6F@ز  �@���� �E ا��وارم ھ�.( :  .آرزو��59� Eه و����1ن ورو��	و:�ز ��J
�	��� !B��.د�� �68� و:)&وآ��69(���� $�ن +�از:�Dدت و��ز	�Fن +�*�ش و��$ ��  و��	�ن ��	�اده 

�( *�ا	( ھ�ي ��1ري .�� L@ L@و�� G�   ��@L دا�E +�از
  د�ت ��د و ��ت )�دان ����د

  ����د  �دان &�و �را�ت ��ر
  در�ن �8ل �ودرروز�وروز

  �را�ت آن ����دھرآ�)واھ0 
  ���م )و�6 ھ� ��دا ����ت 
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  ��ران ����د��ودا�ت ھ�� 
  روز�وروز���م $�ل ���ت 
  ����د. ����ن  !راغ )��� ات 

�د و ��دا�! و:�ز	��! را 	( $��1 ��ای در��6ن و ط)�D �( ��ای روح و *�ن آد�! ��� ر:�ن ��1ر، ط)�D *�ن �! 
& ز�N+ E از �& �( ار��Oن �! آورد. ��1ر، ر:�6	�	�* �6� و����  !� �	�+ �Dا:� �( *�ن و روح را دو��ره �) ط(

  �ا�6( ا:�.ز	�ه و*�ودا	( 	�1در:�7�ن ���6دی را  	�روزھ�E ر	P و ��ی ��1ری ا:� �(  .ز	� 
در�	�ر، ��وع )��6 درر�:	� و&.وه ھ�ي ط��-ت ، در)��ن، %��ھ�ن و %.	� ���ھده �6 �ود. ز�د%6 ��-�دل ��ز 

و ... ھ�:6 �ت ا&����6 ز��وع و�ژه اي ���د. /�ر، ا��را�ت، او�8ت $را2ت، �ط��-�، ورزش ، ار���طا���د�ر)وردار
 .�6 �و�د ز�د%6 ���وع �وده ودر&�ي )ود، �	م و �� ارزش �.<6 ����ري از�ك

��-�دل  �	�ر، آ/�ده از��دا�6 وطراوت ا�ت، �� %و�� اي /� �-ّرف ��ول و د%ر%و�6 در����6 ط��-ت �6 ���د. ز�د6%
�رد�:ري در ��ز�ر)ورداراز��دا�6 و�رز�د%6 ا�ت. ���د درز�د%6 ��ّوق روح ��د���6 و��رت ��ط�6 ����م وھر�ك 

ازز����6 ھ�ي �	�ر، �-�دل درھوا�ت؛ �� آن !��ن �رد ا�ت /� %ز�ده ���د و �� آن ا�دازه %رم  .�&و��م ا�ن ا�ر، ��<ت
ھواي ��Bم و ���م $ر��)ش �	�ر، &�ن ھ� را %ر�6 �6 �)�د. ���د درز�د%6 ��-�دل، ��ا�	�م  .ا�ت /� �وز�ده ���د

  ور از ھر %و�� ا$راط و �Cر�ط ،�������6 %رم و ��ر�)ش را  6 ر�زي �رد. از�	�ر، در روا�ط ��<��ل )و�ش �� د
�	�ر���ت ا�ت و���ت آ$ر�ن،آن %و�� /� ���م �	�ري �ر روح ھ� و &�ن ھ� �6 وزد، ����6 دو��ره در /���دھ� �6 د�دو 

  .�� ���ر�6، �	�ر�Bوه �ر�ر ز�د%6 ، ز�د%6 ��ز��زھ�ت
 �رده   �	�ران �� ط�-�ت )�ده

 �طف �6 �د ارز�ده �رده)دا 
 ��را   دا��ن   ��� �� ھم رو�م

  .�ط�$ت د ��	� را ز�ده �رده
 D8ر و ���ن ز����ن دروا�	ت /�  ��� &�ن�وروز �� ھ��ن ��ول ط��-ت و�.ول ���	ش ھ�� ��ر�ت و����6 ا����

�راي ر��دن �� �-�دت و در���ر ز�د%6 و رھ��6 از ز����ن و ��ر�/6  اي �� و�-ت ھ��6 ا�ت، !را /� ��ول %��ره
�Cوع /�د ��ك و ��د�ده  رو����6 ھم وظ�E68 /� ا���ن را ��و&� ا�ن �و�Cك ا���ن ا�ت وھم )وا��� او،  س ھرا��

���� ��ل ، از�	د �����ن  �رد��ن �)�.فاي و��D دارد.  %��ره��6 د�ر�ن وا�وروز، از&�.� ا���دي ا�ت �� 8د .ا�ت
)�ص �ر%زار�6 ���د. ا�ن ��ت ���� /� �� �.ول �	�رو �و �دن ط��-ت ھ�ز��ن �ده ر�و�6 ا�ن �را�م را �� آداب و

��ورھ� از&�.�  د��:�ري از$<راو�����داناز�زر%�ن و)��واده ھ� ود�د و ��زد�د  ،ز����6 دردل )ود دارد آداب و ر�وم
  . ا�د در���ن �ردم را�Hل �ووآداب و ر�و�6 ھ���د �� در��

ارزش �� در ا��م �وروز را�H و ��داول ا�ت، د�د و��زد�دھ��ت �� در���ن ا8وام و دو���ن  ھ�ي )وب و �� ��ت�67 از
ھ� �� آن  اي ا�ت �� دل �وروزو��.�و�و�د  ھ� از��B7ت ھم آ%�ه �6 %�رد ودرا�ن د�د و��زد�دھ�، ا���ن ا�&�م �6

ھ� از �	�ر�ن  و���ن و دو���ن و ر$D �دورتد�د و��زد�د از ) ...���د ھ� �� �7د�:رار���ط �ر8رار�6 �ود، ا���ن ��د�6
ھ�ي �وروز ا�ت،و روا��ت ا�6�B در ا�ن ��ره ����ر $راوان ا�ت �� &��6 �� در روا��ت آ�ده،  ھ� و ��ت ارزش

   .�����:�ن )ود د�دار دا��� ����د، ھر !�د در �د �و���دن آ�6 ���د، وا%ر !� �� �7�Bردن ���د
 ز��ن و��غ %رد�ده %ل ا$روز
  �واھ� ��ر�د از ��غ ا�روز
  �وازش ��7�د &�ن ود�م را

  �رود%رم ��را�	�ي �وروز.  
  . %ذر ز�د%0 ھ�واره ��داب و &وان �:�ه �0 داردط��-ت ز��� آد���ن را در

 .روان ر�&ور ، در ط��-ت ��ز دو��ره  �و�د )واھد زد و �� ز�د%0 )و�ش ادا�� )واھد داد . ارد
 .ز�ده %6 ��زه آ�2ز���ودو$�.6 رو�دن ، &وا�� و��C7ن �7و$� ھ� ا�ت - در �	�ر�	�ر، $�ل �/و$�ن وز�����ت 

  .�وان �� �	�ر، ز�ده �د �	�ر، $�ل ز�ده �دن ا�ت. در ا�ن $�ل �6 
��وان �ك &�ن /� در ��ر�K �رز��ن �����<� !�د ھزار ���� دارد، ��	� �)�ص �� �رز��ن $-.J ا$�9����ن  �وروز ��

�و�د، %را�J  ھ����� ��ز ا�ن &�ن $ر)�ده را /� در آن ط��-ت و ا���ن ��ر د�:ر ��دار �J ���ت و در /�ورھ�ى
J� �� ر��ورھ�ي آ����6 �وروز را�ر�د. ا���� J� Jاز ��راث ���/�ن )ود %را� J�(� دار�د ��وان.  

 ��و�د  ���� و2م را �	�ران 



www.goftaman.com 

 &وا�� ھ�ي )و��)�6 �رو�د
 �:و�6 �4 �4 ھم ��	���م

 . �:و�د  را   )دا �طف     ��م
 ��رش ��ران � ش ز�د%0 و �	ر���0 ا�ت . ارد  �� ھ�:�م �7وھش ھ�:��� ��ران ، �� �	ره اش ��ز ����د�ش .

��د �� �)���ن روز �	�ر، %و�0 �)���ن روز  !� ا$���� ز����0، ز����ر از وا8-�ت! را��0 �:ر ھر �س ا���س ��0
را آ�2ز �رده ا�ت، ��.��ً آن روز، ا�ن �وروز �وده ا�ت. ��.�� �	�ر �)���ن $�ل  آ$ر��ش ا�ت. ا%ر روزی )دا &	�ن

��ل و �)���ن ��ه و �وروز �)���ن روز آ$ر��ش ا�ت. ھر%ز )دا &	�ن را و ط��-ت را ��  ���ز �� ز����ن �� ������ن 
ھ�  ھ� �رزدن و &وا�� ر$�ن و �7و$� ا�د و رودھ� ھ� رو��دن آ�2ز �رده آ�2ز �7رده ا�ت. ��.�� او��ن روز �	�ر، ��زه

 .��C7ن وا�ن ھ��ھورا�وروز��م %ذا��ن
 ر��د �	�ر و آ�د �و�	�ري

 ���Q ��C7 ھ� در�ر2زاري 
 �وازش ������د &�ن و�ن را
 .�داي !��� ھ� ����<راري

ھ�  و ر$��ر ا���نھ� ��/م و �ر ��Qت  دلز���6 ا�ت /�، دو��6 و�:ر�:6 �ر �و���ده �6 ��:و�د: ( ... �وروز وا6-8
�وروز ر���)�ز ا�ت ر���)�زط�-�ت، &وا�� ھ� ،  و%ر�� ��Cو�6 ���ن ا��م ��ل و&ود �)واھد دا�ت...)   ��&.6 �ود،

ھ� ��ف و  آ���ن دل  ھ� �/و$� /��د، وا8-6 ����د /�، دل ��C7ن و��رور�دن وآ�2ز�ووز�د%6 �و. �وروزز���6 �&.6 
ھ�  �ك و �ط	ر �و�د، �ذرا��رام �� ا���ن وھ�:��6 وھ���ري  ���:6�B( 6 ����د، دلھ� ��ز �ده از د دل   آ$���6 �ود،

ھ� ازو�-ت  ھ� از ھ&وم �و�� ��ر���� و�Cرت رھ��6 ����د، دل ھ� �رو�د،دل ھ� ��ز �ود، %ل ���رن و �<��ق در دل در دل
  .�	� ����دا�دوه ز�د%6 /�  	���ش �� ا�دازه �ك د��� ا�ت، �&�ت  �دا /��د؛ ھ�U د�6 �

 �د  د ����ن   �و !�   �	�ر و��ل 
 %ل و�.�ل �� �و���ن ھ����ن �د

 $�ل �	�ر و روز �و روز   رو�م
  .وطن ��7ر!و$ردو�6 �ر�ن �د
 !ا��/� 8درت &وا�� زدن را از او %ر$�� ����د	�ي زرد  �ر��ل ��V ��6 �ود، �:ر��:و��د: ھ�U در)�6 د�ش �راي �ر%

�ت �.�7 �دا��ن ��0 ا�ت �� ا���Cی دو�ت دا��ن را �را�ت �7رار ��د و �و از او ر�م ���ق �ر�ن درد ز�د%0 �ردن ��
���ت ����وزی ���ق �ر�ن درد ز�د%0 �ردن ���ت �.�7 %ذا��ن �دی در �را�ر رود��ت �� از !����ت &�ری ا�ت، 

��� ا�ت. ���ق �ر�ن درد ���ق �ر�ن درد ز�د%0 �ردن ���ت �.�7  �	�ن �ردن 0�.8 ا�ت �� �� ا�C��ک �ر�ن ���ت �7
ز�د%0 �ردن ���ت �.�7 �� د�ت $را�و�0 � ردن V��8 �ر�ن ا���س ز�د%0 ا�ت، ���ق �ر�ن درد ز�د%0 �ردن 

  .���ت �.K� �7 ���ن و&ود آد�	� و ���ن !��	��ت
 �	�رآ�د %ذ ��� را��و�د

 �و را �:و�د   �وا و ���9
 �� 8.ب �رد��ن ��	ن ��
 .�	� �6 آرزو��دي �رو�د

�� !�ز در ز�د%0 ھ�!:�ه   . دا����دي ��Cر���د: �� !�زدرز�د%0 ھ�!:�ه ��ز��0 %رد�د: ز��ن، �.��ت و �و8-�ت ھ�
����د از د�ت �رو�د: آرا�ش، ا��د و �دا8ت. �� !�ز در ز�د%0 ھ�!:�ه 8ط-0 �����د: رؤ�� ھ� ، �و$<�ت و ���س . �� 

  . ���د �� �Cس و دو���ن!�ز در ز�د%0 از �� ارزش �ر�ن ھ� ھ���د: ��ق، ا�
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 �&ره را ��ز���م . �وی ھوای ���دم �0 آ�د . �وی %ل ا��8�8 ، �وی �7و$� ھ�ی �	�ری �وی ��ق �0 

آ�د. �وی )وش ز�د%0 ، �وی آزادی ، ��Z و�Cق ، ��داری ، رو���0Y �ر�م ��دی  ر�د%�ن �0 آ�د 
  .  ��ق �� زن و$رز�د )��واده درو��در، ��ق �� ��ق �� ،��ق �� وطن و�ردم ��	ن ،

  �	�ران  ر�:	�  داده !�ن را
  �<��ق  و%.	�ي  ���رن  را 
  �� 2ر�ت �و�ردم ��Q ھ� را

  �:ر��د آورد  �و�6 وطن را .
 �	�رو�وروزرا���زر%�ن وا$�)�رآ$ر���ن ز��ن واد���ت  �ر�6 &�ن �:ر�م. 

  درا�-�ر $ردو�0 ��$ت.�وروز را �0 �وان �� �م %ر$�ن روزھ�ی آ�2ز�ن $�ل �	�ر!:و�:0 �
ھ�� �را��د%�ن و���ران، �� ا�ن ���9رود%ر%و�0 �و&� و�ژه ��وده ا�د وھر �دام �ط��ق ز���� $ردو�6 ���د  س از

  .$7ری )ود در و�ف �وروز، �	�ر، !�ن، %.���ن و �7و$�، �� ��زک )���0 �-ر�روده ا�د
ا�-�ر �� &� ���ده از وی در ا�-�رد� ذ�ر، ��	ور وا��را���ت و�� �� �رودن دري �ر�0  رود�0 ��ر8�دی  در �-ر 

�وزه اد���ت �و��0C ا�ت، !��ن �� �و��ف �	�ر ردا)�� ا�ت �� ازواژه واژه ا����ش �0 �وان ���9  ر�د%�ن، 2رش 
 :ا�رھ�، ر�زش ��ران و �ر�ت &و���ران را ���د

 ـد ھـزار �ـزھــت و آرا�ـش �&�ب�ـ� �               آ�ـد �ـ	�ر )ـرم �ـ� ر�ـV و �وی ط�ب
 �ـ�ـ7ــرش ا�ـر �ــ�ره و �ـ�د ��ــ� �ــ<�ب               !ـرخ �ـزر%وار �ـ07 �ـ�7ـری �ـ7رد
 وآن ر�د ��ن �� �ـ��د !ون ���ق ��Yب                آن ا�ر ��ن �� %ر�د !و �رد �و%وار
 ���ری ای �� %ذر دارد از ر�8ب!و��ن                )ور��د زا�ر��ره دھد روی %�ه %�ه

 وز �ــرف �ـر�ــ��ــد �ـ07 �ـ.� 8ـ��ب              �ـ�ران �ـ�4 �ـوی �ـ��رد �ـــو �ـ� �ـو
�ر�	ده دار�د؛ ا�رھ�ی  وظ��C يرود�0 �	�ر را �� � �ھ0 ����� �رده ا�ت �� رو�دادھ�ی ط��-0، ھر �دام در ا�ن � �ه 

�<�ب و$ر���ده ��7را�ت و �رق آ���ن �� ��وان ��Cط �� ��0 ا�ت �� ظرف ھ�ی ��ره �� ��ز�� � �ھ��ن و ��د ���، 
  ���-ل از �Cت را �� ���0 �� � �ه د��ن �0 ا�دازد. 

 :)��8�0 د�:ر���ر�.�د آوازه در ���0، آ�دن ��Z و ر�و ا$���0 )ور��د �ر�وھ��ران را !��ن �و��ف �0 ��د
 )ون ���وو��ن �:ر �ر )�ک و )�را ر�)��                      �ب !�ه ��ژن ���� �ر، ��رق %��ده زال زر

او)ور��د ��رق را �� زال زر ����� �رده ا�ت �� ��&0 ��ژن از !�ه آرا���ب ا�ت �� �� �ب ����� �ده و �ر)0 
�ب ���ل از  ر�و ا$���0 )ور��د را ��ز �� )ون ���ووش ���� دا���� ا�ت �� �ر �وه و ��را  ���ده و �� ا�ن �ر�

 .���.و�0 �:رف از ر$�ن �ب و آ�دن ��Z �� ��و�ر ���ده ا�ت
 :$ر)0 ������0 ��ز ھ�!ون )��8�0 در �و��ف آ���ن ا�ری، ا�ن !��ن �روده ا�ت

 �و %وی �وی ��&�ب ا�ت �ر  �روزه %ون د���                      �و %0�C %رد ز�:�ر ا�ت �ر آ���� !��0
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ر�V زد%0 �)ن %��C ا�ت �� �ر�طZ آ���� ����� و در ��رع دوم از �وی $ر)0 در ��رع اول از ��Q ای از 
)����ری ��&�ب �)ن %��C ا�ت �� �� �ر�ری  �روزه %ون ا$��ده و ا�ن !��ن، آ���ن %�ه �رخ و %�ه )����ری آ��ده 

 .��رش در �	�ر را �و��ف �رده ا�ت
 :در��ره �	�ر ا�ن !��ن �روده ا�ت ��و!	ری دا��9�0

 ���:�ر، ��ر %��0 ��زه از �ر%�ر ��ز               �وروز و آ�د &�ن �وروزی $رازآ�دت 
�ر�0، رو�7رد �C	وم �	�ر ��زھ�!ون ����ری از واژه ھ� در ذھن و ز��ن   س از ورود ��وف و�ر$�ن �� �-ر 

���ن ا�ت و ���ران ��ز �زر%�ن ادب �� د!�ر ���9ر و ��ول �د. در آ��ر ا�ن دوره، �	�ر 8ر�ن ��ول درو�0 و ا�0�C ا
 .آن را د���و�زی �رای ��و�0 درو�0 8رار داده ا�د

 :�وQ�� در ا����0 �روده ا�ت
V�� ران �0 �ود �ر��ز�	در �                V�ر V�ک �و �� %ل �رآ�0 ر�( 
 .آز�ـون را �ـ4 ز�ـ��0 )ـ�ک �ـ�ش                 ��ل ھ� �ـو ��ـV �ودی د�)راش

�ت روش ����ل را در  �ش %ر$�� ا�ت وا�ن !��ن ���ن �0 ��د �� در �	�ر �� $�ل رو�ش و ��C7ن �وQ�� درا�ن دو�
  .�	�ر �و�� �7ن �0 ر�د، !� !�ره ��م                 �� �زم �و�� ��ر %�Cم ا��)�ره ��م :��$ظ �0 )وا��م.  از ا�ت

  .ا��ره �رده ا�ت�و�وی درا�ن ا���ت �� و&� ز�د%0  س از�رگ �� در �	�ر �	��C ا�ت، 
 )�ک �و �� %ل �رآ�0 ر�V ر�V                ر �	�ران �0 �ود �ر��ز ��Vد

 .آز�ـون را �ـ4 ز�ـ��0 )ـ�ک �ـ�ش                 ��ل ھ� �ـو��ـV �ودی د�)راش
ی در�<�<ت �	�ر، $�.0 ا�ت �� ھرا����0، �� )�وص ا���ن $رھ�)�� وا�د����د را �� �7Cر و �\�ل در ز����0 ھ�

  ط��-ت، ��زه �دن و �Cس ���دن ز��ن ود%ر%ون �دن ���ت وا �0 دارد. 
   :را !��ن ���ن �0 ��د�	�ر�-دی 

 .)وش �ود دا�ن ��را و �����ی �	�ر        ���دادی �� ��Cوت �7�د ��ل و �	�ر
  !��ن �روده ا�ت:)��م درا�ن ر���0 دل ا�:�ز ھم )وش �ودن و �ذت را

 �ـ0 ��ده %ـ.ر�V �ـ�0 ���د ز��ت                 %ر��تا�ـرآ�ـد و��ز �ر�ر��زه 
  .�� ��زه )�ک �� �����%� ���ت؟              ا�ن ��زه �� ا�روز �����%� ���ت

 


