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��د، �زھ� ���ت �� ��دم!��	 ا�� ���� ز�ن در�  ن 
  

�	& ��ی $ #"� ���� ا�"!��!� ا ���� زدم '��4دت روزا�3 �/ ��ه ا��. و از آن . ا�/ ��رط�- �,+�ل ا��وز )
�� !"ا� در ا��5ن �زد.�� آ� ھ� آن �!"�ع و �!>�ق�:!���ت  ���9 ا��5ن #	& ھ��8 از 7	6+�ن �	5!�، ز��ا در ھ��

� FG و دا�E راار�ب   C� �D"�ن ��ب و ��در و A9	? و ظ��?ت"��و � ا ��ر واJی �IC	� ھ�ی ��H �+،  �Dا
�+� �"���6ر و �DKن  F(�� �8�"آ� ���+� ��د و از �Hا LMA� ر روز��Hه  نو از ا��دا�!�ن ھ�ی N9�K و آ��ز

�"� �+� ?	�$�M�ھ�ش و ��!$ دان و ا�� دP	- و �"��Oو ،،  �+� �ب و 	�Dده����ھ�ز و  و �، �!� از �C"�ن 
� ادب ����نِ  ��وه ھ�رِ  S9" $� $��U���  !��$ ایرھ �� آ��زد و ،+�ن" ��	�  �� �� ��د و �� �>��	&، ھ+�

  �	�د. 
 :��ای آ��H!/ اH!	�ر �	�ه ای را �$  S9+�ن �  "از � اد�ن!"�>�:   "ادب را از �$ آ��H!�؟"از S9+�ن ��7	�
� �D"د، ت��- و  و ت>��- در �Z اK!+�ع و ت,		/ ����و �N5 �,� � و درک �ر��� ھ�ی ز 	�ۀ آ��زش�+�ده 

H ق�S�Z� دن در��	�5. آ��زش ھ&اران راه و  ،و �"��H ��دم و �Hب و � ��K,$ �د و د��Uان و �>	� 
$M	از  و� /!Hر و ر !/ ز�5!�ندارد. آ���D��ی آن ھ� در ��ه  �گ و آ��ن K از���4ن ��ن �,درآوردن درH!�ن 

�F از ��دی ھ�ا ھ�ی H&انP ا�� ، �$و ���	ای 7���نِ  U	� و	ت\ش 7 �P $�ای ز��ه ����ن و ت/ دادن  �+!5� 
,� از ھ� �ر ا !�دن  ،و �J ر !/ ���ر ��6ه ای از د��اری ؛ت� �	�ت �P	�5 ،/ و ��ن، و ��ن �ای �دنز�5!

$	 آ��H!/ از �>!�ر و ر !�ر �O وو  ز��، ,� از �J ر !/ ت� ��ودی و �ز ا !�ن و �ز... �Oھ� و ھ&اران ی �( 
�5�� �$ در P	� �	�ت ھ5!"��� ���ت ،�Cدان و آ��H!/ از ا�/ �$ ؛�� � �� و � �DKن وداع ��ده ا�� ،ا  $��!>��ا

 ً�G,�D>!$ و ھ&اران رازE��H �&ن ا�U	&  و  �� �M$ ھ�ی ��>!$ را ز�&�$ �� �""� و � �Hدان �9�H،  ھ��	ھ �
��و ��HJه ا�/ �$ ھ� �$ ھ� #$ �>�، در  ؛آزار��و �Hط� ھ� را ��  ر��ھ� را �� د �ده ھ�ی ��ش7 و ط�F و ��

��� وا,P	� ��Sون و ،ھ� �8�K و در ھ� ز�� ���+� ت�ا  ��S	S� و... ھ+�اه ���   
����bت ا�!�د ھ��+	�ن ا �6�� ھ�ی ردُ  �Iص،در ا�/ H رو�/ �_�ل 3cدر در� /��K ن��ا��ن ا��  ���� ا �	7

Z� 3 "ُدر" و "َدر"، و+M� ح\A(ر �,+�ل، و�9 ا�	5، �,"� N9�f ھ+�ط"�ن �4ام ���$ #"�ان ����H"� در �	�ن  
� �	�M و از "���5" �� ���"#ُ  ، ا��  �ا���� ��6ه ���،ھ�ات $ آن و 4&�& ��ن ���?د�$ �� "ِدر" � $� ،

�	"	� ا��ازۀ ��اد ا�ای ا�/ �$  �D"ورت، ت�g ت �/ ا�!�د روی�	�ن و�,���Mت آ ��P وی از ز ا��ازۀ وز�ن و اد 
$ آن ��ه ام. ، �ھ"h ��6ر �Hدش در #$ ��ی ا�� /!Hدا�i��ر O�  

N	ت�ت $	�ن ��:� از َدر، ,� �� �7داز�� $ ُدر و در آ�H �+� ھ��وع �� �" ، J�$ )�رت ��م آن �$ در  �  
$ دو )�رت و  آن در ا�/ ز�ن و ��وج �,+�ل��� ز��دی ا��، ا�� �,��� دارای �,دری/ �ر�� در ز�ن  ر،ــ دَ 

$ ��ر �� رود؛ )�رت او �",� $� ��3 �_�ل: در ��O5  ا��. ل در ھ	�m ا�� و $ �,"� "دروازه�� $ $�ا�� 
 ��: و ����، د��ار ت� 6"�؛ ؛ ��: در $ ت��Z در 5!$، ھ&ار در �ز ��: �ان  �و�H؛�� ت�ان ���H و �+� ت

�����، �,"� �Z ��ل #�ن �	? $ در ا�+$ در�ر 	�وان آ�� �Z ��ل � در او  �5�راه 7	�ا ا���	�وان ت+�م �!�ا
  ا��.  ھ+�ن "دروازه" "در" ،#�Dر �_��9 �$ ذ�� �� رو... د �"�

$ در  	�وز 5	�ر ��د و�9 $ �,"� در�ر ،ا�� ھ	�m ا�� در�	&  )�رت دوم $Mط�	3 �_�ل: ��د��ن ھ��� $؛ 
   در ا�/ M+K$ در، در�ر �,"� �� دھ�؛ �$ دروازه �� در��ه!  آ����ی...

 �$ ،رت ��م آن "��ف ا�g $" ا��و ��HJه )� h"ا در  �ھ�Cا��ن آن ����م 4\�$ دھ�	7 E��H رگ&
�"� �� $!���: " .�MS4 و �g�  �� ا�� و �,Pو آن �� ��5 و وا ،��ظ� 	� را ر���� �Hاه ����� و �Hاه ز��

�دم و  �	�ن و  � و ��	/..." #"��M+3 ارت��ط ا�� $ �,"� درون و �	�ن و در $��H /�5 �$ ��5 در ا� :$��+�
� ��5...؛ و  ؛ ��:!��دان�	��Uدی �5 ـ �6��7�!� ز��  �� ��M+� /ھ� و ز�!�...در ا� ��H در ز �!	� $ :��  

�	�5. ا�� 7	�ر" ر ��رد �,"� "دَ د �' �+� L��K ت�در ا�/ ت�g	:�ت f	� از ت�6 $!<D� �(�H �g�f ا��ن دو
  ؟!#�ا >p آن � تp<M "َدر" ت>�وت دارد،" و "ر" �$ تF��M د��U ت��	N ��وف "د

(L+K ��ھ�/�Kھ�) �"h ھ�ی    M& ا�� و �Kاھ��ای ا�/ �$ ط\! �� و �$ �Kاھ�: ُدر �$ ط\ا�/ �$ ؛اول
�!+	P  ً��\A(رد و  +3ھو ا�KJ ت و�P�� و F,9 ا9+�س و ز��د و �"��� �!+	P ھ�ی h"� در آن ھ� ط\ و $� $c�آ

$ ا)و...  	�وزه و ��وار��  �� ،�����ر ر !$  $A5!�ن ز��ر��� #"�  ،��� ازاز ط\ و  � �$ات\ح ��دم ا ��
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$�ز��ن، و در ��H و �	"$ و �7ی ��ش و ��دن و �"h ھ� �ای ز�N و ز�"� �� و د�� و �زو  ا�/ از ��
��دان ت��t  �ای ز�N و ز�"� د�� و �زو و �� و ��ش و ��دن و �	"$ و �7ی��ارد و ��H از ��6ر ھ�، 

���. ھ�زر�� �� ،��� ��H!$ ��ه 
G,��ه ا��، ھ+$ را�/ �"h ھ�، و �� �MP ھ���ھ�ا � �$ از�K/  ��"$+��� �O�"،  L+K ر ���+$"و در�Oا�"  ��

.�""��� ،�	5"K �b�و از ��b �	+	��8 در ز��ۀ ا��Oر ���+$ $ �+�ر �+� رود، و�9 #�ن در  ُدر � آن �$ از 
" /!H�� $+��� ر�Oا� �$ ��ر �ده �� ��د، ز��ر" ھ+�اه F	9/ د	ھ+ $ tS ، ر ���+$ �+�ده ��  در�O3 ا�M+K

  د. ��
��  از ��b ر�h ھ�  �ق دار��؛ ط\ 	6!� دارای ر�h ھ�ی زرد، زرد ��ھ� و ر�h ��خ) ُدرط\ و ��وار�� (

5	�ر �+	�ب ر�h  ار�� 	6!� دارای ر�Z �>	� رو�/،���، و ��و F�� $در ��H ��ارد دارای ر�h �	�ه و 
ر�� ��م واآ��، در ���9 �$ �"�L ت�9	� �� از ھ+$ ا�/ ھ� ��v!$ ط\ از �,�دن ��� �� زرد رو�/ ا��. ھ�ی

.�""� �� ����و ط\ ���	�ن  ط\ �	�5 ھ��+	�ن H\ف ��b ا�!�د ،NMA� wMH ا�/ �$ ُدر ت"��� ا�� �$ در آب ز
E��  ه��  !ا�� ، �,"� آ���رآن ا�!

F ذ�� ���gع�P �Uا�/ ا�� �$ د�،  L+K �� ھ��Kن دری/ �ر���ز�ن  �Kاھ� ا��. �� در ،��ھ� در ز
�"� ز�ن �4� دری/ �ر����  L+K�" �+� L+K را$c��د در ��v!$ ھ� ���!$ �� �� �� رواج دا�� ��. آ tMf ،

$ 7	��!$ را  ھ+	/ MAI� tMf' ت� �Hاص �4اماز ،��دم ��و ت� ا��وز  �د �$ آرام آرام �MAI' ��ه ؛tMf ا��و
��، #	&ی �$ �Z ا�!�د����  �� �Hا��،دوران  ��رن دا��U6ه ھ�یو ت,M	� د��ه ، �$ �Hد را ��Oب ز�ن ��ر �� 

��د! ����، ز�ن �� آن را �ا�� و آن را در ھ	x )�رت $ ��ر  �� �ار#"� ت,�اد �,!"��D از �M+�ت آن �4
!!��4 $�  دری/ �ر�� ا��؛ 

�U3 د�!��  $�M�	�5؛  "���ی ��	�S9ا��.  "درا��"ت"�D ا�/ ا�� �$ NS9 �\39 درا�� "ُدر درا��	& N ا�+� ��ه  
���د، �M$ "ُدر دران" �د "�"ُدر درا��b	�، �,"� ُدر �ارز�� �4�G?  ھ�ی د���U$ در �	�ن در یی �+	�ب و 

�F از P ن  D+	�ه �� ��د �$ NS9 �� )>� درا��#"� در ت��	N "ُدر درا��" ! از )>!� "درا��"��  �ق ا9,�ده دارد
� و�Kد دا�!$ ا��، در $ ا)A\ح ت�ج ���7 ا�+� ��ه� روزِ ھ+�ن $ #"	/ �	�5 و ا�/ NS9 �� )>� در���9 �

� ا�!�Cبِ �$ وی داده �� ا�+� ��ه "��$ NS9 �\39 ا�ا�9 ا &وده �� ، �$ ت"K �D&ء دوم آن، �,"� ت"�D )>� "درا
  .و ت,+	� �� �

D!� ا��  3!���D!�ن ا��  ھ��+	�ن ا�!�د �	8�� �� �� $c�از روی د�+"�  �� ـ����ر د��ه ��د، ت� �>!$ ��6د �$ آ
��� از ا���ب 
��� درا�� "ُدر  �واھرات و 
و�� 	���� ط� و" :ا�!�د ���!$ �� �"� �fض.در �!	3O و 

  ود."درا��" 	
#	&ی  در ا�/ ز�	"$ � �Hا�!�+ھ+���Aر �$ ��د �� � در ��6ر ��. )�رت ا�!,+�ل ا)A\ح "ِدر"و ا�� در �ب 

،�5��"و ھ� #$ $  �ھ"h و ز�ن �� ���ط �� ��د و �	�ز $ ت��6' و  ا��#$ ���ط $  �ھ"h و ز�ن ���� 
و�9 از آن D  $� �8�K+	�ه ��د �$ ا�/ ا�!�د $ #$ ا��ازه از ز�ن و  �ھ"��K h,3  ؛ت>5	� دارد، ��� �>!$ ��د

�� ا��،H ��� �$ در �Hرج $ د�	� آ��ه ا�� �� از  �ھ"h و ز�ن �Hد $ و از آن �H �Kد ���+� �Hاھ	� آ $� �8
���Cر�� و �"h را �Kی زر  ا��ا�!�د ارک #"	/�S9ب و ��$ ا ،در�!� اط\ع ��ار N�� ،���	U  ��&����Hد را 
!��� از  دو���� ����5: " ھ��+	�ن $ در ا�/ �ره �	& ا�g $ �"	�. ا�!�دد���� ت� ��� دو �ِدر 	���� �دای 	�دی 

  .��%ود، �#� ��"و��د " ِدر زد" طر�ق ا��� ��در
F د�P و ذ�� ا��: �$در ا�/ �IHص �P $!��  

9��ت �4� �$  از ی �ر�� ��ه ا�� و H\ف �Z ت,�اد ز��ددری/ا�� �4� �$ وارد ز�ن  �ـ ا�,�ء 9�!1
�ز��د د��U ��رد ا�!,+�ل ��ار ,� از ���v ز��ن ھ�ی  �ر��دری/در ز�ن  ھ� "ھ+&ۀ" آن$M+K ت  �، از��9

���، آن ھ� K&ء �Kا�8 ����v7 ز��ا ھ+&ۀ ا�/ 9��ت ،�vف ��د �+� ��د را ھ� �$ ھ+&ۀ آن �4	� ھ5!"� �� 
��  ؛�6C و �� �7ره ای از #	&ی $ ��ر �� رود �$ $ �,"� 5P+!�، ت�$ ای، ،K&ء ا��6ء هللا؛ در ���"�: ا��6ء،
و  ��ف "ا9?" )�ای ا�/ ��ف را ��ت�ه ، �$ � �vا�!/ ھ+&ه ,� از���اءو  ��ء ظ/؛ ء ا�!>�ده و��ء، در ��

��هَ �" $����، در ر�� اtC9 ز�ن دری، ھ+	$6 � "ء" �� ��زد ، �$ تp<M ):	' آن ا��،"تp<M ا�/ 9�� را � ،
���!$ ��د. �IH)�ً ��ل، �$ ا�!�د ھ��+	�ن و �Z ت,�اد ر E��S �	�ن  �ر�� !���� ز��U  و دری ت>�وت �� �vار

��	�، �� رو�� روم؛ h�$ �S4 Z	�ه. �+� ت�ان ھ� �� � �د و ھ� �M5+�ن ز !  
 E��� د�Kو��دن ھ+&ه ���7��� 8ھ�ا��ا�� ھ�،  /	از ر�� اtC9  و ھ+&ۀ �	��� در دوره ھ�ی 57	/ �ای از 

���!$�$  ھ+&ۀ �Z ت,�اد از 9��ت �4� را�	�g��  �"!5  ، �ر�� �������، ا)\ً �ون ھ+&ه ��  ،���� /	از 
��H از 9��ت �4� ھ5!"� �$ز��ا  ��اJ\!Hت� آوا�8 7	�ا ��  ،آن ھ� ا�� �vف ��د ھ+&ۀ ���7�� �� ھ+&ۀ �	�
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�""� ،N8�( :؛ #�نF	84&را ،F	8�8، ا��ا��F8�� ، ...و��د��.، و 9�+�3 �_�ل ��د �_� $ ً\�P $� ت� FM4 $ �b� و 
.�Uد�   

 ،F	4&را� ،F	ا��ا� ،���� :�"����!/ ا�/ �M+�ت � دو"ی"، �� :�"� و... N��(��� ،Fو �� "ی" �Oی ھ+&ه، ��
� #�ن و #�ا�� #�ن آوای ا)M� �M+$ را ���6ش �� ��زد، tMfت��ای آن ھ�#"� )� ،؛ ز��ا ھ+&ه در ا�/ 9

��H $"�ًء وP!� �$ ھ+&ه از �Hد )�ا�ICص $ �Hدش�ا�� دارای آوای  و $ ط�ر ����ن �"	�ه �+� ��د،  . 
�� �Z 9�� ا��،  ،دارد و ������������  ��و K&ء �Kا ��$ دارای )�ای  ،دھ	�)�ای آن را $ "ی" ت�		� 

������� آن را ازو  ــ �!>�وت � )�ای ھ+&ه �� �5	�ر ظ��? ��وف زت>�	Z آوا !�K Eا �"	�9�!  ً�G, ھ�ی 
��ل ھ�ی  +� �$ ت+���ً �,"� )�ای ھ+&ه را دا�!$  ��!	Z ز�ن ا�MU	�5را  $� ،�Uن ھ�ی د��(�� ��وف ز

��"،(� L+� ت و�( �b�F درک و  �H�� �D. از �P ت�ان �� �!D�ای ��6ن دادن )�ای ھ+&ه  �"��ب �_�ل: 
 ��� "|�" 3+M� ن �"���ن و ا�!�دان ادب  �ر��روی ���� "ی" در�) Jsheyøت	/ ( ز�ن "��øف " از از ز

�6�$ ھ�ی �� � �ای  ی را ��ده ا��؟ #�ن درا�!>�ده �+�ده ا��. #�ا ا�/ �wC #"	/ ��ر�tH  �ر�� 4\�8 و 
5	�ر  ً�G,��6ن دادن )�ا ھ�ی ������ن و �!"�ع و $$ ھ� ظ��? و د��ار و ��6  Zد�&�ـ �� از 9:�ظ ���ھ� 

آن  �� #$ �� �"	�؟   ـ ��$ـ " CAT"  " در 9��Aدادن تp<M ��ف "و�Kد ��ارد. $ ط�ر �_�ل: �ای ��6ن  $ ھ� ـ
 $:!  ����5	�. ا�/ ��ررا  ��  p<M�6ن دادن ت���ً ��7	�ه و �ای ��Sت '	:( $+M� /ظ��? ا�/ ��ف در ا� ���D� 

�	�5، ز��ا ��ف "و ر�� Aدار $+M� /ی ا�"	f ،آن را ای )�ا�8 ا�� �� $c��  !:$ �� � از آ�5��.�	   
�� ��� از ��وف  ��!	Z ا�/ ز�ن، �,"� �  ،در�� ا�/ ��ف را $ �+Z ��� از �+�د ھ�ت�H p<Mد ا�MU	{ ھ� 

" ��\4æ"، " ف�� wC6� و -	P�6ن دھ"�ۀ آوای د� $�A3 " " در+M�CAT ،ن" ا���"c+�6ن �� دھ"�. ھ� "A" 
� �$ در ر�� اtC9 ��  ،" اول آنAرا H\ف " "F��� "AWAY در 9��دوم   ًJ�+,�'!  ���� ��\4 $!��� �� 

�6�3 " ،��د� �ə .�"5����� ھ��& �Pدر ��Cاھ	� �د �$  و H	�M از آوازھ�ی A9	? و ظ��? �� ��زک د��U را" �� 
 �  ���F و � 4	N آن ھ� را اداء �"	� ا)�M و  و آھ"h )�ت ،"ز��" و "ز�" و "7	E"ا�!>�ده از 

�� �� ا�!�دان ز�ن و ادب���$ در وا�m5� LPل �� !/ راھ� �ای 7	�ا ��دن آوا ھ�ی �ر�Z و ظ��? و 7	c	�ۀ ، آ

 	������ ھ� �M+�ت در ز�ن �� ھ5!"�، ��وف و ز��دی از�Z ت,�اد �� � ت~�?����ص ��ای ��و�� � ،  $�
$!�v� �6ن داده در� $Kت� �D� ع�g�� /ا� $  ���ان 4"��� �� �" �$ ا��وز وا $�M�  را �Hد ت�ز��ده "�؛ 

� ً\_� '	gھ�یت� �", "N���" 3+M�، ی "ِدر" و...، �$ �,"� آن ھ��",� � ��9 �� F�P م ا�� از�M,� $+ای ھ� ،
!��   ��Iوف �� ��ز

����؟ �Hاھ"�  ��� $��U# رگ) را&ا�� ��7	�ه ��د �$ تp<M ��58!$ و دP	M� -+�ت "�$" و "�$" (��#Z و 
، ��ف رt،  و "�$َ"، "در���9 �$ تp<M ا�/ دو �M+$ #	&ی 	/ "�$ِ  � دو "ه"؛� 4\�� ��5ه � ز�� ھ�>�: 

 Z	!�� ا�!>�ده از �+��ل ��ف  � �D"ت $� ،��� �� "$���""ə!آن را اداء ��د -	Pای د�( ��          "، �_\ً، �� ت�ا
$ ��H!+�ن ،ا��5ن ھ�ت�9	� ��ه در روده ھ�ی  ـ �>� ��� و �د2 $� �8�K ت� �	 از � �	�د،ا��5ن ھ� ت,M- � �9ژ���

 �$ L+K "�,�" �$ از �Hد ��م دارد ـ �,"� ا�,�ء ،�Kی د��H �Uرج �� ��دھ� �Hرج �+� ��دد، �M$ از روده 
�$ آن �Kروده ھ��� ا��، ،�Uی د�!  

� ا ,��9 ���"� "ر !/" و "زدن"  ��رد ��b ا)A\حـ 3 �� �Z ت,�اد �M+�ت د��U �� ت��	Nو "��دن" $!H  ��
�ون ت��	M� �8�� N+�ت ، �$ ز��دت� �>!$ و �"	�ه �� ��د، �� ت�ان��د. ا ,�ل ر !/ و ��دن را &	�� آن  

�D"ت و ت�+M� �8�� ون��$ ت"�D از ز�ن ا�!�د ھ��+	�ن  ، ,F "زدن" #	&ی ا���  ا�!,+�ل ��د، و�9 ا�!,+�ل آن 
���"� ��!   

�"� آن ا�� �$ ا�!,+�ل  ,F "زدن" � ا)A\�� �$ ا�!��� ،���$ �gوری دا�5!$ ا�P�!6� آن را '	gن ت��	د ھ��+
 ��( :���U�� ��دن ( �8�O$ �8�K ��ش ��دن �� ��ش دادن و �� ��ش �� !/ ���U: ��ش زدن؛ ��  �5�

     � زدن!�� �8�O ُ�� ��دن ���U: �ُ  �ط ��دن ���U: ا�!	�ط زدن؛ وزدن؛ �� �8�O ا�!	
���� �\�� ��د، ا�� �$ ھ�5 ��� �� #"	/ �� از ز�نو اد���ن  �D ا�!�دان wMH �\م، ا�� �	�5ادان را  �� ،

�"�/د�� او را ور�$ آرد )� �&��" را $ در�!� �>D+	�ه و  $� FS4 ھ�5 و E�\� ن�#" �	 �",�$� EMS4" 
(،) "�"�  �	5��" "�"��� EMS4" را !  

$ �gرا ا $!�� Z� اھ��H �� �	H�8 در ا�	6+"� ا�!�9���"���ی �$ �� �>�:  ،�"�؛ از آ�Pی "�7رت�"، �Z ا
"!����  ـ و �Hد را �5ز��...�+�رزه �(�) ا'�&�د ھ� از آن ھ� ا"�!�ده 

  

  
  


