قلندر

سال  .1355دانشجوی پزشکی بودم  .پدرم با چند نفر از سناتورها دوره ی ناهار داشت  .وقتی به منزل ما می آمدند معموال
تا غروب طول می کشد .پس از مدت ها شنیدم رسول پرویزی هم به این جمع پیوسته است .می دانستم که نویسنده است
و داستان کوتاه " قصه ی عینکم " را خوانده بودم  .من که دانشجویی خام وسیاست زده بودم ندیده از او خوشم نمی آمد.
فکر می کردم نویسنده و روشنفکریست که دست از مبارزه کشیده و در ساحت قدرت خیمه زده است .رسول هم مانند برخی
دیگر از دوستانش سابقه ی توده ای بودن را در کارنامه داشت  .میزان ارتباط او با حزب توده را نمی دانستم  .ولی شنیده
بودم که در فارس او وعده ای دیگر مانند توللی شاعر که دوست نزدیک رسول بود و دکتر باهری و دیگران با شاخه ی
حزب توده ی آن استان مربوط بودند  .اسدهللا علم وزیر دربار قدرتمند محمد رضا شاه پهلوی که بمناسبت همسرش دختر قوام
شیرازی فارس را هم زیر نگین خود گرفته بود این گروه را جذب کرد و بعدها همه در زمره همکاران نزدیک او درآمدند وبه
قولی از حواریون علم بودند .رسول در هنگام صدارت علم معاون نخست وزیر بود .بعدها لژیون خدمتگزاران بشررا تاسیس
کرد که تا زمان مرگ ریاست آن را به عهده داشت .همچنین سناتور انتخابی فارس شد که سناتوری او هم تا مرگش ادامه
یافت .با این مقدمات اگر دوره در منزل ما بود و من زودتر به خانه می رسیدم برای احتراز از دیدار او به اطاقم می رفتم تا
مهمانان بروند .سوگیری ذهنی این عواقب را دارد  .وقتی در چنبره تعصب اسیر شوی همه چیز تحریف می شود حتی واقعیت
وجود اشخاص .
تابستان آن سال همراه پدر و مادرم به خزرشهر در مازندران رفتم  .معلوم شد پدرم رسول را هم دعوت کرده است  .من بی
خبر بودم وگرنه البد نمی رفتم  .پدرم به فرودگاه رامسر رفت و رسول را آورد و برای نخستین بار اورا دیدم  .پس از مدتی

تمام چرندیاتی که در ذهنم در مورد او وجود داشت دود شد و رفت .غروب فال حافظ گرفت و غزلی از او را تفسیر کرد .جالب
بود .با مردی روبرو شدم که در هر باب اطالعات در خور توجهی داشت و با کالمی گرم و صمیمانه از شعر  ،ادبیات ،
سیاست ،تاریخ و تجربه های شخصی خود سخن می راند  .خالصه چند روزی که رسول با ما بود تحسین  ،احترام و عالقه
مرا برانگیخت  .ظاهرا او هم نسبت به من بی توجه نبود  .می گفت می بینم همیشه مشغول کاری هستی  .میخوانی  ،می
نویسی یا ساز می زنی  .من در آن دوره خیلی به حافظ عالقه مند بودم و تمام کتاب هایی را که در مورد او نوشته شده بود و
بسیار کمتر از امروز بود گرفته بودم و می خواندم  .قرار شد وقتی به تهران برگشتیم هفته ای یک روز نزد رسول بروم تا هر
بار غزلی از حافظ را برایم تفسیر کند .
بدیهی است که من همیشه او را آقای پرویزی خطاب می کردم  .منتهی همه دوستانش به او رسول می گفتند و در این چهل
سالی که از مرگ او می گذرد هر وقت صحبت او بوده همه رسول رسول کرده ایم و منهم عادت کردم رسول بگویم و بنویسم .
به هر حال جلسات هفتگی تفسیر حافظ ادامه یافت و عالقه ی من به رسول هم بیشتر شد .او چشم های ضعیفی داشت وبه
زحمت می توانست بخواند  .به موازات تعمیق رابطه معلوم شد داستان های کوتاه زیادی دارد که هیچ کدام را مکتوب نکرده
است .رسول همیشه خودش را نقال می خواند و نه نویسنده  .اتفاقا مثل نقاالن صدای دورگه ی زنگ داری داشت  .وقتی
روایتی و حکایتی را تعریف می کرد آن را با آب و تاب و شاخ و برگ و گیرا ادا می کرد و شنیدنی بود  .قرار شد به تدریج
این داستان ها را به قول خودش نقل کند  ،من آن ها را ضبط و مکتوب کنم  ،به نظر او برسانم و پس از تصحیح و نهایی شدن
در مجموعه های جدید چاپ شود .با ادامه معاشرت ارادت من به او و لطف او به من روز به روز بیشتر می شد.
جمعه ها همیشه رسول از صبح تا شب در خانه اش باز بود و دوستان و آشنایان که این را می دانستند بدون دعوت به منزل
اش می آمدند .همه جور آدم بودند  .رجال سیاسی  ،صاحب منصبان دولتی  ،چهره های علمی و دانشگاهی  ،روزنامه نگاران
،نمایندگان مجلسین و دیگران  .گاهی هم بیرون می رفتیم  .یک بار عروسی پسرحسن خان کورس از دوستان پدرم که او هم
سناتور بود دعوت داشتیم  .به خاطر ضعف بینایی رسول تمام مدت من او را همراهی می کردم  .به قول معروف هرکی سرش
به تنش می ارزید آن جا بود از علی دشتی که از همه بزرگ تر بود تا صاحب منصبان جوان تر و بقیه ی کسانی که سری توی
سرها داشتند  .شاهد بودم که چگونه همه با مهر و احترام با رسول روبرو می شدند .یک شب با عده ای در کلوپ فرانسه
شام می خوردیم  .رسول باالی میز نشسته بود و من در کنار او  .در میانه صحبت ها جایی رسول در باره نسل جوان سخن
گفت و انتقاداتی را بر زبان راند که درست و موجه بود .من رفتم دست شویی که در گوشه ای از باغ قرار داشت  .در
بازگشت کمی که جلوتر آمدم به رسول برخوردم که دنبال من میگشت  .فکر کرده بود از حرف هایی که در مورد جوانان
زده بود ناراحت شده ام و مثال می خواست دلجویی کند  .من توضیح دادم که اصال چنین نیست و من صرفا به دست شویی
رفته بودم .
بنا ندارم که این جا در باره جایگاه ادبی او بنویسم  .اما باید اشاره کنم که او اصال ادعایی در این باره نداشت و همان طور
که گفتم کارش را به نقالی تشبیه می کرد  .این از فروتنی اش بود واال اطالعات ادبی درخوری داشت و عالوه بر انس با

شعر و ادب فارسی با ادبیات جهان نیز آشنا بود و کتاب زیاد خوانده بود .
چند کلمه ای هم در مورد شخصیت و منش او بنویسم  .رسول بلند قد و سیه چرده بود .در بیان شفاهی داستان ها استاد
بود  .روایت ها را زنده و جذاب ادا میکرد و گاه یک کاراکتر را با کالم نمایش می داد .ساده  ،بی ریا  ،محکم  ،مهربان
 ،با ادب و حساس بود و در عین حال قدرت تحمل باالیی داشت .هیچ وقت ندیدم با کسی تندی کند  .به مال دنیا بی عالقه بود
و ثروت و مکنتی نداشت و در یک خانه معمولی زندگی می کرد  .خیر و نیکوکار بود و تازه پس از مرگش مشخص شد که
سرپرستی عده ای کودک یتیم را به عهده داشته است  .اصطالحات خاص خود را داشت مثل قلیچ  ،سیا و  ....از آن جا که
طنزنویس خوبی بود همیشه در نگاه به امور و بیان آن ها از حس طنز و نیروی شوخ طبعی اش استفاده می کرد  .هرچند
فکر می کنم در درون تلخکام بود  .به نظر می رسید که انگار دیگر حوصله ی زندگی را ندارد  .بی محابا به رفتار های خود
ویرانگرانه ای که سالمت او را مختل کرده بودند  ،ادامه می داد .
باالخره پاییز  1356سال ها بی توجهی او به سالمتش نتیجه ی خود را نشان داد  .به شدت بیمار و در بیمارستان پارس
بستری شد و به کمای کبدی فرو رفت  .من هر روز از دانشکده می رفتم آن جا  .اقوام و دوستانش جمع بودند  .اسدهللا علم
وزیر دربار ،پزشکی از فرانسه را به بالین او فراخواند که نتیجه ای نداشت و کار از کار گذشته بود  .یک روز هم خود
علم برای آخرین دیدار دوست در کما رفته اش آمد  .مدتی در سکوت به او خیره ماند و رفت  .رسول پس از مدت کوتاهی
درگذشت  .نخستین مرگی در زندگی من بود که مرا به شدت متاًثر کرد و مدت ها طول کشید تا ازماتم آن خالص شوم  .پیکر
او را با هواپیما به شیراز بردند و عده ای از اقوام و دوستان از جمله پدر و مادرم کالبد او را همراهی کردند و به شیراز
رفتند.او را در حافظیه به خاک سپردند  .به نظرم رسول پر شور و شری که دوستان قدیمش حکایت می کردند سال ها قبل از
پا درآمده بود  58 .ساله بود ولی شاید مرگ بی هنگامی نداشت چون به فاصله کمی انقالب شد و اگر حیات داشت  ،معلوم
نبود با او چه معامله ای می کردند  .او از تعبیر قلندر خیلی خوشش می آمد  .در حقیقت خودش هم یک قلندر بود  .یادش به
خیر .
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در این جا عکسی از رسول همراه مرحوم پدرم مهدی معتمدی  ،دستخط رسول در کتاب شلوارهای وصله دار که به پدرم تقدیم
کرده و متن داستان باستانشناسی و یکی از جلسات تفسیر حافظ او که عینا ً و بدون دخل و تصرف از روی نوارهای صدایش
مکتوب شده است تقدیم می شود .

رسول پرویزی و مرحوم پدرم مهدی معتمدی

دستخط رسول پرویزی

اداس ٜثبستب٘طٙبسی
سس َٛپشٚیضی

دسثٙذ ثٛد  ،ثٛی البلیب ثٛد
ٔٗ  ٚآلبی ف «ٔی» ٌشفتیٓ ٛ٘ ٚضیذیٓ  ٚثب ثٛی البلیب خٛدٔ ٖٛسٔ ٚطغٔ َٛی
وشدیٓ.
آلبی «ف» خٛاٞشی داضت؛ خیّی صٖ ٔحتشٔ ٝای ثٛد
دس ایٗ ٚیالی ضٕبس ٜپٙح دسثٙذ ص٘ذٌی ٔی وشد
ایٙدب سا ثشات ی٘ ٝمغٔ ٝیٍزاسْ ،ثش ٔیٍشدْ ث ٝسٚص اتفبق
ٔب فشاسوشد ٜاص ضیشاص ثٛدیٓ 00/42(........ ،ثب٘ی )ٝغبستٕ ٖٛوشد ٜثٛدٖ
سشٌشداٖ  ٚثی سبٔبٖ ،وف پبٔ ٖٛسا ٔیِیسیذیٓ  ٚتٛی خیبث٘ٛبی تٟشاٖ ساٜ
ٔی سفتیٓ
آلبی «ف» ػض ٛیه اداس ٜای ثٛد و ٝسٚصا اص سٚی تٟٙبیی  ٚخالغ ٝثی وسی،
ٔٗ ٔی سفتٓ اداسٚ ٜی
یه آلبی ٔؼب٘ٚی ایٗ اداس ٜداضت وٚ ٝلتی ٔٗ ٔیشفتٓ تٛی اتبق سفیمٕٖٛ

خیّی ایٗ دْ دس ،ضٛوت  ٚحطٕت ث ٝخٛدش ٔی ٌشفت ٛ٘ ٚػی ثب ٔب ص٘ذٌی
ٔی وشد ؤ ٝغّٛة ٘جٛد ٝ٘ ،تٟٙب ٔغّٛة ٘جٛد ،دس حمیمت ٘ٛػی تٞٛیٗ ٓٞ
ثٛد؛ٍ٘بٞبی سجىی ٔی وشد ؛
و ٝضٕب چی ٔی ٌیذ ،ا ٖٚػض ، ٛت ٛچی ٔیٍی
ا ٖٚضت خطٍُٔ ،ب سفتیٓ ٔٙضَ خٛاٞش ٕٞیٗ آلبی «ف»
خطٙی ثٛدٕٟٔ ،ب٘ی ثٛد .... ٚ
چ ٖٛضٞٛش خٛاٞشش ،یىی اص سخبَ سیبسی ا ٖٚدٚس ٜثٛدٔ ،ب ٓٞسفتیٓ
ػشؼ و ٓٙو ٝخت؛ ٔطشٚثبت فشٍ٘ی  ٚغیش  ٚراِه  ٚایٙب  ٓٞثٛد
ِٚی ثٙذ ٜحسبة ٔی وشدْ؛ ای داد  ٚثیذاد ٔب اغال وفطٕ ٖٛپبس ٜاست ،داخُ
ایٙب چی ٔیٍٓ
اغال ٔٛضٛػیتی ٘ذاس ٜحضٛس ٔٗ  ٚایٗ آلبی «ف» تٛی ایٗ ٔدّسِٚ ،ی اص
ثس و ٝا ٖٚغبحت خبٟ٘ٔ ٝشثبٖ ثٛدٌ ،فتیٓ  ٚضٙیذیٓ ٛ٘ ٚضیذیٓ
چ ٖٛضت دیش ٚلت ثٛدٚ ٗٔ ،آلبی «ف»  ،آ٘دب خٛاثیذیٓ
آلبی «ف» ث ٝخبعش ایٙى ٝخٛاٞشش غبحت خب٘ ٝثٛد  ٓٞ ٗٔ ،ث ٝخبعش ایٙىٝ
سفیك آلبی ف ٞستٓ
فشدا ضذ  ٚغجح ضذ  ٚثٙذ ٜثیذاس ضذْ  ٚدیذْ ٞیچىی تٛی خب٘٘ ٝیست  ،خض
ی ٝوّفت ،خب٘ٓ تطشیف ثشد ٜثٛدٖ حٕبْ  ٚسّٕ٘ٛی  ٚایٙب...
آلبٔ ،ؼب ٖٚثب٘ه ثٛد ،غجح صٚد سفت ٝثٛد ثب٘ه
آلبی «ف» ثب آلبی ٔؼب ٖٚسفت ٝثٛد ضٟش
خیّی خت  ،تب ایٙدبش خیّی ػیجی ٘ذاضت  ٚػشؼ ٔیى ٓٙسفتٓ سیص تشاضی
 ٚدیذْ ث ٝث ، ٝث ٝث ٝچ ٝادوّٙی،چ ٝػغشی  ،چ ٝتطىیالتی  ٚچ ٝتیغی

سیطٓ س ٓٞ ٚتشاضیذٖ  ،حبال ثٙذٔ ٜیخٛاْ ثشْ ضٟش ،سی ضبٞی پ ،َٛثیطتش تٛ
خیجٓ ٘یست
ای داد ،ای داد  ،چ ٝسٚصٌبسی ٞ ،ییییی
ثب سی ضبٞی ٕ٘ی ضذ اص دسثٙذ ث ٝضٟش أٚذ ،ثبیستی اٛٔ ٖٚلغ سی ضبٞی داد
تب سش پُ ثیبسٖ ،اص سش پُ  ٓٞد ٚسیبَ  ٓٞداد  ٚأٚذ ضٟش
د ٚسیبَ  ٓٞیؼٙی  ،د ٚلش ٚ ٖٚد ٜضبٞی
ٔٗ ٌ ٓٞشفتبس ثٛدْ ٌ ،فتٓ خذایب ثب ایٗ پ َٛوٓ چىبس ثىٓٙ
اص وّفت ٝو ٝصضت ثٛد پ َٛلشؼ وٓٙ
ثبالخش ٗٔ ٜاص ٚیالی ضٕبس ٜپٙچ أٚذْ پبییٗ
چطٕت ٖٛسٚص خٛة ثجی ، ٝٙدیذْ آلبی ٚصیش سا ٜصٔب٘ ٝوطٛس و ٝآلبی فشٞٚش
ثٛدٖ  ،سٚثشٚی ٔب سجض ضذٖ  ٚایطبٖ یىی اص ٟٕٟٔ٘ٛبی دیطت ثٛدٖ و ٝاص ٔٗ
خٛضط ٖٛأٚذ ٜثٛد ،تٛی ٕٟٔب٘ی حشف صد ٜثٛدیٓ  ٚغحجت وشد ٜثٛدیٓ
یبدْ ٔیبدٌ ،فتٓ وتبثی ٝو ٝآ٘ذسٛٔ ٜسٚا ٘ٛضت ٝساخغ ث ٝیه ثیٌٛشافی ،فٕٟیذٜ
ثٛد وتبثخٛا٘ٓ  ٚاص ٔٗ خٛضص أٚذ ٜثٛد.
ٚلتی اص پّٞ ٝب أٚذْ پبییٗ ،دیذْ ایطبٖ دست دادٖ ٔ ٚب ، ...ای داد ثیذادٗٔ ،
د ٚسیبَ ثیطتشْ پ ،َٛاغال پ٘ َٛذاسْ ٔٗ ،سی ضبٞی پ َٛداسْ ت ٛخیجٓ
چ ٝخٛسی ثب ایٗ آلبی ٚصیش سالْ  ٚػّیه و.ٓٙ

سا ٜافتبدیٓ  ،اٚ ٖٚیالی ضٕبس ٜضص ثٛد ،ثٙذ ٜاص ٚیالی ضٕبس 5 ٜأٚذْ
سفتیٓ تب خیبثبٖ دسثٙذ  ٚدْ خیبثبٖ دسثٙذ ا ٖٚضٛفش ثب ٔبضیٗ ٕ٘ش ٜس ٝسً٘
ایستبدٚ( ،ٜصیش ٞب ٕ٘ی تشسیذٖ ٕ٘ ،ش ٜس ٝسً٘ ٔی صدٖ چٔ ٖٛطخع ثبض،ٝ

خٛد ٔٗ ٚ ٓٞلتی ٔؼب٘ ٖٚخست ٚصیش ثٛدْ ،اتٔٛجیّٓ س ٝسً٘ ثٛد  ٚخٛضٓ
ٔ ٓٞی أٚذ)
دیذْ ػ ،ٟٟٟٝضٛفش پشیذ  ٚدس سا ثبص وشد ،ای  ،دیذْ سی ضبٞی ثیطتش تٛ
خیجٓ ٘یست ٔ ٚی خٛاْ ٚصیش ٘طیٗ ثطٓ ،ایٗ وبس سختی ٝآلب
دیذْ دس سا ثبص وشد  ،آلبی ٚصیش ٔٗ سا عشف چپ ٘ط٘ٛذ  ٚخٛدش  ٓٞعشف
ساست ،آلبی فشٞٚش خیّی آدْ ٔحتشٔی ثٛد
اتٔٛجیُ فٛت صد  ٚسفت
حبال ٔٗ خٛدْ فىش ٔی وشدْ ؤ ٝشتیى ٝت ٛسی ضبٞی ثیطتش پ َٛت ٛخیجت
٘یست ،سٚصٌبس ثبٞبت وبسی وشد ٜثیبی ت ٛاتٔٛجیُ ٚصیش ثطیٙی
ایٙدبش ٔ٘ ٟٓجٛد ،چ ٗٔ ٖٛلجال  ٓٞفىش وشد ٜثٛدْ اٌش ٚالؼب ٌیش ثى ٓٙثشای
پ ٗٔ ،َٛی ٝتبوسی ثٍیشْ  ٚثٍٓ ٔٗ س ٚثجش دسة اداس ٜثشادسْ (خذا سحٕتص
ثى ،)ٝٙث ٝثشادسْ ثٍٓ ٞشچی ٔیط ٝث ٝایٗ تبوسی ثذ ٚ ٜخالظ ثطِٓٚ ،ی ثٝ
ایٙدب ٘شسیذ
حبال ٔب أٚذیٓ ضٟشٌ ،فتٓ لشثبٖ  ،دیٍ ٝدسٚاص ٜضٕشٞ ٖٚست  ٚلشثبٖ اخبصٜ
ثذیذ
ٌفت (ٝ٘ ٝ٘ ، ٝ٘ ٝ٘ :فشٞٚش  ٓٞغذاش خیّی وّفت ثٛدٔ ،ثُ خٛدْ حشف ٔیضد)
ودب ٔی خٛای ثشی ،ثشسٕ٘ٛت
اخبص ٜثذیذ ٔشخع ثطٓ
٘ ، ٝ٘ ٝخ ٖٛتٕ٘ ٛیط ، ٝودب ٔی خٛای ثشی
ٌفتٓ ثٙذٔ ٜی خٛاْ ثشْ لٛاْ اِسّغ ،ٝٙاداس ٜثبستبٖ ضٙبسی ،ا ٖٚآلبی «ف»
دیطت ،ا٘ٚدبست  ،سٚصا ٔٗ ٔیشْ ا٘ٚدب

ٚٚٚسٚٚٚ ٚٚس ،ٚٚٚاتٔٛجیُ سا ٜافتبد  ٚسفتیٓ  ٚاتٔٛجیُ سفت ت ٛلٛاْ اِسّغ،ٝٙ
اتٔٛجیُ سفت تٛی اداس ٜثبستبٖ ضٙبسی  ،چشخی صد  ٚایستبد
ضٛفش وال ٜوبسىتص س ٚثشداضت  ٚدس سا ثبص وشد  ٓٞ ٗٔ ،أٚذْ پبییٗ (ا ٓ٘ٚثب
سی ضبٞی پ)َٛ
دست دادیٓ ثب خٙبة ٚصیش ،آلبی ٚصیش سفتٗ ٘ٛٔ ٗٔ ٚذْ
ایٙدبش تٕبضبیی ثٛد
ٞش سٚص ؤ ٗٔ ٝی أٚذْ ایٗ ٔؼبٔ ،ٝ٘ٚثُ ایٙى ٝسً دیذ ،ٜت ِٝٛدیذ ، ٜیه
٘فشتی اص خٛدش ٘طٔ ٖٛی داد و ٝثشای ٔٗ ٚالؼب ثمیُ ثٛد.

ٔٗ ثسیبس اٚلبت دلت ٔی وشدْ ،چ ٖٛخبیی  ٓٞخض پیص سفیمٓ ٘ذاضتٓ
ثسیبس اٚلبت ٔشالت ثٛدْ و ٝایٗ سٚش سا ثشٌشد ٓٞ ٗٔ ٚ ٝ٘ٚاص پطت ستٖٛ
ثض٘ٓ  ٚثشْ ثبال پیص سفیمٓ
أشٚص و ٝأٚذْ ،آلب اغال ٚضغ ػٛؼ ضذ ٜثٛد
خٙبة آلبی پشٚیضی (ث ٗٔ ٝخٙبة ٕ٘ی ٌفت ،فحطٓ ٕ٘ ٓٞی داد لجُ اص ایٗ)
ٌفتٓ ثّ ٝآلب
ث ٝث ٝث ٝث ٝخیّی ٔشحٕت وشدیذ  ،خیّی ِغف وشدیذ ،خیّی خٛة وشدیذ
تطشیف آٚسدیذ
(ث ٝپیطخذٔتص ٌفت)آلب ثش ٚیه ثستٙی ،چبیی  ٚاثٕی ٜٛثشداس ثیبس
ایٗ ٔشتیى ٝاغال دیشٚص ٔحُ سً ثٕ٘ ٗٔ ٝی راضت ،چغٛسی ضذ ٜایٗ
ایٙغٛسی ٔیىٝٙ

ٌفتٓ ٞش چی ٞست ،تٛی ایٗ ٔٛت(ِٛٛاتٔٛجیُ ٚصیش) ثٛد و ٗٔ ٝس ٚآٚسد ،چٖٛ
ایٗ ٔشتیى ٝچٙیٗ ضشف  ٚحشٔتی ٘ذاس ٗٔ ٜس ٚػٕشا ثطٙبس ٚ ٝتحٛیُ ثٍیشٜ
آلب ضٕب ٔیبییذ آلبی «ف» س ٚثجیٙیذ چشا ٔیشیذ ثبال پیص ایط ٗٔ ،ٖٛاالٖ
غذاضٔ ٖٛی و ٓٙثیبٖ پبییٗ
آلبی «ف»  ٓٞأٚذ ٘ ٚطستیٓ (ٔٗ ٍ٘ب ٜف  ،ف ٍ٘ ٓٞب ٚ )ٗٔ ٜدیذیٓ خذایب
ایٗ ػشل (ٝادْ ٘بلال) چ ٝثبصی ای داس ٜدس ٔیبس ، ٜثستٙی آٚسدٖ ٔ ٚب  ٓٞخیّی
ادة وشدیٓ ٘ ٚضاوت ث ٝخشج دادْ و ٝخذایب چی ٝایٗ لػٝ؟
یىذفؼٌ ٝفت :خٙبة آلبی پشٚیضی
ٌفتٓ :ثّ ٝلشثبٖ
ٌفت :ضٕب خیّی ثب ایٗ آلبی ٚصیش سا ٜدٚست ٞستیذ؟
ٔٗ ث ٝخٛدْ ٔی ٌفتٓٚ ،صیش سا ٜدیطت دیذْ ،غجح  ٓٞاص فشط ثذثختی  ٚثی
پِٛی سا ٜافتبدْ ثبٞبش.
استذػب ٔی و ، ٓٙایٗ ثشادس صٖ ٔٗ ٔٙتظش خذٔتص وشدٖٔ ،ی خٛاٖ ثفشستٙص
دیٛاٖ ویفشیِ ،غفب ایٗ س ٚیه تٛغی ٝای ثىٙیذ.
ای داد ثیذادٚ ٗٔ ،صیش سإ٘ ٜی ضٙبسٓ ،دیطت یىی س ٚدیذْ  ٗٔ ٚس ٚغجح
ثشداضت ٝآٚسد ،ٜدیٍٚ ٝصیش سإ٘ ٜی ضٙبسٓ و ٝویٝ
ٌفتٓ ثّ ٝخت ،لشثبٖ (اِجتٔ ٝی د٘ٚی آدْ تٛی ایٗ ٔٛلغ ٕ٘ی د ٝ٘ٚچىبس ثى)ٝٙ
یىٓ ٔٗ ٔٗ وشدْ ِٚ ،ی لشثبٖ ثٙذٜ
ٌفت ٘ ، ٝ٘ ٝخٙبة آلبی ٚصیش خیّی ث ٝضٕب ٔشحٕت داسٖ ،اختیبس داسیذ ثب
اتٔٛجیُ خٛدض ٖٛضٕب سا آٚسدٖ ایٙدب

ٔٗ سٔ ٚیٍی  ،خیّی ت ٛفىش فش ٚسفتٓ و ٝچ ٝوّىی ثض٘ٓ و ٝایٗ دسست دس
ثیبد ،ثؼذ ٔ ٗٔ ٓٞی خٛاستٓ ٞش سٚص ثیبْ ایٙدب ،اٌش ایٗ ٘ط ٗٔ ، ٝسٔ ٚی ا٘ذاصٜ
ثیشٖٚ
ٌفتٓ چبس ٜای ٘ذاسْ خض ایٙى ٝحمیمت أش سا ثٚ ٝصیش( آلبی فشٞٚش) ثٍٓ
ٌفتٓ ثّ ٝاعبػت ٔی و ، ٓٙاسٓ ا ٖٚآلب سا ٔشحٕت ثىٙیذ
ٌفت ٔثال آلبی (فالٖ)
ٌفتٓ ثسیبس خت ،چ ٝوبسٞ ٜستٗ ایط ٖٛ؟
ٔثال سئیس سا ٜایستٍب ٜضٕبس ٜچٟبسْ سا ٜفالٖ خب
ٌفتٓ خیّی خت( ی ٝپِٛی ٌشفت ، ٝثّیظ ثی لبػذ ٜفشٚخت ،)ٝثّ ٝثّ ٝدسستٝ

سفتٓ پیص آلبی فشٞٚش ٌ ،فتٓ آلب ،ضٕب ٔی د٘ٚیذ ؤ ٗٔ ٝغّمب ضٕب سا ٕ٘ی
ضٙبسٓ
ٌفت :چشا چشا
ٌفتٓ ، ٝ٘ ٝ٘ :حمیمتص
ٌفت :حبال ٔغّت چی( ٝغذاش  ٓٞوّفت ثٛد ٔثُ خٛدْ)
ٌفتٓ :ثٙذٔ ٜی خٛاْ ٔغّت سا ثشای ضٕب ثطىبفٓ
ضٕب ثجیٙیذ ایٗ خّك خذا چغٛسیٗ ،ثؼذ  ٓٞی ٝسا ٜحّی ثشاْ دس ٘ظش ثٍیشیذ
ٌفت :ثٍ ٛچیٝ
ٌفتٓ :لشث٘ٛت ثشْ .ی ٝسٚص ٔٗ پ٘ َٛذاضتٌٓ ،فتٓ اٌش پ َٛت ٛخیجٓ ثٛدٌٜٛ ،
ٔی خٛسدْ ثب ضٕب سٛاس ٔبضیٗ ٔی ضذْ ،ضٕب  ٓٞتؼبسف وشدی  ٓٞ ٗٔ ٚپَٛ

٘ذاضتٓ  ٚسٛاس ضذْ ،ثؼذ  ٓٞآٚسدیٓ  ٗٔ ٚس ٚثشدی اداس ٜثبستبٖ ضٙبسی پیبدٜ
اْ وشدیذ.
حبال ٔشتیى ٝیم ٗٔ ٝسٌ ٚشفتٌ ٝفت ٝاال  ٚثال

ثبیذ ثشادس صاد ٜایط(ٖٛو ٝتٛی

دیٛاٖ ویفش دصدی وشد ،ٜلبچبق وشد ٜیب آدْ وطت ٝوٕ٘ ٗٔ ٝیذ ) ٓ٘ٚسٔ ٚؼبف
و.ٗٙ
اٌش ایٗ وبس ٘ ٓٞى ٗٔ ٓٙسا دفؼ ٝدیٍ ٝسإ٘ ٜیذٔ ،ٜی ا٘ذاص ٜثیشٖٚ
خذا سحٕتص و ٝٙآلبی فشٞٚش س ،ٚفٛسی اسٓ یبس ٚس ٚیبدداضت وشدٛٔ ،افمت
وشد ،تبییذ وشد و ٝپسش ٜسا اریتص ٘ى.ٗٙ
حبال ثجیٗ سٚصٌبس چىبس ٔیىٝٙ

تفسیر غزلی از حافظ توسط رسول پرویزی

ٞبتفی اص ٌٛضٔ ٝیخب٘ ٝدٚش
ٌفت ثجخطٙذ ٌٔ ٝٙی ثٛٙش
ِغف اِٟی ثىٙذ وبس خٛیص
ٔژد ٜسحٕت ثشسب٘ذ سشٚش
ِغف خذا ثیطتش اص خشْ ٔبست
٘ىت ٝسشثست ٝچٌٛ ٝیی خٕٛش
ایٗ خشد خبْ ثٔ ٝیخب٘ ٝثش
تب ٔی ِؼُ آٚسدش خ ٖٛث ٝخٛش
ٌش چٚ ٝغبِص ٘ ٝث ٝوٛضص دٙٞذ
ٞش لذس ای دَ و ٝتٛا٘ی ثىٛش
ٌٛش ٔٗ  ٚحّمٌ ٝیسٛی یبس
سٚی ٔٗ  ٚخبن دس« ٔی» فشٚش
س٘ذی حبفظ ٌ٘ٙ ٝبٞیست غؼت
ثب وشْ پبدض ٝػیت پٛش
داٚس دیٗ ضب ٜضدبع آٖ و ٝوشد
سٚح لذس حّم ٝأشش ثٌٛ ٝش

ای ّٔه اِؼشش ٔشادش ثذٜ
 ٚاص ٘ظش(خغش) چطٓ ثذش داس ٌٛش
****
یب سة ایٗ ٘ ٌُٛخٙذاٖ و ٝسپشدی ثٙٔ ٝص
ٔیسپبسْ ث ٝت ٛاص چطٓ حسٛد چٕٙص
ٌش چ ٝاص وٛی ٚفب ٌطت ث ٝغذ ٔشحّ ٝدٚس
دٚس ثبد آفت دٚس فّه اص خبٖ  ٚتٙص
ٌش ث ٝسشٔٙضَ سّٕی سسی ای ثبد غجب
چطٓ داسْ و ٝسالٔی ثشسب٘ی ص ٔٙص
ٌ ٛدِٓ حك ٚفب ثب خظ  ٚخبِت داسد
خبی دَٞبی ػضیض است ث ٓٞ ٝثشٔض٘ص
ػشؼ ٔ ٚبَ اص دس ٔیخب٘٘ ٝطبیذ ا٘ذٚخت
ٞش و ٝایٗ آة خٛسد سخت ث ٝدسیب فىٙص
ٞش و ٝتشسذ ص ٔالَ ا٘ذ ٜٚػطمص ٘ ٝحالَ
سش ٔب  ٚلذٔطیب ِت ٔب  ٚدٙٞص
ضؼش حبفظ  ٕٝٞثیت اِغضَ ٔؼشفت است
آفشیٗ ثش ٘فس دِىص ِ ٚغف سخٙص

«ٞش و ٝتشسذ ص ٔالال٘ذ ٜٚػطمص ٘ ٝحالَ

»ا٘ذ ٜٚػطك خیّی صیجبستٚ ،لتی

ث ٝا٘سبٖ حشاْ وٙٙذ ٘ؼٕت ثضسٌی سا ثش ا٘سبٖ حشاْ وشد ٜا٘ذ.

اغٛال ثشای ضٙبخت حبفظ ث ٝػمیذ ٗٔ ٜثبیذ ٔحیغص سا ضٙبخت  ،ضٙبخت
ٔحیظ حبفظ ٔالصٔ ٝداسد ثش ایٙى ٝآدٔتبسیخ دٚساٖ حبفظ سا ثطٙبسیٓ .
ٔب دسصٔبٖ حبفظ ٚاسد ٔیضٛیٓ ث ٝیه دٚسا٘ی و ٝغذ  ٚخشد ٜای سبَ پیص
ٔغ َٛث ٝایشاٖ حّٕ ٝوشد ٚ ٜایشاٖ سا اضغبَ وشد ٜثٛد  ٚتٕبْ تٕذٖ ٔب سا ِٝ
وشد ٚ ٜثشثبد داد ٜثٛد٘ذ ،فمظ دس ایشاٖ ٌشٞٚی ث٘ ٝبْ اتبثىبٖ فبسس ثٛد٘ذ وٝ
ایٟٙب فمظ تٛا٘ستٙذ لسٕتی اص تٕذٖ ایشاٖ ثٚ ٝسیّ ٝثبج دادٖ ثٔ ٝغٞ َٛب سا
حفظ وٙٙذ چ ٖٛایٗ سا ٔ ٓٞجٙی ثش ٔدٕٛػٔ ٝغبِؼبتٓ ثٍٛیٓ ؤ ٝغٞ َٛب
ػبدتطبٖ ثش ایٗ ثٛد وٚ ٝلتی ث ٝدس ضٟشی ٔی سسیذ٘ذ یه اػالٔیٔ ٝی داد٘ذ
و ٝضٕب تسّیٓ ٞستیذ یب ٘یستیذ؟ اٌش تسّیٓ ٞستیذ ثبیذ ایٗ پ َٛسا ثذیذ ٔب
یه ٕ٘بیٙذٔ ٜی ٌزاسیٓ ایٙدب  ٚتسّیٓ ٔب ثطیذ  ٚسد ثطیذ أب آ٘دبٞبیی وٝ
ٔمبٔٚت ٔی ضذ  ،آٟ٘ب ٔ ٓٞمبٔٚت ٔی وشد٘ذ ،ایٗ ثیب٘ٓ ٘ ٝث ٝػٛٙاٖ دفبع یب
تخشیت اص ٔغٞ َٛبست  ٗٔ ٝ٘ ٚثبة حفظ حشٔت اص خٛدٔ.ٖٛ
اتبثىبٖ دس فبسس و ٝتمشیجب غذ  ٚچٙذ سبَ لجُ اص حبفظ ثٛد٘ذ  ،ایٟٙب سؼی
وشد٘ذ ؤ ٝغ َٛث ٝفبسس ٘یبد ٚلتی ؤ ٝغ َٛث ٝفبسس ٘یبٔذ  ،عجیؼی ثٛد وٝ
تٕبْ وسب٘ی و ٝا ُٞاعالع ،ػّٓ ،سٛاد  ٚفضّیت ثٛد٘ذ ث ٝفبسس سشاصیش ضذٖ.
ی ٝوتبثی ٞست ث٘ ٝبْ

إَُِؼدٓ فی َٔؼبییشِ اضؼبسِ اِؼَدَٓ

 ،ایٗ وتبة لجال دس دٚ

خّذ ث ٝػشثی ثٛدِٚ ٜی ٚلتی ٘ٛیسٙذ ٜداضت ٝث ٝسٕت فبسس ٔی آٔذٔ ٜغٞ َٛب
دس ٔسیش ٔی ٌیش٘ذش  ٚوتبثص سا  ٓٞآتص ٔی ص٘ٙذ ٚ ،لتی فشد ث ٝفبسس ٔی
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سسذ اص ٔٛاسدی و ٝیبدش ٔب٘ذ ٜایٗ وتبة سا ث ٝفبسسی (ٕٞیٙی و ٝاالٖ دس
دست ٔب است) ٔی ٘ٛیسذ.

پس ثٙبثشایٗ وب٘ ٖٛسٚضٙی و ٝثؼذ اص ٔغ َٛدس ایشاٖ سٚضٗ ضذ ٛ٘ ٚس افىٙذ ٚ
ثبلی ٔب٘ذ ،وب٘ ٖٛفبسس ثٛد و ٝثٚ ٝسیّ ٝاتبثىبٖ حفظ ضذ  ٚثؼذ ٕٞ ٓٞیٙغٛس
ادأ ٝپیذا وشد.
دٚس ٜحبفظ ث ٝد ٚسّسّ ٝثشخٛسد وشد ،یىی سّسّ ٝآَ ایٙد ، ٛیىی سّسّٝی
آَ ٔظفش
سّس ٝآَ ایٙد ٛو ٝآخشیٙص ضیخ اثٛاسحك و ٝحبفظ ٔی ٌٛیذ و ٝخیّی
ثٟص ػالل ٝداضت ٝؤ ٝشثی ٝای ثشای ٚی ٍ٘بضت ٝثٛد« : ٜ
وٛی تٛاْ ٔٙضَ ثٛد

یبد ثبد آٖ و ٝسش
 ---ساستی

 /دیذ ٜسا سٚضٙی اص خبن دست حبغُ ثٛد

خبتٓ فیشٚص ٜثٛاسحبلی  /خٛش دسخطیذ ِٚی دِٚت ٔستؼدُ ثٛد»
پس ثٙبثشایٗ ایٙىٔ ٝؼّ ْٛثٛد آ٘چ ٝدس ٔٛسد ضیخ اثٛاسحك ٔیٍٗ ایٙىٔ ٝشدی
خٔ . ًٙیٌٛیٙذ

ثٛد ا ُٞحبَ ،ا ُٞادة  ،اٛٔ ُٞسیمی  ،ا ُٞوٕبَ  ٝ٘ ٚاُٞ
ٚلتی و ٝسش سّس ٝآَ ٔظفش(ٔحٕذ ٔجبسص اِذیٗ) آٔذ٘ذ و ٝحبفظ ٔی ٌٛیذ:
(اٌش چ ٝثبد ٜفشح ثخص  ٚثبد ٌُثیض است
ٔحتست تیض است

 /ث ٝثبً٘ چٔ ًٙخٛس ٔی وٝ

) اص ٔحتست تیض است اضبس ٜش ث ٝایٗ فشد(ٔحٕذ ٔجبسص)

ٞست.
ٚلتی ٔحٕذ ٔجبسص اِذیٗ ث ٝفبسس حّٕٔ ٝی وٙذ ،ثٟبس خشْ ضیشاص  ،اسدیجٟطت
ضیشاصٌّٟ ،بی غجح لبٔت وطیذ ،ٜسشٞ ٚب دسخطب٘ ،ٝچٙبسٞب اص آة پبویضٜ
ضذ٘ ،ٜفس دس ضیشاص اغال ٘فس ٝحم ،ٝایٗ آلب (
االٖ ثٟص ثبؽ َ٘مبثی

ضیخ اثٛاسحك

ٔی ٌٛیٙذ ،و ٝضبیذ حبفظ پیص آٟ٘ب ثٛد .ٜخّك ٔی آیٙذ ٚ

ٔی ثیٙٙذ و ٝضیخ ٔطغٔ َٛی ،غجٛسی  ،غحجت ٔ ٚدّس است  ٚاص ثس ضیخ
آدْ ٘دیت ٔ ٚحتشْ ٔ ٚحتطٓ ثٛد ، ٜسٚضٕ٘ ٖٛیط ٝثٍٗ ؤ ٝشدن ِٛتی آٔذٜ
٘بثٛدت وٙذ ،یىی اص ٔالصْ ث ٝضیخ ٔیٍ ٝو ٝضیخ ثیب ثشیٓ ثبالی پطت ثبْ ٚ
ثجیٙیذ چ ٝثٟبس خٛثی است ،چ ٝعّٛػی خٛثی است ،چ ٝدسخطٙذٌی دس فبسس
داسٔ ٜی تبثذ.

) دس ثبغی وٝ

ضیخ سا ث ٝثبالی پطت ثبْ ٔی ثش٘ذ.
ضیخ اث ٛاسحبق ٔی ثیٙذ و ٝدس آٖ عشف ضٟش پش اص چبدس ٞست  ،سٛاَ ٔیوٙذ
اص ٔالصْ و ٝایٙب وی ٞستٙذ؟ ؤ ٝالصْ ثیبٖ ٔی وٙذ ایٗ ٞب سشثبصاٖ ٕٞیٗ أیش
ٔجبسص اِذیٗ ٞستٙذ و ٝآٔذ٘ذ و ٝت ٛسا ثش ثبد ثذٙٞذ.
ضیخ سخٙی ثش حك ٔی ٌٛیذ( و ٝایٗ سخٗ دس سیبست  ٚصٔبٖ خ ًٙدسست
ث٘ ٝظش ٕ٘یبد) و ٝایٟٙب چٔ ٝشدٔبٖ احٕمی ٞستٙذ و ٝغجح ث ٝایٗ
دسخطٙذٌی ،غجح ث ٝایٗ پش حبِی ،غجحی و ٝایٗ  ٕٝٞپش٘فس ٞست ،ایٗ پذس
سٛختٞ ٝب آٔذ٘ذ و ٝخ ًٙوٙٙذ.
اِجت ٝثؼذ اص ایٗ ،عٔٛبس ضیخ سا ثش ثبد داد٘ذ .ضیخ فشاس وشد .دس اغفٟبٖ
ٌشفتٙذش دس لّؼ ٝتجشن حجسص وشد٘ذو ٝث٘ ٝظش ٔٗ ایٗ د ٚغضَ حبفظ ،یىی
اص آٟ٘ب ٘بٔ ٚ ٝدیٍشی ٔشثی ٝاست .آ٘ى٘ ٝبٔ ٝاست پیذاست و ٝضیخ دس ص٘ذاٖ
ثٛد ٚ ٜحبفظ ثشای سفیمص ص٘ذا٘ی ثٛد٘ ٜبٔ ٝفشستبد ٜاست (یبد ثبد آ٘ىٟ٘ ٝب٘ت
٘ظشی ثب ٔٗ ثٛد) ایٗ غضِی است و ٝث٘ ٝظشْ ٔىبتج ٝاست و ٝخٛاخ ٝدس حیبت
ضیخ  ٚاحتٕبال ٔٛلؼی و ٝص٘ذاٖ ثٛد ٜثشای ٚی ٘ٛضت ٝاست.
یبد ثبد آٖ وٟ٘ ٝب٘ت ٘ظشی ثب ٔب ثٛد
سلٓ ٟٔش ت ٛثش چٟشٔ ٜب پیذا ثٛد
یبد ثبد آٖ و ٝچ ٛچطٕت ث ٝػتبثٓ ٔیوطت
ٔؼدض ػیسٛیت دس ِت ضىشخب ثٛد
یبد ثبد آٖ و ٝغجٛحی صد ٜدس ٔدّس ا٘س
خض ٔٗ  ٚیبس ٘جٛدیٓ  ٚخذا ثب ٔب ثٛد
یبد ثبد آٖ و ٝسخت ضٕغ عشة ٔیافشٚخت
صیٗ دَ سٛخت ٝپشٚا٘٘ ٝبپشٚا ثٛد

یبد ثبد آٖ و ٝدس آٖ ثضٍٔ ٝخٌّك  ٚادة
آٖ چ ٝا ٚخٙذٔ ٜستب٘ ٝصدی غٟجب ثٛد
یبد ثبد آٖ وٍ٘ ٝبسْ چ ٛوٕش ثشثستی
دس سوبثص ٔ ٛ٘ ٝپیه خٟبٖ پیٕب ثٛد
یبد ثبد آٖ و ٝث ٝاغالح ضٕب ٔیضذ ساست
٘ظٓ ٞش ٌٞٛش ٘بسفت ٝو ٝحبفظ سا ثٛد

ٕٞب٘غٛسی ؤ ٝی دا٘یذ حضشت ػیسی ،دس ٘فسص حیبت ثٛد؛ یؼٙی ٔشد ٜسا ثب
٘فسص ص٘ذٔ ٜی وشد.ایٗ غضَ پیذاست و٘ ٝبٔٔ ٚ ٝىبتج ٝاست .پشٚا٘ ٝوٝ
ٔٙظٛس ٕٞبٖ خٛاص ٞست .پشٚا٘٘ ٝبپشٚا یؼٙی وسی و ٝخٛاص ٘ذاس ٜیب ایٙىٝ
خٛاصش خؼّی است( .

آٖ و ٝا ٚخٙذٔ ٜستب٘ ٝصدی غٟجب ثٛد

) ٚلتی و ٝد٘ ٚفش

دس وٕبَ ف ٚ ٟٓدسایت  ،دسوٕبَ تفبٞ ٓٞستٙذ  ٚد٘ٚفش وٕبَ دسن سا داس٘ذ ،
ایٟٙب دیٍ ٝحشف ٕ٘ی ص٘ٙذ  ،ایٙدب ٔیٍ ٝو ٝایٙدب ٚسظ ٔب آ٘ى ٝغذا ٔی داد،
ا ٖٚلّمّٔ« ٝی» ثٛد و ٝثشای  ٓٞدیٍش ٔی سیختیٓ  .چٙبٖ ث ٓٞ ٝآغطتٚ ٝ
پیچیذ ٜث ٓٞ ٝثٛدیٓ  ٚچٙبٖ تفبٕٞی داضتیٓ،چٙبٖ ٚخٛدٔبٖ یىی ثٛد  ٚسَّٛ
ٞبٔ ٖٛدسٌیش  ٓٞثٛد و ٝاغال الصْ ٘جٛد غحجت وٙیٓ  ،فمظ ثب ٍ٘بٜ
ٔیفٕٟیذیٓ و ٝاٌش غذایی ثّٙذ ٔی ضذ(ٔثُ خٙذ )ٜآٖ ضجی ٝلّمّٔ ٝی ثٛد.
(دس سوبثص ٔ ٛ٘ ٝپیه خٟبٖ پیٕب ثٛد

) ٚلتی دس لذیٓ سٛاس ثشاست ٔی ضذٖ

وال ٜسا وح ٔی ٌزاضتٙذ  ،سوبة است ٚی سا ضجیٔ ٝبٔ ٜی دا٘ذ.
 ٚدس آخش ثیبٖ ٔی وٙذ و ٝد٘ ٚفش ٚلتی ثب  ٓٞدس اٚج تفبٞ ٓٞستٙذ (ٔثُ ٔٗ ٚ
آلبی غبسٔی) ٚلتی ٔی خٛا ٓٞیه ٔغّجی سا عشح و ،ٓٙاٚال و ٝالصْ ٘یست
ٚی (آلبی غبسٔی) آٖ سا ثطٛٙد چ ٖٛتفب ٓٞداسیٓ .اغال ت ٛچطٓ ٔٗ لجُ اص
ثیبٖ آٖ ٔی خٛا٘ذ.

 ٓٞسا

حبفظ دس ایٗ ثیت (
٘بسفت ٝو ٝحبفظ سا ثٛد

یبد ثبد آٖ و ٝث ٝاغالح ضٕب ٔیضذ ساست

٘/ظٓ ٞش ٌٞٛش

) ؤ ٝسّٓ ٞست ث ٝضیخ اثٛاسحك ؤ ٝشد ثب وٕبَ ٚ

فضّی ثٛد ٜاستٔ ،ی ٌٛیذ ٞش ٔٛلغ ٔب حشفی ٔی صدیٓ  ٗٔ ٚدس ضؼشی خغب
ٔی وشدْ ت ٛآٖ سا اغالح ٔی وشدی.
 ٚآٖ دٔٚی ٔشثی ٝاست ؤ ٝی ٌٛیذ و ٝایٗ غضَ سا ثؼذ اص ٔشي ضیخ سبختٝ
ضذ ٜاست.
یبد ثبد آٖ و ٝسش وٛی تٛاْ ٔٙضَ ثٛد
دیذ ٜسا سٚضٙی اص خبن دست حبغُ ثٛد
ساست چ ٖٛسٛسٗ  ٌُ ٚاص اثش غحجت پبن
ثش صثبٖ ثٛد ٔشا آٖ چ ٝت ٛسا دس دَ ثٛد
دَ چ ٛاص پیش خشد ٘مُ ٔؼب٘ی ٔیوشد
ػطك ٔیٌفت ث ٝضشح آٖ چ ٝثش أ ٚطىُ ثٛد
آ ٜاص آٖ خٛس  ٚتغب َٚو ٝدس ایٗ دأٍ ٝاست
آ ٜاص آٖ سٛص ٘ ٚیبصی و ٝدس آٖ ٔحفُ ثٛد
دس دِٓ ثٛد و ٝثی دٚست ٘جبضٓ ٞشٌض
چ ٝتٛاٖ وشد و ٝسؼی ٔٗ  ٚدَ ثبعُ ثٛد
دٚش ثش یبد حشیفبٖ ث ٝخشاثبت ضذْ
خٓ ٔی دیذْ خ ٖٛدس دَ  ٚپب دس ٌُ ثٛد
ثس ثٍطتٓ و ٝثپشسٓ سجت دسد فشاق
ٔفتی ػمُ دس ایٗ ٔسئّ ٝالیؼمُ ثٛد
ساستی خبتٓ فیشٚص ٜثٛاسحبلی

خٛش دسخطیذ ِٚی دِٚت ٔستؼدُ ثٛد
دیذی آٖ لٟم ٟٝوجه خشأبٖ حبفظ
و ٝص سشپٙد ٝضبٞیٗ لضب غبفُ ثٛد

