تِ ًام ایشد پاکیْا
شب یلدا  ،شب شعر  ،شب حافظ  ،شب شور
شب یلدا  ،شب سرد  ،شب طوالنی امّا بی درد
تچِّ ّای خَب سالم  .هی داًن کِ تی صثزاًِ هٌتظز هزاسن یلذا ّستیذ  .اهیذٍارم اس جطٌی
کِ هذیز هحثَتتاى تزایتاى تذارک دیذُ خیلی لذّت تثزیذ ٍ تِ ّوِ ی ضوا خَش تگذرد.
ضة یلذا یا ّواى ضة چلِّ دراستزیي ضة سال است کِ آخزیي رٍس فصل پاییش ٍ اٍّلیي
ضة فصل سهستاى هی تاضذ  .ایزاًیاى اس دیز تاس تز ایي تاٍر تَدُ اًذ کِ فزدای ضة یلذا تا
دهیذى خَرضیذ ،رٍسّا تلٌذ تز ضذُ ٍ تاتص ًَر ایشدی افشًٍی هی یاتذ .سهستاى ٍ سزها در ًشد ایزاًیاى تاستاى ّویطِ ًوادی اس ظلوت ٍ
تثاّی تَدُ چزا کِ خَرضیذ را ّستی تخص ٍ ،گزهای آى را جاى افشا هی داًستٌذ  .آًاى تز ایي تاٍر تَدُ اًذ کِ در ایي ضة فزضتِ ی
تذی ّا

( اّزیوي ) ٍ فزضتِ ی خَتی ّا (اهطاسپٌذاى) تا ّن ًثزد هی کٌٌذ ٍ در ًْایت تا پیزٍسی ًَر ٍ رٍضٌایی تز سیاّی ٍ سزها ،

خَرضیذ اس ًَ هتَلّذ هی گزدد .اس ّویي رٍ ً ،ام ایي ضة افساًِ ای را یلذا تِ هؼٌای تَلّذ ٍ سایص ًْادُ اًذ  .جطي یلذا یک ضة تاستاًی ٍ
هی گَیٌذ  .در ایي ضة

آریایی است  .در ایي ضة ّوِ دٍر ّن جوغ هی ضًَذ ٍ هؼوَال هادر تشرگ ّا سیز کزسی تزای ّوِ قصِّ
گزفتي فال حافظ ٍ ضاٌّاهِ خَاًی ّن هزسَم هی تاضذ .

در سزاسز ایزاى سهیي ،تا ّزگًَ ِ آداب ٍ رسَهی ،خَردى ٌّذٍاًِ در ایي ضة هزسَم است  .سیزا ضوار سیادی تز ایي تاٍرًذ کِ اگز
هقذاری ٌّذٍاًِ در ایي ضة تخَرًذ در سزاسز سهستاى سزها ًوی خَرًذ .
اًار در ضة یلذا ًطاًِ ی ضادی ٍ سایص است ٍ اس قذین تِ ػٌَاى هیَُ ای خَى ساس ٍ سزضار اس ٍیتاهیي ث کِ سثة تقَیّت سیستن ایوٌی
تذى ٍ تصفیِ ی خَى هی ضَد  ،ضٌاختِ ضذُ است ٍ سزضار اس آّي است کِ هَجة افشایص اًزصی در تذى

هی گزدد تِ ّویي ػلّت

ًواد سایص ٍ ضادی است .
آجیل ضة یلذا ضاهل  :پستِ  ،تادام  ،گزدٍ  ،فٌذق ٍ هیَُ ّای خطک است کِ تِ ػٌَاى سالن تزیي تٌقّالت ضٌاختِ ضذُ ٍ اس فیثز تاالیی
تزخَردار است .
تز اساس یک تاٍر قذیوی هزدم تا خَردى هیَُ ّای تاتستاًی سز د تا تاتستاى گزم ٍداع کزدُ ٍ تا خَردى خطکثار گزم تِ استقثال سزها
هی رًٍذ .
اهیذٍارم ضوا ػشیشاى در ایي ضة کٌار تشرگ تزّای خَد ضاد تاضیذ ٍ تا ضٌیذى داستاى ّای ضٌیذًی ٍ گزفتي فال حافظ اس لحظات خَد
لذّت تثزیذ .

دٍستذار ضوا آقای قَلَن
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