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 فترگدرس عبرت  دیآنچه گذشته است با از

 دست از مستقل را یجو جست و و قیتحق سپرده ابتکار گرانیرا به د گوِش خود چشم و ما مرد روزگار امروز زن و

  اند. دهیاعالن گرد ریمقاومت ناپذ یروین گرفتار جهیبالنت و داده اند

مه ما ه بر مردم فروخت. توان یم زین آرا را و دیعقا یرا بلکه حت یصنعت داتیاعالن نه تنها تول یرویامروز به ن

 بیما نه بر انداخته است و انهیتاز ریسخت ز را قناعت ما ها احساس هوس نیکه ا میرنگارنگ است یهوس ها ریاس

 روگ شرافت ها در ها و تیثیاست که ح نیهم یبرا .میفساد بپز رشوه و تنور گونه هوس را در صد که نان زند یم

 .بزرگ سند افتخار یرشوه ها پول است و

 ینزد دکاندار و دیآ یشهر م که در کند یقصه م خبر از همه جا ینادان ب کیاعظم از  طیمح یمثنو در "دلـیـب" 

 :ندیب یخشک را م یکدوها

 خشک آمدش در نظر یدوهاـک   خبر یـب یـهـلـد ابـش ازارـب هـب

 داد ضهیب نیچن نیچه مرغ ا تا بگو   تادـاوس یکا دیرسـپ   الـــق  ــب ز

 تخم گرگ ایاست  لیف اجناِس  ز   رگبز یها ضهیب نیهمانا که ا

 خوَرد یم گ ه تو پرده حدس نیدر   ِخَرد یـب یاــال کـقـب دـیدـنـخـب

 انیـطوط ییـشانـاف رـوِم پـجـه   نهان رــخ ۀضیب قضا کرد در

 است پر جمله بال و یکه چون بشکن   خراست نه گرگ تخم است و لیه فـن

 وطن کرد مور شیبه تحم کدو   حرفش آمد به شور ه ازـلـدِل اب

 دیه صد نرخِ گوهر خرب یکدو   دیسِر خشک مغزش به سودا کش

 ل فشانـد گ  وـشوس تا ــنهال ه

 انیست آشـب شـیدـنـه شاخ بلـب
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 تند باد کیاثر  در یروز کند تایم زانیآو بلند شاخ بر را اعالن فروشنده تخم خر حکمب ای نادان کدو که مرد نیخالصه ا

  کند.یشاخ درخت بود پرواز م که بر ییآن طوط یاز صداو  خوردیم نیبلند بر زم یبا صدا و افتد یم انیشاخ پا از کدو

اد آن تند ب یآورده بود ول بار یکه تخم خرش طوط کندیم دایراسخ پ اعتقاد و ندیب یم را یطوط مردک ساده لوح پرواز

 :الب استج اریبس ردیگیداستان م نیا از "دلیب"که  یا جهیاما نت و دبِرو دستش از گانیرا یطوط که دیآن گرد یۀموقع مایب

 

 چه بود عقل داند که حاصل یول گشود یـلـسـاب تـقـن شـاسـیـق

 دهد یم رنگ عرض اثر نیا به دهد یر مـب زـیران نـخ اِس یـق

 کنند یِم کسان مـحوالت به فه کنند یم انیب ز معارفـک یدم

 سفته اند نیچن نیا راز یگهرها گفته اند نیچن یمعن که ارباب

 منزل است یره گمره نستیور ا ستباطل ا یفهم آگه نستیگر ا

 شناس ینـمع شهیدـان گرددینم اسیـق و ِم گمانـعل یوـپهل ز

 راه ِخَرد گم کند که چون جهل ردم کندـِم مـهـبر ف هیتک یکس

 کار فرمودن است فهِم خود یکی ودن استـب یـآگه روـیـرا پـت  

 ق بهارـقـو صبح تحـت بِ یَ ز ج غبار یدران جهد کن تا کند ب

 برخود مبند رازهیام شـاوه ز چند یها ورق نیبه گرداندن ا

 رمز آگهان شرم دار قیتحق ز به کار یرده جهدـنا ب   قیبه تحق 

 انیگردد ع مغز یهمان عکِس ب حانـامت ۀـنـیـیآ م درـرسـکه ت

 رسوا شود قید به تحقـلـِ قَ ـم   دوـارا شـان آشکـمتحکا یـدم

 است ییرسوا دیسر انجام تقل است ییخصم دانا گمان و اسیق

 دـَ نـر ک  گوهــ دِ ـیـلـقـه تـر ژالـاگ

 دـنـر کـه ساغــداِز خجالت بــگ  
 

 میکه آنچه ما توهم کرده ا میکن یهرگز تصور نم و مینزاع است جنگ و در گریخود با همد بر سر اوهام انسان ها ما

 نداشته باشد.  تیبه واقع یربط چیه دیشا

 تارک ش راز یدسته جمع یها دنبال کشف گور به گرید بار کیکه  نیا لیافغان به دل یده هااز خانوا یاریامروز بس

 کردند از پرده برون افتاده است. یوقت فکر نم امور یایاول بود که مانند نیشان هم گناه که جرم یب دیشه پنج هزار
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 تیتا آنکه واقع دانست یراه سعادت مردم م را ییآن انقالب کذا پنداشت و یم یرا انقالب اوهام خود که به حکم یمیرژ

نشان داد که  تولدش به گور ِسپ رد و را در مکان بآن انقال جانانه کوفت و یها یشان سل   بر دهان یخیتلخ تار یها

 یانقالب را ضد گرانید و یرا انقالب آنان به حکم وهم خود آورده بود و ایبه د ن یشان طوط عالم اوهام تخم خر تنها در

درس عبرت  دیآنچه گذشته است با از یقهقه سر داده است ول ۀآن وهم خند بر خیچه امروز تار اگر پنداشتند و یم

 را نگزد. حوادث ما سوراخ مار نیع همان از گرید بار کیتا فردا  میخود باش نگران اوهام امروز و میریبگ

 ونخ زیتا فردا ن میکن یپا فشار یجنگمجرمان  ۀمحاکم بر دیانسان ما همه با و یشدن به زندگ لیبه خاطر ارزش قا

 االبصار نگارگر یاول ای فاعتبروا  .ارزش نپندارند یب یجو را مانند آب ها انسان

 

 

 


