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 793 همانرب ،1949لزغ
 نهد رد منامز نیا تفصو ز دیآ یم هچنآ

 نفک دزادنا ردنا مناوخ هدرُم ِدیرم رب

 1949 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 زا يزکرم اه هسیاقم و اه توهش و اه هتساوخ و اه درد و اه یگدینامه ياج هب و دنک مدع ار شزکرم هک یسک

 هتخیر مه نوریب هب دوشیم هتخیر وا رد هک يدرخ و تکرب وا قیرط زا دشاب رکش و نوکس و توکس سنج

 یناگرزب ای انالوم اب ندوب هارمه لثم ،دنک ییاسانش شدوخ رد ار یگدنز دناوتیم دشاب وا نیرق هک یسک و دوشیم

 و درد طقف ینهذ نم اب اما  میشاب نشور دیاب هک میتسه ادخ زا يا هبعش و ادخ دادتما ام میشاب هجوتم دیاب ،رگید

 انالوم نوچ یناگرزب تسد رد تسد و میوش هجوتم رگا اما ،میتسین هدنز یگدنز هب و میتسه یشوماخ و یگدرم

 ربص نآ زا دعب و مینک رکش ییاسانش ره تباب و مینک ییاسانش ار میا هدیبسچ اهنآ هب هک ییاه یگدینامه و میهد

 دهعت و یبلق تیاضر اب مأوت رما نیا و مینک زیهرپ زیچ نآ هب ندیبسچ زا هنارایشه درد ندیشک اب و میشاب هتشاد

 لفآ یشوخ چیه اب هک میوشیم تیاهن یب و ببس یب يداش هب لیدبت و میوشیم نشور مک مک هشاب تموادم و

 ،عمط ،صرح ،یبلط يرترب اب هک ارذگ ياه یشوخ هک یتروص رد ،تسین هسیاقم لباق یناهج نیا يارذگ و

 هدننک شوماخ و هدننک کشخ دایم تسد هب ییادگ ای و لرتنک ،یبلط لامک ،ییامندوخ ،علو ،هسیاقم ،تداسح

 ندشن  ینهذ نم عمج نیرق و نداد ناگرزب تسد رد تسد و ندوب دوخ بقارم میراپسب دای هب و ،تسا یگدنز

 اب و راو لسلسم راکفا و درد ای ؟ندوب ادخ و یلک لقع اب و نوکس و توکس لاح ،دشاب تموادم و دهعت اب دیاب

  ؟ندوب ییزج و يدیلقت لقع

 

 تسا هدروخ ناویح ِبآک ،دریمن نم ِدیرم دوخ

 نَنمِلاوُذ ِنایقاس زا ؟هک ِتسد زا ناهگناو

 1949 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 زا هک یمکحم دهعت اب و دوشیم یکی ادخ اب اریز دسرتیمن رگید مه ندرم زا یتح دوش هدنز یگدنز هب هک یسک

 رد هک یببس یب يداش و يدزیا مد و تایح بآ دراد هار نیا رد هک تموادم و رارکت و یگتسویپ اب و دراد بلق هت

 هب شنکاو مدع و تواضق زا لبق توکس ،میلست مزلتسم رما نیا و ،درادیم هگن هدنز ار زکرم دوشیم هتخیر وا

 ياهدرد هک هدش هجوتم اریز ،دوشن هدیشک هزیتس و یشوماخ هب و دنامب نشور زکرم ات ربص و رکش و تسا تاقافتا

 میا هدیسر روضح هب ام هک مینکن رکف ینهذ نم اب و میزادنیب و مینک ییاسانش ار یگدینامه ام ات دنیآ یم یگدنز

 نداد ناگرزب تسد رد تسد اب ار ییاشگاضف و میلست نیا ام و ،دنتسه یگدینامه ندرک نایامن ثعاب اهدرد ینعی



 میریگیم روضح جنگ همانرب زا هک یقشع و شمارآ تلع الثم ،دنتسه لصو ادخ هب اهنآ هک اریز میهد یم ماجنا

 ینهذ نم ات میهد همادا و میهد همادا رارکت و تموادم اب و مینکن افتکا لاح ندش بوخ هب هتبلا و ،تسا نیمه

 .میدرگرب ادخ شوغآ و ببس یب يداش و تیاهن یب یگدنز هب و دوش شوماخ و کچوک

 

 ناگدرم ِتایح يا و ناگدنز ِتاجِن يا

 نَکِش تُب منورب زو ،یشارت تُب منورد زا

 1949 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 لک رد ینعی تسا یگدنز و ادخ تسد هب ام یگدنز و ام هرادا میشاب یگدنز هب هدنز و روضح هچ و ینهذ نم اب هچ

 ندرک هدنز و ام نداد ناکت يارب دنیآیم هک ییاهدرد ای و دنرذگیم ام زا هک يراکفا یتح ،دنکیم راک لک درخ

 و صرح و درد اب و میا هدیسر روضح هب هک میدرک رکف رگا ینعی ،دنتسه ینهذ نم باوخ زا ام ندرک رادیب و ام

 ات مینکن لابند ار یگدینامه و مینک زاب ار اضف دهاوخیم ادخ هک مینیبب کین ار رما نیا میدش وربور دیدج یعمط

 همادا ندرک اهر و ییاسانش و ینهذ نم هب ندش هدیشک نیا و تموادم و رارکت ینعی ،مینک ادیپ يرتشیب قمع

 و میدرگرب یگدنز شوغآ هب هظحل ره و مینادن گرزب ای و یسک ار دوخ و میورن ینهذ نم باوخ هب ام ات دراد

 .مینک ییاسانش ار يزیچ ره و اهمدآ ،رواب ،لوپ هب صرح

 

 ییهدرپ تلود ِداب تیور ز دزادنارب رو

 نم هَن ،دَنام نمچ ین ،ددرگ بآ لُگ ایح زا

 1949 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 راک ام يور ناکف نک و اضق یتقو الثم ،هناهاگآان اما میدش یکی یگدنز اب يا هظحل يارب یگدنز رد اهراب ام

 یقیمع يداش و بوخ لاح هب لیدبت و میوش یم ادج یگدینامهزا ام  میزادنیب ار يدرد و یگدینامه ات هنکیم

 ییاسانش ار نیا یتقو یلو ،میناشوپ یم ار يرایشه يور يدیدج یگدینامه اب میدشن هاگآ زونه نوچ یلو میوشیم

 ام میهدیم هزاجا ناکف نک و اضق هب ،درکن محر يا یگدینامه چیه هب و تشاد رارکت و تموادم دیاب هک میدرک

 يرامخ ربص و رکش اب و شدوخ باختنا اب هک يداتعم لثم ،دشاب هتشاد درد دهاوخیم هک ردقچ ره ،دنک كاپ ار

 و اعدا و ندرک يزاب شقن هکنیا هن دشاب یبلق دیاب دهعت نیا هتبلا ،دشکیم هنارایشه درد و دنکیم لوبق ار

 درخ و يداش اب یهاگآ نیا زا دعب و ،ندش ادخ يارب ینهذ نم اب دیدج یندز صرح و ییامن يونعم و ینارنخس

 هب ار یگدنز و قشع سح طقف مینک ییادگ و میبسچب اهزیچ هب هکنیا ياج هب دزیریم ام هب یگدنز هک یقشع و

 ای و یناهج نیا ياهزیچ میریگیم ادخ زا هک ندوب یفاک و يزاین یب سح اب و میهدیم نوکس و توکس اب اهنآ

 سح نیا یناهج نیا ياهزیچ و نارگید ینعی ام زا نوریب و ،میراذگیمن دوخ زکرم رد و تراسا هب ار يزیچ ره

 .میوشیم هنوگادخ يدید و هدش رفص عقوت تقونآ و دننک یم هبرجت ار قشع و ندوب یفاک



 

 

 یتعاس ناتسلگ زا يریگزاب بل ِیم رو

 نم هس ددرگ نمَس ره ینارگرس و رامخ زا

 

 1949 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 و اه یگدینامه زا ،ببس یب يداش و قشع و لک درخ ياج هب و ییاتکی ياضف زا  و میریگن یگدنز ادخ زا رگا

 و روضح نودب ینوریب زیچ چیه و دنمدرد و رامخ و میوشیم نیگنس میریگب یگدنز میهاوخب اه منادیم و دیلقت

 یگدنز هب میلست اب و میوش اعدا یب و نم یب تعیبط نوچمه دیاب ام ،دنک یضار ار ام دناوتیمن نوکس و توکس

 هب مرک زا ار وا دهدیم هزاجا یگدنز هب هک هناورپ نوچمه ،دنک نامدوخ لصا و روضح هب لیدبت ار ام میهد هزاجا

 نوریب هب و دنکیم تفایرد میلست اب و ادخ زا ار نیا دراد قشع شاعترا و تسابیز هک يزیچ ره ،دنک لیدبت هناورپ

 یگدروخرس و تمالم و لرتنک و تواضق و منادیم و دیلقت و شناد و يوزج لقع و تمواقم رگا مه ام و دزیریم

 میوشیم یگنوگ ادخ و دوخ لصا هب لیدبت میهدن شنکاو و مینک ییاسانش ار اه یگدینامه الک و صقن سح و

 نوریب زا ییادگ و ییامندوخ و یبلط هجوت  و نداد زپ و اه یگدینامه رتگرزب و رتهب و رتشیب ندرک عمج اب رگید

 ار یلاب کبس میلست اب و میوریمن يدوبان هب ارذگ و هدننک کشخ و لفآ ياه سوه اب و مینکیمن نیگنس ار دوخ

 و تکاس و داش میناوتیمن مه زاب هشاب ام يارب نیمز هرک لک رگا یتح هک میشاب هجوتم دیاب ،مینکیم باختنا

 .ددرگیم رتشیب لابند هب مه زاب ینهذ نم و نتساوخ روتوم اریز میوش نکاس

 

 

 

 یهد لد و یهد مَد ار نالدیب ینامز رو

 نتشیوخ زا میهَر ام و ام ِگنن زا دهَر ناج

 

 1949 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 و ادخ هظحل کی هشیم ام يدنمدرد ثعاب هک اه ییادگ و اه نتساوخ و اه یگدینامه ياج هب ام زکرم رد یتقو

 و دوشیم راکشآ ینهذ نم نیگنن ناج مینک هبرجت ار لیصا و ببس یب يداش يداش زا یمک و دنیشنب یگدنز

 و رارکت و تموادم اب ار مدع نتشاد هگن و ییاشگاضف یهاگآ نیا اب و میوشیم یگدنز قشع و ادخ دادتما هجوتم

 زیهرپ و ربص اب و میا هدیبسچ اهنآ هب هک یلفآ ياهزیچ ییاسانش تباب مینکیم رکش ،میهدیم همادا یبلق دهعت هتبلا



 یگدنز هب اهنآ هب تبسن شنکاو و تمواقم و تواضق مدع و دنرذگیم و دنیآ یم هک يراکفا و تاقافتا شریذپ و

 .دنک هدنز شدوخ هب ار ام میهدیم هزاجا

 
 ؟تسهتخیوآ ارچ لد ،يزیچ وت زا دیدزدن رگ

 نتخیوآ ز تبقاع رد ار دزد دَوْبَن هراچ

 

 1949 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 طسوت یگدنز ندیدزد ینعی نیا و میتسه ندرک عمج و اه یگدینامه لابند هب ام نتساوخ روتوم هلیسو هب

 ام و تسا خیم کی یگدینامه ره و ،ندش هدیبوک ینهذ نم راوید هب خیم اب و یگدنز ندش فلت و اه یگدینامه

 ،تداسح ،مشخ ،یگدرسفا ،هرهلد ،بارطضا ،سرت هب و میدرک نازیوآ ار دوخ و میدش هدیبوک خیم اه دص و اه هد اب

 هزیتس و شنکاو مدع و هنارایشه درد ندیشک اب میوش عوضوم نیا هجوتم رگا و ،میدرک لیدبت اه درد رگید و ترفن

 ،دهعت مزلتسم نیا و مینک یم دازآ ار دوخ لصا زا یتمسق و دوش هدیشک نوریب خیم نیا میهدیم هزاجا نتساوخ و

 قح ینک رکف هکنیا نودب و ندرک دب و بوخ و طرش و دیق نودب تاقافتا شریذپ ،ربص ،رکش ،یهاوخرذع و هبوت

 هب نتفرن اه یلبق ای و دیدج یگدینامه تمس هب و ندرک لکوت و شنامهاو نیا اب و تسین یک اب و تسه یک اب

 .میوشیم هدنز هنوگادخ يدید و تیاهن یب قمع و ببس یب يداش و یگدنز

 

 

 ار دزد ره يدش لصاح نتخیوآ نینچ رگ

 نز و درَم ،مَلاع هلمج یتشگ دزد یصیرح زا

 

 1949 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 دوصقم میدرگرب و مینک شنامهاو هنارایشه دعب و میوش هدینامه لوا هک هدوب نیا حرط هک میوش هجوتم یتقو

 مینادیم مهم ار هظحل ره یهاگآ نیا زا دعب و دوشیم هدنز ام رد ربص و رکش و دوشیم راکشآ ام رب یگدنز یلصا

 .میهدیمن جرخ هب یسیسخ اه یگدینامه نتخادنا يارب و

 
 تسه هک یتامارَک رتمک نتخیوآ نیردنا

 ندش یقاب دبا ات و تسندروخ ناویح ِبآ

 

 1949 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم



 

 تسا لک درخ اب ندش یکی و ادخ هب ندش هدنز دسریم ام هب هک يزیچ ،هدینامهاو دعب و میوشیم هدینامه یتقو

 بارطضا و یگدرسفا و هدنیآ و هتشذگ زا نتشگرب ،دهدیم ام هب ار تیاهن یب قشع و ببس یب يداش سح هک

 و ،دهدیم ار اه نداد تسد زا يارب ندیسرتن ای و گرم زا ندیسرتن ،دهدیم ار توکس و شمارآ و هظحل نیا هب

 .ینیب مدع و هنوگادخ یترابع هب

 

 
 يدزرب اقنع هب رگ تعمش ِزوس ِّینشاچ

 نگل رد يداهن رس ،يدادب هناورپ وچ رَپ

 

 1949 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 دشاب دص رد دص لکوت اب و کش نودب و دراپسب یگدنز هب ار شدوخ و دشاب میلست و دنک ییاشگاضف هک یناسنا

 شیاهرواب و اه منادیم ،اه هتسناد ،شناد زا دوشیم هجوتم دنادب ریخ و یگدنز يزاب ار دیآیم شیپ هک هچ ره و

 هنوگادخ و مدع دید هک لیصا دید نیا اب و تسا قیمع یقشع و ببس یب يداش و تیاهن یب سنج زا و تسا رتارف

 .دربیم رس هب يزور هنابش شمارآ رد هدجس و رکش زا یتلاح رد تسا

 

 هدکتب رد یتعاس دمآ وت ِعنُص ِتروص

 نَمَش دش یم تُب هاگ ،مَد نآ دش یم تُب نَمَش هَگ

 

 1949 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 رادیدپ نوکس و ببس یب يداش تروص هب ام قیرط زا یگدنز دیآیم یگدنز ام زکرم رد یتقو ییاشگاضف اب

 میوش هجوتم رگید ام هک ییاج ات ینعی ،تسا نیمه تشگزاب و ییاسانش نآ زا دعب و ندش هدینامه تلع و دوشیم

 ینعی اه هتساوخ و راکفا و تاقافتا و اه یگدینامه نتفرگ يزاب و تسا یگدنز هب ندش هدنز مهم و تسا سب درد

 یب و یلاب کبس هب لیدبت و دنک دازآ هناورپ نوچمه ار ام لصا و هنک راک ام يور ات ناکف نک هب نداد هزاجا

 مینک زاب اج ادخ يارب دیاب ام و دیایب ام زکرم هب دهاوخیم ادخ ینعی ناکف نک و اضق هک میشاب هجوتم دیاب ،یمرف

 ،مشخ ،عمط ،صرح ،علو ،نتساوخ ره ربارب رد الثم تسا هنارایشه درد و یگدینامه ندنک مزلتسم نیا هک

 يداش و توکس و شمارآ لک درخ ات هتشاد زیهرپ و ربص يزیچ ره و نتشادن او رفنت ،هسیاقم ،تداسح ،ییامندوخ

 .میوش یم هاگآ رکش و ربص يورین زا ام  دوش هبرجت رگا نیا و دهدب ام هب ار ببس یب

 



 

 بیلص رب دمحا ِتعَن دش یم شقن ینامز ره

 نَثَو زا اراکشآ دندینش یم تدحو ِّرِس

 

 1949 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 هتخیر یگدنز ام نوریب هب نورد زا و میوشیم یگدنز دوخ سنج زا ام یگدنز هب دص رد دص لکوت و میلست اب

 ام رگا و دهدیم نامناشن ار ضابقنا و مغ و درد و دناشکیم اه یگدینامه و ناهج هب ار ام یهاگ هتبلا و دوشیم

 لیدبت شدوخ اب ندوب یکی و لوا لصا هب ار ام یگدنز میهد همادا ار میلست و میشاب گنز هب شوگ و رایشه

 ،میدرگیمرب دوز و مینیبیم ار يزاب  میشاب میلست رگا و ،هدناشک ناهج هب ار ام و هدمآ شیپ هک یقافتا الثم دنکیم

 میشاب هتشادن عقوت هکنیا و نتشادن روضح روصت نهذ اب ینعی ،یلاب کبس و یمرف یب هب مرف لیدبت يزاب ینعی

 .ام لیدبت يارب ناکف نک ندرک راک زا میشاب هتشاد رکش و مینادب کین ار قافتا هکلب داین شیپ قافتا

 

 تفگ و تشگ هراوس لد رب نتخ ِبوخ يا تقشع

 نَتُخ ات ار نتخات دیابب بَکرَم نینچ نیا

 

 1949 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 هدنز لوا لصا هب و هدش يرایشه رب راوس يرایشه ،میوشیم مهاب يزاوم و هدش یکی یگدنز اب ام ییاشگ اضف اب

 و شیاه منادیم و نم هلیسو هب یگدنز ندش فلت زا يربخ هک ییاج میوریم یهلا و ییاتکی ياضف هب و دوشیم

 ،زیهرپ ،ربص ،رکش ،ییاسانش ،میلست ،دص رد دص لکوت مزلتسم هتبلا هک میا هدرک ادیپ تاجن و تسین يوزج لقع

 زا ندش هدایپ ینعی ،تسا ندرک بوخ و دب و تواضق نودب و طرش و دیق یب شریذپ و هنارایشه درد ندیشک

 سوه و اهردخم ای و ءایشا و ماسجا زا ندش هدایپ و هسیاقم و تداسح ،ییامندوخ و یبلط هاج ،عمط و صرح

 .هدننک کشخ و ارذگ و لفآ ياه يزاب

 

 

 متفابرد اههنتف اب ،دَتِس ملقع وت روش

 نَتِف اب ار نتفاب دیابب یلقعیب و روش
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 هتساوخ و يوزج لقع دعب هب نآ زا و دوشیم راکشآ ام رد میلست و ییاشگاضف اب یگدنز هب ندش هدنز قوذ و روش

 دوشیم تیمها یب نارگید و دوخ زا لرتنک و عقوت و هدش هدنز ام رد دص رد دص لکوت و دنزابیم گنر شیاه

 و تینما سح يزیچ ره نداد تسد زا ای و يزیچ ره نتخیر ورف اب و مینیبیم یفاک ار یگدنز و ادخ تیاده اریز

 یگدنز لگنج هب لیدبت میدوب هتخاس یبلط لامک اب هک یعونصم كراپ زا اریز دنامیم اجرب اپ ام قمع و نوکس

 .میدش

 

 
 دمد یم رد نم هب نکیل ؟اجک زا رعش ،اجک نم

 ؟نَسمیک یه :مدیوگ ،دیآ هک یکرُت یکی نآ
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 مرف یهاگ ؟میتسه یک میسرپب دوخ زا ام هک  ینعی نیا و هنکیم راک ام يور ادخ فرط زا ناکف نک و اضق

 تمواقم رگا ؟درد و یگدینامه ای میتسه قشع و ادخ سنج زا هک میوشیم لاوس یهاگ ،یمرف یب یهاگ و میوشیم

 روبص و اشگاضف و میلست رگا و ،لرتنک و سرت و تواضق و فیصوت و منادیم طقف و درد و ینهذ نم ینعی میراد

 نتفگ هلب و ربص ،رکش ،نامیا ،لکوت ،میلست مزلتسم نیا و یگدنز اب ندوب یکی و یگنوگادخ قیال ،هدننک زیهرپ و

 .ادخ هب

 

 
 ؟یک ِّیمور ؟یک ِّیگنز ؟یک کیجات ؟یک كرت

 نَلَع و  ّرِس وم هب وم دناد هک یکْلُملا ُکِلام
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 رد و دندرب دای زا ار نیا ینهذ نم اب یلو دنتسه ادخ همه لک و اهناسنا همه و دیفس و هایس و کیجات و كرت

 هب و نوریب رد هچ هناخ رد هچ دوخ اب هچ دنتخادرپ گنج هب یشناد و يرواب و يرهاظ ،يا هقرف ،یحطس فالتخا

 عضاوت و حلص ،قشع هب لیدبت میلست اب دنوش هجوتم یتقو و تسا یکی همه نطاب هک دندرب دای زا و یعمج تروص

 .دنراذگیم ناشدوخ يور ار هجوت و نیبرود دعب هب نآ زا و دنوشیم یکی و هدش

 

 

 تسیک رعَش ِنورد ات و رعِش تسرعَش هماج



 نَک هماج ِوید هک ای و  بیز هماج  ِروح هک ای
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 یگتسب نیا و دننک لصو ادخ هب ار ام دنناوتیم و دنتسه یگنوگادخ و تفاطل سنج زا دنیا یم ناگرزب زا هک یتایبا

 ینهذ نم میشاب تمواقم رگا و ببس یب داش و لیدبت میشاب میلست رگا ،هزیتس ای میشاب میلست ام هک دراد نیا هب

 .درد و

 

 

 

 میشک رب رد ار روح و میشکرب رس زا شرعَش

 نَلِعاف نُتالِعاف نُتالِعاف نُتالِعاف
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 نتخادنا و ینهذ نم سابل ندروآ رد اب نیا و تسا نطاب مهم تسین مهم ام ییامندوخ و يزاس تیصخش و سابل

 دص لکوت ،رارکت و تموادم ،ربص ،رکش ،میلست مزلتسم دوخ هک يرایشه زا ندش رایشه ینعی دوشیم نایامن نآ

 تواضق و اه منادیم و اه کش و اهلاوس و اه هژاو و راو لسلسم راکفا و تیلوغشم دوخ و حطس ندرک اهر و دص رد

 .تسا یگدنز هب ندش هدنز هک یلصا فده هب دهعت طقف و اه ندرک دب و بوخ و اه

 

 همه زا ساپس اب

 نارهت زا یلع


