
 ناتسود همه و يزابهش ياقآ انالوم بانج تمدخ مالس ضرع اب و ادخ مانب

 

  روضح جنگ 611 همانرب لزغ

 

 

 نوگبآ ِقاور نیز ینامز ره دیآ گناب

 نوُعِسوُم اّنِا َو اَهاَنْیَنَب اّنِا ِتیآ

 1948 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 زیهرپ تمواقم و هزیتس زا و مینیبب یتیعضو و قافتا ره تشپ ار ادخ تسد و میریذپب ار ،هظحل نیا قافتا ام رگا

 هب هک ییاهزیچ و اه یگتسباو زا ار ام یجوم لثم شیاه تشگرب و تفر و ندرک راک اب ناکف نک و اضق ،مینک

 مزلتسم نیا و ،میونشب ار ادخ و یگدنز يادص و میوش لصو ییاتکی ياضف هب ات دنکیم كاپ میا هدیبسچ اهنآ

  .تسا هظحل نیا هب تشگرب و یهاوخرذع ،رکش ،زیهرپ ،ربص

 

 
 ؟مد هب مد رهاظ شوگیب ار گناب نیا دونْش هک

 نوُحِیاَّسلا َنوُدِماَحْلا َنوُدِباَعْلا َنوُبِیات

 1948 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 ،ربص ،رکش ،نوکس ،توکس ياضف رد ینعی ،مینک تفایرد ار یهلا ماغیپ و لک درخ يادص نورد شوگ اب دیاب ام

 یتقو میتسه يدبا هظحل نیا رد و هبوت تلاح رد هک یتقو ینعی ، سرت نودب تاقافتا يارچ و نوچ یب شریذپ

 رب هظحل هب و مینکیم هبوت میتفر یمک رگا ای و میوشیمن هدیشک راکفا و ماسجا و ینوریب ياهزیچ تمس هب هک

 زا و میورن رگید زیچ هب يزیچ زا هک میشاب هجوتم ار هتکن نیا و )مدع(مینکیم کبس و یلاخ ار زکرم و میدرگیم

 زونه هک یسک ،تسا ماسجا رد زونه هک یسک ینعی ،ندوب نهذ ینادنز ینعی ندیرپ هگید یکی هب یگدینامه نیا

 تداسح و عمط ،علو و صرح ،نداد تسد زا سرت هک یسک ،تسا ییامن دنمشناد و ییامن يونعم و ییامندوخ رد

 هب دوخ تابثا لابند هب و تسا اه هتساوخ و راکفا قرغ ای و دنکیم تحیصن و لرتنک ار نارگید هک یسک ،دراد

 کی هب کی ار اهنیا همه راوید دونشیم ار لک درخ يادص هک یسک اما ،تسا فیصوت و عافد و حیضوت و نارگید

 ،توکس ،ببس یب يداش ياج و میدرب نورد هب هک يراوید ،تسا ادخ و ام نیب یعنام هک يراوید ،دنک یم بارخ

 .میدرک رپ راوید نیا اب ار یهلا زیچ ره و نوکس

 

 دیور رب ،ْجِراعَملا يِذ زا دینک لصاح نابدرن



 نوُعَمْجَا کِیالَملا َو ِهْیَلِا ُحوُّرلا ُجُرْعَت

 1948 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 ،زیهرپ ،ربص اب هک ینابدرن ،دوشیم ماجنا دهدیم سک ره هب دنوادخ هک ینابدرن اب رما نیا و مینک جورع دیاب ام

 زا نتفر الاب اب هک ینابدرن ،دربیم الاب هلپ هب هلپ ار ام تاقافتا يارچ و نوچ یب شریذپ و دصرد دص لکوت ،رکش

 و اه ترسح ،اه تیوه ،یگتخاس و بذاک ياه تیصخش ،ارذگ و لفآ ياه یگدینامه و هدش رتراب کبس هلپ ره

 ناهج هب دورو زا دعب ام ،دروایب نوریب نهذ هاچ زا ار ام و دنک كاپ ار اهنآ یگدنز ات هدرک ییاسانش ار يزیچ ره

 میدرک اهر ار بانط و میدرکن ار راک نیا هک میتشگیم رب دیاب و میسانشب ار ناهج ات میدش هاچ نیا دراو مک مک

 هب سپ ،دیایب ام کمک هب نابدرن ات میوش میلست دیاب الاح و میدرک طوقس اه یگدینامه و اه هتساوخ هاچ هت هب و

 اب ار نتخادنا يارب ندیشک هنارایشه درد و ییاسانش ار میتسین ام هک ییاهزیچ نآ و اه یگدینامه دنوادخ کمک

  .میوش هدنز دوخ لصا هب ات هتفریذپ رکش

 

 ؟لایخ راجن خرچ نابدرن دشارت یک

 نوُعِجار اَنْیَلِا ٌّلُک ِدَی شجارعم تخاس

 1948 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 اضق نوناق ،ریخ میهدب مه نارگید هب و مینک یپک ار نآ و میزاسب نابدرن نهذ اب میناوتیمن ام میشاب هتشاد هجوت

 نامدای و ، زیهرپ و ربص ،میلست مزلتسم هک دربیم ببس یب يداش و ییاتکی ياضف هب و هتسش ارام ناکف نک و

 راک رد تلاخد ینعی راک نیا و نارگید يارب هسرب هچ مینک تسرد میناوتیمن دوخ يارب یتح نابدرن ام هک دشاب

  .يرگید ندرک هارمگ یتح و دوخ ینهذ نم ندرک گرزب و یگدنز

 

 رکش و ربص هشیت هب وت يدرگن هدیشارت ات

 نوُرِباَّصلا اّلِا و ناوخ یم ورف اهاّقَلُی'ال

 1948 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 ار اهنآ و میهاوخیم یگدنز اهنآ زا و مینابسچیم ار اهزیچ یلیخ دوخ رود هب و زکرم رد ناهج هب دورو زا دعب ام

  ،میتسه ادخ سنج زا هک مینکیم شومارف ار لیصا دوخ و مینادیم تیوه

 

 راک دنوادخ هشیت هک اریز دوشیم عورش ام ياهدرد ،اهیگتسباو و اه یگدینامه نتخادنا و تشگرب يارب لاح

 مینکیم لوبق تیاضر اب و هنارایشه ار اهنآ زا ندش ادج درد میوش هاگآ رما نیا زا ام رگا و دنک ادج ار اهنآ ات دنکیم

 رب ام هب یتقو تفرگن لیوحت ار ام اج ره ای و عمج رد یسک رگا لاثم يارب ،مینکیم اهر ار تواضق و تمواقم و



 ندشن هتفرگ و ندش هتفرگ لیوحت و تسا بذاک نم و ینهذ نم يارب درد و ندروخرب نیا هک مینادیم دروخیم

 یب ار هدوب نآ تشپ ادخ تسد هک ار قافتا نیا و هدش تیمها یب میتسه ییاتکی هب نتسویپ هار رد هک ام يارب

 ،تحیصن ،ینارنخس ،یفارح دهاوخ یم یعمج و یسک روضح رد ینهذ نم رگا ای و ،میریذپ یم طرش و دیق

 عمط و صرح و سوه و لیم نیا ات مینکیم زیهرپ و ربص هنارایشه درد اب دنک هجوت بلج و ییامندوخ و ییامنهار

 ام زا دنوادخ مینک ییاسانش یتقو میتسین ام هک يزیچ ره یلک روط هب و دوش نکاس و تکاس زکرم و دوش هتسش

 .دنک یم شیادج

 
 وش میلست شوخ ،تسیک تسد هب هشیت نیا رگنب

 نوُبلاغلا ُنْحَن هک هشیت اب زیتسم هرگ نوچ

 1948 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 نیا زا رتشیب ات دهد تاجن اهنآ تسد زا ار ام ات دنزیم هشیت ام ياه نم هب تاقافتا و ناکف نک و اضق اب دنوادخ

 ،تسا ندیشک رتشیب درد و نادند اب شندرک زاب مینک رت روک ار هرگ نیا و مینزب روز ام رگا و میورن ورف اهنآ رد

 ام ندوب یکی ،لیصا و يدوجو تقیقح و دنتسه لفآ و ارذگ و يزاب تاقافتا و یناهج نیا ياهزیچ هک مینیبب دیاب

 هتشادن يزیچ از درد و بذاک تیوه زج ینهذ نم يدنمشناد و منادیم و ریبدت و رکف هک مینیبب دیاب ،تسا ادخ اب

 همه و همه اه نداد تسد زا سرت ،اه ندرک تحیصن ،اهندز صرح ،اه تداسح ،اه لرتنک ،اه هتساوخ ،درادن و

 و میریگیم رارق ییادخ مظن رد هک تسا سرت نودب وا هب ام لکوت و یگدنز درخ اهنت و دندرک رت تخس ار هرگ

  .دنوش زاب اه هرگ ات مینک لوبق تیاضر اب ار هنارایشه درد دیاب هتبلا

 
 نیمَیلا ُباَحْصَا یشاب ،ییآرب را دنچ ياهیاپ

 نوُقِباَّسلَا َنوُقِباَّسلَا ،دوخ ماب رب یسر رو

 1948 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 لیصا نارای سنج زا و میوش يزاوم یگدنز اب دیاب ببس یب يداش و ییاتکی و لوا لصا هب ندیسر يارب دیاب ام

 دشکب دوخ هب ار ام ناهج هرابود و مینک اهر میدش هدنز یتاجرد هب رگا هکنیا هن ،هظحل ره ینعی ریسم نیا و میشاب

 دنکن بذج دوخ هب ار ام نیمز و ناهج ات میور الاب و میشاب یگدنز نیتسار نارای ریسم رد ردقنآ هکلب ،دنک بذج و

 و تیاهنیب ياضف نامه هک میسریم دوخ ماب هب تروص نیا رد و دنکن رثا ام يور یناهج نیا ياهزیچ هبذاج و

 رد دص لکوت و ندیسرتن مزلتسم ،تسا تموادم و دهعت ،رارکت ،زیهرپ ،رکش ،ربص مزلتسم مه زاب و تسا ییاتکی

 زا هنرگو هدب حیضوت ،نک عافد تسوت اب قح گنجب دنیوگ یم ینهذ ياه نم و نهذ رگا یتح ،تسا ادخ هب دص

 اریز مینکیم کچوک ار ینهذ نم و مینک یم تفایرد ار ماغیپ توکس و ربص ياضف رد ام ،هریغ و یهدیم تسد

 یلام ررض ینعی ،دیوگیم ام يارب ار قافتا تشپ حالص یگدنز ،دنادیم دیوگب ینهذ نم قطنم هک مه ردقچ ره



 ،ادخ زا یلاخ و هدینامه زکرم ینعی ررض ،تسین ررض يزیچ هب ندیسرن ای و يزیچ نداد تسد زا ،تسین ررض

 تسین ادخ سنج زا هک يزیچ ره و لرتنک ،رفنت ،صرح ،ییامندوخ ،عافد ،حیضوت و دنکیم ربص هک یسک سپ

 راغ رد هک تسین ینعم نیا هب نیا هتبلا و ،لوا لصا هب ندش هدنز يارب هدنریگ تقبس ینعی دنک یم ییاسانش ار

 زا و ندیبسچن ینعی يدازآ و ندیبسچن يزیچ هب و ایند زا ادج یلو ایند رد ینعی هکلب مینک رارف ایند زا و میور

 تیاده و ندوبن نارگید و دوخ عاضوا نارگن و نتشادن يراک نارگید هب ،نتشادن عقوت ،نتساوخن یگدنز نوریب

 .ندرپس ادخ و لک درخ هب ار نارگید و دوخ

 

 

 آرب یفوص يا ،ینودرگ هناخ یفوص ز رگ

 نوُّفاَّصلا ُنْحَنَل اَّنِا فص ردنا آردناو

 1948 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 یگدنز يونعم ریواصت اب و دنک یم فیرعت دوخ ياه زیهرپ زا و دنزیم فال و تسا یفوص هنکیم رکف هک یسک

 رد دنادب دیاب دنک یم دوخ غیلبت ینعی دشک یم خر هب و دنک یم فیرعت نارگید يارب ار ریواصت نیا و دنک یم

 هنارایشه درد ندیشک اب و میدنب راک هب ار زیهرپ و ربص میدرک ییاسانش یتقو و میشاب نیا هجوتم سپ ، تسا نهذ

 دهاوخ یم ینهذ نم هک یعمج رد و مینک ناحتما الثم دوش یم مامت دعب یمک درد نیا و میرذگب ییامندوخ زا

 روضح هب نآ ياج هب هک مینیبیم دعب و مینک شوماخ ار دنزب فرح دهاوخیم هک یسوه و لیم ،دنک ییامن دوخ

 يداش اریز دنکیمن توکس نارگید ینهذ نم و ینهذ ینهذ نم ،دوشیم کچوک ینهذ نم و دوشیم هفاضا ام

  .دنربخ یب نآ زا و دندرکن هبرجت ار ببس یب

 

 نزب هللا َوْهَف ُرْقَفلا َّمَت سوک ،يریقف رو

 نوُهَقْفَی اَل ْمُهَّنِا زا شاب كاپ ،یهیقف رو

 1948 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 ییادگ تسد ندش ادخ سنج زا و رییغت ياج هب و ینکیم اعد دوخ يارب شمه یلو یتسه يونعم ینکیم رکف ایآ

 ندیبسچ يارب یتسه ندرک تسرد هلپ لابند هب ینهذ تیونعم زا ینعی نیا سپ ؟ینکیم زارد نارگید و دوخ يارب

 نارگید دنراد عقوت و دننک یم ییامنهار و ، ینارنخس ،تحیصن ، نارگید رییغت لابند هب هک یناسک ای ،ناهج هب

 ار دوخ ياه نم و ریواصت و دنوش كاپ ناشدوخ مه زاب و ناشدوخ مه زاب و ناشدوخ لوا دیاب ،دنشاب وا لثم

  ،دننک ییاسانش



 و شناد و میرادن ینارگن و لرتنک ای و میرادن رظن راهظا و هدیا و دناد یم ادخ طقف و مینادیمن هک میدید یتقو و

 دص رد دص لکوت و منادیمن و ربص ،رکش هار رد ینعی ،میتسین اهنآ هب دودحم و مینکیمن غیلبت ار اه لومرف

  .دوش یم ماجنا اجنآ زا لئاسم لح و دوش یم هتخیر ام رد یگدنز درخ و میتسه

 

 دوجس ردنا ملق نوچ و عوکر رد ینون وچ رگ

 نوُرُطْسَیاَم اب دنویپ ملق و نون نوچ وت سپ

 1948 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 هتشذگ تمالم و ترسح ،هدنیآ زا سرت ،هنیک ،ترفن ،مشخ ،تمواقم ،شنکاو ،هزیتس نتخادنا هب عورش یتقو

 هچ میسریمن گرم یتح یقافتا چیه زا و میور یم هدجس و عوکر هب و میوش یم کچوک مک مک ام ،مینکیم

 لاح رد دنوادخ اب و میدرک ادیپ قمع هک اریز ،اه نتشادن و اه ندیسرن و اه نداد تسد زا و اه ییادج زا هسرب

  .لک درخ و دنوادخ قیرط زا یگدنز نتشون ینعی دنویپ نیا و ،میندش یکی و دنویپ

 

 نوُرِصْبُی زا شیپ شاب رِصْبُی َفْوَس ِخوش ِمشچ

 نوُنِهْدُی شیپ ،؟تسیچ يراس مرن نهادُم وچ

 1948 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 و ینهذ ياه نم هشیم ثعاب دوخ لصا زا ندش رایشه ،میدمآ ایند نیا هب ببس یب يداش هب ندش هدنز يارب ام

 رگید رما نیا زا يرایشه زا دعب و دننکن ادج ادخ زا ار ام و دنراذگن رثا ام يور و دندزدن ار ام ناهج نیا ياهزیچ

 یتحیصن یتح ،کچوک يرظن راهظا یتح ،کچوک يزیچ یتح میوشن بذج يزیچ ره فرط هب و میریگن لش

 اب مٱوت هنارایشه درد ندیشک و دهعت و تموادم اب و ،کچوک یثحب ای و کچوک یعمط و صرح یتح ،کچوک
 لیدبت لک درخ دید و مدع و طاسبنا هب ار يدیلقت دید و ضابقنا و ینهذ نم ياه هتساوخ و لایما ،تیاضر و رکش

  .تسا دنوادخ يدبا و تیاهن یب ياضف ام ياج و مدع ام لصا مینادب و مینک

 

 هیف َبْیَر اَل زا وش ،روآ خیب هردس تخرد نوچ

 نوُنَملا ُبْیَر ِمد زا تگرب و خاش دزرلن ات

 1948 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 ،نتشادن اور ،ینیب مک رگید دنامیمن یسرت و دیدرت و کش رگید مینک ادیپ ار تیاهن یب قمع و هشیر یتقو ام

 غیلبت ،ییامن يونعم ،ییامن دوخ ای و دوخ و نارگید تمالم و رفنت ،صقن سح ،هلجع ،تداسح ،عمط ،علو ،صرح

 اریز درادن دوجو راوگان ثداوح و دنوادخ ملق زا سرت رگید ،دنامیمن یقاب نارگید لرتنک و اهرواب و دوخ فیصوت و



 درد ندیشک و تاقافتا يارچ و نوچ یب شریذپ ،زیهرپ ،ربص ،میلست اب ام و هدش نایامن یگدنز و ادخ تسد

 رتشیب ام ببس یب يداش زور هب زور و میدرک هدنز دوخ رد ار دص رد دص لکوت و میدرپس ادخ هب ار دوخ هنارایشه

  .دنوشیم دیدپان و کچوک ام بذاک ياه فیصوت و اه تیوه ،ینهذ نم و

 

 ٌفِیاَط َفاَط ز هتشگ هیس غاب نآ رگنب

 نوُمِیاَن ْمُه هتخوس ناشیا غاب ناشیا رکم

 1948 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 و دندیبسچ تاقافتا و مسج ،ناهج هب ادخ و یگدنز اب ندش یکی و میلست ياج هب هک یناسک ،میشاب رایشه لاح

 هک اریز دنریگ یم داریا یگدنز راک زا و دنراد زیتس رس نارگید و تیعضو و تاقافتا اب و دنهاوخیم یگدنز اهنیا زا

 تینما سح و تیاده ،لقع ،ورین ندش هتخیر زا و دننک یم درد زا رپ ار دوخ ،دنادیمن ادخ و دننادیم دننک یم رکف

 دنک ادخ و ،دنک یم هایس و دنازوس یم ار ناسنا رما نیا و دننک یم يریگ ولج دوخ زکرم هب ببس یب يداش و

  .دنوش رادیب اهنآ دناد یم حالص یگدنز هک يروط ره ای و ادخ بناج زا ییالب ای و قافتا اب يا هظحل و يزور

 

 ناتسود همه زا ساپس اب

 نارهت زا یلع


