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  ر�ول �و��ن

  

  ��ل �و و ��ن �وروز �ر ھ��ن ��رک ��د

�� و �ن و �رور، ���� و �ر�ر�� ھآ���� �وروز ��د روز�ران 
د�م ���ر �� در ��ی �
ی ا�ن و آرام��ب %$ر���� �وری از روی آ�ش �� "ر�د�م. در دا�ن �� ���را��د.  �رھ� � در �

�)ز�� �ر�ت �� ورز
�و��$ی � ���م ا�م. ��زه �� ا�دآور ����ش ��ود و �)ل و ��ت �ردد�م �
�د.  �وروزی � ز��ت ��ش �+رۀ ھ+ت ��ن�زۀ ��و%� ھی �وروزی و �ن ھی ��ر�ل از �د �

دا�ت. در  ���و %� �ور و 0/���� رود. ر�م ���و"زی و ر
ص و آواز د��ر�ن �ر�رد د�- 
 �رد�م؛ 
دم �� زد�م و از �راز ���2ل دوا�� ��1+ر ھری ��ده ھی ����  ھوای �وش �$ری �ر

ھن ھر�وا 5رق �� �د�م. در ز���� و 1+ی �وه د�وا�در ���م ا��ظر ����  ��ظرۀ 5روب %
ری$� �"ن ��د 7�ق  �ود�م؛ %و�ن �� از �وق در "�راھن ��� ����د�م. ھی "�(�د/داد�ن و 7

��; �ز�ن در �$ر  �ت در ��ن �وروز و ���� �ل �رخ "ک ��0�8د �ن و 87
� ��دان �+ر و ��
  �د.�زار �� ر��

دی ھ و ز�ده د/� ھ اژدھی ��و�ت، و0�ت و ��- ھ��  آه و ا��وس ���را دم ���د. د� ر �� 
��زی �$ر، رزدی �زان، �ر�ی ��وز و �ر�ی ز���ن ��+��� ���ده ا�ت. �ر�س در ��ن </� 

�ق در 5م �ران و 7ز�زان زرد �� ز�د. زاران �� �وگ �����. ار5و(�ان ��� "وش ا�ت. 
 ��- از �رس �1دان"ر��وھ
�دن از  �وچ �رده ا�د. �7د/��ن ��وش ا�د و ��و�ران  Aاز ��م ذ�

ن آزادی، 7دا/ت و ا���ت �� /رزد. �$ن، 
�8ن �� �ر�ز����د. د/$ی ز�ن و د��ر�ن از ��م  د
�
نت ��- ا�روزان و ���وزان �� �وزد. ��ط)� و ��$ن در آ�ش ر�/ �� د��ور دا7ش و ط

داران �ود�- �ی �د،�� �� ظ�م و ��م �� ���د و ��راث ��دن ��ری را �ر�د �� دھ�د. در ا�ن �
  ؟ا��7د ���د!آ/وده و ���� ا� �ز % و�� �ردم �� �ردا  ��$م،

���ون �د. �� ا��د آن روزی �� ا���ت، � ا�ن ھ�� �ل �و و ��ن �وروز �رای ھ�وط�ن "��ده و 
ن وطن در �$ران �ردد. %� �وش ا�ت �� �� ا�ن �Gر ھم �ظری ����آزادی و ا��)8ل %�%راغ 

  ���داز�د.

  

 ���ر �زان آ�ود

ن ا�تـ�ـن ز�ـن وطـده /�2ـر آ�ــ�$�  

  دان ا�تــ�ـد �ـ�ـ�ـ�ـ �ـ�� ھـ%�% دِ ـ�ـا�

  زد در دلــط داغ �� "ــ)ــ� �ـور </ـ�ـ�

ن ا�تـر�ـو�� ن �ـ�م از�ف دل �ـ��  
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  ر ار5وان �ون �%2دـی �ـ� ھـو�ـز �

  �ن ھرا�ن ا�تـ�رن و ��ـ�8ب و ��

�  دـر�ـA �� �ـد �1ـس �ـ+ـق از �ـ�ـ)ـ

ن ا�تـ�ـر�ـ� ام "ـ��ـس ��ـر�ـ� ه �  

  وطن آ�ش �ر و �س ا��ده در ز �ور

�  زان ا�تـر�ـن �ـ�دۀ �ل از %�ـ��م �ـ

  شـو�ـ�ـد از �ـ�ـ�ـج �ـت �ـ�ـده 
ـ�ـ�ـ�

  ران ا�تـوی روان �0ـب �ـر /ـ��وش �

  � ���ر ���تـ�ـ"�دار �ـد و �ـ�ـر �ـد� 

دز�ب �ُ و�وش 
د�� �رو���ن ا�ت��  

  ز�ـن �ـNـ�ـ� �ــر 7ـ�ـد/ـ�ب را �ـ�ـ�ـ�ـد


ـ�ـری در 
ـ+ـس آھــ�ـ�ـن �ـر�ـن ا�ت  


ـ)ـ�ـو�ـن �ـ�ـ�ـ� ��ـت د� ـر �ـد�ر  

  7ـ)ب ��ـ�� و �ـ��رغ "�ر "�$ن ا�ت

�ـ "ـر از ر�ــ� �ـر�ـ�ــن آد��ـوار�  

  دل ��و�ر و �ر5ـن 7�ـق /رزان ا�ت

  ��� �� دا�ِن 01را و �$�ران ���ت

  ز�س �� زوزۀ �+�ر و ��م �ر�ن ا�ت

ط �ـدۀ ��ر�- و �طرب ازدل ر�ت��  

 �)ـط �ـ�� ا��ـون و %رس و ��5ن ا�ت

�د��وش ��N% وای �ر�ط و %�- و�  

  �ـرود �رده 5ـزال 5ـزل �ر�زان ا�ت

  �$ــر �ـرم دل ھـی �ـن �ــزان آ/ـود

  �$رطرف � ری درد و5م �راوان ا�ت
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  �� �وگ ھ�وط�ن %�ـم دل �ود �و��ن

  ز ا�O دا�ن � "رز/Gل و�ر�ن ا�ت

  �ـروش و �ـذ�ــ� 7�ـق را �ـدزد�ـد�ـد

  و�دان ا�ت ز�ن �ردن 7�ق و 7ذاب

��  در�ـن �$ن "ـر آ�ـوب و ���� �ر �

  �دان ا�تـران و �ـ��� و "�O � ردِ ـ�ـ�
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