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 ر�ول �و��ن

   ��ق و ا��د

 ق و ا��دـ�� � تـ�	رز�د�� �

  ن ���دـ�س ��ر �ــوان در �ـ� �ــ�

� 	ت�ن و د�ـن و �ـق ��روی �ـ

�	تـ�ق �ـد و ـ�� ا���  ودن ��

 ز �ــ�غ آرزو ـ�،ـــن اُر	ــ�ـ�ز�ــ

  دور ��%$ن #��ـت �� ر�" و رو

 ن�ور و )ـزل آ)ـ�ز �ـ �'ـر &ر

  ـن �ـ�ز �ن. ��-ـل �ـو آ,ـر �ـ+*

 وانـوا��ن آ��. ھ�ی ��س �,ـ�ر �

  وانـس �,ـ'ـر د�ـ��$� �رای �ـ�

 ـن ادبــــوز آ�ــ�ـــــ�ر آ�ـــاز ا�ــ

�ـبـد �ده �� آرـ�ـــون ,ـ�� دل ,  

 �ـدـ2 &ـ�ــران ��ــــ�د��ــر از �ـ�

  »ورد و ا�$�ر�د �3دـ���د , زھر«

�ـق را �� را�'ـ. �� ,ـون ���ت  

  �4ن �ـد 	ـر�و�ـتاز �ـرای ��ـ

�ـق را �� و*ل آذ�ـن �� �ـ��م  

 و#ــدت ���ــل �ـدو�ــن �� �ـ�ـ�م

ـ�ق ��-ـن �ـوق #ـر�ـت آورد  

  �ـرده را از �ـو �ـ. #ـر�ـت آورد

  ر�ـ�ــ8 ظـ�ـم و 	ـ�ـم را �ـر �ـ�ـد
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  ��" را در &ـ�ـش �ـردم 	ـر ��د

  ,ــ�:ــن و +ـ�	ـــد را ر	ــوا �ـ�ـد

  ـق ـدا�ـت وا �ـ�ـدره �ــ. �ـطـ�ـ�

  رأی �ـــردم �ـ�زی #ـ�ّ�م ��ـ	ـت

  �-ـر <ـو�� از �ـرای �ـ�م ��	ـت

  ��	ت ��" �ذھـب و 3وم و �ژاد

�ـم د��ـ���ـوری و طـرح +ـ	�د#  

  رزم �ـ� �ـ� �ـ��$�ن 3ـدرت ا	ـت

  از �ـرای اّ�ـ%ـ�ق و ,ـد�ـت ا	ـت

  ز�ـر �ـ�A ظ�ـم ر+ـ�ـن �ـ� روا	ـت

  م ,ط�	ت��زی و *�ر �� ظ��ـ

 دـرز�ــد آدم �� ��ـــم �ـ� +ـ*ـ,

  ـم �ـ� ��ـدـق �ـ�ھــــو � وزآر

 ور �قـت �ـد از د��)ـ�� ر���

  وای طور �قـ�د در دل ھ�� �ُ 

 �ـدــرد ,ـ��� ���ـروی ,ـ ـر زـ	ـ

  ��� ��ـدـ�ـن #�ـ�ــ�ن و �ــن �ـ��

 م آوردـت و ���ــر و#ـ��$ـ�ـر 	

  م آورد�ـــــآ�ــش و &ـــوBد و دژ,

 نـد در وطــم ��س و ���ـ. &��ـ�,

  ـنــ�غ و <ـ�ـ,ــ�ر �ـ�رد در دل �

 �دـ���� ـ�4�ـ. ھــ�ی �ــوم ��ـط

  �ـدــ��ـ� �ـ�ــ. ـ�ـ�ن و �ـ�ه &�ـ-

 ردار ,*مـوه از �ـ�دل �دارد �ـ
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  �� در ��ر ,*م <ـون ����د �-ر

 �ـ� �ـرای ھ�ـد�ـ$ـر �ـ�ری �ـ�ـ�ـم

  ���م ��C و �ـردم را )�,ـواری

 �$�ر �ـقــد در د�ـت ـ�ـر ��ـ��

  -ـر و د�ـ�رــذ�ـ8 �ــدر ��ـ��ـ� �ـ

 � ,ـوش ���ـ�ران ر�ـ��. �ــدل �

  �,ـوش ���ـ	ـرده و �ـ�D را ا+ـط

 �س آوریـ�ـق و آروز �ـ�ـ�ی 

  � ر+ـت وا&ـس آوریـ. �ـر �ـآ�ـ<ـ

 ت 	,�ور,��را	تـ,��. در د	

  از زوروزرا	تزو��رـدر�ش ا+ـ3

���دـم را �ــو 3ــدر 3ـ� #ـر�ــت� 

  دـ�ـ�ــ�ـ�ـ� د	ـــِت آزاِد َـَ�ـــم را

 	ت�ل ا" و3�ب �� �-روطن 	�

  د�� �� �ـق دور ��طل ا	تـز�

 د ��دـ�ـد و ,ـرد �ـ�و�ـ�ـق و ا�

  �دـور��ـد �ـ	ـ&-ـردل �ـ. و , در

***** 

  �ر���ن دل

  و+� و �ـق در ذا�م �-ـ�ن ا	ت

  	تازا�م دل &ر از �ورو+�Gن ا

  ��ـ��ـ� در �-ــ�د �ـن دو ر�$ـ�

  ز��ن �ن د�ـم را �ر��ـ�ن ا	ت

  



www.goftaman.com 

  ر�ول �و��ن

  ز�م وطن

  � �دهـب و ر�ـر�ـ�ل و +ـر <ـ�ـ��-ن ا	

  دهـ� �ـطـ�د و ,ــ	ـ� دروغ و +ـ��ـر�ـ3

  �رو��نـر��ک و ھـرو	س �ـ8 &ـ��ر,��

  دهــ� �ـــ�ـ�+ـدۀ �ــ�ـ�ـ�ــط 	ـــ4ــآری +

  تـب #��م ظ��م ����ده ا	ـ�ـر#�� �. 3

واطف �دا �دهازدل و داد و �-ر و  

  &و�د و K و دا�ر و ��دار #��م ا	ت 

  �ق وطن �� �-� �دهـو  	ودای ,�ق

  ھ� �ر+��د �وق از د��غ و �	�� ز دل

  م و درد و زا �دهـو�� �. روز ���ـ�

  3رار و وده �ود ,ط �روی آب3ول و 

  � �دهـ)وم و ـ. و ��ـ�ـ�ـم و +ـدوران وھ

  <�" 	��	ت �ده ا	�ر�ق و*%� �. 

 و+� �ده3#ط� �-رودل *,ره 	�" و

  ا,ـMص و اـ���د ����ـد �. �س د�$ر

  دزدی و 3ـ�ـل و )ــ�رت �ـ�� �ـ&ـ� �ده

  و 3وم و ز��ن و 	�ت ز�ر��م �ذھبدر

  �ده ت و ظـ�ـم و �ـ%ـ�� و �ـ���ــ�� ا��

  �. ��وره ���ن ,ون ,ورد ھ�وزـو 	ـد�

  � �دهـ�ت رھـC و#ـو�ـM و �ـر �ـ�ـ�

� ��  ��د ر+ت .ـ&ول و ز��ن و Nروت �

  دا �دهـردم �ـد و �ـر �ـران &ـ�ب 	ـ�
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  ��'� �رای 3درت و <و�� ���د �Mش

  M �دهـ. و ��" و �ـ�ـ�ـ�ر �ـن ا	ـ��-

  ن و دا��ر ز�د ��Cـز�ـن �ـم وطـز,

  �. <ون 	رط�ن �� دوا �ده آھ� ��م

  &ر ,طر�ن ـ	�. در دل �و+ـ�� ��ـ��

  دا �دهـ�� , ر+ـ�. و ��. ـو	ـدر ��م �

  �. �ـ�ر و �ـ�وری ��ـود در وطـندا�ـم 

  وش �طف ,دا �دهـرا�ـ+ �ـو�� د�$ـر
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