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 یتی"ب( مزی"مآرد کا"خ ا"ب ر"خآ اج"ک ه"ب دو"خ ا"ت دراد م"لد نو"خ رد مش"چ ق"یاق"ش ت"شد د"ص
 )هیاس .ا .ه »دیشروخ« رعش زا

 »رهم ۱۰ تیاس« ٔهیریرحت

 نم مدیسرتن گرم زا زگره
 ملد دیزرل هک زورما رگم
 ناویک اب متشاد
 مدرکیم لد درد
 هاگان دمآ مدای
 .منم هدنکارپ عمج نآ زا هدنام نیرخآ

 رد »شدی""""""شرو""""""خ ه""""""یا""""""س« ،یگ""""""لا""""""س ۹۵ رد ،۱۴۰۱ لا""""""س ها""""""م دادر""""""م ۱۹ داد""""""ما""""""ب رد
 ه"""""ب ه"""""ک وا .ت"""""سوی"""""پ »هدن"""""کار"""""پ عم"""""ج« نآ و »ا"""""ملآ« ه"""""ب و در"""""ک بور"""""غ »ناوی"""""ک هرات"""""س«
 و ت"""""شاد ی"""""ئالو"""""ط د"""""ی لّزغ"""""ت م"""""ه و ی"""""یامی"""""ن رع"""""ش رد م"""""ه ،د"""""یزروی"""""م قش"""""ع یقی"""""سو"""""م
 زا یراخت"فارُ"پ و گرز"ب هنیجن"گ وا نت"فر ا"ب .دو"ب ما"نه"ب یزادر"پهح"یر"ق و مّل"سم ی"یار"سلز"غ
 ی"یا"هی"ناو"خرع"ش و ،دنم"شزرا یا"هو"گوتف"گ و ا"ههب"حاص"م ،را"گد"نا"م یا"هه"نار"ت ،راع"شا
 و ،ی""سرا""پ بدا و رع""ش ه""ب نادنم""قال""ع ی""مام""ت و نار""یا مدر""م یار""ب ، شدو""خ یاد""ص ا""ب
 .تسا هدنام ثاریم هب نهیم یتنس یقیسوم

 ،یسم""ش ۱۳۰۶ لا""س ها""مدنف""سا مش""ش رد ه""یا""س .ا .ه ه""ب بقل""م ،جاهت""با گن""شو""ه ری""ما
 ،ی"نات"سری"بد تالیصح"ت زا یشخ"ب و ی"یادت"با تالیصح"ت زا س"پ .د"مآ ای"ند ه"ب ت"شر رد
 ندم"""ت نات"""سری"""بد دراو و د"""مآ نار"""هت ه"""ب هط"""سوت"""م م"""جنپ سال"""ک زا لیصح"""ت ه"""مادا یار"""ب
 دو""خ رع""ش ه""عوج""م نی""لوا ،یزاری""ش یدیم""ح ید""هم ا""ب ی""یان""شآ زا س""پ و نار""هت رد .د""ش
 نیم""""ه زا .در""""ک ر""""شتنم ،یسم""""ش ۱۳۲۵ لا""""س رد »ا""""ههمغ""""ن نیت""""سخن« ِناون""""ع تح""""ت ار
 لا"""س رد و یل"""لو"""ت نود"""یر"""ف ا"""ب وا یت"""سود و ی"""یان"""شآ م"""ک م"""ک نار"""هت رد ه"""ک ت"""سا لا"""س

 لا"""س رد ر"""تدع"""ب و ی"""نار"""هت نیس"""ح ،اب"""ص نسح"""لاو"""با ،را"""یر"""هش نیس"""ح دم"""حم ا"""ب ۱۳۲۷
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 دو"خ رع"ش ه"عوم"جم ۱۳۳۰ لا"س رد ماج"نار"س و .دری"گی"م لک"ش رو"پردا"ن ردا"ن ا"ب ۱۳۲۸
 ،ناوی""""ک یض""""تر""""م ا""""ب وا یک""""یدز""""ن و یت""""سود و د""""نا""""سری""""م پا""""چ ه""""ب ار »بار""""س« ما""""نه""""ب
 ،یدور"ها"ش لی"عام"سا ،ی"نابی"ش ر"هچون"م ،ول"ما"ش دم"حا ،ی"یار"سک شوای"س ،جی"شو"یامی"ن
 .ددرگیم زاغآ ثلاث ناوخا یدهم و یرهپس بارهس ،دازخرف غورف ،یریشم نودیرف

 ر""شتنم ار »قش""م های""س«رع""ش ه""عوم""جم لوا پا""چ ،ریب""کری""ما تاراشت""نا ۱۳۳۲ لا""س رد
 .دراد هارم"هه"ب ار را"یر"هش دات"سا زا یاه"مدق"م و ناوی"ک یض"تر"م زا یت"شادا"ی ه"ک دن"کی"م
 تای""""لاز""""غ هد""""نری""""گر""""ب رد ه""""ک »قش""""م های""""س« یا""""هه""""عوم""""جم لا""""س نام""""ه رد و ه""""مادا رد
 ه""عوم""جم ۱۳۳۴ لا""س رد .د""با""یی""م راشت""نا »ریگب""ش« رع""ش ه""عوم""جم سپ""س و د""شا""بی""م
 م""نا""خ ا""ب ه""ک ت""سا ۱۳۳۷ لا""س رد هر""خالا""ب و د""سری""م ر""شن ه""ب »نی""مز«راع""شا بختن""م
 ،ناوی"ک ،ادل"ی یا"هما"نه"ب د"نزر"ف راه"چ جاودزا ن"یا ل"صا"ح و دن"کی"م جاودزا لایک"یا"م ا"ملآ
 .دشابیم هواک و ایسآ

 :دیوگیم »دوب هراتس ناویک« رعش رد وا دوخ

 ۀریLLLLت تLLLLشوLLLLنرLLLLس اLLLLب ،اLLLLّما دنلLLLLب باتLLLLفآ دازمLLLLه ،مLLLLیدوLLLLب شLLLLتآ داژLLLLن زا اLLLLم«
 اLLب نLLم ،تLLفر هرارLLش نوLLچ وا ،میتLLخوLLس دادیLLب ۀروLLک نایLLم یرمLLع ،رتLLسکاLLخ
 دیLما ،کانمLغ ِبLش نLیا زارLف رLب اLت ،دLش هراتLس ناویLک ،مدLناLم رتLسکاLخ بیکLش
 هتLسخ دیLما تLسد ،ادلLی بLش نLیا مامLت رد نLم ،... ،دراد هاگLن اLم اLب ار ینLشور
 ،ادلLLLی بLLLش نLLLیا مامLLLت رد نLLLم ،متLLLشاذLLLگیLLLم وا نLLLشور یاLLLهتLLLسد رد ،ار دوLLLخ
 »... .متشاد مرگ وا ۀراتس وترپ زا ،ار دوخ یباتفآ نامیا

 رد ه""""ک وا .د""""نا""""م مر""""گ وا رد م""""ه تای""""ح هظ""""حل ن""""یر""""خآ ا""""ت ه""""یا""""س ی""""بات""""فآ نام""""یا ن""""یا و
 ا""""ب ی""""ناو""""ج زا""""غآ رد و ۱۳۳۰ ه""""هد یا""""هلا""""س رد ،نار""""یا هدو""""ت بز""""ح تی""""لاع""""ف مر""""گا""""مر""""گ
 ،دو"""ب هد"""ش د"""هع م"""ه و ان"""شآ نار"""یا ۀدو"""ت بز"""ح ا"""ب و دو"""خ یاق"""فر ر"""یا"""س ،ناوی"""ک یض"""تر"""م
 رد م"ه و ی"گد"نز رد م"ه و درک"ن لود"ع دو"خ د"هع زا ی"گد"نز رد ه"چ و رع"ش رد ه"چ ز"گر"ه
 رد ت""کر""ح زا سار""ه و تالکش""م زا ندز مد وا .ت""شا""ک دی""ما رذ""ب ت""سناو""تی""م ا""ت ،رع""ش
 ی""مد یورو""ش ری""هام""ج داح""تا ی""شا""پ ور""ف ا""ب هچ""نان""چ .ت""فا""تیم""نر""ب ار ور شی""پ خالگن""س
 را"ب ر"ه و د"نا"م راوت"سا ش"یو"خ ی"ناس"نا ت"یا"غ ه"ب نا"مرآ و دو"خ نامی"پ و د"هع ر"ب و د"یزرل"ن



 تراش"""ب ار ول"""ج ه"""ب ت"""کر"""ح و دی"""ما ،دن"""موری"""ن و ناور ، اوی"""ش ی"""نا"""بز ا"""ب دو"""خ راع"""شا رد
 دیLما ،شاLب هدLنور ،دLنزیLم گنLس هLب رLس هرد بیشLن رد هLک دور ِناسLب« . داد
 .»شاب هدنز ،تسین هدرم ز یزجعم چیه

 تب"سان"م ه"ب دو"خ تیل"ست مای"پ رد ،ن"یذآ ه"ب ،هدازدامت"عا دوم"حم د"نزر"ف ،هدازدامت"عا هوا"ک
 زا ؛ت""فر م""ه ه""یا""س «:د""سیو""نی""م »ش""یاق""فر« و وا زا قی""قد و ا""یو""گ ه""چ * »ه""یا""س« تو""ف
 و را""کاد""ف یل""سن ؛ی""عامت""جا ت""لاد""ع و ی""مدر""م یا""هنا""مرآ ه""ب دقتع""م یل""سن یا""هن""یر""خآ
 یا"""""تدو"""""ک لا"""""س ،۱۳۳۲ ا"""""ت ۱۳۲۰ یا"""""هلا"""""س یا"""""هه"""""سام"""""ح ه"""""ک یل"""""سن ؛را"""""کر"""""ُپ و قال"""""خ
 ماد""عا ،د""ند""ش ی""ناد""نز ،د""ندر""ک یرا""کاد""ف م""ه نآ زا س""پ و د""ندر""ک قل""خ ار ،یت""سیلا""یرپ""ما
 ش"""تآ ه"""ب راوه"""ناور"""پ نانچم"""ه و د"""ند"""مآ نآ زا دع"""ب و ۱۳۵۷ ی"""مدر"""م بالق"""نا ا"""ت و د"""ند"""ش
 یرک"ف ،یرن"ه ،یگن"هر"ف یا"ههنی"مز هم"ه رد ه"ک یل"سن ؛ مارت"حا ل"با"ق رایس"ب یل"سن ؛د"ندز
 د""ند""ش ناش""خرد یاهق""با""س و ه""یا""مر""س و د""ندز ار دو""خ ما""ن ر""هُم ،ی""سای""س و ی""عامت""جا و
 و ت"""شاد رار"""ق جوا رد رع"""ش ل"""ها روا"""ب ه"""ب و دو"""ب هل"""فا"""ق ن"""یا زا ه"""یا"""س .نار"""یا تل"""م یار"""ب
 .»درشف یاپ هدش یط ینامرآ هار تیناقح رب زین هراومه

 رار""ق جوا رد یوتح""م و مر""ف رظ""ن زا ی""یامی""ن رع""ش رد ه""چ و لّزغ""ت رد ه""چ ،جاهت""با رع""ش
 هدنک""فا »ه""یا""س« ،رظ""ن و هدیق""ع ر""ه ا""ب ،یرایس""ب نا""قات""شم ر""س ر""ب ور نیم""ه زا و دراد
 مال"ک ی"یاوی"ش رد ه"ک ت"سا لز"غ یای"ند مل"سم نا"گرز"ب زا یک"ی یرایس"ب د"ید زا وا .ت"سا
 یا"هیدرم"یا"پ د"یا"ب ،ی"گژ"یو ن"یا رد هتب"لا .دن"کی"م ی"عاد"ت ار ه"نا"مز ظ"فا"ح ،هی"فا"ق و نزو و
 ار ،راتف"گ و رادر"ک رد وا یت"سارور و ت"قاد"ص و ش"ندو"ب ی"مدر"م ،یقی"سو"م ه"صر"ع رد وا
 دادعت"سا و رن"ه ،ی"مدر"م و راوت"سا تیصخ"ش ن"یا ه"ک تف"گ ناو"تی"م .ت"شاد رظ"ن رد م"ه
 ۀ""""یا""""س رد ا""""ت هداد نا""""ما""""س ار ی""""کراب""""م ناک""""ما نین""""چ ه""""ک ت""""سا »ش""""ید""""نا نای""""نر""""پ ری""""پ«
 .دنروآ یور یهارمه و یلدمه هب یرتشیب و رتشیب نایناریا هدش هک مه شراعشا

 یا""""هداهنشی""""پ ا""""ب »ه""""یا""""س« راوت""""سا و هدا""""س نا""""بز یت""""قو ت""""سا دقتع""""م رو""""پ ردا""""ن ردا""""ن
 "ساس""""حا" ۀعط""""ق رد ار ن""""یا« .د""""یآی""""م د""""ید""""پ یرن""""ه یر""""ثا ،دت""""فای""""م را""""گزا""""س »امی""""ن«
 ر""عا""ش( "راو""لا ل""پ" ۀدور""س "یدازآ" رع""ش رد ی""عارص""م زا شتم""یز""ع ۀطق""ن ه""ک می""با""یی""م
 ت"سا یر"یوص"ت نین"چ زا و "ی"لا"خ فد"ص :ن"م رت"سب ر"ب" :ت"سا هدو"ب )یوس"نار"ف راد"ما"ن
 :تسا هدش هداز هیاس" رعش هک



 زLLیوآ ندرLLگ ،دLLیراورLLم نوLLچ وLLت و ،تLLسا یLLیاهنLLت کLLی یLLلاLLخ فدLLص ،مرتLLسب
 ... یرگد ناسک
 جوا ه""""ب ار نآ عوم""""جم ب""""سان""""ت و ی""""یاب""""یز ... ،ر""""ثا ن""""یا رد "ه""""یا""""س" ۀ""""نار""""عا""""ش تی""""قال""""خ
 .»تسا هدناسر

  ه"""صر"""ع رد نآ هژ"""یو شق"""ن و هاگ"""یا"""ج ،ی"""یامی"""ن راع"""شا و »ه"""یا"""س« لز"""غ ۀرا"""برد تبح"""ص
 ا"م زا شی"پ .ت"سا جرا"خ بلط"م ن"یا لاج"م زا ،ا"م نارود رد ی"سرا"پ بدا و رع"ش و رن"ه
 هنی"مز ن"یا رد ی"سرا"پ گن"هر"ف نارا"کرد"نات"سد و نارظ"نب"حا"ص زا یرایس"ب ا"م زا دع"ب و
 و هداد ماج""""نا یاه""""نالوئس""""م یا""""هشوا""""ک و ت""""شو""""ن دن""""هاو""""خ و هت""""شو""""ن یرایس""""ب ب""""لاط""""م
 و هد"""""ش وا یا"""""هرا"""""ک زا ه"""""ک ی"""""ناوار"""""ف لاب"""""قا ا"""""ب ،ت"""""سا مل"""""سم ه"""""ک هچ"""""نآ .داد دن"""""هاو"""""خ
 یدی""شرو""خ نوچم""ه هشیم""ه یار""ب ، ی""سرا""پ بدا و رع""ش ه""صر""ع رد نام""گی""ب ،دو""شی""م
 رد ه"ک م"ه یک"ی ،»ه"یا"س« ،جاهت"با گن"شو"ه شزرار"ُپ رایس"ب یا"هرا"ک زا .دیش"خرد د"هاو"خ
 ،ت"""سا رادرو"""خر"""ب ی"""صا"""خ تیم"""ها زا »ظ"""فا"""ح« نارادت"""سود صوص"""خه"""ب نای"""نار"""یا نی"""ب
 ن"""یا .د"""ش ر"""شتنم »ه"""یا"""س یع"""س ه"""ب ظ"""فا"""ح« ما"""ن ا"""ب ه"""ک ت"""سا »ظ"""فا"""ح« ناو"""ید حیحص"""ت
 .دراد ار عجرم مکح ،یرایسب ناسانشظفاح نیب نونکا مه باتک

 ی"عامت"جا یا"هی"نارگ"ن ه"ب شراع"شا رد »ه"یا"س« تارا"شا ه"ک د"ناهدیق"ع ن"یا ر"ب یرایس"ب 
 درو""""م م""""ه یقی""""سو""""م رن""""ه ه""""صر""""ع رد ا""""ت هد""""یدر""""گ ب""""جو""""م ،ی""""مدر""""م نا""""بز زا هدافت""""سا و
 وا ی"یان"شآ و و"یدار ه"ب »ه"یا"س« دورو ا"ب تف"گ ناوت"ب د"یا"ش ع"قاو رد .دری"گ رار"ق لابقت"سا
 یقی"سو"م ور"گ رد لد ی"کدو"ک زا ه"ک ار وا ،یقی"سو"م ه"صر"ع رد روش"ک ما"نه"ب نادن"مرن"ه ا"ب
 یر"پ یا و"ت« دو"خ ه"نار"ت نی"لوا ه"ک دو"ب نارود نام"ه رد و دروآ ناجی"ه ه"ب رت"شیب ،ت"شاد
 دات""سا ه""نادوا""ج یاد""ص ا""ب و ت""خا""س مر""خ نو""یام""ه یاب""یز رایس""ب گن""هآ ر""ب ار »ی""یاج""ک
 .داتفا اهنابز رس رب تعرسهب یماوق نیسح

 نوچم""""ه نار""""یا یقی""""سو""""م نا""""گرز""""ب و دی""""تا""""سا ا""""ب »ه""""یا""""س« یت""""سود ،نای""""لا""""س لو""""ط رد
 ز"""یور"""پ ،مر"""خ نو"""یام"""ه ،یدیه"""ش با"""هو"""لادب"""ع ،یفط"""ل ا"""ضردم"""حم ،نا"""یر"""جش ا"""ضردم"""حم
 ر""عا""ش ن""یا راع""شا ا""ت ت""سا هد""ش نآ ب""جو""م ... و هدازیل""ع ،یر""ظا""ن مار""هش ،نای""تاکش""م
 ن""یا زا و دری""گ رار""ق ناوار""ف یرادر""بهر""هب درو""م نار""یا یتن""س یقی""سو""م رد نخ""س ن""یری""ش
 مدر"م زا یرت"شیب یا"ههدو"ت ی"یان"شآ و هع"ما"ج رد وا راع"شا ذوف"ن شرت"سگ ه"ب م"ه ق"یر"ط



 ا""""ضردم""""حم دا""""یهد""""نز یاد""""ص ا""""ب ه""""ک »ه""""یا""""س« راع""""شا زا رگ""""ید یک""""ی .دن""""ک کم""""ک نآ ه""""ب
 هشیم""""ه یار""""ب ،ت""""خا""""س نآ یار""""ب یفط""""ل ا""""ضردم""""حم ه""""ک ی""""یاب""""یز گن""""هآ ا""""ب و نا""""یر""""جش
 زا یرایس"""ب یل"""ک رو"""طه"""ب .ت"""سا »دی"""ما یار"""س یا نار"""یا« هدیپ"""س دور"""س ،د"""ش را"""گد"""نا"""م
 ر""ه و ار""جا ی""نار""یا ما""نه""ب نا""گدن""ناو""خ ط""سو""ت جاهت""با گن""شو""ه یا""هه""نار""ت و لز""غ ،راع""شا
 .دناهتفای یصاخ هاگیاج ،ناریا یقیسوم رد دوخ توارط و فطل اب مادک

 لا"""س ها"""م دادر"""م ۱۹ رد ه"""یا"""س .ا .ه ،جاهت"""با گن"""شو"""ه دو"""جو عم"""ش ،ف"""سأ"""ت ت"""یاه"""ن رد
 وا ه""""ک اج""""نآ زا .د""""ش شو""""ما""""خ نا""""ملآ نل""""ک ر""""هش رد ی""""نات""""سرامی""""ب رد یدی""""شرو""""خ ۱۴۰۱

 ن"یا ه"ک ت"سه و دو"ب ن"یا ت"سرد ،نار"یا تل"م ه"ب قلعت"م و یل"م حط"س رد ت"سا یدن"مرن"ه
 ا"""ب اج"""نآ رد ا"""ت دو"""ش هد"""نادر"""گر"""ب ش"""ها"""گداز و نار"""یا ه"""ب ،»ه"""یا"""س« دات"""سا رکی"""پ ،ت"""نا"""ما
 ا""ب ه""ک ی""یا""هیگن""هآم""ه ا""ب ،»جاهت""با ادل""ی« شد""شرا د""نزر""ف مال""عا ر""بار""ب .دزی""مآرد کا""خ
 نام"""ه ــ )نار"""هت رد(»ناو"""غرا« ت"""خرد ران"""ک زا یو عییش"""ت م"""سار"""م ، هد"""ش ماج"""نا نار"""یا
 نآ یار""ب دو""ب یدارف""نا لول""س رد ه""ک ی""نا""مز ار ش""یاب""یز رایس""ب لز""غ »ه""یا""س« ه""ک یت""خرد
 .ددرگیم لقتنم تشر هب یراپسکاخ یارب اجنآ زا و دش دهاوخ ماجنا ــ دورس

 و ی""""سرا""""پ بدا و رع""""ش گرز""""ب دات""""سا ن""""یا نادق""""ف »ر""""هم ۱۰ ت""""یا""""س« ه""""یر""""یر""""حت تأی""""ه
 ناردت""سود هم""ه و نار""یا یگن""هر""ف هع""ما""ج ،وا ۀداو""نا""خ ه""ب ار نی""مز نار""یا گن""هر""ف راخت""فا
 ش""یاهب""نار""گ را""ثآ هم""ه و وا ما""ن ه""ک ت""سا یعیب""ط .د""یو""گی""م تیل""ست ی""سرا""پ بدا و رع""ش
 ار راه"ب نوگل"گ قری"ب ا"م« .دو"ب د"هاو"خ ه"نادوا"ج هدن"یآ یا"هل"سن و نار"یا مدر"م یا"هلد رد
 .»میرادیم هگن هدنز ار تناقیفر و وت نیگنر دای و میرادیم هتشارفارب

 زا ه""ک یرع""ش ه""ب م""ه و ،ش""لزن""م رد »ناو""غرا« ت""خرد ه""ب م""ه دو""خ »ه""یا""س« ه""ک اج""نآ زا
 رع""ش ا""ب ار بلط""م ن""یا ،ت""شاد ر""فاو یاه""قال""ع ،دور""س نآ یار""ب ناد""نز گن""ت لول""س نورد
 دو"خ »ه"یا"س« ه"ک د"ید دی"هاو"خ ار ی"یو"ید"یو ل"یذ رد .م"یر"بی"م نا"یا"پ ه"ب دات"سا »ناو"غرا«
 .نادواج شدای .دناوخیم ار نآ ،یفطل اضردمحم رات یهارمه اب

 ،ناوغرا
 نم هدنام ادج نوخمه هخاش

 ؟زورما تسا گنر هچ وت نامسآ



 ؟اوه تسیباتفآ
 ؟زونه تساهتفرگ ای

 تسا نوریب ایند زا هک هشوگ نیا رد نم
 تسین مرس هب یباتفآ
 تسین مربخ ناراهب زا
 تسا راوید منیبیم هچنآ

 هایس تخس نیا هآ
 تسا کیدزن نانچ نآ

 سفن هنیس زا مشکیم رب وچ هک
 دنادرگیم رب ار مسفن
 هگن زاورپ هک هتسب نانچ هر
 دنامیم یمدق کی نیمه رد
 روجنر یغارچ ز ییوسروک
 تسیناملظ بش زادرپ هصق

 دریگیم مسفن
 تسینادنز اجنیا مه اوه هک

 تساجنیا نم اب هچ ره
 تسا هتخاب خر گنر

 زگره یباتفآ
 مه یمشچ هشوگ

 .تسا هتخادنین همخد نیا یشومارف رب

 هدش شومارف شوماخ هشوگ نیا ردنا
 هدش شوماخ یعمش ره شدرس مد زک

 نمرطاخ رد ینیگنر داب
 دزیگنایم هیرگ
 تساجنآ مناوغرا
 تساهنت مناوغرا

 …دیرگیم دراد مناوغرا



 دولآ نوخ نینچ هک نم لد نوچ
 دزیریم ورف هدید زا مد ره

 ناوغرا
 راهب راب ره هک تسیزار هچ نیا

 ؟دیآیم ام لد یازع اب
 تسا نیگنر اهوتسرپ نوخ زا لاس ره نیمز هک

 ناگتخوس رگج رب نینچ نیو
 ؟دیازفایم غاد رب غاد
 نیمز نینوخ هجنپ ناوغرا

 ریگب حبص نماد
 سرپب دیشروخ هدنمارخ ناراوس زو

 ؟دنرذگیم مغ ۀرد نیا رب یک
 نوخ هشوخ ناوغرا
 اهرتوبک هک نادادماب

 دنزاغآیم هلغلغ رحس زاب هرجنپ بل رب
 ارم گنر لگ ناج
 ریگب تسد رس رب
 ربب زاورپ هگاشامت هب
 نازاورپ مه هک باتشب هآ

 دنزاورپ مه مغ نارگن
 راهب نوگلگ قریب ناوغرا

 شاب هتشارفارب وت
 ینم رابنوخ رعش
 ار مناقیفر نیگنر دای
 ؛شاب هتشاد نابز رب

 نم هدناوخان همغن ناوخب وت
 ... نم هدنام ادج نوخمه هخاش ناوغرا



 مارگلت زا هتفرگرب *


