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  سرود خسرواىن آن آور ادی به
  یزدگردي ۱۳۷۸ ماهِ  وريشهر  روز، هبرام س،يپار  ﴾  ےبابك خندان  ﴿

   .ميساز زنده را یشاهنشاه رسود و ميبگذار کنار  را“رانيا یا”

 که بودم شگفت در رابزيد
 از را اهيرانيا توان یم چرا

 گانگان،يب  از یانبوه انيم 
. شـناخت پشت از حّىت 

 دانست ات ديد را شان هچهر که ستي ن  یازين 
 منهيمهم روند یم دور از که گروه آن که

 ،ميدار مهامن که ىئ ژهيو  یدگيمخ : هستند
 یزيچ مه یدگيمخ  نيا. ست ما ۀشـناسـنام

. یافرسدگ و شکست ۀنشان جز ستي ن 
 ىب ،یبندگ سال چهارصد و هزار ابر دنيکشـ 
 داشـته وانستت یمن نيا جز یفرجام گامن
 اب را ابزنده يۀروح  نيا دياب یروز اّما. ابشد

. کرد نيگز يجا یرسبلند و یوزري پ احساس
 نشي دروغ  ۀگون آن از یرسبلند از منظور

 برابر و گشـته ما انپسـند یخو که ستي ن 
 به خود درون در که هيپا ىب یادعاها اب است
 رسفراز مرد و زن. ميندار یابور نيکوچکرت  آن

 از که یفروغ: ندارند جزخواىنر  به یازين 
 آهنا یبرتر گواه تهناىئ به اتبد، یم شان چهره
 برابرشان در را رسها شاني ع ي طب  وقار و است
 را زيرازآم یوري ن نيا. آورد یم فرود به
  .دنديانم  ی م“فرّ ” ااكمنانين 

 یمن اندوه و مغ اب دانستند یم کين  ااكمنانين 
 ابزنده از فرّ . ديکشـ  خود یسو به را فرّ  توان
 که رود یم آنکس یسو به و ديآ یم بدش

 هيگر . اتزد یم هجان گرفنت یبرا رسودخواانن
 رسور و یشاد و است بردگان ِ آن از انهل و

  .آزادگان ۀژيو 

 ست،ي ن  باي  ز “رانيا” یا رسود ميبگو نکهي ا نه
 کند یجار چشامن در اشک که یزيآچن اّما
 ۀانل رسود، نيا. ساخت خنواهد فرمند را کىس

 یوري ن دنبال به که است یا خورده شکست
  .گردد یم قلىب

 حس گواه خود رسود نيا نوشنت داسـتانِ 
 یخوار درد که است ندهي رسا یرسافکندگ

 گل. دهد یم ابزاتب آن در را رانيا مردم
 جنگ در رانيا اشغال یسالها در گالب
 خوردن کتک شاهد هتران در دّوم، هجاىن

 رسابز کي دست به خواروابرفروش کي
 و افرسده را او چنان پرده نيا. بود اكىئيآمر 

 اجنمن دفرت در خالقى شيپ  به که کرد منقلب
 شان، عقده اميالت  یبرا و شـتافت مىلّ  موسـيقى

 اكغذ یرو به مه اب  را“رانيا یا” ۀانم انهل
 همرماه ۲۷ در ابر نيخنسـت یبرا و آوردند
 ۀدانشکد اتالر در) ١٩٤٤ (یزدگردي ١٣١٣
 دگاراي “رانيا” یا ،یآر. اختندنو  یافرس
 دست در نهيم که است شکست یروزها
 ديتبع  در رسشتش کين  پادشاه بود، دمشن
 اب. کرده شهي پ  را گانهيب  ینوکر مردمانش و مرده
 یم رتريد سال دو که نبود ها ابزنده ینوا نيچن

 روسها چنگ از را انجيآذراب ميتوانست
  .ميابزسـتان

 آواز ،ستي ن  رزم آهنگ“ رانيا یا”

 که درخشاىن نهيم سوگ. است یسوگوار
 به که یشکوه ،ميداد دست از وىل ميداشت
 اعرتاف ،یابر ،ميندار گريد و ميديابل  یم آن
 مهه نيا مينتوانست نکهي ا از خود یگيما ىب به

  . ميدار پاس را یبزرگ

 یرادهاي ا“رانيا” یا ،زين یقيموسـ  نگاه از
 جاىئ ات است دراز درآمدشيشپ . دارد فراواىن
 یم رس مهه ۀحوصل رسود، آغاز از شيپ  که
 به را شعر تيمجع  که ام دهيند اتکنون و رود
 آهنگ متير . ابشد گرفته رس ريتأخ ىب و هنگام
 “رانيا یا”. وىنياف  و است ُشل مه،

. را ارانيّ ع  نه د،يآ یم خوش را صفتان صوىف
 هپلواانمنان به تهنا  نه“رانيا یا” ورزشگاه، در
 سازد یم آلود مغ چنان را آهنا خبشد، یمن وري ن
 ىئ گوشه به کنند یم آرزو نربد یجا به که
 نيچن اب. دهند رس هيگر  زار زار ات روند
 شکستشان یسادگ به فشاني حر  ،ىئ هيروح 

  . داد خواهد

 لب  بر“رانيا یا” رسود کورش رسابزان اگر
 یمن فراتر مه پارس یمرزها از شاني پا داشتند،
. اببل و آشور یها وازهدر  رسد چه رفت،

 و خوار مشـىت ما از عرب لشگر افسوس،
 در اكريپ  و یداريپا یجا به که ساخته بزدل
 و ميده رس ونيشـ  ميدان یم هبرت ،یدشوار
 یدارو. ميبکوب واريد به رس وانگانيد مانند
 کردن حسيب  اب اّما است، هيگر  انميدردها

 گول را خود ،ميکن یمن درمان را یراميب ش،يخو 
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بانگ  ،یجا  یغـ    رود گ
  رود یروا  آن آور ادی 
 هجان به فومن دهِ  خندان در ىئ لكبه در چه
 ما فارس، رسوسـتان اكخ در چه ،ميابشـ آمده
 یرايشهر خود یبرا کدام هر نژاده انيران يا

 نايجر یپادشاه خون انميرگها در و ميهست
 ارابىب پرستش ،یشاهنشاه رسود. دارد

 یدرود کوبد، یم ما رس بر پُتک اب که ستي ن 
 یسو به شيپ  را ما که یرسدار به است

 دالوران نربد، دشت هپن در. برد یم یوزري پ
 نه خواندند، یم خرسواىن رسود انميجنگجو 

 و یداريب  یبرا پورشاني ش . “رانيا یا” ۀانل
 ۀمه. خودفراموىش و خواب نه بود یاريهشـ 
 یدهاايفر چه و درفششان چه شان،ي منادها

 بر یبرتر يۀما و بود زيشورانگ پرخاشگرشان،
 رانشهريا آن چگونه کردند یمن نيچن اگر. دمشن

 نيچن امروز ما اگر ساختند؟ یم را شکومهند
 شگفت در خود پسـىت از چرا ،ميکن یمن

 و دارد هباىئ زيچ هر هجان، در ؟ميابشـ
  .خواهد یم یسـتگي شا آوردنش بدست

  م  شا   جان ات سا 
نان از   م تا  ی  جان د

  م ا ی  ملک وارث ما
 ديوخورشـ ري ش درفش و یشاهنشاه رسود اب
 در و گذاشت ابوموىس بر پا ارتشامن که بود

 هريچ بودند، درمانده اهيسـي انگل  که آجنا ظفار،
 لرزه به را اهيعراق که بود فرّ  نيمه. گشت
 از که واداشت را نيحس صدام و انداخت
 یا” ۀانل نکهي مه  اّما. اهدخبو  امان شاهامن

 ،ميديبرچ  را ديوخورشـ ري ش و ميداد  رس“رانيا
 از که یصدام. ميافتاد یخوار چه به که ميديد

 ما در گريد که دانست د،يلرز یم ما ارتش
 ما بر رانيا دل ات شـبه کي و ستي ن  یفرّ 
 هشت و چهل در که یجنگ آن. برد ورشي

 ميرو بغداد ات و ميده نايپا ميتوانست یم ساعت
 ،ميزيآو  دار به را صدام اهياكئيآمر  یجا به و

 نايپا در و ديکشـ  درازا به سال هشت
 طارق برگ گاريسـ  جز نبود یزيچ رهاوردش

 راىنيا ۀقوزکرد ندگاني منا به شخندشي ر  و زيعز 
 زهر جام ات بودند شده داده ليگسـ  ژنو به که
 حىت اکنون. بنوشـند رهربشان یجا به را

 سه و ندي ايب  جنگامن به دخواهن یم مه امارات
 رسود اب که زيچ آن. ندري بگ ازمان را رهيجز 

 ابزپس ديوخورشـ ري ش درفش و یشاهنشاه
 خود دست  اب“رانيا یا” ۀانل اب ،ميبود گرفته
 ىئ گوشه در سپس و کرد ميخواه واگذار آهنا به
 دشـنام چه هر رفته، کردن هيگر  زار زار یبرا

  .ادفرسـت ميخواه گردون چرخ ۀحوال است

  م  ی   دار رو پ  ما
ن ر از دل رو   م  ی   پندا

نده   م  ی   تار از ر
 و کواته مه است، یرزم مه ،یشاهنشاه رسود
 نگرايمنا و روان فارىس اش ترانه. شادآور مه
 شاپور داي به که است یرسود. راىنيا ابور

 از شيب . خواندند یهپلو زساوار بنام و ساساىن
 و خاقاىن ،ینظام ،فردوىس ،رودىك سال هزار
 نيا ما رساجنام و بودند راهش به چشم حافظ
 یشاهنشاه رسود. ميبنواز که ميداشت را خبت
 یم پر را ابربد خرسواىن یرسودها ـیهت  یجا
 ختت”  ،“اوشيسـ  نيک”  ،“رجيا نيک”. کند
  ،“رايشهر ابغ”  ،“نيري ش ابغ”  ،“رياردش

 رسود  اب“چراغ روشن” اي “گنج هفت”
 انوشه را ابربد و ندري گ یم جان یشاهنشاه
  .سازند یم روان

 چه هر عرب، لشگر ابزماندگان هامن دمشن،
 انميبرا زشـىت شيجا به و ندري گ یم ميدار باي ز 
 اب. ميبدان پست و خوار را خود ات گذارند یم
 نيدانشرت  ىب و نيهوشرت  ىب یبندگ ،پسـىت نيا

 ميا رفتهيپذ چرا و چون ىب را نيزم یرو مردم
 هشت از پس ،ميبفروشـ را مان  هيلك  ميانچار و

 ۀخان به مه شب و ميکن یمسافرکش اكر ساعت

 نيا لكفىت و ینوکر یبرا ميرو عرب ابزماندگان
 یخار یشاهنشاه رسود. ادعا پر نايزشرتو
 ته ات را آن ها؛ ـیالله -بورژوا چشامن در است

 ىئ پرافاده چشامن هامن ،ميکن فرو مردمکشان
  .آورد یمن ابرو به مخ و ندي ب  یم را یبد که

 عرب لشگر ابزماندگان نيا از ميدار ابىك چه
 ديوخورشـ ري ش درفش اي یشاهنشاه رسود که
 اگر که گانيما ىب نيا چرا دارند؟ ننگ را

 از مه گداىئ حىت نبود، شاني فرنگ  ارابابن
 نيچن را ما بتوانند دياب آمد، یمن بر دستشان

 نيرت هوش ىب ۀچيابز  دياب چرا کنند؟ سالح خلع
  شد؟ ىتيگ  مردم

  راىنیا صددرصد ۀچھر
 و دالل از را کشورمان ،یشاهنشاه رسود اب

 پرسان و دخرتان و ميريبگ ابزپس بسازبفروش
 راىنيا ات ميبسـپار دوزخ آتش به را شان هيما ىب

 برد، یم برس یبندگ و تنگدسـىت در که نژاده
  . بدايابز را شيخو  ۀگذشـت گاهيجا

  شادان هویپ انیا ا
واره   دان ھ

بان را  او وَد   ن
 راىنيا صددرصد ۀچهر گامن، و ترس ىب امروز
 به و ميبکشـ دمشن رخ به یرسبلند اب را خود
 دهيرسـ  نايپا به یبردگ دوران که ميبفهامن او

    .است


