
! یضترم ،اجنیا دآ یمن نوراب

نسیخ انوبایخ یلو تقوچیه دایمن نوراب

نسیسوس یهنوخراک فص وت هدنیآ هب نیبشوخ یاواگ

یضترم ،اجنیا دآ یمن نوراب /!یضترم/!یضترم !

نریمب ساهاب اههدنز یتقو نهدنز اههدرم طقف

نلیروگ هی اب یزاب هب موکحم جنرطش یانامرهق

اجنیا دآ یمن نوراب /!یضترم/!یضترم ...

یضترم ،اجنیا دآ یمن رد هام /هراتسِ یطحق و کیرات ِبش

یضترم ،اجنیا دآ یمن نوراب یآ /هرابود هریوک ،یریوک رهِ سپ

نچیه ازور همه یتقو نرمش یم ور ابش طقف

نچیپیم سار هب شدعب و ننزیم پچ یامنهار همه

یضترم ،اجنیا دآ یمن نوراب /!آ آ اضترم/!یضترم !

نزاسب ربت یهتسد شاهاب ات نراکیم تخرد

نزان یم هبرگ هی سکع هب الاح و سفق وت ندرک وراریش

یضترم ،اجنیا دآ یمن نوراب /!یضترم/!یضترم !

یضترم ،اجنیا دآ یمن رد هام /هراتسِ یطحق و کیرات ِبش

یضترم ،اجنیا دآ یمن نوراب یآ /هرابود هریوک ،یریوک رهِ سپ

نروشب ونوش هانگ ات ننوراب رظتنم /ننودیم ونیا همه و نتسب همه اههار

؟اجنیا دآ یمن نوراب /نکیرات هچ ابش ،نکیراب اههچوک !

نسیخ انوبایخ یلو تقوچیه دآ یمن نوراب



نسیخ انوبایخ یلو تقوچیه دآ یمن نوراب

نسیسوس یهنوخراک سیئر اب هرکاذم لوغشم ورهنایم یاواگ

یضترم ،اجنیا دآ یمن نوراب /!یضترم/!یضترم !

نسیلپ همه ادزد و دزد همه اسیلپ

نزیریم نومباسح هب هنارای رازود شاج ندرب ونومتفارش

یضترم ،اجنیا دآ یمن نوراب /!یضترم/!یضترم !

***

؟تسین تدای !یجاح

دوب رون راجفنا ام بالقنا ،لوا زور

هافر هسردم موب تشپ زا دموا یم صالخ ریت یادص رحس ات بش  

دوب روک تلادع مشچ و رک امش شوگ

تسین مدای ییازیچ هی همدای ییازیچ هی ،مدوب هچب نم  

تسین تدای هک ای ؟تسه تدای یجاح ؟روطچ وت یجاح

انوبایخ وت ندیصقر یم مدرم دعب لاس

هتشگ دازآ رهش ینیبب یدوبن دمم :ندنوخ یم

هتشذگ یاهزرم تشپ نومیگدنز رس میدرگ یم رب ،هدش مومت گنج نتفگ یم

تسین نکمم البرک زا نتشذگ نودب سدق هب ندیسر یتفگ یم یلو امش . 

تسین تدای وگن ؟هتدای و دمم!یجاح ،اه طخ نوا تشپ ندش هتشک رفن نویلیم هی . 



تسین تدای وگن ؟هتدای و دمم!یجاح ،اه طخ نوا تشپ ندش هتشک رفن نویلیم هی . 

نارواخ وت ای ،ارهز تشهب وت ای /هراد ور یکی یکره امش فطل زا  

ناتسنمرا هب یداتسرف یم یناجم /هفرط هی تروصب ور اه هدنسیون

تسین سونوکیم ناروتسر لثم وت هساو یناروتسر چیه  

تسین تدای هک ای ؟تسه تدای یگنهآ دازخرف نودیرف زا ،یجاح نومارب نوخب نهد هی نم نوج .

نند...نند دن ند دد...نند...نند دن ند دد :ننوخب اراک یگنهرف ؟ربخ هچ رایتخب روپاش زا ... 

ینیمه وت یجاح هرذگب ملاس دص ،تشذگ لاس یس

وک تالیبیس ،ینیلاتسا روتاکیراک هیبش رتشیب یلو ،یدروآ یم رد وریبکریما یادا

تسین حالصا لباق زیچ چیه هک ،یدرک یگدنزاس نیچمه

تسین تدای یزیچ ؟یرادن نتفگ هساو یفرح ای ،یجاح یتکاس تحلصم یور زا ...

***

تارکاذم ی هجیتن

قرف هگید مارب/ورب رادرو یرادن تسود /ایب وشاپ یاوخ یم هگا »   

دش هدرپس /رامش تشگنا یاه یداش /تارکاذم ی هجیتن /هشیمه ِتسکش وت اب/وت ِ نتفر و ندموا /هرادن  

و رد نیا ساهاب مگب یزیچ ماوخب هگا/منزب فرح یراذ یمن هخآ /متکاس نم ارچ یگ یم /تارطاخ هب  

مهم هگید یلو /نم و دوب وت ِ درومرد /تسین مدای هگید نالا هک /دوب یمهم یافرح هی /منزب رد نوا  

ِراک،ندوب وتاب/مزیزع وت ینود یم بوخ /تسین یا هراچ ،ینیمه وت /حلص ِهار هن ،گنج ِهار هن /تسین  

یروز ،ِیکلا ،وت نِتفگ مراد تسود /ندش یروسناس دوخ ِراچد /نم ِقیمع ِتاساسحا /تسین یا هداس  



یروز ،ِیکلا ،وت نِتفگ مراد تسود /ندش یروسناس دوخ ِراچد /نم ِقیمع ِتاساسحا /تسین یا هداس  
ندش

***

مر یم مراد

همیوقت نهر رد /میاه بش و اهزور

مریدقت بولغم نم /هنیا نم ریدقت

مر یم مراد /ما هداج نیا میلست نم /تسین نم میمصت نیا

دوب بش ندیسر / زا سرت همه ماهزور

دوب تملظ دنب رد / ود ره مبش و زور

مر یم مراد /تسا هداج بش مسا /دتمم یکیرات نیا  

اغوغ نیا و بوشآ نیا زا /و رهش نیا زا مر یم مراد

ادرف تسین /و سوسفا همه /مزورید و تسا هتسخ ملد

مر یم مراد /هار خلت نایاپ رد /تسب نب کی سوباک زجب

مناوخ یم هک یرعش /ندنام زا هب نتفر

مناد یمن نتفر زج /یزیچ مرفاسم نم

مر یم مراد /منام یمن ییاج /منیش یمن ییاج نم



***

دش مامت

منک یم زاب هگید یکی دش مومت مه یکی نیا

منک یم زاورپ مسفق وت ومدنب یم وماشچ

مدش رادیب هک هظحل هی یدش مگ مایور یوت

منکب زاب وماشچ مزاب هگا مشب روک

دیشروخ و هام یزاب هغورد شمه هک منود یم

یشوپب رفس تخر دیاب هک زور نوا هسر یم

نومسآ قاط مفقس هنیمز کاخ مشرف

نومب مشیپ وبشما یجاع جرب لام وت

منک یم رس وت نودب نم و دآ یم هگید بش هی

منک یم رب زا ور هصق نیا یلاخ یاه هحفص

مد یم هار مگنگ باوخ هب ور تنتشگرب غورد

منک یم رواب هرابود وغورد نیا رارکت

دیشروخ و هام یزاب هغورد شمه هک منود یم

یشوپب رفس تخر دیاب هک زور نوا هسر یم

نومسآ قاط مفقس هنیمز کاخ مشرف

نومب مشیپ وبشما یجاع جرب هلام وت



***

نیگنس هدند

تسین اج ندوب اهنت هساو /تسین هار اجنیا زا نوریب هب

تسین ادیپ نومسآ یلو /تسین فقس مرس الاب

دندش شومارف اه هراتس /دندش شوماخ اه غارچ

دندش مگ شوت اهزور ی همه /هک دش ینالوط ردقنوا بش هی

نیگنس ی هدند اب تکرح /هینییاپ رس شیقب هگید

یگنتلد باق /بورغ هب ور یاه هرجنپ

نتفرگ یضوع ونم انیا ای /مدموا هابتشا ور سردآ نم ای منک یم رکف مدوخ شیپ

نتفرگ سپ تزا البق ند یم تهب یچ ره /همهافت ءوس هی عورش هلمج ره

یدیسرت یم نوشزا رمع هی هک هییازیچ نوا ی همه مسجت ادرف /هر یمن ولج یچیه

یدیصقر یم نوشارب یتشاد بیلص ور /الاب نوا ریدقت خیم راهچ

نیگنس ی هدند اب تکرح /هینییاپ رس دعب هب نیزا

یگنتلد یاه باق /هتسب یاه هرجنپ

***

دندرک دیئات ترضح



دندرک دیئات ترضح

تسا هگرب ور شمسا /دندرک دیئات ترضح  

هجنگ وت قودنص /هقودنص وت هگرب

لفق شرد قاتا /هقاتا وت هجنگ

تسا هتسخ هدیباوخ ،هن /دینک رادیب و خیش

هلابز لطس ای هیار قودنص نیا

هلاغشآ توپ توا /تسین مهم توپ نیا

دصرد هس و تصش /هدش ینغ تحاقو

هلاحاب ردقچ /هدموا کریس مودک زا نومیم نیا

تفاثک یوب /و غورد یوب

هبارخ نارکمج هاچ نوفیس راگنا

باوصتسا یکی /هنک یم تراظن دزد هی

باوخوت تعاجش /و تسامک وت تفارش

هتسم مه هروک مه / نک شلو ار تلادع

هتسب یامشچ اب / هنوخرچ یم ار شریشمش

سیدناس و کیک ای / هباشون هشیش

؟تسین تدای هگم /دننک یم شخپ تلادع ماهس

هنتف ماوع و / دنا تریصب یب هک صاوخ

هدنز و هدرم /دنا مدرم نومه نمشد

هدرد رپ شلد اقآ /میاوخب ترذعم میرب همه

هدرز گس ردارب لاغش بانج



هدرز گس ردارب لاغش بانج

باختنا زا نیا و باوصتسا زا نوا

باوخ هب دندز ار نوشدوخ يلو دنرادیب همه

دندرک دیئات ترضح /دندرک دیئات ترضح

تسا هگرب ور شمسا /دندرک دیئات ترضح /نم رب داد یا

***

؟سپ یک سپ

دآ یم رد زا رای و لفق هنکش یم /دآ یم رفس زا نومب رظتنم یتفگ

؟سپ یک سپ ؟سپ یک سپ ؟سپ یک سپ /دآ یم رحس هش یم مومت مبش نیا

دآ یم راب هب راظتنا یاه هچنغ /دآ یم راهب هرذگ یم نوتسمز نیا

؟سپ یک سپ ؟سپ یک سپ ؟سپ یک سپ /دآ یم راوس رازه اب هتفر هکنوا

؟سپ یک سپ ؟سپ یک سپ ؟سپ یک سپ

دیشک مغ باقن هرهچ ره یور /دیشک لوط لاس دص هک ادلی بش نیا

هنز یم دنخبل هرابود همه هب /هنز یم رس رهم باتفآ و هریم

هسر یم تشد نت هب نوراب تسد /هسر یم لحاس هب زاب هتسخ جوم

هسر یم ایرد هب هر یم هنوخدور /هزیر یم بادرم نودنز راوید

نومسآ وت نش یم اهر البلب /نومک نیگنر هنز یم لپ تشد یور

؟سپ یک سپ ؟سپ یک سپ ؟سپ یک سپ /نوم هچوک زا دآ یم هدنخ یادص



؟سپ یک سپ ؟سپ یک سپ ؟سپ یک سپ /نوم هچوک زا دآ یم هدنخ یادص

؟سپ یک سپ ؟سپ یک سپ ؟سپ یک سپ


