
ایرد رو نوا

تسگیدِ رعش هی توکس ره ِ یوت ِ/ توکس هی دایرف رهِ دعب

تسگید یا هصق،درد هی ،یکشا ره ِ/ کشا ِ یوت ،یدنخبل ره ِ لد

تسگید ِهوک هی ،هوک نیا ِتشپ دوب لحاس هی مزاب ،ایرد ِ رونوا  

تسگید ِ لگنج هی ،لگنج نیا ِتشپ /روش یایرد هی مزاب ،لحاس ِ رونوا  

تسگید ِدایرف هی .یتوکس ره.یرعش ره ِ یوت

تسگید ِدنخبل هی ،درد ره ِ یوت ،هیرگ ره ِ یوت

تسگید ِ رارکت هی ،رارکت ره ِتشپ ،ادرف رهِ دعب  

تسگید یادرف هی ،ادرف ره دعب ،رارکت رهِ دعب

یروخب لوگ هرب تدای تا هنن یافرح یروخب لوو تاج وت هنکن  

تساجک هصق ِ رخا ینیبب یرب یاخ یم مه وت هنکن  

تساوخ یم وشباوخ ِ یهام هک هکیچوک یلع وهنیع  

تسا ینتسب و رایخ و بیس و هجوگ ِ لصف الاح ،لصف

تسا ینز هنیس ،هیکت وت ،هگید زور دنچ

هش یمن نون ،هش یمن بآ ،هش یمن نومیا هک یهام ؟!هیچ یهام  

لایخ هی ،نونو یهام ِ/ باوخ وت ،یرادیب ره ِ ضبن  

بارس هی ،رونو یهام / ِ باوخ وت ،یرادیب ره ِ ضبن  ِ

تسگید ِرارکت هی ،رارکت نیا ِتشپ ،هاچ ِ نوریب

تسگید ِهوک هی ،هوک نیا ِتشپ ِ/ لحاس هی مزاب ،ایرد ِرونوا

تسگید ِرارکت هی ،رارکت ره ِتشپ ،ادرف رهِ دعب

تسگید ِراوید هی ،راوید نیا ِتشپ ،هاچ ِ نوریب



تسگید ِراوید هی ،راوید نیا ِتشپ ،هاچ ِ نوریب

***

هراتس

یگنتلد لماع ود هرطاخ و دیما

یگنرهب دمص یاه هصق وت نریم یم رتدوز انامرهق

نرت نشور ییاروج هی یگچب یازور

نرت هزمشوخ مشاه ینتسب و رت مدآ شاتسیلابتوف

دآ یم مدب مدوخ زا مش یم کیژلاتسون یتقو

دایب شدای زورید ساب طقف هرادن ادرف هک یمدآ

هدب دای نم هب یزیچ تسنوتن سکچیه تقوچیه

هدب تاجن مدوخ تسد زا ونم دایب یکی

نک نشور و بش نوریب ایب ، هراتس ، هراتس

نوریب ایب دش بش ، هراتس ، هراتس

نریگرد ییاروج هی همه ، نراتفرگ ییاروج هی همه

نریسا یشاقن موب ور اه گنر و یبآ نومسآ هب ریجنز اه هدنرپ

کیتکلاید و مسیلایرتام ی هتفیش

کیتونمره یاثحب و میدش نتم راتفرگ دعب

دایم مدب مدوخ زا مش یم کیفسلف یتقو



دایم مدب مدوخ زا مش یم کیفسلف یتقو

دآ یمن مدای یزیچ هگید تیعقاو زا رارف یارب

هگب ههاقآ نیا هب یزیچ هی دایب یکی

هدب تاجن مدوخ تسد زا ونم یکی

نک نشور و بش نوریب ایب ،هراتس ،هراتس

نوریب ایب دش بش ،هراتس ،هراتس

نک نشور و بش نوریب ایب ،هراتس ،هراتس

نوریب ایب دش بش ،هراتس ،هراتس

یتلود تاناکما زا هدافتسا ِءوس

یتخبشوخ هب ندیسر یارب نئمطم لح هار هی

هنک یم تخبدب شنتشادن یلو هرآ یمن یتخبشوخ هک لوپ

هنک یم تمسق ور یزور ادخ تسین ام تسد ازیچ نیا

دایب تشوخ رایتخا زا هشیمه هک یروبجم امش

دآ یم مدب رایتخا و ربج یافرح نیا زا

هدب ام هب ییاود ،یصرق ،یتبرش هی دایب یکی

هدب تاجن مدوخ تسد زا ونم یکی

نک نشور و بش نوریب ایب ،هراتس ،هراتس

نوریب ایب دش بش ،هراتس ،هراتس

***



دوب بش

دوب ناتسمز ، دوب نابایب ، دوب بش

دوب ناوارف یامرس ، دوب ناروب

دوب ناساره مشوغآ رد مرای

دوب ناجیب و هدرسفا یدرس زا

لگشوخ رب نیمیس نآ رکف رد

لفاغ مدوب دوخ ناج و رکف زا

لد و ناج زا شرهب مدیشوک یم

لزنم یوس دوخ اب شمدرب یم

هتفشآ هتشگ ناراب و داب زا شیوسیگ

هتفس ناتلغ دیراورم ییوگ شیوم رات ره رد

رای و نم رب رخآ /راوشد هار دش یط

دنخبل دز میور رب /دنق نوچ ییاهبل اب

مداد وا هب یمرگ یا هسوب اب

مدای زا مغ و جنر همه هدرُب

***

گرم و قشع



گرم و قشع

لگوگ ِبو یناهج و گرزب تسرهف ،زمرق تسرهف ،هایس تسرهف

تنرتلیف یوت رد وت یاه هچوک یوت مداد ژاریو و متشگ مرگوجتسج روتوم اب

مدرک تادیپ تبقاع کوب سیف یوت

یدرک مرونگیا راب دص ،راب دص مدرک تدا

متشون مسوتاتسا یور /متسسگ هن ، مدیمر هن

متشد یوهآ نم و یدایص وت هک

متشگ تلابند اج همه متفارد وت ماد هب ات

متشگ یم تلابند ، نِد کنیل یوت ، سیپسا یام یوت /متشد یوهآ نومه نم

مدش پیتشوخ وندرک پاشوتوف سراف یرازگربخ یاه هچب مداد وملیافورپ سکع

مموبلآ ور مدرک دولپآ رکیلف وت زا یرو یرد یرس هی

یدرک متپسکا رخآ ات مدرک نشپک وشوا یاترپ و ترچ اب

مدوب تلابند اهیتینویماک وت هیاس ثم

مدرک یم ریِش ،مدرک یم کیال ،یدرک یم کنیل یچ ره

مدرک یم گت تمسا ریز ور بویتوی یاهوئدیو

ملاو هب و رد هب ومدوخ مدز یم /مدرکیم تیاونیا اهتنویا هب

مهار رد مشچ ار وت نم /مهاک یمن تدای زا نم هن ای یروآ دای مرگ

مهاک یمن /مهاک یمن /مهاک یمن تدای زا تقوچیه ینودب ات متسرف یم تفیگ تارب ردقنیا

دتیکیلپماک ستیا یدز ور تپیش نشیلیر

میزاجم یایند ناوژ نود نم / هنم راکش تقو نالا



میزاجم یایند ناوژ نود نم / هنم راکش تقو نالا

مینک تچ مه اب پیاکسا ور یایب هک منک یم تکوپ هدقنیا

یس یب یب و ماک تاد نیناریا و وگن تگالبو یاه تیه زا نم ارب

یسایس یاه کنیل ات هزم اب یاه کنیل زا مصقر یم نم یبوکب یچ ره

قشع ی ی یآآآ /قشع یآ /قشع یآ /سیونهب یوت متشون شیلگنیپ

ندرک تکه منک رکف /قشع یآ قشع یآ /تسین ادیپ تیبآ ی هرهچ  !

سیوندوخ هن ، سرج هن تسین مهم یچیه نم ارب

تسین ادیپ تا هرهچ یبآ گنر

تسین ادیپ /تسین ادیپ

تالسکیپ نوبروق

***

سارگ نیرگ

Lay your head where my heart used to be

دیپت یم اجنآام بلق ینامز هک راذگب ییاج ار ترس  

Hold the earth above me

راد هگن مرس یالاب ار نیمز

Lay down in the green grass

شکب زارد راز هزبس رب



شکب زارد راز هزبس رب

Remember when you loved me

یتشاد تسود ارم هک ینامز روآ دایب

Come closer don't be shy

Stand beneath a rainy sky

تسیاب یناراب نامسآ ریز رد

The moon is over the rise

نکن مرش ، ایب رتکیدزن

دور یم الاب قفا رد هام

Think of me as a train goes by

درذگیم یراطق هک یلاح رد نک رکف نم هب

Clear the thistles and brambles

دریگ یم تئشن نم زا نونکا زیچ همه

توس اب و رادرب ار اه هتوب راخ

Whistle 'Didn't He Ramble'

نزب ار " دز یمن هسرپ وا" هنارت

Now there's a bubble of me

هدنام اج هب نم زا یبابح اهنت نونکا

And it's floating in thee

تسا رو هطوغ وت رد نآ و

Stand in the shade of me

Things are now made of me



The weather vane will say...

It smells like rain today

تسیاب نم هیاس رد

دیوگ یم امنداب و  

دراد ناراب رطع اوه

God took the stars and he tossed 'em

Can't tell the birds from the blossoms

داد زیمت هفوکش زا ار هدنرپ ناوت یمن

تفای یهاوخن ییاهر نم دای زا زگره وت

دیرفآ دهاوخ نم دوجو زا یتخرد ادخ .

دزیر یم رود هبار ناگراتس دنوادخ  

You'll never be free of me

He'll make a tree from me

Don't say good bye to me

Describe the sky to me

نک فیصوت نم یارب ار نامسآ  

نکن عادو نم اب

And if the sky falls, mark my words

روآ دایب ارم فرح ،دنک یم طوقس نامسآ رگا

تفرگ میهاوخ ار دلقم غرم ام یزور



We'll catch mocking birds

The grass that grows by every stream

تسا هتسر ییوج رانک رب هک هزبس ره

Like angelic smiles faintly gleam

Step gently, cause it not to scream

For it has grown from a lover's dream

تسا هتسر ییور هلال کاخ ز ٬هزبس ناک

تسا هتسر ییوخ هتشرف بلز ییوگ

یهنن یراوخ هب هزبس ره رس رب اپ

***

ربب ادرو

ربب ادرو ...هیلاق نوا یور هبعج وت اهیراگدای

ربب ادرو تساجنوا هبعج ات راهچ

ربب ادرو ور هتخت و ریت اتدنچ

یراذن اج یزیچ ...ربب ادرو ورانیا

سکع باق اتدنچ و یلدنص و ِمیلگ

تسنوخزپشآ وت زپدوز و زپولپ

یراذن اج یزیچ ...ربب ادرو ور همه



یراذن اج یزیچ ...ربب ادرو ور همه

هیلاخ هک مه لاچخی ؟وک هدنوم یاهتلتک !

یراذن اج یزیچ ...ربب ادرو مه یلاق

هیلاع و بوخ ملاح نوت یسُرپلاوحا زا نونمم

ربب ادرو ...هیقاب اجنیا یچ هگید هرطاخ تشم هی زج هب

یراذن اج یزیچ ...ربب ادرو

یگنهرف مالقا و اهباتک و اهراون

یگنشق نوا هب , یبوخ نوا هب یاهسکع

ربب ادرو ...ربب ادرو ور همه

هطبار نیا زا هگید هدنومن یزیچ

هتخوس یاهپمال و هنهک ی هلجم

ربب ادرو ...ربب ادرو مرانوا

تسین هگید یگ یم الاح هک دوب ام نیب یزیچ هی

ربب ادرو ...تسین مهم هگید یزیچ نم هساو نوا ریغ

یراذن اج یزیچ ...ربب ادرو ایب مراتیگ نیا

هش یمن کاپ منهذ زا ازور نوا دای

هش یمن اج نودمچ وت هک هرطاخ !

یراذن اج یزیچ ...ربب ادرو متنودمچ نیا

ربب ادرو منوا متفگ یم هنرگو



***

رادرس هب همان

مسیلاکیدار هقباسم وت /فص لوا رفن

مسیلاتیپاک دساف ماظن هدروخ مسق نمشد

بآ لثم لالز تلد یدوب نووج یتقو هتدای

میتساوخ یم ام هک هینومه نیا ،یتفگ تاقیفر هب دموا هک یزور هتدای

هام یوت یدید سکع هی بش هی ،هبرجت یب و یدوب هداس

؟یتسار یرادن ربخ بوخ یاهقیفر همه نوا زا

ییاذک نمشد ندش هبش هی ،تاه یزاب مه و اههیاسمه

یگب یزیچ ات هگید یدیدن وت هتشذگ یاهیدرگاشمه

ییادف و دهاجم ،یئاهب و یتوغاط

نیوا ندرب ور هیقب ،هچملش نتفر یرس هی

دننیمز ریز رتم ۲ یلیلد ره هب مودک اره

ندیشک رس ور ماج نوا اهنوا وت یاهمزر مه یتمالس هب دعب

هلماعم رس نیرتشزرا یب ههبج وت وت رمع لاس تشه

هلفاق نیا زا یدنوم اج یدید تفر یداد ور زیچ همه یتقو

نتخود هگیدمه هب ور نوماه بل ،ندرک حالصا ور تاحالصا

ندیرخ ور یگدنزاس ،نتخورف وتلادع



ندیرخ ور یگدنزاس ،نتخورف وتلادع

؟یقاب وت یارب هدنوم یچ ،اهراعش همه نوا زا الاح

یحطبا هساو هاگداد ،نایراجح هساو هلولگ

شوپخرس بانجیلاع هب یدش یضار الاح یلو ینک ضوع یتساوخ یم ور یزیچ هی

شونان و شینین وا نیماینب ترسنک ،لقتسم یلو لیطعت تاعوبطم

یتساوخ یم هگید زیچ هی وت ،یراگنا یلو دش ییاهروج هی

؟یتسار یرادن ربخ ،بوخ یاهقیفر همه نوا زا


