
)یرظن نموه و راویاپ نالدرا :ارس هنارت(  ینامسآ قشع

هراشا کی هب نم هب رظن وت یدرک
هراهب نم یاوه یلو س هیوناژ
دای زا هتفر وت زج هچره یوب و گنر
هرادن اج هزات یاوه نیا رد مغ

وپاکت نم یور دصق هب درک هک ره
ور نم ز شدیاشن وا دیوپ هچره
یناوت نم هب رظن کی هب یلو وت
ینارپ نم زاف هس نوا زا قرب و دعر

رظنم هب رظن ار وت شدشاب هک ره
رس رب ییالب شمرایب نانچنآ
ریت نوچ هدرک هنوشن وت یوس هک ناو
ریگفک و قامچ منز وا جالم رب

تسود یا مکرت وت نکن نکم نم کرت
زورم مشیپ ز نم شیپ ز یرب رگ
ادرف وت یرگید رای یریگب رو
سومان شحف هلاوح ار وت منکیم

ضبن نیا تقشع دای هب طقف دنزیم
زمر نیا مدوب هتفگن سک هب نم وت زج
ربص منک وت یاپ هب رفس یرب رگ
زبس دوش نم یاپ ریز هب نمچ ات

شوغآ رد یسک ما وت زج هب دوش رگ
شوگ وت یلیس ات راچ هس وا هب منزیم
انمت یمک ارم یلو دنک رگ
شومارف ار وت یا هظحل هب منکیم





)راویاپ نالدرا :ارس هنارت(  تخاب و درب

گنلش اب یدرکیم یزاب بآ دایم تدای
گنلک الا ای یدشیم بات راوس ای
یدنلب الاب اوه هب مگرگ هچوک وت ای
گنسفه هکنیا ای یدزیم کیچوک لگ ای

یزاب هلیت ای ،لق ود لوق هی کلود کلا هگ
گنز هروخب هک ات چوپ ای لگ س الک وت ای
یزاب هنوگ ره زا تفریم رس تا هلصوح هگ
گنس هراپ هی اب یزاب هب یضار یهاگ

جنرطش مه یهگ ،ینزیم درن هتخت هگ
جنرلد لشیم تخاب زا یهگ و هدنرب هگ
ایند صرح زا یرامق لوغشم هگ
جنگ کی بارس هب یزابیم ور تیگدنز

تعرس هقباسم ،تباقر همه اب یه
جنس غورد لثم ،یراد کش امدآ همه هب
ولج نتفیب تزا هیقب شمه یسرتیم
جنسن هیقب اب ور تدوخ باب ردقنا

تسیزاب هب یزاب ،تسین تخاب و درب هب یزاب
!؟تسیچ هساو سپ هقباسم ،درک یزاب هشیم یتقو
تسیزاب هب یزاب ،تسین تخاب و درب هب یزاب
تسین هقباسم هساو ،تسیزاب هی طقف یگدنز

جنر و تیذا و رازآ راک وت ینزیم هگ
جنررآ و وزاب و یزادنب چم یاوخیم شمه
اوعد و گنج یه ینکیم تبحص یاج
گنچ ینزیم یریگیم زاگ ،یریم رد هروک زا یه

تسیردلق هکلب تسین تردق وزاب روز



تسیردلق هکلب تسین تردق وزاب روز
!؟تسیچ هساو سپ یردلق ،درک تبحص هشیم یتقو
تسیزاب هب یزاب ،تسین تخاب و درب هب یزاب
تسیچ هساو سپ هقباسم ،درک یزاب هشیم یتقو

ناروتسر یریم ،هشیم تنسرگ یتقو
ناجنسف شروخ رگم یشیمن ریس یچیه اب
نایرب غرم ای ،یدنه یاذغ دیاش
نان هکت هی هب یشیمن یضار الصا

سیسوس مه هکلب ،تسین کیتسا طقف اذغ
سپیچ و تسام یتح ودرگ و رینپ و نون
تسیزاب هب یزاب ،تسین تخاب و درب هب یزاب
تسین هقباسم هساو ،تسیزاب هی طقف یگدنز
تسیزاب هب یزاب ،تسین تخاب و درب هب یزاب
!؟تسیچ هساو سپ هقباسم ،درک یزاب هشیم یتقو



)یرظن نموه و راویاپ نالدرا :ارس هنارت(  هلپ و رام

یزابن هک یرایب دیاب بوخ سات ،یزاب هلپ و رام نیا یوت
یضاق شیپ تیتراپ هتفلک هگا طقف لو ،تساو دایم زیرب سرتن
هنوبرهمان تاهاب رگا سات ،هنوخ هب هدنوم مدق کی یتح
هرب یشیم وت و گرگ هشیم یگدنز ،هرد هت هب یدرگیم رب

هکیرات هاچ دب راک یازس ،هکین راک یامراک بوخ سات
هکیدزن هشیمه سوه هرد یلو ،تهار هفاص و راومه یهاگ
تهاچ هب نزادنب هک نیمک رد ،تهار رس هگنز رام و برقع
تهاگن نوا طقف زودب فده هب ،راتفرگ یشن هک داوخیم تلد هگا

هایس و کیرات تمشچ هب هشب ایند ،هاچ وت یتفیب رس اب زور هی هگا
هار هب هدب همادا هرابود نوریب ایب ،الاب ورب تسار ریگب ور هلپ
تسیزاین یب یلو هار نیرتهب ،تسیزاب و هاچ و هار هرپ ایند
تسیک تسد شدیلک هنودیمن یسک یلو ،هتاپ یولج یتخبشوخ رد

هنونج ندوب ادرف رکف وت ،هنونک ی هظحل طقف یگدنز
هنومیمن هک بسچب و زورما ،تشذگ هک نک شومارف و زورید
هدرد زا رپ هک مه هیداش زا رپ ،هدربن مه هیزاب یگدنز
هدرکن یزاب هزیرن سات یک ره ،هیزاب وزج دب و بوخ سات



)راویاپ نالدرا :ارس هنارت( ریگبش ی هلان

انف هب میرب هک دش نیا ام تشونرس
اوه وت رابغ و درگ نوچ ایند وت نودرگرس همه
اردلق تسد هچیزاب میدش رخآ
اروخ تفم و ادزد نیا گنچ هب داتفا نومنوخ

اتدوک تلود روهمج سیئر زا نوا
هاپس و جیسب قامچ روز اب راک ور هدنوم
ایند یاجک چیه وربآ نومساو تشازن
الپ و ترپ و تفگ تفم ،اجیب فرح دز هک سب

اجک زا میدروخ یچ دش روطچ میدیمهفن
ادخ و نید و بهذم مسا هب نومچاپ ندرک

هانپ میربب یک هب ارگتراغ نیا تسد زا
هایس یالط زا رپ ابیج و نوخ زا رپ نوشتسد

اجک هب میدیسر اجک زا تفر اجک ام گنهرف
!ادخهد یا !یسودرف یا !؟نییاجک !؟نییاجک
ازع گنهآ هب نیگمغ هراومه یک ات
هایس گنر زا نشاب رپ نیگنر یاهلد یک ات

التبم میشب هک دش نینچ نومتبقاع
الب و درد و جنر دص و یتخبدب و رقف و گنج هب
ادف ندش یدازآ هار رد نومانووج
یفطصم ،همطاف ،دمحم ،ادن ،بارهس ،هنارت ،ناکشا
 
؟صالخ میشب انیا رش زا هک یزور نوا دایم یک سپ
!؟صاقت میدیم سپ هنوگنیا هک میدرک دب هچ ام هگم

ام اب هدرک هنوگنیا هنومز ارچ وگب
!؟ارچ سکچیه هنودیمن ؟هنودیمن سکچیه ارچ



ام اب هدرک هنوگنیا هنومز ارچ وگب
!؟ارچ سکچیه هنودیمن ؟هنودیمن سکچیه ارچ



)راویاپ نالدرا :ارس هنارت(  طسو ورب

تسد زا هدب ،تسد زا هدب
تسم یشب هک ات وتلقع تسد زا هدب
طسو ورب ،طسو ورب
سرتن یچیه زا طسو ورب

تسد سد سد سد ،تسد سد سد سد
تسد نزب بوکب نیمز هب اپ طسو ورب
طسو ورب ،طسو ورب
!؟سپ یتسه یچ رظتنم طسو ورب

تسم یشب ات ،صقرب صقرب
صقر نکب ناتسم عمج رد طسو ورب
تسد زا هدن ور تصرف نیا ،طسو ورب

سا هناهب هی ،سا هرمن هی نس
سپ نیا زا ور هرمن نک شومارف ،سا هرمن هی نس
سرتن ورب ،طسو ورب
سا هرمن هی طقف نس ،طسو ورب

ثحب و رج یه ،ثحب یچ هساو
ثحب نم اب نکن هدقنا طسو ورب
طسو ورب ،طسو ورب
تخس ریگن تدوخ هب هدقنا صقرب صقرب

سا هدنز ردقچ مدآ هگم
نشج ریگب ور یگدنز و بایرد ور هظحل
شا هقوم تسین نیا نگیم هک ییانوا نگیم اج یب

رونوا رپب ،رونیا رپب
رنف لثم رپب نییاپ الاب الاح
رمک نوا هب ،هدب نوکت



رنف لثم رپب نییاپ الاب الاح
رمک نوا هب ،هدب نوکت
رس و ندرگ و هنوش نوا هب هدب نرکت

رخآ میس هب نزب ورب
رخآ میس هب نزب الاح طسو ورب
رس زا نوریب ،نک نوریب ولقع
رس زا نک نوریب وتلقع طسو ورب



)راویاپ نالدرا :ارس هنارت(  وت اب

مزابب هگا ومیگدنز
مزاسیم وت اب ونوا ون زا
مزاین یب یچ همه زا نم ینم شیپ وت هک یزور ات

 … وووددووروود … وووددووروود
وووددووروود ووروود … وووددووروود

مشن هگا قفوم و رادلوپ
مک هشیمن مزا یزیچ
مساو الصا تسین یلایخ مشابن هگا روهشم

 … وووددووروود … وووددووروود
وووددووروود ووروود … وووددووروود

مکش نیا وت تفرن هگا اذغ
مخ وربا هب مرایمن چیه
مشاب وت اب نم هک یزور ات یشاب نم اب وت هک یزور ات

 … وت اب … وت اب
 … وت اب … وت اب
 … وت اب … وت اب
 … وت اب … وت اب

مدرگیم رب وت هب هتفرن متسب رگا رفس راب
متفر هگا هنوخ تدابع هب متسرپیم ور وت ادخ یاج
مسرتیم وت یرود زا منهج شیتآ یاج
 … تیاجنیمه نارب تشهب
متسه وت اب هک یزور ات

مشب یزور هگا شاقن
مشکیم شمه ور وت هرهچ
مشب هشیپ رنه یزور هگا منکیم یزاب ور وت شقن



مشکیم شمه ور وت هرهچ
مشب هشیپ رنه یزور هگا منکیم یزاب ور وت شقن

 … وووددووروود … وووددووروود
وووددووروود ووروود … وووددووروود

مزومایب هگا یزاس
مزاونیم وت یارب گنهآ
مزاسیم وت یارب هنارت ،مشب هگا ارس هنارت

 … وووددووروود … وووددووروود
وووددووروود ووروود … وووددووروود

مرادن تواکذ و شوه هگا مرس هشن هگا بدا و رنه
مربب هگا دای زا ومدوخ ،مریگب هگا یشومارف
مراد رس رد ور وت قشع ،مراد هنیس وت سفن هک یزور ات
… ملد هب ترهم هتسشن
مرس وت تقشع هدش کح

 … وووددووروود … وووددووروود
وووددووروود ووروود … وووددووروود
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