
وت دوجو

همک مشاب تاهاب یچ ره
تندید زا مشیمن ریس
وت شیپ هشیمه ماوخیم
تمنیبب و منومب

ور وت هصق لثم ماوخیم
منوخب یه هت ات رس زا
هت ات ور تدوجو زار
منکب مدوجو بذج

نم یارب وت دوجو
هندوب هدنز طرش
مساو الب نیرتگرزب
هندوبن وت رانک

زا مشب روبجم زور هی هگا
مشب رود وت رانک
هسریم رخآ هب مایند
مغ روز زا مریمیم

قشع یایرد یافرژ رد
میشب قرغ مه اب ایب
یگدنز تشد یانهپ رد
میرب گرم زا رتارف

نم شیپ یشابن هگا
تمغ راتفگ مشیم
وت شیپ هشیمه ماوخیم
تمنیبب و منومب



)یناید ادیش :ارس هنارت(  نمچ سلاو

زییاپ گنراو گنر
زیرلگ یاراهب
زیر و زیر یافرب
انوتسبات غولش یالحاس

یباتفآ یارتچ
یباتبش باتهم
یباوخ یب یابش
)اموب تشپ(  انوب تشپ زاب یادنب هشپ

داب اب نریم نآ یم هنود هنود هنود
داش یالد شوگ ِرد نگیم نگب دیاب یچره

و نک شومارف نگیم
نک شوغآ کرت
هتور شیپ ایند
نکب شادص و زاوآ لد زا نوخب

هنیا راهب نگیم
هگیم هناورپ هک
 و لگ هی ور مد ره
نک رذگ و نیچ یلُگ نمچ ره زا

هموب ره زاوآ هنوخ هنوخ هنوخ
داد شوگ هداش لد یچره
هدنوم هک نم لد زج هب
تاشچ ریسا

راهب وت یاباوخ
راد بت یازییاپ
انوتسمز یوب
انوتسَم یاکیج کیج و اکشیجنگ

نوبایخ یاتسم



نوبایخ یاتسم
نوسرُپ یاه هدنخ
نویلق یاشیتآ
انوتسکات ی هنهک یابارش

نتفر هر ندنوخ نتفگ زیچ هی همه
نم لد هدوب منوا لد کی زج یلد ره شوگ وت

وت قشع ِریسا مدنوم
وت فرح زج ،زا بل متسب
دََرب دیاش
تَشیپ هب نم لاح زا ،رگد هب لگ کی زا ،ربخ یا هناورپ

داب اب نریم نآ یم هنود هنود هنود
داش یالد شوگ ِرد نگیم نگب دیاب یچره

و نک شومارف نگیم
نک شوغآ کرت
هتور شیپ ایند
نکب شادص و زاوآ لد زا نوخب

هنیا راهب نگیم
هگیم هناورپ هک
 و لگ هی ور مد ره
نک رذگ و نیچ یلُگ نمچ ره زا

هموب ره زاوآ هنوخ هنوخ هنوخ
داد شوگ هداش لد یچره
هدنوم هک نم لد زج هب
تاشچ ریسا

نتفر هر ندنوخ یلد ره شوگ وت
نتفگ یتیاکح یداش لد ره اب
داب اب نریم نآ یم هنود هنود هنود
 نتفر و ندیچ لگ زا دنوم نوش هنارت



مداش نم یلو

مداش نم یلو ،مشاب نیگمغ نم یاوخیم وت
مدازآ نورد زا نم ،مشاب ریجنز وت ریسا
مزاورپ سنج زا نم ،یتسکش و مرپ و لاب
مزاوآ یادص نم ،یتسب وت و نم یولگ

متسم هدروخن نم ،بارش روخن یگیم نم هب
متسرپیم قشع نم ،هنیک و ضغب زا رود هب
مصقریم راو هناوید نم و صقرن یگیم نم هب
مسرتیم ایند نوا زا هن و متسب لد ایند نیا هب هن

تساجبان یا هتفگ ره ،تساطخ یراک ره وت دید زا
تسار هار هب ینک تیاده و نم روز هب یاوخیم شمه
طلغ یچ هتسرد یچ یگب ،تهج یه نم هب یدب
دب و بوخ هرادن دوجو ،اقشاع یایند وت

مگنس نوچ تخس نم ،ینک دروخ و نم یاوخیم وت
مگنراگنر نم اما ،ینک مهایس یاوخیم
گنر ره هب یشاب رگا ،مرادن یراک وت هب
گنج نم اب نکن مه وت ،منکیمن وت اب گنج

تساجبان یا هتفگ ره ،تساطخ یراک ره وت دید زا
تسار هار هب ینک تیاده و نم روز هب یاوخیم شمه
تیاج نیمه نم دصقم ،تساجک هار وگن نم هب
تسار ،پچ ،نییاپ الاب ،مرپیم تهج ره هب نم

مداش نم یلو ،مشاب نیگمغ نم یاوخیم وت
مدازآ نورد زا نم ،مشاب ریجنز وت ریسا
مزاورپ سنج زا نم ،یتسکش و مرپ و لاب
مزاوآ یادص نم ،یتسب وت و نم یولگ

تساجبان یا هتفگ ره ،تساطخ یراک ره وت دید زا



تساجبان یا هتفگ ره ،تساطخ یراک ره وت دید زا
تسار هار هب ینک تیاده و نم روز هب یاوخیم شمه
تیاج نیمه نم دصقم ،تساجک هار وگن نم هب
تسار ،پچ ،نییاپ الاب ،مرپیم تهج ره هب نم



لقث زکرم

مه هب هتخیر میگدنز
مدید ور وت یتقو زا
مدیشک هداد یزیچ هی یکی یهابتشا هک راگنا
تساجک نم لقع وگب خآ ،ساوح و شوه مرادن
تساجک نم لقث زکرم وگب ،مرادن لداعت

مدرک مگ و ماپ و تسد
تساپ مودک هتسد مودک
تساربا یالاب مرس ،ایرد قمع وت ماهاپ
هدربن نودیم مرس ،هدرک جل ماهاب ملد
هدرک هچ نم خم اب ،وت ندید ینودب هگا

مشیم اپ باوخ زا هک احبص
مشیپ یتسه منیبیم
مشچ نیا دوب هداتفا تب هک ،منکیم زور نوا دای
یربیم لد مزا بوخ ،میدق لثم مزونه
یمرانک وت هک یتقو ،ماوخیم ایند زا یچ هگید



ارچ منودیمن

منودیمن ،ارچ منودیمن
مه نوج هب ،امدآ نداتفا
ارچ وگب ،ارچ نم هب وگب
امدآ نداتفا مه نوج هب

ناقشاع و ناتسم ناجک وگب ،ناجک وگب
ناملاظ تسد ریسا میدش ام هنوگنیا ارچ وگب
ام نوج یاهب زا رتمهم هدش ،هاج و ماقم
هار هب هار ندیم نوج هانگ یب یامدآ

منودیمن ،ارچ منودیمن
مه نوج هب ،امدآ نداتفا
ام تسد زا دایم رب یچ وگب
ام داد هب هسرب دایب یکی

اجب اج دد و وید اب ندش همه اه هتشرف
املاظ و اردلق اب ضوع ندش اقشاع
انشآ یاه هرهچ ناجک وگب
اردلق تسد زا هدب نومتاجن یکی

کاخ وت نکب وتگنفت هلول ،ایب ایب
کاپ کاپ کاپ وت نکب ور هنیس هنیک زا بآ تفه هب
املاظ تسد ریسا میدش ام هنوگنیا ارچ ارچ
ناقشاع و ناتسم ناجک وگب



میرب ایب

ایند رس نوا رود یاج هی هب اجنیا زا میرب ایب
ایند رس نوا رود یاج هی هب اجنیا زا میرب ایب
اهنت یاهنت وت و نم ،هشابن سکچیه هک ییاج

مینک رفس مه اب ایب
مینک رس ور بش و زور هگید مه اب هک ییاج هی هب
اجنیا زا میرب ایب  … ایب ایب ایب
اجکان هب میرب … میرب ایب
اهنت یاهنت وت و نم ،هشابن سکچیه هک ییاج

انومسآ هب میشکب رپ
هام هب ای هرهز هب ای ،خیرم یوس هب میرب
اجنیا زا میرب …ایب
اپ در رشب زا تسین هک ییاج هی هب
اهنت یاهنت وت و نم ،هشابن سکچیه هک ییاج



دادیب

هنومز لیس گنچ وت ،هنوخ داتفا
هنومز لیس گنچ وت ،هنوخ نیا داتفا یدید
هنومن راتفرگ نیا زا شیب ،هنوگنیا هک مینک هچ الاح

هنومیمن یروجنیا دبا ات عضو نیا ،هنودیم یسک ره
هنوناق هی نیا … هنومیمن روجکی دبا ات زیچ چیه ،هنودیم یسکره ونیا
هنومز دادیب زا داد یا ؟توکس مینکب میاوخیم یک ات الاح

هنوخ یمحر یب زا شلد  ؟تساجک تلادع
هنودنز یوت هک تساهلاس  ؟تساجک یدازآ وگب
هنوطیش ماد وت ریسا راگنا  ؟ام تاجن هتشرف نوا تساجک وگب

هنومز لیس گنچ وت ،هنوخ داتفا
هنومز لیس گنچ وت ،هنوخ نیا داتفا یدید
؟توکس مینکب میاوخیم یک ات الاح



)دار نایک ورسخ :ارس هنارت(  ... مزونه

مرفسمه لایخ دص اب ،مراذیم مه ور ُماکلپ
مرس یوت هروانش رود ِرهش هی زا یریوصت
                      هروصت هی ِدح رد     . مارب هسرپ ره ازور نیا
هرُپ مخُم لاوس دص اب ماههرطاخ هب ِشوخلد

؟شوگ یوت هچیپیم زونه ایکشخنونِ ینوفمس
؟شورفوبل ِیراگ زا هشیم نُلب راخب زونه

؟لاس یارخآ هلغلغ نشیم زونه انوبایخ
؟لامش ۀداج ِتمس ود نشکیم فص زاب انیشام

ِکرهش« یایطخ ؟نَسیمیاو اجنومه زونه »برغ 
؟نَسیگُ  لاش ره ِخن وت گنس ِرصع یانو زونه

هروصت هی ِدح رد مارب هسرپ ره ازور نیا
هرُپ مخُم لاوس دص اب ماههرطاخ هب ِشوخلد
                 
؟باسحیب هریگیم نوراب وهی زونه تشهبیدرا
؟باتک ِهاگشیامن وت هشیم قشاع یسک زونه

؟هتنرتنیا ِیدنک هب کیفارت زا روبع زونه
؟هتسُفا ِباتک زا رُپ زاب هاگشناد یورهبور

؟ندیم شوگ یتسم ُو هدیاه اههدننار زونه یتسار
؟ندیدج هدرکن رییغت ،هشاج ِرس »رنههفاک«

هروصت هی ِدح رد مارب هسرپ ره ازور نیا
هرُپ مخُم لاوس دص اب ماههرطاخ هب ِشوخلد



)ظفاح( روخم مغ
روخم مغ ،ناعنک هب دیآ زاب هتشگ مگ فسوی
روخم مغ ،ناتسلگ یزور دوش نازحا ی هبلک
نکم دب لد ،دوش هب تلاح هدید مغ لد یا
روخم مغ ،ناماس هب دیآ زاب هدیروش رس نیو

نمچ تخت رب زاب دشاب رمع راهب رگ
روخم مغ ،ناوخ شوخ غرم یا یشک رس رد لگ رتچ
تفرن ام دارم رب یزورود رگ نودرگ رود
روخم مغ ،نارود لاح دشابن ناسکیً امئاد

بیغ ّرس زا یئن فقاو نوچ دیمون وشم ناه
روخم مغ ،ناهنپ یاه یزاب هدرپ ردنا دشاب
َدَنک رب یتسه داینب انف لیس را لد یا
روخم مغ نافوط ز ،ناب یتشک تسا حون ار وت نوچ

مدق دز یهاوخ هبعک قوش هب رگ نابایب رد
روخم مغ ،نالیغم راخ دنک رگ اه شنزرس
دیعب سب دصقم و تسا کانرطخ سب لزنم هچ رگ
روخم مغ ،نایاپ تسین ار ناک تسین یهار چیه

روخم مغ ،ناعنک هب دیآ زاب هتشگ مگ فسوی
روخم مغ ،ناتسلگ یزور دوش نازحا ی هبلک
نکم دب لد ،دوش هب تلاح هدید مغ لد یا
روخم مغ ،ناماس هب دیآ زاب هدیروش رس نیو

مدق دز یهاوخ هبعک قوش هب رگ نابایب رد
روخم مغ ،نالیغم راخ دنک رگ اه شنزرس
دیعب سب دصقم و تسا کانرطخ سب لزنم هچ رگ
روخم مغ ،نایاپ تسین ار ناک تسین یهار چیه



)قیلخ هرهز :ارس هنارت(  هظحل نیمه

ادرف ز یرابخا هن و زورید ز یراثآ هن
یشاب مه لاس دص رگ و زورید دوشیم یدوز هب هظحل نیمه
هدرک ان یاه یداش و زورید ترسح و تسا بش و زور نیمه

هظحل نیمه ،هظحل نیا رد هدنام یتصرف ات ایب
نک یبوکیاپ و صقرب ،نم اب ناوخب ،نم اب نامب
یناوخیم هن ،یصقریم هن ،ینامیم هنحص رانک ،ندروخ مه هب یمشچ اب هک

نک یبوکیاپ و صقرب ،هظحل نیمه ،هظحل نیا رد نم اب ایب
نک یبوکیاپ و صقرب ،هظحل نیمه ،هظحل نیا رد نم اب ایب
نک یبوکیاپ و صقرب ،هظحل نیمه ،هظحل نیا رد نم اب ایب

ناد تمینغ ار تصرف ،تسا گنت نامز
نمشد ترگید تسد و تسود تسد هب یتسد هدب ،تسا زورما زورما ات هک
هنیک و مغ زا میش اهر و میخرچب مه اب کلف خرچ اب هک

ندیشک ادرف هشقن ،ندروخ زورید هصغ یاج هب
و راپسب داب تسد هب ار ادرف و زورید مغ ،هظحل نیا رد نم اب نامب
هظحل نیمه ،هظحل نیا رد نم اب نامب

نک یبوکیاپ و صقرب ،هظحل نیمه ،هظحل نیا رد نم اب ایب
نک یبوکیاپ و صقرب ،هظحل نیمه ،هظحل نیا رد نم اب ایب
نک یبوکیاپ و صقرب ،هظحل نیمه ،هظحل نیا رد نم اب ایب

… نک یبوکیاپ و صقرب ،هظحل نیمه ،هظحل نیا رد نم اب ایب
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