
هاتوک یاهزور

تخادن یم تسوپ ،گس دوب غاد هک سب ،نوتسبات و تفر راهب

تخاب یم تفن هب اجنوا لالقتسا هک دوب ییاج هی یدازآ

میدرمش یم نوریح و زاب مشچ اب موب ور میتفر یم ابش

تفاب یم رهش نت یور ،ییاوهدض هک ییاهلگ

دش مورح و تفر ازیچ نیا اب نومیکدوک یاهزور

دش مومت دوز هک فیح دوب یدب یازور

تساوخ یم گرم ،نوا و نیا زا همه زا ،نوتسمز و تفر نوزخ

تساوخ یم گنس اب هنووید هی تشونرس ،یا هشیش رهش ی هساو

دندش تارکومد بیس تخرد هی ریز ،وید و دزد و رک و روک

تسابیز رود هار زا ندینش نویماک قوب یادص

دش مورح و تفر ازیچ نیا اب نومیکدوک یاهزور

دش مومت دوز هک فیح دوب یدب یازور

ندرک یم زاورپ ،نومسآ یوت اغالک ،نوزخ و تفر نوتسبات

ندرک یم زاب ور هنوخ هنووید رد و دنتسب ور اه هنوخیم

نش یمن ضوع ،یضوع یامدآ ،یزاب نوناق هنیا

ندرک یم بابک ور ریسا یانزوگ سکر یامنیس یوت

دش مورح و تفر ازیچ نیا اب نومیکدوک یاهزور

دش مومت دوز هک فیح دوب یدب یازور



***

هعونمم

هتقادص ینعم یندوک ،هتعاجش شمسا تیرخ

تس هعجاف دح رد اه شزرا ،هتحالم ندوب رنن

هتباجن ریبعت باقن ،هتیاده شمسا نیهوت

تس هلماعم روج هی جاودزا ،هتراکب نز هیامرس

هعونمم دایرف و توکس یتقو ،تسین نتفگ هساو یدایز یزیچ

هعونمم ،اجنیا نداتساو ،تسن او اجنیا شاداد ورب

عونمم ییاهب ی هلاض ی هقرف /!تسا عونمم یتلود یاه نامتخاس زا یرادرب سکع :سیلپ یادص  

یناغفا ناکدوک لیصحت /!تسا عونمم رفن 4 زا شیب عامتجا /!تسا عونمم یصوصخ نویزیولت /!تسا  

تسا عونمم

هتمادن هب روبجم هانگیب !هتنایخ هیجوت تحلصم !

تس هعیاش هی طقف تقیقح !هتراظن شمسا ناقفخ !

هتراهم روج هی یلام هیاخ !هتهالب تفرشیپ طرش !

تس هرکاذم تسب نب وت تسایس !هتسایس ِناگورگ یگدنز !

هعونمم دایرف و توکس یتقو ،تسین نتفگ هساو یدایز یزیچ !

هعونمم ،اجنیا ندز فرح !نزن اه رتگرزب ولج افرح نیا زا !



هعونمم ،اجنیا ندز فرح !نزن اه رتگرزب ولج افرح نیا زا !

و کوبسیف ،رتیوت /!تسا عونمم اه تسیلابتوف یبوکلاخ /!تسا عونمم نپوا هناخزپشآ :سیلپ یادص  

یمومع نکاما رد ینتسب ندز سیل /!تسا عونمم روهمج سیئر هب تهابش /!تسا عونمم بویتوی  

تسا عونمم !

هتینما دیدهت کیتام!هتریغ ور زا یسومان ِلتق !

تس هعماج مود سنج نز یتقو!هتورث هی درم ِتلآ !

هتماهش ینیب خاش دوخ !هتیارد شمسا مهوت !

تس هعجاف نیمه رارکت زور ره !هتلم ی هگید مسا نمشد ...

هعونمم دایرف و توکس یتقو ،تسین نتفگ هساو یا هگید یزیچ !

هعونمم ،اجنیا نداتساو ،اتسن او اجنیا شاداد ورب !

عونمم یوسوم نیسح ریم ندرک سوتکرافنا /!تسا عونمم امنیس هناخ/!تسا عونمم طلتخم ناتسکدوک  

تسا عونمم نانز ندیشک نایلق/!تسا عونمم گس نتشاد /!تسا عونمم ناگدز هلزلز هب کمک /!تسا !/ 

یشاپبآ /!تسا عونمم یدابانگ شیورد/!تسا عونمم هراوهام شید /!تسا عونمم رختسا رانک یخوش  

عونمم ماع ءالم رد یراوخ هزور هب رهاظت/!تسا عونمم نادرم یارب نانز ندناوخ /!تسا عونمم  

عونمم لاتم یوِه ِکیزوم /!تسا عونمم یجراخ یاه هراونشج رد اه هشیپرنه نداد تسد /!تسا  

تسا عونمم لابتوف مویداتسا رد نانز روضح /!تسا عونمم نویزیولت رد زاس نداد ناشن /!تسا !/ 

لیطعت ایرد ،یرادازع مایا تلعب /!تسا عونمم نکنام /!تسا عونمم ناروتسر هب درجم دارفا دورو  

تسا !

***



؟یدیدن ونوا

یزیر یم نومسآ زا هک ،یزییاپ نوراب یآ  

یزیر یم درز یاگرب ور ،یرایم کشا ایرد هی  

؟یدیدن ونوا وگب نم هب ،یراد هصق اترازه ،یراد هناسفا اتدص  

هام نویرگ و نیگمغ تروص ینوشوپ یم /هآ زا رپ هودنا زا رپ ،هایس یلوک ربا  

؟یدیدن ونوا وگب نم هب ،دوبک هوک غیتس دور و تشد زا یرذگ یم  

رون و هراتس سنج ،تلد یادیراورم /رورغم و کاپ و دنلب ،رود یایرد جوم یآ  

؟یدیدن ونوا وگب نم هب ،اه هرخص شوغآ ات اه همشچ نماد زا

دوب شاه هدنخ گنز وت زاس و هنارت هک نوا  

دوب شاگن نوا قمع وت زار و زمر زا ایند هی  

؟یدیدن ونوا وگب نم هب ،دوب شاپ ریز هشیمه زاورپ دنلب قوش  

یراد هفوکش یوب ،یرذگ یم اغاب وت زا /یرادیب منرت ،یراهب میسن یا  

؟یدیدن ونوا وگب نم هب ،ایرد و دور مدمه ،ارحص و تشد زارمه  

نوصقر نومسآ زا نییاپ یآ یم فرب هنود

نودوان ور هرجنپ ور ،ینیش یم مورآ مور

؟یدیدن ونوا وگب نم هب ،دیما کاپ گنر هب ،دیپس هش یم رهش تخر  

درس نوتسمز نوا وت ،درگبش یاه هراتس  

درگ هرود یاه یلوک هب ،نید یم نوشن ور هار



درگ هرود یاه یلوک هب ،نید یم نوشن ور هار

؟یدیدن ونوا نیگب نم هب ،نیرز یاه یهام یا ،نیورپ یاه هشوخ یا

دوب شاه هدنخ گنز وت ،زاس و هنارت هک نوا

دوب شاگن نوا قمع وت ،زار و زمر زا ایند هی  

؟یدیدن ونوا نیگب نم هب ،دوب شاپ ریز هشیمه ،زاورپ دنلب قوش

***

یزاوم تالیکشت

یا هداس و تحار یگدنز یضعب ،نراد یتخس یگدنز یضعب مگیم شهب

تسا هگید یاج هی تسین اجنیا ماوخ یم نم هک ینوا اجنیا زا میرب ایب هگ یم

هرذگیم منیا دب و بوخ ،هش یم مومت زور هی زیچ همه مگ یم شهب

یا هداج تافلت رامآ رتفد وت ندددع هی هدایپ ای هراوس

تسا هیقب تابلاطم ٔفک راوآ ریز نم یاهوزرآ فقس

هرحس زا لبق بش عقوم نیرتکیرات ینودب هبلاج ًاقافتا

اجنیا زا مرب ماوخ یم مدش هتسخ هگ یم

تسا هیقب یاهتقامح ناگورگ نومتشونرس یتقو تسین ردق و اضق تبحص

مدش وت تنوشخ مدع تنوشخ ینابرق مهنم منکیم رکف اهتقو یضعب هگ یم

مدش وت لثم تریغ یب و گنگ مه نم ندرک نوماهاب نتساوخ راک ره یتسشن تکاس



مدش وت لثم تریغ یب و گنگ مه نم ندرک نوماهاب نتساوخ راک ره یتسشن تکاس

؟هیزاب هچب یدرک رکف هش یم مورح هراد میگدنز یاهزور ،اجنیا زا مر یم مراد هگید

مزیزع نکن نومیوشانز یگدنز یطاق ور تسایس مگ یم

هیزاوم تالیکشت اجنیا یگدنز و تسایس هگ یم

***

ییاهر

درم یکی دش مگ یکی ،اه هصق یاهنامرهق ،درب یکی ور نوماهایور نیگنس باوخ وت بش هی

ییاهنت و مغ زا سرت یدازآ نیا زا شوخرس ،ییاهر سگ معط یئادج جنر و درد

یگنهرف توافت ،یسنج نومک نیگنر ،یگنرکی و تقافر ،یگنتلد و یژلاتسون

حور یب و دیفس هایس یرارکت سحن یاهزور ،هوک تشپ ایرد تشپ یگنر یاهوزرآ

یداقتنا یاهثحب نانیمطا گنت پاپوس ،یداقتعا لوصا رد یفسلف قیمع تسبنب

تقامح تیانج ،تیانج زا تیامح ،تیالو وت هدش بوذ ،تقامح جیار هکس

ینامسآ جورع ،رهز ماج الب ربب ،ینامرهق یاهماج ،یناشکهک یاهمیت

درم یکی دش مگ یکی ،اه هصق یاهنامرهق ،درب یکی ور نوماهایور نیگنس باوخ وت بش هی

حور یب و دیفس هایس رصع هعمج یرارکت ملیف ،هوک تشپ ایرد تشپ یگنر یاهوزرآ

ییاهنت و مغ زا سرت یدازآ نیا زا شوخرس ،ییاهر سگ معط یئادج جنر و درد



***

ود فیدر مهتم

هراوید اه گنسرف ،رادراخ یاه میس راصح نیا تشپ

نریگ یمن اج نودنز وت دازآ یاه لد

هباوخوت ایند ،هیرادیب هانگ یتقو ،هییادج تازاجم

نریگ یمن اج نودنز وت رایشه یاه لد

ود فیدر مهتم ،لوا فیدر مهتم ،وت یارب نم و نم یارب وت

هراتس دش شوماخ ،دندوب هتسب وتاتسد یتقو دندوب هتسخ تاهاپ

نریگ یمن اج نودنز وت نشور یاه لد

هنارت مادعا ،دوب بارس هی ییاهر ،دوب بادرگ ریسا قشع

نریگ یمن اج نودنز وت ییایرد یاه لد

ود فیدر مهتم ،لوا فیدر مهتم ،ون زور هی ،هزات رعش هی

ود فیدر مهتم ،لوا فیدر مهتم ،وت یارب نم و نم یارب وت


