
کی یآ یآ

هتسد رد هک احرط نوا زا /هتسب رس یافرح نوا زا  

هتسب هدش ساسحا رد /لیطعت هدش لقع نوکد  

یلام ییاوسر نوا زا /یلاخ یاه تکمین نوا زا  

یآ یآ یآ /یلام تسام داتسا همه / نایاپ یب نارحب نوا زا

بایان هی یتخبشوخ نوا زا /بادرگ نیا و نافوط نوا زا  

بآ ریز هب شثاریم و باوخ رد تفر هک شوروک یدید  

ادیپ ان یادرف نوا زا / ادرف نوا زورما نیا زا  

یآ یآ یآ /اتیچ هدش لگنج ثراو و تفر هک هضرع یب نازرات نوا زا

هنزام وبا تسد حلص هگا /همظان و ریدم زا سرت هگا  

همزال شکچ هنود هی طقف /ایند یاخیم همه هساو  

هتفر رد تسد زا راک هگید /هتفه نوا ات هتفه نیا زا  

یآ یآ یآ /هتفن رس اوعد یلو ننیزنب فص وت همه

چیپ رد چیپ یاههار نوا زا / جیوه نوا و قامچ نوا زا

چیه رگید و چیا نس نزب هنیا یگدنز مامت  !

چیه رگید و چیا نس نزب هنیا یگدنز مامت  !

***

تفن یباریس



تفن یباریس

سرب مدایرف هب یمحر ادخ یا  

سرب مداد هب ، مربص ی هساک زیربل هتشگ  

روخ تفم هلگ هی نویم ، ندمت فداصت وت  

سرب مدادیب هب رواد ،میدش نوغاد ، میدش هل

تساجک مدرد ی هراچ وگ ادخ یا  

تساجک مدرس بش نیا هنوزف یمرگ شتآ  

راهم ار مروت ای نک راهب ار ناتسمز ای  

تساجک تشگرب هر و میدرک هچ دب ام وگب ای  

هیجنران شمه هک تایند عضو  

هیچ یچ تلادع و وک یتسار وک تینما  !

دیسر میرحت دعوم دش مومت سناژآ تلهم  

هیک دجسم مد راد هباتفآ اجنیا هراد بحاص هک رگ  !

یا هتسپ یاهزغم رارف هک ای وشتسش  

یا هتسه رازتشک ناراوخ هچاپ اهقش هلک  

تخر یاهدنب اه هدور هدش هدنک اه تسوپ  

تفن هیباریس طرف زا روشک نود ریش یکشخ  

هدب یناماس وعضو نیا ادخ یا  

هدب ینایاپ و هودنا و مغ نیا  

یریسا هک ای یگدنز ، یریش هار ناشکهک  

هدب ینامرد لوط یقوقح یب هیصخرم  ! 



هدب ینامرد لوط یقوقح یب هیصخرم  ! 

ام داسک هیگدنزِ قنور /ام تاجن هیتشک نوا تساجک سپ  !

تلود هزاورد رس تبحم هی یطحق یوت  

ام لاح زا دش یریگ لاح و یریگ روز قوتاپ

سرب مداد هب ، میتشگ ایک راتفرگ ام /سرب مدایرف هب یمحر ادخ یا  

جک پیت و یفنم تروص چگ زا هلک گنس زا الد  

سرب مدادیب هب رواد ،میدش نوغاد میدش هل  

یا هتسپ یاهزغم رارف هک ای وشتسش  

یا هتسه رازتشک ناراوخ هچاپ اهقش هلک  

تخر یاهدنب اه هدور هدش هدنک اه تسوپ  

تفن هیباریس طرف زا روشک نود ریش هدیکشخ  ...

تفن ...

***

یقشع مسیتامگارپ

هتشذگ هتقو یلیخ /تشذگ دوز هک ازور نوا زا

هتشونرس ییادج /دوب یقاّفّتا ییانشآ

ًالصا ،هش یم یروج نیا متسنود یم



ًالصا ،هش یم یروج نیا متسنود یم

مشب ضوع ماوخ یم الاح /همورح نم هب یشوخ

متسین یلبق مدآ نوا هگید نم /همومت مغ ی هرود

متسین یلبق مدآ نوا هگید نم

ارچ منک یم ضرع الاح

هنک یم یّقرت یروج هچ /مدآ ،مریگ یم دای مر یم منم

هنک یم هیجوت ور هلیسو /فده ،منز یم یرد ره هب

نرادن مه اب یقرف /یکی نوا اب ههاقآ نیا

نراوس ارخ نالا /هک یرب ساهاب ینوا لابند

متسین یلبق مدآ نوا هگید نم /متسین یلبق مدآ نوا هگید نم

هش یمن ضوع یچیه /یشابن وت هک یتقو ات

هش یم او وت تسد هب /طقف میگدنز یالفق

هش یمن او نومسآ /هشیمه نوراب یآ

هشیمه نوراب یآ /یشابن مشیپ وت یتقو ات

هش یمن او نومسآ

یشابن مشیپ وت یتقو ات

منک یم یصاع ور همه /منک یم یسایس ی هّیقت

منک یم یسناش تّیریدم /دعب و مش یم لک سیئر

منز یم داد بش ات حبص زا /و مش یم بوذ مر یم منم

منز یم دایرف همه رس /و مش یم نمشد همه اب

متسین یلبق مدآ نوا هگید نم /متسین یلبق مدآ نوا هگید نم



متسین یلبق مدآ نوا هگید نم /متسین یلبق مدآ نوا هگید نم

نویسیزوپا یطاق متفر /مدیرخ تاوارک دیاش

نویزیویلیت هی مدیاش /متخادنا هار یتیاس بو هی

رود هار زا تروص هب /مد یم تاجن و تکلمم

روک و لچک یرس هی اب /مزادن یم هار یشبنج هی

متسین یلبق مدآ نوا هگید نم

متسین هگید افرح نیا و یلومعم مدآ نوا( متسین یلبق مدآ نوا هگید نم )

هش یمن ضوع یچیه /یشابن وت هک یتقو ات

هش یم او وت تسد هب /طقف میگدنز یالفق

هش یمن او نومسآ /هشیمه نوراب یآ

هشیمه نوراب یآ /یشابن مشیپ وت یتقو ات

ربب راد رو /یشابن مشیپ وت یتقو ات /هش یمن او نومسآ

مریگ یم سح مدوخ ی هساو /رنه ملاع وت مر یم

مریگ یم سکع گرب ید سیرک /اب ،افورعم هّچب یطاق

مزاس یم ملیف و نوشرس وت منز یم /ور ینوبایخ یاه هّچب

مزاس یم تورث ترهش زا /هراونشج وت متسرف یم وملیف

متسین یلبق مدآ نوا هگید نم /متسین یلبق مدآ نوا هگید نم

هش یمن ضوع یچیه /یشابن وت هک یتقو ات

هش یم او وت تسد هب /طقف میگدنز یالفق

هش یمن ضوع یچیه( هش یمن او نومسآ )

هشیمه نوراب یآ



هشیمه نوراب یآ

یشابن مشیپ وت یتقو ات

***

راد هگین !اقآ

رقف طخ ریز /زمرق طخ تشپ

یتخبدب رو هی ،یطحق و گنج رو هی

راکیب و رد هب رد راکادف ناقهد

؟تورث ای دوب رتهب ملع یتفگن

هروز تسد وت لوپ /هلوپ ی هدنب ملع

مدرک ریگ یهار ود هی رس

مدرگرب هن مرب منوت یم هن

هدرگ یم روز و لوپ اب ایند

مشیم هدایپ اج نیمه نم راد هگن اقآ /راد هگن راد هگن اقآ  

مش یم هدایپ اج نیمه نم /راد هگن راد هگن شاداد

روش رپ نارنخس /روتسد زا شیپ قطان

هنیا ام تالکشم /یداصتقا عضو یجان

یعامتجا تینما حرط /همکچ و جربت

رهش یوت اشحف /هد یوت داسف



رهش یوت اشحف /هد یوت داسف

؟یرادن ربخ تا همع زا !سییر یاقآ

تساشحف زا فرح دش داسف زا تبحص /یرادا و یلام داسف

مش یم هدایپ اج نیمه نم راد هگن اقآ /راد هگن راد هگن اقآ  

مش یمن محازم نیا زا رتشیب /راد هگن راد هگن شاداد

رکش و یقیسوم یایفام /یتفن یایفام /لابتوف یایفام

رت رو نوا ریگب ور تتمدخ شوخ هحیار نیا

تفر میدش هفخ نک ام هب یفطل هی

یندب هیبنت دش ،یندم تکراشم

مدرک هابتشا یلو هش یم رتهب عضو میدرک رکف

نتخورف ور تلادع و ندیرخ ور یگدنزاس

ندرک حالصا ور تاحالصا شرخآ

مش یم هدایپ اج نیمه نم راد هگن اقآ /راد هگن راد هگن اقآ

مشیم هدایپ اج نیمه نم /راد هگن راد هگن شاداد

مش یم هدایپ اج نیمه نم راد هگن اقآ /راد هگن راد هگن اقآ

مش یمن امش محازم نیا زا رتشیب /راد هگن راد هگن شاداد

***

شفک



شفک

نکیش و یسروک ای هضارق ای /ننوشاباحاص لثم انیشام

نتسین هک ای ننم لثم ای /نتسد ود نلک امدآ

نتسینویهص لماع /نتسین نم لثم هک ییانوا

نکیفارت وت ِریگ همه /تلادع یرارقرب تهج

نراک رس ای راکیب ای انوبایخ یوت مدرم

نرابکتسا لماع انیا /هرادن قرف راکیب و راکرس

مگ یمن اه امش هب یلو ,منود یم نم طقف وزیچ همه

مگ یم نم هک ینیمه /نینکب شوگ نم هب هرتهب

نم ردام و رهاوخ ریغ تس هنوخ زا نوریب هک ینز ره

نراک نیا نوشمه /تساشحف و داسف زراب قیداصم !

شارت شیر هی هساو /اوعد و گنج همهنیا

شاوی نم گرم /شاداد نینکب تیاده ور اقآ

نتسین هک ای ننم لثم ای /نتسد ود نلک امدآ

نتسین مدآ الصا /نتسین نم لثم هک ییانوا !

نباتک و همانزور یپ یکنیع یالوسوس نیا

نراد وکیچنان هی یکی ,ندلب قطنم نم یاقیفر !

نرت ربارب ادرم یلو /ربارب نلک درم و نز هشاب !

ننزب شرس وت شفک اب مگ یم هنزب فرح یدایز یکره



***

اه نلاگ ،اه یرطب ،اه ناویل

هرادن َشت م هرطق هی /ایرطب نیا و نَیلاخ اناویل

؟دوب یتعنص یرخآ نیا هنکن /هکیرات اوه یلو هدش حبص

هراگیس دوبن لکشم /تسه یتقو ای تسین تیربک

هیتنعل یرطب /رحس ات بش نم قیفر و یتفر !

متشاد تسود یلیخ ور وت /تسین شوت یچیه

هیلاخ یلو /هزیم ور ,سکع باق هی

تسین مدای هگید متمسا نالا یلو !

تس هعجاف ییاروج هی یگدنز همه /تسین جرب رخآ ,طقف هک یتخبدب

همک مزاب /نشاب رپ منوشمه /اه نلاگ نیا و نَیلاخ اناویل !

هعمط روج هی متقشع یلو /یتفگ یم مساو تقشع زا یتشاد

تس هرطاخ ای هناسفا ای هغورد ای /ایند وت ازیچ نیرتهب یتقو

؟ینک راکیچ شاهاب یاوخ یم الاح وگب /یدرب وت مگنج !نیرفآ

؟ینک رارف حلص زا یاوخ یم یک ات /تسین راک وت یگنج هگید /میمیلست ام

***



شحو غاب رد یریگناگورگ

مریپ یگن یگب نتشاد وزرآ هساو /منووج ونه مک هی یدیما ان هساو

مریگ هلوق و ضرق وت ولگ ریز ات /منیمز ور هک هن اوه ور هن

مریسا شحو غاب هی وت نم / همحر یب لگنج هی ایند

مروبنز لثم نم و یکیتسالپ لگ وت /مرود وت زا تقو ره مرت تحار یلیخ

نوتمتخانشن دوب کیرات /یرون هلاه یتفگ قداص حبص  

مروبجم هعفد نیا هدنمرش /دز تسیابن ور ییافرح هی منود یم  

مروک بش نم هخآ

مشاب اهنت هک ماوخ یمن یلو /مرادن ویسک هلصوح

مشاب ایرد ریز منوت یمن یلو /مرادن تسود ویکشخ

متسین مه نوا رادفرط /دآ یم مدب نیا زا

مشاب امدآ نیا لاثما راتفرگ دیاب یک ات

مشاب ادرف نارگن هک / ملغزم هگم / تنابرق هک مزورما /زورید زا نوا

مرید یتعاس دنچ هی یرارق ره رس /منیمز ور هک هن اوه ور هن

منومب منوت یمن نیا زا رتشیب اباب دینکن مرارصا

مر یم مراد مدوخ هک نم نیدن مله اقآ

مریسا شحو غاب هی وت نم / همحر یب لگنج هی ایند

***



چوپ شخرچ

وت دای هب مدوب بش و زور /نمو تشذگ اه بش و اهزور

وت رانک نم /نم رانک وت /نم لایخ نیریش مهو رد

راظتنا رد نوفدم اهزور /راگزور نیا چوپ شخرچ رد

راظتنا زا هآ /راگزور زا هآ /دیما بارس قرغ اه بش

تسوت رادید /نم یایور /نم نامشچ ٍینشور یا

وت مان رطع /نم مالک رد /ما هنارت و رعش رد یراج یا

وت دای یب دشن بش مزور /نم و تشذگ اه بش و اهزور

وت دای هب بش و زور  نم / راظتنا و دیما بیرف رد

***

ایب مرای

ایب مرادلد /ایب مرای یآ  

ایب مراوازس /هراد وت لیم لد

همنابات هام /همناج ربلد

ایب ایب / نم شیپ هب  

همناج مارآ /همناشخدب زا



همناج مارآ /همناشخدب زا

ایب ایب /نم شیپ هب

***

ود یآ یآ

هنوخ ملد یرارکت ینعم یب یاه فرح نیا زا

هگنت ملد هراوآ لثم شفقس هک هنوخ هرجنپ یب نیا زا

راوآ نیا و رارکت نیا /رارکت نوا و راوآ نیا زا

هگنت ملد /هنوخ ملد /هنوخ ملد

تسین شا یپ رد بش زج هک /وت رد وت یاه بش نیا زا  

تسین شا یپ رد ادرف هک / هدوهیب یاه زور نیا زا

ادرف یب یاه زور نیا /ایور یب یاه بش نیا زا

هگنت ملد /هنوخ ملد /هنوخ ملد

ریبدت نادقف نیا زا /ریوزت جیورت نیا زا

لهج نیا زا / یروک نیا زا

ریگ ملاع نارحب نیا زا

ریکذت دش هک یبذک نیا زا  

هگنت ملد /هنوخ ملد / هنوخ ملد /ریوزت ترازو نیا




