
یگ هرمزور

یکشم نیشام یکناب باسح /یکیخ درم هی ینعی یتخبشوخ

لماک هیزیهج یلاع تخپتسد /قاچ نز هی لکش جاودزا

سولاچ هداج هتفه رخآ /سول هچب ات دنچ ینعی هداوناخ

رادرب وتمهس ایب یدرک هک یسورع /اباب کیرش رتخد ینعی قشع

یگدنز مخ و چیپ وت میدش مگ /یگرمزور ینعم هنیا

لوپ و هوشر اب اداناک هب نتفر /روکنک وت یلوبق ینعی تیقفوم

رازلگ یاضر یریدم نارهم زا /اضما و سکع هی ینعی تیفورعم

درک رهوش هیده درک رارف رهمداش /درز هیرشن ینعی رابخا

یدوبن تقو چیه یرادن یتسه یراد هگا /یدوجو هفسلف ینعی لوپ

یگدنز مخ و چیپ وت میدش مگ /یگرمزور ینعم هنیا

هزم دب چودناس یمید لابتوف هزم یب لایرس ینعی حیرفت

یگرمزور زا داد یا

نییاپ هب ندرج الاب هب کرهش /یراوس نیشام ینعی تیلوغشم

تلیابوم یشوگ ینعی تیصخش /یگدنز مخ و چیپ وت میدش مگ

یکیخ درم هی ینعی یتخبشوخ /تراولش ور کرام ای تنوخ سردآ

***

هنارت



هنارت

هناقشاع رعش ،هنارت همه نوا

دش مومت تافرح و دوب فرح شمه یدید

وزرآ همه نوا ،وب و گنر همه نوا

دش مومت دوز هچ باوخ هی هثم یدید

ندنوم هدنز ینعی ،ندوب وت اب یتفگ

دش مورح مرمع یگ یم الاح

دش مومت مربص ،مدش ریپ /دش نوخ نوچ ملد

دیما غاب یور ،دیدرت یاه هیاس

هنوخ یم هک هییادج موش دغج نیا

ییاهنت ریغ وگب ،ترورغ ریوک وت

هنوم یم یک وت هساو هّصق نیا رخآ

هنوزخ تبون ،یراهب ره دعب

دش نوزخ لصف تبون ،دش مومت دوز هچ ام قشع راهب

مر یم یم نم وت یب یتفگ یم /مریسا وت قشع هب

دش ضوع ترظن یدرک وتارکف یگ یم الاح

ینومسآ قشع ،ینوبرهم ریبعت

دش سوه شمسا هداس هچ و دوز هچ

هشیمه ات دبا ات ،ندوب وت اب یتفگ

هرادن تبقاع یگ یم الاح

هراگزور راک ،تسین نم ریصقت



هراگزور راک ،تسین نم ریصقت

یباتهم یاه بش ،یباتفآ یازور

ننوم یمن ،نبآ یور شقن لثم

سفق راتفرگ ،درز یاه یرانق

ننوخ یمن یزاوآ هگید نشاب هگا

یش اهر نومسآ وت /یش ادج یاوخ یم الاح

یشاب هک ایند یاج ره /وت لام محور /وت لام ملد

دیما غاب یور ،نیگنس یاه هیاس

ترورغ ریوک وت  

هنوزخ تبون یراهب ره دعب

دش مومت دوز هچ نومقشع راهب

***

یلومعم مدآ

مدنوخن و رعش نوا هن ،مدیدن وملیف نوا نم

مدوبن رو نوا تقو چیه مسانش یمن ور اباب نیا

یلومعم مدآ هی متسه هک منیمه نم

هشاب یتخس راک دیابن مدوبن مهم تقو چیه

هشاب مزال مدرکن رکف متفگن غورد مدوخ هب



هشاب مزال مدرکن رکف متفگن غورد مدوخ هب

یلومعم یگدنز هی مراد تسود ور یگدنز

یلومعم هصق هی هب مدب شوگ هک مراد تسود مشاب باتک ماوخ یمن

هییادج شرخآ هگا مشاب قشاع ماوخ یمن

هییاهر شتمیق هگا مشاب رادلوپ ماوخ یمن

مزیرب ترهش یاپ هب ومیگدنز ماوخ یمن

یلومعم مدآ هی مشاب مدوخ مراد تسود

( یلومعم یلومعم هن هن هن )هن ای یراذ یم منیبب

یلومعم مشاب مدوخ مشاب مدوخ مشاب مدوخ مراد تسود

س هقباسم یگدنز هگم مشاب لوا ماوخ یمن

س هدعاق هی ییاهنت مشاب عمج وت ماوخ یمن

منک وزرآ دیاب یچ نگب نم هب ماوخ یمن

یلومعم مدآ هی مشاب مدوخ ماوخ یم نم

یلومعم قشع هی مراد ومدوخ قشع

هیچ هشیپرنه نیا مسا هرادن یطبر نم هب

هیک لام هنوخراک نیا تسین مهم مارب الصا

شلاح هب شوخ تسه هک یک ره هراد یچره یسک ره

یلومعم مدآ هی مشاب مدوخ ماوخ یم نم

یلومعم یلومعم یلومعم مدآ هی مشاب مدوخ ماوخ یم هرآ

یلومعم مدآ هی مشاب مدوخ ماوخ یم نم



***

دوب نم ریصقت

دوب نم ریصقت ،دش گنت یسک تسد دش گنج ییاج هی هگا

دوب نم ریصقت ،دوب بارس ترجه دوب بآ نارحب هگا

دوب نم ریصقت ،نمرگ انوتسبات ندرس انوتسمز هگا

دوب نم ریصقت ،نکیرات اه هچوک نکیراب اه هداج هگا

دوب نم ریصقت ،یرادن و رقف یراکیب نارحب دوب هگا

دوب نم ریصقت ،لیمات یاه ربب لییارسا و بارعا گنج

دوب نم ریصقت ،دوب نم ریصقت ،تیندم زا ییادز راتخاس

دوب نم ریصقت ،نیشخبب ساب یلیخ هفارتعا هی نیا

دوب نم ریصقت ،یسامولپید تسکش یسایس یگدز ماوع

دوب نم ریصقت ،یساسحا یزاب اب یلم میت فذح

دوب نم ریصقت ،تفن تمیق دروخ نوکت تفر رد ندال نب هگا

دوب نم ریصقت ،دوب نم ریصقت ،تفر رس نوتلصوح هدعو همه نیا زا هگا

هیگدنمرش ثعاب ماوخیم رذع نویاقآ و اه موناخ

دوب نم ریصقت ،ننوریب امرجم ننودنز اه یکاش هگا

دوب نم ریصقت ،ننود یم همه هک هزار هی شمه انیا هگا

؟هش یم یچ زور نوا مشابن نم زور هی هدرکن ییادخ هگا

هش یمن هگید روج مشابن هچ مشاب هچ هنم ریصقت .



هش یمن هگید روج مشابن هچ مشاب هچ هنم ریصقت .

***

یریالم یابروز

هریقح وت شیپ هام ،هریسا تفلز وت بش

هرید یلیخ نتفر هساو نومب اجنیا وبشما

تس هراتس زا رپ تهاگن ،تسا هنارت وت یادص

سا هنارعاش هچ ماغورد مدرک لاح مدوخ هب هب

بآ یور بابح لثم ،هسنج هی زا نومیگدنز

بارس نوچ مهبم و گنگ ،جیه زا رپ یلاخ زا رپ

نیشام ور نتسب متسیس ،نیا ینعی ندوب هدنز

نیزید ای میرب کشمش ییاجک هتفه رخآ

میصرق هیور بش و زور ،زور و بش ندرک یتراپ

یسر یم یاوخ یم یچ ره هب ،هراد وتاوه یدد

گنیتفیل اب نشکاس اب ینووج ریسکا زار

کیتسالپ یحارج هنیمه طقف ییابیز

گنیدلیب یداب و لکیه ،هنیا هب یگنودرم

کیتسال و گنیر نودب ،هش یم درم مدآ هگم

هش یمن سرد تراک ،هفایق و لوپ اب طقف

هش یم یجراخ یروط نیا ،تسا هجهل هب مش یمک هی



هش یم یجراخ یروط نیا ،تسا هجهل هب مش یمک هی

هزنل گنر هب تاشچ ،یعونصم تاجنوا و احنیا

هزنب راوس فرط یتقو ،هراد یقرف هچ دصقم

هرادن مزال داوس ،هلاوح شورف و دیرخ

هرادلوپ یدد نتشاد ،ایند لغش نیرتهب

تسیپ بل انوتسمز ،سیرامرام انوتسبات

تسین مهم مارب الصا هیقب یگدنز

تسا همانرب اجک بش هک منیا رکف هب حبص زا

تسنارتخد هسردم هکیدزن ممقوتاپ

گنیتفیل اب نشکاس اب ینووج ریسکا زار

کیتسالپ یحارج هنیمه طقف ییابیز

گنیدلیب یداب و لکیه ،هنیا هب یگنودرم

کیتسال و گنیر نودب ،هش یم درم مدآ هگم

***

دش حبص

هیرارکت شلوا زا ،میش رادیب دیاب دش حبص

هیلاخ وت ،وت یاه هدعو لثم مباسح و مرادن لوپ

یلایخ یانمشد ،هئطوت مهوت

یناور یامدآ !؟سایک ماک هب ایند



یناور یامدآ !؟سایک ماک هب ایند

دمآرد رپ راک هی ،هفطاع تراجت

روآ یداش یاصرق ،یونعم ربنویم

زاوآ و صقر هناهب ،لابتوف وت یواسم

زاب هچب یامدآ تسد ندرپس ور هنوخ میتی

یلاتیجید یاقشع ،هتسب یاه هرجنپ

یرارف یارتخد ،هداوناخ نوناک

یناگرزاب مایپ زا رپ یگنهرف هناسر

یبایغ جاودزا ،نز شزرا و تمارک

تاقبط نیب هدرک ریگ ،هعسوت روسناسآ

تاراما شسنیزیب ،هگنرف شلاح و قشع

تاطابترا رصع وت ،تاعوبطم یلیطعت

تاحالصا تسب نب وت ،یندم هعماج

یدایز روخ نون ،تیعمج دایدزا

ینابایخ یانز ،اشحف اب هزرابم

یرارف یازغم ،یگنهرف نامتفگ

یداصتقا میرحت ،دهشم یالوکاکوک

هیلاع هچ اوه هب هب ،میش رادیب دیاب دش حبص

هیناجم امدآ نوج یتقو ،هزاجم یگدولآ

نمشد اتدص هرتدب ،دیماان قیفر نگ یم

هیرارکت مک کی منیا یلو ،هیلاحاب یلیخ فرح



هیرارکت مک کی منیا یلو ،هیلاحاب یلیخ فرح

***

قشع زا داد

گنج زا یکی ،هگ یم نان زا یکی

گرم زا یکی ،یگدنز زا یکی

زورید هوکش زا یکی ،ادرف هب دیما زا یکی

زور شرازگ هنابش هار زا یکی

دای ز تفر هک قشع زا داد یا قشع زا داد یا

تسایرد رانک یکی ،بآ هرطق هی هنشت یکی

تسادرف راظتنا رد هتسشن لاس دص یکی

هتوکس شتسایس یکی ،هنز یم داد هراد یکی

هغورد شتقیقح یلو تسا یتسار یادص یکی

دای ز تفر هک قشع زا داد یا قشع زا داد یا

یناهج نیون مظن مظن رکف هب یکی

یناهفصا کبس هب رعش رکف هب یکی

سا هغبان نگ یم تقونوا تسین شدای شمسا یکی

سا هظفاح مک وگغورد ؟متفگ یم یچ زا متشاد

دای ز تفر هک قشع زا داد یا قشع زا داد یا


