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!وشاپ

ودرس و خلت ِزور نوا ،هریمن مدای تقو چیھ

ودرد ِقمع زا یشان یاھ ھلان ِندیعلب

یدوبک و مخز یاج مدرک یم ناھنپ دیاب

یدومع متاکِرح ،اما مدوب هزانج

یعونصم یادنخبل ،هزم یب یاھ یخوش

یدوسح و ظیغ مشخ ِتشز سح زا رارف

راظتنا ھمھ نوا ھب دیسریم مدق دیاب

راکتبا و قوذ یمک ِیپ رد ھمیسارس

یلیرت ریز متفر ،زور نومھ حبص ھخآ

یلیخ دوب نیگنس شا ھبرض ،اھ ھخرچ هدجیھ نوا زا

یدیسر ربخ یب وت ،مدادیم نوج ھک ریز نوا

یدینش ومدایرف ،متوکس وت زا راگنا

ھتسکش یوزاب و ،ھتسخ ِدنخبل ھی اب

یدیشک نوریب ونم ،یلیرت نوا ریز زا

ھنوخ ِرپ تنھد ،یدوبک مھ وت مدید

ھنوریب تا هدور و لد ،نم لثم مھ وت ھکثم

وشاپ تاج زا !وشاپ وشاپ یتفگ

ھبارخ منم لاح ،ھک وگن یچیھ یتفگ

ھبارس مساو ھگید ،مشچ نیا ھب ریس باوخ ھی

تناو ھی ِریز یتفر ،شیپ زور دنچ مھ وت یتفگ

تماوخ یمن ھگید تفگ ،دوب ترسمھ شا هدننار

؟میریمیم ای مینومیم ؟ھشیم یچ الاح متفگ

میریمخ و دروخ ود رھ ،ھشیمن ھک یروجنیا

الاح میرادن تقو ام ،مزیزع وشاپ یتفگ

الاب نوا یرب دیاب ھگید ٔھظحل دنچ ات

هراتس لثم تسرد یشخردب دیاب وت

هراظتنا مشچ اجنیا ، شوخ لد ھملاع ھی

؟ھشیم یچ متبقاع ماجنارس ھخآ متفگ

!ھشیمھ ھشیم تسرد ،ھگرزب ادخ یتفگ



!ھشیمھ ھشیم تسرد ،ھگرزب ادخ یتفگ
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تخر

منزیم گنچ ور اتخر مروشیم تخر 

منزیم دنب ور هریگ اب مشکیم بآ  

هرییغت لاح رد شمھ یگدنز نگیم تھب

هریگن وتلاح ات نکن تداع شزیچ چیھ ھب

رارکت و یگتسویپ و یگتسباو یچ رھ زا

راتفرگ و ریسا و راچد یشن ات نک یرود

ھشیمھ میمسر و هار نیمھ ِوریپ هللاو مام

ھشیمن ضوع تقو چیھ ییازیچ ھی راگنا اما

ھتشون تساو یچرھ تا یگدنز باتک ِیوت

ھتشونرس زا یشخب یاوخن یاوخب ازیچ یضعب  

ھشاب ھک مھ یوج رھ تزور و لاح و رکذ و رکف

ھش ادج مھ زا دیاب ایگنر و ادیفس تخر

یدرد و ھصغ رھ زا یچیپب تدوخ ھب ھگا

یدرگب یراب ھس ود دیاب ور نک کشخ وت مزاب

بآ ریز نتفر تاھ یتشک مامت یتقو یتح

باروج ھگنل ھی لابند یدرگب دیاب زونھ

ھشیدنا یدازآ و بدا و لامک و لضف

ھشیمن زیمت باروج و ریز سابل نودب
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مومح

مومح میرب مھ اب ایب
شود ریز میرب مھ اب
مینک رپ ور بآ ناو
شوت میرب یکی یکی

میروشب ونومانت
کاخ و رابغ و کرچ زا

تمحرم نوباص اب
کاپ و لالز بآ وت
ھک ییاھ هانگ کاخ  
کرچ لثم ھیال ھیال
تقامح اھلاس یط
رکف ور ھتسب هربک

ھسیک و فیل اب ایب
حور نوج ھب میتفیب
ییاھ هدقع نوج ھب
هوک نیع هدش عمج ھک

یاھ ھیال میباسب
تداسح و یمشچ گنت

ِعَلَو دایب رو ات  
تباقر و یمشچمھ

ونومارظن ایب    
وپماش تسد ود مینزب
هریگب نومارس ات  
ون راکفا زا ییوب

هدشن رید ات ایب
مومح وت میرب مھ اب
نادجو هزیر ھی نیا ات
مومت نوموت هدشن
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نیا زا دعب

نورهت زا شورف شرف هی
نورمش یاهالاب زا

یلاع ِفالک هی دش
یلاق راد هب دش لصو

سوهلوب ِدهتجم
سگمرخ هب دش لیدبت

مرتحم یا هرعاش
مرح ِرتوبک دش

نیا زا دعب مدنوم الاح
میرک سوا و تانئاک
مساو نتخپ یشآ هچ
؟نیتسآ یوت نراد یچ

یمشپ و شیر درم هی
یمشی هبرگ هی دش
شترا رکشلرس و
شدوخ نز لکش دش

شم یوم اب هاتوک دق
غامد ِدنگ و رورغم
باروج ِشک یاج اب
 قاچ یاهاپ چم ور

نیا زا دعب مدنوم الاح
میرک سوا و تانئاک
مساو نتخپ یشآ هچ
؟نیتسآ یوت نراد یچ

تشر زا زرواشک هی
تشگرب ییاچ لکش هب

رادبآ جیوه هی و
رادمتسایس هی دش

رلیک قشاع فاد هی



رلیک قشاع فاد هی
رلیف و نوکیلیس اب
هتسخ رگراک هی دش
هتسب هنیپ تسد اب

ییاروماس نیرخآ
ییاپمد هب دش لیدبت
شدش منوم هیاسمه

ییاکیرمآ یوباک

شتفر یتقو مه ما همع 
شتفه ِبش وت یتح
دنودنخ ور ارادازع
دنودنخ یه ونوم همه
شاه یخوش شوخ یوب

دنوم اج اهلگ رطع وت

نیا زا دعب مدنوم الاح
میرک سوا و تانئاک
مساو نتخپ یشآ هچ
؟نیتسآ یوت نراد یچ
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تسد تسد

شاهوم ِرف هب هنزیم لژ هراد یکی وت نوا
شاپ ِفک هب هدیبشچ تلاوت لامتسد هکیت هی
هنوگ ساوسو وشاتسد هباس یم بآ ریز یکی

هنوگ ژُر و ردوپ مِِرک وت هدش مگ مه یکی
 

هموناخ هی یانوخان ِرحب وت هقرغ یکی
هنونجم و قشاع راگنا هدیمرس زاوآ وهی
هگیم ییازیچ یکی نیا شوگ ِرد یکی نوا
هگید یازیچ و رطع یوب زا هنیگنس اضف

 
هگنت و غولپ و  غولش وت نوا 
هگنرف رهش اپ هی ،یندید و بیجع 

هرذگیم یچ رد نوا تشپ ینودب یاوخیم هگا
هربب اجنوا شدوخ اب ور وت تا یجبآ ات ایب

داپ یم ور هیقب دنت دنت یمشچ ریز هراد یکی
داوخیم لامتسد هک هنزیم داد رد تشپ زا یکی

هنیآ وت تسژ اب هنکیم کِچ وشکیتام یکی
؟هنیاف شِپآ کیِم ایآ هسرپ یم شا یلقب زا

هماش رازاب نیع اموناخ ییوشسد
هماع ءالم رد نداد نوج شا فص
دایم ترکف هب هک هییاج اهنت اجنوا

!داتفا یم ولج اوه هی تِراک یدوب درم هگا
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مویداتسا

نودب تدوخ زا ونم
مربارب وت اب نم
متمرحمان هک نگیم
مردارب وشب وت بوخ

ونم یاج یسک راذن
هرخب ضیعبت روز اب
ورام نم هب وت ِرواب
هربیم رترب گیل هب
وروت و نم ام میت
داوخیم مه رانک فیدر

هنم یلاخ یاج ،وت رانک یلدنص
هنم قح ِوت قح ،وت رانک نم ندوب

نودب تدوخ زا ونم
مربارب وت اب نم 
نگب رتمک لگ زا راذن
مروای وت وشب ،نم هب
 متعاجش اب هچ نیبب
مایم الاب راوید نیا زا
ریگب و وماتسد و ایب
ماوخیم نالا وتتریغ

وروت و نم ام میت
داوخیم مه رانک فیدر

یوق یزاب هی هساو
داوخیم منز مویداتسا

هنم یلاخ یاج ،وت رانک یلدنص
هنم قح ِوت قح ،وت رانک نم ندوب

هنم هیلاخ یاج ،وت رانک یلدنص
!هنم هملسم قح ،مه رانک ام ِندوب
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مشچ مشچ

هراوید رانک هک هراچیب نووج نوا
تحاران و بذعم تیعمج نیا جوم وت

نودیم وت دایم هراد ،نودنخ و داش یکی نیا
نونک چپ چپ مه رود ،هنیبیم رود زا وشاتسود

!ییوت دوخ هک اپب ،یموس نیا اما و
عمج نیا وت میتسه همه ،نم و وت و ات ود نوا

رطخرپ درد نیا زا ،ربخ یب و ترَپ همه
تداع هی هدش تحار تواضق ردقچ نیبب

تبیغ هرادن یراک تیلوئسم نودب
؟تذل نومارب هراد هگم تیذا و جنر و رازآ

ودرگ هی و نهد و غامد ،وربا ود مشچ مشچ هخآ
میراد دوبمک و فعض همه ،میرادن مه اب هک یقرف
ودرگ هی و نهدو غامد ،وربا ود مشچ مشچ هخآ
میراکیم ور ییادج لاهن میراد ،میرادن ربخ نومدوخ

ینوج نوج مه اهتقو یهاگ ،ینومدوخ فرط کی زا
ینوبرق مه ٔهساو میریم ،راب دنچ و رازه یزور

میدنخیم هگیدمه هب ،اما مه فرط نیا زا
میدنبیم مه هب هلصو یمحر یب لامک اب

ودرگ هی و نهد و غامد ،وربا ود مشچ مشچ هخآ
میراد دوبمکو فعض همه ،میرادن مه اب هک یقرف
ودرگ هی و نهد و غامد ،وربا ود مشچ مشچ هخآ
میراکیم ور ییادج لاهن میراد ،میرادن ربخ نومدوخ

ودرگ هی و نهد و غامد ،وربا ود مشچ مشچ هخآ
میرایم مک ییاج هی همه ،میرادن مهاب هک یقرف
ودرگ هی و نهد و غامد ،وربا ود مشچ مشچ هخآ
میرامیب همه ،مه لثم همه ،میرادن مهاب هک یقرف 

ودرگ هی و نهد و غامد ،وربا ود مشچ مشچ هخآ
!هگنشق نوم همه یاپ و تسد ،هبمکش بوچ بوچ
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نکشرامخ

الاح ات هتشاد هگن ونم هک یزیچ اهنت
الاب َمتَشکیم شا همزمز هک هگنهآ نیمه
زاونلد ییادص اب یکی راگنا گنهآ نیا وت

زابن وتدوخ ،مناج ینوتیم وت هگیم مهب

هتفر باوخ مندب ،منکیم زاب وماشچ
هتفر بآ ما هظفاح و مراد درد رس
هشیمن عفر مشطع ،مروخیم بآ یه
هشیمن عفد بآ اب هک نادجو باذع هخآ

مرس ریخ مدوب هدرک دهع نم
مرن زاگ تخت هگید یلو هنکشب اپ نیا هک

متسم مزونه مگیم ونیا مراد هک منالا
ما هتسخ یروجدب مدوخ تسد زا

الاح ات هتشاد هگن ونم هک یزیچ اهنت
الاب متشکیم شا همزمز هک هگنهآ نیمه
زاونلد ییادص اب یکی گنهآ نیا وت
زابن وتدوخ ،مناج ینوتیم وت هگیم مهب

هدرز و غاد باتفآ ،هیبآ نومسآ نوریب
هدرس و کیرات ملد وتِ خاروس یلو

شوت متفریم و درک یم زاب رس نیمز شاک
شور منزب هدب نکشرامخ هی یکی

مدنوکش ویک ِلد زاب بشید هنودیم ادخ
مدنوزوس همه ولج وماگرب زا هگید ات دنچ

مدنوم یم هنوخ وت ،دش یم یزیچ هی شاک یا
مدنوخیم زورید دیاب ،الصا وگنهآ نیا دیاش

منک وغل ومارارق منزب گنز دیاب
منک قرف لبق ٔهعفد اب ،هش ضوع منحل

مدرک یم دیاب هک ییاراک نزو الاح
مدرد هب هرایم راشف ،هدش نیگنس

 هنیگمغ یاه هاگن ِتوکس زا مدرد
هنیس وت هریم ،هشیم کیلش ریت لثم هک



 هنیگمغ یاه هاگن ِتوکس زا مدرد
هنیس وت هریم ،هشیم کیلش ریت لثم هک
هنود هنود هک یدامتعا یب یاه هاگن
هنوم یم نوشاج یلو ،نشیم وحم

الاح ات هتشاد هگن ونم هک یزیچ اهنت
الاب متشکیم شا همزمز هک هگنهآ نیمه
زاونلد ییادص اب یکی گنهآ نیا وت
زابن وتدوخ ،مناج ینوتیم وت هگیم مهب

هرادن یلاکشا ،مزیزع ریگن تخس
هرابود ینک عورش ،ون زا وت ینوتیم


