
رگراک ھقبط یدازآ هار رد راکیپ نامزاس یاھدورس زا ھعومجم نیمود

 رگراک هقبط یدازآ هار رد راکیپ نامزاس یاهدورس زا هعومجم نیمود
١٣۶٠ لاس میظنت

همدقم

 نادیم هب ار نادنز دوخ هنانامرهق تمواقم اب هکنانآ یبالقنا و تسینومک ناینادنز یمامت هب میدقت
؛دناەدرک لدبم گرتس یمزر

 و نامیس و نهآ هرصاحم رد ار ام یاهقلخ مامتان بالقنا نامرآ لعشم نیشتآ و روش رپ هکنانآ
 ؛دناەتشاد هاگن کانبات و نشور ،یتح هجنکش و بوکرس

 میژر نادالج یاهەجنکش ،نیگمهس و ربتس و تخس دوخ یاسآ نافوت شورخو تمواقم اب هکنانآ
؛دناەدرک ریقحت ار راد و هنایزات

 دایرف گنفت اب هتسباو یرادەیامرس نارارادساپ هنیس رب یاەلولگ نوچ ار اهەدوت نازوس مشخ هکنانآ
 کیتارکمد بالقنا هاگرحس راظتنا مشچ نیوا یاهەپت دولآ نوخ قفا رد هریخ نانچمه و دننکیم کیلش
.دناشیوخ یاهقلخ یتسیلایرپما دض

 ریز ،یمالسا یروهمج یراد هیامرس میژر یاهنادنز رد هک یئاقفر همه هب نایاپ یب دورد اب و
.دناەداد ایراتلورپ هوکشرپ نامرآ هار هب ناج ،هجنکش
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لوا هعطق

دفاکشیم ار اهەنیس
نانمشد غاد برس

دناردیم ار ام بلق
نانئاخ زیت غیت

      راد یاهەبوچ اپ رب هتشگ
اهنادنز طایح رد

ام رکیپ
راد هب دشکیم
رادەیامرس یماح

؟کاب هچ اما

 هار زا دسریم وچ
رگراک خرس شترا

نانچ دبوریم نانیا
ناهج رب دباترب ات
نابات یدیشروخ وچمه
.ناقهد دشاب وا رای

شقالش یاه هزرل دناشنیم اپ فک رد

شقارب یاه همکچ اب دنز یم ام نت رب

دنکشب هکنیا شیوزرآ
ام نیدالوپ مزع
شروضح اب
دنک اپب دس
ام خرس هار رس
اهەدوت مزر رد رگن کنیا
اج ره رد یخرس مچرپ
ناهج رد اپ رب هتشگ
نامسآ هدرک نیگنر
نارگراک تشملگ
.ناوغرا نوچمه نوگلگ

ار ام نوخ
نادنز یاهنوتس رب اجنیا دشاپ
نابنادنز نیگنس تشم اب دنک هل ار اهەرهچ
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بوچ هب دنکشب اهناوختسا
بوک مه رد شدناەتفگ
نویبالقنا ،اهتسینومک
بوک مه رد ار ناشمزع

؟مغ هچ اما
 ام زا دیوریم وچ
داب ره اب یخرس هلال
:مایپ دوخ اب دربیم
مامت نانمشد راک
ام راکیپ اب ددرگ
ادرف دیشروخ دبات

دفاکشیم ار اه هنیس
نانمشد غاد برس
دناردیم ار ام بلق
نانئاخ زیت غیت
اپ رب هتشگ
راد یاهەبوچ
اهنادنز طایح رد
ام رکیپ
رادەیامرس یماح راد هب دشکیم

؟کاب هچ اما

 هار زا دسریم وچ
رگراک خرس شترا
نانچ دبوریم نانیا
ناهج رب دباترب ات
نابات یدیشروخ وچمه
ناقهد دشاب وا رای
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 مود هعطق

دناەداتفا ورف نابایب کاخ هب نادنچ
تسا هدش هکت رازه دیشروخ یئوگ هک
،بالقنا نارواخ رد                                   
تسا هدرب ار ناشیاهدورس رطع ،حبص سفن و
؛رواجم یاهەناخراک ات
؛نارگراک هنیک یاهەروک
؛ناما یب راکیپ مچرپ هب دنز نوخ ات
.نآ رب شکچ و ساد هدنز شقن اب

میتفاتش ناشرادیدب هک هاگنآ
نیمز زا هدیئور میدید اهمچرپ
خرس یرازنمچ و
شتآ لگ هب لگ

میتفاتش ناشرادیدب هک هاگنآ و
لاب نینوخ میدید ناگەدنرپ
ماغیپ اب
.یدازآ ،نکسم ،نان         

خرس یدورس و
.ایراتلورپ نامرآ هب ناگداد ناج مارتحاب

ررکم  میدید اهەتشبنگنس
:رذگهر ره دناوخب ات

تسا هتفخ هکنیا کاخب تسا هرخص"
تسا هتفگن نخس نیا زج گرم اب     

کاخ رد هچ رگا مرگراکیپ

"تسا هتفهن یشتآ نم روگ رد     
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موس هعطق
   
کیوشلب یا

وت نامرآ
تسام بالقنا نامرآ
اهەدوت هب ،تساهەدوت هب نیشتآ قشع هاوگ تتداهش
تساهەدوت هب  ،اهەدوت هب ،اهەدوت هب                                                  
ام قیفر دنشک نوخ هب
     اهەدوت مشچ ز ناهن                     

)یعمج(         اهەدوت مشچز ناهن
یشماخ هک دیما نیدب
اهەلعش هتفرگ نونک                   

)یعمج(        اهەلعش هتفرگ نونک
 نیمز لد رد هچ رگا
نیبب شنت دننک ناهن                   
اهەنابز دشکیم هک                                    
وا نینط رپ دایرف
اهەنارک ،اهەنارک رد هتفخ هک
کیوشلب یا

وت نامرآ
تسام بالقنا نامرآ
اهەدوت هب ،تساهەدوت هب نیشتآ قشع هاوگ تتداهش
تساهەدوت هب  ،اهەدوت هب ،اهەدوت هب                                                  
مایپ دهد کاخ قمع زا
 بالقنا خرس مایپ              

بالقنا  خرس مایپ
 هزرابم همادا

باتفآ درآرب نوخز
باتفآ درآرب نوخز

ررش دنز مد هب مد هک رگن رگراک کتپ هب
رمث دهد وا شورخ
ام قیفر هماج ز وا دراد هک یمچرپ اب

ام قیفر
کیوشلب یا

وت نامرآ
تسام بالقنا نامرآ
...اهەدوت هب ، اهەدوت هب    اهەدوت هب  ،تساهەدوت هب نیشتآ قشع هاوگ تتداهش
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مراهچ هعطق
         
 زا ناشیتاقبط هنیک ششوج هب ،ار دنزرف نداد تسد زا یاسرفناج هودنا هک یئاقفر ،ردام یاقفر هب میدقت
 و اهتسینومک مادعا و هجنکش میژر ،اهەدوت بالقنا بوکرس میژر ،یمالسا یروهمج یرادەیامرس میژر
.دناەدرک لیدبت نویبالقنا
:دننکیم تمسق یواست هب هارمه و رگنسمه قیفر نارازه نیب ار دوخ هناردام رهم هک یئاقفر هب

؟کاب هچ و

میتسین نآ میب رد
 هن ای درابب هک

نامیاهەنیس رب هلولگ ناراب
ام ناردام هک ماگنه
ار ام قشاع بلق دنربیم شود رب                        
دننادرگیم ،دننادرگیم ،دننادرگیم و
هناخراک هب هناخراک ،رگنس هب رگنس
ار نادیهش دورس دنناوخیم ،دنناوخیم و        

نایاپ ات 
زورید مد هدیپس داتفا ورف هک یمچرپ یرآ
نیوا هپت یادنلب رب
زورما تسوا هناش رب
. دریذپ یمن گرم مسینومک هک تسا نینچنیا
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 مجنپ هعطق

هراپ هراپ تنت
هراتس تامشچ ود
هراد هناشن تخرس و گرزب قشع زا

هرایم مرطاخ تناقیفر مزر ز
نوخ رد هتسشن
نوگلگ وت نت

نونکا مزاسب مچرپ تنهریپ ز
 ناج یاەدنز وت
نارای مشخ هب
ناقیفر رگنس رد نشور یلعشم وچ

 ناج یاەدنز وت
نارای مشخ هب
 ناقیفر رگنس رد نشور یلعشم وچ

شوغآ هب متفرگ
هرابود ار تنت
هرابیم اهەلعش ،شتآ نمرخ نآ زا

.هراتس رپ هدرک ار مرات و درس بش
ناقیفر همه ،ناج یا تدای هب
نادیم هب نونک ،دننازورف اهررش
نارای مشخ هب ،ناج یاەدنز وت
ناقیفر رگنس رد نشور یلعشم وچ

نارای مشخ هب ،ناج یاەدنز وت
ناقیفر رگنس رد نشور یلعشم وچ

نادیهش دورس
ناشورخ یدور وچ
نابایخ و هچوک رد کنیا دراد نینط

.ناراد هیامرس گرم زا دهدیم ربخ
مرانک همه زورما ناقیفر
مراد وت نانچ دنزرف رگد نارازه
نارای مشخ هب ناج یاەدنز وت
ناقیفر رگنس رد نشور یلعشم وچ

نارای مشخ هب ناج یاەدنز وت
ناقیفر رگنس رد نشور یلعشم وچ
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مشش هعطق

ندروآ دورف میلست رس
،شلاگنچ زا هک راوخنوخ نمشد نینچ هب

،رایسب ناقیفر نوخ دکچیم
یراکشزاس هب ای
،ندز دالج همکچ رب هسوب
 تشم دبوکیم هک هظحل نآ رد و
 تشپ و تروص و رس رب
،ندرب نارای مان
ندش زاوآمه مصخ اب و نتفگ نخس ای

 تسین رگنس رد هدوت فص هب تنایخ زج
،تسام تشحو رظتنم ثبعەب ام نمشد
،تساجرب ام مچرپ
هدنفوت ام بلق
 هدنبوک ام تشم

،تسا رگراک ره تردق رپ تسد رد هک تسا یکتپ وچمه
تسا راکیپ ام مسر
،مصخ اب رخآ هب ات            
 تسا راک رد متس تحت هدوت
مشخ اب دفوتب ات
 اج ره دبورب و
.تسا رامثتسا و تراغ زا رثا          
،هیام ورف نیا
،هیامرس یماح

.تسا راوخنوخ نینچ هک تسا هدید ار دوخ گرم
 کنیاک ار ام ۀرعن نک شوگ،نک شوگ
نادنز یاضف رد دچیپیم نینط رپ
،نابنادنز لد رد دراک یم یتشحو      
کنیاک ار ام ۀرعن نک شوگ ،نک شوگ

:ماغیپ نیا دهدیم
 دیگنج دیابب راو کیوشلب"
"؟ریت شتآ ،ام شتآ نوچ لد اب دنک هچ
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 متفه هعطق

،ناراب ریت نادیم رد شدنرب هتسب ناتسد اب
، نارگراک بلق اب کنیا دپتیم اما شبلق

نونک،تسا راک نامسآ رد یرتخا وچ شمان
نوخز ،تسا راختفا خرس لادم شاەنیس رب

نادالج ریجنز و دنبتسد هقلح رد شیوزاب
،ناشکتمحز حبص رب ،قافآ رد هریخ اما شمشچ

نونک نارای شورخ اب دراد همادا شحار
نوخب دناشن شرکیپ نمشد ریت کیلش

نادنز راوید شیاز نافوط هرعن اب دنازرل
نارای خرس مزر رد وا ۀرطاخ دنام هدنز

رورغ اب دتف نیمز رب اپ دنک مخ هکنآ یب
نونک ناشورخ ۀدوت هارب دهدیم ناج
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متشه هعطق

راوید راهچ نایم رورغم
نازادگ دوخ مشخ ۀروک اب
مصخ ۀرهچ یورب هدرک فت

.ناراب ریت دورس تسا هدناوخ
شرورغ شکرس هلعش زا
دنبمه قیفر نت تسا مرگ
مزر مچرپ هتفرگ هناش رب

.دنب رد یاهەدوت رگنس رد
ار نیشتآ غرم هناسفا
ناج دهدیم هنوگچ هک رگنب
دیاز هرابود وا رتسکاخ

.نادیمەب وا نوچ رگد راب دص
تسین وا مرج هدوت هب قشع زج
قشع نیا هارب ناجز هتشذگب
شقلخ نانمشد تداعرد

.قشع نیا یازس دوب مادعا
؟دساره یک ،کاب هچ گرم زا
؟هنیس هدومن رپس هک ناس نیا
هلولگ رب هدوشگ شوغآ

؟هنیک تسا هدرپس داب رب
تسا هتفرگ نوخ هک یبش مین رد
ناریا ناشکمتس نامشچ
نارادساپ گنفت کیلش
ناراب وچمه هلولگ هدیراب
دزیر هک وا نوخ ۀرطق ره
نادیم هب شا هدنپت بلق زا
کنیا دشورخ دوش گنابلگ

.نارادساپ یازس تسا گرم
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مهن هعطق

تسام هارمه یخرس کیپ
تساهەناخراک و رازتشک رد
تسام راک رد ام شودمه

.تسام رای وا
فکب شنوگلگ مچرپ اب
فص شیپاشیپ ،ام مزر رد

 نامایب شخرس راکیپ
نامز ره و رادید ره رد
 ام یورین اب دیوگیم
ام یوزاب                
بالقنا یادرف هدنفوت

 بارخ دزاس هنهک یایند
ام هارمه
.بالقنا شتآ زا دناوخیم

 شتآ کیپ
شک رب هلعش

اهەدوت شورخ اب
 ار تمچرپ نینوخ و خرس
.اهەناخراک رد نک رگەولج

راهب زا یخرس ماغیپ هدروآ وا
راک یوزاب رب هداد رگد یروش وا
ناشکتمحز یادرفز دیوگ وا
راهب زا یخرس ماغیپ هدروآ وا
راک یوزابرب هداد رگد یروش وا
.راد هیامرس نمشد وا
بالقنا کیپ زا ناسرت
بارطضا رد دننامیخژد
دنشکیم رس هناخ ره رد
دنردیم نت
رثا دراد یک ناشراتشک
؟رگراک خرس شترا رب

 بالقنا تشم هدنبوک
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باوخ هدرب نمشد مشچ زا
اهەنیک زا ،اهەنیس رد دشوجیم نوخ

ام کیپ دای دوب هدنز
 اهەدوت مشخ هلعش رد

 تسام یاهبش رتخا نوچ هراومه وا
تسام یاهرگنس هب نشور هراومه وا
 تساپب نافوط شلد رد وا

رآرب نینوخ ۀرعن ،رابگر ریز راکیپ کیپ
راکب تنامرآ خرس رذب ،راک هنشت نیمز رب

رآرب نینوخ ۀرعن ،رابگر ریز راکیپ کیپ
راکب تنامرآ خرس رذب ،راک هنشت نیمز رب
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 مهد هعطق

دنب هب دنیآیم هدیشوپ ۀرهچ اب بش همین
دنرب دوخ اب یکی ،دنزاس ادج مناقیفر زا
دنردیم شتآ و برس اب شاەنیس هگرحس رد

؟اهەدوت نانمشد یا ،دسر یک نم تبون
 دنبب مناقیفر اب مرامشیم ار اهەظحل
دنلب رس ،دنلبرس ار ام مان دیامن نادیم رد گرم
دنلب رس     دنلب رس    دنلب رس                              
.... دنلب رس     دنلب رس     دنلب رس    دنلب رس  
مرگنب مزاب نامشچ اب هک مراد وزرآ
 مرب نمشد لد رد مرورغ اب هک یتشحو
 دورس نیا دیارسیم نوخ رد هقرغ نم رکیپ
!دورد وت رب اهەدوت بالقنا یا داب هدنز
داب هدنز
     داب هدنز

 ، مسیلایسوس   اداب هدنز
مسیلایسوس اداب هدنز

مسیلایسوس اداب هدنز                                                      
 دنک نوزفا قیفر ره رورغ ادرف نم دای
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