
 (1)سرٍد 

 اجل ّن طبیبن               ز کارم گرُ ٍا شدُ دیگر              ای اهام غریبن              دٍاین شدُ هرگ         خداحافظ 

 رخن شدُ ًیلی                     قد هي کواًی                                  قد هي کواًی          رخن شدُ ًیلی          

 حاللن  کي  ای   یار  بی یاٍر                      ًشاًت ًدادم اگر جای سیلی              

 حاللن   ًوا   زحوتت   دادم                                   ًفس چَى ًیاید  بِ  اهدادم       

 زحوتت   دادمحاللن   ًوا                              ًفس چَى ًیاید  بِ  اهدادم       

 دردٍ  زخن   سیٌِ   راحت   ز       کِ هي هیرٍم سَی پدر  

 در غربت  شْر  هدیٌِ          تَ هی هاًیَ   یک کَُ  غن 

 حاللن کي ای یار بی یاٍر              دلت ّچَ  پْلَی  زّرا  شکستِ               ًشستِ خداحافظ  ای  بِ  خاًِ 

       هي چادر خاکی  َ زیٌب  تَ ٍ                              هي   بد از هي تَ اّغربت حاکی 

 هکي زاًَ در بغل حیدر                           هکي زاًَ در بغل حیدر       

 (2)سرٍد 

    ًالِ یا فاطوِ در حرم افتاد                                       ًالِ یا فاطوِ در حرم افتاد            

 ٍای    ٍای    ٍای    ٍای  هادرم افتاد                                                           ٍای    ٍای    ٍای    ٍای  هادرم افتاد          

 ی خًَِ تَ  ، کاشکی تَ برگردی دٍ بارُ                بابا رٍ دشوي هی کشًَِ            خًَِ رٍ آتیش هیسَزًٍِ         

 تَ ی خًَِ  ،  کاشکی تَ برگردی دٍ بارُ               بابا رٍ دشوي هی کشًَِ          خًَِ رٍ آتیش هیسَزًٍِ           

 ًالِ یا فاطوِ در حرم افتاد                                              ًالِ یا فاطوِ در حرم افتاد          

 ٍای    ٍای    ٍای    ٍای  هادرم افتاد                                          ی  هادرم افتاد           ٍای    ٍای    ٍای    ٍا

 تواشا          برای  هدیٌِ اٍهدُ                آُ بابا             ُ دشويعرً             هرد تٌْا               لشکر ًاهرد 

 ٍای       ٍای       ٍای      ٍای      هادرم افتاد                                                            اشک خدا هیچکِ با ًفس باد  

 ٍای       ٍای       ٍای      ٍای      هادرم افتاد                                        اشک خدا هیچکِ با ًفس باد                       

 ًالِ یا فاطوِ در حرم افتاد                                                                  اطوِ در حرم افتاد             ًالِ یا ف

 ٍای    ٍای    ٍای    ٍای  هادرم افتاد                                                         ٍای    ٍای    ٍای    ٍای  هادرم افتاد             



 

 (3)سرٍد 

 ٍا  ٍیال                    هاًدُ بیي دیَار ٍ در ٍا  ٍیال ٍ در هاًدُ بیي دیَار    زّرا تٌْا با یک لشگر ٍا  ٍیال             

 هاًدُ بیي دیَار ٍ در ٍا  ٍیال      ٍ در ٍا  ٍیال               هاًدُ بیي دیَار      زّرا تٌْا با یک لشگر ٍا  ٍیال          

 از تَ آسوَى چشات یک ستارُ افتادُ                             از تَ آسوَى چشات یک ستارُ افتادُ

 بویرُ زیٌب ًفسات بِ شوارُ افتادُ                                بِ ضربِ دست عدٍ گَ  شَارُ افتادُ

 ویرم برا ًفس ًفس زدى تَ                 بویرم برا زخوای رٍی تي تَ                    بویرم پر خَى شدُ پی راّي تَب

 بویرم پر خَى شدُ پی راّي تَ     بویرم برا ًفس ًفس زدى تَ                    بویرم برا زخوای رٍی تي تَ                

 ٍا   ٍیال                                            کَچِ  ،ّیسم ،آتش ،هادر،  ٍا   ٍیالکَچِ ؛ ّیسم ،آتش ،هادر،  

 هاًدُ  بیي  دیَار  ٍ  در   ٍا     ٍیال                                          هاًدُ بیي  دیَار  ٍ  در    ٍا     ٍیال

 خًَابِ ی بال کبَتر  هگِ یادم هیرُ هي بَدهَ یک گل پر پر *هگِ یادم هیرُ

 هگِ یادم هیرُ زخن  رٍی بازٍ  ی هادر

 هگِ یادم هیرُ هي بَدهَ یک گل پر پر *هگِ یادم هیرُ خًَابِ ی بال کبَتر 

 هگِ یادم هیرُ زخن  رٍی بازٍ  ی هادر

 زّرا تٌْا با یک لشگر ٍا ٍیال * زّرا تٌْا با یک لشگر ٍا ٍیال 

 اًدُ بیي دیَار ٍ درٍا ٍیالهاًدُ بیي دیَار ٍ در ٍا ٍیال * ه

 هٌَ بسًید هادرهَ ًسًید                        هٌَ بسًید هادرهَ ًسًید                        هٌَ بسًید هادرهَ ًسًید

 هگِ  یادم هیرُ هي بَدم ٍ کَچِ ی غوْا*هگِ یادم هیرُ دست کسی کِ هیرُ باال

 هگِ یادم هیرُ رٍی زهیي چادر زّرا

 هیرُ هي بَدم ٍ کَچِ ی غوْا*هگِ یادم هیرُ دست کسی کِ هیرُ باال هگِ  یادم

 هگِ یادم هیرُ رٍی زهیي چادر زّرا

 هٌَ بسًید هادرهَ ًسًید                         هٌَ بسًید هادرهَ ًسًید                          هٌَ بسًید هادرهَ ًسًید

 هٌَ بسًید هادرهَ ًسًید                           هٌَ بسًید هادرهَ ًسًید     هٌَ بسًید هادرهَ ًسًید                    


