میون خاک پیدا کن
نشون آسمونها رو
درونت رو تماشا کن
می بینی کهکشونها رو
از ابرا گاهگاهی هم
بپرس احوال دریا رو
برای رشد ،روشنکن
چراغ سبز « آیا » رو
کیه آقای فرداها ؟
همون پرسشگر دیروز
که از گنجینه پاسخ
میشه استاد درسآموز
بپرس از ذره و از ذر
از هرچی که نمیدونی
نپرسیدن  ...آره عیبه
امون از شرم نادونی
همه دریا میرن اما
کیه صیاد مروارید ؟
اونی که عمق دریا رو
میگرده با هزار امید
ز تقوی توشهها بردار
کلید وصل طوبی رو
طلب کن از همین امروز
طلوع صبح فردا رو
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که از رو قلّهها رد شه

اجرا  :مؤسسه فرهنگی هنری نسیم قدر

که خورشیدُ به اون میدن

(پژوهش)

همه عالم اگه سد شه

آهنگ ساز  :محسن ناحی

پژوهشکن تو میتونی

شاعر  :سعید صانعی ( یار )

سرود پژوهش دانشآموزی با عنوان صیاد مروارید (زبان گفتار)

نام اثر  :صیاد مروارید

باسمه تعالی

اگر که عشق و اندیشه
بشه سرمایه تیشه
به دانش سرفرازی کن
که میهن دل به تو داده
امین یا شهریاری شو
حسابی یا حسن زاده
همه عاشق میشن اما
برندس اون که عاشق موند
باید این درسُ از اول
یهکم قبل از الفبا خوند
چه عشقی بهتر از دانش
پژوهشکردن و جستن
پژوهیدن سرآغازه
برای رویش و رُستن
ز پا ننشین و کوششکن
پژوهشکن پژوهشکن
برای علم آموزی
بزن زانو و خواهشکن
برای چیدن خورشید
عزیزم دست تو بازه
بِکَن از خاک پاهاتو
که سرمایش یه پروازه
پژوهشکن تو میتونی
همه عالم اگر سد شه
که خورشیدُ به اون میدن
که از رو قلّهها رد شه
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درآره کوهُ از ریشه

(پژوهش)

آره میتونه یک آدم

اجرا  :مؤسسه فرهنگی هنری نسیم قدر

که از کارت نشی خسته

آهنگ ساز  :محسن ناحی

که پیروزی به اون بسته

شاعر  :سعید صانعی ( یار )

ولی پر شور و پیوسته

نام اثر  :صیاد مروارید

پژوهشکن پژوهشکن

