تا هي دغفی تؼى
صلن تٌگ اؿت
صلن تٌگ اؿت
ای تْ تا هي تیگاًَ
صع آًْع هغػُا
هٌن چْى تْ تٌِا
تا هي دغفی تؼى
پٌجغٍءساًَ ام عا صیضٍ ای؟
صعست تیضم عا هی كٌاؿی؟
تا پغًضٍء غوگیي صعست آكٌایی؟

پغًضٍ ؿالِا تٌِا
پغًضٍ ؿالِا صع تغؽ
پغًضٍ ُویلَ صع فکغ
پغًضٍ ُویلَ صع جـتجْ
پغًضٍ ُویلَ ًا آعام
ّلتی تاعاى هی تاعص
یا تاص هی ّػص
پٌجغٍ هي پٌاُگاٍ اّؿت
هی صاًی؟
هي ّ پغًضٍ تا ُن دغف هی ػًین!
صع كثِای ؿغص ّ طْفاًی
یا كثِای تی سْاتی
اػ سْص هی گْیین
پغًضٍ كاعغ اؿت
گاٍ اّ هی گْیض ،هي هی ًْیـن
گاٍ هي هی گْین ،اّ هی سْاًض

پغًضٍ هی گْیض:
سْعكیض عا هی كٌاؿض
اّ هی ؿْػاًض
هاٍ عا ًیؼ هی كٌاؿض
اّ ؿغص اؿت
تَ ؿتاعٍ ُا ؿفغ کغصٍ
آًِا صّعًض
صّعِ صّعِ صّع
پغًضٍ غوگیي اؿت
اّ صع جٌگلِای صّع
آًْع هغػُا
جفت سْص عا گن کغص
اّ گلت ّ گلت
تا پیغ ّ سـتَ كض
ّ تغ عّیِ صعست تیض الًَ کغص
آٍ

تیچاعٍ پغًضٍ!
هی سْاؿتن صع گٌجَء هفاُین
یا صع هیاى تواّیغ عّیاُا
تغایق الًَ ای تـاػم
اهّا پغًضٍ صعست تیض عا صّؿت صاعص!
صع پلت پٌجغٍ هی ًلیٌن
ّ تَ پٌجغٍ ای صّع هی اًضیلن
پٌجغٍ ای کَ هی ؿْػاًض
پٌجغٍ ای کَ ؿغص اؿت
آٍ
تا هي دغفی تؼى!
هي اػ عاٍ ُای صّع هی آین
هي گلِای ّدلی هذغایی عا صّؿت صاعم
هي جغلَّ ُای اًفجاع غغّع عا ساهْف کغصٍ ام
هي صعک ُـتی عا صع ًاهی همضّؽ یافتَ ام
هي لذظَ ُا عا صع اًتظاع ًلاًضٍ ام

تا تاع صیگغ ثثتلاى کٌن
آٍ
تا هي دغفی تؼى!
چغاغِای عثْع ؿثؼًض
ّ عاٍ اعتواص صّع ًیـت
سطْط کٌَِء لاًْى
تا صؿتاى هضطغب هي ًْكتَ ًوی كْص
هي آًگاٍ کَ لثغیؼ اػ ّدلتن
آًگاٍ کَ پْچ هی كْم
آًگاٍ کَ ًغصتاى ػًضگی
ػیغ پاین ؿـت هی كْص
آًگاٍ کَ تا هضای ػًگی
ساًَ ام اؿیغ طْفاى هی كْص
صع هی یاتن کَ تایض صّؿت تضاعم
آٍ
تا هي دغفی تؼى!

پٌجغٍ ،صعست ،پغًضٍ ،ػى
هغا تلٌاؽ!

هي ّ ساًَ
تَ ساًَ هی آین
ؿکْت صیْاعُا صلن عا هی لغػاًض
تیک تیکِ ؿاعت
آعام
صلیك
هٌظن
تضّى تْلف
لذظَ ُا تیضاعًض

تَ تْ هی اًضیلن ،صلن هی عیؼص
صع ؿیٌَ ام کـی هی کْتض
کـی هی سْاًض
تَ آیٌَ ًگاٍ هی کٌن
صع آتِای جاعی چلون
هْجِای پغ سغّفِ صلتٌگی
ّ ػًی کَ للثق عا آؿاى تشلیض
هی سْاُن سْصم تاكن
کالهن عغیاى
سطْطن عُا
ّ آى دؾ کَ ّؿعتق اػ ها عثْع هی کٌض
آٍ
تْ ،تْ ،تْ
تَ ُغ طغف هی ًگغم
ؿایَ ات پیضاؿت
گلِای عّی هیؼ عا هی تْین

عطغكاى چْى عطغ تْ
پٌضاعی اػ سْى تْ هی عّیٌض
هي اػ چلواى گغگِا تیؼاعم
هي اػ تی تفاّتی ُا گغیؼاًن
هي اػ تالطن صعًّن صع ّدلتن
هي اػ ّیغاًی هی تغؿن
کجاؿت آى چِغٍء سٌضاى
کجاؿت آى سـتَء غغتت
تیک تیکِ ؿاعت
آعام
صلیك
هٌظن
تضّى تْلف
لذظَ ُا تیضاعًض
تَ تْ هی اًضیلن ّ صلن هی عیؼص
صع ؿیٌَ ام کـی هی کْتض

کـی هی سْاًض
آٍ
آى كة کَ صع تْ ّیغاى كضم
ّ للة کْچکن صع صؿتاى تْ الًَ کغص
پٌضاكتن کَ سْكثشتن
اتاق کْچکن ،پٌجغٍ ،گلِا ،آؿواى
ّ تْ كاُؼاصٍء كِغ علك
هي ؿغ كاع اػ تِاًَ ام
هي صع اّج ؿمْط سْیق
صع پی كٌیضى هضای تْ
تا تاص ّ طْفاى ُوـفغ هی كْم
هی گغین ،هی گغین
هی ًالن اػ فاهلَ کَ هیاى کالهِای هاؿت
هی عُن اػ آتلی کَ كعلَ هی کلض
ّ تاػ صع ًیوَ كثی ،ساًَ
ساًَء آلْصٍء ساطغات

ساًَء ؿکْت ّ اًتظاع
ساًَء عّیاُای عًگاعًگ
ساًَء هي ،گْع غوٌاکن هی كْص
آٍ
ای ػًضگی تی اعتثاع
تَ کضاهیي پیک تْ صللاص تاكن؟
صفتغ ّ للن عا تغ هی صاعم
گْكَ ای هی سؼم
تا صع ؿغاكیثی كة
صع پی صعک ُـتی
یا هفِْم ّاژٍء علك
سطْط اتوال تْ ّ فکغم عا پاعٍ کٌن
اهّا،
افـْؽ ،تواهی طعّات هي ّ ساًَ
آلْصٍ تَ تْ گلتَ
تایض هي ُّ ساًَ عا تَ آتق کلیض

تایض ًْكتَ ُاین ساکـتغ كًْض
ّ اگغ ًَ ،تعض ُا ُغ کَ هغا هی تیٌض
تا سْص طعٍّ ای هی تغص
چلن ُغ ًاآكٌا اػ هي لطعَ ای هی سْاًض
ساًَ عا صیضاع سْاٌُض کغص
صل گوغاُلاى چَ سْاُض کغص
تا ُْایی کَ آغلتَ تَ تْؿت
تا تاصی کَ هی ّػص
ّ
تا هي کَ اػ تْ لثغیؼم؟

آهیشتَ
آهیشتَ تا تاعاى ػیثای تِاعی
هی تاعی تغ هي
آهیشتَ تا صكت ؿثؼ عّیاُا
هی ًلیٌی صع هي
آهیشتَ تا سْى عگِاین
جاعی هی كْی صع هي
عصّ پایت عویك تغ اػ ُغ ًفؾ
صع کالم هي

آٍ
ای علك ،ای علك ،ای علك
چَ آؿاى هی تْاى ًاهت عا سْاًض
آٍ
چَ ؿشت اؿت
صعًْعصیضى هشغٍ ُای اػ سْص گظكتي
تاهگاُاى ،صع ًثض ُغ گل
هی تْیض تغا ُغ عاكمی
ًمق پاکت ،پغ جالء
صع سطْط کٌَِء ُغ كاعغی
ُغ عّػ کثْتغاى عاكك
صع افمِای صّع
گاٍ تا تغض
گاٍ تا صلِغٍ
گاٍ تا كْع صلثـتگی
ًغوَء جاّصاًَ ات عا

صع گْف اهْاج ًْع هی سْاًٌض
تا تغ ػهیٌیاى تثاعًض
كایض صعیاتٌض
عاػ آؿواى آتی عا ،كثِای هِتاتی عا
آٍ
ای علك ،ای علك ،ای علك
چَ آؿاى هی تْاى ًاهت عا سْاًض

عِض
كثی صع ؿیاٍ صعیای آؿواى
کَ لایمق چْى هي تٌِا
لویضٍ تْص تغ ؿادلق
تاع صل سْیق تـتن
اػ صیْاع دـغت گظكتن
صع تؼمِ پُغ كْعِ ؿتاعگاى
اػ ُوغُاى هکتة علك یاص کغصم
چَ سفتگاى تیضاع کغصًض

صع اّج ُْؽ اًگیؼ پغّاػ
تغ تال ؿتاعگاى
تاصتاصکِا عا عُا کغصم
عِض کغصم تا سْص
کَ صیگغ ًـغاین تغاًَء تْ
صكت ؿیٌَ ام تاػ کغصم
ًمق عسـاع تْ عا
تا گغصتاص ُوشاًَ کغصم
صع آى كة پُغ كْع
جام صلثـتگی اػ تاصٍء ُـتی پُغ کغصم
ًمغٍ گْى كض ؿیاٍ صعیای آؿواى
اػ لثشٌض هي ُّ ؿتاعگاى
هِواى لایمق كضم
تا طلْع كکْفَء ؿذغ
صع گْف ًـین هثخ
ؿغ صاصم تغاًَ ای:

ًکٌن تلثل صع لفؾ
کَ چٌگ ّ عّص صع صؿت هي اؿت
عاٍ هیشاًَ ًجْین
کَ چلوَء دیات صع ؿغای هي اؿت

گظعاى
عّػُا هی گظعًض
عّػُای تین
عّػُای غغتت
عّػُای تٌِایی
كثِا هی گظعًض
كثِای ؿیاٍ
كثِای تاعاًی
كثِای ؿغص

عّػگاعی
ًگاُی صع اًتظاع ًگاٍ تْ تْص
صّ چلن هیّاص
صع کویي چلوکِ چلوِای تْ تْص
ُغ كة صؿتاًی تا كْق
هی صّیض ؿْی ِ صؿتاًی
ّ للثِایی
کَ هضای ِ تپق آًِا اػ صیْاعُا عثْع هی کغص
آٍ  ،چَ ػّص گظكت
آى عّػُای صل اًگیؼ آفتاتی
تاعكِای صّؿتت صاعم
ّ ...
چَ ػّص فغّ عیشت
کلثَء لطیفِ علك
چَ ؿشت هی گظعص لذظَ ُای تی هیّاص
گــتي سْ گغفتي ُا

تکغاع تٌِایی
ّ
تغ هْج لثشٌضی ؿغص ًلـتي ،گفتي
" هي كاصم "

غغّب تِاعی
پیکغ ًیوَ جاى تاص
لویضٍ تغ تشت سیاتاى
عاتغی سـتَ
هی کلض صؿت تغ عر صیْاع

اػ صّع ػًی هی آیض
پغ كْع ،تا گیـْیی پغیلاى
علن صاهي ًاػکق
صع ًین ًفؾ تاص

پیچیضٍ تغ چلن سیاتاًی دغین
تاغثاى پیغ
تغ الالیِای آّیؼاى ِ صیْاع آب هی پاكض
تا هغصی جضا كاسَ اػ آى جضا کٌض
هغص تَ ؿاعتق هی ًگغص
ؿایَ اف صع پلتق پٌِاى
ًاآعام الالی عا هی تْیض
ػیغ لة آعام هی گْیض:
اّ هی آیض
اّ هی آیض
چَ ػهاى کٌض هی گظعص
صیْاعُا ٌُْػ گغم
تاص تیجاى
هْج سْعكیض هی عفت
تا عاكماى تغ تالِ علواى كة
اػ هغػ عّیاُا پٌِاى تگظعًض.

ؿکْت سیاتاى تا آّاػی كکـت!
هغص تَ ؿاعتق هی ًگغص
ؿایَ اف صع پلتق پٌِاى
ًاآعام الالی عا هی تْیض
ػیغ لة آعام هی گْیض:
اّ هی آیض
اّ هی آیض
چَ ػهاى کٌض هی گظعص
ًاگِاى سٌضٍ تَ لة ،هغص
اّؿت کَ هی آیض
اػ صّع سغاهاى هی آیض
ؿایَء ػى صع پیق
چْى كکْفَ ُای عیشتَ تغ عاٍ
ؿْی هغص صع كتاب
عطغ ایي صیضاع عیشتَ تغ صع ّ صیْاع
صّ گل ؿغر كکفتَ ،تٌگ صع آغْف گغفتٌض

صع هیاى ،تْؿَ ُا كعلَ کلیضًض
سیاتاى هضُْف
سیاتاى دیغاى
سیاتاى فغیاص
کَ هی تْؿض صع ایي تِاع ،هغا؟

لذظَ ُا هی ػایٌض
تاص ّػیض
اتغُا عا تغص
سْعكیض صؿتی تغ ؿغ ػهیي کلیض
صع تاغچَء کٌاع سیاتاى
كمایك ّدلی عّییض

ؿْؿکِای ؿیاٍ سیاتاى
ُوَ چلن كضًض
سیغٍ تغ عگِای ؿیاٍ كمایك
پٌضاكتٌض کَ الْاهلاى تغ فغكی اػ هشول ؿغر ساًَ کغصٍ اًض

ّ سْعكیض ،تَ دوالت ایي اتلِاى سٌضیض
تاص
آى تاص صلٌْاػ
ؿْؿکِا عا اػ سیاتاى هی عّتض
ّ هي كمایك عا هی تْؿن
هغغ سْكشْاى لوَ ُای کْصکی ام
صع تاغچَ تا كمایك جفتگیغی هی کٌض
ّ ػهیي اػ لظّت آغْكلاى هی علوض
ُْا ؿغكاع اػ تغًّنِ یکی كضى ّ آفتاتی کَ صاغ اؿت

ػهاى ُویلَ تاعصاع اؿت
لذظَ ُا هی ػایٌض
داال تغ هفذَء ؿفیض کاغظم
لذظَ ای صع سْص هی پیچض
تْلّضی صیگغ ّ ًْػاصی صیگغ
صع عاُِای تاػ سیال چلن هی گلایض

صع ًگاٍ پٌِاًق
گاٍ هی سٌضص تا هِغ
گاٍ هی ًالض تا اًضٍّ
ًْػاص هي هضای هي اؿت
هغا هی كٌاؿیض؟

الالیی
عّػی صیگغ تَ كة
لغػف اكکِای فغصا الالیی سْاب هی كْص
ُغاؽ ُغ صم ػیغ پْؿتن هی جْكض
صع پی سْاب هی صّم
اهّا تاػ کاتْؿی صیگغ
صع توّْعات هتْعم طٌُن
هغگ اهالت عا هی تیٌن
گْعم عا هی جْین
صع غاع تی کـی سْعاک هْكِا هی كْم
ّ ایواى ،آى ّاژٍءهمضّؽ ،صع اطُاى ،تکیضٍ ّ تی عًگ هی كْص

آٍ
ػًضگی هفِْهی گٌگ هی كْص
ّ هي صیگغ ًوی تْاًن آى عا تغای ِ کْصکن تفـیغ کٌن
هي تی عهك صع تالكن ّ عوغم ایٌـاى هی عّص

ُغاؽ ُغ صم ػیغ پْؿتن هی جْكض
ُوَ جا تاعیک
ُوَ عاُِا تاعیک
صع پی ِ سْاب هی صّم
کـی هی آیض
کـی هی آیض
تا چغاغی صع صؿت
آٍ
پضعم هی آیض

تغف
ؿالِا صع اًتظاع تِاع
تغ تغفی کَ هی تاعص هی ًگغم
ػهیي چْى هي صع آعػّی آب كضى یشِا
ّ
ٌُْػ للة ها هی تپض

چلواى كة ؿغر اؿت
اػ پٌجغٍء كکـتَء اُهیض
فغصایی صّع عا هی تیٌن
تْ گلِای ًغگؾ صع تاغچَ هی کاعی

هي ؿفغٍء ُفت ؿیي هی چیٌن

آٍ
آعػّیی سام ،تا لثشٌضِ ؿغصِ ػهـتاى سلک هی كْص
آعػُّای کْچکن عا صع صفتغم هی کاعم
كایض صع تِاعی کَ صیگغ ًیـتن
صع صلی ؿثؼ كًْض

عّػی هی آیض اػ عاٍ
کَ للة پُغؿْػِ هي
آعام ّ تی هضا هی كْص
ّ
ًگاٍ هٌتظغم
صع ؿیاُی لثغی گن هی كْص
ساکِ ؿغص هغا صع آغْف هی گیغص
ّ

هغصی کَ كایض عاكمن تْص
تا گلی سْكثْ تَ صیضاعم هی آیض
آًگاٍ اّ صع سلْتی ؿغص ،كوعی عّكي هی کٌض
هٌتظغ هی هاًض
آؿواى ًالَ ای هی کٌض
ػهیي هی لغػص
ّ
تاػ تغف هی تاعص

عّیاُای تلز ّ كیغیي
تاػ عّیایی آّیؼٍء لذظَ ُای تٌِایی كض
ّ
للوی هذتاطاًَ تغ هفذَ ای ؿفیض كٌاّع
ّ
للة کَ هذوْع كضٍ صع علمی غوٌاک
اػ تپق گغیؼاى هی كْص
ّ
تي هْج آى صؿتاًی کَ آعام هی لغؼیض عا صع سلْتی هی جْیض
ّ
گْف صع تکغاع ػًگ ًـین آى هضا کَ هی گفت:
عُایت ًوی کٌن

آٍ
هي غغق هی كْم صع صعیای سیال
تی سْاب هی كْم
ای آهضٍ اػ ؿغػهیي آتِا ّ جٌگلِا
ای فاتخ ُـتی صع كعغ هي
تا تْ عّییضم تا هِغ
تا تْ كکفتن تا علك

هي كثی صع ؿمْط تلز سْیق
تا عطغ گل عّی تاعاى ُا ًْكتن:
ای عّح پغ اضطغاب هي
تا سْص ّفاصاع تواى
تا اًتِای آسغیي ًفؾ
ای ؿتاعگاى تغ اّ تثشلاییض
آؿواًق عا ًمغٍ گْى کٌیض

ای اُل ػهیي
غن اػ كاسَ ُایق تچیٌیض
کَ للة اّ پاک اؿت
ای عّیاُای پـت ّ تی عدن
عُاین کٌیض چْى اّ کَ سْاتی جاّصاًَ هی سْاُن

كِغ
كِغی آلْصٍ صع تاّع یک سیال
تغ آى ًگاٍ هی کٌن
كِغ آب هی كْص صع دـغت آكیاًَ ای
هْج پغ چیي سْعكیض
ؿادل ًمغٍ گْى كة
عطغ یاؿِای ؿپیض
یا طٌیي آّاػ کثْتغاى
كِغ عا تَ اّج ًوی تغص
كِغ عّدی هلّْف اؿت

صع گْع سیال پٌِاى
كِغ تی ُضف ،تی اُهیض ،هغلْف
صع ؿایَء تاّع یک سیال
كِغ آلْصٍ ،صع صام سْص اؿیغ
كِغ آكفتَ ،صع پٌضاعی اتلِاًَ
كِغ ًاآكٌا تا ؿغّع ِ صل اًگیؼ علك
صع ُغ ًفؾ کَ هی صهض
تْی کٌَِء تغؽ
تْی تلز فغّ عیشتي
كِغ اػ یاص تغصٍ ّاژٍء ُـتی عا
ّدلتؼصٍ صع کْچَ ُای تاعیک كة
صع سیالی هتْعم تغ سْص هی ًگغص
چگًَْ ایٌگًَْ فـیل هی كْص!

تغ كِغ ًگاٍ هی کٌن
صع دجوی کَ صع آى ًوی گٌجن ،فلغصٍ هی كْم

ؿیٌَ ام عا هی كکافن
فغیاصم تیغّى هی آیض
اػ سطْط عثْع هی کٌض
اػ فولِا هی گظعص
تغصیض عا تَ گْع هی ؿپاعص
ّ صع گْف طثیعت تاّع علك عا تاػگْ هی کٌض

سؼع
توام كة سؼع علویض
توام كة هِتاب صع اّ غلتیض
توام كة ،ػى تٌِا ،کٌاعِ آتق ِ پیغ
چٌگی تغ آؿواى اًضاست ُّ هلتی ؿتاعٍ چیض

اهیض
كة ٌُگام
افکاع عّییضٍ صع تـتغ
سْاب عا ػیثا هی ؿاػًض
ًْای ُـتی صع گْكن هی پیچض
هغگ هی گغیؼص
ػًضگی صّتاعٍ عًگ هی گیغص
عطغِ گل ؿغر ،عّیای ِ ؿثؼ پیچیضٍ
فضای ساًَ صّتاعٍ تا اُهیض پغ هی كْص.

صیضاع تا سضا
توام عّػ اًتظاع كة کلیضم
چْى كة ٌُگام كض
تَ هاٍ سٌضیضم
گفتن ای هاٍ
یاص صاعی ّعضٍ ات عا؟
یکـال تگظكت
فغصا اّلیي عّػ تِاع اؿت
سٌضٍ اػ لة تگــتَ
جام اًضٍّ ًلکـتَ
آهضم تا کَ تگْیی

کجا ساًَ صاعص سضای عؼّّجل؟

آؿواى غغكی کغص ُّ ػهیي لغػیض
صؿتی اػ هْج ًْع
هغا تا اّج تغ آؿواى کلیض

صع هیاى تاعگاُق چْى کْلی هـت پایکْتاى
تکْتیضم تغ ًالْؽ عضالت
فغیاص کغصم
آ ی ی ی ی سضا
ای اهیض تی کـاى
چغا سْعكیضت ًوی افغّػص؟
چغا کاسِای ؿتن فغّ ًوی عیؼًض؟
چغا صستغ فاطوَ اػ گغؿٌگی هی هیغص؟
چغا فاطوَ سْعاک هاُیِا كض؟
چغا تغ ؿغ ؿفغٍء ُفت ؿیي ِ ػى كیغیٌی ًیـت؟

چغا فغصا کَ عیض اؿت اّ تَ صیضاعم ًوی آیض؟
گْیٌض کَ تْ عاصلی ُّ هِغتاى
كاُض ُّ تیٌا
تشلٌضٍ ُّ تؼعگْاع
سضایا ایي چَ تاكض؟
ًگْ دکوتِ تْؿت!

كکلی صیگغ
صاكتن هی ًْكتن
ػًگ ساًَ عا ػصًض
ؿیویي تْص
صاكتن هی ًْكتن
ػًگ تلفي تَ هضا صع آهض
اهیغ تْص
صاكتن هی ًْكتن
ؿاعتن ػًگ ػص
ّلت سْعصى لغم تْص
صاكتن هی ًْكتن

ػًگِای کلیـا ،صًگ ّ صًّگی صّتاعٍ
ػى ،هغص تا کْصکاى
ؿغسْف اػ صعای ِ یکلٌثَ
ؿْی ِ ساًَ هی عفتٌض

ًاسْاؿتَ ،هضای ِ ػًگی هوتض صع گْف
صیگغ ًوی سْاؿتن تٌْیـن
چمضع اػ علك گفتي ،اػ غن ًْكتي
چمضع ًالَ تا کاغظ

اػ هغگ ،اػ ػًضٍ هاًضى هی تغؿن
اػ هغص ،اػ ػى هی تغؿن
اػ پیق ًغفتي ،اػ فغّ عفتي ُن هی تغؿن

هی سْاُن عُا كْم
اػ ُغ آًچَ هغا هی تغؿاًض

هی سْاُن تپیًْضم
تَ تْ
تَ اّ
تَ ُغ آًکَ هغا هی سْاًض ،هی سْاُض
اػ تیغگی ُا گغیؼاى اؿت
صؿت صع صؿتن هی گظاعص
آًگاٍ کَ ػًگِا تَ هضا صع هی آیٌض
صع عا هی گلایض
تَ اهیغ ؿالم هی گْیض
تغاین آب هی آّعص
ّ
تا هي صع عّػ یکلٌثَ صعا هی سْاًض

