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 .شاید برای دیدن خورشید تب کنم. شاید تمام فاصله ها را وجب کنم «

کنم که تو را جان اصالً مهم منم که مهم نیستم که باز، فرصت نمی
به جای سرخ شما  آیا، شودوقتت بخیر خانم خورشید می. به لب کنم

خواستند های کور میشکست اگر سنگاین شیشه می ؟!روز و شب کنم
      » .کنم ادبرا  ثانیه ها

  به آنهایی که دوستشان دارم
  آنا، آتا
 های توو چشم
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  رقص برگ بود 
  پیش پای رفتنم،
  ...وکوله بارعشق

  دلم خزان گرفته بود
  زمستان رسید

  روی گونه های برفی اش
  ها کن از نگاه پنجره به باغ گفت؛

  ؛شب که می رسد
  یک سبد ستاره با خودت بیار

  عاشقانه در بغل بگیر
  خستگی راه را 
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  شعر سبز ماه را
  دورها که می رسی
  انتظار آن نگاه را

  بر شو ببارا
  برف شو بپاش

  حرفی از گذشته ها،
  موج خنده باش، 

  یادگار روز های خیس من 
  شویتو دور می

  و من،
  رسمدیر می

  هااز انتزاع رنگ
  اندانارها رسیده

  هوا سردتر شده
  ای اما،تو رفته
  درخت

  شودوقتی که لخت می
  بینممی

  پایان هرچه برگ بود
  های در حیاط بودبوسه

  بوداتفاق دست 
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  خیال بود
  های برف دانه

  چه زود از آسمان
  کنندکوچه را سفید می

  های برف دانه
  ...چه زود از آسمان

  ...های برفدانه
  ...چه زود

  پشت پنجره سفید شد
  ام که،خواب دیده
 .ایدیر کرده

  
  تهران/  86پاییز و زمستان 
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 از قاب پنجره باز 
  تو درباران رفته ای

  س منکه در خیال خی
  برف است

  گوشه ی اتاق را 
  گرفته ابر در آغوش،

  قطره
  قطره 

 می بارم
  خیس ،وچهک ،کوچه

   می سوزد
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  ه ایشمعی که روشن کرد
  آورد می نه بادی

  ی آی مینه خودت 
 !چقدر سفارش کنم

  .چترم  را بیاور  ی،برگشت
 

  85دی    
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  به شب گردی دریا رفته ای
  از قرار های هر روزه

  حلراری سادر بی ق
 تنها رده پایی مانده

  غرق شدنت را نمی بینم
 بی هوا 

  فانوس را می چرخانم
 از خواب شرجیت بیدارمی شوی

 بلند می رقصی 
 بی هوا 

 ماهی ها فواره وار می آیند
  می ریزند
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 می چرخند
 می خندی، می بینی؟

 من اما، پسر ساده ی کوهستانم
                                     کمی سبزه تر                             

  ام ، بگویم برگشته
 در شانه هایم فقط

  .دست های تو جا مانده بود
  

 86تابستان
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  دانم  یهنوز نم
  که در من است یاین من
  منم 

  خواهد یکه م ییا مرد دیگر
  همین طور راهش را کج کند

   یو رد شو یتا تو بیای
  یو هیچ وقت هم نفهم

  پدر بزرگ دروغ بوده  یاحرفه
  ؛گفت یکه م

  هر کس عاشق شد
  خورد یخربزه م



 چیدن باران فصل       16

  نشیند، یدرخت انار م یو بعد از چند سال پا
   ؟!لرزد یم

  کند یو اصال هم به این فکر نم
  خوانده  یواز مآ یکه پشت پنجره کس

  خواسته ستاره بچیند یم ییا یک
  دانم هنوز  ینم

  که در من است  یاین من
  ؟!لرزد یم

  ید دیگریامر
 .                           درخت انار نشسته  یپا
  

 85بهار 
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  کن  چراغ ها را روشن یهمه 
  با بهار بیا 

  سمان بگیرآ یبآو سهم مرا از 
  ،فهمم یم

   یتو در ماه بود
   ییک روز باران
  مادر بزرگ  ی وسط قصه
  مد آ یخواه یبا بادبادک

  حت استن طرف راآ یها یخیا لم از خشک
  چراغ ها را روشن کن 

  حرف بزنند ،وبه ستاره ها بگو
  این طرف دنیا 
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  بهایم زده اندآبه  یدریای یدزدها
   ،دریا دختر ساده یست

  شوید یشور م یب هاآموهایش را در  
  خندند ی، ما هیها مداند یو نم

   ییآ یم یتو با بادبادک
   مثل کودکی ام،
  دست تکان بده

  فکر نکن بهار نیامده 
  کردم شعر شمع روشن یبرگها یال
    رمسنگ قب یرو

    نیست یپروانه ا
  .به ماهیها بگو بر گردند

                                                                                                          
  85بهار 
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  نبودی 
  کرد ریا گریه مید

  داشتی می رفتی 
  که خدا پاشیده بود روی سنگ ها 

  خیره شدم تا پرت شدم  نقدر نشستم،آ
  ب داده ای آبه دسته گلی که 

  وردند آراستی موج ها پس 
  ؟!یادت هست

  رفته بودی بازار که برگردی 
  برای عروسک خانه ی پدری دست بدوزی 

  ان بدهی دست تک
  بزرگ شدی دختر  داد بزنم،

  دست فروش های کوچه دیر کرده اند
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  ...های آ، فصل چادر گل دار رسیده
   ؛درختی باشم

  ؟!پرنده ای بشوی ،النه بسازی
  صبح شده بود 

  چشم گذاشتم که بخوابم 
  نبودی 

  .که پیدات نکردم 
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  در گذر هیچ
  قرارمان کوچ بود

 وکلک و چند پرست یب
  مده ام در مه آ

   ؛ست یقرار گاه یوحاال که هر کوچه ا
  گذرد یم یکس یکه گاه
  گذرد ینم یو گاه

  از تو خبری نیست
  ،از من

  ؛هر چه قدر هم که بگویم، عاشقم
 !باور نکن
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  ترین اسبها هم  یاینجا کول
  اسیر دست دختران بادند

  !که بخواهندی هر مرد یبر شانه ها
  .تازند یم
  

  85تابستان  
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  یبر یبسته م یپناه به چشمها
  ،یکن یو گوش به حرف من نم

  برگرد
  تمام پنجره ها را به گلوله خواهم بست

  :که گفت یواز مردآدروغ بود 
  !دریا موج است نروید

  شود یجنگ م
  به پرنده ها اعتماد کردم 

  نه به کوه ها،
  فرستادم یکه برایت گوش ماه

   ؛یدکه از دهانم پر یزن یوحت
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  برنگشت
  جهت نگهبان همیشه یماه را ب

  مدآ یمرده م یخواب از پنجره ا
  یکرد یسنگ پرت م یو تو از تاریک
  یب ما نبودقلوهیچ به فکر

  سمان ها آما رها شده در 
  زدیم یچرت م و پناهنده در زمین،

  نرسیده یکه فرستاد یپرنده ا
  رفته یدیگر یالبد به کره 

  ییآ یکه زود م یگفته بود
  ز شدم سب

  در عصر موشک 
 :بور گفت  یبا چشمها یمرد

  -  ست یخدا یک -
  گردم یو من هنوز م

  که سایه به دوش  یدر عصر
  بود یعصر گرسنگ

  دیگر یو در قفس یگریختن از قفس
  من یدیوارقد کشیده روبه رو

  بور بود یبرهنه با دستها
  خندید یو م رسید یسبز به رگهایش م یکه رود
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   آیی یزود م یگفته بود
  به پرنده ها اعتماد کردم

 .فرستادم یو برایت گوش ماه
  

   85پاییز 
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  ؛قتی که مونالیزا لبانت را دزدیدو
  داوینچی فکر نمی کرد
  فراموش کند خال گوشه ی لبت را

  ؛روزی که دریا به گل نشست
  مده بودیآدیر 

  و نیمه ی گم شده ام در تو گم بود
  تو در منبا نیمه ی گم شده ی 

  خیره به عکسی که گوشه ی لبت 
  موج بر می داشت

  همیشه تر از همیشه عاشقم 
  چه کنم؟
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  ؛بمانم  ماهی ها را عاشق بیا فرینی
   ؟!یا بروم دیوانه ها را شاعر

  چقدر شبیه ام  گفتی
  خدا از دریا هم بزرگتر 

  دختر دریا ، چه به پسر کوهستان 
  روزی که دریا به گل نشست 

 ب نشدآهیچ کوهی 
  هیچ ماهیی عاشق

  حاال هر صبح از من بیدار می شوی 
  که هر  شب با من به خواب بروی 

  و رودخانه ها از چشم هایت
  ن که  بخندی آبی  

 حرف تازه ایست ، دریا
  ن انگشتان شیشه ای آشاید با 

  مده بودیآ
  قلب سنگی معشوقه های مرده ام را بشکنی

  از سوز نی  در  این شعر گم شدی 
  می گذرم» بی تو مهتاب شبی« ن در کوچهو م

  و سراغت را از  نی زن  می گیرم
  زمین خیس است

  همه جا بوی تو را می دهد
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  می توانی چتر بر سر کنی
  زیر باران باشی

  ردی گمی توانستی قدم بزنی ، بر
  قطار بشوی با مورچه ها

  سمان سهم من آ
  بال هایم را گرفتی که پرواز کنی

                                      جا بوی تو را دارد زمین خیس است و همه
  بیا که و حشی ترین مرد ها به غارتم ایستاده اند 

  و من پارو به دست به جزیره ای 
  ردریا، این با که

   ...ریگو لبخند در لبان تو معنای دی
  گذشته هااز 

  بال های خودم را می خواهم
 تورا از حاال 

  رندوآریل ها  هم پس نمی 
  مورچه ها هم چیزی نمی گویند

  تو هم لبخند نمی زنی  
  .که دریا حرف تازه ای بشود
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  از پیراهنم چیزی نمی خواستی 
  نشسته بودی پرنده ها را دست به سر کنی ، بروی

   ؛زمستان که بیاید
  در ارتفاعات شمال می گویند،

  خوشه های انار رسیده 
  لباس گرم برده ای؟ 

  ری که ردپایی دانه دانه نمی شود، بگویمنقدر دوآ
  باران را برای چه می خواستی

   ؟!سمانآکه زل زده بودی به 
  گفته بودم 

  می روی  والبه الی شعرم بزرگ می شوی 
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  دلت تنگ می شود 
  وهیچ عاشقی سراغت را نمی گیرد

  ،یراست
  دم برفی درست کردی ؟آ

  دنیا برای پرنده ها  قفسی می سازد 
  دا زندانی کنکه پرواز ر

                                                      ؛فریده امآ، من که تو را حتی
  یادم نیست 

  ن روز که مداد  برداشتم آ
  به چشم های خودم فکر می کردم

  و تو هی می گفتی،
  چشم هایت سیاه نیست 

  دم برفی که درست کردمآ
  جای چشم هایش 

  ارمدکمه های پیراهنت را می گذ
  . جای پرنده ها نمی دانم 

  
  85پاییز 
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  بهارشاخه  گلی 
 بود  خشکیده در دست های تو

   هدیه برایم،
  ظهور نکردی

  و من میان این همه منجی 
  ردپایت را گم شدم

   ؟!متو را پشت کدام ابر بگرد
  این ها، خیال باریدن ندارند

   و شانه های من پلی  
    که به التماس خواب ها می رود 

  عاشق هم که نباشی                                                         
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  برای دیدنت
 متسلیم سالیان دراز شده ا

  ودست به صلیبی که فرستاده ای   
  هر باد را به هرزگی گل دسته ها فرستاده ام

 هر قافله را به  نور
  روزی که خورشید نیامد

  آه،  شب، آرام 
  شت باران بودمرداب خواب و وح

  حنجره های زخمی ناودانها
  و زمینی که تاریک خشکید

 رفیق
  آخرین سر باز این نبرد 

  بعد از هرآیه ای زنده می شود
  تا ستاره ها چتر بر سر کنند

  ؟پشت کدام ابر
   کمی کمک کن

  گریه ام که بگیرد،
 .به شانه هایم اعتمادی نیست 

  
 86فروردین 
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  شانه به شانه ی هم رفتیم
  پشت به دریا ایستادیم

  به عمو دی ترین اتفاق فکر کردیم
  به درخت

  به بهار نارنج های توی باغ
  که سبز مانده اند 

  تا فصل بعد
  با دار های بی شمار بریده سر
  وقتی که آویزان از پنجره ها

  این گونه به باد می دهد، پاییز
  گیسوانت را چه کنم
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  فراموش کرده ای
  که سرد

 .هم می رویم شانه به شانه ی 
 

  84پاییز 
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  انگار، ما یخانه 
  ی بودپشت در کوچک 

  سمت کوهی که هر روز صبح،
  آفتاب را به خانه می آورد

  دانست یمن یکس
  مساحت تقویم ها در

  می گذردچند بهار 
  به من شانه داد  یدیروز یک

  موهایم را به باد بدهم یشفتگآ
  سیاه 

  یا سفید
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  کند  یفرق م
   ؛که بمیرم نآیش از پ

  باید پنجره را ببندم
  هوا سرد تر شده 

  دانند ینها خوب مآ
  ساعتم را به وقت دیروز کوک کرده ام

   .کشم یانتظار م
  

  85پاییز
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  در دست هایت،
  برای من که از چاقو می ترسم

  سیب،
  اتفاق عجیبی ست

  افتاده ، شاید باور کنی
  بریده بریدهکه 

  حرف می زنم
  زیاد خوب نیستاوضاع 

  ؛رده پای حیوانی راه راه
  البه الی لباس هایم
  ،حرف از بی راهه ی



 چیدن باران فصل       38

  قبل از این ها می زند
  در این آخرین روز ها

  جعبه ای سرد یخ بزند رد تا زمان
  کار ما خب

  خبر از افتادن بلند ترین پرتگاه است
  در هیچ کجای جهان 

  این گونه دست به دست هم
  حرفم را با هزاران سند

  ه ثابت کند تویی،ک
  ازپیراهنی که پوشیده ام، سیاه

  اوضاع زیاد خوب نیست
  در هیچ کجای جهان
  شلوار گشادم برایت

  راه راه ،
  دست های کوچک ات

  .برایم سیب 
  

 83زمستان 
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   یتاریک یپرده ها
  فتاب آهم نفس زبان 

  وزید یمچا له شده در باد م
  لرزان یبید یاکهنه بر مناره ه یصدای
  تیره باران زا  یابرها

  یندآ یهمیشه مست م
  نام مرا به فرشته ها بگویید

  کنم  یدر این دایره پیدا نم یهیچ گوشه ا
  باید نقطه شده باشم

  غروب یمحو در تماشا
  شیپور ها را بزنید 
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  نیست یجهت آب یاین پهنه ب
  دجرات پرواز ندار یپرنده ا

  از کالغ ها و باغ ها ، تبر
  ر به پائیز خب

  شمار شهید بدهند یکه درختان ب
  تا همین بیمارستان 

  در گور  یزن یشیون ها
  شتاب  یبا سرعت ب یو مرد

  در تابوت
  تا بود ، همین بود 
  ،رعینک بزنید  تیره ت

  همدیگر را پیدا خواهیم کرد
 روز را که شب

  این جا خدا به زمین نزدیک تر است 
  جیر جیرک ها  یصدا

  راه من ، پیراهن سپیدراه  یموسیق
  یلمترسک ها خا یهجوم این همه مزرعه از اشاره 

   !نه
  این درخت سرباز
  نیست  یدر مسیر هیچ باد

  خرین برگ را تو ورق بزنآ
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  هاست یماه  میهمان ماه
  چین برویم رپاورچین پاو

  .شود یحوض بیدار م
  

  84آذر
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  م را نپرستید یهیچ سرزمین یالهه 
  اما، 

  تو  یبا خدا
  دارم  یمرا دوست دارد، کار یکه خدا

  پدربزرگ را تنگ تنم کنم   یخواهم کت و شلوار داماد یم
  با هم برویم بیرون    

  مگر نه اینکه،  
  سیاستمدار  یکرم ها

   ؟!دارند یخوش یجمعه شبها
  گردیم از سینما  یداریم بر م
   !؟ بخند یخند یپس چرا نم
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  زنند   یگ منها که طبل جنآ
  کر  یکور و چشمها یبا گوشها
  خواهند بخندند  یاینکه نم

  به ما چه ؟ اصال 
  زار  یبازار یا ب ،خواهیم با هم برویم بازار یما م
  زمستان شهر  یه هاآوار یبرا

  یک جفت جوراب بخریم 
  با یک جفت کفش 

  یک جفت پا 
  دست 

 چشم ، چشم  
  به هندوستان که رسیدم 

  رسانم  یه بودا مسالم شما را ب
  اما من، 
  را نپرستیدم  ی هیچ سرزمینی که الهه 

  ماند  یخوب یادم م
 .شما چه کار دارم  یبا خدا

  
   84زمستان                                                          
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  ،گفت یم یهمیشه وقت
   ؛گفت ینم یمهم نیست زیاد، چیز

  :گفت یم
   یمده اآیر فتح قله ها د یبرا

  ن دروغین کوچیدنداپیغمبر
  ،اما من

  باشم یتوانستم چو پان یم
  سر گردان  یبا رمه ا

  باورم نیست
  پشت این اردوگاه 

  دزد  یرده پایم را م یگرگ
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  ذهنم، یبر ماهواره ها یو کالغ
  زند ینوک م
  تهران یخیابانها

  باران گرفته زنگ زده،  یهن هاآسارقان مسلح به تیر
  ترو شده بودندمتر نشده، م

  چرخید یو قطار م
  یزادآبه ایستگاه بعد میدان 

  فکر کن 
  یشد یم یاگر فضانورد
 ماه ین سوآاز  ییا تازه وارد

  نا شناخته  یدر این جزیره 
  نبود یهیچ راه فرار
    پاسخ نخواهد داد یانتظار مرا کس

  رود  یکه در جهان یورتمه م ینه اسب
  سمان شبآدر  ینه ماه

  تاریخ را 
  زیر دست همین خدا 

  ابر  یپاره ها یپا
  جا گذاشتم 

  تفنگم را بدهید
 .به شکار ماه خواهم رفت 

  83دی 
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  تنها ،
  معتقدم  یبه سیب

  که کرمها زیر پوستش مشغو لند
  کنیم یما درد را حس نم

  دور درختان یو چوب به دست ها
  کشیم یدایره م
  اشباح 

  برگها یاشباح سرگردان، البه ال
  بارد یه باران مپشت شیش

  کنند یو کالغ ها فکر م
  افتاده یچپ اتفاق یدر نیمکره ها



  47      میخوش ولی زاده                                                                        

  پرند  یکه پروانه ها با هم م
  انسان 

   یباران یانسان مشترک در روزها
  چتر  یب

  ببین که چگونه این پنجره 
  پریدن زیباست  یبرا

  بلندمان  یجیب ها  یو ما دست تو
  .      رویم  یاز یاد م

                
  84اییز پ
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  مثل پرنده ای 
  گرم چنان می زنی، در مشت

  که قلبی در سینه
  آی زندگی

  می ترسم چشم بگذارم
  .پریده باشی 

  
 85زمستان
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 چشم به راه بودم 
  دریلی به دریا نمی رس ،اما

  تنها سوت قطاری بود 
  تش می زدآومردی پیراهنش را 

  خواب کشتی ها را بر هم زدی 
  کسی برای چیدن ستاره ها بیدار نیست

  قطارنیست 
  ست تکان می دهیتو د

  من نیستم
  نردبان همسایه را پس بده، ستاره نیست 

  چند لحظه بیشتر نبود
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  مدمآدراسارت دیو بودی که 
  ترسیدم بگویم 

  دم نشده امآمن 
 تش می داد آو چشم هایت دختری که به باد فرمان 

 قد بلندتر شده ای و بزرگتر 
  ر جاده های تا انتها انتظار برف نمی باردد

  به تکرار فصل ها می اندیشی
  دمکی دوباره می سازیآکه 

  فریده اندآ یجهان را با دو چشم شیشه ا
  جهان را با دو دست سربی نمی توان ساخت

 من عادت می کنم
 گریخته از عصر باستان  یشبیه شوالیه ا

                                       معشوق من                                
  ویخته از شاخه ی انگور آمست در کوچه ها 

  ورندآحرف در می  به تعقیب سایه ها رفته ای،
 یادت رفت ؟

 مدم و التماس کردمآ
  را  یبرف یروزها

  نمی توان با روزهای بارانی عوض کرد
  باور نکردی 

  قطار که سوت کشید
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  چند لحظه بیشتر نبود
  مدآبرف می 
  تو نیستی

                                                   .صندلی های خالی زیاد بودند
                                                 

   85پاییز 
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  خرین نت ها انگشتان بتهون بودندآ
  !نترسید 

  روی پیانو
  گوشه ی اتاق، شمع دانی ها می رقصیدند

  که صدای ما میان دو خواستن،     
  به هم نمی رسید

  واز خاطره ی ایل افتاده بودیم
  ی مان در کودک

  الک پشت سوار می شدیم
  ینه نبودندآدیوار ها 

  که مثل دیوانه ها ایستاده ای
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  تشی هم در کار نیستآ
  ؛مرگ را اگر می جویی

  بلند شو و بیا 
  باید از تپه های مه گذشت

  نی چوپانان شنیده شد رو د
  نجا دختریست با گیس های دو گوش بافته آ

  که در چیدن قارچها ی سمی کمک خواهد کرد
  یدآبه های تخت جمشید می آو از خر

  ،خرابه های تخت جمشید
                                                           ؛مرگ را اگر می جویی
  سری به کوچه بزن

  خرین نت ها شنیده می شوندآ
  و چیزی شبیه انگشتان بتهون می بارد 

  و چیزی شبیه تاریخ 
 .می میرد 

  
  85پاییز 
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  ی،پدر یدر مزرعه 
  نیست یخبر
  سرایمنمانده ب یبرگ

  ،من اینجا
  کشف نشده ام یدنبال تکه ها

  سمان هفتم آاز 
  ها،فرشته 

  بارند یبمب م یخوشه ها
  دانند یمترسک ها نم
  گیالس پرسید یب یباید از درختها

  ،دخترکم را یها گوشوا ره
  !ندیده اند

  85تابستان
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  خواهم  بروم بیرون یم
  قا آزه اجا

  تو را به خدا 
  !بردار یلعنت  یدست از سر این مسئله 
  شود یا نه  یما که نفهمیدیم حل م

  باید هسته اش را باال بیاوریم
  یگوی یاگر راست م
  یکه خواست یبا هر کلید

  ،بیا
  مرا، باز کن  یبسته  یدست ها

  باید نفس  نفس بزنم 
  یتوان یکن م ی، سع یگوی ینقدر انگشتم دراز نیست که مآ

  خواستیم  یما که بهار نم
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  مد آ یخودش م
  را یسور ی و چهار شنبه ها

  دیم هفت جدمان  یبا کشت ها
  یمتوال  یبه تهمت  قرن ها

  زد یتش مآ
  رسید یو صدا به صدا نم
  ن از لذتآویزآ یکه جمجمه ها

  رفتند یم یمتروکه ا یبه اتاق ها
  ؛کردند یو به این فکرم
  اگر تمام شد
  یبه مرد یدیگر هیچ زن

  گفت، یکرد نم یخرین ستاره را هوا مآکه 
  خیالتان راحت یاز من یک
  ن در به در تمام بشود تا این قر

  گردم به غار یبر م
    یبیای یکه خواست  یبا هر کلید یتوان یم

  شوم ، باز یباز م
  یحرف بزنم یا، شنید

  خواهم بروم بیرون یم
  قا آاجازه 

  .باید نفس بکشم 
  84زمستان 
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  دیر یا زود 
  جمجمه های مان را به خاک خواهیم سپرد

  و کرم ها در ظهور عریانمان
  مدآبه عیادت خواهند 

  دیر یا زود 
  یمان کل خواهند زدزاح درعاارو

  و در بهتی غریب
  نه سردمان خواهد شد

  نه گرم مان
  خاک چون برادری نا بالغ
  دوست مان خواهد داشت
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  وسرخی هر گونه ای
   وگرمی هر دستی

  فتاب آسهم باد و 
  دیر یا زود 

  ما بردگان خداوند
  خسته باز خواهیم گشت

  و هر لحظه تکرار می شویم
  و هر لحظه 

  ددیر یا زو
  چشم های توست دراما، حاال که پرنده ای 

  سمانآبی منت 
  ی در مهیام مثل قوآرچشم بگذار و

  به خوابی دیگر خیره شو
 ربه خوابی دیگ

 »نکردم چرا نگاه«و فراموش کن که 
  !ببین

  می آیندبردگان خداوند مرده به دنیا 
  .ددیر یا زو

 
  85 زمستان
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  مده امآنه در تو به دنیا 
  نقدر دل بسته آو نه 

  که در تو بزرگ شوم
    سمانت گلوله بارانآ

  پشت سرم این فصل را
  مرده سنجاق کنید یبه فصلها

  بآ یمحرمانه رو یپرونده ها یو بگذارید ال
  ا بچرخندسنجاقک ه

  نیست یفرصت
  افتاد یکه م یوقت ،گفت یاین را درخت م

  پوسند یریشه ها در خاک هم م
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  تبر بهانه 
  ؛غروب هم اگر سمت دریا نبود

  فرستادیم یسمان مآازهر هفت ستاره که به 
  کرد یسقوط م ییک

  زد یتا صبح چشمک م یو یک
  !ببین

  همین انگشت بریده ام
  من است ایگواه زخمه
  یمآ یپیش از میالد سیب م یه هامن از هزار

  و خوب یادم هست
  سالها پیش این جا دریا بود

   یکه تو رفت یوقت
 داد یتنم را م یتنت بو

  و تا به حال یاد ندارم
  این همه کالغ 
  شان را یپرواز دسته جمع

  تش فشان پیرآن آ یبه سو
  سیرجشن بگیرند و خاموش

  دمادم صبح
  فرستاد یخورشید نم دماوند

  تاد سراغ ما دور هم بودیمفرس یم
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  صعب العبور مبتال شده یگفتند او به قله ها یم
  و باید هر چه زودتر 

  ب بریزیم و خاموشآشهر  یباال یبرجها  یپا
  داد یتنم را م یتنت بو

  بیا برگردیم 
  به حوالی خودمان دریا 

  قول می دهم 
  .بندم ینم یدیگر دل به ستاره ا

  
   85پاییز 
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  رفت  ینیا پله پله باال مد
   یمن بعد از هر افتادن

  شدم یتکرار م
  گویا رسم این نبود

  ینه ها بخندندآ
  تا ما بزرگ شویم

  انگار پاییز از همین بیمارستان شروع شد
  ، حق با توستیرآ

  نیست بسجهان 
   یدان یو تو این را خوب م

  که خاک مردگانش را نپذیرد یوقت
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  بود یباید به فکر گور دیگر
  شاید سگ،
  لیسیده اش را یاستخوان ها
  پنهان کند
  پنهان صورتش یکه نیمه  یکس یما به جا
  ماه بود

  کودک شدیم
   یما بعد از هر افتادن

  شویم یتکرار م
  .رود  یو دنیا پله پله باال م

                                                                                
   84پاییز                     
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  نیمی از خودم را می برم
  نیمی از تورا

  مدهآدر کوهها برف 
  روی در  ،اسب ها سفید

  ورده اندآدریا را به اتاق 
  توی خیابان، پاییز را  ،برگ ها زرد

   فردا
  نگاه که از دورترین تپه ها آ

 م یتنها ؛بوسه برایم  می فرستی
   د و دلم برای تنهاییم می سوز

  دل تنگی هایم را به باد  می سپارم
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   ،و برای تولدت شمع روشن
  نقدر بلند آسمان آحاال سقف 

  که بلند ترین نردبان را هم اگر قرض،
 باز 

  غاز می شودآور آصبح از تکراری وحشت 
  و کوچه ها  به خیالی نا معلوم 

  و روز ها  برگ به برگ خط 
  و تپه ها را بی سراغت 

  رین، بوسه می فرستینگاه که از دورتآ
  تنهایم  

  لم برای تنهاییم می سوزدو د
  زمستان که بیاید

  نیمی از خودم را جا می گذارم
  نیمی از تورا،

  یم آمی 
  یی آمی 

  می ماند شمعی که باد خاموش کرد
  ،حاال

 .تولدت مبارک
 

  85اسفند 
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  طبل ها 
  افشاگران هویتی مرده اند

  سرنوشت ما را 
  ورده چون ساعتی  زخم خ

  که بی اراده ی خود حتی نمی چرخد
  دستانی پنهانی رقم زده اند 

  که سیاه ترین واژ ه ها را به تن
  و با تنها ترین متر سکها و پرنده ها

  پرواز را در مزرعه بر دوش می کشند
  در مرز ها ی هر کجا سیم های خار دار 

  سر های بر دار 
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  با چشم های پر از شکوفه ی گیالس بنگری 
  وش های پر از خمپاره یا گ

  باید هنوز هم نفهمیده باشی
  شاید هم هنوز

  بر طبل ها 
  دستانی پنهانی نشسته اند   

 و ما بی خودی چشم به راهی روشن 
  .دوخته ایم 

  
  85زمستان 
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 زمین، ارثیه ی پدری بود
 چشم های تو 
 و خاک که سرد آغوش می گشود، 
  بیا 
 اشمات بمی خواستم شبیه 
 باور نمی کنم  

 این توهستی، نشسته ای رو به رویم
 حرف نمی زنی 
 با من که برایت می مردم  

 صندلی ات رابه آفتاب می چرخانی
 گل ها را برای تو می فرستم 
  برای تو که دوست داری 
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 جای همیشه گی ام 
  روی دو تا خط سیاه

 بری  سر گردانشکل ا
 نمی دانم

 ات شده  یا نهخسته
 لحظه می سازی که هر 

 هر دم بر زمین می کوبی
 انگار خدا دمیده بود در اندام تو

 آرزو هایم در دل ماند
 گم شده در مه  صدایی

 سپیده دمان   
 گذر بر مزارم افتاد

 خاک  بود و خاک 
 :پرسیدی

 به چه می اند یشی؟
 فکر می کنی چقدر شبیه تو گفتم
  چقدر به چشم های تو نزدیک ؟

 
  86بهار 
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  مالفه ای سفید روی گل ها بکشم
  اتاق سرد است

  بوی نفت می دهند آنها
 ن روز هاآمثل 

  فانوس را مادر روشن کرد
  کیف و کفش و قلم را پدر

  خواهر گریست به روز های رفته،
  ماپنج برادر شدیم 

  من کوه ها را
  ماهی ها رارودخانه را، 

  برفی رسید سیالبی، بارانی، ،ا می سرودم و رت 
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  کوه و سنگ وتیر و تفنگ شدی ،رود ،تبار چشمهتو از 
 هیچ، فکر کرده ای  من از تبار

  ؟!رفته ایکجا
  گفته امبه سایه ها 

  پشت عاشقانه ترین گونه ها پژمرد
  داشتمدلی از سنگ 

  ،حرفی
 دلگم شده در  ای

  رهایم کن
  اتاق سرد است

  یدآکسی نمی 
  ؟باید رفت منمی دان

  اتاق سرد است
  هنددگل ها بوی نفت می 

  اتاق سرد است
  »من سردم است « 
 ...من
  

  85زمستان
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  تو فکر کن
 باید اتفاقی

 شکل ابری افتاده باشد
 ته این فنجان

   بختت  را گرفته اند
 تنها رفته ای

 تنها  که دیده باشی
 بار دوش زمین در عاشق شدن های هر روزه

 سنگین ترشده
 سنگین تر
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 چکد از دست های در تار تنیده  خون می 
  از دست های تاردر تنیده ی بی کار

  تو فکر کن 
 بهار چه فصلی ست
 آن مرد از پشت کوه

 دور از گل های این قالی
  پنجره های باز

 پرنده های رها 
 این بارکه نمی بوسمت

  بینم برای اولین بارمی
   در سینه قلبی

 درپیشانی آسمان پرنده ای 
 این خون ِاز من می رود را 

 دخانه می رساند به رو
  به خاک،  به سرما، به سرطان

 تو فکر کن 
  هفتیر کرده ای دستت را

 شلیک می کنی از باد 
 میله ها در انگشتانت  می شکفند، در زمستان 

 در زندان
 گل می دهند
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 زرد می شوند
 می افتند

  می میرند در خانه به سراغم می آیند
  تو فکر کن،

   خالیست  گلوله ی تو پیشانیم جایدر 
 م رفته باشی،می ترس

 دوست بداری آنچه از یاد برده ای
 بکشی آن  که دوست می داری

 و دوست بداری آن را که دوست می داشتی
  تو فکر کن من خواهم رفت

  من می روم
 من رفته ام 

 وموجی از دریا  می رقصد 
 صدای گلوله در شلوغی زمستان می پیچد 

 زندگی در تراژدی زندان می خندد
 ت می ریزندگل های روی روسری

  عشق در بوسه ای وهمراهم 
 اما جای خودش همه چیز

  ؛تنها سفر کردی 
 که نفهمیده باشی

  جا گذاشته ای کسی را
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 آن وقت
  تو فکر کن

  بهار چه فصلی ست؟
  

  86 تابستان
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  برم  ینه دریا را با خودم م
  ها را  ینه ماه

  روم یپر از شعر و صدف م یبا چمدان
   ،یبه کودکمدام  یمدآرفت و 

  بهار من به بهار تو نزدیک تر نبود 
  که زمستان از سرو رویمان بارید

  !شال و کاله کن 
  ام یدم برفآدر حال کشت 

  برف ینشسته به گلوله ها
  سنگین، سرد  یپاها

  نیامدی مرا، یخواند یبه نیامدن
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  ،دانستم یو نم
  دارمرا زیر ابرویم بر اگر این دو تار

  شوم یوازآو 
  شفته خواهم کرد؟آ فصل را خوابی از 

  که گذشت  یفصل
  فصل چیدن باران 

  !ینیامد
  بسته شد ی کهچتر
  رود خانه بود یروبرو یپل

  نشان یساده ب یو عبور اتفاق
  تا سکوت از سر تفنن شکست

  چیزی از شاخه پرید 
 .برد  باد 

 
  84زمستان 

  
  
  
  
  
  
  



 چیدن باران فصل       78

  
  

33  

  زیر آن مرداب سبز، من بودم
  ستبا شاخه ی نیلو فری در د

  عکس تو افتاده بود روی آب
  همه ی روز هایم ، کاش

  در چمدان بزرگی بود
  افتادگی شانه ام را

  گاهی از مدار مدارای زمین می بینم
  گاهی گردن بر تازیانه ی عصر مدرن می نهم

  در سمفونی کالغ های معاصر
  به سراغ مرده ها طاعون نمی آید

  لبخند از تیغه ی سرد گیوتین است
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  تش به  فرمان آ
  چه حسی ست؟

  رسم نا خوشایند پریدن در شب
  لهای بسته با با

  تدر گرد نه های خلو
  خبر دار شدن

  جز مرگ در بسته های پستی، خواب های آلوده
  حرف های عاشقانه

  چه حسی ست؟
  خستگی راه ،سفر

  ، جادهاین اتوبوس رمیده دور
  اندروی تپه ها در خت پاشیده 

  به خانه نمی رسم
  رخ، حتیکه با گل های س

  که با بوسه های شبانه ی تنهایی
  که با چمدانی

  افتادگی شانه هایم را 
  .توجیه کنم

  
  »شهریور«     
 86تابستان  
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  پس از خواب پروانه ها ست 
  که دل به رود های رفته می دهم

  شاید از پهلویم،
  تو زاده بشوی

  مهربانتر از دست نور
  باال بلند شرقی

  تشبیه الهه ی سفید کلما
  مشعل به دست توی روز نامه ها،

  شعر آفتاب را بخوانی
  دریا،

  نام کوچک توست
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  از دورها موج دامنت را می تکانی
  و دل بسته ی هیچ رودی نیستی
  که آفتاب از پنجره های همیشه،

  در خنده هایت عطر سیب می پیچید
  و راه های رفته را

  نشان می دهی، با انگشت
  از گریه های تو می پرم

  !باورکن
  ،هایت شعری از رگ

  شاید جایی دیگربا تو
  ،دنیا جای خوبی برای ماندن

  عالقه ام را
  به آفتاب سپرده ام

  و روی بند رخت ها 
  به خشک شدن نزدیک می شوم

  با زبان ابر،
  برگ
  باد

  چه دیر باران، 
  بهانه خوبی برای ماندن است

  و تختی که انگار پاییز 
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 از همین بیمارستان، 
  ها در خواب پرستار

  ست که تعادلم رابه هم می زند ساعتی
  آ ه دریا

  دهانم چقدر بوی خواب گرفته،
  رسید ه ام» شاید باید«

  حاال که رفته ام
  سمت دور ها
  سمت دیر ها

  اسب های وحشی جنوب را
  به خواب های خسته ام،

  .کشانده ام
  

  بوشهر 86آذر 
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