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 بی نام من ...

 

 با نام تو ...

 

 

 

 نویسنده :

غــــــروب تـــــا  

 طــــــلـــــوع
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 پنجره را ببند . . . .

 دیدن دنیای زشت ؛

زیباست .!! پنجرهاز پشت   

 

 

 یادم هست دوست داشتنت ؛

 یادت نیست تنهایی ام را !!

 یادم هست ؛

. یادت نیست  

 

 

 شب و تنهایی با خیالت گذشت ؛

 چه صبح غم انگیزیست ،
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.…بی خیالیت   

 امروز را دریاب . . . .

 فردایی نیست .

 . . پاییز را بشناس . .

 بهار دیدنی نیست .

 

 

 

 

 

 

...خوبم  

درست مثل مزرعه ای که محصولش را ملخ خرده است    

نگران داسها نیستم ....دیگر   
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 محتاج نوازش هستم . . .

 این تکدی عشق نیست ؛

 تنهاییست !!

 

 

ه بر من گذشت حقم بود من از این بیشتر سزاوارمهر چ    

 تو گناهی نداری ای زیبا

مرگ بر من که دوستت دارم    
 

 

 

 

 

زهای بی امید دویدم ...دویدم به دنبال مرگ...رو  

 شیرین بود جستجویش!
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!افسوس از پشیمانیاما پیدایش کردم   

 

 نگاهی در چشم هایم جا مانده بود ...

 و من 

 به دنبال صاحبش

 به هر کوچه سر زدم .

 سالها بعد ...

 من بودم و نگاهی ...

دستم مانده بود ... که روی   
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روبرویم ... توباز   

 ببین مرا ...

بر پشت پلکت هستم .  سایه ای  

 دست و پایم را گم کرده ام !

 حاال می توانی به جای دستم ...

 بهانه بگیری ...
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 برای من 

...و ادامه ی زندگی ِ بی روح   

 چیز خاصی الزم نیست .

قی کوچک اتا  

 چند کتاب 

 سازم

 و مقداری طناب

 و مهم تر

یک دوست ِ خوب ِ خوب ِ خوب   

 که از زیر پای من ...

پایه را بکشد . چار  

 و این آغاز من است ...
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 گریه نه ...

 که عسل با آب مرغوب نیست .

 نکند در این زمستان قندیل باشد و مژه هایت ...

 بگو بینم ...

 این خیسی ِ گونه ها 

 ز کجا آب می خورد!!؟ا

 

 

 خوش آمدی ...

 با آن دو چشم روشنت .

 حاال که آمده ای ...

 باید بگویم :

 نبودنت ، نه بودنت 
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 چشم روشنی خانه ی من است .

 قایق غرق شد ...

 دلم به حال ماهی ها سوخت ...

 که برگشتند به دریا ...

 اما مرده .

 

 

 

 حیف شد ...!!

 ...باران تو را خیس و پاره کرد 

 ای کفش های قرارهای ِ عاشقانه ام .

 تنها تو تا االن برایم ماندگار بودی ...

 

 

www.takbook.com



 

 

 محض خاطر آن همه دیروز 

 نرو ...

 کمی بمان ...

 گونه هایم را ببین ...

 خیس است ...

 باران میبارد ...

 بنگر ...

 قطره ها چه زود می میرند ...

 وقتی از هم دورند .
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 ببین که سالهاست ...

 این قبیله ... در

 ...!!!مردان خدا 

 به آتش می کشند ...

 هرچه نیشکر ...

 مبادا نی شوند ...

 مبادا سوز عشق سر دهند ...

 مبادا لب به سخن باز کنند

 و 

 از عشق بگویند .
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 تماشا کن ...

 روی صحنه کسی است ...

 فریاد می زند ...

 صحنه را روی سرش می گذارد .

 خته شده ...و من چشمم به لب تو دو

 متوجه نمی شوی ...

 سرت الی ِ کتابهایت است ...

 سردی آنقدر 

 که

 . آیدگویی در جمجمه ات برف می 

 دیگر ...

 نیا .

 چشم ِدیدنت را ندارم .
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 تو را سالها می شناسم ...

 دیر آمد ه ای ...!

 ناراحت نباش ...

 در قبال غیبت ...

 تأخیر چیز مهمی نیست .

 

 

 ...پنجره ای هست 

 دستی نیست !!

 که آن را باز کند .

 پنجره ای نیست ...

 اما دستی هست !!
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 باز کردنش ...  برای

 و تو ...

 در این نسیم و

 ... دریاآواز 

 روبروی ساعت شنی

 به انتظار نشسته ای ...

 پس از این همه سال بنگر ...

 تنها جای دو دست 

 زیر چانه ات مانده است .
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 برگرد ...

 ا بردارم تا سرم ر

 از روی شانه ام ...

 و 

 پیراهنت  ی  بگذارم بر چارخانه

 تا بخوابد ...

 

 ستاره ها را میبینم ...

 هرشب ...

 با این که دورند ...

 و تو را در روز هم نمی بینم !!

 کاش ستاره بودی 

 و 
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 هرشب قرار ِ عاشقی

 

 هر قدر ...

 چشم انتظاریم بیشتر ،

 بیشتر نمی میرم .

 قره ای که و به ن

 در دست تو حلقه بود ،

 و 

 چشمت می اندیشم ... دو کندوی 

 و این که ...

 با آن همه قول و قرار

 بی قرار ِ  تو بودم !!

 باید بلند بلند

 اشک بریزم ...
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 به اندازه ی پارسا ل ِ نرفته از یاد ...

 به اندازه ی خنده های بی وقفه ...

 کاش می شد ...

 جای تقویم

 ... کوبیددیوار  روزها را به

 

 

 

 شبی پاییزی ...

 آخرین کاغذ سفید ...

 کمی مرکب ...

 تم از تو ...شمی نو  شعری

 به دنبال قافیه برای اسمت ...

 پیش از تجسم قافیه ی اسمت ...

 خاطراتت ...
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 در ذهنم ردیف می شدند .

 چند شهر ...

 چند خیابان ...

 چند کوچه ...

 بیشتر نمانده ،

 تا آمدنت .

 زی که ...رو

 دوباره با بوم نقاشی ات می رسی .

 میبینم بازهم ،

 باز هم ...

 درد کشیده ای ...

 و به خورشید ،

 نقاشی ات بر می خورد ...

 وقتی برای میوه های کال ،
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 دستان زیادی دراز شده ...!!!

 خانه ای با سقفی ازحصیر ...

 دیوارهای شکسته ...

 رنگ سفید ...

  …نه 

 آبیست ...

 ست ...نه ی من آبیخا

 من از بین حصیر سقف ،

 آسمان آبی را می بینم ...

 و 

 قاب خالی ِ عکست ،

 شکستگی ِ دیوار را پر کرده است .
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 انگار ...

 تو کنارمی ...

 روی صندلی ...

 با تو سخن می گویم ...

 عابران مبهوت اند ،

 خنده ای می زنند و 

 می گویند :

 است ... مجنونمدتی است 

 ی گردم تا ببوسمت ...بر م

 چشم باز می کنم 

 و

 روزنامه ی مچاله ای را ...

 روبرویم می بینم !!! 
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 عابرین راست گفتند ...

 با خودم کنار می آیم ...

 من نبودنت را می فهمم

 اما دل ...

 

 

 

 دستت را به صورتت می بری ...

 قصد چشم پوشی داری ...

 چشم پوشی از احساسم و شعرم ...

 برایت ...می خوانم 

 می گویم...

 ... استدلم برایت تنگ 

 بر زمین ... یمی نشین
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 و ...

 دامن می زنی به شعرهایم .

 حس ترحم می کنی ...

 بهتر بگویم ...

 دلم از زندگی ُپر شده ...

 تنگ است و 

 سخت است برایش ...

 جای دادن تو 

 

 

 

 حیف ...

 در کاسه ی چشمت ،

 جای آب خون ریختند ...
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 و پلک هایت

 سقف مرده شور خانه ای سرد ...

 لبانت ...

 شکاف زخم بر صورتت .

 با این حال ...

 ... خود را بهترین می دانی !!

 

 

 

 آسمان خجالت نمی کشد ..؟؟! نای

 با این همه سن و سال 

 تا دلش می گیرد ...

 مثل بچه ها می نشیند 

 و
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 !!های های می زند زیر گریه ...

 

 

 دخترک ...

 راهنش ...بین چین های پی

 خواب اسبی سفید می بیند .

 اسب بی سوار ...

 تعبیر خوبی ندارد .

 

 

 

 خواب که می بینم ...

 تا چشم کار می کند هستی ،

 تا چشم باز می کنم نیستی ...
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 و این تکرار می شود .

 هرشب تا صبح که بیایی ...

 وقتی نیامده می روی ...

 مثل نان بی سفره می خشکد ...گلویم 

 این است ... مروزگار

 با این حال

 نمی دانم چرا به خواب نمی رود 

 ساعت ُعمرم ...

 

 چیزی عوض نشده است ...

 کوچه همان ...

 خاطرات همان ...

 حتی کفش و روسری ات !!

 اما خودت ...
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 تویی نیستی که بود ...

 ... کاش

 کفش 

 کوچه 

 و روسری ات 

 جای خودت عوض می شدند ...

 

 باران بارید ...

 بوی تو می داد ... تنم

 خاک بوی تو به خود گرفت ...

 تو آهسته از کنارم عبور کردی ...

 من به دنبالت دویدم .

 آخرین نگاه را به من انداختی 

 و
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 رفتی و تو را گم کردم ...

 

 

 کنار حوض نشستم ...

   وشب 

 هوای شرجی تابستان ...

 تو دوست داشتی 

 ...ماهی های حوض را

 یاد تو افتادم 

 و

 نیامدنت ...

 و باز به حوض خشک خیره ...

 میدانی که ...

 ماهی بدون آب ماهی نیست .
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 همچون من بی تو ...

 

 

 وقتی چشمان تیره ات ...

 آبی می شوند ...

 خودت چشم دیدن خودت را نداری ...

 می شکنی ...

 میباری ...

 و حاال ...

 برای نیمکت خالی فرقی نمی کند ...

 با تو باشم 

 و 

 یا 

....... 
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 یاد تو همچون 

 مهر خاموشی بر لبم است ...

 دیگر

 برای آمدنت لب باز نمی کنم ...

 پای تو راحیف شعری که 

 ... به خود باز کند

 د بدرقه ای ...بس که َب

 

 

 

 به پرستوی جانم پرواز آموختم ...
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 هر بار پرواز نکرده ...

 سقوط را تجربه کرد ...

 فقط طعم سقوط را چشید ...

 و

 هنوز هم 

 هنوز هم 

 می پندارد ...

 پرواز می کند 

 و ...

 خبر از سقوط های مداوم ندارد ...

 

 
 

 گفتند آمد ...

 گمان بردم تو را می گویند ...
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 باز اشتباه کردم .

 اگر برگردم به کودکی ...

 تو هم باز می گردی 

 به کوچه ی بچگی ...

 یادت هست ؟؟

 روزی که رفتی ...

 ید پشت سرت باران بار

 از چشمان  ِ من 

 تا زود بیایی ...

 ولی هرگز ...

 

 

 دل تنگ تو شده ...

 تو را بهانه کرد ...

www.takbook.com



 من می دانم ولی دل نمی داند ...

 که همیشه ،

 جای ما 

 سگرمه هایت به هم می رسند ...

 

 

 

 

 هر شب کفشهایت را در خواب می بینم ...

 کفش بهتر از دندان مسواک زده است ...

 هد ...عذابم می د

 زجر کش می کند مرا ...

 در خوابم صدای کفش هایت
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 می گویم به تو ...

 تو که تن به بیگانه فرسودی ...

 مرا سوزاندی ...

 بگذریم ...

 اسم کوچکم را بر سنگ قبرم ...

 بزرگ بنویس .

 

 

 

 

 یادم می آید ...

 نیمه های شب ...
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 من و تو ،

 روی نیمکتی خالی ...

 زیر درختی تنها .

 ب باز کردی ل

 و

 گفتی ...

 از عشق 

 و

 ماندن و ...

 ماندن .

 لبانت گفتند :

 که همیشه ...

 همیشه ،

 می مانی و ...
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 می مانی .

 خواستی تا من بگویم ...

 ماندن را ...

 سکوت کردم ...

 می دانستم و ...

 می دانستم .

 بازی لبانت دروغیست ...

 سالها می گذرد ...

 و امشب ...

 مکت من و درخت و نی

 ... با هم هستیم

 گویی آنها از ماندن با من گفتند 

 و ...

 تو فقط لب زدی ...
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 آه ...

 می خواهم بازگردم به هفده سالگی ...

 به ساعت های طوالنی ...

 به خنده های بی وقفه ...

 به شب های آرامش ...

 به خط خطی کردن دفتر ...

 به حرف های خوشبو ...

 به طعم خوش بوسه در

 چه ی خاکستری ...کو 

 به قرارهای شیرین و ...

 دیر رسیدن همیشگی ...
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 پرنده ی کوچک من ...

 …چرا بلند پروازی می کنی 

 …قدری آرام باش 

 …ببین گوشه نشینی ام را 

 …مگر نمی بینی باالی سرمان 

 سقف را !!!

 

 

 

 …درست است 

 ستاره بودی ...
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 …دریا بودی   ستاره یولی 

 …و هرگز 

 …نداشتی نوری 

 

 

 

 

 …در کودکی 

 با دست خیس روی تخته سیاه 

 …نقاشی می کردم 

 …بزرگ شدم 

 …ساعت ِ صفحه ی سیاه

 …شد  مچنقاشی ُم

 به دنبال کسی بودم که 
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 …نمی دانستمش 

 …ولی امروز می دانمت و

 …می دانم 

 که بین ماندن و رفتن ،

 …مانده ای 

 پس

 وقت رفتن کفش سیاهت را نپوش ،

 …می ترسم 

 بهمن تقویمم 

 …رویم باز فرو ریزد   

 

 

 

 …کاسه ی آب در دستم 
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 …خیره به بازی یخ با آب 

 …بیچاره یخ 

 نمی داند که بازی آب با او ،

 …بهانه ایست 

 …آب کردنش  برای

 

 

 

 

 …جمعه ی خوبی نبود 

 …تنها در خیابان 

 قدم میزدم و به دنبال بهانه ای 

 …برای شکستن و باریدن 

 …کنارم عبور کرد و زنی که از 

 …با نگاهی لطیف 
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 …تو را به یادم آورد 

 چقدر کم بودنت ،

 …زیاد بود  

 چقدر نبودی و 

 …چقدر 

 و ...

 …شب شده بود 

 و باز هم ،

 به اندازه ی کابوسی

 …فرصت خواب داشتم 

 

 

 …کالفه ام از روشنایی این چراغ 

 …خاموشش کن 
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 …تا چشمم عادت به تاریکی کند 

 …به ندیدن 

 …ه ندیدن جای خالی ِ تو ب

 

 

 …نشنیده بگیر 

 … نیستهمی صدای ُم

 …صدای شکستن من 

 …شنیده نگیر 

 …غضم را فریادهای ُب

 …دلگیر بودنم را 

 …نشنیده نگیر 

 هنر پرواز

 …را  با بال شکسته
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 …باران شرمگین بود 

 …وقتی 

 کودکی با کفش های پاره و

 چتری که نداشت ،

 …زیر سایه بانی 

 د سرفه های خشک مادرشبه یا

 …خیس می شد 

 …و کمی بعد 

 …باران در خیابانی که سایبان نداشت 

 …تگرگ شد 

 …شباهت زیادتت به ترانه 

 …و شیرینی لبخندت 
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 …بر آن میدارد مرا 

 …که با لهجه ی تو بخندم 

 

 

 

 …آرام باش 

 …مداد نوک تیز زود می شکند 

 …رفیق 

 …این مردم با تو نیستند 

 …ه هاشان باش مراقب بوس

 …که در دهان رتیل می پرورانند 

 

 

 دق مرگ ِ

 دست دست ِ عقربه هام
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 …نمی گذرند 

 …مرا به پایان نمی رسانند 

 …نمی دانند درد ِ مرا 

 …بی خیال لجبازی نیستند

 

 

 

 …چه هراسی 

 وقتی نگاهت 

 …بر چشمانم سنگینی می کرد 

 …و این قدر پتک الزم نیست 

 …ه را ندارد جمجمه ام طاقت این هم

 …من هیچ 

 …به فکر دستان کوچکت باش 
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 …شیشه شکست 

 …خودکارم را کنار می گذارم 

 …دستم را به شیشه میبرم 

 …نوشتن را ادامه می دهم 

 کاغذ  نبر سرنوشت ای

 …خون میچکد 

 

 

 …در ساحل 

 …من از راه می رسم 
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 …لباست بوی دود می دهد 

 …آتش برپا کرده ای 

 …گاهم می کنی دست به سینه ن

 …به زبانه های آتش می نگری 

 که خاموش می شود ،

 …با اشک های ما 

 

 

 و دیگر هیچ ...

 مهم نیست برایم ...

 نبودنت به جای بودنت ...

 وقتی که می بینم ...

 دوسایه در هم ...

 بر دیوار اتاقم آویزان است ...

 سایه ها کافی ...
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 تو نیا و نباش ...

 بودنت ...

 ا هم خراب می کند ...سایه ات ر

 

 

 

 

 

 روزی آسمان را به زمین می رسانم ...

 سقوطی رو به پروازم ...

 شاید ...

 دریا را در خود غرق کنم ...

 یا...

 با تنم آتش را بسوزانم ...

 زجر کُشش کنم ...
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 و تو ...

 بایست روبرویم ...

 ببین ...

 آخرین قاب عکسم را

 آسوده به خیابان برس ...

 

 

 

 تی فوت هم نمی کنم ...دیگر ح

 بر خاکستر ...

 هی خاکستر ...

 مجازاتت با باد ...

 

 

 عاشق نیستم ...
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 شکست عشقی ندارم ...

 فقط بارانی ام ...

 غریبه ام ...

 گوشه ی دنجی دارم و

 عاشق نیستم ...

 عاشق یک هرزه ...

 

 

 جنین تنهایی من ...

 زمانی رشد کرد ...

 که پیش رویت گم کردم ...

 پایم را ... دست و

 و هنوز ...

 تنها در کوچه ها

 به دنبال دست و پای گم شده ام ...!!
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 تو را هرزه خطاب کردم ...

 غمگین شدی ...

 به چشمان سیاه ِ چون روزگارم 

 بر خورد حرفم ...

 امروز در خیابان 

 چشمانم با ناشناس دیدنت ...

 چشمانت را بر چشمانم پهن کردی ...

 ... همان چشمان سیاهت

 درست گفته بودم ...

 تو هرزه بودی ...
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 مرگ هم از تن سردم می ترسد ...

 تو که جای خود داشتی ...

 تو آتش بودی و من یخ ...

 سازگار نیستند ...

 دوریشان زیباست ...

 نزدیکی خاموشی و آب شدن است ...

 

 

 

 کسی فریاد میزند در ذهن ...

 بشکن سکوت ...

 فریاد بزن ...

 ...آرام شو 
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 بی خبراست از نعره های سکوتم ...

 که جهان را پر کرد ...

 آرام در جوابش می گویم :

 بلند است نعره ی سکوت .

 

 

 آخ که دیگر چه می خواهد ...

 این خورشید از جانم ...

 که هر روز قبل از غروب من ...

 طلوع می کند ...

 زندگی ِ من است ؟! روشنی کجای اصال ً

 ..بگذار تاریک باشد .

 لجبازی نکن ...

 نکن ... ناراحتله شدگان را 
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 بدهند به خود... بگذار دلداری 

 که تاریک بود و 

 کسی عمدا ً از رویشان 

 عبور نکرد ...

 

 

 من از نگاه ِ سردت امشب

 در

 آخرین دیدار دو شبگرد 

 تراژدی در کوچه ی سرد

 آخرین معاشقه با اشک

 آخرین تجربه ی ...

 طعم تلخ بوسه ...

 یدم ...فهم
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 عشق هیچ است و تاریخ انقضاء دارد ...

 
 

 

 اشک یک مرد ...

 خنده های هزار مرد را می پوشاند  ...

 آخ که چه دردیست ...

 وقتی ببینی ...

 خنده های آن هزاران هم ...

 پنهان اشک متولد می شود ...  برای

 

 زندگی ِ شبانه ام ...

 تو را به خنده وا داشت ...

 ی ...مرا دیوانه خواند

 خسته بودی از حرف های 
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 مپیچ در پیچ و سیاه

 ... گناهی نداشتی

 تو به عروسک هایت می رسیدی 

 و

 هرگز ... دست هایم به دست هایت نرسید

 کاش زودتر عروسک هایت را کنار 

 و به آدم ها می رسیدی ...

 کمی دور شده ای ...

 

 

 آخ که چقدر اتاقت برایت ...

 تنگ می شود ...

 ر ِ غصه ای ...وقتی انبا

 و امروز برایم ...
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 دنیا تنگ شد ...

 خردم می کند آخر ...

 

 

 نمی دانم ...

 آن شمع دانی مرا شکست ...

 یا آن شمعدانی ِ شکسته ی لب حوض ...

 هرچه بود ...

 دیگر ادامه ی زندگی را برایم

 دشوارتر کرد ...

 

 

 ... داشتیمقرار خاموشی 

 دست هایمان کنار هم ...
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 زدم ...

 نزدی ...

 نه زدی ...!!

 ... مرا خاموش  کردیتو هم 

 و آخرین بد قولی ِ تو ...

 

 

 این هم آخرین آرام بخش ...

 نفس شمارش می کند غم هایم  را ...

 نفس هم کم آورد از غم شماری هایم ...

 بس که وجودم با غم زاده شدست ..

 

 دیروز ...

 وقتی بچه بودم
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 بزرگی آزرویم بود ...

 .امروز ..

 وقتی بزرگ هستم ...

 خاموشی آرزویم است ...

 

 

 

 باز هم یک روز تکراری ...

 باز هم خنده ی لب و گریه دل ...

 لب که باز نمی کنم ...

 ترس از گفتن اسمت دارم ...

 باز هم اسمت را بگویم و

 بگویند هنوز هم ...

 

 یادم آمد و تو باز هم نیامدی ...
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 یادم که می آید اشکهایت را ...

 لم پاییز می شود ...د

 برگ های عمرم 

 می شود ... خُردعابرین  در زیر پای 

 برای عابرین ... لذت بخش است

 ... قدم بر روی برگ های پاییز

 

 

 سالهاست تو را بخشیده ام ...

 بهترین ها کردم ... برایت آرزوی 

 چیزی که نگفته بودم و 

 دلگیرت کرده بود ...

 نمی دانستی ...

 آرزو می کردم ... در دل برایت
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 حق داشتی ...

 تو که دل خوانی نمی دانستی ...

 

 

 

 خاطراتم را به گذشته گره زدم ...

 شاید بتوانم زندگی کنم ...

 حال نمی دانم چرا

 نمی توانم زندگی کنم ...

 شاید خودم را هم گره زده باشم ...

 با همان خاطرات به گذشته ...

 

 رویای من ...

 ی سیاهت ...زندگی در شب چشم ها
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 زندگی ... میشود برایتچقدر سخت و 

 وقتی سیاهی ِ دنیایت ...

 ... باشداز چشمان عشقت 

 

 

 

 وقتی موهایت را باز می کنی ...

 گم می شوم انگار ...

 بدنم را خط خطی می کنند ...

 موهای سیاه بلندت ...

 و 

 چقدر آرامم در خط خطی ها ...

 آخ که چقدر سخت است ...

 هر لعنتی ِ خودت ...غربت در ش
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 که زادگاه می نامندش ...

 و چقدر خالیست ...

 وجود ِخالی ام در غربت ...
 

 

 چقدر تنها می شوی ...

 وقتی خودت را گم می کنی ...

 ..!! داری را دوست چقدر تنهایی

 

 
 

 در ته فنجان  قهوه ...

 در خط خطی های قهوه ...

 دیدمت انگار  ...

 خودم را گول می زنم ...

 که تو 
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 بودنت هم هیچ ...

 ... گمانی  بیش نیستیحاال که 

 در ته فنجان  

 

 

 نبودی

 به قدر قهوه ی  تلخ  ِ من هم ...

 که مرا بس  تلخ می کردی ...

 عکس ِ قهوه ام ...

 که حتی با تلخ بودنش ...

 شیرینم می کرد ...

 بود ... تلخی نام ِ شیرینت هم تح

 که بس تلخی ِ گس بودی ...
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 که چه شبیست ...آخ 

 غرق در خاطراتم ...

 چرا باز آمدی ...

 چرا ...

 تازه فراموشی را یافته ام ...

 ولی  ...

 بی انصاف ...

 بگذار آرام باشم ...

 وای که پایت به ذهنم باز شد ...

 بی پا گشا ...

 

 به جان  خودم میفتم ...

 تفدیش  می کنم ذهن را ...
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 به دنبال ِ

 آخرین خوشی  ...

 ها به یک چیز می رسم ...و تن

 ... ندارمامیدی که 

 

 

 

 صدای تگرگ ...

 وقتی  

 خود را به شیشه ی  اتاق می کوبد 

 مرا یاد ِ زندگی ام انداخت ...

 وقتی  فریاد زدم در سکوت ...

 پنجره ی  اتاق را گشودم ...

 تگرگ را به اتاق راه دادم ...
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 وقتی همه ی  پنجره ها ...

 ... شد به روی  باران بسته

 

 

 گاهی  به حقایق می اندیشم ...

 بدبین به حقایق ...

 وقتی  حقیقت این است ...

 که زنده ام 

 و

 زندگی می کنم ...

 

 

 جان به لبم رساندی ...

 حتی ...
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 چشم دیدن   ِ

 این حال ِ عازم سفرم را هم نداری 

 میخواهی ...

 جانم را از لبم بُِبری  ...

 

 

 

 نمی دانی  ...

 ...زندگی ام 

 شبه زندگیست ...

 ارزش  ماندن هم ندارد ...

 عاشقی  ارزانی ِ تو ...

 خیابان ...

 من ...
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 باران ...

 غروب ِ سرد ...

 به استخوانم رسید ...

 سرمای غروبم ...

 

 کاش هیچ نبودم ..

 در دنیایی که هیچش آرزوست ...

 

 

 باز هم به فریادم برس  ...

 شکسته ی   من ...

 م ...نامت را اشک نهاد

 تا همیشه در چشمانم باشی ...

 چه جهانیست ...

 جهان  ِ اضطراب ...
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 غربت ...

 تنهایی ...

 بیهوده نیست ...

 نا امیدی  ...

 

 

 حاال که ...

 ریشه هایم را زیر خاک کردند ...

 باید به سبک درختان  تمام شوم ...

 پایانی زرد ...

 در فصلی سبز ...

 و سهم تو ...

 ثبت یادگاری ...

 ... بر تن  ِ فرسوده ام
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 دنیای  ِ بی انصافیست ...

 بی انصافی  ِ دنیاییست ...

 آخ که چقدر ...

 عروسک های  شهرتان ...

 شبیه انسانند ...

 فقط شبیه ...

 

 

 زندگی ام زندگی نیست ...

 شبه زندگیست ...

 حاال که حتی نمی دانم ...

 نقشم در آن چیست !!!
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 و دیگر توان  برای 

 بداهه نیست ... زندگی ِ

 

 

 و هر روز سنگین تر است ...

 کوله ام ...

 وقتی غصه هایم را درونش جای میدهم ...

 و با خودم می کشانم ...

 هر روز سنگین تر و ...

 هر روز ...

 خمیده تر می شوم ...

 ...نماندهتا شکستن راهی 

 

 

 به آینده که می اندیشم ...
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 گذشته را می بینم ...

 آخر ...نمی دانم چیست 

 گذشته و آینده ام ...

 

 

 

 روزها را پُک می زنم ...

 بی لذت ...

 کام می گیرم ...

 چه لذتی ...

 م خالی ...یوقتی  پاکت روزها

 و ...

 م ُپر ...یزیر سیگاری ِ روزها
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 ...و تو را نقطه ی  آغاز می بینم 

 تویی  که در پایانم دیدم ...

 

 آرام تکیه می دهم ...

 به خاک ...

 د آرام شوم ...شای

 شاید زندگی کنم ...

 اسمش مرگ و رسمش زندگیست ...

 

 

 وقتی  هیچ چیز نداری  بگویی ...

 وقتی تکراری  می شوی ...

 وقتی  چشمی نیست ...

 وقتی  گوشی نیست ...
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 و قلبی که نیست ...

 برای  ...

 دیدن  ، شنیدن  ...

 تپیدن  ...

 باید 

 تکرار نشوی  ...

 

 

 ... حاال که نیستی 

 و نبودت عادت ...

 نباش  که دیگر هیچ هستی  ...

 که هستی ام هیچ است ...

 حاال نباش  ای  زندگی  ...
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 چشمانم به چشمانت دوخته شد ...

 که دیگر هیچ برای دیدن نبود ...

 و 

 من ... 

 به جستجوی خودم ...

 در شلوغی ِ چشمانت ...

 

 چه دنیاییست ...

 دنیایی  که ...

 دگی می کنند ...آدمک ها زن

 رودها تشنه اند ...

 بهارِ زرد ...

 درخت ها در جستجوی سایه ...
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 عشق سیاه ...

 و ...

 سیاهی عشق ...

 و اینک ببین 

 هیچ است ...دنیایت 

 ... انسان

 

 

 

 حاال ِهی  توجیه می کنم ...

 برگ های تقویم را ...

 برای  کندن ...

 ولی افسوس  ...

 که هرچه برِگ تقویم 
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 نم ...می کَ

 به تو نمی رسم ...

 

 

 

 چشمانم باز ِ باز است ...

 حتی در خواب های  احتمالی  ...

 از هراس ِ  آمدنت ...

 و ندیدنت ...

 حاال بیا تا به اجبار ...

 چشم نبندم از همه ...

 

 

 و غم ها هستند که این روزها ...
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 با من می گریند ...

 می خوانند ...

 حرف می زنند ...

 و

 یک نفره ام ... بر تخت ِ

 با من

 می خوابند ...

 

 

 پلک هایم سنگین است ...

 خواب آلود نیست و ...

 فقط ...

 جای نگاهت 

 بر چشمانم سنگینی می کند ...
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 ای  تنهایی  ...

 

 

 حاال که میخواهند بیرون بکشند ...

 کالبِد جان فرسودنهایم را 

 از خالی بودن های  ِ  ُپر ...

 چشمانم را می بندم ...

 و روزهایم را ...

 در پس ِ شب چشمانم می بینم ...

 

 

 

 حاال دیگر ...

 عشق باال میآورم ...
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 بس که ارزش ندارد ...

 هضم شود ...

 و حاال من...

 ...تاریک  در انزوای  ِ اتاق ِ

 خاموش ...

 و پرتو نور در تیرگی ها ...

 می رقصاند ...

 دود سرگردان   ِ سیگارهای ِ مدامم را ...

 

 

 گر برایم ...دی

 ...  یبه سان  ِ عقربه های ساعت

 نمی دانم چرا باید  ...

 مهم بدانمت ...!!
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 چیزی که میدانم ...

 دیگر زمان برایم بی معنیست ...

 و حاال به تحرّک ِ بی معنیت برس  ...

 

 

 چقدر سرد میشوم ...

 وقتی  گرمی ِ عشقت را لمس میکنم ...

 از دستان  ِ عابرین ...

 ... یگرحاال دو 

 ... بسته امیخ 

 

 
 

 گاه  میخواهم چون  ...

 همه زیستن  را ...
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 وقتی  انزوای  ِ روح ...

 به جان  ِ جسم میفتد ...

 

 

 

 دیگر به پرواز  نمی اندیشم ...

 ذهنم ُپر است از ...

 سقوط ...

 تا زمانی که تو بخواهی ...

 نقش ِ  آسمانم را بازی کنی  ...

 

 

 

 ...حاال که بی ارزش است 

 نوشته هام ...
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 خاموش می کنم بر تنشان ...

 سیگارم را ...

 از ... اثری  نیستحال دیگر 

 نوشته ...

 سیگار ...

 من ...

 

 

 عاشقم ...

 میپرستم ...

 ... ذهنمشعرهایی  را که در 

 چون کودکان ...

 می پرورانم ...

 و روی کاغذ هایم ...
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 به دنیا می آیند ...

 و روز ِ مرگشان ...

 هانم ...در د

 ...  شانغسل میدهم

 

 

 

 فراموش   می شود برایت ...

 دنیا و احیاناً زیبایی هایش ...

 وقتی  زمستان وارد می شود ...

 از سوراخ کفشت ...

 حال ...

 دنیا و احیاناً زیباهی هایش  ...

 الیق له شدن زیر کفش هایت هستند ...
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 شب هایی  غم بار برایم ...

 ند ...شب هایی که ختم می شو

 به صبح ...

 به انتظار ِ شب ِ بی غم ...

 بیدار می مانم ...

 شبی که صبحش را نبیند

 ... چشمانم 

 

 

 نگاه می کنم آدم ها را ...

 تنها چیزی که دارند ...

 سایه است ...

 کاش می شد ...
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 آدمی  پیدا کنم ...

 برای سایه ی  جا مانده 

 در اتاق ِ تاریکم ...

 

 

 

 اتر از این ...اصالً چه چیز زیب

 که کسی منتظرت نیست ...

 که کسی تو را نشناسد ...

 که کسی دنیایت نباشد ...

 ند ...که کسی تو را نبی

 تو را نخواند ...

 که ...

 ...کست باشد آن همه و
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 وقتی جای ِ خواب ...

 تنهایی می بینم ...

 ترجیح میدهم ...

 ...نخوابم 

 و در بیداری  ام ...

 انزوا ببینم ...

 

 حاال که دیگر آنقدر ُپری  ...

 از تلخی ...

 ... که دیگر میخواهی باال بیاوری

 تمام ِ زندگیت را 

 ... بر روی  دیوارهای  ِ اطرافت

 فروریزند تا ال اقل

www.takbook.com



 درونت ... از غم ِ 

 حاال جان میکنی  ...

 خروش  میکنی  ...

 بر سر ِ دیوارهای  دورت ...

 ... باید بدانی

 زد ...دیوار هم فرو ری

 بیهودگیت می مانی ...تو و هزار 

 چشمان  ِ این مردم ِ مغرور ... جلوی 

 که سرزنشت کنند ...

 که سقط کنند افکارت را ...

 حال می خواهم ...

 سقفی  هم باشد ...

  ... مذهنِ تجاوز به   برای کشتن

 

www.takbook.com



 

 

 تو دیگر آنی نیست ...

 جان دهم ... که برایش 

 تویی  که حتی  ...

 دادنت هم ... در جان

 مرا وسط می کشی  ...اسم 

 

 

 

 تنها شبیست که آرامم ...

 تنها شبیست که خوابم ...

 تنها شبیست که 

 نیست اثری  از درد ...
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 تنها شبیست که می شنوند ...

 درد ِ دل هایم را ...

 موریانه ها و جانوران  ِ زیر ِ خاک ...

 و تنها شبیست که ...

 باورت شد ...

 مرگم را ...

 

 

 

 

 چهره ام را میبینم ...

 در آینه ی  قدیمی ِ غبار گرفته ...

 دیگر خودم را هم نمیشناسم ...

 به جان  ِ آینه می افتم ...
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 غبارش  را می گیرم ...

 شاید اثری  از من ببینم ...

 می بینم ...این بار 

 جوانی  در آینه ...

 خود نمایی می کند ... که

 ... ه اشغبار ِ پیری  بر چهر 

 

 

 دیگر به دیوار های  اتاقم ...

 دلتنگی  آویزان می کنم ...

 و با دلتنگی ها ...

 می شوم از سقف ... رها

 چه جشن باشکوهی ...

 برای  تنها جشن ِ زندگی  ...
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 سالهاست آماده ام ...

 

 

 

 

 شبی  بارانی ...

 من ...

 ... چمدانی خالی

 تختی  دو نفره ...

 در 

 ...آخرین اتاق ِ مسافرخانه 

 و من ...

 به دار می کشم ...

 هجوم ِ سرد ِ تنهایی را ...
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 می کنم ... هجرت

 با خاطراتی تلخ ...

 از تو ...

 و من ...

 چون دیگران  نمی  ستایمت ...

 رد می شوم از هرچه هست ...

 ای شهر ِ لعنتی  ام ...

 می نویسم در شبی بارانی  ...

 به یاد ِ پرسه هامان  ...
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 اردیبهشتی ...ان  زیر ِ بار

 گویی  باران  آن شب هم ...

 کوتاه عمر  بود ...

 همانند ...

 من ...

 

 

 

 حاال دیگر دلم هم قرص است ...

 بس  زجر کش شد افکارم ...

 در سلول ِ سیاه ِ مذهب ...

 دیگر تنها ...

 دلخوری  التیام ِ دردهام است ...

 می دانم دلم قرص  است ...
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 بیر برایم ...تو گاه می شوی  تع

 تعبیر ِ خواب های  ندیده ...

 اصالً 

 ندیدن   ِ خواب های  بی خوابی ...

 حاال منم و شبی که...

 دست روی  سرم میکشد 

 برای  خواب کردن و

 دیدن   ِ خواب احتمالی ...

 و ...

 بودن   ِ تعبیری  برایش...
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 دیوارها را میشکنم ...

 آزادی را نفس می کشم ...

 ..افسوس .

 حصار می دهد ...بوی ِ 

 آزادی ...

 

 

 

 یادم است می گفتی ...

 قلبت با قلبم می  زند ...
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 ... حال

 در ته ِ قصه ام ...

 قلبی که نمی زند و ...

 قلب ِ تودل ؛ دلواپس ِ   

 

 

 

 چشم می بندم ...

 سالها پیش را میبینم ...

 یادم است وقت ِ رفتنت ...

 هزار تکه شد ...

 احساسم ...

 باز می کنم  چشم

 تو روبرویم ... 
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 بازگشته ای  پیِ   

 ...هزار تکه ی  بی احساس

 

 

 

 آنقدر نخوابیدم که جای ِ من ...

 ساعتم خواب رفت ...

 ترسم از این است ...

 که بخوابم ...

 در ساعت ِ آمدنت 

 

 

 قدم های  ِ رفتنت را شمردم ...

 با تیک تاک ِ ساعتم ...
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 افسوس  ...

 رسیده ای  ... نمیدانم به کجا

 که ساعتم به خواب رفته ...

 

 

 

 

 

 ... استفاصله برایم فصلی سرد 

 ... پوچ آغازی  برایفصلی سرد 

 ... آغازی پوچ از کافه ی شهر

 در شبی بارانی ...کافه ای 

 ... امشبو 

 شبی بارانی  در چشمان  ِ من ...
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 دیگر تنهایم نگذار ...

 تنها که می شوم ...

 ییست ...در سرم غوقا

 وقتی نیستی ...

 خودم را نمی بینم ...

 و تو دلیلی برای  بودنم ...

 سایه...

 از من دور نشو ...

 دخترک ...

 تخت خوابت فهماند به من ...

 خیانتت را ...
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 جا خوش کرده بود ... وقتی

 ...  بوی غریبه 

 بر تنت ...

 درد کشیدم وقتی ...

 ... جا مانده ی غریبه ته سیگارهای  ِ 

 کرد ... مخاکستر

 

 

 

 

 و هردوی ِ ما ...

 تلف می کردیم با هم وقت را...

 در کافه های شهر ...

 و حاال در دوریمان  ...
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 وقت به تالفی روزهای  باهم بودنمان ...

 نمی گذرد ...

 

 

 ای  رهگذر ...

 مسموم است هوایم ...

 کام نگیر ...

 ...ریه هایت می شود 

 ...جاده ی تنهایی های  ِ ممتد 

 

 

 حاال دیگر فقط قدم میزنم ...

 در جاده ای  بی انتها ...

 می اندیشم به دستانت در پایان  ِ جاده ...
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 که تکان می دهی برایم ...

 دستانی که ...

 جای هیچ دستی در آن خالی نماند ...

 و چشم هایی که ...

 ندیدنی ها را دید ...

 تنها دلخوشی ام ...

 توست ... بی انتهایی جاده و ندیدن  ِ

 

 

 

 

 سپیدی  موهایم می گویند ...

 چند سالی  ...

 زودتر از خودم جلو رفته اند ...
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 مهم نیست ...

 تو که رفتی ...

 هر چیز و ناچیز رفت ...

 یادم است ...

 موهایی سیاه ...

 قربانی  ِ آینده ی سپید شد ...

 وحاال ...

 مویی سپید ...

 ... سیاهروزگاری 

 ...استارزانی  ِ من 

 

 و گاهی ...

 چیدن شیرین است ...

 وقتی بی حوصله بر شاخه ای ...
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 ی ...یبه امید افتادن الی ِ گل و ال

 

 

 

 امروز بارانیست ...

 آسمان دلگیر است ...

 میبارد ...

 من ...و 

 ... دلگیرهر روز 

 

 

 روبرو را می نگرم ...

 امیدوار به دیدن  رهگذران ...

 پشت سر ...
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 ...نا امید به ندیدن 

 میبینی ...

 تو و دلخوشی هایت جا مانده اید ...

 

 

 

  

 آری ...

 آغاز هجرت ِ من است ...

 میروم و تو بمان ...

 با تمام ِ خوشی ها ...

 وقتی که می برم با خود ...

 تمام ِ نا خوشی هایت را ...
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 روزی  به ُسخره می گیرم زندگی را ...

 ...ی  که روز

 .با آدمک ها زندگی کنم ..

 

 

 آری ...

 من روزها را به دار می کشم ...

 گله ای نیست ...

 وقتی روزگاری نیست ...

 امیدی نیست ...

 معشوقی نیست ...
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 هستی و نیستی ...

 ... ستتنها شبی

 برای تمام ِ ندیدنی های  دیدنی ...

 آری ...

 ...نادیدنی هاستروز الیق ِ 

 

 

 

 

 برایم آرزو کرد ...

 ستان ...که دانه های  برف ِ زم

 غم هایم را با خود آب کنند ...

 نمی داند ...

 زمستان برایم آفتابیست ...
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 تمام ِ این روزها را شمارش  میکنم ...

 تا آمدنت ...

 سالهاست انتظارت را کشیدم و ...

 منتظر ...

 جانم را برایت می دهم ...

 روز ِ شیرین ِ خاکستری ِ افول 

 

 

 سال هاست ...

 دگی ام ...ته نشین شده زن

 آنقدر که ماندم ...
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 در انتظار ِ شعری سروده نشده ...

 

 

 

 هرشب ..

 دچار سرگیجه های ممتد ...

 سرگیجه هایی از صدای جا مانده در ذهن ...

 صدای قدم هایی بر دل ...

 هست و ... که رد پایی

 و صاحبی که نیست ...

 

 

 شب هایم بوی تنهایی دارد ...

 فر ...بی مسا جاده ای تنهایی ِ
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 می دانم ...

 ...جاده 

 پیمودن ... مسیریست برای 

 فقط پیمودن ...

 نه ماندن ...

 

 

 

 

 کودکی را دوست داشتم ...

 با تمام ِ نداشتنی هایش ...

 و حاال کودکی...

 خاطره ایست برایم ...

 نداشتنی های ِ پیری ...تمام ِبرای 
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 دود میکنم تمام ِ بیگانگی هایم را ...

 لب با خنده ... بیگانگی ِ

 چشم با دیدن ...

 زندگی با لذت ...

 و دل با عشق ...

 افسوس ...

 سیگارم به انتها رسید و ...

 هنوز جا مانده...

 ...امهزار بیگانگی در زندگی 
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 هرچه بود گذشت ...

 برف ها آب شدند ...

 خاطرات پژمرد ...

 موهای سیاه ، سپید ...

 روز ِ اول ...

 آخر شد ...

 بر باد رفت ...زندگی 

 ... و باد رفت

 

 

 بهانه ...

 تمام زندگی ... برایِ 

 ...شدهیا زندگی ِ تمام 

 نه ...
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 چنگ نزدم برای  زندگی ...

 ... زندگی ارزش نواختن نداشت

 

 

 

 بیهوده زیستن ...

 زمان نمیخواهد ...

 زمان را به فراموشی هایم گره می زنم ...

 گره ای کور ...

 همچون زیستنم ...
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 به زندگی بدهکارم ...

 برای خلق تمام ِ طلب ها از خودم ...

 ادامه ی زندگی ...

 پیشکش ...

 

 

 

 نِت اشتباه ِ زندگی ام ...

 اجرای زندگی برای نواختن ِ من ...

 کلنجار رفت ...

 حذف شدم ...

 ... ندانستاما 

 سازش هم ناکوک بود ...
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 چتر را می بندم ...

 چتری که نبود ...

 اشک های آسمان ... زیرِ ِ

 خراب می شوم ...

 همچون  ته سیگاری  در دستانم ...

 

 

 

 تمام ِ راه را به شوقت دویدم ...

 آنقدر که از نفس ایستاد ...

 زندگی ام ...

 افسوس ...

 راهت بی پایان بود ...
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 این اتاق ...

 این عکس ها ...

 این پاکت های خالیِ سیگار...

 بی خواب ... یک نفره ی خواب ِاین تخِت 

 میدانند ...

 ...که سالهاست 

 سالهاست بی روحم ...

 را عذاب می دهم ... تنو 

 با تو ...تن فرسودن به تالفیِ تمام ِ سالهای 

 

 

 

 زندانی می کنم ...

 پنجره های ِ اتاق را ...تمام ِ 
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 ...با کام های عمیق 

 از آزادی ...

 پیچ در پیچ ... آزادی ِ شعرهای ِ

 ...ر هیچو گاه هیچ ب

 

 

 هرچه بیشتر تنها شدم ...

 کمتر شدم ...

 و حال ...

 هیچ نیستم ...

 جز سایه ی تنهایی ...

 

 

 کاش  برای آمدنت...
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 روزها را نمی شمردم ...

 و با قلمم 

 چوب خِط روزهای نبودنت را نمی زدم...

 بر پیکرِ اتاق

 که امروز ...

 من باشم و ...

 معشوقی که نیست و ...

 ... اتاقی سیاه

 

 

 در یک لحظه ...

 خوشی ها را لمس کردم...

 تلخیِ کودکی و بزرگی...

 ته نشین شد ...
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 لحظه ای که افول کرد ...

 جسم ِ بی روحم ...

 

 

 

 گاه کلیشه می شود بودن ...

 عشق ...

 خوشی ...

 و من ...

 زنده ام ...بی کلیشه 

 

 

 

 پدربزرگ ...
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 تنها تو حالِ مرا می فهمی ...

 وقتی ...

 تنگ می شود ... عشقی سادهم برای دل

 که این مردم ...

 حالم را ...

 دیوانگی میدانند ...

 

 

 نبودنت که عادت است ...

 ...دیگرجایت را پر کرده اند 

 نبودن های  وافرت ...

 دیگر ... که

 ...حجم اتاق را کم آورده اند

 شب ِ بارانی ...
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 خیس می کند خاطره های تلخم را ...

 ... باران می شوید

 لحظه به لحظه ی عمرم را ...

 عمری که پایان می یابد ...

 با پایان  ِ باران ...

 

 

 می توانی بخندی ...

 به تمام ِ حرفهای ِ پوچم ...

 یقین دارم ...

 می رس  به تمام ِ حرف هایم ...

 وقتی نمی رسی به عشق ...

 

 کاش بر می گشتم ...

www.takbook.com



 نه برای دیدنت پشت سرم ...

 دن  ِ روز ِ اول ...برای آغاز نکر

 روز ِ اولی که ...

 ...  جنین ِ تنهایی هایم شکل گرفت

 و خاکستر شدم به سان سیگار ِ دردستت ...

 

 

 بوی تنهایی می دهند ...

 دستانم ...

 وقتی ...

 شیشه ی آینه می شکند ...

 از نوازش من ...

 

 این روزها ...
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 نه زنده ام ...

 نه میمیرم ...

 تنها ...

 از هیچ شده ام ...سایه ای 

 

 

 

 من مانده ام و ...

 دستی که جای دستی در آن خالیست ...

 می دانم ...

 تنها دست ِ خودم ...

 جای خالی را پر می کند ...

 

 سراغت را می گیرم در کوچه ها ...
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 برای  یافتنت ...

 ای من ...

 گم کردمت در هیاهوی شهر ...

 

 

 

 …دخترک

 …هایت خسته ام از تو و تمام ِ بودن 

 …به سان ِ درختی از میوه ی کال 

 دریایی از لجن زار...

 یا خورشیدی از تکه ابری ولگرد ...

 می دانی ...

 گاه زبان به اراده ی خویش میچرخد ...

 نه دل ...
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 دلی که خالیست ...

 از تو ...

 نه میتوانی تکه ای از آن باشی ...

 نه تکه تکه اش کنی ...

 ..که آنقدر خالی از توست .

 که خاطراِت کوتاه ِ تلخت را هم باال میاورد ...

 حاال که هضم نمی شوی در ذهنم...

 باال میاورمت ...

 ... تکه ی ناجور ِ دل

 به راحتی نفس تازه می کنم ...

 کاش پیش از اینها ...

 به گذشته ی بی ارزش میفرستادم ...

 تکه ی بی ارزش دل را ...
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 نه دل ...

 نه چشم ...

 ت نبودند ...در انتظار

 چشمانی که در انتظارِ نبودنت بود ...

 و دلی که تکه ای از آن هم ...

 سهمت نبود ...

 سهم ِ تو ...

 چشم پوشی ِ من از نگاهت ...

 و دل بستن ...

 به راه ِ عشقت ...

 آزادم ...

 وقتی بسته است به رویت ...

 دل ...

 چشم ...
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 و...

 

 

 

 

 این غریبه ها هستند ...

 شان مانده است ...که رد پای

 بر دلت ...

 نیست شد ...پای آمدنم 

 از شلوغی ِ قلبت ...

 بهتر ...

 وقتی پایی نیست ...

 ردپایی تلخ هم نیست ...
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 چترت را باز کن آسمان ...

 حاال نوبت من است ...

 ببارم ...

 

 

 روزی که دستانت را گرفتم ...

 در کوچه ی خالی ِ شلوغ ...

 دستانم حس کردند ...

 را گرفته اند ...نیا د

 افسوس ...

 دروغ بود حسِ دستانت ...

 حاال ...

 دنیا را می سپارم ...

 عابران ...به دستان  ِ 
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 دیگر حتی در فکرت هم نمی آید ...

 فکرم ...

 این بار آغاز کن ...

 بی من ...

 وقتی کلیشه شد تصویرم ...

 برای چشمانت ...

 

 

 

 روبرویم هستی ...

 ل ...چون سالهای قب

 سالهای لبخند و انتظار ...

 تصویر چشمانت ...
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 پیرمردی فرسوده را نقش می کند ...

 نه جوان  ِ سالهای ِ لبخند و انتظار ...

 

 

 

 اینقدر کلنجار نرو ...

 چشمانم عادت کرده اند ...

 به دیدن  ِ غریبه ها ...

 به جای صاحبشان ...

 کنارت ...

 کلنجار نرو ...

 .می توانم نبینم ..

 هرچه نادیدنیست ...
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 ... خیره بود  چشمانت

 به زندگی ام ...

 به تنهایی ام ...

 افسوس ...

 تاب نیاورد این کوه ِ خاک شده را ...

 بسته شد و ...

 زندگی ام را خاموش کرد ...

 برق ِ نگاهت ...

 

 

 تا ابد می مانم ...

 آنقدر که حتی ...
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 فرو ریزند دیوارهای ِ سیاه ِ اتاق ...

 ی دانم ...م

 دیوار هم نباشد ...

 زندانی ام ...

 در غرورم ...

 

 

 سال هاست تسلیم کرد ه ام...

 جوانی ام را ...

 برای  افول ...

 سالها گذشت ...

 افسوس ...

 محو شد ...جوانی ام 

 به سان  ِ دود سیگارم ...
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 و هنوز ...

 در حسرت ِ روز ِ آخر ...

 

 

 دوستت دارم ...

 ی فهمی...می دانم تنها تو م

 لذت با هم بودنمان را ...

 بعد از هزاران  بی قراری ...

 قرارم دادی   و ...

 لبانت بر لبانم ...

 جا خوش کردند ...

 سیگار ِ روی لبم ...

 

 

 در زندگی ام ...
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 نه عشقیست ...

 نه عاشقی ...

 نه معشوق ...

 تنها ...

 حضورِ تمام ِ نبودن هاست ...

 

 

 

 ..به آینه که می نگرم .

 تصویرکلنجار می رود ...

 زیر و رو می کند خودش را ...

 بی فایدست ...

 تصویر ...

 جوانی پیر را نشان میدهد ...
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 و هیچ ...

 آینه نپرسید ...

 چند ساله ای ...!!

 

 این ابد در شعر نافذم ...

 میگوید هر از گاهی ...

 گذر میکند ...

 خاطراتت از خاطرش ...

 ابد ...

 عد شدن ...میگوید بعد از ب

 برای خاطر نمی ماند ...  خاطری

 

 تمام ِ هیچ را ..

 خالصه میکنم در یک واژه ...
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 من...

 خالص  میشود ...

 خالصه ی هیچ در من ...

 

 

 سراسر درد میشوم و مینشینم ...

 بر قلبم ...

 تا تمام شود این مرد ...

 که بودنش ...

 به سان   ِ نبودن است ...

 در زندگی ...

 ...در هیچ 
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 گاه می توانم شعری  بگویم ...

 برای خویش ...

 تا یک واژه می ُسرایم ...

 میمیرم ...

 حال ...

 شعر را میخوانم و ...

 میمیرم ...

 خاطرات ...

 

 

 

 خواندم ...

 نگاشتن ...

 میمیراند ...
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 و من ...

 سالهاست مینگارم ...

 زندگی ام را 

 در کف دست این کاغذ ...

 به امیدی که ...

 میراند مرا ...ب

 

 

 

 میمیرم ...

 وقتی در آغوشمی ...

 نه از لذت !!!

 از فکر ِ جا شدنت ...

 در آغوش ِ دیگری ...
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 هرشب ...

 تا خواب میخواهد ...

 خودش را جا کند در چشمانم ...

 به سراغم می آیی ...

 و در سرم مینشینی ...

 شاید تنها تو میمانی برایم ...

 ...سردردهای مکرّر شبانه 

 

 

 

 این شب ها ...
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 زیر و رو میکنم این اتاق را ...

 به دنبال ِ جایی برای مردن ...

 جایی ندارد دیگر ...

 بس که ُپر کرده حجمش را ...

 تنهایی ...

 

 

 این پنجره را هر شب میگشایم ...

 مینگرم بیرون را ...

 هرشب ...

 افسوس ...

 تنها ...

 مردی میبینم ...

 .که نان  ِ شبش را ..
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 از ته مانده ی نان  ِ همسایه میابد ...

 پنجره را میبندم تا ابد ...

 

 

 نمی دانم ...

 شاید از موی سپیدم ...

 یادت نیامد مرا ...

 یا شاید ...

 یادت آمد ...

 خودت نخواستی که بیایی ...

 

 

 

 این رد پای کیست ...
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 که پای  جای آن میگذارم !!!

 فقط میدانم ...

 اشته ...پایی برای رفتن ند

 بس که ممتد است ...

 رد پایش...

 

 

 

 نه عشق میخواهم ...

 نه زندگی...

 نه خوشبختی...

 ندارم...

 تمام ِ خواستنهایم را ...

 وقتی این ساعت میخندد به عمرم ...
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 میخواهم در خودش بمیرم ...

 تا ...

 یک ساعتش را خراب کنم ...

 اصال به خواب بفرستم ...

 ..خودم را ...ساعت را .

 افسوس ...

 ساعت خوش قول و من ...

 هنوز بیدار ...

 

 

 تمام ِ شعرم را برای تو ...

 ردیف میکنم امشب...

 ردیفش نام توست ...

 قافیه اش ...
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 من ...

 

 

 این تمام را آغاز میکنم ...

 با یک واژه ...

 واژه ی تمام شده ی من ...

 نه تمام است و نه هست ...

 تنها ...

 ست ...نا تمام مانده ای

 از ته مانده های یک تمام ...

 و به دنبال ِ تمامی تباه ...

 

 

 این شب ِ تابستانی ...
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 آشناست برایم ...

 نمیدانم ...

 شبیه کدام سال ِ زنگیست ...

 که آنقدر ...

 روزمره است ...

 زیستنم ...

 گویی ...

 یک شب است و در تکرار ...

 

 

 

 همیشه ...

 وقتی میامدی ...

 یم را انجام میدادم ...که جریمه ها
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 و نیمه کاره می ماند ...

 به هوای تو ...

 و تنبیه فردایش...

 شیرین بود از خاطره ی بودن کنارت ...

 و حاال ...

 سالها گذشته و آمدی ...

 باز هم میان  ِ جریمه هایم ...

 جریمه ی این بارم ...

 زندگیست ...

 به سان سنت دیرینه مان ...

 م میگذارم و ...جریمه را نیمه تما

 بهانه ای برای تمام شدنم ...

 بی ترس از تنبیه فردایم ...
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 امیدوار بودم ...

 به عشق...

 امیدوار بودم ...

 به زندگی و زندگان ...

 امیدوار بودم ...

 به هستی ام ...

 افسوس ...

 دیگر تنها امیدوارم ...

 به نا امیدی  امیدواری های ته نشینم ...

 

 

 

 

 ندیدم ... من هیچ چیز
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 از نیمه ی  باز پنجره ی اتاق سیاهم ...

 جز دستانی که برایم تکان میداد ...

 مرگ ...

 در شبی بارانی ...

 شبی بارانی ...

 که خودم را درونش  محو کردم ...

 بلند ... سیاِهبا بارانی ِ

 همچون  روزگارم ...

 بر لب ... ختو سیگاری  که میسو

 همچون عمرم ...

 ی ...!!ِه

 نها که باشی ...ت

 باران نمیشویدت ...

 غرقت می کند ...

www.takbook.com



 در خاطرات ِ 

 نرفته از یاد...یش ِیک سال ِ پ

 

 

 

 هرشب ...

 تو خودم فرو میریزم و ...

 بیرون ...

 حتی آب از آب تکون نمیخوره ...

 باید عادت کرد دیگر...

 به عادت هر شبم ...

 

 پیرامونم را مینگرم ...

 ...ساعتها خیره می مانم 
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 در تمام ِ گذر ِ ساعتها ...

 چند کالغ بیش نمیبینم ...

 ندیدنم ...

 گُواهیست ...

 بر مترسک بودنم ...

 

 

 

 دلم ...

 جاده ای بی انتها میطلبد ...

 به نام ِ مرگ ...

 که درونش ...

 صاحبش را تا آخر ببرد و ...

 دیگر برنگرداند ...

www.takbook.com



 ... تنها ماندبس که 

 

 

 هرشب ...

 میکنم ... تمرین ِ مرگ

 بر صحنه ی  اتاق ِ تاریکم ...

 و هر روز ...

 انتظار ...

 برای شب اجرا ...

 

 

 از البالی لحظه هایت ...

 لحظه ای ...

 زندگی ات شدم ...
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 افسوس ...

 در تک تک ِ لحظاتت ...

 زندگی جدیدی تجربه میکنی ...

 و من ...

 خاطره ی لحظه ای در زندگی ات ...

 

 

 

 حاال من...

 میکنم و آسمان گریه ... بغض  

 دیگر...

 مهم نیست خیس شدنم ...

 زیر ِاشک ...

 تنها راه می افتم ...
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 با چتری که ندارم ...

 

 میتوانم چشم ببندم...

 چشم میبندم و ...

 هرزگی هایت ...

 می روند تا پنهان شوند ...

 چشم که باز میکنم ...

 خودت هم پنهانی ...

 

 

 ت را ...می توانم نشناسم خنده های

 وقتی روبرویم ...

 برایش میخندی  و من ...

... 
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 ... یفراموش کنکاش   بتوانی 

 ... شب هایمان را

 

 

 

 تو راست میگویی ...

 مرا چه به اینکه کنارت باشم هرَدم ...

 من ...

 کنار ِ عشق ...

 ... کلیشه ای ترین  بودن

 

 

 

 صدای شکستن ِ قلبم ...

 ..از کوچه پس کوچه های  ِ شهر .
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 شنیده میشود ...

 جان میکنم ...

 تا نشنوم ...

 نمی شنوم ...

 چشم که باز میکنم...

 میبینمت ...

 در کوچه ها ...
41/60/4936 

 

 مرا هیچ خواندی ...

 دگر بار ...

 تنهایی را به من هدیه دادی ...

 می دانم ...

 بعد از این همه سال ...

 باید ...

www.takbook.com



 با هدیه ات زندگی کنم...

 فتی ...حاال که ر

 آسمان آبیست...

 دست من پر نور ...

 این اتاق هم خوشحال...

... 

 اصال چه فرقی دارد ...

 وقتی اهل هوا باشی ...

 زمین را ترجیح میدهم ...
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 این اتاق ِ تاریک...

 این چشمهای ِ خیس ...

 ...دار و ندار ِ دستهای بی قرارم است

 قرارم نداد ...

 چشمانت ...

 با آنکه بی قرارت بودم...

 کاش  این روزها ...

 جایشان با شب عوض می شد...
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 خاطراتت را ...

 مچاله می کند  خاطرم ...

 کاش ...

 آمدنت ...

 واژه ی رفتنی به دنبال نداشت ...

 که حاال من باشم و ...

 دلواپسی و ... هزار

 تویی که نیستی ...
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 موهای سیاهت ...

 همیشه یادم هست ...

 چرا که ...

 زندگانی ام را بر آن داشتی ...

 که همرنگ موهایت شود ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 راه می افتم زیر ِ باران ...
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 ندارم ... با چتری که

 که هراسم نباشد ...

 وقتی چتر ببندم ...

 رفته باشی ...

 

 

 

 نه من آدمم ...

 نه تو لیاقت حوا شدن ...

 نفس کشیدن را به خاطرات گره میزنم امشب ...

 که هوای حوا بودنت ...

 کشت مرا ...

 

 چیزی شبیه دروغ ...
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 زندگی ام را کشاند تا جنون ...

 مجنونم و ...

 عابرین ...آلت سخره ی  

 کاش  میشد فهماند...

 به آدمک ها  ...

 دنیایشان مرا باال آورد و هضم نکرد ...

 

 

 

 

 

 

 

 صورتم را در دستانم میگیرم ...
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 نه ...!!

 دیگر دیدنت ارضا نمی کند ...

 این دل بی صاحب مانده را ...

 برای ندیدنت ...

 تانم ...چشمانم پشت دس

 قایم می شوند ...

 دستانی که ...

 بود برایت ...گرمای عشق 

 حاال ..

 چشمان  یخ زده ام ...

 شاهد ِ دستانم است ...

 

 

 گاهی برای نبودن ...
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 نباید رفت ...

 باید عاشق شد ...

 عاشق هرزه ای پاک ...

 

 

 

 

 تنها نیستم ...

 شلوغه شلوغست اطرافم ...

 اطرافم ...

 ی زند ...تنهایی موج م

 و هرگز به ساحل نمی رسم ...

 

 

 سالها می گذرد انگار ...

www.takbook.com



 از شبی که رفتی ...

 دیگر از آن شب ...

 روزی ندیدم...

 چشمانم بسته و ...

 روزهایم سیاه ...

 

 

 

 

 

 بارها زندگی ام را نگاشتم ...

 با همان قلم ...که روزی دستم بود..

 و حاال دیگر...

 ی چکد...بر سرنوشت کاغذم ...خون م

www.takbook.com
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