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است که در بندهایي آید بخشي از ترکیبآنچه در پي مي

اشتراک های مجازی بهشبکهنما، وبالگم و در فیس

ام. بدان امید که زماني هرچند اندک شما را دلخوش گذاشته

 دارد.

 چوپان در راه است.

 منتظر و «کلبین»

 تمام. اری ی غمزه

 دشت سکوت و کی

 من. یخسته  دل

52/7/7937 

1 

 زندگی هایکوچهپسکوچه در زدن قدم سادگی به

 گذشته خاطرات تکرار خُنُکی به و

 .مانیمی

2 

 !من مینای شدم دلواپست دیروز

 .آمدمی بیرون داشت حلقومم از دلم که آنقدر

 !بانو د،بودن کنده را قلبم از ایتکه انگار

 .بودم شده خاموش و سرد
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 .است گونهاین همیشه

 .گیردمی دلم نبینم که را تو

 .نیست خودم دست

 .شودمی سردم

 .مُخَدمی استخوانم مغز تا سرما گویی

 .شوممی گرم دوباره و

 .پاهایم زیر برف و سرم باالی آفتاب

 .نیستی و هستی تو

 شوم،می سرد تو نبود با و شوممی گرم تو یاد با

 را طوبا لخت شاخۀ که زمستانی سرد باد از تیزتر سرمایی به

 .لرزاندمی

3 

 امفروخته تو به تری هیزم چه مگر

 آیی؟نمی برون پرده پس از اما بریمی دل که

 ات؟اهورایی آتش به کنی عذابم تا فرستاد را تو الهه کدام

 بس از شوم؛نمی بند جایک گیرم؛نمی جا پیراهنم در

 .امانیچزمی
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 و بدگمانی از انبانی درون ام،کرده گیر اتسینه و دست میان

 .سکوت

4 

 .دیدم را تو خواب دیشب

 .رؤیا در هایتدست لمس است حالل

5 

 اینجا، اندانداخته مرا است روز شش

 .داغ داغ هایت،لب برهوت میان

 .زایممی فرزندی روز هر

 .دارمبرمی زخم نگاهت نیشتر از

 .پیراهنت هایچین به دوزممی چشم

 .ندارم را کسی تو جز است روز شش

 آید،می «سحر» روز هر

 زندمی ما به سری

 .رنگخون هایخاک روی کشدمی را دامنش و

 داردبرمی را نوزاد

 .بردمی خودش با و
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 .تو دارتب تن و مانممی من هم باز

6 

 را تو

 هایتبداخالقی همۀ با

 .دارم دوست

7 

 آفرینش، دست و

 تو، خلقت رد

 تردید،بی

 کرد درنگ ایلحظه

 کند، خلق چنان را ابروانت تا

 بپیچاند، چنان را گیسوانت

 کند، ژرف چنان را نگاهت

... 
 .را وجودم ذرات تمام درآورد رقص به که

8 

 سرخ رُز از کرد خواهم آماده هاییلگ
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 محمدی گل از هاییگلبرگ و

 ارد،د یاس گل نقش که فرشی روی کنممی پهنش که

 .روشن هاییشمع با تاریک اتاقی در

 خانه، بانوی منتظرم

 ببینمش، ندارم چشم که همو

 بیاید بسته هاییچشم با

 .بنشیند شمع، نور زیر ها،گلبرگ وسط ها،گل میان و

 .کنممی نگاهش آنگاه

 وقتی سپارم،می ذهنم به منظره این از را حیرتش و بُهت

 .گشایدمی را هایشچشم

 .داشت خواهد واکنشی چه دانممین راستش،

 .است جالب یقین،به

 .ارزدمی آزمودنش به

 .بمیرم برایش که ندارم دوستش آنقدر دانممی

 .باشد ماندنی امشب خواهممی اما

 پیری روزهای تا شود خاطره فریمش به فریم خواهممی

 .کنیم اشبازبینی
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9 

 است، ریحانه زن

 پوشاندمی را خود که من ریحانۀ و

 شودمی نمایان صورتش گِرد بر قداست از ایهاله

 دهد،می نوازش مرا او جانب از نسیم مثل احساسی و

 جذبۀ نه است، من به متعلق تنها هایشزیبایی اینکه احساس

 .ویترینی

11 

 نگرم،می را پیرامون دنیای عادی هایانسان همچون وقتی

 ببینم، گونهآن دارم عادت که بینممی گونههمان

 .ببینم بدانسان اندداده عادتم که گونههمان

 زندگی روزمرّۀ چارچوبِ این از امکرده اراده بار این اما

 .بگیرم فاصله اندکی

 قدم چند اثرش بازبینی برای نقاش که اندازه همان به دستکم

 .رودمی عقب

 ندارم تردیدی

 .کرد خواهد تغییر منظرم که

www.takbook.com



11 

 .شد خواهد تنگ برایت دلم تردید،بی

 .بود دردهایم مرهم تنها هایتبوسه

 .کردنمی خاموش را درونم هُرم اما

 .است گرم طبعم

 .سوزممی درون از

 .شوممی ترگرم شوم،نمی سرد نوشیدنی با

 .آیدمی بدم شامپاین و ویسکی و آبجو هرچه از

 .خواهدمی برف دلم

12 

 روند،فرومی چشم به خار مثل چیزها بعضی

 .نخواهی یا بخواهی تو

 شود،می کور چشمت بکشی بیرونش

 .کنی رهایش اینکه چه

13 

 وزیدمی موّاج و پرشتاب باد
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 دست به دست باد هایموج میان در خورشید گیسوان و

 .گشتمی

 باز هم از را خورشید پیچیدۀ درهم موهای ایضربه با باد

 کرد

 را موهایش دانۀدانه خود نوازشگر و مهربان سرانگشت با و

 .دشمر

 چرخیدمی هوا در خورشید دامن تورهای

 .آورددرمی رقص به را باد و

 .بود روز آن صحنۀ خوشایندترین خورشید رضایت لبخند

 از را خوشبختی حس این توانستمی که ایبهانه تنها

 بارانی روزی داشتند قصد که بود غم ابرهای بگیرد خورشید

 .بزنند رقم را

 .کرد چکه خورشید هایفزل زیر از پاییزی باران اولین

 آمیختدرهم هایشاشک با

 .ریخت زمین روی و

14 

 عشق
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 شبهیک مزاح یک

 سالهیک وصال یا

 .نیست

 قلب، کنج تا است سوختنی

 .شاهرگ بر است زخمی

15 

 .کند خاموش را کبریت نخواست

 کرد تر را انگشتش

 .گرفت اشسوخته سمت از را کبریت و

 .سوخت کبریت تمام

 :اندیشید ودخ با آنگاه،

 .است کبریتی سوختن اندازۀ به هرکسی عمر

 شودمی خاموش راه بین گاه

 .سوزدمی ته تا گاه و

16 

 دارم دوستت بس از

 !نداری دوستم تو که رودمی یادم هاوقت گاهی
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 شود،می تنگ سنگت دل برای دلم چرا دانمنمی هم خودم

 !شدن شکسته برای ایشیشه دلتنگی بسان

17 

 .کردم فوتش بار ینسوم برای

 پهن دوباره و شدمی باریک خورد،می تاب و پیچ شمع نور

 شدمی

 .داد جان دهانم بازدم فشار با سرانجام، و،

 گذشتمی نبودنش از سال سه

 گرفتم،می او، با تنهایی، به را مانازدواج جشن همچنان من و

 کوچکش عکس قاب و پنجره کنار میز سوی این من

 میز، آنسوی

 خودم، روبروی تدرس

 .شده بسته است سال سه که مهربانش چشمان در خیره

18 

 هایمنوشته هایالیه در و امزندگی وپودتار در که کیستی تو

 !ایشده جاری

 .را امزندگی ساحل ایزدهبرهم سونامی مثل
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19 

 رویمی که راه

 زمین ریزدمی هُرّی دلم

 .رویمی راه دلم روی بر انگار

21 

 منزلۀ به نه. هستم او من. بوسمشمی گیرم؛می بغل در را آینه

 یک مانند. باشد برآورده سر علفزار دل از که خوشی یک

 تا را امزندگی هایچمن وزانْ بادهای تا باشد باید که صخره

 و فرورفته چشمان. است کافی هست کههمین. نکند تا به

 باریکش هایلب و اششدهسرخ هایگونه آشنایش،

 اصل از نباید. بینممی آینه در صبح روز هر که بود ایرهپُرتْ

. امشده خودخواه است روزی چند. رفت طفره داستان

 برود یادش و بجوید دیگری در را خودش کسی شودمی

 نوعی عشق. عشق گویندمی را این. هست هم دیگری

 بهانۀ به درون از برخاسته است، خودخواسته خودخواهیِ

 از باشد تکراری هانمایش آن هرچند ،بیرونی هاینمایش

 و نگزیده ککش اما است دیده هم پیش روز چند آنچه
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 بازیگر که بهانه این به تنها است، شده ورشعله و دیده امروز

 نمایش آن بازیگر و است او کودکی بازیهم نمایش این

 قروچهدندان. بیاورد یادش به که است آن از ترخشن

 .ایستممی آینه جلوی و بازیشقع همهاین از گیرممی

21 

 رودمی باال توهم و خیال رؤیا، پایۀسه بر حساسما

 .بچیند غنچه هایتلب از تا

22 

 افتدمی برگ

 داردبرمی موج آب و

 .یابدمی انحنا اتچهره و

 .آب موج بر دامنت چینچین و اممانده من

23 

 است نُهم بار بار این

 امزده بالبال آغوشت در که

 ای؛افزوده حیرتم بر بار نُه تو و

 بودن تو با شکوه از امشده پر
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 .شدن تو بی حیرت در امشده غرق و

24 

 کشیمی چهره به ناخن

 اتترشیده چهرۀ و

 داردبرمی ترک ضربات آن زیر

 .کنندمی اشرنده دارند که مانیمی ایپالسیده خیار به

25 

 قدم راستیک و گذارممی پا اتساحل به شودمی که صبح

 .آن انتهای تا زنممی

 از تصویری چه و ایآمده خروش به چرا که است مهم برایم

 است، بسته نقش مواجت آینۀ در من

 شاید بمانم؛ کنارت شب تا حاضرم که است مهم آنقدر

 .کنی تر را لبم ایدقیقه

 را هایتاشک شوری و هایتلب شیرینی! من شیرین شور

 چشممی هم با

 .کشممی هوار آغوشت در را امتنهایی و

 بشنوی، شاید
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 خیز ناآرام همچنان تو و گذشت هم صبح این هرچند

 .امگذشته افشای برای ایبرداشته

 ساحل به است خاشاک و خس چه هر و داریبرمی موج

 .رسانیمی

 نحیفم پیکر به کوبیمی را موجت و

 .دیگر صبحی سمت به امکشانیمی خودت با و

26 

 ،نیست بیش هوسی عشق

 کرده تنش دارکش دامن آنکه جز

 ،دارد سر به گلیگل روسری و

 .است مادرزاد لخت که هوس برخالف

27 

 هم اگر. بردارم جلو به گامی شودنمی ام؛شده مُسْتَأْصَل

 به انگار. گردمبرمی عقب به گام دو زودی،به بشود،

 گیر سنگستانی در ندارد؛ تمامی که امشده دچار سنگالخی

 .نیست آن بر ایچاره که امکرده
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 در شدمی کاش. درآیم پرواز به وشپروانه شدمی کاش

 باشم داشته بز درد نه المالبیت توبرۀ در سر هاقزلباش جرگۀ

 .بزغاله داغ نه

 مست شودنمی که هم خالی دست است؛ مِیْ از تهی سبویم

 را امدیوانگی. مستم نخورده است سالی چند هرچند شد،

 گرچه اند،کرده خو همه امادواری جنون به اند؛فهمیده ههم

 .است کدام امجنون راز ندانند

 زاری این از فرساینده، نزاری این از شدمی کاش

 و چُست قبراق، صبحی شدمی کاش. درآیم به کوبنده،درهم

 و درد و داغ چه هر کنم هزیمت و بپوشم نو رخت چابک،

 .هست که را آه حسرت و مصیبت و غم

28 

 که شده باورم اما باشم مباالتبی کمی خودم به نسبت شاید

 که آنها دستکم. بدخلقم که مطمئنم البته و هستم اندامخوش

 دانندمی بهتر اندشده امپیالههم سفره یک سر بر روزی چند

 مادرم کاش. کنم غرغر دقیقه چند باید ازچندگاهی هر که

. ماست با برنج: کردمی هنپ او را سفره کاش. بود زنده هنوز
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 در جایی امارت حکم انگار و داشتمبرمی را شکر ظرف

 برنج روی این از پیش که ماستی روی غرور با باشد جیبم

 گوشت که مرغی خورشت طعم. پاشیدممی بودم ریخته

 گوشت یاد به مرا همواره باشم گرفته دندان به را اشلزج

 را خود مزاجی وضع دیر هاآدم ما. اندازدمی قورباغه

 گاههیچ و برنج با خوردممی ماست همیشه کاش. شناسیممی

 پیر. آوردمی نحسی پیتزاخوری. رسیدنمی پیتزا به دستم

 باخودم صحبتیهم از دیگر. امشده پیر زود چه. کندمی

 که آنها از نه خواهد،می ماست دلم اما. شومنمی خسته

 دو اشپیالهیک که آنها از دارد، پالم قاشق چند اشپیالهیک

 همان شودمی کنی اشقاتی شکر با. دارد کره قاشق

 کم چیز یک امخوشبختی. امکودکی دوران خورشت

. داشت خود کردن پنهان برای خوبی دلیل او. مادرم: داشت

 و نشستم آشپزخانه در تنها من. بخواند نماز خواستمی

 شده دیر. بیاید تا داشتمنگه باز کبریت چوب با را هایمچشم

 .کندمی دعا من برای شاید. شد طوالنی دعایش. بود

29 
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 نکشم، را تو اگر

 کنم، لبت به جان شودمی کمدست

 .زنیمی صدا مرا کنند اتجان به جان هرچند

31 

 یعنی عشق

 سپید بلند موی تار

 مردی تخت روی

 زنش موهای که

 .است بلند بلوند

31 

 .بودند هشد ولو زمین روی هاعکس همۀ

 .انداختم آنها به نگاهی

 .رنگی و بودند سفید و سیاه هاعکس

 .برداشتم را یکی

 دست در را ایبچه دست روستایی گلیگل روسری با زنی

 داشت
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 انداخته زن گردن دور را تنومندش و درشت دست مردی و

 :بود

 بود، زن مال بچه

 بود، مرد مال زن

 .خدا مال مرد و

 بود من مال عکس

 .بودم بچه آن من و

32 

 کنارت در اما باشی داشته دوست را کسی است خوبی حس

 .باشی نداشته

 .کنی حسش لحظه هر

 .بشنوی لحظه هر را صدایش موج

 .بگیرد درد دلت کند، ایسرفه اگر حتی

 .جانم بگویی تو بخندد،

 بزنی گپ اشخیالی تصویر با همه چشم از پنهان تو بگرید،

 .بدهی اشدلداری و
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 نوشتن برای الهامی منبع تواندمی که ناشدنیصفو حسی

 .باشد

 .بنویسی دوباره و بنوشی جرعه و بزنی اشچشمه به را دلت

33 

 .بیا بیرون اتخانه پستوی از

 .خواهمنمی را دستت

 خواهم،می را نگاهت

 .باردمی آتش آن از که نگاهی

 گرفته گرُ آتش، زغال دو صبحگاه

 .هایتچشم میان در

 دارد؟ آتش زدنشحرف کسی که ستا چگونه

 باردمی هایتزدنحرف از عشق آتش

 .زندمی آتشم پیش از بیش هردم و

 .کنی درکم امیدوارم

34 

 صورتت زیر گذارممی را دستم

 بوسم،می و اتچانه زیر گذارم می را داغم هایلب آرام و

www.takbook.com



نیلبک

 هوس، سر از ایبوسه

 .بودن تو با هوس

 باشد؛ هوس بگذار

 .نکنی باورش تا زنمش مین عشق لعاب

 .نیست شدنی تکرار که است هوسی اما

35 

 .زنیم می قدم پرتگاهی لبۀ همه ما

 اندازند،می را خودشان هابرخی

 اندازند، می پایین به را هابعضی

 .شوند پیر تا مانندمی پرتگاه همان لب برخی و

 مزایای از سرودن بیندازی را خودت دادی ترجیح وقتی

 .ندارد ایفایده ریپی تا زندگی

36 

 .امندیده را تو است ساعتی چند

 بینم،می را تو سیر اینک،

 .بگذارد آینه اگر

 .داری دوست که امپوشیده پیراهنی
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 است آویزان امشانه از کَتییک

 .زندمی برق المپ نور زیر راستم بازوی و

 .نیندازم قلم از را ایصحنه هیچ تا است جمع حواسم

 .امشده چرانتچشم

 گم پیراهنت هایچین زیر پیکرت کمانی هایقوس

 .شوندمی

 .ببینم را تراشتخوش بینی کنار چینِ شودمی گاهی

 .نبینمش تا پوشممی چشم

 .زنیمی چشمک

 .شوممی کرخت

 .امواداده نگاهت بارش زیر

37 

 بجنب

 بجنبان دستی

 بده خودت به تکانی

 چرا؟ ایشده سست
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 خواهدمی را تو دلم

 دانیمی بریل خط هک

 را هایمنوشته سطر سطر و

 .کرد خواهی ورانداز

39 

 عاشق به معشوق که است ایهدیه آخرین و اولین بدن

 .دهدمی

41 

 بینممی که را تو

 خواهدمی عسل دلم

 .خرما سیر دل یک با

41 

 .برویم بازار به هم با هم باز تا بده را دستت

 نیازمندم؛ حضورت به

 را بازار هایقیمت من و ندارند احساس شهر این هایبازاری

 .شناسمنمی

 .بشماریم یک به یک را خان گذر پستوهای هم با بازهم بیا
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 .من پرستوی بیا

 .امندیدی است سال چند و بیست انگار نه انگار

 کن، دلتنگی برایم کمی

 شد؛می تنگ برایم دلت آنی که روزها همان مثل

 .دیبو سرم باالی تو کردموامی چشم

42 

 انداخته، غَبغَب در را اتمردانه هایعقده

 .کن خالی هوا از امواجی با

 است حاضر ریحانه بدان

 فریادت ایدقیقه چند داشت تو با که خوشی روزهای یُمن به

 .بخرد جان به را

 :نرود یادت اما

 نباشد بیشتر دقیقه چند اینکه نخست

 بار چند اینداختها راه به که ایهدلهر آن از بعد اینکه دوم و

 بکشی عمیق نفس

 .شوی یادآور قلبت به را درونت راز و

 .بیاوری زبان به نیست نیازی
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 .داری دوستش که بگذرانی قلبت از است کافی

 باور باشد، واقعی اگر را، قلبت تپش ریحانه لطیفِ روح

 .کندمی

43 

 برسانی دستانم به را هایتدست روزی اگر

 بندم می دخیل دستت بر

 زنم؛ می گره دامنت به را دستم و

 .است خورده گره دلت به دلم که چنان

44 

 .کن لمسم

 کن لمس را بدنم تمام

 شده نوشته هایمغصه نامۀپایان بدانم تا

 شده دفاع

 .توست آغوش در رقص زمان اینک و

45 

 است، جرم بودن تو هایچشم خمار اگر

 است، تازیانه هشتاد حکمش
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 .ابد حبس نه

46 

 است پهن مرگ بِرختخوا

 .کشدمی خمیازه اتاق گوشۀ در آرزو و

 .نیست امیدی

 گذرانده، دو به را کوچه نشیب و فراز آرزو

 .است گذاشته هشتی به پا سراسیمه که است ایدقیقه چند

 در که کردمی فکر آرزوهایی به کرد،می فکر آرزو به مراد

 مانده جا زندگی، زیرین سنگ الی اتاق، همین چارچوب

 .است شده پودر ست،ا

 کرد، باز را پنجره آرزو

 چرخاند، ظریفش انگشتان الی را ایپیچیده دستمال

 داد بیرون پنجره چارچوب از را اشکشیده هایدست

 .تکاند را دستمال و

 .شد پخش هوا به زردرنگی پودر

 کاری دیگری داروی هیچ از نه و پودر این از نه دیگر

 .است رفتنی مراد آید؛برنمی
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 .بست مراد به دل شودنمی

 و خوابیبی روز و شب چند خستگیِ: اندیشید خود با آرزو

 .آورد درخواهد پا از مرا آخرش تیمار

 کنج از لبخند اما است رفتنی دانستمی هم خودش مراد

 .رفتنمی کنار هایشلب

 .زدمی لبخند تلخی به

 .نشود دردسر قدراین و درآید پا از کاش ای

 است انگیزشگفت یتیواقع مرگ اما

 نهیمی پس گام تا و کشدمی پس پا کشیمی را انتظارش تا

 دارد،برمی خیز سمتت به

 زن، مثل درست

 .آرزو مثل درست

47 

 است، گرفته خود به مرموزی رنگ و شده تار و تیره هوا

 .بردفرومی کودکی در را هایشچنگال که مرگ بسان

 .زندمی روز هر از ترآهسته نبضم

 .جنبدمی خوردنیتکان قدر به و ایستدمی دمی خون یانجر
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 درآورده عشق شکل به را خود مرگ چهرۀ

 .بگیرد من از نیز را جنبش اندک این خواهدمی بار این و

 .زدهیخ و برفی است دنیایی اینجا

 .امپی و رگ بر اندپاشیده مرگ گرد

 اندنم زنده برای دمی تنها و اندکشیده سیخ به را تاروپودم

 .است باقی

 !امسوخته و امزده یخ

 ام،شده دهشتناک

 آنگاه و کنند اشبرشته روغن بدون دیگی در که موشی مثل

 .دهند جایش فریزر در

 کند،نمی آرام مرا کسهیچ الالیی دیگر

 تو صدای طنین جز

 کنم،می التماست روز هر که

 سُخره به را امپریدگیرنگ و پیری خود جوانی مست که تو

 .گیریمی

 .کردی نمکین امروز را امکهنه زخم

 .پیچممی خود به درد از کشانجیغ پس،
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 امخاکستری موهای در امانداخته چنگ

 .دهدنمی نشستن آرام اجازۀ امادواری جنون و

 نیست، مرگ تا ایفاصله

 .تو لبخند جز

 کشند،می دراز هاپرچین روی که شنوممی را هادقیقه صدای

 شوندمی پهلو آن به پهلو این

 .سپارندمی جان زدنیهمبرچشم به و

 شوممی پیر زود چه

 میرم،می زود چه و

 .«شودمی دیر زود چه»

48 

 امشده حبس آن در که زمانی سوی دو

 تویی

 تویی

 تویی

 .تویی اشهمه

49 
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 خیس تو برای هایمچشم که کیستی تو دانستممی اشک

 است

 است خوردهکتر هایتلب داغ به هایملب و

 !برداشته تاول تو خانۀ به رسیدن در پاهایم و

51 

 بینم می رؤیا کمتر من و گذرد می روزها

 خوابم می کمتر اصلن

 خوابممی دیازپام با بیشتر

 .که بردنمی خوابم

 امشده ترسو

 تلپی و اهن هر به

 .پرممی جا از

 .باشی رفته تو ترسممی

51 

 بکن را فکرش

 ایشده خیره زنی تصویر به است ساعتی

 اینشسته تماشا به را صورتش جزئیات و
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 اینگذاشته هم روی پلک حتی و

 .اشنبینی شد وا هم از که پلکت نکند

 :آمیزدمیدرهم اتذهنی هایصورت با تصویر آن

 دهی،می جان آغوشش در گاه

 کنی،می آویزحلق برایش را خودت گاهی

 کنیمی اشالهجزغ آتش حلقۀ با کنی؛می اعدامش گاهی

 .کنیمی نگاهش تنها واج و هاج گاه و

 ساعت یک آن از بعد نکن شک

 .ایشده زن آن عاشق

 .سادگی همین به

 .کن امتحانش

52 

 که باشد همانی اتزندگی مرد نیست نیاز هاوقتعضیب

 خواستیمی

 همانی بتواند تا بپذیر هست که گونه همان را اتزندگی مرد

 .خواهیمی که بشود

53 
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 !باران

 .باش آرام لحظه یک

 .بزنم حرف بگذار

 باری،می وقتی

 کنی،می چکهچکه

 زمین، ریزدمی هُرّی دلت

 .زد حرف شودنمی

 بزنم، هم حرف

 .شودمی خیس تو پای و دست زیر هایمحرف

54 

 خوردمی تاب و پیچ روان آبشاری بسان موهایت

 کشیمی شانه آن هایموج میان تو و

 .ریزممی اشک رود کنار من و

 تازدمی پیش ،به آرام و زالل رود،

 .شودمی گم آبشار نهیب در و

55 

 بگشا زبان
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 کوهسار بردارد موج بگذار

 اتصوت فرود و فراز بگذار

 بشکنددرهم را کوهپایه نشیب و فراز

 را وجودت هیجان کنیمی ضرب انگار

 زندگی خم و پیچ با

 :شودمی نتیجه

 پژواک

 .سکوت دیگر و

56 

 اندکرده باد آرزوهایم که است صباحی ندچ

 جوانی رؤیاهای به اندشده بدل کودکی آرزوهای از

 .پیرانه هایهوس به اندشده بدل اینک و

 نیست تقال برای توانی دیگر

 .ماندن برای فرصتی نه و

 .برممی گور به را آرزویت

57 

 است گرافسون اتشهالیی چشم
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 وگرنه،

 .یوسف خریدن به چه را دست به کالف پیرزنِ

58 

 صبح آلودوهم سکوت در

 .است افتاده جانم به درد از هاییرگه

 باشند، زده نیشترم زنبور ایدسته انگار

 سُردمی نرمکنرم درد

 .رسدمی قلبم کنج تا و

 صبح

 کشدمی تیغ که سکوتی و

 .امشبانه رؤیاهای بر

 نیستی که واقعیت این

 کندمی پاره بند مست لوک چون

 امخیالی هایدارایی همۀ بر تازدیم و

 بود شب اشهمه کاش

 .بودم خواب اشهمه کاش
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 ماندمی مویز شیرینی به لبخندت شیرینی

 سوزلب چای با که آنگاه

 .باشد خیس

61 

 زندنمی را تو گپ جیبم ته هایسکه اگر

 امگرفته عاریه هم را یکی آن هستم، القبایک اگر

 ارزد،نمی ارزنی هب پوشژنده پیر این اگر

 کنی باز خودت سر از مرا آنکه برای راه ترینراحت

 این است که گیسوانت را ببندی.

61 

 :شکندمی را سکوت هجمۀ

 هایت،زدننفسنفس

 من قلب تپش

 .سکوت تابیبی و

62 

 .آیدنمی خوشم ریختت از

 .اندازدمی مانباغچه قراضۀ مترسک یاد مرا
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 .است نیخرید هایتاشک همه،این با

63 

 ؛هست کسی هاوقتبعضی

 .کنیمی حسش

 .نیست اما

 .نیست اندازیمی که چشم

 ؛شادی، حال بااین

 .هست هم نبودنش

 .هاحالت این نیست شدنیوصف .دانمنمی

 .ورمآمی کم واژه

 .نیست زمین جنس از هاحرف این چون شاید

64 

 ،دارد حمتز

 .است شیرین اما

 ؛است فرزند زاییدن مثل

 ،دارد درد

 .ارزدمی دنیا دردهای همۀ به نوزاد هایچشم اما
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65 

 .امیافته را تو اندوه، هاسال از پس

 .یافتمت ساله سی داغ پسِ از

 یابم،می بستر در را خود طوالنی سقوط یک از پس اینک،

 تو، بستر در

 امان، در

 تشک، روی

 .اتکشیدهقد هایدست روی

 نیست، مه پسِ در تو سایۀ این

 توری، پارچۀ پشت توست رؤیایی صورت

 ها،لب همان با

 .لبخند همان با

 !من مینای

 را اندوه هایصفحه بزن ورق

 .را کسیبی هایثانیه ببُر سر و

 تنهایی، هاشب از پس

 چراغ، نور زیر
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 ها،ملحفه قوس و کش پشت

 کنممی لمس را شمایلت

 کشی،می فریاد وخیزکنانجست تو و

 .است شناور خون از ایدجله انمی که سفیدی قوی بسان

 .توست رختخواب اینجا

 .من قتلگاه و

66 

 .است صبح االن

 .هستی حالی چه در دانمنمی

 .است بد حالم کمی من اما

 فقط او و کسی دست بدهند را رز گلی :بکن را فکرش

 .دارد خار بگوید

 .شود نمی دیده که دارم را رزی گل حال

 .خواهدمی آرامش بغل یک دلم

 ،کنممی روز است بلبشویی هر به را شب

 ،آغوشم در بزند نفسنفس که یکی و صبح اما

 .خورشید نوازش مقابل در زمین زدن نفس مثل
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 نوازش: گویممی من و سوزاندمی خورشید :گویندمی همه

 .دهدمی

 نه؟ ،امدیوونه

 .خواهمنمی چیزی تو از

 کافی کنی نگاهم کههمین ؛خواهمنمی هم آغوش حتی

 .است

 .کنی نگاهم تو بخوابم من صبحی دم

 ؛نخوابیدم خوب دیشب ،آخه

 .دیدم کابوس خوابیدم وقت هر یا نخوابیدم یا

 ،است خوبی چیز خواب

 ؛باشد تو چشمان جلو اگر

 .کن نگاهم تو بخوابم من

 .نگو چی هیچ

 ؛بگو ،نه

 ،بزن حرف من با یا خودت با

 ،نشنوم که بزن حرف آرام اونقدر اما

 .پردن خوابم
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 ،ببوسی را امپیشانی سر آخر شدمی کاش

 ،نبینم کابوس شاید

 .ببینم رؤیا شده هم بار یک شاید

 .زیباست رؤیا :گویندمی

 .ندیدمش

 روی بریزد کند باز را گیسوانش نشد هم بار یک حتی

 .صورتم

 .شوم آب لبخندش زیر و بزند لبخند نشد هم بار یک حتی

 مینای من!

 و؟ت یا است زیباتر رؤیا

 ،مانیمی رؤیا به خودت تو

 ،نیافتنیدست و داشتنیدوست

 .ساکت و مهربان

 مانم؟می چه به من

 ،کاکتوس یک به شاید

 .دیگران نگاه از نیازبی و خشن زیبا،

 .کنیمی اشتباه

www.takbook.com



نیلبک

 .خواهدمی نگاه دلم هم من

 .بخواهد ازم چیزی آنکه بدون ببوسدم کسی خواهدمی دلم

 .دیگر است دل

 .نیست که خودم دست

 ،شودمی هوایی گاهی

 گاه ،ایستدمی گاه ،کشدمی هوار گاه، کندمی سکوت گاه

 .کندمی هروله

 ،ببوسد را هایماشک باشد کسی خواهدمی دلم

 بدهد پُز را داشتنشدوست آنکه برای نه

 .است گوهراشک  اینکه برای تنها

 .باشم چنین تو برای هم من شدمی کاش

 ،بزنم لیس ای ببوسم را هایتاشک

 .زمین بریزد نگذارم حال، هربه

 .است حیف

 .ایکشیده را زحمتش

 .دارد زحمت هم گریستن آری،

 .دارد درد
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 .آیدنمی اشکت ،باشی نداشته که درد

 آید؟می

 کسی و باشی داشته درد که آیدمی اشکت وقتیآن بیشترش

 دلت و باشی داشته را کسی یا ،بگویی او به باشی نداشته را

 او با و باشی داشته را کسی یا و بکشد درد هم او ایدنی

 داری کندمی فکر کنی؛می دل درد نفهمد اما کنی درددل

 بعد. گوییمی جوک داری کند فکر حتی یا بافیمی فلسفه

 .ایخندانده را کسی که باشی شاد تو و بخندد

 !من مهربان

 همان نویسی،می که است ایجمله زیباترین سکوتت

 به و بنویسی خواهیمی اما ،نویسینمی که است یاجمله

 گذاریمی نقطه تا چند جایش

 :این شبیه

. ... 

67 

 در که گذردنمی ایثانیه آورد،درمی بال که خیال پرندۀ

. دهیمی یاس بوی تو هم باز. گیردمی جای تو آغوش
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 لبخند. زنیمی لبخند اما است، همیشه از نزارتر صورتت

 که کنی امحالی خواهیمی معنادارت تسکو با و زنیمی

 موج درد لبخندت، نِهُفت در اما. است خوب حالم عزیزکم،

 دهی؛می قورت را دردت. فشردمی را گلویم بغضی. زندمی

 خودم دست. خوردمی سُر اشکم و. خورمفرومی را بغضم

 امدلخوشی که است تو هایدست نوازش باز و. خانم نیست،

 .شودمی

68 

 تویی کندمی کار مچش تا

 هم دیوار و سکوت حتی

 .کشندمی جیغ را تو و اندشده سوتک

69 

 .است جاری تو های چشم در زندگی شکوه

 .دیدی می و بودی کاش

71 

 جانکاه اندوهی

 .است گرفته دربرم

www.takbook.com



 گذشت، که رفتنت از روز222

 .امکرده تب تازه

71 

 .تو رؤیاهای با اندشده قاتی آرزوهایم

 را؟ رؤیا یا باشم داشته دوست را آرزو االح دانمنمی

72 

 .وزید باد

 خورد؛ تاب موهایش

 «.من» الشۀ بر شد شالق

 دوخت، من به را هایشچشم

 آب، از پر چاله دو

 .جان از برآمده میخ دو

 .شد کوبانده هایمچشم در میخ دو

 برآورد، فریاد «من»

 درد، از فریادی

 .شب زمینۀپس در جیغ از بارشی

 شد، مات نگاه
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 .تو مات

 جنباندیمی سر گاه

 .کردیمی توبره در سر گاه و

 جنباندمی مرا نگاهت

 کشاند،می خودت با و

 .نبودم کوبمیخ اگر

 است، خشکیده دهان در زبان

 .کویر دل در سنگکی نان

 وزد؛می باد و

 .خوردمی تاب موهایت

73 

. خوردمی وول امپی و رگ در شیطان است روزی چند

 انسان در خواست، که وقت هر یافت، اجازه شیطان گویند

 توی است روزی چند. هارگ در خون چون شود، جاری

 تقال به مرا. ولش را «الست عهد» که کندمی وزوز امگوش

 از دهد امانم شاید بنویسم، نامهامان برایش که داردوامی

 و ببُرد را امانم خواهدمی. هست همچنان اما. خودش دست
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 است صباحی چند. کندمی را کار این دارد. کند امهبیچار

 آرام. نبودنم به است کشیده تیغ. کشتنش برای امکشیده تیغ

 اولین و خوابدمی که هستم نفری آخرین. د ـ ندارم قرار و

 که فرمانی هر برابر در امشده تُخس. خیزدبرمی که هستم

 شقعا داندمی خوب. است بلد را کارش او اما. دهدمی

 دهانش در را پسته. نشاندمی پاهایش روی مرا. امپسته

 دایه مثل شیطان گاه. گذاردمی دهانم در شد که نرم. جودمی

 مثل. کنار گذاردمی را اشیاغی و سرکش خوی. شودمی

 را اشمخملی صدای و شودمی زیربه سر. شودمی خودم

 هوایی بیا. دور بریز را خرافات گلم،: »گوشم دم پیچاندمی

 شود؟می چه پایین، بیاوری را اتریش خط کمی. بشویم

 بسنده ساده چهاردیواری به چرا سوزد؟می اتریشه

 ایگرفته رماتیسم است؟ بد برسد دهانت به دستت ای؟کرده

. برف دل به بزن. ایکرده تایپ و اینشسته میز پشت بس از

 ودتخ کن آزاد. واکن را شال بند. بخور هندوانه قاچ یک

 انگار. امشانه روی اندازدمی را لندهورش هیکل.« را

 بخوابی، شیطان پهلوی شب یک. بگیرد کولی ازم خواهدمی
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 بد بوی دهانت هم باز بکشی، آب را دهانت هرچه صبح

 بسته شوره دهان سقف کشیدم، آب را دهانم بس از. دهدمی

 ارانگ. است کرده خانه دهانم ته. جنبدنمی شیطان اما. است

 یک شودمی مگر. خوردمی خیس آبشخور در دارد انگار نه

 هشت با بخواهی صبح و هاجذامی مثل بخوابی شیطان با شب

 آنکه از پیش خواب، دم شدمی کاش شوی؟ خدایی حرکت

 شکم از نه، یا را شیطان بکشی صلیب به کنند، اتدرازکش

 جیرجیر نتواند که ببندی چفت هم را دهانش کنی، آویزانش

 قطره دو و بخوابی سقف به رو. نخوابی دمر بعدش. کند

 .اتنداری برای بریزی اشک

74 

 مانم،می خیره که شوخت چشم در چشم

 ،بیگم ننه دل بند مثل گسلدمی هم از دلم بند

 آورند،درمی تخم از سر هایشجوجه که آنگاه

 .است پریده هوا به هوابی که کودکی تنبان بند مثل

75 

 زندگی
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 توست صدای کپژوا

 .زمان گذر در

76 

 ،است زندگی از نَمی عشق

 ،جان خرمن بر است رعدی

 .تاریکی دل در زن یک جیغ شبیه است چیزی

 ؛دلت و جان به اندازدمی ترس

 ؛کشاندتمی هروله به و

 بایستی که دهدنمی امانت

 .کنی نگاهش سیر و

 ،آب بر است تلنگری

 ؛اندازدمی راه به موج که

 شودمی تربزرگ و بزرگ هحلق به حلقه

 .خوردمی دیواره به ناگاه و

 .شکندمی

 .شکنیمی هم تو و

77 

www.takbook.com



نیلبک

 کنی؛می بازی دلم با نسیمی همچون

 .املرزانی می

 .امکشانیمی خودت با

 و رقصممی صدایت امواج با و تو با ،بخواهم آنکه بدون

 .ریزممی اشک

78 

 تلوتلو دمی هر به. طوفانی شبی در ماندمی کاه پر به مرد دل

. گرددمی خودش گرد گاه و کوچه سراشیبی در خوردمی

 که سوراخی به کنجی، به بگریزد که داردوامی را او نیرویی

 امان طوفان مگر اما. بدهد لم شده هم ساعتی برای آنجا

 مادر که نانی برای المپا، برای است تنگ مرد دل! دهد؟می

 گاه. اشخوردهترک هایدست برای پخت،می غالز با

 نا بوی هرچند زدن، چرت برای است کافی نموری دخمۀ

 مهمانش هردم که است ایخانه از بهتر البته، صد. بدهد

 دام به را آهویی انگار. خنددمی صاحبخانه هایچشم بشوی،

 تیغ دم از را او خواهدمی دیگر ساعتی و است انداخته

 روانه و برداری را بندیلت و بار بخواهی تا دیگر. بگذراند
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 دمیدنی به ماندمی کاه پر به مرد دل. اندکرده اتکباب شوی

 هایشدست. باشد هابرف الی اگر حتی شود،می جابجا

 به چنگالش اما بنددمی داغمه هایشلب دارد،برمی ترک

 سوراخی به. شود ماندگار همانجا که کندنمی گیر ایگوشه

 کاه پر به مرد دل. است خوش دلش هم سنگالخی به ـ

 .گیردمی آتش سیگاری به. ماندمی

79 

 .نیافتم چیزی نگاهت در

 !باشد نصیبی هایتلب در شاید

81 

 گذارد.هایش نمیچشم

 گویی جادویی سیاه را در حلقۀ مه خوانده باشند.

ام بلند کند، دود از کلهکنم، نگاهم که مینگاهش که می

 شود.می

 بعد،

 اندازدسرش را به زیر می

 گذرد.و آهسته از کنارم می
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 رود.ماند و خودش مینگاهش پیشم می

81 

 ایکرده خودت مسحور را تاروپودم که اینک،! من دلخواه

 با تا بسپار باد به را وجودم هایذره ای،زده آتشم به و

. شوند غرق موهایت آبشار میان و درآیند رقص به تالطمش

 هایتچشم مکمرد. کنیمی نگاهم که آنگاه توام، غرق

 محو هایمچشم مردمک و است شده امندارایی دارآینه

 نگنجی ذهن قاب در که ای کنم، وصفت چسان. اتدارایی

 با که است دلبری رسم چه این. نخسبی عکس قاب بر و

 مویه مزارم بر آنگاه و کشیمی بیرون تنم از را جانم نگاهت

 سلیمان سپس و دهیمی باد به را نحیفم تن! کنی؟می سر

 را تابمبی دل دهد؟ تابم تا رانیمی حکم باد بر و شویمی

 و خوردمی تاب دارد،برمی موج صدایت موج به که دریاب

 .است گرنظاره را اتسلیمانی شکوه

82 

 چکه اتپیشانی از ایقطره. کنیمی لمسم هاثانیه بارانِ زیر

 قایم موهایم الی را دستت. افتدمی امگونه روی و کندمی
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. تخت و سقف بین. معلقی فضا در. مانیمی معلق و کنیمی

 را اتبینی هایپره هوا از جریانی. شودمی تندتر هایتنفس

 داری دانمنمی. کنممی نگاهت فقط من و کندمی بسته و باز

 از تا خوریمی سُر داری یا زنیمی قدم داری دوی،می

 نیمرخت. چرخیمی درجه نود. دامنم روی بیفتی سقف

 از. بینمتنمی دیگر. چرخممی درجه نود. است زیباتر

 جدا پیراهنم از آرام را چپم دست. ترسممی کمی نبودنت

 دست هایانگشت در یکبهیک را هایشانگشت و کنممی

. است خیس عرق از هایتانگشت. برمفرومی راستت

 برای شده تنگ دلم. خوردمی لیز آنها الی هایمانگشت

 گردی،برمی را درجه نود. هایتچشم عسلی رنگ ندید

 هایملب. شودمی قفل هایتچشم در هایمچشم. گردمبرمی

 .گذارممی هایتلب روی را
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 شود، جاری اشکت وقتی

 ،کنممی نثارت را اممهربانی هایبوسه

 .بخندی تا

www.takbook.com



نیلبک

 .شود آرام من ریشریش دل تا است کافی هم لبخندی

 .نیست مهم نزدی طنشا سر از هم لبخندی

 .بجنبان را هایتلب شده که هم کوچکم دل برای

 شوند،وا هم از که هایتلب گوشۀ

 .خندیمی داری که شودمی باورم دل ساده منِ

84 

 .حبسم اتاقی در    

 است؛ فوالدی اش پنجره    

 زده؛ زنگ آن قفل    

 .بان زندان مینا    

 :دلسوزی گری، عشوه اش اسلحه    

 شوی خیس نکند. نروی باران زیر حیاط هب    

 را تو روی کند لمس نسیم دست نکند    

 .منی مال همش تو    

 دست، در را قمی شیخ نامه اتاق، در    

 دعا؛ فوالد پنجره بر دست    

 عشق، ی نامه یکی با     
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 .اندازم رضا فوالد پنجره در پنجه     

 :ایست غلغله حیاط در    

 :کنید گوش حبسیان    

 .شود باز دگر بار یک غمکده این درب    

 است؛ نزدیک فرج! هان    

 جنباند؛ دستی که بایست لیک    

 .کرد تقالیی که باید لیک    

 است ناز سر از نه دارد باران که کرشمه این    

 .پرواز برای است بهانه که     

 :دیروزی خاطره از کن یاد دمی و برخیز    

 آب، لب بر رها هک زمانی آن    

 .جوی لب از خوشان خوش پریدی می    

 باران فراق نه نسیم تکاپوی نه مینا هوای نه    

 .نداشت تیر هدف را اتپاکی کدامهیچ    

 گرفت، که اتاقم غمبار جادوی از دلم    

 .شدم درب سوی لنگانلنگ    

 نداشت که جوانی دور چابکی من پای    
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 دلم، لیک    

 داشت را جوانی قلب تپش لبیک، هر پس در    

 نسیم سوز نکند ترسیدمی مینا    

 لرزاند؛ مرا زار بدن    

 .انداخت دوشم به چوخایی    

 یار آغوشیهم گرمای نفهمید هیچ    

 افزاید عطشم    

 .کند راه توشه آبی سبوی رفت یادش    

 .بارید می باران     

 .بود جاری اشکم    

 .باران هوای به یا مینا فراق از ندانم    

 من ماندن هوس دادمی دنیا بوی    

 .همسایه دختر دادمی مینا بوی    

    ... 
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 دینشن یرا کس میغض صداب

 .دادیرا فشار م میکس که خود با دستانش گلوآن جز
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