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 پیشگفتار/مقدمه

 

 خودشبنام خودِ 

ترین جای قلبم هایم از درونیاند. همیشه نوشتهکلمات به دنبال هم روان

رساند و پس از می« عقل»یش را به احساس خو« دل»د. هنگامی که نآیمی

زند و بوسه می« کاغذ»گرفته و بر  یجا« دست»قلم در آغوش  تحلیلی ساده

کنند. وزن و آهنگ برایشان مهم ای سفید را سیاه میها یک به یک ورقهواژه

خورند و شوند. کلمات، چون زنجیر به هم گِره مینیست و تنها نوشته می 

مالتی که جز حرف دل نیست. جمالتی که گاه شعر، سازند. ججمالتی را می

هایی که در دلشان هزاران حرف شوند. نوشتهمتنی کوتاه و گاهی رمان می

  است. هزاران درد، حقیقت، رؤیا...

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 

 شاعرِ عشق

 آهی از دل سر داد

 هق هقِ سردِ دلم

مِ فوالدیِ توچش  

آزادیست قفسِ  

 تا ابد پر زِ تَبَم 

 اینک از عشق گذر خواهم کرد 

 من همان صیدِ پر از دردِ توئم 

زنم اما بال پر می  

 پسِ چشمانِ تو سحریست عجیب 

 من همان عاشقِ چشمانِ توئم 

 گذر از چشم تو مرگ است، بدان 

ی عشق است، بدان پلکِ تو خانه  

بیا  ی غم نگران است،سایه  

 غم به چشمانِ تو پاک است، بیا 

م زِ عشقریَگِتر از زخم میتلخ  
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بارم زِ خواب شورتر از اشک می  

ام ابر، گریانِ نگاهِ خسته  

زنم از چشمِ تو پرواز کنم بال و پر می  

ا دل عشق ت دلم از دستخورَد گِرِهی می  

 مهرِ تو 

 خاطراتیست پر از فکر سراب 

ر زِ بارانِ شهاب ر، پتَ کوچه از نام تو شد  

 نُتی از عشق بیادم مانده 

 این نگاه تو همان خاطره است 

 که دمادَم دل من را که شده خسته از عشق 

بَرَد تا به بهشت می  

گوید شاعرِ عشق غزل می  

وزنِ توئم لیک من شاعرِ بی  

ابرو خط است  مِنه برایم خَ   

ثابت  ،چشمت و نه زیباییِ  

دانممی دمی قلبِ خوا آینهر من تو  
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خوانم که زِ تو می  

 

 

 

ای باید کردگریه  

نالَدی شب میرعد از ناله  

ابریشمیِ نبض بهار جنس  

. از جهنم شده است  

 باز در عمق دلم غم بارید

 درد را در دل و جانم بنشاند

 غم قلبم به کنار

 ذهن من مشغول است

ای باید کرد...گریه  

 شده گاهی به تمنای دلت بنشینی؟ 

دانی غمِ قلبت زِ کجاست؟که ب  

 شده گاهی از دَم
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 گیج و حیران بشوی؟

ی پر دردیستلحظه  

 که بر این لبهایت

ای بنشیندخنده  

ی منای دریغا! که در این خنده  

 سردیِ پاییز است

ای باید کرد...گریه  

 لیکن آن نامِ پر از ننگِ غرور

من خواهد شد یهیرمانع گ  

 غم دل را به قلم

ریزمدل پاک خدا می درد و دل را به  

ای باید کرد، گریه  

 که بجز چشم خدا

 دیگری نشناسد

ی چشم تو راگریه  

هاشده گاهی بدَوی پشت سر ثانیه  
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ها را به عقب باز زَنیبتوانی ورق خاطره  

هایی نزنیبتوانی کارهایی نکنی، حرف  

بستیکاش میشد گِرِهی کور به لبهای دلت می  

شناسی که دگر هیچ سخن از دل خود ن  

 شده گاهی برسد خسته زِ گفتن بشوی؟ 

خواهدکه ندانی درد خود با که بگویی و دلت می  

 بروی بر سر کوهی که بلند است و عظیم

 و تو فریاد زَنی

«گذرد؟تو بگو؛ می»که بگویی:   

 و زِ پژواک اَبَر کوهِ جهان 

 بر در گوش دلت در گذر است

«گذردمی»، «گذردمی»، «گذردمی»ی واژه  

 

 

 

 چشم، خودش پاک است
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 شب ببین! 

چکدشبنم از ماه شقایق می  

 چشم من دیروز دید

نواختروزِ ماه آهنگ تلخی می  

اممن اگر چشم از گناهم شسته  

 اشکِ چشمم روشنی داشته است. 

 تا رسیدن به خدا، 

 قلب را باید شست...

 

 

 

 هوای لبخند

سازی ت تواند تا حاشیهها زیادند. انگار مردم منتظر جمالحواشی ما حرف

کنند و خبر به کالغ چهل و یکم برسد. تا وقتی دهان بسته، دست بر بند 

شود هدف داشت و مردم داشته و راهی برای رفتن نیست، آزادی. اما مگر می

شود سرکوب اهداف ها انقدر بیکارند که هدفشان میآزادت بگذارند؟! بعضی
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شوند عامل خورشیدگرفتگی تا دیگران. اینجاست که همین مردم شهر می

عقل که امسال نامشان در های بیکار و بینور حقیقت را نبینی. خطاب به آدم

تریبون آزاد است. بیایید اعالم کنید که چه »تر شده است: دفترم پررنگ

آهای شبآهنگ! »و این نطق نیز به خودم که: « شود؟!چیزی عایدتان می

و چه « خبری...است و از دنیای سیاه بیبوی خوش خیالی در اتاقت پیچیده 

هایی که در این هیاهوی سیاهی به تماشای دار است دیدن آدمخنده

زنند. در این اند و هرازگاهی هم نفس بر آن میهای آخر شمع نشستهنفس

روم و همچنان بدنبال خندم، پیش میها، میآلود از باران طعنههای مِهکوچه

خِرَدانی بیش ها، بیرم خدا اینجاست. و این آدمگردم. ایمان دانور می

هدف های بینیستند. اینجا هوای لبخند است و دل من به حال آدم

سوزد. می  

 

 

 

هاجمعه  

آید، و یا نهنمی  

ها پایان یافتبرگ  
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ها پشت سرش آمد و رفتجمعه  

سته شدهجمعه هم خ  

ها اشک و پر از خون دلهاستچشم  

مانیظرم میگفته بودی که اگر منت  

 گرم و پر شور بمان

 بدنم تب دارد

خواندهمچنان بر نفسش می  

 عدد دوری تو بسیار است

 

 

 

 صبر کنم یا نه؟! 

مانقابِ خاکستری خانه  

 زیر باران دروغ

 خیسِ خیس

ستعینکم کور شده  
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 بس که از چشمم به چشمش اشک خورد

 ظرفی از دلهره دارم

 تلخ، تلخ

آن ای صبر که سرگشته ازکاسه  

تر بگذر، زمان! رام  

گفتی: ها میتو در آن ثانیه  

«ثانیه صبر کند، نابود است»  

 پس چرا دست خدا

 دست ایوب گرفت؟ 

 مگر او صبر نکرد...؟!

 

 

 

 ابر

کند پارو تن باران رامی  

هاگذر ثانیه  
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 ابر از کوچه ما هم بگذشت. 

 تا کجا رفت و نشست، 

 خبری نیست از او. 

«ر نباشها منتظر نوصبح»  

 مِهر، خود این را گفت

 نکند منتظر باران است؟ 

 ابر از هم بگسست...

 دیر دانست زمین، 

 تلخ خشکید زمان. 

 

 

 

 آسمانِ خالی

، خاک بر عشق گواهیست  

. این گناهیست که دل مرتکبش خواهد شد  

 آسمان گشت تمام

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 

 خالی از نور ستاره شده است

 نورهای روشنش را من برایت

. انت داشتمسالها پیش ام  

شمردم تا بیاییمی  

، شِکوِه دارد به دلم  

. آسمانِ خالی  

 من فراموشم شد

 عهد خود با آسمان

 تا دل پاک تو را

ای چند به دلدادگیِ قلب فلک حک سازملحظه  

 که همه مردم شهر

های تو را درک کنند. روشنی  

 آسمان خالی ماند... 
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 صدایم کن

 کاش میشد با تو از فردا نوشت

تو از مرز جنون هم رد شدمبی  

ام تا به کی تنها در این کاشانه  

 تو بخوان نامِ مرا

امتو من یک عاشق آوارهبی  

! ای غریب این جهان  

 خاک تو نزدیکمان، اما چه سود

 دل به دل راه ندارد انگار

ای از تو حکایت داردثانیه حرف هر  

 تو مگر نامِ مرا

 باز فراموشت شد؟ 

ام آقا! فاطمه  

ی قلب شباهنگیِ تومن همان شیفته  

ی پر ارزش منو تو آن گوهر فیروزه  
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 مشهد از نامِ رضایَت شده پَرپَر امروز

 تو بخوان نامِ مرا

 من که جانم به سر آمد بس صدایت کردم

 

 

 

شهید غواص دفاع مقدس(  175)بیاد باز دَم   

ایدها داشتهها قبل از این دلهرهسال  

هااز آن ماهی گذر از آب، نفس راند  

 نفسِ جان شما گشت تمام

 و از آن باز دَمِ آخر تو

 نفسم رمز حیاتَم شده است

 غرق شد آن همه شوق

 تا بداند دریا

 تو همان دریایی

 و من از قلبِ پر از عاشقیَت
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چینمعشق را می  

 تا توانَد دل من

 درس را پس بدهد

 که چگونه به خدایم برسم...

 

 

 

 مثل شَفَق

ستحهزندگی یک صف  

های قشنگمثل گل  

 و هدایت شدنش

 تا رسیدن به کمال

 زندگی، رنگِ شفق

 همه حیرت، همه شوق

 کاش از خورشیدِ دل

 سخنی بِستانیم
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های آتشینحرف  

 دلربا و دلنشین

ی عیدکاش چون سبزه  

ی شادی باشیمخوشیِ سفره  

بردیمکاش از زندگیِ خویش ثمر می  

 

 

 

 

 بی اَثَر

 خوش به حال ابرها

هاشانه کردنگری  

 خوشی و خرمی و عشق و طراوت دارد

 خوش به حال شمع، کز سوختنش

سوزدغمِ شب می  

با حرکتِ او ،خوش به حالِ آب  
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. شود سیراب کردتشنگان را می  

 لیکن این من به تمنای بهار

اَثَر استبارشَم بی  

 سوختن، هیچ و به همراهِ دلم

ها جاری شد... غصه  

 

 

 

 بنویس

های سرد. وقتی همه از تو سنگی و هوایم بد. بنویس از شبهوا خوب است 

خوانند و خوانِشِ تو آهنگ احساس است. اما نگرانی نیست. احساس میبی

ها. یم. این هم باشد دلیل بر نفهمی بعضیگوئنویسیم و شیرین میخ میلت

توانند سنگ را از شیشه تشخیص دهند. پیمان دوستی بسته و وقتی نمی

نند، اما... کعاشقی می  

دانند و داستانش تکراریست. ما خواهم از خنجری بگویم که همه مینمی

ایم و تکرار کار طوطیست. این روزها اطرافمان سی تازه داشتهنفَ همیشه َ
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هیچکس را »اند با هر باد. اما چه فایده که طوطیانی بسیار و بیدهایی لرزان

خوان. بگذار تنها هوادارانت پس تلخ بنویس و شیرین ب« توان تغییر داد.نمی

های ها هستند که هوایت را دارند. بعضی حرفدردهایت را بدانند. چون آن

 تازه را باید بارها تکرار کرد. و تو... تلخ بنویس گاهی... 

 

 

 

 ساعت

اش شروع شده است. ی تلوزیونیداند برنامهنگاهِ کودک به ساعت است و می

اش را نگاهی ود. مرد جوان ساعت مچیشآن را روشن کرده و سرگرم می

اندازد. شیفتش تمام شده. کیفش را به دست گرفته و به سمت خانه می

بیند و آتش زیر غذا را خاموش کند. همسرش ساعت را میحرکت می

کند. اما من... می  

هاست نگاهم به ساعت خیره مانده و در انتظارم. انتظاری که از اجدادم مدت

هاست رفته است و من در انتظار ام. انتظار کسی که سالبه ارث برده

ام... العجل یا صاحب الزمانظهورش، حضور خویش را سوزانده  
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 درد عجیب

 خسته از دنیای مجازی و تنهای دنیای واقعی. 

ی و نباشی. درد عجیبیه باش  

رو« بودن»کنم باز هم صرف می  

 بودم، بود، هست

 خدا رو میگم که بی اون

اندام خاکستریهمتن  

 من نیستم ولی

 خدا هست

 همین برام بسه

 

 

 

 سهم ما از یخ
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 از تمام این جهان

دیدیمما فقط نامهربان می  

 از درخت آرزو

چینیمی غم میعاقبت میوه  

 ما همه

ا، فقطاز یخ سردِ زمان، تنه  

 سردیَش را داشتیم

 هیچ دل آب نشد

داشتیم... آن زمان که غم خود را به زبان می  

 

 

 

بار مِنا()به وقت حادثه غمتنفس ممنوع   

گویندصف به صف می  

ایدی کرب و بال داشتهدر مِنا حادثه  

 آن زمان که نفس و جان شما
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خورد وهمه با اوج گِرِه می  

ا پر کشیدهروح ما هم با شما تا آسمان  

 باز هم قلبی زِ سنگ

 بُرده جانِ قاصدک را تا بهشت

 زندگی را در جهان دِگَر آغاز کنید

 حالتان خوب است و

 جایِتان فرشِ بهشت

مانیم... ما در اینجا نگرانِ جسدِ پاکِ شما می  

 

 

 

_فاطمهدوست_ای به شهید نامه  

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

ت دوست فاطمه بود. درست است؟ سالم برادر! نامت مهدی و فامیل

دانم آن ای حقیقی برایت بگویم. هر چند میام از خاطرهخواهم اول نامهمی

 گر حیرانیِ من بودی...لحظه، خود نظاره
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 بستم به مقصد شلمچه. در راه،برای دومین بار بود که بسیجیانه بار سفر می

ر کسی دوستی یکی از همراهان اعالم کرد که قرار است در این سفر، ه

های لوله شده، تعدادی اسم از شهدا نوشته شده آسمانی داشته باشد. بر کاغذ

ها پخش میشد. از اتوبوس که خارج شدم، آن کاغذ در دستم بود و بین بچه

رفتیم، به کاغذ بود. با دوستم، ریحانه، بودم. همانطور که به محل قرار می

قرار آن را باز نکنیم. ولی انگار از  نگریستم. گفته بودند تا محلشده میلوله

صبر، سهمی به من نرسیده بود. روبان سبز رنگی را از دور کاغذ باز کردم و 

آن را گشودم. در یک آن جا خوردم. همانجا ایستادم. این چه نامی بود؟! تا 

مهدی، دوستِ »شاید هم «. فاطمهمهدیِ دوست»به حال نشنیده بودم. 

ی کنیم، ریحانه از آن لحظهتان از شلمچه یاد میهر وقت با دوس« فاطمه.

گوید که چگونه متعجب و حیران ایستاده بودم و نگاهم به کاغذ خیره من می

 بود.

دانست و نه دانستم چه کسی این نام را بر هر چه گشتم نه کسی از تو می

ی عوامل آن در خاک شلمچه مانده بودند. هنوز کاغذ نوشته است. انگار همه

مانم. تنها اثری که از تو دارم، نامِ گویم، هاج و واج میوقتی از تو میهم 

ی نامت برای قلبِ بیتابِ من توست و دیگر هیچ. انگار تو و نویسنده

 ای دیدار تو در خواب هستم.مفقوداألثرید. هنوز هم منتظر لحظه

 1111آبان 
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 محرم است

م گرفته باز. محرم است و دلم غ  

های نیازدلم به دست کوچه  

 دست در حلقه اشک و سوز و گداز 

ام چرا شبانه به گریه نشسته  

ام مگر نه آنکه عطش را به ظهر گرفته  

ای بخوانم سراسر زِ مرثیه  

 که همه از عطش گوید و داغ فراق

 مگر سوار تشنه چه خواست جز آب؟!

 که دستهایش افتاد به خاک. 

و آهنگ گذر کردم  دگر از وزن  

ها شدم قاتل قافیه  

 اشعارم متن شدند 
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 چه بگویم زِ غَمَت؟ هان؟ بگو... 

 

 

 

 رازِ زندگی

ها عقل دارند و اشرف فهمند. آخر اینهایند که میگویند تنها آدمکمی

ها درک و فهمشان این است، وای به حال اند. اگر این انسانمخلوقات

م از قانون جنگل. ولی هیچوقت نفهمیدم ترسحیوانات بدبخت. گاهی می

دنیای خودم جنگل است. خواب شیرینی بود. ولی هرچه بود بیدار شدم و 

ها بینم تمام این آدمکنم، میام. بیشتر که فکر میبینم خیلی عقب افتادهمی

اند. انگار زمان تر اینجاست که هنوز هم برخی در خواباند. جالبخواب بوده

بالیم. و چه بیرحم است زمان که هایمان میبه خواب و خیالگذرد و ما می

خوابند. بیچاره هایمان هم میما را در رؤیا رها کرده است. گاهی ساعت

ها خواب را به بیداری آخر ما آدمکگذرانند. ها. به تنهایی زمان را میساعت

سم دهیم. امروز در خواب، بیدار شدم و دیدم هنوز خوابم. چه رترجیح می

شد فهمید و نفهمید؟! ما که اشرف مخلوقات بودیم!!! تلخیست. مگر می

هدف. امروز دیگر غم را هایم. و حتی بیمخاطب شده است متنطرف و بیبی

داند. دور از جانتان... مان را نمیبه چشم دیدم. انگار جز او کسی آدرس خانه

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 

به حال درد. تصویرش را که دیدم، خون گریستم. به حال خودم که نه. 

ی به من شدهبیچاره درد. او هم از من خسته شده. اما مثل اینکه در تقدیم

ها هر چه کنم کافههای باکالس. فکر میی کافهتر از قهوهتقدیریست تلخ

تر است. زندگی من خیلی باکالس است. شان تلختر باشند، قهوهباکالس

ها را خودم سر م. تمام قهوهاام را بستهی زندگیخیلی وقت است دَرِ کافه

ها در اید کسی با قهوه مست شود؟ انگار تمام آدمککشیدم. تا بحال دیده

آور است. های ما خواباند. قهوهخانه دارند که اینگونه بیهوشدلشان قهوه

ها تقصیر همین قهوه است که های ما آدمکامروز دانستم که تمام بدبختی

ما را کاله گذاشته. اما هر چه خواستم  بخاطر عشق خویش با زمان، سر

اندیشم. شاید دیگران را آگاه کنم، نتوانستم. چون همه خواب بودند. می

کسی در همین نزدیکی، رازِ قهوه زندگی را فهمیده باشد و مثل من توان 

 گتنش را ندارد. و شاید من هنوز هم در خواب هستم. بیچاره درد... 

  

 

 

 دروغ بازار

هیچ شده آسمانبَرهود از   

 بِهمَنِش تو به زمان یاد شد 
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 لیک از آن همه دلبرکُشی 

 قاتل پر ننگ دلت شاد شد 

 باش ثَقیف از گذر آسمان 

ای از شاعران باز گزین خانه  

 باز تو شعر و قلمی داشتی 

ای انگاشتی بر لب خود آیه  

ست هایت چه دروغی شدهطنطنه  

ست کاخ و سرایت که مجازی شده  

ت اینبار، چه خالیست باز خواهَمَ  

 عاشقتم، جانمی، جاریست باز 

 آخر ای عاقل! چه دانی چیست عشق؟ 

 حُرمَتَش بشکستی و خالیست عشق 

 عشق را باید الهی بودنی 

 از درخت عاشقان گل چیدنی 

 شعر من در وصفِ عشق جان بازد و 

 وزن را یک یک به دور اندازد و 
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زِ وزن  مخالی از نامِ تو شد شعر  

 هیچ نَپسَندیدی از این شعر و وزن 

 

 

 

 صدای باران

در خود آینه ای دارد از جنس پاییز. خسته تر از نُت های گیتار می ریزد و 

میتوان از تَر بودنش ترانه ای چید به وسعت موج. اما باران نشانه ی غم ابرها 

نیست. غم عشق، انرژی روح است و بی عشق زندگی به سر نمیشود. کاسه 

 باکالس ولی وارونه گرفته شده... های

 -گِل آلودگی-کفش های نو ولی پر گِله از 

 چترهای مدرن...

 و باران، هنوز همان باران است و می بارد.

هیچگاه با خود نیندیشیدیم که اگر باران نبارد، کدام یک از شن های بیابان 

 لبخند بر لب خواهند آورد؟

 و روزی را بی باران دیدن، دشوار است.
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ما چه میدانیم که باران چیست؟ آن قطره آب هایی که از ابرهای خاکستری 

 می چکند؟ آن آب های آبی که سبزی درختان را سبزتر می کنند؟

و یا اشک های گره خورده ی آن یتیمی که از سیاهی خانه های متروک، به 

 خیابان پناه آورده...

بر هم گذاشت به  ندیدیم که آن کودک، چگونه بی آب و غذا، شب را چشم

 انتظار روزی که نباشد...

 و باران هم عاشق چشم های بارانی اوست.

 از کجا که گریه ی ابرها بخاطر درد او نیست؟!

ما چه میدانیم از حکمتِ کارِ خدایی که باران را برای سیراب ساختنِ 

 موجوداتش آفرید. وقتی انسان، انسان را تشنه می کُشَد؟!

که از شنیدنش لذت می بریم. و ما هیچگاه  صدای باران همان است

ندانستیم که صدای باران، هق هق همان کودک است که میتوان به دیدنش 

رفت. او را در گوشه ی هر خیابانی می توان یافت. فقط باید به دنبال صدای 

 باران گشت...
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 وضعیت

عروف م« نداری»ای دارد که به «جوانی»من یک نوجوانم. نوجوانی که رو به 

خوانم که ای درس میاست. من یک نوجوان در حال تحصیلم و در مدرسه

دولتی است، ولی سهمی به ما نرسید. وقتی قانون کشور را زیر پا گذاشتند و 

آموز را موظف به پرداخت هزینه کردند. من نوجوانی هستم که بیش از دانش

ری مشاور اش زخم خورد. وقتی به رازداهر کسی از کادر دفتری مدرسه

اعتماد کرد و فردا آن حرف را با کمی هم تحریف از دیگران شنید. و یاد 

دفتر برای  کادرتوان اعتماد کرد. وقتی گرفت که به مشاور هم نمی

آموزان شود دَرَکِ جهنم، کدام جایِ مدرسه بهشت خواهد شد؟! وقتی دانش

اند و بخاطر مثل ساواک، یک طرفت را معاون و طرف دیگرت را مدیر گرفته

آموز را مجبور به هر شوی! وقتی دانشای بازخواست میکاری که نکرده

اش هم نیست. کنند)با تهدید( که وظیفهکاری می  

 پس کجا رفت شغل انبیاء؟ 

آموزتر از ما هستند. این را آن وقت دانستم که دبیر دبیران ما دانش

س نتوانست جوابش را ای بر تابلو نوشت و تمام وقت کالریاضیمان معادله

بیابد. وقتی دبیر روانشناسی، تمام درس را از کتاب روخوانی کرده و 

ندارد و...  از خود اطالعاتی  
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آموزی هستم که جرأت ندارم در مسابقات مدرسه شرکت کنم. دانش من

حتی جرأت ندارم که شرکت نکنم. این را هم آن وقت فهمیدم که روز 

تو باید در مسابقات »گفت: رمان میمسابقه امتحان جغرافیا داشتم و دبی

« کنم!ی امتحانت را صفر رد میشرکت کنی. ولی من نمره  

آن روز به چشم خود دیدم که تا قبل از ورود معاون به کالس، دوستم 

خواست سر معاون را به دیوار بکوبد. اما با ورودش، تنها عصبانی بود و می

ام ریختند وقتی د مردم جامعهکالس من بودم و چه بد آبرویم را نز عصبانیِ

از زبان تند من سخن به میان آمد. آن روز را بیاد آوردم که با ورود معاون، 

 همان دوستم با او خندید و یادش رفت معاون برای چه اینجاست؟! 

 مان بیشتر ازهای مدرسهگیرد، وقتی اختالسوحشت تمام وجودم را فرا می

آن دادگاهی هم نداریم. چون قانون  ی سیاسی و اقتصادیست و برایجامعه

ی ما نظام استبدادی برپا شد. حاال ما اصول قانون تغییر کرد و در مدرسه

های ایم مثل بردهایم و اجازه دادهرا به فراموشی سپرده کشور عزیمان اساسی

آموز نما با ما رفتار شود. دانش  

راب اند و نام معلمی را خمان را فراگرفتهوقتی افراد مفت خور، جامعه

کنند. می  
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 فقط پول

ها در حیرتم از صدای کوچه  

 از همه نجوای آگاهی بلند 

 لیک از آن سوی، فریادی رسید: 

« ما به زندانی دچاریم و به بند.»  

بندی را کجاست؟ »آن یکی گوید که:   

 آن عذاب و دردمندی را کجاست؟ 

 صبح تلخ و 

« آهِ بدخوابی کجاست؟!  

بازم و ان میگوش خود را به صدای عابر  

شکند ناهنگام پنجره می  

های تلخ از شکستن  

 سخت، من بیزارم. 

« باید از کوچه گذر کرد»  

 چرا؟ 
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 این سؤال من از آن عابر بود... 

ست و شگفت ها بدبینِ کوچهچشم  

 مرگِ دنیا با همان عابر بود. 

 من به این رهگذران مشکوکم. 

 نامِ کوچه که چرا بد شده است؟! 

مد؛ دل به دریا زدم و یادم آ  

روم و از در خانه به در می  

 چه غبارآلودست 

 راهِ پر پیچ و خمِ پایِ دلم 

 ناگهان رهگذران را دیدم 

« خواهم نورِ کوچه...»ها را که: گفتم آن  

« کوچه؟! نور...؟!»گفت:   

ام. آری، ساکن این خانه»گفتم:   

ام. من که هر صبح، تماشاگرِ نورِ کوچه  

خواهد است و دلم می در بهار  

 تا همین فرصت اندک باقیست 
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 بنمایم ثابت 

« ی سبز.من خودم را به همین کوچه  

همدمِ من این دلِ نازک و بی  

رَحمَش ی بیاز صدایِ خنده  

 سخت دردآلود گشت. 

مبلغی پرداخت کن تا ما تو را »  

 به همه مردم کوچه بنمائیم و سپس 

« گویی، شویآنچه می  

مان من از خانه»که:  باز گویم  

 دلم آورده و بس. 

« نشود بابتِ عشق......؟  

 سخنم را قطع کرد

گفت: با صدای کمی از قبل فراتر می  

دانی هیچ تو کجای این جهانی که نمی»  

ها را که بدون مبلغ پرداختی کوچه  

« ست...عاشقی نشناخته  
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 من فقط 

 به همین فکر کنم 

کوچه ندید که مگر چشم خودم، صبح به آن   

 عاشقی را بسیار؟! 

، چیست؟! همه گویندکه « مبلغ»ی راستی، واژه  

 عابران حرفِ حقیقت گویند؟! 

ی تنگ؟! یا دلِ تنهایِ این کوچه  
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  دیگر آثار ثبت شده:

  (1111« )اِنزِوا»کتاب شعر 

  (1111« )رنگِ مشکی عید»کتاب شعر 

  (1111رمان یکی باش )

  (1111) «1»رمان وقتی عاشقی

( 1111رمان مخاطب خاص، مخاطب عام )  

  )روانشناسی نوجوانان(« از جاده تا پرواز»کتابچه 

 

 

 

 این بیت آخره

 اما همیشه شعر

 پایان قصه نیست 
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