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درازکشیدهام
آسمانآبیتراست

زیباتر
وقتیبهچشمهایتومیبینم

کهیکجفتپرندهرامیدهدپرواز
بیهودهزیبائیتو

آنخاللبتدلمیبردکهچی؟
زیباییتوبیهودهاست

کهتلفمیشودکنجایناتاق
لبیبده

کاریبکن
جایدرد

عشقتومیجهددررگانم
هیمتهدردهانمنگذار

خانمدکتر!
منبرایچشمهایتوآمدهام
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2

وقتیکهدستهایت
بیهودهازدستهایمجداشدند

»چرا«میتوانستاولینسوالمباشد
و»امید«آخرینانتظارماززندگی

منامافقطنگاهکردم
که»رفتن«زیرپاهایتچهشکلیمیشود

وجداییزیرزبانتچهطعمیدارد
توشادمانهغریوبودی
منغمگنانهسکوت

گفتیمیروی
برایآخرینبارنگاهتکردم

وسرمرابهبادسپردم
برایکسیکهبهبیاتفاقیایمانآوردهاست

انتظارتجربهایبیهودهست
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3

پُراست
سرمازنمیدانم

لبهایمازچهکنم
وچشمهایم

کهبهاینعکسخیرهماندهاست
ماندهاستچهکند

درجهاناحتمالها
تصمیمتوبودی

ودرروزهایسخت
دستتو
داستانتو

»دوستتدارم«تو
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حاالولی
»نمیدانم«هایمبزرگشدهاست

هیبزرگتر
دیگرنمیدانمبه»دوستتدارم«چهبگویم

وبا»چکارکنم«هایمچهکارکنم

نمیدانم!
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 4

»برفیسنگیننشست
درختیزیباشد
درختیشکست«

منوتوهمدوسوییکاتفاقیم

برایمنفرقینمیکند
کهآخرینسیگارمرا

لبچاههاینفتبکشم
یاکناردوستدخترم

کهدوستداردآرزوهاشبویدودندهد
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فرقینمیکند
بچههیتلر»های«مست

درکازینو
رولتروسیصرفمیکنند

یاتخممرغی
نیمپزبرایزندهماندن

برایتواما
چشمهاترابازکن

کهفرقینمیکند

»برفیسنگیننشست
درختیزیباشد
درختیشکست«
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5

باهزارپرندهدرگلویم
وهزارترفندفریاددرصدایمکههیچ

اگراذانتورابدهندبلندگوها
بهصداشوندناقوسها

تواما
دلتاگرنخواستنیادخترجان

منباخودمکنارمیآیم
مثلن

میشودنخواستنترااینطورترجمهکرد:
توآمدی
درزدی
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کسینبود
رفتی

اوکی!
منباخودمکنارمیآیم

امانخواستنناجوانمردانهترازآنست
کهبادروغتوجیهاشکنی
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6

نهدرشعرهایشاملو
نهدرگزیدههایفروغ

نهدرنامههایعاشقانهینرودا
درهمینشهر

کنارهمینروزهایمعمولی
منتظرتبودمکهبیایی

باپیراهنسفید
وگلسرخبرروسریات

خانهراآذینببندی

تونیامدی
شاملو،فروغ،نرودا
وچندبُغضدیگر

بهجاناینخانهافتادند
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7

سرهایزیادیرویشانهتفرودمیآید
وسرترویشانههایزیادی

توعاشقکسانزیادیخواهیشد
وکساِنزیادیعاشقتو

شایدسرهایزیادی
شانههایزیادی

وعشقهایزیادیبهتنهاییاتپابگذارد
اماتوهنوزفکرمیکنی

بهاولینعشق
بهاولینکس

کهآیاسرشتنهادمیهوایشانههایترانمیکند؟!
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میدانمدیگرتونیستی
واین»دوستداشتن«میلاحمقانهیستبهخودآزاری

امانگوآدرساشکهایتراندارم
وشانههایمراحسنمیکنی

وقتیکهشبسررویبالشمیگذاری

هنوزهمفاصلهیما
همانیکقطرهاشکاست

توگریهمیکنیصورتمنخیسمیشود
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8

زندگیتُندبادهایزیادیدارد
اگریادنگیریکهفراموشکنی
ومنفراموشکارماهریهستم
کههیچچیزرابهیادنمیآورد

فراموشکردهام
چشمهایسیاهتچهرنگیبود

خندههایتچهشکلیمیتوانستترسراازقلبمبدزد
ازیادبردهام

کهدوستداشتمموهایتبلندباشدوسیاه
وبازشانکنی

وقتیانگشتهایممیخواستندرودخانهشونددرموهایت
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ورانندهگیکنند
درسراشیبیگردنت

فراموشکردهامحتی
دربیستسالگیچندسالهبودی

کهوقتیاولینباردستتراگرفتمجوانترشدی
چشمهایتبرقداشت

موهایتسیاهبودوبلند
وانگشتهایمنفراموشکردهبودندنلرزند

چشمهایمکهپلکنزنند
ودهانمکهبگویدزمانبایستد

شببوداولینبار
هیچچیزیادمنمیآید

جزتو
کهفراموشکردهامفراموشتکنم



 عشق رحمة اهلل علیه

18

9

دستمناگربود
هواپیمارامیربودم

میگذاشتمرویتخت
آنقدرزلمیزدم

تابگویداشتباهیبلندشدهاست
دستمناگربود

دستهایهیچُکرهخریبهردپایتنمیرسید
دستمناگربود

تودستبدستنمیشدی
زیرفلشهایهیِزدوربین

زیردستهایمکررحضار
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وآهنگیکه
»آستابرو،ماهمنآستابرو«

دریغا!واحسرتا!حیف!
سرنوشتخودخواهترازآنست

کهچیزیدستمنباشد
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10

لبهایتدوشاهتوتِسرِخسرشارند
چشمهارابهحرفمیآورند
دستهارابهرعشهمیاندازند

وجانرابهگداز

باغیچنینپُرمیوهدرتنیکدرخت

توازانسانیبهارندیده
زیِردرخِتتوتچهانتظارداری؟!

کهنخواهد
نچیند
بگذرد
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11

فکرکنآخردنیاست
ساعتیبهپایان

انگشتبریزدرشمارهام
خالیکندروغدرگوشم

هجاهجاازعشقبگو
ازمیلشببهمهتاب
عالقهدریابهساحل

ازدلبستگیزنبوربهگلبگو
بگوکه....

سیدقیقهبهپایان
تُندترازهمیشهمیگذردزمان
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چیزینمیگویی
چیزیبگو/هرچیز

بگذاربهگوشمسنجاقکنمحرفهایترا
تاباخودچیزیبردهباشم

دهثانیهبهپایان
ُخببَردارلعنتی

شش
پنج

چهار
سه

الو؟!
نهچیزینگو

»بگذارنفسهاماندرهمبپیچد«
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12

دوستدارمکلماترا
بویلبانترامیدهند
وقتیکهشعرمیشوند
ومینشینندبرزبانت

دوستدارمصدایترا
چونپیانویی

کهریتممیدهدبهزندگی
ودوستدارمتورا
بیناینهمهکلمه

اینهمهصدا
وقتیهنوزالکنازگفتنم
ودوستدارماینشعر
ختمشودباصدایتو
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13

تاچشمکارمیکندتونیستی
کهسریبههستیامبزنی

نیستیکه
هیپاس

هیشوتمیشوم
بهدروازهاتامانمیرسم

نیستیکه
کاشبودی

تفنگیباخشابیپُر
روبهرویدروازهام

میزدیسختبهآغوشتنهائیام
پارهاشمیکردی
جرشمیدادی

نیستیکه
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14

ماهنیستی
کهآراممکنی

خورشیدنهکهپنهانشوی
توآِنمنی

بادوشیشهبنزین
دوگونهباروت

آتشی
کهمیدودیبهتنم

باتکهایازچشمهات
کههدایتمیشود
باسیوچندسرباز

رژهمیرویدرگوشهام
کهزیباترشود

»دوستتدارم«برلبانت
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15

غالفنکنبوسهاترا
بنشینبرلبانم

آنقدربرلبانتبوسهنزدم
کهمیخواهماینشعررادردهانتبریزم

درلبانتویرایشکنم
وهجاهجابازبانتبخوانمش

غالفنکنبوسهاترا
بگوسودایکدامعاطفهرادربغلداری؟

کهتنمراهدیهکنم
جغرافیایمراپایتبریزم

تابهتعریفتازهایازعشقبرسی

غالفنکنبوسهاترا
بنشینبرلبانم

تاکامبگیرمازتو
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16


خدااگربودم
پیامبریمیفرستادم

کهچشمهایترابشارتدهد
ولبخندترا

وقتیبهآندوجاممستعالوهمیشود
خدااگربودم

دوزختعریفسادهایداشت
یعنیاخمت

وقتیکهمیتوانیبخندیودریغشمیکنی
خدااگر...

نه،نمیتوانمباشم
غلطبکندکسیبهچشمهایتوببیند

لبخندتوراشکاربکند

منفقطشاعرمهمین
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17

ناخوشترازسیاه
بدبختترازعروس

حتااینطلوع
کهپوشیدهستغروب
سیلیمیزندبهمن

ساریمیشودسیلبرگونه
آنگونهکهمیروی

کهبرو
آبهمباتمامزاللبودنش

بازنمیگشتبهدریا
سرشبهسنگاگرنمیخورد

تورفتهای
ومندرخانهایمشرفبهدریا

اینگونهتنها
آنقدرخوشمکهناخوشم
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18

زنی
غرقمیشوددرچشمهام

روبرویآینه
چهرهاش

ضرباتمهلکیکبوکسوراست
دررینگآشپزخانه

مردی
درپیشانیام

پایشگرهخوردهدرچینهام
سدشدهاست

وهرچهمیزندبهراههایمجاور
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بازمیگرددبیجواب
ومن

خندهایمیدزدمازآینه
وهرچهدستمیکشم

برسراینپسر
خالینمیشوم

چشمهام
مترادفدردهاست

بایدببندم
کهتکثیرنشودبیشتر
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19 

برلینبویتنهایمیدهد
کسفراواندارد

تنهاییبیشتر
اینپارکشاهداست

هرروزسگاِنزیادی
تنهاییرابهگردنمیگیرند

بهپارکمیبرند
وواقهمنمیزنند

اینقالدهشاهداست
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اینقالدهشاهداست
آدمسگیتنهاست

بهخانهمیریزدهرشب
باتنیخسته
بابویعرق

مثلمن
کهدرآغوشاینمبل

اینچراعخوابشاهداست
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بهلکنتافتادهآینه
وسواسگرفتهزیبایی

وبهارگلهایرویسرتاست
وقتیکهراهمیروی

چشمهمیگیردازچشمهاترود
وماهی

آندوماهیسرخ
پروازمیدهدپرندهرا

درآسمانروستا
کهمیخواستبنشنیدبرلبانت
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برچارُرخشانههات
وحقیکهنمیدانمازکجایشهر

نشستهبرگردنت


دردآورستنشستن
مثلشهرکهبهروستانشست

تاتوراببرد
پرنده

وچشمهایگلمحمدرا
کهچندسالیستبهلکنتافتاده
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21

باشرابیرویمیز
کهفقطدردمیآوردبهسر
بیداریانتظاراحمقانهیست

ومناحمقمبهداشتنت
کهپرتشدهامدرپیوی

هیپیامهیپیام
بسکنتودختر!

مناندازهآرزوهایتونیستم
اینحرفهایعاشقانه

وبغضیکهگلویمانراگرفته
بهسنگهماگربکندسرایت

دردیازمادوانمیکند
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ماگاوتریناالغهایدنیائیم
کهپرتشدهایمدرپیوی
گلوگیرکردهایمپیِشهم

کسیمگرهست
کهدلتنگیراذوبکند؟



مصطفا صمدی

37
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سطراولرافریادمیزنم
دومرا

بگذاربگویم
سینههایزنان

وسپیدهدمانهمیشهزیبانیستند
زیباییهمهچیزنیست

وچشمهایتو
همیشهدرشعرزیبانمیافتد

بااینهمه
شبکهدریاراکهبهتختمیریزی

چیزیبهزییاییاضافهمیکنی

اینحقمنست
سطرآخرراهمفریادمیزنم
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دورشد
وهرچهدورتر

کمترشدندبوسههاش
کهبادمیدادازپنجره

وموهاش
کهمیدویدندسویمن

میخواستبماند
امارفت

ودرخانهایکههنوزپالکشیازدهست
تنهایمگذاشت
پشتاینپنجره
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کهبوسهاشبهجایباد
میتوانستبرگونهامسنجاقشود

ودرزمانیاشتباه
مسیریاشتباهتربازنکندبهتنهاییام

کهبزرگشده
هیبزرگتر
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24

دستهاتارادهجهانم
لبهاتفکریولوشدهدردهان

ازسینههاتکهبگذرم
پائیننمیروداینشبازگلو

آشوبکن
شوربدهبهشب
جانبدهبهلب

وبخوربهدردهایم
تارویدستهایخودتنکردهایباد

دستهاتارادهجهانم
لبهاتفکریدردهان
ازسینههاتکهبگذرم

نمیگذرم
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25

صبحالطلوعیکشنبه
کنارپنجره

درازکشیدهامرویتخت
اینبارانتعبیرخوابیکهدیدهامنیست؟فرشتهایکوچک

ِباانگشتانآسمانی
تزریقمیکندلبخندبهپهنایصورتم

پلکمیزند
ورعدوبرقاتفاقیطبیعیستدرینسطرشعر

بهچشمهامنگاهمیکند
کهبهچشمهاشنگاهمیکنم

ولبهاشکهزیرنویسزیباییست
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وادارممیکنددهانشراببوسم
وباانگشتهام

شعرببافمازموهاش

ایندخترمحبوبمننیست
کهبعدازمرگآمدهاست؟!
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26

لبتبستنی
منطفلیبیپول

درظهرتابستان

27

وگاهیلبخندت
گوشهایمرادرازمیکند

وعررعرررر
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28

دوستتدارم
بادوچشمباز

ومعتقدم:ازعشقآبمیخوردزندگی
اماپدرم

پدرمهمیشهمیگوید:
زندگیبرایادامهجیبپرپولمیخواهد
نهدلیلعاشقانه
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29

دوستداشتنات
حقمطلباست

بایداداشود

  30

سرخکهمیپوشی
همهشاخمیشوند

چارهینیستزیباییاترا
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31

ازبغضکردنکنارپنجره
ازشعرخواندنکنارپنجره

ازعشقبازیکنارپنجرهاست
کهاینکوچهشلوغترشدهاست

گاهیپنجرهها
بیپردهدهانشانرابازمیکنند
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32

ازجغرافیایلبم
تاشاهرگگردنت

اینتنهامحدودهیست
کهدوستشدارم

 33

بهآیندهفکرمیکنم
جهاندرتوخالصهمیشود
دراستوانهیانگشتهایت
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34

هرروزبیتو
تفنگیستکهفیرمیشود

وبمبیستکهانفجارمیکند
بیتواصلن

جنگجهانیامدختر

      35

میخندی
بههمینسادهگیانقالبمیشود
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36

فصلهافرقینمیکنند
مصادفاستبابهار

همینکهمیآیی

     37

دستمراگرفت
دستشراگرفتم

ادامهیشعرراازرویلبانشبخوانید



 عشق رحمة اهلل علیه

50

38

درختانلخت
جادهایزرد

وهواییکهتفمیکند
نداشتنترا

   39

باذغال
پنجرهبردیواررسممیکند

زندانی



مصطفا صمدی

51

40

ماهیانهیچفاجعهراجدینمیگیرند
ماهیگیراما

آنهاراجدیجدیمیگیرد
خواستیماهیباش

یادکمهایکناردستماهیگیر
امابدان!

هیچکسآنقدرجنبهندارد
کهنانراجدینگیرد



 عشق رحمة اهلل علیه

52

41

نوستالژیاگرفتهام!
وتوهیمینویسی:

بهنیمهپُِرلیوانفکرکن
میدانی؟!

نیمهپریکلیواِنخالی
بازهمخالیست

42

واتفاقمنبودم
کهازچشم

تو
افتادم



مصطفا صمدی

53

43

چتریخریدهام
دوشال
وبعد

فکرکردمبهباران
کهلجوجانهمیتواندنیاید

واینهمهرانقشبرآبکند

   44

پشتپنجرهایستادهای
اینرعدوبرقنیست

خداداردازتوعکسمیگیرد



 عشق رحمة اهلل علیه

54

45

خورهافتادهاست
خاطراتترا

بیا
کهتماممیشودذخیرهام

46

چهبنالم؟!
زندگیهمینست:
دستشوئیبزرگ

درمکانیعمومی



مصطفا صمدی
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47

گفتم:دوستتدارم
گفت:منامادلیلیندارم
گفتم:دوستترتدارم

چیزینگفت
اودلیلینداشتکهچیزیبگوید



 عشق رحمة اهلل علیه

56

    48

توردشدی
زندگیازمنگذشت

ازمنکهگذشت
بهدیگریکهرسیدی
الاقللحظهیبایست

هرکسسهمیازتوبردهاست



مصطفا صمدی

57

49

تنهاییاترابهکوچهمیبری
بهخیابان

کهدلتنگیاتراتکاندهباشی
تاچشمکارمیکند

بهقدمهایتخیرهمیمانند
درختها

دیوارها



 عشق رحمة اهلل علیه
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   50

باختم
نه!زندگیبازیلحظههاست
مثلفوتبال

میتوانیآخرینلحظبیائی
ونتیجهراعوضکنی

  51

ازتنهاییامدرآینه
دلممیگیرد

مثلدوشحمام
ابتدایهرصبح



مصطفا صمدی

59

52

آدمهاقرق
قلبهاقرق
زندگیقرق

ازاینزمینآبیگرمنمیشود
بایدبهفکرسیارهیدیگریبود

باآدمهایدیگر
باقلبهایدیگر
بازندگیدیگر



 عشق رحمة اهلل علیه

60

53

ازپائینشهر
تاباالشهر

بهفکرهیچمنطقهینیستم
مختصاتآغوشت

امنترینسویجهانست
کهخدامیداند

صلحرابهکدامویرانهخواهدبرد



مصطفا صمدی

61

54

توشبیهاتفاقهایخوبی
هیچوقترخنمیدهی

مناما
همیشهمنتظر

55

چشمهایتنهایتحادثهاند
اماتوازمننخواه

عشقهرچهبیدادتر
زیباتر



 عشق رحمة اهلل علیه

62

56

درمیانبازوانت
اینحصارهاینرم

احمقکسیکهبهآزادیفکرکند

57

حضورتمترادفزندگیست
وباربار

مردنازتو
»ارتکابیستعزیز«



مصطفا صمدی

63

58

ناشیانهبهدریامیزند
پرندهای

کهصیدتوبهجانشافتادهباشد

59

باتو
خیابان،پارکوبیابانمرامیطلبد

بیتواما
عرضاتوبانرابرایپیادهرویترجیحمیدهم



 عشق رحمة اهلل علیه

64

60

هراتدوستتدارد
تهراندوستتدارد
برلیندوستتدارد

تگزاس...
چهفرقیمیکند

کجایجهاندرآغوشتگرفتهباشد
وقتیکسیدرهراتدوستتدارد

درتهراندوستتدارد
دربرلیندوستتدارد

درتگزاس...
دوستتنداشتهباشدچهکند؟



مصطفا صمدی

65

61

اینهایتهرچهبیدادها
رخدادها

بیتوشعردروغاست
وعشقشایعه.

  62

دنیاپُرازناممکنهاست
خلقمعجزهکن

تو
ممکنباش



 عشق رحمة اهلل علیه

66

63

دمدمایظهر
لکهیچسبناکآفتاب

مرددهقان


64

رقصنور
برشانههایآدمبرفی

تولِدمرگ



مصطفا صمدی

67

65

درحیاتخانه
بهظلمتآفتابخیرهماندهاست

آدمبرفی


66

چمدانیکهنه
قطاریمتروک
سوزنبانیپیر



 عشق رحمة اهلل علیه

68

67

حلقههایدود
زیرحجمخاطرات

کافهیتعطیل

68

گیسویدرخت
شالقباد

پرندهدرقفس



مصطفا صمدی

69

69

برگیسوخته
حسرتیعمیق

پایدرختسرو

   70

غزل
سپید
نیمائی

چهفرقمیکند
حرفاستکهبادمیبرد



 عشق رحمة اهلل علیه
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خانهیشعرجوانمنتشرکردهاست:

1 - شاخه ای به حرمت درخت »عاصم اسفزاری«
2 - با شعر هایم قایقی بساز » نذیر احمد بهراد«

3 - بین دوری و دوزخ »مصطفا صمدی«
4 - قطره ای مانده به دریا شدنم »حمیده میرزاد«

5 - آب و آیینه »بلقیس پرنیان«
6 - از حاشیه به متن »خوشبین هروی«
7 - دهکده در تانک »نذیر احمد بهراد«

8 - من هم آدمم »مصطفا صمدی«
9 - عشق رحمة الله علیه »مصطفا صمدی«


