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بزرگیِ  برفی آدم انگار    

کند می رشد من درون دارد   

است رشد به رو   

شود می سردم من و   

 کجایی ؟

بیاید خوشم که قدر آن کنی گرمم کجایی   

خورد می دردم به روزها این  شده منقرض عشقِ   

برفی آدم  

ُ و صورت در یک هویج  با   

دست در برقی گیتار   

کند می رشد من درون دارد   

  شده سردم
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عزیز کن کاری   

سال همه این ای بوده عاشقم که تو   

عشق انقراض از بعد حتا   

ای مانده عاشق مخفیانه چنان هم تو   

بکش کبریت   

ریختی من روی که نفتی این با   

. شوم می گرم زود  
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 یحادثه بود تو محصول ِ انتظار وُ 

 به من  اگر

  یکردی م من گوش  به

 شد  یم یگرید طور

 نشد  که

 بد شد  که

 بد  چه

  یمنتظر نشست قهیدق یلیخ

 داخل  دیایزنگ خانه را  بزند ب یکس

 که زنگ زد  یکس تنها

. کرد یبود که فرار م یکودک  
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 بود  ریپدرم فق

 ضیمر مادرم

 ریپن  یگاه میداشت نان

 سرخ کرده دوست داشتم  ینیزم بیس من

 بروم رستوران  نداشتم

  حاال

 ام ستادهیخودم  ا یپا یرو من

و    ندارم یازیمردم ن یبه پا .  
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 یدر کالمت دار هیادو

 بهشت وُ یکه بو یا هیادو

 جهنم دارد انگار یگرما

 اما

 تا سوزم از نگفتن یم

 یخیِ  آب

 توست یدر گلو یزیچ یشربت تنگ

 کند یآرامم م که

 گمانم به

 تو

. یدر بهشت باش خی  
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...  چَشم حتمن    

گذارم و ُ یرا  باز م میباز هم چشم ها  

کنم یرا نگاه م شما   

من یکه مضطرب ِ حرف ها  شما  

من یکه منتظر حرف ها  شما   

کنم  و ُ یم  سکوت   

شوم یم رهیبه شما خ باز   

که انگار یطور   

تان نمیب یست که م یاول بار   

خودم را تا شمال ریمس و  

نیتا جنوب  ِ زم     

کنم یم یدوچرخه ط با   
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خوانم یرا م ییآواز ها و   

شما  که  

دیکرد یگوش م یدر جوان   

دیاز سرم بردار دست   

. دیآ یخدا خوابم م به   
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   آن ها  که

الکل یِ ب یجوخورند و آب ینان وُ بوقلمون  م   

ها که آن   

خورند یرا با برنج م  صدف   

برنج یخورد رو یم زیصدف ِ لزج  ل و   

ها که آن   

اند هیاند و مثل بق هیبخ اهل   

کنند ینم باور   

. ستیمناسب ن ییشلوار با دمپا کت   
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7 

  من از اضطراپ پُرم

ریگ بانیو اندوه ِ گر   

کند ینم  ولم   

نمیو آن قدر  غمگ    

فهمم یتو را هم نم  که   

کن کمکم    

خاطرم کن آسوده   

شده ام یپروانه ا مثل   

را کنده اند شیبال ها که    

کند پروانه است یهنوز فکر م و   
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توانم  عاشقانه بخوانم ینم  

کنم  ؟ چه  

پر است وُ دلم  

  تو را دوست دارم 

باران  با تو ریدوست دارم  ز و   

بزنم قدم    

ترانه  را نیبهتر و   

آهنگ قدم هات  بخوانم یبرا    

  اما

. ستیام عاشقانه ن ترانه  
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3    

دونده باشم دیبه پابوس توتا کجا با    

من یتو همه بزها یفدا یا   

تو کنم یندارم که فدا یبز من   

تا قبولم کنی  دوم یم فقط    

سر ِ کوه بلند  بلند وُ اقبال   

ستادهیموسا  با عصا ا    

خورد یرا م شیلب ها  نیچوپان غمگ و   

کند یم یخور خود   

 نجات دهنده ای  را 

دیایب نییپا بگو   

. خسته شدم دنیاز دو من  
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، بخوابد  دهیدراز کش   

دهد یامانش نم دلشوره   

که آن   

مرده هاست یهمه  برادر   

از دلشوره و    

زند یم یدهان اش  به تلخ طعم   

درمان است  ؟ ایآ عشق   

ست یمسکن  ای    

اثر یدو ساعت بعد ب که     

ست  انسان ؟ یهنر اثر  

ست یِ رنج و ُ افسرده گ  اهیتخته س  ای  

؟ دیخند دیطور با چه   
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دنیدهان بسته  خند با   

شود یعضالت  صورت زشت م     

شیند ایمرده ها بودن  ب  یبه برادر همه  یکم   

و از دلشوره  دهیدراز کش او   

است خسته    

. به دادش برسد خدا       
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 شب است و ُ

دیآ یباد م   

کند یبه آدم نفوذ م  سرما   

و ُ  مینشسته ا دور ِ هم  

میجگر گذاشته ا یرو دندان   

جگر بر آتش و   

.  دربند میدوستان رفته ا با  

 

 

 

 

 

www.takbook.com

www.takbook.com



 عمید صادقی نسب 

 

17 
 

 

10 

ستینوشته شعر ن نیا   

گزارش است کی   

یآدم یزنده گ از    

افتد یم ادشیصبح ها   که   

است دهینخواب هنوز   

دیخوان یکه م نیا دیکن باور   

نامه است تیوص کی   

نامه لغت   

نامه است کی   

آمنه  ، چشم تو جام ِ شوکران من است به   

.  ستیمن ن یآمنه نام ِ  معشوقه  و  
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که بخوابم نیبه محض ا   

ییآ یخوابم م به   

افسانه ها مثل  

بیکه عج یچنان باور نکردن و   

غالم همت خوابم  که تورا و  

 . آورد یمن  م شیپ    

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com

www.takbook.com



 عمید صادقی نسب 

 

19 
 

 

13 

 ستیبهتر ن نیاز ریتقد

 دل به تو بسته باشم که

 یباش دلبندم

 پاره شود دنتیبند دلم از د و

 تنم ! ی پاره

 خورد یتنم را م ییتنها

 یاگر نباش 

 وُ زییپا ی وستهیبه هم پ یها شب

 ماندگار ِ چهار فصل خوب است یها عشق

 یخوب است اگر باش و

 ردیگ یم آتش ِ عشق ِ گرم از تو  انیبن و

 شعله می کشد زیاد 
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 را دنیخواهم از خودم به تو رس یم

 کنم تجربه

 ساکت باشم کنارت و

 ها یو ُ برسم به توت فرنگ رمیرا بگ کنارت

 خانهیم یانگور ها به

 و نفسم را حبس کنم تونیز به

 از کوه  و

 جهان برسم یجا ترین  مقدس به

 مقدس  کنارتای 

 بر من و ُ  ریبگ آسان

 بر پروانه ها

 میگرد یدورت م که

 ینور دار که
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 نور ِ تو رنگارنگ است که

 دانم از کجا شروع کنم ینم

 شود یحبس م نفسم

 ستمیا یاحترامت م به

 رسیدن ِ تو به من 

 . آفریقاست  به غذا ِ  دنیِ رس مثل
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 ما  نیارتباط ب

 اختراع بود  هیشب

 به تو  السیگ یشکوفه  هیتشب هیشب

 عاشقانه  یلیعاشقانه بود ، خ و

 کنم  یمن هنوز باور نم و

 از راه برسد  یکس

 اختراع مرا به نام خودش ثبت کند . و
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 که هست  یاز آرامش

 یبُردم تو آمده ا یپ

  یا آمده

  یکاش بمان 

 رحم  یب یها کابوس

 کنند  یمن رحم نم نیریش یبه خواب ها 

  یدارد  ،  اگر تو بمان  ، اگر اما

 شود  یمن خلوت م درون

  نمیرا نب دهیکابوس ند هزارشود بخوابم و ُ  یم

 جا  نیهم، تو  منتظرِ من

 خوابم . یم شهیهم یمبل کهنه برا نیهم یرو
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 از کدام ساعت به بعد ؟ 

 من خسته شدم   

 خورده باشد  نیکه زم یا دهیرس ریانج هیشده ام شب

 گرفته از دست خودم  دلم

  دیآ یتو بر م یبرا یدست من چه کار از

 را اتو کنم  تیتوانم لباس ها یم

 صبح نان بخرم هر

 . رمیبم تیبرا و
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  دیکه به ساحل رس یکس نیاول

 بود ادگرفتهی

 کند  فیرا تعر ایدر 

 بود دستش را حتا  بلد

 آسمان فرو کند  در

  یدر چشم به هم زدن و

 شود  عاشق

  دینفر به ساحل نرس نیآخر

  استیکه عاشق در یکس

 .  شود یسرعت غرق م به
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 هفته  نیا 

 شود ؟   یو تو راچه م مرا

 همه  نیا که

 در درون مان خاموش و َُ همهمه

 عاشق و ُ یگرید طور

 و  ُ    معشوق

 اش  قشنگ و ُ هیثان هیبودنم از تو ثان 

 شود وُ یم بستهشود وُ  یتو برجسته م یدر چشم ها رنگ

 کند  یام م وانهیدباز همان رنگ  

 هفته را ندارم  نیمن طاقت ا و

 ؟ یدار تو
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 گذرد  یسال م یلیکه هزار و ُ خ نیبا ا

  یو چند ساله ا ستیهم چنان ب تو

  یدنیو د جذاب

 مدام  و

 کند  یغزل در درونت رشد م

 بندد  یم هیقاف

 شود  یم فیرد

 بازار ِ حافظ را کساد و ُ و

  یکن یم یرا عصب یسعد

 همه کلمه  نیبا ا تو

 اند دهیات خواب نهیکه در س
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  یآور یرا به وجد م نیزم

 بده یوقت

 ساکت جهان یکوه ها یدر دامنه  

 ست . یدنیتو ،  شن یسخنران
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 کنم یبا خودم لج م

 ام  کالفه

 دفترم  یرا  باال خیتار

 سمینو یهفته  عقب تر م کی 

 . یبود که تو رفت شیپ  هفتهیک 
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 باد

 من است  یها یگرسنه گِ  همدست  

 ِ سر کوچه  یکباب یبو

 .ماست  یدر خانه  مدام
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 باران ول کن نبود 

  یتاق ریز میما مثل کبوتر کِز کرده بود

 شب بود  ابانیخ در

 تو سرد  یشب مثل گونه ها و

 در پوست تو بود  یادیز لطافت

 خواست یم دلم

 .  افتمیب تیمثل باران به پا 
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  باز هم شعر آمده سراغم

زمیآمده به هم بر  

گوشه مچاله ، مچاله کی بروم   

میایقدر که بترسم از خودم در ب آن   

مرده وُ یعشق ها ادی و   

افتمیب یپرنده ا اسکلت   

پشت بام  یگوشه  که   

ست هیکولر همسا کنار  

کند یمضطربم م شعر   

. به حال شاعران مرده خوش  
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 باغ بود 

 باغ ، انگور داشت  

 انگور ،  مست بود  

 تو رنگ انگور بود  یچشم ها

 بودم  دهیکه تا به حال ند ییها چشم

 نداشت ، ندارد  لنگه

. آباد باغت  
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را ادمیاز  یبرد  

کنم یزمزمه م    

زنم یزل م تیچشم ها به   

تمام صورتت به   

ادمیاز  یخودت که برد به   

مرا به خاطرات یبر یم و   

به عقربه ،  هیثان به  

با تو یو ساعت ها   

تو بهترم با   

بگویم تعارف یب  

شوم یطور مدام بهتر م نیبا تو هم    

تو ی افهیخداست ق کار   
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یقشنگ یعیقدر طب چه   

ادمیاز  نبر   

فیح   

. ادمیاز  یبرد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com

www.takbook.com



 عمید صادقی نسب 

 

36 
 

 

07 

ما در نوسان بود و ُ نیعشق ب  

و برگشت باد رفت   

خانه به کوچه کشاند وانیرا از ا ما  

میعاشق بود یلیما خ   

ادیز   

میعاشق تر از حاال نبود یلیخ شیسال پ یلیخ اما   

میدانست یآن روزها هم م و   

که عارف باشد یکس   

. دلکش داشته باشد یتواند صدا ینم         
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 ؟  یمتیبه چه ق

 چه هم با ارزش  هر

 ؟  یمتیبه چه ق باز

 زند  یدر من دارد شکوفه م یا ترانه

  دیآ یم باال

  یکه تو گوش کن رونیب زدیبر،  رونیب زدیر یم

  یکه تو گوش کن رمیم یم 

  یپوسم که تو گوش کن یم 

   یخورم خواب یم قسم

 رمیم یتازه م یمن در ترانه ا یوقت

    گوش شنوا ؟ کو اصلن
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 به وقت طلوع زردآلو به شاخه 

 عاشق شدم 

 آب ِگرم وانیشده بودم مثل ل

 سرگرم تو بود  سرم

  یبزرگ تر از من بود که

 ِ کم سن و ُ سال  من

  دیآن  باغ ِ پر از خورش انیم

 تو بودم  عاشق

. زرد آلو یبایز درخت  
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42 

دست و پا نباش یب    

نمک نپاش  

نپاش به زخم خودت    

محل را یب خروس  

اند دهیما سر بر یمحله  در   

کردند یعاشق تا دم صبح صدا م یمرغ ها و   

تواند یم یآدم   

ها را دوست داشته باشد پرنده   

. گذاشت یکس محل نم چیکه به ه یخروس حتا      
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41 

 تو  یماه و ُ  چهره  بیترک

 شود  یم رینظ یب

 گِرد تو  صورت

 ماه ِ کامل  و

 تو یِ لب ها یقرمز

کند یماه را قشنگ م .  

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com

www.takbook.com



 عمید صادقی نسب 

 

41 
 

 

40 

 عکس  کیتو در 

  رونیخودت را ب یدیکش یم قد

 بود  دایقشنگ پ و

 شود یعکس دارد برجسته م یکجا

 بود  دهیتو بار یبر چهره  باران

 تو قشنگ تر از روزِ اول   و

  یلبخند داشت هیشب یزیچ ای لبخند

  یزد یتر م رونیاز عکس ب یداشت و

 

      فیح

 عکس در باران خراب شد .
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44 

زنم یبه آب  م   

زنم یآتش م به   

زنم یآب و ُ آتش م به   

مبادا  یقطره ا که   

افتدیچشمان تو ب از   

سازم  تنگ شده  یدلم برا و   

یگرسنه بود تو   

من و   

. را فروختم سازم   
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43 

 تو قابل احترام اند  یچشم ها

 دارند  یتو چشم اندازِ  ابد یها چشم

  ریرا بگ دستم

 بزنم  قدم تیدر جنگل چشم ها که

 خوشبختم  من

 در تمام لحظه ها   و

 شود  یکم نم تیاز رنگ چشم ها یا ذره

 تو  یچشم ها رنگ

. زمستان هم سبز است در  
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41 

 چه بر سرت آمده ؟ 

  یکه عاشق من شد

 انویپ یبا صدا یطیمح در

 ، انویتو با پ یصدا

  میزن یقدم م ادهیپ 

  ابانیخ نیشود ا یم سیپار هیشب یکم

 فرانسه   یِ قهوه  ی،  گرم باران

 دست ِ نرم ِ تو در دست ِ من 

 یطور عاشقم شد نیاگر ا ستیِ من ن دست

. شوم یروز عاشق م کیهم  من  
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43 

 کند ؟ یم یچه فرق

 از کجا شروع شود  عشق

  هیطریق غروب

 مغرب مسگر آباد ای

 توست  یحالت چشم ها مهم

  ی، خمار ، خواستن قشنگ

  یکه باش ایدن یجا هر

.  است نیتو هم یچشم ها رنگ  
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47 

دیآ یلباس به تو م نیچه قدر ا   

یباش دهیاگر دزد حتا   

  ندیایاگر ب حتا

  تو را ببرند

دیآ یهم به تو م باز   

دارد یطعم خاص کیهوا  و   

دیشا یکوکتل دود طعم  

دینفهم یحال کس نیا با  

؟ تو از کجا    

؟ کدام از   

؟ یکِ از   

و منتظر یدیرا پوش لباست   

www.takbook.com

www.takbook.com



 عمید صادقی نسب 

 

47 
 

 

ندیایکه ب مکتین یرو ینشست   

تورا ببرند ندیایب   

یداشت یاحساس خوب تو   

  یداد یم  دستور

    یدیکش یداد م 

: یباور کرده بود    

. نگرفته پادشاه است دزد    

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com

www.takbook.com



 عمید صادقی نسب 

 

48 
 

 

49 

 جهان  نیسالمندان دارد ا یحس و ُ حال ِ خانه 

 باش عاشق باران خورده  صبور

 هنوز  یادیز یزهاییپا

 نکرده اند  سیرا خ تو

 باش  تیفکر جزر و مد چشم ها به

.  تو غرق  شده ام یدر چشم ها من  

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com

www.takbook.com



 عمید صادقی نسب 

 

49 
 

 

43 

  یچه حال ِ خوب

 کنار جفتش نشسته باشد  یآدم یوقت

 را  یآهنگ عاشقانه ا و

 ذهنش مدام  تکرار   در

 هر چند که باشد  ساعت

 ندارد  تیاهم

 ِ جفت ِآدم  کنار

د .افت یزمان از کار م   
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 32 

: یخبر فور   

ِ  چند ساعت قبل غروب   

دیخورش   

، آرام انوسیاق در   

رفت فرو   

شد غرق   

کرد یخودکش   

.   ردمُ  
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31 

ستیراحت ن  المیخ یلیخ  

خسته ام یلیخ   

تو سردم یب   

خی   

انگار خچالمی   

.  زده در برف خیام بند  کفش  شده  
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30 

تصرفت کردم  المیدرخ   

! چیدر پ چیپ یا   

جیخبر و ُ گ یمن ب که   

شوم یعاشقت  م مدام      

ییتنم  را  در تنها  هیال  هیال و     

چمیپ یم دیسف یمالفه ا  با   

و تاب ِ پارچه چیدر پ  مرا  که  یروز یبرا    

    وُ ینیبب یپارچه خوش کی

یته دل بخند از    

.  من تو را تصرف کنم و  
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  یآواز دسته جمع کیدر 

 خوانم  یمنم که تک وتنها م فقط

  یسکوت دسته جمع کیدر  و

  یشناس یمرا م یصدا تو

 از تو عاشقانه خوانده ام  شهیهم که

 به من گوش کن 

  ییتوو ُ بی وقفه  وقت  یبِ  همه آواز نیا لیدل

  یآمد بداهه

  یکرد عاشقم

 و حاال 

یبه من گوش کن یمجبور .      

 

www.takbook.com

www.takbook.com



 عمید صادقی نسب 

 

54 
 

 

33 

  رمیگ یتو را م یدست ها

  یهند یها لمیف مثل

 باران ، رعد و برق  ریز میچرخ یم دور

  بعد

 شوم  یم داریخواب ب از

 رسم  یخودم م به

  صبحانه

 دوم یبه عشق تو دنبال اتوبوس م و

 رسم یبه اداره م گرانیزودتر از د و

. یخوب که تو همکار ِ من چه  
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31 

 دستم به دامنت 

 خسته ام  

 تو یسو کنم به  یاز خودم فرار م

 دارد  یخوب یتو بو یسویگ

 کند  یم آرامم

 کند  یم رامم

 خواهد  یم دلم

 دامنت بگذارم  یرا رو سرم

 ساعت  کی

. ساعت بخوابم کی فقط  
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33 

 بود یاش  افسانه ا ییبایزن ز

 افسانه نبود زن

 داشت  یگرید اسم

 ها بعد  سال

 شد  یدر آشپزخانه  زشت م زن

. نوشتند یافسانه  را  مردها  م و  
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37 

  ییآ یچند بار به خوابم م یسال

  یریگ یرا م دستم

 یدوستم دار هنوز

  یبر ینم ییوقت مرا جا چیو ه 

 گفت :  یبزرگ م مادر

  یبرو ییدر خواب با مرده جا اگر

.  یریم یم ش فردا     
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 رود از  بس که  یم جیسرم گ

  فکر

  فکر

  فکر

 دستانم یکنم سرم را ال یم

 ، من رفتم یهست تو

  اهیفلفل س مثل ام انگار یطور

 میاستخوان ها یاند رو ختهیر مورچه

 گنجم  یکفن خودم  نم در

؟ مرده ام یک من  
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33 

برود ، به مشرق ، مغربِ  ام آن که وقت دهیشن   

شود میعاشق  دهیفرداش نرس به   

یچه عشق و ُ عالقه ا هم آن   

معشوق یپا ریطور ز نیهم زدیر یم ترانه   

با کفش پاشنه بلند معشوقه   

با عطر خنک معشوقه   

ظاردر ان دهیبا لباس ِ پوش  معشوقه   

شعر ردیمحرم که مجوز بگ یمعشوقه  و   

  شرمنده

وقت چیه من   

.  نرفته ام ، سمت مشرق ، مغرب وقتِ   
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عشق نیدهد ا یطعم کارامل م   

زییپا یدر عصر سرد ِ آخرا کارامل   

به زمستان دهینرس   

شوند یها خلوت م ابانیجا که خ همان   

دهد یبه خودش اجازه نم یوکس   

مرا شلوغ کند سکوت   

که خواب و ُ خوراکم شده تو من   

زییپا یاز آخرا سیخ و   

تو کنار  

میزن یزمستان را قدم م کینزد یها ابانیخ    

 

.کارامل داردطعم ِکه  یعشق با  
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 هست  یادیز یعاشقانه ها

 تو نگفته ام  یهنوز برا که

  یام چه قدر قشنگ تر نگفته

 ساعت ِ صبح  سرِ یوقت

   یکش یم ازهیدور خم یِ خاطره ها الیخ یب

 را عشق است  تو

 دنشو یها از تو شروع م هیتمام ثان یوقت

...ریبه خ صبح  
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  عاشقم و ُ

   سرم به سنگ خورده

کند یسرم درد م   

را با دستمال ببند سرم   

کند یکه درد نم یسر   

ستین عاشق  

 و از عشق سر در نمی آورد .
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 کند  ینم تیغزل کفا

 بلند  یلیبلند ، خ یا دهیقص حتا

 تو را  وصف

  یامتحان کرده ا  یعشق را بهتر از هرکس که

 عشق   ی مزه

  یخوردن توت فرنگ مثل

 در زمستان است 

 یبستنِ  یخنکا  و

  ریدر کو 

 کند  ینم تیکفا غزل

 کنم ؟ چه

 بگو  تو
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  یکه عاقل تر از من تو

از آن که شیپ  

.را  فراموش کنم  یبستن  یمزه    
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 نفر کیغلط نکنم 

  نییکرده بود پا زانیآو نهییرا در آ خودش

 قبل  از

 را رفته بود یو ُ خم چیپُر پ ریمس

 راه یانتها در

  نهییآ یابتدا در

 آمده بود سراغش که چه  هیگر

  تراژیاز ت شیپ  که

 ...  ی از صحنه خارج شد  تو

 با رژلب  را راژیتت 

بودند .نوشته  نهییآ یرو  
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بود  یها  دواگُل میقد   

بود یکرس   

خاکستر و ُ زغال و ُ دوات یبو   

ِ چراغ بود دود   

کوچک بود تهران   

بندها دکتر نبودند شکسته   

نبودند شکسته   و آدم ها  

میقد یروزها زیعز یآ   

؟ ای دیآ یم نیرزمیِ نا از ز یبو  

... میبگذر    

چیکه ه نان   

.  هم کپک زده است نانوا  
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 رود  یکه به جنگ خودش م یکس

  منم

 روم به جنگ تن به تن با تنم یم

   ستیمهم ن  از هرجا زدیبر خون

 خودم را گرفته ام  دست

 آب و علف  یب ریبرم سمت مس یم

 بار  نیجا که اول همان

 هست  ادمیاول بود درست  بار

 علف با ظرف آب  یب یکه از تپه ا دمیرا د تو

  یآمد نییپا

 ییجادو سمیات رآل چهره

 ِ باران  سیخ خودت
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  یمانده بودم که باران از کجا آورده ا متعجب

 گرفت  باد

 برده نبرده برگشت ریرا باد تا ته مس تو

 ، ندیدمت  یمات بودم ، تو نبود من

 رفته بودی انگار 

حاال و  

. آمده ام به جنگ خودم   
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17 

ی، غزل یترانه ا یگاه  

زند یدهانم تو را صدا م از   

یدر حال رد شدن ابانیرا که از خ تو   

مدام در حال خودت و   

یبر یسر م به   

کنم بلند بلند یم تیصدا  

ادهیاز خط عابر پ یکش یم قد   

رو منتظرت نشسته ادهیپ   

من و   

تو ام یرنگ کفش ها عاشق   

خط عابر یدیسف یرو که  

برد یدل م    
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به چراغ دهینرس   

تو قرمز است یکفش ها رنگ   

قرمز یِرنوِ   

است نییمقابل تو سرم پا شهیهم    

. کنم ینگاه مت یکفش ها به  
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 زیتم یلحظه ها

  زییپا در

 تو  کشف

  قیعم یبه عاشقانه ا دنیرس و

 " دل بس توبه  دربس هش یم "ی : ترانه  وشروع

 زییتو در پا یزنم برا یم تاریگ من

  زییشوم در پا یم عاشق

  یرقصم از خوشحال یم نشسته

 را زییصبح ِ زود ِ پا و

 با تو دوست دارم .
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  مهین ِ ماه

 ابر  یِ ب آسمان

 قورباغه ها ِ  یخوان هم

  زاریباد در ن سرودِ

 مرداب  و

 که در تنش فرو رفته  ییها ین  با

. گرفته آرام  
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32 

 تو ام  یچشم ها یمبتال

 کار افتاده مغزم  از

 انگار  یام داخل حفره ا افتاده

 و َ با سرعت  نییسمت پا به

 گردم  یفکر م یب

 شمشاد  یباد ال هیشب

 شناسم  یرا م یادیز افراد

 تو  یدر حرکت چشم ها که

 احساس کرده اند  را  چمن آب خورده  یبو

 ! قشنگ

 قشنگ ! چشم

www.takbook.com

www.takbook.com



 عمید صادقی نسب 

 

74 
 

 

 ! خوشگل

 تو  یکه شرح چشم ها نیا خالصه

. شود یثبت م خیتار در  
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 مثل برق وُ باد گذشت 

 ما 

  میپا به سن گذاشت

  میشد ریسن پ یرو و

 تآتر بود  یگ زنده

. میکه نخوانده اجرا کرد ینامه ا شینما  
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30 

 در  درونم  من از انفجار حجم واژه

  سمیترسم از تو بنو یم و ترسم  یم

 تو  قیکه ال یطور

 نباشد دیکه با یطور

 ست یو امروز  روز قشنگ 

 نفر کیکه  یروز مثل

 برف   یشکسته در دره ا یو ُ پا تن با

 ندیدهنده را بب نجات

 ام  رکردهیگ من

. بده نجاتم  
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 زنم یخودم حرف م یمن از فروپاش

 روم یراه  م  ابانیدر  خ  نیسنگ  نیسنگ و

 ابانیدر خ  افتدیراه ب یکه آپارتمان نیا مثل

 راه  3پشت  چراغ    برود

 منفجر  شود   هیاز پا ناگهان

  ردیشهر  را خاک  بگ و

 طورم  حاال  نیا  من

 تو  یِ ب من

  نمایس کیدر   یام  آپارات ِ کهنه ا شده

. در  الله زار ِ امروز   لیتعط ینمایس  کی  
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 ام  دهیرا د ییمن پرنده ها

 پرواز دارند  یپرپر ِ ب که

 پرواز یب ی پرنده

 خورد یبه درد آسمان نم  

 ِ خنک  یِ آب آسمان

 ندارد  رحم

 ندارد  اعصاب

 پرنده  یب آسمان

 است  هیرا شب ستیآرت یب لمیف

 تو شده ام   یمن ب و

 پر یب ی پرنده

 پرنده  یب آسمان
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 بدبخت پرنده ی مرده ی 

. یرحم ِ عصبان یمرد ِ ب و  
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 رسد  یمن زورم به تو نم

  یفهم یرا نم منظورم

 هم اگر باشم    "   یونانی یزوربا  "من

. کنم یم  هیتو گر یدور از  
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  ستمین یمن مثل کس

 خودمم   من

  نمینش یها م ساعت

 زنم  یانبر دست حرف م کیبا  و

  میگو یم هیبلند مرد ِ همسا یموها از

 دم بخت ِ  دختران یاز آرزوها و

 گردم  یخورم ، بر م یروم ، قهوه م یشوم ، م یم بلند

 هم چنان و

 من  یحرف ها از

.  دهانش باز مانده  انبردست  
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 من ساکتم

 باز  یبا چشم ها یمثل مرده ا

 آرامش دارم  من

 آب  یکه رو یجسد مثل

 دوست دارم  یتو را در هر حالت و

 کن  باور

 جسد  کیدوستت دارم که  یطور

 اش را  ...   کفن

  یده یم  ییعروس نورِِس روستا یبو

  یسنت یبو 

 فالن شهر ِ  یدست عیو صنا  یدوز لهیمل هیشب

 ؟  یکن یکالن شهر چه م در
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 کرده اند  هیجا ابرها  را  به آسمان  بخ نیا

 اند  هیمردمان عاشق اهل بخ و

 دل کجاست ؟  اهل

 دارد ؟ یزیچ یاز اهل دل خبر یکس چه

  مینینش یشاپ م یدر کاف ما

  میقهوه را دوست دار یبو

 ِسرمان  ریخ و

 و ُ دیبه فکر رنگ کردن تخم  مرغ ع 

  میمان هست یپا ریشدن علف ز سبز

 آن قدر    و

Love story  

   میکن یم گوش

 میشو یناغافل عاشق هم م که
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  هیکه شب یهم چه عشق آن

God father 

 دست آخر  و

  میشو یباد رفته م بر

 شود  یم دهیکش نمایبه س یهنر یعشق ها شهیهم

 شود  یم دهیعلف کش و

  دیآ یش مما شهر کِ یپا ریز و

 خورم هم چنان دوستت دارم  یم قسممن 

 همه سال   نیاز ا بعد

 طور مدام عاشق مانده باشد   نیهم یکس اگر

 آب یآرام رو یشود مثل مرده ا یم

 خواند یم  "شور" خودش   یمدام برا که

 دهد  یسرش را تکان م و
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 ِ با تو  یروزها یبعض یدلم برا من

 زند  یم یبه تند

 بَم   یصدا با زند  یگرفته م یلیخ

 که به گوشِ تو نرسد  ییبر سر ِ صدا خاک

  رونیشود ب یم زانیگوش من از پنجره آو یپرده  و

 بشنود  که

 آمدنت را یصدا بشنود

 به راه نمتینمانده  نرفته باشم که بب یراه

   یکن رید که یگه گدار  زمییِ پا زرد

  ییآ یم تا   ی شومبهارمِ  سبز

 رمیگ یِ خودت م یجلو نهییآ

  یرکنیو ُ گورم اگر د ریگدرگیرم  ، ،  رمیگ

 دارم در کار  گره
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 خلسه و ُ خاطره خالصم کن  یآه بانو 

 بگذار  یبر  سرم بالش 

 بالش و ُ خالصم کن  یبه رو  نیبنش

 شود   یسرد م تنم

 شود  یبرف م رنگ

 آب   یکه رو یشوم مثل مرده ا یم

.رسم   یبه آرامش م و  
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 شود  ینسل من دارد منقرض م

 نسل من کارِ

 بود یمیقد یاز بر کردن ترانه ها 

 مرده است " دویتاکس یتنس" امروز

  میبه غربت ِ درون خانه مبتال شده ا ما

 در انتظار  عشق و

  ییایمرغ در یرهاپتر از رنگ  ِ  ریپ 

 ها  شاعر شدند یلیاز ما خ بعد

 من دلم هنوز در فکر تو  اما

  ییو  ذکرم  تو فکر

 !  یچشم رنگ شاعرِ

 بود ینسل من خاک یها کفش
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 نسل من آبرو داشت  

  دیفهم یم یعشق را بهتر از سعد و

 خورد  یفهمم از کجا آب م ینم

 من به درونم  دیتبع

 اتاق  کیکنج  به

 کیکالس یکتاب ها یمن ال دیتبع

 من بزرگ شد  نسل

 آب رفت  ایدن

 شد ، کوچک ، مثل فنجان قهوه شد جمع

 میاز اجتماع به کافه ها پناه برد ما

 دار  حهیغرور مان  که جر با

 حال یمان که  ب یقلب ها با

 زند  یم انیدر م یکی
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   میرس یم انیبه پا میدار انگار

 در عکس ها به دنبال خنده از ته ِ دل    و

 ته ِ دل کجاست ؟  اصلن

. همه سال نیا مینکرد داشیما پ که  
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یماه یوقت   

ساحل داشته باشد دنید یآرزو   

ردیم یم   

دهیساحل ند انِیماه  

عاقل ترند    

  دیایآب ب یاگر رو یماه

شکار می شود    

ساکت باشد دیبا یماه   

سرش به کار خودش و   

است ستیکمون ایدر   

ستیاست و فاش کتاتورید ایدر   

دیگر  بد یزهایچ یلیخ و  
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  ایدن نیا در

  یماه حتا

. ندارد یآزاد   
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تفاوت مانده ام یهنوز ب     

و ُ خودم  نیتفاوت ب یب   

که دوره ام کرده اند  یگروه  

مثلن دوستان من و ُکه   

عشق اند  هوادار   

...ایفهمند  یکند که م ینم یفرق   

 اصولن

برند ینم شیاز پ یکار    

ها که آن  

اند و ُ دهیدوستان ِ تازه به دوران رس   

آش یوجب روغن رو کیِ دست پخت ِ  یمدع   

یگاه  
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رطو نیخواهد از دست دوستان ِ ا یدلم م   

را آهسته از پشت بام خودم    

. اندازمیب نییپا  
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خستهِ  موتور کی  

ابانیکنار خ در   

ادندیز ابانیخسته کنار خ یموتورها   

نان آوران کم سن وُ سال و  

  یتاکس کیدر ِ  و

 که ناگهان باز و ُ

. شود یم سیآب خ یخسته در جو موتور  
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از من بزرگ تر است یروح من چند سال   

من بلد است باباکرم برقصد روح   

را مثل بلبل یحرف بزند و هند فرانسه  

خوانم یکه من در خانه کتاب م یگاه   

:دیگو یو م یریگ یرود ماه یمن م روح   

کند یپرنده باشد  جوجه م ریاگر ز یماه تخم   

میزیرا اگر در پشت بام بر یچا ی تفاله   

شوند یخوشحال م کبوترها   

خورد یقسم م و   

به نوک داشته یگاریکه س دهیرا د یکبوتر   

من سرش به کار خودش است روح   

                             به کار من ندارد یکار
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دوش یها رد م یاتاق خواب بعض واریاز د یگاه  

رسد چشمش را ببندد یم شعورش   

دیآ یم رونیب هیبا حوله از حمام همسا و  

دیآ یم بدش  

مترو از    

، اتوبوس ینیچ جنس    

چشم یچروک پا   

کشند یم شیجا کیکه سنگ پا به  انگار   

من تو را دوست دارد روح   

؟ یروح اعتقاد دار به  
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