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 شهریور ماه دختران

۱ 

 رفت خیابان به اش روزه هر لباس با

 آبیش روسری با

 اردیبهشت آسمان از تر آبی

 بود موهایش در کوچکی شانه و

 بادام های شکوفه برنگ ای شانه

 ها کاکلی گیری جفت فصل در

 برنگشت دیگر و رفت

 
 شهریور ماه دختر. آه

 پرباران و پرابر های ماه همه دختر

 کن بیرون تنت از را مرگ هجام و برخیز

 زود است زود کن باور

 
 سقز مریوان، بانه، دختران

 تهران، زاهدان آبادان، دختران

 میرید می نیامده دنیا به که سود چه
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 بخشید می مردگان دنیای به را تان های زیبایی که سود چه

 را تان موهای کوچک های شانه و

 خشیدب می گرسنه قبرکنان به

 
 سوگوار مادران دختران

 بند در برادران

 شهریور ماه دختران

 مرداد درماه منتظر پدران

 ها غسالخانه در برهنه دختران

 شده ماشین موهایی با

 کیف در کوچک هایی شانه با

 
 اشک توی هزار دختران

 دنیا این معنایی بی توی هزار در

 خاکستری روزهای در سپیده دختران

 پائیزی گُرگرفته آسمان در النعش بنات دختران

 برسینه ای هشمار با

 برپیشانی ای هستار

 برپیراهن گلسرخی و

 ذریدگ می دریا کدام خواب از
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۲ 

 !نه

 نوندش مین

 نوندش مین مرا و ترا صدای

 ینندب مین ترا و مرا

 ای هنشنید را الیرجعون عم بکم و عم آیه مگر

 
 کجاست آدمی حق

 گفت نه و ایستاد باید کجا و

 دید دیگر جوری را زندگی و

 خواست دیگر شکلی به را زندگی و
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۳ 

 نکشید مرا

 بمانم زنده واهمخ می

 بدارم دوست و

 شوم داشته دوست

 باشم عاشق واهمخ می

 ارمد می دوست که ببینم گونه آن را زندگی و

 اردب می اندوهم باران که جا آن تا کنم گریه و

 
 نکشید مرا

 ومش می کشته من

 یرمم مین ولی

 ومش می شکسته که ستمه ای هآین

 ام هشکست تکه هر در ام هآین باز اما

 همد می نشان را حقیقت و یستما می جهان برابر در و
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۴ 

 ودش می بیدار خیابان

 هدد می شعار فتدا می براه

 فتدا می بزمین

 یزدخ میبر و

 ندک می اندیشه و

 
 است سرخ روزها این خیابان رنگ

 ست ای ههزاردان انار

 وردخ می غلت و وردخ می غلت آور اشک گاز درمیان که

 یستدا مین و

 
 نندز می سکه خیابان نام به را چیز همه امروز

 ندیشدا می را زندگی که خیابان

 ندز می فریاد را یشها هاندیش و

 



 دختران ماه شهریور     14
 

 
 
 

۵ 

 روزها این

 کندش می خشت درخواب آینه که

 تشنگی درشیب آب

 معناست چه هب آدمی سکوت

 
 واندخ مین ترانه سنگ

 ندک مین باز زبان سخن به انسان حضور بی کلمه و

 شاعر کجایی

 باشی کلمات رازدار که خوردی قسم دوست حضرت درمحضر تو

 بیا کوچه به

 بخوان نام هب را نسیم و سبزه و پرنده و آدم و

 بود کلمه درآغاز بگویی مدام که فایده چه

 !نه

 بود شاعر آغاز در

 خواند نام هب را جهان که بود او

 دارد نامی که فهمید پرنده و درخت و سنگ و

 خواند کوچک ای هتران و

 سنگ درگوش

 رفت جهان ناکجای به برداشت را عصایش بعد و
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۶ 

 کن صدایم

 کوچکم نام با

 ها منا ترین کوچک با

 هجاها ترین ساده با

 ارید می دوست تو که آوایی هر به

 ارید می خوش تو که صدایی هر با

 هستی هک جهان کجای هر در

 واهیخ می که ساعتی هر در

 ای ههزار و سده و دهه و سال و فصل هر در

 
 کن صدایم

 بدانند شب و ستاره و درخت و سنگ تا

 توام محبوب من
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۷ 

 زندگی ست ای هکهن تفنگ

 خالی خشابی با

 ما سهم و

 تو و من

 بود قدیمی ای هدرگنج خونین پیراهنی

 آمدم که تهران به

 ست عاشقی رروزگا ردمک می فکر

 دیدار یها هلحظ

 گذشت دستگیری و تعقیب اضطراب در چنان

 گریخت خاطرم از تمامی هب عشق که

 بود ما رهایی کلید انقالب

 !دریغا
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۸ 

 جهان ست ای همکار بازار

 منتشرش جنون با

 باد این و

 ندک می کش شالق پریشانش زائران با را ها هرا که

 هدد یم تکان را فروافتاده یها مپرچ و

 ندک می جابجا را ها گسن و ها هکو و

 ندک می انبوه مرزها درپشت فشرده های درصف را آدمیان بلند گمراهی و

 
 منتشری گناه و

 وبدک می درهم را شهرها و رخدچ می درهوا ریزگردها چون که

 ندک می مضاعف را آدمیان نادانی و

 
 جهان ست ای همکار بازار

 رتویشتود یها هحجر و یها هتیمچ با

 
 شد گرسنه گرگان خوراک انقالب

 تو و من سهم
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 انقالب نه و بود عشق نه

 بود ای هکهن تفنگ

 ردک می شلیک ها هسای به تنها که
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۹ 

 آر یاد هب

 آر یاد هب را مگوی هیچ یها بش و روزها آن

 
 آفتاب خاطر هب نه

 زیبایی طرخا به نه

 بهار طرخا به نه

 شان نگاه لرزش طرخا به

 شان یاهایؤر طرخا به

 جنگل از سبزتر

 اردیبهشتی آسمان از تر پرباران

 ورشان شعله یها مچش طرخا به

 نگریستند سپیده آخرین به که هنگام بدان

 آفتاب از تر روشن

 
 آر دیا هب

 شان های خوابی بی طرخا به نه

 شان پاک آرزوهای طرخا به

 پرنده برای آسمان
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 ابر برای باد

 دشت برای باران

 انسان یبرا عشق و

 
 آر یاد هب

 شان سکوت طرخا به نه

 تو نام پژواک طرخا به

 کلمات خاموشی در

 شده له حنجره در شده خشک یها بل طرخا به

 آر یادشان هب

 ماه شهریور گُرگرفته غروب این در

 متروک بندرگاه این در
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۱۰ 

 سدر می راه از پائیز

 ندک می پاک را روز روشن حاشیه اندوه از خطی و

 
 است باز فاجعه ایفض

 شورش از حجمی و

 ندک می پی را خالی هایفضا

 
 ذردگ می چه

 ها خیابان کف در

 ذردگ می یمها بعص طول از درد زهرابه که

 نمک می احساس باستانی فضاهای در را زمان سقوط و

 
 بروم خیابان به باید

 بپرسم معترض یها ندها از و

 اندوه ممتد خط میان

 گرسنه یها هسفر و

 کند پرواز سوی کدام به باید تنها ی هپرند

 نخورد بهم جسم و روح توازن تا

 شود شکسته قرق و
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۱۱ 

 سدر می راه از پائیز

 وابمخ می درد با همچنان من و

 ومش می بیدار دلهره با و

 من زبان و دست از یاهاؤر فصل و

 ودش می دورتر و دور

 
 ودش می نزدیک صفر ساعت به زمان

 یزندر می فرو عظیم قصرهای و

 
 باد زبان در ست تلخی فصاحت

 صدا ترین برهنه و

 ست بیداری نهایت

 
 کرد کاری باید

 فضا ترین برهنه فتح برای خیابان اشتیاق در و

 گذشت روز خالی فضای از

 رسید باز یها هپنجر به و
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۱۲ 

 بسته دهانی با

 بسته پایی

 ودش مین فتح خیابانی هیچ

 
 شاعر

 ست آزادی اعظم نام

 ندک می باز را گرفته مانی الل یها نزبا که

 واژه ترین برهنه با

 ده گواهی روز روشن درمتن خود حضور به
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۱۳ 

 دریاست ازآن موج

 شاعرست ازآن کالم و

 اند کشیده صف نفر چند خیابان درکف امروز که نیست مهم

 پراندوه زنان و مردان و

 ورندخ می کتک کسری بیمارستان درمقابل چرا

 
 آیچی ورستاندرگ و

 رسمی قاریان

 ورندآ می زبان هب را دختر کدام ممنوع نام

 
 است شده تنگ بهمن روزهای برای دلم

 زنانی و مردان و

 آسمان درچشم چشم که

 گفتند نه خود مقدر سرنوشت به
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۱۴ 

 روز مماس خط بر است ایستاده کسی

 ندک می آواز بلند تحریری به را خود اندوه و

 
 نتدها و لب میان

 ندز می بال بال ای هپرند

 هید می نشان را بلندی سایه ابهامت انگشت با و

 
 یزدخ میبر بامت هره که ای هپرند

 ودر می آزاد دریاهای سوی هب بنفش قوسی با و

 بود خواهد آفتاب محضر در زودی هب

 شاعر

 بپرس ذرندگ می خیابان از شتاب با که عابرانی از

 ندک می خضاب خون به مو که دختری

 یدآ می شرقی قبیله کدام از

 
 روزها این

 یدآ می کش زمان

 کند صدچندان را ما اندوه تا
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 دهانت و لب میان

 ندز می بال بال ای هپرند

 زندگی است کوتاه :ویدگ می نفسش هر در و

 کوتاه

 ای هپرند درگلوی ای هتران چون
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۱۵ 

 آسمان روزن بی سقف تا است بلند گریه صدای

 است کوتاه هچ آدمی عمر و

 ودش مین منعقد زبان و دهان میان در که ییها هجمل این در

 برادر جان عزیز

 بودی نگفته

 برتن صورتی رنگی هب مانتو یک و درموها کوچک ای هشان با

 ویر می جهان ناکجای به
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۱۶ 

 کن باور

 تو اتاق یها هپرد درمیان همیشه عشق نسیم

 ندک مین شیدایی

 مالقات یک یایؤر و

 بهاری روز یک غروب رد

 ذردگ مین تو و من یها بخوا پرچین از

 
 کن صدایش

 بگیر آغوشش در

 کن نوازشش

 و بیاید موجی چون بگذار

 ببرد خیال های دوردست به خود با ترا
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۱۷ 

 شدی بسمل

 درموهایت کوچک شانه یک با

 یتها بل میان ناتمام ای هجمل و

 همین

 
 !نه

 نیست این شدن بسمل آداب

 
 آبی نه

 آهی رخصت نه و

 برگلوگاهی زده زنگ چاقوی تنها
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۱۸ 

 است گرفته گُر

 شهریور ماه روز آخرین نیمروز آفتاب

 شکسته های پل و

 دارد شده خاکستر جهان از نشان

 
 است گرفته مانی الل

 جهان یها نخیابا

 است کرده جاخوش غروب پاگرد در شب و

 
 دریده چشم و عریان و وقیح جهان

 ندک می نگاه آدمی وتاهک عمر به

 ذردگ می شهریور ماه روز آخرین فراز از قطبی هوای و
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۱۹ 

 ببوسمت واهمخ می

 ببینند جهان مردمان تمامی تا

 را هجای آخرین چگونه شاعران

 یرندگ میبر شهیدان دهان از

 شان های تنهایی یها بش در تا

 کنند پیدا ماندن برای هایی بهانه

 
 شتاب با پرستاران

 نندک می پنهان قدیمی یها هدرگنج را خونین یها هحفمل

 شان شکسته های گاری با چیان نسق و

 رندب می جهان ناکجای به ترا
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۲۰ 

 ندز می حرف دریا با موج

 برگ با شبنم

 مجنون بیدهای با باد

 انسان با انسان و

 ویمگ می سخن تو با من و

 
 بردار را دستمالت

 کن پاک جهان از را بدی و

 ات خانه جغرافیای اربگذ

 باشد مهاجر پرندگان برای امنی محل

 
 ببارد باران بگذار

 زخمی یها هکوچ این بر

 یابد شفا کوچه تب بگذار

 باشد انسان یاور انسان بگذار

 کنند قسمت هم با را شان نان و

 را شان های شادی و

 ببخشند سوگوار مادران به
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۲۱ 

 !نه

 نیست خیابان این

 وبدک میسر ساحل سخت دیوارهای به و شدک می قد و دارد میبر موج که

 است ور شعله دریای

 
 ست ای هپرند

 ندک می صدا را یشها هجوج امواج میان در که

 دارد باریدن هوای که ست تندری صدای

 
 روزها این

 شاعر کجایی

 نیک می چه و
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۲۲ 

 کجاست آدمی وطن

 عصیان و اندوه چرا

 شدک می شعله ماه شهریور روز آخرین هوای در

 
 کجاست گرسنه یها مآد وطن

 ندک مین رهایم درد

 ردب می خود با مرا مدام که جاده این و

 نندز می خط را آن پریشان ارواح و

 
 شکست را قرق و رفت خیابان به باید

 ودر می مسلخ به بسته دهانی با وطن وقتی

 
 کجاست آدمی وطن

 نندک مین رهایم ها ههمهم

 سدر مین صدا به صدا

 وزدس می گلویم و چشم

 آور اشک گاز میان در کلمات و

 نندک می گم را شاعر خانه راه
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۲۳ 

 ام هبرد یاد از را نامم

 یدآ می که در صدای

 ورندخ می تکان که ها هپرد

 وندش می ناپیدا و گم ها هکوچ خم در که ها هسای و

 ودش می آزاد درخونم چیزی

 ام هشد له درحنجره تکلما نمک می احساس

 ویندج می گریز راه

 ابندی مین تبدار روزهای دراین و ویندج می

 
 کجاست جا این

 بسته یها هدریچ پشت از یشها هسای که

 نندک می شلیک گرسنه یها ندها به

 شب هر مردگانش و

 شکسته یها هجمجم با

 ردندگ می دستمالی دنبال هب

 کنند پاک شان یها مچش از را خون تا

 
 ذردگ می آسمان حاشیه از سیاه ریاب
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 خیابان انداز چشم و

 ذردگ می محوی خط از

 یردگ می شیب مدام که

 یزدر می تاریک ییها هدر به و

 
 ودش می آغاز روز

 شده قرق یها نخیابا از تا

 بجوید باز یها هپنجر یسو به راهی

 
 یدآ می تاریکی از مدام دستی

 یردگ می مرا پیراهن و

 شاندک می عقب به خود با مرا و

 است سنگین چرا خیابان هوای و کجاست جا این

 سدر مین صدا به صدا چرا و
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۲۴ 

 نندک می چه خیابان در ها کش نعش طویل صف

 بریده گیسو دختران و

 نندک می تکرار بلند هجایی به را نامی چرا

 
 فتندا می فرو ها مپرچ

 شان دختران شمایل دربرابر مادران

 وانندخ می اندوه به را هایی ترانه

 نندک مین سرخم اما

 ورندخ می تکان باد در ها مپرچ

 
 خسته یها هحنجر از شورشی کلمات

 یندآ می یها نخیابا به

 ویسندن می دنیا قرار بی متن بر را اعظم اسم و

 
 است حامله روزها این خیابان

 ست دختری نام روزها این خیابان

 کوچکش شانه با که

 ندک می شانه ایشموه از را مرگ خاکستر

 شدک می آتش به را سیاهش روسری و
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۲۵ 

 زده کپک کلمات

 معلق یها ندها و

 بیداری و خواب میان

 پوش کتانی دختران و

 
 کجاست جا این

 وندش مین خسته شان یاهایؤر تکرار از ها ندها که

 نندک می پاک ها نخیابا متن از را سیاهی پرابر دستمالی با و

 
 کرد کاری باید

 شست را ها دست دبای

 شست را ها ندها

 شست را ها مچش

 رفت خیابان به روشن کلمات با و

 نوشت روز برمتن را اعظم نام و

 آزادی آه

 آزادی

 ردیمگ مین باز خانه به خالی دست با بار این
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۲۶ 

 بزرگ دردهای

 کوچک آرزوهای

 نیست دریا که دریایی و

 
 کجاست جا این

 یشها هسای که

 نندک می شلیک ها باس به

 یایشؤر بی مردان و

 نندز می تازیانه را زنان
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۲۷ 

 کن رها را کتابت الی های پروانه

 یندآ می سلولت پنجره کنار به روزی

 ویندگ می مجنون بیدهای میان در باد رقص از تو با و

 
 باش آدمیان دوستدار

 ای هافتاد فرو که روزی

 یرندگ می ترا دست

 رندب می شان خانه به

 نندک می دعوت ایچ به و

 
 بدار دوست را دشمنانت

 ببر ات نهخا به

 بده آنان به را غذایت

 ببینید خویش چشم دو با تا

 انسانی هم تو

 رزیو می عشق ات خانواده به

 ارید می دوست را ات همسایه و
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۲۸ 

 ومر می خواب به

 ذرمگ می هلو یها هشکوف پراز باغی از

 یدآ می جهان غرب از بادی

 ردب می خود با مرا شعرهای و

 واندخ می درست هجای به مرا نام کسی ها دوردست از

 وردآ می من طرخا به را مردگان نام و
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۲۹ 

 شاعر بروی که هرجا

 جایی این باز

 ندک می سنگینی هایت شانه بر مردگان اندوه و

 
 متروک یها هکوچ بر آسمان از

 اردب می سرب تگرگ

 ندک می اعتراض خود تقدیر به که کس آن و

 را خود ناتمام آواز زودی هب

 خشدب می خسته گورکنان به

 
 کجاست جا این

 نیست غریبی اتفاق آدمی مرگ که

 ست جشنی آدمی میالد و

 شکسته سازی با مطربانش که

 دان هشد رانده پیشاپیش درگاه از
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۳۰ 

   جا این

 هست که هست همان چیز همه

 ودش می نو و کهنه که است آدمیان اندوه تنها

 انسان ست ای هشد فراموش قبیله

 مندرس زبانی با

 نیست مدلول بر دالی که ییها هواژ و

 
 بردار را بارت کوله

 شود اخطار حادثه که تر پیش آن از

 برو پرباران های دشت یسو به

 رخدچ می پاشنه برهمین در ابد تا جا این
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۳۱ 

 وییگ می مشترک درد از تو

 ویمگ می اما من

 بگویند سخن شان مشترک یاهایؤر از یدبا ها مآد

 برابر برادرانی از

 انسان به همگانی عشقی از

 
 بدانیم را کسی نام که آن بی

 ما نهخا به باشد میهمانی مسافری هر

 خرقان پیر قول هب و

 نپرسیم ایمانش از و دهیم نانش
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۳۲ 

 یریمم می و یمیآ می دنیا به

 ویمش می پیر و ویمش می برنا

 شبی یا زیرو در و

 ویمر می جهان ناپیدای به

 مان یاهایؤر اما

 اندم می باقی ها هخاطر و یادها در
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۳۳ 

 سعید برادرم قول هب

 است رفته چه میهنم با

 
 مادران اندوه که وقتی

 سوگوار شرقیان این

 ندز می باال آسمان سقف از

 رسمپ می خود از من

 سدر مین راه از چرا بهار

 رداب مین چرا باران و

 دان هبرد یاد از را پرواز چرا پرندگان و

 است رفته چه میهنم بر رسمپ می خود از

 دان هگرفت مانی الل چرا شاعران و
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۳۴ 

 بایست لختی

 کن تماشایم

 بگوی چیزی

 زودگذر یها هثانی این شاید

 باشد ای هپروان خواب

 
 شاید

 تو و من

 علف و سبزه یایؤر در تنها

 ویمش می نهشا هب انهش میشبن خواب در داریم

 
 بگذریم

 ندک مین یاری ذهنم دیگر روزها این
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۳۵ 

 پرکن را هایم تنهایی

 ام خالی پراز من

 وندر مین و یندآ می که ییها هثانی پراز

 نندز می برهم را زمان هندسه و

 
 باش خورشیدم

 روزن بی و زده کپک دیوارهای و خاکستری روزهای دراین

 وندش می گشوده وبتن سه روزی که درهایی و

 رندب می دوزخ اعماق به چوبی تکه با مرا و
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۳۶ 

 کنند تمام مرا واستندخ می

 بود پاسخ بی شان های پرسش تمامی

 کجا ها پروانه خواب و کجا من

 کجا مادرم دار دنباله ستاره و کجا من

 
 بودم ای همرد شاعر یایؤر دنبال هب من

 بنارسم در دیدم ناغافل

 بود نشسته درختی زیر در مدید را مردی

 انستد می مرا نام که

 بودم پرسشی پاسخ دنبال هب من

 ندک مین یاری ذهنم دیگر

 انمد مین را نامش

 ام هگفت کرات به هم قبالً

 کنید باور

 دیدم را مرد آن تصادف به من

 نداد من هب هم چیزی

 کسی برای خطی دست یا ای هنام
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 :فتگ می که وردمآ می یاد هب تنها

 است رنج فرزانه حکیم برای ندگیز

 همین

 
 کنند تمام مرا واستندخ می

 بودم شده تمام خود من

 هوا خاکستر در

 مردادی روز آن غروب در

 بودم شناور توپخانه میدان در
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۳۷ 

 ودش می زاده باد در آدمی

 یرندم می باد در هلو یها هشکوف و

 دنیا است شیرین و تلخ

 نابلد پستچی همیشه

 وردآ مین خانه به نرگس گل سبدهای

 کن رها ها میخ گل از را ها هپرد و برخیز

 دارد باد کوچه در

 ردب می پرآب های رودخانه سوی هب را پیراهنی
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۳۸ 

 ویدش مین پروانه

 و کتاب یها مکر

 تاریخی انبارهای های موریانه

 
 بگذرید ها اطلسی یایؤر از باید

 بنوشید آب مهتاب برکه از و

 بانو بگویید باغ هب و

 سرمدی روح :بگویید آب به

 ها آینه اعماق در و

 روید ستاره بخواب

 شوید تکثیر ها هزنجر وقفه بی خواندن در و

 دریاها خلوت در ماهیگیران ترانه پژواک به بسپارید گوش و

 ها یماه پولک در را ماه لوتأل بینید خوب و

 بروید دور یها هدر اقصای به رود وقفه بی جریان با و

 :بپرسید سیدر می که رهگذری هر به و

 کجاست دوست خانه
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۳۹ 

 ندک می مساحی باد

 را متروک یها نخیابا

 عقربه بی ها تساع و

 دان هسپرد تاریخ جونده یها شمو به را خراب زمان

 
 مرداد دوازدهم ودش مین سبک

 گرما ثقل و

 ندک می صدچندان را روز تلخی

 
 هدد می سرب مزه

 ها هثانی

 روز زردی و

 ندک می تجزیه را درختان ذهن

 
 ها هواژ این یدآ می دنیا کار چه هب

 دندان و سنگ اصابت پژواک وقتی

 ندک مین آشفته را رهگذری هیچ خواب
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۴۰ 

 است کلمات کردن زیبا من کار

 تو کار و

 مردگان دردهان کافور و نمک پاشیدن

 مدیآ مین کاش

 بود سبک چه دنیا خواب تو بی
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۴۱ 

 یابرد

 ینیب می که ستها نهمی جهان بازی

 شدک می شیهه چراگاه در ای هشبان دیدار یاد هب اسبی

 ودش می ترور ناکرده بجرمی مردی

 ابتر پشتی و بریده گوشی با یردگ می دروغین نامی و

 باشد روزگار رندان کام به جهان تا

 
 بردیا آه

 نگونبخت هدشاهزا

 بشوی مهتاب برکه در را جهان اندوه

 بود تو مقدر سرنوشت این

 شوی دفن گئوما گور در تا

 باشد جهان فاتحان فاتح داریوش و

 نامردی جهان چه مصطفی برادرم قول هب
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۴۲ 

 راکنندپ می سنگ ماه سوی هب مدام

 عوعوکنان شان یها گس و

 بگیرند را ماه پاچه تا رندپ می آسمان به

 ندک می کپا باران متن از را ما تصویر مدام نابلد پستچی و

 فتمگ می ناهید به دیروز

 مای هنخواند جهان برای را مان ترانه هنوز ما
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۴۳ 

 کنید فراموش

 دای هکرد فراموش که

 نیست پایانی را آدمی های رنج

 ست تاریکی ها هرا تمامی پایان و

 
 روزها شکسته خطوط

 دور دریاهای شدگان گم از

 رسدپ مین را مجهول یها تعبار معنای
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۴۴ 

 زندگان از خاطره بی مردگان

 کاله بی

 پیراهن بی

 یزندخ میبر خود گورهای از

 یندآ می زندگان جهان به و

 
 ست ای هشکست ساعت جهان

 رددگ می زمانی بی برمدار یشها هعقرب که
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۴۵ 

 کن غرق مرا

 مأتو غریق من

 من دریای

 ساحل بی اقیانوس

 
 ودر می ساحل دیدار هب دریا

 لگ دیدار هب زنبور

 ابمی مین ترا خانه راه اما من

 مأتو اودیسه

 خاموش دریاهای سرگردان

 سرگردانی بلبل

 دان هبرد خود با رفتگران را اش النه که

 !کن نگاه

 متروک یها نگورستا زائران

 شکسته یها تدس و کبود یها مچش با

 وانندخ می سرود ممنوع یها هنرد پشت بر
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۴۶ 

 بود گلویی مرا کاش

 
 ومش می سنگ

 ناکرده جرم به

 رسیدندپ می مدام

 ای هگفت را مگوی راز کدام مهاجر پرندگان درگوش

 
 ندک می چکه انگشتانم تک تک از درد

 است خشکیده لبانم بر خنده که است ماه سه

 توپخانه  میدان غربی ضلع در و

 ام هرفت یاد از دوزخ اعماق در سیاهی سنگ چون

 
 ذردگ می شهریور گلوی از ناشادی روزهای چه

 ودر می وادیه کدام به رو چموش استرهای بربار  تاریخ و

 
 هست تاریخ اوراق البالی در ای هکشید خنجر همیشه

 شدک می انتظار را گلویی که

 بود آمده چراغ بردن برای که شاعری اما
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 بخواند هرگذر بر ودودا که بگوید شعری باید ردک می فکر و

 انستد می چه پرنده گلوی در تاریخ مومیایی از

 
 دوداو چون بود گلویی مرا کاش

 شهریوری روزهای این در واندمخ می ای هتران و

 ذرندگ می توپخانه میدان غربی ضلع از روزگاری که آنانی برای

 ورندآ مین یاد هب و

 ذشتگ می سنگین چه درد النهار نصف این در ها هثانی
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۴۷ 

 بگذار مرهمی را ام هشد ناسور یها مزخ

 شهریوری باریدهن باران

 را نیامده روزهای و

 کن پنهان کهنه یها هملحف درزیر

 
 تاریخ درگذشته شده فراموش یها هقبیل از سواری هیچ

 یدآ مین ما بدیدار

 آینده نویسان تاریخ و

 شده گم پرندگان از

 ویندگ مین چیزی ماضی امیر زمان در

 انندد می خوب اما سوخته ابرهای

 توپخانه میدان غربی ضلع در شهریور ماه

 دوزخ یها هدرواز

 ودش می گشوده زمان جهت کدام سوی هب رو

 
 چراغ بی یها بش آن برای بیاورم چراغی بگذار

 بیاورم یاد هب را خاموش معبد آن زائران تک تک نام بگذار
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 شاهی چاه در شده واژگون کبوتران

 ست دیرگاهی

 دان هبرد یاد از را شان یها مزخ که

 درسنپ مین دیگر و

 توپخانه میدان غربی ضلع آسمان

 ماه و ستاره بی

 ذردگ می باد و پرنده خواب از چگونه
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۴۸ 

 زندگی تس میناتما افسانه

 ودش می تکرار که

 بسته یها هدریچ از ما و

 نیمک می واگو را ییها منا مدام

 
 ها یشاد و ها رنج

 ازندس می را ما یاهایؤر تصویر

 انم شده ناسور یها مزخ با ما تا

 کنیم مکتوب را خود ناتمام های افسانه

 
 زندگی تس میناتما افسانه

 وندر می و یندآ می که راویانی با

 ویندگ مین و ویندگ می

 وندش می تکرار و
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۴۹ 

 زندگی

 ودش می اخطار ناگاه که ست ای هحادث

 لعدب می شبی نیمه در را آدمی که ست ای هگشاد دهان زخم و

 
 زندگی

 ودش می تلنبار برهم که ست ییها مزخ

 ست کوچکی یها یشاد و

 نندک می خیس را ما بهاری باران چون که

 
 زخمی پی از زخمی زندگی

 روزی پس از روزی و

 نبارد یا ببارد لعنتی باران این تا
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۵۰ 

 است این ماجرا اصل

 ندز می حرف اندد مین که آن

 ست آگاه ماجرا حقیقت از که آن و

 ندارد گفتن زبان

 دارد اهمیتی چه پس

 امر این نگفتن یا گفتن

 نیست آبی آسمان که

 
 نمک می پشت سرم باالی آسمان به پس

 نمک می رها پائیزی بادهای در را عصایم

 ندمب می را ها هپنجر و

 ناکجا سوی هب ومر می و

 اسماعیل برادرم قول هب یا

 کجا در بی یسو به ومر می
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۵۱ 

 ندک می رخنه هوا در چیزی

 ست ای هپروان بال صدای

 رددگ می خاموش سرسراهای در صدایی پژواک و

 بیابند را خود خانه راه گمشدگان تا

 
 شهریور ماه روز نهمین و بیست آسمان

 است خاطره و ابر از خالی

 ایستادند مقدرشان سرنوشت دربرابر که را آنانی وردآ مین یاد هب و

 شدند خیره آسمان به

 آسمانی یها هنیز دربرابر و

 کردند حبس شان های درسینه را شان یها سنف هاتن

 
 ندک می سنگینی زمین بردوش خاطرات بار

 شبانه یها هنعر و

 کافدش می را زمین دل

 
 بیاید که بهار
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 نندک می آذین را ها تدش ها هسنبل

 آدمی درتنهایی ندک می رخنه پرنده آواز و

 ویدش می اردیبهشتی باران در را یشها یدلتنگ آدمی و
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۵۲ 

 ام هدیوان پاک روزها این

 شمال از باد

 زدو می غربی شمال

 
 بوزد جنوب از که باد

 انمد می نیک

 واندخ مین چرا پرنده

 اردب مین چرا ابر

 وردآ مین یاد به دیگر چرا ذهنم و

 را خطر و خاطره و خط

 
 ندک مین یاری ذهنم

 ودر مین پایم

 ودر مین کاغذ صفحه یسو به دستم

 
 ریزندگ می خاطرم از کیکای شعرهایم و

 روزها این
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 شمال از باد

 ودز می غربی شمال

 ام هدیوان پاک و
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۵۳ 

 ویر می همیشه

 نمیرسی جایی هب ولی

 وری غوطه تردیدهایت در

 
 بیابی تا کن جستجو

 برسی تا برو

 شود گشوده تا هست رازی همیشه

 شدک می انتظار ترا درجایی که گنجی و

 
 بشناس را خودت

 بشناسی را دیگران تا

 بدار دوست را دیگران و

 بیابی را عشق معنای تا

 ودر می نایاب گلی لدنبا به که زنبوری

 ابدی مین را اش خانه راه
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۵۴ 

 نمز مین حرفی آدمی تنهایی از من

 بیاید که شب

 اندد می ای هپرند هر

 است تاریک رابطه عمق

 
 دیگر روزها این

 نندک یمن اندازه صمیمیت ترازوی با را رفاقت

 
 شهریوری روز یک عصر در سالمت وقتی

 اندم می پاسخ بی

 ندز می یخ بسته دریچه یک پشت در نگاهت و

 آدمی تنهایی حجم

 ست راهی وسعت هب

 ساندر مین جایی هیچ به ترا که
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۵۵ 

 سدر می راه از شب

 تلخ و سنگین

 شده له و خسته دار شماطه ساعت و

 شدک می دراز تخت روی

 ببینم بگذار

 رخدچ می ستاره کدام مدار بر شب

 ابندی مین گفتن برای چیزی الل یها نزبا چرا و

 
 نمز می حرف دریا از تمامی به روز

 شب و

 ویمگ می ام هناشد تعبیر یها ییاؤر از

 یچدپ می کوچه در که شب مرغ صدای و

 انمد می

 عبدل علی شب؛ ناتور

 است گرفته روزگار نامردی از دلش

 ندک یم تر لبی  دارد و
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 ما های حدیث و حرف تمامی

 شعر وکمی دفتر یک و مداد یک و بود نان ای هلقم

 بود حاصل بی یها ننرسید و ها نرفت باقیش

 



 75     دختران ماه شهریور

 

 
 
 

۵۶ 

 بردار را آفتابت

 بگذار تا خالی چمدان در را یتها هسای

 بیا من خانه به و

 
 کن جارو سیاه ابرهای از را آسمانت

 تبفرس دور یها تدش به را بادهایت

 بیا من خانه به

 کن بیدار را خفته تاالرهای و

 
 بگذار من خالی دستان در را یتها تدس

 گیر آغوش در را ام هخست های شانه

 درآیند رقص هب ها هپرد صبحگاهی نسیم در بگذار

 کنند شیدایی حوض یها هفورا دهان در آب یها هقطر

 
 بیا من خانه به 

 کن چراغان مرا روح یها یتاریک و
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۵۷ 

 روزی

 تو و من که روزهایی آن از

 مای هدید بار هزار مان تابستانی یاهایؤر در را آن

 یدآ می عشق

 پرسشی هیچ بی

 هدد می گل حوض کنار یها یشمعدان کنار در

 ینیب می تو و

 داری خوشی حال ناغافل

 رخندچ می تو دهان و دست در کلمات و

 شاعری ینیب می و

 دامنت های برگل و

 وانندخ می جهان نپرندگا تمامی

 روزی

 روزها آن از
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۵۸ 

 !نه

 نبود میان در سیبی

 بود ای هگشود چشم

 یدد می دیگر ای هگون هب را جهان که

 بود که گونه آن

 
 حوا نه و شیطان نه

 بود شیرین چندان نه کلماتی

 دز می رقم را حیوان و انسان مرز که
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۵۹ 

 !برخیز

 کن دوری مرگ یها هخیزاب از

 بتکان هایت شانه از را مرگ خاکستر

 ای هنگریخت ها تازیانه و ها جنگل از تو

 غربت گرفته آسمان درزیر تا

 بگویی و کنی پهن را یتها یتنهای خواب رخت

 همین شکستیم هم را شما دل و رفتیم ما

 
 بپیچ زخمیت پاهای به ابری تکه

 کن گذر بلوط یها لجنگ از

 بیا مرز سوی به

 برو رود مسیر در

 رندب می ساحل کدام به ترا بادبان بی یها یکشت ببین

 
 ینیب می را ماهیگیران بلند صف

 وانندخ می سرود رود درکنار که زنانی و

 نندک می دعا باران آمدن برای و یندآ می دریا کنار به غروب هر آنان

 یدآ می جهان شمال از خنک نسیمی
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 تنت یها مزخ بگذار

 شمالی بادهای برمتن

 بگیرند آرام

 
 سیر می راهبی به

 اندد می درست هجای به ترا نام او

 است بر از ترا ناسروده شعرهای تمامی و

 ردب می پرباران یها تدش به خود با ترا روح او

 وردآ می کندویی خود با و

 بنشینند تو غربت یها مبرزخ زنبورها بگذار

 ببرند سبالن یها هکو به خود با ترا دردهای و

 
 برخیز مرگ بستر از

 ای هنمرد وت

 بردار را یتها یتنهای شمد

 بشوی مهتاب برکه در را غربتت روزهای و

 کن تن به را ات بارانی

 بزنیم قدم پرباران یها تدش در کمی هم با تا

 
 ای هنمرد تو باورکن

 ای هساد هنوز تو

 نیک می فکر هنوز تو

 باشند رنگ بی باران عین باید ها مآد
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 دارد ای هتران خودش یبرا آدم هر نیک می فکر هنوز تو

 واندخ می لب زیر شب هر را ترانه آن و

 ودر می ستاره خواب به و

 
 کن زین را کهرت اسب و برخیز

 نیست تو ازآن سرزمین آن

 نیستی سرزمین ازآن نیز تو

 یاهایتؤر نه و تو نه

 ات ناسروده شعرهای نه و تو نه

 ات شبانه یها هگری نه و تو نه

 
 کن نگاه

 نندک می تابی بی ابرها ببین

 شندک می بادبان دارند بندرگاه در ها یکشت

 شندک می شیهه شان یها هبرآخورگا ها باس

 
 برخیز مرگ بستر از

 ست باقی فرصتی هنوز

 دان هنیامد آسمانی شکسته یها یگار هنوز

 ببرند جهان ناکجای به ترا تا

 انندد می ترا نام که کسانی هستند هنوز ها بآ سوی دراین

 نندک می دعا آمدنت برای زرو هر و
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 است بسیار نیامده یها نبارا

 برخیز

 بیا پایین کوه این دامنه از

 وردخ می ورق دارد شده دستمالی کتاب کهنه این تاریخ

 یندآ می خانه یسو به دارند مهاجر پرندگان

 ها هدرواز پشت در

 منتظرند اسپند و کندور و آینه با زیبا دختران

 :ویندگ می و وندر می تروکم یها هکوچ به چاوشان

 است راه در دهنده نجات کنید باز را راه

 
 ای هنمرد تو برخیز
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۶۰ 

 چیست تو نام

 ندز می یخ دهانم در واژه

 ریزدگ می ام هخان آسمان از پرنده و

 وردآ می بد خبرهای مدام نابلد پستچی و

 
 چیست تو نام

 نمک می نجوا زبانم و لب میان ترا چون که

 وندش می آب قطبی یها نسرزمی های یخ

 یندآ می ام هخان آسمان به پرندگان

 صبح سفیران این گنجشکان و

 نندک می برپا حیاط در قشقرقی

 
 چیست تو نام

 



 83     دختران ماه شهریور

 

 
 
 

۶۱ 

 نیست خیالی

 وندر می باد بربال یادها

 شده خاکستر اعتمادهای و

 نندک می پنهان قدیمی یها هگنج در را رفته روزهای

 
 کوچک یها یشاد

 بزرگ یها مغ و

 شط و شب شرجی در عالم خیالی بی و

 



 دختران ماه شهریور     84
 

 
 
 

۶۲ 

 بمیرم امروز که ندارم تصمیم من

 کنم خودکشی یا

 ومش می بلند تنها

 مهرماه ششم جمعه صبح این در و

 نمک می باز را پنجره

 نه یا وردآ می را اویس بوی خود با یمن از شمال باد ببینم تا

 
 دور دورهای تا ردب می مرا شمال هوای

 فراموشی و خاموش یها لجنگ به

 ورمآ می یاد به ناغافل و

 بود برده باد را سالگیم هفت یها شکف

 گوزن جنگل به

 ترا سراغ داشتم من و

 رفتمگ می دریا از

 بود شده پیر دریا و

 تو و من عین

 مادرم عین درست

 اش پنجره تنگ زاویه از تنها روزها این که
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 تنها کالغی تواند می

 ببیند را خیابان کنار ربرسپیدا نشسته

 
 یدآ می یادم باز و

 :فتمگ می داشتم من که

 شاعر یک تنها من کنید باور

 است این پرسشم تنها و

 پدرم شکسته عصای که

 ندک می چه زباله یها لسط در

 
 وردآ می حرف حرف

 نیست خوش دنیا حال پنداری روزها این

 دارد حکایت آدمی تنهایی از چیز همه

 گرسنگی صدای و

 یدآ می خیابان کف از که

 ذردگ می من یها بخوا پرچین از و

 
 نوشتم دوست حضرت به دیروز

 ساکتی چرا روزها این رسیپ می

 باد برمسیر ام هایستاد من خب

 مشتعل دستمالی با و

 نمک می پاک را جهان تاریک متن

 ام هخست هم کمی
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 ندک مین رهایم آنی کرونایی یها هسرف این و

 اندر می زبانم و تدس از را کلمات و

 شینندن می خیابان کنار یها تدرخ بر کالغ مثل که کلماتی

 نندز می جار مدام و

 متروک بندر گرفته مانی الل شاعر

 نندک مین فکر و

 ایندپ می مرا دارند گرسنه یها مچش چقدر

 مرا کارهای سیاهه و

 هندد می ناپیدا یها هسای به

 
 گرمن می اه نخیابا یها شسنگفر به من روزها این

 بیاید باد که نگرانم و

 کند پاک خیابان یها شسنگفر از مرا ردپای و

 تو یاد مثل درست

 است شده پاک ما زبان و دست از که

 شهریور ماه های پروانه آن و

 رفتند باال کنف یها هساق از که

 ذردگ می چه باران بی ابرهای پشت در ببیند تا

 
 بگویم است نرفته یادم تا

 نمیترسم تاریکی از دیگر من

 بشمارم را باد در شده گم پرنده هزار نام توانم می هم نفس یک و

 کند قرارم بی شهریوری باران و بلرزد دلم و دست که آن بی
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۶۳ 

 گذشت دریا آبی خواب از تندری بلند بانگ

 اژدها دم چون کشید تنوره آتش

 غلطید پائین کوه تند شیب از روز

 چه یعنی

 رابهامپ شعرهای این با

 ریمب مین ای هکوچ هیچ خواب به راه

 باشد باران عین که گفت شعری باید

 بشوید پلشتی از تمامی به را خیابان

 کند خنک را کوچه

 دهد جال را حوض کنار یها یشمعدان روح و

 باشد مادرم دعاهای عین یا

 مادرم وای

 بیماریست تخت بر که

 ذردگ مین اش خانه فراز از داری دنباله ستاره دیگر و

 پناهان بی همه امید ای :بگوید تا
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۶۴ 

 فردا به

 
 برگیرید را فروافتاده پرچم این

 یدیآ می ما پشت پس از که شمایانی

 کرد کاری باید که نیدک می فکر و

 
 کارستان کنید کاری باید

 نیامده روزهای انبان از باید

 برگیرید را شادی و نان

 شوید عاشق آزادی به

 کنید زندگی و

 
 کنید رها را تان یها باس خستگی یها بسراشی در باید

 بیاسایید دمی کهن پیرهای سار سایه در و

 کنید یاد پدرانتان از و

 هست فرصتی که گاه گه

 کنید نگاه آمده یها هرا به

 بیاورید یاد به و

 .را ما
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۶۵ 

 سود چه ترا

 بود مسافر بی ای همسافرخان قلبت که

 سرگردان اشباح پراز

 پوشیده روی هایی هاجن و

 بایندر می کودکان چشم از خواب ها بش که

 راکنندپ می هوا در کافور و آهک و

 سود چه ترا
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۶۶ 

 ویمر می آفتاب بدرقه به

 آدمی غربت از چاک چاک پیراهنی با و

 ردیمگ می باز خانه به
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۶۷ 

 مأتو خیس چشمان دار وام

 مگوی هیچ یها بش آن در

 بگوی چیزی

 تو لبان از یکم بگذار

 بیاموزم را کلمات با معاشقه راز

 دیدی چه را روزگار

 آمدی باز خانه به وقتی شاید

 وزدس می شعرهایم آتش در دارد ماه که دیدی

 من تمام بدر

 غروب بی خورشید

 گرد باز

 بیا نهخا به
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۶۸ 

 ارمد میبر سپیده از را خود سهم

 ومر می صبح دیدار هب چای فنجان یک با و

 
 ارمد میبر را خیابان در شده پهن آفتاب از کمی

 همد می گوش قرار بی های گنجشک آواز به هنگام شب تا و
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 من سرزمین است بدخشان لعل

 دریغش بی خورشیدهای و یها هکو با

 شهریورماهش آسمان با

 ارندب مین و ارندب می که ابرهایی و

 دننک می پاک شکارچیان چشم از را وحشی یوزهای رد و
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۷۰ 

 اردب مین و اردب می که باران این و

 ندک می شیدایی خیابان و کوچه در و

 سفیدش چادر با و

 بایدر می درخت و پرنده از دل
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 بود پائیزی بادهای امتداد در

 فهمیدم که

 چه یعنی خیابان سنگفرش بر شکسته انار

 هرغروب در پدرم چرا و

 خواند می تکرار به را قدیمی ای ترانه

 
   شود نمی قطع پائیزی یها بش این در چرا خیابان صدای

  ماه مهر هژدهم گرفته گٌر آسمان و 

 پائیزی باران در

   شوید نمی را زبانش و دست
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 !کن نگاه

 ودش می دور شرق مدار از دارد کوچه بغض

 ندک می قتال مشق ستاره و

 ابرش بی آسمان با

 
 شو دور کمی پرهیاهو خیابان این از

 دبستانی دختران به کن نگاه

 شان بافته موهای با دارند که

 زنند می هاشور را ها خیابان حاشیه

 گویند می شان کودکانه رؤیاهای از بلند صدای با و

 شان مدرسه های کیف از و

 آورند می بیرون ارغوانی رنگ به هایی پروانه

 
 نیست میان در رازی

 باورکن

 شان کرده گره های مشت با دارند

 کوبند می آسمان سینه بر

 برخیزند خواب از تگانفرش تا
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 ببیند خود دو چشم با و

 ها خیابان در

   آید می آهک و گوگرد بوی چرا
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 شدند دور شادگان یها یزار نی از هادرنا

 رسمی قاریان و

 بسیار یها هسکسکس با

 گفتند سخن زارها نی مرگ از

 
 ودش مین قطع آنی تیرها تک صدای

 آرام و ساکت یها بآ و

 یزندر می قرار بی شط به

 
 شایدگ می آغوش تاالب

 ودش می شکسته قرق

 تیرها تک صدای و

  ودش مین قطع آنی نیزارها سوی آن در
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۷۴ 

   اش هشکست پهلوی با شب

 ودش می نهشا هب شانه

 اعتراض یها هواژ و

 ودش می شلیک خاموش آسمان یسو به شهر های بام پشت از

 
 بسته یها هپنجر

 وندش می گشوده پیشانی شکسته ماه به رو

 پرابهام پرسشی و

 ذردگ می روز شده خشک گلوی از

 
 یندآ می دنیا به دختران

 روند رژه جهان یها نخیابا در تا

 را شان یها یشاد و

 ببخشند خیابان کنار درختان به
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۷۵ 

 نندک می خطر اندیشیدن به

 آفتاب فرزندان

 یستندا می نو روز آستانه در و

 کنند باراننور را شاعران خانه تا

 ودش می جاری شان برلبان که ییها هتران با

 
 را خیابان نبض

 یرمگ می ودش می تکرار مدام که ییها هواژ با

 بزاست پا مادری

 زهدانش در که

 ندک می تابی بی آمدن برای دهنده نجات
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۷۶ 

 !نه

 نیست جنون شور گردباد

 ودش می تعبیر ها نخیابا کف در که است درخت خواب

 شایدگ می دهان که ست ای شده اسورن زخم

 ست دردی فشان آتش

 ودش می منفجر که

 بیاوریم یاد هب ما تا

 بادام یها لگ شکفتن فصل به رسیدن تا

 است نمانده زیادی راه
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۷۷ 

 زندگی ست ای بیمزه شوخی

 روز از نیمه دو کشاکش در وقتی

 ریمب می یاد از

 مای هبود که

 ویمش می دور یاؤر و خاطره فصل از مدام چرا و

 
 زندگی است درخت خواب حکایت

 ست راه در بهار ینیمب می ناغافل که

 پیراهن بی و کاله بی و کفش بی و

 نیمز می قدم روزها حاشیه در داریم
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۷۸ 

 آید سر هب روزگار این تا باشد

 آید در هب ابر آستین از خورشید و

 حقیقت تنها و

 باشد همگان شادی

 بدرخشد روز و

 شود دست هب دست گرد دوره دستفروشان بساط بر قعش و
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۷۹ 

 دیدی

 برآید آفتاب وقتی که

 وندش می شاعر متروک یها هکوچ مردمان تمامی

 ویندگ می شعر و

 سد؛ر مین هم پایش گرد به هم سلیمان یها لغز غزل که

 زن

 زندگی

 آزادی
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۸۰ 

 ینیب می که یندها نهمی ها مآد

 شان کوچک یها یشاد و بزرگ یها مغ با

 شان کوچک آرزوهای و امیدها با

 نیستند آتش و نور جنس از

 قدیس نه و شیطانند نه

 دلخوشند پنیر و پونه و نان کفی به

 یردگ می ویرشان گاه گه اما

 بایستند زمین و آسمان برابر در

 کنند اعتراض مقدرشان سرنوشت به و

 بیاورند یاد هب را شان یاهایؤر بلند صدای با و

 وندش می شاعر بعضاً که اینانند هم

 نندک می پرچم را برادرانشان خونین پیراهن و
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۸۱ 

 ست باقی فرصتی تا

 ده پرواز باد بربال را یاهایتؤر

 کن پرواز نیز خود وانیت می اگر و

 ذردگ می ها یتبریز بین از اکنون هم که نسیمی مثل درست

 ودر می گلی خواب به و

 کند باور را بهار تا
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۸۲ 

 چیست آدم هر یایؤر مگر

 ست سختی کار داشتن دوست مگر

 دوست خانه هب رسیدن ست ناممکنی امر

 ست ممنوعی میوه حوالی این مردم برای آزادی مگر

 
 یاؤر بی گردان شب چرا

 نندک می شلیک دریا مرغان به

 دریا و آب این از مگر

 ودش می کم چیزی هوا اکسیژن این و

 بایستیم اروند کرانه بر ما که

 دهیم تکان دست رود سوی آن های قایق برای و

 باشد ای هبوس پاسخش گیرم
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۸۳  

 نداری دیگری راه کن باور

 کنی گم جهان ناپیدای در را خود که نیستی باد

 بسازی خانه ابرها پشت پس در که نیستی پرنده

 هستی درختی

 است خفته خاک این در یتها هریش که

 است داده پناه را پرندگان هایت هشاخ

 ودش می آب کودکان دهان و دست در یتها همیو و

 
 بیاوری تاب و بایستی باید

 بگذری زمستان این از باید

 یدآ می بهار

 رخدچ می هایت رگ در جوانی خون

 یریگ می آغوش در را آسمانت بزرگت یها تدس با تو و

 ابندی می شفا یکایک یتها مزخ و یدآ می شمال باد

 باش دریا

 بریز ساحل به را یتاه مغ

 نکن خم سر

 یدآ می باران بزودی

 ودش می خاموش درونت های آتش و
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۸۴ 

 گفتیم سخن روشن زبانی به ما

 یمیشما برادران ما

 نکشید را ما

 بشنوید را ما حدیث و حرف

 
 گفتند آنان اما

 نیدز می حرف منسوخ زبانی به

 هدد می شورش بوی زبانتان و لحن و

 
 دیمز می حرف نروش زبانی هب ما

 مکررمان کالم پژواک و

 آزادی

 آزادی

 بود
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۸۵ 

 جامعه فضای

 ست متکثری هندسه

 ها ننشا و ها منا که

 نندک می ترسیم را آن ابعاد

 شاعر هستی چه دنبال هب

 
 رزدل می دل و چشم

 ندک می انکار را ها هدید چشم و

 ودش می منعقد دندان و لب میان که نام دو میان

 ست جوانی آهوی

 اش هبافت موهای با که

 ندک می روشن را خاموش سرسراهای

 
 جامعه فضای

 ست روشنی هندسه

 ها مخش و صداها که

 نندک می نزدیک و دور را آن ابعاد
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۸۶ 

 فتدا می زمین هب که برگی

 ریزدگ می صیادی نگاه از که جوانی آهوی یا و

 ودش می منتشر یمها بعص طول در گنگ دردی

 
 ها منا میان

 توست نام نهات

 ندک می نزدیک برگ و شبنم احساس به مرا که

 
 کن نگاه

 ذردگ می ممنوع مرز از ای هپرند

 ودش می متراکم  شکسته یها بآ در یشها لبا صدای و
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۸۷ 

 ویمش می بیدار

 ذریمگ می ها هدلهر کنار از

 نیمک می پنهان ها بکتا پشت پس در را مان یادهای و
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۸۸ 

 نوشتم دوست تحضر به دیشب 

 مای هگذشت مرثیه راه چها از

 است رسیده مستانه شادی نوبت

 گذشت دیروزها خشکسالی

 است رسیده امان بی باران نوبت
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۸۹ 

 برقص هم باز 

 آید برقص جهان تا برقص

 موهایت کاکل که ای

 ست بهاری روزهای ترین آفتابی رنگ هب

 بیاورم خاطر هب تا بگذار

 نیامدی گردی و رفتی که روز آن

 رخیدچ می جهان سوی کدام هب موهایت

 را شمالی بادهای موهایت طره یا

 ردک می دعوت جهت کدام به

 
 ندک مین یاری ذهنم

 ندک مین یاری ذهنم دیگر روزها این

 ودر می یادم از  مدام و

 بود رفته نشانه را جهان چپ سمت موهایت کوچک شانه که

 دز می بیرون یتها هگون از که موربی نور یا

 بود کرده طلوع چپت چشم در که بود رخشانی ستاره

 بود عسلی کندوی یا و

 ردک می مضاعف را موهایت رنگ که
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 یدآ می باد
 پرهلهله یها هکوچ در و

 سدر مین صدا به صدا

 بپرسم خسته عابران از من تا

 بردند کجا هب خود با ترا آسمانی شکسته یها یگار
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۹۰ 

 هست ای هفاصل همیشه

 آرزو و نگاه یانم

 ها هخاطر و یادها و

 وندش می پاک خاطره و دهن از مدام

 نیست یادم

 حادثه یها باس که

 مدندآ می سو کدام از

 فتندر می سو کدام به و

 تاریک شبی در دیواری افتادن فرو جنس از صدایی که

 چیست تو نام :پرسید من از

 است هرفت نشانه را ستاره بی آسمان چرا ات اشاره انگشت و

 
 بود غروب

 نبود هم غروب غروب هم شاید یا

 دندش می محوتر و محو تاریکی درحاشیه که بودند تصویرهایی یها هچهر

 بود ای هدیوان ترس و

 اشیدپ می ها نخیابا در فراموشی گرد که

 آمد صدایی هم باز و
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 تاریکی؛ در ای هپنجر شیشه شکستن فرو چون

 ددار معنایی چه جنون و ترس بی زندگی

 ندک می شانه باد در را موهایش که دختری و

 ندز می گره عشق کدام یایؤر به را بودن حس

 
 مدآ می باران روز آن

 تو و

 بودی آمده بوجد شهریورماه باران در موهایت کردن شانه از

 فتیگ می مدام و

 ست غریبی حس آزادی

 کندش می را تنهایی و ترس مرزهای که

 ودش یم تعریف ناپذیریش تعریف با و

 ست باقی فرصتی تا و

 درآید برقص جهان تا یمآیدر برقص باید
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۹۱ 

 ما امروز حکایت

 نیست شکسته شمشیرهای و رفته یها هرا حکایت

 نیست راه درمیانه شده رها دانه و خسته مور حکایت

 
 نیستم باور بی

 نشان هر و راه به

 سرد یها تدس و پرنده خاموشی از و

 سمر مین ریخاکست روزهای به دیگر

 



 119     دختران ماه شهریور

 

 
 
 

۹۲ 

 اند نشسته بام برهره که کبوتران این

 هندد مین قرق به تن دیگر

 یرندگ مین چیزی به شهر آسمان در را ممنوع پرواز

 شندک می پر

 ذرندگ می پست سرد خاک طراز از و
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۹۳ 

 گذشت صفر مدار از بار سه دار شماطه ساعت امروز

 بیاورم یاد هب که آن بی من و

 گفتم ناهید به

 بود تو با حق که دیدی

 متروک یها هکوچ مردمان و

 بیاورند کم که آن بی

 گذشتند خاموش یها ستندی کنار از

 خود گذشته به و

 زدند سنگ بار سه

 بترسند که آن بی و

 تمام وسواس با

 را آزادی ممنوع کلمه

 کردند تکرار بار سه

 
 ست عجیبی اشتیاقی چه

 پایان بی یها فص در ایستادن برای

 ییها منا آوردن یاد هب و

 اند رفته یادها از ردیمک می فکر همه ما که
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۹۴ 

 نمک مین پنهان خب

 تو بی خیابان این در رفتن راه

 ست تاریکی در رفتن راه من برای

 خاطره از پر کوله این تحمل و

 اللون یها هدر تاب و درپیچ ست مضاعفی بار

 
 ندک می سنگینی دوشم بر ناکرده گناهان بار

 ست کوچکی گناه این نیک می فکر

 قرار بی دریای این کنار در نشستن تو بی
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۹۵ 

 نندک می بازی نقش

 بدانند همگان تا

 شرف یها هقل به رسیدن

 شرافتی بی روزگار دراین

 ماجراست عین

 
 ست حکایتی هم این

 شرف و عزت اوج که

 است شکسته گردنی با شکسته یها ستندی کنار در رفتن راه

 
 نیست یهودهب خب

 یرندگ می جشن مدام که

 کشند می هورا نشا هناکرد های جنگ برای و
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۹۶ 

 آدمی یها هرا تمامی پایان

 اند زده رقم که ست مقدری سرنوشت برابر در ایستادن

 ستها هستار غوغای در شدن گم و

 
 !تنها هوموساپینس

 گفتن نه یک با تنها

 ویش می انسان

 شادی یها هتران و

 یرندگ می عسل رنگ زبانت و دست در

 
 کن بیتوته هستی که جا درهمین

 بیاور خاطر هب را اعظم نام

 بایست آسمان برابر در و

 کن تحریر را خودت بزرگ نه و
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۹۷ 

 گفتیم ما

 زبان هزار به

 گذشتی ناشنیده تو اما

 
 شویم کشته یا بکشیم تا مای هنیامد خیابان به ما

 ستانیم ازب را مان یاهایؤر تا مای هآمد ما

 ست دیرگاهی ما

 مای هگذشت خود کودکی از که

 ویمش می پیر بسته هندسه این در داریم و

 
 اند برده یاد از را پرواز مان کبوتران

 مای هکرد گم تو کهنه اوراد در را مان کودکی ما

 آسمان کمان رنگین انیمد مین و

 یندآ می پرباران ابر کدام خانه از

 
 شویم کشته تا مای هنیامد خیابان به ما

 
   


