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٣♦   عباس معروفي 

  
 پونه ايراني 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 هاي من است  حروف سياه اين كتاب نوشته

  بانوي منهاي  نوشته ،ازكنو حروف 

 امخاكيِ آسمانيه سراپا احترام ب
 پونه ايراني

 .و براي اوست ،كه اين كتاب از او



هاي عاشقانه نامه  ♦ ۴ 

 



۵♦   عباس معروفي 

 تو ةافسان
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 روي چرا وقتي مي
 شود؟همه جا تاريك مي

 مرده بودم انگار از اول
 و ترسيده بودم
 ...تو هم نبودي

 نه اينكه گريه كنم، نه
 ودمكنم چرا بغض كرده ب دارم تعريف مي فقط

 .گرفتم و آرام نمي
 

@ 
 

 !ست انگيزي چه آرزوي دل
 اي عاشقانه نوشتن افسانه
 بر پوست تنت
 و خواندن آن 



هاي عاشقانه نامه  ♦ ۶ 

 .براي تو
 !ست  چه آرزوي شورانگيزي

 ترين كتاب خطي جهان تملّك قيمتي
 دنش،زورق 

 دست به آن كشيدن،
 و همين نوازش ساده

 ...كه زير نگاهم لبخند بزني
 قشنگي ةچه افسان
 نويسم مي به تنت

 !من ةيگان     
 !خوانم چه قشنگ به تنت افسانه مي

 
@ 

 
 داني؟ مي

 آمد نمي حتا صداي قلبم هم
 هات شمرده باشم اش را براي نفس انگار همه

 .حاال تمام شده بود
 اينكه ترسيده باشم، نه نه

 خواستم بگويم چرا نصف شب پاشدم فقط مي
 و رفتم زير تخت خوابيدم 

 كه خدا 
 .و نبيندتبي مرا

 
@ 



٧♦   عباس معروفي 

  هاي تو دست
 رساند مرا به خدا مي

 هاي من و دست
 را به من تو

 شوم پله پله بر مي
 از تنم از خودم

 شوم به دستت  ساغري مي
 را  منگاه
 ...بريز وت تن بر

 .بنوش 
 

@ 
 

 نه اينكه دلتنگ نشده باشم، نه
 خواستم بداني  فقط مي

 !آقاي من      
 از همان اول انگار كه ساعت

 قرارتر از من بودبي 
 اش  معني كه نفهميدم چرا يكباره

 .افتاد از زندگي من
 نه اينكه تقصير من باشد

 خدانه به
 از همان اول هم كه آمدي

 كردم رنگي رنگي مي روزها را
 .كه زودتر بيايم توي بغلت

 



هاي عاشقانه نامه  ♦ ٨ 

@  
 

 خواهي با خيالت زندگي كنم؟ مي
 دستت را بگيرم

 ببرم رستوران مكزيكي؟
 مچي سفارش بده

 تر از من دوست داشته باشي؟ كه بيش
 يك لقمه بگذارم دهن تو
 يك لحظه نگاهت كنم؟

 نوشي؟ چي مي
 

@ 
 

... 
 داني؟مي

 از اينها را كه گفتم هيچ كدام
 خواهم اصالً نمي
 فقط باش

 .همين



٩♦   عباس معروفي 

 بوي آبي الجورد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بيايي خوانم نارنجي مي
 .و خدا تب كرده است

 اين اتاق را ةهم
 بشنوي دوم صورتي مي

 آخر خدا و اينهمه دلتنگي؟
 من كه حلقه حلقه 

 !بودم به تنت پيجيده
 تو نخواه

 ترسد خدا از تاريكي مي
 .خورم هات سرما مي بدون لباس و من

 
@ 

 
 به راه رفتنت
 كنم هات اگر فكر  يا به كفش



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١٠ 

 آيي؟ مي
 خدا كند سر راه

 يادت بماند پرتقال و نان
 توتون پيپ هم 

 ديگر نمانده
 ت منطاق

 يك كبريت بكشم
 .شود تمام مي

 
@ 

 
 من

 شوم بهار مي
 هاتبا لب تو
 .بزن تنم شكوفهبر 

 
@ 

 
 گفته بودم؟

 آيد همه رنگي به تو مي
 روي وقتي ميو 

 من  دنياي
 ؟شود رنگ مي بيسراسر 

 
@ 



١١♦   عباس معروفي 

 اگر صبح زودتر از من 
 بيدار شدي
 .بوسم كن

 اگر مناما 
 زودتر بيدار شدم

  ات بر سينه
 بوسه منتظر همان

 ميرم؟ مي   
 

@ 
 

 اي با چهار اتاق خانه
 بي ديوار ديده بودي؟

 باغي سرسبز
 دنياسوي  تا آن

 شنيده بودي؟
 طناب رخت را 
 از اين سر دنيا

 به آن سر دنيا كشيده بودي؟
 ها با مالفه

 هاي من نوشته بر بند بند 
 در بوي آبي الجورد

 ... دويده بودي؟
 اينها را پرسيدم

 ات را رهها و چهتا چشم
 در پرسش و تعجب و لبخند 



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١٢ 

 نگاه كنمجورواجور 
 جورواجور  و 
 .ت بميرمعشقاز 

 
@ 

 
 ؟ها الي مالفه گمت كنم

 يا پيدات كنم؟
 

@ 
 

 ما ةديدي هم
 دربدر شديم؟

 ديدي باز عاشقت شدم؟
 .در بدر تو بار اين

 
@ 

 
 با بودنت

 بهشت را ديدم
 حاال خدا

 گردد دنبال سيب سرخي مي
 آسمانتا از بهشت 
 .رانده شود



١٣♦   عباس معروفي 

 سبز يا آبي؟
 
 
 
 
 
 
 

 جا قبالً ها مرا هيچ
 جا نگذاشته بودي؟

 خوردي مثالً نداشتي آب مي
 ماندم توي ليوان؟

 خريدي يا نداشتي توتون مي
 روي ميز فروشنده گم شدم؟

 جا شود مرا هيچ مي
 جا نگذاري؟

 
@ 

 
 ياويزمت به آينه ماشينم؟ب

 خوران در خيالم كه تاب
 بچرخي

 ام خيال كنند ديوانهمردم 
 آيم؟ دارم به ديدار تو مي يا
 گذارمت توي جيبم؟ب
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 كه جاي امن باشي
 از سرما بلرزم
 دنبالت بگردم

 هام را بكنم توي جيبم؟ دست
 

@ 
 

 بندم هام را مي چشم
 كه خدا فكر كند خوابم

 .آيم توي بغلت مي
 يا نه

 .آيم از همان اول مي
 وقتي نگاه كرد

  .آورم براش زبان در مي
 

@ 
 

 !نوازش تنت با من
 كنم همه جا را شيار مي

 با سرانگشت
 خسته و اميدوار 

 نشينم بر سنگي كه منم مي
 دهم دستي براي پرندگان تكان مي

 و به احترام تو
 .دارم كاله از سر برمي



١۵♦   عباس معروفي 

 چقدر تنهايي كنار زمين
 افتم ياد تو مي

 !عشق من    
 

@ 
 

 من عشق توام
 چيز ديگري نيستم

 عاشق توام
 يز ديگري نيستمچ

 .نيستم، نباشي
 

@ 
 
 !نه

 كنم تو را با هيچ چيز عوض نمي
 .حتا با زندگي

 
@ 

 
 اسمارتيزهاي آبي را من خوردم

 هاش مال تو نارنجي
 كردم هاي سبز را من باز شكالت
 ...هاش براي تو نارنجي

 كردم ديوارهاي سنگي را من خراب
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 هاي دنيا خوبي
 ست كليدي نارنجي

 و من
 ام چوبي خانهپشت درهاي 

 :كنم نگاه مي دستت  به رنگ
 سبز يا آبي؟

 
@ 

 
 اينجور خوب است
 كه عاشقت باشم

  يا
 جور ديگري لباس بپوشم؟

 تو بگو
 سبز يا آبي؟

 
@ 

 
 اش كتاب همه حاال
 بينم  مي

 تو نيستي
 .رود دستم به كتاب نمي
 .افتد عشقبازي يادم مي

 
@ 

 



١٧♦   عباس معروفي 

 ها را  تمام جاده وقتي
 نمز مي بالده پياات به سوي خانه

 پشت پنجره خوابت بگيرد
 شوي  دلتنگ مي

 خواني؟ يا كتاب مي
 پرواز هم مثل شنا
 به جايي بند نيست

 دستم را بگير
 تو را ياد بگيرم 

 !منزيباي بانوي     
 

@ 
 

 هات شروع كنم  از شانه
 ؟هات برسم به دست

 هات بروم باال؟ يا از دست
 !يك وقت نگاهم نكني

 شوم دستپاچه مي
 .بوسم هات را مي لب

 
@ 

 
 كنم بزرگ مي هات را نوشته

 چسبانم به آينه مي
 كه به جاي خودم

 .تو لبخند بزني
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@ 
 

 من؟
 من با صداي نفس كشيدنت هم

 كنم عاشقي مي
 حتا اگر آرام و بي صدا

 و بروم هات خودم را بگذارم در دست
 از كنارت رد شوم حتا وقتي

 براي پرت نشدن حواست
 ...نمبوي تنت را پك بز

 
@ 

 
... 

 ام براي تو گذاشته اين سه تا نقطه را
 !عشق من         

 سانسور نيست، ةهميشه اينها نشان
 هزار حرف و تصوير و خاطره

 در آن خوابيده
 مثل من كه وقتي نگاهت كنم

 بينم تر نمي سه نقطه بيش
 تو

 من  
 و خدا   

 كه از ديوانگي 
 .سر به بيابان گذاشت



١٩♦   عباس معروفي 

 صورتي و برف
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ام حاال صورتي پوشيده
 ام و آماده      

 روم اما نمي
 بي تو

 .روم بهشت هم نمي
 

@ 
 

 هات را كه باز كني چشم
 بوسمت ديگر نمي

 كنم نگاهت ميفقط 
 !نه

 .كنم از اول شروع مي
 

@ 
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 چرخم، مي
 چرخم جوري توي بغلت مي

 كه شب نداند
 .كي بايد روز شود

 
@ 

 
 الزم هم نيست شعر بگويي

 حرف بزن، بخند، فقط باش
 .يعني شعر

 يا نه
 راه برو تو 

 .من نگاهت كنم
 

@ 
 

 نارنجي بپوشم
 آيي؟ مي

 
@ 

 
 ؟هات را ساده كنم معادلهخواهي مي

 حساب استداللي بلد نيستم
 جايي ديده بودم
 قشنگي بودنت
 .رياضي نيست



٢١♦   عباس معروفي 

@ 
 

 خوابم جوري در آغوشت مي
 كه خدا پيدام نكند

 خيال كند
 اشتباهي به تو

 .روح داده استدو تا 
 

@ 
 

 ات رفتم اگر از خانه
 پوشم كت نمي

 تا نگرانم شوي و دنبالم بگردي
 روم نبش خيابان بيست و پنج مي

 رستوران هاوانا
 كنار پنجره

 تماشاي برف
 شراب ناب

 و تو
 .آيي كه سراسيمه مي

 
@ 

 
 تا به حال

 الي يك عالمه كتاب
 اي؟ عشقبازي كرده
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 كنم ت مي جوري بوس
 !نه

 كشم ست ميجوري نف
 .ها بريزد كه كتاب

 
@ 

 
 همه راه رفتم امروز اين

 البد چراغ بوده
 برف بوده

  ...همه آدم و آن
 چرا نديدم؟

 چرا چيزي يادم نيست؟
 ام البد من هم بوده
 .ام گشته كه دنبال تو مي

 



٢٣♦   عباس معروفي 

 وقتي هستي
 
  

 
 
 
 
 

 كس زودتر از منهيچ 
 به روي تو  زند لبخند نمي
 !حتا بيداري

 
@ 

 
 داني تو مي

 ترسم از مرگ نميكه 
 فقط حيف است

 هزار سال بخوابم
 .و خواب تو را نبينم

 
@ 

 
 كس زودتر از من هيچ

 رسد هات نمي به باز شدن چشم
 .حتا خورشيد
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@ 
 

 وقتي نيستي
 گيرد بهانه مي

 دلم
 .شود تلخ مي
 سر راه

 يك چيز شيرين هم بخر
 .نان و يك چيز شيرين

 
@ 

 
 دوستت داشتم

 يا بوسم كردي؟
 

@ 
 

 ام در آينه گلي بر سينه
 و  صورتي مهربان

 .شكفت                    
 هام دست

 يادت نيست
  كجا حلقه شد؟

 
@ 



٢۵♦   عباس معروفي 

 كي از بغلم رفتي
 كه نفهميدم
ردم؟و از سرما م 

 
@ 

 
 چتر نداشتم

 قطره قطره در خودم
 .چكيدم مي

 
@ 

 
 ديگر دلم در تنم

 شود بند نمي
 !آقاي من   

 .به دادم برس
 

@ 
 

 داد مان نميبرف ا
 سوختي در تب مي

 مالفه را پس زدم
 داد نه برف امان مي

 .سفيد ةنه آن مالف
 

@ 
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 كنم  هام را صليب مي دست
 ايستم ميجلو ميزت 

 رو به زندگي
  و هر چيز سخت

 .كه تو را تهديد كند
 

@ 
 

 شوم مي مصلوب 
 با تاجي از گل
 اته و رد انگشت

 تنم را شيار شيار
 .كند ور مي شعله

 
@ 

 
 ك وقتي

 !اشتباهي مرا پاك نكني
 كن دستت بود هر وقت پاك

 .بگو از روي كاغذت بروم كنار
 

@ 
 

 وقتي هستي
 ام را هستي ةهم

 با لبم
 .هات گذارم روي شانه مي



٢٧♦   عباس معروفي 

@ 
 

 اگر روزي 
  جز شادي تو

 چيز ديگري ازت خواستم
 .به عشق من به دستانت شك كن

 
@ 

 
 وقتي هستي

 آورد نگاهم تاب نمي
 مثل رنگروحم 

 .دكن ه ميتنت شُرّ بر
 وقتي هستي

 كم نيست يهيچ چيز
 ترممن هم آدم

 ترعاشق
 خدا هم هست آن بيرون

 .ستمانده  جاي پاش بر برف
 !چقدر رقصيده بود آن شب

 
@ 

 
 كساني كه آن شب سرد تمام
 ها و مرغزار گريان ديدندپاي خدا را بر برفجا 
 !دانند كه اين آيات افسانه نيستمي
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 يوقتي نيست
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ميرم عاشقت باشم مي
 يا عاشقت نباشم؟

 
@ 

 
 بري مرا دانم كجا مي نمي

 آيم همراهت مي
 تا آخر راه
 پرسم  از تو و هيچ نمي

 .هرگز
 

@ 
 

 ميرم عاشقم باشي مي
 يا عاشقم نباشي؟



٢٩♦   عباس معروفي 

@ 
 

 اين كه عاشقي نيست
 كه شاعري نيست اين 
  ندفقيرها  واژه

 !گل قشنگم    
 به حساب من 

  نگذار
 !شوم فقيرگذار بي تو ن
 

@ 
 

 با تو عاشقي كنم
 يا زندگي؟

 
@ 

 
 در بوي نارنجي پيرهنت 

 خورم تاب مي
 شوم تاب مي بي

 گردم هات مي و  دنبال دست
 .هام در جيب

 ترسم گمت كرده باشم  مي
 در خيابان

 گردم به پشت سر وامي
 .كنم و از تنهايي خودم وحشت مي
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@ 
 

 بي تو زندگي كنم
 يا بميرم؟

 
@ 

 
 دانم تا كي دوستم داري نمي

 هرجا كه باشد
 باشد      

 هرجا تمام شد
 گذارم اسمش را مي
 .آخر خط من

 باشد؟
 

@ 
 

 بي تو زندگي كنم
 م؟ييا بگر

 
@ 

 
 همين كه باشي

 كنم همين كه نگاهت 
 و خرابمست 

 .تو ةآويزم به شان خودم را مي



٣١♦   عباس معروفي 

@ 
 

 با تو بميرم
 يا بخندم؟

 
@ 

 
 دزدم امشب اسبت را مي

 شوم  مي رام
 آرام

 .مبهوت عاشقي كردنت
 

@ 
 

 با تو
 اول كجاست؟

 با تو
 آخر كجاست؟

 بي تو
 اول و آخر كجاست؟

 
@ 

 
 ترسم از نداشتنت مي

 از دلتنگيت 
 از تباهي خودم
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 ترسم اش مي همه
 هااين عاشقانه

 .از خاطرت پاك شود
 

@ 
 

 : مي خواستم بپرسم
 سروش را كجا ديدي 

 كه رسوا نشدي
 تاب شد؟بيچنين  و قلمت

 
@ 

 
 صفت براي نام تو
 جواهر بدلي ست

 كنم ها را نفرين مي واژه
 كشم و آه مي
 آلود مه ةدر آين
 شوم تو مي پر از

 .بي چتر
 

@ 
 

 بودنت 
 بهترين اتفاق دنياست

 دانستي؟مي



٣٣♦   عباس معروفي 

@ 
 

 غمگين كه باشي
 ريزم فرو مي

 مثل اشك
 نه مثل ديوار شهر

 كه هر كس چيزي بر آن 
  .تبه يادگار نوشته اس

 
@ 

 
 تر مني تو بيش

 يا من تو؟
 بي تو  من

 يعني چي؟
 

@ 
 

 در آغوشت 
 خوانم زير لب ورد مي

 زنم و خدا را صدا مي
 زنم  آنقدر صدا مي

  :كه بگويي
 !جان دلم
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 دنياي رمان
 
 
 
 
 
 
 
 

 شود دلتنگي من تمام نمي
 همين كه فكر كنم

 من و تو 
 دو نفريم
 .شوم مي  دلتنگ

 
@ 

 
 چقدر دنياي رمان

 !شنگ است نيمه شبق
 توانستم مي كاش 
 هات را بگيرم دست

 هابگردانمت در آن شهرها و كوچه
 تو را بنويسمتوانستم كاش مي

 .بلد بودمهم كاش نقاشي 
 



٣۵♦   عباس معروفي 

@ 
 

 دوست داشتن تو
 ست زيباترين گلي ا
 .كه خدا آفريده

 گفته بودم؟
 

@ 
 

 انگيزي آنقدر شوق
 كنم مينكه سجده 

 تو را     
 !من بلندباالي     

 م شو محو تماشا مي
 .خيال كن از جنس آتشم

 
@ 

 
 دنيا كه بگذرم ةاز هم

 از آغوش تو
 پوشم  چشم نمي
 !آقاي من

 .پوشم نمي
 

@ 



هاي عاشقانه نامه  ♦ ٣۶ 

 لبخند بزن تو
  كنممن نگاهت مي
 تو حرف بزن
 ...نويسم من تو را مي

 همه شعر از اين
 شوم  سير كه نمي
 !شوم مست مي

 
@ 

 
 داشتم با خدا

 كردم ميل بازي ل دوقُقُ يك
 تا ديدمت

 ها را ريختم توي دامنش سنگ
 .دويدم به سوي تو

 
@ 

 
 توفان

 همه چيز را برده بود
 لبت را بوسيدم و 
 مالفه را كشيدم

 نسيمكه 
 ت را نبردخيال

 !بانوي من     



٣٧♦   عباس معروفي 

@ 
 

 حاال همه چيز
 جزيي از توست

 .زمين و آسمان و خدا
 

@ 
 

 مال من هات خورشيد و خنده
 من و نگاهم مال تو

 آويزم لم را به گردنت ميد
 .مال منهات هانهبهار و ب

 
@ 

 
 بگو هاتتوي شعر

 زندگي من با تو
 ؛عاشقانه است
 هات تو با دست

 .هام بوسه با من
 

@ 
 

 اگر خدا نيستي
 چرا تكي؟

 !من ةيگان



هاي عاشقانه نامه  ♦ ٣٨ 

 من و خورشيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آب؟
 بگو آب

 .من روي تنت باران ببوسم تا
 

@ 
 

 !برو
 خواهي برو هرجا كه مي

 اام
 .دورتر از يك نفس نرو

 
@ 



٣٩♦   عباس معروفي 

 آتش؟
 بگو آتش

 هام را من كف دست تا
 .ور كنم پوستت شعله بر
 

@ 
 

 كلمات را مثل گلبرگ
 زير پاي تو 
 كنم  فرش مي

 كه راه گم نكني
 .و بر كاغذم بماني

 
@ 

 
 رحم؟

 تو بگو رحم كن
 هات من خدا را بين نفس

 .اندازم به التماس مي
  

@ 
 

عشقبازي وقت 
 تها چشماز 

 بر صورتم 
 د يبار پولك آفتاب مي



هاي عاشقانه نامه  ♦ ۴٠ 

 !انگيزيچه قمار دل
 ختممن همة دلم را با

 .ها را تو  همة پولك
 

@ 
 

 ميرم از نديدنت هي مي
 به اميد ديدنت
 هي نو به نو

 .شوم زنده مي
 

@ 
 

 دهي بوي نارنج مي
 !عشق من     

 آيي بهار مي
 رسي؟ پاييز مي يا
 

@ 
 

 حاال كه در آغوش مني
 سايندفر ها مرا مي شب

 كه بودنت در دستانم
 از خيال به خاطره بدل شود

 و مرا در نبودنت 
 .تجزيه كنند



۴١♦   عباس معروفي 

@ 
 

 تنها يك ميز براي من بخر
 همين
 و نان،

 جوهرم كه تمام شد
 مرا هم ببر دلم باز شود

 در بازار پرندگان
 دراز بكش مبعد بيا روي ميز

 نويسم ببين چه داستاني مي
  سفيد  ةاز آن مالف
 .و اندام

 
@ 

 
 اي است خورشيد چه انتظار بيهوده

 كه تو را
 به دستانم

 !هديه نخواهد داد
 

@ 
 

 باز عاشقت شدم
 دادم داشتم آهنگي گوش مي
 .كه شبيه موهاي تو بود



هاي عاشقانه نامه  ♦ ۴٢ 

@ 
 

 مثل يك جعبه جواهر
 كه در بيابان 

 اند به دست آدم داده
 .دانم باهات چكار كنم نمي

 
@ 

 
 داند نمي هيچ كس

 كه چقدر خوشبختم
 هيچ كس

 هاي مرا دگمه
 باز نكرده بود

 جز تو
 كردي كه مي بستي و باز مي

 آستينت ةديدي دگم نمي
 شده بستهام  به يقه

 .هام و نگاهت بر لب
 دال يادم رفته بود يا ميم؟

 رودبوسيدن كه يادم نمي
 !من بانوي      

 



۴٣♦   عباس معروفي 

 يادت باشد
 

 
 
 
 
 
 
 

 هام سكوت دست
 باشد     

 هات دل دست پاسخي به دل
 .ر هوس لمس تنمد      

 پذيري از من؟ مي
 

@ 
 

 كردم كه عشق باور نمي
 .زباني اديبانه دارد

 دانستم ادب نمي
 كند عشق را اتو مي

 مثل پيرهني كه تو
 تنم كردي

 هام را بستي دگمه
 .تا به ديدار خودت بيايم



هاي عاشقانه نامه  ♦ ۴۴ 

@ 
 

 نه چيزي از من مانده
 نه سيبي

 هات كنم تا نذر چشم
 .هام نذر دلتنگي

 
@ 

 
 باران
 بارد تو را ميبوي 

 هات و ياد لب
 در ترنم صداي تو

 قطره قطره 
بر صورتم خورد ر ميس 

 شب هنيم در اين نم نم 
 راه رفتنت رادارم 

 .كنم از بر مي
 

@ 
 

 هات را  دست
 كه باز كني

 به هيچ جا بند نيستم
 كنم سقوط مي

  !آقاي من    



۴۵♦   عباس معروفي 

 بودن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و تو انگار كن 
 اي كه هرگز نبوده

 رگز و من ه
 به نبودن تو

 بودن را
 .ام چنين حقير نينگاشته

 
@ 

 
 با سرانگشت

 هام را ببوس لب
 و عشقبازي ستايشبگذار بين 
 آونگ شوم
 بشر ةدر خاطر



هاي عاشقانه نامه  ♦ ۴۶ 

 چون زنگ كليسا
 .در بلنداي هستي

 
@ 

 
 كنم  من به گريه التماس مي

 يا گريه به من؟
 

@ 
 

 اي و تو انگار كن از آغاز بوده
 مثل خدا

 اي و مرا آفريده
 .تا ستايشت كنم

 



۴٧♦   عباس معروفي 

 سيب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هر وقت دلتنگ تو باشم
 هام براي چشم
 .خورم سيب مي

 
@ 

 
 بوي تنت 
 گرداند مرا برمي

 به دوران پيش از خودم
 .يپيش از آن كه باش

 مگر پيش از تو
 وجود داشت؟ سيب هم

 
@ 



هاي عاشقانه نامه  ♦ ۴٨ 

 از صبح صدات كردم
 اصالً به روي خودم نياوردم و 

 .كه نيستي
 

@ 
 

  باشفقط 
 خدا ي ببين تا

 هاي تو با دست چگونه
 دآفرين ميمرا 

 .هر روز
 

@ 
 

 بدون تو 
 چيزي كه احتياج ندارم

 .خودم هستم
 

@ 
 

 هيچ دليلي وجود ندارد
  .كه عاشقت نباشم



۴٩♦   عباس معروفي 

 هاي قشنگ تو دست
 
 
 
 
 
 
 
 

 عشقم به تو
 خارج از تحمل خداست

 كنم؟ چه  بگو
 !آقاي من    
 

@ 
 

 حال آن مرد خوش به
 كه در زندگيش

 تو راه بروي
 خوش به حال مردي

 شيكه برا
 زباني كني تو شيرين

 خوش به حال مردي
 هاي قشنگ تو كه دست

 هاي پيرهنش را دگمه



هاي عاشقانه نامه  ♦ ۵٠ 

 ببندد، باز كند
 . هات به نجوايي بخندد تا لب

 !خوش به حال من
 

@ 
 

 هات مانده حسرت دست
 هام به چشم
 هام به خواب

 .هاي تنم به كش و قوس
 هات در حسرت دست

 .زنم پرپر مي    
 

@ 
 

 چقدر برات قصه بگويم
 چقدر ببوسمت
 نوازشت كنم

 موهات را نفس بكشم
 ...تا خوابت ببرد؟

 سير نگاهت كنم چقدر
 نگاهت كنم

 تا خوابم ببرد؟
 



۵١♦   عباس معروفي 

 اسم تو
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تا حاال كسي
 هاش را گذاشته توي جيب تو؟ انگشت

 اگر اين كار را بكنم
 هرقدر خيابان شلوغ باشد

 .شوم گم نمي
 

@ 
 

 خيال كردم
 ام من مرده

 و تو 
 .ديگر نيستي

 
@ 



هاي عاشقانه نامه  ♦ ۵٢ 

 
 اش را كسي كه بخواهد هستي

 با دلش خاموش كند
 سوزد؟ خودش هم ناگزير مي

 و اگر من بخواهم بسوزم
 چكار كنم؟ !ام آقاي تنهايي

 
@ 

 
 خيال كردم اسم تو

 بر پاكت پستي اگر نباشد
 يا خوابي

 .يا نامه در پستحانه گم شده
 

@ 
 

 كسي راتا به حال 
 تو ةبه انداز

 اي دوست داشته
 كه نخواهي خوابش را بياشوبي با صداي نفس؟

 

@ 
 

 كنم ديگر گمت نمي
 !عشق من     

 هر قدر خيابان شلوغ باشد
 .گيرم و آرام مي گيرم دستت را مي



۵٣♦   عباس معروفي 

 هر دو
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 مسلمان منِِ

 به اميد ديدنت
 .كنم در كليسا شمع روشن مي

 خواستي؟ همين را مي
 
@ 

 
 الزم نيست

 مرا دوست داشته باشي
 من تو را
 ي هردومان به اندازه

 .دوست دارم
 

@ 



هاي عاشقانه نامه  ♦ ۵۴ 

 كنم وقت تو را ترك نمي هيچ
 حتا اگر

 .توي اين دنيا نباشم
 
@ 

 
 !بانوي من
 هر وقت

 كنم به دوست داشتن فكر مي
 ابديت

 ها و تمامي شب
 با نام تو
 ام بر سينه

  .شود سنجاق مي
 
@ 

 
 ام ات شده داني از وقتي دلبسته مي

 همه جا
 دهد؟ بوي پرتقال و بهشت مي

 
@ 

 
 كنم هرچه مي

 سميچهار خط براي تو بنو
 ها نم واژهيب مي



۵۵♦   عباس معروفي 

 اند خاك برسر شده
 كنم هرچه مي

 چهار قدم بيايم
 هات برسم تا به دست
 .خمد زانوهام مي

 ام، كه فكر كني خسته نينه ا
 كه تاب راه رفتن نداشته باشم نينه ا
 نه

 ستن ايتا آخرش هم
 نگاهت
  .اندازد ام مي به لرزه



هاي عاشقانه نامه  ♦ ۵۶ 

 در خواب من
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هام با لب
 هات روي چشم

 ؟عالمت تعجب بگذارم
 كه هر وقت عالمت خطر ديد

 دلش بوسه بخواهد؟
 

@ 
 

 بوسمت مي
 شوم و ماه مي

 تو ةسين بر
 آويخته به زنجيري كه

 .هاي من است دست
 

@ 



۵٧♦   عباس معروفي 

 با خيالت
 كنم زندگي مي
 و با خودت

 .عاشقي
 

@ 
 
 شدم ش دو بار زاده ميكا

 يكي براي مردن 
 در آغوش تو     

 .يكي براي تماشاي عاشقي كردنت
 

@ 
 

 انتها همه دشت بي آن
 همه تپه سبز آن
 همه چشم خيس آن
 همه گل سرخ و سپيد و بنفش آن

 همه در خواب من بودند
 تا بفهمند نگاه من شيداتر است

 .تر يا صداي تو عاشق
 كرد و زمين در چرخش خود مكثي
 تا مزه مزه كردن اين لحظه

 لَختي به طول انجامد
 ...و دل من آرام گيرد

 انتها همه دشت بي آن



هاي عاشقانه نامه  ♦ ۵٨ 

 سبز ةهمه تپ آن
 همه چشم خيس آن
 همه گل سرخ و سپيد و بنفش آن

 سرد و زيبا
 آنجا مبهوت باد

 .همه در خواب من بودند
 

@ 
 

 كنم ديگر گمت نمي
 افتم وگرنه راه مي
 شهر به شهر

 زنم ها را مي زنگ خانه
 :پرسم و مي

 عشق من اينجاست؟
 



۵٩♦   عباس معروفي 

 با منطق رويا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اول پرتقال را توي بغلم
 كنم پرپر مي

 .بعد خدا را توي بغل تو
 اول پرتقال را

 گيرم هاي خودم مي دندان الي
 بعد آب پرتقال را

 .دهم توي دهن تو قورت مي
 م رااپرتقالي هاي اول دست

 هاي خودم مالم به لب مي
 م رااهاي پرتقالي عد لبب

 .كنم مي پاك  هاي تو روي لب
 هاي تميزت را اول دست

 كنم پرتقالي مي هام با لب



هاي عاشقانه نامه  ♦ ۶٠ 

 را ماهاي پرتقالي بعد دست
 .كنم هات تميز مي روي لب
 هام را با پوست پرتقال اول لب

 كنم خيس مي
 هام صورتت را با لب بعد

 ...كنم پرتقالي مي
 تا بوس شد؟ حاال چند

 
@ 

 
 ؟نهاترين گل خداييت تو
 ترين خداي تنها؟ قشنگ يا
 ...به من بگو      

  تر از تو اسم
 شناسم نمي

 !بانوي من    
 تر از توعشق
 .امنديده

 
@ 

 
 كجاي اين ذهن در به در

 جاي پاي تو نبود
 كه خاطرات حضور خودت را هم

 چال كردي؟



۶١♦   عباس معروفي 

 پر باز نكردم كجا در آغوشت
 م رايها كه تصوير نفس زدن

 ... بينم؟ ن تقويم نميدر اي
 ام مانده حاال من

 هاي باطله  بليت
 ،از سفري رويايي

 بوي تنت بر ورق ورق وجودم
 و صدات

 كنم كه التماسش مي
 .بر پوست دستم بنشيند

 كنم؟ چرا پيداش نمي
 

@ 
 

 ...اين منم
 ام رامنم كه زندگي

 امهاي تو شمردهبا قدم
 هاي توو تپش قلبم را با دست

 !ي ارديبهشتبانو      
 حتا اگر مرده باشم

 نباشم
 نوشته هاي من همه

 گويندبا تو سخن مي
 !عشق من      

 ندارمو  راهي نداشتم
 جز اينكه بلندباال بنويسم



هاي عاشقانه نامه  ♦ ۶٢ 

 زاللو  زيبا
 شبيه تو
 ماندگار

بر تنم اتندهرهمچون نگاه ب 
  همچون ترنم صدايت

 خوانيوقتي مرا مي
 ...اين تويي

 رود نيستصداي 
 همم با يزن حرف مي

 همه شنود و هياهو با آن
 عود نيستبوي 

 ...سوزد شهر مي
 هاي تو  چشم
 آورد؟ دود را تاب مي كجا

 !گل قشنگم     
 

@ 
 

 با منطق رويا
 اي در آغوش من خفته

 اي بينم كه خفته مي
 :گويد آيد و مي خدا مي

 كني؟ داري چكار مي
 :گويم خندم و مي بهش مي

 نفريم؟ ديدي باز نفهميدي كه ما دو



۶٣♦   عباس معروفي 

@ 
 

 ام به نگاهت راضي
 به صدات 
 به بودنت
 راه رفتنت

 ام آنقدر راضي
 ام را  هاي خوشبختي كه تكه
 كنم؛ پيدا مي

 يك سنجاق سر
 يك دگمه
 يك آينه

 يك پنجره
 و يك مرد

 كه در آغوش تو
 ...بيند خواب تو را مي

 
@ 

 
 اي كاش دلم را 

 كرديبه پيرهنت وصله مي
 !هاي هستياي تمام آينه

  تابيدن ةتشن
 .جشن طلوع چشمانت

 
@ 



هاي عاشقانه نامه  ♦ ۶۴ 

 ديدي؟
 ديدي در اين قمار چيزي عايدم نشد؟

 ديدي دلم را به تو باختم؟
 برم تو را  مي

 برم از اين شهر تو را مي
  .اينجا ديگر جاي نفس كشيدن نيست

 



۶۵♦   عباس معروفي 

 هاي خدا لباس
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !ترسم چقدر مي
 از اين كه بايد

 تو را به سوي گذشت زمان
 بدرقه كنم

 ...ترسم مي
 

@ 
 

   تكراري  خبرها همه
 ...ها همه عكس
 ...هاعنوان
 اند كرده  نفر را بارها اعدام  يك

 و باز او را
 برند دار مي ةجوخ  پاي



هاي عاشقانه نامه  ♦ ۶۶ 

  نويسيم مي  اعالميه ما
  امضا  و هر چه
   جايي  به  مان دست

 ...امضاها همه
 هاي تو اما دست

 شود هرگز تكرار نمي
 !منزيباي بانوي      
 

@ 
 

 هات را ببند چشم
 هام را بگير دست

 شايد از الي كتاب
 بيرون آمدم

 شايد
 .باز خنديدم در آغوش تو

 
@ 

 
 خواهم معذرت مي

 كه عاشقت نبودم
 ها ها و سال روزها و ماه
 .خواهم معذرت مي

 
@ 



۶٧♦   عباس معروفي 

 بوسمت،  مي
 بوسمت و مي

 يك بار 
 كه به خواب روم قبل از اين

 بوسمت مي
 .بار وقتي به خواب رفتم يك

 
@ 

 
 

 ايتو خوابيده
 آرام

 و من پشت پلك تو
 بارمآنقدر مي

 تا پنجره را باز كني
 هات را زير باران بگيريدست

 .و بخندي
 

@ 
 

 اگر قرار باشد
 هزار بار زندگي كنم

 هر هزار بار من
 .مال تو

 
@ 



هاي عاشقانه نامه  ♦ ۶٨ 

 شد تب و لرز تمام نمي
 مسته بودبرفي نش ةكنار پنجر

 و اين بستني را
 مردك مزه مزه مي

 گاه به تويك ن
  ...يك قاشق بستني

 .شد آب مي      
 

@ 
 

 هات را جوهري كن اول دست
 بيا سراغ تنم 

 بعد هم ببين
 هات را  دست

 .اي به كجاي تنم كشيده
 

@ 
 
 تو

 انتخاب من نبودي
 !عشق من     

 سرنوشتم بودي
  ماندنم ةتنها انگيز

 شلوغوانفساي در اين 
 .زندگي بي اعتباردر اين 

 



۶٩♦   عباس معروفي 

@ 
 

 خندند ام ميحتا موه
 زنم وقتي با تو حرف مي

 !آقاي من     
 "دانم نمي"حتا وقتي بگويم 

 .دهم عشق توست كه قورت مي
 

@ 
 

 تو 
 باران تنم كن

 مثل چترو 
 .هات بگير مرا زير پر چشم

 قطره قطرهبگذار 
 .كنم نگاهتو را 

 
@ 

 
 خواهي بروم مي

 هاي خدا را  لباس
 برات بدزدم؟



هاي عاشقانه نامه  ♦ ٧٠ 

 شك
 
 
 
 
 
 
 
 

 وقت از شك نخواهم گفت با تو هيچ
  از دلم مي گويم

 حيا  دلي كه بي
  چرخد جلو چشمانت برهنه مي

  و با هر نگاه تو
 پر اشكم ةخان وسط چشم

 .دهد شادي سر مي ةخند
 وفانتآن همه باد و 

 اگر آنجاست تا تو را گم كنم
  !آقاي من       

 لبخندي بزن تا در افق
 همچو خورشيد تا هميشه پيدا باشي

 اني؟د مي
 خوابم رو نمي از آن

 آيد گاه شب نمي كه با تو هيچ
 .با تو هميشه روزم



٧١♦   عباس معروفي 

@ 
 

 راه  ةهم
 باشداگر آتش و آب 

 خداحتا اگر 
  گل كوچكي در سراب باشد 

 اي تو ايستاده در مقصدش
 !شتهدختر ارديب     

 كجاي زمين فقط بگو
 ؟رسم به تو مي

 
@ 

 
 گويم يكريز به خودم مي
 ام تو را خواب ديده
 و تو هنگام خواب
 چرخي هي دور من مي

 دلتنگ 
 كنم نگاهت مي
 گذاري هام مي نگاه بر لب

 !عشق من :گويي و مي
 هام پرد توي چشم صداي تو مي

 و حلقه حلقه اشك 
 .گردد درونش مي

 
@ 



هاي عاشقانه نامه  ♦ ٧٢ 

 در خواب من
 فرشته نبودي 
 خودت بودي 

 اسطوره نبودي
 زن بودي

 زيبا و باشكوه
 در خواب من
  امعين بيداري

 رقصيديي كلمات ميالبهال
  :گفتمو  لبت را بوسيدم
 عزيزم همين جا بمان

 آتش
  .سوزد آتش نميبا 

 
@ 

 
 هام نريخته بود هنوز اشك

 خم شدي روي صورتم 
 .هام را نوشيدي و اشك

 !حاال تو خوابي آقاي من
 گويم؛ و من اينجا با خودم مي
 همين چند لحظه پيش

 گريه كردم
 !هام گم شد اشك چرا
 
 



٧٣♦   عباس معروفي 

 مثل نيلوفر آبي
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مرا با اين بالش و اين دو تا مالفه و اين سه تا شكالت
 هي؟ روي ميزت راه مي

 نويسي شود وقتي مي مي
 دست چپت توي دست من باشد؟

 اگر خوابم برد
 موقع رفتن

 !جا نگذاري مرا روي ميز
 .ميرم از دلتنگيت مي

 
@ 

 
 وقتي نيستي

 اي  خواهم بدانم چي پوشيده مي
 .هزار چيز ديگرو 



هاي عاشقانه نامه  ♦ ٧۴ 

@ 
 

 تو بگو
 چطور به خودم و خدا

 بپيچم كالفه
 تا بيايي؟

 
@ 

 
 هاي تو خنده

 بخشد ام را به من مي كودكي
 و آغوش تو

 آرامشي بهشتي
 هاي تو و دست

 ...اعتمادي كه به انسان دارم
 ترسم چقدر از نداشتنت مي

 !منباشكوه بانوي      
 

@ 
 

 دنيا را  ةحاضرم هم
 ساكت كنم

 .در آغوشم آرام بخوابيتا تو 
 حاال تب تنت را

 .ببوس مروي تن



٧۵♦   عباس معروفي 

@ 
 

 مثل بازي آب و خاك
 خواه لجوج و تمام

 به تنت بپيچم؟
 اي زالل  مثل بركه

 در آغوش زمين
 جايي براي خودم
 دست و پا كنم؟

 خب حاال مرا ببوس
 .مثل نيلوفر آبي

 
@ 

 
 .موهام خيس خيس است

 هاي تو؟ بپيچمش به انگشت
 .دانم نمي
 .خواهم بيايم توي بغلت مي

 با لباس بيايم؟
 .دانم نمي
 خواهم شروع كنم به بوسيدنت مي

 ...تا هميشه؟
 صبح كه چشم باز كنم

 موهام فرفري شده
 .دانم اين را مي        
 



هاي عاشقانه نامه  ♦ ٧۶ 

@ 
 

 هاي تو جاذبه
 شود تمام نمي

 من اما
 شوم در آغوشت تمام مي

 آيم و باز به دنيا مي
 خاطر دوباره ديدنت  به

 تولد مكرر با همين
 ...چرخم ميو  كنم بوسم و نگاه مي مي

 چند بار ديگر
 زمين دور خورشيد بچرخد

 ام؟ و من خيال كنم هنوز نچرخيده
 

@ 
 

 آنقدر آرام بوسيدمت
 كه خدا هم نفهميد

 .و خوابش برد
 .گشتم هات مي دنبال دست

 
@ 

 
 تو گم شده باشي

 مرا صندلي



٧٧♦   عباس معروفي 

 ...گرداند به تمدن باز نمي
 ام هگاهي خيال بود

مگاهي توه 
 دي تنهاگاهي تجرّ
 ها ميان آدم

 اي از خودم سايه
 تمام عمركه 

 .گشته دنبال تو مي
 

 



هاي عاشقانه نامه  ♦ ٧٨ 

 ينهآ
 
 
 
 
 
 

 ديدي؟
 هام ديدي با مالفه

 دنبالت دور خانه راه افتادم
 هر جا نشستي تا

 من بخوابم؟
 تر شدم؟  تاب ديدي با صدات بي

 نبودنت حاال ديگر
 يعني كسي
 بودن خود را

 .عزادار  است در زمين
 

@ 
 

 هر آينه
 چشمي پنهان دارد

 هر آينه
 كني به خود نگاه 



٧٩♦   عباس معروفي 

 در آينه
 فرستم برات بوس مي
 تا لبخندت را

 .هام بسپارم چشم ةبه حافظ
 

@ 
 

 !آقاي من
 عاشقي با من چنين كرده،

 يا اين بال را
 ام؟ عشق آورده من سرِ

 
@ 

 
 هر آينه وندر

 منم كه در انتظار اندامتاين 
 كشم آه مي

 لبخندبراي يك 
 كشي دستي به موهات مي و تو

 .با همان لبخند
 

@ 
 

 حاال ديگر 
 كنم عاشقي مي
 و زندگي



هاي عاشقانه نامه  ♦ ٨٠ 

 كند دارد تو را تماشا مي
 .در آغوش من

 
@ 

 
 هرگز اينهمه نور

 از قلبم عبور نكرده بود
 همه روشني هرگز اين

 !من ندويده بود قلم در
 در آينه يادم باشد
 كنم تماشارفتنت را 

 .ييآ كه مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٨١♦   عباس معروفي 

 هشتب
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ديگر  سيبي نمانده
 مننه براي 

 نه براي تو
 ...نه براي حوا و آدم

 !ببين
 هام را تواني چشم ديگر نمي

  .از دلتنگي باز كني
 

@ 
 

 مانده باشد حتا اگر يك سيب
 شوم مي رانده 

 ...سيب يا گندم؟
 اي هست هميشه بهانه

 بادام ةشكوف



هاي عاشقانه نامه  ♦ ٨٢ 

 هات غم چشم
 ارخنديدن ان 

 دليلهمه  و اين
 بدرخشم آغوشت دركه باز 

 !بانوي زيباي من
 ستهاي تو دست

 را سيبكه 
  .كند انگيز مي دل

 



٨٣♦   عباس معروفي 

 لبخند تو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 را "دوستت دارم"

 چرخانم در دستانم مي
 .از اين دست به آن دست

 پس چرا
 خواهم هروقت مي

 به دستت بدهم نيستي؟
 چرا اينجا نيستي

 را "دوستت دارم"تا 
 جنس خاك كنم،از 

 از جنس تنم،
 و با بوسه بپوشانمش بر تنت؟

 را "دوستت دارم"بگذار 
 از جنس نگاه كنم
 از جنس چشمانم
 .هاي تو بدوزم و تا صبح به نفس



هاي عاشقانه نامه  ♦ ٨۴ 

@ 
 

 تو نباشي 
 خورد؟ماندن به چه دردي مي

 به كدام شهر بروم 
 كه حضور غايبت

 ام نكندديوانه
  ...كدام موزه و پل و خيابان؟

 !ل قشنگمگ      
 به كجاي تنم دست بكشم

 كه رد انگشتانت بر آن نباشد؟
 چه لباسي بپوشم

 كه تو تنم نكرده باشي؟
 راستي 

 است بيهودهزيستن چه 
 .بي تو



٨۵♦   عباس معروفي 

 ها اسب
 
 
 
 
 
 
 

 آنچنان عاشقانه
 به تمام

 خواهمت خواست
 زير شود كه قلمت سربه

 تها و انگشت
 تن من بريزد بر 

 .ذهن زيباي تو را
 

@ 
 

 شم يا سرخز باسب
 چه فرقي دارد؟

 بالم و مي رويم مي
 صداي تو
 كند شراب را ناب مي

 مستي من
 شود تمام نمي

 .بريز



هاي عاشقانه نامه  ♦ ٨۶ 

@ 
 

 ام تا به ترديد آماده
 نفس بكشي

 و من
 بي بهانه به تنت

 .عشق ببافم
 

@ 
 

 ايستم كنار دريا مي
 و طلوع تو را 

 كشم انتظار مي
 با موج بلند 

 خيزم مي
 وش تودر آغ شوم ابر مي  بيايي

 .ريزم نيايي مي
 

@ 
 

 بار كه ديدمت بگذار اين
  كاري كنم تا ساعت ديواري

 برگردد به روز تولد تو
 خدا و

 .هاش پنهان شود پشت دست
 

@ 



٨٧♦   عباس معروفي 

 ها نبود حواسم اصالً به اسب
 هاي تو داشتم به چشم

 .كردم نگاه مي
 در خواب من
 آنهمه اسب

 .آمدند و رفتند و سكوت شد
 تو نبود هاي حواسم اصالً به چشم

 هات  داشتم به نفس
 دادم گوش مي
 در بيداري

 ديدم تو را خواب مي
 .حواسم اصالً به خودم نبود



هاي عاشقانه نامه  ♦ ٨٨ 

 هاي تماماً مخصوص واژه
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 بخواب تا نگاهت كنم
 و براي هر نفس تو

 ...به طعم  بنشانماي  بوسه
 .هرچه بخواهي

 
@ 

 
 نفسم به تو بند است

 .شود نباشي بند دلم پاره مي
 هات را پنجره كن تانگش

 و مرا صدا بزن
 .از پشت آنهمه چشم

 
@ 



٨٩♦   عباس معروفي 

 
 !بخواب آقاي من

 كشم چقدر خورشيد را انتظار مي
 .تا چشمانت را باز كني

 
@ 

 
 روم بند دلت راه مي بر

 بي ترس از افتادن
 .بي ترس از سقوط

 
@ 

 
 يادم بده

 تا من هم بگويم
 كه چگونه با جست و خيزهاي دلم

 آسايش را
 .ام انم گرفتهاز روح و رو

 
@ 

 
 گذارم پا مي عقلروي 

 بي هراس از بودن 
 و رقصم مي روي بند

 .كنمنام تو را تكرار مي
 رديگميباد موهام را به بازي 



هاي عاشقانه نامه  ♦ ٩٠ 

 تا بداني 
 هستم و از تماشاي تو

 .مستم
 

@ 
 

 !بخواب آقاي من
 كند خدا به من رحم مي

 !رحم نكن اماتو 
 

@ 
 

 و بودن
 استچه هراسناك 

 بي تو
 !عشق من

 
@ 

 
  لكنت دل من

  توي در دستان جاافتاده 
  شرابي شده است رنگ به رنگ

 .كه كلمه را چنين مست مي رقصاند
 ... با اين خداي تمامĤ مخصوص چه كنم؟

  .تو بگو



٩١♦   عباس معروفي 

 صداي خودنويس
 
 
 
 

 
 
 
 
 تاننشينم  كنار ميز مي

 كنم  و آنقدر شيطنت مي
 بيايد كه صداي همه چيز در
 ها صداي جاقلمي و قلم

 تان صداي خودنويس توي دست
 صداي كاغذها

 ميز صداي
 ...صداي هوا

 آن وقتي كه رسيده باشم توي بغلت
 .آمده صداي خدا هم در

 
@ 

 
 هاي ناب را عاشقانه

 سرايند  براي كسي مي
 اميد ةكه شعل



هاي عاشقانه نامه  ♦ ٩٢ 

 پت كند پت در چراغ انتظار
 و فانوس راه 

 به ديوار خاموش و آويخته باشد
 براي تو من اما
 آورم ميكم  واژه

 !بانوي من    
 .مشعر بلد نيست
 وقتي آمدي

 ...گويم هام مي با چشم
 هاي ناب را عاشقانه

 خوانند براي آدمي مي
 تا از رنگ كلمات

 خود را بيارايد
 هاش را و زيباترين لباس

 دبراي معشوق به تن كن
 من اما

 ...گذارم لباسي به تنت نمي
 هاي ناب را عاشقانه

 گويند  براي زني مي
 با عطر  كلمات كه

 آرام شود دل شبي
 من اما

 قرار ندارم
 .شبي آرام براي تو بسازم



٩٣♦   عباس معروفي 

 خاكي و آسماني 
 
 
 
 
 
 
 

 خواهم ات را مي دريا دريا مهرباني
 هام نه براي دست
 نه براي موهام
 نه براي تنم

 ها براي درخت   
 .تا بهار بيايد       
 

@ 
 

 كني و تو فكر مي
 زندگي

 ؟افتد چند بار اتفاق مي
 كني و تو فكر مي

  ؟افتد يك سيب چند بار مي
 تا نيوتن به سيب گاز بزند

 و بفهمد 
 بود چه شيرين مي

  توانستيم مي اگر



هاي عاشقانه نامه  ♦ ٩۴ 

 به آسمان سقوط كنيم؟
 چند بار؟

 
@ 

 
 استير

 هات درياي دست
 آبي زميني است؟

 داني مي
 سياه هم كه باشد

 .روشني زندگي من است
 

@ 
 

 كني و تو فكر مي
 من چند بار

 ...افتم؟ دامن تو ميبه 
 كنم من فكر مي

 تو از خاك نبوده ةجاذب
 از آسمان بوده
 از سيب نبوده

 هات بوده  از دست
 هات از خنده

 موهات    
 ات و نگاه برهنه      

 .ريخت كه بر تنم مي



٩۵♦   عباس معروفي 

 هاي تو دست
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هام را ببندم چقدر چشم
 هات را و حضور دست

 بر تنم نقاشي كنم؟
 !نترسم آقاي م مي
 هام ترسم دست مي

 .از دلتنگيت بميرد
 

@ 
 

 چقدر بي تو
 از خواب بپرم

 آب را سر بكشم ةشيش
 و چيزي از پنجره بپرسم؟

 چي بپرسم ديگر؟
 برد خواب مرا نمي

 .آورد تو را مي



هاي عاشقانه نامه  ♦ ٩۶ 

@ 
 

 حاال تو خوابي
 و حسرت نگاه كردنت

 .در دلم بيدار شده
 داني هميشه اينجور مي

 كنم خوابت مي
 ا كه بنشينم تو ر
 .سير نگاه كنم

 
@ 

 
 كنم وقتي به تو فكر مي

 شود سال من نو مي
 كنند توي قلبم توپ در مي

 نگ بلورو ماهي قرمز تُ
 زند پشتك مي
 .هات براي خنده

 
@ 

 
 !ببين

 !توي بغلم دلتنگيت را ببين
 باهاش چكار كنم؟

 



٩٧♦   عباس معروفي 

@ 
 

 طبل حلبي
 به گردنم آويخته است

 نقشه كف تهران را بي
 خوانم مي

 كند ميكف  تهران
 وقتي بشنود

 ...خوانم هنوز مي
 برد برلين در خاطراتت دست مي

 شوي گم مي با نقشه هم
 !بانوي من

 گردم هات مي و من دنبال دست
 .روي تنم

 
@ 

 
 كنم جوري عاشقي مي

 در آغوشت
 ور شويم كه هردو شعله
 مثل خورشيد

 چرخم دور كهكشاني و مي
 هاي تو كه دست
 .دهد سامانش 



هاي عاشقانه نامه  ♦ ٩٨ 

 !همه جوهر آن
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خواهم خدا مي
 هاي تو بين مرگ من و بوسه

 .شود گيج
 

@ 
 

 همه شراب يادت رفت آن
 كني قلبم را مشت 

 قطره قطره بچكاني
 در جامي كه دستت بود؟

 
@ 

 
 خواهم تو را مي

 جوري پرستش كنم



٩٩♦   عباس معروفي 

 كه خدا خودش را
 .از اول خلق كند

 
@ 

 
 يادت رفت  همه رنگ آن

 يكيش را تنت كني
 دد دستم؟دنبال دگمه نگر

 
@ 

 
 را خواهم خدا مي

 توي بغلت 
 .پرپر كنم

 
@ 

 
 همه خدا يادت رفت آن

 يك آدم هست
 براي ستايش تو؟

 
@ 

 
 خواهم موهام را  مي

 شانه نزنم



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١٠٠ 

 هات گير بيفتد انگشت
 .الي موهام

 
@ 

 
 همه جنگل يادت رفت آن

 در موهات گم شوم
 توي بغلت دنبالت بگردم

 نترسي يكوقت؟كه 
 

@ 
 

 اري كنمخواهم ك مي
 هاي تو كه خدا مرا ببرد توي لباس

 و تو
 من ةهاي پاره پار توي لباس

 .دنبال خودت بگردي
 

@ 
 

 همه جوهر  آن
 چرا يادم رفت

 ام را هاي جوهري دست
 ات بكشم؟ به زندگي

 
 



١٠١♦   عباس معروفي 

 زندگي من
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دانم چرا نمي
 روي سفر هر وقت مي
 زندگي من

 .شود گم مي
 

@ 
 

 دانستي  ميكاش 
 رفتنت را دوست دارمچقدر راه 

 آنقدر
 دور از چشم تو  كه جايي 

 اي  گرفته مه ةپشت پنجر
 نشينم  مي

 كف دستم  ةشيشه را به انداز
 ....كنم مي پاك



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١٠٢ 

 و جرعه جرعه 
 .نوشم راه رفتنت را مي

 
@ 

 
 شهر به شهر تنم

 فتح شده
 .با كلمات توست

 را ام  زندگي حاال
 تو ةقد و قوار

 .دوزم رم و ميب مي
 

@ 
 

 اي  مثل لحظه
 كه گفتي برام سيب بخر

 مثل نان و عسلي 
 كه به دهانت گذاشتم

 توجاي 
 مندر آغوش 

 شود تر مي امن
 با هر نگاهي

 لبخندي
 ...حرفي



١٠٣♦   عباس معروفي 

 خورشيد و ماه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من
 ابرهاي آسمان را ةهم

 كنم گريه مي
 تو
 خورشيدهاي خدا را ةهم

 !بتاب
 

@ 
 

 دانستم هر روز نمي
 هفت هشت ده بار

 شوم شق تو ميعا
 هر روز
  .دانستم نمي



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١٠۴ 

@ 
 

 آيي با خورشيد مي
 يا با ماه؟

 بگو در كدام افق
 .دنبالت بگردم

 
@ 

 
 دانستم از دلتنگيت نمي

 مدام كنمخواب را بهانه مي
 دانستم كه دلتنگيت نمي

 مدام مرا پرانداز خواب مي
 .دانستمنمي

 خواب بهانه است 
 ييايكه ب

  در بستري
 .كشد ميكه تو را نفس 

 
 



١٠۵♦   عباس معروفي 

 داني؟ مي
 
 
 
 
 
 
 
 

 داني كه آخرين بار مي
 نفسم در رويا بودي ةبه فاصل

 و حاال به وضوحِ بهشت
 هاي من؟ در دست

 
@ 

 
 يادم باشد به رسم مردمان مغلوب

 تاريخ فتح تو را بنويسم
 .كه ديگر جنگي در نگيرد

 
@ 

 
 داني  مي

 تنم نبودنت را
 كند؟ گريه مي



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١٠۶ 

@ 
 

 نويسم پيكرت را نمي
 تراشم با دست مي

 دهم و آنقدر صيقلش مي
 .كه چيزي بندش نشود

 
@ 

 
 اگر نباشي

 كشم آنقدر نفس نمي
 كه بگويم

 آتش در نبود هوا
 .شود نيست مي

 
@ 

 
 دم صبح خواب ديدم

 خريدي داشتي از درخت چيزي مي
 كه تنم كنم
 و من در آب

 منتظر بودم لباسم را بياوري
 هات را تا بوي دست
 .نفس بكشم

 



١٠٧♦   عباس معروفي 

 امسالعيد 
 
 
 
 

 
 
 
 

 سردم است
 .و تو نيستي

 مثل عكس ماه
 م رايها چشم ةكاس

 از حضور لبخندت
 .كنم لبريز مي

 هاي من؟ لبخندت مال چشم
 

@ 
 

 شود اين سربازي هم تمام مي
 !بانوي من       

 صبح كه بيدار شدم
 نگاهم روي پنجره ماند
 امروز منتظر تو بودم

 .مثل ديروز



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١٠٨ 

@ 
 

 ترم شقدانم از دلتنگي عا نمي
 يا از عاشقي

 !تر دلتنگ    
 دانم  فقط مي

 در آغوش مني
 بي آنكه باشي    

 اي و رفته
  .بي آنكه نباشي    
 

@ 
 

 عيد امسال هم
 توانم تنهايي سوت بزنم مي

 همين كه بدانم هستي
 بينم آسمان را پر از پرنده مي

 .با لبخند
 

@ 
 

 ام تشنه
 .و تو نيستي

 مثل آب باران
 گودي كمرم را



١٠٩♦   عباس معروفي 

 هات ا نوازش دستب
 كنم پر مي

 نبودنت سالي تا از خشك
 .همرَزنده بِ
 هات مال كمر من؟ دست

 
@ 

 
 از اين تنهايي هزارساله

 .ام خسته       
 ام از بس تنهايي غذا خورده

 گذارم اي نان به دهن مي تا لقمه
 شود باران شروع مي
 و من چتر ندارم

 .تو را دارم
 داني؟ ميولي 
 آيد ميداني چرا بند ن مي

 اين باران؟
 .خدا از خجالت آب شده

 



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١١٠ 

 خواني مراسم كتاب
 
 

 
 
 
 
 
 

 هات تنم را بكشم به لب
 سوزم مي

 شوم؟ يا آب مي
 

@ 
 

 بگذار برات كتاب بخوانم
 بنشين اينجا

 هات كتاب را بگير توي دست
 .ورق بزن

 كنم دستم را دورت حلقه مي
 ات  از باالي شانه

 كتاب     
 كشم نفس مي     
 الي موهات     

 .ورق بزن



١١١♦   عباس معروفي 

@ 
 

 ت گفتم اگر توي گوش
 دوستت دارم

 و فرار كردم چي؟
 

@ 
 

 هاي كودكي از پله
 آيم باال مي
 خندان

 خوري در تنهايي من تاب مي
 شوم عاشقت مي

 .كند نگاهت مرا مرد مي
 

@ 
 

 ام را  دلتنگي
 به كي بگويم وقتي نيستي؟

 تا كجا راه بروم تا تمام شوم؟
 ...مثل يك جاده

 نيستي تو
 كنم من هم عادت نمي

 !آقاي من    
 .همين



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١١٢ 

@ 
 

 ببينمتا كتاب را باال بگير 
 گاهي هم برگرد بوسم كن
 حواست به داستان هست؟

 ، نه
 .بيا از اول شروع كنيم

 



١١٣♦   عباس معروفي 

 گفته بودم؟
 
 
 
 
 
 

 زير باران بودم؟تا ديروقت گفته بودم 
 .ترسيدم گمت كرده باشم

 كاش خيالت
 !شد كنار من بند مي

 
@ 

 
 ادم باشدي

 هات بگيرم عكسي از چشم
 .براي زماني كه خوابم

 
@ 

 
 گفته بودم باش

 تا معني معجزه را ببيني؟
 بودنت
 اي معجزه

 .باالتر از طاقت من است



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١١۴ 

@ 
 

 تر هرگز كاري شگفت
 ام از كشف تو نداشته
 گونه هرگز چيزي مرا اين

 شاد نكرده بود
 لبخندتطلوع كه در تأللو 
 .ماه شدم

 
@ 

 
 چنان دوستت خواهم داشت گفته بودم

 كه معني دوست داشتن را
 عوض كنند؟

 
@ 

 
 خواب ديدم

 كشيدي كوهي از ماهي به تور مي
 گاهي به اين انگشت

 گاهي به آن شانه
 گرفتي از هوا مي  كنان پروانه رقص

 دويد هات مي موج در ساق
  و آسمان

 .هاي ايمان بود  پر از پولك



١١۵♦   عباس معروفي 

 معجزه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 را به تنم هام شود لباس مي
 آتش بزني
 هات را و من لباس

 به تنت آب كنم؟
 

@ 
 

 نگذار بروم
 ايبهانه ،به ترفندي

 رفتن را عقب بينداز
 تو كه بلدي

 كن سحرم
 كن  مسنگ

 .تماشاگر تو اينجانشسته 



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١١۶ 

@ 
 

 تا به حال مرا
 تخودهاي  زير نفس

 هتشگگم
 ديده بودي؟

 
@ 

  
 ،ست خواب معجزه ا

 گذارم هم مي تا چشم بر
 رسي راه مي از

 با همان لبخند
 اي و تو معجزه

 كنم تا چشم باز مي
 اي برابرم نشسته
 .با همان لبخند

 
@ 

 
 هام داشته ةهم

 هات شده نداشتن دست
 من ةهم

 يعني نبودن تو
 ...هات دست



١١٧♦   عباس معروفي 

 !هات را از تنم برنداري يكوقت دست
  مثل نيستي

 .تنم شود دود مي
 هام نفس ةداني هم مي

 چي؟ منتظر تو بودن يعني
 

@ 
 

 گذارم كف دستم موسيقي مي
 كنم برات فوت مي

 برو كنار پنجره
 آمدن مرا تماشا كن

 مثل باران بهار
 از كنار دلتنگي

 !بارم بانوي من اريب مي
 هام مثل اشك
 هاي كوچولو مثل نت

 .توخيس مثل نگاه 
 

@ 
 

 من عاشق پرستش توام
 و خودت هم
 داني اين را نمي
 !آقاي من

 



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١١٨ 

@ 
 

 پس چرا نيستي؟
 كجا دنبالت بگردم

 شب؟ در اين نيمه
 چرخمچرخم و ميميدر آغوشت باز 
  حاال

 .خودم هم نيستم
 

@ 
 

 اي تا حاال مرا ديده
 هام لب
 دار و دودل تب
 !نه

 تنت؟ ةهزاردلِ بوسيدنِ نقطه نقط
 
 



١١٩♦   عباس معروفي 

 شود؟ نمي
 
 
 
 
 
 

 ام جا نشسته همين
 پشت اين در

 آيي؟ از پنجره كه نمي
 شوي وارد مي جا از همين

 دانم كي نمي
 جا اما روزي از همين

 آيي مي
 و من تا همان روز

 نشينم اينجا مي
 .جا همين

 
@ 

 
 كند چه فرقي مي
 كجا باشم؟

 من كه جز تو
 .بينم چيزي نمي



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١٢٠ 

@ 
 

 هات خيال دست
 تنم را

 از من گرفته است
 گفته بودم؟

 
@ 

 
 برم تو را مي

 در شهري بزرگ
 در ميداني قشنگ

 نروي ديوار چي
 ...وسط ميدان سرخ مسكو

 ، نه
 يك جاي با شكوه

 اي كه روزي روبروي كافه
 همينگوي شراب نوشيد

 يا رستوراني كه زوال
 پول نداشت غذا بخورد

 ...كافكا ةيا خان
 در نيويورك خواهي وسط چهارراهي مي

 باز عاشقت شوم؟
 

@ 



١٢١♦   عباس معروفي 

 هام را لباس شود نمي
 همينجور كه تنم است

 بپوشانم به تن تو؟
 هات را سو لبا

 همينجور كه تنت است 
 بپوشم به تنم؟

 ها گير بيفتيم شود جوري توي لباس مي
 كه براي بيرون آمدن

 اي جز عشقبازي نباشد؟ چاره
 شود از هر طرف بچرخم نمي
 هاي تو برابرم باشد؟ لب
 شود از هر طرف بيايي مي

 هام ببوسمت؟ با چشم
 

@ 
 

 و تو مست خوابي
 !عشق من

 چرخم و باز مي چرخم مي
 هات را باز كردي شايد چشم

 شايد حواست نبود
 آلود خواب

 .بوسم كرديباز 
 

@ 



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١٢٢ 

 بوسمت باز صورتي مي
 با طعم پرتقالي

 تو به هر رنگي خواستي
 ...نفس بكش

 رنگ خدا خوب است؟
 يا رنگ ديگري نوازشت كنم؟

 



١٢٣♦   عباس معروفي 

 در و پنجره
 
 
 
 
 
 
 
 هام چشم

 براي همه جا 
 سازد در و پنجره مي

 .شايد بيايي
 

@ 
 

 هات باشم عاشق چشم
 دهي از در راهم مي

 يا از پنجره بيايم؟
 

@ 
 

 هام را بر صورت پنجره كف دست
 ....كنم سرد مي
 كشم هات چشم مي بر كلمه



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١٢۴ 

 چرخانم بوي تنت را در ذهنم مي
 .كه چيزي نبينم ديگر
 براي بودنت چه كنم

 آقاي من؟    
 

@ 
 

 ام و حاال باز برگشته
 ندبين مرا نمي

 .روم ر اتاق راه ميمثل سايه د
 روم و مي

 .كه دنبال تو بگردم
 تو دوريِ

 !دهد چقدر قبر مي ةمز
 اين گلدان هم پژمرد
 .كسي آبش نداده بود

 
@ 

 
 هام بود هات توي دست دست

 ...و بيدار شدم
 خواهم مي

 .هام را ببندم باز چشم
 

@ 



١٢۵♦   عباس معروفي 

 آيي سراسيمه مي
 سپاري  خودت را مي

 .منذهن هاي  به دست
 ...م؟كن هبا تنت چ
 زنم پلك مي

 .شوم و به سقف خيره مي
 كنم؟ هبا نبودنت چ

 



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١٢۶ 

 برگ زيتون
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 با بودنت
 خدا هم هست

 شچرخد به دور خورشيد و زمين مي
 .كه تويي

 
@ 

 
 دوستت دارم
 تا ابد مال تو

 باهاش نان بخر
 باهاش دور بزن در ميدان شهر

 .مثل پالك بينداز به گردنت
 پالك جنگ؟

 ي چيست؟دان مي... جنگ



١٢٧♦   عباس معروفي 

 هشت سال به گردنت بياويزم
 شوي؟ از من خسته مي
 پالك جنگ نه

 گل ميخك
 برگ زيتون

 ...موهات ةگوش
 دوستت دارم
 تا ابد مال تو

 باهاش ستاره رصد كن
 .باهاش برام نامه بنويس

 
@ 

 
 ؟ميكن دنيا را خاموش ةهم آيي مي
 بعد و 

 اش را روشن كني؟ تو همه
 آيي خورشيد را اصالً مي

 ميخدا پس بفرستبراي 
 ست؟ ببيني كه حضورت كافي و تو

 
@ 

 
 هرجا باشي

 براي ديدن تو
 شهر به شهر خواهم آمد
 .بيفتم آنقدر كه از پرتگاه زندگي



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١٢٨ 

@ 
 

 !هات دست
 .هات را از من نگير دست

 وقتي شيفته در روياهام
 گردم دنبال تو مي

 شود مي روچيزي ته دلم زير و 
 سرم را و 

 .گيرم توي بغلم مي
 ف كه نيستيحي

 حيف كه براي من
 !تواني روشن كني شمع هم نمي

 
@ 

 
 فرقي دارد كجا باشم؟

 خندان در آينه
 ...كنار پنجره تيا منتظر

 هر جا كه باشي
 در آغوش مني

 .دانيخودت هم اين را مي



١٢٩♦   عباس معروفي 

 خاطرات من
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها را بردار يك دقيقه اين ورق
 يك شكالت پيدا شداآلن شايد 
 هم بگير تاستاتور  را اين

 .اين ماوس هم يك كوچولو دستت باشد
 را بر دارم؟ ها شود اين ورق مي

 از كجا معلوم؟
 ...زيرش شايد هفت تا اسمارتيز باشد

 شود توي اين كشو را هم بگردم؟ مي
  زانوهات؟ بنشينم اينجا روي

 ...توانم ببينم توي اين اگر اينجور ننشينم كه نمي
 رمان بنويسيد شما

 ندارم كهكاري به شما 
 ...گردم من دارم دنبال شكالت مي

 ديدي چي شد؟
 باز نفهميدم بوس سوم هستم يا چهارم

 .ببوسمت حاال بايد از نو



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١٣٠ 

@ 
 

 برم در خاطراتم دست مي
 كنم كاري مي
  كه از اول

 باشي
  .عشق را شناختم ةواژاز روزي كه 

 
@ 

 
 چي؟

 چي بايد بگويم؟
 بگويم دوستت دارم؟

 بگويم كاش اينجا بودي
 هام بازند يا بسته؟ نفهمم كه چشم تا من

 بگويم نبودنت
 كند؟ ذره ذره مرا تمام مي

 
@ 

 
 البد خواب بودم كه رفتي

  چقدر نبودنت
  اينجور كند پريشان مي
 خاطرات مرا

 پرده را كنار بزنم  اگر
 در قاب پنجره



١٣١♦   عباس معروفي 

 ؟شوي كم پيدا مي كم
 آمدنت

 مثل طلوع خورشيد
 ست تماشايي
 !بانوي من

 
@ 

 
 قط از پشت پنجرهتو ف

 سرك بكش
 شوم تاب ميبي تا ببيني چطور

 مكنمي پرواز  تمام راه
  ها را سه تا يكي پله
 كنم مي باز پر

 خيالم زودتر از من خدا كند
 .تو را نبيند

 
@ 

 
 كنم در خاطراتم دستكاري مي

 چندي هر به
 هرجا دلم تنگ شد

 تو را 
 .سازم مياز اول 

 
@ 



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١٣٢ 

 بندم هام را كه مي چشم
 ز اينجاييبا

 همين روبروي من
 اي به ساكتي خدا نشسته

 كنم هام را كه باز مي چشم
 اتاقم از نو
 تو شود بي متولد مي

 بيند  حتماً اين اتاق مرا خواب مي
 !بي تو

 
@ 

 
 كنم؟ در خاطراتم دستكاري خواهي مي

  باز بروم سربازي
 كنم؟ از صفر شروع 

 روم سربازي بار براي تو مي اين
 كنم پادگان فرار مي بار از اين

 .شود سرنوشتم عوض مي
 

@ 
 

 ام چطور من كه هنوز نگفته
 هام و چشم با خيالت

 و اين اتاق نارنجي
 !سازم خانه مي

  ام؟ گفته



١٣٣♦   عباس معروفي 

@ 
 

 دويدم نداشتم در تو مي
 به تو رسيدم؟

 را نداشتم باز خاطراتم 
 زدمورق مي

 قطاري مرا پياده كرد
 كه تو سوار شدي؟

 
@ 

 
 ي با كتابساز هي خانه مي

 و من 
 .ريزم ها را مي هي كتاب

 
@ 

 
 آيم ات ميهرگاه به خانه

 همراه بستنِ در
 در آغوشم 

 شويآب مي
 .همين شادي مرا خواهد كشت

 
@ 

 



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١٣۴ 

 تو را من
 بوسم صورتي مي

 تو مرا سبز و آبي بباف
 يك رج سبز
 يك رج آبي

 يا هر رنگي دوست داري
 اگر خواستي

 .همه را نارنجي بزن
 



١٣۵♦   عباس معروفي 

 رقص 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ذره ذره در آغوشت جا بگيرم؟
 تو را مزه مزه كنم؟
 ذره ذره ببوسمت؟

 هات را لباس
 ذره ذره

 به باد بدهم؟
 ات چه كنم با دلتنگي
 !آقاي من

 
@ 

 
 بيا با اين آهنگ برقصيم

 كاريت نباشد به حركت پا
 !بانوي من      

 خدا نشسته آنجا



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١٣۶ 

 كند نگاه مي
 هاي تو  به پيچش دست

 به پاهاي من
 تنها نشسته آنجا

 اتشادي مبهوت
 كنم من پا عوض مي

  مال من؟ هات ش دستچرخ: گويممي
 .يخندميتو 

 
@ 

 
 و حاال كه ديگر 

  "تو"را از  "من"
 ،دهمتشخيص نمي
 هاي دنيا را و همه خوبي
 خوانم؛با نام تو مي

 كند ديگر چه فرقي مي
 !هاي دنيا چه باشد؟جواب سوال

 .سالم
 
 
 
 
 
 
 



١٣٧♦   عباس معروفي 

 ها عاشقانه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جوري فرار كنم چه
 كه مرا بگيري؟

 جوري بجنگم  چه
 ؟ت شومتا اسير

 
@ 

 
 "بوسم داشته باش"اگر بگويي 

 را "بوست دارم"آتش 
 برم به تاالر لغات نمي

 كنم  تقديم مي مردمبه 
 پيش از جنگ 

 .حتا اگر به كوه قفقاز زنجير شوم
 

@ 



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١٣٨ 

 به جاي پيرهن
 .كنم ام را تنت مي زندگي

 
@ 

 
 واژگانم ةدلم را گوش

 زنم گره مي
 .همين

 
@ 

 
 ام تو به جانِ آويخته

 بوسه بزن
 .تا دستان زندگي خط بخورد

 
@ 

 
 آيد بند نمي اين باران

 كشم آه ميهي 
 .كنم و به آسمان فوت مي

 
@ 

 
 هرچيز را هم

 كه تقصير من بيندازي
 عاشق شدن من
 .تقصير توست



١٣٩♦   عباس معروفي 

 يك گل براي تو
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كند گريه مي خدا در تاريكي
 و من

 از دلتنگي تو
 .شوم تمام مي

 
@ 

 
 يبود كجا ايستاده
 ات كه از دوري
 هالل شدم؟

 
@ 



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١۴٠ 

 هام دست
 دست خودم نبود

 راه افتاد روي تنت
 ...هام چشم

 هات يادم نمانده نگاهم روي لب
 .يادم نماندههيچ 

 
@ 

 
 حاال

 ام  گرفته با عقل آتش
 كني؟ چه مي

 



١۴١♦   عباس معروفي 

 راه
 
 
 
 
 
 
 

 غربت من
 .نبودن تو شده

 شايد چون هميشه در سفرم
 هام گم شده كلمه

 .اينجا و آنجا
 ماندهام نميچيزي در دست
 .براي نوشتن 

 ها همه شايد هم اين
 نه ي ست تاابهانه
  يام با خبر شواز دلتنگي تو

 .هامنه دست
  

@ 
 

 همه چيز را مثل موهات
 به باد بسپار

 .دلت را به من



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١۴٢ 

 !يادت نرود مال مني
 امبانِ روزهاي شوربختيمهر

 هاي نو به نو اين رنگ
 هاي ويرانگر اين جنگ
 هاي مرگ و زندگي اين سنگ

  همه
 كنند حواس آدم را پرت مي

 از اسب
 ترسم مي

 كند سنگمرا  نگاهت
 يادم برود مال مني ترسم مي

 در آغوشت بگويم
 آيي؟ كي مي
 كجا؟ بپرسي

 .با اسب و من بگويم



١۴٣♦   عباس معروفي 

 خدا نگهدار
 
 
 
 
 
 

 ميرم اشي مياگر نب
 يعني چقدر دوست داشتن؟

 
@ 

 
 شايد اگر كفشي وجود نداشت

 نشستم اي مي گوشه
 افتادم و با خيالم راه مي
 در كوچه باغت
 .كه هالك نشوم

 
@ 

 
 دم صبح خواب ديدم همه جا را آب گرفته

 .خواهم فرار كنم و من مي
 گشتم دنبال صداي تو مي

 .كه با خودم ببرم



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١۴۴ 

 در راه گفتم
 ي سهم كوچكي از صداي تونخواه برا

 .اينقدر دلم بلرزد
 كجايي؟

 
@ 

 
 آدم اين غريبي را

 كشد مثل پاهاش با خودش مي
 ...برد و مي

 
@ 

 
 اگر با خيالت در تب بسوزم

 با خودت آقاي من 
 ورم؟ تا كجا شعله

 
@ 

 
 كرد قلبم درد مي

 دوباره رفتم دكتر
 هام بايد اليروبي شود گفت كه رگ

 ارد؟اين كه ترس ندارد، د
 كنند رود را هم اليروبي مي

  .خدا نگهدار



١۴۵♦   عباس معروفي 

 ها نامه
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؟داني مي
 نويسم وقتي برات نامه مي
 خوانم يك دور آن را مي

 ها جمله ةتا ببينم هم
 با تو نوشته شده يا شما

 غوطه خوردن و چقدر از اين
 بين تو و شما

 .برم لذت مي
 

@ 
 

 هات كدام از نامه هيچ
 رسد به دستم نمي

 است كه معلوالن ه سال
 كنند پست را اداره مي ةادار
 گذرند بين مي ها از زير ذره نامه



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١۴۶ 

 تا نام من و
 ياد تو پاك شود
 شوم سخت تنها مي
 .كنم خودم را بغل مي

 
@ 

 
 اي تا به حال ديده

 كسي به راهزن خود
 ؟عاشق شود
 !آقاي من

 !تماشا كنباش و  مراهزن
 

@ 
 

 آيي هام مي از ميان نفس
 روي ميزم

 رقصي و بالي كلمات ميال
 برم الي موهات هروقت دست مي

 ام گردي توي سينه برمي
 درخشيدر نبضم مي

 در جوهر  سبزي افتي راه مي
 كه تو را

 .نويسد براي تو مي
 

@ 



١۴٧♦   عباس معروفي 

 ات خواهم با خنده مي
 راضي باشم از سهمي

 .كه در جهان دارم
 

@ 
 

 هات كدام از نامه هيچ
 رسد به دستم نمي

 !بانوي من     
 !هاست يادت رفته الس
 
 



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١۴٨ 

 هات دست
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هات مال من؟ دست
 هاي من بنويس با دست
 هاي من غذا بخور با دست
 هاي من موهات را مرتب كن با دست
 هاي من به زندگي فرمان بده با دست

 هات را فقط دست
 !از تنم بر ندار

 
@ 

 
 برو

 از اينجا برو
 فقط يك بار برگرد و نگاهم كن

 كوتاه
 .ستي باز هم برواگر توان



١۴٩♦   عباس معروفي 

@ 
 

 گردم همه جا دنبالت مي
 هاي غريبه حتا در ذهن آدم

 كنند كه از كنارم عبور مي
 بينند و مرا نمي

  ؟پس كجايي
 !آقاي من    

 چرا همه جا هستي
 بينم؟ تو را نمي و من

 

@ 
 

 گذري شود وقتي از كنارم مي مي
 هم بريزي هموهام را ب
 شان كني؟ بعد مرتب
 كني؟نميبوسم  پس چرا

 
@ 

 
 تنم مال تو

 بوسم نكن ببين
 هات چگونه براي لب

 كند تنم گريه مي
 هات مال من؟ نفس

 

@ 



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١۵٠ 

 راه برو
 بگذار تماشا كنم تو را

 راه نرو، نه
 ترسم پلك بزنم مي

 .ديگر نباشي
 

@ 
 

 شود اسمارتيزهاي رنگي را مي
 ات بريزم توي يقه

 شان بگردم؟ بعد دنبال
 !نگذار گمت كنم خدابه تو را 

 
@ 

 
 !چقدر دنيا ناامن شده

 هات را بگذار دست
 هام پنهان كنم توي جيب

 ات را قورت بدهم بگذار قشنگي
  دنيا ناامن شده

 !بانوي من    
 

@ 
 تو نباشي

 كنم آنقدر گريه مي
 ت كنديكه خدا دنبالت بگردد و دعوا
 .آورم بعد خودم براش زبان در مي



١۵١♦   عباس معروفي 

 بدون رنگ
 
 
 

 
 
 
 
 

 خيال خوابيدن در آغوشت
 ا حتا صداتي
 !آقاي من    

 در آغوش صدات هم
 توانم بخوابم مي

 دنيا را ةو هم
 .مال خودم بدانم

 
@ 

 
 اي  حاال پرواز كرده

  بر بال فرشتگان نشسته
 اي؟ بسته پروانه پيله

 !نه، عقاب من
 !نقاب من سوار بي تك

 



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١۵٢ 

@ 
 

 اين منم
 ام كه گمشده

 يا تويي
 شوي؟ كه پيدا نمي

 
@ 

 
 اهدخودلم صدات را مي
 خواهدبوي موهات را مي

 وقتي خوابي
 هاي معصومپشت آن پلك
 خواهدت را ميهاآرامش نفس

 اينجا در غيبت تو
 برمسرم را در لباست فرو مي

  گيرممينو آرام 
 ؟!كجاست گل من هاتدست

 .خواهدهات را ميدلم دست
 

  



١۵٣♦   عباس معروفي 

 انتظار
 
 
 
 
 
 
 
 

 دانستستاره نمي
 به افق تو يا من؟
 ،به افق تا برآمد ده بوستاره گيج شد
 تو آنجا بودي 
 .مخورشيدي تما

 
@ 

 
 امروز خودم را

 ام آراسته
 آيي گفتي كه ظهر مي
 يادم رفت بپرسم
 به افق تو يا من؟

 و تو يادت رفت بگويي
 فردا يا روزي ديگر

 كند؟ چه فرقي مي



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١۵۴ 

 ام خودم را آراسته
 عطرزده و منتظر

  .با لباسي كه خودت تنم كردي
 

@ 
 

 سوخته ةارسراغ ست
 در اين كهكشان

 از كه بگيرم؟
 از بوي عطر؟



١۵۵♦   عباس معروفي 

 شدرخش
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شومققنوس مي
  هامدلهره تمامبا 

 ر گرفتن از ناگهان گُ
 و ذره ذره 

 از دل خاكستر بر آمدن
 .بگذار در آغوشت بمانم

 
@ 

 
 درخشم با تومي
 در تودرخشم مي

 هام نگاه كن  به چشم
 ؟وري شعله اين تويي كه

 ه در آتشتيا منم ك
  زنم؟پرپر مي



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١۵۶ 

@ 
 

 به ديوار هم تكيه نكن
 خداي من باش

 بندگانت حسادت كنم ةبگذار به هم
 به ماه و خورشيد و ستارگان و زمين

 بگذار بسوزم
 آنقدر بسوزم

 .كه از جنس آتش شوم
 

@ 
 

 به ديوار هم تكيه نكن
 شخداي من با

 كشمبگذار تا نفس مي
 تو را ستايش كنم
 روميوقتي با تو راه م

 نويسموقتي مي
 بينمخوابت را ميوقتي 

 بگذار بدرخشم
.در آبي پاك آسمانت



١۵٧♦   عباس معروفي 

 هي كودكانهاماهيگوش
 
 
 
 
 
 
 

 در ذهن و دستانم 
 اي از ماسه ساختمقلعه

 آنگاه كه موج دريا 
 ذهنم را  ةقلع

 به روشنايي ويران كرد 
  ،مبهوت

 قلمي ديدم 
 ...رقصيديها مماهيكه با گوش

 تانم در ذهن و دس
 امهاي از ماسه ساختقلعه

 بار تا اين
 موج را 
  ،به طمع قلعه آمد وقتي

 هن و دستانم زنداني كنمذدر 
 ! ؟مرا بينيمي

 ماهي ها حاال دارم با قلم و گوش
 .رقصمدر ساحل مي



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١۵٨ 

@ 
 

 مثل موج
 آيم در ساحل تو كش مي

 آرام
 و دامنت را
 .كنم ماهي مي پر از گوش
  !مگر نبينمت

 
@ 

 
 باران كلمات دويدم در 

  تا خيس خيس شوم از تو
 تا آسمان ابرآلود را 

 .با ديگران كاري نباشد
 دانمنمي

 نواخت حتمĤ زخم دلم چنين مي
 .كه آسمان آشوب شد

 ! دانيمي
 آسمان كه باريدن گرفت 

  .تر كردمرا از تو خيس
 .بچكان برگشتمآ

 



١۵٩♦   عباس معروفي 

 هر صبح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هر صبح
 دزدي مرا از خودم مي

 هر شب و
 مرا به خودم
 .دهي پس مي

 
@ 

 
 سراسيمه آمدن

 و دستپاچه بوسيدن
 با تو

 شدن زير نگاهت افسون 
 .با من

 
@ 



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١۶٠ 

 اگر نصف شب خوابم برد
 دلتنگت شدم

 كني؟ بيدارم مي
 وديباگر بيدار شدم تو خواب 

 ي؟وگريه كنم تا بيدار ش
 ديدم و اگر از خواب پريدم 

 نويسي چي؟ داري ميكه 
 ميرم تنگيت ميمن كه از دل

 !آقاي من      
 بگذاريتنها را در خواب اگر م

 كتابي پيش وبر
 نوقت آ

 ؟ خوابمب تها توي كمد لباس بروم
 

@ 
 

 ديدي؟
 ديدي تا بيايي
 روزهاي هفته را

 تها مثل لباس
 از تنت كندم

 و انداختم كنار؟
 
 
 
 



١۶١♦   عباس معروفي 

 قلمرو تو
 
 
 
 
 
 
 
 

 گيرم مي در آغوشتبه زودي 
 خواهم توي بغلت  مي
 مدام  اش بميرم و تو ههم

 تا خدا  بوسم كني
 .به بودنش شك كند

 شود؟ مي
 

@ 
 

 قلمرو موسيقي
 قلب است

 .روي جايي كه تو راه مي
 ها همة آهنگ

 از موهاي تو 
 رسد به آسمان مي

 .بخند



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١۶٢ 

@ 
 

  االم رقپرت ودش مي
 خواب؟ رم توي تختوبيا

 .يوالي نشقم پرتهد قول مي
 

@ 
 

 قلمرو تو
 چشم است
 باراني در هوايي

 شوم دارم تمام مي
 .بيا
 

@ 
 

 تو بخواه 
 ت بميرم يتا من برا
 بوسه كبه طمع ي

 با طعم نارنجي 
 .يا هر رنگي تو بخواهي

 هرچقدر هم كه عاشقت باشم 
 اام رنم عاشقياتونمي

 دهم به تو ترجيح 
 هر چقدر كه عاشقي بلد باشم 

 كنمخرج تو مي



١۶٣♦   عباس معروفي 

 !آقاي من
 .لبخند بزن ي منبه جاش تو برا

 ؟ودمي ش
 

@ 
 

 امها را گشتههمة كوچه
 هاها، پاركها، فرودگاهايستگاه

 هاي شلوغكافه
 هاي كوچكپاتوق
 هاها و ميدانخيابان
 حاال من

 به آسمان هم 
 كنمنگاه نمي

 زيرا در آنجا هم نيستي
 هاماي در چشمآب شده

 .يك قطرة پاك
 امخانه را هم گشته

 !بانوي من
 باز كنم شود كمد لباس رامي

 تو آنجا باشي 
 و بخندي باز؟

 شود؟ مي
 

@ 



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١۶۴ 

 شد حرف نزنم  كاش مي
  اهات ر و فقط دست

 .روي تنم لمس كنم
 



١۶۵♦   عباس معروفي 

 !من مرد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من باش مرد
 نماذار عاشقت بمگب
 ذار فكر كنم خدا هم گب

 د از من بگير اتو ر اندتو نمي
 ذار روشني گب

 دباش وت ي بودنامعن
 ودش ذار فكر كنم ميگب

 توي بغلت 
 گوش داد اآهنگ زيبا ر كاز اول تا آخر ي

 ا از خوشحالي ه ذار بعضي وقتگب
 ها م به پرندههبد را هام دست
 نه بسازنداكه خ

 .م توي دل تووو خودم بر
 ذار هميشه موقع خوابيدن گب



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١۶۶ 

 ييببينم كجا سرگردان باشم
 .من هم كنارت بخوابم

  است نوقت مهمكني آ فكر مي
 ؟داشته باشنه پنجره داكه خ
 د؟آي كه خورشيد مي است مهم

 !عشق من      
  دار و ندارم را

 عشقم  ةبا هم
 كنم  كادو ميبرايت 

 ا آبي؟يبا روبان صورتي 
 .م كه تو بخواهياهركد

 
@ 

 
 تو  هدية خدايي

 !گُل قشنگم     
  از وقتي آمدي فهميدم

 بود و نبود يك فرد
 شود  در عشقش خالصه مي

 دار و ندار من
 ات هماغوشي نذر
  مدام ام بچرخي در خيال برهنه كه

 ها در سايه روشن شب
 كني مقطره قطره آب

  خود بچكانيدر 
  .تا تمام شوم



١۶٧♦   عباس معروفي 

 باران
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دوم من در خودم مي
 فقطكه 

 .آتش را خاموش كنم
 

@ 
 

 زد و باران اريب به پنجره مي
 ست؟ قشنگ چه شكلي: گفتم

 مادرت شبيه كيست؟
 كنم  شم باز ميخواهم وقتي چ مي

 صبح
 .خندي ببينم كه در آينه مي

 يك چيز در اين دنيا هست كه چرا ندارد
 دليلش را نپرس
 جبران ندارد نور



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١۶٨ 

 من براي خودم به تو گل دادم
 مافاتي نيست

 بازنده ندارد اين قمار
 فهمي؟ مي

 .اشك دارد و دلتنگي و انتظار
 زد باران به پنجره مي

 كردم اريب نگاه مي
 هات چشم

 !خداي من
 تمام صورتت خيس بود

 .و خيس زيبا
 

@ 
 
 خورداران به پنجره ميب

 كردماريب نگاه مي
 دبوو آسمان سرخ 

  به تقدس حضورت
 باران و آتش 
  دنيدرقصدر آسمان مي

 عشق و اشك در من
 و تو بهشت و دوزخ را 

 يكي كرده بودي
 .عشق و آتش را

 
@ 



١۶٩♦   عباس معروفي 

 هاتديدي انگشت
 ديادشان رفت لبم را ببوسن

 و من از تشنگي
 هالك شدم؟

 
@ 

 
 توي تنت بسوزم شود مي

 تب كنم
 بگويم آب؟

 
@ 

 
 دلتنگي بوي موهات

 هادلتنگي ةبا هم
 .فرق دارد

 
@ 

 
 هايي كه نيستي وقت
 جوري بگويم دوستت دارم چه

  كه بشنوي؟



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١٧٠ 

 پيشواز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي خدا باال رفتم از شانه
 -ه با دلهر  -

 ؟!امشده توحاال همقد 
 ."سالم"
 

@ 
 

 من با تنت
 روم به كشف گل سرخ مي

 و با يك شاخه گل
 .به پيشواز صبح

 تمام شب
 گذرد به آه مي              

 .به لبخند اندم سپيده



١٧١♦   عباس معروفي 

 هاكودكانه
 
 

 گيريهات را كه از دستم ميكودكانه
 مانمبه پيرزني چروكيده مي

 كه از پس هزار سال زندگي
 .دنيا بر سر راه  گذاشته باشدش

 موجودي تهي از جان
 كه ترحم مرگ را هم برنيانگيزد

 !و تا هميشه محكوم به بيهودگي باشد
 كشف من،
 هاي توست،كودكانه
 اي كه دستان خدا هممعجزه

 .از آفرينش آن عاجزند
 

@ 
 

 اگر بداني وقتي نيستي
 امچقدر بيهوده

 متلخ
 !هيچمخراب و 
 ...!فقط اگر بداني
 رويميهيچوقت ن

 !ي منبانوي زيبا
  .حتا به خواب



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١٧٢ 

 يك نامه
 
 

 !آقاي من
 وقت نبيني شايد هيچ

 هاي ذهنم، اليههيكه در پس ال
 شوند عاشق هايي ميهات خانهحرف

 دانند كجا خود را بر من خراب كنند، كه مي
 تا از يكي به ديگري بگريزم 

 پناهگاهي نو در و 
 .دلم را بجويم

 داني تو مي
 در شهري كه تو هستي 

 گردم؟دنبال چه كسي مي به
 .شايد هيچ

 سازد شايد كسي كه شهر مي
 هايش داند كه خانهمي

 . شودبر سر مردم خراب مي
 .شودباالخره روزي خراب مي

 اما مهم است؟
 ساز توست مهم شهر دست
 .ماندكه هميشه مي

 حتا اگر بر سرم خراب شود
 .ماندجاي آجرهاش بر تنم مي

 بانوي تو  -                         



١٧٣♦   عباس معروفي 

 و عشق تالقضا عين ةمنظوم
 

 تأملي در وحدت وجود
 

همداني، چهرة اسـتثنايي تـاريخ عرفـان و     القضاتعين ةمحاكم دربغداد ي لماعقاضيان و 
حكم قـتلش   لينفهميدند، والسابق في كماند، سخنان و دفاعياتش را ماندتفكر ايران عاجز 

او دشـمن  به دستور وزير سلطان محمود كه سرانجام  .كردند صادربه اتهام الحاد و كفر را 
ر شـب  د ،نـد از زندان بغداد بـه همـدان آورد  القضات را عين ،عصر بوديكي از ستمگران و 

ه، پيكرش به دار آويختاو را در سي و سه سالگي  525اآلخر سال چهارشنبه هفتم جمادي
شبلي در شب قتل حالج را به رفت، مناجات زماني كه به پاي دار مي .آجين كردندرا شمع

 .خاطر داشت
  .سوختمي صبح بلنداي شهر تا برشوريده  عاشق اينرساند كه پيكر  صبح به را شبي همدان



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١٧۴ 



١٧۵♦   عباس معروفي 

 و عشق تالقضا عين ةمنظوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آدمي كه سن دارد. سن نداشت حتماً به خواب ديدم بار  را اول تالقضا عين
 ...رفته حتما زماني راه مي زان ديدمش؟بار آوي چرا اول شود؟ اينجور مي

 هر چقدر ترسيده باشم
 باز تو خداي مني

 چقدر ترسيده باشم هر
 شمع است ةباز تنها التهاب شعل

 .دهم آغوشي با تو راه مي كه به هم
 اگر روزي شيطان را ببيني

 گريد زار از دلتنگي مي
 كني؟ چه مي



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١٧۶ 

@ 
 

 قد بلند عقل
 رسد هاي تو نمي حتا به دست

 .كني ام كه موهام را نوازش ميهنگ
 همه ،باقي تا عرش

 و سرخي شفق مها دل زدن دل
 گواه ديگرم تويي

 همان خدايي كه مرا آفريد
  .به من بگو چه كنم

 
@ 

 
،  هـام از گـم شـدن شـكالت     كابوس. فهميدم خواب ديدن را تازه مي معني

 پـر از كـاه  ، كندنـد  پوسـتش را مـي  . سوخت كه مي ناگهان مردي شده بود
هنـوز   كنـده  پوسـت  ديدم كه او مي .آويختند شهر مي ةو از درواز، كردند مي

 ...نمرده بود
 

 هر چقدر ترسيده باشم
 باز تو آقاي مني

 ترسيده باشم هر چقدر
 باز به جاي لباس

 كنم پوست از تنت جدا مي
 ...در هماغوشي

 از دلتنگي باز هم
 كني؟ چه مي كردم اگر گريه مي



١٧٧♦   عباس معروفي 

@ 
 

 ريزم ينامت را به سينه م
 ريزم را سينه

 .آويزم به گردن خودت مي
 شوم در نگاهت لبخند مي

 موهات اليم بر دست مي
 عاشقانه شب هزارانخدا و يك 
 استر جبرئيل پ ي توموها

 حصار شهر صورتم 
 بگذار پنهان شوم

 .هاي تو در بوسه
 

@ 
 

 تـر از خورشـيد   بيش پدر را ةمطالع چراغ. همه جا تاريك بود بيدار كه شدم
 ... كاغذ و صداي قلم ني بر، وست داشتمد
 »خواب بدي ديدي؟«
چقـدر هـم    مگر حالج بر دار نشـد؟  اش نكردند؟ تكه تكه چرا مثل حالج«

  »!خوشحال بود
 ».خوانيم فردا حافظ مي !حاال نه. نه«

 پس تكليف آن جسد زنده
 در كابوس من چه شد؟

 خدا بد است يا خدا بودن؟
 

@ 



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١٧٨ 

 خدا؟
 ...خدا

 يعني تو
 رداني او را نديده بودي؟سرگ

 كف دست خودت 
 شده ديدمش گم

 پاي ديوار شب
 و مبهوت چاره بي

 سكوت  در آن
 .بودترسيده كودكي از تنهايي 

 
@ 

 
  هر چقدر ترسيده باشم

 مني باز تو خداي
 هر چقدر ترسيده باشم

 در مرگ و زندگي 
 زنم دست و پا مي

  كه تعريف هماغوشي را
 عوض كنم

 و عجيب است
 كنم  قت گريه ميهر و

 .افتم ياد شيطان مي
 بد است؟

 
@  



١٧٩♦   عباس معروفي 

 بيا برگرديم به عصر حجر
 بيا پاياپاي معامله كنيم
 كنم مثالً من سيب شكار مي

 دامنت بگير درتو سرم را 
 كنم من اسب رام مي

 تو روي ديوار تنم نقاشي كن
 با انگشت

 بده مطلوع خورشيد را نشان
 غروب

 شوم خودم در تنت غرق مي
 امن شده  جهان نا

 !عشق من   
 ...آميز و نا امن توهين

 خواهم با تو برگردم  مي
 به عصري

 باشي كه ساالرش تو
 آنجا كه از فرمان هدم چراگاه

 چشم بپوشي
 و از من چشم نپوشي

 ...هيچ و نپوشي
 چه درختي بكارم؟

 شكار كنم براي تو ؟ چي
 سيب يا آلبالو؟

 با كي عكس بگيرم؟
 و؟يا آه دست در گردن گوزن

 .چه كنم بگو به من



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١٨٠ 

@ 
 

 براي همين شايد
 عمرم دنبال كسي گشتم تمام

 ناميد خود را كه خدا مي
 تو آمدي 
 .من شدي و خداي

 
@ 

 
 خدا تويي

 !زيباي من گل
 كنم قناعت نميتر از خدا  به كمداني  كه مي
 يده ميآب تو را  مگلدان

 كني نوازشم تو مي
  مموهاداني  تو مي

 هاي توست دلتنگ انگشت
 را بگير در خيابان مدست

 گم نشوم در هياهوي پوچ دالالن
 !همتاي من يكتاي بي

 .به من بگو چه كنم
 

@ 
 

 خـودم را  مـن هـم   .با آتش بـازي نكـن  . پدر مي گفت شمع كه بد نيست



١٨١♦   عباس معروفي 

و هيچ  آنقدر با ولع كه پدر نگاهم كرد، آنقدر با ولع كه هيچ نگفتم؛ سوزاندم
 رود و من ديدم كه پوست آدم مي ،گذشت آب جوش از روي پوستم . نگفت

 .شود ميها عريان  و ماهيچه
 .شد يم دلم خنك ريخت دستم مي وقت روي كه هر آنقدر موم شمع داغ بود

 
@ 

 
 بگذار دنيا
 بميرد هاي تند نفرت و كام در هوس

  فروشان بگذار بازار دين
 ته بگيرد در ديگ خود بسوزد

 پروردگارهاي  با نفسمن 
 شوم بيدار مي

 .هاي تو را ببوسم لبكه 
 در نهايت

 ست اينها همه آيتي
 مثل نگاهت 

  .ست حكايتي
 به من بگو چه كنم

 توانستم كاش مي
 صداي تو را بنويسم
 سراسيمه و دلتنگ

 آيي هاي من مي كه به خواب هنگام
 هام  و از كابوس

 ...سازي رويا مي



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١٨٢ 

@ 
 

 رفت ميوقت برق ن كاش هيچ
 كندشمع روشن  درماكه 

 .سي خدا نبودكقت و كاش هيچ
 

@ 
 

 نگار در شبي ماه
 از صدف درآمدي

 كف دست من  اينكو 
 !كني پرواز را دل دل مي

 از ياد نبر
 پيش از توكه 

 .هيچ مرواريدي پروانه نشد
 

@ 
 

خواب مـن سـن نـدارد     كه در آن. خواهي خب نخواب اگر نمي گفت پدر مي
يكـي  ، شـده  ي شمع خاموش مـي وقت. رفته روزي راه مي حتماً كيست پس؟
 . تر شود شان خنك تا دل اند كرده ديگر روشن 

 !شده و هوا چقدر گرم مي
 سوزانند؟ خدا را در جهنم مي، راستي

 
@ 



١٨٣♦   عباس معروفي 

 شد شمعي روشن 
 گرفت شمعي ديگر را  لهيبش

 كرد و آفتاب غروب 
 شمعي آب شد

 تن شمعي چكيدبر  اشكش
 كرد و آفتاب غروب 
 با اشك شمعي 

 ي خاموش شد ا شعله
 دوباره شعله زدشمعي 

  ديگر را دامن گرفتآن 
 كرد و آفتاب غروب 
 بر بلنداي شهر

  بازي شمع و پروانه بود
 نگاه تو پرِدر 

 خانه بودبازي عشق و پيكر و 
 سوختنيكسر 
 .مردانه بودكاري 

 
@ 

 
 ر چقدر ترسيده باشمه

 مني باز تو خداي
 هر چقدر ترسيده باشم

 خواهم در تب مي
 .جهنم ا خودبا تو عشقبازي كنم ت



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١٨۴ 

@ 
 

 نام تو 
 ست  زيباترين گلي

 كه تا كنون روييده بر دهان كالم
 هوش تو 

 ست  ترين چشمي براق
 كه تابيده بر زيبايي جهان 

 از اين همهمه بگذار 
 دور شوم

 !اي آتش مقدس
 در لهيب تنت همچو پروانه 

  نور شوم
 به من بگو چه كنم

 من است تباهي ات دوري
 من استناهي پ بي تنهايي و مرگ و

 و از من اين همه دور
 فهم بودن  نبودن و 

 !عشق ست آميزي زمچه دنياي ر
 بگذار در نگاهت آب شوم

 برويم و  خاكهمچو تاك ز 
  آغوشتدر 

 .شوم مست و خراب
 

@ 



١٨۵♦   عباس معروفي 

 »بايزيد بسطامي چه شد؟ ،پدر«
 »داني جرس يعني چي؟ مي«
 نه پدر، «

 »از كجا بلد باشم
 پس چرا خواندي«

 چون هردم چه جاي امن ل جانانمرا در منز
 »ها دارد كه بر بنديد محمل جرس فرياد مي

 »...خب... خب«
 ، جرس يعني زنگ«

  كه حركت كاروان را يعني كسي
 »دهد به سوي خدا خبر مي

 ...»روند جهنم؟ مي«
  خدا اگر

 داد اندن و آتش نميسوز ةوعد
 كردند نمي اين تالقضا با عين

 !آقاي من       
 

@ 
 

 نس خاك استيكي ج
  از جنس شيطان آتش
 سراسر سوختنات  دوري

  استآتش جهنم 
 گفتي آتش

  اي نبودههاي سركش  آتش و اين شعلهاگر 
 به من بگو 



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١٨۶ 

 خدا از جنس كيست؟
 دهد؟ آتش چرا مي ةوعد

 تو آغوشدر  وگرنه
 منمابراهيم 

 منمفرهاد 
 !شيرينكم
 ممنآتش  كوهسياوش 
 گفتم كه

 آتش
 .سوزاند آتش را نمي

 
@ 

 
 پدر گفت حافظ بخوانيم

 »چشم پدر«
 »فقط چراغ مطالعه روشن بماند«
 . چشم پدر«

 ببرد تا صداي قلم ني خوابم را فقط تو بنويس
 كنم شمع ها را فوت مي

 كنم تا شعر ديگري حفظ خنك بنويس، سرد ،پدر
 »چرا شمس نه؟. اما من ديگر حافظ دوست ندارم

 . بود هنوز آويزان، كردم ها را فوت مي شمع
 .ها روشن بودند نه، هنوز شمع
  كنند؟ چطور پوست آدم را مي كردم و من فكر مي

 كنند؟ چطور خدا را از كاه پر مي
... 



١٨٧♦   عباس معروفي 

 باشم هر چقدر ترسيده
 باز تو خداي مني

 هر چقدر ترسيده باشم
 كنم درونت را پر از خودم مي

 .هاي عشقبازي نفس نفس در
 

@ 
 

 عشق آن است كه چيزي نپرسي
 كنير يتصو

 و راز 
 .ات نخوانده در سينه  كتابي

 آميزد  جهان با تصور رنگ مي
 چنان كه تو را ديدم و

 خدا را آفريدم
 مهربان  ةهمان بخشند

 كه قلبش را به من داد
 همان بانوي زيبا 

 كه هرشب 
 ام سر بر سينه

 . نهادبه خواب 
 داني؟مگر نمي

 معشوق بهر ناز بايد«
 .»نه از بهر راز

 
@ 



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١٨٨ 

 از كجـا بـدانم   رود؟ بـه مدرسـه مـي    آجـين  با كابوس مردي شمع مگر آدم
روي تـنش   هـا  جاي شـمع  !خدا كه نيستم كنند؟ چه مي هاي ايران همسايه

  سوخت؟ يا مي شد خنك مي
 .دانستم اين را نمي

بار آويخته  اول پس چرا به من. يا هرفت روزي راه مي حتماً چرا سن نداشتي؟
آدمي كه سن دارد اينجـور  . ماً سن نداشتيحت ديدم به خواب نشانت دادند؟

 .ابگو كج اي؟ حتماً زماني راه رفته. شود نمي
 

@ 
 

 مردي كه در خواب تو 
 رود راه مي      

 هماره كودك است
 به راه تو رفتن

 شود عمر حساب نمي
 !عشق من     

 ام راه برودر زندگي
 .بگذار جوان بمانم

 
@ 

 
 . ام خنك شوي خريدهگل نرگس  گذاري بياورمت پايين؟ مي

 . ريختم تا نترسين از خانه بيرو هر چه شمع بود
  !ببين

  !من هم خودم را سوزاندم



١٨٩♦   عباس معروفي 

 ...ولي درد كه دارد
 . كردند چه زود تب مي ها نرگس

 . پژمردند مي چه زود 
   !پدر

 گل نرگس بخريم؟ به جاي شكالت
  !پدر

 .چراغ را خاموش نكن
 

@ 
 

 تاريك ةچقدر از اين دخم
 راه؟دوزم به انتهاي چشم ب

 چقدر جاده را
 م كنمهانگمعبر 

 تا بيايي؟
 و شام هياهوي بازار بغداد

 از الم تا كام
 آبستن است

 جهل و كينو ديو 
 زايد نمي يندمكر و  داللجز 

 به من بگو چه كنم
 سوزددرد آتش مي
 سوزاندمي درد دلتنگي

 مفروش خوارالشهمرا به 
 مفروش !بانوي منبسوزان 

  شبلي ةارخونم



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١٩٠ 

 دنكتاراج ميمرا  دار و ندار
 دار و ندار من تويي

 ببر تا به خانه مرا
 ات ببرمرا با دردم به خانه

 در اين مقامكه «
 ».شود نور مي نار

 
@ 

 
 باشم هر چقدر ترسيده
 باز تو خداي مني

 هر چقدر ترسيده باشم
 تاريكي را در عشقبازي با تو

 ...كنم مي روشن
 اگر شمع بيفروزي

 يني هنوز دلتنگمبب
 كني؟ چه مي

 !آقاي من
 

@ 
 

 مجروح ةخاطر
 همين منم

 تنهايي اگر نبود
 هزار بار

 خدا را در ذهن خود 



١٩١♦   عباس معروفي 

 زدم دار مي
 تو اگر نبودي

 خدا
 يك خواب آشفته 

 نبود  بيش
 همين بهانه كافي نيست

 تا مرا بياويزند؟
 

@ 
 

 ، يدمتد مي هر شب به خواب
 ، در آب و يخ هاي نرگسم و گل
 . كردند ميتب 

 .ترسيدند از شمع نمي خدايان هنوز و
 هر چقدر ترسيده باشم

 مني باز تو خداي
 چقدر ترسيده باشمهر 

 آب و آتش را
 هماغوشي با تو  در 

 ...كنم يكي مي
 و لرزم را اگر تب

 در آغوشت تاب نياوري
 كني؟ چه مي

 
@ 

 



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١٩٢ 

 ».با خدا ديوانه باش«
 ام ديوانهمن  با تو

  توهاي  رنگ در در تو 
 زنم يم چرخ

 كنم رقص مي
 شوم مست مي
 كشم نفس مي

 گويندبهشت كه مي
 همين تويي

 !بلندباالي من
 همين بودن كنار تو

 .كندزندگي را بهشت مي
 

@ 
 

  كردند ها را كي روشن مي شمع
 ، نبودم كه من

 ؟و شمعي در خانه نبود
 »رندي يعني چه؟ ،پدر«
 »...زدنچندپهلو حرف  !ايهام را از حافظ بياموز«
 »كشد؟ جرس به سوي خدا داد مي بدانم از كجا ،پدر«

 چرا پايين نمي آيي؟
 خدا بودن؟ خدا بد است يا
 توان  آيا هنوز نمي

 خدايان را تاب آورد
 ترسي؟ كه تو مي



١٩٣♦   عباس معروفي 

@ 
 

 مجروح ةخاطر
 همين منم

 اندازم سرم را زير مي
 !من گل

 و چاه گريهو   تماشاي دل
 سرشكستگي نيست

 تأللو افق اينجا
 .كند چشم را كور مي

 آفتاب را به چراغ نتوان شناخت«
 ».توان يافت آفتاب را در آفتاب مي

 
@ 

 
 چقدر ترسيده باشم هر

 باز تو خداي مني
 هر چقدر ترسيده باشم
 ات نفسم را تاب هماغوشي

 .كنم قرباني مي
 اگر مرا بردند

 بياويزند "تو"تا به جرم 
 كني؟ چه مي

 
@ 
 



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١٩۴ 

 مجروح ةخاطر
 همين منم

 ديدم ه ميك
 آويخته  كسي خدايش را 

 و خود به گرداب نشسته
 براي نجاتش
 آمد م نميا بسته كاري از دست

 رفت فرو مي
 در تباهي معرفت

 زد سنگ مي
 ور به قامت مردي شعله

 عاشق آن است «
 ».كه عاشق است يكجايي

 و من برخاستم تو آمدي
 !خداي من

 دستانم را باز كن
 .تا خون زمين را بشورم

 
@ 

 
 .با دست خود خاموش كنم ها را بگذار شمع
 .دهم با دست خود فشار بگذار كاه را

 »چيست؟ "كرامت"و  "معجزه"فرق  !پدر«
 ».خوانيم فردا حافظ مي .حاال نه. نه«

 بعيد است اينقدر سنگين باشد
 كنند از كاه پر چيزي كه بعيد است



١٩۵♦   عباس معروفي 

 اينقدر سنگين شود
 ميرد؟ هاي من نمي خواب ةجناز پس چرا

 
@ 

 
 در خواب من

 شوي بيدار مي
 به تماشاي تو

 بر دار بلند انتظار
 روم به خواب مي

 گردنت ةزنگول
 حضور تو را

 .زند ام جار مي بر سينه
 در آن همهمهتا 
 ؛كنم خواني  لب

 »كمي آبم دهيد«
 

@ 
 

 بعيد هر چقدر
 باز تو خداي مني

 هر چقدر بعيد
 ات را  باز هماغوشي

 چون پيكر محبوبي
 رشه شهر به

 .كشم دنبال خود مي



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١٩۶ 

@ 
 

 نمي باورها
 هاي رنگي مثل دگمه

 هاست پخش كوچه
 زمين بر تاريكي

 چينم دانه دانه بر مي
 دوزم به پيرهن تو مي

 بيا خيال ببافم دور تنت
 بپيچم به خيال پيرهنتبيا 

 ميها در بافته
 دنبال خودم بگردم

 توست؟ ةنشاناين 
 !من عشقبيا 

 هيچ نگو
 ست يكاف وتي ها صداي نفس

 محتسباندر هياهوي تا 
 »آب« ؛كنم خواني  نفس

 
@ 

 
  كند مرده را زنده مي داني نفسي كه تو مي

 كنم؟ از كجا طلب
 شود  مگر مي

  كسي گل نرگس ببيند



١٩٧♦   عباس معروفي 

 و دوست ندارد؟
 »را دوست بدارم؟ كدام گل !پدر«
  آورد تاب مي نرگس زمستان را«

 ».ها شود مرگ جوانه تا بهار پيش
 »آويزان؟«
 ، رويد س از خاك مينرگ«

 ».مثل اين قلم ني
 »توخالي؟«
 ».ست از خود خالي! دختر جان ،توخالي نيست«
 

@ 
 

 واز خود خالي 
 پر از خيال تو

 انسان طاغي منم
 كه در سختي روزگار

 چوب شدم
 انتظار تو

 ام را شكست كمر خستگي
 :پرسيدي از خود

 اين صداي شكستن از كجاست؟
 شنيدممگر كجا : گفتم

 هاي جبرئيل  الرقص ب
 ؟از بوي تنت وام نداشت

 
@ 



هاي عاشقانه نامه  ♦ ١٩٨ 

 هر چقدر بعيد
 مني باز تو خداي

 هر چقدر بعيد
 باز اين منم

 كه در مكيدن نفس تو
 ...شوم از خود خالي مي

 من ةشد "ني"روح  تو با
 چه خواهي نوشت؟

 
@ 

 
 عشوق يكي باشد، م«

 ».عاشق هم در يگانگي يكي بايد
 نويسم آنچه برايت مي

 سايه دارد
 هاي مرا  دست
 نگاهت باور كن ةدر ساي

 نگاه تو سايه دارد
 ! عشق من    

  شود باور كن آفتاب سايه نمي
 .باور كن

 در نور تو را ديدم 
 نهادم نورپا به با تو 

 .شگفتا همه در تاريكي
 وادي حيرتم 



١٩٩♦   عباس معروفي 

 بودعاشقانه بلند و شبي 
 درخشيديتمام با شكوه 

 .شدنور و آغوش من پر از 
 ام ه نديدههرگز تو را ساي

 .ام خواستهه ن اي بودهه ن
 كه نور  مرگي چنين
 كشد شعله مي

 پروانهدار  همين زندگي سايه
 عمر كوتاه من 

  گذشتتو در انتظار 
 .گذشت سار تو در سايه

 »...شق جز در آدمي صورت نگيردع«
 

@ 
 

 تب دارم
 شده  هاي ذوب از جنس شمع

 تو بر تن
 اگر خدايي از جنس توست

 پس بمير
 خدايي از جنس توست اگر

 شو پس زنده
 آويخته چرايي؟

 
@ 



هاي عاشقانه نامه  ♦ ٢٠٠ 

 و داد  عدلهاي  بر پله
 پيچي به گردنم مي

  اي چنان با بوسه
 كه يادم برود

 بااليا پايين  بروم
 برويم

 .اينجا جاي ما نيست
 

@ 
 

 ، كني بر تن خود ذوب مي ها را تو شمع
  من بر تن و موم داغ

 .گيرد اليه اليه آرام مي
 »ي؟خواب بد ديد«
 »به جاي شكالت شمع بخريم؟ !نه، پدر«
 »كه تو حرامش كني؟«
  ،كنم بر خود حرام مي«

 ».كنم  بر خود آب مي
 هر چقدر بعيد

 باز تو خداي مني
 هر چقدر بعيد

 كنم آب مي باز تو را قطره قطره
 ...چكانم و به تنم مي
 تو بگو نفس

 اي باقي بودت هنگام كه هنوز قطره
 كنم؟ من چه



٢٠١♦   عباس معروفي 

@ 
 

 طاغي منمانسان 
 مراسم اعدام

 در ميدان شهرهميشه 
 تر از نوروز  باشكوه

 .دوشميبرپا 
 نگريه ك

 هرگزبدان كه اما 
 هات داشتن دست ةبه انداز

 ام خوشبخت نبوده
 نه با خودم، نه با او«

 »...نه نيستم، نه هستم
 مستم 

 استمن   ناجي طغيانتنها 
 ات زيباييپيشمرگ 

 را خودمبگذار 
 مكن نامتپر از 

 .و از قرص آفتاب درآويزم
 

@ 
 

 گويند خدايان را مي
 بيني بايد بگريي كه مي

 كنم؟ مي از ديدن توست كه گريه



هاي عاشقانه نامه  ♦ ٢٠٢ 

 يا سنگيني كاه؟
 »...زد كسي فرياد مي! پدر«
 »خواب بد ديدي؟«
 .را ديدم "جرس"نه، «

 صداي قلم ني بر كاغذ! پدر
 »از جنس چيست؟  يدان نمي

 نه، حاال نه«
 ».يمخوان فردا حافظ مي

 
@ 

 
 درك ام مي هات تشنه لب

 ».آبم دهيد«
 بودي برهنه ام بيداري ةدر خاطر

 .خيس خوابم ةو در حافظ
 م دز پلك مي

 هاي آسمان زنگولهبا 
 ديخزي به آغوشم مي

 خيس
  ديدرخشي در موج مي
  ديرقصي در اوج مي
 گرفته اي آتش چون ستاره

 .يا گلي شكفته
 

@ 
 



٢٠٣♦   عباس معروفي 

 !زني تو كه فرياد نمي
 دانستم ع ميچه شم هر

 فوت كردم كه داد نزني
 اينجا شمع را فقط

 ...كنند مي بر مرده روشن
 خورشيد ةبر مرد

 
@ 

 
 »!خود را به كس مگو ةواقع«

 چرا پنهان كنم؟
 كس نداند راز آن است كه

 داند اما خدا مي
 .تا كجا عاشقم داني و تو هنوز نمي

 شم عاشق چ«
 ».بارگاه جمال معشوق است

 
@ 

 
 اي؟ هاز بهشت آمد

 لباست پس چرا
 از جنس فريب نيست؟

 هاي من اين نرگس
  براي توست

 ات مرگ جواني پيش
 شمع روشن كنم ديده شوي؟



هاي عاشقانه نامه  ♦ ٢٠۴ 

@ 
 
 ن يكي از مشايخ طريقت آ«

 چون ديد كه معشوق 
 زلف را از كمال دلبري تاب داد،

  ».كُتب خود را به آب داد
 
@ 

 
 هر چقدر بعيد

 باز تو خداي مني
 چقدر بعيد هر

 تنت باز بر
 زنم گل به گل جوانه مي

 تا تمام شوي
 ...تا تمام شوم

 جان تو مكيدن ةاز شير
 برد مرا؟ تا كجا مي

 
@ 

 
 !گفتم كه

 مشتراه رفتنت را دوست دا
 مردك روخواني مي

 راه بروي بر كتابم
 .بر تك تك كلماتم

 شتبا همه فرق دا تو نراه رفت



٢٠۵♦   عباس معروفي 

 !آرزوهابانوي 
 راه را  ةهمشود  مي
 بيايي؟ سراز 

 خوانمت سراپا مي
  هر روز

 .همچون كتابي مقدس
 عشق  ةشقع«

 عاشق  روحِ نهاد ةبر شجر
  از آن پيچد

 هستي  تا او را از بيخِ
  برآرد،

 و لطافت او را در خود 
 ».درآرد

 
@ 

 
 !منت القضا عين

  هام روزها و شب
 گذرد  به جستجو مي

 هام  و تنهايي
 خالي از من و تو

 .خالي از خدا
 ور خدايان شعله ةحتا جناز

 .كند اين تاريكي را درمان نمي
 هرچقدر تاريك

 باز تو خداي مني



هاي عاشقانه نامه  ♦ ٢٠۶ 

 هرچقدر تاريك
 از سوسوي سر انگشتانت

 سازم خورشيدي مي
 .تا خدايان به زمين باز گردند

 
@ 

 
 قاب بنفش زندگي

 ست تهي از سرخ و آبي
 ايجاز معجزهكه  مرا درياب
 .همين تويي
 بهارت را ةبگذار بنفش
  يكي سرخ يكي آبي

 به چشمانم نقاب كنم
 برهنه ةدر آين يا

 اندامت را وقار
 .قاب كنم

 نچه عشقِ عاشق را آ«
 به كلي نيست نمي كند، 

 سبب همان است 
 كه آتش شوق 

 كه محل عشق است 
 سازنده است، 

 ».نه سوزنده
 

@ 



٢٠٧♦   عباس معروفي 

 !منت القضا عين
 اي است بردار شده ةجناز زندگي

 اشندكه از پي شعله شمعي برافروخته ب
 اينجا براي خدايان حياتي نمانده

 تا از مرده بستانند
 .كشند ها هنوز انتظار تو را مي و مرده

 هرچقدر تاريك 
 باز تو خداي مني
 هرچقدر تاريك

 ها را جنازه
 فروهشته به جستجوي زندگيِ

 ...با تو پوست خواهم كند
 ها را جنازه

 كني يا از خود؟ از كاه پر مي
 

@ 
 
 مام شود ار عشق آنگاه تك«

 كه عاشق، 
 معشوق شود 
  .و ورق بگردد

 بي آن كه از عشقِ عاشق 
  چيزي بكاهد

 يا در حسن معشوق 
 ».چيزي بيفزايد

 و من



هاي عاشقانه نامه  ♦ ٢٠٨ 

 آخرين نگاه را
 زنم پر ميو بال به رفتنت 
 پر از عشق
 رنگيهاي  پر از پروانه
 زنمسر مي از اين باور 

  به من بگو چه كنم
 نزديك ساعت پايان 

 به گردنمساعدت ز نبض تر ا نزديك
 به من بگو چه كنم

 اميد نفس واپسين در 
 در آن سوي رود

 آيا آيا آيا
 ؟صداي پاي تو بود

 رفتچاالك ميكه 
  ؟هاي دودپشت طاقه

 چادرش را به سر كشيده بود
 ؟آنجا كه خانة شبلي بود رفتمي

 به من بگو چه كنم
  ...ديگر حاال

 كنمنگاه نمي به آسمان هم
 تا ابد

 ...كنمام را آه ميتنگيدل
 راستي بگو

 را چند هزار شمع ةشعل
 ...؟رقصي بر تنم مي



٢٠٩♦   عباس معروفي 

@ 
 

  !القضاتعين
 غريب نيست؟

 همين كه آسمانم
  چكيداز سر دارش مي چكهچكه

 كردم هام ميو من التماس دست
 !كه چيزي سهم خاك نشود

 عجيب نيست؟
 همين كه زمينم

 شدسهم خاك مي مشت مشت
 كردمهام ميتو من التماس دس

 !كه چيزي سهم تنش نشود
 هاي تو؟آب شدن شمع هام براي قطره قطرهدست

 كنم كه التماسش مي چيست اين
 ...اي سهم خدا نشود؟تا ذره

 
 



هاي عاشقانه نامه  ♦ ٢١٠ 
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