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ــا شــرط لــزوم  ایــن کتــاب تحــت مجــوز امــوال خالقــه ی همگانــی ب
ــه نویســنده، اســتفاده ی غیرتجــاری، و بــدون حــق اقتبــاس از  اِســناد ب
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اســت.
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بگذاریــد. شــما همچنیــن می توانیــد بــا هزینــه خودتــان ایــن کتــاب را 
چــاپ کنیــد و بــه صــورت رایــگان تکثیــر کنیــد. ایــن مجــوز بــه شــما 
ــن  ــای ای ــد، برمبن ــاد درآم ــاری و ایج ــت تج ــه فعالی ــازه هیچ گون اج
ــه شــما اجــازه نمی دهــد  ــن ایــن مجــوز ب ــاب را نمی دهــد. همچنی کت
کــه ایــن کتــاب را جــرح و تعدیــل کنیــد، تغییــر شــکل دهیــد یــا بــر 
ــر  ــت و دیگ ــوق کپی رای ــه حق ــازید. کلی ــری بس ــر دیگ ــای آن اث مبن
حقــوق نشــات گرفتــه از ایــن کتــاب، بــه هــر زبــان، در هــر رســانه  و 
بــه هــر شــکلی متعلــق بــه نــوگام اســت. نــوگام حــق برخــورد قضایــی 
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خواننده گرامی

ــه  ایــن کتــاب توســط نشــر نــوگام بــه چــاپ رســیده اســت. نــوگام ب
ــار  ــان تر آث ــع آس ــی،  توزی ــک فارس ــر الکترونی ــعه نش ــور توس منظ
فارســی در سراســر دنیــا و حمایــت از نویســندگان فارســی زبــان ایجاد 
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ــتری  ــوگام بس ــد. ن ــا می کن ــتان مهی ــرای کتاب دوس ــکان را ب ــن ام ای
ــود  ــه وج ــدگان ب ــا خوانن ــندگان ب ــر نویس ــاط نزدیک ت ــرای ارتب را ب
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اســت. در صــورت امــکان لطفــا بــه انــدازه قیمــت پشــت جلــد کتــاب 
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پیام فِیلیمنظومه ی دشِت سفید

درآمد

به ستاره ها که بارون می زنه...

این که گاهی

         مِث بارون

                 روی بوته های شب پا می ذاری

خزه پوش و خزه بو،

پیرهِن مخملی خزه به تن
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تو حبابای هوا جون می گیری

                      ــ َسر شب       

الی انگشتای الغِر علف

سر و سامون می گیری 

به خدا برام بسه!           

به ستاره ها که بارون می زنه

با هزار اسِب طال

کنیزا و نوکرا،

با جیرینگ جیرینِگ زنگوله ی خوش قواره ی کالسکه ها

می ری که تخِم گال رو بپاشی

روی خاک نقره ی ستاره ها

به خدا برام بسه! 
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این که از عطِر شهاب ُگل سرخ

تن نمناِک هوا بو می گیره

این که شب عطر پراکنده ی موهای تو رو

                    از گل شب بو می گیره

این که گاهی توی قبرستون دسته جمعی شاپرکا

خودتو جا می ذاری

این که هر شب دو تا دست کوچیِک َحریرتو

واسه دلداری رو شونه ی خداها می ذاری

به خدا برام بسه!

این که گاهی روی ماه
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لخت و عریون

مث شاهزاده ی توی قصه ها

دسِت نورای سفید و سالمو  وا می کنی

رمز جزر و َمِد دریاها رو پیدا می کنی

این که از نوِر بزرِگ شِب شرق

یه ردای اطلسی به تن داری؛

ــ آستیناش مهتابی

آسترش بافته از آسمونای آبی،

این که تو تنهایی

این که تو کمیابی

به خدا برام بسه! 
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این که از َملَمل ابر

این که از ریسمون باد

پیَرنای پاک و روشن می بافی

این که دکمه هاشونو یکی یکی وا می کنی

وقتی که سرده هوا

اونارو تن خداها می کنی

به خدا برام بسه!

گفتنت

      اومدنت    

             خندیدنت

واسه من حصاِر اَمِن قفسه

رفتنت
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      گم شدنت   

                نموندنت

به خدا برام بسه!
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یک

آی پسرو

آی پسرو

برِق طال داره موهات

چادِر شب کشون کشون

خِط سیا داره چشات

خواِب زمین زیر سرت 

ستاره ها دور و برت

باِغ برینه بسترت
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زنِگ بال داره صدات

قراِر شب دیِر منی

راهِ نفس گیِر منی

اومدنم، رسیدنم

نرفتنی، گم شدنی

آی پسرو!

         چشما سیا

                   ابرو کمون

                              ُکال به سر

                                        نعره کشون
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پیشونی بلندتون

آفتابو حاشا می کنه

آی اخوی

         روی تنت 

                   عطِر علف

           آدمو شیدا می کنه

روی بلور خنده هات

شعشعه ی ستاره ها

دسِت شبو وا می کنه!

آدم اگه

حتا یه شب

 کور بشن جفِت چشاش
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صب پا می شه

             وقت اذون 

                       تو رو تماشا می کنه...

 ۱۳۹۱/۹/۲
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دو

پسرو

    آی پسرو  

آخه قوِس کج ابروای تو 

قوِس تکویِن بقای بشره

آخه سنگی که بهش َدس بزنی

بعِد اون اشرفی معتبره

اخوی 

     هر کی می گه

                   فُلون َکَسک
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                               باخته ِدلو 

                                        پیِش شما

به خدا که از دلم بی خبره

اخوی شراب صد ساله مونم

بی شما بی اثره
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سه

پسرو

    می گن شبا

             ــ گاهی شبا

تن به بی خوابی و تشویش می دی

می گن از روی پلی َرد می شی و

دل به جغرافِی تجریش می دی

پسرو

     می گن که زیبایی ولی غمگینی!
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می گن از نقره ی سوزانه تموم بدنت

می گن ای، گاهی شبا

بوی تریاک می آد از دهنت!
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چهار

پسرو!

      قوس قمر!

                 ُکال کجک!

                            سینه سپر!

ِد آخه عرق خوری که روز روشن نداره

اخوی مَُحرمه،

               این چیزا گفتن نداره!

پسرو

    چله شبه 
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           حیا بکن

جای ماچ و بغل و بوسه برو پیشونیتو سیا بکن!

دست به گردن،

              بغل شاپسِر عمو علی موندی که چی؟

یه شبم خدا رو جای پسرو صدا بکن!

پسرو،

     سر به هوای تَتَلی

                        بوسه زنون به دستای شاپسِر عمو علی

گف که؛

ــ محرم واسه ما نون نشد

ِزرِزر اوباش توی توپخونه قانون نشد
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این همه تو سر َزدنا

واسه فاطی تنبون نشد

بوسه زدم،

           َدس که تو جیِب بغلی نبُردم

نوِن حروم که َسِر سفره ی حاجی نخوردم

قتلو باید تو پستو پنهونش کرد

دزُد باید بُرد و تو زندونش کرد

عشق که پنهون نمی شه کبالیی

بوسه که زندون نمی شه کبالیی

ما دلمون جای دیگه س

خیال خامه به َسِرت
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آهای

    آهای

          عمو علی

شدم غالم پسرت!
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پنج

پسرو

می گن که عطِر خزه بوی تِن تو

خودشو کشونده تا آبادی

می گن از مترسکا َسر زده باز

نشئگی،

عرق خوری،

الواطی...

تو چشاتون آهوا گرِم رمیدن پسرو!
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کجای دنیا به آدم تو رو می دن پسرو؟

تو غمت کوهه، بزرگه، مِث هیچ

تو تنِت پاکه، مِث کودکیه

»شَدن«ت حسرت موالناهاس

گفتنت دغدغه ی رودکیه
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شش

پسرو می گن که از پشِت حنابندوِن ماه

َخم شدی روی شِب آبادی

پسرو

می گن که تو مغروری

پسرو

می گن که تو آزادی...

ولی نه، پس کو؟!... کجاس؟!...

این همه دار و َسر از وهِم توئه
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یا عقوبِت فراموشِی ماس؟!...

فکر دستای تو از اون وِر میز

فکِر خندیدِن تو گم شد و رفت

همه جا ُگرُگِر خورشیده و خون

مِث تابستوِن ساِل شصت و هفت...

همه جا جیغ و جنون و خطره

همه کس از همه کس بی خبره

هنوزم روِح عمو زنجیرباف

توی دالون اوین دربه دره...
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هفت

پسرو

بگو

حیاِط مدرسه یادت هست؟

اون همه پچپچه ی یواشکی

ترکه و دست و حساب و هندسه

                                   یادت هست؟

هنوزم َرج می زنم مشق تو رو برای تو

هنوزم دستمو باال می گیرم به جای تو
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هنوزم هرچی که هس روی هواس

شهوِت بوسه ی تو توی کالس

پسرو دفتر من پُر شده از غربِت تو

رفتنت، نبودنت، گم شدنت، غیبِت تو

هنوزم غیاِب تو غیبِت نور و نفسه

پسرو هوا برام بی تو هوای قفسه

پسرو گوِش من از جیِغ اقاقی ها پُر

شبَم از وحشِت بی آبِی ماهی ها پُر

بیِن ترس من و تو حّد ِو شالق و جزا

ملکوِت من و تو شرعه و قانون و قضا
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پسرو

     خواِب من از نیمه پرید

باد روی علفا دست کشید

باد پیچیده تو این تخته سیاه

تِب تو، پنجه ی من، صورِت ماه

باد می پیچه و هو هو می کنه

شب داره پیرهنتو بو می کنه

هنوزم دست تو زندوِن منه

هنوزم اسم تو تو خوِن منه

زیر آفتاِب تموزم، علفم

»شدن«ت نم نم باروِن منه



۳۴

پیام فِیلیمنظومه ی دشِت سفید

پسرو،

دسِت تو زندوِن منه!



۳5

پیام فِیلیمنظومه ی دشِت سفید

هشت

پسرو

پیش تََرک شکِل تو رو

توی نقِش کاشیای اصفهون دیده بودم

اون روزا از همه جا رفته بودی

اون روزا از همه ترسیده بودم

حاال آه

       اما،

          ولی...



۳۶

پیام فِیلیمنظومه ی دشِت سفید

دس به دس با پسر عمو علی

صب تا شوم با همینو یادت نیست

که یه روزی

           یه کسی

دس به کاشیای آبی کشید و

                             تو به این جا اومدی

د ِآخه یادت نیست

از کجاها اومدی

پسرو

هزار ساله که تو از

حوِض نقاشی به دنیا اومدی!



۳۷

پیام فِیلیمنظومه ی دشِت سفید

نه

پسرو 

می گن که پشِت برهوت

زیِر آسموِن تنهای بزرگ

ُگله جایی واسه خوابیدن هست

می گن اون جا

            طرِف دشِت سفید

هوِس نم نِم باریدن هست

پسرو هق هِق ابرای باهارم پسرو



۳۸

پیام فِیلیمنظومه ی دشِت سفید

به کدوم فصِل کدوم سال ببارم پسرو؟

شِب من شکل تو نیست

شِب من گود و سیاس

مِث تقدیر و شکست

مِث صبحی که می آد

مِث سالی که گذشت...



۳۹

پیام فِیلیمنظومه ی دشِت سفید

ده

اخوی نیمه شبه

                شب،

                    شِب بدنومِی ماس؛    

آخه آواِز خروس آدمو رسوا می کنه

ُصب داره رو پشِت بوم این پا و اون پا می کنه

توی کوچه های ِده باده و باد

باد با برِگ درختا داره غوغا می کنه

شِب هق هق



۴۰

پیام فِیلیمنظومه ی دشِت سفید

شِب وحشت

شِب فوِج کفترای َدَدری  

شِب بوسه بازی و خاک به َسری

شِب َسر رفتِن آب از َسِر هیچ

شِب نیلوفرِی پیچاپیچ

شِب یخ کرده، شِب بوسه ی داغ

شِب تاریکِی بی چون و چراغ

شِب خوابیدِن تو توی صدف

شِب نشئه، شِب اوهاِم علف

شِب پَرسه وسِط هندسه ی َوهم و جنون

شِب دنباله ی بی ستارگی تو آسمون

شِب رویا



۴۱

پیام فِیلیمنظومه ی دشِت سفید

شِب مکثی وسِط شوق و گناه

شِب تنهایی تو

شِب قی کردِن ماه

شب گل دادِن من

توی میدون

روی چوبه های دار

شب تن دادن تو

به اقاقی

به باهار

تو که خوبی مِث خواب



۴۲

پیام فِیلیمنظومه ی دشِت سفید

تو که سبزی مِث برگ

تو که پاکی مث آب

تو که شوقی مث مرگ



۴۳

پیام فِیلیمنظومه ی دشِت سفید

یازده

گل می دم، قد می کشم

پسرو ساقه ی ریواسه تنم

شِب یلدا، َسِر دیواِر بلند

به تو و غربِت تو َسر می زنم

تو رو زیر نور ماه

            توی جنگالی دور

                       تِه برکه های خواب                

تو رو رو ستاره ها می بینم



۴۴

پیام فِیلیمنظومه ی دشِت سفید

پسرو مثل تو سرگردونم

پسرو مثل خودت غمگینم؛

غِم رفتن

غِم موندن 

غِم تو خیابونا ول گشتن

غِم دسگیری روزنامه ی صبح

غِم بُهتون به کتابا بستن

غِم زیبایِی تنها پسِر عموعلی

غم گنجیشکای خیِس هپلی

غم دالونای تاریِک اوین

غم شیوا

غم نسرین



۴5

پیام فِیلیمنظومه ی دشِت سفید

غم تعبیِر نخوابیدِن تو

غم تنهایی و ترسیدِن تو

غم بُرجای بلنِد کاغذی

پاهای برهنه مو وزوزی

غم سرمای زمستون تو تَنت

غم غوغا، غم سرِخ َدَهنت

گل می دم، قد می کشم

پسرو ساقه ی ریواسه تنم

یه روزی از لَِج زیبایی تنها پسِر عمو علی

توی کوچه های ِده به سیم آخر می زنم



۴۶

پیام فِیلیمنظومه ی دشِت سفید

دوازده

پسرو

شکل قدیمای باهاری پسرو

نه به باری

نه به داری پسرو!

من از این جا

            زیِر آب

به حبابای هوا نوک می زنم

تو تنِت پولک و مروارید و من



۴۷

پیام فِیلیمنظومه ی دشِت سفید

تِه دریا، خزه پوشیده تنم

پسرو قایِق سرگردونم

تو که فانوِس بزرِگ روشنی

من به موجای بال تن می دم و

تو به تاریکِی من پک می زنی



۴۸

پیام فِیلیمنظومه ی دشِت سفید

سیزده

پسرو کالِف َسر َدر ُگمه تنهایی من

نه،

به کاِرت نمی آد این همه زیبایِی من!

ننه سرما

وسِط این بََرهوت

تو چشام ُزل زده یعنی که؛ ــ نمون!

پسرو َسرده هوا

              یخ زده این تابستون



۴۹

پیام فِیلیمنظومه ی دشِت سفید

َدس به َدس

            با پسِر عمو علی

                        به کجاها که نرفتین با باد

یه کالغی َسِر بُرجا پَر زد

یه نفر بعِد تو از پا افتاد!



5۰

پیام فِیلیمنظومه ی دشِت سفید

غوغا؛

ــون ــور خ ــعر و بخ ــو ش ــون، بَمگ ــق مجن ــش ای عاش خُم

دارد تــو  غوغــای  غــم  ذره  بــه  ذره  جهــان  کــه 

مولوی

نه باهارم، نه زمستون   نه َرها، نه توی زندون

نه امیِد برهوتم   نه گیاهم تو بیابون

نه گلَم وقِت شُکفتن   نه که چیزی واسه گفتن

مِث شب ساکت و َسرَدم   مِث خورشیدم و روشن

مِث باَدم، نه که باَدم   دل به دستای تو دادم



5۱

پیام فِیلیمنظومه ی دشِت سفید

ویلون و واله و شیدا   که یه شب نکردی یادم

مِث ابرم، نه باهارم   که به شب هات ببارم

شِب ممنوعه ی تازی   توی میدون، َسِر دارم

مِث بارون، نه که بارون   که زمستون به زمستون

به چه تهمت، به چه بُهتون   تَنَمو زدن تو میدون...

مِث رویا، نه که خوابم   نه کویرم، نه سرابم

توی گهواره ی خالی   که کسی نداده تابَم

شِب سرما توی کوچه   َسبَِد داغ کلوچه

َعَوِض زر زر منبر   هوِس تار و کمونچه



5۲

پیام فِیلیمنظومه ی دشِت سفید

شِب تنها، نه که تنها   هوِس چک چِک رویا

نه که پنهون و نه پیدا   به تماشا و به حاشا

نه شبح، نه جسِم جاری   نه کالغم نه قناری

هوِس صید نداری   تو که مفتوِن شکاری؟

نه که بره، نه که گرگم   خودمو به تو سپردم

من از این سفره ی خالی   چه شرابا که نخوردم

نه شرابم، نه که افیون   نه به ِسیحون و نه جیحون

چه امیدی که نبستم   به یه شب چک چِک بارون

نه که بارون، که هیاهو   مِث ابر و مِث جادو

تو چشات همونی پیداس   که تو چشِم خیِس آهو



5۳

پیام فِیلیمنظومه ی دشِت سفید

نه خداها و نه شیطون   نه تو باغ و نه بیابون

هوِس چیدن سیب و   غضب و قهر و شبیخون...

نه شبیخونه، نه جنگه   قصه ی ماه و پلنگه

َمثِل من، َمثِل تو   َمثِل شیشه و سنگه

نه که شیشه، نه که سنگم   نه که نومم، نه که ننگم

مِث مردای تو قصه   َسِر تو می خوام بجنگم

نه باهارم، نه زمستون   نه رها، نه توی زندون

خودمو به تو سپردم   تو که خوبی مِث بارون

نه که بارون، تو ُسروری   تو امیِد شب به نوری

تو که نزدیِک باهاری   تو که از سرما به دوری



5۴

پیام فِیلیمنظومه ی دشِت سفید

نه که دوری، نه که نزدیک   نه که روشن، نه که تاریک

پسرو دلم گرفته   تِه این کوچه ی باریک

نه باهاری، نه زمستون   نه رهایی، نه تو زندون

خودمو به تو سپردم   تو که خوبی مث بارون...

۱۳۹۱/۹/۲۳
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حامیان

نــوگام بــه پــاس قدردانــی از حامیانــی کــه بیــش از ۱۰% هزینــه چــاپ 
کتــاب را پرداختــه باشــند، نــام آنهــا را -در صــورت تمایــل خودشــان 

- در کتــاب ثبــت می کنــد.

ــر  ــوری )۲5%( و دیگ ــه تیم ــی ناجی ــک مال ــا کم ــاب ب ــن کت ای
ــت. ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــوگام ب ــتان ن دوس



کتاب های دیگر نوگام را بخوانید:

پدر-عزرائیل )مجموعه داستان(
نوشته فرهاد بابایی }لینک دانلود{

به شیوه کیان فتوحی )رمان(
نوشته هادی معصوم دوست }لینک دانلود{

آواز های زیرزمین )تاریخچه موسیقی راک( 
نوشته سید ابراهیم نبوی }لینک دانلود{

میم...نون )مجموعه داستان(
نوشته آرش هامون }لینک دانلود{

اعالم وضعیت گیاهی )رمان(
نوشته دانیال حقیقی }لینک دانلود{

داستان هایی بدون دکوپاژ )مجموعه داستان(
نوشته مانیا اکبری }لینک دانلود{

سقط جنین )مجموعه داستان(
نوشته علیرضا میراسداهلل }لینک دانلود{
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