خواهد دل تنگت بگو
هر چه مي

آن ديگري

سعادت سادات جوهري

كنم ،به خو ِد تو! حواست
من خرابم! بنش���ين زحمت آوار نكش! دارم به تو فكر مي
كردي كه تا اين اندازه  ...تا اين اندازه دلتنگت
كجاس���ت؟ ميدانم فكرش را هم نمي
باشم.
نه! من هرگز با تو همقدم نش���دم! با تو در كافههاي شهر خاطره
هاي دِنج بزرگراهها
نس���اختم! با تو دست در دست ،روي جدول
بلند بلند نخنديدم ،س���رم را روي ش���انهات نگذاشتم ،گرماي
دستانت را احساس نكردم.
گردم كمتر  ...كمتر كه نه! هيچ!
راستش هرچقدر بيش���تر مي
هيچ آهنگ مشتركي نيس���ت كه من را به ياد تو و تو را به ياد
من بيندازد.
راس���تش من هرگ���ز  ...هرگز  ...حتي با خي���ال تو به آرامش
نرسيدم!
هايم در ش���لوغي
غصه
حاال دوس���ت دارم بدانم در هياهوي ّ
كش���ي؟ نه  ...نكند همه
كني؟ در چه حالي نفس مي
هايت به چه فكر مي
خوش���ي
روياهاي در راه مانده احساس من را  ...احساس من را دو دوستي تقديم «آن ديگري»
كني! نكند اين كار را كردي؟!
دهد و سنگفرش ُسرخ و مرمري
حتي عبور خطي و سطحي اين افكار ،من را آزار مي
ام تكرار ميشود...
كند و هرروز اين روزمرهگي
قلبم را ميخراشد ،ويران مي
كنم ،به خو ِد تو! من خرابم! بنشين زحمت آوار نكش...
دارم به تو فكر مي

ستاره دنبالهدار

گرچه هنوز خاطرهاي در غبار بود
يك عمر سخت آينه چشم انتظار بود
كنم كه تو را جا گذاشته ست
باور نمي
آن لشكري كه بر سر قول و قرار بود
انگيز كوچه هم
خورشيد سرخ ظهر غم
اش بدون شما بيشمار بود
دلتنگي
ها !
پاييز بود؛ شاهِد ميدان حيله
بهار بود
از آن به بعد كرب و بال بي
فرصت دهيد تا كه زمين گريه سردهد!
خورشيد سرخ ،حادثهاي ناگوار بود...
فرصت دهيد تا سخنم بازتر شود
آن لحظه كه لبان جهان روزهدار بود...
وقتش رسيده است كه برگردي از شبم
دار بود...
شايد كه زن ستاره دنباله

ميشود پيدا
براي ماده و تنها يكي نر ميشود پيدا
ها هم كيس الغر ميشود پيدا
براي «داف»
براي آنكه اهل ُدور ُدور ،عشق و صفا باشد
بدان پُشت سر هم يار و دلبر ميشود پيدا
براي آن كسي كه طالب پرواز ميباشد
شبيه عكس يكهويي دو تا پر ميشود پيدا
گرديم
براي ما كه عمري در پي شهزاده مي
خدايا شاهدي آخر كه سرخر ميشود پيدا
در اين دوران كه مادر شوهران وسواس ميگيرند
شود پيدا؟
ها آيا كه دختر مي
ميان داف
براي با كالسها ساشا ،روحام و ساتيار
براي ما كه هوشنگ ،هاشم ،اكبر ميشود پيدا
از اين شانسي كه ما داريم سر تا پايمان هر روز
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خدا شكرت نشاني از كبوتر ميشود پيدا
در اين دور و زمانه كه غذاي حاضري ُمد شد
نهايت نيمرويي بينمكتر ميشود پيدا
بدان ديگر به تخممرغ هم هيچ اعتمادي نيست
براي مرغ قيمتهاي ديگر ميشود پيدا
كبوتر با كبوتر باز با باز از قديم گفتند
درون فالم آمد يك غضنفر ميشود پيدا
پس از عمري كه معشوق آمده ما را بگرداند
دري وا ميشود وانگه كالنتر ميشود پيدا

فرشتههاي مهربان

اند ...درد كشيديم ،بغض خفهمان كرد ،نامردي
دختر ،عنوان قشنگي اس���ت كه به ما داده
ديديم از آنهايي كه عنوان مرد به خود دادند! حال ش���بهايمان را فقط جيرجيرکهاهي پشت
پنجره فهميدند.
هجوم ناجوانمردانه دردها را در پس پرده س���ياه ش���ب تحمل كرديم .صبح روز بعد با يك
تر ظاهر شديم تا ندانند كه شب بر ما چه گذشت!...
الكخوش رنگ
اسممان هم بد در رفت! گاهي با يك شال رنگي خراب شديم و گاهي دلمان آنقدر بد شكست
كه هيچ رنگ الكي نتوانست جايش را بگيرد...
دنياي ما دخترها هميشه هم آنقدر صورتي نبود كه شما از بيرون آن را قضاوت كرديد...
ما س���كوت كرديم در برابر همه چيز اما حرف زدن را خوب بل���د بودهايم ...هر روز زخمها
عميقتر و مردانهتر شد و شبهاي تنهايي ما بلندتر  ...اين است فرق ما با همه كائنات  ...روزتان
هاي مهربانتر از مهربان...
مبارك فرشته

باد و خورشيد

اميد فيوضي
باد طبق عادت هر روزه خويش ،ش���روع به تاخت و تاز و شتابندگي كرد كه چشمش ،به مرد
فقيري افتاد كه كت كهنهاي به تن داشت .تصميم گرفت هر طور شده كت را از تن مرد فقير
بيرون بياورد لذا با سرعت بيشتري شروع به وزيدن كرد
گر ماجرا بود به خنده افتاد ،از خنده خورشيد باد بيشتر
خورشيد مهربان كه از آن باال نظاره
عصباني شد .شدت وزيدن را بيشتر و بيشتر كرد به طوريكه مرد فقير مجبور شد دكمههاي
كتش را ببندد و دو دس���تي پايين كتش را بگيرد تا تنها پوشش مناسب تنش را در مقابل
لجاجت باد سنگدل حفظ كند.
تالش باد به جايي نرسيد وقتي كه از پا افتاد و نشست ،خورشيد شروع كرد به نوازش تن مرد
فقير و اشعههاي گرم و پر از مهر و محبتش را گستراند.
مرد وقتي سردي وجودش از بين رفت گرمش شد و كتش را با رضايت خاطر از تنش بيرون
آورد .باد از كار س���نگدالنه خود پشيمان شد و به احترام خورشيد كاله از سر برداشته و در
مقابل خورشيد سر تعظيم فرود آورد!

نداشتههايم
نيلوفر ناظري

ياسمن خبايي

نداشتم
نداشتم
هايم عادت شد
نداشته
خدا را شكر
ام بودي!
تو تنها داشته

خودت را باور كن

قنبر يوسفي

ليال احسني
هاي خيالي بيراز
هايت خس���تهات نميكنند؟ از رفتن به دنبال هاله
فكر كردن به نداش���ته
نيستي؟ از هدر دادن نعمت زندگي نگران نيستي؟ اگر از آنچه داري و از آنچه هستي راضي
نيس���تي بايد بگويم خيلي ضعيفي  ...به صندوقچه فراموش شده ذهنت سري بزن ،در آنجا
خيلي چيزها را خواهي يافت ،مث ً
ال اينكه تو ميداني قلم او زشت مينويسد ،درد نمينويسد،
با بدبختي بيگانه است.
تو ميداني او ميداند و تو نميداني چرا كه اگر تو هم به اندازه او ميدانس���تي اكنون اينجا
خواهد تك
نبودي .خودت را باور كن .دوست نداري با آدمها تفاوت داشته باشي؟ دلت نمي
كني براي شبيه شدن به
باش���ي؟ هستي ...تو تنها و تنها «تو» هستي! چرا بيهوده تالش مي
هاي تو را دارند
هايي كه نصف داش���ته
ديگري؟ خوب به اطرافت نگاه كن؛ ببين چگونه آدم

