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مردیکهنرفتهاستبرمیگردد
رباعی های سیدمهدی موسوی
به روایت عکس های محمدصادق یارحمیدی
چاپ چهارم



انتشارات شمشاد

مردی که نرفته است
بر می گردد

مجموعه شعر و عكس 
اشعار: سيد مهدى موسوى

عكس ها: محمدصادق يارحميدى
ناظر چاپ: بابك اربابى

ليتوگرافى: آستان قدس رضوى
چـاپ: آستـان قـدس رضوى
صحـافى: آستان قدس رضوى 

نوبت چاپ تا كنون: چهارم 
چاپ اول شمشاد: 1393

تيراژ: 1000 نسخه
شابك: 978-600-6709-28-4

سرشناسه :موسوى، سيدمهدى،1356
 عنوان و نام پديدآور : مردى كه نرفته است برمى گردد/رباعى هاى سيد مهدى موسوى؛ به روايت عكس هاى محمدصادق يارحميدى. 

 مشخصات نشر : مشهد: شمشاد  ،   1393.  
 مشخصات ظاهرى :  96ص، مصور.

 شابك : 978-600-6709-28-4     
 وضعيت فهرست نويسى : فيپا

يادداشت: چاپ دوم، بهار 1392.
 موضوع :شعر فارسى-- قرن 14 

 شناسة افزوده : يارحميدى، محمدصادق،-1363، عكاس
PIR 8223/رده بندى كنگره : 1391 4م545252و 

 رده بندى ديويى :1/62فا8
 شماره كتابشناسى ملى : 2775888

گردد مردى كه نرفته است بر مى 

انتشارات شمشاد

سرشناسه: موسوی، سیدمهدی، 1355
عنوان و نام پدیدآور: مردی که نرفته است بر می گردد / رباعی های سیدمهدی موسوی؛ 

به روایت عکس های محمدصادق یارحمیدی.

مجموعه شعر و عکس
اشعار: سیدمهدی موسوی

عکس ها: محمدصادق یارحمیدی

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: آستان قدس رضوی

چاپ اول: 1391
چاپ چهارم: 1393

شمارگان: 1000 نسخه
شابک: 978-600-6709-28-4

تقدیم به خدا؛
که خدای خوبی ست ...

مادرم؛
که فرشته ی خوبی ست ...

و پدرم؛
که مرد خوبی ست ...

محمدصادق یارحمیدی
مشهد - تابستان 91



89

دارد چشمی که نیست، تر می گردد
یک شب که نیامده، سحر می گردد

این نامه ی ننوشته اگر پست شود
مردی که نرفته است بر می گردد
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یک سمت تویی و عشق: مرگی ساده
یک سمت جهان به قتل من آماده!

می ترسم! مثل بّچه گنجشکی که
در دست دو بّچه ی شرور افتاده



1213

می خواست بگوید که... ]شب و گریه ی مرد[
می خواست بگوید که... ]سکوتی از درد[

گفتند به ما که اللِ  مادرزاد است
این قاصدکی که باد با خود آورد



1415

می بازم و می بازم و می... بازی را
تا خسته  کنم این دل ناراضی را
هر روز به دریای تو می اندازم

پوتین هایِ  سیاهِ  سربازی  را



1617

دختر وسطِ  دست سیاهی غش رفت
سیگار سیاوش شد و در آتش رفت
شب بود، چراغ ها که خاموش شدند

موشی آرام توی سوراخش رفت



1819

یک روز، االغ کدخدای ده شد
یک قطره به آسمان پرید و مه شد

می خواست که اژدها شود بر سر ِ کوه!
کرمی بودم که زیر کفشی له شد



2021

مردی پشتِ  درخت هیزی می کرد
زن بود و نگاه بد به »تیزی« می کرد

گنجشک سرِ  شاخه به بازی مشغول
ماهی در آب تخم ریزی می کرد



2223

نه غمگینم، نه در وجودم شادی ست
نه محصورم، نه میل به آزادی ست
چرخیدن و چرخیدن تا... چرخیدن!
این شیوه ی آسیاب های بادی است



2425

قالیچه ی ناتمام یک زن بر دار
انبوه جنازه های دشمن بر دار

ای آدم! فاتح ِ تمام ِ دنیا
پایت را از روی سر من بردار!



2627

مهتابیِ  کوچکی به مهتابت برد
سیراب شدی و پیش قّصابت برد
یک بّره، دو گوسفند، صدها بّره...

سرهای همه بریده شد... خوابت برد



2829

شادی یادت رفت که غم یادت رفت!
قولی که ندادیم به هم یادت رفت!!

مانند عروسکی تهِ  انباری
خوابی بودم که صبحدم یادت رفت



3031

دلتنگ ترین آدم ِ  اینجا هستم
دل خسته ترین خسته ی دنیا هستم

من هستم و من هستم و من هستم و من
ای تنهایی! چقدر تنها هستم



3233

خوابی ست که بین لرز و تب می آید
جانی ست که از صبر به لب می آید
بیهوده خروس لعنتی می خواند
شب می رود و دوباره شب می آید



3435

بابا کره و موم و عسل می آورد
مامان نان را توی بغل می آورد

زنبورِ  عسل که عاشق فلسفه بود
از گرده ی گل، زهر عمل می آورد
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دودی بودی که حلقه در گوشت کرد
بادی بودی که حبسِ  آغوشت کرد
برگی بودی که از تو سیگاری ساخت

سیگار کشید تا فراموشت کرد



3839

من بودم و گریه هام پشتِ  گوشی
من بودم و جای خالی آغوشی
سرما سرما سرما سرما سرما
من بودم با بخاری خاموشی



4041

شب بود و ترافیک و غم سنگینی
شب بود و ترافیک و غم سنگینی

مردی خود را دو بار پایین انداخت
از روی پلِ  هواییِ  غمگینی



4243

سرباز نه کشت هیچ کس را و نه ُمرد!
نه دل به شبِ گلوله و مرگ سپرد
تنها به بغل گرفت عکسی را... بعد

یک پارچه ی سفید را باال برد



4445

باغی ست که باد سردسیری دیده
دوری ست که روزهای دیری دیده

یک خانه ی کوچک، پُر از آرامش مرگ
خوابی ست که دوره گردِ  پیری دیده
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دنیای ناهار با خورشتِ  کوسه!
شب با سرعت، فالفل و سمبوسه!!
رسم است که با گریه به پایان برسد
خوابی که شروع می شود با بوسه



4849

مانده ست دو موی خسته بر شانه ی تو
از یک زن ِ بی حواس در خانه ی تو!

یک زن مانده یواشکی گریه کند
مردی مانده هنوز دیوانه ی تو...
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آغاز جهان غم و نهایت، غم بود
اوضاع زمان و اخم ما درهم بود!
نسلی که سروِد ملّیِ  غمگینش
همخوانیِ  قورباغه ها با هم بود



5253

یک شب که به ماه روشنش می ارزید
روحی که به آزار تنش می ارزید

بگذار بگویند که او مرد نبود!
این عشق به گریه  کردنش می ارزید



5455

از خوابیدن به آخرین همخوابه
از نوشابه به شیشه ی نوشابه

از ماهی ِ روسپید ِ دریای ِ خزر
تا سرخ شدن میان ماهیتابه



5657

شاید وسطِ  شعله ی فندک باشد
شاید خوابِ  دو تا عروسک باشد
مثلِ  شمعی به گریه خواهم افتاد

تا اینکه تولدت مبارک باشد!
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زن بود و صدای هق هقی تکراری
مردی وسطِ  هزار شب بیداری

پایان شب سیاه، تاریکی بود
در پشت دری که باز شد، دیواری...



6061

هر گربه برای خویش، شیری شده است!
هر بنده ی ناچیز، امیری شده است

این پروانه، رفیق گل ها بوده
که طعمه ی عنکبوت پیری شده است



6263

من بودم و از جنس نبودن، هوسی
می گفت نبایست به فردا برسی

شاید برسم... ولی کجا؟ آه! چرا؟!
بر تخت قطار گریه می کرد کسی



6465

با غم، با غم، با غم، با غم، با غم
هر روز زنی جدید را می بینم
هی می روم و دوباره باید برگشت
یک مترو هستم با مشتی آدم



6667

در خانه ی من، عصرِ  غم انگیز ِ  بدی ست
در پشت بهارها، چه پاییز بدی ست

از مهر و محّبت شما می ترسم
ثابت شده است عاشقی چیز بدی ست!



6869

قایم شد و هیچ چیز بعد از تو ندید
از بازی بّچگانه ات می ترسید
یک قلب که زیر پای گیجت افتاد
یک بادکنک که توی دستت ترکید



7071

با چشم، کسی اشاره به رفتن کرد
با گریه زنی پیرهنش را تن کرد

مردی وسط ِ تخت، رگ ِ خود را زد
دستی لرزان، موبایل را روشن کرد



7273

می گفت که با سایه ی خود در جنگم
می خواست که ثابت بکند از سنگم
از سنگم و سنگ ها مرا می فهمند
دلتنگم، از دوری تو دلتنگم
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جرمش گذر از عقل، فقط چند نخود
یا داشتنِ  جنازه ای توی کمد!

بعد از ده سال حبس در زندانی
به زندانی بزرگ تر وارد شد
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یک شاعر شاد رفت و غمگین آمد 
سیگار کشید و بوی بنزین آمد

می گفت که کّل قّصه ام بود همین:
فّواره به اوج رفت و پایین آمد
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یک سال شد و یک شب دلخواه نداشت
شب بودم و آسمانتان ماه نداشت
از اینهمه زندان تو، پیدا کردم
یک راهرو که به هیچ جا راه نداشت
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از رفتن تو نه دائماً بی تابم
نه ماهی ِ نیمه جان ِ دور از آبم
هر روز کنار یاری و دلداری
شب می خوابم! به راحتی می خوابم!
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قبری ست که از خانه ی من شیک تر است
دیوانگی اش قابل ِ  تبریک تر است

من مطمئنم که قاتلم خواهد بود
آن کس که به من از همه نزدیک تر است
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نه عاشق من بود و مرا عاشق کرد
نه آینه شد... و پای هیچم دق کرد
تنها شبِ  نصفه  کاره ی مردی بود
در زیر پتوی نازکی هق هق کرد



8687

از بوسه سرود با لبانی کمرنگ
از عشق که مرده در جهانی از سنگ
هر روز به دنبال رگی آبی بود
تنهایی ِ  محضِ  دختری توی سرنگ!



8889

آزادی شهر از حصارش پیداست 
از کینه ی چوبه های دارش پیداست
فردای من و تو باز هم تاریک است

سالی که نکوست از بهارش پیداست



9091

در دریا احساس عطش، سخت تر است
بودن با مشتی تنِ  لش سخت تر است!
دنیا سخت است، کار دنیا سخت است

اّما دوری از همه اش سخت تر است
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آدم بودم که عاشق گندم شد
یک تنهایی که قاطیِ  مردم شد
تاریک شدی، شبی بدونِ  فردا

ماهی بودم که پشت ابری گم شد
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خورشید مرّدد است، کمرنگ شده 
هر چیز که دست می زنم سنگ شده
انگار که حال و روز دنیا خوش نیست

شاید که دلت برای من تنگ شده
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لبخند به لب، سوار یک کشتی که...
در پوچی یک سراب می گشتی که...

رفتی پی ِ فتحِ  سرزمین های جدید
با قمقمه ای خالی در دشتی که...
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