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فیسالم بلند و گرم و لطکی
فیو شرزیبه تو خواننده عز

يکتاب را ، بارنیابخوان
يداریه دوست مجان هر کس ک

گانیو رایاست مجانیکتاب
کرده آسانتانیکه خواندنش را برا

هست شعرزادیمرغ تا جان ادمریشاز
خواهد بود مانند سحرتانیمطمئنم برا

در باب موضوعات باحاليرااشع
خوشحالدیشویدانم از خواندنش میکه م

و استاد احمدیلیو سهدیاز جاوياشعار
دارن مهارتارین بسکه در شعر گفت

و فراوانارندیبس که بسشاعران
آسانستینشانیآوردن اسام

توانایآنها هستند شاعرانيهمه
کالیبه آنها گقت احسن باردیبا

يرا کردم جمع آوراشعارشان
يداوردیخودتان در موردشان کن

لذتدیکتاب ببرنیاز ادوارمیام
عزتاوردیبمیان شاء اهللا که برا

بفرسگرانیديکتاب را برانیا
ام ام اس, اینفراردیا,با بلوتوث
نظراتتان خواهم بودمنتظر

زودیلیخدینظرتان را بده
لمیمیهم آدرس انیا

لمیمیبه نظرات بیفکر نکن
tohid_2@yahoo.com

mailto:tohid_2@yahoo.com
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آغــــــــــاز

هشددایز تو پیهمه هستيا
از تو توانا شدهفیضعخاك

علمت واعظاتنیرنشیز
!آنان همه الطائالتيگفته

خالق گاو و شترییکه تويا
تجار خر و مفت خورموجد

که ز الطاف تو تجار دزديا
نکرده همه دارند مزدکار

خالق بزازهاییکه تويا
ده پشت هم اندازهارزق

ز تو هر احمق و خر ، پولداريا
روزگارهیهنرمند، سمرد

ریبود هر فقچارهیز تو بيا
ریخر ، صاحب پول کثتاجر

»ییتوردینپذرییتغآنچه«
ییتوردیز کس رشوه نگوانکه

و زر اندوختهمیکرمت ساز
هنر و دزد و پدر سوختهیب
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ز الطاف تو در نعمت استدزد،
از قهر تو در محنت استپاکدل

بودیخودش صانع قالآنکه
بودیخالیاش از قالخانه

ز سر پنجه ببافد قماشآنکه
لختند زن و بچه هاشکسرهی

لبخند ، نهفهیطانیلب ابر
آنان شکر و قند ، نهقسمت

یغنيپلو، قوت و غذامرغ
یکشد باربر مردنآه

از لطف تو هر پولدارخوردیم
اریناب و دو سه من خاوکوریل

استیعالیافراد غنيخانه
استیاز کرمت خالریفقبیج

میهمه موش تو ا! ایخدابار
میبه ابد حلقه به گوش تو اتا

فقرا وا بکنيز پابند
!تا بکننیفقرا بهتر از ابا
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شاعـــــــــــــــــر

تاجرمرانیام خوانند و پهیمایکودکان ب
بنده ندارم الجرم،یو بار ثابتکار

دهمیميو آن سوارنیسازم به ایمشعر
!خرم، اسبم، االغم، قاطرم؟دمینفهممن

مخلصمیلیحضور داوران حوزه خدر
چاکرمیلیارشاد خۀمقام نوچدر

کندیاما روبراهم مگاریو سسکّه
...گرمکیهم اگر باشد به قدر گریدزیچ

چراغ رابطه  نجایدوستان اياست اروشن
ماهرمهم یهنرمندم لذا در مخ زنمن

یسوسول و غربتی،گاهیئتیمثبت، هگاه
فرسخ راه دارد باطنم تا ظاهرمهشت

جز خود بنده نچاپد شعر منیخنگچیه
خودم، هم شاعرم هم ناشِرمدارمیخرهم

چه باكمشیدرمان من است از ربع و از نسکه
باشد شاکرممینرم،یپذیباشد، مربع

استياکارهیفرد منگل و بندیگویمخلق
شاعرمدیشاند،یگویراست ماحتماًال
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هنـــــــــــــــــــرمندم

میگویمن نه حرف جفنگ م
میگویقشنگ ميشعرها

ییبایوزن ز،چهیقوافچه
»!ییعجب پا،یچه دم،يسرچه«

ندهیکس در آچیهنشود
!و حافظ و بندهيسعدمثل

میگویماریلب و چشم از
!میوگیماریشکیاز یگاه

اگر نشدیکفشلنگه
!ٔابدا!؟يگریديمن جايپأمثال
حقوق زنانيکنم دعویم
امشب دوباره چون غم ناندارم

عدل و داد هم دارمغصه
گوشم مداد هم دارمپشت

و دود نه هرگزگاریو سپیپ
!وجود نه هرگزیبشاعر

تمام اصول پابندمبه
خدا که منم هنرمندمبه
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...  ر و آهنان و شع

ندارديسودچیمخاطب واقعاً هيبرامیشعرها
مرا هم بکارديها*خدا خواستم تا که شاعر دستاز

و روباهریاز هرچه آمد به ذهنم از خر و گاو تا شگفتم
خوشگل ماهةاز چهریشعرم خالتیاست هر بیوحشباغ

المیخ*یشاعر بکیذهنم بنده بیدر جستینيا*سوژه
!خاك بر سر بمالمیندارد کاشکلیتخمیاشعره

»نیتضم«شیو نصفتیبکیکه کالً سرودم بود یتیب* دواز
!نیو منکفیمرا منفجر کن، با تفنگ کالشيشعرها

بمانم نکوناميمثل سعديداشتم روزگارآرزو
!تنامیو رم و وسیپاريتوچد،یمثل حافظ بپشهرتم

یدلم را شکست! جانيولوم! افسوس! افسوس! افسوس... آه
یمن خسته بستيهرچه موضوع خوب است  در به رويا*گفته

کردم از جان و از دل*یبابا به حرف تو آن روزگوش مکاش
!آورد نان به منزل*یمزخرف چون نمیهست شغليشاعر



٨

دیظ در عصر جدــــــــحاف-1

گشتم دچار کابوسشبیشب پرمهین
صف اتوبوسيفط توبه خواب حادمید

جانمکیعل: سالم حافظ ، گفتا : گفتم
واهللا خود ندانم: ؟ گفت يکجا رو: گفتم

ینمانده حال: گفتا یفالریبگ: گفتم
یالیخیدر بند ب: ؟ گفت يچگونه ا: گفتم
؟يکه تازه تازه شعر و غزل چه دار: گفتم

يباردیشعر سپمیسرایکه م: گفتا
کودتا شد: شق ، گفتا ز دولت ع: گفتم

کله پا شد: ، گفتا بیرق: گفتم
؟یی؟ مشغول دلربایلیکجاست ل: گفتم

یینمایسلمیشده ستاره در ف: گفتا
بگو ، زخالش ، آن خال آتش افروز ؟: گفتم

روزیپرایروزیعمل نموده ، د: گفتا
گفتا که مش نمودهشیبگو ، ز مو: گفتم

ولش نمودهگفتاارشیبگو ، ز : گفتم
چرا ؟ چگونه ؟ عاقل شده است مجنون ؟: گفتم

ونیگشته معتاد گرد و افدیشد: گفتا
؟شی؟ جام جهان نمادیکجاست جمش: گفتم

شیبه جاونیزیتلویقسطدهیخر: گفتا
حاال شده چه کاره ؟یبگو ، ز ساق: گفتم

در دفتر ادارهیشدست منش: گفتا
منزلينمابگو ، ز زاهد آن ره: گفتم
که دست خود را بردار از سر دل: گفتا
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ز ساربان گو با کاروان غم ها: گفتم
ایآژانس دارد با تور دور دن: گفتا
يادیاز کجاوه ایبگو ، ز محمل : گفتم

يگلف نوك مدادایپژو ، دوو ، بنز : گفتا
یکه قاصدك کو آن باد صبح شرق: گفتم
یه به فاکس برقخود را داديکه جا: گفتا

راه چارهمییز هدهد جوایب: گفتم
است و ماهوارهشیهدهد ديبه جا: گفتا

سالم ما را باد صبا کجا برد ؟: گفتم
؟اوردینایبه پست داده ، آورد : گفتا
یدشت زنگيبگو ، ز مشک آهو: گفتم
یرنگيهاشهیکه ادکلن شد در ش: گفتا

؟یسابحياخانهیميسراغ دار: گفتم
یآنچه بود ار دم گشته چلوکباب: گفتا
پنهانمیلب تر کنییدوتاایب: گفتم

از چوب پاسبانان ؟یهراسینم: گفتا
؟يتو دست و پا نداریشراب ناب: گفتم

يکه جاش دارم و افور با نگار: گفتا
تو آن زمان هايبلند بوده مو: گفتم
به حبس بودم از ته زدند آن ها: گفتا
؟یشما و زندان ؟ حافظ ما رو گرفت: گفتم

!یخرفتنیبودم هالو به ادهیند: گفتا
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کیو ستیقرن بيعشقها-2

قرارمیدوباره شب شد و من ب
در انتظارمایکن زود بکانکت

مسنجريمن آمدم پاایب
مسنجريمحسور از آواشدم

مینیهارد دلت را ما ببایب
مینیبچجتیاز گنج هوم پیگل

نشانمیبينماکنیاایب
ندارملتیمن جز آدرس مکه
تو غش کردیفرهاد باز بایب
هم کش کردسکمیهارد دیحتو
زمیعشق دات کام عزياایب

زمیبروهایتو دبليپابه
مگذارشیدر انتظار خومرا

مگذارشیز اندازه آن بایو
یحاصل سرچ جهانياایب
ینهانلیاجرا کن آن فاایب

در دل تو را کم دارم امشبایب
غم دارم امشبیصد مگ''حدودا

مینمایمتیدعاییآاگر
مینمایمتینهایتا بدعا

استنیمن هميدعاییآاگر
استنینقل به مضمونش چنایو

اریيشویسيديلحظه امبادا
اریيشویسیاز آن پيجدا

ينام ما را پاك سازمبادا
يسازکاخ آرزو ها را خاكو

تا جاودان اندر دل منبمان
تا حل شود هر مشکل منبمان
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ــــــرخيتگارـــــــخواس-3

شیمادر خويآمد به سويخر
شیبیمادر چرا رنجم دهبگفت

يخواستگارمیامشب برابرو
يتو بچه ات را دوست داراگر

پسر جان يمادر بگفتا اخر
را من دوست دارم بهتر از جانتو

خوشگليهمه خرهانیانیبز
مشکلستیرا کن نشان چون نیکی

زد یجفتکیاز شادمانخرك
زدیعرعر نمود و پشتکیکم

مادر به قربان نگاهتبگفت
اهتیبه قربان دو چشمان س

را عاشق شدم منهیهمساخر
نباشد مثل او زنییبایبه ز

مادر برو پاالن به تن کن بگفت
را خبر کناکنون بزرگانبرو
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آداب و رسومات زمانه به
داخل به رسم عاقالنهشدند

عقدش يپادندیتا پاالن خردو
افسار طال با پول نقدشهی

لهیطوکینمودند يداریخر
لهیکه رسم است در قبيهمانطور

دییعاقد کتاب خود گشاخر
دییرا نماشانیوصال عقد ا

؟ییرضاایخر خانم آزهیدوش
؟ییدر آپیخر خوشتنیبه عقد ا

گفتا به خنده نیاز حاضریکی
برفتهدنیخانم به گل چعروس

دیبار سوم خر بپرسيبرا
دیجنبکبارهیکه خر خانم سرش 

نمودنديعرعر کنان شادخران
نمودندنیریکام خود شونجهیبه 

یو شادمانیخوشدیامبه
یدو خر در زندگاننیايبرا
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يریتو بمـــــــــیاله-4

الهی تو بمیري من نمیرم
سر قبرت بیام پارتی بگیرم

الهی سرخک و اریون بگیري
تب مالت و بالي جون بگیري

الهی از سرت تا پات فلج شه
کمرت بشکنه،دستت سقط شه

الهی حصبه و ام اس بگیري
سر راه بیمارستان بمیري

الهی کوربشی چشمات نبینه
بشی، حقت همینهبمیري، گم

الهی آسم تایپ آ بگیري
هنوز که زنده اي پس کی میمیري؟

الهی شوهر ایدزي بگیري
بفهمی که داري از ایدز میمیري

به در بردي از اینها جان به سالم
الهی دردبی درمون بگیري
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مرزم ویروس و رست-5
کنون رزم ویروس و رستم شنو 

دگرها شنیدستی این هم شنو
اسفندیارش یکی دیسک داد که

بگفتابه رستم که اي نیک زاد
در این دیسک یکی باشد فایل ناب 
که بگرفتم من ازسایت افراسیاب
برو خرمی کن بدین دیسک هان

که هم نون و هم أب باشد درأن
تهمتن روان شد سوي خانه اش 

شتابان به دیدار رایانه اش
دگر صبر و أرام و طاقت نداشت 

دیسک را در درایوش گذاشتو أن 
نکرد هیج صبرو نداد هیج لفت 

یکی هم کپی از همان دیسک گرفت
به ناگه چنان سیستمش هنگ کرد 

که رستم در آن ماند مبهوت و منگ
تهمتن کالفه شد و  داد زد  
ز بخت بد خویش فریاد زد
چو تهمینه فریاد رستم شنود
بیامد که لیسانس رایانه بود

ستم همه مشکلشبدو گفت ر
وز آن دیسک و برنامه ي قابلش
چو رستم بدو داد قیچی و ریش
یکی دیسک بوتیبل آورد پیش

افتیبه ناگه یکی رمز ویروس 
حفظ امضاي ایشان شتافتپی
خاك اندر افکند ویروس رابه

به رایانه زد بوسه راتهمتن
شزد لگد تهمینه بر شوهرچنین

جار شد خون از سرواز برشکه
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کفن با مردهيگفتگو-6

پاشو چه وقت خوابهیحاجيها
وقت حساب کتابهگهیدپاشو
که آزار دارههیکنینگو اهو،
!کفن با هات کار دارهنیببپاشو
نیبه هم، آفريزدیکلیهچه

نیقد و برم آفر،ينخورچش
يتو مردگهیزور نزن ديخودیب

يکه جون سپردشهیمیساعتچن
قت حساب کتابهوگهیدحاال
خوابهيریزيمرده ینزنداد

خالفهیآدميریزيمرده
باهاش دفنه تو غالفهيزیت

دارهیرو ور ميزیبزنه تقاط
ارهیو بابا تو در مزنهیم

یداشتيچه روزگارادیمادتی
؟یذاشتیاسکناسا که روهم مچه

رو اسکناسیذاشتیاسکناس میه
سبا پول رشوه و اختالاونم

هیوعده غذا کافکییگفتیم
!هیغذا باعث عالفصرف

استیآدم با ککییگفتیم
قناعتیکُنه تو زندگدیبا

تنت بودشتیده سال پلباس
تن تو هم تن اون زنت بودهم
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یستیشعار ضد صهونبعد
!یستیشعار ساده زيدادیمسر
ستهیکه ساده زیآدمیگفتیم

ستهیبشهیهمشیزندگنمره
يکردیدار تنت موصلهسلبا

يکردیبه زنت منیتا نفرهزار
دمیبرات خريروسریگفتیم

دمیکشیچه زحمتیدونینم
باشه به هر بهونهادتیفقط

سرت بمونهیهف هش سالدیبا
و عزا سرت کن خانومیعروس
هر کجا سرت کن خانومخالصه

رهیرنگش مهوینشورش ادیز
رهیگل سرخ و قشنگش مرنگ

صفا کنتیبا روسریهش سالهف
دعا کنتویهف هش سال حاجنیاتو

یحاجیمصرف که نداشتيالگو
یحاجیجا گذاشتیکه داشتیچهر

هنوز همونهاینکن دنالیخ
و اونهنیانیسرت نفرپشت

رویخون هر فقيکردشهیشتو
رویمردم اسيچوندیبچقد

چمیذره ههیيکردینمالیخ
!چمینت بپمنم دور تروزی

بودادیبدت زيکارامصرف
کارات قابل انتقاد بودیلیخ

نون نداشتتونهیهمساادیمادتی
پول دوا و درمون نداشت؟یحت
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به من چه ول کنیگفتادیمادتی
آدما رو زنده زنده گِل کن؟نیا

صبورتهیهمون همسانیبب
!تو گورتزهیریملیداره با بخاك

که بسهنبود بهت بگه یکی
حق نشسته؟يجاشهیهمخدا

هم هسينبود فشار قبرادتی
هم هس؟يپشت ابریحقدیخورش

مرده؟یبهت نگفت فالنیچکیه
و منکر به گوشت نخورده؟رینک

گناهنیو منکر دوتا برینک
!تو راهنان،یدادن دارن مامیپ

ستنینيمزاح و رشوه خواراهل
ستنینيکه تو دوس دارياونجور
يمردهیتو شبیستیمرد نتو
يکه اصالً کار خوب نکردچرا

رهیدستتو بگنجایکه ايکار
!رهیحرفا واسه تو دنیاالبته

يخوردایحرص مال دناونقِد
يو مرديآخرش سکته زدتا
واسه پول دلت پر از غم نبودکاش

کم نبودتتیانسانمصرف
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در وصف زن ذلیالنيشعر-7

ردان درخانه اتبه میاله
فرزانه اتالنیآن زن ذلبه

فداكیروح"آنانکه با امــربه
ندپاكینمايوسبـزنندینش

ندیذيوبن زـخیآنانکه از ببه
ندیزیوروز با امـر زن مشب

آنانکه مرعوب مادر زنندبه
زنندیدم مکـوشیاخالق نز

شبندیمردان با پــریآن شبه
وتبنددر ظرف شستن به تاب که

تکنديآنانکه در بچـه داربه
عوض کردن پوشکندالنی

الیامــر واذن عیآنانکه ببه
ـالیرکیبشانیاز جددریاین

آنانکه با ذوق وشوق تمـامبه
مـــام : ندیمادر زن خود بگوبه
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آنانکه دارند بــــاافتخـــاربه
"نه هزار"!نه...زویانشان

کنندیفــو مآنانکه دامــن ربه
کنندیاُتـو مشیبعد رفــوز

سـوزن نخندــریآنانکه درگبه
پخت و پز مطبخندگرفتــار

پزان قدريآن قرمــه سبزبه
آن مادران به ظاهــــرپدربه

ــلیبه آه دل زن ذل! یالهـــ
لیممدسب"آن اشک چشمان به

مردان که از لنگه کفشيتنهابه
شدبنفشناالتشایعـــغیجچو

عهـد کن استوارنیکه مارا بر ا:
!مکنبرکنـــاریلیزن ذلنیااز

جماعت نما لطف خاصيذيزبه
خالصوغمـاراینیاز انفرما
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رسم زمونههیعجب رسم-8

رسم زمونههیعجب رسم
پر مهمونهدایمون عخونه

رن مهمونا از اونا فقطیم
مونه یبه جا موهیمآشغالِ

یشد نارنگی؟ چيویاون کستکجا
دونه یخدا م! رفت اون موز ؟کجا

هنوزینیریِ شیخالجعبه
گلدونهشیطاقچه پيگوشه

تا آشپزخونهدهیچیپعطرش
دونهیکجاست ؟ خدا مشینیریش

رن مهمونا از اونا فقطیم
مونه یبه جا میخاليجعبه

زنیریبس خونه رو به هم ماز
مونهیو ِگل مت(!) مثل اسبآدم

یلیبگه خداوکستینیکی
قندونه يپوست پسته تويجا

عموجون هنوزينصفه قند
ته فنجونهدهیو لهسیخ

ستیقندش مهم نشییخداخاال
!اون قند نصف دندونه کنار
رن مهمونا از اونا فقطیم

مونه یدندون به جا مينصفه
نیریخندون ، بادوم شيپسته

ل مهمونهدر باز ، مافندوق
:با حسرت یکیلب ریزدیپرس

از تخمه،ریبه غل،یآجنیاز اکه
مونهیمیچیما بعدها چواسه
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!ستینيهندلمیمثل فیزندگ-9
!هست عشق آخر من؟ادتانی

!زد و رفت خاك بر سر منپر
!داديا! هواريا! ادیفر! يآ

!من عصر جمعه شد دامادعشق
جمعه سردرگمر،یدلگجمعه
!دزد بچه مردمياعه،جم

ستینیحس و حالچیاز او هبعد
ستینیاز او مالليدورریغ
از او عشق عکس مونتاژاستبعد

!گاراژ استستیمن قلب نقلب
من درآمده استریاز او پبعد

!استامدهیهم به من نیعاشق
اشیحق به عشق و مابقلعنت
!اشیاز اسم عشق تا بقبگذر
!کامت هان؟من تلخ شد به شعر

!را خراب کردم جانحالتان
مشق خط کردمهیبا گرباز

!زدم؟ غلط کردمیتلخحرف
وودیبالگرانیبازمثل

!مفقوديکوچه ايشوم تویم
بزنکهیجوان کیطرف آن

عاشق منلیدلیشود بیم
وقت بزن بزن برسدگفته
!زند به من برسدیرا مهمه

هم همان آقاآخرشعر
!دایمرا پکندیمعاقبت

ایخوش منظره نبودم !فیح
!ایدنامدمینیدهليتو
ستینيگاو و گاوبنددوره

!ستینيهندلمیمثل فیزندگ
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چت کردن-10

شیو مبتالریشدم با چت اس
شیدادم از برایمغامیشبا پ

ساله هستم جدهیگفت هیمن مبه
تو اسمت را بگو، من هاله هستم

رهاد اسم من هم هست فبگفتم
دادیصد داد و بیز دست عاشق

کمندشيهاله ز موهابگفت
ِابرو و قد بلندشکمان

باستیفریلیچشمان من خبگفت
باستیصورت هم نگو البته زز

عاشق زارش شدم من دهیند
شدم منمارشیگشته برشیاس

نمودمیبس هرشب به او چت مز
نمودمیبه او من کم کم عادت م

م آرزوهامتمادمیاو ددر
فردامدیکه باشد همسر و ام

/ تاب بودم یبدنشیديبرا
خواب بودمیخور و بیبزفکرش

دهیخود گفتم که وقت آن رسبه
دهیآن نور ديچهره نمیبکه

توست دنیاو گفتم که قصدم دبه
توستدنییو بودنیدزمان

رفت یام او طفره مییارویروز
تسخدنمیبود او از دهراسان
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اش کردم به اجبار یراضخالصه
داریروز بعدش وقت دگرفتم

از راه، وقت و روز موعود دیرس
زودیاندکرونیاز خانه بزدم

ختیچهره اش قلبم فرو ردمیدچو
ختیبر من آوییاژدهاییتوگو
بایناز و فريهاله يجابه
بود آنجاییزشت رودمیبد

من اثر از قد رعنا دمیند
بایِابرو و چشم فرنکما
تر بود او از مادر من مسن

صد خاك عالم بر سر منبشد
ترس و وحشتم از هوش رفتم ز

آن ماتم کده مدهوش رفتماز
ستیکه او ندمیخود چون آمدم، دبه

ستیچشم و رو نیبيآن هاله دگر
گریخود لعنت فرستادم که دبه
با چت از بهر خود همسرابمین

»دیجاو«شتم را به سرگذبگفتم
دیشعر آورد او هم آنچه بشنبه
از آن درس عبرت رندیتا گکه

چتيندارد قصه یسرانجام



٢٤

دوروزهیعاشق-11

دوروزهیروزا عمر عاشقنیا
بسوزهیعاشقریپشاالیا
عاشقيدالنیبه دور از ابال
!جمعه عاشقند و شنبه فارغکه

پوشههیمن ، زیميروگذاشته
بنده توشهيهااسم عشقکه
زهره، سارانه،یسک،يپر،يزر

ایو ثرحهیو ملههیوج
نیو نسرنیو شهيو نازنینگ

نیو پرند و پرويو مهرنیمه
فرشته و سه اخترچهارده

و سه اشرف و دو آذریلیدول
یو زاغیو سبزه ، گندمدیسف

...یو پرکالغياو قهوهبلوند
ستیلنیايخانمند توهزار

!ستینادمیشون که اسمياعدهبا
بودیکیکه ما يادورهگذشت
بودیکیو عشق آدما خدا
یلیمجنون به حضور لنامه

!یلیمیو اینترنتیارسهیم
فرهادشیپنهیشیمرهیمنیریش

آبادچمن تو پارك بهجت يرو
ستیبلند نگهیرودابه ديزلفا

ستیبه کمند نيازیکه هس ، نپله
و دعواکنندیغوغا مکوچه ، تو

!خایزلکیسر وسفیتا چهار
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فروغهیعاشقانه بنگاه
دروغه» عاشقتم«: گنیماگر
صناعتیغربيهاکوچهتو

گرفتن از شما جماعتعشقو
شد اون ظرافت و کرشمهکجا

کنار چشمه؟یدزدکنگاه
کردنهیشد اون به شونه تککجا

کردنهیجوب آب ، گرکنار
ریبه خادشیافادهیبيدال

ریبه خادشیساده يدخترکا
از رکود عشق در خروشممن

، بزن تو گوشمگمیدروغ ماگر
ستینایریعشق بیشکیقلب هتو

ستیتو چشم آدما نایو ححجب
دلبرند و ارتباطشکشته

!از نکاتشیبرخيبرافقط
پر ، کالغه پر ، صفا پرپرنده

از وجود آدما ، پرصداقت
يقسم بخور ، اگر که مرد! دال
ينگردیگرد عاشقگهیدکه

داداشمیصحبت رك و راستيتوما
داداشمی، ما نخواستنهیاگه اعشق
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!خسرو و فرهاد-12

؟ییبار گفتش کز کجانینخست
؟ییهم محل، هم خاك مامبادا
مان راهیدختر همسانیاچرا

!خبر،ها؟یبيخواستگاريکردتو
انتخابش؟ياورا تو کردچرا

!مطمئنم از جوابش: بگفتا
نرخ مهرش با تو گفته؟: بگفتا
!گرفته؟یآن را که داده، ک: بگفت
من دارمش دوستشتریب: بگفتا

!اما مهمتر، پاسخ اوست: بگفت
چنان من؟يدوستش دار: بگفتا

!عشقت نه نان است و نه مسکن: بگفت
ازچه رو دارد قبولت؟: بگفتا
!گفته با من بهر پولتاو: بگفت

!یکافستینلشیدلنیا: دیبخند
!؟یتو از خدمت معافایآ: بگفت

دمیضرب پول، بنده روسفبه
!دمیخود را هم خريسربازو
ينداريموتور گازکییحتتو
!يشکارنیمن دو ماشدمیخر

يآلونک کوچک ندارکیتو
!يچون من خانه در پونک ندارتو

یساعدانشگاه بودم سخت به
!یانتفاعریالبته غیول
یهست کافلشیدلنیبنابرا

یمهمل ببافنیاز اشیبدینبا
اما منم فرهاد عاشق: بگفت

!دقیکندیازغصه اش با: بگفت
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دیجديایدن-13

ایبه فـکر عشـق و حالن بحر دن/جـوانـهـاـنیتـمـام اایدنــنیدر ا
ستیبه نمره بدنیمپسر ها گوش /ستیبه فکر رفته ها نگریدیکس

او را تو خـمره ـکندیکه مادر م/پخـت قرمهستیدختر بلد ندگر
دخــتر خـانم خوشــگل مد روزهی/نان پـســر ها گشـــته امــروز تکه

کـند پاـنیکه شـلـوار جـایبپـوشـد /تنگ و کوتاه يمانتو هانیاز اکه
ـخیرا کـنده از برتـشیکه انـگار غـ/ خیســکندیسـرش را ميمـوپسـر
بــمـالد آن تـفـش بر هـر دو دسـتش/دســتشيبر روکـندیتف مچنان
زردهيکـثافـت تـفـش هـم بـد جـور/کـرده ـخیسيدستـش به موکـشد

ادگارهیعـمـو یهم شـبافشیقـ/شلوار خود را کرده پاره یکی
لت شده بود مثل عیز معلول/درون پـارك مـلـت دمیدیکـی

میبجویکمک از کنکهیاایو /میبـگویدانم دگر مـن چـینم
کالفـهـنجـایايشـک شـویبدان ب/ افهیاز قمیخواهم بگواگر

هم بس است به واهللایکه طنز و شوخ/  نجایدر اتیجديپس سوروم
رهیگیتاالر مرهیشب شام شهادت هم م/رهیـگـیزن مهیدر فـاطـمیکـی
ـرانیشـده مـدهـوش و حـیپـارتيتو/را تو تهران در روز عاشویکی

مـخ مـثـل مـوز و کلـوچـه ردیبـگ/ کوچهيدر پشت دسته تویکی
رفته به غارنادگاریعمو هیشب/ مملکت در فـکر مالنسران
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ناجاتـــــــم-14

و به بشکه قسمتیبه پایخدا
چرخ درشکه قسمریزنجبه

یو تاژ و گلاکیگلرنگ و ربه
یماله، به فرقون، به استامبولبه

اسکناسیو بپولیو بکاریببه
اختالسکندیخود مبیاز جکه

زندیکه شلواِر شُل میچرتبه
زندیدهل مبشیجيتوشپش

و قرمز قسمیبه آبایخدا
اصالً، به عمراً، به هرگز قسمبه

و دروارینعل و به چکش، به دبه
که شد در نوشتن هدريعمربه

نپردیکسوزیکن فمدد
لنگ ما هم ز پل بگذردخر

کلفتدهر نامرد گردننیادر
به چنگم دوتا گوش مفتفدیب

و دادادیاست و فرغیهرچه جزنم
!مبادالشیخنیعزینیکس
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خواب نامه-15

قَدر بخوابمنیدست از طلب ندارم تا ا
در بخوابمتا پشتمیدر به رويبگشا

یطول روز خوابم، مانند جوجه چرتدر
شب مثل بشر بخوابم؟کیشود که ایآ

نظر حالل استکیمعشوق تا يروندیگو
نظر بخوابمکینظر حرامم تا کیآن

الیبا کَس رود به ويبه قصد کارهرکس
شب ببر بخوابمکیالتیمرا به واما

میبرايخریگل مداریوقت دهمواره
بالش بخر بخوابمزم،یبار هم، عزکی

قرارِ عشقمیبیخمارِ خوابم کِیوقت
من تا سحر بخوابمیشب عروسیحت

:نشسته، گفتميمهريبه روزگار: یگفت
کرد، اما اگر بخوابمتوانینمرونیب

ندارد اصالً پهلو و طاقبازشیفرق
مدمر بخوابیحتزم،یحاضرم، عزمن
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ربطیبيم با جمله هاکه مستِ خوابیوقت
(!)یفعلتیچرت و پرتِ الفاظ مانند بدر

گریام، که ددهیخوابکیقدر در ترافآن
مثل فنر بخوابمتوانمیراه مدر

که سهل است... يتا مولوروسیچارراه ساز
بندر گناوه تا رامسر بخوابماز

تویزنیبوق میدر تالشِ خوابم، هِمن
پدر بخوابمیبياقه،یدقکیبگذار

با من کند تصادفنیاگر که ماشیحت
سپر بخوابميمکث روهیاز دو ثانبعد

طنز استلمیکه فیوقتشهیهمنمایسدر
نفر بخوابمکینفر بخندند من ششصد

بر دوش باربرهادمیوقت بار دهر
که کاش چون بار بر باربر بخوابمگفتم

نمیببیکمدیو آنگوال را شارانیا
قطر بخوابمرانیزمان پخشِ ااام

چون اسب گرم کارمیطول روز وقتدر
مسلم ماست شب مثل خر بخوابمحق
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تربتم را بعد از وفات و منگريمگشا
بخوابمشتریاندرون قبرم من بتا

قبل خفتن دنبال قرص خوابمهمواره
اگر کنار قرص قمر بخوابمیحت

فزودیکه رفتم جز وحشتم نيدکترهر
و شش پرستار رفتند ور به خوابمهفتاد

سمینویشعر مکیشب مۀیکه نیوقت
اثر بخوابميتا رورومیبار مصد

میدر وصف خواب گوتوانمیصبح متا
دگر بخوابمدیپنج صبح است، باکینزد
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اهل دانشگاهم-16

اهل دانشگاهم
سترشته ام االفی

هایم خالی ستجیب
!پدري دارم حسرتش یک شب خواب

دوستانی همه از دم ناباب
.و خدایی که مرا کرده جواب

اهل دانشگاهم
!ام استاد است جانمازم نمرهقبله

کاریستفهمم سهم آینده من بیخوب می
کارگویند مرد تاجر خوب است و مهندس بیدانم که چرا میمن نمی

!وچرا در وسط سفره ما مدرك نیست
)را باید شست جور دیگر باید دیدچشم ها(

!باید از آدم دانا ترسید
!باید از قیمت دانش نالید

وبه آنها فهماند که من اینجا فهم را فهمیدم
...میدیمن به گور پدر علم خند
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نیهفت س-17

ــنینچنیبا همسرش گفــت اییآقا
ــنیفخـر زميهیوجـودت مــايکا

آلـدهیبس ايهمسـریکه هستـيا
دارم مکُــن قال و مقــالیخواهش
خواهـم ز تـــويتازه اـــنیسهفـت

از رختِ نوــریغ…و ـدیخرج عـــریغ
دی، نامـش پــراياارهی، سکی”نیس“

برانــــم مثـــــل بـــرق و مثـــل بادتا
ـــنیپر نگيـــــزیرنــهیدوم ، س”نیس“

ـرَد هـوش اتا ــــه شهپـ ــــنیز سر عمـ
فـرنگيسفـر سوکیسوم ، ”نیس“
رنـگ رنـگيهـــــــاـــدهینادــــدنید

و قشنگکیشیچارم ، ساعت”نیس“
هست سوغـــات فرنــــــگــمیکه گوتا
پنجـم ، سمــع دستـــورات مــن ”نیس“
ببالـــم مـــــن به خــود ، در انجمــــن تا

….
کردشــــهیاندیبانـو ، کمــ، آن آنگه
کرد شــــــــهیو دوز و کلَــک را پيرند

ـــــالیبا ناز و کرشمـــــه ، آن عگفـت
خصال کـوینيکم دارم ، ا”نیس“دو  من

کنمياریمن کنـــون : شیشوگفت
کنم ي، همکارــــشیخوالیعبا

بهر من يششم ، سنگ قبـــر”نیس“
مـرد و زنردیرت بگز من عبــتا
الحمد خوان يهفتم ، سوره ”نیس“

زبانیبيمرگــم ، بهر شــــوبعد



٣٤

يخرده خرکیف،یح-18

»!يخرده خرکیف،یح«
يقمربیتو رقیز قشنگناینازن

!يخرده خرکیف،یح
ياز ماه جهان تاب درخشنده تربلکه

!يخرده خرکیف،یح
زدلریمن ميتو که بر آن بوسه ةچهر

ارزدیجهان مکی
يو چون مشک ترییگل سرخ تو خوشبوچو

!يخرده خرکیف،یح
سر تويناقابل من باد فداجان

ام نوکر توشده
يتو بوسم که مرا تاج سريپادمبدم

!يخرده خرکیف،یح
کمرمنیدلبر زريز درد دلت امن

دم با خبرمهمه
يهم از درد من خون شده دل با خبرتو

!يخرده خرکیف،یح
بدنمنیمیبت سيایجان منراحت

راه تو منمخاك
يخوبتريتو پرمیکه گوزیز هر چمن

!يخرده خرکیف،یح
یصنما دسته گلعتیبه گلزار طبتو

یخلکذرهیکیل
يخاور و هم باختریخرميهیما

!يخرده خرکیف،یح
یلیسهيمهدمرحوم
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!پرسش و پاسخ-19

میو کرقیخلشدم } ؟!{بایدوست
میمهربان ؛ رئوف و رحپاکدل؛
از روزها به او گفتميروز

م؟یاقلنیاندر استیتو چکار
و ندارم شغلکارمیبگفت
میامروز در عذاب الهستم
که سال گذشته در بازارچون
میمفلوك و ورشکست شدپاك،
دانمیدوست گر چه مياگفتم

میز قديالقول بوده اصادق
تو هست مراچند از یپرسش
میعقل سليده ز روپاسخم
ياول که گرم کار شدروز

م؟یتعظيبه مشتريکردچیه
، گفتمش که وقت فروشینگفت
م؟یتیزن ؛ به وهیبه بيکردظلم

مدتنی، گفتمش در اینگفت
م؟یخواهیما نم: که يکرددبه
، گفتمش که وقت فروشینگفت

میکليبه خلق جايندادگچ
بیفريگفتمش برا، ینگفت

م؟یو پشم گرشیز ريکردچیه
یزنوهی، گفتمش که بینگفت
میچو شد ترا تسلدشیخردر



٣٦

از سر ظلمدیکه باینگفتتو
م؟یاو را به صد کلک بکنبیج

، گفتمش به شاگردتینگفت
م؟یره خطا تعليکردچیه

، گفتمش که در انبارینگفت
م؟یاحتکار جنس قدياکرده
، گفتمش که تاجر دزدینگفت

م؟یو نداریبوده است با تو چیه
چیهي، گفتمش نخوردینگفت

م؟یز صد دو و نشتریبمنفعت
ي، گفتمش قسم خوردینگفت
م؟ی؛ به کردگار علمبریپبه

زیعزقی، گفتمش رفینگفت
میدر کله تو عقل سلستین

يکه پولدار شویتو خواهگر
!میتعلکن که کردمت نیچننیا
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شوهر زنم بود-20

دیديسر مزاريرهگذار
دینالیمهیبه گریجوانکه
داشتشانیها از دل پرناله

داشتانیو چشم گرشیرينهیس
کردیسر قبر ناله ها مبر

کردیاز غم ، خدا خدا ممیدا
غم پرور دل افسردهمرد
داشت با همان مردهگفتگو

هم جانتو هم دل ويفدايکا
و هم آننینثار رهت ، هم ايو

کردرمیتو به غم اسرفتن
کردرمیسات،یدو روز حاز
شکسته بال شدمیتو رفتچون

حال شدمضیو مردردمند
من غم آلودهيتو بودتا
غم و درد بودم آسودهاز

از تاب و از توان افتادجسمم
جهان آفتم به جان افتادکی

سرور منگانهیيایکاشک
از سر منشدیات کم نمهیسا

دیتا که اشک و آهش درهگذر
دیرفت و از آن جوان پرسشیپ
غمناك؟نیچنيجوان از چه ايکا

که رفته به خاك ؟نیبوده اپدرت
راحت تن من بود! نه:گفت

!!اول زن من بودشوهر
یلیسهيمهدمرحوم



٣٨

!چارهنیآخر-21

از اهل قم که کامله بودیزن
نمودشیبه عمر خوشوهرهفت

داشتیز آنجا که بخت شومکیل
خاك گذاشتریرا بزکیبه کی

آراستيزنک خودگریدبار
برخاستیهشتميشویپدر
و شب چارنعل هر سو تاختصبح

بدام انداختيتازه اشوهر
از گردش بد انجمباز
، شوهر هشتمماریبگشت

شدیبه دم حال او بتر مدم
شدیمرگ رهسپر مجانب
ختیرینزع،آن زن بموقع

ختیریتربت به حلق او مآب
سفتیميسر هر مژه دربا

:گفتیبه شوهرش مزانیاشکر
تو از سر منيهیرود ساگر
!شوهر من؟گانهیيکنم اچه

مرديامیتو من بخواربعد
مرد؟يامیسپاریچه کس مبه

!ینگار قميگفت اشوهرش
!»یجاکش نهم«سپارم به یم



٣٩

از مجالت، مخالفت و موافقت با زن را مطرح کردم و هفته اول از طرف مخالف یکیدر يروزگار(
» طرفدار زن«بعد از طرف يکردم و هفته دیشديبه خانمها حمله » مرده باد زن«زن، تحت عنوان 

چهار زعهمنانیایکردم ولفایتنه دو رل را اکیبه مردها تاختم و خالصه » زنده باد زن«تحت عنوان 
.)کتاب آورده شدنیدر ابیچهار شعر به ترتنیو ادیطول نکششتریهفته ب

1»!موافق و مخالف زن- 22

»!باد زنمرده«
از زنرمیاز زن مگو من سسخن
از زنرمیداند که من دلگخدا
که اصال زن ندارديآن مردخوش
چون من نداردیخانگيبال

ددرد گردریزن اسیاله
گردان جان مرد گرددبال
سر گذاردنیچون ببالیاله
بر نداردنیسر را ز بالدگر

مردکیيمويزن فداهزاران
مردکیيابرويگوشه يفدا

خدا بر جنس مادهدانمینم
مهر و وفا اصال ندادهچرا

زنيایغرق ماتم باشیاله
زنيایهمدم غم باششهیهم
عمر مرده؟کیگفته زن شرکه

تخم دو زرده؟کندیزن ممگر
، نزد بندهيار باشد چو حورزن

بدتر ز هر مار گزندهبود
جهان استنیکه اندر ايآن شرهر

زنان استنیشک زتفتبدون



٤٠

زنيبازيآلت برامشو
زنيو پشت هم اندازبحرف

جنس مرموزنیب،ایبا مکر و فرکه
روزهیغفلت ترا سازد سکیبه

زدبدویو گاهیگاهببرد
گه جان و مالت را بسوزدبنا

شک بود ننگ بشر زنبدون
لعنت حق باد بر زنشهیهم

»!مرده باد مرد«

مرد زن داريگو، اهودهیبيتو ا
به بازاريفاسد آوردمتاع

بر جمله زنهايکرده اجسارت
بدن هانیمیدل سيبسوزاند

ییگوهودهیمهمل و بيمردتو
ییو ژاژخا و هرزه پوحیوق

زن شرور استیکه گفتيکردغلط
زن خوب است و چشمان تو کور استکه

حرف تو مفتهایحیبيابرو
فتهیدرد بر جانت بیاله
ینیرا نبيشاديرویاله
ینیاز حاصل عمرت نچثمر
زن شود جان و تن تويفدا

بر جان تو درد زن توفتد
رگیدرد و بیشاعر بيابرو
!شو پدرسگت،گمیتربیبخر

زن بود شر مسلمیگفتتو
!خاك عالم! وا چه حرفا! زایچچه
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استفینظینیگر هر خانه را بتو
استفیاز همت جنس لطبدان

در جهان گر مادر توينبود
اکنون رخ چون عنتر تونبود
برجان مردان هرچه دردهخورد
لعنت کند بر هر چه مردهخدا
گفته زن شود دائم خر مرد؟که

عالم بر سر مردخاك دو بود
بستان عالميوهیزن مبود
عالمانیباشد ز زن بنبپا

زنان آباد گرددنیاز اوطن
درد و غم آزاد گردددیقز

مرد همدميزن از برابود
باشد بدون زن ، جهنمجهان
يبار دگر بر زن بتازاگر

!يبازشیبا جان نحس خویکن

»!مرده باد زن«
زنیمرد بيعقل و هوش ایبيتو ا

من؟يدرباره يبد گفته اچرا
مردياشعار تو معلوم است از
دردیفهم و بیبيشاعریهستکه
شعرم گر به زن بد گفته ام منبه

فهم و خرد را سفته ام مندر
يخود زن نداريکه در خانه تو

ياز درد و رنج من ندارخبر
که جنس زن چه جور است؟یدانیکتو

چشم تو کور استزن، ينایبمنم
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دیسر آکهویعمر زن یاله
دیدر آیرنگکیبه يهر روزکه

او شلوار تنگستيبر پایگه
آل و پلنگ استراهنشیپیگه

شلوار را از پا در آردیگه
بر سر گذارديورکیکاله
بانوهیآن حضرت علیگه

زانويدامان خود باالبرد
شیپاریدامن کشد تا زیگه

ش؟یر و ادابشمرم عوچگونه
دردیجنس بنیاراهنیپشود

زردیسبز و گهیسرخ و گهیگه
الكزندیبر ناخن خود میگه
چاكدهدیچشمان خود را میگه

خود فريبر موزندیمیزمان
مسافریشوفر شود گاهیگه
خود را گاه، دم کليسویگکند

گلزندیبر سر خود میزمان
آنکس که هر دم چند جور استغرض

شعور استیبيشک وجودبدون
مرد نفهم و رذل و الدنگياپس

باشد ترا با من سر جنگ؟چرا
یننگ جهانيهیاحمق ماتو
یاز جهلت طرفدار زنانکه
دانه ارزنکیارزش يندار

!کمتر از زنيشعور ؛ ایبيابرو
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»!مرده باد مرد«

مرد زن داريکوته نظر ايتو ا
ررا ز حرف بد نگهدازبانت

ستینيچونکه من را همسریگفتتو
ستینيباز از حالش درمیبرو

چاکر زن ندارمنکهیاست ادرست
جان و روح و تن ندارميصفا
از جنس زن آگاه هستمیول

پرستمیخوبست او را مزبس
من نخوردم نان گندمییگوتو
ام در دست مردمدهیدکنیول

زنم منیرا که حاال بنیابدان
منزنمیت بر سر مهجرش دسز

من راشیدر چند سال پیول
تا زن بود محبوب و دالرادو
یگرفتم در جوانياریتا دو«
»!یمازندرانیکی؛یرشتکی

دمیبد ندانیاز آن ماهرومن
دمیاز جهل خود زانها برخودم
زن رايرونمیهر جا که بکنون
در راه وصلش جان و تن رادهم
زمیگل برنمیراهش نشسر«

»زمیخنجر ببارد بر نخاگر
دیسرآکهویعمر زن یگفتتو
دیدرآیرنگکیبه يهر روزکه

آتش افتد بر دهانتیاله
الل گردد آن زبانتیاله

عرضه و التیاحمق بيابرو
!ارواح باباتيشاعر گشته اکه

معدهياشعار تو از روبود
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!گمشو بزن بر چاك جعدهبرو
يسوادیو ب} !شعور؟یب{شوریبیشخصتو

يبر خود نهادينام شاعرکه
یزن بود هر دم به رنگیگفتتو

یآل و پلنگیسرخ و گهیگه
کیشراهنیبر تن کند پیگه
کیماتشیمالد بلعل خویگه
زنها گواهستیبر خوبنیهم
فکر تو در اشتباهستنجایهم
وریو زبیرا هست الزم ززنان
!خاك بر سریرا نداننهایاتو
زن قبله گاه شاعرانستنیهم

و ماه شاعرانستدیخورشرخش
نگاهشکیشاعر رود با دل
آتش به دل رخسار ماهشزند

مستيشود هر شاعرزلبخندش
با بوسه اش جان خود از دستدهد

زنانستيشاعر سگ کویگه
زنانستيکشته ز ابرویگه
زنهايدایشيشويهم روزتو

!زنهايقربان خاك پايشو



٤٥

دم بخت-26

و سه یهستم به سن سيدختر
فارغ از درس و کالس و مدرسه

دارم در زبانسانسیلمدرك
دارم از خود خانه و جا و مکان

و خواهم زبهر خود خروسمرغم
مانده ام در حسرت تاج عروس

و اسباب و لوازم هر چه هستمبل
خواب و فرش و تختسیپنکه و سرو

و جهازم کامل استموجود هست
هم شامل استایپول نقد و زانت

ستینيهست و تنها شویگوئهرچه
ستینيو زلف و موسویبرسرم گ

گردم تلف يشوهریاز بترسم
از اندوه کفدیبر دهانم آ



٤٦

ماهوارهشید-27

شیبه تشوشیتو بر بام و تو از دشیديا
شیتو ز تفتیرها کن که مصونشیتشو

به سر باميدو مترشیدیچه کنپنهان
ندشیمشیبنه پوشش و از ديسوکی

ریهمه دلگنیمباش اریتصويتاراز
شیهمه تشونیبابت برفک منما ااز

یب.ام.نبودست مگر نوع المرغوب
شیدهد محو و قاراشمریسان به تو تصونیکا

میتنظیپیتا به سحر بر سر بامشب
شیالت بکش از خوو خجيبام فرود آاز

بودانیعشیدیکیبر سر هر بام يد
شیاز پشتریبينگرکویچو نامروز
دنیموقع دیچشم خرد بازکنگر

شیبیکیزینیببشیکسان دبربام
ان.ان.یسيعرب ست بود آن سويسونیا

شیتجرينگرد، آن سویميجانب رنیا
قشمیالشیبود از کتشیبلریزنیا

شیکیود از قشم البولشیتحت تآن
يفشارشیفنیدست بر ایطلبیشرق
شیبر سر آن فیشست نهیخواهیغرب
که چون گاو زراعتشیدنیاز اادیفر

شیمزرع افکار من و تو بزند خدر
چو مار است که هر سو بکشد سرشیدنیا

شیعقرب جراره که هر جا بزند نای
نًایقیشیشود مشیاست اگر د) 1(لوف

شیمنیاز ادیزاینم) 2(ادباريبره جز
کنینهان است ولشینکته که در دبس
شیباقیتنگ است نگردم پهیقافچون
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اشعار سازنده-28

منزل اقوامشیچند شب پ
کامل و برازندهیخانم

يام شده ادهیبه به شن«:گفت
ارزندهيشعر هاخالق
يآسمان شعر شدفاتح

»!گرم و تابندهدیخورشمثل
دیتمجیبعد مدتالغرض

به من کرد و گفت با خنده رو
احوالنیام با تمام امانده

!سازندهتیاز دوبغیدريا
دیشاایباغ يتویستین

به حس خوانندهمتوجه
تا شعر ضد مرد بگوچند
تا شعر داغ و کوبندهچند

شاعران زن گفتندهمه
!سر افکندهيفقط مانده اتو

بزن آتشيبره انهویع
!درندهيگرگ هادلبه
مطلبنیاز اریالبته غگفتم
!بخواه از بندهیچه خواههر
طالب حقوق زنانستمین

!ندهیکه هستم به فکر آچون
خواهمیسازنده هم نمشعر
!تمام وجود شرمندهبا
دندهکیبد دل اند و مردها

!ندهیمن در آياز آقاریغ
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وصلت ناجور-29

ناجور بودوصلت کیوصلت ما از ازل 
وصلت نبودم زور بودنیبه ایکه خود راضمن

بخارم کرده بودیدرس و دانشگاه بالکل ب
و در غذا کافور بودریبودم سر بزبسکه

پدر با زور کرد اندر تنميدامادرخت
دستور بودنیتو و ايریزن بگدیباگفت

ودیرفته بودم بد نيخواستگاريچندبار
سور و ساتم جور بودو کالمیخوردیموهیم
!بلندینیبیکیکمند و وان سویگیکینیا
مو بور بوديگریو آن دیچشم آبیکینیا

هم دو برادر داشت هر جفتش خفنیسوم
خر زور بودیخر فهم بود و دومیاول
استیاصل مهم در زندگکیگرچه خانواده

اولم  باباش مرده شور بودانتخاب
ورتاً، فهماً، فقط بود شخصاً، صیخوبسیک

تا سکه مهر خانم مزبور بودهشتصد
الیخیگرفته، ب...دادهیخودم گفتم که کبا
!از شانس بدم دامادشان مأمور بودفیح

نفسکیزندان من سرودم يغزل را تونیا
...ناصر سه کلّه با کَرم وافور بودشاهدم

وجودنیدرد و بال با اهیاَخ است و مازن
اگر مقدور بودگریزن دکیگرفتم یم
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!خوابهاابانیخ-30

ستیسرم،  خاکستريرنگ موها
ستیچشم همسرم، خاکستررنگ

داشتمگریمعشوق دکیکاش
!معشوقه ام، خر داشتمنیايجا

میعادت داشتییکه به تنهاما
!مینبود زن  قناعت داشتبه

زهر هالهل خورده اندمردها
رده اندمهر باطل خونکهیامثل

عزاستمیقلب مردها دايتو
؟لبهاشان کجاستيخنده رويجا

!آهن مانده استيجامیو روپشت
!چه روشن مانده استهمیتنبيجا

یستیهمسر تو عاشق نياگفتم
!یستینقیسهل است؛ قاکیتانیتا

!ستیو ماما شدن کار تو ندکتر
!ستیقلبم جا شدن کار تو نيتو

هست غازبه چشمتهیهمسامرغ
!گازيروگریبار درتیشسوخت

)شدریتاخيمثنونیایمدت(
!شدریپيهم بعد عمرشوهرت

است بازاریتو اما چه بسعمر
!تو خروار خروار است بازعمر

و سردکیشب تارکیدر یولمن
کنار کودکان دوره گرددر
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خوابهاابانیوضع خنهویع
پرتاب کاسه، بشقاب هاریز
!غیدريبردم ، اشیالك خوبه سر

!غیدريمردم، زود مردم، ازود
ادهایخوب، رفت از يروزها

بادهايو هويشدم در هاگم
من را باد بردن نا به جاستادی

نا رواست! زمیخوب و عزهمسر
!بودم خر شدم من، بارهاگفته
!تکرار ها، تکرارهانیبه اتف
!يخودیبزانیاز چشمت نراشک

!وارهایبر تن دنکوبانسر
:بگوشانتیتمام قوم و خوبه
»!هستند مرده خوارهاواقعا«

را به در تا بشنوندنهایاگفتم
!هاواریدنیاپیکيهاگوش
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و مجنونیلیل-31

گله می کرد ز مجنون لیلی
که شده رابطه مان ایمیلی

حیف از آن رابطه انسانی
که چنین شد که خودت می دانی

عشق وقتی بشود دات کامی
حاصلش نیست به جز ناکامی

نازنین خورده مگر گرگ تو را
برده یا دات کام و دات ارگ تو را

بهرت ایمیل زدم پیشترك
جاي سابجکت نوشتم به درك

به درك گر دل من غمگین است
به درك گر غم من سنگین است

به درك رابطه گر خورده ترك
ه دركقطع آنهم به جهنم ، ب

آنقدر دلخور از این ایمیلم
که به این رابطه هم بی میلم

مرگ لیلی نت و مت را ول کن
همه راجاي اکی کنسل کن
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آف کن کامپیوتر را جانم
یارمن باش و ببین من آنم

اگرت حرفی و پیغامی هست
روي کاغذ بنویسش با دست

نامه یک حالت دیگر دارد
خط تو لطف مکرر دارد

ز فونت و ز فرمت شده امخسته ا
خسته از گردالی ات شده ام

کرد ریپالي به لیلی مجنون
که دلم هست از این سابجکت خون

بشاه فردا تلفن خواهم کرد
هرچه گفتی که بکن خواهم کرد

زودتر پیش تو خواهم آمد
همی مرتب به تو سرخواهم زد

راست گفتی تو عزیزم لیلی
دیگر از من نرسد ایمیلی

امه اي پست نمودم بهرتن
به امیدي که سرآید قهرت 
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!!دمیدیخواب م-32

خواب میدیدم خیابانها چراغانی شده
ملت ایران رها از این پریشانی شده
خواب میدیدم که رفته اجنبی از خاك ما
ملک ایران باز هم از آن ایرانی شده

خواب میدیدم که بعد آن همه رنج و محن
مت آزادي ارزانی شدهبر من و تو نع

خواب میدیدم ز کارون تا لب رود ارس
پاکسازي از وجود عده اي جانی شده

خواب میدیدم نسیمی بر درفشی میوزد
رهبري آزاد مردي کاوه ثانی شده

خواب میدیدم که جاي پوکه سرد فشنگ
زیر پاها برگ گل فرش خیابانی شده

خواب میدیدم که نفرت داده جاي خود به عیش
حد ترك و بلوچ و کرد و تهرانی شدهمت

خواب میدیدم کالس درس و زنگ مدرسه
شادي افزاي دل طفل دبستانی شده
خواب میدیدم بجاي نوجوانان دلیر

صاحب شال و قبا و ریش قربانی شده
خواب میدیدم از این خواب پریشان جسته ام

قسمت ما آنچه میدانیم و میدانی شده
ن پریدم از قضااي دریغ از خواب شیرین چو

دیدم آن عفریت مشغول رجز خوانی شده
سهم فرزندان محنت دیده ایران زمین

حکم زندان ابد یا مردن آنی شده
دیو ها در دخمه ها و مرد و زن در قید و بند

آشکارا بر همه اسرار پنهانی شده
خواب من تعبیر خوش در پی ندارد اي دریغ

تا که خواب ناز گردنگیر ایرانی شده
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درس-33

به جز تقدیر نیستیاز صفرمن تا بیست تو راه
دیر نیستيبه استادم مکن حذف اضطراردلخوش

غایبم یا در سکوت تو حاضري در گفتگومن
موبه موینویسیغافلم از استاد ودرس تو ممن

يجزوه وفرمول بیا تا پاس کنیم یک واحدبا
ينخواندن بهتر از یک شب تالش بیخوديچیز

درس نیستيبرایعشق در دانشکده جایبا
ترس نیستيبرایترم هفت وهشت جایالبته

پرده مشروط میشودیگر عاشق شود بدانشجو
شبیه اب هویج با کوفته مخلوط میشوديچیز
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ینون خشک-34

نون خشکی گفتنت کشته منو
با ادا را رفتنت کشته منو

قربون خش صداي مردونت
جا نیرو می گیره اون چونه ت ؟ازک

نون خشکی با تو من جور جورم
بذا می خوام تا موهاتو بجورم

اطوار مثل شیلنگت منو کشت
دندوناي رنگارنگت منو کشت

اون نون کپک زده ت رو بخورم
گونی نمک زده ت رو بخورم

نون خشکی رو غلیظ و خوب می گی
پر سوزه وقتی دم غروب می گی

توي بازوت خوابیدهآخ چه زوري
که سه تن نون و نمک رو هل می ده

حیرون تالشاي دوشیفته تم
واسه اینکه پر تالشی شیفته تم
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کشته ي شلوارك جیرت شدم
نونمو بردي نمک گیرت شدم

اون نگاه باصفات نیشم زده
به جونت قسم که آتیشم زده

تیکه رو رو شلوارت کوالژ نده
ویراژ ندهاینقده تو کوچه مون

قربون گاري پرشتاب تو
قربون بیزینس و حساب تو

من فداي صورت خالف تو
من فداي ترمز و تیک آف تو

ناژ ناژي وقتی که تو ناژ می کنی
بچه ي حسمو کورتاژ می کنی

بغلتریقربون اون عرق ز
بغلتریمن بکنم سشهیمیک

cieloداري خودم خوب می دونم
یا برونممی شد سوار بشمکاش
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که خونه تم تو جردنهشنیدم
عاقبت جونم ، مال منهاونم

میرم واسه همون مغز چتتمی
فداي دسته ي سامسونتتمن

جلو-عقبنقدهیاینجا انکن
داره میاد زودي برومامانم

مکالمه یه خورده تن بدهبه
ایمیلتو به من بدهآدرس

من فردا باهات چت می کنمبرو
هات قد دو ساعت می کنمباچت

!!!، نون خشک!، نون خشکی !خشکی نون
گیري امروز از کی نون خشک ؟می
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دخترايامون از ذات زنا و حقه ها-35

کوچه هايساله تو18پسر بچه هی
!خدايا: کهزدی، هوار مزدیخودش پرسه مبا

ما شده باليکه براهیچه قانوننیا
باشه وبال مایکیو یاشتو تنها بکه

کتاب و دفترايشده واژه زن توپر
دختراياز ذات زنا و حقه هاامون

!!يریبابا زن نگ: کهنویدفعه شنفتم اصد
!يریتا آخر عمر اسيریاگه زن بگکه
يریتا دم پیزنلِیذل،يگوش نداگه
يریبمیفتیسگدو تا بیزنیمنقدهیا

تو گوش ماحتایافسوس که نَرَف نصاما
دختراياز ذات زنا و حقه هاامون

شهیملوس مکنهیفِک مادیعشوه مشونیکی
شهیدم خروس منیو عدهیپف مموهاشو
شهیلوس ماره،ینمییچايخواستگاروقت

شهیاداها آخرش عروس منیوجود ابا

ما پسرا؟میخر بشیکه باستهیچه رسمنیا
دختراياز ذات زنا و حقه هاامون

سراغ اون، تازه اولشهيریکه میوقت
و چونه زدن و کَل َکلشهيبازاول

، صندلشهنمیماش–یدستفیخونه ، کگهید
کلشهیاز سکه به وزن همه هصحبت
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بهاریو رفتن سفِر خارج و اخذ شجشن
دختراياز ذات زنا و حقه هاامون

کردنتهیبعدش نوبه خر حمالتازه
جون کندنتهکار که نه، نوبهنوبه

زنتهشاتیکه از فرمادیاز خربجز
و جارو و بچه و غذا کردنتهظرفا

روز از روزا غذاهیکه بسوزه يز روزيوا
دختراياز ذات زنا و حقه هاامون

عوضشهیمهویخانوم شهیکه زنت میوقت
از اول خلقت با ماها داشته غرضانگار
حظکنهیتو خودش مرهیگیحالتو میوقت

باشه جز مرض؟تونهیمیچ: کهیگیخودت ماب

خدا؟يسر ما ايبود که آوردییبالچه
دختراياز ذات زنا و حقه هاامون

غشکنهیمهویخانوم ادیبشیدعوا پاگه
ننه ششیپرهیو با ساك مکنهیقهر مهوی

پپه شیِیواسطه داکنهیچن روز مبعد
خشندازهیکارا رو دلمون منیاتینهادر

سرت کُالذارهیدوباره ميزبون بازبا
دختراياز ذات زنا و حقه هاامون

یبشیبه حالت اگه تو دچار کم پوليوا
یبشیمعمولیِسیپنیگرفتار همای
یبشی، هاپوليبریقیتو حلق نارفای

یبشیکه ملتزم به دادن کولوقتشه
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و فحش و ناسزاراهیو تخم و بد و باخم
دخترايت زنا و حقه هااز ذاامون

دوبارهبتیتو جادیکه پول بياون روزاما
ارهیمییرا به را چایهدهیمسیتو سروبه

پارهشیلباش ، آتيرونهیشیتبسم مبعد
!نکارهیا: گهیو با عشوه مزنهیمیچشمک

فداشهیروزا واسه ت مرهیقربونت مشبا
دختراياز ذات زنا و حقه هاامون

پهقایمي، فورزنهیهوا ميتوپوالتو
چاپهیميکه داریو هرچکشهیتو مرهیش

!شاپهيتوای) stor(تو استورهایکهیتو بوتای
!تاپهيجنسایبرم همش هم پقربونش

و ماسک و رژ و مانتو و طالملیو رتَتو
دختراياز ذات زنا و حقه هاامون

که خانوم هوس کالس کنهياز اون روزيوا
پالس کنهیو سندوزیاتوکَُد و وهوسِ

فاکس و نرتون کالس داس کنهاریوای
تا درس و پاس کنهيبددیپوله که باحاال

و آواز و شنا باشه جدايگلدوزگهید
دختراياز ذات زنا و حقه هاامون

!تمومشهیکارت مگهیزبان بره، دکالس
دِ هوومنیانگیکام: کهتهینا!! کالسِ روومنیگو ا: صب

باتومنتیآستيبعد توکنهیتو پاچه ت موود
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!خانومره،یمادشیاز گهیديمادرزبون

کالس و جزو اووشکوالیو بپیچمیشیمگهید
دختراياز ذات زنا و حقه هاامون

باهاتهگهیجور دهیبره یرزمکالس
!، باباتهادشیدر ميشبانه روزکهیاون

با کاراتهدهیجواب میبزنیحرفاگه
اطهیآپرگاد و هوکه و جات تو حخوراکت

کاتانیو تمرغهیاز شب تا سحر جگهید
دختراياز ذات زنا و حقه هاامون

کنهشیآراياگه خانوم بخواد هوايوا
مو رو مِش کنهایکنه ، یلیزامپیمهوس

چش کنهيرویبتونه و نقاشصورتو
کنهو ورداره تو چشش ملیاون رسینیکی

وآی، نووروشهیو ادیو مکس فکتور و جیج
دختراياز ذات زنا و حقه هاامون

* * *

کنهیملِتیعشوه هاش پاتیاز ماولش
کنهیملتیذلیجیگنیاي، تو!یفهمینم

کنهیملتیسرت ، تو پات ، عليتوزنهیم
کنهیملتیمشترك فُسیزندگيتو

!اژدهانیعاقبت اتویزندگسوزونهیم
دختراياز ذات زنا و حقه هاامون
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!کرد و شاعر ماندریمترو تاخ-36

و توفان شدلیکه سدمیخواب د
شهردار تهران شديشاعر

دیترسیاز گربه ها نمشاعر
دیاحساس گربه را فهمشاعر

تهران شديموش هايهیدا
شدابانیمالک خ(!) شاعرك

ییرایگيبو،چهییهواچه
ییبایزيجوبه به چه «: گفت

تهران ترانه خوان دارديجو
!دارد؟انیموليکم از جوچه

بشوندیکییها جملگيجو
»بشوندیرودکمیتقدهمه

»دیآیماریدل که يامژده«
!دیآیاز هر کنار ممترو

مترو مثل فرشته ظاهر شد
شاعر شدیزندگيهمه

لب و زلف و خال مترو نوشتاز
و نوشتدر وصف حال مترشعر
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مترو را مجسم کردگونه
مترو را هم کرديابرووصف

شهر با لبخندواریديرو
!کندیشب عکس مترو را منصف

کرد و شاعر ماندریعاقبت د
کرد و شاعر ماندریتاخمترو

رو به راه شد حالشیکمتا
!رفت و او به دنبالشیممترو

کرخت و سست شد وشیدست و پا
...!قام و پست شد ومالیخیب

تمام وجود همت کردبا
تا که بود خدمت کردیطفلک

ساختیدر دست پله برقشهیت
را باختیفرهاد زندگمثل

روان و ساده نوشتيشعرها
:نوشتادهیعابر پبرپل

»نوشتم که خر کند خندهخط«
!ندهیآيبرايادگاری
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!یچه عصر ارتباطات-37

ها¬آمد به محفللیموبارانیدر اکه ياز آن روز
ها¬افتاد مشکلیآسان نمود اول ولتماس

عادت کرده گوش اماNo Response To Pagingبه

ها¬چه خون افتاده در دلSMSاشکاالت از
دگر داردییایاما مزایآنـــتنندارد

!ها¬به دست بچه خوشگلچهیجور بازکیشده
!اونداخد... SMS، نه MMSنه نترنت،یانه

"ها¬کجا دانند حال ما سبکباران ساحل"
اعماقتسوزد¬یچنان مدیآ¬یچون قبض میول
!ها¬از انواع فلفلسال¬کیيا¬خوردهییگوکه

!ییها¬يعجب فن آور! یعصر ارتباطاتچه
ها"بل"وضع را نیخواب هم ايتودندید¬ینم
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سن ایچ نامه-38

ندالهی به آنان که جاهل شد
ازین راه انسان کامل شدند
همان مردمان کله مخملی

همان مردم چاکرم داش علی
به شعبان بی مخ به طیب قسم

به داش فرمون و داش مصیب قسم
الهی به چاقوي قیصر قسم

کمک کن که من هم به حالی رسم
کنون چاقوي تیز ناید به کار

فلک می کند پوست را از خیار
الهی به نامردي مردمان

زین وضع و بدبختی ام وارهانک
درین کوچه خلوت پیچ پیچ

نماندست این بنده را عشق هیچ
مرا از غم و غصه آزاد کن
خراب دل بنده آباد کن

چو دانیم پایان کار است هیچ
بیا تا بنوشیم چندي سن ایچ

سن ایچی به من ده که حال آورد
نجابت فزاید، کمال آورد

سن ایچ خانه از شور خالی شدست
گرفتار آشفته حالی شدست

سن ایچ خانه زین پیش این سان نبود
مبادا چنین بی صدا و سرود
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سن ایچی بیاور که از من دگر
نباشد در این جا سن ایچ نوش تر

سن ایچی به من ده که خوشدل شوم
رخم سرخ گردیده، خوشگل شوم

سن ایچی که قیصر از آن مست کرد
زد و دشمن خویش را پست کرد

ن ایچی که تلخ است و شیرین بیانس
کند بنده را شهره عاشقان

بیاور سن ایچی و در جام ریز
درونش دو قطره یخِ پاكِ ریز
به آن کاسه ماست، نعنا بزن
خیاري بیاور وز آن پوست کن
سپس قطعه قطعه کن و خرد کن
که این است از مزه هاي کهن
به همراه کشک بادمجان و سیر

ک شیرگیربده تا روم بر فل
دوگالن سن ایچ دگر هم بیار
که دلگیرم از گردش روزگار
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دو دانشجو-39

رنیدوتا پنجره اسیسنگواریدکیيتو« 
»شون من یکیشون تو یکیعاشق، دو تا تنها دوتا

»دو پنجره«از
دانشگاه گندههیتو

رنیدانشجو اسدوتا
بدبخت ، دوتا مشروطدوتا

!شون منیکیتو شون یکی

و سختهنهیسنگدرسا
ناجوریکشکيِدرسا

يبرج زهر مارشده
!مجبوريدانشجوواسه

بودهیمشروطشهیهم
من و تويترمانیبـ

گذشتهیطیخنیباهم
»من و تو يِشب و روزا«

میدرريجورهیدیباما
میریُو بگسانسیلییجا

مرگهیما مشروطواسه
!میریمیممیتِلِپ بشما
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دانشگاه خراب شهیکاشک
»میریمن وتو باهم بم«

گهیدانشگاه دهیتو
!میریبگیخوبيدرسا

استادگهیاونجا ددیشا
دانشجو بد نباشهبا

درس خوندنامونۀواس
سد نباشههییمشروط

میدر ريجورهیدیمابا
میریُبگسانسیلییجا

مرگهیما مشروطواسه
!میریمیممیتِلِپ بشما
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اتیشطح-40

بود دائم خواب بوديزیعزکی
او پر تب و شاداب بودالجرم

دیشب او خواب دمهیشب و هر نهر
دیو گاه ارباب ددینوکر دخواب

هستریچه خوش تعبیخواب ارباب(
)مستیو مردم زنگغیتعکس

گفتم خاطرم بر عکس شدعکس
پاالن، قاطرم بر عکس شديجا

شطح گفت یگاهگاهزمیعزآن
:مدح گفتنوریآنور گفت، اذم

تو رعنا رو بنازميو باالقد«
گل باغ تمنا رو بنازمنو

يبریاز همه دل م،يکه با عشوه گرتو
»؟يخندیچرا نم،یکنیمنییپاباال

درمان دواستیبر هر درد بخنده
خود شفاست،ییخنده رواست،یسدر
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است و خواب و قد و وزنانتخابات
سالمت، قد و وزناریمعبود

و مهتاب منشمیاندهیقاف
جز در خواب منشیمنددمیگو

خوامیرو مبمیشب مهتابه، حبامشب«
»خوامیرو مبمیاگه خوابه، طببمیحب

و طفل و شاب ماریپبیطبيا
دوا هر درد را در خواب ماکن

»مانوسیتو افالطون و جاليا«
دولت در روس ماابانیخيا

تو خوابت نان و قاتق بهر مايا
و عسل در نهر ماریچنان شهم

خوابت ز علت ها جداعلت
اسطرالب اسرار شماخواب،

یآبکاینمک یشطح ما شد ب
یباشد اندکنهیجگر در سچون

مامیدو صد نطق و تپق گفتبا
مامینظم و نسق گفتیچه بگر

از جنوب و از شمالو شرق و غرب
شاعر را حاللدییبنماجمله



٧١

اتل متل توتوله -155

پسره سوسولهنیاتل متل توتوله ا
خهیمشهینگاش همخهیسشهیهمموهاش

شهیمخ زدن؟نمیبشهیهمکنهیمچت
ذارهیاز خودش نداره باباش رو قال مپول

گوشههیبعد نهیشیمپوشهیمشویاند جيد
به نافشیهبندهیش مبه دافزنهیمزنگ

ذارمیتاج سرم مدارمیمن دوست مکه
شاپیکافمیبرایآپ بکیميرو کردصورت

بندهیمیخنده همش خالیشاپ،میکافتو
!یچقدر بابا بالئ! ییخداگنیمبهم

فمیکيتوذارمیمفمیرو من حرهمه
نامنهیداف فدامن منتظر هزارتا

رمنگارم برات برنامه داییتویول
يبه خواستگارامیميمشکل نداراگه
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رمردیپ-42
که من دارميز رفتارارمیکند یتعجب م

که من دارمياریام وانهیکند دیمتصور

کند طبعًایاو، هر کس دگر باشد تعجب منه
که من دارميو نابهنجاربیرفتار عجز

و نابهنجار استبیرفتارم عجندیهمه گو
که من دارميشرم است اطوارهیمایگاهو

کردمیرفتار خودم را بررسکباریخودم
که من دارميکه معقول است رفتاردمیدیول

:يدست آخر گفتمش با صد زبان بازشبیدو
که من دارميو پنداريمرض دار-!ارای-خودت

شک دارمشیکه من از خويکردیفکر مشهیهم
ه من دارم؟کياصرارستیعلت نیبيدیدکنون

سر ز افکارم؟يدرآريگفت اگر روزیخواهچه
که من دارميرفتارم شده مشتق ز افکارکه

تواند کنترل کردن؟یمیمرا کگریدیکس
که من دارميافسار-توریغ-دست کس نباشد

یشرم! آبرویب،یآبرو نگذاشتمیبرا
که من دارمينقل محافلهاست آمارکنون

داردینه احترامم پاس مدهد،ینه پولم م
که من دارميبدهکارییاست خود گوطلبکار

ندیتمام سالمندان از پرستار جوان گو
که من دارم يصد سال سن دارد پرستاریول
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!شهر عشق -43

دل من اگر خرابه
افتاده تو طرح ِ چشمات

منيشه که چشمایمیک
!شه از تراکم ِ پات پر

من و تويچشمانیب
اتوبان ِمحبتهی

يتو آخرِ  صدرگرچه
رسم بهت با همتیم

دل ِ خرابونیقدر ا
یشناختیذره مهیکاش
ِ تویشد کلنگیوقت
ینساختیولشیدیکوب

قلب من به جز تويتو
شه واردینمیکسچیه

کالنشهر ِ دل منتو
شرکتِ واحديشدتو

تويبرق ِچشماریت
شبامهينهیسيتو
زن ِ لبهاتِ چشمکسرخ

رم سر رامهیمهرجا
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منَهیسبز ِ سيفضاتو
ِ سرخ ِ خاطراتهگل
طنزميترانه هاتو

ِ لباتهضیتعرطرح

ِ تویقلب سنگاما
شده اِشغالکیترافاز
رونیبيذاریمیهمنو

!مثه آشغال 9ساعت

دهیکه رشوه میکسهر
يدیبهش اجازه متو
فتح ِ قلبتيبراتو

! يدیجواز ِ تازه میه



٧٥

2گفتم غم تو دارم-44

"دیگفتم غم تو دارم ، گفتا غمت سر آ
که ماه من شو ، گفتا که چاله داردگفتم

"که چون سرآمديدیگفتم زمان عشرت د"
به ساعت ما ، عشرت ادامه داردگفتا

"اموزیگفتم ز مهر ورزان رسم وفا ب"
تا بچه داردزدهیرد ، سشوهر ک"وفا"گفتا

"عزم صلح داردیکمتیگفتم دل رح"
، نهضت ادامه دارديتا انقالب مهدگفت

"زلفت گمراه عالمم کرديگفتم که بو"
؟ کز ما نشانه دارد؟يندار"اسیپیج"گفت

"زدیکز باد صبح خییگفتم خوشا هوا"
هم باد است و خانه دارد"فن کوئل"که گفتا

رمیتو بمشیتا پرمیبه تبزن گفتم
تا گلوله داردشیمن شریکه هفت تگفتا
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!  دانشمنديآ-45

جنب باغ ارمشیهفته پ
!سرميافتاد صاف تویبیس

بندکییاز آن ماجرا کسبعد
!دانشمنديآ: زند دادیم

يزیمانده است چون در دباز
!يزیپس تو هم بگو چایحیب

یو کلکيالزم به دوزستین
!یالکیطرح کن تو هيتئور

دیهفته چشم بسته ندکیبعد
!دیجديشکل نخبه هايشویم

با نبوغ نوديمجرریغ
!فهمدیکس نمچیخدا هبه

موجبات فخر وطنيشویم
!کن جاذبه نبود اصالًفرض

يداریکه شب تا به صبح بتو
!؟يکم د ارزیچه چوتونیناز

آرهیهم از گفته اش کممن
!همه کارهيخودم گفتم ابا
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...نیهمچستمیشد که نباورم
!نیبعد از السوفیام فشده

درخت ها شمع انددمیدخواب
!به دور من جمع اندلسوفانیف

دسیاقلشیپمیبودرفته
!دسیو ارشمیو فارابمن

هم شد وايمان تا به رويرو
!ماخ شد دعوايالیويتو

غلطيبعد بحث هاالجرم
!من شدند فقطمیتسلهمه

ستیگوتنبرگ رفته بودم پبا
!ستیگمانم حدود ساعت ببه

بقراطهویجهت زنگ زد یب
!تو با سقراط؟يکجا رفته اکه

شیتجریرا حواليفاراد
!شیعصر جمعه هفته پکاشتم

ترفندنیالبته با چنيآر
شود شد شبانه دانشمندیم
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!!خانومه چى میکشهشوهر ذلیل بیجاره-46

یگشته اسباب غرور و دل خوش
یوجوش جوشاهیچاق و سيشوهر

پهن خود چون سنگ پابادماغ
نگاکیازهر کس برد بازهره

که چشمش لوچ و مخمورو لوندچون
به چندندیباشداوبکیمن حسن

اش از مو آزاد است و طاسکله
اهل ناسشیرفته بمیآبرو

کمشهیپرکشک آورد جامشک
چه کمدیخوردگویتا شب مصبح

اونیلژ نعلگربلندآرد
نرسد بر نود چاق کدوقد
یکه خشم آرد شودسرخ گلچون

یآرد برسرم چون بلبلنعره
باشصت فنزندیبر من مضربه

از چشمم بدزدد درد تنخواب
دارد سه سر دم اژدهامادرى
کجادیخواهم روم گوهرکجا

دارد همچو مارشیزبانش نآن
خارمیسچدیبپمیدورپاها

ستیحرف چمیرا من چه گوخواهرش
ستیآورد از ده چوبيبازحقه
لیهرسه علنیام از دست اگشته

لیکسه شوهر ذلیبخته برهیبر آن تيوا
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!فشار ِ کاري-47
مرد باید به فکر کارش باشه
فکر زمستون و بهارش باشه

مرد دیگه فرصتشو نداره
ارش باشهتو زندگی فکر نگ

شمرد باید مناسبات شغلی
جاي زنش دار و ندارش باشه

آد به خونهحتی زمانی که می
بازم یه دنیا کار بارش باشه

فکر اجاره خونه باشه حتی
موقعی که زنش کنارش باشه

گیرهوقتی که دست زنشو می
به جاي اینکه محو یارش باشه

اي برايباید به فکر چاره
!بدارش باشهرئیس و فحش ِ آ

مرد باید زیر فشارِ  کاري
(!)جاي زنش به فکر خوارش باشه

باید بره سراغ شیفت هفتم
گرچه زنش به انتظارش باشه

»شهندارم و نمی«مرد باید 
ي قصارش باشههمیشه جمله
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پدر شعر-48
خواهدیبال و پر نميشاعر
!خواهدیگفتن هنر نمشعر

یسال رنج، فردوسیسبعد
!خواهدیاگر نمریتقدحلو

قانعیاش به آدمدیبده
!خواهدینمشتریاز آن بکه

دوران ما نظر کرده استشعر
!خواهدیاز هر نظر نمشاعر

امیوقت است حضرت خچند
!خواهدیاز کوزه گر نمکوزه

من فروغ سهم اش راخواهر
!خواهدیحقوق بشر نماز

گریدیسوزنوانیدشرح
!خواهدیدر نمپشتياگوشه

عاشق است اماچارهیبمرد
!خواهدیشر نمچارهیبمرد

استرینفر گکیشیپسوزنش
!خواهدینفر نمکیهمان جز
»نوح با بدان بنشستپسر«

!خواهد؟یبابا مگر نمارث

میبخواب ما هست! جانیرودک
!خواهدیپدر نمگریدشعر
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دوستی-49
»ل سراپاییپرور چو بوي گانگیز و جانخیال«

!باییینداري غیر از این عیبی که دائم با فر

هاي تو با افسانه دانستماز دلبستگیمن
تر از ماییبر دیدار همجنسان خود عاشقکه

کنم اما تو غرق عکس هنگامهمینگاهت
کنم اما تو کال محو سیماییمیصدایت

زند میناآخر شبها پیامک میجدیدا
...قط در فکر رویاییوقت خوابیدن فهمیشه

پروانه خانم را به قدري دوستش داريهمین
!زاییالزم شود حتی برایش بچه میاگر

جز شش دختر ِ خاله چهل دخترعمو داريبه
از این ملولی که نداري دختر ِ داییولی

:غیر از اینهمه تازه دوتا معشوقه هم داريبه
!همسایه پایینی زنِ همسایه باالییزنِ

خواهی رفت مهمانی شوي بدجور مامانیوچ
آراییدر جمع همجنسان سراپا را میفقط

آیی مهم عشق است و آرامشمن که میکنار
پیش دخترها مهم تیپ است و گیراییولیکن

(!)باشیاین مجلس به آن مجلس همی در کوچ میاز
!اینقدر جنبش به واهللا ایل قشقاییندارد

همجنسان؟ نمی دانینازي بهاینقدر میچرا
...!دختران دختر ندارد هیچ کاراییبراي
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!؟ستیدولت چ-50

"دانی کـــه چیست دولت ، دیدار یــار دیدن"
یک چــــاي داغ لب سوز، با قند سرکشیدن

عالی است با مکافات فوق لیسانس گشتن
وانگه سماق هــا را با دوستـان مکیدن

جنس هست لبریزپز می دهی که بازار، از 
کـو پول و کـو درآمد، کــو قدرت خریدن

مــــا روز وشب به ناچار، شبکار و روز کاریم
امـــــا همیشه لنگیم بـــــــا این همه دویدن

اي بخــت المروت، تــــو معـرفـت نداري
!حد و حسـاب دارد خوابیدن و کپیدن

روزي سه چــــار ساعت،ما و، صف اتوبوس
شمــــــا و هـر روز ، در بنزها لمیدناما 

خرج است همچنان کوه! تو کاهی اي درآمد
داري عجب تخصص در کــار ورپریدن

-وقتی که نیست پارتی، قارداش نتیجه یوخدور
در جستجــوي کاري هی گیوه ور کشیدن

پیش رئیس رفتن ســـودي جـــز این ندارد
حـرف حساب گفتن، پرت و پال شنیدن

حمد حاجی حسینی  م



٨٣

تهرانيگربه هايسازمیطرح عق-51

!یشیبال دور از جنابت خواجــــه پ
!یشیبابا نمنیبعــــد از ادمیشن

و شمــــــا را اختــه کردند                  گرفتند
را تخته کردندیعـــــــاشقدکان

؟                !یشیپکبارهیآمد تو را شیپچه
!)؟یشیو چه پیشیچه پمیگویمچه(

شاه و به ناچار                  یفتحعليبودتو
!آغــا محمدخان قاجاريشد

لــتیآن سبياز براـرمیبم
لتیجسم و جـــــان زخم و زيبرا

اخم و تخمت                   يفدانیغمگنشو
!!اخته نمودندت به هر حالاگر

پرخنده باشد                  یاختگنیزلبت
فرخنده باشديآمد"شیپ"خودکه

يزارهیگرنســانیو انینفرچرا
يکـــن به جان شهردارییدعا



٨٤

یعصـر گراننیبهتر در اهمان
یو تنهــا بمانیباشمجـرد

لتایشد از سر غم اهل و عچو
فارغ ز غصه، خوش به حالتيشو

يز مرديعاريکه شدیزمان
يبند مشکالت آزاد گـردز

نــان و معــاش خانواده                غم
پرافادهـاریيتوّقعهــا

نـــاز و سه سالهيعشق دلبرز
کـار در سطـل زبالهاضافـــه

ها                     "ــــویالو يو آ"گردمتیفدا"
!ــوهای، انواع مواریدسر

حفـظ او بـــا صـد فالکت                  يبرا
نزاکتیبيبــا گربه هـاجدل

مــــــاریشـــــــام فرزندان بيبرا
و بازاريسگدو زدن در کـــــــویبس

يگاه دزدفتدیبشیپااگـر
!)يهمچو ماها؛ روزمزدینه رسم(



٨٥

تخس و پر رو                 يبچه هـــاانیم
!دام افتادن و خوردن ز هرسوبه

پـــا و کله                   يسنگ روفرود
خوردن ز قصاب محلهکتک

یاستخوانییز جـایابیمگر
یتکّه نانيه گذارسفــرسر

نزن زار                  يآنســو در غم مرداز
زاریجنس بنیگشته از اــایدنکه

يبخارزدیخیمردان بر نمز
يرا به خـواريافکندند مردکه

!                   یشیاست پيپر ز نامردزمانه
یشیماند و ریلیسبياز مــردکه

یو دانمیدانیاز آنچـه مرها
!یلذت ببــــر از زندگانبرو



٨٦

یاضیطنزر-52

ستینوانهیديمثنونیشاعر ا
ستینگانهیخوانده ها بیاضیربا

ام  دهیدیاضیو شب خواب رروز
امدهیديموازيخطهاخواب

نشان از غم نبودایدر دنکاش
مبهم نبودرنقدیصفر صفرم ا

از رشته ام  ی،بشنو اندکحال
زالو به خونش تشنه امکیمثل

ستیشاداب نيچهره ایاضیردر
ستی،در انجا باب نیترمهشت

دشنامش دهند  وستهیها پبچه
خود اما به فرمانش دهندگوش

؟یستیچیاضیري،ایاضیريا
؟یستی،کغتیهردم به تيبریم



٨٧

مت بر زبان سبز شد  استاکه
هرز شدشیچهایمغزم پکل

ده  ،ریدانشکده ززدهیسانیماز
زدهنشیانگیمییگو

گشته خر باهوشتر  یاضیراز
کمتر راه خود را بر وترکرده

برد دائم به کار  یرا مياهیقض
در هندسه، نامش حمارياهیقض

نیقیاز زیلبرادیزنم فریم
نیاستوکس وگرفغان از دست يا

زحمت پاس شدک،بهییاضیران
سر طاس شدیام ده شد ولنمره

داشتم ییمن زلف ومویصنعت
داشتمیابروئارانینیب

زدم فرق وسط ،گهگا ه رپ یم
گپيبونهایشدم پشت تریم

سرم را طاس طاس؟ يچه رو کرداز
،افتاده ام از اند کالسغیدريا

ش کن خوان شاعر گویاضیريا
غفلت برون از گوش کنپنبه



٨٨

مکن یها را غرق حالجرشته
مکنیبر برق و نساجمسخره

زن ریجادو گران پنیامثل
ها غر نزنیچون غربتنقدریا

بوده گر در اسمان یبهشتچون
در اصفهانیشد صنعتنیبرزم

از رمز بود زیمن لبرشعر
چه در باال سرودم طنز بودهر

درمان دواست یر درد ببر هخنده
بالستیهم نوعاریبسخنده

دیرا باطل کنزان،غصهیعزيا
دیرا در کار خود داخل کنخنده

دیشوگریکدیو مجنون یلیل
دیشوگریدرس، بازالیخیب



٨٩

وصف کالج-53

یینمایزخاك وبم،کهیکالجا وصف توگو
یامیوپيمملکت اگه،که تو نوربکنم

میگوهیاز شهرم،همهیا پول تو جوجهمه
ییبا دوچرخه و دمپامیتو آيآن سوهمه

ییبانکهاقیرف،تویامیو پيزنورتو
ییجزا،تودهندهیفرقتوشکافنده

نگنجدبیمزد تو دادن،چونکه در جنتوان
ییایدرس تو خواندن،که تو در مغز ننتوان

یو کالسیپول،همهیامیوپينورهمه
یدرس وامتحان،همهییانمره وخفهمه

یتو نپوشیبیع،همهیتو ندانیعلمهمه
یمدرك تو بکاه،همهیتو بکاهیپولهمه

دیتو پوانی،همه پا)))یامیپ(((و دندانلب
ییرهايرو،بودشیکه با کارشناستا



٩٠

بداندآن کس که-54

آن کس که بداند و بداند که بداند
اندبچریبرود غاز به کنجدیبا

کس که بداند و نداند که بداندآن
بتپانديبه گورشیکه رود خوبهتر

کس که نداند و بداند که نداندآن
براندشیو پولش خرك خویپارتبا

کس که نداند و نداند که نداندآن
ابدالدهر بماند استیپست ربر



٩١

آن کس که وام داد-55

دآنکس که به دست وام دار
در بورس دو صد سهام دارد

استادیاوقات فراغتش ز
به پشت بام داردشیدده

تِیدرون سايسرهمواره
!نقطه و دات کام داردسه

مایسيهالمیفدنیدبر
هم التزام داردالبته

خاستیزلیمحو جوانگه
!کف به لب از قطام داردگه

در لواسان! فراخيالیو
ردمرغ و خروس و دام داکه

نداردMDFنتیکاب
سند بنام دارداما

همه روزه با نگارشآنجا
دارم دارادام دارام داردمید

مدرك دکترا و ارشدده
دارد! کالج داش غالماز



٩٢

استادیزاقتشیکه لبساز
پست و مقام داردنیچند

نباشد البتهانیبه بحاجت
داردالدوامیپست عَلنیکا

عمرهشده بسکه رفتهخسته
داردامیسفر سعزم

از اثرات اسکناس استخود
حرمت و احترام داردگر

حالل استدیعوایلنگنه
از حرام داردیوحشتنه

یاگرچه طشتصیشخص شخنیا
بام دارديز روافتاده

يهمه باز اعتبارنیابا
قاطبه نظام دارددر

خواص بودنش رالیخاز
صدقه سر عوام دارداز

طف خدا به اهل فقر استلاز
ملک اگر قوام داردنیا

يخوب حال کرد?خوانند
دارد؟امیچقدر پشعرم



٩٣

2و مجنون یلیل-56

به مجنون                  یلیلیزد شبامکیپ
رونیاز خانه بيهر وقت امدکه

ات رایلیمدرك تحصاوریب
ات راياچ دیپينامه یگواه

تیرادکتندیببدیباپدر
تیبد شده جانم فدازمانه

نباشدیکن مدرکت جعلدعا
نباشدییهاوازدانشگاه

مرديبر احوالت ايواوگرنه
مرديحالت اردیبگمیباباکه

خواند وارفتامکیپنیمجنون اچو
دشت و صحرا کله پا رفتيسوبه

یلیليام اس زد از انجا سواس
یلیخواهم تورا قد تریمکه

قرار استیعشقت بدر دام دلم
اعتبار استیمدرکم بکنیول
دکترا فاکسنیاز فاکسفورد اشده

ماجرا فکسنیاست در امقصر
ییجدانیاست بار انیسنگچه

ییمدرك گرانیاز دست اامان



٩٤

دماغ-57

یاتیعضو حنیا
مثل کلنگهاگه
لوله تفنگهمثل

جنگهیمتیخوشگلبا
قشنگهه،یعیطب

دردههینیکه انگو
عمل نکردهدماغ
لهیکه مثل فاگر

لهیقبنیاز اایو
لهیگینوکش زيرو

لهینخور، اصغصه
نرو پشت پردهیه

عمل نکردهدماغ
درازهگهیمیکی
ولنگ و وازهیلیخ

ترازهگهیمیکی
نخور که نازهغصه

خدا چه کردهنیبب
عمل نکردهدماغ

نگو جواهردماغ
شعر شاعريسوژه

المظاهریفلیطو
معاصريدهیپد
تخم دو زردهيآها

عمل نکردهدماغ



٩٥

شهیاون دماغ همبا
شهیتو پشت شعکس

شهیمیچنمایستو
شهیکلشکستن

رو پردهيبریکاشک
عمل نکردهدماغ

باباتو کچل کنکم
خودتو مچل کنای

عمل کنگهیبت میک
رو غزل کندهیقص
له و لوردهیشیم

عمل نکردهدماغ
دماغ دماغ شدقدچه

چالق شدمونهیقاف
چل کالغ شد-یکی،یه

کوچه باغ شدفیتصن
که برنگردهبره
!عمل نکردهدماغ



٩٦

خوشا آنان که دانشجو ندارند-58

خوشا آنان که دانشجـو ندارند
دوتا آنـــسو ندارندنـسویدوتا ا

رندیها غمـــباد گهیاز شهرکه
تا نوك پــــارو ندارندیلــپوچو

هست دلشاديدیآن کس را که دهر
ــادیاز نالـــه و اندوه و فربدور
یراهـــــستینشانیفرزنـد ابـدان

دانشـــگاه آزادي، سوپـدرجـان

ـــدمیرا بجـز کوکو ندشیغــذا
ــدمیندلـــویزکیپاش ریزبه

خانـه اش را هرچه گشــــــتمدرون
ــدمیاز پنــــج دانشـجو ندـریغبه



٩٧

مورچههیاتل متل -59

مورچههیاتل متل 
زد تو کوچهیقدم م

کفش ولگردهیاومد
اونو لگد کرديپا

پا شکستهمورچه
ره نشستهیراه نم

پاشو بستهیبرگبا
تونه کار کنهینم

هارو بار کنهدونه
تو لونه انبار کنه

یو ماهجونم تمورچه
یاهینداره سبیع

یخوب بشه پات اله



٩٨

نگو جوون بگویحسن-60

نگو جوون بگویحسن
و چش چرون بگوعالف

،ابرو کوتاه ،زبون دراز ، واه واه واهیژليمو
جون ،نه رعنا جونمایسنه

جونسایو پرينازنه
نبودقیکس باهاش رفچیه

شاپیکافيتوتنها
!ه بشقاب کرد بیمنگاه

؟يبه سر بازيریمیحسن: گفت یمباباش
رمیرم نه نمینمنه
!؟يبازیدخترا دل مبه

دمیدم نه نمینمنه
ایجون با زانتيپرگل

رفت تو کوچه هایمبرهیو
؟يریمبرهیچرا وهیگل

یبه سلمونرمیمدارم
یشب برم به مهمونکه

نینقطه چيایبا زانتنیخانوم نازنیگل
!؟يدیميبه من سواریکمهی

دمیکه نمنه
؟يدینمچرا

من قشنگم ، درس خونم وزرنگمنکهیاواسه
؟یتو چاما

يدارالی؟ فقط هزار خي؟ نه مال داريکا ردارنه
،ابرو کوتاه ، زبون دراز ،واه واه واهیژليمو

چهیواشد و پردر



٩٩

ناز اومد توو کوچهبا
؟رونیبمیبا من بريای، مکوچولو ، تپل مپولو يپر

،از اون بااليپرمامان
کرد توو کوچه رایمنگاه

ایحیب! ياو: زد وگفت داد
خونه تون تورا بخدابرو

زهیمزهیردختر
زهیفرز وتیحساب

؟یتو چاما
يدارالی؟ فقط هزار خي؟ نه مال داريکار دارنه

،ابرو کوتاه ،زبون دراز ،واه واه واهیژليمو
اومد از استخريناز
؟ينازاییپوپکتو

جوانمينازمن
شاپ؟یکافمیبريایم

جانمنه
؟ياینمچرا

شوهر خوبکی،باال ،شمال ،جنوب ،دنبال نییمن صبح تا غروب ،پانکهیاواسه
؟یتو چاما

يدارالی؟ فقط هزار خي؟ نه مال داريکار دارنه
اه واه واه،ابرو کوتاه ،زبون دراز ،ویژليمو

مثه جتهوییحسن
نتیکافکیبه دیرس

شد ورفت تو چت روومان
!با صدتا خانوومدیگپ

؟یهستینگفت کیشکیه
؟یهستیچيکاره ایچ



١٠٠

يمجازيایدنتو
يکرد وبازیعالف

وشادمونهخوشحال
به خونهدیورسرفت

؟رمیبرات زن بگیحسن: که گفتباباش
خوامیخوام اره میماره

؟رمیشرعن بگچاهارتا
خوامیخوام اره میماره

اومد موهاشویحسن
خورده ابروهاشوهی

کردسیوراست وردرست
کردسیو توو کوچه فرفت

زن گرفت وشاد شدهی
شد و دوماد شديزيز



١٠١

دیديریقالب پنیزاغک-61

"دیديریقالب پنیزاغک
!دیسفيهازهیهمان پاستوراز

به دندان گرفت و پر وا کردپس
شاخ چنار مأوا کرديرو

ازان محل روباهاتفاقا
آگاهریگذشت و شد از پنیم

!يویشده فشن تنجایا:گفت
!يویچه پرسپکت!یوئیوچه

در تناسب انداميمحشر
!توست خاص و عوامپیتکشتهء

ِ آوازتيتریام پدارم
اعجازتهیشبشاهکار

ف ما ندهدکفانهایایول
زنده را ندهدياجرالطف

ایبه آواز شهره در دنيا
!بکن ما راهمانیدهن مکی

!ریوقفه قورت داد پنی،بزاغ
ریتاثیکرد بلهیهمه حآن

!کوتاه کن سخن لطفنگفت
!کردم کالس دوم منپاس



١٠٢

!!دانشگاه آزاد-62

همان روزي که فرزندم بشد وارد به دانشگاه
رون سینه ام از غصه وغم آهبرآمد از د

شده دانشجوي آزاد ومن دربند وبیچاره
چرا که نیک می دانم هزینه ساز و سرباره

ازاین پس الوداعی بایدم با خنده و شادي
وباهرچه پس اندازوحقوق و پول وآزادي
شده آغاز دوران ریاضت ، سختی و حرمان

هرآن چیزي بنا کردم بشد درلحظه اي ویران
حراج بر فرش و تخت و تی وي رنگیزدم چوب 

همه چیزم شده قربانی این کار فرهنگی
به خون دل نمودم جور، پول ثبت نام او

شد دگرموضوع وام اویحدیث و طنز تلخ
آن ترسم که تا پایان تحصیالت فرزندماز

لیسانس خویش این دردانه دلبندموتاگیرد
سقفی روي سر باشد نه فرشی زیر پاي مننه

اي خانه گردد محبس و زندان سراي منجبه
او فارغ التحصیل و ساقط گردد از من حالشود
دراو حسرت شغل و زمن هم مال» جاوید«شود



١٠٣

..نفس باد صبا-63

»نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد « 
!دگر باره جوان خواهد شدریکاسب پ

دیهمه خرج شب عنیو تو غمزده از امن
سود کالن خواهد شدکیصاحب اوکنیل

آن اهل حقوقیجیو گيدلخورموسم
وران خواهد شدشهیبشکن زدن پوقت

الدولهسیخسشیپینزنيدیعحرف
کند سکته و درخاك نهان خواهد شدکه



١٠٤

يچهارشنبه سور-64

يو شوريو پر از شاديدیرس
!يچارشنبه سوريآها

يبا جوانان جفت و جوردمیشن
!يچارشنبه سوريآها

»                    منيتــو، زردیسرخ«بساط
وبرزنيهر کوسر

يهم چون مردمــان غرق سرورتو
!يچارشنبه سوريآها

شد                    یدنیچادر دياصغر تومش
شدیقاشق زنیپ

!                      يضرورنجایباشد استتار اکه
!يچارشنبه سوريآها

و داد  اهل کوچه                      غیاز جیکی
دندان قروچهکند

!                  يشعوریحد بنیداد از ا: دیبگو
!يچارشنبه سوريآها
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تقّه         زیکریاعصــــــابش زند بر
ترقّهياهــــــــویه

يتاب صبــورنیاز اشیبندارد
!يچارشنبه سوريآها

یتـو هستمیگویمن نممقصــر
یاز  بمب دستیول

يکه شد محکوم کوریچشمانچه
!يچارشنبه سوريآها

معقول                 يبا شادنکهیاست ادیام
خوشحال و شنگولهمه

يعده   دورنیايوهیاز شمیکن
يچارشنبه سوريآها



١٠٦

نبرد رستم و جومونگ-65

هم شنونیایدستیکنون رزم جومونگ و رستم شنو، دگرها شن

!گفت اون جومونگنیرستم چنبه
كباچیز امثال تو هندارم

من ز تو برترميگر گنده اکه
لترمیمن ز تو یلیتو اگر

:کرد و گفتیقاطهویانگار بهش برخورد، رستم

نیزمرانیمرد مردان امنم
نیمادر نزادست چون من چنز
کلتیقد و هنیجوجه با اياتو
تا نخورده است گرز بر سرتبرو

:گشاد کرد و گفتيچشماشو اونطورجومونگ

انیرانیانیکس بچیرا هتو
نام و نشانستیداندت چینم

نام جومونگ و سوسانو رایول
در هر مکانشناسندیمهمه

یدلخوشیجز گنده بودن به چتو
نیعکس من را به پوستر ببایب

ات را که من سوژشميویتنیبب
به مندیدر جرادنیحال منیبب

گوکه نامدارلیسانگ امنم
ر جهانمن گنده تر نامده دز
یستیمن مور هم نشیدر پتو

یستیکور که ن؟يدیرو د3کانال
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:کردینباخت و شروع به رجز خوانیرستم پهلوان، لوتنحالیادر

مرد جنگنیگفت رستم به انیچن
درنـگیدشمنم بییتو! جومونگا

ینعلبکـــنیبر تنت کـــوبم اچنان
یتو سوپ، آبــکینخواهگریدکه

ستم؟یکه مـن کینـــدانتومگـــر
ستمین! سوسولت) تسو(آن من
نیزمــرانیاریرستم، آن شمنم

نیکوچک است در نگاهم هم) ویبو(
:که آنجا پنهان شده بود آمديرستم پهلوان، جومونگ از پشت تپه ایاز رجز خوانبعد

اهیآمد از پشت تل سجومونگ
!گنـاهیمــادر ب) وهای(کنارش

دیم آن جومونگ رشمن! نیه:بگفت
دیبه گوشــم رستیصدانکیاهم

هماره بود همسرمسوسانو
سرمنیمن به فرمان او ادهــم
او گفته با تو نجنگم رواستچون
!به او بر هواستمیهر چه گودگر

:دیجومونگ درد دل رستم آغاز گرديبعد از حرفهاو

شد که رستم سخن تازه کردنیاو
!)کو نبرد؟پس(حرف دلش گفت که

جومونگا که حرف دل استيابگفت
زن ها گـــرفتند اوضــاع به دستکه
است حالماننیو امیما پهلوانکه
!و آننیرسد بر دل ادیدادار باکه

را در آغوش گرفتندگریشد که دو پهلوان همدنینچنیاو
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...روز آقا کالغهی-66
یه روزي آقاي کالغ ، به قول بعضیا زاغ

زد ، رد شدش از دم باغدوچرخه پا میرو 

پاي یک درخت رسید ، صداي خوبی شنید
نگاهی کرد به باال ، صاحب صدا رو دید

یه قناري بود قشنگ ، بال و پر ، پر آب و رنگ
کردش دل سنگکرد ، آب میوقتی جیک جیکو می

قلب زاغ تکونی خورد ، قناري عقلشو برد
ذا نخوردتوي فکر قناري ، تا دو روز غ

رفتش پیش قناريروز سوم کالغه ،
!گفتش عزیزم سالم ، اومدم خواستگاري

نگاهی کرد قناري ، باال و پایین، راست و چپ
عجب! پوزخندي زد به کالغ ، گفتش که عجب

منقار من قلمی ، منقار تو بیست وجب
واسه جی زنت بشم؟ مغز من نکرده تب

اهی هستکالغه دلش شیکست ، ولی دید یه ر
براي سفر به شهر ، بار و بندیلش رو بست

یه مدت از کالغه ، هیچ کجا خبر نبود
وقتی برگشت به خونه ، از نوکش اثر نبود

داده بود عمل کنن ، منقار درازشو
خره ، قناریه نازشوفکر کرد این بار مر
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باز کالغ دلش شیکست ، نگاه کرد به سر و دست
جوري بوده و هستاین! آره خب، سیاه بودش

دوباره یه فکري کرد ، رنگ مو تهیه کرد
خودشو از سر تا پا ، رفت و کردش زرد زرد

اومدم خواستگاري! قناري: رفتش و گفت
شدم عینهو خودت ، بگو که دوسم داري

!اخماي قناریه ، دوباره رفتش تو هم
مو نگاه بکن ، گیسوهام پر پیچ و خمکله

که هست خیلی کمموهاي روي سرت ، واي
مون میشه غمزندگی! شیفردا روزي تاس می

کالغ رفتش خونه نگاه کرد به آیینه
!سرنوشت من اینه؟! نکنه خدا جونم 

ولی نا امید نشد ، رفت تو فکر کالگیس
گذاشت اونو رو سرش ، تفی کرد با دو تا لیس

کاله گیسه چسبیدش ، خیلی محکم و تمیز
خورد حتی لیزیي کالغ ، نمروي کله

بینم گردنتوکنم ، مینگاه که خوب می
شم من زن تویه جورایی درازه ، نمی

دونم چی جوريکالغه رفتشو من ، نمی
وقتی اومدش ولی ، گردنش بود اینجوري

؟!کشی؟ واسه گوشتاي شیکمخجالت نمی
!دوست دارم شوهر من ، باشه پیمناست دست کم
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رفت تو رژیمدیگه از فردا کالغ ، حسابی
کردش بدنسازي ، بارفیکس و دمبل و سیممی

دویید راهاي دوررفت تو پارك ، میبعدش هم می
خیلی خیلی بود صبورآره این کالغ ما ،

بازيکردش طنابواسه ریختن عرق ، می
ولی از روند کار ، نبودش خیلی راضی

پا شدي رفتش به شهر ، دنبال دکتر خوب
د ، که بشه یه تیکه چوبدو هفته بستري ش

قرصاي جور و واجور ، رژیماي رنگارنگ
تمرینهاي ورزشی ، لباساي کیپ تنگ

آخرش اومد رو فرم ، هیکل و وزن کالغ
با هزار تا آرزو ، اومدش به سمت باغ
وقتی از دور میومد ، شنیدش صداي ساز

تنبک و تنبور و دف ، شادي و رقص و آواز
نه قناریه؟نک! دل زاغه هري ریخت 

!!شایدم عروسی بازاي شکاریه
دیدش اي واي قناري ، پوشیده رخت عروس

یعنی دامادش کیه؟ طاووسه یا که خروس؟
!زنههی کی هست البد تو تیپ ، حرف اولو می

صد برابر منهتوي هیکل و صورت ،
کالغه رفتشو دید ، شوهر قناري رو

!دونست، چیز اصل کاري روشوکه شد ، نمی
دونین مشکل کار ، از همون اول چی بود؟می

نبودbmwصاحب کالغه دوچرخه داشت ،
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»امتحان يشبها« 67

شودیتو بسر نمیهمگان بسر شود ، بیب
!؟شودیشب امتحان من چرا سحر نمنیا

او که سر زده ، دوش به خوابم آمدهيمولو
!شودیدو شب ، درس به سر نمیکیکه با گفت

شدم قاط زدمجی، گ* اط زدم به افرخر
!شودیالوات زدم ، باز سحر نمقلدر

جواننیشده ست اریاست و امتحان ، پاسترس
!شودیآخر الزمان ، درس ثمر نمدوره

افتضاح و سهتیزمان مدرسه ، وضعمثل
!شودیزور جبر و هندسه ، گاو بشر نمبه

ما به گل نشستیگذشت ، کشتمیترممهلت
!شودیدگر نميحذف کنم ، وامشخواست

اوياو ، خشم و غصب سزايبرایچه بگهر
شودیبه محضر پدر ، عذر پسر نمچونکه

ندانم از چه روکیز بنده آبرو ، لرفته
شودیشب امتحان من ،دست بسر نمنیا

شدم شوت شدم ، شاعر مشروط شدمتوپ
!!شودی، باز سحر نمینکناییکنخنده
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رانهای-68

رسدیمانیبه پایپولیغم مخور دوران ب
رسدیها استان به استان مارانهینیادارد

ستیهر چند فعال قابل برداشت نمبلغش
رسدیبرداشت حتما تا زمستان مموسم

نبودیاگر پوليات عمریحساب بانکدر
رسدیفراوان میمفتایپول کینیاز ابعد

کردند و حالیال مداران حهیمایسالچند
رسدیداران مارانهیدنیحالنوبت

بگرفته استيگری،کال شور و حال دشهر
رسدیمابانیبوق و سوت و کف از هر خبانگ

زندیجون ميبا ساز،رنگ گلپریکیآن
رسدیبا دنبکش ،بابا کرم خوان میکینیا

قهقهه سر داده استیصغرا پشت گوشعمه
رسدیمحانیو نان و رهم با کباب شوهرش

زندیبشکن مزیکرییرجب ،آن گوشه همش
رسدیتوبا هم کمر جنبان و رقصان مخاله
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:خواند گفتدیخبر را در جرانیکه بابام اتا
رسدیخدارا شکر پول کفش و تنبان مخب

فرمود و گفتيهم خنده جانانه امادرم
رسدیجفت دندان مکیو نکیشال و عپول

:زدادیفریتا قسمتیازآن سو کمیبیب
رسدیجان میجانمياستخر و سونا م اخرج

و ساکش رفته بانکلیو زنبسهیبا کخانعمو
رسدیمشانیآنچه را فعال به اردیبگتا

منقل ،بود سرگرم حسابيدر پاياصغر
رسدیلول، االن منیپول چندندیببتا

پر کندیرفته فرمادشیکه تایآزخاله
رسدیمانیاز دور با چشمان گریطفک

یخیمشایمصطف: شاعر
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درس خوندن مشکله-69

میگشت و سوختدیاکس
میآموختیمیو شکیزیکه فبس
کنندیو باز دعوا مدیاسیه

کنندیعالم بر سر ما مخاك
رودیچون در مغز داغم مدرس

پردیميشود فرار و فوریم
لج کرده استکیزیفنیسنگبار

ذهن مرا کج کرده استاهرم
کنمیو شب معلوم و مجهول مروز

کنمیمشغول منگونهیخود را اذهن
بر هم زدهکیزیمسائل که فنیا

ثقل مرا بر هم زدهمرکز
و مجهوالت است آن درد استجبر

چهره ام از دست جبر زرد است زرددرد
کنمیگله از دست تانژانت مگه

کنمیاز کتانژانت متیشکاگه
ستیزنیبار استیبیبخوانگر
راستیبینیهرگز نبغیدريارا

زبان خارجه آشفته اماز
سرزنگ زبان من خفته امدر

شدهنیغمگایاز جغرافقلبم
شدهنیکه کوه دارد دلم سنگبس
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يعزادار-70
از دوستانم در درودیدوست

مرد و عزادارش نمودهمسرش

اریبه رسم آن ديادارعزتا
گردد برگزارآبرومندانه

در روزنامه درج کردیآگه
جانانه گرفت و خرج کردختم

و گالبگاری، سوهیو قهوه ، ميچا
حسابیخرما مغز گردو بيال

یشال دست باف فومنتاق
ینان بستنيحلوا التکه

اسپند و عود کاشمرمنقل
، قند و شکريو شربت خورشربت

یعلایبه نقش شمیابررشف
یو صندلزیو مداح و ميقار

انیدر مکیو جام و قدح ترمه
استکانينقره برايرهیگ

یتنکیچراغ صدیسحجله
یسونيجزء و بلن گویو سرحل

خانه صد قلمواریدر و دبر
با علمبهی، کتسهیو ررقیب
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جمعنیمجلس و ما بانیمدر
ه شمع، پنجايچراغ زنبورده

و چارقلکادیکرده وان قاب
تاج گلانیکرده در منصب

تا شادان شود در آن جهانباز
انیخلد آشيآن مرحومه روح

با فهم و دانا و بلدیواعظ
کندیدعوت تا سخنرانکرد

هرکدامیمیقدانیآشنا
با سالمکیکیاز راه آمدند

کار و دغلایرلیفاماهل
ل محلو اههیو همساکاسب

تیبا وفا با تربدوستان
تیاز بهر عرض تسلآمدند

با احترام و با شکوهیمجلس
و او در ستوهبیواعظ غاکیل

رسما گشته دعوت، ممکن استگرچه
بهتر رفته آن معده پرستيجا

با آن شکوه و احترامیمجلس
گردد تمامینمیسخنرانیب

با آبرو و با وقارمجلس
اعتباریبود بیسخنرانیب
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واعظ و منبر گذشتیبیساعت
تاب گشتیصاحب عزا بعاقبت

کنددایدر پس کوچه ها پرفت
را کندتیتا مدح میواعظ

و عبانیبا عرقچیخیشدید
و عصا ، شال و قبانیو نعلشیر

ایدستم به دامانت بيا: گفت
کن ، رهامیغم و غصه رهااز

مختصریاست وعظیختممجلس
را بخرمیستان ، آبروبپول

یروغنمیاز هول هلخیش
یده منگیديبا سر تورفت

نوحه خوانشیو شد در عزاآمد
چاخان پشت چاخانیعادت هطبق

خبر کان مرده زن بوده نه مردیب
:بر منبر سخن آغاز کرد رفت

یو هرزگيبود از بديبراو
یشناسم من ورا از بچگیم
کرده امخودم او را بزرگش من

بود و سترگش کرده امیکودک
چرا رنجور بودمیگوینممن

ما مستور بودنیدر برازها



١١٨

را که منيدرازيچه شب هاوه
اندر انجمنيکردم با وصبح

و سخن پرداز بوديآرامجلس
همه اهل محل دمساز بودبا

میجان بوده اکیکیدو جسم و لما
میو مدهوش و غزلخوان بوده امست

بودثارینه تنها بر منش ااو
بوداریبا شما هم مطمئنم

میداشتنیریبه او احساس دما
میداشتنیریتلخ و شخاطرات

سرد بوديهوانیدر ایآتش
درد بوديمردان را دواجمله

مانیرفته است از بینینازن
با شمامیاو بگويکجااز

و پسشیشب جمعه بداد از پهر
ن و خرما و عدسناانیگدابر

باد آن شب که خود را باختمادی
را در گردنش انداختمدست

گوشش نرم کردم زمزمهریز
عالمهکیدل گفتم به او درد
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نهاده سوختمشیبه زانوسر
در چشمان شوخش دوختمچشم

دیخود را بر سر و گوشم و کشدست
دیسر رأفت در آغوشم کشاز

اجا سخن صاحب عزنیادیرستا
سر او کوفت با چوب عصابر

و گناهانیو عصنیهمه نفریک
اشتباه ؟يکردشیخوالیعبا

یبا زن ما داشتيچه سّرتو
؟یورا پنداشتيسعددختر

ز قبل گفتگويدینپرستو
عمو ؟يمرد اایو یلیبود لزن

هوش شدیو گفت و گفت تا بگفت
به لب آورده و خاموش شدکف

و جوانریاو پگشته گردجمع
به آننیداد ایدستور منیبه اآن

داغيو چادیقنداق آوريآ
دماغریگِل ز: گفت یميگرید

را به آبشیشست رویمیکینیا
گشت دنبال گالبیمیکیآن

شمردینبضش گرفته ميورنیا
فشردیدو کتفش منیبيورآن
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را کرده بازرهنیپيهادکمه
ا را درازقبله کرده پاهيسو

به کامدشیتربت بمالياذره
او را مداميگریزد دیمباد

بیدستان خود برده به جیمؤمن
بیجیامن یخواند هیلب مریز

ستیآشوب چنیا: گفت يرمردیپ
ستینشیزیشده چیبابا جننیا

خواند و فوت کرد و ذکر گفتورد
هشل لف ِلف تـــُلــُف هوها هلفتمن

ن ننه مرده شکستطلسم آتا
دو چشمش وا شد و پا شد نشستهر

گشود و در سخن شد کم کَمکلب
مردم کمکي؟ اخیکو آش: گفت

به همدشیسفت بندیطناببا
حق او را کف دستش نهمتا

دیپریجا تر بچه چون مرغکیل
:دیماجرا را بشنوتیبشاه

ماجرا آزرده بودنیکز اخیش
برده بودرا با بلن گو کروفنیم

امیپیمحمد رضا عالدیس: شاعر
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دخترك-71
یخواهم از جنس نخیمییمانتو

.... !یخیکه اییآن هم صورترنگ
:فروشنده

حالکیرا لیخیرنگ میداشت
!و وال بیمانده است خوش ترکیصورت

:دخترك
!و حالدار تیو چسبان و فکوته
!و بالدار (!) آن هم آنچنان پشت

متر قد و قوارمیبا نییمانتو
!نوار یهر گونه چفت و بفاقد
بپوشد کودك شش ساله راهم
!عمو و خاله را دیبه کار آهم

:فروشنده
و با دوام و مد نشان(!) آنچنان

!و کد نشان (!) و با قوامیخارج
ياسهیسراسر ريتنگ بارتنگ
!ياسهیهر کمیکرده اایمهما

میرده افراهم کیخواهیمآنچه
!میمرهم کرده ادهیرا نا دزخم

و سالمت خواهرمدیبپوشخوش
!مالمت خواهرم ییننماشیخو
میداشتتیهدف تنها رضاما

!مینگذاشت! را مضطرب يمشتر

ساختنایاست دننیایزندگ
........باختن یالیرا با رآخرت

ایخانم ناد: شاعر
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سال گاو-72
ینسال جدید اومده در وا کن

اونو تو خونه ها ي خود جاکنین
سال جدید چیزي سرش نمی شه
گاوه، ازهیچی خبرش نمی شه
مواظب شاخاي گـُندش باشین
باهاش پسر خاله و قاطی نشین
اگه رو شاخ گاو بچرخه امسال
می زنه بدجور به همه ضدحال

یهودیدي ویرش گرفت و خر شد
اوضاعمون از این که هس بتر شد

اش گــُل کنهشاید جنون گاوي
سال جدید آدما رو خُل کنه

بده به ما به جاي گندم و نون
فراوونۀکاه و سبوس و یونج

بندي کنه شیر و ماسشسهمیه
بره دك وپـُز وکالسشباال
بگه گاوا باید آدم بشنیا

باره نه ، یواش و کم کم بشنیه
دیدي گاو حسن عزیز شدیهو

شامپو زد به جونش و تمیز شدیه
که نداش چیزي به نام پسونناو
پروتـُز گذاش درس عین اونیه

دیگه هم شیر داره هم پسونحاال
می ده به کشور هندسونشیرش
می ده به صادرات شیريرونق

جاش میاد بنز و فیات شیريبه
حسن میشه یه آقا زادهمشتی
به غبغب وپراز افادهبادي
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زن ترکی رو دیگه نمی خواداون
قزي دیگه بهش نمیادخاله

دیگه عاشق جنیفر میشهاو
عشق مشتی پنجر میشهماشین

هالیوود میشه مش حسناکتور
اون چه بود میشه مش حسنبهتراز

دیدي کاندید فیلم کن شدیهو
طال نصیب مش حسن شدکاپ

متل توتوله شد قدیمیاتل
حسن کوتوله شد قدیمیگاو

شده مشتی حسن) حِسی جک (حاال
اي تک شده مشتی حسنستاره

میشه) اوضا گا بی(خالصه وقتی
قاطی گالبی می شهچغندرم

تو در سال گاو» جاوید « آمشتی
شدي کپی بـِرنارد شاوشاید

دیمحمد جاو: شاعر
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لدایشب -73

از بس که درازه
امشب شبِ رازه

چسبهیميبدجور
!مجازهریغچون

داسیکه پينطوریا
لداسیبِ شامشب

بپاچ کن-زیبریه
رو قاچ کنهندونه

شرم و خجالتیب
رو ماچ کنْ سرخهبیس

باسیفريبدجور
لداسیشِب امشب

انار دون کنباز
ر ِ خون کندســتپ

قتیبه رفامشب
تلفون کنحتما

...تک و تنهاسدیشا
لداسیشِب امشب
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بایشعار ِ زیه
طرح ِ معمایه

وشگلخيحرفایه
فردايوعدهیه

اسیمثه روفردا
لداسیشِب امشب

که ادارهیوقت
ندارهیقانون

رجوعاربــاب
تّا شمارهسهبا

هم پاسبهدنیمیه
لداسیشِب امشب

شد حلیمشکلهر
معطلیشکیهسین

همه راحتهستن
اگه معضلمونده

!چکمه بلنداسنیا
لداسیشِب امشب

زمستونيسرما
هامونبه سفرهزد
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"طعم ِ عدالت"جز
هس واسه مهمون؟یچ

!احساسیرحم ِ بیب
لداسیشِب امشب

نرخِ  خونهوهیم
نرخِ  جونهپسته

(!)ژاپنيهاتخمه
که گرونهیوقت

!اروپاس؟ریتقص
لداسیشِب امشب

سر ِ ماههفردا
تو راههصابخونه

من ِ بدبختواسه
چه کوتاههامشب

!عباسحضرتای
لداسیشِب امشب

استاد احمديمهد: شعر
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تولدکیتبر-74

یروز جهاننیمبارك بادت ا
یشراب زندگانيدینوشکه

لپت تپل بوديآمدایبدن
معده ات همواره شل بودکنیول

و عمهیعمو،خاله،مامان،دائ
تخته اش انگار کمهبگفتن

ارتیدیبخت زمان گردیول
شد بازار کارتتخته، بهمان

یهم هالو و هم استاد گشتکه
یچشم حاسدانت خار گشتبه

یدوست جونيبود اارتیخدا
یسال بمون120تا شاالیا
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يوتریمناجات کامپ-75

مکنFormatدلم Hardخدا يا
Fieldاز برکت مکنیمن را خال

Optionایغم را خداOnمکن
Fileایاشکم را خداRunمکن

Deleteغصه رايکن شاخه ها
را ، هر سه را یو افسردگيسرد

Jumperتا ایبيشادSetمیکن
میکنResetاندوه را ستمیس

بهشتيدرهاPasswordتو نام
سرنوشتتیساEmailآدرس

مانشهیدر اندBugفتدینتا
مانشهینگردد ریروسیکه وتا

فرستمنیخدا از بهر ما ايا
فرستFanپرآتش يدل هاربه

زنمیخدا حرف دلم با کيا
Helpخواهم که یمF1زنمیم
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میبه طهران قددیتهران جدينامه -76

؟ییکجامیهیکـودکياال ا
؟ییشد راه و رسم  آشناکجا

یحاليـایاز مخلصت جواگـر
یبود ماللات نياز دورـریغبه

دسته دارت                     يقربان تـاشوم
در حسـرت آن روزگارتمنــم

مـــــهین-از چند عکس نصفــهریغبه
مهیقدــامیسهــم از اندارم

بودم آن روز                    عـتیآغوش طبدر
آسوده چه راحت بودم آن روزچه

تهـران بنده را اهل                   اهـلتمام
شــان ساده و سهلیزندگروند

یبود رنگمیخوابهـــــــاتمـام
!؟یعمـــو شهر فرنگیرفتکجا

آخـر مرد چوپان                    یدانستینم
تــــو را بلعد اتوبانچراگــاه

گرگت میگلّـــه بــود و بيهوا
مـار بزرگتنیهــا آمد از اچه

و گلگشت                 ریشد باغ و دشت و سکجا
تهـــران ابرشهــر درندشتشدم
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زرت مرا قمصور کردند                     هـــوی
ها دور کردندیاز سـادگمرا

یی،خودکفاییصرفه جويجــابه
ییآمد و مصرف گـراـلتجم

و چه مرشد                    یگم شد چه لوطدگـــر
!بچه مرشد؟یآواره گشتکجـا

دوخت پــاپوش                    میبراتــــهیمدرن
!خوشگلم کوش؟يهـاوهیگایخدا

کیمن گرچه شده شيابانهـایخ
کیفترانیادهیکشرمیزنجبــه

بر گردنم دوست                   يرشتــه افکنده
کَند از کلّه ام پوستیدائم مکـه

کجــــــا گشتند پنهــان                    کبارهیبه
!جان؟ی،هـــــودج،دلیکجـاوه،پالک

طرفه                  يبــوق و دود خودروهاز
حاصل مرا سرسام و سرفهشده

رنگ خـاك است                     میدم هوادود وز
هالك استژنیاز بهـر اکسدلم

مــه آلود                    يشد آن سحرهـاکجا
پـــاکم آخر دود شد دوديهوا

میرفتند سقــــاخــانه هاکجـا
میاز براگــــریدستینیقنـات
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شد                    نیمردمان بـــا مد عجنیادل
شدنیشرت و جیتن پوششان تهمه

آن دوره حسن خلـق و خو بود                   مد
مرام خلق حفــــظ آبـــرو بود

آمد                    یدر ميدیاز شخص سکجـــا
آمدیدر ميدیکـه دییآنهااز

بـا مرامم                 انیشد لوطکجـا
ناممکیمـــــرد و نجوانمـردان

کردند منزل                     یتهجوانمــردان
آمد اوباش و اراذلشیجـابــــه

آنسـو هر که نامم را شنوده                     از
سرعت جــانب مـن رو نمودهبه

لیذوق و شـوق بسته بار و بندبه
!لیقندـــنیبنــده عــزـیآوشده

مناسب                    یکسبیزعم خـود پبه
شغل کاذبکیگشته بــا وبالـم

ریواگرویهاگنیآنسـوتر در ااز
ریآمـه داده به مــا گاستیس

یاسیو سیحزبيدعواهاز
یگـاه سر درد اساسرمیبگ

جور واجــور                     يو حزبهــــــاجنــــاح
حال مــا را سخت ناجورنموده
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و آن گــــردد زد و خـورد                     نیاــــانیم
از من دك و دنده شود خردیول

دیوقت انتخـابات از ره آچـــو
دیمـرا زحمت فزاشیغوغـاز

دیب روزافـزون تب آتـــانیزمرا
دیبر لب آاستیجانـم از سکـه

بانیتهمت بــر رقبچسبـانند
بانیحبيافزونتــر شـود راکه

آب بردن                    بانیرقياز روکــه
آب خوردنـــــــنیالســــــاعه عشده

يـــــازالزم پرونـده ســـمواد                     :
!يمن تهمت، سه قطره چسب رازدو

ندارم                     یالقصـــه آرامکنــون
ندارمیجـز نامامیآن ااز

ممیو ندــاریتـــــو ادیيااال
ممیقربــان تــو طهران قدبه

تیآشنايبرایلطفـبکـن
!تیرا، فداـالتیاز مــن خریمگ

خـود دمساز گردان                     ادیبا مرا
به شهــر خاطراتم باز گردان
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کلوم ختم کلوم بنده فداتم توپولفهی- 77

!پاتم ، توپولوفریمن هالك تو و خاك ز
!، توپولفاتمیسيجعبه يخورده نیزممن

!د و باالتم ، توپولوفزدن و قپیتيکشته
!اون نوسانات صداتم ، توپولوفقربون

ناز و ملوسيجورنیادمیندمایهواپمن
!خروسنیهوا عيرویزنیپر ميپریم
-دراز لوس –ادیواست عشوه برباسیابذار

!، خوشگال روسننتیچش ندارن بببدگال
، توپولفگاتمیچشات برم ، محو نقربون

!وم بنده فداتم ، توپولفکلوم ختم کلهی

وقت فرودیدنینقاط ديبریرو مما
وقتا ته رودیوقتا سرکوه و گاهیگاه

فرستن همه تا سه روز به روحمون درودیم
واسمون شعر و سرودمایسيخونه مجریم
!، مبهوت و ماتم توپولفرنیگیماتم مچرا
!کلوم ختم کلوم بنده فداتم ، توپولفهی

ینیشیبا کله میکشه گاهیمعشق یوقت
ینیشیمحله ميباند فرود ، تويجابه
ینیشیده و رو سرگله ميتويریمای
ینیشیرو جلد مجله م،یشیمشهور ميزود

!خبراتم توپولفتریعکسا و تریگیپ
!کلوم ختم کلوم بنده فداتم ، توپولفهی
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لحظه بشم از تو جداکیخوام از خدا که یم
خداادیکنم یمیباهاتم هیه وقتکچون

!!، ابدادنی، با تو پرازینذر و نبدون
کنم بعد فرود تموم نذرامو ادایم

!گشته براتم ، توپولفتتیجنت بلواسه
!کلوم ختم کلوم بنده فداتم ، توپولفهی

یکنیمادیتویرونیايقایرفیکه هتو
؟یکنیباد مهیروسيگه تو انباریمیک

یکنی، سقوط آزاد ميبریمکینکیرو پام
یکنیشادت بکنه ، روحمونو شاد مخدا

!باهاتم ، توپولفایتا سر اون دونيبر
!!کلوم ختم کلوم بنده فداتم توپولفهی
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دیپسر برتر از دختر آمد پد-78

»دیپسر برتر از دخترآمد پد«
دینديزیجمله را گفت و چپسر

لیدسته بیکیك با دخترنگو
لیآن پسر را شکسته جمسر

نیجوابت نباشد جز ا«: بگفتا
!نینچنیايادگر جملهیینگو

سر و کار تو با من استوگرنه
».دشمن استنیدختر جماعت به اکه

افتیبياریهوشیاندکپسر
شکافتدهیچون انار رسسرش

دختر محترميا«:گفتشپسر
!ترم؟گفته که من از شما بهکه

دختر جماعت به کل برتر استکه
از همه سرتر استيجن تا پرز

دیکند، مرگ بجایسخت بپسر
»!دیپددیایبرتر ز دختر بکه

نشد نا به جایلیآن ضربه خپس
شد جا به جاوبیمغز معکیکه
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..کاریعنیمرد -79

کار و کار و کار و کاریعنیمرد 
شماریبيهافتیدر شکسرهی

منگنهانیميزیچکیمثل
و شب از هر طرف تحت فشار روز

در حال دویاست هیموجمرد
بر آرد تا برآرد انتظارجان

پولدیخودش همواره در تولاو
پول خوارالشیفرزند و عکیل

دائما در چرخشندیچه عشقبا
او زنبور واربیشهد جگرد

رسدیکه آخر شب به منزل مچون
خنده باریبا لباناما خسته

خدا قوت به اوکیو يچايجا
قطارششیدر پستیشود صد لیم

کتاب و دفتر و خودکار ، تااز
و پرتقال و زهرماراسفناج
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هیخواهد از او شهریمیکیآن
مارك داریفیهم کفش و کیکینیا

استیخالبمیکه جدیگویچه مهر
وارهيندارم ، ادیگویچه مهر

ستیبه ما مربوط ن": دیآیمنعره
"اریماها را بمیمگر گفتما

آن که با پول و پلهیعنیمرد
شود در خانه ، صاحب اعتباریم

وییسیسیعنیسکته ، یعنیمرد
جان نثاریعنیمطلب ، مرد ختم

درد بودنیاصال به اخلقتش
دماريدرآرد روزگار از وتا
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دورزخ-80

یه شب که من حسابی خسته بودم
جوري چشامو بسته بودمهمین

سیاهی چشام یه لحظه سر خورد
ها خوابم بردیه دفعه مثل مرده

تو خواب دیدم محشر کبري شده
محکمه الهی برپا شده

خدا نشسته، مردم از مرد وزن
ردیف ردیف مقابلش واستادن

چرتکه گذاشته حساب کتاب میکنه
ب خطاب میکنههاش عتابه بنده

:میگه 
چرا اینهمه رج میکنید؟

راهتون رو بیخودي کج میکنید؟
آیه فرستادم که آدم بشید

با دلخوشی کنار هم جمع بشید
دالي غم گرفته رو شاد کنید
با فکرتون دنیا رو آباد کنید
عقل دادم برید تدبرکنید

نه اینکه جاي عقلو کاه پر کنید
من بهتون چقدر ماشااهللا گفتم

نیافریده باریک اهللا گفتم
من که هواتونو همیشه داشتم
حتی یه لحظه گشنتون نذاشتم
اما شما بازي نکرده باختید

نشستیدو خداي جعلی ساختید
هر کدوم ازشما خودش خدا شد
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هاي ما جدا شداز ما و آیه
یه جو زمین و این همه شلوغی؟
این همه دین و مذهبه دروغی؟

دحقیقتا شماها خیی پستی
پرستیدخر نباشدید گاوو نمی

از توي جمع یکی بلند شد ایستاد
بلند بلند هی صلوات فرستاد

هاي حق به جانبازاون قیافه
هم از خودي شاکی، هم از اجانب

گفت چرا هیچکی روسري سرش نیست؟
پس چرا هیچکی پیش همسرش نیست؟

ها اینجوري بد لباسن؟چرا زن
مردي غیرتی کجا پالسن؟

ش گفت بتمرگ ، حرف نزنخدا به
اینجا که فرقی ندارن مرد و زن
یارو کنف شد ولی از رو نرفت

حرف خدا از تو گوشاش تو نرفت
چرخن ، نمیدونم چشه؟چشاش می

آهان ، میخواد یواشکی جیم بشه
دید یکمی سرش شلوغه خدا

یواش یواش شد از جماعت جدا
با شکمی شبیهه بشکه نفت

خت و رفتیهو سرش رو پایین اندا
قراوال چندتا بهش ایست دادن
یارووانستاد ، تا جلوش واستادن
فوري درآورد واسشون چک کشید

گفت ببرید وصول کنید خوش بشید
دلم براي حوریا لک زده

!دیر برسم یکی دیگه تک زده
اگه نرم حوري دلگیر میشه
تور خدا بزار برم دیر میشه
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قراول حضرت حق دمش گرم
لون نشد نرمبا رشوه خیلی ک

گوشاي یارو رو گرفت تو دستش
کشون کشون برد و یه جایی بستش

رشوه حاجی رو ضمیمه کردن
توي جهنم اونو بیمه کردن
زدحاجیه داشت بلند بلند غر می
زدداشت روي اعصابا تلنگر می

دیگه بس کن حاجی: خدا بهش گفت
یه خورده هم حبس نفس کن حاجی

اینهمه آدم رو معطل نکن
کل نکنیر بشین اینقده کلبگ

یه عالمه نامه دارینخونده
تازه ، هنوز کرات دیگه مونده

نامه تو پر از کاراي زشته
کی به تو گفته جات توي بهشته؟

بهشت جاي آدماي باحاله
ولت کنم بري بهشت؟

محاله
یادته که چقدر ریا میکردي

هاي مارو سیاه میکرديبنده
تا یه نفر دورو برت میدیدي

قدر والضالین و میکشیديچ
اینهمه که روضه و نوحه خوندي

یه لقمه نون دست کسی روسوندي؟
خیال میکردي ما حواسمون نیست؟
نظم و نظام دنیا کشکی کشکی است؟

ها نوشتنهر کاي کردي بچه
خواي خودت برو ببین تو زونکنمی

خالصه
وقته یارو فهمید اینه
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بازم درست نمیتونست بشینه
رفتش یه دفه سر میکاسه صبر

رفتتا فرصتی گیر میاورد در می
قیامته اینجا ، عجب جائیه
جان شما خیلی تماشائیه

از یه طرف کلی کشیش آوردن
کشون کون همه رو پیش آوردن

گفم اینا رو که قطار کردن
ها مگه چکار کردن؟بیچاره

میگم بهت من االن: ماموره گفت 
ناالرض که میگن همین هامفسد فی
فروشی کردناینا بهشت: گفت
پدرا خدارو جوشی کردنبی

به نام دین حسابی خوردن اینها
کفر خدارو درآوردن اینها

بدجوري ژاندارك و اینا چزوندن
زنده توي آتیش انو سوزوندن
روي زمین خدایی پیشه کردن

خون گالیله رو توي شیشه کردن
و صاف کناگه بهش بگی کالت

عتراف کنو ابهت میگه بشین
همیشه در حال نظاره بودن
شما بگو؛ اینا چه کاره بودن؟

خیام اومدیه بطري هم تو دستش
اي گرفت نشستشو یه گوشهرفت

حاجی بلندشد با صدار محکم
این آقا باید بره جهنم: گفت 

خدا بهش گفت تو دخالت نکن
به اهل معرفت جسارت نکن
بگو چرا به خون این هالکی؟

عی داره نه شاکیاین که نه مد
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نه گردو خاك کرد و نه هیاهو
نه عربده کشیده و نه چاقو

نه مال این نه مال اونو برده
فقط عرق خریده رفت ِ خورده

و داشتمآدم خوبیه ف هواش
اینجا خودم براش شراب گذاشتم
یهو شنیدن ایست خبرادر دادن

ها بلند شدن واستادننشسته
حضرت اسرافیل از اون ور اومد
رفت ري چاپایه و چند تا صور زد
دیدن دارن تخت روون میارن

ها رودوششون میارنفرشته
مونده بودن که این کیه خدایا
تو حشر این کارا چیه خدایا

کنید داخل اون تخت کی بود؟فکر می
االن میگم ، یه لحظه

اسمش چی بود؟
همون که کارش عالی بود

اون که تو دنیا مثل توپ صدا کرد
که این المپا رو اختراع کردهمون

همون که کار عالی بود؛ اون دیگه
بگید بابا ؛ توماس ادیسون دیگه
خدا بهش گفت دیگه پایین نیا

یه راست برو بهشت پیش انبیاء
وقتو تلف نکن توماس ؛ زود برو

اي اگر بود بروبه هر وسیله
از رویپل نري یه وقت میفتی

میگم هوایی ببرند و مفتی
جی ساکت نتونست بشینهباز حا

گفت که مفهوم عدالت اینه؟
توماس ادیسون که مسلمون نبود
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این بابا اهل دین و ایمون نبود
نه روضه رفته بود؛ نه پاي منبر

دونست چیه نه خنجرنه شمر می
ام نماز شب نخوندهیه رکعت

با سیم میماش شب رو به صبح رسونده
حرفاي یارو که به اینجا رسید

آهی از ته دل کشیدخدا یه 
حضرت حق خودش رو جا به جا کرد

یه کم به این حاجی نگانگا کرد
از اون نگاههاي عاقل اندر

و باید بیارم اینورسفیهش
با اینکه خیلی خیلی خسته هم بود

هاش دوباره فرمودخطاب به بنده
خراي هستیدشما عجب کله

بابا عجب جونورایی هستید
رم بودشمر اگه بود آدولف هیتل

خنجر اگر بود رولورم بود
حیفه آدم خودشو پیر کنه

و سوزنش فقط یه جا گیر کنه
میگید توماس من مسلمون نبود
اهل نماز و دین و ایمون نبود

واوال ً از کجا میگید این حرف
ودر بیارید کله زیر برف

و بهتر از شما شناختهاون من
دلیلشم این چیزایی که ساخته

ند عبادت کنیدادرسته گفته
ان به خلق خدمت کنید؟نگفته

توماس نه بمب ساخته نه جنگ کرده
دنیا رو هم کلی قشنگ کرده
من یه چراغ که بیشتر نداشتم
اونم تو آسمونا کار گذاشتم
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توماس تو هر اطاق چراغ روشن کرد
دونید چقدر کمک به من کردنمی

چراغ نبودهتو دنیا هیچکی بی
غ نبودهیا اگرم بوده تو با

خدا براي حاجی آتش افروخت
دروغ چرا ؛ یه کم براش دلم سوخت

طفلی تو باورش چه قصرا ساخته
اما به ایجا که رسیده باخته

اي باهاشهاد یه هالهیکی می
چقدر بهش میاد فرشته باشه

اومد رسید و دست گذاشت رو دوشم
و آورد کنار گوشمدهانش
آت پر قرمه سبزیستگفت تو کله

فهمی بپرسی بد نیستتی نمیوق
اون که نشسته یک مقام واالست
مترجمه ، رفیق حق تعالی است

خود خدا نیست ، نمایندشه
شهموذد اعتمادشه ، بنده

خداي لم یلد که دیدنی نیست
صداش با ان گوشا شنیدنی نیست

شما زمینیا همش همینید
بینیداون ور ِ میزي رو خدا می

نمد شه ، نمخواست بلنهمینجوري می
گفت که پاشو باید بري جهنم
وقتی دیدم منم گرفتار شدم

داد کشیدم ؛ یکدفعه بیدار شدم
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یپارت-81

!یزنگ زد از راه کارتبایفر
یدعوت کند آن شب به پارتمرا

دمیبنده در رفتن ندیصالح
دمیازآن بعدا شنیشرحیول

یبساطکیبرپا بود آنجا که
!یه کردند قاطمهمانان همکه

و گلینیریو شوهیميجابه
و منقل و مشروب و الکلشیحش

رهیو سرکه شينقل و چايجابه
رهیو شاكیو ترشهیشبساط

نویمنچ و شطرنج و دوميجابه
رقص المبادا و تکنوبساط

نیقهوه و کوکا و سان شايجابه
نیو شامپااكیپارچ ها کندرون

انهدوستيحرف هايجابه
از سود و پول و کارخانهسخن
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"یقابالمه کوب"یقیپا موسبه
یکوبیمشغول رقص و پاهمه

گشتند هر زوجیمشیدور خوبه
خنده مستانه در اوجيصدا

تهیکمنیآن وقت ماشدیرس
!طهیاوضاع خافتندیدرهمه

آنها به هم خوردیمستبساط
مست ها را با خودش بردتهیکم

یهمانیبود درآن ميسودچه
؟یجوانامیابیجز تخربه

حساب استیاتالف وقت بفقط
خراب آستهمانانشیمروان

که کانون فساد استیجشننیدرا
.به باد استادشیرفته بنجوان
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!دارهیبابا ما-82

که االنيمنم آن بچه پولدار
ابانیخنیمرا در اینیبیمتو

ارم بود تنگهستم که شلوهمان
رنگکیهر ورش باشد به لباسم

گذارمReybanنکیچشمم عبه
واکمن گذارمیگوشم گوشبه

يکه مبهوت من هر روز بودتو
ينمودییحتما شناسامرا

قرمز است و پاترولم زرددمیپرا
آورد"آخن"بنزم را پدر از دو

هم خودم رفتم به خارجیدوسال
جکالياسم خود را تونوشتم

ممتاز گشتمیچون در تنبلو
!را که گشتم بازگشتماروپا

را دوست دارميمالزبهار
آلمان رهسپارميسوزمستان
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سیبه پاریگر بهر سرگرمروم
"سین"و در"کان"خرم دریمالیودو

هفته در تهران بمانمکیاگر
فشم با دوستانميسوروم

و فکس من درجنب و جوش استتلکس
همواره به گوش استزینلمیموبا

و خوب استنیریشیزندگخالصه
است؟وبینقص و عيحاوشیکجا

ز مردمیدانم چرا بعضینم
!راه لندن و رم؟ندیپوینم

ینیغمایاز غصه دناگر
!ینیزمیحتیکندیباسفر

داردفیحيجا ماندگارکیبه
!داردفیفرانسه کيسوسفر

؟ینز کمبود و گراینالچرا
!یتوانیکن جان من تا مسفر

غش؟یکنیمیچرا هینانیبز
!شیبه جاتزایو پینیریشبخور
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!؟يرا دوست دارانیآخر ژچرا
!يبه عنوان سواريبنزبخر

؟ینیگزیدر شوش مسکن مچرا
ینیو چرکسیاز پیظرفيندار

منزلت مانند گور استاتاق
ت؟چه جوراسنجایانیجردن، ببایب

(!)قهیچون وقت من امروز ضیکم
!قهیبدسليهان ا: جازیاکنم

یاطالعیاز خوب و بد باگر
یمساعکیبا بنده تشربکن

ینیبرگزيزیتا چه چمیبگو
!ینیکجاها را ببایدر دنو

ریفعال ندارم وقت تفسیول
!ریشود دیپرواز هلندم مکه
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یبود مرد را راسترویز ن- 83

باشد مهم ورزش بانوانن
:انیرا عنیایکه گفته است فردوس

"یبود مرد را راسترویز ن"
!!یچون ماستندیاو را نگوکه

را"مرد "یبود راستروینز
!کم زور دلسرد رايزن هانه

گرچه زن، غصه و درد راکِشد
!فقط مرد رارویهست نیول
به زن، مشکالتش فشاراردیب

به کارروینکیورا لدیاین
است و دور است از انتظاربیعج

!!نشد مرتبط با فشارروینکه
فرد را،يزور بازو قوکند
مرد رایبود راستروینز

یبچه و زن اگر خواستبزن
!یبود مرد را راستروینز

به کاررویچو ندیایرا نزنان
که ورزش کنند از قراردینبا

ازیرو به سالن ننیزندارند
!سالن نسازچینان، هزيبرا

غیو وغیجیزن هرچه هم کرد هِو
غیاو کن تو ابزار ورزش دراز

ست؟یغم ورزشش گر پر از کاستچه
!ستیرا راست"مرد "فقط روینز
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زنانهيبوستان ها-84

زمانهنیچه خوش باشد که اندرا
!زنانهيبوستان هايبساز

!يشهرداريمسوول هااال
يکارچیتر نباشد هبهنیازا
شهر درندشتنیاندرادیبساز

دختران، بستان و گلگشتيبرا
باشد در سر جردن چه درشوشچه
!کس جز دختران توشچیهدیاین

يجانیچننیبنده باشدابهشت
!ينگذارند مردان اندرآن پاکه
هستم"دزد "کیکه من ییازآنجا
!پرستمیرا میجوالنگهنیچن

و بر لب جوبنشسته هرسزنان
!منبع پول و النگووباشد

است هرسوفیو پراز کبیجپراز
!روم تویکه پنهاندیبافقط

ستینادرسیرا قدرت و فرزنان
ستیکس نچیمردان اندرآنجا هز

زمانهنیرو شادم اندرانیازا
!گردد باز بستان زنانهکه
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!!میوونیما ح-85

...!بز قسم شیبه ر

میوونیوبن ، حخیبآدما از ما
میمونیم) ییا(جورهیبز قسم ، شیربه

میشیو هل ممینیبیرا مکّهیتهی
میشیبلبل ميخودیطرف بواسه

میشی، همه خر م"دوسِت دارم "کیبا
میشیمنتر و عنتر م... که خوبه خر

يریتو اوج دلپذمیزنیمجر
يریبه پاچه گمیریو ممیشیمسگ

ياریاختی، بيکاریت بوقتوو
يخبر گزارمیری، ممیشیمکالغ

مینیشیميگنده ازیپشت متا
مینیبی، از اون باال ممیازرافه

مینیبیمزیکه جهانو رجالبه
!مینیبیمزیچیلیخودمونو خیه

یسیخسرهیگی،جون ممیشیکه مموش
یسیبه وقت کاسه لمیشیمگربه

و کوه و جنگلتومیکشیمعربده
وليا...ول يهرجا شد ، امیشیملیگور
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الك پشتهیمیشیتا ماستیروقت
توو انگشتمیکنیممیاریمقیعق

میشیملیفیاتوبوس رو صندلدر
میشیملیصاحب زنبمیریگیمجا

هالويجوونورادنیدبا
مثل زالوگهیدمیریرو نماز

به هرکسمیزنیمشی، نمیکه بشمار
!کرکس سانسیفوق ل...میخورمرده

میری، همه سر بزمیریمدیوقت
!میریگیگاز مرویو اون زمیزنبور

میشیهر کس که بشه شپشیرتو
!میشیجی، ممیشیهم وزغ مهمونجا

يعمودمیشی، گشاد ممیکه باشگاو
ياز حسودمیدی،جون مادیبابوی

یساده و انقالبباظاهر
یآبریواسه زمیری، ممیشیمیماه

میکه خرس تنبل هستیعلّافتوو
میاول هستیشکم پرستيتو

میذاریاونجا که کاله ممیروباه
میداریباشه کالهو بر میحال
میشیصاحب زور میوقتیزورک

میشیمغرور مریجنبه شبدون
شیگاو مهیمیشیلگد زدن موقت

شیششصد و شصت و شيباباگور
میجنگی،ممیشیمبشه خروس دعوا

میهمه رنگارنگ... میبوقلمون
میدیباغ وحشو ما خريانگار
!میدیجور بشه همه پریفرصت

شهیخورده کلّه ام به شنکهیابا
! شهیخره گاو منه همگربه



١٥٤

يسرباز-86

دمیسر دروازه که رس
دمیشنپوریبلبل و شيصدا

نظام استپوریخود گفتم که شبه
بر من حرام استيگریدگر شخص

سرم رادندیصف کردند تراشبه
کردند تنم رایلباس ارتش

سر گروهبانینینبریخیاله
تو مرا نگهبانيکه امشب کرد

خوابم آمد دمیپستم رسسر
آمدادمیمادر يمحبت ها

را گذاشتم بر لب سنگتفنگم
امدادمیمادر يمحبت ها

کردهوانهیمادر مرا دغم
النه کردهریکبوتر در عجبش

ییبا برگ چاينامه انوشتم
ییمادر کجارومیکالغ پر م

تونیبا برگ زينامهانوشتم
طونیشاریيفراموشم نکن ا

با برگ انگورينامه انوشتم
جدا گشتم دو سال از خانه ام دور



١٥٥

2يسرباز-87

یبودمیآن زمان تازه جوان
یوردم کجا مقصودمدائما

وطننیايبرايچه سربازگر
مقصود مننیترییاعالبود

مرا مشغول داشتيچه سرابازگر
دل گاه جم مغفول داشتنیاکیل

ریاز آن عهد رفتم بهرخيروز
ریخاله حال پرسم هم به سيسو

دیبدکویمن را چو آن نناگهان
دیمن دوياز جا بسودیبرجه

وچاخانمیو بوس وطنز و تکرالس
انچنانمدیرا نديکنون وتا

يشديخواهرزاده جان مردگفت
يشديزن تا که برگردقیال

نکودمیديدخترتیبرامن
مثل اويدیبه عمرت هم ندتو

ایو مومن باشرف بس با حپاك
تا کجامیبگوشیهنرهااز

اوستشیکه عکست پمیگومختصر
اوستشیعکست عاشق دل ردهید

دیهر دم امد آن مرد رشگفته
دیدکیندیه باکشمیپيآور

هم از تو بس هنرها گفته اممن
ناداشته را هم سفته امداشته

میآن منزل رويتا سوایبشب
میبر مراد دل رسدیکه شاتا



١٥٦

ستودکریپيگفت و پرانقدر
ربودنیکه دل را از جم مسکتا

رومیپس خاله جان من مگفتمش
رسمیشب باز خدمت ماول

مشرمنده اتانیمحبتهااز
باز و با لب پر خنده امشین

یخاله تو چو فرزند منگفت
یجگرگوشه تو دلبند مناو
زندیوصلتت پر ميبرادل

زندیدر میکه هایتو گوبخت
پر التهابیو سرحال و دلشاد

انتخابابانیرا ترك وخخاله
بیعجیاالتیمرا فکر و خبد

بیشد نصایکه آيآرزومند
بنفشغیجکیو ادیفرناگهان
همچو نقشیبه سنگدیآخاطرم



١٥٧

2ازدواج-88

و سهیهستم به سن سيپسر
از درس و کالس و مدرسهفارغ

دارم در زبانسانسیلمدرك
از خود خانه و جا و مکاندارم
و خواهم ز بهر خود عروسمردم
باشم خروسیبدون مرغ کمن

و اسباب و لوازم هر چه هستمبل
خواب و فرش و تختسیروو سپنکه

یکسچینخواهم به خدا از همن
یدارم بساینقد زانتپول

ستینيهست و تنها رویگوئهرچه
ستینيهم مویبر سر اندکچونکه

گردم تلفيهمسریاز بترسم
از اندوه کفدیدهانم آبر
همه پول و پِلهنیايجاکاش
تلهيتويدخترکردیمریگ

خوديرواو من يزدم بر پایم
خودينمودم چاره درد مویم

اسبالیچون تیعاریسوانیگ
نشاندم بر سرَم با زور چسبیم

یکردمشانیخود را چون پرزلف
یدارم دردلش جا کردمحتم

زخود برپاکنميشورآنچنان
در دلش ماًوا کنمدیشاتاکه

يتو کرم کن دختربارالها
يزلف سرکنمیمرتب مخود



١٥٨

3درس -89

"که صاف و ساده بودمیامیدر ا"
فکر درس و مشق افتاده بودمبه

انــدر برَم بوديجــــزوه اشهیهم
کتـاب و دفترم بوديالسرم

بسته بودممیدرها به روهمـــــــه
خسته بودمداًیشدیخرخـوانز

خواب و از خوراك افتاده بودمز
بربچ پاســــخ رد داده بودمبـــــه

شیدر بشیکرده بودم بتیــرخـــ
شیو خوگانهیاز خــودم بپراندم

نــدادمگریعشقم اس ام اس دبــه
ادمیشوم افتد چو یمجگــرخون

دس بسر،عشق نهــــــانمنمــــودم
حماقـت را ندانمنیاـــــــــــــلیدل

آف کردمشهیرا هملـــــــــــمیموبا
ردمخر شدم من گــــاف کیحساب



١٥٩

ریچهار تکبوتریبر کـــــــــامپزدم
ریقهر با آهنگ و تصونمـــــــودم

يدیآهنگ جـــــدتیرانکــــــردم
يدیو دستـگاه وستریراشکستم

ـَن را دور کــــردمز خود ضبط خَف
را سانسور کــردمشیشدت خوبه

در فکــــــــــــــر کانال ماهوارهنه
را دوبـــــارهششیدجمــــعنمودم

يو اندالیفکــــــــــرم دور شد لز
يبشد آهنگ سندفراموشــــــــــم

کیآهنگ متــــــــــــالادیاز برفت
کیخوب و آنتيهالــــــــمیفدمیند

دور گشتـــــــــمداًیشدنترنــتیاز
خواستم مجبور گشتمیخود مچو

ادتنمودم ترك عيوبگـــــــردز
راحتشیبکـــــردم خویخوابیبز

سختيچت کردن نمودم توبه از
آسوده و تختیشد کمالــــــمیخ

او را فـــــــــراموشيديآبکردم
المپ خود را باز خاموشنمــــودم



١٦٠

دگـــــــر بازیلیمیاچیهنکـــــردم
را نکـــــــردم باز آغــــــــازتیخر

ود در اعماق جانـمبکشـــــــــاکش
شد از نهانـــمیآگـــــــه نمیکس

را محدود کردمشیخوخـــــالصه
را مســـــــدود کــــــــردمسیابلره

کــــــار بودميساعت به پـــــاسر
بودمداریشب بمهیصبح تــــــــا نز

در شگفت افراد خانهنمـــــــــــودم
ـــــــانهبهــشــــانمیدست خوندادم

داد کـــــــردمیبهر غذا کدگـــــــر
کــردمـــــــــادیفریشــــام کيبرا

به خــــــــــامه با مربایراضشدم
تزایاندر فکـــــــــر پگــــــریدنبودم

پخت خوردمیمــــــادرم مهرآنچه
را نبردمشیمن آبـــــــــرودگـــــــر

یتند به به چه جوانگفهمــــــــــــه
یقسمت کنــــــد در زندگانخـــــــــدا

بر حال شخص مادر اوخوشـــــــــا
بر ســـــــــر اویبچه تـــــاجنیازده

گونه گشتهنیاکشبهیچگــــــــونه



١٦١

وارونه گشتهنینچنیبـــوده اچـــــــــه

ـامیاندر شگـفت از کـــــــــار اهمه
رامیگشته اسب سرکشـونهچگـــــ

کار مـــــا درس و دعا بودخالصه
تست و نکته فکــــــــــرم مبتال بودبه

فراوانیدوره هر درسنمــــــــودم
ســــــازانندهیجزوه از آدمیخـــــــــر

یدرتست، حــاذق چون قلم چشدم
یچیدکتر پس از آن نسخــــه پشدم

و هنگام کنــکورتــــــابستان شدچو
بـــــــــــــار رفتم تا لب گورهــزاران

میما امتحــــــــــان را خوب دادیول
میمطلــوب دادةخود مــــــــــا وعدبه

نابيشدم در رشته ارفتــــــــــهیپذ
بجز خـوابيزیچنیچنــــــدمیدینم

اسم من در روزنـــــــــــامهدرآمـــد
مــــــــــــــرا در هفته نامهعکس زدند

سرهانیدر بيســـــــــــردرآوردم
بـــــــــاز شد آن بسته درهاــــمیروبه



١٦٢

کیتبرهیدختر همسابگفتــــــــــــــا
کیشۀــــیهدکیشد میمن تقـــــدبه

نایبرمن بگفتــــــــــــــا آفرپـــــــدر
ناینازنـــــدمــــــــــیرو سفينمـــــــود

يمادر نگو با شور و شاددگـــــــــر
يپاسخم را خــــــــــوب دادبگفتــــــــا

یپــــــا بنمود جشن بـــــا شکوهبه
یبرداشت کــــــــــوهشتنیدوش خوز

وارد به دانشگـــــاه تهرانشـــــــدم
و کوشش ها فـــــــــراوانیسعنمودم

خوبةبا نمـــریمدرکـــگــــــــرفتم
قــــــــــاب مرغوبکیبهر آن دمیخر

میمــــــــــــــا فالنیعنیقاب نمودم
میو شادمــــــــانــــمیگشته امهندس

مغرور بودمشتنیکـــــــــــار خوبه
دور بودمقیحقــــــــــــــايژرفـــــاز

یچند مـــاهایقضانیبگذشت زچو
یگــــــاه بگرفتم گـــــــــــــــواهدانشز

ستینيچاره ادمیمشمول و دشدم
ستینياچـــــــارهیباچومنیدننیادر



١٦٣

یسربـــــــاز و گشتم من نظامشدم
یمــــــــــامور بخش انتظـــــــــامشدم

نه برسریتـــــــاجیافسر ولشدم
نه دربريارییعـــــــــــــاشق ولشدم

یدوسالــــــهودهیبگذشت ببمـــــــا
یخـــــــــــالبیبا جیولیعـــــــالپز

خــدمتــــــــانیکارت در پاگرفتـــم
راحـــت از آن زنـــــــــــدان نکبتشدم

کـــــار بودميدر جستجــــــوسپس
بودمکـــــــاریدوستـــــان بـــــلیخچو

که شد، گشتم روانهییجـــــــــابهر
محــــل کــــــــــارخانهایشرکت بــــــه

دمیشنمانیوعده و پهزاران
دمینديریاز آن همـــــــه خیول

يمــن وابسته بودم بر نهـادنه
يشرکت کرده بودم در جهـادنه

بودمشیریبيآقا زاده انه
بودمشیعـاقبت انديفردنه

شیزدم بهرچـــه من سگدو خالصه
شیآخـر بـــاز از پيکارنبردم



١٦٤

شانیاوضاع و احوال پرنیادر
شانیاز قـوم و خویکــیمن دمیبد

بــود او آشنا با کــار بازارکه
گـاریقاچـاق سشیاصلشگـرد

یهستکاریمن گفتـــــا چرا ببه
یسربــار هستگرانیچون دچــرا

به نزد دوستان باشنجـایاایب
کــرد اسرار تورا فاشهـمنخوا

را به دستمیگوششیآن خوبـــداد
من نبستمیطرفــالتیتحصز

در بــــازار باشدهیمــــــادمیبد
ابله به فکر کار باشدفقط

شیخوةگشته ام از کردمـانیپش
شیعلـم کار بـــنده را پنبرده

من شرمسارمشتنیکــار خوز
ا شعارمرـــرجیشعـر انمــــودم

دیبــا رها با مد و تشدمیبگو
"دیغلط کردم ببخشکه

یخوش در زندگـانيروــدمیند
یجـــوانـامیچـه رفته ااگـر



١٦٥

پلمیمدرك د-90

اي نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟
مدرك دیپلمم اینجاست ولی کار کجاست؟

هر کجایی که من مدرك خود را بردم
ولدار کجاست؟پاسخ این بود که یک پارتی پ

روز و شب هر چه دویدم پی همسر گفتند
از براي چو تویی همسر و غمخوار کجاست؟

پدر دختره تا دید مرا با فریاد
گفت اول تو بگو درهم و دینار کجاست؟
خانه در جردن و شمران چه داري بچه؟

پست و عنوان و یا حجره و انبار کجاست؟
ست الماس و گلوبند زمرد که به آن

ند دختر من فخر در انظار کجاست؟بک
دو در98یک عدد بنز مدل 

تا کند فیس در آن در بر اغیار کجاست؟
اعتیاد ار که نداري و سالمت هستی

برگی پاکی ژن از دکتر و بهیار کجاست؟
هر چه فریاد زدم حرف مرا کس نشنید

که به دادم برسد؟ گوش بدهکار کجاست؟
مالمنیست چون بهر جوان عیب اکنون ح

توي میدان بکنم باربري، بار کجاست؟
مدرك دیپلم خود را بفروشم به دو پول

ایهالناس بگویید خریدار کجاست؟



١٦٦

یلیمدرك تحص-91
که مدرك بگیرم زبد شانسی/ بسی رنج بردم در این سال سی 
نهادم به سر افسر بندگی/ نشد، دادم از کف همه زندگی 

ببودم به سر موي و بودم جوان/نبودم اوائل چنین ناتوان 
نه اینگونه نامهربان بودمی/ نه تن خسته و ناتوان بودمی 

نه بر خوي بد عادتی داشتم/ نه اهریمنی طینتی داشتم 
ام اینچنین اهرمن*چنان گشته/ کنون بشنوید اینکه بیچاره من 

ولی قطره آن گویم از بحر، باز/ بود شرح احوال من بس دراز 
نبودي چو من درسخوانی به دهر/ رد شهره بودم به شهر به هوش و خ

زدم تستها را یکی در میان/ به کنکور در رزم کنکوریان 
نیارد چو من رتبه کس تا ابد/ اي زیر صد *به کف آمدم رتبه

نبودم خبر زینکه مفلس شدم/ خیالم که دیگر مهندس شدم 
فتادمیکه چون در خط درس ا/ اي نیک دادم همی *به خود وعده

زنم از خوراك و میرم ز خواب/ بیابم اگر صد هزاران کتاب 
که خود گردم از کار خود در عجب/ چنانش بخوانم به روزانه شب 

نبیند دو چشمت که چشمم چه دید/ ولیکن چو پایم بدینجا رسید 
برآمد به یک روزه هفتاد بار/ به هنگامه ثبت نامم دمار 

رخ سرخ من رو به زردي نهاد/ اش چون گذارم فتاد»آموزش«به 
به رخساره زردم آمد عرق/ چو دادندمی صد هزاران ورق 

که رست از کف کفش مخلص علف/ چنان بی کس و خسته ماندم به صف 
به یک نمره گشتم من از بندیان/ پس از آن چو دیگر به صف ماندگان 

جدا از خود و شهر و مردم شدم/ اي گم شدم *بماند، پس نمره
ره دانشم راه پر گوهر است/ خود گفتم این زندگی بهتر است به

که من دیگر آن شخص پیشین نه ام/ ام *گذشتم از آن فکر پیشینه
به من چه، چه در کار گردون کنند/ به من چه که دیگر کسان چون کنند 

به من چه خر مش رجب مرده است/ به من چه فالنی دل آزرده است 
که من دیگر آن شخص پیشین نه ام/ ام *نهگذشتم از آن فکر پیشی

کلید در گنج این عالم است/ که دانش چراغ ره آدم است 
مرا علم و دانش شود رهنمون/ چو فرصت غنیمت شمارم کنون 
ز یک درب چوبی بسی بی صدا/ پس از آن به مکتب نهادم چو پا 
بگفتا شکاري به دام اوفتاد/ به رزم اندر آمد یکی اوستاد 
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در این پهنه یکدم نشاید که خفت/ خید و گردید و غرید و گفت بچر
یل سر سپاه فالن کشورم/ که من دکترا از فالن کشورم 

ز کس گر نترسی، ز مخلص بترس/ کنون گفته باشم به آغاز درس 
کدامین خر ز درست افتاده است؟/ بگفتم که درست بسی ساده است 
تو اي جوان باطل استخیاالت/ بگفتا که درسم بسی مشکل است 
ها گذشت*دوماهی چو از آن سخن/ پس از آن سخنها و آن سرگذشت 
هزاران غمم تیشه بر ریشه زد/ ریاضی یکم نمره بر شیشه زد 

سپاه معارف به دادم رسید/ علومی چو بر بنده لشکر کشید 
ها*نشد کارگر زخم آن تیشه/ ها *یکی بیست بگرفتم از ریشه

دهانم ز تلخی چنان زهر کرد/ من قهر کرد پس از آن معارف ز
بیامد ز در اوستادي چو شیر/ به تاالر و در گرمی ماه تیر 
خوان اول بود امتحان* بدان،/ بگفتا که در رزم نام آوران 

تر از آن دیگري*یکی پهلوان/ فراهم شد از جمع ما لشگري 
که باید نمودن به دشمن قیام/ اتودها کشیده همه از نیام 

ببست افسار رخش خود بر زمین/ چو آمد فرود آن یل از پشت زین 
بگفتا که حل کن محاالت را/ کشید از نیامش سواالت را 
یالن را چنان اسب خود رام کرد/ سپه را به یک غرش آرام کرد 

!کدامین کس از درسم افتاده است؟! / بگفتا که درسم بسی ساده است؟
به فنی زبندم تو خود را رهان/جان *کنون گر توانی برو بچه

به خود گفتمی اینکه ول معطلی/ نشستم چنان سنگ بر صندلی 
مگر ترم دیگر شوي پهلوان/ برو فکر دیگر بکن این جوان 
دو صد حیله را چون نمودم قطار/ شدم بر خر نحس شیطان سوار 
به ظاهر پریشان و در دل شعف/ به یک روزه صدها گواهی بکف 

ببودم به بستر بسی ناتوان/ ن موقع امتحان بگفتم که م
بیا بر من اکنون تو راهی نما/ که رحمی کن اي پهلوان رهنما 
برونم کش از پهنه کارزار/ کنون تا نیفتم به حال نزار 
دگر از چه آرم سرت را به درد/ دو ترمی در این نابرابر نبرد 

پنچ و خمکه شاید برون آیم از/ هزاران کلک را زدم بیش و کم 
در این ره هزاران چو من رستم است/ رهی پرفراز و خم اندر خم است 

یکی با درفش و یکی بی درفش/ یکیشان به رخش و یکی مرده رخش 
مگر آخر آید غم روزگار/ هر اینک در اندیشه کارزار 
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دارمیزن-92

دهیزدستش هوش وعقل من رم**دهیندشیدارم ،فلک تایزن

دهیزرفتارش دل و قلبم در**يرحمت به شادنگو زرخسارش

دهیکه از خرناس او خوابم پر**در خواب و در خرناس باشدهمه

دهیورپرنیخوردنش ادینشا**شیبه رويزیصد من عسل راگر

دهیاگر باران زند در شُل تپ//او کلیو چاق است هنیسنگزبس

دهیچشم درنیبود اییچه پررو**استيزیچشم او دنبال چمرتب

دهیکارش جهنم را خرنیازا**که تهمتایبتیدر فکر غهمه

دهیرندیخنینباشد فکر من ا**اریبسرادیاو زمن اردیبگ

دهیگونه اش،سرخاب ماسيبه رو**ركیخود را بزَك چون دلقک سکند

دهیاو چرهایخوردنانیم**بهرش فراهم هرچه خواهدکنم

دهیسرشیپاها دیطال چون د**ابانیبا او روم اندر خاگر

دهیقرض ها پشتم خمریبه ز//هندۀولخرج باشد تحفزبس

دهیهرگز ندیبگفت همچون زن**››دیجاو‹‹گفتم حال زارم را به چو

دهیچوخواندم شد روان اشکم زد**شعرآورد حال و روز بندهبه
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دارميهمسر-93

مثل سنبلهشادش بهيچهره /دارم که سر تا پا گلهيهمسر

سالمدیاو مرا گوندیتا بب/ کالمنیریاست و شانیبخوش

باشد او هم صحبت و هم راز من/منشبازیاو پدیخوش آیدلبا

یمرحممیخنده اش باشد برا/یکند با من دمیمیعبوسیک

نابغهيباشد او در خانه دار/ ندارد سابقه ینیسخن چدر

اميبود هم بازییوقت تنها/ مایاز او راضوستهیام پیراض

زندیپشت پا بر غصه و غم م/ زند یاز او دم ممیدامادرم

گفت گویاز او بدیکند تمجیم/ اويهایز خوبدیبه دم گودم

گر گله باشد کند آن را رفو/ عموایسخن از خاله باشد یک

بسهنیاو همدیهر چه دارد گو/ البسه يزند نق از برایک

ماشیبچسبد چون کنه بر ریک/ ماشیقناعت شهره باشد پرد

ازدواجنیدر تمام مدت ا/ اجیبوده ما را احتیبه بحثیک

گونه با صد آب و تابنیامتیگو/ مدت آن در جواب یبپرسگر

سخنمیگوینمگریدنیاز اشیب/ سوم را کنم آغاز و من ماه
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اهللا مکارمتیاستفتا آ-94

لّه مکارم، اى فقیه نیک نامال*آیت
اى همه عزّ و کمال و رفعت و جاه و مقام
اى سراپا علم و عرفان، زاهد عصر و زمان
!وى همه نورت کالم و وى همه نغزت پیام
مکتب اسالم دارد چون تو مردى سرفراز
فاضل و عادل به گیتى، حاذق فقه و کالم

منحصر شد در جهان» تفسیر نمونه«متن 
ذوق و طبع و مرحبا بر آن مرامآفرین بر 

هر پیامش بى نظیر و هر بیانش دلپذیر
!متنِ شیرین و روانش دل برد از خاص و عام
ضمن تقدیم ارادت زان سپس، عرض سالم

محضر آن پاك مرد گوهر فرخنده نام
آنچه اکنون گشته سنگین، حلّ این معضل بود

این گِره بگشاى و واکن باب رحمت روى عام
ى آنچه دارد بهر انسان ها ضررنیک دان

طبق فتواى فقیهان مصرفش باشد حرام
دارد بس ضررها را ز پى» سیگار«مصرف 

گر ندارد آن زیانى، پس ضرر باشد کدام؟
این سموم بس کشنده روز و شب بیع و شرا

مى شود اینجا و آنجا با کمال اهتمام
فرض آنکه عایداتش باشد از انجم فزون

!دارد مرگ و بیمارى مداممى نیارزد آنچه 
مى نیارزد تا که انسان جان خود سازد فدا

عقل سالم کى پسندد این غُل و زنجیر و دام؟
این چنین چیزى که دارد پاى تا سر شور و شر
از چه حاضر گشته دولت بهر توزیعش مدام؟
سالیانه صدهزاران مرده اند از این طریق

اد ناماین ستم، گر نیست نقمت، پس چه باید د
؟»ام الفساد«چیست فتواى شما در محو این 
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یا چه دستورى نماید منع آن را تا قیام؟
رأى خود کن آشکار! اى فقیه بافضیلت

!هر که گردد روسیاه و یا که گردد شادکام
طول عمرت خواهم از درگاه حى الیزال
!در سالمت پایدار و در سعادت مستدام

پاسخ استفتاء
اناجناب آقاى تو

مى کنم با نام حق آغاز، اکنون این کالم
!مى فرستم بر جنابت صد درود و صد سالم

»فصل الکالم«نامه ات خواندم که بد از هر نظر 
دلنشین و جامع و زیبا و جالب خوب و تام

از محبتها و ابراز ارادتهاى ناب
:گشته ام ممنون و دارم از برایت یک پیام

دارد صد ضرر» سیگار«راست گفتى، مصرف 
!بهر شیطان شد سالح و بهر دیوان، هست دام

شعله اى از نار دوزخ، آتشى از قهر رب
!در فسادش شک نکن از مذهب خیراالنام

در جهان» ام الخبائث«آن که دل بندد به این 
!از حقیقت دور باشد، در طریقت هست خام

»ام الفساد«نامش بنه » مِى«گر بخواهى همچو 
به جام» زهرى«باشد وان یکى » دود«کل این به ش

گر بزرگى از بزرگان جایزش بشمرده است
!بر بنى آدم خطا ممکن بود از خاص و عام
آنچه گفتم یک اشارت بود در این مسأله

عاقالن را یک اشارت هست کافى، والسالم
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دیعصر جد-95
هیعاليو عصر موشک و فضا، االغ سوار

هیعاليگاردنید،ایبنز و زانتکنار
بهترهدنیو اکس، چپق کشپیو پگاریبعدس

بهترهدنیها برن کنار، ستاره چماهواره
کنهیقارقار ميفراوونه کالغ، قناربسکه

کنهیمزاریآوازه خوشه، آدمو بیهرچاز
قشنگ ترهيبازایسه،یو تاتر چنمایس
پرهیکنون نمیلیحس و حال آدما، لرو
کنهیمتیاليشده، موهاشو هایآقا اَساصغر

کنهیمتیرايشو رپیداره، تیابرو شو بر مریز
اسیصغرا خانم ولنسد،یشدشیقاراشمنیاتو

اسیرو باش دس کایشده، دنيزمونه اعجب
ماسبینصگریجخیولش، سکیو استتزایپ

ماسبیاشکنه راس جوناس،یخوراك اعآبگوش
خوامیام غزل خونو مرپ و راك و پاپ نگو، ابراز

خوامیموونویايصاف و ماه نو، صفايشبا
بسهگهیديبازیتون، قرتیکوال ارزونیپپس

خوام، آب قناتم هوسهیمنیسکنجبکاهو
داشتیخوبيتهرون هواادته؟یمایندمیقد

داشتیچوبریتيسقفا،یحلبيایرونیش
نیاریگالب قمصر به،یچیسیپاريعطرا

نیبذاراسیمش گل هیبرکت، یبيبایجتو
...ویو رادونیزیتلول،یو فکس و موبانترنتیا

...بروریبگينجوریتمدنو، هميپارد
مونهیپلوغه سرمون، جا واسه دل نمشلوغ

دونهینمگهیدیشکیه،یمن و تو رو حاجقدر
سیبنویدسيجون من، نامه لیمیايجابه
سیبنویهسکه یرو کنار بذار، اونيبازکیش

سیبنویمثه راز بقاس، از صلح و آشتایدن
سیبنویکه، اونوقتا داشتیروزگار خوباز



١٧٣

!!!پشه و ازدواج مجدد-96

!يپشه ء زن مرده ادمیآن شن
!يزن مرده و افسرده اپشه

ستیمرد در مرگش گرالشیعچون
!ستیزن بزیهمسر و بیبیمدت

!گفتند اورا دوستانعاقبت
)!!هندوستان( در ) ماده( یلیفهست

!!به چاكایدننیاو زد از اشوهر
!!رفت ناگه شد هالكنیماشریز

!در برتدیکن که آيخواستگار
!شود او همسرت. ییکه تنهاچون

!!پشه را خوشحال کردحتینصنیا
گفتار استقبال کردنیاز ازود

هوايپر بگشود در روبال
وابا شورو ن. لیفيسورفت

دیبدبایاو را خوشگل و زپشه
دیآمدش در دل پدياز ویعشق

!!ملوس و عشوه گرلیفياگفت
!همه خوبان عالم خوبتراز
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شوهرت رفته ز دستدمیشنآن
بد استیلیخنیتنها که ايامانده

زن مانده امیکه بيهم از روزمن
!آواره و در مانده امياپشه

کم گرفتدیمردم را نباحرف
آبرو محکم گرفتنیادتیبا

!!درد و هم راه عالجنیاچاره
!!است ازدواج است ازدواجازدواج

!!!!زن من باش من نان آورتتو
!!!کن بر شوهر نام آورت فخر

:حرف گفتنیادیماده چون شنلیف
!حرف مفتکیما بود ازدواج

راندهینظر آور کنون آدر
!ه را؟؟داد خرج بندیتوانیک

!؟دیاگر از ما پددیآیکودک
!!دیباشد و نوع جدبیعجااز

؟!که اصل مطلب استگریدمانع
!!در روز و شب استشیتشوباعث
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!یزنیکه تو در آسمان پر منیا
؟؟)) یزن(( هوا فکر يدگر رویک

من کجا؟. گر به منزل ییاینشب
نا قال؟؟؟يدارم به تو ادسترس

؟؟يادهیدانم کجا خوابیمچه من
؟؟يادهیدیمن چه خوابيبراای

تو در هوانیو شب من در زمروز
!!باشد روا ینمنسانیایوصلت

تناسب چونکه باشد ازدواجیب
!طالق آنرا نباشد خود عالججز

ها همهییجدانیطالق و انیا
!!واهمهیآدمها بود بنیب

!!من بشنو تو در ختم سخنپند
!!هم وطنياریتناسب زن مگیب
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یعنیعشق -97
عروسکیناز و اخم یعنیعشق 

لوس ِ لوستیکند خود را براتا
ساکت و خاموش باشیعنیعشق

دهد فرمان سراپا گوش باشاو
/شماریبيسکه هایعنیعشق

و شصت و چهارصدیهزار و سکی
نتمیقربون ماشیعنیعشق

نتمیکابةودرماندعاشق
شهريبااليخانه ایعنیعشق

قهر قهرامتیتا قيندارگر
جشن در تاالر وباغیعنیعشق
نور و مطرب و آهنگ داغرقص
غذاستیده رقم لیعنیعشق

ازعزادیدر آییهاتاشکم
استیکه جهازش خوشگلیعنیعشق
استیحرفاش تماماً رو دلیباق

بگذار نگم.. بهاء ریشیعنیعشق
جون ننمیزنیکته مکه سچون

قربون پول باباتیعنیعشق
براترمیمیکه مگهیاو مگرچه

یبا کسيجفت گردیکه خواهچون
یسفت ، فوراً مرخصيرینگگر

باهوش کنیمن خود را کمجون
حتماً گوش کن»دیجاو«ۀگفت
اریرا کُن از اول اختياگربه
داريدر ِ حجله بکن باالبر

، ها ببمیورتهارت و پ،یچشمزهر
بد رقمشیگردد ماست هاسهیک

کجواریدیاز اول گر نهچون
شود رفتار کجیاواخر متا



١٧٧

گفتم غم تو دارم-98

یدادم نشان زبان...گفتم غم تو دارم 
؟یگفتا مگر ندان! ؟ینیچرا چنگفتم

ست؟یمگر چدمشیپرس
!!!ستیز عاشقان ن: گفتا

!یتو عشقیولگفتم
ستین ببده بم: گفتا

و رو نهان کرد گفتم مده عذابمدیخند
بخوابمایب: گفتم !!!یتو خود عذابگفتا

!!!یمرا بخوابینیب:يشخندیبه نگفتا
!؟یجوابیپ:عشقم گفتا ریاس. گفتم

استنیجهان چن:گفتا ستیننیامیسزاگفتم
!گفتا دل تو بشکست؟!!یوفائیتو بگفتم
!!!بود؟نیر جز امگ: گفتاینمانده قلب:گفتم
!!!بودنیگفتا غمت همیتو دل شکستگفتم

!!!چه رندندیجماعت در عاشقنیداد از ايا
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نبرد مادر زن و داماد-99

زیاز بزرگان اهل تمیکی
زیتند و تیکند از زنتیحکا
نرریچنان شيروزدیغرکه

:زد تشرنیچننیداماد خود ابه
رخ هاتکه پنچر شود چیاله

براتدیایدوچندان بعوارض
کــُالتیو کفش و شلوار و حتکُت

اتیاز بابت مالرندیبگ
کوپن هات باطل شودیاله

تو ول شودنیکارت بنزایو
تو دم به دميفـُرم چکهاخورد
دم و بازدمادتیبه دیاین

پگاهریدرهجران شیبمان
به چاهیفتیبییدر آزچاله

ن کدومن چونیز نفریاله
از تار مويکلّه ات عارشود
آهو از دست تو خون جگرشده

پسريریبگونیکه اریاله
که به تو داده ام یلعبتنیچن

از سر راه آورده ام؟مگر
داد و هوار و به صد اخم وتخََمبه

ز دردانه ام زهر چشمیگرفت
بخاریمردك تنبل ِ بياتو

ِ مثل چنارالقیقد دوبا
یدهیکمک مییشودر ظرفنه

یدهیبزك ميبراینه پول
یکنیاطو مشیشلوارهانه

یکنیرخت و لباسش رفو منه



١٧٩

يبوده ایپخيدر بچه دارنه
يبوده ایدر علم و دانش مخنه

يخرینه اصالً طال مشیبرا
يبریمیو دبشیاو را به کنه

یکنیچون که براو جفا ملذا
یکنیزمن در خفا موپنهان

ناچار در منزلت مستقربه
شتریبایچند هفته و شوم

نظر ریتو را خوب زرمیگکه
تو باخبرفیاز کَم وکشوم

گفته رانیادیداماد بشنچو
:ندانیداد اشیمادر زن خوبه
شومیامروز من نوکرش ماز
شومیخرش میهم بخواهاگر
پختن به شستن به رفتن کمربه

دمرفتمیچنان که بببندم
کنمیو راست اورا کمک مچپ

کنمیدخترت را بزك مخودم
برمیاورا پکن مستیچیدب

برمیبا ترن مایوییهوا
طناز و شوخ»دیجاو«همچو شوم

بر سر دشمنانش کلوخزنم
تويکفتر جلد آهوشوم

تويگل رونمینبیشرطبه



١٨٠

يکنکوراتیاب-100

درس رابلغور کردمیز بس ه
خود را کور کردمزیتشمدوچ
خوب خود رايلحظه هاتمام
کنکور کردميزالويفدا

.................................
احداثدهیگردیسد محکمچه
آرمه بدون درك و احساسبتن

سد کنکورنیبشکنه اایخدا
آن را کنم پاسیجورککیایو

....................................
و غمی گران بردل منام کنکوري

کده اي حزین شده منزل منماتم
به لب آمده از این غول بزرگجانم

که شود عاقبت او قاتل منترسم
...................................

شانیقوم و خوشیپز به پيبرا
شانیکرده مرا زار وپرپدر

تست کنکوریزنم هیمیسالسه
بدوشاندیگوینر هست م» گمیم«



١٨١

سخن آخر

ییبایزنیاشعار به ا
ییپر محتوانیابه
!!دیبوددهیحاال دتا

د؟یبرده بودلذتشو
اشعار  بد بوداگه

ناجور بودنکهیاای
نیاگه ناراحتشيوا

نیدفعه رو ببخشنیا
شهیباشه همادتونی
شهیتکرار نمگهید

دارتونیددیامبه
نگهدارتونخدا

يمحمددیتشکر توحبا
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.پــایــان


