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 Hello... که عاشقم که  ... How are you... سالم الو

   تـانگـو  زن  بـا   مـرد  بنـدری  رقـص  و

  د زن در منی فضای سپ سخره ستچـه م

   آپـولو  در دل سـمی مـدرن ظـهــور پـسـت

  زاز شرمیا و مست دو چشمت،عرق بریب

  !تـلو، تِتـِلو... ز، تـلو عشق، شب یتـلوعز

  الی به خ وها،ی به د  بـه بادی،  اب،یبـه آس

  »سانچو«رت را به زن، بزن یر شمشیبگ

  یانپا...را، که خسته ام » ماراتن«هلم بده 

  »دو«سال گـذشته،ساعت » دو«شنبه عـصـر  »دو«

   مـحـاصـره ام  دل  در  شـده  هـدـیّه دلـم

   کـادو  جـعـبـه   روی  زن  آبـی روبـان

  بفرمایید! م آمد، بله...به رستوران خوشـَ 

  : به مِـنو  کن نگـاه... کدام عاشـق بـودن؟ 
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  وماست...زنی که گرم گرفته، سکوت سرد

  !!پرنده پلو!  پایـیـز، نه وجـه جـ خـوراک

   دراز بکن  تـا خـودت  کـنار خـودت مـرا

   نشو اتـل، متـل که از این پایِ  عـشق بچه

  ...هی هی...که هی بهانه نگیرم که هی ترا

  ! تـو  بـرّه  بـود  گـرگ... بمـیـر چـوپـاِن 

  »سه تا نقطه«یک  ...و یک غنچه...دو تا انار

  ↓ یـهو  بـریـز  مـرا  مـن، بریـز در وسـط

  بزنم...  ترا ورق   بگـیرم  فـال  کـه  وسـط

   نو   تـرسـهـایی  به   قدیمی،  واژه های  بـه

   چـراغی که سبز نیست مرا  پـشت نایست

  و یا به جلو... عقب ... به چپ، به راست، به زن، به 

   کـلمـات   این  در مـیـان  بمـنـفجـران مـرا

  ! و دود برو  ... کن  مرا هیچ...  بمیر  مرا

   نـامـرئی مرد... نـدارنـد ...  داشت  وجود

  ... کالهی که بر سر پالتو   کـه حس گـرفته

   پـیر  مـیـان غاری  خط  ته   نشسته کسی

  ...و ...  با خودش و هی تماس گرفته ست

  ... الو                                    
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 ریز ناگـ   کرد  له  که لیاتوموب...  شد  له

  »ـری ز« تازه همان جا کناِر   خون دیپاش

  ! بلـه  شدم،  بوده   که   مرده  آرزوی  من

  ــری د  چقـدر  کـنی ولـ  ـلی اتـومـوب  آمـد

ِِِ ی و کش دی می کش  پنجـول   ...دم دو پاکـت

  ـری نا پـذ ـریی تغـ ـاهییـن سی ا   جبـر،  و

  ـچیک تکّه عشق، فاتحه ای برحضورهی

  ـری کـو  خالـی  قمـقمـه  آب،  قطـره  ـکی

   خودت  دنی از د  کور می شوی  تو حاال

  ـری بگـ  مـرا  دست  کـه   عـبور در موقع

  گربه، سکوت، رد شدن ازعرض زندگی 

  ری ش  قطره های  دهنـش  از دیو می چک

  »ویو می م«! ، نه»وی م«ک حس تازه مثلی

  ـر ی پ  واژه های   شمـا  درون  نشد  جا که

  وخودم...  ولی هست  ستی که ن اده ایقّل

  ری اس  فقط !ا کهی   چه  به  نمی کند فرقی

   جـوان   دختـر  پسـر و   و ... جاز  آهنگ

  »ری بم« که له نشده، مرده در  و گربه ای
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  !آقا نمی خورم! نه !  :؟كه  نـوشابه می خوری-

  ! من هیچ وقت مثـل شما جا  نمی خورم[

    بـه هـممرا ـریـزدحـتّـی  اگـر کـه  قـصّـه ب

  ↓و نـوشتـه ام... و نقشـها عـوض بشـود 

 ]...مردد است ! تصمیـم خویش را بنگیـرد

   گلویم کمی بد استبراي! نـه ! : نـوشابه؟- 

  ... خانـم شما قـرار نبـوده کـه دست رد [

  نـوشابه خـورده  می شود و بعـد تـا ابـد

   چرا[! نـه  :]...بـایـد بـه عقـد دائم آقای 

  ↓بـایـد کـه طـبـق نقشـه قبلی در انـتـها

  ـفاق خـوب بیفتـد که تـا بـه حالـّیک ات

  ↓خـواننـده فکـر کـرده، در عالـم خیـال

  او  قـهــرمــان واقـعـی قـّصـه منـست

   ]که آخر این قصّه روشن است!...خانم بخور

  بدو دختر قبول کن[ نوشابه می خوری ؟ -

   ]...چون...چونکه...چونکهاین داستان خراب شده 
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  ! نـوشابه سـیاهپشتِ!  عـکـس محـو... زن 

  ... لـّف کـه گاه گاهؤلبخنـد خیـس مـرد مـ
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 ! کرد  لولو فـرار  کـه  دیگـر نتـرس بّچه

   فـرار کرد   تـو آهـو   چشمهـای از دشـت

  او کشید  از دست زن که دست نوازش بر

   کرد فـرار    ترسـو   پـرنده   یک ماننـد

   کرد گـریه...  آبروی زن اینجا به   :گفتند

   فـرار کرد  او  ولـی ... باش   مرد  :گفتند

  سردرد هی گرفت وسرش را به خویش کوفت

   فـرار کرد  بانـو  فاصلـه  پشت  و  ترسیـد

   گفـت ، مـرد» نـدارنـد   کلیـد    دیـوارها«

  زن خود کشی نمود و به آن سو فرار کرد

   گریسـت  و   شـد  من  کودکی بیـه ش لولو

   کرد   فـرار   جـادو  قلمـرو  از  کـه وقتـی

   و  شـد   مریمـم  گـل  شبیـه  جـادو گــری

   کرد   فـرار   جـارو  دسته  ســوار مـردی
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 ]صدای بوق، ورود وخروج زن، ترافیک[

   خودش نزدیـک   می شود از گوشه و مرد

   زن ک ی   غم انگیـز و گـریه  بوق صدای

  ...،این صحنه می شود تاریک  کم کم  و بعد
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   که   فیلمی  شروع  گذشته،  نیم دو سال و

   مرا می کند ز هم تفکیک وعشـق... غزل 

   می گیـرم   شعـر و فـال  وسـط  نشستـه ام

   پیـک  شـاه  کنـار   عشقم  بی بی   بـرای

   گم گشتند  بعد  که  دو گریه  شبیه دو لب،

   مـاتیـک  وحشـیـانـه   خطـی خـط  میـان

  و بعد هق هق من را به سمت خود هل داد

  وغم مثل جاده ای باریک... عشق  دو خطّ

  افتاد  زمین  کـارت های غـم انگیز هی  و

  ↓ ماژیک  با  نوشت  آخر من را  و حرف

  : مقـوایـی   خانه   یک   سر در  روی  بـه

  » تبریک   مرا  مردن  نمـی گوید کسی« 

   باال   می رود از دست های او سوسکو 

   تحریک  می شود   خسته  زن  و کفشهای
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  ...و سوسک بر می دارد تفنگ خود را بعد 

  و به سایه اش شلّیک...و می کند به خودش 

   افتـاد   فرو  خـودش ، از   پایـیزی  مـرد  و

   موزاییک   سینـه   به ! نه   قلـب زن، میان

   گریه سپرد  به  که مرا  زنی  و گریه کرد

   شـریـک   نکرد  مرا  گنگش  تبسّم  با که

   مرد عزیز دلم نخواهی:  گفت  به سوسک

  ...که ...  که به ابتدا بروی  و باز مجبوری

   شاعـر مـرده  : فیلـم   یک  آخـر سکانـس

  صدای بوق، ورود و خروج زن، ترافیک

   مـرد   در امتـداد  پیـانـو   خـیس صـدای

  ... موزیک   ادامه بوق، سکوت و صدای
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  به من شـراب بده ن همه غم،ی ا  انیو مـ

   بده  شـراب  به مـن   خـودم، به سـالمتی

   جنون گرفته تنم  تار و دف،  به و بـزن

  ↓ بـزنم  من  که و بزن بزن ِد بزن، بزن

   بشـوم  که منفجر م آخـر خـودی سـ که به

  می مـر  ـنی کـنار ا  گـلدان ـنی درون ا که

  ه وزن مضطربی نشسته در سر منکه چ

   سـرود آخر من  رقـص آمده است  به که

  در تنم بزن رگ را، که مرگ منتظراست

  حاال که مرگ منتظراست... ر می شود ید

     ...به دلم بـرات شده که مرگ می رسد و 

   برو به جلو  فقط  فکـر نکـن ستی نـا که

   کـن  حـل  را  بـزاق  مـرا،  لـبان بـلـبـم

   کـن ل مـعـطّ  مـرا ـرم،ی می مـ  ـگـذارن

   من شراب بده  به ر قـلب مـرای بگـ پس

   بده  شراب  مـن  بـه  خـدا  سـالمـتی به

  !جانی بـسر گ  مـرا ، دور خـودت و بگرد

   انـسـان ـد تـوّل  ، ـره ایی دا  جـهـان از

  ر نگـردی پـ  جهان  نمی چرخد،  سر من

  : فصلی سرد شروع... مان یاورم ایکه ب
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  نجاستین خوردم، جنازه ام ایکه ترا زم

  !نجاستی جنازه ام ا  مُردم،   بکن باورم

  و بکش حضور مرا که عشق پاره شود

   شـود   پـر از سـتاره  شبـم تا که آسمان

   بدون شکلی خاص بعد ماه را تو بکش

  !رد از بودن، چقدر بی احساسی بم که

  ستیشراب الزم ن! چه خمار پرهوسی

  ستیبکن به شعر، مرا،کسی مزاحم نکه 

   مرا ر دستی بگـ حال مسِت مسِت تـوام

   مـرا    خـدای مـست جانی با هـ ریو بگـ

  لب زخم کهنه من سری به خون زده است

  که ببخش شعر مرا اگـر جنون زده است

   بده  به مـن شـراب ن همه زنیان ایو م

   بده   شـراب  من  به  لجـن  سـالمتی به
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  بـزنم  صدا  تـرا  اسم  کـه هست  اجازه

   بـزنم  پشت پا  مرد کی   قبلی  عشق به

  اجازه هست که عاشق شوم، که روحم را

   بـزنم  تـا  تـو  کـرده   عـرق  دست ـانیم

   کنم  هی گـر  بی بهانه  شـوم  بچـه دوباره

   بـزنم  پـرنده ها  جمع  بـه  سنگ دوباره

   شـوم   شعـر  نشـسته  اتـاقـم  کنج دوبـاره

   بـزنم  خود شما  به  تـلفن کی   ! نه ای   و

  س استی خ تی عروس  و لباس  نشسته ای

   بـزنم  را  زنگ  کـه  تا   منتـظری هنـوز

   هستی  زنـدگی  آغاز   در  کـه  تـو برای

  ! بـزنم؟ ـان ماجـرای پا   ز  حـرف چگونـه

   باشـم  عاشقـت  کـه   تـا  آمده ای دوبـاره

  ! بـزنم  جا زی عـز  نـدارم  اجازه  مـن  و



 فرشته ها خود کشی کردند

ادکلن زده با موی فرفری  یک هیچِ 

 شاید وکیل پایه یک دادگستری

 دارد دفاع می کند از دختری که نیست

 !!از همه جنبه ها پری! نه... » پری«اسمش 

 از یک نگاه ساده و معصوم مثل گرگ

 یک مشت موی سرزده از زیر روسری

 عاشقست! از دختری که گفته به این هیچ

 از دختری که رفته ، با مرد دیگری

 لیالی قصّه خط زده کّل کتاب را

 !...پیدا نموده شاید مجنون بهتری

 رو می کند به سمت تماشاچیان وکیل

 !فریاد می زند که تو دختر مقّصری؟

 دختر فقط عروسک بازی زندگیست

 !دختری :تو مرده ای به خاطر این جرم

 ...ماندن ودیگر به اختیار خودت نیست 

 وقتی که از تمامی خود رنج می بری

 حس می کنی گرفته دلت از هر آنچه نیست

 ...می خواهی آسمان را باال بیاوری

 قاضی نگاه می کند آرام و مرگبار

 به دادگاه و صندلی پیر داوری
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 ...ال می کند آیا نمی شودؤاز خود س

 !آیا نمی شود که از این جرم بگذری؟

  وکیلِ  در آینهرو می کند به سمتِ

 با یک نگاه خسته و یکجور دلخوری

 زندگی :خودش ، حکم:خودش، دلیل: شاهد

  !پری :خودش ، مـتّهم:وکیل خودش، :قاضی
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  خانم...شب...ستاره!...گل...هیجان...پنالتي

  !چقدر شعر بگویم براي این مردم؟

  چقدر تخمه شكستم در انتظار خودم

  !به قرن اتمخوش آمدید عزیزان من 

  !گناه با آناناس! گناه كن با كیوي

  كه هیچ كشف جدیدي نمانده در گندم

  میان شعر به عاشق شدن تجاوز كن

  فرار كن وسط زندگي به سطر نهم

  ...فشار مي دهد و! گل... پلیس زنگ ترا 

  به عشق بي خانم... تو مّتهم هستي به

  ...ِ رمـِِ بي ج ِ بي زمان ِ كوانتومي زن

  ...مین البیرنتي ـ كه نیست ـ یكشب گمتو در ه

  نگاه مي كند آرام داور خسته

  به ساعتي كه ندارد دقیقه چندم

  و سوت مي زند انگار توي مغز من

  و مرد غرق شده در میان آكواریوم
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  داشت جان می داد ک مردی    کنار پنجره

  غرور، قدرت خود را به من نشان می داد

   ظهر ته دلگرف دی خورش ! نه  کسوف بود؟

   می داد   آسـمـان  بـه  را ـتـشی تـسل  ـامیپـ

   می سوخت  کمی  الاقـل  خودم   برای دلم

   می داد  امـان ـتانیای دنـ   پـوچی  کـه اگـر

   لـه می کرد شیرخوی ز   مرا شهیزمان هم

   می داد گرانی د   به شه فرصت من رایهم

   زد  را  رگـش  را،  غی سـر ت پسر گـرفت

   می داد  نان  هنـوز  ه قصّ ودک ک   به پدر

   وا کردم  را که   چشم  شد،  زلزله و بعـد

  !! تکان می داد  هی مرا ان خواب کسییم
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  چقـدر خری-!  عشق من-کثـافِت احمق 

  ! نـبـری   و اگــر مـرا اگــر مـرا بـبـری

  ان من با دردیاگـر چه جمع شـدی در مـ

   نـفـری کیـزم هـنوز یولی هـنـوز عـز

  ل اّو  خـانـه  بـه ـمیـای بـ   کـه  زدم و در

  شـروع دربدری: خـتـم از توی ر و تـاس

  ... نقطه   تا   کک مک و سه  باش، سه تا دیسپ

   واژه هـا قـشنگـتری   شگیی از هـم کـه

  ش بکشیمرا ادامه بده روی برف خو

  !با خبری...ن شعر را کهیاگرچه آخرا

  زددوتا کبوتربودی که نوک به من می 

  !چقدرمختصری...چه کوچکیک دریو 

   دارم  کـلمه مـثـل دوسـتـت  کی  هیشـب

   پـسـری  در بـرهـنـه ـدنی لـرز هیشـب

  ش جفت خودتی بدبخت پ  بمـان پـرنده

ی؟!ولی! چگونه؟!چرا؟   بپری.. تا! چقدر؟!ِک
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 شه ماهتر استیچقـدر صورت تو از هم

  اهتر استی س  من از زندگی چقـدر روی

   به خودم  خودم  از پـوچی   کنمفـرار می

   اشتباهتر است  که دیی جد  راه و عـشق

  ن شـب جادوی در ا !زم؟یـرم عـز ُج کـدام

   بی گـناهتر است  می کند آن کس که گناه

  ز و بروی بر   بهم  !تو فـرق می کنی اصال

  !! نگاهتر است  نگاهت مرا  که نگاه کن

  ! دارم  من جنون :بی استیهام عجـّچـه ات

ه سربه راهتراست   فقط دلی است که ازبّر

  به بوسه، به بوسه نه، بستر! ه نه، نهیبه گر

  اده خواهتر استیباز هم دل عاشق ز! نه
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   شده رهیوار مرگ خی د و زن نشسته به

   بی پناهتر است ک نفـر از مردی  هـنوز

  !برو... چ یچ وقت، هیچ زمان، هیمن و تو ه

  اهتر استی سز هر چه فکر کنی بخت ما
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  من هیبی شبیزعجی چ  در من شکـسته

   زن چی بـه ه  نـدارد  ارتـباط  چیکـه ه

  چد مرا به توی به   که   واژه ای چیبه ه

   برای من ردی بم   که  دختری چیبه ه

   مرد جمع شده توی ساک خود چیاز ه

  ک ترنی   بعد  سوار شده   زن چیاز ه

   مرده است  که دیی اـتّـفاق جد چیاز ه

  رتنیبه غ» نون« و» ت« ریزغیچ چیازه

  ک عدّه مـورچهیو ... د ی چادر سف کی

   شـدن  هی منتـظر تـجـز  زنده چیک هـی

  زیچ چیز پُست شده سمت هیچ چیک هی

   داخـل کـفـن  شـده ـه مـچـالهی هـد  ـکی

   واقعی ایی دنـ   بـه ـچهی در کیدنـبال 

  !!ل عـاشـقـاًی مفـاعـ   فـاعالت مفعـول

   نـور که چی مـرد منـتـظـر هـ چیـو ه

   در تـه لجن  بسته شده ز،ی چ چیبه ه
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 شمارش معکوس...کیچهار، هفت، سه، ده، 

  ـر و ببـوسی بگـ  مـرا در انتـهای اتـوبـوس

   از عددِ  لـوی عـشق...  اسـت هـلـو  دهیرسـ

   نامأنوس صد و شـصتاد و مـردیهـزار و سـ

  قـُدقـُدقـُد...  خودش را به زور   تخم دوباره

  سکوت خروس!...دلش خوش است به ـقُدـقُدـقُدا

  اهی زنی از سـ و شـلـواری... اه یـکُـتی سـ

  س تازه عروسیغ خیوسوسک می دود ازج

   بـاشـم  تـو  گـربـه خـوب مـلـوس نکـهیهـم

   لوس  پـرنـده  بپر  را تی کـوچکـ می م کـه

   زن که می رود که زن  و زنی که می دود

  و مرد نامحسوس... شه زنی کهیه زن همک

   مـن  ـنهی سـ ـانی در مـ  قـرمـز، دو مـاهـی

  انـوسی اقـ   چـشـمهـای   در وسـط و رقـص

   هست که هست-!  آه-خدا که هست، که هست 

  وسیازخودش مأ! ستین... و مرد فلسفه ای 

  ـچـدی می پـ  کـه ن زنیصـدای خـنـده غـمگـ

   عـبوس الفـه های م ـده می شود از منیکـش

   به پـوچی مرد  و زن که دست که پا می زند

!افسوس...که پا می زند ولی... و مرد دست 
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 بهار رفته، خدا رفته، عشق من رفته

   رفـته  واقـعاً ! آه ه کـنم؟یچـقـدر گـر

   مثـل پتک می کوبند و بازعـقـربه ها

   رفـته   بـه زن  شـما ه هایی ثـان تمام

  س بخواب ساعِت شومخدا کند نرسم پ

  ! تا ترن رفته ه نمودستیشه گـریهـم

  دهیپوش... دِ  ی لباس سپ و دخـتری که

   رفـته  تـا ابـدالـّدهـر در کـفـن و مـرد

  دهیو زن که پرچم خود را به قلـّه کوب

   رفـته  تـا آخـر لـجن ، خـسـته و مـردِ

  ره شدهیک راه پوچ خیو چشم مرد به 

  ! قـبل آمدن رفته  کـه هـر دفـعه و زن
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 ـشهی شد مثـل هم می تحـر  زندگی  و

  شهی شد مثـل هم می تو تـقـد  شاعر به

  رمی کردیو زندگی هی گ...ن خودشیب

  !ـشهیم شد مثـل همی تقـس و از وسط

  !دم مرد را، چه روز خوبییامروز د

  ـشـهی مثـل همـ  شـد ـمی تـقـو  وارد  و

  »!ترا من دوست دارم عاشقم باش« :گفتی

  ـشهی مثـل هـم ـم شـدیو مـرد هـم تسـل

  د از آن مرد می ساختینده ای که بایآ

  :شه یم شد مثـل همیدر ذهن زن ترسـ

   به نام عـشق و بعداً  تازه   بازی کی

  ـشهی شد مثـل هم می جدا خواهـ از هم
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 صد و پنجاه و پنج بار گسستی هزار و س

  ! آدم مسـت  صد و پنجاه و پنجیهزار و س

   مرتبه زن  صد و پنجاه و پنجی و سهزار

  صد و پنجاه و پنج بارشکستیهزار و س

  ...صد و پنجاه و پنج زندگیِ  یهزار و س

  »وستیپ«صد و پنجاه وپنج تا یهزارو س

  دی راه جـد  صد و پنجاه و پنجیهزار و س

  صد وپنجاه وپنج زن ، بن بستیهزاروس

   بازی بـد  صد و پنجاه و پـنجیهزار و س

  ک دستی و پنجاه و پنج در صدیهزاروس

  ـمی بـر رو  صد و پنجاه و پنجیهزار و س

  صد و پنجاه و پنج دررا بستیهزار و س

  صد و پنجاه و پنج چشم به راهیهزارو س

  صد و پنجاه و پنج مرد نشستیهزار وس

  چیصد و پنجاه و پنج مرتبه هیهزارو س

  زی هستیا هنوزچاّم...صد ویهزارو س
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  چـِك چـِك: آسمان  از لوله به ،سقوط كن

  كفتر مضحك! بامب: صعود كن به زمین 

  ر شو از این هیچ مملو از هر هیچبیا و ُپ

  !شبیه بادكنكهاي عشق من بـِتـِرك

  تو مثل اسكلت اشتباه مي مانم

ه شیمیایي مهلك   شبیه ماّد

  !غ روشن كن...هي چراااا... مرا از اینكه چرا 

  شبیه چند عدد شمع مرده روي كیك

  وخودم كمي گیج است... ن خودمدلم میا

  وخودم كمي مشرك... دلم میان خودم

  شبیه یك عدد فرضي بدون حس

  !شبیه امضاي زندگیست پشت چـِك

  تو مثل من هم هستي تو مثل آنها هم

  ↓كه... سقوط همهمه اي در هوّیتي كه همه

  !سقوط مثل صعود است آنوري تنها

  ...یك... دو... سه... بعد... به صفر مي افتي بعد
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 سـتی ن ک نفر کهی   برای  نامـه ای

  سـتی ن  پسـر کـه  نـوشـته ـنیآخـر

  -!  آه-ـز ی تـو عـز  بـرای  بـودنـم

  سـتیشـتر که نیه بچـند سال غـصّ

  ن که شعر می شود بگو چه استیا

  !ست؟یعشق، عشق لعنتی اگر که ن

   است   ممکن  چگـونه فکر می کنم

  ستیک نفرکه نیو ... ن تو یعشق ب

  ...گـران ی که مثـل د  تو هـم آمـدی

  !ستیپشت پا زدن به من هنرکه ن

   دردهــام  اطـاق  از ـزمیمـی گـر

  ...ستیمی روم دوباره سمت درکه ن
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  و بعـد ـمُرد...  قفس    داخل رفـت

  ستی ن  پر که  بدون  پـرنده کی
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 ما می رویم ازدست، ازدستی که رد شد

   که رد شـد ـسـتی مـ   بـی آدم در گـیجی

  در دنده هایم... و درد می پیچد در این 

  دنـبال در می گـردم از ایـنکـه کجـایـم

   بـاشـد  باز  اگـر که  در حتــّی  دنـبال

   آغـاز بـاشـد  مـعـنی  به پـایـان همان

   سر بریـده  دنـبـال در از واژه هـایی

   نـدیـده   و چـیزی   دیـده  که از آدمـی

   نـداریـم  که  در دردهـایـیدنـبال در

  وقتی که خود راجای مردن می گذاریم

  که...بی... به... تا... هی ربط پیدا می کنم با

  ↓من می روم ماندست اما آن کسی که 

   کـرده  امـسال  سـاکن   را کـشیده غـم

   اشـغـال کرده  چـیزی کـه ما را دائـماً

  چـیزی شـبیه از هر آنچه سـیر بـودن

   دیـر بـودن دن امـّا هـمیـشـه آمـ زود

  مـُرد... چیزی شبیه می دویدم دم ددم 

  ازسایه ای که نیمی ازحجم مرا خورد

  ...من شبیهِ خود من،! نه...چیزی شبیِه 

  !یک شاعربی من، سکوتی بی قریحه
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  حـاال همین جای کـسی که می سـراید

   شاعـر را بـیاید   که  تـصویر می آیـد

   بی اراده  ـشـتی الک پ  همینکه حـاال

   جـاده   در ابـعـاد  افــتـاده  راه آرام

   بی گـنـاهِ  حـاال بـه فـکـرِ  رّد پـای ِ

  ↓زنهایِ  بی احـساسِ  خیسِ  اشتباهِ

   سردِ  کسی که دستِ پـایـانِ  انـدوهِ 

  ↓  مرِد   هـیچ  ِ  دائمیِ  افسـوسـهای

  او باید بمیرد! نه... غمگینِ  شبهایِ  

   بگـیرد  پایان  بی انتها تا جـاده ای

   ناخودآگـاه از فـلسفه تا عـقـده هایی

   آنور ماه  تا  زمین لعـنـتی از ایـن

  ازهرآنکه فکرمی کرد ، از مرد،از زن

  از شکل غمگین زمان که فکرمی کرد

  رد شد مردی به راه افتاد و از تصویر

  رد شد ...از زود آمد، از همینکه دیر 

   نبـردیم  که ی از دستـهای ما می رویم

   از دسـت با اینکه نمردیم ما می رویم

   خیابان   در حجم  مست  مثـل سکوتی

   دور مـیـدان  بی انتـهـایی  حرکـت  و
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  از دستی که رد شد ما می رویم ازدست،

  ! رد شـد  که  مستی  بی آدم در گـیجی
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  در انتـظار نشـستن به انتـظار نشـستن،

  ـار نشـستنی  دون بـ ـار نـبـودن،یکـنـار 

  ستیزمهم نیچ چیست، که هیزمهم نیچ چیوه

   سـوگـوار نشستن دن کـهیو سـوگـوار پـر

   بـه انتظار زمستان !ـدنی سـپـر بهـار را

   طـول زمسـتـان کـه تـا بهـار نشستن تمام

  در وسط قلب، دوکنده کاری چاقو» میم«دو

  ـادگـار نشـستنی   بـه ان قـلب درخـتـانیم

  ، قالی بی رنگ، برای بافـتن مرگدو نقش

   نشـستـن  کـنار دار ـد تـوّل  ابـتـدای از

  شه ترس که ازاوجیهراس تا ابد ازموج،هم

   کنار نشـستن  کناره گـرفـتـن، فـقط فـقـط

  دنی در  پـرده هی شب ک گل عاشق،یه یشب

   کـنار خـار نشستن  بـودن،  بلبل اگـر چه

  ـدیای ن قـت و  چی که ه  نکه خوب بـدانییهم

هـر سـر قـرار نشـستن  تـا  نکهیهـم    ابـدالـّد

  و دست هرزه موعود... می یو کـرمهای قد

  !چرا به بارنشستن؟! دن؟یدن و دیچرا رس

   نبـودن  زنـده شهیشه فرق نمودن، هـمیهـم

   دم فـرار نشـستن ـدن،یدو» ـستیا«کـنار 
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  ا مـردهی   تو زنده ای ا زنده،یتو مرده ای 

  ـش سـر مـزار نشـستنی فـاتحـه خـو بـرای

  چ کار نکردنی که ه  کار نکردن،  ـچیکه ه

  نشستن:  اختصار  به  کار نکردن، چیکه ه

  ز نـدارییچ چـیز نبودی، که هی چـ چیکه ه

  و زار زار نشستن... ش شکستنیدرون خو

  مییل قدیو روی ر...زنی که می رسد از راه

  ار نشستن قط   تـا  کـه میی قـد ـلی ر  و روی
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 ستی آسمان کم ن  به خدا حجم ! بپر !ابی

  ستیبرای عشق اگر عاشقی، زمان کم ن

   کـنی هی گـر   تا دوبـاره  آمده ای دوباره

  ستیمان کم نیما خودمان دردها! ـزیعـز

  ...دراوج مردن و دراوج مردن و دراوج 

  ستی ن  پـرنـدگان کـم  برای لی دلـ نیهـم

  ـری بگـ  را بـه عهده  بد قصّها و نقـشیبـ

  ستی ن ز قهـرمان کمیار غم انگـین دیدرا

   بی احساس ا و فرق بکـن مثـل سنگ،یب

  ستی ن  کم  مهـربان  کـنی قلب  نگاه اگـر

  راحت باش!نترس» مهدی«و» میمر«بگوکه

  !ستیوگـرنه مـرد جوان و زن جوان کم ن

  رییبـه خودت فکر کن که می م!  بپر !ایب

  ـستی ن  کـم   آپـارتـمان ـدی سـپـ  ـفـاعو ارت
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  نداشته  خـون  به خـودش  دندان که می زند

  ! نـداشته   مجـنـون ز کـهی چـ هی شبـ ـزییچـ

  به خودم جمع می شوم» ن«و » ا«با حذف 

   نـداشـته  »اکـنـون «  حالـت   کـه ـنـده اییآ

  ... سپس  ه کردن، عاشق شدنیبا فرض گر

   نـداشـته   مـحـزون ـافـهیقـ   زن  چـنـد هـر

ز   بشو از رسوخ من... دمت که گرم...می ُد

   نـداشـته  قـانـون  تـو ـفـاق اّت  کـه   وقــتـی

   ...  بعـد  ـدی آمـد  عـوضـی  کـثـافـتِ آقـا

  !! نداشته  و صابون  گشته  مرد  بی جـ  در

  ـامـدهی نـ  در  از   نـداشـتـه   ادب آقـا

  ! نـداشـته  ممنـون  جـره پـن   بـرای لییخـ

   است   تـازه ای چی منتظـر ه شهیآقـا هـم

   نـداشته رونی ب  به  راه ـچی ه هـر چـنـد

  د ی می دو که» تا آن« آتش زدند موش تو

  نداشته» طاعون«ست کهیاصًال مهم که ن

  به در زد، فرارکرد...باد... لعنت به مرد

  ن شب ملعون نداشتهیدر ا...مهمان به جز

  ـبی نجـ  ای هـرزه  بی گناه مـرده ام تـو

   و عـرض چشم تو مظنون نداشته مقتـول
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   ترا خود کشی کند  که  به خود چاقـو زده

  مـرده است فـقط خون نـداشته ...  نـَ  حاال

   است  و حرفی نبوده شاعر شروع کرده

  ./ و مضمون نداشته    کـرده دختـر تمام
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  بـه عقب کـمی ای دفـعـه آخـر بـ بـرای

  می، لبان بی رُژِ  لبیبه چشمهای صم

   پنجره وا شد  :ن بودی قصه هم شـروع

   مطـلـب  بـاقـی ـواری د ـتی بی نهـا  و

  به جستجوی تو رفتم دو سال در باران

  ج و تبو سـوخـتـم هـمه عـمر در تـشنّ

  خدا چه کرده به من که پس از دوسال هنوز

  !ن عشق، عشق المّصبیولم نمی کند ا

   خـداحافـظ  برو ـیی بگو به جای آنکه

  !عقرب: مانه عشق منیمرا ببوس صم
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  ستی روباه  ـن شعـر نعشیتمام هستی ا

  ه کرده از سـر شبیان دلم گریکه در م
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 ! افتاده  درخت  ن ازی بب دهی رس  و شب

   دو دلـداده  دو تـا آسمان، دو تا کـالغ،

  ـمـز دلی بـوده ای عـز   منتـظـرم  !سـالم

   سـاده  بچـه -!  آه-   منتـظـری هـنـوز

  و بعد روسری زن پس سرم گره خورد

  !آماده... گروهان مرگ ... ز یچ چیو ه

   کشـتـن من   بـرای دییـر رسیچـقـدر د

   آخـر جـاده  بـه ـدمی رسـ  زود چـقـدر

  عاشقانه ای ازمرگ! چه شعرمضطربی

  !ـر آزادهیاسـ:  قـشـنگی  تـضـاد عـجب

  کی شلـ های زن هرزه می شودو چشم

   جان داده  شعـر تـلخ  ـنیل ا اّو و مـرد
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 ی قـشنگ استی پـرنده ها  زن، تـّلـن عیمهمتـر

  ی قـشنگ استی صدا  فـقط  ندارد، تزنی که علّ

   زن خـودش را ببازد  کـه   طـنابی  بـودم  ـدهیبر

  ی قـشنگ استی جا  بهشت ـمیـری بم  دوباره ایبـ

  ستیزبدی نیو قرص چ ...وب استغ خیو نصفه ت

  ی قـشنگ استی پـل هـوا  دل شـب، ـانی در مـ  و

  و مـرد از خود بخندد... رد ی بم   عاشق  که زنی

  ی قشنگ استیو جابجا...  امکان ندارد  اگر چه

   و رفتی دییکه سر کش که چشم من قهوه ای بود

   است  ی قـشنگیاگر چه تلخست در تو ولی جدا

  ...ی زمان را یایتو که ب... هان را ی جیایتو که ب

  !ی قشنگ استیاید، تو که بیمهمتر از هر چه با

   می کرد از خود کسی که در قلب من ُمرد سؤال

  !ی قشنگ است؟یچه راه بی بازگشتی، چرا رها

  و زن که خاموش مانده...و زن که خاموش می ماند

  ی قشنگ استیو انتها...و زن شروعی قشنگ است
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 : ببین   را  فیلـم  ویـدئـو خل بگـذار دا

   گـرفته ای از آخر زمین  تصـویـر مه

   تـیز برهنه به هر طرف شمشیـرهای

   تو خنجـر در آستین  کـنار و دوستـان

  تو آن زنی که در دل شب راه می رود

  !در جستجوی بی کسی خود،فقط همین

   ایستاده اند  منتظرت  که  زنی  آن تو

   در کمین  فـیلم   و بـد  خوب بازیگـران

  تو آن زنی که در وسط شب سقوط کرد

   یقین  از قــلّه  را  خـود  کرد  پرت که

  تو آن زنی جدا شده از روزگار خویش

  ! رسیـده بـه اّولین  آخـریـن نفـر کـه آن

   فرشته لـّذت، خدای مرگ  زنی تـو آن

  و یک سطرنقطه چین ...با چندخط سکوت

   ولـی صه ای واقـعـی قـ  قـهـرمـان تـو

  !مردی نشسته گریه کنان پشت دوربین
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ـّل  ـک قـّل   بـعـد ـه هـایـش بـدون سـکّ ـّکق

  عـروسـک:  زن   شـبیه ـه سـاکـت بچّ یک

  ! حـمـام  وانِ   تـا  تـرا  بـپـردازم بایـد

  ↓ تیغ نصفه تـوی دستم، دستی از شک یک

  ! بـزرگی  در بـیـایـد کـه  بـایـد  کـاسـه از

   رفـته عـینک  کـسی کـه ـمق چشماندر ع

   مـی گـذارم  نـرمی   بـه  را  نـوارت   حـاال

  !! زیـر پیچک   را بخوانـد  تـا من  جای تـو،

   فکـر کـردم  می چـرخیم من هـم   کـه حـاال

  مرد کوچک مرگ کوچک، به عشق کوچک،

   دارم   شایـد دوست  می چـرخـیم  کـه حاال

   کـودک تـو مثـل در   بی ربط  کـنم گـریـه

   در مـیـارم   را  زنـدگـی  ادای حـاال

   دلقـک   روی  کـرده   زوم  دوربـیـن  در

ت...  یا  نـدارد اوج فـرقی   ! نـبـردی؟ لـّذ

  ! بـادبـادک  بـادا،  بـاد،  شـو  رهـا حـاال

  می سوزم و می سوزم و می سوت می زن

   آهـک  گـرم   دهـان  در  زن  گـسِ   طعـم

   ...  در انتـظار ِ  می شـود وشـنسیگار ر

   در ذهن فـندک   می زند   که   زن  که آتـش
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   افـتـاد »دوش« کـنار   کـشتم  را   تـیـغ  من

  ! مدرک  می کردند  جـمع و مـالئـک... و 

   امّـا  مـتـن   کـجـای  رفـتـه   کـجـا مـامـان

   و سـنگک  زنبـیـل   و  بـر می گـردد آرام

  ... را   واژه ها  ستید این می خوا  شما بابا

  ]فالش بک[ زن درون هم    و تصویر مرد

   کـه می شد  بـودم  خـودم هـیچِ  شـاهـد  مـن

   مـتـرسـک و نـاتـوانی...  شـاهـدِ   مـن

   آمـد  پـیـش  آنـچـه  بـه  مـتـّهـم هـسـتم  مـن

  ↓!هی مردک...  اشتـباه از حجم تخِت  یک

   کـن  عـوض  ـد شـای  مـرا  دنـیـای  ایـنجای

  ...پرتاب کن خود را از آن لحظه که چشمک

  زندگی کن... تو نمی ته وانی از خود! کات

     مـبـارک  تـدریـجـی   مـرگ و سالـگـرد
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  به سر داشت اهی زن چادر س

  ! خبر داشت هاز انتهای قصّ

   بـودم  خـواسـته مـردکه آنچـه 

   اگر داشت-!آه-می داده بود 

   را ت خود بی تـفاو ریتصو

  از پشت قاب پنجره برداشت

  می منتـظر ننـشـسـت نکـهیبـا ا

  ! کـاش انتـظار اثـرداشت ای

   آمـد  کـه  بهـار خـوب حـتی

  ش تبرداشتیبر روی دوش خو

  چیرتر از هـی د دیمردی رسـ

  شه فاصله تر داشتیزن ازهم

  ا هـر آنکـه کـه باشدی  ا مـردی

  !لی به سمت هر دونفرداشتیم

  ن خوردی زم دی سپـ تریدر بس

   آسمان مرد خطر داشت چـون

  ادـّی صـ   هـرزه  نـگـاه حـتـی

   داشـت  نـظـر  پـرنـده درباره

   پنجره رد شد  پشـت ک شعـری

  ! خانه حتمًا در داشت هـر چـند
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 ـسـتـادهی ا  مـردی   مـثـل ـسـتـادهیو ا

  ـسـتـادهی ا   کردی ـهی کـه گـر مثـل شبی

  ستیمهم ن...ر پا خود رایزله می کند در 

  ستیا مهم نمی خواهدت، می خواهدت امّ

  ـدهی نـد حـتمًا... حس می کـند هـرگز ترا 

  ـدهی سـر بـر  مـرغی  مـاننـد در می رود

  زمی می ست - از تو دارم -با هر چه دارم 

  !ـزمی عـز  اصـالً  تـرا گـر نمی خواهـمید

  قطره، قطره، آب گشتم ...هی قطره، قطره

  ـزمی بـر ـنیـی پـا   تـو بگـذار از چـشـمـان

   می کنم هی ا تـقـّل خودیبـ... مـن عاشـقـم 

  ـزمی مـی گـر گـر تـوی د  بـه سـمت  از تـو

   زرد ش مـن در حلقه ایی نشـسته پـ نجایا

  ... در بـستـر درد   در تـنم  ف تصرّ حـس

  من چه مربوط... من که مرده ام، به !استاد-

  ! نمی کرد؟  پاره   درس را ـدیبا شعـر  که

   نـوشـتـم  از زن  هی  درس  ـنی ا از اول

  و هی من نوشتم...  کـرد    امال هی عـشـق

   که چرا مَرد ن رای می فهمد ا  کسی اصالً

  ه می کردی گـر  در دل خـود لبخـند بر لب
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   نـدارم  کـه غـم  کـه عـاشـقم مـن عـاشقـم

  ی کـم ندارمـزیست چـیر از زنی کـه نیغـ

  !د؟یه کردی تشب   چـرا من را به خود اصالً

  !ـدی کـرد حی تـشـر   مـرا  قـلب  شـما  خانم

   دسـتهاتـان   روی ـدی پاشـ  مـن  خـون  و

  ر بارانیساکت نشـستم ز...  می   غی ج  من

   کـرد   طـی   آرام  مـرا  جـرّاحی ـغی تـ  و

   زرد  بـه حلقـه ای  شـد  ـلی تبـد و عاقـبت

  ـسـتـادهی ا  مـردی   مـثـل ـسـتـادهیاو 

   جـاده ـانی پـا  لـحـظـه در انتـظـار

  ست ی ن مهم... ده بی بو یک گل خشکیو 

  ستی ن  مهـم   او   بـرای  که و پـرتگاهی

  ...ای تازهیو دن... ستیو زن که هرگز ن

  !! اجازه   با  خانم ...!م ی مُـرد  ما استاد
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 ته است گرف  ماتم  پنجره  بانوی پشت

   گرفته است  آسمان پوچ مرا غم  هفت

  قراری ب س،ی خ  پنجره ای س پشتیابل

  !دل من هم گرفته است: اد می زندیفر

   سـالها  بعـد   را خـزدهی   مـرد دستان

   پنجـره محکم گرفته است  دختـر کـنار

  زن عاشقست و توی دلش حدس می زند

  !گـرفته است» برو به جهنم  «  مارییب

  ...و شد سپسیشته بود سپس دک فریاو 

   گـرفـته است  آدم افـهی قـ   زن هـر چـند

  به اتی نگاه غر  که ای شعر، هـرزه ای

  ↓گرفته است» میحضرت مر«امروز شکل 

  و تا ابـد...  مخاطب   به لبخـند هی بـزن

   که حالم گرفته است  نپـرس  مـن از حال
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 ونیزیـدئو، عکس مرد، تـلویآپارتمان ، و

  ! بودن مجنون  قـشنگی ست مُـردگیچه 

  نـده اش نشست و ُمردیگـذشته ای کـه درآ

   از اکـنون  ـدنی بـر  بـا  مغـز فـقط بـدون

  چیچه بود سهم من ازشعر، جزصعود به ه

  ! در حبابی از صابـون  خود دنی د  و بعد

   تکراری سکوت و سکوت  بازی شهیهم

  ونـری از بـ  ـدیـای ب  که  کـسی در انتـظار

   شعر ـانی مـ  ـخودیی ب   زدن و دست و پـا

  ! درون »دوبـارگی« به   برگـشتن دوباره

  ـدیش آیـا هـر آنچـه پـی   بـرود به هـر کجا

   شاعر ملعون ش استی خو به فکـر کـشتن

   جـوان  دخـتـران  سـمت   کـنـد  نگـاه چـرا

  ! ستون؟  بدون  در خانـه ای  پنجـره الیخـ

   دروغ  با نـقاب  است رییـ پ  دلـقک هیشب

   مـحـزون ـافـهی قــ   آن  بـا اگــر بـخـنـدد 

   دارد  دوستـش  که اگـر چـه دخـتـر گـفـته

  ... طاعون  شهین همی از ا فـرار می کـند
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   مـرد  از انتـهـای  گـذشـته  سـال هـزار

  : مدفون ر توده ای از بی کسی شدهیو ز

  ونیزی مرد ، تلودئو ،  عکسیآپارتمان ، و

  !اطاق کرم زده ، شعر ،  لخته های خون
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 درآغوش من برقص...حاال برقص ، رقص 

  و تو مانند زن برقص... من مرد می شوم 

   تـرا  می کـنم  گـم ـر کهی بگـ  مـرا دست

   برقص تتـتن تن تـتن... در تن، تنم، تنت 

  و دور ت   به  که بگـردم من شعـر می شوم

   بـرقص  انجـمن  نیـا جلـوی هـمی بـ حـاال

   جـزخـودت ستی ن  مهم  زی مهم نبود،یچ

  ! بـرقص   و ثـالـثاً ـًای ثـانـ کـه...  اوالً  که

   بـازوان من  وسـط  کن   شـروع از خـود

   بـرقص  شـدن خـودی ب تـا انفجـار لحـظه

   را ـدی سپـ  همه عـشـق نیـاور ای بـ بـاال

   برقص  بشـو در لـجن   مسـت های سـ حـاال

  ـز خـود کـشییـلهای غـم انـگـی ر بـر روی

  ! بـرقص   تـرن جانی پـر هـ با سـوتـهـای
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  ... عـروسـی ِ  لـباس انی م  زن دیرقـصـ

   برقص ان کـفنیو مـ...  شـو  شـاعـر بلـند
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  بدتر آمده است-  ...و روزهای بدت رفته: 

  ره اش سرآمده استن دویبب!  آه-...وعشق: 

  ... خدا  ! آه  دارد شه تـرا دوستی هم خدا: 

   است زها در آمدهی چ نی به شکل پوچ تر-

   سعی کـن خـودت باشی   فقط !زین عزیبب: 

  ! دختـر آمـده است  نه،یی آ  تـو به  نگاه کن-

  ... تـو   کـه   سطر عـشق را  بده ا ادامهیب: 

  آمـده است بـر   لحظـه ها  کـشتن همه   بـه-

  ...ـد ی شـا  امـروز آمـده  گـلت  کـن نـگـاه: 

  گـر آمده استی د  فـرد کی   ـدنی د  بـرای-

   بگـو برای دلت و شعـری...  باش  و شاد: 

   دفتر آمـده است ه است که بر رویی و گر-

  ...م ی کن  شـروع  تازه ای   زندگی  که  ایبـ: 

  ...م ین شروع ک  تـازه ای  زندگی  کـه  ایبـ: 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   هـرگـز  نمی دهـد  جـوابی  مرده  مـرد  و

  ت آخـر آمده است ی تـا بـ خـودی که ب  زن  و
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 در خواب رفت و محو شد انسان ساعتی

  ! قیمتی؟ چه...  ولی بـه  بایـد فـرار کـرد

   گـذشـته اش ّل کـ  به  کـرد شاعـر نگـاه

  و یک مـرد خط خطی... یک دفتر سپـید 

   شکـسـت  هی سـرطانیِ  هـی سـلـولهای

   لعنتی و یک عشق! ... یک انتظار زرد

  شاعر رسیده بود به عشقش همیشه سخت

   بـود خودش را به راحتی  داده از دسـت

   بــود  نمـوده  با زن تـمـرین عـشقـبازی

  ! خجـالتی  رد مـ  آیـنه  جلـوی هـر شـب

   زن سپـیـد   رفـتـن مشـکی، آغـاز زرد،

   صـورتی  و پـایـان... چـشمان قهـوه ای 

  زن با خودش به صحبت بودن دچار شد

  غیرتی و خود کشی شد ازخودش آن مرد

   عـاشـقـنـد   و گـفـتـند  زد و قـلبهـایـشان

  ! ساعـتی  بمب  تـا و منفجـر شـدنـد دو
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 ! ایـن مرگ عمدیمحکومم ازقـتـل خودم،

  ... دی   دیـوانه ام،  دیـوانه ام، دیـوانه ام،

   یـعـنـی  شـعـر   ایـن  گـفـتـن ...وا نـِ نـِ نـِ 

   بی هیچ معنی  من  واژه مثـل  مشت یک

   از تصـویـرهـایی  و دریـایی مـن هـسـتم

  »...جدایی...بام...بام« :که می زند درمغزمن

   نـبـودم اشـم، ب  شـما   می تـوانـسـتم  مـن

   نـبـودم  بـاشـم،  در انـتـهـا از ابـتـدا

   امشب از خـودم، از شعـرهـایـم  من مسـتم

   بـیـایم  بـاال  قی کـنم،  در خـود  کـه  بـایـد

  !!با یک کت وشلوارمشکی، سوسک مرده

   بـرده  بـاد   را  کــلّه اش  کـه  آدمـی  و

   که می رفت   پـر از آدم   اتـوبـوس  یک  و

   که می رفت   مملـو از ماتـم  کـاروان یک

  زن قلبش گرفته ست...تصویر وهی تصویر

   مـن آتـش گرفته ست  شعـر در دستان این

  می سوزم از عشقی که روی پیکرم ریخت

   زن بـر سـر خاکستـرم ریخت  آن   که آبی

  بهم ریخت... نمی خوردم فقط گریه» وُدکا«

  در آمیخـت بـا هـم   مـرد و سایه اش نـاگاه
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  و واژه هـایـم...  دلـم  و... پایـم شکــسـتـه 

   بـیـایـم   پـایـیـن  لـجـن  قـعـر  تـا  بـگـذار

  !نبودند...  زنده در مغزم  یک مشـت کـرم

  !و کم نبودند... تو فرض کن، تو فرض کن

   نمی خواهم بگویم  ول کـن...  تـو هم  حتی

  رویـم روبـ  قـصّه  پـایـان  بـا   کـه حـاال

   نـباشم  مردم  مثـل این  کـردم  سـعی  مـن

   نـباشم هـیزم» من«وقتی خدا می سوخت 

  و هر چه... و من مرده ... حاال خدا مرده 

  ↓ خـالیـست از دنـیا، اگـر چـه   من دنـیای

   مـی فـشـارد  شـهـر دارد   را تـنـهـایـیـم

   چـیزی ندارد  تـنهاییش  جـز  کـه مـردی

   بـبـیـنـم  کـه  دارد   اصـرار  آیـنـه  هـی

   کـه هـنوز عاشق ترینم  هسـتـم  زنـده کـه

  !این آینه که نیست یک عکس قشنگ است

   است  سنگ  آیینه و پاسخ... من مـرده ام 

   می گـریـزم   بـودن  سـمت هـیچ  بـه دارم

   بـریـزم  در جـویـی  کـه   بـایـد  و دریـایـم

   نـدارد  جـا رایـم بـ  دیـگــر دنـیـایـتـان

   نـدارد  فــردا   شـبــزده  روزهـای ایـن
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  از دیـوانـه تـر    و دیـوانـه تـر از خـویشـم

   کاغذ  بر روی  آمده  امشب  کـه شـعـری

ی    می تـرسی از مـن نـازنـیـنم   تو هم حـّت

   تـرا دیـگـر بـبـیـنـم  نـمی خـواهـم حـتـی

   بـمـیـرم   بـایـد  لعـنـتی  اطـاق  یک  در

   بایـد بمیرم  خـط خطی  مردی   زیـر  در

   نـدارد  پـایـان  مـن  شعـر درد هـر چـند

   جان ندارد و واژه هـایم...  مـرده ام   مـن

   نـکـردم  پـیـدا  واژه هـا   مـیـان چـیـزی

   بگـردم  ایـنجا  خـودم   دنـبـال  کـه  بـایـد

   در یک راه فرضی  کهنه   عصای با یک

   تـو بلرزی  تـا  یخ زده  جـسمی ـردر زی

   ایـنـقـدر ســردم   چـرا  بـیـنـدیـشـم و مـن

  ... بـگـردم   عـاشـق تـازه  یک   پی و در

   جا گرفته ست  در قعـر ذهنم  کـسی حـاال

   پایان گرفته ست دوران شعـر و شاعـری

  امروز رنگ و بوی خون را دوست دارم

  ارمترکـیـب احساس و جنون را دوست د

   هـستـم   تـازه   در فکر چیزی  فقط حـاال

   هـستم  بی انـدازه  تـردیـد در فـکـر یک
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   بمـیـرم  ! بهـتر  یا که نه، دیـوانه بـاشـم

   از سـر بگـیـرم  را در خـودم و زنـدگی

   شـوم هـستـمِ  کـالغ  یک  من حـاال فـقط

  ... محکـوم هـستم   تـا ابـد بـه زنـدگی که
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  از آلمان سمت بّره ها برگشت, گراز 

  سر بریده خود را گذاشت داخل طشت

  بكند» chat«گراز خیس بلد نیست با تو 

  موبایلهاي شما خط نمي دهد در دشت

  !تو مي زني با گیتار برقيِ  زن را 

  »شیش و هشت « گراز مي رقصد روي ریتم 

  آلمان: گراز بر مي گردد به قلب من 

  وبوس مي روي به سمت رشتتو با همین ات

  ...ِ تویي قبل از ِ وحشي كلیِد منطقي

  دري كه باز نبود و دري كه باز نگشت

  وعلم و عقل ومرد... وقانون... بدون نظم

  گراز عاشق شد

  كنار پنجره رفت

  !!!زیر گریه عاشق شد
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 ↓ نداشت قـلم... سد ی بنـو  شد شاعـر بلند

  !کاغذ نداشت، عـاطفه و عـقـل هم نداشت

  و زن نگاه کرد به مردی که دوست داشت

  زی از آن مرد کم نـداشتیو عاشقش که چ

  !چـرا عاشـقـم شدی؟«: و زن سـؤال کـرد

  »نقـدر غـم نداشتیآن وقـت روزگـار تـو ا

  »!چرا عاشقش شدم؟« : ه کردیو مرد گـر

  »!چرا دوستم نداشت؟«: ه کردیو مرد گر

  ست؟ی چ  ست، جُرمیو فکر کرد قاتل من ک

   نـداشـت؟ هـم چـرا مـتّ  عـشق  دادگـاه کـه

  و شعـر شد... ک زن ید خون مرد به یپاش

  ! شاعـر قلم نداشت   کـه  نبـود  مهـم اصـالً
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  » سرنگ هوا«قصیده

  سرنگ،ناندرلون،مرد،شیشه ویتامین

  !تمام دنیاتان ختم مي شود به همین

  !سكینه خانم من سیم ظرفشویي كو؟

  دمازل ژاكلینكجاست جاروبرقیت ما

  !؟ پایان...همینكه بنده وكیلم كه خانمِ  

  !پایین ...we have a good time with hole of همینكه

  همینكه یك كت و دامن سوار یك برده

  همینكه یك شبح گنگ پشت یك ماشین

  كه هیچ وقت نفهمیده كه چه مي گوید

  !اگركه حرف زده طوطي تو با تمرین

  » بودن«و»نبودن«چه فرق مي كند اصال

  »این« و» آن«چه فرق مي كند اصال عزیز 

  همینكه هر دو غریبند و ساكت و مظلوم

  و زمین... جناس بدبختي هست بین زن

  ترا خراب كنند» قاف« ه همینكه قلّ

  »شین«و » عین«زبان به كام بگیري كنار 

  »یتونوالزّ«دو چشم سبز كه تلخند مثل 

  »ینوالطّ«لبان قند پر از كرم زندگي 
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  به تشییع خویش آمده استزنده كه زني 

  زني كنار خودش در مراسم تدفین

  ه جویده شده به دست زمانه تكـّكه تكـّ

  به دست هیز ترین موشهاي زیرزمین

  غمي بزرگ سبك مثل ابرهاي سیاه

  شبیه اكثر كابوسهاي تو سنگین

  هي فقط فرو رفته... زني كه در لجن ِ

  نزني كه مي تركیبد در اوج با وازلی

  !شبیه داغ به پیشاني جهان قشنگ

  !میان یك غزل ناب مثل یك توهین

  شبیه آنچه نگنجیده است در كلمه

  نه چیزي وراي چیزترین! شبیه چیز

  زني كه زیر كمر را به خون شك آلود

  زني كه زیر كمربند مي رسد به یقین

  زن ِ درست شده تا كه عاشقش بشوند

  ↓»شیرین« با» منیژه«چه فرق مي كند اصال

  عروسك اینگونه ست,»لیال« چه فرق دارد

   یك عمر مي شود تضمین،عروسكي كه 

  عروسكي وسط بازي عروسكها

  !به خویش گفت ببین: عروسكي جرمش این
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  ! یك كرم خاكیست فقط،فقط تفاوت

  كه مي كند جایت را در این جهان تعیین

  !چقدر خوشحالي ! چقدر راضي هستي 

  شبیه خرگوشي قبل حمله شاهین

  !!نگو! نه... بنده وكیلم كه خانم ِ: وبارهد

  گل سكوت بچین... برو گالب بیاور

   زن یعني بدون اسم و شهر،تو یك زني

  د است و دینـّفقط زني كه بدون تول

  فقط زني كه قرار است باشد و باشد

  كه با حضور كمش خانه اي شود تزیین

  ...نه اینكه فكر كند مي شود اگر كه چنان

  ... كند مي شود اگر كه چنیننه اینكه گریه

  ي هستي میان مرگ و مردتو پاره خـطّ

  میان اینهمه اشكال ظاهرا غمگین

  نشسته تهمت تاریخ بر خطوط تنت

  چنانكه تابلو و رنگ مي شوند عجین

  این جهان تو است،و مرد ومرد وفقط مرد

  َرحِم تمامي دنیاست از نگاه جنین

  تو نیستي و قدمهاي بي سرانجامت

  د بودن را به سایه ات تلقیننمي كن
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  به سایه اي كه به گرگي سیاه مي مانـَد

  كه كرده است در آنسوي عكس مرد كمین

   زن وحضور مرد،ف زن وحضور مؤـلّ

  كه مي كند تأویلي سیاه را تبیین

  تو مثل آینه هستي مقابل شب مرد

  كه هیچ چیز بلد نیست جز فقط تحسین

  شكست مثل شكستست گر چه دو انگشت

  the victory  ,!you win زور بر مي خیزدبه

  تو مثل یك اتوبوسي چراغها خاموش

  در انتظار غم انگیز مرگ خود بنشین

  بخواب و حرف نزن...الال،بخواب الال 

  بخواب روي همین گریه هاي آهنگین

  بخواب تا كه نفهمي زمین زمینه چیست

  همین! فقط خواب و خواب و خواب... خواب... بخواب

  ...از ،در انتظار كسي باش تا بیاید

  كسي بزرگتر ار كوچه چراغ آذین

   باید ترا دوباره شود، كدام خلقت

   زخم ترا دهد تسكین، كدام مرهم

  خدا بكند بشود آنچه قهوه مي گوید

  !!آمین: بعد هم بگو... خدا بكند بشود
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  !!سؤال تكراري:... مبراي بارِ  سوّ

  نفرینمثل یك » !بعله«:صداي گنگ خودت
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 ...فی ازکاشییکنارحوض، دوماهی، رد

  ! باشی  کـه عـاشقم  نمودم چقـدر سـعی

  زم که بر نخواهم گشتیبرو به خانه عز

   سـر مـرد مـرده می پاشی کـه آب پشت

   فـرار کـنی  ز من  نمودی چقـدر سـعی

  !! ناشی  پـرنده ! کـه  در قـفسی دوبـاره

  دی خـورشـدنی به د رمی بم  که  کـند  خـدا

   خــفّاشـی  زنـدگی ـنی از ا  گـرفته دلـم

   زن  و ـه مـردی شبـ  بچه  ـز دویکـنـار م

  فی از کاشییکنار حوض، دو ماهی، رد

   تابـسـتان  رگـبـارِ  تـندِ ـرِ  بـارشِ یو ز

  ! دو نــقّاشی  آهسـتگی  بـه  شـدنـد  ـکیی
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 ستیب هی نگریو مـرد مثـل سـؤالی عج

  ست؟یبست آنکه عـاشـق کهنوز پشت نقا

   نمی دانم   تـرا  که   و مـن چـقـدر حـفـره

  ستی ن زییچ وقت چیه... چرا نگاه کنم؟ 

   خـالی ـای   ـپُر اسـت  ـوانی لـ ـمهی ن کـدام

  !ستیکه زن پر ازخال... وان؟یمه لیکدام ن

   باران  ابـر و نـه ست، نه مانندیو زن گر

  !ستیگره مرد یشب... ا ینه مثل شبنم و در

  ز خودشی چـ چیـد به هی بگـو  دروغ چـرا

  !ست؟یو بعد در پی چ» بکتابد«و هی ترا 

  ! او  بی جــنـازه ـعیـی تــشـ  بـه ـامـدنـدینـ

  ستیچ وقت نزیبـرای شـاعـر پـوکـی که ه

  ! زردت ــدنی در دو  بـدوم  چـقـدر هـی

  !!ستی با :چقدر هی بدوم تا کسی که گفت

  ـدی بـلعــ  و مـرا  آمـد ـزل غ  گـردبــاد  و

  ستیو زن فقط نِگر...و...و...و...و مرد رفت
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  مـوافـق تـر از شما ـا مخـالـف اسـتیدنـ

  !فـرهـاد عـاشق است نه عاشقـتر از شما

  ـتانی بـرا ـسـمی بنـو  تـا -!  آه-ـرم یمی م

  ـتانی بـرا ـسـمی بنـو  از شـما  می خـواهـم

  دی بد نهمهی ا  فـقط  کـه  شـما   چـرا اصالً

  دیک روز ساده لوح به شعرم خوش آمدی

   شـد   واژگـونه  خـدا  مـُرد  مـَرد کـدفعهی

  !اصالً چه شد،چرا،به چه علت،چگونه شد؟

  ستاده استیدر من چه کرده ای که زمان ا

   مـرد ساده است حل کن مرا درون خودت

   شکـسـته ام   درون  به  و آمـدی در رفـت

  ! خسته ام ار،یا رها بکن ای بـس کـن مر

  چ من نروی ه  لحـظه صـبر کن وسطِ کی

   نـرو  شـدن،   هـر آنچـه  بـرای  آمـاده ام

   تـو با جـسم خسته ام  به  ر می دهـمیدرگـ

  ! و بسته ام  وا   تو هی  به جسم وابسته ام

   تـو  چـشـمهـای  وسـط  می شـوم ـدیتـرد

  جای تو گاهی به   پنجره  جـای  به گاهی

   در هر آنچه هست  ببرم   تـرا به خود دیبا

   باختن من هـزار دست  دست، ک دست،ی
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   سرد  ـنی زم   روی ـز بهی بـر  ورق حـاال

  ه کردیمـرد گر...  بی بی دل ک،یسـرباز پ

   نمی زنـم  چـادر  سبـز تـو در چـشـمـهـای

ر  ترا  اگـر چه  می خـواهـمـت   ! نمی زنم  ُب

  ! ُخب گرفته است-  چرا؟ ... :تحالم گرفته اس

   است  گـرفـته  تـقـلب   رنگ  مـرد ـاییدنـ

   فـاعـلـن   ـُلی مـفـاعـ  فـاعـالتُ   مفـعـولُ

   نکـن  عاشـقـم   نـده  ادامـه  را  شـعـر ـنیا

   تـرا  شـود   بـرنـده   کـه  زد   آس و مـرد

  ↓ دستها  به هم خورد،  دست ـدی بـر و زن

  ! ما می کـن  عـروسی  کـه  تـا  زدنـد بـر هم

  م مـایکـه عـروسی کـن... در محضـر خـدا 

   مـن  در واژه هـای  فـرو شـده ـوانـگـیید

  !خدای من... من کافرم به هر چه که باشد 

   شـده  نـفـر کی دو نـفـر  ـهی سـا   دور از

   سفـر شـده  وقـت  بپـوش کـه   مـرا کـفـش

  ! بد بروای خوِب خوِب خوب، کوچولوی

   بـرو  ابـد   تـا  پـشت سـرت  بـبـند در را

  میت و نفت و کلبه و من جزئی ازهمیکبر

  میم جا از جهنّ   بـه  کـه مانـده خاکستـری
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   بـرای تو   کـه مـرد بسـازم  سـوخـتم  مـن

   تو  بـرای   بسـازم  ب عـشق و دردیتـرکـ

  از بس گلوی شعر خودش را فشرده است

   مـرده است  که  مـردیه قصّ ان گرفتهیپا

  !نهمه غـم می گذارمتیدر ا...  تـرا  حـاال

  !تا به ابد دوست دارمت... من را ببخش 
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  لعـنتی فـعـال ً ن عـشـقی از ا دلـم گـرفته

  منی که خسته ام از هر چه هست معموالً

  ـدی شـا خـودیی ب نجـوریدلـم گـرفـتـه هم

   اصـالً   تـو  بـدون  نـدارم ـچیـه هـیشـبـ

  ـچی هـ  و بـدون  بـدون غـم  درد، بـدون

   کـه تو فکر می کنی حتماً  بـدون هـر چه

  ... زندگی ندارد چون   حوصله  کسی که

   ابـدًا  تـو  بـدون  نباشـد  کـرده  و سـعـی

  تصورش سخت است... کسی که ! آه... کسی که 

  مثـالً! ا که نهی  ـه جعـبه در جعـبه،یشـبـ

  : نـوشت  که  دفـتـر زنی وسط  نـوشـتـه

  !!لطفًا! نیر و فقط خط بزن، همیمرا بگ

   فرار کند  فـقط  گـرفـتـه ـادی   کـه زنـی

  !کـه مـرد عاشـق او بـود عـرفًا و شرعاً

  ن مردیپس کدام...ستیو مردهم که فقط ن

  ! زن؟  نیـدن کـدامیشـدست عـاشـق بـوس
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 مت بـبار  را  خـود  کـه ـز آمـدستیـیپـا

  »من دوست دارمت«گـر ی د ـز لفظیـیپـا

  ش رای خـو  بـود  همه  می دهـم بـر بـاد

  !به دست خودت می سپارمت... عنی ترای

   کاغذ، سخن بگو  بـبار به   بشـو، بـاران

   می فـشارمـت ان خودمی در م  که وقـتی

   مـن  کـاغــذی   گل ـدهی رسـ  تـو ـانیپـا

   تـا بکارمت  شـوم   اگـر کـه خـاک یحـّت

   مـرا زودتر بگو  کـه  مـی کـنی اصـرار

   که جا می گـذارمت عی چنان سر گـاهی

  ـزیِز بـرگـریـِز غـم انگـیـز من، عـزیـیپـا

  !!و ترا می بهارمت... ک روز می رسم ی
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  شـد مسافر خود را  بـدرقه ای و کـوچه

   بـود به بن بست عابـر خود را رسانـده

  » شـدم  من تمام« اِر ـوی د تیو بی نها

   ظاهـر خود را  کـردست  پنجـره هیشب

   تکراری سکوت... عشق و ... من و ... غم و ... زن و 

  ! پشت پنجره خود را؟ ال کـنمیچـرا خـ

  و دار خواهم زد...  برمی گـردم   و بعد

   را  مـقـّصـر خـود چیکـنار فـاصـله هـ

  ت آخر توستیکه ب... د ادامه یغزل نبا

  !د می خورد شاعـر خود رای شعر باکه

  و شاعری که از آن سوی قلـّه افتادست

  به انتهای غـزل می زنـد گـره خـود را
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 ـمی قـسـم خـورد  کـه ما   شعـر هـمانجا  ـادیبـه 

  میـوارعشق وغم خوردی زمان کـه بـه د هـمان

   سـنگ ـن همهیـان ای مـ ـن همه آدم،ی ا ـانیمـ

  ↓می خورد ـهـمـّ مُهـر مـت را و تـو چـ  مـن فـقط

   از آن روز ـاپـیی پـ  و دو سـال می عاشـقـ کـه

  !»ـمیقـدم خـورد «   شـعـر هی کـنـار انجـمـن

   مـن غـلطـند   فعـلهای  کـه هـمه  چـه  مـن  بـه

  !می قـسـم خـورد م، مـایـی بگـو  راسـت ـا کهیبـ

  ...کـده عـشق و شـور و حال و وصال یان میم

  !می خـورد  سـم م و جـامیـز نشـستی و تـو نمـن

   بـن بستِ به» ـده شـدنیدو« پـس از دو سـال 

  میخورد» ن شهر می روم یبه خاطر تو از ا« 

  زی زردیک عشق و غم و غصه روی میسه پـ

  میو من و تو هم خـورد... نشست و خورد خدا 

  میرفت...ترک...ک شعرمُـشـیبه ...تکـّه...و تکـّه

  ــمی خـورد  قــلــم   آن ــاتی ابـ تـمــامی   از  و
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  تـو زودتـر مـُردی ـدی،یتـو زودتـر نـرسـ

   تـبــر مـردی  واژه  و از  بــودی  درخـت

  دیی شعـرکـوب بـه... ـ تـق تـق ـَتـتـق تـتـق تـَت

   پـشت در مـردی و... رون ی ب امدی نـ کـسی

   توی دست خودت ن جاستید خـانـه همیکـلـ

  »مردی«ست در آنچه که هست دریر آنچه ند

  ست واژه حرکت توستیست فقط نیکسی که ن

  !جای زن اگر مـردی؟... نـ یچرا نشسته ای ا

  !آه...  تـو   زنـدگی ـا کهی  تو زنـدگی کـردی

   نـفـر مـردی ـکی   و جـای  کـه آمـدی  نیهم

  »زن« وشت ی گانگار تو» زند«می» زنگ«و

   زنـدگی به هـرمـردی به هـر به هـر سکـوت

  ـاهی روی مـتـن سـ  زرد  خـط خـطـی ـهیشـبـ

   مـردی  پـسـر    دل  در ـِدی خـورشـ ـهیشـبـ

   بی اثـر رفـتـی   تـو ـدی،ی تـرسـ  بی اثـر تـو

   بی اثــر مـردی  تـو ـدی،ی خـنـد  بی اثـر تـو

   کــرد  تـقـال  نـفـر ـکی   غــزل از ابـتـدای

  مردی... که بی خبر... نجایکه همِت قِ  لِ  ا 
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 ...غزل 

  ...نگاه 

  ...آفتاب ... سکوت 

  ...تو ... پنجره 

  درهم شکسته شاعرتو !نثرنیست، نه! نه

   بخـار شـده  بـارهـا در آفـتـاب غـزل

   به خاطر تو  فـقط و بـاز گـریـه نموده

   بدرقه اش کـسی نیامـده هـرگـز بـرای

  !فـر تو پشت خودش مسا  ریخته و آب

   افتاده  راه  بی ریشه نگـاه کـن که چه

   طـوفان، گل مهاجر تو  خـالف حـرکت

   تـاریک است   پنهان ماه  نیمه اگـر چه

   ظاهـر تو  وسوسه انگـیز بوده هـمیشه

  شهاب سوخته دل به هر دری زده است

   از مجاور تـو  روزی مگـرعـبور کـند

� � �  

  تند خود هس   در جستجـوی  پلیسـها همه

  !! گم شدست خیابان درون عابر تو که
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 و می رود... و می رود ... مرد می رود 

  !!!ک دوچرخه می شودی سوار بعد هم
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 ! قشنگی است  زن فکر راه راه

   قـشنگی است و عـشـق اشتباه

   شـعـرت  دفـتـر هی شـبـ مـرگـی

   قـشـنگـی اسـت اهی سـ نـدهیآ

   نـدارم   سـقـوط  جـرأت  مـن

  ـر چـند زن گناه قـشنگی استه

  ر پشت پنجره نسبی استیتصو

   اسـت   قـشـنگی   نگـاه ـدهیـیزا

  »!کدام اوج؟! کدام قله؟«! شاعر

  !ست راه قشنگی استیقدری با

   هست   پنجـره ای  شهین همییپا

   است  قـشنگی   شهـر ماه باالی
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 !!!اشکال وزنی از شعر فروغ است که به من ربطی ندارد* 

  ه می کردمی گر ـنگـلی از دودان جیمـ

  ه می کردمیصدا، صدای خودم بود گر

  »گر نمی توانستمی د نـمی تـوانـسـتم« 

  ه می کردمی گر  مـسـدود  جـاده انیمـ

  د می مردمینکه شعر به تو می رسیهم

  ه می کردمیگر...نکه اسم شما زود یهم

  ...ه مـ یشب                                       
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  لروز اوّ                                      

   مرد تیر خورده برولةشبیه هرو

  میان دندانهايِ  به هم فشرده برو

  به روزنامه بگو كه درشت بنویسد

  !برو... درست صفحه اوّل كه مرد مُرده

  و فكر كن كه تو متني بدون تاویلي

  به سطرهاي به ابهام دل سپرده برو

  !رِ در تازیانه مستتريبزن به دخت

  و روي ـگُرده برو... بگو كه اشهد ان ال

  گرفته آتش ، آتش گرفته بود آتش

  به آنطرف كه مرا بعد باد برده برو

  من ترا نمي گنجم! چه نظم مسخره اي 

  !!...دِبرو... اگر كه خالي باشم اگر كه ُپر

  

  مروز دوّ

  از همینجا مي افتد پایین تر

  هواپیمایي

  ا كشف كردكه جاذبه ر

  چترهاي نجات

  نمي دهد مرا
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  بچه هایي در مغزم جیغ مي كشند

  كسي

  جیر

  جیر

  جیر

  ناخنهایش را روي شیشه مي كشد

  من بال چپم آتش

  گرفته

  یقه ام را ول نمي كند كه بیفتم

  بغل جادوگري

  كه مي خواهد به دختري فرضي

  تجاوز كند

  ما

  از چند قطره خون پایین افتادیم

  از اینجاتر

  ...نفجر مي شودچیزي م

  

  مروز سوّ

  

  هر چند كه نفرت تو ابراز نشد
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  جز با من ، با كسي هماواز نشد

  دیوار و در و ستاره و من دیدیم

  یك شب چمدان بسته شد و باز نشد

  

  روز چهارم

  چشمهاي من فقط نگاه مي كند به هیچكس

  باز مي شود

  قفل سامسونت ، سپس

  پاره مي شود كتابهاي مرد در دهان جوي آب

  بچه اي درست گوشه پیاده رو

  شاش مي كند

  مرد ، زن ، دوباره مرد،زن ، دوباره مرد،زن

  انتخاب ، انتخاب ، انتخاب

  پاره مي شود

  روزهاي مرد از میان پیرهن

  :...راستي سؤال

  پاره مي شود جواب

  در دهان نیمه باز كودكي كه شاش مي كند

  بر گذشته اي كه نیست

  قفل سامسونت
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  ...ون آنكه اسلحه گلوله اي درون مغز مردبسته مي شود بد

  !ایست

  

  روز پنجم

  »صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را«

  !تو هم عزیز دل من گرفته اي ما را

  »شكر فروش كه عمرش دراز باد چرا«

  !نمي فروشد چیزي به جز لب سارا؟

  چنان گلي و چنان گلتر از خودت هستي

  »كه پرسشي نكني عندلیب شیدا را«

  » و لطف توان كرد صید اهل نظربه خلق«

  !!ا را مهیا كن چایي و متكّ! بدو

  بگو كجاي دل بي امید دفن كنم

  »سهي قدان سیه چشم ماه سیما را«

  »چو با حبیب نشیني و باده پیمایي«

  رهابكن ما را! نه... بگو سالمتي ِ

  »جز اینقدر نتوان گفت در جمال تو عیب« 

  !كه درس مي دهي از زشتیت هیوال را

  

  »در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ«
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  غزل عوض بكند واژه هاي تنها را

  

  روز ششم

  كه عاشقم نشوید... قسم به گریه و ماتم

  كه عاشقم نشوید... به دوست داشتن غم

ا به سطح سیبي سرخ   به دست خواهش حّو

  كه عاشقم نشوید... به عمق گریه آدم

□ □ □  

  به یك نگاه من ، كار دست خود دادید

  !گر سه بار نگفتم كه عاشقم نشویدم

  كه چه تنگ است من دلم یا تو... نمي رود

  بگیر وبرو!! جلو هي نیا ! عقب نایست 

  عقب مانده اي از آینه ات! عقب نایست 

  تبر نشسته به اعماق قدمت تنه ات

  باز تویي... كه در بسته باز ! جلو نیا 

  !!برگرد، از عقب جلویي ! كدام رفتن ؟

  شده عشق بازي من و توچقدر ترش 

  !الو! موبایل زنگ زده روي كاِر آه

  درست آن طرِف دست حادثه برگرد

  برگرد...سه...دو...یك...سفینه بي ارزش كه
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  تو هم شبیه مني از خودت دوباره شدي

  تو یك غزل بودي مثل هیچ پاره شدي

  هالل الغر بودم كه ماه تو باشم

  تو چشمكي زدي و پشت من ستاره شدي

   گزاره تك وجهي خودت هستيتو آن

  كه در تمامي تاویلها اشاره شدي

  !!ولي بعد مرگ نامه بده! برو بمیر

  ...مرا كنار همین قرنها ادامه بده

  

  روز هفتم

  اینجا آخر خّط است

  گوشه پیاده رویي كه پاره شده

  ...دِبرو

  سقوط چیزي نیست

فاق بیفتد   كه در مخاطب اّت

  هواپیماها

  !ند؟چند گریه عاشق نمي شو

  چمداني

  ...كه لباسهاي زیرت را قایم كرده است

  ...دِبرو
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  حافظ از كوههاي راكي

  خودش را به باال پرت كرده است

  قفل سامسونت رابشكن

  :اینجا آخر خّط است

  بدون بال از این بیتها پریده شدم

  میان تلویزیوني كه نیست دیده شدم

  به سمت پوچي ، از داخل لبان خدا

  ت كشیده شدمشبیه سیگاري بي جه

  علي و احمد و افشین و كاوه و سهراب

  پري و آمنه و عفـّت و فریده شدم

  تظاهرات شدم آنطرفتر از هر مرز

  ↓درست روي درخت كسي رسیده شدم

  كه داشت آب به رؤیاي كودكي مي داد

  و كال چیده شدم... عقب عقب برگشتم

  و طاقباز در آنسوي واژه ها مردم

  ه شدممیان اخباِر هفت شب شنید

  ادامه دادم تا برفكي كه چتر نداشت

  !برگزیده شدم...براي بودن ، ماندن كه

  

  و مات شد شیطان... خدا وزیر خودش را
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  !ریده شدم...انگار آـفَ...درست ساعِت 
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  شد  باران  آنکـه می تـقـد  شـعرم تـمام

   شد ابانی خـ  نی تنها تر  فاتح کسـی که

  !ردن سگش به بهشت خدا شرف دایزم

  ل سـقوط انسان شدی دل اگــر کـه عـشق

   بـرسـد  تـا ـدیـد و دویـد و بـاز دویدو

  ان شدی پاد و خود مرد خطّیبه زن رس

  زنی به چشم پر از انتظار من زل زد

  ن خـود هراسان شدیافه غـمگـیو از ق

  ه نمودینکه نشست وگریه همومرد قصّ

  مان شدیپش... نکه مرد شده تا ترا یازا

  دیـی می زا  که تا ابدالـدّهـر بچـّهو زن 

   نان شد  ومرد که وسط سفره تکـّه ای

  ـدی دنبال آنچـه زن نام و مرد رفـت به

  ر باران شدیک شعر تیو زن در آخر 



 فرشته ها خود کشی کردند

  و دستمال كثیفي كه روي میز شب است

   از این سرنگها عقب است،هنوز دكتر

  هنوز قطره قطره به مرد مي ریزد

   مضطرب استو یك عالمت بي ربط سخت

  !تو مي كني یا من ؟! سؤال؟ بعد تعّجب

   صفر نیمه شب است،درست عقربه بر صفر

  ...پایینتر! نه!نه... شروع درد همینجاست

  !تمام گریه تاریخ از همین عصب است

  ...نمي رسد كه بمیرد هرآنچه مي دود و

  اگرچه فاصله تیغ و مرد یك وجب است

  توخالصه من یك سه نقطه است به ! ببین

  »!چقدر این آقا بي حیا و بي ادب است« -                 

   سه نقطه سوراخ، دكتر ،سرنگ خالي 

  كنار عكس زني كه بدون چشم ولب است



 فرشته ها خود کشی کردند

  فکر ظاهر است  نه همی آ  که ن روزهایا

  ست کافراستیهرکس که گفته است خدا ن

   خـوب  مـردمـان ـنی ا ـافـهی قـ  ـدنی د  بـا

  ـرد کـه گـنـدم مقّصر است ک  قـبـول  ـدیبـا

   پشت سرت راه می رود  که ه ایی سا آن

  گرگی مخوف در کت و شلوار عابر است

   دل اعـتماد کـن  به  زمـانه ـنیکمتـر در ا

  وقتی گرسنه ماند به هر کار حاضر است

   می زند  حـرف  برای خودش شاعر فقط

  پـنجـره سـت  اتـاق فقط عـکـس در گـوشـه

  می کـه داشت  قـشـنگی  غـروب و  جـاده آن

   در ذهن شاعـر است  فـاصـلـه  نماد حـاال

   پـوچ  نـو بـهـار   آمـدن ـار،ی د ـنیدر ا

   مـهـاجـر است  رفـتـن مـرغ ـلی دلـ تـنهـا
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   مـی شـود ـکی قـطـار فـاجـعـه نـزد دارد

   مـسـافـر است  چـمـدان  در بمـبـی هـنـوز



 فرشته ها خود کشی کردند

  ]سایه سیاه پدر [ !  طالق مي خواهم-

  ]گریه مادر ! جیغ! [   طالق مي خواهم

  نه مي شود بروم! نه مي توانم باشم

  ]و حركت چمداني مچاله سمت در [ 

  خودت رفتي... برو ویادت باشدخودت:

  ...ویادت باشد كه روزي آه اگر ...برو

  گمشو كثافت هرزه! تو دیو هستي  -                    

  ...  برو سراغ همان زن كه عكسهایش در                   

  ]فوران پرنده توي اطاق ! صداي خون   [ 

  ] چشمهایي تر ،سیلي اندوه ! [ خفه شو:

  قرار بود كه با هم به اوج پر بكشیم -                     

  چه مانده است از آنروز جز گلي پرپر

  ...قرار بود كه پشت و پناه هم باشیم 

  ! ]بعد بوسه خنجر ،صداي اطمینان[ 

  !بس كن!!  از قیافه ات، خوشم نمي آید:

  ...ببند آن دهنت را كه حوصله دیگر

  ]سكوت...رعدوبرق... سایه تردید... سكوت[   

  ↓كجاست آن پسري كه براي یك دختر -                   

  تمام پنجره هاي سپید را مي خواست

  !!احمق خر! خفه شو:... كجاست آن پسري كه



 فرشته ها خود کشی کردند

  ي چروكیده گوشه خودش رفتهزن[ 

  ]    و تكیه داده به دیوارهاي ناباور                     

  دلم به عشق تو هر غصّه را تحّمل كرد -                   

 !بدتر... گذشت روز بد اّما رسید به                        

  صداي خیس كمربند و ناله پاییز   [ 

   بسترو بعد مي پاشد خون به هق هق

  و بعد مي پاشد خون به ذهن گیج غزل

  به سمت هیچ كس و هیچ چیز و هیچ نفر

  ...]صداي زن كه به دستان مرد محكوم است

  ]گریه مادر ! جیغ! [ طالق مي خواهم -                    
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  و بچّـه كه مثال در اطاق خوابیده... 

  ...كنار خیسي بالش كنار یك دفتر



 فرشته ها خود کشی کردند

   احمقانه زیر میز، احمقانه روي میز

   احمقانه تر بگریز،احمقانه صبر بكن 

   احمقانه سبز بهار،احمقانه زیر برف 

   احمقانه تر پاییز،احمقانه تابستان 

  در تمام این ابیات توي پوچ زندگیت

   احمقانه اشك بریز،   احمقانه خنده بكن 

   احمقانه تر از جمع،احمقانه تر از خود

  ثل مرد احمق نیز م،     مثل یك زن احمق 

  وخداي نخ در دست...  شهر خیمه شب بازي

  سیصد و چهار كنیز ،ششصد و چهل برده 

   احمقانه آخر باش،      احمقانه اّول باش                 

   احمقانه هي بستیز،    احمقانه صلح بكن                  

   احمقانه تر عاشق، احمقانه سنگ بشو  

  حمقانه چیزي تیز ا،احمقانه بوي خون 

   احمقانه تر وجدان،     احمقانه حّس گناه                

   احمقانه چشمي هیز،احمقانه لختِ  لخت 

   احمقانه كار و كار،احمقانه هي تكرار 

   احمقانه شهر تمیز،احمقانه شهر كثیف 

  و خداي نخ در دست... شهر خیمه شب بازي



 فرشته ها خود کشی کردند

   شهر مسخره آمیز،خنده تماشاچي 

  !احمقانه وداع: عصر! مقانه سالماح: صبح

   احمق خیال انگیز،احمق كمي جذّاب 

   انتخاب یك سوراخ،بین پوچي و پوچي 

  !احمقانه مرد عزیز! احمقانه عشق من

   زن مساوي مرد است،یك تساوي مضحك 

   زن از احمقي لبریز،مرد از احمقي لبریز

  شاعري كه مي خواهد از خودش فرار كند

  ...از هر آنكه و هر چیزاحمقي كه مي خواهد 

  ونخي كه پاره شده... شهر خیمه شب بازي

   نعش مرد حلق آویز،یك طناب سرگردان 



 فرشته ها خود کشی کردند

 ستیم نـمه...  به جزغم   زیی نماندست چ

  ستی ن مـ مه  ...   دو عالم   از  دلم   گرفته

  ... که داـ خ  بـه  قسم  دارم  دوست تو را

  ستی ن مـ مه  پس از تو خدا هـم اگـر چه

  ــرمی بـمـ  کــه    مـی کـنـم رزوآ   قطفـ

م و   بهشت  پس از آن   ستی ن  مهـم جهـّن

  ! آه... ن یدن به زمـ ش دهـ وقت ران انـهم

  ستی ن  مهـم  آدم  که ا حّو   گفت  خود به

  ــمی بـکـار   هــرزه   علـفهـای  تـا ـایبـ

  ست ی ن   مهم ـمی مر   گلـهای   اگـر مـرگ

  خواهد ای عشقي  ممرگ هم شانس! نیبب

  ستی ن   مهم  جامی از سـم  خوردن فقط

  ست،ی ن  به جز غم، مهم  زیی چ نماندست

  ,ستی ن  مهم  دو عالـم،   از  دلـم گـرفتـه

  ... رمـ بمی،م ـرقصـ ب،م ـوانـخـ ب،م ـانـبم

  . نیست مـهـم مـرایـزي بـیـچ چـر هیـدگ



 فرشته ها خود کشی کردند

  شروع مي شود از اسم گیج من شكها

  بازي میان كودكها شبیه بازيِ  

  االغ مي گوید كه سوار شو آرام

  و باد مي رقصد بر سر مترسكها

  پلنگ صورتي از ماه مي رود باال

  و گربه مي خندد سرد مثل دلقكها

ـَت كجاست؟ له شده اي! سالم موشي   !گوش

  و جمع مي شود از یك جنازه مدركها

زِ  گـَِر عصباني     فرشته غمگین،ُب

  مام شكلكهاو ت... و مرد دیوانه 

  گرچه قابل فرضي! تو بچّه اي یا نه؟

  بدون هر اندازه براي عینكها

  تو ذرّه هاي خودت سـكّه اي كه گِردتري

  كه دفن خواهي شد در گلوي قّلكها

  !كدام سمت جلوست؟! تو از بلوغ دویدي

  كه گم شدي وسط این بزرگ و كوچكها

  االغ مي گوید كه چقدر پیر شدیم

  دبادكهاسقوِط پنج عمودِي با

  پلنگ صورتي و گربه و من و موشي

  !و خودكشي غم انگیز ما عروسكها 



 فرشته ها خود کشی کردند

  دفتر است  مال   خشک شده این چار برگ

   آخـر است   دست  و  قمار من   آخرین !نـه

   

   من را به چاه درد خود انداخت و گذشت-1

   برادر است  خسته  من  با  گفت  هر کس که

   بگذریم  !آه ...  من   به  و  عاشقید  گفتید-2

   است  شرم آور  شما   ماجرای  شرح چون

   توست  بی کسی به خدا سرنوشت«: گفتید-3

   » است  کبـوتـر   عالـم  پـرنده  تنهـا تـرین

  »زندگی کن وخوش باش و دم نزن «: گفتید-4

   بد تر است  از مرگ  من   برای حرفها این

   

   می کـند    جمـع  مـرا   بـرگهـای ســربـاز

  ... است   دیگر  مرد  یک  نوبت  باختیم ما



 فرشته ها خود کشی کردند

  و تلویزیون... و سیم وصل شده بین زن... 

  !و میزگرد براي فواید صابون 

  چقدر سوخت دلت... بیا و قهوه خود را

  و روي دستت پاشید قطره هاي خون

  دلیل منطقي قهوه فحشهایي بود

  كه از دهان تو مي ریخت بر زمین بیرون

   هیچ مي گردندو چند مرد به دنبال

  !میان تلویزیوني میان تلویزیون 

  ...شكوِه ملتقِط گفتمان كه در ژانرِ

  و از نظر مضحك شما ممنون... بله

   میان لبت،ميـَتو الي مبل خودت مي ل

  ! خانم مجنون ،لب ملول لیالست 

  و آب بي انگیزه بدون ابر و چشم

  كه بي جهت مي بارد به خانه حلزون

  گذشته در هر حالتو حال بودي بي هر 

  »اكنون«بودي توي واژه » نون«تو مثل 

  جلوي تو در فلسفه نمي گنجد... عقب

  تو مستقیما رفتي به انتهاي درون

  ومغز... براي شستن تاریخ و دست و پوست

  و غیرممكن بوده ست شستن صابون



 فرشته ها خود کشی کردند

  تالِش موجوِد بعد عكس انسان است

  !كه منقرض شد مثل به دست ما طاعون 

   هاي بدون پیشینهسكوت قارّه

  جزیره هاي بدون كالم نامسكون

  بیا خراب كنیم! به من چه مرگ به من چه

  بدون فلسفه این خانه را ستون به ستون

  و من خودم به شما قول مي دهم من را

  ـ بیفتد زمین به دست جنون! كه شاید ـ آه

  ...ـ كه شا!  كه شاید ـ آه،ـ كه شاید ! كه شاید ـ آه

  !ز و الله گلگون حضور قطعي امرو

  ...حضور قطعي امروز بي خبر از هر

   به خّط سیر قرون،امید به آینده 

  همیشه حق چیزي نیست جز تصّور تو

   سفینه ملعون،سقوط مّریخیها 

  تو ساعتي هستي كه همیشه مي چرخد

  كه تا ابد شده به كارخانه اش مدیون

  و ساعتي با عمر مفیِد در چرخش

  تمام شؤونپابند به ... بدون فكرِ

  كف زیاد همیشه نشانه چیزي است

  ↓شبیه پاك شدن از هزارها میلیون



 فرشته ها خود کشی کردند

  ...هجوم میكروب و ویروس و قارچ و زندگي و

  و حّس پاك شدن از تصوّر قانون

  من مچاله شده زیر واقعّیت پوچ

   آوار توده افیون،رها شدن در

  ِ ترِس از خودم بودن مِن خجالتي

  ... و ...كه هي سه نقطه باشد به جاي 

  شهاب باش نه ماهي به ِگرد زشت زمین

  بحركت از خودت از هر چه مي رود به سكون

  تو مثل یك بازنده به خویش مي ماني

  ...تو باختي در بازي كه با تمام فنون

  ...تو قابل تغییري شبیه چند ژنِ

  خود مني وسط چند خاطره مدفون

  زبان تو فقط از هیچ مشترك بوده

  »عون«و » باف«و » قین«و » عام«فرار كن مثال 

  ویك مستطیل در پایان...و میزگرد... 

  و من كه مي خندم به توهّمي محزون

  و سیم پاره شده زیر پاي بّچه بد...

  ي تلخ تلویزیونو تقال ...میان زن

  جهان سطحي بي محتواي شاِد شاد

  !!جهان بي مضمون... جهان بي آینده 



 فرشته ها خود کشی کردند

  !تقدیم به پرنده ناباورم غزل 

  دخترم غزل: ه همیشه غم تقدیم ب

  »! بابا چرا تو شاعر خوبي نمي شوي؟«  -                    

  هي گریه مي كند وسط دفترم غزل

  ...هي جیغ مي كشد كه به دنیا بیاید از   

  هي مشت مي زند به خودش در سرم غزل

  !همین... ِ مهدي: من از وسط دو نصف شدم  

  و نیمه جدا شده دیگرم غزل

  كه این عمر مانده را!  هیچ ،واه از من نخ

  در انتظار مرگ به سر مي برم غزل

  اصال برو و دختر یك مرد خوب شو

  ! من خرم غزل، لجنم ، گهم ،من احمقم 

  !بد! بابا بدست! بابا ترا كتك زده؟

  !!شاعرم غزل ! ببخش مرا ! دیوانه ام

  چیزي نمانده است برایم بغیر تو 

   غزل آخرم، همیشه غزل ،اوّل غزل 



 فرشته ها خود کشی کردند

  كتاب آشپزي در ادامه یخچال

  !و باز مثل همیشه زِن زِن خوشحال

  و بعد مكث عجیبي شبیه زنگ در

  فِن اشغال... صداي همسایه در تِلِـ 

  صداي آینه در حركت ُرژ و ریمل

  مي كند ترا دنبال... مداد قهوه ايِ

  و ناله كوبلن... صداي حركت سوزن 

  و سیني آشغال... صداي سبزِي خوردن

  داي جاروبرقي كه مي خزد آرامص

   همیشه در هر حال،كه مي مكد بودن را 

  »تسلیم«و توي » دایره قسمت«صداي 

  در ادامه فال» حافظ شیراز«صداي 

  !صداي شستن بشقاب و استكان و ظهر 

  ! حرفهاي چند كانال ،صداي تلویزیون 

  صداي مرِد من با كدام زن بوده

  صداي موي طالیي در امتداد خیال

  اي اندامي كه بدون شك زیباستصد

   صداي ران و بال، سینه،خورشت آلو

  صداي خیس سماور در انتظار مرد

  »...كاشكي كه سؤال... مرد مرا دوست« صداي



 فرشته ها خود کشی کردند

  صداي نامه فرضي به خاله فرضي

  صداي تنهایي كه نمي شود ارسال

  صداي خستگي یك نوار داخل ضبط

  »جاده هاي شمال«و  ...» حمیرا«صداي تلخ 

  ي لخت شدن روي خاطرات مردصدا

  صداي لذّت تكراري حالِل حالل

  صداي هرز ورق خوردن مجّله و بعد

  !صداي عكس هنرپیشه ها به طور مثال 

  صداي چیدن میزي كنار بعدازظهر

   از گالیل و پامچال،صداي گلداني

  صداي آمدن مرد از سر كارش

  ...صداي شوق دویدن براي استقبال
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  امه یخچالكتاب آشپزي در اد

  ِ خوشحال ِ زن و باز مثل همیشه زن

  و لبخندش ...صداي زندگي خوب زن 

  صداي هرچه كه تكرار مي شود هر سال



 فرشته ها خود کشی کردند

 ک عمرغم نمی ارزدیاگرچه عشق به 

  د می لرزدی مثـل ب  تنم دلـم شکـسـته ،

  دیچـیسـرود مرگ در امواج مغز من پ

  !م آخر زدیهمان شـبی که دل تو به سـ

   بودم اورشی همه عمر  که کـبوتری

   پر زد   من  دستهای درست از وسط

  ـمیـا چـقـدر تـنهای خـدا !آه: و گـفـتـم 

  !د،ازآن روزغم به من سر زدیخدا شن

  !م که دوستـت دارم؟ین چگونه بگویبب

  لی به گوش دختر زدیوس... دلش گرفت

   به جا نـمی آورد  خـود را ـنـهیـان آیمـ

  خنجر زدش یرخویانه به تصویو وحش

  غ نصفه را برداشتیک تیو  ...ه کردیوگر

  !ناگهان کسی در زد...وخواست تا که رگش



 فرشته ها خود کشی کردند

   خیابان دقیقه بعد، شاعر دقیقه قبل 

  یعني میان گیجي میدان دقیقه بعد

  یك هیچ چیز بي هیجان بي هر آنچه چیز

  آنگاه آفرینش انسان دقیقه بعد

  فسیل خشك شده از گذشته اش: یك زن

  مداوم باران دقیقه بعددر چِك چِك 

  در انحناي خیس زمان جابجا شدن

  لبخند به غرور درختان دقیقه بعد

  نوشابه سیاه كه سر مي كشد ترا

  ↓از لحظه هاي شاعر بي جان دقیقه بعد

  آغاز مي شود وسط ساعت خودش

  پایان دقیقه بعد: چرخش به صفر عقربه 

  و گریه هاي كودك عریان دقیقه قبل

  ریان دقیقه بعدانسان بي تفاوت ع

  حوّا هواي سیب نموده گناه كن

  آسوده از سیاهي شیطان دقیقه بعد

  »قبل«از آن دقیقه ،بي معنیست دیگر 

  »بعد«از آن دقیقه ،بي معنیست دیگر 
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 دی خواب  زن  مثـل  و مـرد  شد دهیپتو کش

  دی خواب  شـدن  رهـا  سی خـ  لحظـه ـانیم

  میفتمافقط فرو ر...فرو...که...کمک...فرو

  دی در لجن خواب  و بعد  شد   خسته  مرد  و

   برداشت  را  اطاق   خون   قرمزی  و بعد

  دی خـواب رهـنی پـ  دو  کنـار  درد صـدای

  ...دیوعشق خسته شد از بس که گفت ما با

  دی خواب  کـنار تـن ـانی پا  در  شـد مچـالـه

  دی دلش لرز   زن  شد آرام،  بسته دو چشم

  دیرًا خوابـ و ظاه  ...یـن  مگر تو عاشق او 

   لحظه کودک من   فقط چند   نخواب، بمان،

  دی خواب   در کـفن ه قصّ ـنی ا  آخر دی با که

  ستینکه مرد گری، هم»پرده رها شد«نکه یهم

  ↓د ینکه زن خوابی قرمزی خون هم نکهیهم

  شـده ام  گـم  کـودکـی  هـمـه عــروسکـم

  دی خواب  مـن سـتهای د    وسـط  در   درسـت               
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  و جام شراب را برداشت...دلش گرفت 

  ↓ طناب را برداشت، عاشق شد ،و مست شد 

  چرا؟: و مُرد مثل كسي كه سؤال كرد 

  و بعد گوركن آمد جواب را برداشت

  ...و قرص ماه تو و قرصهاي زردي كه 

  و لیوان آب را برداشت ...فقط گریست 

  ...ِ است شك بینخو... ِ  همینكه خواست كه شك بین

   انتخاب را برداشت،خدا همان لحظه 

  و فكر كرد به عشقي كه داشت یا كه نداشت

  ِ زن تختخواب را برداشت و از اطاق

  و خواست تا كه خودش را دوباره پاك كند

  غزل تمام شد و آفتابه را برداشت
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  نگاه كن به خودت روي سمت تخته سیاه

  !نگاه كن به زِن یك دقیقه از اشباح

  جنون گرفته اي از مي توانیم عاشق

  جنون گرفته اي از هي نگاه كن به ماه

  و ماه نیست فقط دختریست نیمه تمام

  »آه«آمده و مي رود به سمت » تو«كه از 

  نه اینكه من گولت زد تو گول خورده شدي

  !روباه...الف...ِب...ِو...نه اینكه حیله فقط رِ

  بخواب دختر بي كامپیوتري و حال

  بودي چقدر بي ناگاه» قبال«چقدر 

  چقدر در وسط زن محاصره شده اي

   از رسیدِن به سیاه،چقدر مي ترسي 

  چقدر صندلیت مثل قبل گم شده است

  ↓كوتاه! نه...  چقدر و چقدر،چقدر بعد 

  بشو درازترین لحظه قشنِگ بدِ

  !دراِز پاِك دراِز كشیده به گناه 

  مرا پنیر شبیهي كه قهوه مي موشي

  ج هیچي كه هیچ وقت بخواهمرا تهیّ

  هنوز زندانم كه پس از درون من 

  تمام زندگیت ممكن است راه و راه
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  شبیه دیدن مي ماني اي همیشه دور

  ِ تبدیل مي شود به نگاه شبیه دیدن

  سالم دانشجوي عزیز باور كن

  برادران و چاه... كه مي توانم باشم

  و لیلي و مجنون...كه مي توانم باشم

  و مات بودِن شاه...اشمكه مي توانم ب

  فاق همین بود قبل دیدن ماهـّو ات

  !ِ بي ناگاه ِ زنجیره اي جهاِن ممكن
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  تبر  از ضربه  پس  است  رفته بر من چه

   دگر ـسـتمی ن  خـودم  کـه  می کـنم احسـاس

  از من چه مانده است از آن تک درخت باغ

   در بدر  روح کی   شکسته و  دل کیجز 

   کـن  نگاه دی،یر رسی د  چـه !ـزم شکـنیه

   تـو زودتـر   از  مـرا  است   شکـسته دختـر

   بـود سـتادهی ا   بـاد   در مقـابل   کـه ســروی

   بی خطـر تی کـبـر  شـده  کـن،  نگـاه حـاال

  دی سپـ  و   الغـر  تـنی  و   قهـوه ای  مـوی با

   در  بـدون   اطـاقی هی شـبـ   جـعـبه ای  در

   اطاق را  نی ا  به خدا  تو را ! رهگـذر ای

   بخـر  در شعـرها  زده خی   که از دختـری

   مـرا  کـن  دود  من و  مغز   به  بزن آتـش

   بـبـر  را   بـاغ    خـاطـره   ـادهـامی  از
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  »از در در آمدي و من از خود بدر شدم«

  رفتم كنار پنجره و یك نفر شدم

  ي خبر» ِ خ«گوش به شاید ،گوشت،هي گوش

  »صاحب خبر بیامد و من بي خبر شدم«

  هي آب مي شدم وسط برگهاي تو 

  »مهرم به جان رسید و به عّیوق بر شدم«

ت رفتن به پیش دوست«   »دستم نداد قّو

  اسپرمهاي بي سر و پاي پسر شدم

  مي خواستم نگاه كنم تا تب سقوط

  » بدیدم و مشتاقتر شدم،ساكن شود «

  او هست گرچه نیستهر آنچه كه ... كه... كه... تا كه

  »از پاي تا به سر همه سمع و بصر شدم«

  و در چشم مانده است... از چشم مي رود كه

  »كاوّل نظر به دیدن او دیده ور شدم«

  »بیزارم از وفاي تو یك روز و یك زمان«

  جز هیچ چیز محض هر آنچه اگر شدم

  ↓من خودم!  چه صیّاد؟،اصال كدام صید 

  »شدممن خویشتن اسیر كمند نظر «

  حاال غروب سرخ من و آفتاب تو

  »اكسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم«
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 ! شبـی؟  کـدام  ساکـن ... سـیّاره ؟  کـدام

  !! وجبـی  یک پری!  کوچـولو، نه پرنده

   به جلو دست مرگ منتظر ست  کن نگاه

  ! عـقـبـی   دریچـه  از  کـنیـم  فـرار بـیـا

  ... خـدا!عشق من، نه! سالم دختر زیبا، نه

  ! بی ادبـی؟   بدون   بخوانم  چگونه   را تو

  اگر چه پاکی این عشق در مخاطره است

  !چه لبی! چه سینه ای! چه چشمهای قشنگی

  نمی گنجی  لطیف که در این غزل  چنان

   حلبـی  قوطی  توی  کاشته ام   کـه !گلی

   پایـان   نقطـه بـه  من،   غـم  بازوان  بـه

   هنـوز مضطـربی ه نماند  هیچ اگـر چـه

   شعر  بود و دوباره خلسه  تو  یاد دوباره

  !خنده ای عصبی!  بیت تبسّم، نه و هفت



 فرشته ها خود کشی کردند

  و مرد كیفش را از كنار خود برداشت...

  ↓و مرد كیفش را روي پاي خویش گذاشت

   پول شمرد،و مرد كیفش را باز كرد 

  ↓و مرد كیفش را بست پولها را برد

  ندیدگذاشت تويِ جیب چپش به خود خ

  ↓و بعد یك تاكسي را جلوي چشمش دید

  سوار شد كیفش را گذاشت بر پایش 

  ↓نگاه كرد به ساعت به عقربه هایش

   باز گذاشت،و مرد كیفش را باز كرد 

  ↓و مرد اسلحه را از درون آن برداشت

  و مرد كیفش را بست بعد با خنده

  ...یكـّت شلـّبدون عل

  ↓سمت راننده

  ر خود برداشتو مرد كیفش را از كنا ...

  ↓و مرد اسلحه اش را كنار مرده گذاشت

  !رسید... و رفت تا به خیابان دیگري كه

  ↓و بعد یك تاكسي را جلوي چشمش دید
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  ...اگر مي رفت... اگر: تو آمدي كه بگویي

  !تو آمدي و كسي داشت سمت در مي رفت

  تو آمدي و چنان زل زدي به پوچي من

  !!تكه داشت حوصله انتظار سر مي رف

  ↓تو آمدي و كسي گوشه غزل هي با

  ردیف و قافیه هایي عجیب ور مي رفت

  تو آمدي ، كلماتي كه مرد ساخته بود

  شبیه صابون ، از دست شعر در مي رفت

  بیشتر پشیمان بود... از اینكه آمده تا

  !هرچه بیشتر مي رفت... از اینكه آمده تا

  ↓ولي... اشاره كرد خدا سمت پرتگاه 

  !وتو این حرفها مگر مي رفت. ..به گوش من

� � �  

  !به گریه افتادي... تو آمدي كه بگویي

  و پشت پنجره انگار یك نفر مي رفت
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   آوردم كه تر قبول كني،دو چشم تر

  ! اگر قبول كني،دلي شكسته برایت 

  باد: به جاي اسم فرستنده مي نویسم 

  ! این پسر قبول كني ، از ،كه شرم داري

  اي هیچ من باشدنه اینكه خانه تو ج

  كه راضیم فقط از پشت در قبول كني

  غرور هست و خدا هست و گریه اي هم هست 

  ! اگر بیشتر قبول كني،و این ترانه 

   بماني و بعد،چه مي شود كه بگویم بمان 

   قبول كني،بگویمت كه مرا هم ببر 

   هر جور،شب وصال قشنگست با شما 

ي وقت سحر قبول كني   !!اگر كه حّت

  در انتظار توام!  قیمت عشقت دلم به

  كه این معامله را با ضرر قبول كني

  همیشه در قفس چشمهات خواهم ماند

  اگر پرنده بي بال و پر قبول كني

  براي گفتنِ از تو غزل مجال كمیست

   این مختصر قبول كني،امیدوارم 
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  »خاروهواپیمای س« قصیده 

  پدر گرفته در آغـوش نعـش خواهر را

  بـه پا  می کنـد سـماور راو مـادرم که 

  قصیده می دود از هی اطاق خود بیرون

  کـه خـط خـطی بکند زنـدگی دفتر را

  کـالغ آمـده از انـتـهـای هـر  پایـیـز

  کـه  لکّـه دار کنـد  دامـن کبـوتـر را

  ...نگاه کن همه جا شکلـهای هنـدسی ِ

  نگـاه کـن،  این  بی قّصـه مـصـور را

  نه به هم فرو رفتیمنگـاه کن که چگـو

  و یک سـه نقطه و سر را... نگاه کن پا 

  تـو گـیـجی انـسـان  بـدون تـاریـخی

  که خود کشی کرده خویش زود باور را

  تو کوثری که به این لحن شستشو دادی

  بـمعـنـیاندی  این  واژه های  ابـتـر را

  می شوید! تـو ابتری و زبان زنده است

  !!ام کـوثـر را ه  واژه تـمـژبـه واژه وا

  تـو یک دریچـه محضی بـدون آگاهی

  که پاره می کنی ازهیچ خویش مصدر را
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  هستی که درمقابل توست» همه«توروح آن 

  !را » هر« کـه خـود کشی کرده استـعـاره 

  پـدر گـرفتـه در آغـوش نعـش مـادر را

  و خـواهـرم که بـه پـا می کند سماور را

  ی زمـانپـدر سکـوت فعـلی است ماورا

  کـه مـعنـیش کـرده  مـفـرد مـذکـر را

  پدر نشسـتن آبی است روی  بعد از ظهر

  !کـه تـازه تـر  بکنـد کاکـتـوس پرپر را 

  بـدون فـرم، فقـط ساختـاری از عـضلـه

   تـاویـل گـنـگ پـیـکـر را،کـلـیـد داده

   ضرب وبا سکوت ومکث» ِر« »ِد« »ِپ«: پدر

  وچـکی مادر راکـه  نـاپـدیـد کـنـد  ک

  پـدر فـرشـتـه مـرگ است بـر فـراز من

  !را » بدتر« پـدر شکـستـه بی ساخـتـار 

  وخودش...پدرفقط پارادوکسی است بین خود

  !!کـه سـبـز آبی شـد بحـر زرد احمـر را

  پـدر گـرفتـه در آغـوش نعـش دختر را

  و مـادرم کـه بـه پـا می کنـد سمـاور را

  الی از خیس استو مادرم که فقط دستم

  کـه  پـاک  می کـنـد  آیـینـه مکـدر را
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  همیشـه است همیشـه، همیشـه تکراری

  1»همیشه می شوید، این خانه مکدر را« 

  تالش می کند این شعر را عوض بکند

  !عوض کنددر و دیوار و سقف وپنجره را 

   دلش–!  آه–دلش به کنج قفس خو نموده

  ز پَـر راکه رو بـه راه کنـد بالشی پـُر ا

  کـه در مقـابـل طـوفانی ایستـاده دلـش

  ی سنـگـهای مـرمـر راـّکـه بشکنـد حت

  شبیـه شاعر بی مطلع پر از ترسی است

   بیـت های  آخـر را،کـه ابتـدا  گـفتـه

  اطـاق مانـده بـه دیدار نعـش مادر را

  کسی نمانـده به پا سازد این سماور را

   است»میم«لوکوموتیوترین لحظه جهان 

   در جسم خویش دختـر را،که آفـریده

  دو بطر ویسکی، یک قوطی پر از ودکا

  کـه مست می کند ایـن خانه محّقر را

  کنـار کامپـیـوتر مثل هیـچ می رقـصد

  و مشت می زند از زور دلخوشی در را

  تمام زندگیش قرصهای مشکوکی است
                                                 

  . خروج از وزن تعمدی است-  1
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  خوب دیگر را» میم«که می تکاند یک 

   می کـنـد آرامکنـار یک تلفـن گریـه

  !که خر کند مثل خر جهانی از خر را 

  تنش تجسّم ترکیب خواهش ولجن است

  کـه بعد می پـوشد جامه ای  معطـر را

  اومست است...به اوچه فلسفه وعشق وفقر و

  !کـه کـش دهـد رویـای سیاه کشور را

  گرفته است به دستـان خـویش مادر را

ـّه ای کـه بـه پا می کند سماور    راو بچ

  وهیچ وهیچ وهیچ ...وهیچ و...وهیچ...منم

  کـه گیج می چـرخم هیـچ گریه آور را

  و چرا؟... که اعتراض کنم که چرا، چرا 

  عـوض کنم بی منظور و قصد محور را

  کـه بـاد بشکنـد و در اجاق شب ریزد

  اگـر کـه خـم  نکنـد شاخـه تنـاور را

  وفکرهیچ آینده» تر«است چشم » بس«

  !را » بسـتـر« خداونـدگـار و آفـریـد 

  تـو باخـتی همـه دست های  بازی را

  بگـیر با هیجـان دست های  دلـبـر را

  



 فرشته ها خود کشی کردند

  فقـط به لحـظه اکنون فرو برو، به فرو

نـده مـقـّدر راوقـبـول  کـن غـم     آیـ

  فـرار کن بـه همیـن چاه بدتر از چاله

  ـور بـا اشـکت حجـم دیـده تر رابش

  آن نواده عصیانمنـم !  خدا کجاست؟

  !بگو که قطع کند این درخت بی بر را

  گیرم منم که به هیچ مي! خدا کجاست؟

  بهشت و دوزخ موعود روز محشر را

  کجاست معنی یکسان و اصلی کلمات

  چگـونـه درک کنـم  واژه ستـمگـر را

  کدام حرکت و احساس کامال قطعی است

  ؟... کدام بـدتر را،کـدام تـاویـل از تـو

  رفتـه در آغوش نعـش مـادر راپـدر گ

  !پـدر گرفتـه در آغوش نعش کشور را

  نخواسته ست کسی تا ته خودش برسد

  ر  را ایـن  جــاده  مـدوّ،و  آفــریـده 

  هـزار سـال گـذشـتـه از  آخـر بـازی

  ...کسی نمی کشد افسوس سوت داور را



 فرشته ها خود کشی کردند

  »connect«   

  

  !چطور؟! نه... امدم یا نیو بعد من که به دن

  ن آخـوری در هـم ! آخ  شـدم  بـزرگ و مـن

  دمیی زا  گـاو  گـفـت  خـودش  بـه و مـادرم

  ↓ پـُر   گـاو گـاهی  بگـاگـاه  مـن کـه  و گـاه

   به من درس مردگی می داد  از آنچه شـدم

   شُر شُر  روی خود فقط از آنچـه ابـر شـدم

   که بر می گشت  مثـل سر کوچه ای بلـوغ

   بـا چـادر ِهی شـب ـد بـر چشـمم ش ـدهیکـشـ

   به راه افـتاد  ـمی و پـوچـ   شـدم و قـهـرمان

  نی سوار موتـوریریو ش...  دست   به گـلی

مـه عاشق شدم   و   من که نه! نه...  بی مقـّد

   ببـُر  گفت  کن همانکه   رها هـمانکه گفت

  ...من...من...من...که...که...تر من که...تـ...سالم دختـ

  !ه شدم مثـل بچه لوس و نـُـنُریه گرو من ک

  !ن زن بودی بب ...زن ...  رفت   زن  و... و زن نماند 

  آجـر و آجـر: واری د  که  سنگ  که و من

  !نرفت...چ مرد فرو رفت،رفت،رفتیو ه

  !باخت عـاشق آماتـور... ن یو اشـتـباه هم



 فرشته ها خود کشی کردند

  !عنی چه؟ی... بی که قلب یز عجیو بعد چ

  ... زن که با انُبر و...ده شد از روحمیکش

  زنبودیچ چیه...از چه...و من که سوختم از

  !و من که تب شدم و تب که کردم و گـُرگـُر

   پرت شدند   واژه هـام  و  شـدم ورق ورق

  ↓و بعد کّل دکور... و من که باختم از خود 

  شدم!! پست مدرن! ـّاتِی شـدم، شبحـ عـوض

   ! ...O behind the doorچ یچ سرهینقاب ه

   خـودم ـچی پـ ـفـاقـّ در ات  کـه فـاق اتـّو

running withoutدن جلوی پشت سوسوری رس  

 We liveبرگرد نـرو... ِا ... ِا ... کدفـ ی  نهمهی ا   

 ...We hate مرگ ، خدا، مرگ بر ،  ...↓But I love your  

   فـقـط   پـرنـده   تـا  دو ـهی شـبـ   پـرنـده  تـا دو

   خوردم سُرWith the gameاز ارتفاع غزل 

  ...ا ی... ا ی بـودم و   که ـای شـدم   مـرگ و بعـد

  ... که  و بعـد هـم

  ! دکـتـر؟  می کنی  گـوش ! الـو-                    

  

www.maniha.com 

  


