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:هانمايه ی نام

جريده 

رگبار 

رقص در جای خالی بودا 

شهريور 

زيرنويسِ ساعتِ پنج 

ساعت 

پرده خوانی تهران 

؟ در فرودگاه کدام گريه کشته شدم

به شهادت آهو 

ِگتر تا تِه اروند 

دانشگاه تهران 

روبان بسته ايم تا راهبندان کوچه سبز بماند 

معّرق 

طول موج 
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پرده ی سهراب اعرابی 

کوری 

ويرانی 

خط

پيش درآمِد هجرانی 

گريه 

َلمحه 

هارمونی 

ُخمارخانه ی نی بند 

ُسکر

عاشقانه ی ليوان 

مانداال 

يا ُمجيب 

دختری که روی نفت خوابيده 

بنِد ليال 

تحّصن 

الله زار 
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بياتِ ُترک 

در من يکی صدای تو مانده ست خونی ميان نی 

چمدان الاليیِ 

) يک ( شمس العماره 

) دو ( شمس العماره 

چهار منظره از يک پرتقالِ خلوت بود 

دريا همان دری ست که می آيد 

جيک جيک 

زيباتر از فلز شده ام 

...تسبيح سومری

عاشقانه ی عرفات 

آب ِشطح

ندا 

پاره های کوتاه 
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جريده 

سرسامِ  کدام سلسله در من،،باز

سرداب و سردخانه و سوگ است؟

کدام بزنگاه؟

دوباره نستعليق،

!ستدعوت به مراسم گردن زنی

ايم ، ُجرمدر اين جريده، تا ابد

ی تدفين هنوز،و اين خطابه

ی طاهاستپر از خرابه

ست باز، خاوران، خونی

َو در بلندیِ  تهرانِ  بادگير 

!به هر گداری زدم ، گروگان بود

کدام بزنگاه؟

اينجا که بی هوای تو بايد

!شب را تکه تکه آتش زد

ی متروک،وقتی از آن کتيبه

آيد نوحه میتنها صدای
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صدای داربست آنهمه اعدام،

ی آن پشت بام اهللا و اکبر شکسته

!ايمو ما که در اين شعر، محرمانه ، تحريم

حاال که شرط گريه بر سر اين قبر هم ُشرطه است،

بری؟ات را کدام شام غريبان میديگر شمع

حاال که سردخانه هم به خانه نيامد، بگو 

بيابان است؟هامان کجای اين جنازه

انگار، در استخوان ساعت، چيزی شکسته است 

گذرد که اين زمان نمی

گيرم دست خانه را که می

ست مرکز جهان، خالی

ات کجای جهان بود؟ که سرخرگ اين اتاق،کروکی

هنوز، ... کفن بی/ بدون وطن / بدون تن 

!ستدر انتظار آخر بازی

!بس کن

.بی خيال
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رفتم 
ی آخربدون پرده

از چترم لکه لکه خون آمدبعد،
سينما تهرانَو

جان داد و تعزيه شد

رگبار 

جز جمهوریِ  صدای تو در من،

!حرفی نمانده است رفيق، برادر، وطن

!بی خيال 

يک روز 

همه با هم می رويم تهِ  آب 

ديگر دلم فقط برای موشک های کاغذی تنگ است 

" جريانِ  باد را پذيرفتن " 

َو اين که تکه تکه های تو در من

!شبيهِ  ماهیِ  مرده شناور است

از انگشت های من،
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خون می آيدوقتِ  نوشتن

وقتِ  باد،

حرام، می پرسمساعتاز 

عقربه هامان کجاست؟

پرچم،

سيب و صدا و سايه و سّلول،

پس لحظه ی ُحلول،

کی تکان بخورد؟

گاهی برای رهاشدن از سنگ 

بايد فقط به حاشيه ی رود رفت

دريا،َو با شکستن صدای اينهمه

.کم کم به استکان برگشت

!بايد در پوست، خون درست کنيم

شايد چهارراه ، منتظر مرگِ  ماست 

!که شاتِ  آخر، هميشه رگبار است



13 

 

*رقص در جای خالی بودا 

موذّ نِ  َاصواتبه روزِ  بیعادت می کنم 

َو يادم می رود حروفی را

بيرونِ  انفيه دان ها گذاشته ام

،يادم می رود زنی

در عکس های قهوه ای اش قوز کرده بود

تا با قوسِ  رودخانه ها، يکی بشود

،اينجا، گاهی گياه، نرم

از ضلع های فلسفه رد می شود

که نقره ها ديگر،

در بادگيرِ  پير نريزند

تا درهای يزد را

، بيرون نياورماز خاک های آبی شان

ست" قهوه ای " چقدر هوا 

شبيهِ  مردی که نامِ  رنگ اش را پرسيده بود

شبيه شعری که سينمايش سال هاست 

هميشه برف نشان می دهد
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عادت می کنم به روزِ  بی موذنِ  اصوات

،َو پشت هر لنجی، پارگیِ  رود

.دورترم می کند

_______________________________________

 فيلمنامه ای از محسن مخملباف * 
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عادت می کنم به روزِ  بی موذنِ  اصوات

،َو پشت هر لنجی، پارگیِ  رود

.دورترم می کند

_______________________________________

 فيلمنامه ای از محسن مخملباف * 
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شهريور 

، بيرون بريزد از َدردم بگذار سيل

و تّکه های تو تقويم ام را شرجی کند

من که نمی توانم از حباب اين فرشته های مدّور بگذرم 

و مرگِ  شهريور،

درعشق و قتل عام نباشم

.هران ، يعنی لبخندهای من زخم استت
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زيرنويسِ  ساعتِ  پنج 

!از قيچی قوی ترم

وقتی که گربه های ماده حرکت می کنند،

نياز مهم تری به حس کردن، به دست، پوست، نوشتن، 

احساس می کنم                                                           

مربع ها را برمی دارم در هوای آزاد می گذارم 

که مطمئن شوم چيزی

!روی مرا نپوشانده ست

آرام و خواب ديده گره خورده ام 

پيچيده ام به شاخه ی طوبا که ماه سرزده را آرزو کنم 

شب را بر ساعتی نشانده ام که بچرخد 

و سمت تاريک مرا نشان بدهد 

ره های بی شمار، نگاهم در قلکی پر از صدای داي

صدای دايره های بی شمار، 

افتاده ست 

همين که آمديم ديگر غلط ننويسيم 

برای هميشه اشتباه شديم 
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و روز، دور چهار پنجره ی لخت، پيچيده شد

بيشتر از تمام اتاق هايی که سرزده رفتند 

!خالی، همين

!من ام که نمی شد روی مدادهايم پرده کشيد

!تکانم بدهحاال تکان بخور و

چيزی بگو که گريه کرده باشم و مرتکب شده باشيم 

!و با دهان باز ولم کن 

که اين صدای قلمکار،

تنها ميراث چسبناک حافظه ی ماست

سعی می کردم از تو دايره ای بسازم 

که ساعتم را بيرون بيندازد 

و به تعريف تازه ای از زمان برسد

اما حرکت که عقربه ها را محکم کرده بود 

:مدام يادآوری می کرد

!تاريخ از ساعت چهار گذشته ست

من، 

هرچه را که بايد از دست داده باشم از دست داده ام 

هرچه را که می خواستم بر ديوار ساده ای بنويسم 
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و با صدای بلند، درون تو پنهان کنم 

!بی وقت بود

تاريک آسمانگفتند بر زمينه ی " 

"نها تاريکی شنل اش نقش بسته استت

دشنه در ديس ، شاملو،سطر آخر

دشنه در ديس ، شاملو،سطر آخر
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و با صدای بلند، درون تو پنهان کنم 

!بی وقت بود

تاريک آسمانگفتند بر زمينه ی " 

"نها تاريکی شنل اش نقش بسته استت

دشنه در ديس ، شاملو،سطر آخر

دشنه در ديس ، شاملو،سطر آخر

14 

 

عادت می کنم به روزِ  بی موذنِ  اصوات

،َو پشت هر لنجی، پارگیِ  رود

.دورترم می کند

_______________________________________

 فيلمنامه ای از محسن مخملباف * 
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ساعت 

شام غريبان مان که زخمی شد 

ه اتاق، راه به جايی نبرداآزادر

هوای پيرهن ات دور و دير نيامد 

تا با قفل و سيم 

روی زبان های مان دو شمع روشن کنيم 

اين گريه از کدام گم شدن است 

که فصل بی ترقه اش 

همان بهار نيم سوز قديمی ست 

و ترمه زير عناب اش 

هنوز گل می دهد 

ايوان اش در ليوان شکوفه می ريزد 

که به سالمتی باد

همه بر باد رفته ايم 

ست دوباره اين صدا در استکان خودم پيچيده ا

و دل شمار ساعتی که از رگ گذشت 

هميشه روی همان دو استخوان کمرنگ است 

!باور کنيم
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خوانِی تهرانپرده

از ميدانِ  ارک،

، ا اين هوا که زورخانه تر از ماستت

از تيمچه 

ی پستان، تا زيِر رگِ  شکسته

گروه گروه  گروگان، توی دهانِ  سرخم هست 

ام بدون شناسنامه گذر دادهام را متقال ُو کودری

َو اين هوا آنقدر مرده است 

دهد که ديگر پوست، فشارم نمی

هاست ای بی دامن که رو به آفتاب گردانپنجره

َو کودکی که بين خاکِ  ُرس خوابيد، 

. آجرها را سرخ،  در زمان چيده ست

کاری کن ناصر خسرو، دردم بياورد 

َو کارد، 

!حکومتم  بترسداز سقط جنينِ  

ايم ايم ُو هنوز نفهميدهها را کندهنقاشی

ها  اينجا برای لخت کردن ديوا
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از کدام سمتِ  بی اشراف 

بايد اجازه  گرفت؟ 

هر بار که می پرم، 

شود تر میهوا نگران

. ی ساعت استخيز، ترسان، پشتِ  نيمکرهَو کسی سينه

رود ُو سقف، پوش، راه میقبری سياه

.ا رودخانه  توی خونِ  گلوبندک استت

بين خطوط راه راهِ  زمين، 

ام خالی

بينم َو هر دفعه خواب می

دريا پايش را به سنگ بسته ُو ديگر 

وقتِ  ميانِ  پارچه ُو شن رفتن است 

چرا بترسم؟ 

وقتی که از صدای قلبم هم 

آيد میبوی عطر ناصرّيه 

بوی اذانِ  َمرویِ  تهران 

شرجیِ  نخلی که آفتاب را خم می کند 

َو قوسی از رديفِ  کمربندهای سربازی 

!های وحشت استهنوز جفتِ  قمقمه
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شود باران، با سياهرگش باز می

های نقالی َو رنگ

. کنندخوانیِ  بازار را نيمه کاره رها میپرده
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در فرودگاهِ  کدام گريه کشته شدم ؟

ابريشم و نفس نمی آيدبا 

!ديگر بلندتر از اين نمی شود صدا بزنم 

خط می زنم، يادم نيايد کجای ماه از قلم افتاده ام 

در فرودگاهِ  کدام گريه کشته شدم 

َو عکسِ  کدام روزنامه به پائيزهای من چسبيد

جز گردباد 

که پنجره ها را به سينه می کوبيد،

جنون شد،گورِ  بهجز نسلِ  من که گور

شهريورِ  تمامِ  خاطره هايم خونی است 

در گوشی، صدای فراموشی 

ّو اين زمين تا هست،

.می بينی؟ نمی گذارد در پيراهن ات نفس بکشم
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به شهادتِ  آهو 

تو که صدايت از عنقريب می آيد،! های

،راهمن که گريه هام از چاه ُو چهار

!تهرانقالبِ  پاره ی کتابفروشیِ  از ان

، مخروط ُو منقلب،يک جای اين هوا

رفتم،

از حلق مان بنويسم

تو که صدايت به خون من چسبيده است 

َو پوست ات را عميق، 

بر دست های تکه تکه ی من می ِکشند 

اينجا کجاست که نيمکره همدرد می شود؟

!و که می گذرد ، لکه لکه می ميريمخواب از گل

اين همه مداد رنگی 

کدام هوا آمدند؟از

َو خون ، چطور تبصره شد؟

نگاه کن 
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کدام طرفِ  نور،

کاشی های بنفش، غمگين اند

َو در دو حلقه ی اعدام،

!به گلوگاهِ  مان بلند، تجاوز شدهچندبار 

نگاه کن 

چه خيره بر تکاملِ  اشياءِ  سرد می ماَنم 

َو در ميانِ  شادیِ  گمنامِ  برف،

چندبار

نام تمام مردگان ام را 

غريب و خسته به خاطر می آورم
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ِگتر تا تهِ  اروند 

زيلو، ضجه، زهر

زير نويس زبر زلزله ی بم،

...، خم خونمرده

، زخم تر از آنکه من متولد شوم " تير" دوباره در باز است و 

! م ، عميق تر از نفتکش و نفرت استزخ

،تا َدفزيلو به زيلو َو رف به رف 

!نه می زنم نه می خوانم

، هنوز نيمه تمام است ، تا سيلو به کارد می زند ُو کارخون 

از قندهار تا غدغن می روم 

از اين کمربندی به آن کمربند ُو از آن کمر به همان آفتابِ  

بی آجر                                                                     

بنويسم که گرم 

، تا داغ ُو رگ بروم َو گود

، با چکمه ات سياه شود شايد دوباره ِگتر کنی ُو گچ

، آن از آنکه کود شويم، رسيده باشيميک شاخه تو بيايد ُو قبل

!سرِ  اروند رود
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حاال الله خون 

، جنون خون

، ژاله از آواز و درد می گذرد َو باز

حاال گتر تا تهِ  اروند می روم 

، باغ فراموش می شود داغ پشت داغَو 

!بخوان

، خصوصی که دست

، خصوصی صدا

، خصوصی شود َو ريشه، رگ، تگرگ

، در اين رگِ  بی خانمان که خون به خون َو جان به جان

خراب شويم                                                                 

حاال

، تک رعشه

، تک نشئه

، تک سرنگ، صداسيمان،

حاال ديگر دلم برای خودم هم لک نمی زند 

!شاهنامه بس

!رودابه، زال بس

! اين بار فال، سرخرگِ  ساعت است

، از گريه از گريز شايد دوباره خسته از خنده
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يادم بيايد آخر تو از کدام خرابه آمده بودی من از کدام خدا 

که نه شور، نه ماهور، 

حتی سه گاه هم 

ديگر صدای باد و ولنجک نمی دهد 

اما هنوز 

،يک دل آکاردئون و يک دلم با درد

پنجره را بر دوره گرد می بندد 
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دانشگاه تهران 

، از همه سو با خراش صدا که می آيد

،دا که در را با فشار، می ترکاَندص

،می کندعکس را ِله

َبَرد ، سرش می جنون را روی دست، دوش، سينه

اينجا 

، دور ُو بلند من گريه می کنم

،صدای اينهمه صورت

صدای آن همه ساطور،

جان می دهم کنارتان باشم ... ، جان صدای جيغ، جنون، جنگ

ولی 

اما بلند ... دور ... ، چقدر اينجا گريه می کنم

، هزار نفر می شومامن با صد

، هزار نفر می شوم َو با صدا

، هزار هزار هزار نفر می شوم صداَو با 

، هزار نفر می شوم من با ندا



30 

 

، هزار هزار هزار هزار نفر می شوم َو با ندا

را می کشيد ؟ کدام مان 

چه ِسيلی از عکس تا عکس است 

!چه زخمی از کوچه به کوچه ی همديگريم 

چه خونی از شعرم رفته است 

چه ميله هايی بين من ُو ما گذاشتند 

تهران می طپم 

که هی جنينِ  پاره ی شب را 

در دست های خالی مان سقط می کند 

تهران می طپم 

که پيراهنِ  شهيدِ  اينهمه سال است 

تهران می طپم 

که نبض منقلب اش

از چاکراهِ  گلويم پائين نمی رود 

تهران می طپم 

ينه ام َو چيزی در س

هر شب در را با فشار 

می ترکاَند 
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روبان بسته ايم تا راهبندانِ  کوچه سبز بماند

، به سينه ات بارانبه چانه ات آب می دهم

روی کدام شانه ام بگذارم

رگی که تّکه تّکه ی باتوم ُو کودتاست

پناه بگيريم ؟" جيحون"کجای 

با کدام دست ببندم

سياهرگی را

کاج های جوان استکه خونِ 

دست ات را در دهانِ  من بگذار

، بند بيايدتا خونِ  رود

َو کتفِ  پاره ات را

ُپشتم ببند

، از صدا ُو ِصيحه نيفتيمتا سينه به سينه

َو با ُمچی که سرخرگِ  ميله هاست

، پناه بگيريمپشت کفن

خواب ديده ام

، ديگر دوام نداردالل مونیِ  اين َسد

خونیِ  اقيانوسَو فلسِ  
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شيشه های منجمد اش را

در ميدانِ  ضّجه ُو رگبار

فرو می کند

،َو عنقريبِ  درختان

،انفجار اين باروت

!در پيراهنِ  تگرگ ُو معجزه است

٨٨مرداد 



33 

 

معّرق 

، البد نشسته است

اجزای اللِ  مرا بتراشد 

، تهران، ُپر از تراشه ی چوب است ُو من

دريا را خراش می دهم ُو می روم 

،، شکافتدلم برای چوبی که نفس کشيد

، تنگ است دلم برای تراشيدنِ  جهان

البد نشسته است 

...اجزای اللِ  مرا بتراشد

تلخی شدم که گريه کرد ُو فرو رفت " گاوخونیِ " دوباره 

" آبرود ... نمک" ، عکس ام را برده اند دوباره قايق ها

نشسته است البد 

اجزای الل مرا بتراشد 

، اما

!، دريغااز آن رگ ام به جهان، راه نيست

، راه نيست از آن رگ ام به جهان

، بايد رها شده باشم برای جان دادن
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، برای مردن

، تنها سفر کنم بايد

، پر از تراشه ی چوب است تهران

، پيچيديم َو ما که مثل درخت

،بايد مثل درخت

جايی هم رها شده باشيم 

،اما تهران، پر از تراشه ی چوب است، حيف

...تهران، پر از تراشه ی چوب است

،البد نشسته است

اجزای اللِ  مرا بتراشد 

، در گرهِ  تلخِ  چوب البد نشسته ام

،آخر را" المِ "َو 

. وقتی که ِگرد، به ته می رسد، تماشا می کنم

،که نفس کشيد، شکافتدلم برای چوبی 

. دلم چقدر برای تو تنگ است
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طولِ  موج 

صدا که می تواند بشقاب را بلرزاند،

در من چه می کند؟

انگار،

،وشواره هايم خونوقتی می رود به حاشيه ی گ

وقتی از قطعه های مرده فلج می شوم

پشتِ  عميق ترين حاشيه ی برف

تلفظ می کنم اشياء را بريده بريده 

انگار،

آنجا هميشه يکی هست

خوابِ  مرا درست بخواند

صدا که می تواند بشقاب را بلرزاند،

در او چه می کند؟

،ديگر به سلسله های گياه

، مطمئن شده امدر رعشه

، يکی ستَو طول موج ام با خون

از نبض ام می فهم ام که نور، چقدر تکان می خوَرد
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انگار،

هميشه يکی هستآنجا 

، ببينداين همه خورشيد را، روی َرمل

،دا که می تواند بشقاب را بلرزاندص

؟در ما چه می کند

، شبيهِ  دعا پيچيده بود زيرِ  پوستم

َو مثل تسبيحی که تاب می آَورد 

تابيده بود 

باالی سرم 

انگار،

،رود به حاشيه ی گوشواره هايم خونوقتی می 

وقتی از قطعه های مرده فلج می شوم

پشتِ  عميق ترين فاجعه ی برف

اشياء را بريده بريده تلفظ می کنم

انگار

.آنجا درست
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پرده ی سهراب اعرابی 

؟ سبزم ، دورِ  گردنم چه بنويسمِشالجز 

؟ جز خون ، با کدام خط بروم

، دسته ما را در بهشتِ  زهرا سرودشعری که دسته

؟ رديفِ  کدام قافيه بود

؟ ، خوابيده پشتِ  سرم، در دفترمچند رگ

که سيم های شهرِ  خونی ام از پشتِ  خط ، گروگان است 

، راه راهِ  کتفِ  چپ اتکه پشتِ  ! چيزی نگو 

ما هنوز در راهيم 

" پامنار" چراغ دارِ  چهار راهِ  تا با باتومِ 

" ...] زار [ فصلِ  ايمان بياوريم به آغازِ  " 

از اين خواب های اشک آور 

!اينجا هنوز می ترسم پدر

، َو قبرهای بی پالک و بی تاريخ

، هرشب

، انِ  شاهنامههای جو" سهراب " با 

. بدرقه ام می کنند
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کوری 

نقش بستن بر مخروطی تهی 

صدا برای هميشه کر شده است 

، تراشيده ام ها ُو باددر قطعه ای که از مثلث 

آنجا برای هميشه تو کوری 

آنجا برای هميشه کری 

، آنجا

باران را نمی شود به دهانِ  تو ُبرد 

اضالعت حرکت نمی کند 

َو اين هوا که زيرِ  ليوان مانده است 

برای خداحافظی ست 

، َو بر تداعی ها

می شود خطوطِ  منجمدی را شمرد 

،که زير طاق

. فروريخت
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ويرانی

ابدی نيست ،مانهایبرآمدگیدست می کشيم بر 

مثل کاغذ از دهانم درمی آيد ُو ويران می شود 

می لرزم از صدای خودم 

. در قلوه های سنگ
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خط

اروند رود ته 

گروه خونی ما درد بود 

بيهود می کنيم ... ته صدا، تهران به وقت ما نمی شود و جان

ته هوا قطع است 

و از دزاشيب تا سنگلج 

برای اين هنوز چه دورم 

ته گلويم تگرگ و رگبار است 

و مانده ام تا ته 

، شاهنامه را تنها ته تهمتن

چگونه تن به تن بنويسم 

ته دروغ تعزيه تيغ است و سينما تهران،

تنها به درد تکه تکه شدن می خورد 

ی پر از تيربارته ترانه ها

اگر توانستی، 

با من ببار 

، خونی ست دوباره خاوران
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و زير چادرهای زخم 

.حکم پرنده اعدام است
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پيش درآمدِ  هجرانی

خواب بودی که سينه خيز نوشتم

، تمام اش نکرد تاريکی اتاق

، خواب بودی َو روی کاغذها

تکرارِ  قتل ها ُو آينه ها بود 

،اما

اين گوشه از جهان که بی خبرم می کند 

،  اينجا که با تو ُگل می اندازم

،خّطی از خونِ  اين خيابان ها

برای چند لحظه فراموش می شود 

در را می بنديم 

، نبينيم تا نشنويم

چند سالمان شده آخر که هرچه غمگين تريم 

...گريه کنيم ، ، تميزشود بتوانيم،  درست حسابیکمتر می 

، فرو می روم جايی در پوست ات مثل گوزن

َو فکر می کنم که سرنوشت مان اين نيست 

    بايد به فکرِ  تعميرِ  ساعتی باشيم 

، که از بس به فکر ماست
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صبح ها 

بيدار باش اش را 

. نمی زند
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گريه 

باروتاز آنهمه

قابِ  شهيدِ  پنجره کو ؟ 

که بين عقربه ُو شن 

، به خاطراتِ  فشفشه چسبيده است اينهمه دريا ُو خون

می ترسم از جنازه ی آن ُصلح 

تنها شيميايی اش مانده باشد ُو از قاب 

!تنها، جنازه ی پدرت

می ترسم از اليروبیِ  تمامِ  زمين 

، به نامِ  مان نشود چيزی جز تيربار ُو مرثيه ُو مين

به اسمِ  کوچه کار نداريم ما که

سهميه ی ساحلِ  شما نشديم 

، قلبی را می خواهيم

بيرون بياوريم از جعبه های خون 

َو با پالکِ  يک بوسه 

، ميانِ  خندق ُو اعدام

!از نوارِ  سياهِ  دورِ  عکس، عذرخواهی کنيم
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لمحه 

، کالغ های طلسم ام می پرندکارد می زنيم

، نزديک می شود به نفس هام

لمسی شنی 

َو دامنی از سنگريزه تکان می خوَرد 

اينجا مثلث ام را غرق می کنم 

، می چينم ها را سفيداينجا کاشی 

می روم به سمرقند اينجا 

، آبی می شود تمامِ  ُصراحی کارد می زنيم

، بيرون می زند آفتاب از خشخاش ُو خواب

/ ترسِ  رها شدن / د جنگلی که نباش، بچسبيم درکارد می زنيم

...ترس رها شدن

بر گردیِ  منّورِ  گنبد نشسته ام 

هارگوشه ی انسان ُو آفتابم، سفيد، تکان ، چَو روی دريا

.می خوَرد                                                                  
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هارمونی

، د ُپر گرهمثل اينکه دستم روی پارچه ای بماَن

روی پارچه ای ُپر گره                                                   

رها می شوم لمسِ  بافتاز

باران را يکی يکی در اجسامِ  مات فرو کن 

تا برای دريايی 

از آفتاب گردان خالی

سطری بلند بنويسم 

                       پرنده ای بنشيند که آواز ُو کوک" کالوَسن " می خواهم روی 

بلد نيست                                                                     

اگر صدا کمک کند متولد شوم 

آرشه را بر سطح آب خواهم کشيد 

َو برای فراموش کردن ات 

اهم برد به درختی پناه خو

.که شکلِ  شاهنامه نباشد

دنيا روی آب ريخت ُو بی شکل رفت 

، با تاريکی های فيل بمانم خاک می پاشم گم اش کنم

در گرهِ  ابرها فرو بروم                                                
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!َو فراموش کنبه ياد بياور

چگونه از آن شيار 

زاويه ی َپر کمی به طلوعِ  کالغ کمی به آفتاب رسيدم کمی به 

دنيا روی آب ريخت ُو بی شکل رفت 

!نگاه کن

به کوزه های سفالين می َرويم 

،َو من نمی توانم بيش از يک غروب

.جات ات دهمن
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ُخمارخانه ی نی بند

،باز

؟اج کلک می زند که پيرهنم کودتاستکليد ، در کدام ک

"...آمدم : "روی کدام درد نوشتم

؟رفتم/ َو از کدام در

که يادمان برود

"تيک تاک " بين تن ُو 

،گاهی تنها بوی خاک

کافی بود

چقدر بايد ورق زده باشم تا باور کنم

ندارد" عهد عتيق "، ديگر اينجا

،روی تنِ  مرّکبِ  بی تن

آهو

کفن

برگیَو

.دور، دست تکان می دهد...که دير

؟مان گذشتچند زمستان از کافور
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؟نی بندمُپر از خمارخانه یکه من

،زير پوست

جهان به کارِ  شکار است

َو چهارگاهی که نعل به نعل می آيد

خوب می داند

روی سيم های بم ُو زير

.تنها منتظر تيرِ  آخريم
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ُسکر 

پس اين

نقش شلوغ الفباست

تا نسل اين ترنج بماَند 

، منقرض نشويمقاليچهَو در شعاع 

پس اين 

مرکزِ  دو خورشيد است

در ضلعِ  شاهنشين

، جا مانده های سال َوباپس ما

، کنارِ  باغچه ايملب َپر

خوانِ  چهارم است

َو اورادِ  باد تکان می خوَرد

.در انحنای بيد مجنون ام
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جيبيا ُم

زانوهايم را در ماه کامل بغل کنم،

همه چيز از حاال نزديک است 

هم " شمس و طغرا " و

زيرا من از کناره ی سينی ها می ريزم اگر دروغ بگويم 

زيرا من

مثلث ام را در خون پرت کرده ام 

دريا از ايوان ام تا زيتون می آيد 

زيرا حاال همه چيز از حاال نزديک است 

و من که تمام سلسله ام تاريک شد،

موهايم مشکی زيراتاريخ ام با 

خاکم مشکی زيرا

ايوان ام مشکی 

!با طلسم و جدول سنجاق های اليقراء

زيرا او 

!، البصير و سميع استالواسع، المهيمن، المحصی

زيرا من 
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!يره های شکسته ام تکان تکان دادماو را در دا

!يعنی رساله ای در باب علم جف" ه خافي" زيرا کتاب 

پس ما 

،همسايهزن های 

با سينی هامان بر ايوان و سينه هامان الی کبوتران، 

!؟به هم نگاه نکرديم

زيرا من بلند گريه می کردم 

و چانه ام از سنگ و باد، پر شده بود 

زيرا من 

بايد هميشه چيزی برای رطوبت پيدا کنم 

زيرا من 

از کناره ی سينی ها می ريزم اگر دروغ بگويم 

می ترکم مثل النگوهای تنگ، زيرا من اگر نگويم

!بريده می شوم از حلق                                                  

زيرا من بايد کنار چاقوها برنج بکارم 

پس ما زن های همسايه زير چادرمان تاريخ می زديم 

، درها را با درد و جفر بغل کرده بود زيرا يکی از ما هزار تن
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" سيد موسا موسوی " زيرا من بر پله های شکسته ی 

نشسته بودم و فکر می کردم –دعا نويس قلعه حسن خان –

!هنوز اميدی هست

پس با زانوهايم سينه زدم و با صورتم نشستم زير آب های 

!چهل تاس                                                                  

زيرا من بايد از پيشداديان تا کنار سينی نعنا درنگ می کردم 

زيرا که آفتاب می تابيد 

!و يکی از ما هزار تن، زيباترين زن همسايه بود

!حاال نزديک است

دايره های سرگيجه را دور سرم پيچيده ام با نور سرد مايل به 

آبی کمرنگ                                                                 

زيرا من بايد الی خيزران نفس بکشم 

پس می رويم از نی در گردن ام 

...ک منقلبم مثل خاک منقلبم مثل خاکزيرا مثل خا

زيرا فکر می کنم که اجابت شدم 

!و چيزی حک شد برای هميشه بر شرف شمس
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دختری که روی نفت خوابيده

دختری که روی نفت خوابيده منفجرت می کند 

دختری که روی شعر خوابيده 

!روی نفت منفجرت می کند

!مرگم! پدرم! خواهرم! برادرم

مادرت مثل نفت منفجرت می کند 

اينجا دری که کوتاه است 

!حلقِ  مرا گرفت

نيمی زن، نيمی رومیِ  برهنه، نيمی زنگِ  زورخانه، 

!منفجرت می کند                                                         

!ُتف ات کنم بارانحتی نمی توانمآنقدر ُتف کرده ام که ديگر 

اما هنوز می توانم ِلی ِلی کنم

با صندل هايم که پای زندگی را زد 

به کوه بکوبم يک لنگه پا 
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آنقدر منگ 

پاسبان از آسمان بيفتد ُو توی هر دلی که غش کردم که 

! فرشته ای سفيد بروَيدز شانه اما

! ور منفجرت می کنمچون مثل ن! کوری نمان 

! سّجاده دل بده

با خاک های عراقی ام 

!َو خاطره هايی از نافِ  خيسِ  خرمشهر

کمان می رسد های وقتی باران از کودکم به سينه 

!آه ای دعای کافوری

!وقتِ  ُشستنِ  ماه است

!منفجرت می کنم

!ما تاريخ قتل عامِ  توَام انفجارشيشه نبوده ام ا

!اده دل بدهسج

، که من

با قنوتِ  منفجرم کاری کنم 

َو از چهار راهِ  گلويم 

، يک کبوترِ  زنده

که هنوز نفس می کشد 
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!بيرون بياورم

!دلم، خونم ، تنم، به آب بريزم، تمام انفجاردلمَو با 

!باران بخوان! بخوان دعای مرا

، من روی دامن ام، آنگاه

سر در پرهای قو فرو کردم 

َو دو کاسه ی آبی 

.در دست هايم منفجر شدند

٨۴خرداد 
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بندِ  ليال 

هوای سينه پهلو 

پهلوی ماست 

تا ِسل که سقف مان را گرفته می خوابد 

آسمانی که سرفه هايش را تا

، روی دستِ هوا برده ام ميلمثل

حاال هوای کلنگی پهلوی ماست 

از شهرِ  سرِ  کوچه باد می آيد 

، دوباره چيزی را تا ميله

: با ُتف به هم بچسباَند

، پيچيده تر شود مالفه ای که به ديوار

مثلثی که سِر راه را 

دنيا بياورد 

روزنامه ای که ننويسد 

َو يک مسافرخانه پشتِ  در 

که با سيمانش نمی شود کشتی گرفت
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: اما می شود شهادت داد

، کفشِ  پشتِ  در هم نيست کثيف

چون با مترو َو با مشّقت آمده بود 

َو سينه هايش را

.بی وقفه می سپرد

پشِت اين دهانه ی بی خانمان که ُپر از پشتِ  چاله ميدان است 

خيلی نمی شود جنگيد 

چون وکيل نداشت 

خيلی نمی شود زائيد 

تحريف شد چون 

خيلی نمی شود پرسيد 

! چون، تيزی کشيده اند

من از خودم نمی ترسم 

، عجيب ترسيده ام چون از ِسل

َو از خودم نمی ترسم 

نگشت داده ام چون پای زندگی ا

.تنها نگاه کنم

پس بقچه ی شما 

؟ابانی ست که زيِر هوا َنم می کشدهمين بي

همين زمينِ  ِزبر 
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؟استکه زيرِ  ريشِ  من درآمده 

همين که سيگار، شورت ُو حوله می خواهد 

چون ترسيده است 

کم حرف می زند 

چون ناخن می جود مدام 

... ی کندِ نوبتی را روی شانه هوا مَو ماه

يکی يکی از پّله های افتاده 

وقتِ  آفتابِ  زمين خورده ای ست 

ِلخ ِلخ که

وقتِ  هواخوری دارد 

، وقتِ  تمام

ه به پشتِ  سرم می دهند دری ست ک

، مسواک ُو پنبه می خواهد او تيغ

!چون ترسيده است

، ترسيده اممن

. چون ديگر چيزی برای ترس ندارم

٨٣مرداد 
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تحّصن 

!التَو فاعالتن َو فاعالتن َو فاعالتن

؟پس کو صدات

!ُمچ هايی که فشار می دادم ، هوا نمی آيددوباره از تمام 

!صداتصدا نمی آيد ... صدا ... از سّيد 

! شقّ  القمردوباره عااااااااااااااااااااااااااا 

!تکبير ُو پنجره ات را ببند

!خواب استاربعين مان 

شطّ  العرب بريز 

شتِ  اين ُپدر دجله ای که از گلوی پنجره هامان گذشت ُو 

!سلمان نشدهم" سّيد"

مبا ديوار اربعين نشد نشد که محّرم کني

           رود به می شود ُو میکه کوچه به کوچه پارهای " ايرانه " 

،دست انداز                                                                 

، دراز باز، بسته

! ، درزش را کاهگل هم نمی گيردديگر نه در نه بارانداز

دوباره خواب از گاو ُو دريچه می آيد

پر است َو کوچه های اين َقمه از ما 
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دی را هی پشت هم به عزا می َبَرد، بر زمينی جنازه که رو

! اذان کرديم                                                                 

باور نکن 

!ه شهر ُو شلوغیِ  مان را ُپر کنداين جرزِ  ُپر شد

هوای ساکت تر 

قوز ُو گريه هامان بود 

، تکرار می شود گ ُپشت زنگ ُو جنگ ُپشت گلوی تنگکه زن

ی اين کوريم " بوالعال" هنوز متهمِ  

َو گناه ديروزی

، ترکمانچای ُو گريه می آيد از قّزاق

!باور نکن

هوا همين گلوی قالبی ست 

فشار می داديم که بين زندگیِ  هم 

هوا همين ابر است 

، بسته می باريد پای صندوق ها که از غالف بسته ی اسفند

زيلوهاروی

اين پهلو ، محکم ترين شکنجه ی ما بود

مشروطه ای که پای اين ديوار، پامنبری نشست 

!اين ترم هم مشروط شد
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، به اين هوای پشت زمستان عاشق نشدعشقی عشقی نمی شود 

:شديم

، ِسنا ُو جمهوری ميرزاده ُو مجلس

که توی هر گوری 

.دوباره از ما صدای گريه می آيد
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زارالله 

!در رفت، دست ُو پای شلخته امدوباره از خانه

...، ديوارکه ال به الی تو افتاد ُو الی درزنی 

، الله زارکوبيد تا کابينه، کافه، کشور

!آقای بی در ُو ديوار

!شق ترش کنیعا،توانستیفقط تو می

!کّله شق! شّقه شّقه ُو احمق! شق

هستمدوباره همان تيک تاکِ  تّکه تّکه ای 

که دستِ  ساعت ُو صبرش را به دستِ  بادت داد

، مرَو دورِ  ک

جز با دردسر َو عشقی که می دانم َشر می شود برايم َشر

!کامل نشد

تو که پيراهن بلند مرا خوب خانگی کردی بگو ببينم

آبرو همين خيابانِ  روبه روست ؟

؟، همين عرق خورِ  زيرِ  گلوستچاقو

الت يعنی صدات

؟از زورخانه می آيدوقتی 

!...همه با هم قارقار... جار
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ما از اينهمه اينجا هميشه شهِر داردار ُو کالغ است ُو کارِ  

...ديوار، بدجوری گذشت

ديگر نمی شود نمی شود در رفت! نه

ُپر می شودوقتی که گودیِ  کمرم

َو گردنم در چاکِ  تازه می ريزد

َو آهِ  غضروفی

می کندرگهای نفت را ديوانه

دستمالیِ  اين ماه

وقتی که بوته های تازه تن اش می کنند

َو جير جيرِ  لنگه های دری تنگ

!وب ُو سنگِ  غربتیِ  ايرانِ  منگبر چ

، جنگلی که جفت جلگه می خوابدجان

َو ُلخت از خرابه های درختت می رود

عاشق تر از خراب

، تنم می کنیکه خوابرودی

می رود، از نفسمگودی که آب

شده ام ُشرب اليهود ُو خّماری

، جاریَو آبرو

که می زند َو از گلوی گشادِ  اين همه شيپور می رود باال

، تّکه تّکه تنم را به برف می ريزدَو زير اين ُکت
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دوباره پرده ها را شسته نشسته آويزان

که بين کهکشان نمی گذرند،بين آسمان، دو بوته ی تنها

دو گونه ی تنها

، ماهيک گوشواره ی کوتاه

...دروازه غار، راه آهن، الله زار: پيراهنمميانِ  راه تو تا

!...آه...خيابانماهی که شب به شب در اين ميان راهِ  تو تا 

اعدام ُو گناه

!چارواداِر کوچه های سِر راه

َو اين هوای بی کليد

که زيِر پنجره ات چاک می خوَرد کوتاه

، خسته تر باشمگلو ريختام که گريه گريه زيِرتا از لوزی

وقتی که سر به سينه ی اين آب می گذارد خواب

تاريک ُو آفتاب

از بندِ  ساعتمان می َپَرد

با شلوارِ  پاره ای که از شکاف پنجره هامان فراری است

!باشمبگذار آسمانِ  خود 

خوشبختی يعنی همان شبِ  خوشبخت

هم رفتيمکه يکسره تا قحطسالِ 

باقی جنايتی ست

در سينه بندِ  بی گنجشک
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در جناغِ  سينه ی انسانجنايتی

!ساعت، زنی به وقتِ  اذان

!، مادرّبم به هواهای ُپشتِ  درقال

َو زندگی آنقدر گاِو خلوتی ست

!امِ  گلويم بوی شيِر تازه می آيدکه از تم

!تاريخِ  قلندرم اينجاست

گزارشی بر ِازاره ی ديوار

...حوضی در اربعين

،سنگشورمان اينجاستتمامِ  دلِ 

!اين ِسل، تمامِ  عاشقیِ  ماست

٨٢اسفند 
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بياتِ  ُترک

، روی دستم نماز می خواَندنشسته ام ماه

ُپشت

سيلِ  سليطه می ريزد

کاشی

صدا

َو در که مسجد را

با چادرهای پاره پشتِ  هوا می َبَرد

عکس های تاريخی

که از گلو خفه تر می شوند

،ُپشت

نيشابورِ  پاره می ريزد

، می پژُمَرد که می ريزدنور آنقدر می چرخد، می تاَبد

َو من آنقدر عاشقِ  اين ماهوتِ  کهنه ام

که نمی دانم با اين دست های جوان چکار کنم

با اين هوای رفته تا تهِ  حوض

با اين پوشيه

رودکه گوشه های رضاشاه می
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، اللگمشده در ساعتی که هرشبزمانِ 

الاليیِ  مرا خوانده ست

، کر،هر صبح

!باالی کرکره رفته ست

هوا

، بيشتر گم می شودهوا که هرشب

صدا

صدا که الی درهای گرفته می گيرد

!َو شب که هرگز مرا به حالِ  ديوارِ  روبه رو نگذاشت

هوا

هوای ُپشتِ  اذان

شده از ُپشتِ  خاکِ  چادرهاهوای بلند

دست های َنُشسته ام را ُبرد

به اين صدا که از بس به مهربانیِ  درها فشار داد

!زيرِ  پنجره افتاده ايم

هوا

، قديمی تر استهوا که از بياتِ  ُترک

، قديمی تر استَو از چهارگاه

به طاق می چسبد" نقشِ  رستم " َو مثلِ  

روی دستم نماز می خواَند، نشسته ام ماه



69 

 

نشسته ام َو توی دستم ماه

ماه

.شکلِ  آی با کاله
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ِنی انيمی خونستماندهتوی صدای کيمندر

سلطانآقاندای برا

گفتيم 

در اين شلوغی و شالق 

شعر، تنها شعور شب ماست 

که چله در چهارخانه نشستيم 

تا خون 

دفترمان بگذرداز سنگفرش 

حاال زير و روی جلدمان برف است 

و ماه 

در لخته های چشم کبوتر

.جار بلند وحشت خرپشته هاست
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الاليیِ  چمدان

استبشقابی هامهينازتردهيبرکهی ترس

ستينادشيهيگروغيتازی زيچ

بهارستانتاشهيهمی جورابتنگی راهروهاجز

ستينادميبودهرچه

هستادميهستهرچه

دستهرچه

شودی مردوسمينوی نمگريد

کاردی هاکردهپاکی هانوشته

شودی مردامنفساز

شودی مردوبای هاسالی هاصفحهی هادهيبر

اندازدی مطالی توراانگشترشزن،

آبی توراطال

زديری مترسی توراآب

شودی مردترس،

داردکوچهکينيقزو

شودی مردی باشنوبت،نبات،قافلهازکهی درکوچهآن



72 

 

دارمهمچرمگردنبندکي

شودی مردوديآی مگلوتاکه

دارمهمزخمکي

شودی مردوگذارمی مقرانی الکه

...ستينادميکهداشتمهماسمکي

حيضرکيودستهفتاد

!نشستمبادی راهرودرچارزانوکهمنو

چمدانيی الالحاال،

استبشقابی هامهينازتردهيبرکهی ترسبستنو
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!نه

ستينادميهستهرچهازی زيچ

!بودخلوتپرتقالکيحرفمنيآخر
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)١( العمارهشمس  

کرد؟پارهراتوی گلودورميموها

است؟اغراقامسرخی النگوهامثلکهميموها

شوند؟ی نماحمقکهميالنگوها

زنند؟ی مجلوکهتيهااتاق

است؟زخمگلوتاکهنهيس

است؟زخمگلوتاکهگلودورسيخی موها

نداد؟نجاتکهچارزانو

است؟زخمکمرتاکهيی دستشو

یکافورپادگانازپرقطاری راهروها

خونزه،يهومجنون،زده،جنگی هارهنيپ

راسميخپشتکه

!ندادنجاتکنم،پنهانوببندمهوانيابه

ديآی مالعمارهشمساززخم

ديآی مالعمارهشمسازدرپشتو

زديری منهيسی الکهسر

ديآی مالعمارهشمساز
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همی فردوسخوابگاهدخترانو  

!ديآی مالعمارهشمسازهاشانزخمی ال

استزخمدهانروم،ی مفروکههوانياحلقتا

شومی زخموچميبپهوانيابهدارمدوستمن

کنمبغلرادرپشتو

بچسبم

کنمبو

نباشمبلد

!ديآی مالعمارهشمسازامنبودنبلد

فشاردادن

دنيچسب

دنيترس

ديآی مالعمارهشمساز

ديآی مالعمارهشمسازهمنچسبمکهدهدی مهولم

کند،ی مکهپرتم

خواهدی مبازکهرادستم

...بازکهراهواتماماصال

!ديآی مالعمارهشمسازنفسی تنگتمام

ديآی مالعمارهشمسازچسبناک،ی ترسومنازکردنرم
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چسبناکی ترسومن

چديپی مگرفتهی هوامثلکهی وقت

رسدی نمی قطارچيهبهاششبيدخوابو

ام؟خستهايآشومی مکههواازتراحمق

د؟يآی مالعمارهشمسازامخسته

!استشبپنج،ساعت

!بروی عنيزندی مغلتکههوا

!نمانی عنيزندی مغلتکههوا

من

ديآی مالعمارهشمسازکهی کروکورزنعاشق

من

خواندی ملهيغفنمازکهی درعاشق

من

استخوابامخانهپشتکهی کوهعاشق

.اتاقی گوشهآن

 

 

٨٣نيفرورد
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)٢( العمارهشمس

يک دستم حنا 

راهروهای پر از موشيک پايم

!اش، کل می زدند و جوهرم می ريختزن هايی که ک

راسته 

شقه 

ران 

!آسمان کم شده از جان

، از اللی صدا و آنچه روی سينی هاست چه کنم

!چيزی به ارث نبردم

اينجا دری که کوتاه است 

حلق مرا گرفت 

اينهمه دريا از در تو نرفت و عنکبوت هوا محکم است 

، شمس العماره تاريخی ست گلوی پنجرهو زير 

،که زير ميز اين همه دامن، بلندگو

، در قوز اين هوا

تکرار می شود 

!طفلک نشمه های اين بشقاب
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يک دستم گلو

يک پايم دری که مثل کوک عقب می رود

؟يعنی از آنهمه سهراب من مانده ام

؟جهان آکله ی پر جيغ من

؟ی دادجان م، که ران به ران تا خون، گلوله

!آی ترکش

! ميدان شلوغ بهارستان

!صدا

ميزها را تنها جبران کرده ام 

راهروها و دستشويی ها را به پنجره چسبانده ام تا نگاه کنم 

درخت های پاکوتاه 

کی از قطار اتاقم می روند

در اين هوای بی کاشی 

تا زير، زير زانوها که شهر دستم را از آب می گيرد،

ز پالک تو من مانده ام انگار ا

که بالشم آنقدر سرزمين ام را فشار خواهد داد 

تا دوباره به خاطر بياورد 
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!شب، شمس العماره ی ما بود

،دن زير گچيبرم

آنهمه جنازه ی بی آفتاب 

و مردی که گروه خونی شب را سه بار شيميايی کرد

من تا استخوان درون پنجره بودم 

و تا دهان درون پنجره بودم نگاه می کردم 

پشت تمام جهان را نگاه می کردم 

و اين حرمسرای طفلی کوچک

که روی يک بشقاب 

و زير يک چمدان قد می کشيد

حتی به قوزک پايم نمی رسيد

اين ماندن مگر چقدر می ارزيد؟

مگر چقدر، چند تومن بود؟! آن مردن

در اين هوای بی کاشی

،جان

بر خرپشته ی بلند خانه شکسته ست 

ديگر چيزی نمانده که از روی آب بردارم 

اما دست هايم که از ماه کنده خواهد شد

فردا را نگاه می دارد
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مالفه های بی سرطان را نگاه می دارد 

هوای بی کاشی را نگاه می دارد 

!پالک شيميايی را نگاه می دارد

قالی که خسته شد،

بنشين يک گوشه از هوا

!کاری نکن

مالفه های بی سرطان را بر سردر سری بنداز

که هميشه سياه می بستم 

من می روم به لرد کف ماه 

و يک استکان کم خون را 

قبل از رفتن ام 

به ساعت پنج غروب 

.اعالم می کنم
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بودخلوتپرتقالکيازمنظرهچهار

غروب،آنجا

بودرفتهصداوآفتابريزاز

سوختامی روسری برادلمآنجا

نکشندنفسی هکههاجعبهی برا

پرتقالکی يکهنهاستخوانی برا

استی خونی بازدمکههوا

...آبتهروندی مکهيی هاوانيل

استزخمنيزمازگوشهکيحاال

استزخمامشکستهکهی وانيل

افتاد،۵ی روکهساعتاستخوانو

...استزخمامهيگری جا

ینيغمگنيسرزمنيای جاروتو

امخستهآنقدرمنو

انگارهوانيای جاکيکه

شومی مهودهيب
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:بودخلوتپرتقالکيازمنظرهچهار

نيغمگی پارهدهان

کنندی می بازهواباکههای ماه

خوردی منيزمخواب،–خوابکهباران

بازانگار

امکردههيگرمن

امنوشتهی زيچ

شومخلوتوچميبپامانگشتدرتا

بودخلوتپرتقالکيازمنظرهچهار

امکفشدر

امفيک

.بودمبلدی زندگازکههرچهو
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!ديآی مکهستی درهمانايدر

!کردتقلبرگمی بی پنجرهدوباره

ديکشامسرطانی بسردی جاهاتمامی رورااتپوست

!نيپستونش،مخدره،مستورهستر،ی جاها

!رهنيپازختهيگر،لختباز،ی جاها

زدن،پسی جاها

دادن،نشان

کبودشدن،

س،يخی جاها

،بردهپناه

،لزج

،یخيتار

،یشرق

نامطئن،

،یخجالت

نگران،

گود،

ر،يگگوشه
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زخم،ازپر

،عيد است استفراغ گرم

!ببار و تحويل شو
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جيک جيک 

سينه بغل می کنيمسرهامان را تا روی 

آفتاب از روی تاب می افتد 

تاب را تا روی سينه بغل می کنيم 

از توی قاب می افتد 

من هيچ وقت 

!اين همه کودک نبوده ام

با اين صدای بی کمانچه به کوچه نرفته ام تا ماه 

!، تا تختِ  بچگی ام دل نداده امبا آه

َو اين دليلِ  گرم 

تنها شبی ست

!را به خواب های تو مبتال کرده ستگندمی ام که موهای

!يک ُپشتِ  بام ، باالتر بيا

ازاين دهان که توی چکمه نفس می کشيد 

ازاين هوا که رگش را به ماه می بندد 

!آسمانِ  ُپشتِ  سرِ  من دراز کنپاهايت را در
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!من خوابم می آيد کتان

خواَبم می آيد کتان 

!عقب می اندازد ، بجنبَو خوابم هی تولدم را 

ديشب از آنهمه شب های سينه زن در ُپشت 

جز زنگوله ای که شب را ُکشت 

تختی نمانده بود 

تمامِ  اين آسمانِ  بی پهلو منم ، امشب

که شب در گردنم 

با پله های گم شده در می زند 

، همين مردی ست َو دل

! می آيد" خيس از کنارِ  درختانِ  که " 

، همين کوهی ست دلَو

!که روی سينه بلندش کرده ام
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من هيچ وقت اين همه عاشق نبوده ام 

َو هيچ وقت اين همه زيبا نبوده ام 

َو هيچ وقت اين همه شاعر نبوده ام 

، همين شعری ست َو دل

می آيد " که از کنارِ  درختانِ  خيس " 

َو من يقين دارم 

می شود خيز ترين خاطره امکه سينه

َو من يقين دارم 

که سينه خيزترين خط خطی اش می شوم 

!همين

.جيکجيک

٨٣اسفند 
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زيباتر از فلز شده ام 

اين هوای آخر را 

نمی توان در چربی های آفتاب نگه داشت 

!احی ضربان امنومن عاشق 

ثابت کنيد جهت های آب، بيشتر از من نماز می خوانند

اين خواب،

با آهوان بی مرکب بی خط نوشته شد 

و نورهايی هست 

، نديده بغل می کنم که شب

و خواب هايی هست 

که صبح،

، نوشته ست چيزی آن ها را بر سمتی از اتاق

!زيباتر از فلز شده ام

آنقدر نزديک جان 

که اسب های کريستال 

!می شکنند... اول می لرزند و بعد
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تسبيح سومری 

گذشته ست " وانک " هزارسال از سقف کليسای 

هزارسال از من 

، يک تسبيح سومری دارم که از تمام جهان

!قسم به ميکائيل

اگر کمانه کنم می وزی

چرا نمی خنديد؟

چرا نشسته بود رو به چند دايره از برف و نيمرخش تمام 

نمی شد؟                                                                 

؟چرا تمام نشد

دلبسته ام به آن خرافه که گفتند ماه را نارنجی می کند 

دلبسته ام به آن خرافه که گفتند ماه را آبی می کند 

دلبسته ام به آن خرافه که گفتند که ماه را بنفش خواهد کرد 

...اين بار کردستان، مرند

و می روم شايد 

" روشن صفی مراد " از 
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يک تکه نور بگيرم 

گذشته ست " وانک " هزار سال از سقف کليسای 

چرا نمی خنديد؟

چرا تمام نشد؟

نشسته ام که هالل عقيق 

يم هالل شود بگذرد از ذکر و دايره ها

نشسته ام هزار شب احضارت کنم 

نشسته ام متعالم کنی 

!معادل

!متروک

!محراب

!اليزال

!قديمی 

!آخرين جگرمعاشق شدن در 

خوشا به حال آن آهو 

.که روی پوست تو ياهو نوشت

٨٣فروردين 
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عاشقانه ی عرفات 

؟چطور فراموش اش کنم

کسی نمی داند که عاشقانه ی عرفات است 

يعنی تمام نوحه های پيرهن ام پاره بود؟

،و اين هوای پر از تيغ

؟دعای علقمه ام نيست

سفيدی گچی خواب 

سفيدی گچی طاق های گنبدی اصفهان 

سفيدی گچی راه راه ترک های ران 

و عاشق ات شده بودم که کاه کاه 

!خاموشی و وبا آمد

حلقه های دايره باز است 

نور می آيد 

و گوشه هايم را در آب فرو می برد 

؟يچوقت به موزه نرفتيم ، رفته ايمما ه
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؟از گوش ماهی ها و گلويم شروع شد

يا ديگر در اين هوای تيغ تيغ 

که صندلی هايش به صندلی هايش فشار می آورد،

دعای علقمه ام مد نبود؟

حاال جز آن زنی که روی تکه ای از پشت نور می افتاد 

دعای علقمه يادم رفته است 

!واااااااااااای

!گلوی تاريخی ام از تاريکی ام خفه شد

دعای علقمه هم خواند 

به پشت هم خوابيد

اما شما که پوست ببريد،

در موزه ی حيات وحش چه کرديد؟

!شما که مد بوديد

يد،شما که هی باال انداخت

.پائين آمديد و دوباره به سقف چسبيديد
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شطح آب 

،گردان را می بوسم و با حروفی نرمآفتاب

روی آب می آيم 

دم / زير صدايت پوستم خوابيده است 

دستت را روی پرم نوشته ای و بازدم ،

درگير آخرين درياست 

که در شعاع هم فرو برويم 

،خوب منعکس ام می کنی که می ترسمآنقدر

عاشق خودم شده باشم 

    رق می کنی که می ترسم آخرين آنقدر با تاريخ بالغت من ف

،شعرم                                                                       

روی شروع تن ات نوشته شود 

،آنقدر زنده ای که زمين

می لرزد از شنا 

...زه که انگارتاآنقدر

.من به تو عادت نمی کنم، عبادت می کنم
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 ُمحاکات

!الجرم، ما مانده ايم و ُمحاکاتَو

ميراث من نفس ات بود، بی آنکه لوح را بپوشانم 

درون آينه سرد است

آخرين نفس ها را 

     ، بر الله های گوش و گوشه های کشيده باشم بر سينه ات

   شب ات با همين دهانِ  سوراخم 

 *"بلبل گوينده بر منابِر قضبان"َو خواب ببينم که تکه تکه های 

 از َالست ، ويران است                                                     

...جای سينه ام در تو خاک می ريزندَو گودترين

بيايی آنچنان که بيايی از هرگزَات

، در شيار فرومی رودم آخرتی نيست و زجر ما تنهابدانو من

 شب، دو چشم ام را بگريم آنچنان که بگريم َو 

، بيرون بياورد از حلقه های آب

، رميده تر برومَو از ُخدايت هم

بيايی آنچنان که بيايی به آخرين جگرم

 به گيجگاهِ  ليالی با نسيان و سيب 

نيايد، که نکهتی از گوشه هاتَو الجرم طوری
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اما خدای را 

 **،ل فعلِ ُملحد شکلپس آن طلسمِ موميايی دّجا

؟ ه کرد که بی نفيِر تو خون می رودزير اقاقيای بی نفسِ ما چ

! ای کهرباترين

گويی مجازت از کنارِ  تو زيباتر است 

که من جنونِ  سالِ  پنجمِ  ضربان ام 

اما خدای را

؟هوای شاهرگ ات َمردی کشد ُپر از از ما کدام هنوزنفس م

!بسکه من در اين خون

.سياهنامه تر از خود کسی نمی بينم

 

_______________________________________

بلبلِ گوينده برمنابِر قضبان ، سعدی/ اول ُارديبهشت ماهِ جاللی *

بگو بسوز که مهدی دين پناه /کجاست صوفی دّجال فعلِ ُملحد شکل **
، حافظرسيد
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ندا 

١!اريب است خون! "شاهدِ  عهدِ  شباب " ای 

!اريب است خون" هرکه دوش آمده بودم به خواب " با 

که اريب است خون ! ای بيت الغزل به معرفت

چه اريب است خون! ای شعرهای بی ِصَلت

٢اريب است خون " ! فتحِ  سومنات " ای 

اريب است خون ! تصويرهای مات

!پاره ، اريب است خونهای روزنامهای 

!اريب است خون! ای اعتراف های آهواره 

٣! اريب است خون"]نهشته [ گيسو فرو " ای 

!ای بر جگر ِسرشته ، اريب است خون

۴! ، اريب است خون" اغگاهِ  شهريار د" ای 

!اريب است خون! ی پدرِ  بی تبارب! ما اسب نيستيم

۵تيم نيست گذش" آباد " که " امير " ما از 

، گذشتيم از تهران که سلسله بر باد نيست

گذشتيم " صاد " و " سين " از قرن ها تلفظّ ِ  با 

گذشتيم آد ... از قلبِ  مادرانمان که چه ناشاد

!ای کدام گاهواره ُو ای گاه! آه
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گذشتيم ! قبله گاه! قتل گاه! ابگاهخو! ای دادگاه

، گذشتيم گاه.... گاه... گاه! آه ای فرودگاه

! آه ای نوار

!آه ای نوار

۶!"پايه دار " پا و بدون پا و گهی با 

،  دار آه ای نوارِ  پر شده بر حلقه

! ّآه ای صدای ُمثله شده در غبار

گذشتيم 

! ديس! ديس! ای ديس

!تشنه ی سانديسقانِ ای عاش

، ای داد، داد، داد

ای داد از اميرآباد 

./ ..گاه / گاه / ای گاه 

...های هایِ  گريه ی من در فرودگاهای

اريب است خون! "شاهدِ  عهدِ  شباب" ای 

!، اريب است خون" هرکه دوش آمده بودم به خواب " با 

که اريب است خون ! ای بيت الغزل به معرفت

چه اريب است خون! ای شعرهای بی ِصَلت

اريب است خون " ! فتحِ  سومنات " ای 
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اريب است خون ! تصويرهای مات

!های پاره، اريب است خونروزنامهای 

!اريب است خون! ای اعتراف های آهواره

!اريب است خون] "نهشته [ گيسو فرو " ای 

!ای بر جگر ِسرشته ، اريب است خون

با لخته هات در َدَوران / ای چشم های تو در خوابهام

در خون ُو در دهان / ای تو اريب 

ای چرخشِ  نگاهِ  تو در من 

!چرخيدنِ  هزار مرگ در غدغن

!ای ماه

!ای آخرين نگاه

.گذشتيم
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ی نوشتپ

باز به پيرانه سر، عاشق / شاهد عهد شباب، آمده بودم به خوابـ١

)حافظ ( و ديوانه شد

ـ اشاره به قصيده ی فرخی سيستانی در ذکر مراجعتِ  سلطان ٢

محمود غزنوی از فتحِ  سومنات 

نـ شبی گيسو فرو ِهشته به دامن، پالسين معجر و قيرينه گرز٣

)منوچهری دامغانی(

فرخی سيستانی در شرح " داغگاه شهريار " ـ اشاره به قصيده ی ۴

مراسم داغ کردن اسب های اسطبل شاهی

)محل شهادت ندا آقا سلطان ( ـ خيابان امير آبادِ  تهران ۵

ّازهاری بيچاره ، ای خرِ  چارستاره ، بازم می گی نواره ؟ " ـ۶

"نوار که پا نداره

)در ايران ۵٧از شعارهای مربوط به انقالب ( 
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پاره های کوتاه
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چچيزچچ چيزی را پنهان نکرده ام 

صورتم ميزگرد خوشبختی ست 

.، بر تمام زلزله ها ايستاده استو ماه
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ستميناورفه

نداشتنگاهمنسرپشت  
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ديآی مبرفکهی ژاکتپشتم

استبازاشنهيسی هانفستمام

چيپدرهمی هاليمازشودی مبلند

.مادرم
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آنجاسترفتنمراهی صدا

!اتاقآنازکلماتبرداشتن
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رسمی مگندمبهزيخنهيس

بادو

.شودی مقطعبدنمبا
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حلقدرونتهتادست،

پسکردن،رهازدن،دن،عقيکشرونيبی برای زيچآنجا

دادن

نداشتوجود

. استی خالهواونيدارچازميهارگ

 

 



107 

 

 

استخلوتهاپنجرهپشتآب،

ی نيچی مبشقاببرف،ريز

استخلوت

استخلوتخوابد،ی ممالفهريزديآی مماه

اتاق،درگردوچوبی بووی روی مراه

استخلوتاتی زندگی هاگربهوهاکتابمثل

ستی خلوتگاوآنقدری زندگو

.ديآی متازهريشی بوميگلوتمامازکه



108 

 

ماه،

.استکردهروشنراوانيل
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واريدنهچترنهروزهاآن

شنوماهتنها

کنمبغلراايدرآنهمهکه

داريبنهخوابنهروزهانيا

جدارشه،يشتنها

زددستهوابهشودی نمآندرکهی اهيگرو

مرد،منگردنشال

؟یکنی محس
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نبندراامچشم

بگذارنکن،بغلراگردنمو

.شومعاشقشاهرگازدوباره
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هامربع

گذشتمی مشاندرونازی وقت

آفتاب،

.بودی بزرگی ضلعچند

 

 

 



112 

 

کنم،پنهانيی جارادرختمی بانوسياقخواستم

.بودامی کودکی هاخوابشکلکهی مرد
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آب،ريزبرودنفسکيکهايدر

شوندی مجداگروهگروهتوازگرهگرهميموها

نييپاآن

نيسنگ

گلوبندوصدامثل

.زدخواهدبرق
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امی خال

زدندی مغلتامگوشدرکهيی هارهيدااز

باد،و

.استپوشاندهراميزانوها
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کننوازشم

ست،يکدستنياکنمفکرکهآنمازتررمقی ب

هارسگدوباره

اندوهبار

اشنفسی بی گلوی گوددر

.استکردهکز
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،فيح

ی شوی مزيانگغمتو

.ارتفاعی ب،من
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کنمگماءياشباراوندميپخواهمی م

وانيلبا

کاغذ

نتو

.

.

.

! درها

.ديکنامفراموشی کم
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!درختی اآه

کناممقدس

.شومپنهانتا
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شدردهواازوداداتتکانی های هاشودی م

راتيهادستو

گذاشتروشنحفاظريز

آب،تا

:بکشدنفستيگلوی بوريز

ک

ا

.ج
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امکردهگمرالبمسيخحوض

هواستقيآالچنجايا

گنبد

صدا

شوم،ی مخنکپلهپلهکهمنو

.ستی خالآسمانقالبدرامپنجرهی جا
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کشمی مخوابمی روراپوستم

.بلندی هاپنجرهريز
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ميگری م

.گمنامی چهيدری حلقهبر
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رااتعکس

کنمی مبرعکس

هممنتومثلو

ستمينخودمعکسهيشبگريد

شومی مبرعکسدارم

ها،عکسنياآخرو

.گذردی مهيسابههيسا
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شنبرهيحاشروز،تمام

غارتمام

بودرانيوزيخنهيسنيهم

...فيحشه،يهممثل

شدمی مرهاد،يسفديبا

.رفتمی مگرماءياشحرکتسمتو
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نجايا

گوگردووحشتبدون

مينلرزوميکنی چيقراآب

ی قيقادر

تکامل،ی بکه

.استباتريز
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از هيچ چيز عبور نکرد،تنم 

.نبودسردم
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:از پگاه احمدی منتشر شده است

   ١٣٧٨انتشارات نگاه سبز،مجموعه شعر روی سل پايانی،

آوازعاشقانه ی دختر ديوانه، ترجمه ی گزيده ای از شعرهای 

١٣٧٩سيلويا پلت، انتشارات نگاه سبز،

١٣٨٠مجموعه شعر کادنس، انتشارات نگاه سبز،

اينترنتی، سايت ادبی منظومه ی تحشيه بر ديوار خانگی، نشر

١٣٨٢دوات، 

١٣٨٣مجموعه شعر اين روزهايم گلوست، انتشارات ثالث،

پژوهش و آنتولوژی شعر زنان ( شعر زن از آغاز تا امروز 

١٣٨٣انتشارات چشمه،،)ايران

، انتشارات )ترجمه ( صد و يک هايکو از گذشته تا امروز 

١٣٨۶کتاب خورشيد،


