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. 
 گذارنددر پروازِ من ردی به جا می / ی مگسیشان به اندازههایی که روحبه آن

 کنندها میپشه غیبت پیشِ / امکه من / اتکه از آینه/ دانمچه گفتی نمی

 یِ خود آفریدکه مگس را به قیافه / روند پیشِ ممتحنِ آن عالَممی

 خورشیدی را که مُسری نیست / ندکها روشن میبرای واگن / عقابی از سِفرِ پیدایش

 ات دقِ مرا برای آینه تعریف روح / از این عالَم اصلن نَه / من مِصری نَه

 دکتر که دوزخ را خوبِ خوب کرده / شودقبول نمی / پشتِ سَرم مانندِ جلوِ سَرِ مگس

 آید به نوبتِ من می / تند از واگنتند / لباسِ پشه را به تن کرده

 شما هستمکه اهلِ وحشِ 
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. 
 بزنگاه ندارم / چه احتیاج به شوهر داری؟ / تو که شعرداری

 خورَد گی ورق میهمیشه / تا گمان بیرون رَوَد از چشم / که کمان به کودکی بسپارم

 وقت قوزِ باال قوز:آن / میردشعر از حسادت می / اگر جفت بگیری

 دار استو کمانی که کتاب / اردای به رویِ دست دای مردهآسمانی که در آن مرده

 گذارددر چشمِ رعنایان نمی / دارددیگر عسل از زبانِ کودک برنمی

 کنندحوّا را از خود بیرون نمی / ترندشاعر و شعرش آدم

 گیرندخوری بر میقاشقِ چای / گاناز زنایِ زمین زنده

. 
 

 میردات نمیهیچ کس برای / جا االن بمیریتو اگر این

 نجشکی دیگر جیکِ خود را در من گم نکرده است هیچ گ

 گی در آن وجود نداردگنجی که زنده / پس این گربه چرا به فکرِ دیگران باشد؟

 که از پَرهایِ من درآمده  / هاییاش اما مطبوعِ سگآبی

 که آوازشان شما را مسحور کرده / هاییمیرم برای شپشنمی
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 شعر به شرطِ زبان
 

 چهار راه را آبی / تا زمانِ قرمز / شعر فقط به شرطِ زبان / شرطِ چاقو هندوانه فقط به

 اش شیرین استهایکه لب / و مرا خاکِ پایِ او کند / هاتو را سرآمدِ فصل

 خوانم رگ به رگ تو را می / گیرداش چراغ میو شب از سینه

 هایِ مرارسیدن / اتو ماخولیاهایِ به جا مانده از کفش / ات آسمان استکه در جیب

 هایی تصادفی نیستند این قارچ / هایِ یک حسرتِ روییدهد به قاچشنواننمی

 هاکشانَد مرا به خیابانمی / بندِ بندِ شلوارراه / اند!هایِ شکستنکه چراغی

 یِ دَم راتا شیرینی / فروش هم خر را در تقویم به جا گذاشتخربزه / و نَه فقط مرا

 قیامتِ دنده در شعر باشد / گی بر لُپ باشیگازِ کوچکِ واژه

. 
 

 موید مراچاهی می / شعری بگذارم وچایی بگویم / شعری بگویم چایی بگذارم و

 اوهوم / وی نمازتان در موم / هاتان بر فرازِ شعلهای آشیان / گزارَد مراماری می

 بیژن / گرددز میپرنده به چاه با / اشو انگشتِ من بر نوک / ات راقاشقی شعر سینه

 تا خدا باال / شانمارها از پاهای / شوندها منیژه میتمامِ زن / گذاردژن در مُهر می

 شبدر این نیمه / به جست و جویِ داروخانه؟ / روندتا تو به کجا می / تا من پایین

 ! خواهدغسل نمی / قتل کنند:ای صادر مینسخه / نامِ رستمبی / هایِ در آسمانتفاله
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. 
 

 کنند پروازاش میگانو واژه / اش را در دستانِ من بازیی که دو بالپرنده

 زنی که تو به آن نُک می / ستداستانِ من در تخمی

 شود زنی که از پشتِ پنجره شکسته می

 هایی کنند به شاخ و برگاش نگاه میدو چشمِ پرنده

 ها رازوزهقدرِ اما چه / هایِ زیادی هم نیستکه شاخ و برگ

 گسترانندبال را می / میهمانان برای خوردنِ طعام / اندیِ میزبان بودههمیشه

 شومخردمندتر می / شومگاهی خورده که می / پاشیم بر پروازنمک و فلفل می

 گیسویِ توست باران خورند:گانِ من به آسمان سوگند میخود نیست که دیوانهبی

 اش و چهار پای / بنددمییِ واژه را گوزنِ نر دو لنگه

 خوانندیکی از حفظ میگان را یکیستاره
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. 
 

 تو یِگوشی / جَودموشی که تو را می / یِ من استدهانی

 گربه شورید / خُرما که شدم / هایِ ارتباط استآسمان یِقطعی

 ها رانوازد چنگخاک می / به سویِ دندان / و دریایِ تو جَست و خیز کرد

 سَرِ خدا خورند برهایی که میرقص از هسته

 هایِ شیطون!گی از بچهات بُریدهای سیم / ام فدایِ دهانِ موشای پای

 اَمایِ ماه روشن  / ها دوباره وصل خواهد شد؟آیایِ تلخی

 از من که دُمی در دستِ ناخدا؟ / ستسگی یِگیاز اوکه معده

 کندرگی سَرِ خدا را پانسمان میگ / اندنخل یِپنهانی / اگرهایِ بازی
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 امتابد خورشید بر پوستهمین می

 *ست که مردی با آن خود را از شاخهگی شایدِ ریسمانیهمان زنده

 گانآویزم خود را در میانِ ستارهنمی

 دوست نداری خودنمایی را / یِ رو به رودو چشمِ زن از پنجره

 گرددبه دنبالِ آینه نمی گردد*/می بر ست که از مدرسهگی شایدِ طفلیزنده

 درخت اگر هایِ مزاحمِ خورشید نبود 

 ها را از ریسمان داد جنسیتشاید هویی نجات می

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
 زاد)با افزودنِ یک کسره(از فروغ فرخ  *
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. 
 

 نگاه یِای عقربی / ام کرده استروشن او/ یِماری عشقی/ یِیِ نیازم/ کبوتریچاهی

 ام راتا بخوانند ماری / اوشوم بر خَم می / شوند عابران از توبندهایِ عشوه می

 کنمنواختن/می یِعنکبوتی / ات راتاری

. 
 

 روح بعدها معلوم شد یِگیسرماخورده

 دومین بدن از من رویید / اما نخستین چاقویی که عاشقِ سَرِ ما بود مجهول ماند!

  رویِ این همه پونه هایِزیبایی / گونه ببندم قرص کمربند را بر کمرِ آدم؟پس چه

 ژوپِ حوّامینی / ماری که دوست دارد هی سرما بخورد و

 وزندبه جز فصلی را که در آن سَرها نمی / کند همه چیز رامعلوم می

 ای پُر از نامعادالت برخاستی تو از سرِ سفره

 هایی بی سَرملخ / گیردنشستند پیشِ درختی که از آن فردیت پَر می

 دکننهایی که چاقو را نوازش میبا دست

 کند می / کندشان اثر نمیها که سرما در روحتا ارضا شوند آن
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. 
 

 نویسمی خودم میمن فقط برای سایه

 صادق هدایت

 

  هایِ پاسخی ام / نبودنگی کردنهایِ زندهدانمنمی

 کندات میهایِ درختروییدن / امقطعِ حرف

 هایِ تغییر در سایه استنتوانستن / آیِ گلویِ او

. 
 

 به آسمان کشانید / د که فکرِ تو رایخرچنگی روی / که کاشتم ایزمینییباز س

 خواهندام آمده ستاره میبه خانه / و خریداران با چنگی در دست

 اش برقصند!ها برایی قابلهکه همه / زمینی قابلی نداشتآخر یک سیب

 به رویِ خر گذاشته بود / کهکشانِ در پیکرم را / اول زخمِ مشتری

 افشاندنور می / پیازی در انتهای سیم / ام باز کردیات را که به روی خانهدرِ

 شاناز بیمارستانی که بسترهایِ اسب / هااند از سرافشانیهیچ نشنیده

 اندبه تفردِ خدا رسیده / اینان که از جُفتک / مانهایِ تنِتا تیمارستانی که طناب
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 نشانندیِ سگ میرنگ به چهره / آنان که از بویِ نوشته

 ربحی به دریا قرض داده شودیِ شما بیو درِ خانه / ای از قابلمهتا برخیزد ستاره

 تا خرچنگ دیگر از خشکی به دریا باز نگردد

 

 

 

 

 

 

 دست به دست
 

 

 عروسکی هستم هایِچشم / داردسرم را سرد نگاه می / سرگرمی با شعر

 گذارَدای نسترن میمرا در دسته / بودینثری که در نسرین نوشته  / که گم شده است

 ایشدهبرای بوسه بر رویِ گم / کندیِ خویش پشت میو چاقو به دسته

 خوانَدمی / ایدهایی را که شما کاشتهباغبان رگ / که یوسف نیز به دنبالِ اوست

 ست یِ عروسکیگرگ در سینه / خوانَدنمی

 اش از تابستان بوی / وآید خانه می دانِ هراش از گُلکه صدای

 به دستِ یوسف افتاد / شمشیرِ کالیگوال / سَرِ من است / ی عابرانو بر گردنِ همه
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. 
 

 اتام زیرِ پایکه سبز شده / شناسندمرا بهتر می / اتدرختانِ بیرونِ پنجره

 ست استِ شاهینی / که گذارَش بر آسمان

 اتاقِ من است / اشکه گم / گذارَدمیکه تفسیری دیگر در دهانِ گنجشکی 

  ستایشان چهچههبدن / جا بر میز جا ماندهچهار چشمی که این

 شناسدگان را بهتر میستاره / اتگیخفه / نشیندای نمیکه برشاخه

 کنندزرد تفسیر می / اکسیژن را / گانسایههم
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 سیانور
 

 

 گرگ بود / خورهابات راجع به کباتفسیرِ پای / سَرَت در فقر روییده

 هایی که در زیرِ خودای جویایِ زبانو تو کلمه / ها بودممن انرژی در پایِ سگ

 از عینکِ جدیدِ میش / درخت واژگون که شد / سیانور داشتند

 کندات دیگر هیچ یادی را قرمز نمیزغال / تفسیرِ اجدادِ چهارپایان دگرگون شد

 داشتندها از شاخه سیانور برمیکه قبلن و دو سگ / درخشمهایِ گرگ میدر چشم

 مبادا که یک دالرشان تاریک شود / زننددیگر تلفن نمیپنج سال به یک

 ای به سیخ کشیدهاز جمله / آن باد که دیگر نچکد آب

 و ستاره از او طبل برداشته / که بویِ اسطبل دارد / و آتش را درست بخوانَد موی ما

 کوبد!برای آبی پای می

 ریزند( خاک در قبر می / ی درختتان از نتیجههاینوه / نهایِ آری)بر
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. 
 

 و جسدهای ما در گاو صندوق  / گاو میلیاردها پول را برای خود

 چه بخورَد پس جنازه / تا پشیمانی به دُم گره نخورَد / برای نرسیدن به صفرِ چشم

 سکه راشود تا خدا خود خَم می / اگر فحشا را به جهنم بیندازد؟

 یِ من است گیبرای دیوانه / هایِ آسمانمیلیاردِ شب

 دارگاوهای دنباله / خورَدو اخالقِ تو که آتش را می

 هاکه در آن کورِ راه / به هیچی / ها را به پیچیکنند کاروانراهنمایی می

 تا گرگِ در تیمارستان است / منتظرِ پیامی از دخترش

 ایشوی تا خاکِ پایِ بَرّهکشیده می / شودیام گم نمچاهی که درآن تعظیم

 خدا به بستر بُرده است/ اش را خدا بَرده استکه پیراهن

 شویداسپارتاکوس را نمی / اشهرکول با صندوقِ دوش
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 یِ آیندهنشسته بودند در سده / تر آناندَه قدم پیش / امبر نیمکتِ پیدایِ از پنجره

 هااند شاخهاش نشستهروید که بر ارواحجا درختی مینای / اماز گفتارشان بیخِ گوش

 مرا پیدا خواهی کرد / هاات در هزارهاز پنجره / اش جسم خواهی پاشیدتو در پای

 اشی شمشاد در دستعابری که شاخه و از کنارِ / از کنارم بی اعتنا خواهی گذشت

 رها بااما میلیون / شویمخوانده می / در گوشِ ارواحی شعر

 گذردکه از کنارِ شما می / دهد جهتِ خری راتغییر نمی

. 
 پاییدنِ دنی و شعر / چهار چشمِ ما / هایِ تو بودازِ شاعری / ی مرد  به زنزمزمه

 هایِ دربسته / هایِ درازبافتنِ ریسمانی از بی حرمتی / های شماو دست

 در این پایین / نَدنشامن بودم که به روی توست: تُفی که دزدان را باالتر می

 هایِ کلماتگیو کشیده / ها رانوازد انگشتگوشه میست که سهعودی

 روندپایی راه میپنج / اندخانهکند کاغذهایی را که در پُستقرمز می

 ستهاییات نوازشِ دندهگیسوی / دزدندآنان که فرقِ دنیا و دانا را می

 ستاش آبیاَم که گوشیِ اوییچراغ / اندکه در دیوار و اتاق چیده شده

 اما نَه رویِ دستی / تااِ مصرعِ دوم بمانَد! / از بانکی که در بو است / از ریسمان

 کند   که صورت را پاک می



 18 دریا در تارهای عنکبوت

. 
 پس  / اش به غربپایین / رفتاش به شرق میی باالیآرواره

 گذاشت ابرو / جنون / باالیِ تمامِ تفسیرها / چهره به تفسیرهایِ یک نیامد

 ستجسدی / که پیشِ این جهت / ام بردار!هایحاال تو خورشید را از چشم

 دهدموشی شفا می / گان راستاره یِو کوری / اش من هستمهایکه تکانه

 افتندها یک گونه نمیگُل / اتاز کراوات / که بادهایِ برین را به دُمِ خویش بسته 

 به خاک  / از ابرو / به ابرو از ابر/ / آیدپله پایین میو او را که پله

 یِ شرق و غرب است که خود آواره / کندپاندولی تفسیر می

 گی با موش خوابهاز هم / خوریدتکان نمی / شما که از شمالِ هیچ خبری

 شویدجُنب می
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 شوی ه میدو باره زند / خورَدگان را میمورچه / جادستی افتاده این

 یِ عشقمگسی کُشته / نوشدگی را میغبار افتاده / رودپاهایِ هزارپا می ام درروح

 گان استاش هنوزِ ستارهچشم / هاچون اقبالِ تو در دانه / واژگون در استکان

 کُشی در دست داردمگس / ام که در آسمانمن هرگزِ بهرام

 ست: زایشِ عُمَرای طوالنیبر لبِ گور بوسه*دارا

 سازدکُش میمگس / و از هر ورق / اندازدها آتش مینهخاکه در کتاب

 ها گونهپسِ چه / نَه ماری بر قالب / نَه ماضی بر قالب / کُشد؟(می )خود را

 یک دانه را که از مستقبل / ایستندیواش گوش مییواش / نمازگیران و مارگیران

 بَرد هزارپا  زاد را به بیابان می / گشاید به شهردر نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 دارا: داریوش  *
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 توِ من  / ی که نبودیمماه گیرد:من و تو را با هم اشتباه می / منِ تو

 تا درِ جسد / مکثی که نخواهیم بود در جسد هایِ رفتن است:آینده

 شناسدبال او را میای سهکه پرنده / دو برابر شدنی / ما را عبور دهد بی هم

 گیرداه میرا اشتب ایکه هر پیشانی / اش روحِ ماستضلهو ف

 شاهینی که از مُهر درآمد / داندگاهِ خدا میو آن را بوسه

 دهد  ها جوازِ رفتن میبه طعمه / شتابان در شورت

 

 

. 
 خالی  / منِ جامعه را دلوی / کندها را تنها میعمقی هستی که چاه

 شانلِ نگاهالک / روندهایی که بر دو پا راه میعقرب / کنندها را زیبا میحُمق / هاخال

 هستیِ من امر است / زننداش چنگ میو عاشقان بر دُم / فرا   موشیِ خداست

 نقاب را بر دارِ طنابِ چاه کن!
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. 
 نداردهایِ خاکی هستم که در هر زبان غبار دارد

 هایِ مذهب را در دستسازِ هرهری / سوزانَدثروتِ آتشی که در هر ترجمه می

 هایِ تویِ از گوشتعالی / باری / یبایِ گدا را در جیب دارالف

 ست تفصیلِ عقابی / "جاللت"هایِ افتادن ازج / هایِ به هستندرفتنِ کِرم

 نیست هایِ خدا از ندایی سبزه / لولِ در اِی / آورَدها را به رقص در میکه سنگ

 هایی سپارم فقرات را به آنمنِ خنده می / اشآید با جیبی در کُشتهصید می

 ه مترجمِ جاروها هستندک

 

 

  

. 
 بوسدرا می "آرامش"اتگونه / یِ دریاستگونهچه / ام که خودمن چِرایِ آب

 های من چشم / کجایِ هواپیمایِ خود است / و خألبان / دریا دختری را نوشته است

 شوند در عاشقان حل می / ترین امواجکه اینک در پانشین / سرنشینانی بودند
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. 
 سازند مثلثی برای منقار و قلمآرامشی نمی / های پوسته را منقار و قلمتکهتکه

 اند؟گونه کردهها را چهتکهتا ریگِ من چرا تکه / غاری در واژه پرواز را تاریک

 کشانَد تو را تا دروازه می / پوستههایِ بیضی پوستهبرایِ

 شِ این توپبر غلت / ترهایِ من باشیگونهچههایِ کجاست تا در سفیده

 اتهایکم پایین آمدناز کوه کم / هایِ واژه از ساقِ پا استکه هوایی کردن

 اندخرهایی که تفریح را غار کرده / در گردشِ آن کُره / امهایِ رامشترینبیش

. 
 آیدای که از ابر پایین میکوتوله یِیِ باالیِ تو به شادیآهی به بلندی

 ام بلندتر از آهبی گیسوی / ام راتفاوتییذارَد پوشیده بگکه پتو نمی

 کوبدیِ خویش میای باشند برای او که به سینهگونه گورزادان گزارهچه

 بُر استخنده / آورَدآویز کردن در نمییِ خویش را برای حلقروده

 دوالپا اما تو یِزیرِ سنگینی / یِ من است زیرِ پتو بی پتوخسته نکننده

 خواهی رسید اما تو؟  گونه به خبریچه

 اش باالیِ سیاهی رنگِ سفید را به دار آویختهمگر او که گیسوی

 بریدنِ قاچی سیب برای دهانِ تو / یِ تو نیست آیا بر گلویِ من؟بوسه
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 در بارشِ گورها / کندها را زنبور میکه بی پیامی / هایِ با شیرینبی تفاوتی

 کندقطعیتِ تخت می / تو را تعطیلِ یا

. 
 شوندلگد می / جُستم وتو را می / شوندها که زیرِ پا لگد میاند این گِلعشقِ من

 اندشان عشقِ منشان با نگاهما را تحریک کردند با کتاب

 پا ساخته شد هایِ ی کتابی که از استخوانقفسه / گفتند وچه میخود نبودند آن

 جُستمتو را می / دو شاخِ من وجا که آن / رویات زیرِ پا به اعماق میبا نگاه 

 و سبیلِ او که از واژه است / گانشود به صورتِ خوانندهماغ کشیده می

 گاه و خود نبودند؟ موهایِ شرم گفتندچه میبه من چه آن

 قفسی که دستی دارد / شود در کارِ دستی که قفسی داردفرجی نمی

 ها به زلزله شود درده میم ریش است و ماغ کشیادل / آلوددر پروازهایِ گِل

 اش واژه استو جوی کسی که عضوی از اعضایِ بدنجست 

 کندیِ قناری شما را تحریک میای از آوازهای شکستهشانه

 گِل شده است / سرایدبه شما چه اگر زنی که در من شعر می

 رود وو اگر سگی از عشقِ قناری به اعماق می

  ورتی در میانِ عابرانِ صنیست آن شال / کند؟چه واق واق میخود نیست آن

 جویندشها میفروشیهای من از پشتِ  ویترینِ کتابخیابان  و در پرواز که چشم

 شومکوب میکه لگد / نیستند دو شاخ و دو بویِ سرخ / دو شاخ و دو بویِ سرخ 

 خته زیبا سا هایی که از پاهایِهاند به میزها و قفسهایی از من چسبیدهکه تراوش

 شده است
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. 
 آبانندهایی که دیکتاتوری را میکفش / پا اند زیرِبخت را پهن کرده

 تَفسیرانَدها را میکه منقارشان برف / شنوانندمرا به کالغانی می

 ها باشیزیباییدنِ دیکته / تا تو حسابانیدنِ دُو ال پهناها نباشی

 ن ها را در دستِ کودکاسبقتانند سنگدر این عرض که می

 ها را در دریامَدرسانیدنِ من تفسیرها را و نیمکت / اندها عریضهو زیرِ پا استخوان

 تو بفَرقانَد زمین را یِتا باشی نباشی

 

 

 

 ایشبیه هیچ قاره
 

 

 حاال آزادی  / خُب بیا! / ی فکر و ذکرت برای آزادی بودهمه

 را به خر هاکه جهت / اند در دعاهایی رسیدهام به انگشتهایبیایم

 عرعرم باالتر از تمام ِ ذکرهاست / گیرمنشانِ آزادی را دیگر نمی

  ها ها به پرچمدهند وَ سوزنمی ها نشانهایی که پول را به سوزندور از پاالن

 اش مراها به آسمانی که انگشتِ آبیوَ پرچم

 را پاروها و تو مستِ نماز پول / نشانِ افتخار به سینه یک دو پیک زده خَربان
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 هاست که کسی را تعقیب کندو رفیقِ من باالتر از این حرف

 امات گذاشتم منیِ پا رویِ سُمببخشی

 وریستی که نمازش هرگز قضا نشدهمبادایِ تر

 تا چهار یونجه  / کندها را سه باره چک میبانی که ریلسوزن

 تا یک باره وُ یک االغ     / کنندها آزادی را تا میسجاده / ها!خُب حاال بیایید یونجه

 یِ قرمزِ هیچ کس را نریزید!بنوشند به هرگزی

 ستاره بود!اسکلتی که بی یِبه حتایی

 کرد خبری از پیکی راعابری بود که چترش باز نمی

 هایی راجهتیخرم بیکنند نو میرا تعمیر نمی در اروپا که چتر

 نبینید! / خواهید نیاییدیاگر هم م / مدن استها برف نیامدنِ آکه در آن

 شوند در آسیا هایی را که سفید نمیفکرها و پیاله

 ست اش پرچمیدر دست / رودشود اسکلتی که آزاد میخُرد نمی

 کندگوری را تعقیب نمی

 ها پیادهمختلف از واگن هایگاهایستاش در ضایِ بدنیکی اعو رفیقِ تو حاال و یکی

 شوندمی

 در زیرِ آسمانی که زیرِ آسمانی که نشنیدنِ شنیدن است  یکی درکیبه رنگِ افریقا ی

  جفتِ خود است

 گذارمجوال جا میجهت بیجا بیر زیرش من خواننده را همینکه د

 ای نیستکه دودش شبیه هیچ قاره ایام به سویِ بخاریهایاندامبیروم و می
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 انداز حشمت اهل جهل به کیوان رسیده

 حافظ   

. 
 اش باالنان درآوردن باید از پاهای برایِ / امفیل است بزرگ بودنِ وظیفه

 ای نان از شعرچرا تکه / پشتِ میز به نوشتن؟گونه رَوَم چه

 شوی سوارِ تنی عریانمی / که زیرِ پاها لِه / ها از من؟شود بزرگیجدا نمی

 شتانِ پا شروعبرای شعر درآوردن باید از نوکِ انگ / اممورچه است وظیفه

 بر کاغذ قِلقِلک ثبت کنی / یکی از تنِ حشرات درآوریها را یکیو لباس

 اش را برای کمرشهایسوسکِ موظف قُلک / ها زغال شدمدر جدایی

 رقصید؟م میگونه شما باباکردر تنور چه
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. 
 که من دیگر ایرانی نیستم / ست نداندام که ایرانیسایهخواستم هممی

 آینه دو رو دارد / ام کشیده شده است به ویرانیایهس

 شفافیت سرخ بود / گونه کنار بیایی؟یِ من چهخواستی با ملغمهمی

 خواستند بدانمهایی نمیرنگ / کشیده بودمهایِ بیکه من هیچ جایی

 ایرانی نیست / و اگر باشد در کنارش رانی / که هیچ سومینی آبی نیست

 آید؟ یِ من کنار نمیکه این چاه با ملغمه / د چه کنندخواهنخورشید را می

. 
 پیامبران هر چه از افق خَم شدند / ام سفید بودسؤال / اش سَر به باال بودهایپستان

 هایِ من قانع نشدند ها به چشمآبی / نرسیدند به خُمی که او داشت

 سَر به باال بودند / قندها که در پیام بودند / آمدها برمیبه نَمی که از ریشه

 هایِ نبستناز زیپ / که وزشِ فروتنی نشدی از دهان / سَروهایِ باال بودند

 ها برودگاریِ مخروطاز مامان خواهش کردم که به خواست / آمدند امامان

 زنمدر سرِ راه تن می / ها نرسدتا به دست / و در سرِ راه پُست کند این نگاهِ سفید را

 که پستان سَر به سوی او دارد / زنم با خداییپیاله می / زناناز سَر زدن به سَر

 که در شلوار است  / مکانِ قندشکنیدانشِ بی / هایِ زمان استقانع نیستِ آبی
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. 
 یِ بی بدیلِ او باشد*تارا / "را"تا  / تصویرانمتو را می / آینه را سنگاندی

 کنمیت وصل میویی در ابدهایِ شما را به هتکه / کندکه تکرارها را تاریک می

 اشکی از بازارِ مردمک  / کنداش را با خَز مبادله میخِضر راهنمایی

 تصویرها را یِگیکه بی اِراده / هاشیکیتا آسمانِ بی

 کندهایی میتعریفِ دهان / دیگر نبودن راموهای زنانِ جانشینِ یککه قلم

 شان آبیهایی که آسمانشوم از چشمفصل نمی / شوندکه به بوسه وصل می

 معده است هایِ بیتکرارِ سنگک که زمین / که سبزند / ایقدر منتظر ماندهآن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ستاره تارا:  *
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. 
 که خود آدم شدی / قدر با منو تو آن / که خود دریا شدم / قدربا تو نشستم دریا!آن

 جا که بودمآن / کنندو در آدم شنا می / آیندجا میحاال مردم به این

 ات مرا عاشقِ تو کرداز بیل / ات مرا کُشتاز قابیل/  ات زادمدندهاز 

 عیسا که بودم / رودتا خود کشی که بر آب راه می

 دریا شد "پاول سالن"که  / قدر با عنکبوتها آنها و مسلمانفاشیست

 ات را لمس کردهایدنده "لفویرجینیا وو"که  / قدرهای دستِ آدم آنو تازیانه

 قدر از گور برخیزم تا این / سارت مرا سنگو عنکبو

 آیندجا میبدانی حاال مردم به این / که قدرِ راه رفتن بر دریا را بدانم

 شان که تازیانه شدماز تارِ عنکبوت / ام آنان را عاشقِ من کرداز بیل

 تا اناالحقِ او که آدم را آفرید

 فتاده باشدسوزی اهایِ آدمکند کجایِ کورهکه فرق نمی

 "شبلی"دستِ 
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. 
 اما هرگز قطار نایستاد / جایی که برف نبود / ام در موهایِ تو بودهایقرارِ دست

 اتیکی از چشمها را یکیو زغال / ام را کسی بر ساز کشیده بودتارِ موی

 اندشانه و بادبزن آورده / زنندرا می آنان که زنگِ درِ خانه

 هیچ کلیدی در برف  / که پیدا کردی این قفل را در خواب

 بوسندام تارِ مویی را میاما همین انگشتان / ام هرگز درِ قطاری راانگشتان

 کارندیکی درخت میها یکیآهنگ / از مهمانی که کودکِ خود است

 با قطاری که من مادرِ خود هستم  / خیزدات خاکستر بر میاز هر خانه با نگاه

. 
 سایهخاری که دیدم در آرزوی کودکِ هم / از تو اتافتخارِ جیب

  آسمان بودی / ای اُفتِ من که روزی / هایِ توستنشدنو خورشیدی که پاره

 نگاهِ تو بود  یِزود زردی / هایِ کودکان از گُلیدنبیرون جه/  نبودی

 یِ نیوشایی چه بودِ نتیجه / ها نوشتنِ من بودبر پاره

 هایِ من جهیدن / اش را در خارِستان یافتهنست که آسماایخَمِ ساقه

 در کسوفِ افتخار است
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. 
 امدست یِباالیی / چوبی از آب درآمدنِ فرشته بود / دریغِ عصا از مرغِ یک پا

 امبر آن مار است آستین / ست؟یبر این اشک برایِ چ / ریختنِ گچ بود

 ت باشدتا بیرون آمدن از گچ کاپو / بیا تا بخندیمِ آب باشیم

 ها باشیم بیا تا بیرون آمدنِ شورت / نانِ جوجه را مار کرد / لقمه

 هایِ هزار درآمدن از چوب فرشته / در این دنیایِ یک دَم است

 هایِ هرگز نبستناز دکمه

 

 

. 
 بینم تو را در نجوم می / اماز افتادنِ فیزیکِ بدن

 قدر شوندگان بیتا ستاره / کشانَدها را به شیمی میرگجنونی که بی

 های افتادنتا دوست داشتنِ همه / شوند از غرورتسو میقدرهایِ من بیهر چه

 آید  پیازی که هر روز از شرق برمی / ریشههای بیزمینیها سیبکه در آن

 آید؟از عشقِ ما چه بر می
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 بُستانتاق
 

 

 تا دو تخمِ تو / آواز شد / باز هم بارِ اول آوا / آوار شد / بارِ اول آوا

 دانِ من منشأ راز است دهد بداند تخمگاوی که اَذان می / قدرِ حروف را بدانند

 زن و شوهری را از زیرِ زلزله بعد از دَه روز در آورد  ای دعوایِگوساله

 جاکش جایِ خواننده را برای چندمین بار

 قاتالن  مال در جیبِدست / های رسیده را به جیب زدندی کمکقاطران همه

 گوید با من اَذان؟دارد چه می / نویسنده را هایِهوایِ تخم

 ام به حروف در آخورچسبیده / ثبتِ اسناد اعداد را گذاشته یِمُنشی

 مین بار از عشقیس برای هیچُمغناط / تا تو نامی برایِ جنین انتخاب کنند

 پتوها را به جیب زدند / تا من و تو در زیرِ

 زنده تا گلو در خاکزنده / بستانهای تاقدر بیابان یک مبارزِ چپ را

 اش رفتندقدر قدرِ حروف را با جیپ رویآن

 اش اگر فراموش کردندهایِ تو رفیقانمن با چشم

 مدرن شود از جاکشی در دنیای پُستآشنازدایی می

 یافتند در بیابان را اش روزی رازی تا چوپانی که گوسفندان

 رباید در اسطبل ا را میربا که آواهتا آهن

 آمین!    گناه داره یه جنین زیرِ آوار/ ـ ـ کاپوت باشه بهتره /
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. 
 شباهت را طویل کرده بود / هاتُوِ خیابان / هایی بود پشتِ پنجرهمنِ چشم / انتظار

 ات طالیِ مویرا شنیدم با  هاساعتزنگ نزدنِ 

 ها را شبیه هم کرده است ای که چشمبا قطره

 هایِ عشق در قلبِ اوتا جراحی / تهایی که ساعت را سرشار از صفر کرده اسمگا

 اویِ او هستم  / شبنم است در کمر و کوه و طویله هایِکه نمردن

 *ت؟ات کجاسآخِ کمرت کو؟/آنِ طلعت / های پشتِ پنجرهمنِ چشم

. 
 ام گذاشتنِ سَرِ توست بر شانه / تغییرهایِ آبیآسمانِ بی

 ام ست از گلویگیبرداشتنِ دیوانه / هاتر کردن تاریکگانِستاره

  هایِ بغض در کفشتِلِپتِلِپ / گی در آبیهایِ آوارهدویدن

 پا که گریزش از بی سَر و پایانسَری بی / سؤال است هایِکردننقرمز 

 هایِ اِی زیرِ ستاره!گیدیوانه / های کجاستدانمنمی

 تان هایِ حتاهایِ سَرم بود از شانهنگرفتنِ / تانهایِمردن

                                                 
 ی طلعت آن باش که آنی داردبنده حافظ:  *
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. 
 ام را نخواندن کرده است هایچشم / نویسی در لجنشعرهایِ می

 کدامِ مدادی در دستِ سوم شخص / ات را چه کرده است بنویسم در کجا؟هایگوش

 دار را در چهار جانب بر پا کرده است  / من و تو را درگیرِ لجن

 هایِ جاجا کردن جِن / پاشم در لجنیِ میهادانه / هایِ نچیدن استمرغ

 خوار بگذاردتا مداد در دستِ گوشت / پایِ مرد را وادارسوم / فرشته را بر دار کرد

 

 

 

  

. 
 چاکِ کفِ پایِ تودر چاک / هایِ عشق استجوانه / هایِ راه رفتننتوانستن

 هایِ اوستپیاله / پیر / فکر و ذکرِ هر جوانه / یِ شمشیرهایِ من از لبهچکیدن
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 پیغام

 

 دریا که رفتم یِتا شوری / یِ خونِ خوداز شوری

 چیست خودِ ما؟ / دانم به گردنِ کیستکه نمی / چرا دیگر باز نیامدی از خونِ دریا

 ها زاییدمچه و چه / بچه که زاییدم / روید دربندشما حتا می / بندکه برای گردن

 هست / پیشاهنگِ ما بود / گر به دنبالِ نافرششو / بطری خنده را باز نیاورد

 یا اصلن بگو طالیی  / سیاه / که تو سرخ / نیست / دن بودکیستِ این گر

 ما در مرده شنا / دانیای مادرمرده نمی / بند کبودِ کبود / بندِ ما کجایی؟ای گردن

 مگر خنده آهنگ نیست؟ / ها در چه؟آن

. 
 عشق که از دست افتاد / اشاش و میمالم / اشام به هم خورده تنظیمقلب

 ات به روی قلب دست / رویها راه که میاینک در خیابان / خط شکسته شد

 به هم خورده راهِ شیری / خوریه میبستنی ک / آورَد میخگی نمیبسته

 دارو فریادبی / دهد قراری را که با خورشیدساعت نشان نمی

 پس چه خورد / اش را نخورداگر هر کس بستنی / دات افتانزن چَکُشی اگر به دست

 المبی / میمبی / د هر شبآورَقلب را در می / شود هر روزتر میکه خط شکسته

 کند بی قرارمثلِ شیر حمله می / غالم و ارباب را
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. 
 ها گرفتندشان را از سگها خوراکدانزباله

 جا که نوزاد را پرت کردندینا / شد  هاماندهزدِ  پسام زباناز من که وفای

 بود زائویِ مفلس که یک تکه استخوان ازش باقی مانده / تو نامِ سنگ به خود گرفتی

 ها استفراغ کردند؟دانکه زباله / از شرافتِ آن دو پا چه مانده بود
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 های وی استابِ دایمی در استخوانو اضطر

 کتاب ایوب

. 
 دارد؟دریا عصب را از ماهی دریغ از تو چه می / واب گرفتام درخیِ پایماهیچه

 ایمبه ما هیچ / اندیشیدات به آسمان میکه پای / که ماه گرفت

 منگنزی را که از خود دریغ / جوید؟تان را میهایپس چرا هر شب ماه پنجره

 بودرا ر اش توهایکه چشم / ایبوسه برای ماهی / اش تمامِ دریاها راهایو دست

 گذشتن را دریغ / که از در یا پنجره اضطراب / کِه را ربود / مرا ربود

 سوزدهیچ نمی / ات حریقیِ پایماهیچه

 کِشدماهی بیرون می هایِاز عادت / مان مالفه و دریا راهایکه صبح دوباره  دست

 چهاردهات ماهِ شبِ ای روی / کِشدای میاش کوسهتا میزی که پشت / کِه و تو و مرا

 کِشدات چه میببین برای / ماه با آن که گرفتار است / ای هیچ

 این هفته  / با دَه نفر و باز سه نفر / رومات چه میببین برای

 اش گرفته   یِ پایپیشِ پزشکی که ماهیچه
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. 
 گیرم در دستمی / رد استات داش برایخوردن / این پرتقال را که در دست

 زمین را گم کرده است / خرگوشی برای هویج / گانگرسنهگیرد از ماه می

 کند سنجاب نگاهی به مانمی / کتاب مشکلِ خرگوش  را حل / عینک در دستِ تو

 گیردپرتقال جای ِ زمین را نمی / قدرهم دودی باشدداند عینک هر چهمی

 بیلی در دستِ شما برایِ ویتامین ث / دیگر را تنگگورِ یک

 رودکتاب میبی / به آسمان نَه / رودزمین میزِ زنبور بی  

 

. 
 ای دستِ من / تلفن در دستِ من یِگوشی / هایِ توهایِ مواظبت شده از چشمشماره

 یک طال / هادر میانِ این همه سیم / شماران اعتماد کردی؟چرا به آن بی

 به زمین هم نگذاشتی  / گوشی را به آسمان نَه

 رگز نبوده است گذشت آن روزگارانی که ه

 پدرت را درآورد / جا دستگاهی را به حال تعلیق در آورد؟که بود که این

 رودخبری را که به چین نمی / از در تا ببیند

 اش ای دامن / اششود در چینِ دامناش خالصه میمادری را که دست
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 اتای طال که خبرچین برای / های من!چه دوری از دست

 آورَد!شمار در میی بیهاپدرش را از پنجره

 آورَدشلوارش را با احتیاط در می / ی زمینی از آسمانکسی هست که در گوشه

 یا سیمی / نز دیکِ طنابی در تعلیق

  از تلفن نیازرود به کشوری بیکاپوتِ ماشینی می کسی در

 گذشت آن روزگاری که با گاری 

 هدخواگان را خالص میاش ستارهست که دستگاهگاریشب

 خواهران و برادران / مرا دور از زمین و آسمان / تو را نیفتاده بر دامن

 شاشد به رویِ طال گونه کسی میچه / ها بنویسندو دست / ها ببینندتا چشم

 اش خود طال   شاش

 

 

 

 بیمار و دریا
 

 

 ات دارمکه دوست / آورَدتواند تو را به هیچ شکل دری نمیدستِ آدم

 به بالینِ او برو / کنندات میکه نظاره / کنی به آنانظر نمیکه به هیچ شکل ن

 تا از تو پُر کند / که خود را از هر محتوا تهی کرد / و به او موجی تزریق کن

 چرا که من پایان یافتم  / از تو آغاز کند

 اندات آمدهکه به تماشای / آوردمهنگام که دست به تغییرِ آنانی براز آن 
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 عنکبوت ارهایِدریا در ت

 

 ام را به زمین زدند یادهاییخوشبختی / زدمدر ساحلِ دریایِ شمال قدم می

 تندیسِ مردی از دریا درآمد  / زنیکه تو به یادشان پیاله می

 کُشتی گرفتن را فراموش / تنِ تو عریان / هوشبیاش زنی به رویِ دستان

 هایی را که در مجلسِ ختم من دیس

 آیندکه از هر سمت  به مجلس میایی را همن موج

 که تو کُشتی گرفتن را فراموش وقتی / آیند؟من می یِبرای چه به خوشبختی

 اتهایدسترویِ هوشِ تو بر و بی / وقتی که تندیسِ تو از آب درآمد

 مستان کمی رعایت کنید در این مجلسِ ختم  آه ای

 عکسِ عقاب  که در آن / خندان را به دورِ قاب هایِببینید موج

 زند؟تیرِ خالص که می / زندساحل قدم می به یادِ من در ساحل پیاله در

 بیند دریا را که در تارهای عنکبوت گرفتار است؟که نمی

 گانِ دریای شمال آه ای پرنده 

 ببینید مادرانی را / بَریدشمال می هایِتان تا کدام سمتاین تابوت را بر دوش

 با لنگه کفشی در دست / کُشتی که نه

 آیندمیخوشبختی که از هر سمت به مجلس  یِهاو دستِ  دیگرشان در دست ِ عنکبوت

 من؟ هایِدستهوشِ من بر باز به یادِ تندیسِ من مشروب خوردی به یادِ بی / پسرم!

 های شمال قدر پریده تا سمتات در قاب چهببین قیافه

 تیر بر دوشِ من! هایِتا سمت

 زند صدف دف صدف سیاه مستی بر دوشِ مرغابی می بوسه

 آید های فضا میای که از سمتتازیانه / شورِ برآمدن از شورت از دریا
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. 
 ها رقم زدپیراهنی که یادم را در ریشه / ها بُردگیرا به دیوانه روییدن تو

 خوَرد ست که به حسادت ورق میکتابی / در حساب

 گونه شدی دندان؟چه / خوانَد دیو؟گونه میچهها را ها را شکوفهگرسنه

 گونه شدم تیمارستانی تهی از کتاب؟چه

 گی از پیراهن است اوهایِ شنیدن از پارهگوش

. 
 مشکوک  مردن در هوایِ زود است برایِ

 صندلی  آورَد برایِآید نشستن را میصبحِ زود مَرد می

 زه به رویِ زبان خبرهای تا / بَردهر کس کشک ساییدنِ خود را می

 که دو چشمِ مَرد برای اوست / بستن ای رازود است پنجره

 ای کشکِ دزدیدهآید با ذرهسه دَرد که سوسکی از آنان بیرون می

 ها به همبرای ساییدنِ دندان / زود است برای آغاز و پایان

 جاکارش را بر دزدیدنِ عصب گذاشته بود صندلی را این مَرد از آغاز مبنایِ

 و چند ذره چشمِ قرض کرده  / تا جیرجیرکی از آن با دو چشم

 کشم ام را کنار نمیپنجره یِمن اصلن پرده
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 تو هم کلید را آهسته در قفلِ در / ای را که درآن استزود است کندنِ الله

 بُردنِ رؤیای خود است برایِ / مَرد است یِهر داغ که در سینه

 

. 
 تر شدم که ظلمانیو من  / اش شمعی بوددر صدای

 ای که من نبودم؟یِ چشمِ تو از شمع بود یا از پروانهتری

 نداشتیم اصلن رازی  / دستمال احتیاج ما به گرمایِ

 مالید به بدنِ شمارا می ظلمت بود و زنبور خود

 یک حوله و دو شمع / تا چکیدنِ اشکی که اصلن در گرمابه رازی نبود

 اینبود اصلن واجب نصب کردنِ پرده / پول احتیاج پُر هایِکشی با کیسهبه کیسه

 ای کثیف بیایند با اسلحه هایِتا آن همه آدم

 پیله کنند به در و پنجره که اصلن چیزی در اتاق نیست

 ای و جیبِ شلوارت با سه سوراخ گرم استکه اصلن تو در اتاق نبوده

 پروانه یک زنبور و دو / ایم از چند قطرهای که ما ساختهاسطوره

 که کسی به اشتباه آن را پوشید و من دست بر پیراهنِ یوسف ساییده بودم 

 اشبیرون رفت مسلحان به دنبال

 صاحبِ حمام هم اصلن راضی نبود

 ـ آخه پولِ اضافی چرا بدیم به خاطرِ یه کاسه واجبی؟

 ـ کُالتُو بذا سرت بُدو برو ببین یعقوب سرما نخورده باشه

 شد  اِش شمع روشن میش بود که با هر پُفزانهم تو خـ تازه کوسه
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.  
 گردانمخود به سوی صدا روی بر می / زنمتو را که صدا می

 خواستمتر میبینند که تو را بهها در آینه مرا میآن

 زند آینه زنگام سنگ میدست / زنندها را که مرا صدا میخواستی آنشفاف می

 تب تمامِ عمر در تعقیب / را صدا زدند تبر مرا شنیدها تو درخت / ها سبز نبودندآن

 تر در سنگخواهد مرا جرقهتر میسگی شکاری در آینه تو را شفاف

 ها باشد گرداندنطورِ روی برهمان / هاطورِ جنگلنتا همی

 ها هم که ساعت نبودندآیین

. 
 سنگمن تویی ای  یِدیگری / شناسیمهایِ دیگری میگفتند خود را از چشم

 اندازمام به ریسمان چنگ نمیو دیگری که من / ات یکی به آسمانهایکه گفته

 هایِ در ترازوکه چشم

 شانشناسند که من چکیدم روزی از چشمهایی میخود را از ابر

 کُشیم مگر برایِ دیگریگفتند تو را نمیچاقوهایی که می بر

 ای باشی تو را مرکز نیستیم مگر که دایره

 هایِ سنگ هستیمماست که دیگری چنگ از
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 رقصد در آسمانسرخ می / ستانحاال روز هنوز ادامه دارد هنوز سنگِ

 هایِ من در ترازوشناسد از چشمحاال سنگ خود را می

. 
 مردودیِ استوانه بود:  / ای که وسطِ پاهایِ اوستمدرسه

ای شدی ه از او کارنامهک / گیِ توتا تعطیل نشود زنده / تابوتی که از او مستطیل شدم

 کند همه چیز را به هیچ دودی که آشکار می / تا قانع نباشم به هیچ انگشتی

 یِ ناخن بودنِ قناعتِ مامانبه اندازه / کند این هندسه در آتش؟چه می

 کند بابا را به هر گوشه که بپردمستطیل می

. 
 ماشینی را / امکه دنده / ماندجا رساندهاین به کجاهایِ / من هایِجا آمدنبه این

 هایِ شکستهفصل / رسانَدوقتی می/  رسانَدمن می به هنوزهایِ / تو را و

 او را از کتاب  هایِدنده / های تو را نبستهجا آمدناین

 از ستاره / زنم از خونِ منبیرون که می / زند آسمان از شمابیرون که می

 سَرهای افتاده  / آمدن هایِسَرِ راه که / تاندَجا رساندهاین به کجاهایِ

 گفتنداز سَر می / چهارها / گفتنداز چهار می



 45 دریا در تارهای عنکبوت

. 
 مچِ پاهایِ اسب را برید / و باز هم اول بار / از ما دور رفت / او اول بار

 آیدمی که حاال هر کس / شما اسب را مدفون کردید / و ما که دوم بار بودیم

 تا ساعتی / روددور می / یابدتو را نمی من و / زندخاک را پس میکه هر کس 

 شما را مدفون کردندهم و باز  / مچِ ما را / هایی که اول بارتا اسب

. 
 شوند؟ها فرش میبرای که روزنامه / زند؟طنابِ خالی که را صدا می

 که ویالهایِ در روزنامه / ردات دگرچه اعضایِ بدن / دهمجواب نمی

 فقط کالغی را / دهندجواب نمی / یِ شبهاهایی که نیمهو ویالن

 آیمو من به سویِ تو هم نمی / به سویِ من / فقط خسته از کلماتی را

 و بر بدنِ من فقط پَری / هیچ سازمانی و تو عضوِ / طور منتظر بمانَدتا طناب همان

 اگر بردارد  / اگر کند / تا این فرش شکاف بردارد / یِ طناب دق کندتا خالی
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. 
 و دستی لباس  / کتاب هایِو نداری جز مجموعه / ای کهام از بیمهی بیمههم

 برای چیست؟ات پس بیم / زندحوادث را پس نمی که / و دستی دیگر

 یِ ماایم همهکه دکمه را کَنده / و ندارد خبر آن عابرِ تنها / هاگی الیِ برگزنده

 بیا ورق زنیم  / هابه زن / آن عابر / اما تنها من و تو و شاید

 کراوات و مرسدس / شوندزود از خواب پا می مردهایِ واقعی صبحِ

 روزگار است که دست انداخته شما را  / زنیمما پاهایِ زن را پس نمی

 از الیِ پا   / از الیِ کتاب / ای انگشتو تو هنوز برنداشته

. 
 چه به کوچهکه من کو / کِشی؟تو چه می / کِشممن خانه به خانه اسباب می

 ای جا گرفتهدر جعبه / ها نویسنده از کوچکیهکه د / کنمات را گم میهاینقش

 پایی که همیشه رویِ پدالاز دستِ  / کِشندو چه میبا ت / کنندبا من گم می

 ام گم کرده / ی را که ندارماگییِ رانندهنامهگواهی

 یِ آخرت را دیداز کودکی خانه او که / !یِ چکیده بر پرده راپاک کن آن فروتنی ـ

 پدال و مدال را در جعبه گذاشت / با تو آمد شهر به شهر / عاشقِ گم کردن شد

 و در قلمِ من گم شد 
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. 
 من پیش از تو بودم  / ها را فراموش کنمتا پلیدی / آیم دریا!پیشِ تو می

   شترا به جا گذا هافطرتپَست / اتو روان شدن / امهایکه تو از چشم

 با من پیش از تو بود / با تو بازی / ها را فراموش کندسگی تا پلیدی / به جا که ماندم

 ها خودکشیدر تمامِ بیشه / تاپیش از ما سه  / هادیوانه از فطرت / امکه دست در دست

 که ورایِ هر چه / آیند به زیارتِ گُهِ سگمی /فراموش تابوتی روان، ـ چهار نفر/

 آیندام میبا تو به سویِ مردمک / ز هر کهتر اپاکیزه

 

 

 این زخم سَر کن با

 

 نشوم  / اش اگر پلی شومتا دریای / اش منشهری زیبا که از مردمان

 شوند از نمک یاش زیبا نمباز مردم /  این زخمکند به حالِباز فرقی نمی

 گونه گونه یا آنات را اینفرق / نشدم و برای تو فرقی

 خوانَدبا نمک نمی / دانند که پوستی تیرهمی / دانندوش را زیبا نمیاش منانز

 و من هرگز شانه را فراموش / اش را پلیحتا اگر موش دُم / رقصدبا موش نمی

 من به این زمین  / خورممن به این کشور نمی / تو با این زخم سَرکن

 خورَد؟وش چه میم / خورمهرگز به هیچ چیز نمی / خورمگان نمیبه آن ستاره

 2004سال آلمان،
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. 
 به دریا چسبیده بود / نامِ من از لذتی جنسی / دریا که از مجله سرریز کرد

 هایی مراقبکه چشم / مگر چه لذتی دارد دزدی؟ / از سطور / هایِ تو از ساحلقدم

 فروشنددر هر قدم می / کنندتو را از جنس جدا می / کننداز خواب سَرریز می

 یِ دریاتا هر ذره / بر هر شاش که از مجله سرریز کرد / هایِ من در هر خانهو تکه

 گیِ بعدیخوابهبُریده تا هم / که سَرهایی ریزاَند

. 
 سیرِ شما بر پیازِ ما / چه تأثیری دارد بر حالِ شما؟ / گین بودنِ ماگین  یا خوشغم

 دهند دن را ترجیح نمیاز بو / بویِ گندی از خوش / و این کُشتار / نمازِ آنان

 گرید بر غمدارد نمی / تا ریشِ پیاز / ای بر تأثیرسجده / دهم اشکی بر سیرِ شمانمی

 برحالِ شما  / یِ ماچرا ریشه / گذاری برایِ سفره؟پس چرا سبیل می

 «  کنانرقص ات ز لحدتا به بویِ»/ ات چیست؟یِ خونشماره

 اشکی بر این جماعت نیفشانیم
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. 
 چرا خود را بخورم؟ / امبا خود در جنگ / جنگما قالب میب

 چه را بخورم / اندمرا کفِ دریا کرده / اندها بر دریا تو را پیر کردهعصب

 ای باشم اگر فرشته / ظلمتی در شنایِ تو نباشد؟ / تا ظلمی در حقِ او

 احل لمیدهعجبِ چیزی را که در س / جایِ کفل را بدانی / ایات آید رشتهبه کف 

 تا به من آرامشِ دریا راه  / آید با لمبرچراغی که از جنگ برمی

 اش را برای کسانیمصنوعیهایِ دندان ایوقتی فرشته / تو تاب آوری دریا را

 مانَداین قطره هم به کف می / ها به ناحقوقتی جایِ انگشت

 جنگندوقتی عجایب در ظلمت می / این فرشته هم چه را بخورَد؟

 خورند  ها را میها موجموج / ها راها قالبقالب

 

 

 

 چرا این همه؟
 

 

 من هرگزِ خودم نبودم / ها در آن بودندکه چاه / یِ خودت بودیتو عالی

 پاییدن که چشم / شان باشندتوانستند خودهایی که نمییِ آبدر احاطه

 یِ خودم بودممن عالی / آفریدرا و چاهِ تو مار  / هانتوانستنِ خودشان بودند آب
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 آنان که نشکافتند / ها را شکافتماحاطه / ام منجالبی جریانعالی و در زیرِ

 نمامن و توِ انگشت / تر بودندزَهرانی / هرگزِ خودشان / پاییدندآنان که راه را می

 ها بتوانندِ خودشان باشندتا آب / کندعالی سقوط می / ماناز فرازِ انگشتِ

 / مانَد که ـچند تکه استخوان به جا می / شان باشندنندِ چاهِپنهان نک

 من و توِ مارِمان  / ها که؟نشکافتنی ها،چرا این همه پنهانی

 ذراتی از بدنِ خود از چاه / مانرساند به کفِ / چاند ما را از پاییدنِ دیگرانپی

 مرده بودیم / گاه که زنده بودیمآن

 

 

 

 

 

 ضحاک
 

 

 ستایاما در هر جا آینه / ان که دو مار بر شانه ندارندگریزم از آنمی

 شکندتصویری از گریز که نمی / دهدکه خودم را نشان نمی

 گذارند بدانمها نمینشکستن / که دو مار دارند / پایِ آنان زنمتا بوسه بر جا

 ست هاییسلطنت از آنِ تصویر / که خودم چند تا دارم

 کننددیگر را گم میها یکشانه / آنره بَرنده به مِهی که در 
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 داخل ملکوت آسمان نخواهید شد تا مثلِ طفل کوچک نشوید هرگز

 مسیح 

 

 چند تایِ پنهان
 

 

 گریزِ از یک بود / پس گریزِ من از بیرون / ها بودام از بیرونِ آدمتنهایی

 هانیِ آمن به اضافه / هاکردند بیرونیاگر چند تایِ خود را پنهان نمی

 رسمعلی نمیبه پایِ ابو / قدر باز آدم از خودم بیرون بکِشمو هر چه

 پس معلوم است که دیگران هم منهایِ من / ام به زبانِ خودم بودریاضی

 صلیب از... / شومدیگر خاکِ پایِ هیچ کس نمی ـ  / رسندبه پایِ خودشان نمی

 ات بیروناز درون / بیرونات و چند تا اسباب از خانه / حتا تو اگر از همدان

 مرا به گُلی / بوعلی / فقط و فقط به صفر / رسیفقط به صفر و صفر می

 ـ دیده یا ندیده بخارا را ـ/ پس تو هم مثلِ من / ام کردتنهای / یِ من به گُلو معرفی

 هایِ همیشه در سفرصفر / هایِ اسبابشوی با بازیهرگز کودک نمی

 بَرند از مسیح می / هر چه دورتر شما را / شما را کورتر
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. 
 پس دیگر بروم گورم را گم کنم / هستند اهکِرم / گی خدا استجاودانه

 های من هستیبادِ مبارزهمبارک / هایِ من هستیکه تو استخوان

 که این لیوان / پرچم را سرنکِش! / لولدگی میجا دیوانهاین

 خود را خاک کردم / که کُشتمتو را  / ها نیستیتو که عاشقِ کِرم

 ات کردمهایسنگ / آبِمبارک

. 
 ماهی را بیرونِ پَرت کرد / یِ خود بودگیریپسری که تورِ ماهی

 ای که خودِ تو بودپرنده / ها باز نیامدمدیگر به دهان / من از درونِ پَال

 به غروب دعوت کرد / تابهکلماتی سرخ را از ماهی

 زبانِ دنیا را کشف کرد / هااستخوانِ من در زباله

 

 

 

 



 53 دریا در تارهای عنکبوت

 

 

 

 هاکوسه
 

 

 ها راو تعریف که کردم بوسه / ات راانگشتان / کتابی شدم تا وقتِ ورق خوردن

 عشق / اتام بیناتر شدند از ناخنهایچشم / بر حسادتِ قبر افزوده شد

 عاشق را به ستاره بدل نکرد / آمدعینکی که از فاضالب می / قبرها را سیر نکرد

 در ساختنِ آسمانی / ام شریک نشدندپس انگشتان / کتابی شدی

 ها راتعریف که کردی بوسه/ شودو مردمک به صبح بَدَل نمی / تابدمی که آفتابه از آن

 هاخراشدر آسمان / هایِ گرسنه با عینکو کوسه / بر حسادتِ بیل افزوده شد

 هر شب با ناخن / ه جُست و جویِ ستارهب / جاو من و تو این / گان رابه باد دادند واژه

 

. 
 اندها تا پایان به جُست و جویِ انگشتانِ منتالطم ـ / آورمام را در میدو چشم

 ستها لذتیدر سرکوبی / کاریدَری در دریا می ـ / ای!دیوانه

 گزیدند! گرنه ناخن را به آموزگاری بر نمیو
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 نگ اندازدگناه ندارد اول بر او سهر که از شما 

 عیسا مسیح

. 
 قاضی را به دست گرفته بود / شمشیر / تنِ ما را به خود پوشانید / سفید

 فهمیدهیچ نمی / خطابه کنارِ ما نشسته بود و / ترسیدهراس از من می

 یا این؟ در جواهرخانه آن دنیا بود / / هایِ سنگ افتادماز دست

 روید! سَرِ ما بر شمشیر می

 

 

 

 

 اجاق
 

 دانستند دستی نیستپدر و مادر که می / ات درونِ کتری شدجای / ستهناخوا

 تا زیرِ قطار ببَرد / ات را بخارهایو حاال گیرم سخن / چرا؟

 و حاالحاالها / آیممن از زیرها می / دست؟رانی بیگونه قطار میچه

 ات را پاک کن!هایران / پس بیا با این اشعار / هادامن
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 داراندنباله
 

 

 نه این که دُم داشته باشد / به دنبالِ زبانی هستم غیرِ انسانی

 آیدو فردا که می / آیدکه از فردا می / بپیوندم / خواهمها میبه غیره

 کندها را قطع میزبانی که دنباله / که من رفته باشم ها باشد /سال

 

 

 

 

 

 پرهیز
 

 

 گان را خاموش کرد؟ستاره / و ام در آمدگاوی که از چشم / چه دشمنی با من داشت

  بَرَد تا کدام آسمان؟می / پرهیز از تو را / یِ منشقیقه

  خاموشی را فاحشه کرد / لبی / کِشندماغ می / کِشمنمیتمامِ سیگارهایی را که 

 ات شد ها نصیبسوره /و تو که سُم داشتی 
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. 
 بُردمی را میکه فراموش / در راهی / هایی به من دادیاز پیش / تخته

 زدندها حدس میقَدَت را سنگ / چَکُشی برآوردم / اماز خون

 تا تو باز در یک راه / و چهار نشانی را که بر جا خواهد ماند

 در اعماقِ زمین  ایصندلی / آویز باشیدل

 طناب داشته است / و عشقِ تو که از پیش

 

 

 

 

 

. 
 مرا دزدید / آژیر / سوختن / و دیدن / الوارها کلماتی بود بر / راه رفتن

 که این آبجو هنوز / شودبه کجا ختم می / هایِ تو بر الوارگیپوسیده

 شاشیدی در عدلِ خدا / در بطری یدوزخ / نوشد؟دارد ارواح را می

 مانَدالوار به جا می / دا+رد
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. 
 خوابدساعت نمی

 ام را به قتل برساندرؤیای / خواهدکسی می

 ریزدگات ازساعت میمچ

 هایِ دیواری چه کند؟اما با ساعت

 خواهدکسی می

 

 خواستن از دیوار

 و گریز را ام را /که رؤیای

 

 شوند از توطئههایی که طویل میکوچه

 خواهداز کسی می

 ؟با دیوار چه کند

 و پلکانی که فقط برای پایین آمدن است

 تا آسمانی که در آن قتل / تا مچ
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. 
 اما موسیقی / گذاریش میتو دست به رویِ گو

 گاناما ستاره / بندیتو چشم می

 کارکند جنایتلباس عوض می / پوشیتو چشم که می

 آیدو از سویِ موسیقی و ستاره باز می

 و دستِ تو را حد زند   / اش عوض دهدتا خدای

 هایی که تو را خستهرند عوضیحد و مرزی ندا

 ندابسته کرده / و شعارهایی را به پرچم
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 ثابتِ در فرق
 

 اندازدشما را به وحشت می / اشگیکه سرگشته / اشگرهِ کور و عینکی که شماره

 ها رادر چشمکند ضربباطل می / شویم در شمارهما گم می

 ها تا وحشتو احتکارِ نخ / سؤالی از قرمز / مانَد دهانی که قرمزنادیده می

 اما نَه از آسمان / رِ قرمزهایِ غییِ رنگست دلِ همهآبی

 گونه خواهد بود؟پایانِ آدم چه / هایِ از آغاز تاکه از آن همه چکه

 

 

 

 هاستفرصت  برایِ نخواندن

 

 

 شمع و گُل و پروانه را / توانم بشمارمو من نمی / شودچتر بسته نمی / از اشک

 توانیمیتو ن / بندمچشم نمی / زاری که روشنایی و عطر و رنگ استشتدر ک

 که مثلِ من و تو / روند از کاغذیدور می / خوانند وها خود را میابر

 و هر طور که خوانده نشوند توسطِ ابرها / صد هزاران رسیدهبه سی سه/

 گونه با لباسهمان / شمع و گُل و پروانه نَه! / یِ جدا بافته؟تافته / شودچتر بسته نمی

 هااز چشم / هااز ابر / امها آمدهوداعیاز بی مثلِ خود / هایِ گمنامدر گودال

 امصد هزاران آمدهاز سی ها /عیناز  / هااز فرض

 دانیو تو نمی / یِ تو را داردو روشنایی عطررنگ و زاری که شتدر ک

 هاست  فرصت برایِ نخواندن / گونه با لباسچون تو همان
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 هاخواهممی
 

 خواهم زنده باشیمی / انداز من ناتمامهایی الل بازی نیست اگر جمله

 شود پنجرهبه دو جانب باز می / خوانمهایِ تو که میخود را با چشم

 شود پنجرهبه دَه جانب باز می / کنیممیها که بازی با واژه / ی زنده باشمخواهمی

 ها رامیخک / ها راخواهممی / هایِ منو تو با چشم / تا ناتمام بمانیم

 ام اش کردهیِ لبِ زنی که صد بار گمو سرخی / هابنفشِ جمله سفید و

 و سنگِ تمام  / خواهد ما زنده باشیماما باز می / ام کرده استصد بار گم

 هایِ ناتمام بگراید به جمله

 

 

   

 شدن از خوابنمنها 

 

 منتظرند مرا / هایِ منروم که چشمجا میبه آن

 رومتا کوتاه شود می / هایِ خاککنند پشتهمیدیگر تفریق خود را از یک

 آیندها میکه پشته / بینمات میهایو با چشم / من تفریقِ تواَم / و منتظرند مرا

 دیگرِ ماخود را از یک / یِ ماخدایینا / ما یِخودیبی / تا خودِ ما

 ها تهزیاد نشوندِ پش / هدفِ من بود / ای با ریشی بلندبه دنبال دارد چشمه

 تسایِ ماما این ظلمتی که در با خودی / تا به صفر نرسد زمزمه

 اما این بستری که برای منها نشدن از خواب!

 گوینداما از افق سخن می / روندمارها عمود راه می
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 اثر نکرد
 

 

 

 تو که از دیگران سَر نبودی / کرداما برای آینه فرق نمی / وحشت زده شدی

 تا از آینه انتقاد کنی / من که از دیگران سَر نبودم / اد کنمتا من از آینه انتق

 تریمو با آن که از بسیاری کسان پایین / اثر نکرد در من و تو ها /فرق نکردن

 که آینه را / چنان پایین و شبیه دیگران / دور از آسمان / فریاد کردیم!

 گیرندشکل می / نام هایی که ازو تَرَک / یِ خویش چرا؟یِ چهرهپس از استحاله

 شوندپاک می / هایی که با نامو تَرَک

 

 

. 
 من که رفتم  / دوستان از دست رفتند / و با هر گام / سفر از صفر شروع شد

 ای سیاه بر تناو جامه / و هنوز شروع نکرده / که تو مجنون شدی / باز به جا ماندم

 شود ر ختم میبه صف / های دیگرکه با تن / یک تن / و در زیرِ او

 تا سفر به جا بمانَد / به رویِ من تنی برآوردی رآوردی/رقص د / هاشدم که از سیاهی

 تنگی در هر گام بخندددل / لباسِ زیر در اهتزاز بمانَد
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. 
 جا خود را کشیده بودند تا این / هایِ زیادی آمده بودندانسان

 ؟داندی میخود را چه کسی زیاد / ندهای زیادی کشیده بودتا صف

 کِشد بر دورِ خورشیدوقتی زمین می / روندوقتی همه از یاد می

  زدندگان را میستاره / زدندها که جلو میاین / جا آمده بودندها را که به اینآن

 خود را چه کسی؟  / هایِ زمین را بر دوشتو سختی / من در فراموشی غش

 ماه را لگد کردن  / نبوسیدن / وقتی تنهایی را / وقتی تن را / چه ناکسی؟

 زیادی بخوابیم / هایِ زیادیتا در گودال رویم /وقتی ما از کوه باال می

 

 

. 
 پَری نیستم / ام نپردشود که پلکنمی / شومهیچ شهری آشنا نمی من با

 همه با من در شهر / همه با من در هیچ / جویمها را میاما پَری

 آورَد سنگ رارا با خود می / ی اعصاب راجویمی / شود شیطان نبودنمی

 شودای با من آشنا نمیهیچ واژه / در گور / شودکه هیچ شهری با من آشنا نمی

 پردنمی / ام هستیسایهتا تو که هم / ای قرصحتا نصفه
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. 
 من علف بی آمدم / با آمدممن الف / مها آمد / آ آمدم / به دریا آمدم

 دَم به دَم شعر آمدم / هم آدم آمدممن  / ر نه چراو / چو تو من خر آمدمهم

 در ظلمت خندید / ان به زندان نپریداز زهد / جا نپریداصلن به این / او که پَری

 چون من و توور نه هم / و شعری نگریست /به االغ و به چِرا  / هابه علف

 چراغی از پریدن  نه / نه سوزن نه سوختن / ای بر دریاوصله /وَ اصلن آ وَ اصلن ها 

 

 

 

. 
 کتاب هم نه / خواهم هیچ چیزو دیگر نمی / فقط یک میز / فقط یک صندلی

 اتخواهمای تلفن که نمی «/های ساده فریبای واژه به من چه دادید،»

 از قلبِ من مطمئن که شد / ایدکه در تلویزیون / هایِ توای چهره

 که بر آن ننشینی ایصندلیتا  / سیمی از مغز / اش را هدیه داد!یخچال

 و منتظرِ مرگ نباشی  / و میزی که بر آن چای ننوشی
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. 
 تمامِ عمرِ این خانه  / ستکه این خانه موقتی / تمامِ عمر حسی داشتن

 جا آمدم؟پس چرا به این / اگر نه خَرم / خری هیچو نمی / ستکه ساکنِ من موقتی

 بازی نه اسباباگر  / ستکه این بچه موقتی / پدر و مادر

 که تمامِ دنیا در این خانه / حسیبه پایِ این بی / رسد هیچ بازیِ دیگربه پایان نمی

 بس که این گور موقتی  / پس چرا آمدی؟

 خزند از آنبیرون می / یواشو پدر و مادر یواش

  

 

 

 

 

 برانگیزسؤال
 

 

 

 ی که بیگانه استو االن / ای ناچیز در شهامتشماره / دهد دفترچهبویِ مرگ می

 کند بویی را که در کمین استپاک نمی / تلفن زدن به تنگناها / هابا زیباترین گفته

 کندهمیشه را سؤال برانگیز می / همین طور بماندِ جسد
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 اما به کجا

 

 آیمو ندانستی که دوباره باز می / تو به من تسلیت گفتی

 ام رادانستممیو ن / چه زود فراموش کرده بودی من هم به تو را

 دارد!دهانِ ما را به تبریک وا نمی / چه زود / گیهایِ زندهتعریف ندارد

 هاخواب ربودن / هاگوشهاز چشمِ سه / هادوباره باز گشتن

 اما به کجا / جااما نَه به این

 

 

 چه کنم؟
 

 

 سقف مزاحم بودِ روح  / خواب را آورد / تواند بال داشتنِ خاکنمی

 تواند راکه نمی / بدنِ من از خاک بود /  انسانی در گلوصدایی غیرِ

 خراشِ روح را بیشتر کرد / رزِ نگاهو تغییرِ ط / داند راوجودِ می با

 چه رسد به دیگران که من باشم / که تو بود / یِ معنا را که برادرم باشدخودی

 ن از خاک بودبدنِ م / بدنی سالم / و خوابی که به هر کجا وارد شود / و تو نبود

 دانماش را نمیمعنای / اش نبودو خراشِ در روح / و او که من نَه هستم بود

 چه رسد به من نبودِ دنیا  / شودتو بودِ کوچکِ اتاق را نمی / اما اصلنِ پرواز نبود

 که کجا شوند / که سالم / دانندنابرادران که خراش را نمی / که شود

 یا نرسد به دیگران که سقف به / برسد به دیگران که سقف را

 اصلنِ آنان نیستم را؟ / چه کنم آنان هستم را
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 برای چه؟
 

 گی راکنند دیوانهدرهایی که باز می / هر شب / کِشند زن راهایی که میجیغ

 خأل را شاعر کنی / تا تو برخیزی / نشیند بر ترسی که میاصندلی / هر شب 

 ان ربودندشگکه ستاره / جویِ زنیوبه جست

 مردانه  که درهایِ / امگیسایههمست در گریه از آنِ خدایی

 گان اند ستارهاش را پُر نکردهقلم / اندنکوبیده اش رادست

 ما را برای چه گذاشتند؟ / ـ بُردندش کِه

 

 

 

 

 امای مارِ قشنگ
 

 

 روداز کفِ دست فراتر نمی / هر گونه بگوید / خط هر چه بگوید

 هایِ اوتا هرچه / تا گلو / نوشممی / پوستِ تو قهوه است / ومرپس نمی

 دهمیِ دریاها نمیبه همه / که من معطرِ این خال را / هایِ توتا گونه

 گیرندیِ دریاها در دستِ کوچکِ تو معنا میو همه

 عاشقانه بنویسد هایِات نامهتا برای / پوشدبَکی چشم میاسب از نعل و

 رکجایِ هَچه در  / چه در کافه / چه در خانهو من به یادت 

 کشمشیهه می / امای مارِ قشنگ
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 اصحاب

 

 

 آدمی بسیار کوچک بودی / و تو بیرونِ غار / و از غار کسی بیرون نیامد

 ها را از دست بُرده بودسال شمارِ / عشق به تارهایِ عنکبوت / آن همه فروتنی!

 که بگذار کسی هم نیاید را / را هاای زیبا که یادماده / جا امااین

 بودجا اگر سُرمه هم میکه آن / خواهم ازاصلن نمی

 جا اگر سگ هم نبودمکه آن / بودکه آن جا اگر تارِ عنکبوت هم نمی

 دادممثلث را تشکیل می / که بودم که با وِرد و خدا / که بودم؟ جا حاالاین

 و اش مادهکه درون/ ام ـچهار دست و پایبی ـ

 و تو باز بیرونِ غار بودی / آیدصد هزار سالِ دیگر هم کسی نمیسی

 و من باز حاال چه بودم؟  
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 هاسایه
 

 

(1) 

 مردانی در ماشین کنارِ خودشان / ردی که سَر به/ د کنارِ من خوابیده بود / من

 فن هایی از پشتِ تلگوش / هایی از درونِ ماشینچشم / رد مراقبِ سَر بودد

 کِشداز دیوار باال می / رودتا بیداری می / رودو خیابانی که تا خواب می

 هایِ ماشینزیرِ چرخ / یِ کلیدو سایه / ایدهم تبدیل شده یِشما هر دو به سایه

 امخاموشِ چراغ / هاای در پشتیِ جنازهجایِ خالی / ترمزِ خودند مردان

 برانداز شد پردهده میزنگی اگر ز / خواندنِ بهترِ نامردمان

 گذشت از خونِ ارواح نمی / گذشتخیابان از رویِ ارواح نمی

 گریختنددیگر نمیاز یک / دو دَردِ یک سایه ـ ـو سایه با یک درد / و د

 

 

(2) 

 گذرندرویِ خیابان از خون نمی / گذرندزیرِ خیابان از خون نمی / ها و کودکانزن

 شودبساید سَرِ دیواری را که بلند می / یو یکِ آب / گریزاندوِ سایه

 اشدر شقیقه گانِو ستاره / تلفن ندارد / به آسمانی که قرمز نیست

 گذرند تو و منازِ نمی / مثلِ کودک و زن
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 دیگری که طورِ
 

 کنیآسمان را تو ارمغان می / محکوم به چتر که / یر که باران رات

 مانَدام نافهمیده میارمغان / چکانَدکه می زننداما باز مردم بوسه بر دستی می

 رود از دستکه دور می / چتریزنی دُمبوسه بر کبوتری می

 محکوم را / گانکنند ستارهکه طورِ دیگری تعریف می

 چکدای باران میاش قطرهو از کاکل / آید کبوترطورِ دیگری از خاک بیرون می

 دستی از دراز / را مردمی که

 مانَدشان نامفهوم میگانی که کبوتر برایشود به ستارهزدیک میام ندهان

 آید کهاز خاکِ بمبِ بیرون می / نجات را کجا / هاطورِ دیگرِ تعریف

 که دانه پاشیدن را / شود از دستی که تیر راچتر داده می

. 
 خشکیرود و هر چه می / پلی شکسته / گاننه در میانِ زنده / گانینه در میانِ مرده

 پلی را / گویدستاره به نور می / رسمهر چه نمی / رسدبه نه می

 چرخانندمی / چرخانیپستان را می / آغاز شدی از میانِ پاها / گوید که تو نیزاما نمی

 رسدهواشناس به نه می / شودتلویزیون در جمجمه روشن می

 بری که از زیرِ لحاف درآمدا/ کنند؟پس چه می / کنندنمی / کنیام نمیو تو به پیدای

 یا حداقل پل را / چرا اصلن فکری به حالِ ستاره
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 قاتالن
 

 

 بوسدشان را میانگشتانِ / اماشک و / شان دارمقاتالنی که دوست

 پس برای چه آمدم به این دنیا؟ / شانشود انگشتانتر که میو قَوی

 ها؟آمدم آیا برای زیرِ شن / ادر اشک شن / ویِ منقُ / دیوانه کرده است آن را / این

 فشارندام را مییادهایی که گلوی

 

   

 

 

 رخصت
 

 

 اش را به هیچ گرفتنددیوها دیوان / اش باز نکردنددر را برای / حافظ آمد

 موالنا یِگیکند به شوریدهو را وابسته میکه ت / من است یِمیخی در حافظه

 پیچک جانِ عاشقِ یکگذرد در د که چه میدانستنلوالها اگر می

 شوداندیشه خشک می از ژرفایِها ساعت /خودش  و برای چه پرستو در جایِ

 شدیدشدید شما و از قوم و از خویش آواره میدیوانه می

 کردباز می مشتاقانه ی /مِ یِه رورا باو در  / رفتیمخیام می  گاه اگر ما به سویِآن
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. 
 ام؟چه ساخته ماتیک / پزشک را دریدهوانر / کندات پرچم را پریشان میروان

 کِشندمیها مرا برو دریده / خوشبختی در تاک / ایتو اصلن تیک نداشته

 من اصلن کمال را با قرص / تا چهارده ظلمت که معده / اتتا قرمزی

 گذاری می / گذاریات را در اختیارِ من نمیو تو ابدن بدن

 خواهینمی / خواهیکه همیشه مرا مست میبا آن

 ؟اش چه ساختهماتیک ـ / امام که هر روز از مطبخوشبخت

 اندکشیدهها تو را برکه در آن پرچم / روم تا چهارده ظلمتبه خانه می

. 
 کندمی آینه و تراوشی که او را / / که در تو تا سنگی / های من از چاهافتادن

 اشی چاهی ب / های افتادن باشمچاره الیه من /تا الیه

 او که رفته است / نامزدی را که مار است / کنداش تعریف میام برایکه حلقه

 اندها فرو رفتهدر سنگ / هاترینداند که عاشقچرا نمی / آیدچرا نمی

 ؟اندترینشقاع / هاکه سنگ
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 قرآنِ من
 

 

 ام باال رفتسرما از پاهای / لرزیدات میخدا در لمبرهای

 !گی بیاورام قرصِ سرماخوردهبرای / خواهمنماز نمی

 

 

. 
 ام را بفرستم بهگینه این که زنده / ـ آفریدم که / ای از خویش نجار آفریدتخته

 تا از خویش بروم / اش بر گلوبرای او که جایِ ریزِ گازهای / ایبفرست نامه

 تها نگذار که از دسگیبه این ساده / هایی که در مرگنه این که تا میخ

 هایِ پُستها که در صندوقتا شهوت / رفتمها که میکُشمن تا چ

 ای بودبوسه / آسمان را بفرست به هر چه نبود / ی کبودلکه / تو تا کجاها؟

 از خویش  / مالها از دستستاره/ دادو جان که می / اشکه نجار برای

 رفتند؟تا کجاها می
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. 
 از هر فرش به پاهایِ تو که من / ها راتواند خاطرهجارو نمی

 از هر پَرِ جارو / او هایِرسد به چشمو هر اشک می

 رسیگانِ او میو به مژ / شکنندهایی که مرا میتو به تخم

 شما چه فرش برایِ / من هایِای چشم / درسنحاال که گریزها به هر می

 ایِ منهوقتی که جوجه از شکستن / چه ناوطن / چه تن / و ای جارو / چه عرش

 میرد   جوجه می / مانَدجوجه می / او از پاهایِ

. 
 رسانَدتو را به کجا می / رسانَدمرا به دو راه می / دو چشم

 کندراه را چِه می / کندها را ممنوع میرساندن / ی که یک چشم زیرِ چادروقت

 شکنمانجماد را می / شویسنگ می/ شویسؤال که می

   رسدبه بدن می / و جماعت از هر دو راه / سوم وقتی که یک چشم از راهِ
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 اما در این پایین

 

  آیی تا منپایین می / تا خودکُشی / آیدالنعش پایین میبنات

  آیمات میدختران یِ/ به خواستگاری اش هستمکه دختران

  ها عاشقِ چند صدایی هستندآن/  اندخورشید را دعوت کرده

 اما در این پایین / اندقَسَم داده دخترانِ اورشلیم را

 شک دارد / *هایِ شیرینوعال به حرفاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 کنم.من در سخنانِ شیرین نسبت به خسروپرویز نیز شک می ابوالعالء معری:  *
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. 
  به آهویی / رسانَدها میمرا به پشتِ گُل / دوشیِ سفیدی ها برجایِ کوچکِ دندان

 ها هستی خیسِ زیرِ دوش / و تو که کوچکِ من هستی/  ایناله / آهی
 های مکیدهتا گُل / تا از جلوها هم بگذرد / رودکه می / نگریهایِ آهو میمرا به دندان

 ها هستندخیسِ زیرِ دوش / ث و مربعزیرا مثل / پرندکه از حوله نمی

 شما را بس! / همین گروهِ کوچکِ پروانه / همین جایِ کوچک / زیرا از تمامِ جهان

 

 

. 
 تر شدبس / اتبیابان از گریختن / گریختم / اش بوددود در مُشت

 آیندببرها می / که از کنارم تا بسترت / ها دود استدر سُرنگ

 دهندها کشیک میکه پلنگ / که در آن دود است / کنندسَرم را معاینه می

 ما را تعقیب کرده است  / که دو چشم همیشه
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