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زار

زمان زاد و کالغ پر

و گفت

در زوزه های زحل

از تالطِم سه خلسه در حرارِت سنگ

سبز می شود دو زن-خدای ماه

و بعد 

رعد

مکان: زمان

و گفت

ماِه مرده روی خیمه ها اگر نبود

سیگاِر عقِل روشِن ایزِد هم پایه

رویا که نیست زال

اختالِف بی جهت میاِن باد مختلف

سه تاک و انسجاِم تلِخ نارون
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و ماه، ماه

ماِه خفته روی خیمه ها اگر نبود

فرّه های دشِت متشیه

نسخه های قلِب مام و درد و نان

گفتگوی شاخه های کین به مهر

برقص و با قبیله ات بساز

که یل یله

طراِز نیمروِز بی کالِه آفتاب

نرِد گنِج بی خراِب اژدها

و باد

َوزَم  َوزَم  َوزَم  َوزَم

کِشم به بُرِز شوِم حاشیه، خزه

االن / اران

که هم هوا

و هم 

همه همه همه

زمان زاد و کالغ پر

سه تن هزار رس

که هم خدای آب را به دشِت خشک

و هم خدای خشک را به دشِت آب آفرید

برای کی؟

همه همه همه

بچه زاِل خشِک آبشاِر دجله

ساِم قوِم صابئه

سگ را بگو که برّه بزاید

گوساله سامری ست

تو گرگ را بوسیده ای؟



7

پیله های نسخه های رنگ رنگ

پَرَش پَری

و رود، آب

زحل چرا چرا کند؟

آژیِر مدرِن قدرِت رویا که نیست زال

بکش به ابتدای انتهاش پَر!

به آسامن

بسیِط بی علف

حفِظ بی حفاِظ حافظه

چرا چرا چرا کند؟!

فراز کن دری که دار می شود!

اختالِف بی جهت میاِن واج های مختلف

مکان / زمان

ماِه نیمه روی خیمه ها اگر نبود

شهریور ۹6

شعر را با صدای شاعر در اینجا بشنوید

 

زار

https://goo.gl/FnyMue


کاوه های بی کارن

و گفت: اگر که طاِق آسامنه آسامن

زبان زبانه می کشد اگر 

بلند می کند هنوز

شبیِه مه که ماه را

و کلمه حرف را

و تب که تاب را

هالِل تن

بر آِب نو

از فرشته در کتاب مقدس به وادِی امن

به در بگو که بشنود

دو قطبِی لوند

یگانه ایزدی که می وزد َو لخت می شود در آستینامن 

هوا که سخت ساده تر کنی ش و ساده سخت تر شود

و تر، تباه
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شبیه من که تو

و تو که او

و او که ماِت قّصه مان

زبان زبانه می کشد اگر 

خیاِل باد می پزد تنورمان

_شبیه چی؟ هو الذی یصور بر آب نو؟! 

_شبیه مو که ُمو

و تک که تاک می شود 

و هم همه

نگارم این نگارم او

آن فرشته که یک قبضه خاک را، به قهر

از روی جمله زمین دربرد

یکی یکی کلمه

به اختصاِر قصه های اولین 

سه خلسه دارد او

زلِف قصه خواب می کشد 

و قافیه همین

علی سعید بود و ساریه

پس زمینه ارتعاش آتش است

دی ۹6

شعر را با صدای شاعر در اینجا بشنوید

 

کاوه های بی کارن

https://goo.gl/eJJBky


در بنِد ناف

… دخرتاِن قوچانند در کتاره ی توفان / آنجا که مرِز سپید است / انقالِب اوِل این خاک را خانه...

دستی به دسِت کنگره می بست باد

مفهوِم جمعِ ساکِت خورشیْد ماه

اصحاِب ُصّفه اند پای بُراِق شهر

کندو: دهاِن گُل

شهد: آشیانه اش

پای هزارچشمه ی مفهوِم دمدمه

-چون شوخ-

پیِک شاعرم،

ُخرناس می کشم:

سّکو: بَراِت برق

ِمعجر: رسانه ام
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تْن مست می کند 

کْر گوش می نهد

کبْک آشیانه اش

آتش به اختیاِر فروزنده منی سوزد

صف می کشد ستاره هم

هر رس تنوره اش،

غرباِل چشم و بعد

قوسی صعود می کند از ماِه کسمه اش

و این صفوف

اگر که از شکفته ی داوود و ساقه اش، دروازه های شهر را

که هیچ

چه پی گرفته ای رفیق!؟

َدم از امید و هم در آینه چرای دشت!؟

و آنکه در هراِس بازرفنت از رسای خویش

گشوده چشمه ها

از محیِط تلخ هم

و قاب کن همیشه باغ را رفیق جان!

به اتفاِق این َمثَل،

به رمز:

همیشه آنکه پابه پای سنگ ها گریسته

ربوده ای ست؛

بذِر هرچه از هراِس کیسه ریخت گشت،

به سعِی بافه های درگلوش یا به وهم:

ترمّنی در آینه

به وقِت بازگشِت خویش

در بنِد ناف
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تبیره ها سیاه کن! 

سیاهْه پاک!

زلِف قّصه خواب می کُشد

اصحاِب ُصّفه اند

پای بُراِق شهر

اسفند ۹6

شعر را با صدای شاعر در اینجا بشنوید

 

https://goo.gl/MvuHPi


بداهه ی سنگ و زغال

همه چیز را از سنگ تعریف می کنم

از ریزه هاش هم

لب پاک میکنم از خاک

از گَرده هاش هم

این خواِب دیگر است

شعر نیست

من در آستانه ی سنگ

بیرون از قرائِت سهراب

از ترسیدِن این خاک و صخره و ستاره حرف می زنم!

به چهل سال

آتشفشانی غّرید و می غرّد 

جوانه می رُست و می روید
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به چهل سال

بی خاک و سنگ

از خاکسرتِ خود  باز می روید

که زمین از خاکسرتِ خویش هم می روید

طور و طارق و آن سیاِه ندبه که آتشفشان ندارد،

چهل سال بیشرت گذشت و نرُست / منی روید!

زیتون زاراِن سوخته در پناِه کوچیدگاِن قرن

نرست و منی روید

زمین ترسیده است!

کداِم دریای رسیده بر دریا؟

مفتوِل پریشاِن کدام مرِز کجا؟

کدام راه؟

کدام صیاِد بی لنگر

در سکوِت رنگارنِگ یک غزاِل آبسنت

 رسشته خیالش تندیِس آزادی؟

از انشعاِب رشقِی وهن تا حقیقِت بی رویا

از جام و ستاره و سنگر 

تا دستاِن رسِخ یک سایِش تاریخی

رقاِص حیراِن کدام حجِم بی جنبش؟!

زمین ترسیده است!

من با سه گرِگ بسته و یک نعش

بی آتش و خاک

تنها که می شوم،

زنی در گوشهای من سوت می کشد

در موهای افتاده و ریِش تراشیده  

عیِن تِن بی تاِب کالغ و سوسن و برکه

از جا که می پرد

این نعِش دیگر است!

نعشی که نپوسد بر خاک

رویای نامتاِم بلعیدِن کدام سّکوی دسته جمعِی اوراق؟!

دوباره کِی بازوی مرا گرفته ای در صف؟!
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زمین ترسیده است!

سلول ها را تعریف می کنم

که همیشه ی دنیا برابرند،

کدام غار؟!

کدام نقب؟!

کدام پستوی آتش و سنگ؟!

مسخره می کردم

خنده می زدم عصبی

بله صندوق ها همیشه ی دنیا برابرند!

امواِج گیِج دست ها هم

تلِق سیاِه سوراخ سوراِخ افسانۀ ساکت

لنِز شکاِر بشقاب های پرندۀ  رویا

نابودِی کدام سیاره در کدام ایالِت جادو؟ 

تو سنگ را ترسانده ای در بازچیدِن سنگر رفیق!

تو ماه را

قناره ی خورشیِد خیال را

همه می خندیم عصبی

جمع می کنم 

و تنهایی

با سه تا سگ و یک نعش

مّنای درشت از آشیانۀ سایه می چینم می چینم

زمین ترسیده است!

چشامِن تیِز کدام آهو؟!

سنِگ کدام خاک را شکسته آبشاِر شاد؟!

ُهرّای فلسفۀ کدام اوراِق انحصارِی باد را جارو جارو

سد بسته ای به کدام رود؟

انشعاِب کدامین وهم در زباله ی آگاه؟ 

امکاِن غفلت از هر گونه در خود ریدن به بهانۀ مردن

مرداِب وحشِی عقِل ساکِن بی پارو پارو

همه مان هنوز فکر می کنیم که ترجیح می دهیم

درخت را 

بداهه ی سنگ و زغال
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آتِش نورسیده رسیده، بچینش!

زمین ترسیده است!

چهل بار با گیسواِن قّصه

چهل بار با گیسواِن قّصه

دست های مرا گرفته ای در صف 

زخم های بی مرهم که باز هم

دشوارِی وظیفۀ کدام کوه در آرایِش الله؟

یا دویدِن آگاِه کدام جوانه؟ 

یا استاِد متام وقِت رفاقت با مردگاِن کدام جهل؟

آگاهِی مفیِد جدولی از کدام سّکوی افتخار؟

تجّسِد وظیفۀ پیغام از کدام دار؟

انسان برابر است با

انسان برابر است با 

انسان برابر است با 

انسان برابر است با 

انسان برابر است با

جزیرۀ بی تاِب چهار برکه و 

خارخاِر سه تا فندِق وحشی در پاش

بلعیدِن گُهدانِی این "ما"ی گنده هم دریاش

تجّسِم آزاِد یک حجِم بی هوای شدیدن ایستا،

انسان برابر است با

سنگی که به دست های جوانان باز گشته است

سنگی که از سنگر بازچیده است

و مببی که بازگشته از موشک

در تجّسِد رویاش 

 انسان برابر است با

وظیفۀ دشواِر یک گربۀ ساکت بر پاش

اردیبهشت ۹6

شعر را با صدای شاعر در اینجا بشنوید

https://goo.gl/iw8B53


 

هول

بهاْر بسنِت شاخه های تَر است

بال افشاندِن وحش

ُهرَّسِت آفتاب و ابر بر طاقِی ماتم

تو بگو سوخنت! همه با هم، از دم

یک ثانیه

دو لبخنِد ملّی

چهار اعتصاِب گذشته از تن َو طبیعنت خربی

هفت اجرا در چهار سایه

سه بار تاباندِن آفتاب در گورهای نسبنت موازی

ارجاِع مرا از استخواِن پاشیده طلب کن!

تکامِل درخت در اسطورۀ واژگون،

بلوغ را 

از آرواره،

رسباِز یک شبه

بر دوِش اژدها
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تلواسه می بافد

پا شدن که نه!

ایستادن

به گهواره

جمعیِت آن رساچه تویی آنجا!

روایِت خونیِن یک قانوِن آرمانی

صلحی که ساطور است

متاشای بی تحاشِی تن از رس

گَرده های تاِر طیف در هوا

ارجاِع مرا از ابرهای آینده طلب کن!

هبوِط آزادی

پریدن از رکود

به پسِت آن باال

دریای سبز و خشکی و آبی

تخِم مرِگ پا به ماه؛

بازجویِی حّساسه ی دشت

و اعداِم آب از کوه

و پیشرت هم که گفته بودم: باد!

دوید و افتاد و پا کشان و لُّکه و رقصان گاهی

فرِق دیگری میاِن گیسواِن چمن وا کرد

چند شاخه هم شکست، ایستاد

خربنگاِر خانه بود و خانه زمین بود

در منِت بی تغزِّل آتش

در بداهۀ وحش

دیو را تشییع می کردند

گُرازاِن گلّه ی متواری

اخرتاِن رابعه

رّماِل پیِر حرّانیاِن قمر

قاُمِش غّداِر زربفِت نفت
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گرگاِن بی دماِغ دجله

کهیِر چرِک یهودا

خِط قرمِز مرزی

تشبیه مرده است!

شب شب است و دستگاِه امنیت دستگاِه امنیت 

دسِت ما مگر!

چشم و گوش و پا مگر!

یک شهرونِد دیگر شدیدن به خویش پیچیده که نه، 

ساکت

اسفند ۹۵

شعر را با صدای شاعر در اینجا بشنوید

هول

https://goo.gl/pVVy5u


 

اّره

از من به متاِم تحّوالتی که از سوی نخبگاِن جامعه

از من به متاِم نخبگاِن جامعه

تحلیلتان احتاملن درست است خانم 

کرواتتان چقدر قشنگ است آقا 

دخرتی که قابِل تفکیک نیست

تحِت تأثیِر شاعری بزرگ

و کمی خون برای تابوتش...

و شهید را که می دانید؟

غسل منی دهند

پس مرده نپندارید و لطفن پس از شنیدِن پیغام

واکنش را که همیشه برای ماتیِک زندگی باز است

و چیزی شبیِه لب های کلفت می خواهد

با بازتابی برای خربهای معمولی

بریزید توی زنبیِل زنی سوئیسی

که سگش را به گردش برده

و شاعری جّدی
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که حساِب مهم ترین بیوۀ اسپانیا را

در شبی بارانی

ظرِف چند دقیقه

رسیده با ارّه

از من به متاِم تحّوالِت سیاسی

از من به متاِم توطئه های ماسیده

از من به متاِم دامنت به بندرهات

از من به متاِم پخِش تیله بازِی چشامت

از من به متاِم »محرمانه« یعنی تحّوِل سیستم

از من به متاِم »مخفیانه« یعنی تلنگِر ابری

از من به متاِم ارّه یعنی که پدر مرده

از من به متاِم ارّه یعنی که مادرم بعله...

الله اکرب

الله اکرب

بیایید همه را بریزیم روی هم

و با هم

به این نتیجه برسیم که همیشه وقتی آسانسور خراب است و پلّه ها ساکت

انباری

جای خیلی خوبی ست برای ارّه ات مادر!

چرِخ گوشت می کنی دمل اَلَکی

تو چّکشی با میخ

نقره داغ می کنی رسم تا تَه

من از ارّه می آیم

از انقالِب دوشیزه ترین برش از پریدۀ مادر

از ائتالِف علف

با سنتی که تریاکی ست

ارّه یعنی که تریاکی ست

پس فقط کافی ست

از من به متاِم دامنت که توی بندری های پرنده هاش

ارّه
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از من به متاِم دوِر دکمه ای ترین مردی که پاتک می زند به لباش

نشسته  باشی روبروی راِز بقا

خارش گرفته باشد تنت با خودش

ارّه یعنی تلنگِر خودش

ارّه یعنی ببوسم ستون های دخرتی که تا کمر پریده از مرتو

ارّه یعنی پریده از مرتو

و من ِهی بگویم که پشِت رسم همش حرفه

ارّه یعنی همش حرفه

الله اکرب

الله اکرب

شهریور۹0

شعر را با صدای شاعر در اینجا بشنوید

 

https://goo.gl/My7qzi


ابودریا

به کربیایِی بارانی ات قسم دریا!

وقتی که با صخره عشق می کنی

کندوی دخرتاِن دانشجوی الغِر کالس

از پشِت نرده های عسل

آتش به جاِن باد بیفتد

پروانه پس داده

گردن به دار و نداِر آزادی ات وطن

وقتی کشیده می شود ناخن هات

وقتی کبود می شود پاهات

سوت می کشد هروئین

مست می کند ساطور

باید که نشئه کنی

باید که پاره کنی

خون تُف کنی به کثافت

خون تُف کنی به کثافت

پروانه پس داده
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در میداِن انقالب

معشوقه هایی که از دست های هم رهایی نیافتند

طوِر دیگری چشم هایشان را ُحقنه می کنند به شهید

و شهید خرسو روزبهاِن نگاهت

کرماِن لبت

تهراِن بوسه هات

پروانه پس داده

عصیان به پای باد بپاشی و لِی لِی کنی دریا

رسساِم واسطه از آسامن اگر بارید

از دخرتاِن تنت

باال که می روی

افساِر موج می دهی از کف اگر که باد

دامنت را بزند باال شبی که مست

چشمش به جاِن ماه بیفتد

بهلولی ات کند

پس هیچ وقت

وقتی که از بزرگراهی شهید

می رسی به خیابانی شهید

و کوچه های شهید را

دانه دانه جمع می کنی از سنگفرِش خیابان

شکاِف باِز گلنارهای نفت را

بهمن های پنجاه و هفت را

               جوانی رفت را

               جوانی رفت را

بده ساقی مِی باقی که در جّنت نخواهی یافت را

                                       نخواهی یافت را

پروانه پس داده
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و زیِر پل

و با دمپایی اش

پروانه واِر زرورق  قاشق  ابودریا

مقرنس ها و اُرسی ها و داالن ها

نجوِم ثاقِب پا در هوای مسِت هرجایی

ستوِن آسامن هایی که تا بر پنجه می آیی

ثریا طاسِک اسِب سفیدت می کند آهنِگ باالتر

مصیبت رفت

صدا بارید

حدیِث تشنگی ها را

رس به ساحل کوب و دریاوار

جرعه جرعه تا خِط بغداد می پویند

بزن! 

افیونِی محراب های مثنوی!

شب گیِس گندابه!  ابودریا!

بزن بر بی کراِن سینه ات

کوه از کمر افتاد

بزن اصحابُنا

محرابِی قبله / قبیله / قالی و الله!

عاشقی مرضاب می خواهد

الفبا     الِف تو

لنگر     نگاهت

کوه هم

عصیاِن تنهایی ست

عاشقی محراب می خواهد ابودریا!

دی شیخ با چراغ گرفته ست اسلحه       باتوِم برق برقِی پاهاتم آرزوست

مینای واژگونۀ دریاست چشِم تو          آوارگِی کوچ و خیابانم آرزوست

دیشب

وقتی که توی رسم تیغ می کشید

ابودریا
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آن زن که جنگ دلش را جیغ می کشید گفته ست:

جنگ

جنگ

چقدر باشکوه است چشم های تو!

چشم ها گاهی       توی هوا پاها

دست ها گاهی       با سیم می بُرند دست ها

اندام های شهید را

با دست های خود رها کنیم زیِر اطلسی های مقّدس 

تا گالیل های سیاه باال بیاورند و ببوسند خاِک تلخ را

باید بنان بخواند و رسبازهای جنِگ دّوم با تانک های رسخ عکس بگیرند 

رسبازها بخندند

باید بنان بخواند و آن الهۀ ناز

خون دست و پا کند برای زخم های شهید

بنان بخواند و رسبازها بخندند

چقدر بهار است چشم های تو

رسگرِم پخِش غروب باشی و لِی لِی کنی دریا

پرویِن پاره پارۀ نرَساِن طائرم

عسل بزنی   ِبِکشی   پاره کنی

عسل ها را پاره کنی

عسل ها را پاره پاره کنی

از چشم های دخرتش نیش ِبِکشی گاهی

کندو کنی کتاب های برآماسیدۀ سالوس

با دست های خودت خیس بکنی جایت 

   تنهایی ِبِکشی

عسل بزنی

ِبِکشی ِبِکشی  پاره کنی

عسل ها را پاره پاره کنی

 شمشیر بکشی

ساده کنی
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ساده کنی با برابرت مخرج

صورت بزنی

 رضب کنی

تفریق بکشی گاهی

و گاهی »گاهی« خودش پیش می آید تو را

پل ها خراب می شوند آن روز

دانشگاه باال می آورد آن شب

فردا

کالس ها بوی خون می دهد    گاهی

                                     چقدر مجّسمه های فردوسی قشنگ است

                                     چقدر فاضالب های تهران کثیف است

                                     چقدر شاعرهای غزنوی بزرگند

                                     چقدر شاِش آقای رضاشاه مهم است

آذر ۹۱

شعر را با صدای شاعر در اینجا بشنوید

 

ابودریا

https://goo.gl/266wus


رگ

حذف می کنی صدای مرا از دور

خاورمیانه / خانه / خمپاره

حذف می کنی جهان وطنم اینجاست

وطنم، آه! آری، وطنم اینجاست؛

بیامِر نقشه نیستم، هرگز!

سایه باراِن موشِک رسخم بر فراِز گندم زار؛  

از چشمخانه های خدا پارس می کنم؛

استخوان نوش می کنم چون سگ،

اختالِف خون در تُرعۀ رگ...  

آه، آری! جهان، خودش، وطن است،

-رسنگ را پُر کرده تکیه داده به جدول-

چراغانِی پُل، َخَفن است!

نظر مکن به کالغ ها

خرب رسیده کین نگاهشان جعلی ست

زن برای این ها 
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یا مادر است یا نیست؛

عشق، دانی چیست؟!

هیچش نشانه نیست!

بخیه از صورِت ماه می کشد ابلیس!

زاری کنید!

این عشق ها دانه های انگورند

خوشه ای شان مست می کند

کف بزنید! 

کاینک،

زاِل سپیدسبلتاِن هرجایی ست

از لفِظ مرگ بدش می آید،

خیابان را به مقصِد میدان سوت می زند؛

لنین می تواند پشِت ویرتین باشد و دیواِن فرّخی

اواسِط بهمن، رسوِد آزادی

به رقصند نئون های سبز و نارنجی

قصیده ای از دست رفته از نظاِم پای اُشرتان، خالی

وقتی که هر آدم

برای هر آدم

خونبارترین بهانه ی همراهی ست!

وقتی که هر کالغ، برای هر کالغ

-در اتوبوس های کوچِک قدرت

زایندگاِن نفرت در چادرهای خویش-

مضحک ترین نشانه ی گمراهیست!

ره بر نگاه نیست! 

هامنطور که ایران هیج

از کارخانه بدش منی آید، 

بله! هرگز! 

از کتابخانه که هیچ!

الو! الو! سالم! 

در رثای عروضِک بی پا کوک می شوم؛

صدای من جّدی ست!

رگــــ
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من پشِت این مرزهای بی هوا ای تن! 

ای آشیانه ی بی روزن!

کسی چراِغ شهر و بیاباِن مرا روشن...

من گیر کرده ام!

ذکری ست بر زبانم، پُر واژه غالنب!

دسِت دعا؟! هرگز!

چشامِن برِب بی  وطن، آتش!

دانشگاه را ببندید لطفن!

کندوی کالس ها آتش!

َغرَض را با تو راه رفنت است جانا!

لگد کن این شعرها را

کامنچه ها آتش!

دورِهمی های این بّچه شمن های بیُهده رَس ، آتش! 

انجمن های تّواِب اتاقک های اصالحات،

رسوِد آنکه تیرباراِن کوچه های شهید شد، آتش!

کتابخانه ها در اولویّت اند،

روزنامه ها آتش!

پورشه های اندرزگو، 

نشمه خانه ها آتش!

حذف می کنی صدای مرا از دور

خاورمیانه / خانه / خمپاره،

حذف می کنی جهان وطنم اینجاست

وطنم، آه! آری، وطنم اینجاست؛

در پس زمینه ی آلت با دامِن خرما،

در یاد آن کسی

که اصلن نیافت هیچ 

رگ های الی پاش را در باد،

و یا،

آنکو که مژده داد،
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از خویش رفته است؛ 

در داِغ الله ها،

او خوِن ماه را در چشم 

در توبه توی رگاِن تنگش تاب داده 

مثِل کوِچ پروانه های پستان هاش

بر باد داده است؛

دوشیزه ای ست بی پرده از آفتاب

که چاِه زنخدانش جان می دهد برای ماه

ماِه رقصیده بر گنبد

که از رسش، گیسوش

تا کمر، پاها، 

شانه ها، بازوش،

آغوش بسته است...

او تازیانه است؛

رسنگی که من باشم،

ترشیح می کند: تَک  تَک! 

فرومی کند خونابۀ تیز در رگ!

کناِر تو پاهای مرده ام در کَش،

َغرَض با تو راه رفنت است جانا!

لگد کن این شعرها را،

کارواِن رسِخ عطش، آتش!

و اینک ای ماِه امیرآباد!

ای ماِه رمیده بر گنبد !

توی چشم های من نگاه کن!

تف بر تباِر تَن ات!

بیدارِی بی سایه، بی آفتاب،

تف بر تباِر هر چه سایه و آفتاب!

مگر می شود کسی این همه الغر شده باشد

بعد، بیهوش هم شده باشد

رگــــ
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بعد... 

زخِم سینه اش چرک کند

بعد... 

کرکس ها  فروببارند بر تنش

سینه اش را پاره پاره کنند

تف بر تباِر آنکه ماهش را پتیاره کنند

تف بر تباِر آن که دلش را پاره کنند

تف بر تباِر وطن،

جهان وطنم، 

وطنم، آه، آری! وطنم 

آذر ۹۴

شعر را با صدای شاعر در اینجا بشنوید

 

https://goo.gl/AQhP4X


باد

نفرین برای من معنا ندارد

آرش برای من کامن ندارد

از باال که نگاه می کنی

آفتاب

می خشکد و می بندد؛

شاخه های سوخته

شاخساِر شبنم است.

باد

از پشِت یک خیال

با یک خودارضایِی فوری در ابرها،

رنگین کامِن آدمی بر دار در غبار،

همیشه دلش می خواهد که پاره کنند گروهی گروهی را

پس باید که چاره کنند گروهی گروهی را
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از پایین که نگاه می کنی

تو هشتک بزن رفیق!

بادی وزیده است!

ترسندگاِن سنگ

شکسته باشند یا نه

فرقی منی کند

رشم از شهامت است.

ماراِن خاک خوار

چشمی درانده اند

آفتاب 

لبخنِد زهِر استعاره ای مرده،

از لب های دوخته سوسو گرفته است

این شوِر عاشقانۀ معبوِد کُشنت است

آن ُحزِن عارفانۀ حنظل به خوِن وهن

تلخ است این دیار

تلخ است این دوار

سوراخ کرده لعل

ماراِن خاک خوار

در هر خراب

چشمی درانده اند

راِه خیابان باز است!

استعاره ها فقط مرده،

گورخواب ها زنده،

روزنامه ها خفه!

تا کار می کنند چشم ها

ستاره ها و صد سوار و نیزه ها

خشمی و صد امید

خشمی و صد ستاره و سوسوی بی هوای نگاش هم

یک مبِب بشکه ای

برای چشم های صد ستاره بس
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و دست های بی بنان 

و لحظه های در سکوِت ارتعاش هم

هشتک بزن رفیق!

تازیانۀ دیو است باد بر گُردۀ زمین

او تاِب صد ستاره و یک ماه در رساب

یا تاِب تلِخ ماهیان بر خاک،

وقتی که می خندد

در سایۀ اوین،

بادی وزیده است!

درخِت زهِر واژگوِن خشک،

شاخه هاش،  

دویده الی مادراِن بچه مرده

بچه های مرده خاک خورده باد را

این رشِم شاعرانۀ معبوِد کُشنت است

آن ُحزِن عارفانۀ حنظل به خوِن وهن

تلخ است این دیار

تلخ است این دوار

سوراخ کرده لعل

لعل استعاره نیست!

لب های یار را،

رسوِد زوزه های هار یا

هواِر نعش و استخوان مگر

غبار را

دی ۹۵

شعر را با صدای شاعر در اینجا بشنوید

 

باد

https://goo.gl/wi3cwe


او ايستاده است
در مرِگ هم قطاِر چه

حاال كه قطار 

در قطار افتاده است،

ساده ساز می کند خرب:

قطار ايستاده است.

هم قطاِر چه در خاك، نه! بر خاك افتاده است،

افتادگاِن خاك را 

خاك افتاده است،

ساده ساز مي كند خرب:

قطار ايستاده است

تو كه رام مني شوي از تازيانۀ جان 

توي كلّه ها پيچيده مي شوي

تو پيچيده می شوی،

نه شبيِه داستان و سیاست يا چه،
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تو شبيِه كرم های چشم های بچه های آن قاره

پيچيده مي شوی!

تو پيچيده مي شوی!

بايد كه زنبورهاي َحلَب 

از گلربگ هاي خون 

نرفته، برگردند

اينجا 

فلسطني است

هان تا جدا نكني! قلبي كه تپيده توی دهن را،

اينجا 

ويتنام است

آفريقای فالكت

بغداد

لبنان

كنگو

کوبا

كابل

تهران

مزاِر وضيع است

اينجا رسزمنِي خورشيد است

ماه

عاشق به رشِم  زمني است

افتادگاِن خاك را اما

ساده ساز مي كنم خرب:

قطار 

ايستاده است،

او 

ايستاده است.

آذر ۹۵

شعر را با صدای شاعر در اینجا بشنوید

او ایستاده است

https://goo.gl/S9tZmr


 

الالیی
به نرگس محّمدی

گفتم فریِب رس به هوایی ست قاصدک!

تک تک توارِد بی انتهای یأس

مائیم و الله الله بال الله، و باد، وای!  باد!

در بادباِن زمین از هر شکاِف تنگ،

در ازدحاِم مرتوی زهدان گشنت گرفته بود،

گفت آنکه می فرسد:

آتش همیشه خانه اش بیداِد باد باد!

الالیِی ترقِّی مفهوِم انتظار:

الی الی الی الی

گِل نعنا گِل نعنا      

بچیُنم درد
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از اون چشام  از اون چشام       

الی الی الی الی

گِل سوسن

مامان اومد

چشات روشن

ال الی الی الی

گِل بادوم

مامان اومد

بخواب آروم

ال الی الی الی

گِل خندون

مامان اومد

نرفت زندون

تیر ۹۵

 

الالیی



ریزگردهای بغداد

با لودر جمع می کنند کُشتگاِن بغداد را

و گزارشگر که می کشد داد را میاِن باب الطاق

اینجا، بغداد

صدای مرا از خالفِت سیاه می شنوید

هیچ فعلی منانده است

خرب فوری ست!

همه چیز شبیِه ریزگردها

رمضاِن هزارکُشته در یکی تابه

و کمی پس از افطاِر شبه جزیره 

اذاِن گل دسته های باب الطاق

بیا و همیشه در رشایِط شایسته بشاش!

که من گاهی مطمئّنم رفقا!

هامنقدر که مطمنئ بودم که اسپانیا

از جوانِی آن مرِد نسبنت فربه، یعنی نرودا

و یا اصلن مرشوطه با یک گنجه ی کشویی از متاِم قالب ها

وصایِت ملّی یا هزارویک شب پس از هزاره ی دوم از روز نخسِت پَساثنوی  

رشری / برشی / پساحرشی
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موبداِن ملوِل دشت ِ مغان

لهجه های رصیِح بازیگران

عرفا، ظرفا، رندان

مرطوبگاِن بوی دست های وطن!

مرشوطه چیان

در جمع های مردانه بی تجّسِم زن

بیا و به من تاکید کن علنن 

مثِل عموهای من تاکید کن که وطن، مَنرده است

او هیچگاه زنده نبوده است

بیا و همیشه در رشایِط شایسته بشاش

با لودر جمع می کنند کُشتگاِن بغداد را

بر گلربگ های مریم پهن می کنند باد را

و گزارشگر 

که می کِشد داد را میاِن باب الطاق

خرب را بُکش! نگاه کن!  

وقِت پریدن از پُل هم دامن گرفت

ما رفیِق »آیا« در نگاِه چنگ بودیم و گرفت

من رسگرداِن کوچه های حیرت نبودم ای آینه!

الی ناخن های مرا هم آیا گرفت؛

آیای تو آموخت رسگرانِی محض!

اّما خیانت است هنوز

آری خیانتی که از حلقوِم خیانت بیرون گرفت،

او، خیانت است هنوز

بیا و همیشه در رشایِط شایسته بشاش!

آیا به آیاهای من آیاهای آیه ای هنوز؟

تیر ۹۵

شعر را با صدای شاعر در اینجا بشنوید

الالیی

https://goo.gl/PPfwex


 

تبلیغِ فروِش دوزخ

قدری بایست!

توی رست عقربه ای ست که از گوش هایت کوک می شود

تو می بینی و می گویی

و عقربه های جوانی

لنگاِن ماندگی اند

بی ولوله چون اشک

عمود و کج، متقارن

به هلهله چون باد

قدری بایست!

دروغ گفته اند بی زبانه می توان گرفت

از آسامِن کودکی هنوز

ستاره را شبیِه میوه می توان گرفت
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شبیِه شاِخ قوِچ آسامن

از آبشاِر چشم

هالِل کوچکی همیشه می توان گرفت

 

قدری بایست!

ما دخرتاِن دشتان

در کلبه های جنگل

اندازه کن حصاِر یائسۀ جادوی زال را!

تجیِر جاودانه ی پُرخوِن واپسین،

آوازمان به راه

بی صید و بی  کمین،

رَس سحر می کِشد

چون شاخه از زمین،

قدری بایست!

مادرخدای منی!

تهمینه هم به جادوی رود و ستاره اش

آن شاِخ قوِچ آسامن، آن ماهپاره اش

آتش که درگرفت

بالید و رسسپرد

خوِن پرس گرفت

لختی بایست! 

و خیال کن که تبلیغِ فروِش دوزخ را

بر باِل بی صدای ثریا

طرحی از پرواز بسته اند

کوه ها را چون پشم ها زده اند

زبان را به دندان گرفته بریده اند

تخیِل مفتول را بر دهان تابیده اند؛

اسب های رسکِش جوانی ام

تقاّلی ایستادن منی کنند

زمان شبیِه گردنه است

تبلیغِ فروِش دوزخ
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قدری بایست!

مادرخدای منی!

و توی رست

عقربه نیست

تیر ۹۵

 



گيسوم

اي شب بايست!

هر شهر

درياي آدم است؛

آن جنگيل كه گرفته بر ماسه زاِر كناره

آره! هامن، ببني!

هميشه شبخون است

آن سايه اش، خدا

در خانه هاي كوچِك دستكنِد صخره ها

ماهي فروِش نشئۀ درياي گيسوم است

اي شب بباف قصه ی يب تَنتَناي من!

بر مبِل خيِس َخزه

بر تخِت خاِم چمن

چك كن ببني كه خدامان
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شبيِه روِد زمرّد: تنش، و قايق: ما

چو هيچ مي پيچد، چو رود مي خواند:

قمر كه پاره ندارد

سحر سپيده ندارد

پس نوبت تو است!

اي بچه اي كه مدام سنگ بر شيشه هاي زمرّد پرت مي كني  

تو! درست در اينجا كه شام شام را با شام اشتباه مي كني

جستجوي عبث در كتاب هاي تشنه از كشيدِن دست را هم رشط مي كني 

تلخ را هم پرت مي كني

از چشم هاي سنگِي صرب

هي مي خوري مي كني صرب 

هي مي كني مي خوري، آره! شلوغ كن!

كبوِد كودِك بيتاِب خود نبوده بگو!

پدر بر تپّه هاي آن بهشِت باغ هايش زيرشان اَنهار 

-بر طاقِي سبزي كه مي گويند، مي ديدند-

آره، نريده، بگو!

اي شب بباف قّصۀ يب تَنتَناي من!

بر مبِل خيِس َخزه

بر تخِت خاِم چمن

مرداد ۹۵

 



پیِر چنگی
به عباس کیارستمی

خروس خوانده است

و آن مرد

با انگشِت سبّابه و شست

ابرها را اندازه می زند

ای مرگ!

ای بیخ و بن دروغ!

آن سایه زیِر درخت 

او تار می زند

چنگی نهاده به بَر

آن درخِت رُسته اندر خطّه های دور

به نِی مانسته برگش

باِر شیرینش به انگور

از پِس چندین هزاران سال
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شاخه می جنباند از هستی

نیازارندش ار هسته،

رسش سبز است زّرینه

هامنا جاودان رُسته

درختم

سایۀ برزیگرانم 

کفِش پالُختاِن برزن ها

خروس خوانده است

و آن مرد

با انگشِت سبابه و َشست

حرف ها را اندازه می زند

آن سایه زیِر درخت 

او تار می زند

چنگی نهاده به بَر

تک درخِت قّصه مان چندین هزاران سال

از دهاِن تلِخ گندم خورده ام عاشق

یا تو در نیساِن آبی در بهاِر سایه بر رس

حرِف تَر خورده است

بَر داده است

منم چنگِی پیر و نیست هیچ اینجا عمر

در این حوالی، توی گورستان

به زیِر تک درخِت قّصه مان تنها

هزاران چلچله 

آواز بر داده است

خروس خوانده است

و آن مرد
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با انگشِت سبابه و شست

مرگ را اندازه می زند

آن سایه زیِر درخت 

او تار می زند

چنگی نهاده به بر

می شود رقصاند و دست افشاند و رس گرداند و پا کوبید

می شود برف از رِس حرِف درشِت مرگ هم روبید

می شود دل بر دِل آن تک درخِت ساده هم نسپرد

میشود هم ُمرد

تیر ۹۵

 

پیِر چنگی



برداشت های بینایی

ای ماِت اژدها!

تندیِس آلِت مردانه در رست پیدا!

قسمت نبوده که امشب تکراری اش کنی

وقتی که در پِر شامل حتّا دمیده ای

کامل ببین و بگو تف

کامل ندیده ای!

من برای خندیدن دل دارم

برای گریستم هم چشم

تُف می کنم به کامِل گفنت

که دیده است؟!

هر نوبهارۀ رسیال و هواِر فصلیشان

مببی برای کوِچ کاهِل مصنوعیاِت شامست

اشکم فروشد و                روِد خجند بود

آن َدم سپیده را

باران 

کمند بود
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رد کن ببین چگونه به رّدی دریده است!

ای موشِک دوربین به دسِت گوش

این جوش و نوِش هرنشان مرضاب دیده است؟

چشِم سِگ آن بی نفس در کاِت آخرش

حتّای مرگ را

رویا دمیده است؟

آری بخواه و بگیر و بخور ولی ساکت

کامل ببین و بگو تُف!

تُف می کنم به گفت

از هرنی های دوربین کِشی که در غبار ایستاده اند

تقاضا می کنند که کاله بردارند

هرن برای هرن نه ولی برای هرن

او اکِت مقعنه را از آن رِس باهوش

دوربین به دست و لپش را پشه همه تاگوش

ترشیح می کند

سّنت کثیف و تخیّل کثیف و لیِف خدا

افتاده بر زمین

آن هم شده کثیف

مرداد ۹۵

 

برداشت های بینایی



ُعمران

خنده از خنده مي شكفد

بال از بال مي شكفد

خنده از بال اگر شكفد،

بال از خنده مي شكفد

چكره از چكره مي شكفد

مسيح مرده است؛

حاشاي نُدبه بلند و صفيه مي گريد.

او ُمحرماِن حرم را از خواب هاي هول

بيدار كرده است

عمران بيا كه هر دومان با هم روزي سفر برويم!

باِر سفر ببنديم و پرواز كنيم به رم / اصفهان / نيويورك

با هم برويم بغداد و بگوييم با هم:

اين ناحيه درست هزار ساِل قمري

-هزار سال!-
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نفرين شده بود

و من بگويم كه ديدي؟

ديدي جاِن من عمران؟

مرزها را نشانت بدهم

و بگويم كه ما كناِر ارس با ابرها سامع كرديم

آرمان شهِر من با تو يك كم خجالتي  است

رويش مني شود از چشم

و ااّل ما 

با هم آن وقت ها اينجا آمده بوديم؛

من و تو و ماه!

عكسامن هم افتاده بر فرات

چكره

چكره

رسفه مي كنم گريه

خنده از خنده مي شكفد

بال از بال مي شكفد

خنده از بال اگر شكفد،

بال از خنده مي شكفد

خورشيد مرده است؛

كُشتي گرفنت با غول

طبيعنت بيابان را قوي كرده است

كلپاسۀ تلواسه هاي ُملِك پوِر ِبن مويس

بعِد خشكيدِن آن چشم ها

سخت از تباِر تو طورش؛

لن لن َهال ِهل ِهل َحلَب كشيده به دبكه

چشم از رسشِك تو خونش

َچكره 

َچكره

عمران
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دارهاي بلند

در پس زمينه منتظرند

تنديِس چه نفرين؟ / ساِز كدام آوازه؟ / پخِش كدامني خواب؟

پاره گوشتي كه منم مثِل چشِم خوين ات وقتي كه فقط جنگ را از حفظ كرده است

و هميشه تنها تن ها در پس زمينه منتظرند، بر دارهاي بلند 

مثلن مرغاِن تازه اي هستند بر برِج شهرها كه مثِل فلش ها پلك مي زنند

مثلن بيا بيا ماشنِي زمان!

آن پريِ قّصه است عمران!

با قلم خون مي نويسد او هميشه

ُسبحه بر دست و               

به زير لب بگويد:     -او را نگاه عمران!-

اي گرفته چشم در شهري كه شارستاِن خون را خون دهد آن مرِغ خوين از َربَض!

او رس گرفته بَر، به سوي شهر می خواند              پَر سوي ِده دارد

و گاهی رس به سوي ده                                 گرفته پر به سوي شهر

نه اين پَر مي پرد تا قاف و سيمرغش

نه رَس رَس مي زند از رس

مرداد ۹۵

شعر را با صدای شاعر در اینجا بشنوید

 

https://goo.gl/2foPJv


مصیبت نامه

حکایِت نخست: از دفرتِک آبیت

دست بر نِْه! كه امسال

قصِد كاري عظيم كرديم

كه رسودها خواندم ات به آزادي 

پشِت بندبنِد خرضايي ش

در خياباين موسوم به قُدس،

دروازۀ رشقيش،

كه تا فلسطني اش

هزار بار بوييدم ات اي گل!

هزار بار بوسيدم ات اي خويش!

و بارانيَك ُخردُخرد باريده ست

در خياباين موسوم به روِز مهر

به شانزدهِم آذرماِه ساِل سه دانشجو؛

تصوير ]بسته است[:

سيصد سواِر يب غباِر ابرها؛
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و صدا: 

مرگابۀ خودكار است 

-پاشيده به جاِن چشم ها -

كه غّواص ها برسايند مرگ،

و خّناس ها،

گروِه هم رُساياِن يب آواز را

از دانشگاه بدرانند باز

اي يار!

فرا كُن پلك!

خونبازِي ماه را كرانه مكن!

ابليس

َدمي كه بخسبد،

از دشت هاي نيزه گزار

به هاماوراِن گيسويَت دويده ام جانا!

گوش ات را بيار!

كامن چه مي كيش بر دل؟

كه خودكارهاي كبود، بر پاهاي تو گشته:

"گِرِد پاهاي تو رودم جانا!"

نگاه كن رفيق! 

رقصنده در كشاكِش ابر است آن كالغ

رقصانده سايه سايه ماه را بر دفرتِ آبيت

و نگاهم كه مي پَرَد چون رنگ، از لباِن مرجانيت؛

جانا بخوان به سّنِت باران! 

بدانكه حرف

آتشفشاِن دروغ است،

و تانك هاي خسته از دورش

اسب هاي يب غباِر َهزميت بر دشت؛
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بگذار دست هاي تو با دست هاي ُمشت كرده ام حرف بزند

بازي كند

بخندد 

ببافد صدا به صداي پاشيدِن رَسَم،

سنگينِي ِصدام،

وقتي كه خاوراِن نگاَهت به آزادي 

همينطور دوزانو بيفتد به خاك

و خاك،

نه چنان ديدگاِن آدم، تَر

كه تَگ از اسب گريد

نه چنان ديدگاِن مردم، ُخشك

كه به آب درمانَد

از آفرينشم بخوان جانا!

از بناِن آهيك ام،

خودكاِر هرجاييم،

و آن ميِز خفته ام كنارۀ مرداب؛

مرداِب احَمرَم،

كه هفده سال پيش 

درياي كوچيك به مقياِس آن ساحل

صحِن كوچه را ترك گفته است

خشكيده است

و نامش هنوز

قتل های زنجري است

رسودها خوانَدَمت اي يار!

اي خويش! 

كان مست كه در تو است

تغزِّل خرداِد امسال را

مصیبت نامه
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بر رثاي آدميتم ساز كرده است

از آدميّتم بخوان جانا!

از گناِه نخستينم 

از نگاِه آهواِن پريده رنگ

از متاِم واحدهاش به لشكِر رسخ

به تانك هاي ابلقش،

كه سهراب را 

در كدام سياره كشته اند؟!

بر باِم كدام كالِم بيامرش؟! 

به كدام زخِم رسوايي ش؟!

فرا كن پلك!

به الاليِئ شب و پونه،

و عالوه كن كه عذرمي خواهم از هزار و اند سال باز،

"بابات رفته / شب از خونه"

هزار و اند سال باز،

"كه خورشيُد / بُجمبونه"

هزار و اند سال باز،

پريشايِن عقل

پريشايِن تن

پريشايِن دل

پريشايِن "دنداِن زيِر بالشت ام"،

انگار كن كه فرشته ها بيايند

و تُحفه بيارند

از آسامِن بهشتم،

كه فناي قرِن ما

بقاي همني ضمريهاي رقصان است

اول شخِص آن سومني داستاِن بلندت

خرداد ۹۴



 

حكايِت دوم: نفثه املصدور

نقِل اين روزها كه نيست،

مثِل هميشه اذاِن شنبه موهوم است

و در دوردست ها

آن دست هاي يب صداست هنوز

چهره هاي سنگ

شكفته از روزمره ی تري با درّه هاي يوش

و موهاي رود

نخستني قّصه از شامگاِه طلوِع دشت هاست هنوز

در شعر پيش

آن كالغي كه پريد، از فراِز رِس ما

امروز

از رستخيِز هزارهزارالله به الربز

تا نخستني شنبه از شكنجه ی موهوم شهر
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رقصنده در كشاكِش ابر است او هنوز

وان شيِخ شهر، محتسب، سگساِر شب زده

بايد براي اين همه سوداش

آن آب تلخ را 

از دبّه ی سفيد بريون بياورد

كه دست هات هنوز

از فتحنامه ی مغان قُلُپ قُلپ مست است،

قنديِل شامگاه

اكنون مياِن خاك و خون رُسته است

القصه اي تو! تو! ِهي! من!

ته مانده ی آب را كه نوشيدم

و حساِب اين چنارهاي صد ساله را كه رسيدم

ديگر َدمي منم

آن كو كه بر رسش 

هواِر نخستني خونبازِي غروب،

پيل مرتوك

بارانيَك ُخرد ُخرد

و شب خوايِن شكنجه اي از دور...

گوش كن! از دور مي آيد!

آن شيوِن كبود را باد

در دست هاي خويش گرفته است

از آسامِن شهر گذشته است

و از ديروِز ديروزهاست

كه شكفته است بر دست هاي دشت هنوز

اي آفتاِب آن پِل مرتوك!

-و شام بهرت است پيل مرتوك را

در عكس هاي پس از كودتا پيدا كنيد-
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و ادامه مي دهم: 

اي آفتاِب آن پِل مرتوك!

سوزاِن تن به آتِش آهو!

آهوي مسِت يس، چهل، هفتاد!

آهوي گرِگ شصت!

از آسامِن شب، 

هنگام كه مي پري چون رنگ، بر باِم خانه ام

اينك منم!

مردي هزار ساله در بَرَم

و خانه ام،

كندوي كالس هاي مقّوايي ست

هرچند كه دلش

زنهارِي غم بر قلم نشسته اي ست

مكيده شريه ی شهر،

دوانده رايِت خون؛ 

هنوز كه هنوز است هنوز

تیر ۹۴

 

حكايِت دوم: نفثه املصدور



حکایِت سوم: رود

هر میوه ای که می افتد از شاخۀ درخت می افتد در دایره

تکرار می شود در دایره، تکرار و فاصله، تکرار و دایره، تکراِر دایره ها در میاِن فاصله ها

محصوِل حسِّ زندگانِی من بود

از "خطاب به پروانه ها"ی براهنی

و روزی روزگاری

درّه بود و دود بود

و شهِر سوخته

فاضالِب خونیَنش، می ریخت به رودخانه ی رسخ

چّکش به جای دست و کارخانه ی رسخ 

الی متّه گوشت بود

آدم اگر رود بود،

وقتي كه موج در موج   
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چون ناِن بر تنور مي بست زندگي 

اسطوره ی آب را خشكانده بود

و رود را

لیوان به لیوان، بلعيده بود در كپسول؛

مُبِب سوخته از خانه های دريايي ش

پناهجوياِن كوسه هاي كركس را

و يك كُپّه كثافِت آبزي

در گوش هاي چند دانشگاه

الشخورهاي آب را الشه مي بخشيد؛

ماهي كثيف بود در ماهيّتش

و دنيا 

محيط بود 

بر رود بودِن خويش

اي خويش!

اسطوره دروغ مني گويد

ما اثبات كرده ايم:

آدم اگر رود بود

من سيِل كوچه هاي خودم بودم

يك تلسكوِپ دستي براي ديدِن آن گنبِد كبود، 

نه! کافی اگر بس بود،

چینه های روستا که هیچ،

عیِن پریدن از پُل های هوایِی این شهر

عربت به تواِن رهایی در رنج های درونی ش، َمست

دِل آدم غلت خورده بود الی گندم ها

دِل آدم مبب است!           لَختي مياِن شدن،

دل آدم خون است!           لَخته براي شدن،

رِس آدم چسبيده بر زمني    پايي براي شدن    

عیِن تکامِل من، تو، ما از توالِی رسها، ُدم ها

عیِن پریدن از پُل ها

حکایِت سوم: رود
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رِس گندم ها

کف می کند

کف های آینه؛

رودی پُر از پَری

تکرار و آینه؛

پرّندگاِن رسخ پای

چون مادیاِن آبِی گُشن ناداده، پُر شهوت

بخِت آدم را در شن های پای رود

حدس می زنند

تکرار و آینه،

منایِش مسلسِل نور بر خوناب،

همین: تکرار و دایره!

گویی هزار چشمۀ خورشید در رگش، 

جوشیده از یقین: تکرار و آینه؛

رود

جان مي دهد براي رقصيدن  

خنديدن و آهسته آهسته نوشيدن     

فکرش را بکن: تكرار و آینه!

آبشار 

مي رُسرُسد از او، 

رس مي زند نگون به مردابه،

این انقالِب اشک را دریا بهانه نیست!

تکرار و دایره!

ببین! حضوِر تو کافیست!

از غرّۀ حیات تا سلخ،

شیرین و تلخ،

یک ماهِک سیمین میامنان رفته، 

تکرار و دایره:  

من زين پاشيده ام آقا! 

چشم هاي جننِي الشيده ام

الي فرنهاي لوله باز كن گري كرده است،
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جان ميدهد براي دريدن، ريدن؛

غلتيدن و آهسته آهسته ُمرديدن 

آري آري! اين صداي من است،

شعر نيست،

پاشيده است،

آهوي گرگ ديده نيست؛

روزنامه آتش زده از هفت سالگيش

بايد كه همني روزها

در اوِج گيِج خيال 

از رَس كند حكايِت ارديبهشت را،

وقتي كه آسانسور ايستاد

-و ما بريوِن در ايستاده ايم-

گيسواِن تو اُخرايی ست...

خودم هم خوب به يادم نيست

اينجاي قّصه پر از چشم هاي هرجايي ست؛

ببني! حضوِر تو كايف ست!

من در ميانه غمگينم

افراط مي كنم

اين كُريِس شاگردي ست!

سبو اگر سبو باشد

تََرک مي خورد، مني شكند

من افراط مي كنم:

این ماه،

كنِج سوخته ندارد، بَدر است،

نوِر خشكش هميشه رَس مريود از رس، نرتس!  

دِل آدم رود نيست

نه همني كه من ترسيده ام بَس... نه! پس مگر قشنگ نيست؟!

حاال كه حلقه حلقه ميپردازي ام اي رود!

دو ستاره از چاِه شب زده ات

حکایِت سوم: رود
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در چشم هاي من بكار و برو!

تا شهِر سوخته

پاي دروازه هاي يب رسباز 

قد بكش! رَس فراز كن! برقص!  

دست بينداز الي ستون ها و برقص!

زادرسوم تو باش!

قّصۀ سهراب خواري ام تو گو!

من بيژنم،

وطن تويي!

تدبريِ پاره پاره ام تو باش!

خرداد ۹۴ تا فروردین ۹۵

شعر را با صدای شاعر در اینجا بشنوید

 

https://goo.gl/8ZXa8H


اضطراب

افتاده ام ِستان بر مشبّک های آشپزخانه

همه تان آمده اید؛

و مرا دیگر از رگاِن آبِی ساروِج آسامن در پاره های ابر

تا النه های خراطین در گوش های خاک

یک ثانیه هم راه نیست

زهاِر خیِس جنگلم،

و عمیقن

عاشِق زنده ها شده ام

آن کرمِک سفید

در شکاِف کاِف مادر گشته متواری

حدوِد کمرت از سی سال پیش، آری!

او مرده است اکنون؛

و من دیگر شبیِه پیرم اینجا

زندۀ آن سوی دیوارم 
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او حواسش پَرت و حرفم را گرفته ِهی عروضی می کند اینطور

من اینجا چون شام آنجا همه گوشم

جوانم / تن به حاِل خود گذارم

-من که می گویم من ام گوید نه او-

او شده بی بازو و بی زانو و افتاده پستان

کنم ریشش همیشه با یکی شانه شبیِه تپّه های کاج های سوزنی؛

خیِس دوا افتاده بر فویل و گرفته نور بر خاکسرتی،

ساغر خون است در چشامِن گُرگش

کُرسِی پیشانی اش زانوش

مرداِن قبیله پلک های ما را کشیده اند از کاسه ی چشم 

انداخته اند شبیه یک کاندوِم خیس

در گوشه ی تصویر،

در ازدحاِم چراغ ها جایی ست

که ناغافلت پیش آمده، در تو عامرتی ساخته، از چشم هایت حرف می زند

ملِس دقایِق دنیا در تابعِ هیچ، 

و منتهای لّذتش: اسنیِف کوکائین از رُسین های یک داِف هرنی در شهرکی به کلفتِی 

غرب

یا پرپراِن پروانه های سینه که پرواز می کنند در فروزِش یاس

مرداِن قبیله پلک های ما را کشیده اند

عموهای مضطرب بودند در کشاله ی جنگل

افتاده ام ِستان بر مشبّک های آشپزخانه

بافته اند صنوبرها به ارتعاِش پنجره، آفتاب

بادی وزیدن گرفته در تتابعِ مرگ

بریده اند مرداِن قبیله پاهای ما را

چون دو ریواِس همزاد

او راه می رود / می ایستد / و با انگشِت اشاره دوِر چشم های مرا می نوازد که ببین!

مجلّه های قرمِز دولت در پادگاِن "پدر"
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ُمضحک تر از ُمضحک نبودن َمضحکه ای نیست

تسعیِر استفراِغ سیاست در صندوِق خانگی

آن نشستگان بر اریکۀ قدرت...

آن افتخاراِن خود ما همه رشکت...

با صورت های برآماسیده پیش می آیند

نّقاشِی آخرالزماِن تباهی بر پیشانِی ممنوع

تا من روشن میکنم سیگاِر خودم را

تو اضطراب را در رسانگشت ها ببین!

آیینه دریای منت را بلعیده است

و حواشی اش چون کرم

لغزیده است بر طوماِر حافظه

عموهای مضطرب بودند در کشاله ی جنگل

شهریور ۹۵

شعر را با صدای شاعر در اینجا بشنوید

 

اضطراب

https://goo.gl/ngdKDk


خامر و مرشق

بوِي گنِد پالس

ولگرِد اين مند

حاشيه بر افاضه هاي خانقاه

و بيا كمي بريوِن الفبا

دنباِل كالِغ قّصه

جيب هاميان را بگرديم

عبدالقادري از جنگل آمده بود

دو زانو به روي آفتاب خورشيد مي گرفت

عبدالقادراِن ديگر به گردش

رشته هاي طاليِي آفتاب را قايل مي شدند

عّمه جاِن جبّه خانۀ عبدالقادراِن كبود

نذر كرده بود توي ديِگ ترياك

خامر مي گرفت

و كالِم مكاتب

مكتب به خطاي حروف و حروفيه

با خون و نان و بهشت
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پرواز مي گرفت

قّصه از همني جا به رس رسيد

و كاش كاِش اگر اگر

هاي هاي و يا آهو

يا ضامن و چاقوي تيِز زنجان

باباطاهِر شور و

نت را مني دانم از رس

بداهه

مست

و خانه هاي خراِب اُترار

سمرقند

ري

كرمان

آِب هيچ سايل از چشمه ها

توي يك جوي مني رود:

خشيك نداري كه شوق شود فرياد

فرياد نداري كه قطع شود ساحل

دريا نداري كه قطع بگريد به روي موج

موج مني روي كه دريا شوي و آب

از ابتداي حياتش

توي يك جوي مني رود

حاال كجاي كاري عبدالقادر!؟

مناجات!

مصيبت!

تزكيه!

تذكره!

طنطنه!

تَن تنََت هاي اليتناهي!

ال حوِل َو ال تَن تنََت هاي من نه منم!

خامر و مرشق
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نه من منم هاي اطواِر سري!

يا هو!

اجاِق كور و دخرتاِن مجازي!

و حقيقت!

كه نبود

ييك بود و

حقيقت نبود

پرساِن پشِت لب سفید را تا اشك

و دخرتكاِن قبيله هاي نه ساله را تا هيچ

و تو دمي براي ُخُنكاي ازارت

مجاز شدي و فوت كردي دوِر رسش را

خواهرم بود

فوت كردي و مجاز شدي و مجاز كردي و نه ساله

قبيلۀ خواهرم بود

تو در خامرت مجاز مي شدي و تركاِن قبيله

تركمناِن تركستان

تركستاِن دشِت گُبي

و تركمنستاِن زردپوستاِن آتش

مجاز شدند و از فوِت تو

دخرتِ نه سالۀ قبيلۀ خواهر

مجاِز عشِق تَن تَناي تو بود

تو با اشرتاِن تبّت پرواز شدي و با اسباِن عرب شيهه كشيدي

تو خواهراِن قبيله را

با كوكنار و مناجات مجاز كردي و ابوالهول

بَلَم سواِر معابد بود

معبد روي آب مي رفت

چوب را شّقه مي شد و انجريِ خشك را دخيل مي بست

سبِز علف را مي كشيد و نهايت

تا ارتفاِع درخت هاي كوچكش پرواز مي گرفت
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تو آسامن مي خواستي

تو آسامن با ِورد و خواهر و بتّه جّقه هاي زيِر گچ پنهاِن خانقاه مي خواستي

تو قّصه كه رس رفته بود را

روي هيمه هاي آتِش عذري ترين حكايِت عذراي لخت گذاشتي و

عذرا كه رس رفت هيچ

آتش هم گريخت

آتش كه گريخت هيچ

عذراي قبيله هاي خواهر

جذام شدند و مغول

متاِم نيشابور را گرفت

تو تاتار بودي و اُترار

بازرگاِن نگاِه نافِذ تو بود

تو تاتار بودي و تاتار

بازرگاِن اُتراِر تو بود

تو روي قّصه رُس مي خوردي و قبيله

خواهراِن من بودند

تو روي خواهراِن قبيله رُس مي خوردي و قّصه

خواهراِن من بودند

تو ذكِر پروانه را صبوح مي زدي و پروانه

ناِم كوچِك خواهراِن من بودند

تو كوچِك خواهراِن مرا مجاز مي كردي و مجاز

عشِق كوچِك خواهراِن من بودند

تو عشِق كوچِك خواهراِن مرا مجاز مي كردي و حقيقت نبود

بودا بود و بودادگي

بودا بود و پروانگي

بودا بود و ِورد و روغن و بركه

بودا بود و

نبود

اّما

عبدالقادِر مناجات!

خامر و مرشق
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عبدالقادِر مصيبت!

عبدالقادِر َمجاز و مجازندگي هاي كثيف!

مي تواين هزار سال را روي شانه ات بگريي؟

مي تواين مبريي روي شانه ات؟

مي تواين خاِك ميزت را روي شعر هايت تيّمم كني؟

مي تواين رو به قبلۀ قبيلۀ خواهر

توي چشم هاي طواِف اشك نگاه كني؟

مي تواين جشن بگريي براي سوگ؟

مي تواين بوي گنِد پالس را ولگرد كني؟

مي تواين بريوِن الفبا

دنباِل قّصه

عبدالقادري از جنگل آمده بود را

دو زانو به روی آفتاب خورشيد بگريي؟

مي تواين خورشيد شوي و

آفتاب بگريي از چرِب دوِد عود و غزال؟

مي تواين متام شوي؟

مي تواين متامش كني؟

مي تواين؟

اسفند ٨٦

شعر را با صدای شاعر در اینجا بشنوید

 

https://goo.gl/NNyL41


کوبانی

دستش به سنگ، َمرد

سنگي فتاده پاي كوه

-كوهي مياِن ابر-

ُجغدي نشسته بر رِس دسِت بلنِد كاج

بادي كه چون عقاب

آمد، به  تفت، رفت

در آسامِن پشِت ده

- هر پشِت كوه، كوه-

دايس و چّكيش ست شهِر ستاره را

خورشيِد پاره پاره 

به ساِن گوزِن پري

شهر است مست، باز

كجايي اي كه آشيانه كرده اي به دل،

دست داده اي به دست!

كجايي اي كشيده غريِو آزادي!
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بادي زده زيِر زلِف زنّاري ات بهشت

از شانه هات آويزان

قطاِر فشنِگ زشت

پلكش مني پرید

ايران، مرتسيك ست

بر پاي استداليل اش راه مي رود

با خون و با ديدگان و كمي مردم

دلربي كرده ست

از چشم هاي دخرتي

خون با كمي شقيقه و رُسب و صداي تلخ

داوري كرده ست

بادا مباد باد!

قطاِر فشنگ باد!

عمري كشيده ناخِن سوگت به صورتم

من شاعرم

پستاِن شهر مي مكم

پلكم مني پرد

ششصدهزار فرشته بگردد به گِرِد ماه

شب با همه ستاره اش 

-شهِد شكاِر شاه-

اندوِه قّصه را

بر آستاِن شهر باال بياورد؛

و چرخيدن

اگر كه چرخيدن 

چرخيدِن ناگهايِن لبخند است

بر صوريت آبسنِت خشم
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من نيز عاشقم

با عاشقان نشينم و با عاشقان شوم

نرده هاي سبِز دانشگاه را

با انگشت ها توي هوا ناز مي كني

با كوِك كبوِد خيابان

هر قّصه را از رسش ساز مي كني

امشب هواي تو خوب است

فردا مباد باد!

 

کــوبانی



انقالب

1
سیِب رسیده می افتد از حرف از دهنت 

وقتی به پشِت گوش می کشی با دست

دیبای گلّه ی آهو رمیده تا رسِکوه

پرواِز خرمِن مهتاب رفته تا تِه دشت

اّما

لطفن

چشم های مرا با چنگال

وقتی که قرار است شام بخورم

بیرون نیاور ای بشقاِب کثیف

من صورِت شکستۀ آیینه ام ولی

پَخَشت منی کنم وقتی که بشکنی

رسمه کشیده باشی و پلک بزنی

تَرکم کنی

پَرتم کنی کناِر اتاق
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رفقا 

دقیق تر که بگویم

زارضّجه ی زنی که می ترسد از داس و کُتَک میاِن گندم ها

دلخراش تر است از رقِص دلربانۀ فشنگ میانه ی سینه

آفتاب هم که بپاشد به پای گندم زار

ُسمکوبه ی اسب های کََهر است بر کشالۀ دشت

که رُس می خورد از یال و شانه و شاّلق

رفقا

کفش هایامن گاهی

 به جایی می رسند که حتّا

سنگ های خیابان تحریک می شوند

یکبار هم که شده

زیرشان بزنیم

اّما

پیش از هر چیز

باید بگویم: سالم

امیدوارم که دست هایامن را

برای لحظه ای حتّا

باال بیاوریم

و مثِل هواپیام

و مثِل کبوتر ها

متاشا کنیم شهرمان را 

خانه مان را

که مثِل بالُن

بچه هایش را پرت می کند پایین و می رود باال

که از خربنگاِر واحِد مرکزی ترین حاّمِم دنیا

سوال کند که آقا

عذاِب وجداِن دستی که رفته برگشته

در امتحاناِت پایان ترِم بلوغ

تاثیری شگرف منی گذارََدم آیا

شام باید سعی کنید به چیزی به غیر از پاهای بلند   کلفتِی صدا

انقالب
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و آن دخرتی که از زیِر درختاِن خیس می گذرد

درست مثِل معشوقه های سیاِه آشپزخانه های ایرانی

صبور       سنگین      احمق

والمّصب این لباسشویی

همیشه وقتی روشن است که تلویزیون

در بدترین دقایقش خاموش می شود

خداحافظ ای متاِم نیمکت های برگ هایی که می رقصند

خداحافظ ای متاِم برگ های نیمکت هایی که می رقصید 

خداحافظ ای متاِم کسانی که روی نیمکت خوابید

من نیز    

باید برای آنکه خیابان عبور کند از پاییز

رقِص زُق زُِق پاهای شاخه اش باشم

و با عرِض پوزش از کالغی که می پرد باال   

ُخامِر هفته ی اّول کشیده اش باشم

حاال که از پِس نوری سفید و سبز و بنفش

پروانه دود می کنی به رَسَم تا صبح

حاال که چرِک تفنگ می چکد از ماشه

خوابم پریده تا رس از دمل کابوس

شاید که باران گرفته باشد از خودش باال

مبهوِت پنجره از پروانه های گلوست

مستم که دست می کشد از دیوار

چشمش که بال می زند از طاووس

رفقا

لطفن برای آن که حاملان از پرواز هم به هم نخورد

مالفه های آسامنتان را عوض کنید

از این باال

خورشید

زخِم هزارچشمه ی چرک و کثافت است

و شام هر دو را کشتید
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حتّا

آن چشم هایی که توی شعله آبی شد

و به سیِب رسِخ توده ای ها گفت

بچرخ!      بچرخ!

لعنت به دهانی که بی موقع باز شود

لعنت به دهانی که بی موقع باز شود

۲
زنی که افتاده توی عکس

توی دلش

پروانه می پَرَد هر شب

با چشمی که قرمزش گرفته اقیانوس

پروانه ها همین دیشب

قسم به ثانیه ها

بن بسِت مسِت دسته های محرّم کُنه خدا

قسم به کی بخورم؟

قسم به زوزۀ سگ

و آقای هاتفی با آن پیراهِن بنفش

وقتی که با علی گرگه  انتهای کالس

با مداِد نصفه اش گذاشت

الی انگشت های من     فشار

و من که توی فکِر شام هستم

پشِت قرمزم:  چهار

                 سه   

                  دو 

                 یک

وامنوِد گنِد منایش منی کنی آقا؟

اسکناِس مچاله داده گُل گرفته / می روی آقا؟

دمل چنان برای کسی توی سینه می رقصد

که قسطنطنیه ویران است

انقالب
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دلتا بخشی از فالِت ایران است

و آقای هاشمی برای بّچه های خود احرتاِم زیادی قائل است

سالم 

حاِل همۀ ما خوب است

نامرد

اردالِن محمدی رفت

با مداِد سوسامِر شصت و هفت

اسِم مرا از گروِه رسوِد بهمِن پنجاه و هفت

                                            هشت

                                              نه

                                              ده                                      

و من که توی فکِر شام هستم

خودم را که آتش بگیرم از بابا

و حاال اگر کسی

با عکِس چگوارا

کانورِس قرمزش را بگذارد روی آدامس

کسی دلش به حاِل خرسِی من منی سوزد که هیچ

دلش هم به حاِل چگوارا

                      چمران

                       هّمت

                       صیّاد

                       صدر

                      انقالب

                      انقالب

                      انقالب

آبان ۹۱

شعر را با صدای شاعر در اینجا بشنوید

 

https://goo.gl/dspJDe


صفِر مرزی

1
ارّه را باال برد

درست گذاشت فرِق رِس خورشيد

خورشيد را ارّه كرد

براده هاي آفتاب

زمني را  

بر شيشه هاي خرداد پاشيدند

دردم مني آيد بزنيد!

انگشت ها را بزنيد!

دست ها

پاها
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چشم ها را بزنيد!

ُمشت ها را پرتاب كنيد به ابليس

ارّه هاي من ارّه هاي شام نيست

خودكارها

چنانكه مي دانيد

در دست هاي ديگري ست

انگشت هاي مرا گذاشته ايد الي كاغذها بريده ايد

بريده بريده ايد! 

سبدسبد ستاره پهن مي كنند روي مردابت برادرم

كاغذها دهان باز مي كنند:

آن گورهاي تازه كه ماييم

زنجريهاي ستاره هاي خواب هاي طاليِي رود

خواب هاي طاليِي قتل

زنجريهاي طاليِي ترس

از بيدارِي چسبيده به خواب هاي طاليي ست

صبح هاي خيايل ست

اي خودكاِر رس به هوا!

وطن 

درست هامن جايي ست كه الي انگشت هاي كيس

بر كاغذي به دلربايِي مزارِع بابونه

كمنِد كالم را به نشانۀ صلح

بر درختي گَشن قاّلب كني

و رست را مثِل قطره آونگ كني از قطره اي بزرگ و

متام

تو هيچگاه

رطوبِت شقايقاِن وحيش را

پيچيده در طراوِت بابونه باور نخواهي كرد
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۲
اسِب بهرام از رِس باران 

به رسخي 

سايه مي بازد به گورستاِن خاورسوزِي خورشيد

ارّه هاي من ارّه هاي شام نيست

پس گوش كنيد 

يا فروكنيد توي چشم هاي گوشتان خورشيد

-با ارّه هاي كمر ساز مي كنند را پاشيد-

دال! 

اي سقِف كف پيامي پروازت شنا كن آشنا كن تا ارَس

رويني تني از رس بگري و كافه هاي بنِي راهي را

ميان ْراهي و رسگردان

بساِن كارواِن منقطع ْمانده 

سحر كن! 

ساحري كن!

عزاكوِه غروِب مست مي لرزد

عزا كوهي كه دائم رس به سنگي ِهشته دارد خون مي آشامد

خوين از اقصاي باال سوي پايني آمده

يا كه از اعامِق پايني سوي باال آمده

كوهي كه آوار است و ضّحاك است و مي خواند:

كيس راِز مرا داند 

كه از اين سو به آن سويم بگرداند...

مني گردد!

عزاكوهي كه پاي ماهياِن روِد مرده 

اشك را

هشتاد و هشت اخرت گرفته توي مردابش

ويل ما هم

صفِر مرزی
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كناِر ماهامن

مجنوِن بارانيم و ماه امشب

هاليل مى شود وقتي كه باران تند مي آيد

هاللش 

سلسله آساي آِب مردۀ رود است

قطاري نيمه شب 

حركت به سوي سايه ها كرده ست

شهریور ۹2

 



درخت زادگی

 منم

و ای شاپرک

چون شاپرک تویی

بشاشت حالِت صبحدم تو باش

برگ هفتاد من از من

پروانه از پیله زاده است

آدمی زایانده آهنش

درخت هم که خودش یک خوشه آدم است

چون درگرفته آتش و چون پنجه های چنار

مراعاِت مرا باد

و خودش پروانه

فعل است می پرد
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بال 

بال

نوشته 

همین که خان اقامت گزیند

پهلوان

خواِن یکم را آغاز می کند

دیگر اینجاست

زنداِن سیاست

همه با هم بال می زنیم

ما به بیرون درونتان دست می زنیم

گفتند مات

به بیرون درونتان دست می زنیم

شام را گرو نگرفته ند

ما گرویی بال های شام هم نه

همه چیز را هم نه

ما هم

دیبای جهیده بر رس منت است / هست

دیباچه چون قوزِک پای لوند، خودکار

می رقصد و می رقصانده صبحدم

می رقصیده و می رقصانده، خواهی عرص

شب مست کرده است

منت از حوالِی متنش خواب می برد

خون از درون خوابش رسسام

ذهن را

خب آدمی است دقیقن خود اوست

نخفته ی هذیان

حّمِی تفته، وجودش

پیشانی و پاش، رسد
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یا

تا تعذِب عادی

با خوشحالی هذیاِن یک عامله جنگل

از یاد می بری دوسِت من!

کالغی پیر بی توش و ُسطُرالب

نشسته بر ستاره توی تاالب

منی داند قضای عکس گردون 

کمر خم می کند نوک می زند آب

تیر ۹۷

شعر را با صدای شاعر در اینجا بشنوید

 

درخت زادگی

https://goo.gl/vwLJ5P


ماء

برِج دوانده از رِس رنگ است این سپید

با پرده های عاج

آهوی چشِم کوه

برِج دوانده از رِس گُردآفریده اش

شن روی شن است که می ماند

رود است دوِر پاش

ارجاِع پیراهِن ساعت ممکن شده ست باز

ساحل عتابِی آب باشد

خندق عتابِی خویش

گیسوان در گوشه ی تصویر

سوال می پرسند از چهره

مانی پریده است

شهِر میانه چهره ی پل را خراب کرد
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پل می زنم

از دروِن نهفِت خلوِت ده

در قافیه ی عکس خوانده است با سارِی سبزش

آن دخرت آستانه آن چشمه

 ماه از زهار می چکد

رُفاِت تن  سوار

مفهوِم بالِش شهر است ده

در خیاِل دیدباِن کُنارنگ

پیش از آمدِن سپاِه آن سوی نهر

برِج دویده از عدِد باروست

بر نفیر

تیر ۹۷

ماء
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