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زار
زمان زاد و کالغ پر
و گفت
در زوزههای زحل
از تالطمِ سه خلسه در حر ِ
ارت سنگ
سبز میشود دو زن-خدای ماه
و بعد
رعد
مکان :زمان
و گفت
ما ِه مرده روی خیمهها اگر نبود
سیگا ِر عقلِ روشنِ ایز ِد هم پایه
رویا که نیست زال
ِ
اختالف بیجهت میانِ باد مختلف
انسجام تل ِخ نارون
سه تاک و
ِ
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و ماه ،ماه
ما ِه خفته روی خیمهها اگر نبود
ف ّرههای ِ
دشت متشیه
قلب مام و درد و نان
نسخههای ِ
گفتگوی شاخههای کین به مهر
برقص و با قبیلهات بساز
که یل یله
طرا ِز نیمرو ِز بیکال ِه آفتاب
اب اژدها
نر ِد گن ِج بیخر ِ
و باد
َوزَم َوزَم َوزَم َوزَم
شوم حاشیه ،خزه
کِشم به بُر ِز ِ
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 ِ
دشت خشک
و هم خدای خشک را به ِ
دشت آب آفرید
برای کی؟
همه همه همه
ِ
خشک آبشا ِر دجله
بچهزا ِل
قوم صابئه
سام ِ
ِ
سگ را بگو که ب ّره بزاید
گوساله سامریست
تو گرگ را بوسیدهای؟

زار
پیلههای نسخههای رنگرنگ
پَ َرش پَری
و رود ،آب
زحل چرا چرا کند؟
ِ
آژی ِر مدرنِ
قدرت رویا که نیست زال
بکش به ابتدای انتهاش پَر!
به آسامن
ِ
بسیط بیعلف
حفظ بی ِ
ِ
حفاظ حافظه
چرا چرا چرا کند؟!
فراز کن دری که دار میشود!
ِ
اختالف بیجهت میانِ واجهای مختلف
مکان  /زمان
ما ِه نیمه روی خیمهها اگر نبود
شهریور ۹۶
شعر را با صدای شاعر در اینجا بشنوید
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کاوههای بی کارن
و گفت :اگر که طاقِ آسامنه آسامن
زبان زبانه میکشد اگر
بلند میکند هنوز
شبی ِه مه که ماه را
و کلمه حرف را
و تب که تاب را
هال ِل تن
آب نو
بر ِ
از فرشته در کتاب مقدس به وادیِ امن
به در بگو که بشنود
دو قطبیِ لوند
یگانه ایزدی که میوزد َو لخت میشود در آستینامن
هوا که سخت ساده تر کنیش و ساده سخت تر شود
و تر ،تباه

کاوههای بی کارن
شبیه من که تو
و تو که او
و او که ِ
قصهمان
مات ّ
زبان زبانه میکشد اگر
خیا ِل باد میپزد تنورمان
_شبیه چی؟ هو الذی یصور بر آب نو؟!
_شبیه مو که ُمو
و تک که تاک میشود
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 اختصا ِر قصههای اولین
سه خلسه دارد او
ِ
زلف قصه خواب میکشد
و قافیه همین
علی سعید بود و ساریه
پس زمینه ارتعاش آتش است
دی ۹۶
شعر را با صدای شاعر در اینجا بشنوید
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در بن ِد ناف
انقالب او ِل این خاک را خانه...
… دخرتانِ قوچانند در کتارهی توفان  /آنجا که مر ِز سپید است /
ِ

دستی به ِ
دست کنگره میبست باد
ِ
ساکت خورشی ْد ماه
ِ
مفهوم جمعِ
اصحاب ُص ّفهاند پای بُراقِ شهر
ِ
کندو :دهانِ گُل
شهد :آشیانهاش
مفهوم دمدمه
پای هزارچشمهی
ِ
چون شوخ-ِ
پیک شاعرم،
خُرناس میکشم:
سکّو :بَر ِ
ات برق
ِمعجر :رسانهام

در ِ
بند ناف
ت ْن مست میکند
ک ْر گوش مینهد
کبکْ آشیانهاش
آتش به اختیا ِر فروزنده منیسوزد
صف میکشد ستاره هم
هر رس تنورهاش،
غربا ِل چشم و بعد
قوسی صعود میکند از ما ِه کسمهاش
و این صفوف
اگر که از شکفتهی داوود و ساقهاش ،دروازههای شهر را
که هیچ
چه پی گرفتهای رفیق!؟
َدم از امید و هم در آینه چرای دشت!؟
و آنکه در هر ِاس بازرفنت از رسای خویش
گشوده چشمهها
ِ
محیط تلخ هم
از
و قاب کن همیشه باغ را رفیق جان!
به اتفاقِ این َمثَل،
بهرمز:
همیشه آنکه پابهپای سنگها گریسته
ربودهایست؛
بذ ِر هرچه از هر ِاس کیسه ریخت گشت،
به سعیِ بافههای درگلوش یا بهوهم:
ترنّ ی در آینه
ِ
به ِ
بازگشت خویش
وقت
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تبیرهها سیاه کن!
سیاه ْه پاک!
ِ
قصه خواب میکُشد
زلف ّ
اصحاب ُص ّفهاند
ِ
پای بُراقِ شهر

اسفند ۹۶
شعر را با صدای شاعر در اینجا بشنوید

بداههی سنگ و زغال
همه چیز را از سنگ تعریف میکنم
از ریزههاش هم
لب پاک میکنم از خاک
از گَردههاش هم
خواب دیگر است
این
ِ
شعر نیست
من در آستانهی سنگ
بیرون از قر ِ
ائت سهراب
از ترسیدنِ این خاک و صخره و ستاره حرف میزنم!
به چهل سال
آتشفشانی غ ّرید و میغ ّرد
جوانه می ُرست و میروید
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به چهل سال
بی خاک و سنگ
از خاکسرتِ خود باز میروید
که زمین از خاکسرتِ خویش هم میروید
طور و طارق و آن سیا ِه ندبه که آتشفشان ندارد،
چهل سال بیشرت گذشت و ن ُرست  /منیروید!
زیتونزارانِ سوخته در پنا ِه کوچیدگانِ قرن
نرست و منیروید
زمین ترسیده است!
کدام دریای رسیده بر دریا؟
ِ
مفتو ِل پریشانِ کدام مر ِز کجا؟
کدام راه؟
کدام صیا ِد بیلنگر
ِ
ِ
رنگارنگ یک غزا ِل آبسنت
سکوت
در
ِ
تندیس آزادی؟
رسشته خیالش
ِ
حقیقت بی رویا
انشعاب رشقیِ وهن تا
از
ِ
از جام و ستاره و سنگر
تا دستانِ رس ِخ یک ِ
سایش تاریخی
ِ
رقاص حیرانِ کدام حجمِ بی جنبش؟!
زمین ترسیده است!
من با سه ِ
گرگ بسته و یک نعش
بی آتش و خاک
تنها که میشوم،
زنی در گوشهای من سوت میکشد
در موهای افتاده و ِ
ریش تراشیده
تاب کالغ و سوسن و برکه
عینِ تنِ بی ِ
از جا که میپرد
این ِ
نعش دیگر است!
نعشی که نپوسد بر خاک
نامتام بلعیدنِ کدام سکّوی دستهجمعیِ اوراق؟!
رویای ِ
دوباره کِی بازوی مرا گرفتهای در صف؟!

بداههی سنگ و زغال
زمین ترسیده است!
سلولها را تعریف میکنم
که همیشهی دنیا برابرند،
کدام غار؟!
کدام نقب؟!
کدام پستوی آتش و سنگ؟!
مسخره میکردم
خنده میزدم عصبی
بله صندوقها همیشهی دنیا برابرند!
اموا ِج گی ِج دستها هم
تلقِ سیا ِه سوراخسورا ِخ افسانۀ ساکت
لن ِز شکا ِر بشقابهای پرندۀرویا
نابودیِ کدام سیاره در کدام ِ
ایالت جادو؟
تو سنگ را ترساندهای در بازچیدنِ سنگر رفیق!
تو ماه را
ِ
خورشید خیال را
قنارهی
همه میخندیم عصبی
جمع میکنم
و تنهایی
با سه تا سگ و یک نعش
م ّنای درشت از آشیانۀ سایه میچینم میچینم
زمین ترسیده است!
چشامنِ تی ِز کدام آهو؟!
ِ
سنگ کدام خاک را شکسته آبشا ِر شاد؟!
ُه ّرای فلسفۀ کدام اوراقِ انحصاریِ باد را جارو جارو
سد بستهای به کدام رود؟
انشعاب کدامین وهم در زبالهی آگاه؟
ِ
امکانِ غفلت از هر گونه در خود ریدن به بهانۀ مردن
مرداب وحشیِ عقلِ ساکنِ بیپارو پارو
ِ
همهمان هنوز فکر میکنیم که ترجیح میدهیم
درخت را
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ِ
آتش نورسیده رسیده ،بچینش!
زمین ترسیده است!
قصه
چهل بار با گیسوانِ ّ
قصه
چهل بار با گیسوانِ ّ
دستهای مرا گرفتهای در صف
زخمهای بیمرهم که باز هم
دشواریِ وظیفۀ کدام کوه در آر ِ
ایش الله؟
یا دویدنِ آگا ِه کدام جوانه؟
یا استا ِد متام ِ
وقت رفاقت با مردگانِ کدام جهل؟
آگاهیِ ِ
مفید جدولی از کدام سکّوی افتخار؟
تجس ِد 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
تاب چهار برکه و
جزیرۀ بی ِ
خارخا ِر سه تا فندقِ وحشی در پاش
بلعیدنِ گُهدانیِ این "ما"ی گنده هم دریاش
تجسمِ آزا ِد یک حجمِ بیهوای شدیدن ایستا،
ّ
انسان برابر است با
سنگی که به دستهای جوانان باز گشته است
سنگی که از سنگر بازچیده است
و مببی که بازگشته از موشک
تجس ِد رویاش
در ّ
انسان برابر است با
وظیفۀ دشوا ِر یک گربۀ ساکت بر پاش
اردیبهشت ۹۶
شعر را با صدای شاعر در اینجا بشنوید

هول
بها ْر بس ِنت شاخههای تَر است
بالافشاندنِ وحش
ُه َر ّس ِت آفتاب و ابر بر طاقیِ ماتم
تو بگو سوخنت! همه با هم ،از دم
یک ثانیه
ِ
لبخند ملّی
دو
اعتصاب گذشته از تن َو طبیعنت خربی
چهار
ِ
هفت اجرا در چهار سایه
سه بار تاباندنِ آفتاب در گورهای نسبنت موازی
ارجا ِع مرا از استخوانِ پاشیده طلب کن!
تکاملِ درخت در اسطورۀ واژگون،
بلوغ را
از آرواره،
رسبا ِز یکشبه
بر ِ
دوش اژدها
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تلواسه میبافد
پا شدن که نه!
ایستادن
به گهواره
ِ
جمعیت آن رساچه تویی آنجا!
ِ
روایت خونینِ یک قانونِ آرمانی
صلحی که ساطور است
متاشای بیتحاشیِ تن از رس
گَردههای تا ِر طیف در هوا
ارجا ِع مرا از ابرهای آینده طلب کن!
ِ
هبوط آزادی
پریدن از رکود
به ِ
پست آن باال
دریای سبز و خشکی و آبی
تخمِ ِ
مرگ پا به ماه؛
حساسهی دشت
بازجوییِ ّ
اعدام آب از کوه
و ِ
و پیشرت هم که گفته بودم :باد!
دوید و افتاد و پا کشان و لُکّه و رقصان گاهی
فرقِ دیگری میانِ گیسوانِ چمن وا کرد
چند شاخه هم شکست ،ایستاد
خربنگا ِر خانه بود و خانه زمین بود
در م ِنت بیتغ ّز ِل آتش
در بداهۀ وحش
دیو را تشییع میکردند
گُرازانِ گلّهی متواری
اخرتانِ رابعه
ر ّما ِل پی ِر ح ّرانیانِ قمر
ِ
ق ِ
زربفت نفت
ُامش غ ّدا ِر

هول
گرگانِ بیدما ِغ دجله
کهی ِر ِ
چرک یهودا
ِ
خط قرم ِز مرزی
تشبیه مرده است!
شب شب است و دستگا ِه امنیت دستگا ِه امنیت
ِ
دست ما مگر!
چشم و گوش و پا مگر!
ِ
شهروند دیگر شدیدن به خویش پیچیده که نه،
یک
ساکت
اسفند ۹۵
شعر را با صدای شاعر در اینجا بشنوید
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ا ّره
متام تح ّوالتی که از سوی نخبگانِ جامعه
از من به ِ
متام نخبگانِ جامعه
از من به ِ
تحلیلتان احتاملن درست است خانم
کرواتتان چقدر قشنگ است آقا
دخرتی که قابلِ تفکیک نیست
ِ
تحت تأثی ِر شاعری بزرگ
و کمی خون برای تابوتش...
و شهید را که میدانید؟
غسل منیدهند
پس مرده نپندارید و لطفن پس از شنیدنِ پیغام
ِ
ماتیک زندگی باز است
واکنش را که همیشه برای
و چیزی شبی ِه لبهای کلفت میخواهد
با بازتابی برای خربهای معمولی
بریزید توی زنبیلِ زنی سوئیسی
که سگش را به گردش برده
و شاعری ج ّدی

ا ّره
حساب مهمترین بیوۀ اسپانیا را
که
ِ
در شبی بارانی
ِ
ظرف چند دقیقه
رسیده با ا ّره
متام تح ّو ِ
الت سیاسی
از من به ِ
متام توطئههای ماسیده
از من به ِ
متام دامنت به بندرهات
از من به ِ
متام ِ
پخش تیلهبازیِ چشامت
از من به ِ
متام «محرمانه» یعنی تح ّو ِل سیستم
از من به ِ
متام «مخفیانه» یعنی تلنگ ِر ابری
از من به ِ
متام ا ّره یعنی که پدر مرده
از من به ِ
متام ا ّره یعنی که مادرم بعله...
از من به ِ
الله اکرب
الله اکرب
بیایید همه را بریزیم روی هم
و با هم
به این نتیجه برسیم که همیشه وقتی آسانسور خراب است و پلّهها ساکت
انباری
جای خیلی خوبیست برای ا ّرهات مادر!
چر ِخ گوشت میکنی دمل اَلَکی
تو چکّشی با میخ
نقرهداغ میکنی رسم تا ت َه
من از ا ّره میآیم
انقالب دوشیزهترین برش از پریدۀ مادر
از
ِ
ِ
ائتالف علف
از
با سنتی که تریاکیست
ا ّره یعنی که تریاکیست
پس فقط کافیست
متام دامنت که توی بندریهای پرندههاش
از من به ِ
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متام دو ِر دکمهایترین مردی که پاتک میزند به لباش
از من به ِ
نشسته باشی روبروی را ِز بقا
خارش گرفته باشد تنت با خودش
ا ّره یعنی تلنگ ِر خودش
ا ّره یعنی ببوسم ستونهای دخرتی که تا کمر پریده از مرتو
ا ّره یعنی پریده از مرتو
و من ِهی بگویم که ِ
پشت رسم همش حرفه
ا ّره یعنی همش حرفه
الله اکرب
الله اکرب
شهریور۹۰
شعر را با صدای شاعر در اینجا بشنوید

ابودریا
به کربیاییِ بارانیات قسم دریا!
وقتی که با صخره عشق میکنی
کندوی دخرتانِ دانشجوی الغ ِر کالس
از ِ
پشت نردههای عسل
آتش به جانِ باد بیفتد
پروانه پس داده
گردن به دار و ندا ِر آزادیات وطن
وقتی کشیده میشود ناخنهات
وقتی کبود میشود پاهات
سوت میکشد هروئین
مست میکند ساطور
باید که نشئه کنی
باید که پاره کنی
خون ت ُف کنی به کثافت
خون ت ُف کنی به کثافت
پروانه پس داده
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کــتابـــ منجنیق
در میدانِ انقالب
معشوقههایی که از دستهای هم رهایی نیافتند
طو ِر دیگری چشمهایشان را ُحقنه میکنند به شهید
و شهید خرسو روزبهانِ نگاهت
کرمانِ لبت
تهرانِ بوسههات
پروانه پس داده
عصیان به پای باد بپاشی و لِ یلِی کنی دریا
رسسام واسطه از آسامن اگر بارید
ِ
از دخرتانِ تنت
باال که میروی
افسا ِر موج میدهی از کف اگر که باد
دامنت را بزند باال شبی که مست
چشمش به جانِ ماه بیفتد
بهلولیات کند
پس هیچ وقت
وقتی که از بزرگراهی شهید
میرسی به خیابانی شهید
و کوچههای شهید را
ِ
سنگفرش خیابان
دانهدانه جمع میکنی از
ِ
شکاف با ِز گلنارهای نفت را
بهمنهای پنجاه و هفت را
جوانی رفت را
جوانی رفت را
بده ساقی میِ باقی که در ج ّنت نخواهی یافت را
نخواهی یافت را
پروانه پس داده

ابودریا
و زی ِر پل
و با دمپاییاش
پروانهوا ِر زرورق قاشق ابودریا
مقرنسها و ا ُرسیها و داالنها
ثاقب پا در هوای ِ
مست هرجایی
نجوم ِ
ِ
ستونِ آسامنهایی که تا بر پنجه میآیی
ِ
ِ
آهنگ باالتر
اسب سفیدت میکند
ثریا
طاسک ِ
مصیبت رفت
صدا بارید
ِ
حدیث تشنگیها را
رس به ساحلکوب و دریاوار
جرعهجرعه تا ِ
خط بغداد میپویند
بزن!
افیونیِ محرابهای مثنوی!
شب ِ
گیس گندابه! ابودریا!
بزن بر بیکرانِ سینهات
کوه از کمر افتاد
بزن اصحابُنا
محرابیِ قبله  /قبیله  /قالی و الله!
عاشقی مرضاب میخواهد
ِ
الف تو
الفبا
لنگر نگاهت
کوه هم
عصیانِ تنهاییست
عاشقی محراب میخواهد ابودریا!
دی شیخ با چراغ گرفتهست اسلحه
مینای واژگونۀ دریاست چشمِ تو
دیشب
وقتی که توی رسم تیغ میکشید

باتوم برقبرقیِ پاهاتم آرزوست
ِ
آوارگیِ کوچ و خیابانم آرزوست
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کــتابـــ منجنیق
آن زن که جنگ دلش را جیغ میکشید گفتهست:
جنگ
جنگ
چقدر باشکوه است چشمهای تو!
چشمها گاهی توی هوا پاها
دستها گاهی با سیم م یبُرند دستها
اندامهای شهید را
با دست های خود رها کنیم زی ِر اطلسیهای مق ّدس
تا گالیلهای سیاه باال بیاورند و ببوسند ِ
خاک تلخ را
باید بنان بخواند و رسبازهای ِ
جنگ د ّوم با تانکهای رسخ عکس بگیرند
رسبازها بخندند
باید بنان بخواند و آن الهۀ ناز
خون دست و پا کند برای زخمهای شهید
بنان بخواند و رسبازها بخندند
چقدر بهار است چشمهای تو
رسگرم ِ
پخش غروب باشی و لِ یلِی کنی دریا
ِ
پروینِ پارهپارۀ نَرسانِ طائرم
عسل بزنی ِب ِکشی پاره کنی
عسلها را پاره کنی
عسلها را پارهپاره کنی
از چشمهای دخرتش نیش ِب ِکشی گاهی
کندو کنی کتابهای برآماسیدۀ سالوس
با دستهای خودت خیس بکنی جایت
تنهایی ِب ِکشی
عسل بزنی
ِب ِکشی ِب ِکشی پاره کنی
عسلها را پارهپاره کنی
شمشیر بکشی
ساده کنی

ابودریا
ساده کنی با برابرت مخرج
صورت بزنی
رضب کنی
تفریق بکشی گاهی
و گاهی «گاهی» خودش پیش میآید تو را
پلها خراب میشوند آن روز
دانشگاه باال میآورد آن شب
فردا
کالسها بوی خون میدهد گاهی
مجسمههای فردوسی قشنگ است
چقدر ّ
چقدر فاضالبهای تهران کثیف است
چقدر شاعرهای غزنوی بزرگند
چقدر ِ
شاش آقای رضاشاه مهم است
آذر ۹۱
شعر را با صدای شاعر در اینجا بشنوید
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رگ
حذف میکنی صدای مرا از دور
خاورمیانه  /خانه  /خمپاره
حذف میکنی جهانوطنم اینجاست
وطنم ،آه! آری ،وطنم اینجاست؛
بیام ِر نقشه نیستم ،هرگز!
ِ
سایهبارانِ
موشک رسخم بر فرا ِز گند مزار؛
از چشمخانههای خدا پارس میکنم؛
استخوان نوش میکنم چون سگ،
ِ
اختالف خون در ت ُرعۀ رگ...
آه ،آری! جهان ،خودش ،وطن است،
رسنگ را پُر کرده تکیه داده به جدول-چراغانیِ پُلَ ،خفَن است!
نظر مکن به کالغها
خرب رسیده کین نگاهشان جعلیست
زن برای اینها

رگــــ
یا مادر است یا نیست؛
عشق ،دانی چیست؟!
هیچش نشانه نیست!
ِ
صورت ماه میکشد ابلیس!
بخیه از
زاری کنید!
این عشقها دانههای انگورند
خوشهایشان مست میکند
کف بزنید!
کاینک،
زا ِل سپیدسبلتانِ هرجاییست
از ِ
لفظ مرگ بدش میآید،
ِ
مقصد میدان سوت میزند؛
خیابان را به
لنین میتواند ِ
پشت ویرتین باشد و دیوانِ ف ّرخی
ِ
اواسط بهمن ،رسو ِد آزادی
بهرقصند نئونهای سبز و نارنجی
نظام پای ا ُشرتان ،خالی
قصیدهای ازدسترفته از ِ
وقتی که هر آدم
برای هر آدم
خونبارترین بهانهی همراهیست!
وقتی که هر کالغ ،برای هر کالغ
ِ
کوچک قدرت
در اتوبوسهایزایندگانِ نفرت در چادرهای خویش-
مضحکترین نشانهی گمراهیست!
ره بر نگاه نیست!
هامنطور که ایران هیج
از کارخانه بدش منیآید،
بله! هرگز!
از کتابخانه که هیچ!
الو! الو! سالم!
ِ
عروضک بیپا کوک میشوم؛
در رثای
صدای من ج ّدیست!
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کــتابـــ منجنیق
من ِ
پشت این مرزهای بیهوا ای تن!
ای آشیانهی بیروزن!
کسی چرا ِغ شهر و بیابانِ مرا روشن...
من گیر کردهام!
ذکریست بر زبانم ،پُر واژه غالنب!
ِ
دست دعا؟! هرگز!
چشامنِ ب ِرب بیوطن ،آتش!
دانشگاه را ببندید لطفن!
کندوی کالسها آتش!
َغ َرض را با تو راهرفنت است جانا!
لگد کن این شعرها را
کامنچهها آتش!
دهس  ،آتش!
دورِهمیهای این ب ّچهشمنهای بی ُه َ
اب اتاقکهای اصالحات،
انجمنهای ت ّو ِ
رسو ِد آنکه تیربارانِ کوچههای شهید شد ،آتش!
کتابخانهها در اولویّتاند،
روزنامهها آتش!
پورشههای اندرزگو،
نشمهخانهها آتش!
حذف میکنی صدای مرا از دور
خاورمیانه  /خانه  /خمپاره،
حذف میکنی جهانوطنم اینجاست
وطنم ،آه! آری ،وطنم اینجاست؛
در پسزمینهی آلت با دامنِ خرما،
در یاد آن کسی
که اصلن نیافت هیچ
رگهای الی پاش را در باد،
و یا،
آنکو که مژده داد،

رگــــ
از خویش رفته است؛
در دا ِغ اللهها،
او خونِ ماه را در چشم
در توبهتوی رگانِ تنگش تاب داده
مثلِ کو ِچ پروانههای پستانهاش
بر باد داده است؛
دوشیزهایست بیپرده از آفتاب
که چا ِه زنخدانش جان میدهد برای ماه
ما ِه رقصیده بر گنبد
که از رسش ،گیسوش
تا کمر ،پاها،
شانهها ،بازوش،
آغوش بسته است...
او تازیانه است؛
رسنگی که من باشم،
ترشیح میکند :تَک ت َک!
فرومیکند خونابۀ تیز در رگ!
کنا ِر تو پاهای مردهام در کَش،
َغ َرض با تو راهرفنت است جانا!
لگد کن این شعرها را،
کاروانِ رس ِخ عطش ،آتش!
و اینک ای ما ِه امیرآباد!
ای ما ِه رمیده بر گنبد!
توی چشمهای من نگاه کن!
تف بر تبا ِر تَنات!
بیداریِ بیسایه ،بیآفتاب،
تف بر تبا ِر هر چه سایه و آفتاب!
مگر میشود کسی این همه الغر شده باشد
بعد ،بیهوش هم شده باشد
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کــتابـــ منجنیق
بعد...
زخمِ سینهاش چرک کند
بعد...
کرکسها فروببارند بر تنش
سینهاش را پارهپاره کنند
تف بر تبا ِر آنکه ماهش را پتیاره کنند
تف بر تبا ِر آن که دلش را پاره کنند
تف بر تبا ِر وطن،
جهانوطنم،
وطنم ،آه ،آری! وطنم
آذر ۹۴
شعر را با صدای شاعر در اینجا بشنوید

باد
نفرین برای من معنا ندارد
آرش برای من کامن ندارد
از باال که نگاه میکنی
آفتاب
میخشکد و میبندد؛
شاخههای سوخته
شاخسا ِر شبنم است.
باد
از ِ
پشت یک خیال
با یک خودارضاییِ فوری در ابرها،
رنگینکامنِ آدمی بر دار در غبار،
همیشه دلش میخواهد که پاره کنند گروهی گروهی را
پس باید که چاره کنند گروهی گروهی را
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کــتابـــ منجنیق
از پایین که نگاه میکنی
تو هشتک بزن رفیق!
بادی وزیده است!
ترسندگانِ سنگ
شکسته باشند یا نه
فرقی منیکند
رشم از شهامت است.
مارانِ خاکخوار
چشمی دراندهاند
آفتاب
ِ
لبخند زه ِر استعارهای مرده،
از لبهای دوخته سوسو گرفته است
این شو ِر عاشقانۀ معبو ِد کُشنت است
آن ُحزنِ عارفانۀ حنظل به خونِ وهن
تلخ است این دیار
تلخ است این دوار
سوراخ کرده لعل
مارانِ خاکخوار
در هر خراب
چشمی دراندهاند
را ِه خیابان باز است!
استعارهها فقط مرده،
گورخوابها زنده،
روزنامهها خفه!
تا کار میکنند چشمها
ستارهها و صد سوار و نیزهها
خشمی و صد امید
خشمی و صد ستاره و سوسوی بیهوای نگاش هم
مبب بشکهای
یک ِ
برای چشمهای صد ستاره بس

باد
و دستهای بیبنان
ِ
سکوت ارتعاش هم
و لحظههای در
هشتک بزن رفیق!
تازیانۀ دیو است باد بر گُردۀ زمین
تاب صد ستاره و یک ماه در رساب
او ِ
تاب تل ِخ ماهیان بر خاک،
یا ِ
وقتی که میخندد
در سایۀ اوین،
بادی وزیده است!
ِ
درخت زه ِر واژگونِ خشک،
شاخههاش،
دویده الی مادرانِ بچهمرده
بچههای مرده خاک خورده باد را
رشم شاعرانۀ معبو ِد کُشنت است
این ِ
آن ُحزنِ عارفانۀ حنظل به خونِ وهن
تلخ است این دیار
تلخ است این دوار
سوراخ کرده لعل
لعل استعاره نیست!
لبهای یار را،
رسو ِد زوزههای هار یا
هوا ِر نعش و استخوان مگر
غبار را
دی ۹۵
شعر را با صدای شاعر در اینجا بشنوید
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او ايستاده است
حاال كه قطار
در قطار افتاده است،
ساده ساز میکند خرب:
قطار ايستاده است.
همقطا ِر چه در خاك ،نه! بر خاك افتاده است،
افتادگانِ خاك را
خاك افتاده است،
ساده ساز ميكند خرب:
قطار ايستاده است
تو كه رام منيشوي از تازيانۀ جان
توي كلّهها پيچيده ميشوي
تو پيچيده میشوی،
نه شبي ِه داستان و سیاست يا چه،

در ِ
مرگ همقطا ِر چه

او ایستاده است
تو شبي ِه كرمهای چشمهای بچههای آن قاره
پيچيده ميشوی!
تو پيچيده ميشوی!
بايد كه زنبورهاي َحلَب
از گلربگهاي 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
مزا ِر وضيع است
اينجا رسزم ِني خورشيد است
ماه
رشمزمني است
عاشق به ِ
افتادگانِ خاك را اما
ساده ساز ميكنم خرب:
قطار
ايستاده است،
او
ايستاده است.
آذر ۹۵
شعر را با صدای شاعر در اینجا بشنوید
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الالیی

به نرگس مح ّمدی

فریب رسبههواییست قاصدک!
گفتم ِ
تکتک توار ِد بیانتهای یأس
مائیم و اللهالله بال الله ،و باد ،وای! باد!
ِ
شکاف تنگ،
در بادبانِ زمین از هر
ازدحام مرتوی زهدان گشنت گرفته بود،
در
ِ
گفت آنکه میفرسد:
آتش همیشه خانهاش بیدا ِد باد باد!
مفهوم انتظار:
الالییِ ترقّیِ
ِ
الی الی الی الی
گلِ نعنا گلِ نعنا
بچی ُنم درد

الالیی
از اون چشام از اون چشام
الی الی الی الی
گلِ سوسن
مامان اومد
چشات روشن
ال الی الی الی
گلِ بادوم
مامان اومد
بخواب آروم
ال الی الی الی
گلِ خندون
مامان اومد
نرفت زندون
تیر ۹۵
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ریزگردهای بغداد
با لودر جمع میکنند کُشتگانِ بغداد را
و گزارشگر که میکشد داد را میانِ باب الطاق
اینجا ،بغداد
ِ
خالفت سیاه میشنوید
صدای مرا از
هیچ فعلی منانده است
خرب فوریست!
همه چیز شبی ِه ریزگردها
رمضانِ هزارکُشته در یکی تابه
و کمی پس از افطا ِر شبهجزیره
اذانِ گلدستههای باب الطاق
بیا و همیشه در رش ِ
ایط شایسته بشاش!
که من گاهی مطمئ ّنم رفقا!
هامنقدر که مطمنئ بودم که اسپانیا
از جوانیِ آن مر ِد نسبنت فربه ،یعنی نرودا
متام قالبها
و یا اصلن مرشوطه با یک گنجهی کشویی از ِ
ِ
ِ
نخست پَساثنوی
وصایت ملّی یا هزارویکشب پس از هزارهی دوم از روز
رشری  /برشی  /پساحرشی

الالیی
موبدانِ ملو ِل دشتِ مغان
لهجههای رصی ِح بازیگران
عرفا ،ظرفا ،رندان
مرطوبگانِ بوی دستهای وطن!
مرشوطهچیان
تجسمِ زن
در جمعهای مردانه بی ّ
بیا و به من تاکید کن علنن
مثلِ عموهای من تاکید کن که وطن ،نَ رده است
او هیچگاه زنده نبوده است
بیا و همیشه در رش ِ
ایط شایسته بشاش
با لودر جمع میکنند کُشتگانِ بغداد را
بر گلربگهای مریم پهن میکنند باد را
و گزارشگر
که میکِشد داد را میانِ بابالطاق
خرب را بکُش! نگاه کن!
ِ
وقت پریدن از پُل هم دامن گرفت
ما رفیقِ «آیا» در نگا ِه چنگ بودیم و گرفت
من رسگردانِ کوچههای حیرت نبودم ای آینه!
الی ناخنهای مرا هم آیا گرفت؛
آیای تو آموخت رسگرانیِ محض!
ا ّما خیانت است هنوز
حلقوم خیانت بیرون گرفت،
آری خیانتی که از
ِ
او ،خیانت است هنوز
بیا و همیشه در رش ِ
ایط شایسته بشاش!
آیا به آیاهای من آیاهای آیهای هنوز؟
تیر ۹۵
شعر را با صدای شاعر در اینجا بشنوید
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فروش دوزخ
ِ
تبلی ِغ
قدری بایست!
توی رست عقربهایست که از گوشهایت کوک میشود
تو میبینی و میگویی
و عقربههای جوانی
لنگانِ ماندگیاند
بیولوله چون اشک
عمود و کج ،متقارن
بههلهله چون باد
قدری بایست!
دروغ گفتهاند بیزبانه میتوان گرفت
از آسامنِ کودکی هنوز
ستاره را شبی ِه میوه میتوان گرفت

تبلیغِ ِ
فروش دوزخ
شبی ِه شا ِخ قو ِچ آسامن
از آبشا ِر چشم
هال ِل کوچکی همیشه میتوان گرفت
قدری بایست!
ما دخرتانِ دشتان
در کلبههای جنگل
اندازه کن حصا ِر یائسۀ جادوی زال را!
تجی ِر جاودانهی پُرخونِ واپسین،
آوازمان به راه
بی صید و بی کمین،
َس سحر میکِشد
چون شاخه از زمین،
قدری بایست!
مادرخدای منی!
تهمینه هم به جادوی رود و ستارهاش
آن شا ِخ قو ِچ آسامن ،آن ماهپارهاش
آتش که درگرفت
بالید و رسسپرد
خونِ پرس گرفت
لختی بایست!
و خیال کن که تبلیغِ ِ
فروش دوزخ را
بر با ِل بیصدای ثریا
طرحی از پرواز بستهاند
کوهها را چون پشمها زدهاند
زبان را به دندان گرفته بریدهاند
تخیلِ مفتول را بر دهان تابیدهاند؛
اسبهای ِ
رسکش جوانیام
تقلی ایستادن منیکنند
ّ
زمان شبی ِه گردنه است
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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 ماسهزا ِر كناره
آره! هامن ،ببني!
هميشه شبخون است
آن سايهاش ،خدا
ِ
ِ
دستكند صخرهها
كوچك
در خانههاي
ماهي ِ
فروش نشئۀ درياي گيسوم است
اي شب بباف قصهی يبت َنتَناي من!
بر مبلِ ِ
خيس خَزه
بر ِ
خام چمن
تخت ِ
چك كن ببني كه خدامان
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شبي ِه رو ِد زم ّرد :تنش ،و قايق :ما
چو هيچ ميپيچد ،چو رود ميخواند:
قمر كه پاره ندارد
سحر سپيده ندارد
پس نوبت تو است!
اي بچهاي كه مدام سنگ بر شيشههاي زم ّرد پرت ميكني
تو! درست در اينجا كه شام شام را با شام اشتباه ميكني
جستجوي عبث در كتابهاي تشنه از كشيدنِ دست را هم رشط ميكني
تلخ را هم پرت ميكني
سنگي صرب
از چشمهاي
ِ
هي ميخوري ميكني صرب
هي ميكني ميخوري ،آره! شلوغ كن!
كبو ِد ِ
بيتاب خود نبوده بگو!
كودك ِ
ِ
بهشت باغهايش زيرشان ا َنهار
پدر بر ت ّپههاي آن
طاقي سبزي كه ميگويند ،ميديدند-
بر ِآره ،نريده ،بگو!

قصۀ يبت َنتَناي من!
اي شب بباف ّ
بر مبلِ ِ
خيس خَزه
بر ِ
خام چمن
تخت ِ
مرداد ۹۵

پی ِر چنگی

به عباس کیارستمی
خروس خوانده است
و آن مرد
ِ
انگشت سبّابه و شست
با
ابرها را اندازه میزند
ای مرگ!
ای بیخ و بن دروغ!
آن سایه زی ِر درخت
او تار میزند
چنگی نهاده به بَر
ِ
درخت ُرسته اندر خطّههای دور
آن
به نِی مانسته برگش
با ِر شیرینش به انگور
از ِ
پس چندین هزاران سال
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شاخه میجنباند از هستی
نیازارندش ار هسته،
رسش سبز است ز ّرینه
هامنا جاودان ُرسته
درختم
سایۀ برزیگرانم
ِ
کفش پالُختانِ برزنها
خروس خوانده است
و آن مرد
ِ
انگشت سبابه و شَ ست
با
حرفها را اندازه میزند
آن سایه زی ِر درخت
او تار میزند
چنگی نهاده به بَر
تک ِ
قصهمان چندین هزاران سال
درخت ّ
از دهانِ تل ِخ گندمخوردهام عاشق
یا تو در نیسانِ آبی در بها ِر سایهبررس
ِ
حرف تَر خورده است
بَر داده است
منم چنگیِ پیر و نیست هیچ اینجا عمر
در این حوالی ،توی گورستان
به زی ِر تک ِ
قصهمان تنها
درخت ّ
هزاران چلچله
آواز بر داده است
خروس خوانده است
و آن مرد

پی ِر چنگی
ِ
انگشت سبابه و شست
با
مرگ را اندازه میزند
آن سایه زی ِر درخت
او تار میزند
چنگی نهاده به بر
می شود رقصاند و دست افشاند و رس گرداند و پا کوبید
رس ِ
ِ
درشت مرگ هم روبید
حرف
می شود برف از ِ
می شود دل بر د ِل آن تک ِ
درخت ساده هم نسپرد
میشود هم ُمرد
تیر ۹۵
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برداشتهای بینایی
ای ِ
مات اژدها!
تندیس ِ
ِ
آلت مردانه در رست پیدا!
قسمت نبوده که امشب تکراریاش کنی
وقتی که در پ ِر شامل حتّا دمیدهای
کامل ببین و بگو تف
کامل ندیدهای!
من برای خندیدن دل دارم
برای گریستم هم چشم
ت ُف میکنم به کاملِ گفنت
که دیده است؟!
هر نوبهارۀ رسیال و هوا ِر فصلیشان
ِ
مببی برای کو ِچ کاهلِ
مصنوعیات شامست
رو ِد خجند بود
اشکم فروشد و
آن َدم سپیده را
باران
کمند بود

برداشتهای بینایی
رد کن ببین چگونه به ر ّدی دریده است!
ِ
موشک دوربین به ِ
دست گوش
ای
این جوش و ِ
نوش هرنشان مرضاب دیده است؟
چشمِ ِ
سگ آن بینفس در ِ
کات آخرش
حتّای مرگ را
رویا دمیده است؟
آری بخواه و بگیر و بخور ولی ساکت
کامل ببین و بگو ت ُف!
ت ُف میکنم به گفت
از هرنیهای دوربی نکِشی که در غبار ایستادهاند
تقاضا میکنند که کاله بردارند
هرن برای هرن نه ولی برای هرن
او ِ
رس باهوش
اکت مقعنه را از آن ِ
دوربینبهدست و لپش را پشه همه تاگوش
ترشیح میکند
س ّنت کثیف و تخ ّیل کثیف و ِ
لیف خدا
افتاده بر زمین
آن هم شده کثیف
مرداد ۹۵
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ُعمران
خنده از خنده ميشكفد
بال از بال ميشكفد
خنده از بال اگر شكفد،
بال از خنده ميشكفد
چكره از چكره ميشكفد
مسيح مرده است؛
حاشاي نُدبه بلند و صفيه ميگريد.
او ُمحرمانِ حرم را از خوابهاي هول
بيدار كرده است
عمران بيا كه هر دومان با هم روزي سفر برويم!
با ِر سفر ببنديم و پرواز كنيم به رم  /اصفهان  /نيويورك
با هم برويم بغداد و بگوييم با هم:
اين ناحيه درست هزار سا ِل قمري
-هزار سال!-

عمران
نفرين شده بود
و من بگويم كه ديدي؟
ديدي جانِ من عمران؟
مرزها را نشانت بدهم
و بگويم كه ما كنا ِر ارس با ابرها سامع كرديم
آرمانشه ِر من با تو يككم خجالتي است
رويش منيشود از چشم
و الّ ما
با هم آنوقتها اينجا آمده بوديم؛
من و تو و ماه!
عكسامن هم افتاده بر فرات
چكره
چكره
رسفه ميكنم گريه
خنده از خنده ميشكفد
بال از بال ميشكفد
خنده از بال اگر شكفد،
بال از خنده ميشكفد
خورشيد مرده است؛
كُشتي گرفنت با غول
طبيعنت بيابان را قوي كرده است
كلپاسۀ تلواسههاي ُم ِ
لك پو ِر بِن مويس
ِ
بعد خشكيدنِ آن چشمها
سخت از تبا ِر تو طورش؛
لنلن َهال ِهل ِهل َحلَب كشيده به دبكه
ِ
رسشك تو خونش
چشم از
َچكره
َچكره
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دارهاي بلند
در پسزمينه منتظرند
تنديس چه نفرين؟  /سا ِز كدام آوازه؟ ِ /
ِ
پخش كدامني خواب؟
پارهگوشتي كه منم مثلِ چشمِ خوينات وقتي كه فقط جنگ را از حفظ كرده است
و هميشه تنها تنها در پسزمينه منتظرند ،بر دارهاي بلند
مثلن مرغانِ تازهاي هستند بر بر ِج شهرها كه مثلِ فلشها پلك ميزنند
مثلن بيا بيا ماش ِني زمان!
قصه است عمران!
آن پريِ ّ
با قلمخون مينويسد او هميشه
ُسبحه بر دست و
به زير لب بگويد- :او را نگاه عمران!-
اي گرفته چشم در شهري كه شارستانِ خون را خون دهد آن مر ِغ خوين از َربَض!
پَر سوي ِده دارد
او رس گرفته بَر ،به سوي شهر میخواند
گرفته پر به سوي شهر
و گاهی رس به سوي ده
نه اين پَر ميپرد تا قاف و سيمرغش
نه َس َسميزند از رس
مرداد ۹۵
شعر را با صدای شاعر در اینجا بشنوید

مصیبتنامه
ِ
ِ
دفرتک آبیت
حکایت نخست :از
دست بر نِ ْه! كه امسال
ِ
قصد كاري عظيم كرديم
كه رسودها خواندمات به آزادي
ِ
ِ
بندبند خرضاييش
پشت
در خياباين موسوم به قُدس،
دروازۀ رشقيش،
كه تا فلسطنياش
هزار بار بوييدمات اي گل!
هزار بار بوسيدمات اي خويش!
و بارانَيك خُردخُرد باريدهست
در خياباين موسوم به رو ِز مهر
به شانزدهمِ آذرما ِه سا ِل سه دانشجو؛
تصوير [بسته است]:
سيصد سوا ِر يب غبا ِر ابرها؛
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و صدا:
مرگابۀ خودكار است
پاشيده به جانِ چشمها -كه غ ّواصها برسايند مرگ،
و خ ّناسها،
همسايانِ يبآواز را
گرو ِه ُ
از دانشگاه بدرانند باز
اي يار!
فرا كُن پلك!
خونبازي ماه را كرانه مكن!
ِ
ابليس
َدمي كه بخسبد،
از دشتهاي نيزهگزار
به هاماورانِ گيسويَت دويدهام جانا!
گوشات را بيار!
كامن چه ميكيش بر دل؟
كه خودكارهاي كبود ،بر پاهاي تو گشته:
"گِر ِد پاهاي تو رودم جانا!"
نگاه كن رفيق!
ِ
كشاكش ابر است آن كالغ
رقصنده در
رقصانده سايه سايه ماه را بر دفرتِ آبيت
و نگاهم كه ميپَ َرد چون رنگ ،از لبانِ مرجانيت؛
جانا بخوان به س ّن ِت باران!
بدانكه حرف
آتشفشانِ دروغ است،
و تانكهاي خسته از دورش
اسبهاي يبغبا ِر َهزميت بر دشت؛

مصیبتنامه
بگذار دستهاي تو با دستهاي ُمشت كردهام حرف بزند
بازي كند
بخندد
سم،
ببافد صدا به صداي پاشيدنِ َ َ
سنگيني ِصدام،
ِ
وقتي كه خاورانِ نگا َهت به آزادي
همينطور دوزانو بيفتد به خاك
و خاك،
نه چنان ديدگانِ آدم ،ت َر
كه ت َگ از اسب گريد
نه چنان ديدگانِ مردم ،خُشك
كه به آب درمانَد
از آفرينشم بخوان جانا!
از بنانِ آهيكام،
خودكا ِر هرجاييم،
و آن مي ِز خفتهام كنارۀ مرداب؛
مرداب اح َم َرم،
ِ
كه هفده سال پيش
ِ
مقياس آن ساحل
درياي كوچيك به
صحنِ كوچه را ترك گفته است
خشكيده است
و نامش هنوز
قتلهای زنجري است
رسودها خوان َد َمت اي يار!
اي خويش!
كان مست كه در تو است
تغ ّز ِل خردا ِد امسال را
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بر رثاي آدميتم ساز كرده است
از آدم ّيتم بخوان جانا!
از گنا ِه نخستينم
از نگا ِه آهوانِ پريدهرنگ
متام واحدهاش به لشك ِر رسخ
از ِ
به تانكهاي ابلقش،
كه سهراب را
در كدام سياره كشتهاند؟!
كالم بيامرش؟!
بام كدام ِ
بر ِ
به كدام زخمِ رسواييش؟!
فرا كن پلك!
به الال ِيئ شب و پونه،
و عالوه كن كه عذرميخواهم از هزار و اند سال باز،
"بابات رفته  /شب از خونه"
هزار و اند سال باز،
"كه خورشي ُد  /ب ُجمبونه"
هزار و اند سال باز،
پريشا ِين عقل
پريشا ِين تن
پريشا ِين دل
پريشا ِين "دندانِ زي ِر بالشتام"،
انگار كن كه فرشتهها بيايند
و ت ُحفه بيارند
از آسامنِ بهشتم،
كه فناي قرنِ ما
بقاي همني ضمريهاي رقصان است
اول ِ
شخص آن سومني داستانِ بلندت
خرداد ۹۴

ِ
حكايت دوم :نفثه املصدور
نقلِ اين روزها كه نيست،
مثلِ هميشه اذانِ شنبه موهوم است
و در دوردستها
آن دستهاي يبصداست هنوز
چهره هاي سنگ
شكفته از روزمرهی تري با د ّرههاي يوش
و موهاي رود
قصه از شامگا ِه طلو ِع دشتهاست هنوز
نخستني ّ
در شعر پيش
رس ما
آن كالغي كه پريد ،از فرا ِز ِ
امروز
از رستخي ِز هزارهزارالله به الربز
تا نخستني شنبه از شكنجهی موهوم شهر
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ِ
كشاكش ابر است او هنوز
رقصنده در
وان شي ِخ شهر ،محتسب ،سگسا ِر شبزده
بايد براي اين همه سوداش
آن آب تلخ را
از دبّهی سفيد بريون بياورد
كه دستهات هنوز
از فتحنامهی مغان قُلُپقُلپ مست است،
قنديلِ شامگاه
اكنون ميانِ خاك و خون ُرسته است
القصه اي تو! تو! ِهي! من!
تهماندهی آب را كه نوشيدم
حساب اين چنارهاي صد ساله را كه رسيدم
و
ِ
ديگر َدمي منم
آن كو كه بر رسش
خونبازي غروب،
هوا ِر نخستني
ِ
پيل مرتوك
بارانَيك خُر دخُرد
و شبخوا ِين شكنجهاي از دور...
گوش كن! از دور مي آيد!
آن شيونِ كبود را باد
در دستهاي خويش گرفته است
از آسامنِ شهر گذشته است
و از ديرو ِز ديروزهاست
كه شكفته است بر دستهاي دشت هنوز
آفتاب آن پلِ مرتوك!
اي ِ
و شام بهرت است پيل مرتوك رادر عكسهاي پس از كودتا پيدا كنيد-

ِ
حكايت دوم :نفثه املصدور
و ادامه ميدهم:
آفتاب آن پلِ مرتوك!
اي ِ
سوزانِ تن به ِ
آتش آهو!
آهوي ِ
مست يس ،چهل ،هفتاد!
آهوي ِ
گرگ شصت!
از آسامنِ شب،
بام خانهام
هنگام كه ميپري چون رنگ ،بر ِ
اينك منم!
مردي هزار ساله در بَ َرم
و خانهام،
كندوي كالسهاي مق ّواييست
هرچند كه دلش
زنهاري غم بر قلم نشستهايست
ِ
مكيده شريهی شهر،
دوانده ر ِ
ايت خون؛
هنوز كه هنوز است هنوز
تیر ۹۴
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ِ
حکایت سوم :رود
هر میوهای که میافتد از شاخۀ درخت میافتد در دایره
تکرار میشود در دایره ،تکرار و فاصله ،تکرار و دایره ،تکرا ِر دایرهها در میانِ فاصلهها
حس زندگانیِ من بود
محصو ِل ِّ
از "خطاب به پروانهها"ی براهنی

و روزی روزگاری
د ّره بود و دود بود
و شه ِر سوخته
فاضالب خونی َنش ،میریخت به رودخانهی رسخ
ِ
چکّش به جای دست و کارخانهی رسخ
الی متّه گوشت بود
آدم اگر رود بود،
وقتي كه موج در موج

ِ
حکایت سوم :رود
چون نانِ بر تنور ميبست زندگي
اسطورهی آب را خشكانده بود
و رود را
لیوان به لیوان ،بلعيده بود در كپسول؛
ُب ِب سوخته از خانههای درياييش
پناهجويانِ كوسههاي كركس را
ِ
كثافت آبزي
و يك كُپّه
در گوشهاي چند دانشگاه
الشخورهاي آب را الشه ميبخشيد؛
ماهي كثيف بود در ماه ّيتش
و دنيا
محيط بود
بر رود بودنِ خويش
اي خويش!
اسطوره دروغ منيگويد
ما اثبات كردهايم:
آدم اگر رود بود
من سيلِ كوچههاي خودم بودم
تلسكوپ دستي براي ديدنِ آن ِ
گنبد كبود،
يك
ِ
نه! کافی اگر بس بود،
چینههای روستا که هیچ،
عینِ پریدن از پُلهای هواییِ این شهر
عربت به توانِ رهایی در رنجهای درونیشَ ،مست
د ِل آدم غلت خورده بود الی گندمها
لَختي ميانِ شدن،
د ِل آدم مبب است!
لَخته براي شدن،
دل آدم خون است!
رس آدم چسبيده بر زمني پايي براي شدن
ِ
عینِ تکاملِ من ،تو ،ما از توالیِ رسهاُ ،دمها
عینِ پریدن از پُلها
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رس گندمها
ِ
کف میکند
کفهای آینه؛
رودی پُر از پَری
تکرار و آینه؛
پ ّرندگانِ رسخپای
چون مادیانِ آبیِ گُشنناداده ،پُر شهوت
ِ
بخت آدم را در شنهای پای رود
حدس میزنند
تکرار و آینه،
ِ
منایش مسلسلِ نور بر خوناب،
همین :تکرار و دایره!
گویی هزار چشمۀ خورشید در رگش،
جوشیده از یقین :تکرار و آینه؛
رود
جان ميدهد براي رقصيدن
خنديدن و آهستهآهسته نوشيدن
فکرش را بکن :تكرار و آینه!
آبشار
ميس ُسد از او،
ُ
رس ميزند نگون به مردابه،
انقالب اشک را دریا بهانه نیست!
این
ِ
تکرار و دایره!
ببین! حضو ِر تو کافیست!
از غ ّرۀ حیات تا سلخ،
شیرین و تلخ،
ِ
ماهک سیمین میامنان رفته،
یک
تکرار و دایره:
من زين پاشيدهام آقا!
چشمهاي جن ِني الشيدهام
الي فرنهاي لولهبازكن گري كرده است،

ِ
حکایت سوم :رود
جان ميدهد براي دريدن ،ريدن؛
غلتيدن و آهستهآهسته ُمرديدن
آري آري! اين صداي من است،
شعر نيست،
پاشيده است،
آهوي گرگديده نيست؛
روزنامه آتش زده از هفت سالگيش
بايد كه همني روزها
در او ِج گي ِج خيال
ِ
حكايت ارديبهشت را،
از َس كند
وقتي كه آسانسور ايستاد
و ما بريونِ در ايستادهايم-گيسوانِ تو ا ُخرايیست...
خودم هم خوب به يادم نيست
قصه پر از چشمهاي هرجاييست؛
اينجاي ّ
ببني! حضو ِر تو كايفست!
من در ميانه غمگينم
افراط ميكنم
ُريس شاگرديست!
اين ك ِ
سبو اگر سبو باشد
ت َ َرک ميخورد ،منيشكند
من افراط ميكنم:
این ماه،
كن ِج سوخته ندارد ،بَدر است،
نو ِر خشكش هميشه َس مريود از رس ،نرتس!
د ِل آدم رود نيست
نه همني كه من ترسيدهام بَس ...نه! پس مگر قشنگ نيست؟!
حاال كه حلقهحلقه ميپردازيام اي رود!
دو ستاره از چا ِه شبزدهات
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در چشمهاي من بكار و برو!
تا شه ِر سوخته
پاي دروازههاي يبرسباز
قد بكش! َس فراز كن! برقص!
دست بينداز الي ستونها و برقص!
زادرسوم تو باش!
قصۀ سهرابخواريام تو گو!
ّ
من بيژنم،
وطن تويي!
تدبريِ پارهپارهام تو باش!
خرداد  ۹۴تا فروردین ۹۵
شعر را با صدای شاعر در اینجا بشنوید

اضطراب
افتادهام ِستان بر مش ّبکهای آشپزخانه
همهتان آمدهاید؛
و مرا دیگر از رگانِ آبیِ سارو ِج آسامن در پارههای ابر
تا النههای خراطین در گوشهای خاک
یک ثانیه هم راه نیست
زها ِر ِ
خیس جنگلم،
و عمیقن
عاشقِ زندهها شدهام
ِ
کرمک سفید
آن
شکاف ِ
ِ
کاف مادر گشته متواری
در
حدو ِد کمرت از سی سال پیش ،آری!
او مرده است اکنون؛
و من دیگر شبی ِه پیرم اینجا
زندۀ آن سوی دیوارم
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او حواسش پَرت و حرفم را گرفته ِهی عروضی میکند اینطور
من اینجا چون شام آنجا همه گوشم
جوانم  /تن به حا ِل خود گذارم
من که میگویم منام گوید نه او-او شده بیبازو و ب یزانو و افتاده پستان
کنم ریشش همیشه با یکی شانه شبی ِه تپّههای کاجهای سوزنی؛
ِ
خیس دوا افتاده بر فویل و گرفته نور بر خاکسرتی،
ساغر خون است در چشامنِ گُرگش
کُرسیِ پیشانیاش زانوش
مردانِ قبیله پلکهای ما را کشیدهاند از کاسهی چشم
کاندوم خیس
انداختهاند شبیه یک
ِ
در گوشهی تصویر،
ازدحام چراغها جاییست
در
ِ
که ناغافلت پیش آمده ،در تو عامرتی ساخته ،از چشمهایت حرف میزند
ِ
ملس دقایقِ دنیا در تابعِ هیچ،
اسنیف کوکائین از ُسینهای یک ِ
ِ
و منتهای لذّتش:
داف هرنی در شهرکی به کلفتیِ
غرب
ِ
فروزش یاس
یا پرپرانِ پروانههای سینه که پرواز میکنند در
مردانِ قبیله پلکهای ما را کشیدهاند
عموهای مضطرب بودند در کشالهی جنگل
افتادهام ِستان بر مش ّبکهای آشپزخانه
ِ
ارتعاش پنجره ،آفتاب
بافتهاند صنوبرها به
بادی وزیدن گرفته در تتابعِ مرگ
بریدهاند مردانِ قبیله پاهای ما را
ِ
ریواس همزاد
چون دو
ِ
انگشت اشاره دو ِر چشمهای مرا مینوازد که ببین!
او راه میرود  /میایستد  /و با
مجلّههای قرم ِز دولت در پادگانِ "پدر"

اضطراب
ُمضحکتر از ُمضحک نبودن َمضحکهای نیست
تسعی ِر استفرا ِغ سیاست در صندوقِ خانگی
آن نشستگان بر اریکۀ قدرت...
آن افتخارانِ خود ما همه رشکت...
با صورتهای برآماسیده پیش میآیند
نقّاشیِ آخرالزمانِ تباهی بر پیشانیِ ممنوع
تا من روشن میکنم سیگا ِر خودم را
تو اضطراب را در رسانگشتها ببین!
آیینه دریای منت را بلعیده است
و حواشیاش چون کرم
لغزیده است بر طوما ِر حافظه
عموهای مضطرب بودند در کشالهی جنگل
شهریور ۹۵
شعر را با صدای شاعر در اینجا بشنوید
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خامر و مرشق
بوي ِ
گند پالس
ِ
ولگر ِد اين مند
حاشيه بر افاضههاي خانقاه
و بيا كمي بريونِ الفبا
قصه
دنبا ِل كال ِغ ّ
جيبهاميان را بگرديم
عبدالقادري از جنگل آمده بود
دو زانو به روي آفتاب خورشيد ميگرفت
عبدالقادرانِ ديگر به گردش
طاليي آفتاب را قايل ميشدند
رشتههاي
ِ
ع ّمهجانِ ج ّبهخانۀ عبدالقادرانِ كبود
نذر كرده بود توي ِ
ديگ ترياك
خامر ميگرفت
كالم مكاتب
و ِ
مكتب به خطاي حروف و حروفيه
با خون و نان و بهشت

خامر و مرشق
پرواز مي گرفت
قصه از همني جا به رس رسيد
ّ
و كاش ِ
كاش اگر اگر
هايهاي و يا آهو
يا ضامن و چاقوي تي ِز زنجان
باباطاه ِر شور و
نت را منيدانم از رس
بداهه
مست
اب ا ُترار
و خانههاي خر ِ
سمرقند
ري
كرمان
آب هيچ سايل از چشمهها
ِ
توي يك جوي منيرود:
خشيك نداري كه شوق شود فرياد
فرياد نداري كه قطع شود ساحل
دريا نداري كه قطع بگريد به روي موج
موج منيروي كه دريا شوي و آب
از ابتداي حياتش
توي يك جوي منيرود
حاال كجاي كاري عبدالقادر!؟
مناجات!
مصيبت!
تزكيه!
تذكره!
طنطنه!
ت َن ت ََتهاي اليتناهي!
ال حو ِل َو ال ت َن ت ََتهاي من نه منم!
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نه من منمهاي اطوا ِر سري!
يا هو!
اجاقِ كور و دخرتانِ مجازي!
و حقيقت!
كه نبود
ييك بود و
حقيقت نبود
پرسانِ ِ
پشت لب سفید را تا اشك
و دخرتكانِ قبيلههاي نه ساله را تا هيچ
و تو دمي براي ُخ ُنكاي ازارت
مجاز شدي و فوت كردي دو ِر 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 تركانِ قبيله
تركمنانِ تركستان
ِ
تركستانِ
دشت گُبي
و تركمنستانِ زردپوستانِ آتش
مجاز شدند و از ِ
فوت تو
دخرتِ نه سالۀ قبيلۀ خواهر
مجا ِز عشقِ تَنت َناي تو بود
تو با اشرتانِ ت ّبت پرواز شدي و با اسبانِ عرب شيهه كشيدي
تو خواهرانِ قبيله را
با كوكنار و مناجات مجاز كردي و ابوالهول
بَلَم سوا ِر معابد بود
معبد روي آب ميرفت
چوب را شقّه ميشد و انجريِ خشك را دخيل ميبست
سب ِز علف را ميكشيد و نهايت
تا ارتفا ِع درختهاي كوچكش پرواز ميگرفت

خامر و مرشق
تو آسامن ميخواستي
تو آسامن با وِرد و خواهر و بتّهج ّقههاي زي ِر گچ پنهانِ خانقاه ميخواستي
قصه كه رس رفته بود را
تو ّ
ِ
روي هيمههاي ِ
حكايت عذراي لخت گذاشتي و
آتش عذريترين
عذرا كه رس رفت هيچ
آتش هم گريخت
آتش كه گريخت هيچ
عذراي قبيلههاي خواهر
جذام شدند و مغول
متام نيشابور را گرفت
ِ
تو تاتار بودي و ا ُترار
بازرگانِ نگا ِه ِ
نافذ تو بود
تو تاتار بودي و تاتار
بازرگانِ ا ُترا ِر تو بود
قصه ُس ميخوردي و قبيله
تو روي ّ
خواهرانِ من بودند
قصه
تو روي خواهرانِ قبيله ُس ميخوردي و ّ
خواهرانِ من بودند
تو ذك ِر پروانه را صبوح ميزدي و پروانه
ِ
كوچك خواهرانِ من بودند
نام
ِ
ِ
تو كوچك خواهرانِ مرا مجاز ميكردي و مجاز
ِ
كوچك خواهرانِ من بودند
عشقِ
ِ
كوچك خواهرانِ مرا مجاز ميكردي و حقيقت نبود
تو عشقِ
بودا بود و بودادگي
بودا بود و پروانگي
بودا بود و وِرد و روغن و بركه
بودا بود و
نبود
ا ّما
عبدالقاد ِر مناجات!
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عبدالقاد ِر مصيبت!
عبدالقاد ِر َمجاز و مجازندگيهاي كثيف!
ميتواين هزار سال را روي شانهات بگريي؟
مي تواين مبريي روي شانهات؟
مي تواين ِ
خاك ميزت را روي شعرهايت تي ّمم كني؟
مي تواين رو به قبلۀ قبيلۀ خواهر
ِ
طواف اشك نگاه كني؟
توي چشمهاي
ميتواين جشن بگريي براي سوگ؟
ميتواين بوي ِ
گند پالس را ولگرد كني؟
ميتواين بريونِ الفبا
قصه
دنبا ِل ّ
عبدالقادري از جنگل آمده بود را
دو زانو به روی آفتاب خورشيد بگريي؟
مي تواين خورشيد شوي و
چرب دو ِد عود و غزال؟
آفتاب بگريي از ِ
ميتواين متام شوي؟
ميتواين متامش كني؟
ميتواين؟
اسفند ٨٦
شعر را با صدای شاعر در اینجا بشنوید

کوبانی
دستش به سنگَ ،مرد
سنگي فتاده پاي كوه
كوهي ميانِ ابر-دست ِ
رس ِ
بلند كاج
ُجغدي نشسته بر ِ
بادي كه چون عقاب
آمد ،به تفت ،رفت
در آسامنِ ِ
پشت ده
 هر ِپشت كوه ،كوه-
دايس و چ ّكيشست شه ِر ستاره را
ِ
خورشيد پارهپاره
بهسانِ گوزنِ پري
شهر است مست ،باز
كجايي اي كه آشيانه كردهاي به دل،
دست دادهاي به دست!
كجايي اي كشيده غري ِو آزادي!

76

کــتابـــ منجنیق
بادي زده زي ِر ِ
زلف زنّاريات بهشت
از شانههات آويزان
ِ
فشنگ زشت
قطا ِر
پلكش منيپرید
ايران ،مرتسيكست
بر پاي استداليلاش راه ميرود
با خون و با ديدگان و كمي مردم
دلربي كردهست
از چشمهاي دخرتي
خون با كمي شقيقه و ُسب و صداي تلخ
داوري كردهست
بادا مباد باد!
قطا ِر فشنگ باد!
عمري كشيده ناخنِ سوگت به صورتم
من شاعرم
پستانِ شهر ميمكم
پلكم منيپرد
ششصدهزار فرشته بگردد به گِر ِد ماه
شب با همه ستارهاش
ِ
شهد شكا ِر شاه-قصه را
اندو ِه ّ
بر آستانِ شهر باال بياورد؛
و چرخيدن
اگر كه چرخيدن
چرخيدنِ ناگها ِين لبخند است
بر صوريت آبس ِنت خشم

کــوبانی
من نيز عاشقم
با عاشقان نشينم و با عاشقان شوم
نردههاي سب ِز دانشگاه را
با انگشتها توي هوا ناز ميكني
با ِ
كوك كبو ِد خيابان
قصه را از رسش ساز ميكني
هر ّ
امشب هواي تو خوب است
فردا مباد باد!
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انقالب
۱

سیب رسیده میافتد از حرف از دهنت
ِ
وقتی به ِ
پشت گوش میکشی با دست
دیبای گلّهی آهو رمیده تا رسِکوه
پروا ِز خرمنِ مهتاب رفته تا ت ِه دشت
ا ّما
لطفن
چشمهای مرا با چنگال
وقتی که قرار است شام بخورم
بشقاب کثیف
بیرون نیاور ای
ِ
ِ
صورت شکستۀ آیینهام ولی
من
پَخشَ ت منیکنم وقتی که بشکنی
رسمه کشیده باشی و پلک بزنی
ت َرکم کنی
پَرتم کنی کنا ِر اتاق

انقالب
رفقا
دقیقتر که بگویم
زارض ّجهی زنی که میترسد از داس و کُتَک میانِ گندمها
دلخراشتر است از ِ
رقص دلربانۀ فشنگ میانهی سینه
آفتاب هم که بپاشد به پای گندمزار
ُسمکوبهی اسبهای کَ َهر است بر کشالۀ دشت
شلق
که ُس میخورد از یال و شانه و ّ
رفقا
کفشهایامن گاهی
به جایی میرسند که حتّا
سنگهای خیابان تحریک میشوند
یکبار هم که شده
زیرشان بزنیم
ا ّما
پیش از هر چیز
باید بگویم :سالم
امیدوارم که دستهایامن را
برای لحظهای حتّا
باال بیاوریم
و مثلِ هواپیام
و مثلِ کبوترها
متاشا کنیم شهرمان را
خانهمان را
که مثلِ بالُن
بچه هایش را پرت میکند پایین و میرود باال
که از خربنگا ِر ِ
حم ِم دنیا
واحد مرکزیترین ّ
سوال کند که آقا
عذاب وجدانِ دستی که رفته برگشته
ِ
ِ
ترم بلوغ
در
امتحانات پایان ِ
تاثیری شگرف منیگذا َر َدم آیا
شام باید سعی کنید به چیزی به غیر از پاهای بلند کلفتیِ صدا
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و آن دخرتی که از زی ِر درختانِ خیس میگذرد
درست مثلِ معشوقههای سیا ِه آشپزخانههای ایرانی
صبور سنگین احمق
والمصب این لباسشویی
ّ
همیشه وقتی روشن است که تلویزیون
در بدترین دقایقش خاموش میشود
متام نیمکتهای برگهایی که میرقصند
خداحافظ ای ِ
متام برگهای نیمکتهایی که میرقصید
خداحافظ ای ِ
متام کسانی که روی نیمکت خوابید
خداحافظ ای ِ
من نیز
باید برای آنکه خیابان عبور کند از پاییز
ِ
قزُقِ پاهای شاخهاش باشم
رقص ُز 
و با ِ
عرض پوزش از کالغی که میپرد باال
خُام ِر هفتهی ا ّول کشیدهاش باشم
حاال که از ِ
پس نوری سفید و سبز و بنفش
سم تا صبح
پروانه دود میکنی به َ َ
حاال که ِ
چرک تفنگ میچکد از ماشه
خوابم پریده تا رس از دمل کابوس
شاید که باران گرفته باشد از خودش باال
ِ
مبهوت پنجره از پروانههای گلوست
مستم که دست میکشد از دیوار
چشمش که بال میزند از طاووس
رفقا
لطفن برای آن که حاملان از پرواز هم به هم نخورد
مالفههای آسامنتان را عوض کنید
از این باال
خورشید
زخمِ هزارچشمهی چرک و کثافت است
و شام هر دو را کشتید

انقالب
حتّا
آن چشمهایی که توی شعله آبی شد
سیب رس ِخ تودهایها گفت
و به ِ
بچرخ! بچرخ!
لعنت به دهانی که بیموقع باز شود
لعنت به دهانی که بیموقع باز شود

۲

زنی که افتاده توی عکس
توی دلش
پروانه میپَ َرد هر شب
با چشمی که قرمزش گرفته اقیانوس
پروانهها همین دیشب
قسم به ثانیهها
بست ِ
بن ِ
مست دستههای مح ّرم کُنه خدا
قسم به کی بخورم؟
قسم به زوزۀ سگ
و آقای هاتفی با آن پیراهنِ بنفش
وقتی که با علیگرگه انتهای کالس
با مدا ِد نصفهاش گذاشت
الی انگشتهای من فشار
و من که توی فک ِر شام هستم
ِ
پشت قرمزم :چهار
سه
دو
یک
وامنو ِد ِ
گند منایش منیکنی آقا؟
ِ
اسکناس مچاله داده گُل گرفته  /میروی آقا؟
دمل چنان برای کسی توی سینه میرقصد
که قسطنطنیه ویران است

81

82

کــتابـــ منجنیق
دلتا بخشی از ِ
فالت ایران است
و آقای هاشمی برای ب ّچههای خود احرت ِام زیادی قائل است
سالم
حا ِل همۀ ما خوب است
نامرد
اردالنِ محمدی رفت
با مدا ِد سوسام ِر شصت و هفت
اسمِ مرا از گرو ِه رسو ِد بهمنِ پنجاه و هفت
هشت
نه
ده
و من که توی فک ِر شام هستم
خودم را که آتش بگیرم از بابا
و حاال اگر کسی
با ِ
عکس چگوارا
ِ
کانورس قرمزش را بگذارد روی آدامس
کسی دلش به حا ِل خرسیِ من منیسوزد که هیچ
دلش هم به حا ِل چگوارا
چمران
ه ّمت
صیّاد
صدر
انقالب
انقالب
انقالب
آبان 91
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صف ِر مرزی
۱

ا ّره را باال برد
رس خورشيد
درست گذاشت فرقِ ِ
خورشيد را ا ّره كرد
برادههاي آفتاب
زمني را
بر شيشههاي خرداد پاشيدند

دردم منيآيد بزنيد!
انگشت ها را بزنيد!
دستها
پاها
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چشمها را بزنيد!
ُمشتها را پرتاب كنيد به ابليس
ا ّرههاي من ا ّرههاي شام نيست
خودكارها
چنانكه ميدانيد
در دستهاي ديگريست
انگشتهاي مرا گذاشتهايد الي كاغذها بريدهايد
بريده بريدهايد!
سبدسبد ستاره پهن ميكنند روي مردابت برادرم
كاغذها دهان باز ميكنند:
آن گورهاي تازه كه ماييم
طاليي رود
زنجريهاي ستارههاي خوابهاي
ِ
طاليي قتل
خوابهاي
ِ
طاليي ترس
زنجريهاي
ِ
بيداري چسبيده به خوابهاي طالييست
از
ِ
صبحهاي خيايلست
اي خودكا ِر رس به هوا!
وطن
درست هامن جاييست كه الي انگشتهاي كيس
دلربايي مزار ِع بابونه
بر كاغذي به
ِ
ِ
كمند كالم را به نشانۀ صلح
بر درختي گَشن ّقلب كني
و رست را مثلِ قطره آونگ كني از قطرهاي بزرگ و
متام
تو هيچگاه
ِ
رطوبت شقايقانِ وحيش را
پيچيده در طر ِ
اوت بابونه باور نخواهي كرد

صف ِر مرزی

۲

رس باران
ِ
اسب بهرام از ِ
بهرسخي
سايه ميبازد به گورستانِ
خاورسوزي خورشيد
ِ
ا ّرههاي من ا ّرههاي شام نيست
پس گوش كنيد
يا فروكنيد توي چشمهاي گوشتان خورشيد
با ا ّرههاي كمر ساز ميكنند را پاشيد-دال!
اي ِ
سقف كفپيامي پروازت شنا كن آشنا كن تا ا َرس
روينيتني از رس بگري و كافههاي ب ِني راهي را
ميانْراهي و رسگردان
بسانِ كاروانِ منقطعْمانده
سحر كن!
ساحري كن!
غروب مست ميلرزد
عزاكو ِه
ِ
عزا كوهي كه دائم رس به سنگي ِهشته دارد خون ميآشامد
خوين از اقصاي باال سوي پايني آمده
يا كه از اعامقِ پايني سوي باال آمده
كوهي كه آوار است و ض ّحاك است و ميخواند:
كيس را ِز مرا داند
كه از اين سو به آن سويم بگرداند...
منيگردد!
عزاكوهي كه پاي ماهيانِ رو ِد مرده
اشك را
هشتاد و هشت اخرت گرفته توي مردابش
ويل ما هم
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کــتابـــ منجنیق
كنا ِر ماهامن
مجنونِ بارانيم و ماه امشب
هاليل مىشود وقتي كه باران تند ميآيد
هاللش
آب مردۀ رود است
سلسلهآساي ِ
قطاري نيمهشب
حركت به سوي سايهها كردهست
شهریور ۹۲

درختزادگی
منم
و ای شاپرک
چون شاپرک تویی
بشاشت ِ
حالت 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 پنجههای چنار
مر ِ
اعات مرا باد
و خودش پروانه
فعل است میپرد
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بال
بال
نوشته
همین که خان اقامت گزیند
پهلوان
خوانِ یکم را آغاز میکند
دیگر اینجاست
زندانِ سیاست
همه با هم بال میزنیم
ما به بیرون درونتان دست میزنیم
گفتند مات
به بیرون درونتان دست میزنیم
شام را گرو نگرفتهند
ما گرویی بالهای شام هم نه
همه چیز را هم نه
ما هم
دیبای جهیده بر رس منت است  /هست
دیباچه چون ِ
قوزک پای لوند ،خودکار
میرقصد و میرقصانده صبحدم
میرقصیده و میرقصانده ،خواهی عرص
شب مست کرده است
منت از حوالیِ متنش خواب میبرد
خون از درون خوابش رسسام
ذهن را
خب آدمی است دقیقن خود اوست
نخفتهی هذیان
ح ّمیِ تفته ،وجودش
پیشانی و پاش ،رسد

درخت زادگی
یا
تعذب عادی
تا
ِ
با خوشحالی هذیانِ یک عامله جنگل
ِ
دوست من!
از یاد میبری
کالغی پیر بی توش و ُسطُرالب
نشسته بر ستاره توی تاالب
منیداند قضای عکس گردون
کمر خم میکند نوک میزند آب
تیر ۹۷
شعر را با صدای شاعر در اینجا بشنوید
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ماء
رس رنگ است این سپید
بر ِج دوانده از ِ
با پردههای عاج
آهوی چشمِ کوه
رس گُردآفریدهاش
بر ِج دوانده از ِ
شن روی شن است که میماند
رود است دو ِر پاش
ارجا ِع پیراهنِ ساعت ممکن شدهست باز
ساحل عتابیِ آب باشد
خندق عتابیِ خویش
گیسوان در گوشهی تصویر
سوال میپرسند از چهره
مانی پریده است
شه ِر میانه چهرهی پل را خراب کرد

ماء
پل میزنم
ِ
ِ
از درونِ
خلوت ده
نهفت
در قافیهی عکس خوانده است با ساریِ سبزش
آن دخرت آستانه آن چشمه
ماه از زهار میچکد
ُر ِ
فات ت ن سوار
مفهوم ِ
بالش شهر است ده
ِ
در خیا ِل دیدبانِ کُنارنگ
پیش از آمدنِ سپا ِه آنسوی نهر
بر ِج دویده از عد ِد باروست
بر نفیر
تیر ۹۷
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