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ررووددخانه ها اازز میانن ماهه م گذررند

ددررختانن نامرئ بر ستاررگانن ناشناسس م رروویند وو سایه م ااندااززند
خانه هایی ددرریایی به ساحل جنوبب م ررسند وو خش م شوند

بی آآنکه اازز کس بشنویی
یا ددرر کتابی بخواان

دداان م
همیشه پاهایی که بر ززمین م ررووند

به غباررها اانس م گیرند
وو ددرر بیابان

خیمه م ززنند

چه کس م ددااند
چراا نیمه هایی شب 

ووقت که بی خواابی دداانه دداانه مانن م کند
به ااین ااناررها یی کالل م بالیم

سرنوشتهایی ترشش
آآخرتهایی گس

وو چراا هر ووقت گناهه م کنیم
اازز فرشته گانن االه پاکتر م شویم؟
ررووددخانه ها اازز میانن ماهه م گذررند
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تو اازز میانن من

فکر م کنم
شاید سیاررهه اایی شدهه اامم

که ااگر نبودد
آآسمانن سیاهه باالیی سرتت

ی نقطه یی ررووشن 
کم ددااشت.
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ددنیا ی ددررخت ااست

ررووزز اازز رریشه ها آآغازز م شودد
اازز ساقه ها باال م رروودد

به قلب میوهه ها تسلیم م گردددد
اازز هسته یی سخت شانن عبورر نم کند

مثل شعله اایی که همیشه خال سیاه دداارردد
:ددیواارر ضخیم که هیچ نورریی اازز آآنن نم گذرردد

مرددمهایی مرددگانن

ددنیا ی ددررخت ااست
وو ززندگ تبر نیست

که باغبان گیج 
ووقت میانن ددوو تیغه یی قیچ ااشش 

ساقه یی ناززک م گیردد
وو آآنن رراا 

به خندهه اایی پلید
قطع م کند.
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چهارر ااپیزوودد اازز مرگگ

١۱
خواابب م ددیدمم که ررااهه م ررفتم

(ررااهه تو بوددهه اایی)
به سنگ خوررددمم

مرگگ بودد
بازز گشتم

مرگ ددیر
مرگگ تو بوددهه اایی

آآنن ددوو
آآنن ددوو!

ززندگ
جایی ددیریی

نبودد.

٢۲
موهایش رراا بلند م کند

گل م کارردد ددرر اانتهایی هر تارر

اابرها پلهایش رراا م سایند
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بارراانن م گیردد
وو بر خاکک م رریزدد

فکر م کند ززندهه ااست

نامش رراا گذااشته ااند مرگگ
وو من خوااندمش:

گل

٣۳
ززیباترینها هم م میرند

مرگگ همانن غوررباقه اایی ست که به بوسه ااتت
شاهزااددهه اایی م شودد

وو تو رراا به قصر بلوررینش بازز م گرددااند

جایی که پس اازز سالها ددرر ااعماقق چاهه
وو شنیدنن صداایی قلوهه سنگ هایی بر آآبب

فرااموشش کرددهه بوددیی.

۴
مرگ ددرر پس
مرگ به پیش
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ززندگ میانن⁃‑‐پرددهه اایی
اازز صحنه هایی صامت.
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خوااهراانم

خوااهرمم ززن خنداانن ااست
اایستاددهه رروو به ددوورربین

پشت سرشش
برجج ها وو خانه یی هایی مسطح 

مابین آآنتن ها وو ماهوااررهه ها وو کبوترهایی ددوودد ززددهه��
وو سرخسهایی پیر خانگ

خوااهرمم ززن خنداانن ااست
گاهه رروویی کوچه اایی حواال اامیر آآبادد تیر م خورردد وو ددرراازز م کشد

م آآیند وو م برند وو ددرر بهشت ززهراا ددفنش م کنند

گاهه ززیر پلها م اایستد
لبهایش رراا سیاهه م کند وو نرخخ ررووزز رراا ااعالمم

سواارر ماشین م شودد وو م رروودد  به ددوورر ددووررها
گاهه رروویی مبل به گریه م اافتد

شاید به خاطر شوهریی که ندااشته ست
یا بچه اایی که نخوااهد ددااشت

خوااهرمم ززن خنداانن ااست
وو همه یی تهراانن مالل ااووست

سرااغش رراا م تواان اازز هرکس وو هر جایی بیریی
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وو بپرس آآخرین بارر چه خوررددهه 
چه گفته 

چه شنیدهه 
وو ددرر کداامم خراابه خواابیدهه ست

 وو چراا��
هرووقت م آآید بلند شودد

 ددووباررهه 
به ززمین م اافتد؟ 
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باززگشت

آآنرووزز 
اازز ددرریا آآمدهه بوددمم 

شهر با سنگهایش
آآجرهایش

آآددمهایی خشت وو خوررشیدهایی کاه ااشش
شهر

با خداایش 
که مرددیی بودد

با سبابه اایی طال
رریش اازز سنگ 

وو سبیل اازز شالقق

شهر
ددرر حصارر ددنداانهایی تیز آآسمانن بودد��

 گنجشهایی پر کندهه رراا��
بر نیزهه هایی اابر گرفته بودد 

 بارراانش��
شرااببِِ گندیدهه

لخته هایی خونن
ددستهایش رراا بریدهه بوددند شهر

برددهه اایی ززنجیرشدهه
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که م ررفت تا گورر شودد

آآنرووزز اازز ددرریا آآمدهه بوددمم
پیامبریی نبوددمم که به فتواایی نجاتش ددهم
یا فاحشه اایی که به بوسه اایی سحرشش کنم

شاعر بوددمم
 تنها��

گریه م کرددمم 
ددرر میانن ااشباحح ددررختانش

سینه هایم بر ددااغهایی مهرشش بودد
وو نگاهم به چشم ماهیان م ررفت

که تن هایی لیزشانن رراا ی ی به تورر م ددااددند

گویا همیشه
با ذذغالل نورر
نوشته بوددمم

بر آآبب.
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شاید ررووحح االقدسس فکر ددیریی کند
براایی وو.مم. آآیروو

پینوکیویی بدبختم��
با آآنکه ددررووغغ نم گویی

هر لحظه ددماغت ددررااززتر م شودد

هرچه صواابب کن دداان م
مان عاقبت همین تکه چوبب م

خش وو آآتش گیر
به اانتظارر جرقه یی فندک

شعله یی کبریت
یا تلنگریی اازز خوررشید
هست هیزم ااصال
که ترااشت ددااددهه ااند 

تا پسریی باش
طبیعت بیجانن

براایی ااشغالل خال جایی
تا تنها پسریی باش

که ماددرر نزااییدهه ست
با بستگانن هزااررساله یی صلیبت 

‐‑⁃ددررختانن جنگل‐‑⁃
با حواارریونن خائن ناصرهه ااتت

 ⁃‑‐پرندگاننِِ حسودد 
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وو ااین تبرها
تبرهایی تیز

تبرها یی تارری
تبرهایی خوددکش
ووسوسه اایی آآخر
براایی مسیحایی

که هرگز نبوددهه اایی.
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گمرااهه

ددرر ااین ددنیا
فوالدد رراا برااییِِ تنهایی شب م ساززند

وو شب رراا
برااییِِ آآووااززهاییِِ شمشیر وو سپر

بیا عزیزمم
بیا باززیی رراا اادداامه ددهیم

من گمرااهه م شومم
وو تو پیامبر

تا کتاببِِ مقدسس تاززهه اایی
اازز خونن وو شیر وو عسل

براایی ااین گاووهایی تشنه بیآوورریم.
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من، شب، کالغغ

خال ترین کوززهه ست شب
با کالغغ سرخ بر لب
که گاهه ُُتک م ززند
تا قطرهه آآبی بیردد

به منقارر نقرهه اایی ااشش

(ماهه همیشه تشنه بازز م گردددد)

خال ترین کوززهه ست شب
با همهمه یی غاررغارریی پیچیدهه 

ددرر مشیمه یی ناززکش

هر بارر هرااسس اازز ترکک خوررددنن
��آآهه ماددررِِ تارری

همیشه اازز ددررووننِِ تو)
(چیزیی سقط م شودد

به جستجویی مرهم ررفته ست شب
براایی جنین ناررسش

با تیشه هایی عموددِِ نورر
اازز پی...
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کوتاهه ها

١۱
اازز طنابب نورر
عقربی سیاهه

باال ررفته ست
چه کس نیش خوااهد خورردد؟

٢۲
آآددمها

رریلهایی قطارریی ااند بر خاکک
نهایت نم شناسند

م ررووند
ددرر موااززااتت باددها

وو بی آآنکه بخوااهند
ددرر تارریترین اایستگاهه ها

پیاددهه م شوند

٣۳
اازز ااین ددنیا

ددوو ددرر باق ست

سومین رراا
مرگگ رربوددهه ست.
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۴
من به تو فکر م کنم

کوچ هست
مرگگ ناآآمدهه

مصاحب غمین!
آآنکه اامرووزز صداایت م ززند
ززیر سایه یی همین تک بید

به خواابب خوااهد ررفت:
 کرمم حقیر اابریشم

که به پیله یی تنگ خودد
عاشق بودد.

۵
شمالل تا جنوبب

طوفانن ها آآمدهه ااند
پرندهه اایی به میانن ددوو اابر

‐‑⁃ززمین وو آآسمانن‐‑⁃
النه اایی نم جوید

مقصدشش
سرگردداان ست.
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براایی گلها وو بلبلها
‐‑⁃کانی االهامم گرفته اازز ضربآهنگ شعریی اازز شاعر ترکک، ااووررهانن وول

ررهبر، قرااضه
ملت، قرااضه

ااپوززیسیونن، قرااضه
ررووشنفکر، قرااضه
مجتهد، قرااضه

فیلسوفف، قرااضه
بسیج، قرااضه

شاعر، قرااضه 
مهاجر، قرااضه

کاررگردداانن وو فیلمبردداارر وو هنرپیشه وو گریمورر وو صداابردداارر وو
همه وو همه...،قرااضه

پدرر قرااضه
ماددرر قرااضه
بچه قرااضه

من قرااضه
تو قرااضه

تصاددف شدهه اایم برااددرر!

حال ااتت نیست
هنوزز گرمیم
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ااین برخورردد نزددی اازز نوعع سومم
هزاارراانن سالل ااست که تکراارر م شودد

حال ااتت نیست
هنوزز گرمیم

تصاددف شدهه اایم برااددرر!
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شعبدهه بازز

شب، شعبدهه باززیی ست سرخوشش
وو ماهه

ززنن ززیبایی جواان که ززیر ااررهه سیاهش
به ددوو نیمه یی مساوویی 

تقسیم م شودد

ش نکن که ستاررهه ها همیشه به ززااددگاهه ااصل خودد بازز م گرددند:
سیاهچاله هایی هواایی

دداانست ر نمم
کالغ که مردد

با سرعت نورر آآشنایی ندااشت
ااگر نه 

بازز هم بی خبر م آآمد
به همین خانه ها

باالیی همین شاخه ها
وو آآووااززهاییِِ نحس عاشقانه ااشش رراا

براایی آآخرین باززماندگانن ززمین
سر م دداادد.
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یاددگارر

فرززندمم
سالل ددوو هزاارر وو پنجاهه ااست
تو هنوزز به ددنیا نیآمدهه اایی

ماددررتت شاعر مضطربی بودد 
که ددرر ی تیماررستانن حومه یی شهر تا اابد بستریی شد

وو هر هفته
پدررتت که هرگز با ااوو ااززددووااجج نکردد

ددسته گل پژمرددهه اایی م آآوورردد
با برچسب بزررگگ حرااجج 

رروویی ززررووررقق هایش

فرززندمم
دداان تو هنوزز نم

جنگ چیز خوبی نیست
مثال ووقت که بچه بوددیم وو بمبها به خطوطط مرززیی شهر م ررسیدند

پیش اازز آآنکه منفجر شوند
صداایی که ددرر گوشهایمانن م گفت:

ااشهد اانن ال االه ااال االه

آآنن ووقت 
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من هنوزز خداایی ررحمانن وو ررحیم تو رراا 
تا حدووددیی ددووست ددااشتم.

فرززندمم
سالل ددوو هزاارر وو پنجاهه ااست

تو خط ااوولل جبهه نیست
تو پشت کنکورر نماندهه اایی

تو اازز مرززها فراارر نکرددهه اایی تا پناهندهه شویی
تو به شیشه معتادد نگشته اایی

تو مهاجریی نیست که ززبانن ددوومت رراا پیش اازز آآنکه یادد بیریی
فرااموشش کن

تو مجریی خبرهایی ماهوااررهه اایی نیست
دداان تو شاخصهایی سهامم وو ااررزز رراا نم

تو هنوزز به ددنیا نیآمدهه اایی

جایی ُُشرشش باق ست
که ی اازز ما

نم ددااند
فلسفه چیست
 ااخالقق چیست

 اامپریالیسم چیست
 کمونیسم چیست
وو چراا سقط جنین 
ااین همه ددرردد دداارردد
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جایی شرشش باق ست
سالل ددوو هزاارر وو پنجاهه ااست

 ااددااررهه یی ثبت ااحواالل رراا تعطیل کرددهه ااند
وو تو هرگز ااسم ندااشته اایی

پیش اازز آآنکه خاکسترمم رراا تحویلت ددهند
یاددتت باشد
 که اازز ماددررتت

خوشبخت تر بوددهه اایی.
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یشنبه اایی ددیر
"براایی اامیدررضا میرصیاف"

هر ررووزز
یشنبه ااست

ددرر نبوددِِ رریشه هایی من
چیزیی اازز شاخه هایی ززمستانن کم نم شودد

نه میوهه اایی
نه برگ

یا چیزیی اازز سیاهه کالغ
که بر ااستخواانن شسته یی بودداا

آآرراامم نشسته ست.

چیزیی کم نم شودد
نه ااسم

نه آآووااززیی.

هر ررووزز
یشنبه ااست

مثل جمعه هایی اایراانن
کانالل هایی برفک ت ووییِِ ماددرربزررگگ ااخمویم

که پستانهایش بویی ددعایی کمیل م ددااددند وو بهارر ناررنج
چقدرر ددختراانن سیاهپوششِِ برنامه یی کوددکانن
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چقدرر فیلمهایی بچه هایی یتیم وو ماددرراانن مرددهه
چقدرر ررااددیو ااسرااییل، صداایی آآمریا، “تالووتت آآیات اازز قرآآنن”

چقدرر حرفف کوپن، ررووغن جامد، جبهه، وو اامامم
وو پدرراانن خونآشامم

هر ررووزز
یشنبه ااست

مثل جمعه هایی اایراانن
خیالتانن ررااحت

من همه یی اامرااضم رراا ددرر چمداانهایی ززیاددیی آآووررددهه اامم ااینجا
تا البالیی هر ززخمم
خوننِِ تاززهه اایی باشد

نه تیغ 
یا گلوله اایی

گریه نم کنم
به خاطر نبوددنم ددرر ااووین

وو میانن ستاررهه هایی الستی ززیر برجهایی وولنج
وو الیی ددنداانهایی کثیف بسیج

وو آآلوددگ نودد وو هشت ددررصدیی هواایی ماندهه یی تهراانن

گریه نم کنم
من مهاجریی خیانتکاررمم

گاه به اامیدررضا میرصیاف فکر م کنم
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به تاوولهایی خیابانن ها اازز ررفت وو آآمد خوبب هایی که به خاکک ررفته ااند
به تابستانن هشتادد وو هشت

وو هرکس که گفت مرگگ بر ددیتاتورر
وو ااین

آآخرین شعرشش بودد
ددلم براایی خانه اامم تنگ نیست

من مهاجریی خیانتکاررمم
ددیوااررهایم رراا کشیدهه اامم

سقفم رراا ززددهه اامم
ددررمم رراا بسته اامم

تنها اازز پنجرهه اایی رروو به شرقق
فریادد م ززنم.
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ووااقعه

من رراا به پرندهه ها نزددی کن
به اابرها
آآسمانها
ستاررهه ها

وو خانه هایی که ددرر خوررشید م ساززند 

من کوددکک خاکسترمم
ددرر مشت آآتشها فشرددهه م شومم

بر شانه هایی ددررختانن سوگواارر م نشینم 
قطب نمایی تمام ااین سالهایم
جز ددوو چشم کورر بیابانن نبودد

با خضر گمشدهه اایی
که اازز پشت قدمهایی سوخته ااشش

چشمه هایی ددوودد م جوشید

من کوددکک خاکسترمم
اایمانن آآووررددهه اامم به بر بادد ررفتن

م خوااهم ددرر مشت آآتشها فشرددهه شومم
سردد بمانم 

نسوختن رراا ااثباتت کنم.
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ززمستانن

اانقالبب همیشه ددرر ززمستانن ااتفاقق م اافتد
چراا که برفف مخفیاهه خوبی ست براایی جمجمه ها

اانگشتها
وو صدااهایی که ددیر شنیدهه نم شوند.

وو برفف ززیباترین گلیمهایی سفیدشش رراا
براایی شمسه ها وو گلدسته ها وو آآبرااشهایی خونن کوددکانن تو

پهن م کند

اانقالبب همیشه ددرر ززمستانن ااتفاقق م اافتد
فریاددیی ددااشته باش خوااه م ووقت

نیزهه وواارر وو سردد وو مستقیم
مثل ااعضایی جوشش خوررددهه یی مجسمه هایی ددوولت

میله هایی ضخیم ااووین وو ررجایی شهر
ستاررهه اایی ددااشته باش خوااه م ووقت

ددرر آآنن باال
باالتر اازز باالها

جایی که لخته هایی خون باتومم وو گلوله وو ززنجیر
به ددنباله هایی فراارریی ااشش 

نخوااهند ررسید

اانقالبب همیشه ددرر ززمستانن ااتفاقق م اافتد
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ووقت که چمه ها به سنگها سوررااخخ م شوند
وو ررااهه هایی پر پیچ  ددرر هم لیز م خوررند

وو ددررهه هایی بی ررحم مثل پلنگهایی گرسنه یی پیر
به صید خوررشیدهایی رروو به ااحتضارر

ددهانن بازز م کنند 
وو ددرر کمین م نشینند

اانقالبب همیشه ددرر ززمستانن ااتفاقق م اافتد
ددرر ددوو گوشه یی چشمهاییِِ جواانن تو

که ددرر پنجاهه وو هفت
که ددرر هشتادد وو هشت

 که بازز ددرر سالهایی که م آآیند
 ددوو رربانن مورربب سیاهه

خوااهند خورردد.
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آآتشفشانن

آآتشفشانم
مذاابب

اابریی بی آآسمانن
بارریدهه اازز ززمین

ددررهایی که بازز نم شوند
مر به ددیوااررها

ررااهه هایی که نم ررووند
مر ددرر ظلماتت

من خضر بوددهه اامم
تشنه وو بی آآینه

حیاتت
با ااسندرر بودد

وو مرگگ جاوودداانه هم

حقیقت
کاسه اایی خال

که اازز نزددی ترین ررووددها بازز م گردددد.
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ررووززهایی کالغغ

ددرر ررووززهایی کالغغ 
گربه هایی نحیف بر ددیوااررهایی شسته نشسته ااند

قلوهه سنگها
سلولهایی مرغوبب خراابه هایند

ددرر ررووززهایی کالغغ
الشخوررها

قدیسان شدهه ااند
که اازز کنارر پنجرهه ها یی شهر

 مغروورراانه عبورر م کنند

با ااین همه
غصه نباید خورردد
خداایی ااگر باشد
سیبهایی گازز ززددهه 

بازز به شاخه ها آآوویزاانن م شوند
وو ستاررهه گان که میانن رراانهایمانن طلوعع کرددهه ااند 

به برگهایی شرمم آآگین اانجیر
پوشیدهه م گرددند

خداایی ااگر باشد
ددووباررهه اازز شیطانن
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فریب خوااهیم خورردد

ما عاشق کفاررهه اایم
پلهایی شسته رراا

به صرااطط هایی مستقیم ترجیح م ددهیم.

خداایی ااگر باشد 
م ددااند
که ززمین

با همه یی چاهه هایش
گسلهایش

آآتشفشانن هایش
طوفانن ها وو پس لرززهه هایش

 جهنم بی ررحم ست

خداایی ااگر باشد
بی ش پلنگ سنگدل ست

با پنجه اایی خونین
.بر گلوگاهه گنجش
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The Clock Hands
عقربه ها

م دداان که اازز خوددمم نم گویم:

خوررشید صفحه یی خاکک خوررددهه یی ساعت ست
با عقربه هایی گردداان اازز نورر

ووقت تارری م شویم
یعن ززمانن به نهایت خودد ررسیدهه ست

ددرر جایی که ددیر کهشان نیست 
براایی چشمهایی بی پل آآددمها
یا باززووهایی بی چرخخ آآسیابها

کهشان نیست
ددرر جایی که ززمانن به نهایت خودد ررسیدهه ست

وو خوررشید صفحه یی خاکک خوررددهه یی ساعت ست
با عقربه هایی گردداان اازز نورر

که م آآیند
که م اایستند 
که م ررووند

وو نم دداانیم
چراا همیشه ااین ددوو اانگشت بریدهه 
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خواابهایی کوتاهه ززمین رراا 
پیش اازز هر غرووبب

کوکک م کنند.
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ددشمن فصلها

حرفف 
ددوورر ااست

ررااهه 
ددوورر ااست

آآسمانن 
ددوورر تر

کس جز سایه هایی پشتِِ ددرر
تنها نماندهه ست

ددرر ااین خانه
ززمانن ااست که پیر م شودد

من 
با عبوررشش
اابلیس تر
وو عابریی

که با همه یی  فصلهایی ززمین ددرر جداالل بوددهه ست
حاال چونن پرندهه اایی ددرربدرر

  بزررگرااهه هایی غم اانگیز شهر رراا 
به ددنبالل جفت گمشدهه ااشش 

پیوسته چرخخ م ززند.
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شهر فرنگ براایی چشمهایت

حرفهایی ززیاددیی ززددهه اامم
ررااهه هایی ززیاددیی ررفته اامم

آآددمها ااصواات جزئ بوددهه ااند
که ررااحت فرااموشش گشته ااند

اابرها ددرر بارراانن ززنگ م ززنند
وو فرشتگانن 

با بالهایی ددررااززشانن
به سطح خاکک نم ررسند

من 
تنها نبوددمم

ساقه یی بنفش اازز ززمانن 
باالیی سرمم پیچیدهه بودد

هرچه م رروویید
نزددیتر م شدمم

به برگهایی  کشیدهه ااشش
م خوااستم

له اایی نورریی شومم
یا پرندهه اایی
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که سایه ااشش بر خاکک  نم اافتد
حاال سیاهچاله اایی شدهه اامم

که پرندگانن وو سایه هایشانن رراا
 فروو م بلعد

ددرر خوددشش ددفن م کند
 وو ددیر به کهشانن بازز پس نم ددهد.
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باغغ ووحش اایراان ااستخداامم ددرر ی آآگه

طاووووسس

به ی طاووووسس نیاززمندیم
که بیماررااننِِ کالفه یی رروواان بتواانند جهت ررفع عقدهه هایی عمیق شخص وو 

فرهنگ
پرهایی ررنگ ووااررنگش رراا کندهه وو ااوو رراا به ی جوجه ماشین تبدیل کنند

طاووووسس که مین ااینه؟ ووااهه ووااهه ووااهه!!!!

خرگوشش

به ی خرگوشش نیاززمندیم
تا ددرر صوررتت ااررتکابب کوچترین ااشتباهه

گوشهایش رراا بپیچانیم 
وو هویج ااشش رراا ددرر جایی ددیرشش فرووکنیم

ل ل حاج

به ی حاج ل ل شََل نیاززمندیم
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(جهت تحقیر وو مسخرهه یی مداامم وو ررعایت سنن ددیرینه یی فرهنگ )
ررووباهه

به ی ررووباهه مرددساالرر نیاززمندیم
که حرفهایی ررووشنفکراانه بزند

وو اازز "خاررجج" آآمدهه باشد
(ترجیحاًً با دداانستن فاررس شسته بسته وو لهجه اایی ددخترکش)

خوکک

به ی خوکک نیاززمندیم
که تنها خوررددنن ااشش حراامم باشد

(جونن)

گوررهه خر

به ی گوررهه خر نیاززمندیم
که ررااهه ررااهه هایش رراا جهت تزیین ددیوااررهایی ززنداانن 

(براایی جلوگیریی اازز خوددکش هایی ناش اازز کسالت)
ددرر ااختیاررمانن قراارر ددهد

ززرراافه

به ی ززرراافه یی آآرریایی نیاززمندیم
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که  گرددنن طویلش رراا باال بیردد
وو برگهاییِِ ددررخت "اازز ما بهتروونن" رراا حقنه کند

میمونن

به ی میمونن نیاززمندیم، همین
(مهم: فتوژژنی بوددنن نیمرخخ جهت وورروودد به عرصه یی سیاس اامریی ضروورریی 

ست)

خرسس

ِِ لش نیاززمندیم ِِ خرسس تن به ی
تا ددیراانن رراا به کارر وواا دداارردد

وو چرخخ سنگین ااقتصادد رراا با اایجادد ررعب وو ووحشت 
 اازز قحط وو توررمم ررووزز اافزوونن بچرخاند

(ززیاددهه خورریی وو گندهه گوززیی وو تجاووزز به حقوقق شهرووندیی االزاام ااست)

مارر

به ی مارر نیاززمندیم
که پالستی باشد

وو ملّّت رراا سر کارر بذاارردد

ااالغغ
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به ی ااالغغ سلطنت طلب نیاززمندیم
که خوااهانن حومت دداائم االعمرِِ ی اابله تمامم عیارر

بر شهرووندااننِِ نسبتاًً خواابب باشد
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ووصیت

لباسم رراا ددرر م آآووررمم
پوستم 
گوشتم

سایه اامم غیب م شودد

ااستخواانها ااما
همچنانن برجایند:

ااین باززماندگانن همیشه سفید...
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برددااشت ١۱

وو شب ااررووااحش رراا شماررهه م کند
با ااوورراادد تکراارریی

پشت به منظومه یی شمس ددرراازز م کشد
 ستاررهه اایی، ضربدرر

شهابی
عالمت تعجب 
وو سیاهه چاله اایی

نقطه یی پایان ااشش م شودد

چشمهایی براایی بستن م خوااهم
آآههایی براایی سوززااندنن همه یی ااین ااعراابب

ساددهه م نویسم
ساددهه بخواانن:

آآخرین شاعر شهرمانن خوددکش کردد.

ددستهایت رراا به من بدهه
تا با هم

البالیی ااین خطوطط
خاکسپارریی ااشش کنیم
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پرندهه وو من

ددیرووزز پرندهه اایی
ددرر جستجویی تکه اایی آآسمانن 

 به شیشه خورردد

بالهایی کوچش لرززید به میانن ددستهایم
ماددرریی شدمم که اازز بچه یی بیماررشش

پرستارریی کردد

اامرووزز
پرندهه وو من

ددووستانن خوبی شدهه اایم
پیش اازز آآنکه هر ددوویمانن 

پروواازز کنیم
ی به اابرها

وو ددیریی
به خاکک.
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عیدهایی که نم آآیند

بارر ااوول که تخم مرغغ ررنگ کرددمم
ماددررمم جواانن بودد

وو خندیدنن هنوزز یاددشش

ررووززیی هوااپیماها آآمدند
ددیواارر صوت شست

وو تخم مرغها هم
پس آآمدیم به جایی ددیر

ماندیم
وو همه یی تخم مرغها رراا جا گذااشتیم

(ددرر چمداانن ها جا نمیشدند)

اامرووزز ماددررمم با ددوو ددست چرووکیدهه ااشش
تخم مرغهایی ددررشت خاررج رراا

ررنگ م کند
ااینجا به آآنها ااگگ م گویند
به ززررددهه ها که سفیدند، ی

وو به سفیدهه ها که بی ررنگند، ااگگ وواایت

اامرووزز ززبانن ااوولل ما
ززبانن ددوومم ماست
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حاال تمامم پوسته ها وو اانگشتهایش ررنگ ااند
وو هیچ آآبی

له هایی اامسالل رراا
نخوااهد شُُست.
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غریبه اایی  که ددررووغغ نم گوید

کشیدهه تا کویر لوتت
خیمه هایی شن 
تنوررهایی بادد

وو تنت 
تکه آآهن ست آآخته

یا صومعه یی شهریی ددووررددست
با صلیبی اازز مومم 
که ددرر آآفتابب تموزز

چه م کند

تنت
غریبه اایی ست که ددررووغغ نم گوید 

گرچه تابستانن هم فصل ست
که فرااموشش م شودد
مسافر مهربان باشش 

که به یاددگارر نامه اایی اازز خوددشش
کنارر بالشتک گرمم م گذاارردد

وو ددرر رراا آآهسته 
م بنددد

وو محو م شودد.
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جبرنامه

برگها، ستاررهه گانند
ستاررهه گانن، ماهیانند

برگها
ماهیان

که اازز آآسمانن
م رریزند.

ززمین من!
تو ددرریایی خش بوددهه اایی

وو ما، شناگراان که ددست وو پایی مصنوع شانن رراا
به تُُنگهایی خال آآبب بخشیدهه ااند

ما 
ماهیان

که اازز آآسمانن
فروورریخته ااند.
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خطوطط رریز رراا همیشه بخواانید

ددیواانه 
عینک ندااشت

خطوطط رریز رراا ببیند

 اازز پشت بامم پرید

نوشته بوددند:
آآسفالت تاززهه! لطفاًً جایی ددیریی خوددکش کنید!
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شعریی براایی ددختریی که م خوااست...

ددووست ددااررمم
ددختریی باشم

ساددهه
با ی ززندگ ساددهه

مثال عصرها بعد اازز کارر
رروویی مبل کوچ

چیپس بخوررمم وو نوشابه یی گاززدداارر
کمدیی هایی مبتذلل تلویزیونن ررااتماشا کنم

قاهه قاهه بخندمم وو کیفورر شومم
براایم مهم نباشد سونام هایی ددیرووزز

چند هزاارر نفر رراا کشته ااند.

ددووست ددااررمم پایی تلفن
اازز سفرهایی کوتاهم به حومه هایی شهر بویم

اازز مرددهایی خوشش قیافه اایی که ددیدهه اامم
اازز تراافیهایی لعنت بزررگرااهه ها

اازز خانه هایی متوسط وو ی شل
 اازز ررنگهایی الکک 

اازز حرااجج هایی لباسس
اازز سم که ووغغ ووغش بند نم آآید

اازز بارراان که یریز م بارردد
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ددختریی باشم
ساددهه

با ی ززندگ ساددهه
خمیر ددنداانم سفید کنندهه باشد

پستانهایم رریز
پاشنه هایی کفشم سوززن

کتابب مورردد عالقه اامم آآررززووهایی بزررگگ
وو ددووست پسر خیال اامم

ستاررهه اایی معرووفف.

ددختریی باشم 
ساددهه

با ی ززندگ ساددهه
شعر ننویسم
فکر نکنم

ژژیژکک نخواانم
ددررووغهایی مصلحت بویم
وو ووقت که مست م شومم

  رروویی بلندترین میزهایی مهمان برقصم وو جیغ بزنم
وو هر شب پیش اازز خواابب

ززخمهایی بی شماررمم رراا 
مثل برگهایی ززررددیی  که ددرر کوچه ها رریخته ااند

فرااموشش کنم.
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سطل آآشغالل ااین یوتوپیا

سطل آآشغالل خانه یی ما
ددفتر ررسم پزش قانون ست
بایان کشاله هایی آآبی ررنگ

با ززخم ها وو کبوددیی ها وو خرااشهایشانن
وو چشمهایی باززماندهه اایی که هنوزز نم دداانند

چراا ددیر به ااختیارر بسته نم شوند

 من ااینجا حافظ محرمانه ترین حوااددثم
وو عکس پاسپوررت هر مرگگ رراا 
ززیر پل هایم ظاهر م کنم

به شما بویم
آآالتت قتاله یی ززیاددیی ددیدهه اا مم

مثال
تیرهایی خالصص

بطریی هایی شیشه اایی
باتومم هایی آآهن

مجرمین رراا هم شناسایی کرددهه اامم
سه علت مرگگ رراا تشخیص ددااددهه اامم

 مثال
تجاووزز
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یا تجاووزز
یا تجاووزز

جناززهه هایی ززغالل شدهه اایی رراا ددرر بیابانهایی ااطراافف پیداا کرددهه اامم
که پرندهه گانن ناشناس به تشییع شانن ررفته بوددند

کفنهایی پاررهه اایی که ددرر قبرهایی مخرووبه
یا

...
بعید نم بینم که ررووززیی سطل آآشغالل خانه یی ما

 ددااددگاهه الهه خوااهد شد
وو خداایی متعالل با آآنن کالهه گیس جو گندم مجعد وو چش کوچ چوبی ااشش

چندین بارر بر میز مرتفعش خوااهد کوفت:
سوتت رراا ررعایت کنید!

تو هم که شاهد قسم خوررددهه اایی بوددهه اایی
به هوشش باشش

تا حرفهایی ااین ززنن خانه دداارر 
به جایی ددیریی 

ددررزز نکند!
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به خوااهرمم

به ووقت اایراانن 
شب ااست

وو ااینجا صبح
فکر م کنم شاید چندین سر ددرر خیابانن

به ززمین کشیدهه م شوند
چندین ددهانن بازز وو بسته

اازز فشنگ ها
پر

من خائنم
مهاجرمم
ددووررمم

اازز وولیعصر وو کریمخانن وو هفت تیر 
وو هوااپیمایم سالیانن پیش 

ددرر لوسس آآنجلس سقوطط کرددهه ست

به ووقت اایراانن
شب ااست

وو ااینجا صبح
وو خوررشید باالیی سرمم شبیه آآنن نهنگ ست

که اانداامم طوالن ااشش بر برجهایی بلند تهراانن م ساید
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وو ززخم م شودد

ااینجا صبح
قطرهه خون ست 

که پیش اازز مرددنت
بر خاکک چیدهه بودد.
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شب هزاارر وو ددوومم

شهرززاادد منم
که هشداارر م ددهد

شاهزااددهه عاشق نخوااهد شد
غولها اازز ددرروونن چرااغهایی جاددوو فراارر م کنند

وو ددختراانن جوااننِِ گندمزاارر 
به جناقهایی سینه شانن

کالغهایی تجاووززِِ هزاارر وو ی شب رراا 
 ددرردد م کشند

شهرززاادد منم
که م ددااند
ااین پاییز

همه یی ااناررهایی ررسیدهه یی شهر 
به خوننِِ گرددننِِ بریدهه ااشش

شسته خوااهند شد
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حراامزااددهه

سالمم اایراانن
من ددختر حراامزااددهه یی تواامم

پدرراانم رراا م شناسم
ناصراالدین شاهه وو ملیجانش

وو ماددرراانم
ززنانن گیس بریدهه یی ااندرروون ها

من ددختر حراامزااددهه یی تواامم
آآنن ااررگگ بم 

که ددوو پایش ددرر ززلزله هایت فروو ررفته ست
همانن ززاایندهه ررووددیی

که ددیر
نم گذرردد

صدها سالل م شودد
وو ااین ااوولین نامه اایی ست که براایت نوشته اامم

م دداانم
پدررتت مرددهه ااست

وو ماددررتت بر سر بریدهه یی خوددشش
تاجج م ززند

پسرتت هم سربازز بوددهه ااست
وو شیمیایی آآبادداانن وو خرمشهر وو ااهواازز

م دداانم
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همیشه جنگهایت نبرددیی مقدسس بوددهه ااند
وو کتابهایی آآسمان ااتت

معجزااتت خداایانن کورریی که حرووفف بِِرِِیل* م دداانسته ااند
شاید براایی همین

تنها مرددگانند که م تواانند تارریخ تو رراا
ااددررااکک کنند

سالمم اایراانن
من ددختر حراامزااددهه یی تواامم

وو اامرووزز که حامله اامم
جنینم ددررخت نحیف ست

که هرگاهه به تجاووزز خوااهراانن کوچش فکر م کند
م لزرردد وو برگهایش

ززرردد م رریزند

سالمم اایراانن
من ددختر حراامزااددهه یی تو اامم

وو ددووست ددااررمم آآنقدرر صداایت کنم
تا بفهمند هنوزز هم ززندهه اایی

که ااگر نه
تنها چونن نداا
پس اازز مرگگ 

مشهورر خوااه شد.
رووفف نابینایا ح ل:  ری ب *
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هفت

هفت پرندهه گذشتند
وو هفت سالل گذشت
کس به ددنیا نیآمد

وو اازز ددنیا نرفت

تنها تو ماندهه اا یی
وو هفت النه یی خال ااتت
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ی اایراان که ددرر لس آآنجلس ززیادد فیلمفاررس م بیند ١۱

باوورر کنیم 
که آآمریا تخت خواابب سه نفرهه اایی ست

که نصرتت کریم رراا کم م آآوورردد
یا شاید تنگسیریی که بهرووزز ووثوق رراا

نم دداانم
شاید کاررگردداانش ااسپیل برگگ ااست 

وو مسعودد کیمیایی دداارردد پشت صحنه یی قیصر 
رریشش رراا کم پشت م کند

لطفاًً به ااین صحنه ززوومم فرمایید
به رراانهایی شهنازز تهراان میانن ددوودد سیارر نوچه پهلواانهایش

ماشاله! وو.....علیه
م دداانید

اازز ووقت که سینما گراانن شدهه ااست
فیلمفاررس ززیادد م بینم

وو ددااررمم مثل سوررااخخ معدهه یی قارروونن 
عمیق وو عمیق تر م شومم

ببخشید
که ی ااصفهان ددرر نیویوررکک نیستم

یا آآقایی هالو یی که به شهر فرنگتانن کوچچ کرددهه ست
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ااینجا، ددرر لس آآنجلسم
وو فکر م کنم ررااست ررااست گاووِِ کس ددیریی شدهه اامم

که ااسمش مش حسن هم نیست
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ی اایراان که ددرر لس آآنجلس ززیادد فیلمفاررس م بیند ٢۲

خسروو شیبایی ررفت
وو ااهورراا یزددیی هنوزز ااین ددوورر وو بر م پلد

نکند ووااقعاًً معجزهه یی هخامنش ددرر کارر ااست؟

وواایی خداایی من
ااگر تمام ااین پرندگانن منحوسس مرگگ
بر شانه یی سبزترین ددررختها بنشینند

به ززووددیی همه یی ددنیا «ددرر اامتداادد شب» م شودد
وو کنگراان هم ددرر ززندگ ووااقع ااشش معتادد

ببین عزیز من 
فنّّ ززااددهه هم مردد

وو تو فکر م کن که هنوزز شاخه یی نسترنن دداایی جانن رراا
ززیر خاککِِ باغچه اایی قدیم ددفن کرددهه ااند

آآخر چقدرر اازز مرحله پرت؟
ه برررِِهه ببین
ه برررهه ببین 
ه برررهه ببین

وو آآخرشش هم بو: وووویولنزجج *
لس آآنجلس ها همه کته کلّّه ااند*
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ررهه اایی ر ب   خیال نن  ززبا ه  ب د  ن وی  گ م جج=  ز ن ول  ووی *
کته کله= اابله به ززبانن خیال برررهه اایی
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ی اایراان که ددرر لس آآنجلس ززیادد فیلمفاررس م بیند ٣۳

ببین جیر جونن
خیل دداارریی تند میریی هااااااااااا

ررضا موتورریی تو تهروونش ااینقدرر سر نم بردد که تو
آآخرشش عین بهرووزز ووثوق نالوطیا یه کارردد م ززنن تو شممونن ُُوو

ال ااقل صحنه یی آآخرشش رروو خوبب باززیی کنیم 
ااینقد که همه شو گند ززددیم 

ددیه نمیانن ووااسه یه تیریپ ددیه ااستخدااممونن کنن

همین جا نیه دداارر
بیا ددستایی خونیمونو مثل صحنه هایی تخم فیلمایی بش بش

بمالیم رروو ااین ددیواارر گچیه
تو مرتض عقیل شو 

وو من بهمن مفید
ززاارر بزنیم: ننه! ننه! خداا پسرتو کشت! اایی نامردداایی نسناسس

بعد هم بزنیم کافه، عرقق خورریی
عشق فرووززاانن وو مین ژژووپش!
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ی اایراان که ددرر لس آآنجلس ززیادد فیلمفاررس م بیند ۴

پورریی بنایی که آآتش گردداانن رراام چرخانْْد
فرووززاانن لب ااستخر عشوهه الت م آآمد

وو ژژااله کریم فکر م کردد که ووحدتت 
عاشق ززن فرنگ شدهه ست

ماددررمم ماتی قرمزشش رراا اازز کیف بیروونن میآوورردد
وو میزدد به لبهایی که م خوااندند: خاطرخوااهه، م ددوونم...خاطرخوااهه

...
نه مل مطیع صداایش رراا م شنید وو نه فرددین

چراا که ی فرمانن بودد وو ددیریی پسر قارروونن
من هم نه قلدرر م پسندیدمم وو نه بچه سوسولل

پس چاررهه چه بودد؟
دداارریوشش ااقبال که ددرر «فریادد ززیر آآبب» خفه شد

وو ووثوق رراا هم ددرر «خاکک» تا گرددنن فروو کرددند ددرر گل
ماددرر بزررگم گفت

مردداامم مردداایی قدیی
گفتم: آآررهه، مثل ددااشش آآکل

…

مثل ااینکه کس اازز پشت ددوورربین م گفت 
مرجانن! عشق تو منو کشت!
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