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این شعر شماره ندارد

یواش ترکیدن توی چند دانه حباب
دوباره چرخیدن، با لباس ها در آب

لباسشویی را هی تکان تکان  خوردن
کش آمدن زیر ِ شورت و حوله و دامن

به زندگیت، به خانه، به آشپزخانه
به شوهرت سر ِ میز ِ شلوغ صبحانه ↓

نگاه می کنی و آب می رسد به َسَرت
دوباره برمی گردی به تخت با سرعت

■
بغل گرفتن یک مرد توی تاریکی
صدای خر خر آرام بعد نزدیکی

لباس پوشیدن بی سر و صدا در شب
دوباره برگشتن توی لحظه ها به عقب

به زندگیت، به تختت، به شوهرت در خواب
نگاه می کنی آرام و می روی ته آب

■

فقط فرو رفتن توی خواب ِ بعد از سکس
خطوط پاک شده در سفیدی ِ وایتکس
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دو

باران، کنار شیشه دو گلدان آهنی
تصویر ِمه گرفته، تو که غرق رفتنی

باران، صدای خط خطِی نامه های من
باران، صدای ِ هق هق ِ یک آدم آهنی

من در کنار شیشه فقط خواب می روم
تا واقعًا عبور کنی از شب ِ زنــی...

تا دست های مضطربت را یواشکی
از دست های یخ زده ی من جدا ُکنی
دارد صدای آخر این شعر می رسد

تو آخرین تصّور ِ... تو... خسته ی منی
ترمز، صدای ِ پرت شدن از خودم به »کی«؟

ترمز، صدای ِ جیغ ِ کمربند ِ ایمنی
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سه

مثل یک قّصه ی بدون هدف، وسط نقش های تو در تو
پرت می افتم از دو تا نیمه، این طرف »او«... و آن طرف تر »او«

چنگ می خورده زندگی ام به، چیزهایی که باورش سخت است
هی دویدن... و هی فرو رفتن، توی تردیدهام تا زانو

دفتر ِ مشق کهنه ای هستی، به خودم هم دروغ می گویی!!!
بّره ی مرده ای که می پرسم، گرگ کابوس های چوپان کو؟
پنجه های ِسیاه تیزم را، توی جیب ِ تو می کنم/ پنهان ↓

می شوی زیر تخت خواب ِ من، توی تصویر یک زن ِ ترسو
دفتری از وسط دو نصف شدم، با خطوطی که گم شده در هم

آدمی که فرو... فرو رفته، در دل ِنقش هاِی این جادو
مثل دو نقطه در تقابل هم، روی یک تخت زندگی کردیم

پنجه ی بّره ی حریص این سو!
هق هق ِ گرگ  پیر در آن سو!!
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چهار

شو، بر هم بزن تعادل را
...و مال من ب

ی سرم
بریز تو

قطره
قطره
الکل را

س
ی آدمی برعک

که هی سقوط کنم تو
ی بابُل!! را

ب، باغ ها
ت رو به عق

که رف
ش

ت یوا
ی موبلند داش

ش حوریه ا
که تو

س بلبل را !!
به برق می زد، آواز خی

ک دختر
ی ی

ص تو با تّکه ها
ی رق

برا
ت این »پل« را

که ختم کرده به خود سرنوش
منی که از ته، باال می آورم خود را

ی تقابل را«!!!
شم این »لحظه 

به گند می ک
ی

تویی که آن طرف ِ هیچگاه افتاد
ضاِح در کل را«!!

ی، این »افت
ت دار

و دوس
من و تو...

من... و تو...
ت

این انتظار بی معنی س
ش کن که به هم...

تال
منفجر کن این »پل« را!
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پنج

مثل سیگار نیمه خاموشی
زیر کفشی که بعد، با عجله

روی سّکو دویده سمت قطار
- »واگن چار؟«

: »بدو همین بغله!«

خوشی هی تکان تکان، خوردن
روی خط های تا ابد رفته

کوله ای که یواش پر شده است
توی هر روزهای این هفته

تکیه به صندلی سرد زدن
روی تصویر ساکت بیرون

َپرش فکرهای سردرگم
در صدای بلند تلویزیون

در سرش پخش می شود تصویر
دست های فشرده بر گوشش

ایستادن میان واگن ها
روی سیگار نیمه خاموشش

آخرین لحظه های خوبش را
از تکاپوی شهر در بردن

توِی خواِب عمیِق یک کوپه
خوشی هی تکان تکان خوردن

فکر یک جای واقعًا تازه
َپرش ذهن روی خّط زمان

هیجان توّقّف آخر
توی یک ایستگاه بی پایان

می زند از قطار بیرون... و
دیده انگار قباًل این جا را

روی سّکو هنوز سیگاری
می کشد آخرین نفس ها را
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ش
ش

ی این دوشنبه را
س ِغمزده 

سباند عک
چ

↓
ش را به من، به... را/ 

ت ِسرد ِخود
سباند دس

چ
شید

ش، بعد سرک
ی ِخود

ت تو
س

ش
ت ن

راح
ی شیــــرانبه را

لیوانِ دل به هم زده 
ط...

ی که هی فق
ک عمر جمع شد ته ِبطر

ی
شو تا چوب پنبه را...

ک عمر منتظر ب
ی

ی ِمحو... زن که تمام ِ دوشنبه ها
بطر

هی سعی... سعی کرد که این چوب پنبه را...

ی!!
این موج می رسد که به ساحل جدا شو

س آور ِخدا
کــه می خورد بــه بــودن ِیــأ

ســتنی
ی ِعبــور دوتا چوب ِب

در لحظــه 
ی ِســقوط شــده در میــان ِآب

ایــن بطر
ت

ســته اســ
ی ِخ

ی ِتنها
ی ِمچاله 

آلــوده 
شــگی

ایــن راه می رســد بــه عبــوِر همی
ایــن راه می رســد به عبــور از درون ِخود

↓
ی 

لیــوان ِگیــج ِآب، دو خــواب آور ِقو
ی فرشــته ها[

صدا
ِس 

ک ِتلخ و خی
]موزی

ســتنی
زن می رســد بــه مــرز ِجهان ِشک

↓
یِ خواب 

ک خدا
ی ی

یِ یخ زده 
ت ها

از دس
ت[

سته اس
ت ب

]این راه، چند قرن ِتمام اس
شــگی

ی ِتیــره و کــور ِهمی
از نقطه هــا

این راه می رســد بــه... ]تقال تمام شــد![
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دوازده

]و چند میله، دوشنبه، دوشاخه گل، کمپوت[
کسی سراغ من آمد درون این َهَپروت
صدای پاش می آید از آن طرف انگار
کسی سرم را با درد، می زند به فلوت

و ناشیانه به این سطر می رسد کم کم
صدای دوستت دارم

صدای نفس کشیدن با ترس
بعد سکوت

به قلب سنگی دیوار می کند شلیک
فشنگ کاغذی!!! و بوی احمق باروت

تالش می کند انگار تا عوض بکند
که مشت می زند اّما به دختری که سقوط...

.

.

.

می افتم از باال روی گریه های زمین
یواش می روم از هوش که کسی هی سووووت...

- »نزن به پنجره اینجور نصفه شب لطفًا
بیا بخواب تو هم پیش من در این تابوت

بغل بگیر مرا از صدای هق هق هام«
صدای حرکت افعال گیج و نامربوط

صدای شعر که یک عمر منتظر... ُمرده
صدای گریه که پیچیده البه الی خطــــوط
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نُه

انگشت های مضطربش را یکی به در ↓
انگار می زند به من ِخسته/ خسته تر ↓

باران ِبی دلیل ِسه ِبعد ِنیمه شب
از دست های ِیخ زده ی ِمرد ِ رهگذر

یک پالتوی بدون بدن، کفش بی رمق
یک جفت چشم خیس که برگشته از سفر ↓

امشب کنار پنجره ام ایستاده است
- »الهام! می شود که دوباره... فقط... اگر...«

■
باید بلند شد... و دو تا چای داغ ریخت

باید نشست و دوخت دو تا رختخواب پر
باید... دوباره نامه... دوباره قرار... شعر...

باید امید بست به این مرد مختصر
                                        باید... 

ــد[ ــه ام درد می کن ــام  حافظ ]تم
باید...

]دوچای سرد، دو تا قرص بی اثر[
■

آرام توی زندگی اش گریه می کند
کبریت می زند به خودش... و به مردِ »تر«
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ده

هر شب پل هوایی غمگینی، خواب مرا کنار تو می بیند
هر شب سقوط می کنم از دستش، بر کوچه های یخزده ی مشهد
هر شب مرور می کنم از آخر، تصویر های زندگی ام را... و ↓

تحمیل می شوم به خودم هربار، در تّکه های یک بدن مرتد
یک مشت قرص بی اثر اعصاب، یک تختخواب دلهره و کابوس
ترس از وقوع حادثه ای مرموز، با احتمال نسبی صد در صد!!!

من را بلند می کند از دنیا، هر شب صدای تلخ و پریشانی
هی فحش می دهد که: برو احمق!!! هی داد می زند 

که... 
که تو... 

باید...
هل می دهد مرا به شبی تاریک، هل می دهد مرا به ته ِدنیا

مثل جنازه ای که هراس آلود از مرزهای مردگی اش هی رد ↓
می شد زنی که شکل خود من بود، با چشم های قهوه ای روشن

با نذرهای کوچک خوشبختی، با ترس های ساده ی بیش از حد
باال می آورم همه ی خود را، روی وجود مسخره ی این پل

که بودنش درون خودم یک عمر، حال مرا فقط به... به هم می زد
باال می آورم بدن خود را، از پله های یخ زده ی این پل

لبخند می زنم به خودم... و بعد
تقدیم می شوم به شب مشهد
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یازده

» مفعول و فاعالت و مفاعیل و فاعلن
این شعر را ادامه نده، عاشقم نکن!«1

مثل صدای مضطرب و تلخ بیت قبل
مثل عبور گنِگ کسی از میان دود

تو آمدی که سعی کنم عاشقم شوی
با شعرهای گیج و دو پلِک تِر حسود ↓

که وقت بوسه، وقِت... خودش را مچاله کرد
از من گرفت عکس قشنگ تو را چه زود

حاال نشسته ام وسط خوابی از خودم
حاال نشسته ام وسط دختری کبود ↓

که ژاکتش درون تنش غرق می شود
از ضربه های ممتد باران که هی فرود ↓

آمد... و مشق های مرا خط زد و گذشت
آن مرد رفته بود...

و...
آن مرد رفته بود...

1- سید مهدی موسوی

25
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سیــــــــزده

سبزی ِ تازه شسته شده توی یک سبد
بوی برنج دم نکشیده که تا ابد ↓

پر کرده است هر َتَرک و درز خانه را
قد می کشند بعد دو تا دانه ی جدا ↓
در قاشق فشرده شده توی مشت من
آرام می خورد نفس ِ تو به پشت من

زل می زنی به دست من و کارد ِ روی میز
به دسته های کوچک سبزی که ریز... ریز...

■
زل می زنی به دست خودت توی خون ِ داغ
به »بغض بیست ساله ی من« گوشه ی اتاق

به صورت ِکبود شده بین گریه هام
به نفرت ِبزرگ شده در ته ِصدام

با دست می کشی بدنت را کمی جلو
پاشیده است به همه جا خون، تلو... تلو... ↓

می افتی از کنار اُپن طاقباز، بعد ↓
کبریت می زنم به سر ِشیر ِگاز، بعد...

■

سیگار نیم سوخته ی شعله ور شدن
به شیشه ی مقابل خود خیره تر شدن

دائم نگاه کردن ِاز پشت پنجره
به باز پاک کردن ِگریه... عدس... تره

یک شب صدای »گریه ی بعد از صدای خون«
خیره شدن به عکس ِکسی در ته ِجنون

به دود و دودتر شدنش چشم دوختن
مثل صدای ُِگرُگر ِ یک خانه سوختن



 2829

چهارده

الهام ِ بّچگیت فقط عکس مرده ای ست
که مثل درد... مثل خود درد می گریست

آن آدم مچاله شده زیر روسریت
حاال سؤال می کند: این بّچه مال کیست؟

توی شناسنامه چرا گریه می کند؟
اسم ِ فقط دو بخشی تنهای توی لیست

گهواره ای که صبر نکرد از فرشته ها
یک عمــــر می کشـــــید مرا به »زنی« که نیست

یک عمر!! دزدکی وسط شعر های کی!؟
تنها نفس کشیدن ِ از روی ساد ِ...

ایست!!!
دارد فرارمی کند از عکس آینه

با دست های خونی یک سادو-مازوخیست

از زیر تخت، آلبوم من...
نه! خیال بود

الهام بّچگیم فقط عکس کهنه ای ست 

ــش  ــی از دو گرای ــم )Sadomasochism(: ترکیب سادومازوخیس
ــق ایجاد و  ــب لّذت از طری ــم. میل به کس ــم و مازوخیس سادیس
ــان. در حالت  ــورت تقریبًا هم زم ــرش درد و آزار به ص ــز پذی نی
اصطالحی به هر نوع عمل و یا کنشی می گویند که مرتبط باشد 

بر ایجاد لّذت از طریق درد در خود و یا دیگری.
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پانزده

»زن«
از تختخواب غمزده ی کوچکی که در
رؤیای ِخیس ِمضطرب ِعاشق ِپسر ↓

دارم/ تمام عمر به تو نامه می دهم
- »من را برای خواب، از این لعنتی بخر«

»راوی 1«
کابوس پشت پنجره یک مرد واقعی ست
با چشم های خیس ِ تو و قلب یک نفر ↓

که توی فکرهای کثیفت نشسته است
که توی نامه هات فرو رفته تا کمر

»راوی 2«
مردی که نقش اّول این شعر بوده است

بیست و سه روز پیش از این خانه بی خبر ↓
برگشته است توی رمان تخیُّلیش
این هم بلیط و نامه و اسناد معتبر

و آن زنی که مصرع بعدی نشسته است...

»زن«
برگشت می خورم به خودم، به دو چشم تر ↓

که مانده است توی اتاقی که خواب توست
که مانده ام... و بی تو در این تخت بی فنر...
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هشت

صدای باد و سکوِت تو، بریده بود امانش را
دو بسته نذر... و یک قرآن، زن و شب و چمدانش را↓ 

بگیر/ دست ِکسی را که، فقط مسافر غمگینی ست
که توی صحن تو گم کرده است خود و زمان و مکانش را

کنار پنجره ای که نیست چهار سال گره خورده
درون بغض حقیری که... که...

بسته است زبانش را
بلند می شود از خوابت... و شکل تازه ای از هرگز

گرفته است/ سکوت تو/ گرفته است جهانش را
گرفت چادر خیسش را... و روی بی کسی اش سر کرد
بلند شد برود از تو، که خسته بود و توانش را ↓

گرفت راه/ خودش را زن... و ساک گم شده اش را برد
به کوچه ای عوضی در شهر، که هیچ وقت نشانش را... 

33
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شانزده

نشسته ای وسط این چهار دیواری
میان این همه کابوِس تلخ، بیداری!

بلند می شوی از عکس های غمگینت
که جسم گیج خودت را به کوچه بسپاری

]عبور ناشی باد از اتاق سرد هتل[
دوباره صحنه ی اّول... و فیلم برداری ↓

شروع می شود ازتخت ِ تو، تشّنج هات
شروع می شوی از این جنون ادواری1 
و زندگیت فقط نامه های ترسویی ست

برای سوختن ِتوی زیر سیگاری
]صدای بستن غمگین در به روی خودت

صدای کات... و صدای ِ...[
- »ببین تو تب داری!

بیا بخواب... وهی زل نزن تمام ِ عمر
به من... به من... و به این نقش های تکراری«

]عبور خسته ی باد از کنار قلبی که
یواش خم شده ای از جلوت برداری[

1-در لغت انگلیس��ي با نام / Exorcison و يا / Amnesia , Iusanit به 
کار مي رود . در لغت فارسي به معني ديوانگي است. جنون ممکن است 
دائمی يا ادواری باشد جنون دائمی آن است که شخص پیوسته مجنون 
باشد يعنی هیچگاه حال جنون از او زائل نشود، بعکس جنون ادواری که 

گاه عارض می شود و گاه زائل گشته مجنون افاقه پیدا می کند.
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دوازده

توی یک ساک خیس سرگردان، رفتنت می شود به تو تلقین
مثل بیست و سه پّله ی متروک، که تو را می برد فقط پایین

مثل غمگین ترین صدای خودت رو به مردی که عاشقش بودی
مثل مردی که عاشقت بوده، در صدایی شکسته و غمگین

بسته شد آن دری که باز شده، رو به یک اعتماد خواب آلود
بسته شد، توی وحشتت پیچید، این صدا مثل موج یک نفرین

من... و تو؟ ما؟! دو اسم سرگردان، گوشه ی روزهای معمولی
»تو« نشستن درون تنهاییت، »من« گذشتن... و حرکت ماشین
این طرف هق هق ِ زنی درمن، ابر غم پشت شیشه ی اتوبوس

آن طرف یک کویر دلتنگی، زخم های همیشگی ِزمین
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هیجده

- »سیگار می کشم که... «
: »فقط سرفه می کنی!«

سیگار می کشی وسط گریه ی زنی
که سال هاِی ساِل سیاه است مرده است

که سال هاِی ساِل سیاه است...
- »با منی؟«

]زل می زنی به عکس خودت توی آینه[
: »آره نگاه می کنی، اّما چه دیدنی؟!!«

]تصویر محو، از زن و دود و فرشته ها[
از سرفه های مضطرب آدم آهنی ↓

دارد صدای جیغ کسی پخش می شود
داری فرار می کنی از لّکه ی منی

داری فرشته های کوچولووی خسته را
با قرص های زردتری گول می زنی

از تختخواب روی خودت پرت می شوی
توی اتاق، گریه ی غمگین ِ یک جنیـ... ↓

نه! غیر واقعی ست...
نه! این خواب تلخ را

با لّکه های قرمز خون پاک می کنی 
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بیست

دارد پناه می برد از من به خستگیش
دارد فرار می کند از چشم های من

زیر پتوی گم شده اش خواب می رود
زیر حواس ِ... پرت شدم از تو واقعًا

تو می زنی به گیجی این تخت خواب را
: »ُخب لعنتی به سقف فقط زل نزن!«

 نزن ↓
به تّکه تّکه عکس عروسیم روی میز

دارم پناه می برم از گریه ات شدن
دارم حسود... می روی از خواب من به کی؟

داری فرار می کنی از... از... به یک بدن؟
دارد درون بغض کمد پخش می شود

بوی لباس زیر سیاه و سفید زن
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بیست و سوم

و صبح ِسرد ِسیاه ِسقوط ِدنیا را...
بگیر در بغلت بّچه موش تنها را

مرا به هم بزن از خواب لعنتِی زنی
که صبر می کند این روزها و شب ها را
که بعد می رسی و روی میز می چینم

پنیر و بوسه و نان و تو و مرّبا را
که بعد می رسی و مثل مرد رؤیاهام ↓

مرا بغل بکن این بّچه موش تنها را
مرا بغل بکن از دختری که می ترسم

که دست گرم تو را زیر نم نم ِبارا...
چه بیست و سّوم شادی ست صبح فروردین

خدای پیر ِ حسوِد ... نگاه کن ما را!
.
 .
.

نگاه سرد کسی روی صورتم پاشید
و بعد هی به عقب هی کشاند دنیا را ↓
به صبح تلخ ِ... مرا توی استکان ُتف کرد
و بعد مرده ی یک موش خیس ِتنها را...
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دراز کشیدی
روی صبح

روی صدای ریش تراش برقی
روی صدای ُشرُشر دوش
روی از تخت بیرون آمدن
بعد از »خداحافظ عزیزم«
فشار دادن دکمه ی موبایل

آرام
■

دراز کشیدی
روی بعد از ظهر

روی خیسی لباس زیر
بعد از سکس

یواشکی
گریه کردن توی دستشویی
»sinema afrigha« پاک کردن

از sms های صبح
فشار دادن تیوپ کرم

آرام
آرام

■

دراز کشیدی
روی غروب

روی خشکی پوست دست هات
بعد از ته گرفتن قورمه  سبزی

پاک کردن آرایش
قبل از باز شدن در پارکینگ

فشار دادن لباس ها توی کمد
تند

■

دراز کشیدی روی شب
روی قرص سردرد

روی خاموش کردن موبایل
یواشکی

اسپری زدن به موها
قبل از رسیدن به تخت
چشم ها را فشار دادن

بعد، پلک زدن
تند 
تند
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بیست و چهار

درون تاریکی زل زدی به آن ور ِتخت
به زندگی ِ تو چسبیده یک تن ِسرسخت

به ُخر ُخر ِمردی زیر یک پتوی کُلفت
به شوهری خوشبخت... آه واقعًا خوشبخت!

نگاه می کنی و بعد می روی بیرون
و مانده بر بالش چند تار ِموی لخت

■
قدم زدن در امشب در آشپزخانه

تکان تکان خوردن، روی سطح ِلیوان ِ ↓
همیشگیت که حاال فقط پر از قرص است

]میان هق هِق خود روی صندلیش نشست
نگاه کرد به تصویر مات روی کمد
درون لیوان، آرام قرص ها حل شد[

جدا شدن از گرمای یک تن ِسرسخت
و بعد دور شدن، از صدای خسته ی تخت

یواش افتادن توی آشپزخانه 
و حرکت ِآرام ِباد ِصبح الی درخت

 46



 4849

بیست و پنج

مثل یک بّچه که نمی افتد
مثل در »تو« به گریه افتادن
توی یک زندگی ِخواب آلود
تکیه به... واقعًا به »تو« دادن

روی یک تخت مشترک بودن
توی کابوس های یک نفره

گریه در دست های دوووور ِکسی
صبح یک بالش ِدوباره تر ِ...

ُعق زدن توی ِ/ زیرپوشت به ↓
سبد رخت ها اضافه شده

دختری بعد ِ پا شدن از »تو«
چند ماه است بدقیافه شده

َوَرم زندگی ِ یک »من« که
وسط گریه هام خوابیده

دست هایِی حریص و یخ کرده
به تن لعنتیم چسبیده

مثل سنگینی ِتکان خوردن
در اتاقی پر از همیشه »خودم«
تّکه هی تّکه زندگی کرده ست
بّچه ای گیج، گوشه ی کمدم

فکر هی می کنم به وانی که
ِهق ِهقم را درون خود

خور
د
ه
■

- »حالشون خوبه آقای ِدکتر؟«
»خانمت خوبه،

بّچه...

ُخب...
.
.
.

ُمرده«
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بیست و شش

دستی می آید توو

ناگهان جمع می شود آرام
وسط حلقه ی منّظم خود
کرم خاکستریِ بی حرکت
توی سوراخ ِانتهای کمد

بی تفاوت به هرکس و هرجا

حلقه ی بسته ای به ُدور ِخود
ابتدایی در انتهای بدن

در مداری به وسعت یک ُدور
چشم ها را یواش چرخاندن

حّد ِباالی ِفهمش از دنیا

کرم خاکستریِ بی حرکت
توی ِسوراخ ِواقعًا تاریک

زل زدن به هجوم سر سخت ِ ↓
نور از درز کوچک ِباریک

که فقط آمده به داخل تا ↓
همه چیز را به هم بریزد

به تو بفهماند
یک روز

دستی می آید توو
لَِهت کند
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دوازده

با کیسه های نایلونی ِکوچِک خرید
از پّله ها دوباره َعرق کرده می رسی

یک گوشه جمع می شوی آرام روی مبل
الی پتوت، در دل ِیک شکل ِهندسی

اخبار ِغیر ِمرتبِط کّل ِهفته را
در گوش هات تند فرو می کند کسی

درخواست هات روی زمین پخش می شود
این بار هم جواب، همان: »تحت بررسی«...

نذر و نیاز و گریه و یک عمر انتظار
چسبیده ای به هر هیجان ِمقّدسی

حّتی هنوز منتظری تا بیاید از
پشِت سه سال غیب شدن در مرّخصی

■

همه چیز بهتر از آن است که تصّور می کردم
نه کیسه زباله ای هست

نه خرید هفتگی
نه پّله ها

تنها چیزی که باید از آن باال رفت
همین تخته سنگ است

در این زمین غیرهندسی
جایی برای ِکز کردن نیست

همه چیز عالی ست!
خانه ی درختی!!

مزرعه ی کوچک!!!
فقط بعضی وقت ها که روی زمین نشسته ام

به خودم می آیم
می بینم

روی ماسه ها با انگشت نوشته شده
خوبی »مصی؟«
مثل همین االن
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بیست و هشت

با احترام به پاییز اخوان

نشسته ام اینجا
شهر سرد و نمناک است

»با سکوت پاک غمناکش«
به حرکت یکریز باد الی درخت

و حرکت خودکار روی کاغذ کاهی
و حرکت باران روی سطح شیشه زل زده ام

»آسمانش را
گرفته تنگ درآغوش

ابر«

نشسته ام توی لباس راحتی ام
مشهد

دوباره پاییز است
اتاقم، از

صدای ِکشدار ِزنگ ِمدرسه ها
صدای ِپچ پچ ِ»الله«1 در آشپزخانه

و سرفه های پس از پک زدن به سیگارم
دوباره لبریز است

»جامه اش شوالی عریانی«
به عکس ِخیسم با

سبیل و موی ِسپید
که سرنوشت من شده تا همیشه

زل زده ام
»داستان از میوه های ِسر به گردون سای ِاینک خفته در تابوت 

ِپست ِخاک می گوید«

1 : الله نام دختر اخوان ثالث متولد 1333 متوفی 26 شهريور 1353 
بر اثر سقوط در رودخانه جلوی سد کرج
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بیست و نُه

ـُر، از آشپزخانه صدای ِزودپز ِپ
صدای تلویزیون از آپارتمان ِکنار

صدای ِسوت زدن توی راه پّله ی پشت
زباله های تری توی ِظرف های ناهار

صدای تلویزیون توی آشپزخانه
صدای ِزودپز از راه پّله ی عقبی

صدای ِسوت زدن در آپارتمان کنار
کشیدن جارو توی گریه ای عصبی

صدای جیغ زدن توی آشپزخانه
صدای افتادن توی راه پّله ی پشت

صدای سوت زدن توی داغی ِزودپز
به خنده افتادن توی اشک های درشت

کشیده می شود
روی پّله ها

کیسه ی زباله را می گذارد کنار جوب
خیره می شود

به پنجره ی آپارتمان ِ کناری

تهّوع مزمن زیر چادِر رنگی
تکان ِ بّچه ی غمگین ِغیر ِقانونی

به گریه افتادن... و لگد زدن محکم
به بّچه گربه ی بدبخت ِداخل ِ گونی
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نُه هزار و پنجاه و هشت

مثِل ُسر خوردِن زنی غمگین
توی ِتاریکی ِشبی برفی

پرت می افتم از سکوت ِتو و...
بین ِما نیست واقعًا حرفی

 
توی سرگیجه های بعد از سکس

به ردیف درخت ها خوردن
زیر یک روسری ِباز شده

بغض، این حرف ِسخت را خوردن

گم شدن توی ِکوچه هایی لیز
رد شدن از صدای ِماشین ها

تابلـــویی در ابتدای راه
که نشان داده است پایین را

مثل ُسر خوردن ِ زنی درشب
توی ِتاریکی ِدرون ِخودت

گریه ات تــوی ِباد می پیچد
شهر مـی خوابد از تو با سرعت

مثل ِبلوار ِخسته ای که تو را
می کند/ توی ِزندگی فریاد

دورتر می شوی یواش، یواش
توی ِدلتنگی ِ»وکیل آباد«1

1: نام بلواری در مشهد
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سی

]جنازه ای وسط کوچه های تکراری[
■

زبان ُمثله شده توی زیر سیگاری
اتاق ِ پر شده از رّد ِ پای ِخونی تو

صداِی جیغ زدن در سکوت ِ انباری
نگاه خیره ی تو به من و طناب و تیغ
و درد گیجی که توی سینه ات داری

بریدن کلماتت میان لرزش و خون
]تشّنج عصبی، اختالل ِ گفتاری[
نگاه ِ خیره به رّد ِ طناب روی تنت

و دست و پا زدنت بین خواب و بیداری
■

صدای رد شدن آمبوالنس از کوچه
و گریه ی مردی پشت ِ وانت ِ باری
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سی و دو

توِی آغوِش شعرهاِی خودت
زنده بودی میان قافیه ها

در بهشت همیشه گم شده ات1
بی صدا داد می زدی که:

-چرااااااااااااااااا؟

یک چرا مثل دسِت سرِد تبر
که به جان درخت افتاده

یک چرای لجوج مثل خودت
که تو را نصفه شب تکان داده

ادبّیات مثل نّجاری
دائمًا در خودش بـ/کارت برد

بین لبخندهای معصومش
تک درخت تو را به غارت برد

در بهشت خیالی ات جنگل ↓
بغلت می کند دوباره یواش

یک درخت قوی تر و سرسبز
دعوتت می کند که:

»با من باش«

بین هی ماندن و نماندن تو
دست های درخت با اندوه

دست های تو را گرفت و جدا ↓
کردت از فکر خنده دار شکوه !!!!!

در بهشت قشنِگ واقعیـ/ت
زل زدی به دریچه ای مسدود

بی صدا داد می زدی که چرا
»ادبّیات میخ و چکش بود« 2

حماسی  منظومه ای  نام  گمشده  بهشت   :1
بريتانیا.  هفدهمی  قرن  شاعر  میلتون  جان  از 
در ده جلد چاپ  بار در سال 1667  نخستین 
شده اما چاپ دوم و بعدی آن به تقلید از انه ايد 

اثر ويرژيل در دوازده جلد بیرون آمد.
2: سید مهدی موسوی
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سی و سه

- »امام زاده... آقا... قا... اِما... اِما... زاده؟
]پراید گیج به سرعت به راه افتاده[

زنی که روسری اش را گره زده به مرد
چطـور جامانده روی بغض این جاده

: »یواش... حال ِ مُن بد... یواش تر... دارم
]صدای ترمز ِغمگین، صدای ِفریاد ِ...
صدای ِ پر زدن ِخیس ِبّچه گنجشکی

که می پرد به جلو برخالف ِاین باد ِ...[
■

»حضور ِمحترم ِآدمی که جا مانده
اگر هنـوز »منی« خاطر ِ شما مانده

زمان: دوساعت بعد ِسه شنبه ی قبلی
مکان: مچاله ترین مسجد سما...«

مانده ↓
دو بسته شمع فقط از زنی که مّدت هاست

کنار صحن ِ تو در حسرِت شفا مانده
■

نگاه کرد به شش پاکتی که شش سال است
در انتظار ِ رسیدن به...

سال ها مانده
نگاه کرد به یک روسری ِ سرگردان

که روی ِتابلـوِی احتیـاط جا مانـده
■

نشسته منتظر هیچ، روی سّجاده
کجا فرار کند آدمی که افتاده ↓

درون ِ چاه ِخودش از تمام ِحسرت ها
کجا فرار کند از خودش در این جاده؟

نشسته است فقط توی ِکوره راهِ خودش
و به صدای اذانی که نیست دل داده

نشسته گریه کند سمت ِحرکت ماشین
- »امام زاده... آقا... قا... اِما... اِما... زاده؟«

■
دری که بسته نبوده، دری که وامانده
پرنده ای که تمامِی سال را مانده ↓

کنار ِ بی کسی ِ مرد ِ بی سرانجامی
که از زمین و زمان ِ خودش جدا مانده

که یک اشاره ی غمگین به آخر ِ راه است
»امام زاده کجا رفته؟... ُکـ... کجا مانده؟«
پرنده ای که فقط پر کشیده از این شعر

که توِی جیک... فقط جیک... جیک... جا مانده1

1- اش��اره ای به جمله ی آس��تانه و پايان بندی رمان »سالخ خانه ی شماره ی پنج« اثر 
مشهور کورت ونه گات، که از مهمترين رمانهای پست مدرن جهان محسوب می شود
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سی و چهار

نشسته ای که تو را یک مالفه گریه کنم
نشسته ای که تو را... مشت می زنی به عدم

تو زل زدی به دو تا نقطه ی مچاله شده
دو خّط گیج که با گریه می رسند به هم

تو زل زدی به همین سنِگ خیس...
یک عمر است ↓

نشسته ای سر یک گوِر خالی از آدم
من ِکالفه ی بی اعتماد ِ پوک ِگیج

تمام زندگی ام/ مسخره ست/ این همه کم ↓
نبود قبل ِتو را عاشقانه گندیدن

و هی خالصه شدن توی هی دو قطره ی سم
که می چکید به اعصاب خسته ی چشمم

دو جام تلخ که باید...
دوباره گریه کنم
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سی و پنج

]پالن اّول، یک خانه ی بدون چراغ[
دوتا گلیم سیاه و سفید توی اتاق

شروع! حرکت یک دوربین به سمت صدا
- »خطوطتون که به هم می رسند این باال...

درست گوش بده، انتخاب ِآَخِرته
تمام زندگی تو االن روو این خّطه

نگاه کن یعنی...«
: »میرسه؟ تو رو به خدا؟«

]سکوت، اخم[
- » نوشته! خودت ببین... اینجا...«

■
]پالن دو، بعد ازظهر، داخلی، تلفن[

صداِی خرت... و خرت جویدن ِ ناخن
: »حمید! گفت که من دیگه آخر راهم«

- »هنوز فرصت داری!«

ولی نمی خواهم
که باید از همه چیز و همه َکَسم بُبرم

: »حمید بی تو چه جوری...«
]و حرکتی مبهم[

]صدای Bib[ اس.ام.اس باز می شود آرام
»4daghigheye dige dame daram Elham!«

: »تموم دنیا رو می شدش تحّمل کرد
اگه تو رو می شد داشت بعد ِ این همه درد«

]صدای Noise وسط ِ »حال ِ من بده عسلم«[
-  »برو بخواب عزیزم«...

و بوسه ای محکم
■

]پالن آخر، شب، خارجی، صدای ِ باد[
: »خودش بهم اس.ام .اس داده بود داره می یاد!«
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سی و شش

و باد روسری اش را عقب... عقب تر برد
و دست ِخیس ِمرا الِی موِی دختر برد

که چشم هاِی َتَرش توی آینه زل زد
که این نگاه -خدا!- طاقت ِ مرا سر برد

میان ِصندلی ِخسته ی جلو افتاد
چراغ ِگیج مرا... گم شد و... به آن ور برد ↓

به سمت ِپیرهنی که...
- »چقــدر آرومــی!«

که بوِی تنِد عرق، تلخ و گیجی آور!! برد ↓
مرا به دورترین ماجرای ِاین تونل

که هی زیــــاد...
]بغل کردمش[
و آخر... برد ↓

به قطره، قطره... صدای ِتحّرک ماشین
میان ِباد مرا هی عقب... عقب تر برد
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دوازده

این متن
در مستطیل اّتفاق می افتد

در فاصله ی  156 سانتی متری از سطح زمین
■

کادر1
به تاریکی خیره شدی

به تصویر سینمایی یک روشنفکر در نمای سکسی
به تصویر سینمایی تشک یک نفره

با گودی بدنی چاق روی مالفه ها
و چند دستمال کاغذی مچاله شده

کادر2
چشم هات به تاریکی عادت می کند

تصویر سینمایی نور روی صفحه ی موبایل
sms یواشکی خواندن

silent توِی یک گوشی ِ همیشه

کادر3
توِی تاریکی حرکت می کنی

تصویر سینمایی یک روشنفکر جلوی کابینت
تصویر سینمایی یک روشنفکر با دستکش های سبز

تصویر سینمایی الیه ی نازک خاک
روی ِ جلِد کتاب

کادر4
چراغ ها روشن می شود

چشم هات را می بندی و بازمی کنی
در شبح تصاویر

زنی چاق را می بینی
در حال فین  کردن توِی دستماِل کاغذی

از سینما می زنی بیرون
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سی و هشت

در تنّفس های ِکشدار ِهمه
توِی خواب ِ ظهر ِ تابستانی ِ ↓

زیِر باد ِگرم ِ پنکه در اتاق
فکِر در رفتن به تو هر ثانیه

غلت هی خوردن به سمِت پنجره
بی صدا از خواب مامان رد شدن

پا برهنه روی موزائیک داغ
با تنی خیس از عرق در پیرهن

سمت یک نمناکی ِ دلچسب و سرد
توِی انباری تاریک ِ حیاط

می رسم به پّله هایی که مرا
می برد پایین، به سمت دست هات

لمس یک آغوش ِغمگین ترکه باز...
حّس خوب ِ بودنت روی تنم

حّس دستی آشنا و ملتهب
که فرو رفته ست زیر دامنم

ال به الی شیشه ی ترشی و ُرب
در بغل می گیری ام محکم، ولی

لرزش گنگی یواش از سینه ام
می رود پایین

.

.

.
: »دوِست دارم علی!«

■
باز هم مامان صدایت می کند

می پریم از خواب در آغوش هم
-  »خواهرت کو؟«

: »پیش تو خوابیده بود!«
- »تو برو داخل... می رم پیداش کنم«

■
سایه ی کفشت گذشت از پنجره
دور شد کم کم صدای گنِگ پات
بی تو در بغضم فروتر می روم

توِی انباری ِتاریک ِحیاط
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نوزدهم

»تنها
برهنه و

خیس
به دنیا می آییم

و پس از آن همه چیز پیوسته بدتر می شود!«

زنده ام مثل بّچه ای ترسو
که خودش را به خواب... می فهمی؟

مثل یک جفت پای آویزان
در تکان طناب، می فهمی؟

مثل لجبازی درختی که
باد هی هر چه داشته برده

مانده ام روبروی تنهاییم
بین بیست و سه شمع که مرده

 

هی نفس می کشم درون خودم
توی تاریکی شبی سنگین

مثل یک گورکن که در گودال
لحظه هر لحظه می رود پایین

یک کالغ سیاه منتظر است
تا ببیند فقط شکست مرا

عشق اّما طناب ساده دلی ست
که به خود، که به هیچ بسته مرا

زنده ام توِی دست هاِی کسی
که به من گفته دوستم دارد

زنده ام زیر برف سنگینی
که بر این سنگ قبر می بارد

زنده ام مثل پا شدن از خواب
در فراموشِی صداِی کسی

زنده ام... و فقط مهم این است
که در این برف رّد پای ِکسی...
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سی و نُه

]سانس دو، سالن دربسته ی کوچک، تنها[
توی تیتراژ فقط رد شدن از آدم ها

منتظر تا که چراغ، آخر خاموش شود
مرِد غمگین ِتو درقّصه فراموش شود

حرکت کند ِزمان حول دو تا بازیگر
خیره به صحنه شدن تا که بیایی آخر
هیچ کس غیر ِخودم اسم تو را نشنیده

کشف غمگین ِمنی بیِن هزاران ایده
روبروی تو نشستم وسط شادی و غم

بدِن خیس ِتو را در بغلم می گیرم
توِی یک نقش پر از رابطه محدود شدی

خواستم دست به موهات... ولی دود شدی
حرکت ِ دستم و گرمای ِتنم که کم کم...

باز هم محو شدی لحظه ی ارضا شدنم

]ته سالن دو نفر سخت در آغوش هم اند[
مرِد تنهاِی تو راضی شده از تو هرچند ↓
بی تو، بی حس شده و در دل تنهایی خود...
]صحنه تاریک شد و راه ِخروجی وا شد[
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چهل و یک

]شب ِ زمستانی در گذشته ای مبهم[
پتوی ِقهوه ای ات را گرفته ای محکم

نشسته ای کنج ِفکرهای من با غم
نگاه می کنی از توِی مغِز من به عدم
به من که خاطره هاِی مچاله ام را باز
اُتو کشیدم و با گریه از تو پرسیدم:

»چرا نمی خواهی؟! این سؤاِل سختی نیست«
]نماندی و کیفت روی چوب رختی نیست[

به وحشت افتادم از صدای ِ در، در باد
کسی تمام ِ شب پرده را تکان می داد

گذاشت دسِت کسی روی خستگیم ُپماد
پتوی ِگرِم تو بر روی ِهق ِهقم افتاد

َدِر کمد را بستم به روِی رفتن ِ تو
جلوی آیینه، در لباس ِخیس ِگشاد ↓

به بغض جمع شده در خودم/ تو خیره شدم
به هیچ چی خوردم، توِی آینه محکم

شب ِزمستانی، حرکت زمان به عقب
دوباره یاد ِ تو و حرف های تو هر شب

دوباره برگشتی توِی گریه، توی ِ تب
لباِس توِی تنت آب رفته چند وجب
اتاق ِکوچکمان به صدام خیره شده
یواش می گویم توی ِبغض زیِر لب: ↓

»بیا!«
ولی اصاًل لحنم التماسی نیست!

]نماندی و چیزی روی جالباسی نیست[
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چهل و دو

عینک ِتو یواش باران خورد
سقف ِماشین دوباره تر می شد

در فراِر دو برف پاک کنش
جاده هر لحظه تنگ تر می شد

آب پشت مسافری تنها
که به تو.../ بسته است ساکش را

دست های تو را گرفته هنوز
که نگه دارد -آه- خاکش را

پشت گاز ایستاده ای با بغض
بوی ماکارونیت توی اتاق

توِی شب گریه می کنم آرام
روی ِیک رّد خون ِ داغ ِ داغ

روی زانو گرفته ای محکم
سر سنگین تر از جهاِن مرا

فکر برگشتنم به تو... خانه...
شب... گلوله... برید امان مرا

سقف ماشین دوباره باران خورد
پسرت مردتر نشد مامان!

در فرار از هرآنچه هست و نبود
جسدم می رسد به تو-تهران!-
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چهــلم

ی به همین
ی ِ هق هق ِ در ختم/ می شو

صدا
شــِتِ افتــادن از خــودت پایین

ی وح
صدا

ی ســرد و سیاه
ی قبرســتان، میله ها

صدا
ی زمین

ی که مانــده رو
ِی مــواز

دو رّد ِ پــا
ت

ک وان
ی تنهــا ســوار یــ

ک فرشــته 
و یــ

کــه بــاز می گــردد از مراســم تدفیــن

ِی قبرســتان، مــردِم بدون هدف
ضا

ف
ت سقوط

بلند پر زدن از هیچ جا به سم
گ قبِر همه

ش خوابیدن، زیِر ســن
یوا

ت
پنــاه/ افتــادن، در اتــاق نمناکــ

ِی قبِر معمولی
ِی خوابیدن، تــو

صدا
ی کاغذی ات

شم ها
ت/ باران در چ

که ریخ

ت دوباره، در دو طرف
س

ی خی
تو و فرشته 

ِی آدمــی مبهوت
مچالــه افتــادن، تو

پنــاه بــردن بــه خانه هایــی از کلمه
ت

بــدوِن گیرنــده، گم شــدن، تــِه پاک
↓

ی مجهولی 
ت ها

پناه بردن به دســ
ی از خطوط واقعیـ/ت

ک شد
ش پا

یوا
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چهل و سه

همه ی این قبیله برگشتند، سمِت خورشیِدکوچِک سردی ↓
که کشیدم/ چقـدر تنهایی، که چرا پس تو بر نمی گردی؟

شهر یک بمِب گیِج ساعتی است، که مرا می زند گذشته به حال
که َتَرک می خورد دروِن سرم، بغِض خیسی که توِی این تردی.../ 

↓
در نمازم دو قبله ی زخمی ست، که مرا می کشی به سمت کجا؟
»َو قِـنا«... با خودم چه کار کنم؟ »آتِنا«... از خودت چه آوردی؟

من فقط یک سؤاِل غمگینم، انعکاِس خودم درون خودم
»تو« ولی یک جواب سرسختی، که مرا جستجو نمی کردی
بمب ِ هی کوچک ِعروسکی ام، در تب ِاین شمارش معکوس

ضامنم توی خواب تو مانده، پس چرا...؟ نه! تو برنمی گردی 
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چهل و چهار

قرمه سبزی خورشت غمگینی ست، که فقط روی میز یخ می زد
تلفن زنگ می زند به تو، دست گیجی شماره ام را /رد ↓

می شوم از کنار پنجره ای، که تو را قاب کرده در خوشبخت
مثل جشنی که توی خانه ی من، مرده در گریه های بیش از حد

زندگی ام دو اسم پنهان شد، گوشه ی یک شناسنامه ی خیس
من و من، من... و من... و من، و من، من و من، من... ومن... و تو؟! شاید!

قورمه سبزی خورشت بدبختی ست، که سه سال است منتظر مانده
روی میزی که یک طرف »من« بود، آن طرف سایه ی »تو« که باید ↓

می روی تا دوباره »تو« باشی، که فقط یک صدای ترسویی
که مرا قطع می کنی هرشب، پشت هی بوق های هی ممتد...
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چهل و پنج

توِی جیِب تو ماهی ِ قرمز
خنده ی بی تفاوت مردم

این طرف گریه می کند آرام
کوسه ماهی ِ توِی آکواریوم

■
می دود روی داغی آسفالت
می دوی در دل سپیدی دود
خیسی  ِآب ِ روی ِ شلوارت

آخرین بخش واقعی/یت بود

پوست  اندازی از خودم بیرون
دست های تو را که هضم شدند
توِی جیبم دو چشم یک ماهی
خنده سر می دهند گیج و بلند

توِی جیبم گرفته ای محکم
ُعق زدن های بعد ِ زرد ِ مرا

خیس می افتی از دلم در شب
َفـلس های لباس ِ سرد مرا

دود، آرام حل شده در تو
روی آسفالت پا بکوب و بکوب

ـُمب ِ ناشیانه خود ـُُرمب... گ در گ
پا شدی پشت شیشه ای مرطوب

■
پشِت عینک سه قطره اشک ِسرد

پشِت گریه »تو« توی آکواریوم
می رود ماهِی تو با کوسه

وسط خنده های این مردم
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چهل و شش

کنار جاده دو تا ساِک خیس در باِد ↓
بدی که می وزد امشب، به گریه افتاده
من و تو با دو بلیط مچاله توی ِ دست
نشسته ایم همین جور توی این جاده
و حرف های تو را محو می کند در باد

صداِی خسته ِی دو صندلی ِدلداده
دو تا نوار، دو تا عکس از خودم با تو...
دو تا کتاب، دو تا نامه ای که آماده ↓

نشسته منتظرم توی ِ پاکِت غمگین
- »هنوز فکر منه، نامه هم فرستاده

هنوز فکر منه«
مرد ِ ُمرده در باران

و عکس های مرا البه الی ِ اسناِد  ↓
قدیِم توی کتش می گذارد و... آرام

مرا بغل بکن از درد، عاشق و ساده ↓
نشسته ایم من و تو درون ِیک اتوبوس
که واقعًا به »دو« مقصد به راه افتاده!
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دوازده

1
مرا بپز یارا، توی دیگ آغوشت

بزن مرا آتش، در اجاق ِخاموشت
نکردمت هرگز آنچنان که می خواهم

نگاه
لیکن بایست تا فراموشت...

2
صداِی بایدها توِی گریه ات یکریز

نوار ِخیسی که می کند تو را تعویض
تو واقعّیت داری، خالِف کابوست

دوباره ساعت ِهفت و...
شروع شد همه چیز

3
اتاق ِمبله شده، پارکت ِکرم، پرده

زنی که هر لحظه در خودش کم آورده
تشّخص مالی، روی پات... افتادن
و کردنت فوری بین چند پرونده

4
شبیه جنگیدن بین عشق... و نکبت1

دوباره افتادی توی زندگی ِخودت
تو سعی خود را کردی، تو سعی کردی... و
شکست خوردی در شعر ِخود، لغت به لغت

1- اش��اره به نام داستان »تقديم به اِزِمه، با عش��ق و نکبت« از کتاب »نُه داستان« که در ايران به نام 
»دلتنگی های نقاش خیابان چهل و هش��تم« منتشر شده است.اثر ج.د.سالینجر نويسنده معاصر 

امريکايی.
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چهل و هشت

یواش خوابیدی در خودت شبیِه جنین
*   

مرّبعی ترسو رو به یک شِب سنگین
مرّبعی که فقط گریه می کند آرام

: »تو رو خدا نَِگَهم دار تـوو خودت الهام!«
........................................

غمی بزرگ شده در تو این همه مّدت
که مشت می زند از زندگی ِ»کی« به خودت

که از چرای ِ تو این تختخواب پر شده است
مرّبع ِغلط ِ این جواب پر شده اسـت

دو دست نامرئی می کشد تنم را به...
صدای ِ پرت شدن از بلندی ِ خواِب ↓

کسی که...
پایین تر، در شبی بدون ِسیاه

در انتظار کشیدن، تمامی ِنُه ماه

شبیه ِهق ِهق توی توالتی تاریک
در انتظار لگد خوردن از کسی نزدیک

..........................................

تشّنجی عصبی در صدام می افتد
زنی عقب عقب از پشت بام

.

.

.
می افتد

............................................
یواش خوابیدی توی لّکه ای قرمز

*
مرّبعی خالی، یک دریچه به »هرگز«
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سی و یکم

شناوری توِی حّس گریه، توِی خودت
به شیشه چسبیدی مثل سوسک، با نفرت ↓

نگاه می کندت شهر خسته ی خاموش
به چشم های پر از هیِچ دختِر ترسوش

به یک شِب خالی که فقط هدر دادی
به هی دودل بودن زیِر برِج آزادی

.

.

.
عقب عقب رفتی در میان آتش و دود

به خانه برگشتی با دو چشم خیس و کبود
به خانه برگشتی از تصّور باتوم

دوباره مسخ شدی توی جلد یک خانوم
دوباره ماتیِک صورتی کشیدن و بعد ↓
کنار تلوزیون میز شام چیدن و بعد ↓

در امتداِد شِب بی تحّرِک کشدار
دوباره چسبیدی مثل سوسک به دیوار
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چهل و نُه

]...و دیِگ آش روِی بخاری ِ داغ ِ داغ [
یک بّچه ی لجوج که هی گوشه ی اتاق ↓

در گریه حرف می زند آرام زیر لب
» این فرش خونه ی خودمه... اِ... برو عقب!«

یک بّچه که خزید فقط توی الک ِ خود
با گریه باز زیر پتویش مچاله شد

محکم بغل گرفته تو را دست های من
شاید دوباره گوش کنی به صدای من
به عکس های کوچک ِرنگی ِبر پتوت
به بّچه قورباغه ی غمگیِن در گلوت

که قورر... قوررر زیر پتو وول می خورد
:»این بّچه با دوبسته پفک گول می خورد؟

این بّچه...«
مشت کرده تو را توی دست هاش

یخ کرده است توِی اتاقش دو کاسه آش
خوابیده با تصّور آغوِش گرم ِ کی؟

زیر پتوی کوچک دوران ِکودکی
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پنجـــاه

یک خواب خیس و داغ میاِن مالفه ها
تصویر ناشیانه ی یک بّچه اژدها

یک جفت چشم زرد... و یک هیکل عجیب
که زیر تختخواب تو افتاده بی صدا

: »زیر پتو برو و چشاتو ببند. خب؟
مامان همین اتاق کناریه به خدا«

امشب ولی... نه! حال هیوال کمی بد است
با پا دوباره تخت تو را کرده جابه جا
شاید کمی بزرگ شده، درد می کشد

شاید شکسته زندگی اش زیر دست و پا
پا شو ببین نشسته چه جوری کنار تخت

پا شو 
پا شو

پا شو نگاه کن که چه جوری نشسته است ↓
با چشم های غم زده و شاِخ تا به تا

■

یک شب اتاِق کوچِک تو خسته می شود
کابوس از مالفه ی تو می شود جدا

چیزی درون زندگی ات گریه می کند
و پاک می کنی شبِح خیِس بّچه را



ــام تمــــــ


