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3 . حمیدرضا امیرخانی

نوشتن مقدمه برای کتاب شعر، شاید کاری یک سره بیهوده و یا حتی متناقض باشد. 
جهانی که با شعر خلق می کنیم جهانی چندمعنایی و تأویل پذیر است ولی آن چه از 
یک مقدمه مناسب انتظار می رود، بیان روشن و صریح نویسنده نسبت به کتاب است.

از طرفی شاید وجود مقدمه ای ناظر به جهان واقعی در جهان خیالِی شعر، خود استعاره ای 
از »ساختارهای پیدایشی« یا آن چه  هارتنر از آن به عنوان نظریه ی هم آمیزی مفهومی 

نام می برد باشد و به تصویر واقعی خلق هنری در جهان واقعی یاری رساند.
از  –فارغ  نظرم  به  است.  مخدوش  مرزهای  با  مفاهیمی  جهاِن  از  شرحی  »وارونگی« 
میزان موفقیت وارونگی- این کاری ست که ادبیات در جهان معاصر باید انجام دهد. 
از نخستین نظریاتی که درباره ی شعر صورتبندی شده، کار شاعران  ارسطو در یکی 
را ساخت جهانی کلی تر از جهان واقعی می داند؛ من فکر می کنم کار ادبیات معاصر 
هم از جهتی به این تلقی کالسیک نزدیک است. مدرنیته در طول سده های اخیر در 
کاِر تفکیک جهان به اجزای هرچه کوچک تر، قابل شناخت تر و با مرزبندی مشخص تر 
بوده است. همان کاری که انسان را در تصرف جهان و شناخت ابزارِی هرچه بهتر آن 
توانمند ساخته ولی در کنارش بین انسان و تفکرش در مورد جهان به عنوان یک کل 
یک پارچه، فاصله ای شگرف ایجاد کرده است. فاصله ای که پر کردن آن تنها از عهده ی 

هنر و خصوصاً ادبیات بر می آید. 
موضع  و حتی  پیام های مشخص  کتاب،  این  در  بگویم  که  نوشتم  رو  این  از  را  اینها 
روشنی درباره ی موضوعات مختلف نمی توان یافت. تالشم بیش از هر چیز ایجاد یک 
تصویر کلی از الیه های مختلف جهانی که می بینم بوده است . به همین دلیل از دادن 
توضیح نسبت به ارجاعات شعرها –حتی آنهایی که ضروری به نظر می رسید- اجتناب 
کردم تا چندمعنایی بودن کارها دچار هیچ خدشه ای نشود. اینکه تصمیم گرفتم کتاب 
را به صورت مجازی و فارغ از مقررات دست و پاگیر نشر به دست مخاطب برسانم نیز 
بیش از هر چیزی ناشی از همین تلقی از کتاب به عنوان »یک کل یکپارچه« بوده 
است که سانسور را –هرچند جزئی-تبدیل به آسیبی جبران ناپذیر به تصویر کلی کتاب 

می کند.  
بوده ام که در  و همراهان گرانقدری  این کتاب مدیون کمک های دوستان  انتشار  در 
الزم  خصوصاً  جستم؛  فراوان  بهره ی  راهنمایی هایشان  و  تشویق ها  از  کار  این  مسیر 
است از دکتر سیدمهدی موسوی و فاطمه اختصاری عزیز بابت زحمات، حمایت ها و 

راهنمایی هایشان تشکری ویژه کنم.
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او که نمی فهمد که می فهمد نمی فهمد
او که نمی شورد نمک را تا نگندم من

من انقالِب ماهِی شوریده ای هستم
در حال جنگیدن، درون تابه ی دشمن

جنگیده ام با تابه اش تا آخرین لحظه
ُسر خورده ام از دست او در حین ُسرخیدن

تیغم گلویش را گرفت آخر، تماشا کن
من ایستاده مرده ام هنگام بلعیدن

ماهِی بلعیده شده با تیغ هایی که
در بین بشقاب و گلوی مرد، جا مانده

یک قهرمان واقعی که هضم خواهد شد
یک مشت ُگه از بودنش در بین ما مانده
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با سرفه و آروغ ! کمی درد و کمی مالش
شورِش به پایان می رسد در بین ماهی ها

جنگیدِن با تور و تابه می ُکشد ما را
باید که پنهان شد در اعماق سیاهی ها

آب و نمک توی گلوی مرد می چرخد 
دریاش گندید از نمک، از شوِر امواجش

پاشیده کف بر روی ظرف و بوی ما هی ها
تاریخ را از نو نوشته روی اسکاجش

او که نمی فهمد که تو در حال جنگیدن 
رؤیای دریایی شدن توی سرت بوده
تنها برایش لقمه ای پر دردسر بودی

]رؤیای بر بادت صدا می داد در روده...[

یک ماهی گندیده و فکر نمک سوِد
پایان بیهوده! که تا بوده همین بوده...



 وارونگی .  6

2

آژیر انفجار!
ورم کرده این جهان!

در حال انفجا...
نه کمی منتظر بمان!

■

دنیا گرفته   است و کسی توی لوله ها
جان می کَند که خون نچکد از گلوله ها
با اشک و عشق! در وسط لخته ی لجن
در آخرین سکانِس جهان با حضور ما

در بین هیچ و هیچ گرفتار مانده ایم
هیچ  است مشت های پر از پوچی جهان 

گل های پرپری که به بازی گرفته شد
مشتی پر از گره شده میراث مشتمان
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مشتی گره شده! وسط تار، توی تور
هی دست و پا زدن به امید خدای گور

لبریز اشک های به پایان رسیدنم
من غرق می شود ته این آب های شور 

■

جسمی شناورم که به هر جا...
نمی رسم

میـ...ِر... نمی ...رسم
به تو میـ...نه!

 نمی  رسم!

سیفون کشیده شد
و سرم گیج می رود

هم می خوَرد جهان وسط استکان سم
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مثل دالی که از دل افتاده
الِم تنهای له شده در من
بین مدلول های بی معنی

گفتمان دوباره ُگه خوردن

مثل دالی که دوستم داری؟
مثل المی که الی پاهایم

مثل واوی که این وسط مانده
بّچه بازیت تا کجاهایم!

رِدّ خِط سفید پاشیده
بر سیاهِی صورتم مانده

بین قند و نمک گرفتارم
اشک هایم تو را نشورانده؟
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توی گوشی، تماس بی پاسخ
پاسِخ بی تماس، در ذهنم

خط ندادن به تو دِر گوشی!
خِط از تو مماس بر ذهنم

الم تا کاِم آَخرت بودم
الم تنهای بینُ االَذهانی

الِم ترسیده زیر میکروسوپ
در سکوِت پس از نمی مانی!

-۷- داِل سیاه چرخیده
ساعت خالی از زمانم را

سر به گیجِی گیِج بی سر در
زخم تو الی استخوانم را

شمع سی سالگِی افتاده
روی کیک تولدم بودی

نه ›تو‹ ماندی نه ›الم‹ و ›دال‹ از دل
دال های گرفته از دودی

واِو بی عطِف خسته ای بودم 
روی شمعی که فووت خواهد شد

گفتمانی که بر تو غالب شد
سرنوشتش سکوت خواهد شد
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»آقا اصن این مملکت از پایه داغونه
فردا کی تَقِّش در میاد آدم نمی دونه

این انگلیِس بی پدر آورده اینا رو
االنشم یه روز نخواد سرپا نمی مونه«

»آبجی ببین این کار دست آتوسا جونه
بّچم هنرمنده ولی کی قدر می دونه

سینا خودش خوبه فقط یک کم دهن بینه
اون مادر عفریتشه آتیش می سوزونه«

»خانوم چی شد پس این غذا از گشنگی ُمردم«
»اینقد که این غر می زنه واال کم آوردم

از صب همش هی می خوره بازم همش گشنس«
»جون حسن فازم نوله از بس عرق خوردم«
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»آتی ببین پخت این خورشت لعنتی یا نه؟«
»آقا چرا اینجا؟ چرا تو ینگه دنیا نه؟
اصاًل بزن امشب بریم ویژ اون ور دنیا!

این مملکت پولداره ها، اّما واسه ما نه!«

»بابا بیا اینجا بیا بحثای مردونه ست
این آقا ناصر بعد من آقای این خونه س

دیدی چی کار کرد با اینا؟ از بیخ منکر شد!
- اون یارو تِر! تِرتِر«

: »ترامپ؟«
- »اون خیلی دیوونس!«

■

توی لجن هی دست و پا...هی دست و پا می زد
مردی شبیه من در افکاری شبیه تو
تنهای تنها در فشار جمعیت مانده

هی دست و پا از نو
...و هی از نو
...و هی از نو

بی دست و پا! بی عرضه مثل کرم ترسویی 
لولیده شد ذهنم در این...

: »ناصر بیا این جا«
این فکرها از مغز من بیرون نخواهد رفت

با کرم ها... »پس چی شدی؟«
- »االن میام بابا«

در گوش من جای حلزون، کرم می لولد
در چشم ها، در مغز من، حّتی در افکارم

افکار کرمو! کرم فکری! کرم بی فکری!
با کرم ها همبسترم، تا صبح بیدارم
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: »ناصر کجایی؟ پس چرا صفحش سیا می شه
این لعنتی از اولم جنسش کپی بوده

آقا تو ژاپن گوشیاشون حرف می فهمه
گوشکوب به ما می دن می گن واسه شما زوده!«

- »بازم پرش کردی بابا! االن ُدُرس می شه«
: »قربون دستت ناصری! ایول داری واال«

بابا شبیه کرم چاق مهربانی بود
بی خاصیت، عاشق، پر از دیروز و بی فردا 

■

از گوش هایم رد شد و شاشیده در مغزم
توی لجن جان می کَند یک کرم افسرده

با جیغ آتی می پرم از خواب ها امشب
من خواب می دیدم که بابا واقعاًً ُمرده
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آخر رهایت می کنم از این اداهایم
از عاشقت هستم... و دیگر اّدعاهایم

از من فقط با تو...که تنها رفع تکلیف است
تاریخ عشقی که فقط در حال تحریف است 

من عاشقت بودم ولی حاال دروغینم
میز قمارت! تر شده دستی که می چینم

آخر تو را...آخر تو را... نفرین به این بازی
می بازمت آخر ولی آخر تو می بازی

دل را بریدم در شب حکمی که محکومم
من سرگذشت تلخ یک پایان محتومم
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من عاشقت بودم ولی گویا کسی کم بود
من عاشقت بودم؟ فقط یک حس مبهم بود!

یک حس مبهم مثل این دستی که بد آمد
مردی که می بازد که می داند که می بازد

پایان بازی، میز خالی، مرد خالی تر!
با چهره ای از هر سؤالی هم سؤالی تر!

آتش بسی خونین میان دل بریدن ها
آن سو کسی تنها و این سو هم کسی تنها

یک بی بِی بیدل میان بازی دیگر
تنها وتنهاتر
...و تنها تر 
...و تنها تر! 
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خواب دیدم که خواب دیدم که
گرگی آمد شب مرا بَدرد

: »بره ها را شمرده ای حتما؟«
- »باز باید که خوابمان بَبَرد؟«

یک دو سه چا...
دوباره از اول

بپر از خواب های در خوابت 
سگ شو و گله را...

تجاوز کن! 
به من و گرگ های بدعادت 

سرخِی ماه! سرخِی ماهی
درِد ماهانه ی هر  از گاهی

پرچم سرِخ انقالبم شد
شورت یک مادِر سر راهی 
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تُنگ افتاد ! سیل می آید 
بّره هایت شنا بلد هستند؟

ماهِ من سرخ می شود کم کم
توی همبرگریت صف بستند

لّکه های خسوف، افتاده
روی روتختی سفیِد شبم
عاشق چادر سیاهم شد

گوسفند نری که از عقبم...

می پرد خواب از سرم در خواب
استخوان های روی تختم را

می شمارم تو را نمی بینم
تو چرا رفته ای؟ کجا؟ به چرا؟

استخوان های خاطراتم را
سگ گلّه کجات قایم کرد؟
توی میدان سرخ خوابیدم

الاقل تو به تخت من برگرد 

رژه ی انقالب، روی تنم
عرق سرد، روی پیشانی 

اوج لّذت، پس از خودارضایی
بعد، تنهایی و پشیمانی 

توی خوابی که با تو خوابیده
باز زاییده ای مرا انگار

چشم در چشم می شوم با شرم
»پاتو از روی شونه هام بردار!«
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»دار« دارد درون »بَرداَر«م
دار می زد کسی تو را در من
دارم از من، تو، مات می بازم

ِسقط می شد تماِم  / ما َدر/  من

یک دو سه چا...
دوباره از اّول! 

خواِب بی خوابِی تو را دیدن
با تو و ماهِ توی همبرگر

دور میدان سرخ چرخیدن

تخِت من چرخ می زند هر شب
توی سرگیجه های ماهی ها
سیِل تو می ِشناوَرد من را

توی دنیای اشتباهی ها

واق واِق من و سگ  گلّه
وسط بره های ماهی خوار

داِس خشکیده ی شبیه ماه
چکش سرِخ مانده بر دیوار

نه چخوف ! ُگه نخور ! نمی کوبد! 
َچکُّشم بی دلیل آن جا بود
کار، اصاًل به تَّقه ای نکشید

پرچمت را که دید آمد زود 

مرد بی چاِر)ه(ای پرید از خواب
یک دو سه پنج...

پنجه هایم کو؟
باز جا مانده در تنت البد
یک جنازه در آخِر کابو...
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به سرگیجه های پر از تو قسم
کسی در میان »تو« ها گم شده 

سرم پر شد از ازدحامت ببین
نگاهت پر از چشم مردم شده 

به خیسِی چشمم پس از رفتنت
به خیسِی تن های ما بر تنت

به شاشیدنم روی عاشق شدن
به افسردگی های بعد از منت

سرم را به سرگیجه گیج از توام
به قرصم قسم می خورم من توام

به رؤیا تجاوز تو کردی مرا
به فکر تجاوز شدن از نواَم
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تجاوز به عشقی که پاشیده شد
به روی تنت خوِن مثل منی

جنینی که از خون من بسته شد
به خون لختگی ها، لگد می زنی

لگد می زند خاطراتت مرا
سرم گم شده بیِن »تنها تو را...«

از این قرص و سرگیجه عق می زنم
که آبستنم از صداها تو را

به دنیا بیاور مرا لعنتی
صدا در سرم زایمان می کند
لگد می زند! هی لگد می زند!
مرا عاشق این و آن می کند

مرا جستجو کن در آغوش خود
به دنیا بیاور پس از مردنم

از این لخته خون ها نجاتم بده
از این آِل قایم شده در تنم

َسرم در سرم در سرم گم شده
و خون می چکد از جنینم تو را

تو ترسیده بودی، کسی کشته شد!
یکی کم شد و کم نشد از توها

من و عشق و آل و تو  ها و توها
جنین های پاشیده ات در سرم
و سرگیجه ها بعِد سرگیجه ها
جنینم! تو ام! کودکم! مادرم!



 وارونگی .  20

8

راهی ندارد واقعاً...با حکم می سازد
شاهِ بریده آخِر این دست می بازد

هی دل بریدیم و دل و حاال سر و هی سر
سربازِ شطرنِج توام، در خانه ی آخر

یک انقالبی! خشم غمگین خیابانی
چیزی شبیه گریه های زیر بارانی

وقتی که قربانی تویی از اّول بازی 
فرقی ندارد که کجای قّصه می بازی

تنهاتر از اشکم شبیه بغض پنهانی
وقتی که می دانی و می دانم، نمی مانی!
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شلّیک کن در بازی شیریِن سر بازی
دنیا گلوله می شود وقتی که سربازی

وقتی که آِس عاصی ام در زیر ُحکمت بود
وقتی که ما بازی شدیم و حرِف قسمت بود

وقتی سقوطت را....تماشا کن سقوطم را
وقتی بریدی هم صدا را هم سکوتم را

وقتی که له می شد تنم توی خیابانت
وقتی که همزاد توام در خط پایانت

پایان فقط ترکیدن یک بغض طوالنی ست
آن سوی باران واقعاً راه فراری نیست

رد می شود از ما خیابان های بارانی
جا می گذارد رِد خون در خط پایانی
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دست های خالی من رو به باال می رود
با دعا یا بی دعا تسلیم قسمت می شوم 

له کنید این آخرین سیگارِ روشن مانده را
یا خماری می کشم یا ترک عادت می شوم

مه گرفته آسمان سبز رؤیای مرا
ابرهای تیره ی کابوس می چرخانَدم
بی اراده الشخورها را تماشا می کنم

آخرین فصل کتاب زندگی می خوانَدم

زیرسیگارِی من ! معشوقه ی پاسوز من
آتِش خوابیده در رؤیای خاکستر شده

من تو را در گورهای خاطره خوابانده ام
بعِد تو خاکسترم با باد همبستر شده 



23 . حمیدرضا امیرخانی

بعِد تو...
یا بعِد من...

فرقی ندارد واقعاً! 
بعِد مرگم جذب تصویِر سیاهت می شوم

من که دیگر از شعاِر »می توانم« خسته ام
زیر پوتین هایتان از درد راحت می شوم 

طرحی از ماقبل تاریخ شبی افسرده ام
سایه ی یک آتِش خاموش بر دیواره ها

مردمک های گشاِد توی چشمم زل زده
توی تاریکی مطلق به کالغی بی صدا

کاش می شد
کاش می شد 
کاش می شد 

کاش می...
خسته شد رؤیای من از بس نشد این کاش ها

ما تمام شب به امّید چراغی بوده ایم
به امید مشعل روشنگر خفاش ها

چشم هایم از سیاهی ها سیاهی می رود
قارقارِ بی صدا در غار بی تصویر من

می کشد من را به سمِت.. .
می کشد من را به سمـ...

هیچ های  پشت هم بر حلقه ی زنجیر ما
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سربازها زیر رژه ، خط بازی فرماندهان
سان دیدن از سرنیزه ها ، از مرگ های ناگهان

قربانیان صف شده آماده ی آدم کشی
جان های بر کف مانده در حّمام خونین جهان

خوابیدِن با اسلحه، ارضا شدن در لوله ها
شلیک های پشت هم به عشق های نیمه جان
از خوِن من رنگی شده لب هات بیِن بوسه ها
ماتیِک سرخت را بکش با تیغ بر روی زبان

آرایش جنگی بگیر از من به من تف کن مرا
خوابیده ام در سنگر روحت، تصّرف کن مرا! 



25 . حمیدرضا امیرخانی

در دست من روییده ای، روییده ای بر چشم هام! 
روییده ای در حسرِت یک آرزوی ناتمام

فرمان حمله آمده ! فرمان خود/دیگرکشی
باید تو را پنهان کنم در گیرودار قتل عام

مشغول حفر سنگری توی ردیف گورها
در جوخه ی اعدام من یک موش افتاده به دام
سوراخ موشت را بکن ! باید جری پنهان شود

از آسمان ، از بمب ها، از اختیار تاِم تام 

رؤیای ما، جر می خورد ! با من بپر از خواب ها
سرنیزه ات را تیز کن در ختنه ی قصاب ها

یک َگله  ُگرَفنِد َدَرندیده َدَرندانده مرا
در پوستین، یا زیر پوتین هات خوابانده مرا

قّصاب ها، سرنیزه ها، سربازها، یا گربه ها؟
از موش ها، یا من  /تو ها؟ از عشق ترسانده مرا
حمام من از فاضالبش موش بیرون می زند

خشکم زده ! این لخته ها عمری ست خشکانده مرا
شلیک کن تا بشکنم ، شلیک سمت جایگاه! 

بیرون بکش ! آزاد کن ! از چشم فرمانده مرا

سوراخ موشی کنده شد روی تن فرماندهان
تصویر تو روییده بر دیوارهای پادگان
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ایکس های به وای چسبیده
بین اسپرم های بی مقصد 

بین سربازهای آینده
احتماالت بین صد تا صد

در جهان های زیر میکروسکوپ
بین این قتل های قانونی

در برادرکشِی اسپرمی
خون به پا شد به پای هم خونی

من که بودم؟ که ام؟ که خواهم بود؟
من کجای توام در این بازی؟

من کدامین خودم که می میرم؟
فکرهای پس از اتانازی



27 . حمیدرضا امیرخانی

جیغ ممتد درون تونل ها
له شدن در درون بن بستت

انقالب لقاح مصنوعی
سرنوشتم که ریخت از دستت

ایکس های به وای چسبیده
در جنین های توی ماشینت

یک پیاده نظام آماده 
حین خون بازی نمادینت

اجتماعات شبه انسانی
با هزاران جنین ماشینی

گریه ها بعد گریه کردن ها
بعد از این جشن های آیینی 

یک نفر آمده به دنیایت
مادِر آهنِی غمگینم

یک تفنگم که گریه می خواهد
توی اشکم گلوله می چینم 

آخرین گریه ی جهان بودی
روی قبر منی که سربازم

اشک و خونم که از تو پاشیده
روی زخمی که همچنان بازم
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تصویری از افکار تلخ مرد بیماری
مردی که هی جان می کند در دوستش داری

مردی که گم شد واقعاً در پشت هیچستان
پایان پس از پایان پس از پایان پس از پایان

چیزی شبیه دلخوری یا مثل دل کندن
مثل خدای مهربان قبل از رگ گردن

مثل ته خط...مثل یک پایان بی پایان
یک قطره اشک گم شده در بارش باران

گاهی کسی تنها فقط یک »لحظه« می خواهد
این شعرها از درد ما چیزی نمی کاهد



29 . حمیدرضا امیرخانی

این سایه بازی ها که از دنیای بی رنگت
رد شد مرا تا شیشه باشم تا دل سنگت...

در پشت هیچستان کسی در هیچ می میرد
این سوی قّصه تا ابد آرام می گیرد

بشکن مرا، تا از تََرک ها رد َشَوم خود را
پایان دهم این ماجراجویی بیخود را

این زندگی تنها فقط یک خّط ممتد بود
یک دور باطل-دایره-یک شوخی بد بود!

پایان قّصه، نقطه ی آغاز پایان شد
یک دایره در پشت هیچستان نمایان شد!
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در گور من خوابیده ای یا خواب می بینم؟
در آسمان یک ماهِی شب تاب می بینم
در تُنِگ مغزم کرم افکارت شنا کرده

می چرخد و می چرخد و گرداب می بینم

سرگیجه های بعِد کابوِس تو را دیدن
همبستری با رفتنت  ! در گور خوابیدن

با آلت مصنوعی ات ور رفتن و رفتن
در تابه ی تُنِگ پر از ماهیت شاشیدن

در چشم های ماهِی تابیده ی ُسرخم
حسی به جز بی حّسی مطلق نمی بینم

از تُنگ تا تابه که راهی نیست ! راهی هست؟
چیزی به جز یک طعمه ی احمق نمی بینم



31 . حمیدرضا امیرخانی

یک کرم احمق که به من هی می زند چشمک
با خنده های مضحکش از روی قالبت

ماهِی خشکیده درون تنِگ بی آبی
روی تََرک های زمین پایان مهتابت

تنگ شکسته ! ماهِی سرِخ پالسیده 
در هفت سیِن در سرم سین های سرگیجه 

تزریق نوعی سم به رؤیاهای کابوسم
آثار بی خوابی و تو  ! مرِگ به تدریِج...
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هی می شکست و می شکست و می شکستاندم
بُعِد زماِن بعدِی قبلِی بعدی تر

هرجاترین بُعد مکان بی مکان بودم
در خاطراتت گم ترین پیدا شدم آخر

گیجم شبیه شاعری در بی زبانی ها
انبوهی از...انبوهی از...انبوهی از هیچم

دارد صدایت در سرم می پیچد از دردت
دارم به دور این صدا از درد می پیچم

دارم شبیهت می شوم، دارم شبی حتی
تاریک تر، افسرده تر، بی روح تر از تو 

دارم شبیهت می شوم، دارم شبیهت تا...
تا آخرین اشکی که می شد گریه تر از تو



33 . حمیدرضا امیرخانی

با خاطراتی مبهم از یک عشق معمولی
یک عشق سردرگم میان عشق بازی ها

مانند اشک واقعی از ترس بی جاِی
یک بچه ی بازی شده با خانه سازی ها 

بی صورت و بی اسم و در سردرگمی  مانده
تصویری از تنهاترین مرد جهان بودم
تصویری از سر رفتنم در گریه ها با تو

من پیش از این عاشق شدم یا بعد از آن بودم؟

دارم به پایان می رسانم گریه هایم را
دارم تو را حل می کنم در اشِک این شب ها

چشمان من با یاد تو شورش به پا کرده
با ردپایی گم شده در شوری لب ها
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دزدیدن چشمم که افتاد از نگاهت من
از چشم هایت خوانده ام عاشق شدی حتما

پیچاندن یک فاجعه بر روی چشمانت 
سرگیجه های عاشقی کرده پشیمانت

گاهی پر از عشقی و گاهی مثل من خالی
سرگیجه می گیرم از این حالی به بی حالی

در چشمهایت گم شده چیزی که ما می شد
شاید کسی دیوانه ی آن چشم ها می شد

شاید که پیش از فاجعه، من عاشقت بودم
شاید غزل بودی و شعر از ابتدا می شد



35 . حمیدرضا امیرخانی

با چشم هایی بسته/تر می شد نگاهت را
از نو تماشا کرد و زخمم در تو وا می شد

خوابم نمی بُرد از نگاهت، خواب می دیدم
آن چشم ها هم گریه ی این قّصه ها می شد

شاید اگر این قصه را از نو نمی خواندم
حاال تماِم ناتماِم ناتما... می شد

دارد غزل هی عاشقانه می شود در تو
دا... چارپاره می شود این شعر ناموزون

سرگیجه های شاعری بی اختیار از تو
پیچاندن یک فاجعه در الیه ای از خون

با چشم بندی مثل تو شب می شود ما را
یک شعبده بازی؟ نه اینجا آخر خط است

چشمان باِز یک جنازه رو به تصویرت
دستی تو را در چشم من... دیگر نخواهد بست
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تمام فلسفه ها را بخوان و از بَر کن
نگاه خسته ی ما را ببین و باور کن

به نیچه و به سبیلش که عاشقت هستم!
شبیه رازِی الکل نخورده ی مستم

به صلح فلسفه با تو...به کانِت بی اخالق
اپیکوری که تو را فلسفیده شد در باغ

که هستمت! به دروِغ دکارِت غمگینم
به فکرهای پس از تو... به عشق، بدبینم

تو روِح خسته ی عشقی که بین ما بوده 
تو سنتِز دل و ذهنی، هگل کجا بوده؟!



37 . حمیدرضا امیرخانی

تو شک فلسفه ای، گفتماِن تنهایی
تو جمع حال و محالی، همین که اینجایی

به خنده ات که به اشکم شبیه  تر بودی
به گریه ات که به چشمم همیشه  تر بودی

به پوچی من و شعری که در تو وا رفته
ببین که فلسفه ام با تو تا کجا رفته

ببین که شاعر احمق چقدر عاشق بود
ببین که آخر قّصه همیشه هق هق بود

تمام فلسفه ها احمقانه می ماند 
چرا تو فلسفه بودی؟ کسی چه می داند 

به انتها نرسیدیم و آخر بازی
به یأس فلسفه در من تویی که می بازی 

به گریه هام و به اشکت، به فلسفیدن ها
به عشق پوِچ محاِل همیشه پابرجا

به این که با تو نماندم! که مانده ای در من
تمام فلسفه ها را تو خوانده  ای در من

تمام فلسفه ها را...به هیچ می ارزد
کسی در آن ورِ منطق به سیم آخر زد
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مردی که می خندد به من را یک نفر کشته 
یک اسکلت دارد به من هر روز می خندد

بوی تعّفن را گرفته کل دنیایم
در شامه ام دارد کسی مثل تو می گندد

»من را ببین عشقم...چرا اینقدر می ترسی؟
از زخم ها؟ اینها فقط بازی شده با من«

ترسیده ای از خنده هایم حین خون بازی 
»خون می چکد؟ غّصه نخور! عادت شده این تن«

لکنت گرفته یک نفر، از ترس می میرد
: »ممـ....ممـ...َمـ....من پیـ.... پیـ.... پ... پیش تو تو می مونم«

- »راحت بگو عشقم چرا لکنت گرفتی تو؟«
: »ببـ... بّخدا چند وقته که خیلی پشیمونم«



39 . حمیدرضا امیرخانی

یک خط قرمز روی دست و جیِغ ترسیده
»ممد تمومش کن چقد دیوونه ای امشب«
با گریه می گوید کسی من عاشقت هستم

یک عربده در گوش شب: »بس کن ِد المصب«

بوی تعفن در مشامم... »تف به این دنیا!«
»مّمد تو رو جون عزیزانت تمومش کن«
یک اسکلت در رابطه خیلی خشن بوده

خون مردگی در پشت من هی می ِکشد ناخن

مردی که می خندد به من زل می زند در تو
دزدیده ای حتماً تو چیزی از نگاهش را

»ممد به قرآن من فقط...اصاًل غلط کردم«
دارد ادامه می شود بعد از تو راهش را

می خنددت! این خنده ها را می شناسم من
»خنده کجا بوده؟ مگه من رو نمی بینی؟«
لعنت به این لب ها که در تو زندگی کرده!

»ممد ولم کن واسه چی افسانه می چینی؟«

شاید همان مردی که دزد صورتش بوده
قاتل تو بودی! من فقط از دور می دیدم

خون می  چکید از البالی رگ زدن هایش
یک خودکشی واقعاً ناجور می دیدم

»ممد ببین هرچی بخوای واست همون می شم
دستامو وا کن لعنتی! قاتل کجا بوده؟«

مردی که می خندد به من قایم شده اینجا
شاید که پیدا کردنش تقدیر ما بوده!
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یک اسکلت دائم به تو زل می زند من را
پیچیده بوی گند خون در استخوان هایم

مردی که می خندیده در خون تو غلتیده 
آثار ناخن های تو بر پانسمان هایم

تزریق بعدی... دکتر احمق نمی داند
دیوانه ها در قتل عام آزاِد آزادند

مردی که می  خندیده حاال خودکشی کرده
دیوانه ها چشم و دهانش را به ما دادند!



41 . حمیدرضا امیرخانی
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یک خیابان، اشک جاری می شود 
یک خیابان، صورِت هم شکِل هم

یک خیابان، بغض های در گلو
یک خیابان، مغِز خالی از شکم 

یک خیابان، نقشه ی نقِش بر آب
یک خیابان، غرق شورِی سراب

یک خیابان آدِم تنها شده 
یک خیاباِن پریده توی خواب

یک خیابان بازِی بن بست ها
سایه ی دیوار روی صورتم

بمب های ساعتی را کوک کن 
خواب مانده دسِت توی ساعتم
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سیل آمد ! از نفس افتاد من
بی هوا در جنگلی از اره ها

دیده ام قصاب توی کوچه ها
رقص چاقو می کند با بّره ها

انقالب اّره های تیز را
دنده دنده با درختان دیده ام

از غم این ساقه های ریشه ُکش
در مسیِر سیل ها باریده ام

حلقه های اشک توی شاخه ها
دست و پا می زد ولی بی دست وپا

در خیابان، غرق می شد زندگی 
مرگ، در راه عبور اشک ها



43 . حمیدرضا امیرخانی
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چیزی شبیه ِچ شبیه چپ گرایی 
با تاولی که از ِخِمرها بر تنت مانده

مثل بهشت گمشده در عمق چشماِن
یک انگلیسی که تو را از حفظ می خوانده 

مانند کوبا، نیشکر، ترس زنی تنها
شیرینی لب های تو..آغوش همسایه

یک اشتراک عشقِی ممنوعه  در مستی
یک اشتراک عشقی و رؤیای بی جاِی...

رؤیای... ُعق... مشروب خوب سرخ لب هایت
باال بیاور کل این سوءتفاهم را

میدان ُسر... َسر... َخم شد از مستِی بی وقتم
یک اشتراک ویژه در شب های  هاوانا
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در برگ ریز مضحک پاییز کوبایی
مانند هوشی مینه ی پیروِز ویرانم

ما بُرده بودیم و تمام شهر می داند 
حاال پشیمانم پشیمانم پشیمانم

شاید که جیمی، جیمِی بی/ کار تر/سویی
ترسیده از پایان خود بین گروگان ها

مانند سیبی از وسط... با چکمه ها له شد
چیزی شبیه خاطراتت توی میدان ها 

میدان جنگی که فقط... من چندمین مینم؟
در زیر پاِی پایدار پایِ داری که...

باال بیاور زندگِی خنده دارم را
باال بیاور با طناب سوگواری که...

دیوار برلینم که هی می چیَنَدم در تو
شاید بهشتت گم شده آن سوی دیوارم

ُچرت زمستانی ما پاره نخواهد شد
با این که بیدارید و بیدارند و بیدارم

من آخرین برگم... زمستان را تماشا کن
خاموشی بیهوده ام را زیر پوتین ها

یک مائوی زنجیری و یک پاره از چینم
سرخِی میدان پکن... نابودی مین ها
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دوستت دارم و تو...
یک نفر از خواب پرید

دوستت دارم و تو...
قّصه به آخر نرسید

دوستت دا... 
وسِط هق هِق مردی تنها 

دوستت دارم و آخر، نفس عشق برید

یک نفر می پرد از خواب... تو را می بیند
توی آیینه و در آب... تو را می بیند

یک نفر گم شده در لحظه ی قبل از رفتن
مثل یک خاطره ی ناب... تو را می بیند
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قّصه ام با تو شروعی که به پایان نرسید
مثل یک نقش مزخرف که به اکران نرسید
که یکی بود و یکی نیست... نبودی هرگز!

تب عشقی که مرا سوخت، به هذیان نرسید

هق هِق مرد، شبیه هذیان گویی بود
که چرا من... که دلم را... که چه زود!

باید از تو بگریزم اگر این اشک گذاشت 
گریه ی بیخوِد بر خاطره ای وهم آلود

آخر قّصه که عشق از نفس افتاد... َو ُمرد
تو و این خاطره ها را به کجا خواهم بُرد؟

بعد، پایان!
...و تصادف 

...و مقّصر که تویی
فکرهایی گذرا لحظه ی پیش از برخورد...
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بی تو مرا اینجا هوا انگار سنگین است
زل می زند مردی به چشمانم، که غمگین است

آن سو نشسته یک نفر اّما حواسش را
گم کرده حین دست آخر برگ آسش را

در پشت سر مردی که در سر پیچ و خم دارد
هی راه و هی بی راه و هی میِل عدم دارد

در پیِش رو آغاِز در پایان گره خورده
مردی که در تو زنده بودم در تنم مرده

اینجا پر از آدم، شلوغی، سایه روشن ها
تکثیر بی پایان من در بین این تن ها
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تکثیر برگی که اسیر باد پاییزم
تکثیر تو در خاطراتی که غم انگیزم

مانند یک جمله  که فعلش در تو جا مانده
من می رود، او می روم... یک فعل وامانده!

من در کجای شعر، خود را گم شدم کردم؟
باید به روز اول این قّصه برگردم! 

گم کرده ام خود را و هی »من« را تماشا کن
هی زل بزن من را و تَن ها را و حاشا کن

حاشا کن این »من« را که غرق یک توّهم شد
مردی که تکثیر نگاهی بین مردم شد
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نوک می زنم دائم به سقف سنگِی دنیا
باید رها باشم از این حصر سیاهی ها

با شوق پروازی که این پرهای من دارد 
هی می روم باال به سوی فتح این رؤیا

آخر شکستم سقف این زندان سنگی را
اینجا پر از نور و پر از رنگ و پر از شادی

اینجا پر از من های فارغ از غم دنیا 
هی جیک و جیِک شاد ما در جشن آزادی 

باید که پروا... ناگهان دستی جلو آمد
انبوهی از ما روی هم با مقصدی مبهم 
یک جوجه ی یک روزه ام ترسیده از فردا

یک جوجه ی تنها که آب و دانه می خواهم
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نوک می زنم دائم به دانه در قفس حاال
رؤیای پروازم فقط نوعی حماقت بود

ما جوجه هایی در رفاه و امنیت هسـ... نه!
پایان قّصه غرِق در خون و قساوت بود

من های آویزان به سقف سرخ ساّلخی
پرهای خون آلوده ی پاشیده زیِر پا

من جوجه های آخرین پاییز تاریخم
یک اژدها آمد به این دنیا همین حاال
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خسته و خسته، خسته تر می شد
هی شکسته، شکسته تر می شد

مشت هایش گره تر از ما بود
دست هایش که بسته تر می شد

چهره ها، چهر های تکراری
متروی پُر تر از خیابان ها

له شدن، در بغل... و بی آغوش
ازدحام تو بین انسان ها

رد شدن از تو و خیابانت
هی فراموشی و فراموشی

خاطراتی که گم شده در من
انقالبی! ولی درِ گوشی
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زن ترین های شهر منتظرند
رابطه، جمِع ضرب و تقسیم است

در دلم عشق های پی در پی
در سرم یک تومور بدخیم است

اتفاقی دوباره می افتد 
در من و شهِر خسته ی بی تو
بعد از آن عشق های بی معنی

بعد از آن رنج های باز از نو

از نو در چهره ها تو را دیدن
از نو هی گم شدن در آغوشی
مشت هایش... و نور ویترین ها

دردهای پس از فراموشی

در سرم خاطرات بد پر شد 
بی هویت ترین زن شهرم 

با خودم، با تو که پُری از من
با صداهای در سرم قهرم

دستهایش... که بستگی دارد
پلکهایم... که خستگی دارد

خواب و بیدار و گیج و سردرگم 
قلب هامان شکستگی دارد

کوچه گردِی گیج و بی مقصد 
شهِر خالی تر از نگاهم را

می شوم گم تر از نگاهت من
در هجوم مدام آدم ها
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بعد، پایاِن شهِر بی آدم
بعد، سرهای رو به گیجه ی من

بعد، مغزی پر از... پر از خالی
بعد، شلیِک بی نتیجه ی من

مرِد آراِم ُمرده ی سِرپا
آخرین فصل قّصه را خوانده

زندگی رفت و رد پا می گفت
یک نفر در نگاهِ تو  مانده
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پیدا کنیدش خواهشاً
مردی که در من بوده را
مردی که عاشق می شده

مرد بد بیهوده را

پیدا کنیدش خواهشاً
این بّچه ی بیچاره را

تا این اواخر پیش من. ..
تا این اواخر؟ پس چرا؟

با گریه زاییده شدیم
از اشک سیلی خورده ایم

این بچه ترسیده تو را
این بچه از... ما مرده ایم

ما مرد ه ایم... این قّصه را
از روز پایانش بخوان
تو یک  نگاه مبهمی

در چشم های این  و آن 
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شاید که رفته پیش تو
آن مرد گیِج مثل من

دائم خیانت می کند
گاهی به من... گاهی به زن

احساس خوبی دارمت
در خاطرات مبهمم

یک من در آن سو ُمرده و
یک من در این سو متهم

با رنج های پشت هم
گم می شوم در ِکی؟ کجا؟

پیدا کنیدم خواهشاً
من گم شدم در قّصه ها

نقطه به نقطه، خط به خط
در قّصه  جا می مانمت
هرجای قّصه می روی

از ابتدا می خوانمت

یک قاب عکس بی تو که
ما را تماشا می کند
دارد تمام قّصه را 

بدجور حاشا می کند

در خاطرات مبهمش
گم می شود مردی تو را

پیدا کنیدش خواهشاً
در اشک های بّچه ها
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می گردد این ساعت به دور آرزوهایم
شاید که برگردد، که بر... دیگر نمی گردد

بر خط روی گونه ام می گندد این قّصه
یک مصرع و یک نصفه در... دیگر نمی گردد

شاید نمک بودم تو را، شاید که زخمم را
در البالی خون و خمپاره نمی دیدی

یک استخوان از من فقط بر روی مین مانده
در خون من غلتیده ای اّما نترسیدی

ترسیدمت از بس که شعرم بوی خون دارد
ترسیدمت از بس که این ساعت جنون دارد

سرگیجه می گیرم که می آیی... نمی آیی
در استخاره یک نفر »ُهم غالبون« دارد
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حزب خدا بودیم و از رگ ها و گردن ها
خون می چکد، شاید به تو نزدیک نزدیکم

یک بوسه ام در مرز بین حق و باطل ها
بین گناه و عاشقی یک خط باریکم

در آخرین ساعت از این سرگیجه ی ممتد
وقتی که عشق و شعر و بوسه در تو یخ بسته

وقتی عروسک بوده ایم و گوشه ی صحنه
دستی تو را... حتی خدا را هم به نخ بسته

باید گذشت از این زمان پوچ بی معنی
باید که برگردم به »بر...دیگر نمی گردد«

حاال که می گردم... که می گردی... که می گردد
پایان شعرم شو در این سرگیجه ی ممتد



 وارونگی .  58

26

آیینه های تخت و کاو و کوژ و هذلولی 
فیزیک یک، باز امتحان آخر ساله

»بازم که ابروتو... مگه مهمونیه اینجا؟«
گف گم شو بیرون از کالسم خنِگ گوساله

هی نور و تابش، آینه، وارونگی، کانون
کلی مزخرف از شکست نور و منشورش! 

مامان مهدی گیِر َگرِد روی ظرفا که...
اصاًل نمی بینه منو اون چشمای کورش!

کانون اصلی، نقطه ی اف، خط کانونی
اصاًل به من چه آینه؟ مهدی میاد االن
»باید برای مهدی آقا خواستنی باشی«

یاد نصیحت های عمه، خاله و مامان
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من روبروی آینه در حال آرایش
یک خط چشم نازک و ماتیک و رژگونه

این آینه تخته؟ بزرگم می کنه شاید
یا شایدم کوژه... و یک تصویر وارونه!

■

آیینه های خم شده در بین تنهایی
تصویرهای درهِم من های وارونه

کوچک شدن در بین این منشور سردرگم
هی گردش نور و من و تو توی گردونه

در پشت آیینه کسی از جنس من بوده
مانند پایان بندِی یک شعر سردرگم 

تصویرهای مبهمی از من که جا ماندم 
بر روی شیشه خورده ها در صورت مردم
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رفته بودی... فقط همین بوده
همه ی قّصه ات... مرا خواندی 

وسط دست های نامرئیت
مانده بودم... ولی نمی ماندی

چپ ترین ایده ی جهان بودم
وسط انقالِب رفتن تو

خفه می شد کسی که آلتوسرم
فلسفه شد سیاه، در تن تو

مرد غمگین و مضحکی مانده
وسط یک هزاره تنهایی

توی شهری که بی تو می خندد
توی شهری اسیر رسوایی
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آلتوسر در سرم صدا می زد
در سر هاج و واج و مبهوتم

انقالبم! 
شبیه یک شعله،

توی انبارهای باروتم

انتحاری ترین صدا بودی
توی گوشم... تو را کم آوردم 

این جلیقه چقدر سنگین است
کاش می شد که بر... نمی گردم

آخرش انهدام رؤیایی
که شبی در تو زندگی می شد 
آلتوسر خون به قصه می پاشد 

و چرایی، چگونگی می شد!

ساخـِ   پاشیده و شکسته ی ـتار
انقالبی که انتحاری شد

شهر من توی قّصه جان داد و
خون تاریخ در تو جاری شد
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حل کن معما را میان دود و خاکستر
یک کوله پشتی، یک نگاه و لحظه ی آخر

در پشت سر، شهری که تنها بوی خون دارد
در پیش رویت سرزمینی که جنون دارد

یک زندگی جامانده بین دود و ویرانی
می فهممت! از زنده بودن هم پشیمانی

تاریخ شرمنده میان جبر جغرافی
حیف از خیاالتت! چرا دیگر نمی بافی؟

می بافمت مانند موی یک عروسک که
مانند رؤیای محال و تلخ کودک که:
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شاید دوباره خانه باشد با عروسک هاش
مانند یک ای کاش بین این همه ای کاش

با ریتم تند و وحشی انبوه افکارت
با خاطراتت! آن دل سرد و گرفتارت

تنها نگاهی بود و آهی بود و پایانی
رفتی... سفر کردی... ولی انگار می مانی

جا مانده چشمانت میان شهر بدبختت
هر شب که رؤیایت، که کابوست، که در تختت

جان می َکَند شهری که حاال شهر ارواح است
جان می کنی در خاطراتت....آخر راه است!
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زوزه های خدای پوشالی
توی کاناِل هیِچ تلویزیون

باِد افتاده توی غبغب ها
مرِگ شیریِن آخرین مجنون

کولری که گرفته سرگیجه
در سرم می کند غنی سازی
داغ داغم عرق بگیر از من

سان... تری... چرخ... شعبده بازی

مثل خرگوِش گیِج ترسیده
از کالهی که رفت توی سرم

رقِص بابا  کرم... کری... کر است
دعوت من به صرف شام حرم
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دعوت تو به جمع، بستن من
دعوت ما به بستنی خوردن
یخ زدن توی کولر خاموش
ذوب در...! بعد، واقعاً مردن

هذیان! داغی من و کولر
بستنی آب می شود کم کم
کیم هم آخرش کم آورده
باید از چوب دکترت بَمکم

چرخش چوب شعبده بازی 
رقص خرگوش و خوک توی لجن

له شدن زیر آسیاب بزرگ
لکه ی بستنیت بر تن من

چرخش آسمان و کرکس ها
اشک هایت به صورتم تف شد

ظاهراً شام آَخرت بودم
آخرین قلعه هم تصرف شد
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ُخرده های تو درون آینه
شکست می خورم، نمی خورم! 

 مست شو، بغل بکن مرا
 به شیشه ها قسم نمی خورم

  
شوِر من شکسته نور و واژه را! 

بتاب تا بتابمت! 
هی تلو بخور! 

تلوتلو! 
بخور که کم نمی خورم

جسم جامدی شناورم در انعکاس تو در استکان! 
مرا به هم زده جهان 

بچرخ تا بچرخمت
تََفاُلی به من بزن ببین که غم نمی خورم 
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هم بزن مرا میان ُخرده شیشه های توی شیشه ها
می پری به پلک های مستی ام! 

ببین که هم نمی خورم

بعِد من چگونه گریه کرده ای؟ 
که شور می شود جهان

بعِد تو به خشکی لبم قسم که آب هم نمی خورم

کورسوی خسته ای شکسته در مسیرهای در توام
می کشی مرا به سمِت خود

 مرا به سمـ.... به سم نمی خورم! 

تکه تکه ها دوباره چیده شد 
و مستی از سرم پرید

گم شدم  در اتفاق بی تویی
چرا رقم نمی خورم؟

من به حال رفت...
از گذشته ای محال گفت ، از تو گفت! 

از شراِب ســــــــال های بــــــی تو که مرا شکست در شکستگی جام جم 
نمی خورم
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مرد بودن چقدر غمناک است
لحظه ای که ندارمت دیگر

صحنه ی قتل در تو چیده شده
تیر و شلیک... لحظه ی آخر

یک جنازه کنارم افتاده
این تویی یا منم که جان دادم؟
هرچه باشد قصاص خواهد شد

آرزوهای رفته بر بادم

بعد از این اعتراف خواهم کرد
من؟تو؟ اه گیج گیجمت انگار

من تو را... نه تو کشته ای من را
دست از روی ماشه ام بردار

من تو را نه! تو کشته ای من را 
این دوئل نیست مرگ یک ذهن است

این نمایش ادامه... نه... ای وای
یک نفر پرده را به رویم بست...
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آبی که از سر رد شده تف می شود بر صورتم
یک دختر قاجاری ام، راوِی تاریخ ستم

قلیان چاقی بوده ام زیر سبیل سلطنت
ُسر می خورد روی تنم، پُک می زند با شیطنت

روبنده ای پاره شدم، تف می چکید از آسمان
یک مجلس مشروطه ام زیر فشاری بی امان

پاشیده  می شد زندگی با توپ ها و چکمه ها
هی بسته  می شد دست ها، هی باز می شد دکمه ها

در گیرودار کودتا کشف حجابم می کنی
یک ماجرای سکسِی پر آب و تابم می کنی

یک مجلس بی فایده! یک سوژه ی عکاسی ام
یک انقالب توده ای با خلق های عاصی ام
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جنگ جهانی را ببین در زخم های بر تنم
دارد تجاوز می کند دنیا به ماِم میهنم!!

پاشیده رّد نفت و خون بر لختی اندام ها
پایین و باال می شود روی خیال خاِم ما

سیگار توی کافه ها، با شرم، با تو، با عرق
در شهِر نو خوابیده ام، پیچیده الی زرورق

با نعمِت نفتی شده پایین و باال می پرم
داری به پایان می رسی از انقالِب در سرم 

سیگار بهمن می شوم، پک های محکم تر بزن
بر روی لب های خدا یک بوسه ی دیگر بزن

دارد خرابم می کند برق نگاهت بر تنم
از شرق و َغربت رد شدم، ساز جدایی می زنم

یک جنگ تحمیلی شدی روی تِن، پا خورده ام
خوابیده ای در سنگرم، از دیدنت جا خورده ام

در ازدحاِم حاشیه با متن دعوا می کنم
مرگ مولف بوده ای دارم تماشا می کنم

بعد از تمام قّصه ها، بعد از تمام رنج ها
آب از سرم رد می شود توی رطوبت سنج ها

پک های آخر را بزن، داری تمامم می کنی
هم گریه ی تاریخ با قائم مقامم می کنی
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دنیا یه خطه که هر دو سرش تویی
از تو شروع می شه باز می رسه به تو 

جنگ جهاِن من با تو تموم می شه
قطعنامه بی خوده! حق توئه ِوتو

دنیا مثلثه! تو مثل برمودا
هی می ِکشه منو... چشمات لعنتی!
من صفر جبری ام توو قدرمطلقت

تو ضرِب جاذبه در بی نهایتی 

دنیا مربعه! هر گوَشَشم تویی
من گوشه گیر این دنیای در توام
وقتی که پیشمی دنیا تو مشتمه

حتی قوی تر از پیمان ناتو ام
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دنیا یه دایَرس که مرکزش تویی
می گرده این  جهان روی مدار تو

تو مطلقاً تویی! بی نسبیت ترین
mc2 ابطال مطلِق قانون

یک نامساوِی جبری میان ماست
حل می کنی َمنو در نامعادله

مجهول من تویی، من تابع توام
یک خط کسری ام بر روی فاصله

دنیا یه جنگه که با تو تموم می شه
توو خط آخرش تنها فقط تویی

با تو تموم می شه، باز می رسه به تو
پایان زندگی، آغاِز از نویی 
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اندوه و آه و حسرت و نفرین و ماتم بود
آخر چرا رفتی؟ مگر کم بودنت کم بود؟
من دلخوِش گاهی نگاهی از تو می ماندم

حتی خیال بودنت درمان دردم بود

حاال خیالت هم غریبی می کند با من
رؤیا و کابوسم شده تنها تو را... مردن!
از بی خیالِی تو در این خواب می میرم

دیگر محال است از خیالت جان به  در  بردن

این لحظه ها بی تو...چرا یخ بسته این ساعت؟
دیگر نمی گردد جهانم دور رؤیایت
پایان تاریخ و زمان و شعر و یاد تو

یک مرِد مدفون در میان آرزوهایت
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هی تار می تند وسط زنده بودنم
یک عنکبوت، در وسط من که بَتَمنم

من قهرمان خالِی شهر خیالی ام
یک پوِد پاره که وسط دار قالی ام
فرقی نمی کند که کجای نبودنم 

شاید که گربه ام، که شبیه فالن زنم!
شاید که این منم وسط تار و پودها
یک غوِل بی چراِغ رها بین دودها

سر می کشم تو را که شبیه خوِد منی 
یک لّک سرخ خون وسط دود و آهنی 
یک راه حل گم  شده در  های و هوِی ما

یک جیغ واقعی! که شده آرزوی ما
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خّفاش بی صدای پر از هیِچ ُمردنی
چیزی شبیه من، وسط ژست بتمنی

چیزی شبیه، نه! که تو شاید خود منی
داری فقط به دور خودت تار می تنی

■

در انتهای نبودن، کسی شکنجه نشد
و کرم خسته ی تنها میان پیله ی خود

و حس مبهم بال و خیال آزادی 
تو آرمان رهایی شهِر بر بادی

نه عنکبوت و نه بتمن، نه من، نه پروانه 
نه قهرماِن خیالی، نه غوِل دیوانه

نه تار و پوِد پر از هیچ طرح این قالی 
نه آرمان رهایِی شهر اشغالی

کسی در آن وِر رؤیا به انتظارت نیست
تمام قّصه همین بود و همچنان باقی ست

درون پیله بمان و رها شو از بودن
...و کرم مرده ی تنها درون پیله ی من
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بیا تا طوافت کنم خوِب من
تویی روِح در سنگ و در چوب من

شبیهی به رؤیای مصلوب من
رسیده زمان خداحافظی

پس از بگذردهای این نیِز من
تِه خاطرات غم انگیز من
زمستاِن تو بعِد پاییز من
رسیده زمان خداحافظی

پر از خواب غمگین بیداری ام 
پر از اشتیاِق به بیزاری ام

پر از عشق های سرکاری ام
رسیده زمان خداحافظی
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کسی دارد از عشق، رد می شود 
به خوبی رسیدیم و بد می شود
مسیرم به سوی تو سد می شود

رسیده زمان خداحافظی

تبرها شکست و خدا زنده شد
و کعبه تو را دید و چرخنده شد
بِت بت شکن پیِش تو بنده شد

من از دور باید نگاهت کنم؟

تو که آیه ای از خدای منی
تو که اژدهای عصای منی

تو که شاهد گریه های منی
من از دور باید نگاهت کنم؟

به پایان رسیدیم و بیچاره من
در این جنگ، با یاد تو تن به تن

مرا زنده کن یا بُکش کاماًل
من از دور باید نگاهت کنم؟

تو ختم کالمی، خدا گم شده
و یا ایده ای دست دّوم شده

خدا عکس تو، بین مردم شده
من از دور باید نگاهت کنم؟

من از آخر قّصه ترسیده ام
از این که دوباره تو را دیده ام

بِت تازه ای را تراشیده ام
خداحافظی از خداحافظی!
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یک مشت مرد پاپتی
در عمق چشم خسته ام

یک مشت روی صورت و
چشم کبود بسته ام

یک اتفاق تازه که
از من تو را زاییده شد

یک مشت خون بی خود از
لب های من پاشیده شد

باید تمامش... مشت تو
باید تمامش... مشت من
آخر شکستت می خورم

تن می دهم در تن به تن
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خون از لبت جاری شده
سیل از تمام کوچه ها

این شهِر غرق خون منم
بازی شده این بّچه با...

مشتی گره کرده شدم
روی سیاهی تنت

گل یا... نه دستم رو شده
پوچم شبیه بودنت

مانند کاغذ بازی ام
در حین ثبت پوچی ات
مشتم شبیه سنگ تو
تیزم شبیه قیچی ات

یک مشت مرد پاپتی
در شهر خون آلوده ام

پایان باِز بازِی
مردی که تو، من بوده ام
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سرد خواهد شد هوایت در سرم 
از زمستان هم زمستانی ترم

یخ ترین احساس من تقدیم تو
باید از پاییِز بی تو بگذرم

باید از پا... پای من یخ بسته شد
رّد پایت مانده روی بودنم
مثل آدم برفی چشمان تو

آب می شد گونه هایت در تنم

مثل یلدا، شب ترین شب می شوم
هی ادامه می دهم در قّصه  ها

صبح فردا یک زمستان در من است
صبح فردا سرد خواهم شد تو را
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با من از من های بعد از من بگو 
با من از سردی پاییزانه ام

با من از خیسی روی گونه ات
با من از خیسی روی شانه ام

یخ زدی روی زمستان تنم
در زمستان تنت یخ می زنم
عشق بازی،  روی یخ با یاد تو

عشق بازی روی این یخ که منم
■

فصل آخر را تو بنویسی اگر
قّصه شاید آخرش بهتر شود
چشم آدم برفِی خشکیده ام

شاید از اشکت دوباره تر شود

آب خواهد شد دِل یخ بسته ام
از زمستان های بی تو خسته ام

من به رّد پای پاییزی تو
بر زمستان تنم دل بسته ام



 وارونگی .  82

39

می پرد از پلی که عابر بود
مرِد مانده میان تنهایی

آخرین لحظه هم به یادت بود
با خودش گفت نه نمی آیی

بعد از آن یک نگاه دیگر به...
یک خیابان، پر از همه جز تو

دست و پایم به لرزه افتاده
الاقل از خیال من رد شو

رد نشد تا که رد شود از من
عابر آخرین خیابانم

آخر قّصه ردّ ِ خون روی
سرخی نقطه های پایانم...
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با دلخوری از نامه های نیمه کاره 
چپ چپ نگاهم می کند سطل زباله 

از این گزارش ها که نه! دیگر نباید
کاغذ... و هی کاغذ... و هی... مرد مچاله 

■

مردی که له شد در میان این گزارش ها
مردی که مدفون، بین تغییر نگارش ها

هی عاشقانه می نویسد... هی گزارش... هی
سوژه تویی در این شکستن های پی در پی

سردرگم و گیجم که این عشق از کجا آمد؟
مأمور و معذورم از عشقت! نبا... نباید!

■
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یک نامه الی دفترت از مرد  غمگینی:
گم می شوم امشب، مرا دیگر نمی بینی
مأمور مخفی بودمت دستم ولی رو شد

سطل زباله همدم این  مرد ترسو شد
■

شش سال و نه ماه و سه روز و هفت ساعت که
پوسیده در زندان به جرم آن خیانت که...

آخر، گزارش را نوشتم
...عاشقت هستم

)آخر، گزارش را...
نوشتم عاشقت هستم(

سررشته ی این ماجرا خارج شد از دستم
مأمور مخفی تر تو بودی!

- من؟
- تو!

- تو در من!
من باختم! پیش از تو در این جنِگ تن با تن 

■

آخر گزارش را نوشتی و شکستم را
پایان جنگ تو 

...و فتح پایتختم را
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خیابونا رو رد کن از نگاهم
نمی بینی چشامو؟ روبه راهم!

شبیه گریه های قبِل رفتن
منو خالی کن از بار گناهم

یه عمره توو ِهرم ها و َحرم ها
صدای ضّجه و درد یه مرده

بیا با من ته چاهو نگا کن
که یوسف توو نگاهت گریه کرده

شبیه عشق های واقعی شو
شبیه خستگی از عشق بازی

منو رد کن از این روزای غمگین
منو رد کن از این »باید ببازی«

یه کشتی گیِر افتاده توو میدون
یه پرچم که خجالت می کشیده

یه دورِ افتخاِر بی مدالم
نگاهم طعم اشکاتو چشیده
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یه بارانداز ممنوعه توو ساحل
توو ِمیدونی که خیس گریه هاته
یه روز این اسکله غرق تو می شه

یه راه بهتر از این پیش پاته

تَوّهم می زنم وقتی که هستی
که دنیا توی مشتم خونه داره
نباشی با حقیقت، تلخ می شم

نباشی قّصه مون دیوار داره

من و تو پیش از اینها رد شدیم از
تمام کوچه های غیر بن بست

منو باور نکن وقتی که می گم
هنوزم راه های بهتری هست!

قاچاقچی ها نخواستن تو بمونی
برادرها عزیز مصرو کشتن

گناه مشترک روو شونه هامون
شبیه خنجرایی که توو پشتن

تمومم می کنه این گریه آخر
توو این میدون جنگ نابرابر 

توو این بغض همیشه تا همیشه
که می  بازه برادر از برادر

صدامو خط نزن از خاطراتت
شاید دنیا دوباره خواستنی  شه

یه روز، دیگه نگن باید ببازی
برادر بودنم با تو تنی شه
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تکرارِ بی تکراِر این تکراِر تکراری
حّسی مزخرف! مثل این شب های بیداری

تکرار هر روِز حماقت توی افکارم
از فکرهای شکل تو، از عشق بیزارم

تکرار یک قّصه برای عاشقت هستم
تکرار اوهامم: که چشمانت، که دل بستم

تکرار چشمانی که خیس از اشک  من بوده
تکرار این جّدی گرفتن های بیهوده

تکرار نقش مثبت مردی که می ماند
تکرار چشمت که حقیقت را نمی داند

تکرار بوسه، عاشقی حین پشیمانی
تکرار دستت توی این رؤیای سیمانی



 وارونگی .  88

تکرار اندوهی که بعد از هر نوازش بود
وقتی که می دانی که تنها یک نمایش بود

تنها نمایش بود و ما را زندگی می کرد
گاهی کمی شادی و اغلب درد بعد از درد 

وقتی نمایشنامه یک تصویر تکراری ست
تنها سکانِس واقعی ابراز بیزاری ست

بیزارم از تو، از خودم، از این نمایش ها
تکرارِ هرشب: اشِک من، خیسی بالش ها

عق می زند شعرم از این الفاظ تکراری
هی می زنم خود را به خوابی که تو بیداری
بس کن نمایش را که شعرم از نفس افتاد

اینجا ته خط! می پرم تا... هرچه باداباد!
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آزادی کرمانه ات وقتی که می لولی
وقتی که با ته مانده ات در گور مشغولی 
وقتی چراغ خسته ات جادو شده از شب

بر باد! مثل آرزوی آخرین غولی

آغامحمدخان گرفته چشم هایت را
عاشق شدی اّما کسی چیزی نمی بیند

تاریِخ بی چشمی به من زل می زند از تو
دارد کسی توی سرت افسانه می چیند

ما سرشماری می شویم از چشم هایی که
از حلقه بیرون آمده توی خیابان ها

ما سرشماری می شویم از اشک  هایی که
حلقه زده دور گلوی مرد میدان ها
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یک صنُدوق رأیم پر از جادوی چشمانت
یک صندوق نشمرده ی از چشم افتاده

یک صندوق بی چشم  و  ر و توی تقلّب ها
با چشم های بسته ی از ترس واداده

یک انتخابم در میاِن تیغ ساّلخی
تیغی که در چشمان من افتاده از پایت

در انتخاب بین بد یا بدتر از بدتر
یک رّد خون از تیغ من جا مانده در جایت

یک ترکمانچایم! خیانت های قاجاری
باور نکردی قصه را در خواِب بیداری

حل می شود در چایی ات داروی خواب آور 
عمری ست در جادوی صندوق ها گرفتاری

■

چشمان باِز باِز بازِ باز بازنده
لبخند می زد کرم، از سوراخ چشمانت

تاریِخ افتاده کف پای خیابان ها
چشمت زده تا بگذرد از خّط پایانت
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ما که ترسیده از زمستان ها
ما که دلتنگ، ما که غمگینیم

ما پناهندگان پاییزیم
برگ زرد امید می چینیم

ما شروع دوباره ی باد و 
فصل شب های تلخ و طوالنی

خسته و خیس و منتظر مانده
توی این کوچه های بارانی

ما شبیه تمام تاریخیم 
سمفونی توی گوش قبرستان
مرده هایی به خط شده، تنها

باز باران فقط، فقط باران!
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بعد از این سال های پاییزی 
نوبت َب... بُبر صدایت را!

برف های دوباره در راه است
قایمم کن که رّد پایت را...

شاهدان شریِک مجرم ها
بین این قتل های تکراری

راوی خودکشی ما هستند
کاشف قرص ضّدبیداری

من فقط شعر خسته ای هستم 
شاهد ترس های ناپیدا

توی تردیدهای پی درپی
نقطه های پس از نگفتن ها

بغلم کن فقط همین امشب
که زمستان پس از زمستانم

آخرین بوسه باش و گرمم کن
توی این فصِل سرد می مانم
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تنها صدای مبهمی در گوش من مانده
یک »نه... خداحافظ«

...و بعدش بوق ممتد بود!
من مانده بودم این وِر خط های مشغولت
دیگر نمی دانم چه شد ! حالم فقط بد بود

خیره شده چشمم به سقف سرد درمانگاه
یک دختر تنها که روی تخت، تب دارد
افکار مبهم، یاد تو، آن »نه... خداحافظ«

تنها صداهای تو را در زیر لب دارد

یک صبح دیگر در تنم پا می شود مردی
در ازدحام تلخ این تن های بیگانه

با خاطرات مبهمی از یک صدا » از تو«
تزریق بعدی... اخم دکتر... اشک دیوانه!
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صدای ناله می آید
کسی جان می کند این جا

کسی ما را نمی بیند
در این شب های بی فردا

عجب خمپاره ای بوده
پر از دودم در این سنگر 
پر از اشکی که می ریزد 
میان خون و خاکستر 

پس از سی سال تاریکی 
دوباره یادم افتاده

که آن شب قاب بی عکسم
چگونه در تو جان داده
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چگونه عاشقت بودم؟
چگونه عاشقم بودی؟

در این سی سال فرسودم
در این سی سال فرسودی

نمی دیدم، نمی دیدی!
نه اشکت را، نه اشکم را

چگونه در تو بنویسم
تمام گریه ها را تا...

تمام گریه هایت را
نوشتی خط به خط در من

به چشمم مانده تصویرت
کنار ترکش دشمن

ببخشم عشق سی ساله
که چشمم را به تو بستم

همیشه عاشقت بودم
همیشه عاشقت هستم

نه ترکش های خمپاره
نه درد صحنه سازی ها
نه جای خالی چشمم 

نه این جانباز بازی ها

نه این تب های بی پایان 
نه این رؤیای دیوانه
نه کابوِس سیاهی ها
نه تنهایِی در خانه 
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نه اندوهِ پس از صلحم
نه هذیان های بعد از تب

مرا نشکسته بود اّما
شکست از دیدنت امشب

شکستم را تماشا کن
ببین این مرد غمگین را
توان گریه کردن نیست

بگیر این بغض سنگین را

پرید از چشم تو خواب و
پرید از ترس، از جایم

از این سرگیجه می ترسم
نمی آیی به دنیایم؟

در این سردرگِم سنگر
دوباره خواب می خواهم

برای عکس غمگینت
دوباره قاب می خواهم 

دوباره من... تو... ما... شادی
دوباره عشق... آزادی

دوباره چشم در چشمت
چه رؤیاهای بر بادی

صدای ناله می آید
کسی جان می کند این جا

کسی ما را نمی بیند
در این شب های بی فردا
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من... نه! افسوس این هوا ابری ست
عامل این تِب مداوم چیست؟

من که می ترسم از ته قّصه
پس چرا قّصه همچنان باقی ست؟

■

اول قّصه روز خوبی بود
مثاًل مرد قّصه ات بودم

مثاًل عشق از هوا بارید 
مثاًل عشق را نیالودم

بعد آلوده شد جهان از تو!
تف شدی توی صورت عشقم

بغض، چیزی شبیه بیماری ست
کوآموکسی کالو یا شلغم؟
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برسانید ظرف شلغم را
کوآموکسی کالو؟ نه! نه! اصاًل
مات و مبهوت عطر تو هستم

شلغمم، سکسِی سفیِد من!

پچ پچ مستمّر دکترها
ای خدا این مرض که مسری نیست!

لعنتی والیوم نمی خواهم!
این طناب کلفت قرمز چیست؟

بعد، تزریق بعدی و بعدی
هذیان، بعد، خواب یک باره
مرِد بسته به تخت، آرامش 

آه دکتر، که مرد بیچاره!
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این تخت لعنتی جان می کند مرا
انگار یاد تو حد می زند مرا

خوابم نمی برد در این شکنجه گاه
تنهایی و سکوت، حبس نفس... و آه!

آه از هجوم تو، ترس نبودنت
از داغ بوسه ام بر سردی تنت

کابوس مبهمی می چرخد از سرم
باید که بگذری، باید که بگذرم

هی جیغ می کشد توی سرم کسی
دیگر نمی رسد! دیگر نمی رسی 
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دارم نفس نفس از »بی هوا تو را  
از دست می دهم« در گریه ها تو را

کابوس بوسه ات روی لب شبم
هذیان آخری، در آخرین تبم

زل می زند به من سقف از نگاه تو
چشمان خسته ام مانده به راه تو

چشمان بسته ی بیداِر خسته ام
آوار می شود قلب شکسته ام

می لرزمت ببین... زلزال ها شده
قرص مسکنم، این آیه ها شده

با یاد تو دلم آرام می شود 
یادت که آمده دیگر نمی رود

آوار می شود، سقف از حضور تو
بن بست می شود راه عبور تو

از حال می رود یاد تو در سرم 
پایان قّصه شد! از خواب می پرم
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در بهشت خاکستری رنگ ها
جایی که هیچ چیز سر جایش نیست

جایی که سایه ها به جای آدم ها
آدم ها به جای سایه ها

سایه... آدم... سایه... سایه... سایه
سایه های کزکرده گوشه ی اتاق

سایه های روی تخت
سایه های ترسیده از روزهای بی تویی

سایه های زیر چشِم خورشیدخانِم خوابیده زیِر تخت
در خاطرات شوهِر خانم همسایه؛

در خاطراِت جمعی من، خانم همسایه
و شوهرش، که شب ها زیر تخت من می خوابید
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گاهی که حامله می شوم باال میاورم
خاطرات همسایه ی باالیی را

که زیپ شلوارش با نرخ دالر نسبت عکس داشت
و عاشقانه های آقا و خانم پایینی را؛

از سر میزشان باال می کشید

آقای همسایه هنوز مشغول چشم های خورشیدخانم است
با مداد سیاهش

من هنوز مشغول مداد سفید بی خاصیتم هستم
در بهشت خاکستری رنگ ها

آقای همسایه ی پایینی مداد سفیدم را قرض گرفته بود
برای کشیدن پرچم صلح؛

 با طبقه ی باال...
ولی نمی کشید

آخرش آن قدر مداد بی خاصیِت سفید را پایین و باال کرد
آن قدر روی خط های پرچم صلح فشار داد 

که کاغذ جر خورد...
با جیغ های زنش؛

و همسایه ی باالیی با فشار زیادی روی پرچم سفید پاشید

بعد؛
پرچم سفید صلح

روی  خواب هایمان کشیده شد
روی تخت

روی تن خورشید پنهان زیر تخت
و زیر سایه ی همیشگی سایه ها
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در گیج و ویج سیلِی »اصغرسه خط« بودم
یک »بّچه پوش« کابُلی در آن خیابانم

سرگیجه ی دائم... و دنیایی که می چرخد
بابا تمامش کن در این خانه نمی مانم

»اصغرسه خط« بر سینه ام یک مشت دیگر زد
بابا کمر خم کرده بود از بس که زن بودم

در کابل اّما هانیه، هاشم شده حاال
هاشم شده؟ پس من چرا؟ هاشم که من بودم

مهدی جلو آمد که شلوارم... نمی خواهم!
بعدش فقط هی خنده و درد تجاوز بود 

افطاری آخر که پیش مادرم بودم
احساس او با اعتقادش در تعارض بود
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مامان بیا پیشم، فقط امشب که اینجایی
آمد کنارم... بی بغل...با اشک... بی بوسه

بین پسرها هانیه خوشحال و خندان بود
بازار کابل... بعِد مکتب... دوغ و سمبوسه 

اصغر سه خط، پاشیده روی صورتم آن را
»هاشم تشکر کن همانی شد که می خواهی«

هاشم که نه شیرین، که حّتی روسری دارم
شیرین که گاهی هاشمم، اّما فقط گاهی

مهدی تمامش کرد و خندید و خداحافظ
»اصغر ولی هاشم عجب چیز تمیزی بود«
»هاشم چیه؟ این دختره شیرین شیرینه«
من ماندم و یک روسری خیس و خون آلود

در آخر آن مستند، هانیه زن می شد 
با شوهر و یک بّچه و کلّی فراموشی

»آقای دکتر واقعاً زن می شوم دیگر؟«
یک آدم دیگر پس از یک روز بیهوشی

من با تنی دیگر، غریبه، همچنان تنها 
بابا قبولم می کند حاال که شیرینم 

حاال که شیرینم، ولی هاشم کجا رفته؟
در سوگ جزئی از خودم مبهوت و غمگینم 



105 . حمیدرضا امیرخانی

51

چقد این روازمون شبیه همه
چقد درد پاشیده توی هوا
دیگه نا نمونده برای کسی

که چسبیده »امید« مردم به »نا«

تمام مسیرای تو ذهنمون 
به بن بست دستای اون می رسه
یه وقتایی آدم تو بن بست هاش

به بیراهه های جنون می رسه

شبیِه نهنِگ نشسته به ِگل
به رؤیای بیهوده ای دلخوشم

دارم آرزوهای توو ساحلو
به اّمید دریای تو می کشم
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یه ُمش)ت( هشت پای شناور توو نفت 
پریای دریایی رو حد زدن

همونا نذاشتن تو دریا بشی
روی موج دستای ما سد زدن

پای سفره های پر از هیچمون
سِر سبز رؤیا گره می خوره

با دستای خالی تو میدون جنگ
آدم کم میاره ! دیگه می بُره

می دونم باید آخرش خوب شه
باید از امید دوباره بگم

واسه مردم غرق بیچارگی
یه جورایی از راه چاره بگم

باید هشت پا رو ته قّصه کشت
باید با پری ها برقصن همه

باید آرزوها برآورده شه
باید رد شد از هرچی درد و غمه

ولی این دروغا قشنگن فقط
واسه قّصه هایی که خواب آورن

واسه من که رؤیام بیداریه
یه ُمش حرف های عذاب آورن

تِه قّصه خونه اگه پا نشیم
که می پاشه روو خواب شب های ما

همین روزهایی که کابوسی ان
یه روزی میاد می شه رؤیای ما
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یک دنده ی یکدنده که بر روی یک مانده
راننده ی مستی که عمری در تو جا مانده 

در این ترافیک پر از دود و پر از آدم
عمری فقط در بی هوایِی تو می رانده 

درمانده از ترمز گرفتن های پی درپی
چرخیدِن بی فایده... میداِن بی پایان

سرگیجه ی بی وقفه ات دائم شده در من 
دارد مرا می چرخدت هی دوِر این فرمان 

باال بیاور عشق من سرگیجه را بس کن
باال بیاور روی شهرم عاشقی ها را

از خط کشی ها رد نشو توی ترافیکم
پشت چراغ قرمزت رد کرده ای ما را
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طاقت نیاوردی، تصادف را بغل کردم
حاال ترافیک پس از من را تماشا کن

هی بوق ماشین ها... َو هی سرگیجه ام در تو
می گرددم میدان! سر خط را تو پیدا کن

دارند ما را می برند از بوق ماشین ها
دیگر ترافیکی نمانده بعِد کابوست

در گور من خوابیده مردی که تو را بوده
هی می خورد ِکرمی مرا از جنس افسوست
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چّکه
چّکه

چّکه 
چّکه

  می چکد! 
لَخته های بودنت روی زمین

لُخت خوابیده در آغوش خدا
آخرین سیِم جهانم را بچین

آخرین سیم... اّولین سیب جهان
انفجار بمب های ناگهان

اشتباهاً بمب خنثی می شود
تّکه
تّکه

تّکه تّکه هایمان!
پلّه پلّه از تو باال می روم

پلّه 
    پلّه

        پلّه 
              پلّه 

 - تا کجا؟
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پلّه
پلّه

-از نفس افتاده ام؛
رد پایم مانده بر خون لخته ها

سر بکش تلخِی تکرار مرا
بین سرخِی شراب و لخته خون
سیب هایم توی باغت گم شده
می روم تا آخرین سیم جنون 

نیستی ! دنیای من خالی شده
از بهشتت رانده من را زندگی

آخرین پلّه نگاهم می کند
در دو راه زندگی یا زندگی؟

می پرم! از این دوراهی خسته ام
از تو و تکرار پوچ رفتنت

لخته خون ها را تماشا می کنم
توی دستم کاردهای در تنت 

سّکه
سّکه
سّکه
سّکه

بر تنم ! 
  یک  جنازه قاطِی کّفاره ها
انفجار بمب های در سرم

سیِب سرخی مانده در جیب  خدا
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وقتی تمام قّصه را با اشک می خوانی
وقتی درون پیله ای، وقتی نمی دانی
پروانگی را خودکشی کن اول قّصه
تا آخرش تنها درون پیله می مانی 

با این که پرهایت... ولی چیزی نمی بینی
تا آخر عمرت فقط یک کرم غمگینی 

بیرون پیله قّصه را از نو تماشا کن
فرض محال قّصه این باشد: که می بینی

پروانه ای با اوج پرواز فقط ده متر
دارد تماشا می کند لولیدن خود را

یک لّذت محِض پر از اندوه می بیند
توی لجن یک مشت کرم احمق تنها
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یک انگل وحشی در آن سو خون به پا کرده 
یک کرم چاق لعنتی پروانه  می خواهد

هی می مکد ما  را و هی تف می شود در خون
در آرزوی پر زدن پروا... نمی خواهد!

با کرم های کارگر در خاک لولیدن
عمری فقط ابزار تولید کسی بودن 

یا طعمه ی یک مرد تنها روی قالبش
دائم به خود پیچیدن و هرگز نیاسودن

دارد جنازه می خورد یک کرم دیوانه
توی سر و گوش و زبان و چشم قبرستان 

حاال تمام قّصه را از نو تماشا کن
پروانگی را خط بزن در نقطه ی پایان
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پَر می کشم، پر می کشم، پرهای پرپر می کشم 
تصویری از تنهایی ات بر سیم آخر می کشم

گنجشک ترسوی تنم دارد نگاهت می کند
چشمان خواب آلوده را خیره به راهت می کند

افتادن ما را ببین از آخرین سیم جهان
تصویر، وارونه شده! ُسر می خورم در آسمان

رؤیای خاکستر شده، کابوس های پشت هم
با تو گلوله می خورم، در راه تو جان می دهم 

شلیک می شد زندگی، بر ذهن خواب آلوده ام
پاشیده مغزت در سرم، من با تو عاشق بوده ام

راهی نمانده پیش رو، راهی نمانده پشت سر
دارم نگاهت می کنم، من را به پایانت بَِبر
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در راهِ ماندن پیش تو، چیزی شبیه رفتنم
این لکه خوِن کوچِک افتاده این پایین منم

ما را نمی بیند کسی! در راه بن بست توام
آنچه نباید باشدم... در آنچه که هسِت توام

خّط موازی می کشد، هی پشت هم دست کسی 
پشت قفس جان می کنی، داری به پایان می رسی

پرهای پَر... پر پر... و خون! پایان غمگین قفس
بی جیک و گیج و بی صدا... گنجشک، افتاد از نفس
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دارد به دردم می خورد تیزی چاقوها
دارد نمک بر زخم من هر روز می گندد

دستی گرفت از دست من تنهایی من را
با دستبندی آهنی... مردی که می خندد

دارد به دردم می خورد بغضی که جامانده
زخم عمیقی در گلوی قّصه ها مانده

ما خوانده ایم آن قّصه هایی را که هرگز نه
هرگز کسی مانند ما غم را نمی خوانده 

دارد به دردم می خورد در این فراموشی
این بی خیالِی مدام، این گاز بیهوشی

باید تو را بنویسم از نو، قّصه ات باشم 
تهدید های پشت هم در پشت این گوشی
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دارد به دردم می خورد در خاطره مردن
ما شاهدان ساکت این گریه ها بودیم

بر روی سن، ساّلخی ما... ما تماشاچی
سالخ می خندید و ما بیهوده ما بودیم 

دارد به دردم می خورد درد تجاوزها
گوشِی احمق دائماً در حال تهدید است

در این طرف، تصویری از آثار ساّلخی
در آن طرف، تصویری از مردی که خندید است

دارد به دردم می خورد بن بست تنهایی
جامانده ای در کوچه  و در قلب غمگینم

بعد از هزار و نهصد و... لعنت به هر روزش
لعنت به چشمی که تو را دیگر نمی بینم 

دارد به دردم میخ و اه! دیگر تمامش کن
هی می خوَرد ما را و هی... چیزی نماند از ما

دندان و لبخندش درید این قّصه را آخر
دلبسته و لب بسته و دور از توام اینجا 
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آه سعدی اثر کند در کوه/ نکند در تو سنگدل اثری )سعدی(
تو قلب فسرده ی زمینی/ از درد ورم نموده یک چند )بهار(

آی آدم ها که بر ساحل نشسته، شاد و خندانید!
یک نفر در آب دارد می سپارد جان )نیما(

* درباره ی قتل داریوش و پروانه فروهر، اول آذر ۷۷، خیابان سعدی تهران

ناگهان خون به آسمان پاشید 
سرخ می شد تمام تاریخم

جبِرجغرافِی جنایت بود
نظم تاریخ می خوَرد برهم

یک جهانگیر صوراسرافیل
گوشه ی این اتاق ِکز کرده

پاک کن خون روی چاقو را
دستمال، از دهان در آورده
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مثل حاّلج، می زند پرپر
رقص پروانه را تماشا کن

مثل گل های سرخ عاشق باش
خون به دنیا بپاش و افشا کن

احمد آباد را تماشا کن
وسِط کوچه های تهرانم

خوِن ملّی شده که می بارد
از مصّدق شدن پشیمانم 

خون به سعدی رسید از کوچه
ظاهراً آخرالزمان شده است

آهِ سعدی اثر کند در کوه
که دماوند خون فشان شده است 

قلب افسرده ی زمین بودی
آخر اّما تو هم کم آوردی

آخر قّصه خون به پا کردی
اشک تاریخ را درآوردی 

بعد از آن شهر، مثل نیما شد
که فقط خون می آَوَرد باال

مثل سعدی، بهار، حّتی من
گریه هامان که آی آدم ها...
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نور و تاالر و سن... و آدم ها 
یک بنر، عکس او و عنوانش

مجری و یک صف از سیاسی ها
جزوه ی خاطرات زندانش

مجری از قهرمانی اش گفت و
از اسارت که خم نکرد او را

او ولی یاد احمد آقا بود
پیرمرد شکسته ی تنها 

کف زدن های ممتد حّضار
احمد آقا که روی مین رفته
یا حسن، آن جوان ایالمی:

»هر کی امشب بمونه بدبخته!«
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دسته گل های چیده روی سن
پخش یک نوحه ی کویتی پور

در اسارت کسی کم آورده
پاره ی تن... و وصله ی ناجور

هی فلک می شد از سخنران ها
در سرش انفجار جریان داشت

پای اکبر پرید با ترکش
طفلکی آرزوی درمان داشت

ناگهان هع! نفس نمی آید
غرق می شد درون خود انگار
مثل غّواص دست و پا بسته
در شب شوم کربالی چهار

آخر قّصه رد شدیم از تو
نام تو ماند روی این بلوار

رنگ پاشیده ام به تصویرت
بنویسید: آخرین سردار!
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چشمم سیاهی می رود در زیر آوارت
دیگر هوایی نیست، راهی نیست، آهی نیست

آخر بغل کردی مرا شهر غم انگیزم 
آخر بغل کردی! مرا پشت و پناهی نیست 

مانند یک قّصه، که در اعماق تاریخم
هی شعله بودی و مرا... پروانه ات بودم

هی عاشقت بودم... و هی من را نمی دیدی
در زیر آوار کنار خانه ات بودم!

چشمان مبهوت کسی... می لرزد این خانه
دارد تمام زندگی... »عشقم بیا اینجا!«
تصویر بی جان زنی که توی آغوشش 

تا آخرین لحظه... که مانده روی قولش را
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یک طاق بستانم که طاقت را... کم آورده 
یک قصرشیرینم که کوه از عشق لرزیده

یک خانه ی نامهربان در زیر آوارم
از نقش خود خارج شده رستم... و ترسیده

باور نمی کردم نباشی توی پاییزم
این شهر غمگین، بعد از این دیگر زمستان است

تاریخ ما با تیشه ای غمگین گره خورده
این ریشه ها خاکی ترین پایان انسان است

ُکردم! پر از تاریخ خون و جنگ و خاکستر
می سازمت از نو! به این بازی نمی بازم

می رقصمت با دسِت در دستت گره خورده
می رقصمت اّما به هر سازی نمی سازم
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با باد، توی شال تو... هی می روم بر بادها
مشت مرا وا کرده ای! لعنت به این فریادها
دارد گره وا می شود، در پیچش موهای تو

با مرده ها و زنده ها، رد می شوی از بادها

آن سوی عشق و فلسفه، گل می کند زن بودنت
خود را تداعی می کنی، آن سوی موضوع تنت

توی خیالم یک نفر، با باد می رقصد تو را
حک می شود در آسمان، تصویری از نشکستنت

مو دیده اند و پیچشش پیچیده بر طومارشان
از ناگزیِر رویشت، پژمرده شد افکارشان

روییدن موهای تو، بر خاک خشک تشنه ام
می پیچد و می رویدم باالتر از دیوارشان
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در من زنی زاییده شد، در ما زنانی مثل تو
دستان ما گل می دهد، توی جهانی مثل تو

توی سرم پر می شود، از یک جهاِن زن شده
بوی رهایی می دهد، با آرمانی مثل تو

در خواِب بیدارِی ما شهری پر از تصویر تو
شالوده ها له می شود، دنیا شده درگیِر تو
دارد زنانه بودنت،  اعمال قدرت می کند
تکثیر تو، تکثیر تو، تکثیر تو، تکثیر تو
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نوری از دور/دست بر دیوار
مرِد تسلیم سایه بازی ها
زِن در سایه ها فرو رفته
عشق/بازِی با مجازی ها

شوخِی با تو توی تاریکی
لمس لب های شب در اندامت
دست و پاهای درهم و برهم 

فانتزی/هات در تری سامت

سکس، با سایه های دیواری
رابطه با شب و تو و خانه

چشم هایی که برق می افتد
روی یک لنگه کفش دیوانه 
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باز بازی شده کسی در من
روی نعش سکوت بر دوشم 

گم شدی در بخار آیینه
توی حّمام، اشک می دوشم

جای دست تو روی آیینه
جای پاهات روی لب هایم

انحرافات رایج جنسی
من به این سادگی نمی آیم!!

جیغ من توی گوش شب مانده
وسط آه و اوهِ تب دارت

دست هایش کشیده بر دیوار
سایه ای مثل چوبه ی دارت

فحش کش دار می کشد دنیا
روی دیواِر یادگار از شب

خام خوارِی وقت خاموشی
حمله ی گازهای هار از شب

اتّصالی شده جهان از من
مردمک ها گشاد خواهد شد
این سکوِت اسیر خاموشی
آخر قصه داد خواهد شد 
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هی تخمه بشکند وسط گریه کردنت
هی بشکند تو را وسط هر به تخممش
هی سیخ می شود وسط جوجه بودنت

هی جوجه می شوی وسط تخم محکمش

بیرون نیامدی، نه تو هرگز نبوده ای!
توی جهان تخمی تخمت شناوری 
آغاز اشک های به پایان رسیده ای
پایان گریه های پس از خّط آخری

گفتی بهار ما که به یک گل نمی شود
گفتم که با توام! من و تو ماست تا ابد
ما، ما شدیم و ما فقط از هیچ رد شده
در پوچ مانده ایم و کسی گل نمی دهد
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ما گرد می شویم و جهان چرخ می زند
ما صفرهای در ته آمار مانده ایم
ما را ندیده اند، ندیده گرفته اند!

ما قّصه های کوچک هرگز نخوانده ایم

با چشم های باز به من خیره می شوی
با دست های بسته بغل می کنی مرا

راهی نمانده جز...
و به پایان رسیده ام!

■

یک شعر مسخره! وسط تخِم تخمه ها!
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آن گوشه دارد می درد، گرگی گلوی شهر را
این گوشه خارج می شود گرگ از لباس بّره ها

دارد شبیهم می شود، گرگی که قایم می شدم
این بّچه در گرگم هوا، هی گرگ می شد بی هوا

در گوش شهر خسته ام یک پچ پچ بی وقفه که
از بس مکید این شهر را، تِرکیده آخر اژدها

خون و لجن قاطی شده، بوی تعّفن می دهم
شب می شود از بس که خون پاشیده بر دنیای ما



 وارونگی .  130

در من کسی در می زند با دست های مخملی
از در به در وا می شوم، گم می شوم در ناکجا

آن سوی در یک بّچه ام، در انتظار مادرم
این سوی در، درقالبی تازه زنی را می درم

■

کنسرو های شکل هم توی مغازه چیده شد
بر روی طرح بسته اش، یک لّکه خون پاشیده شد

یک اژدهای صورتی، کنسرو خون در دست من
بسته به بسته، خون به خون، تولید انبوه بدن

صف های غرِق مشتری، خون خواهِی ُمسری شده
رگ های شهرم را بزن، جوِی لجن جاری شده

دارد مرا عق می زند با گرگ ها هم صف شدن
در انتظار لقمه ای، مصرف پس از مصرف شدن

■

با بغِض پوِچ در گلو، این شهر خوابش می برد
می تِرکد از کابوس ها، با اشک از جا می پرد 

با چشم های شاکی اش از اشک پایین می رود
زل می زند در بودنم، یک شهر غمگین می شود 

یک شهِر مبهوِت شوکه، یک شهِر افتاده به شک
یک گریه ی بی ادعا با اشک های بی نمک



131 . حمیدرضا امیرخانی

بار گناهی مشترک افتاده روی شانه ام
این شهر عاقل می شود، من آخرین دیوانه ام

در خاطرات جمعی ام، تصویِر سرِخ بودنت
تصویر خون بازِی ما با گرگ های در تنت

■

دارد تفنِگ بی پدر، شلیک آخر می شود 
گرگی به ما می خندد و هم خواب مادر می شود

شب می شود بعد از شبم، از نو به دنیا می روم 
چیزی شبیِه گریه های بعِد رفتن می شوم

از ما نمی مانَد اثر، در بین این کابوس ها
یک اژدها مخفی شده، در مرگ، در ناقوس ها

از ما نمی ماند اثر، تنها فقط یک لّکه خون
در ناکجای فکرها، میراث تاریِخ جنون
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هی نفس... هی نفس نفس می زد
بین خون و جنون و رسوایی

خفه می شد کسی که در دستم
خفه می شد کسی که آ...آ... یی

خون و تف بر لباِس پاریده
عشق و بازی و مرِد بازیده

و زنی دور و دور و دور آن جا
و منی بر لب تو ماسیده

شکل ای کاش قبل پایانی
با تنی تن به زندگی داده

مثل یک صحنه ی جنایت شد
اتفاقی که در تو افتاده
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اتفاقی شبیه چشمانت
در من افتاد، از تو جاری شد

می چکد! می چکانَدم در تو
زخم هایت به من چه کاری شد

رد شد از رّد خون که بر تختت
راوی قّصه های تلخم شد
یک نفر ایستاده در باران 

یک نفر ایسـ.... تا کمر خم شد

بگذر از من شبیه شعری که
توی وزنش نفس نفس دارد

»رهـ« به »آیی« ندارد این قّصه
آخر قّصه هم قفس دارد
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چشم هایم به تماشای تو از دور ندارد عادت
یا به این که بروی... و بروم از یادت

شعر لورکا وسط حافظه ام چپ کرده
زلف بر باد نده تا ندهم بر بادت

مسکوی یخ زده ات رفت و مرا کشت کسی
مانده ام در وسط گرمی عشق آبادت

روح آزرده ی من در تو هگل می خوانَد
بی فروغم وسط قّصه ی فرخزادت

چشم هایی که به من خیره شده... می پاید 
چشم هایت که به این صورتکم می آید

■
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ساعت پنج شد و وقت سخنرانی تو
ساعت پنج شد و موقع ویرانی تو

ساعت پنج و من و گاو و تو و خون بازی 
ما و ما های من و ما و رجزخوانی تو

به مساوات همه اهل جهان را کردی 
من و ما خیس تو و حالت بارانی تو
ما که در بند توییم و همگی آزادیم

خوش به حال همه ی مردم زندانی تو

چشم هایی که به من خیره شده... می پاید 
چشم هایت که به این صورتکم می آید

■

روزها رفت و من و عشق و تو را برد کسی
روزها رفت و درون من و تو ُمرد کسی

روزها رفت و کسی قّصه ی ما را ننوشت 
روزها رفت و در این حادثه پژمرد کسی

روزها... بی هدف و گیج و پر از پایان است
می نویسد ته خط، قّصه ی ابزورد، کسی

گاوها حین چرا شعر تو را می خوانند
کارگرهای جهان ُمتـ.... و مرا خورد کسی

چشم هایی که به من خیره شده... می پاید 
چشم هایت که به این صورتکم می آید
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زنی که شبیه نفس های من
کشیده شده روی این شیشه ها

منو می کشه تا ته جاده و
ردم می کنه از صف گیشه ها

توی پس زمینه جهان، یخ زده
داره می ره جاده... و تو ثابتی 

داره محو می شه نگاهت توو مه
یه چیزی بگو پس چرا ساکتی؟

بگو که تو هم توو توّهم منو
نگا می کنی پشت این شیشه ها
بگو زنده موندم توو چشمای تو
بگو زنده موندی به گرمِی » ها«
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ببین عکسمو رو پل عابرت
ببین عکسمو روی بیلبوردها

ببین عکستو توی چشمای من
که می بازمت بین این بُردها

داره می پره از سرم عطر تو
یه شیشه م که خالِی خالی شده

ته جاده م و پشت این پنجره
پر از صورتای خیالی شده

پر از صورتایی که شکل تواَن
پر از صورتایی که شکل منن

کدومش تویی؟ یا کدومش منم؟
دارن شیشه ها رو به رگ می زنن

داری عاشقونه نگام می کنی
از عکسی که حاال توو مه گم شده 

بازم می کشم شیشه رو، رو تنت
نگا کن ببین بار چندم شده؟

سرم ُگر گرفته گرفتارتم
داره داغ می شه جهان از تنم
منم عنکبوتی که توو تار تو
دارم بندهامو به هم می تنم

نگا کن به تیترای روزنامه ها
که فردا باید پر شن از اسم من

یه شیشه شکسته توو دستای تو
یه تصویر از من: رگم رو زدن 
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دستور زباِن بی زبانی
دستور، به بازِی زبانی

دستور به دسِت بسته ای که
بازی شده در »نمی توانی«

بازِی زبانی و لب تو
دستور بده زبان بریزم 

فنجان شده لب به لب، پر از تو!
باید که شکر در آن بریزم 

]یک قهوه ی تلخ روی میز و
دزدیدن چشم، از نگاهت[

بازِی زباِن بسته ای که
سرخیش به سبزی اش رسیده

حیواِن زبان نبسته ای که
سبزِی سر مرا چریده
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در حین َچرا ِچرا ندارد
این درد که انتها ندارد 

این سر که نوشت فال ما را
ربطی به من و شما ندارد 

]افتادن چشم توی چشم و 
افتادن من به اشتباهت[

تصویِر سری که سرکشیده
فنجان مرا که سر کشیده؟

این قهوه به خون شبیه تر بود
این فال، لب تو را چشیده

فنـ/جاِن به لب رسیده ای که
از زخم، به استخوان رسیده

وارونه شده جهانم از تو 
این بار لبم به جان رسیده

]یک لّکه ی قهوه اِی تیره
لّک تو و خون و قهوه ها را
پاشید به فال بی تو بودن

لو داد تمام ماجرا را[
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کابوس، تکراری شد از تکرار... از کابوس
مانند ناقوسی... که ناقوسی... که ناقوسی
هرگز نترسیدم ولی تکرار، کابوس است

تکرارِ کابوسی که از تکراِر کابوسی 

تکراِر مردن... زنده بودن... بعد، مردن، از...
هی زنگ ساعت در سرم... هی زنگ ساعت در...

دائم تالشیدن! »تالشی« وقت جان کندن
لرزیدِن بی دست و پا در لحظه ی آخر

با عقربه، بی عقربه با زنگ یا بی زنگ
می چرخد و می چرخد و تکرار خواهد شد
یک پنجره در آن طرف بازییش بازی بود

یک قسمِت تکراری از دیوار خواهد شد
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مثل پرنده از گلویم می زند بیرون
با زنِگ بی وقفه دروِن گوِش ِ در مغزم

مثل پرنده می زنم بیرون، از این ساعت
من می پزد در »دیِگ َدر   َهم جوِش« در مغزم

»آقا کمی سرگیجه و...« تجویِز تکراری
»آقا یه چیز تازه می...« تجویز تکراری

»این پرده پشتش پنجره...« تجویز تکراری
»آقا غلط کردم ِولَم...« تجویز تکراری! 

مثل پرنده پشت این دیوار، کز کرده
با خاطراِت پنجره در پشت آجرها

پخته شده! چرخیده! موجودی شبیِه من
یک سوژه ی تکراری و تکراِر دکترها

من بوده ام! هستم!
...و خواهم بود!

اّما نه!
من بوده ام! هستم!

نخواهم بود!
اّما نه!

من بوده ام؟ هستم؟ کجا؟ ِکی؟
زنگ خواهد زد

تکرارهای بیخودی تا خّط پایا... نه!
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دروازه های خالِی پشت جهّنمم
گل های کوچکم وسط تور، یخ زده

زل می زنم به داور و سوتش که بس کند
آقا تمام شد! نفسم بَنـ.... کشش نده!

من پرت می شوم به تو و خاطرات تو
گل کن مرا!

بزن!
...و بَِبر در تَوّهمم

توِر عروسی ات وسط مستطیل سبز 
 من در صف بلیِط کجا بیِن مردمم؟

دارند توی صف به جلو با فشارها
هی می دهند! از چمدان ها... صدای گل
هی در می آورند و کسی سوت می زند 
داور! قطار! من، تو و آن ها... صدای گل
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آقای گل شدم!
و فقط درد می کشم!

آقای دردها که گلش را... نمی کشم!
امشب ستاره ام وسِط بازی زمین

طعم شکست را وسط برد می ِچشم
■

سوت قطار شب، َدِر گوش ستاره ها
برگشتن جهان به مسیر دوباره ها

چشمک بزن به من که گمم در مسیر تو 
این ریل رد نمی شود از راهِ چاره  ها

 در چشم های شب به موازاِت ریل ها
رد می شود قطاِر تو از روبروی من

زل می زنم به تو! تو که حاال کنارمی
جا مانده از قطار و دویده به سوی من

من را صدا بزن که ببینم کدام تو
جا مانده در تنم به امید کدام من؟
من را صدا بزن! بپر از روی ریل ها
این بازِی تَوّهم و گل را به هم بزن

■

ُگل ُگر گرفته و چمِن سبز، قرمز است
من توی آتشم.. . و قطارت نمی رسد

تکرارِ فاجعه وسط اختتامیه
من توی آتشم... و قطارت نمی رسد
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آدم!
...و آدم ها
... و آدم ها
...  و آدم ها

...و آ...
بی ربط! 
بی معنی! 

جدا افتاده!
گم! 

 پرت و پال!
پرزورها الغر شده ناخن بکش پا در هوا

احمق نشو تنهاتر از احساس من رنگ طال
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ما را به مسلخ غر نزن من صورتم ترسیده ای؟
می چنگدم چیزی بگو بی کار شد ترمز بزن

ما را که معمولی بگو صف منتظر احمق تر از
جیغ تو را بی نظم بس کن خانه ام قرمز به زن

او می خوَرد  بی روسری برق از سرم پایان بده
هی می پرد تا شوهرش بس کن دوباره تخت را
پلِک جهان من می خورم این روزهای می برد 

توی خیابان ماشه را یا روسری از سخت را

شالق ها در رابطه من یا که تو بیدار شو
دائم کسی شلیک کن در کوچه ها  یک کارگر 

توی َسرم بر هم زدن دارد شعار مردها
افت فشار زندگی در گوش شب نزدیک تر

هی سوت ممتد! استکان سر می رسد تحلیل کن
تا می ِکشد زیر ِسُرم زخمِی از رسوایی اش

چای تو را پایان ما پنهان نکن شورش شده
وقت تصادف بچه اش سرباز ناپیدایی اش

از تشت های بی مزه در انقالب جای من
مامورهایش می پرد ممنوعه مشتی شاپرک

مشروب من این عشق را در الک خود پایان بده
تا دختراِن  مضطرب از تاکسی خورده تََرک 
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