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 یک

 

 پیش می آمده پر از کلمات

 قلمی بودم و دوات نبود

 در شب یکهزار و چندم هم

 عصبی بودم و صدات نبود

  

دَرَدمیکه م شومیم جانور  

کردیم تمیکه اذ ی”خود” نیا  

ها بر من زهیغر شدیم یوح  

  کردیم عتمیدر طب یا رخنه
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گریگره به همد میدست ها-  

من بود یکه بازو یدو دست از  

را بغل گرفتم من میزانو  

-من بود یزانو یمن رو سر  

ختیریباهم سرم فرو م همه  

- بودند یکاش غم ها تناوب - 

ماند یکه در تنم م یدرد مثل  

بودند یعوارض که جانب از  

  

یبردار از دعا وقت دست  

وجودم وجود جن دارم در  

دیترکیسرم که م ینبود تو  

دارم ”گرنیم”بودم که  گفته  
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یدیپوش دیلباس سف تو  

ها یتبان نیتر یرسم یتو  

دمیپوش دیلباس سف من  

ها یروان یالباق مثل   

 

از تمام تنم خوردمیم لتغَ  

خزنده در جانم یعذاب از  

افتاد یم ریو گ شدیم خرد  

دندانم یها البال قرص  

  

ام یصندل یبودند رو بسته  

د باشمـُتمِ نیتر آزموده  

را میبودند دستها بسته  

!خود باشم فیکه تنها حر تا  
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از خودم دورم یدان یکه م تو  

گریکدیکه باشم به تو، به  تا  

بودم کنارت آرامم گفته  

!ام منِ خر یبودم روان گفته  

  

خواب آور؟ ن؟چندیمورف چند  

که از آه سرشار است یکس بر  

!کن سوزن و سرنگت را جمع  

!من آدم است، جاندار است درد  

  

مان یاز روز همکالم کاش  

بودیمرام ات مرا خبر م از  

شب حنابندان یبود مُرده  

!بودیدستم تفنگ اگر م یتو  
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که من دیباورت رس عاقبت  

دیحرفم نه مرد وعده وع مرد  

یدیپوش دیلباس سف تو  

دیسف اهیس نیتر یاهیس در  
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 دو

 

شیکه نوح دوراند یآن زمان  

ساخت یرا م” نجات”طعنه  غرق  

از افراد یلیهم مثل خ عشق  

انداخت یخورد و لنگر ینگرـَک  

 

ل بودمُنزَ یبه وح یازین چه  

رفت شدیکه سمت تو هم نم ما  

دوزخ و جنت نییتز فیح  

رفت خودیکه ب یشش ساعت فیح  
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فرض کن توهم بود یا لحظه  

بوده اورتیتا حال  هرچه  

از تاول کف پاهات ترس  

!شک به باورت بوده مانع  

 

گفتمیدل بود آنچه م خون  

- ندهیآ یاز آتوها یمُشت - 

بر یمقدمه ا اعتمادم  

ندهیآ یاز نارو ها یفصل  

 

که یصبور یسنگ اند ب تکه  

بعد بُتکده بشوند سالها  

با تو گفتگو دارند یمدت  

از تو هم زده بشوند بگذار  
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تیاز لب کبر سوزمیم زنده  

- دست پاکت بود یدست من تو - 

رفت تا که ثابت شد سالها  

پاک ات بود خلقت، روانِ باگ  

 

 

کردم و دلم گم شد یتعارف  

روابط موجود یالبال  

است لذت اظهار اشتباه  

!عاشق بود دینبا ;تعارف یب  

 

ها یبه دست وحش یاتیح در  

! یغیت یو جوجه  میبود بچه  

میاُوردوز کرده ها بود ما  

ی!قیتزر یوجود خدا با  
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تا مزاحمت نشود بُرمیم  

دیو سرنگ خوش شهیلب و ش با  

دیگوهر هست یکیتان از  همه  

!دیکُش ا بهیتان مثل هم غر همه  

 

دیتان نردبان هم هست همه  

دیا واریتان سدّ و جنس د همه  

” باشد یشکستن هنر نم دل ” 

!دیتان دست بر هنر دار همه  

 

میو ابراه حیمس ،یو موس نوح  

همهمه مان نیبودند ب مُرده  

ستیمشخص ن یول یزیچ چیه  

"همه مان" شودیکه م "همه تان" جز  
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 سه

 

گرفته تنم گارهایس یبو  

بدنم کندیم ریفضا س در  

کفن ام یخود کنده ام،پ گور  

ستین یتباه ”یمُردگ” الاقل  

 

سعادتم شده است یخواب کوچه  

که رفاقتم شده است یسگ با  

مست عادتم شده است-هایس من  

!ستین یاهیباالتر از س رنگ  
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چاک است میزانو ستیهم ن مم*ت  

پاک است ای فیوجودم کث ای  

!است اکیمن الکل است، کن خون  

تفاوت به هرچه دوروبرم یب  

 

؟از کجا بودم یدانیچه م تو  

چه ها بودم زهایچ نیاز قبل  

!خودم خدا بودم یبرا من  

و دربدرم جیامروز گ اگر  

 

  

 

نمیبینم ونیزیکه تلو من  

نمیبیواژگون نم یا خانه  

نمیبیاز جنگ و خون نم خبر  

حال بچه ها خوب است؟ یراست  
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با دختر و پدرخوانده سکس  

فرمانده شیر ییزورگو  

مانده؟ یبگو!کم عتیطب از  

مشت آهن و چوب است؟ کیکه  ای  

  

مهربان تر از قبل اند؟ مردمان  

صدا تر از تبل اند؟ یب یهمگ  

!اصطبل اند؟ یتو دهیکه رام ای  

دنیو نفهم دنیدوش بعد  

 

میو زمان طلبکار نیزم از  

مینوع خلق را دار نیبهتر  

میو آمار یمشت رأ کیکه  ما  

!دنیآمار خط فقر ریز  
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با تعجب ها ریدرگ فکر،  

تعصب ها یزندان ذهن،  

ها کروبیم یها،قلعه ها قلب  

میاما به ادعا شاه همه  

 

بهشت یبرا گرانید کشتن  

زشت قایعم یول بایز همه  

:خاک نوشت یسرنگش به رو با  

میخواهیو شرط م دیق یب صلح  

  

دیع یماه هیبودم شب کاش  

دیق یب یفراموشکار یه  

دیکه افتاده ام درون ص من  

تُنگ خوش بودم یتو الاقل  
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مکّه ست یاز مال و در پ فربه  

دنگ و دسته و دکّه ست صاحب  

!سکّه ست-اله اال هو الـ ال  

!(مست و گُنگ خوش بودم یول من)  

  

ست یبه خوش رشانیمس ندیگو همه  

ست یغلط مَنش یراه یالکل  

!(ست یکش-هیبهتر از بق یخودکش)  

قبل و بعد و حال اصال یتو ه*گُ  

 

من تالطم هاست یایدن یتو  

تمام مردم هاست یبرا جا  

م هاستوهّتَ نیجهانم هم من  

اصال الیخیمست...ب یول من  
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 چهار

 

که خوابم برد در فکر او بودم  

بگذشت نینچنیاو ا یب یشبها  

که دنبال خودم بودم یوقت  

گشتیدنبال او م !دلم یطفل  

 

ستیاحساس آن وقت نیتر نیغمگ  

خط به خط رفته تیروزها که  

یفهمیو م یاو باش دلتنگ  

چهره اش از خاطرت رفته که  
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ینیب یرا نم شیصدا گرید  

( تیها یتنها نماد دلخوش ) 

بود تیخنده ها لیدل قبال  

تیها یخودکش لیدل حاال  

 

یراه حل هست یجستجو در  

درصد کیراه چاره،راه  کی  

یکه برگرد یراه کی دنبال  

که برگردد یراه کی دنبال  

 

و یدیعالم و آدم بر از  

قفل زندان را یداد حیترج  

آخر را گاریس یکنیم هلِ  

را ابانیهر شب خ یکنیم هلِ  
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ستیعادت ن یام از رو یخوابیب  

!از دردم زیبکن لبر باور  

خواب است یگریکنار د یوقت  

...ردممَ نیتنهاتر کنمیم حس  

 

فهمدیمن را نم یکس نجایا  

(نمیخندان و غمگ یدلقک من)  

من غرق تناقض هاست یایدن  

نمیبیو کابوس م دارمیب  

 

صدا،آوار یپر،ب پژمرده،پر  

خانواده،من ین،بیسرزم یب  

!دهنده،زخم خورده،الت یاری  

و ساده،من ن،صافیخودب مغرور  
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که تواندیم“ تو ”و “ شب” تنها  

مرا بر شعر وادارد دست  

تکرار است یام رو یزندگ من  

شعر هم تکرارها دارد نیا  

 

فکر ایدر فکر او باشم و -  

-؟مامان یدارو دیخر پول  

ستین یتخت،تنها تخت خال نیا  

!آن ریخفته ز والیه صدها  

 

متروکه ست کمپِ کیخانه ام  من  

!نندیبیم ویرا به چشم د ما  

ام که آدمها یجزو نسل من  

اند نیغمگ شهیهمّ ناخواسته  

 

 



 

22 
 

جسم الغر...فرصت محدود نیا  

ستیجا که ن شیذهنِ تخته،ب در  

!خندمیهجم غصه م زِ هرشب  

ستیندوتا که -یکیمن  یها غم  

 

کرده ام با درد یبس صبور از   

از دستم ستیهم شاک وبیّا  

!بد نبودم،بد نخواهم بود من  

اوضاع بد هستم یقربان  

 

تا صبح شومیبه پهلو م پهلو  

!ست؟یچ گریخواب د غلطم،امایم  

:اصرار دارد که دیشد مغزم  

” نیستبود،حاال  دیکس که با نآ   “ 
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که رفت از دست،حسرت شد یزیچ  

ایدن نیاز کار ا رتمیح در  

را خفه کرده میگلو بغضم  

!را بغل کن عابر تنها من  

 

دارم یجگیروزها سرگ نیا  

جا مانده چشمانم یکودک در  

بمب فعال است کیسرم  یتو  

انمیلحظه ممکن هست پا هر  

 

کارم رسدیم ییبه جا دارد  

ست یم،سردردیحالت عاد که  

گارمیمست از دود س آنقدر  

!ستینمم *هم به ت یحد شرع که  
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ر،آنقدریبگ مرا محکم دست  

زدیبرون ر میرگها محکم،که  

که ایجان ناقابل دهم، ای  

زدیمرا از نو برانگ جان  

 

 

ادیتو رفت از  یبایز یایرو  

محسن ایب رونیفکرها ب از  

است ماریب یشبها نیا ریتقص  

مزمن یخوابیب نیبه ا لعنت  
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 پنج

 

هر شب دهمیتمام دلهره را قورت م  

خواب قسمت چشمان تار من بشود که  

و تالش؟ یو خنده؟چقدر سع هیگر چقدر  

بشود؟” من”دوباره ” من”کنم؟! نهیهز چقدر  

  

یگاه شودیخودم تنگ م یبرا دلم  

بلوا نیخودم که فراموش شد در ا همان  

سابق دگر نخواهد بود” من”از  ینشان  

یو رو کنم حت ریرا ز نهیکه آ اگر  

  

بیو فر ایمرور زمان،مردم ر مرا  

باختن،سفر و تجربه،عوض کرده ست و  

ام ،اما یوحش یایشده دن یشینما  

پرده ست نیصحنه آخر نیدارم و ا دیام  
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 شش

 

م دادام، کنار من لَ یمخمل یخدا  

به من هم داد یخو نَ گاریبه س یکـپُ  

 

ام یخستگ دیکه د، ستیتا که گر نشست  

ام یکنار زندگ ،ام یحال زندگ به  

 

ردهـمن مُ یمن خسته ست،خدا یخدا  

خلقت ما شکست هم خورده هیشب  
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ردیگیم" سپاس" یام ملک جلوتر   

!ردیگیو تماس م کندیم جکتیر  

 

  

بلند شد و به جنتش رو کرد خدا  

و بو کرد دیرا له یبهشت یگل  

 

متروکه ست هیباغ بهشت شب تمام  

سته بود ینم یاست کس امدهین یکس  

 

ها یبلور مانده به آن تنِ نگاه  

ها"یحور"، کنار "غلمان"اند  نشسته  

 

دیها مالدو دستش را به چشم خدا  

دیبه باغ مار پل کردیم یسس فِفِ و  
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!ر کردـگُ یکه چرخاندم جهنم یسر  

ر کردـُزد آتش تن مرا پ زبانه  

 

 

!را نیغمگ یخدا دادمیفحش م و  

!را نیعذاب سنگ کردمیدرک م و  

 

دیدیو او فقط م دمیدیم عذاب  

دیمن بار یز چشمانش به رو یکم  

 

تمام خلقت را دادمیفحش م و  

!تمام عمرت را یپوچ خوش بود چه  

 

است سیوار هیشب یمرض یزندگ و  

!(است سیخدا چه ابل !چه بد کرده خدا)  
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عذاب را نشناخت دانستینم خدا  

ساختیم یانسان را جهنم دمید و  

 

 

انسان بود که خالق درد است شهیهم  

"!رد استـخدا خودش مَ":  گفتیاو به من م و  

 

!میمرا به فاک عظ دادیبشر م نیهم  

میترس نار و جح بودم زِ یکودک که  

 

به من آموخت همه تعصب را بشر  

را"نه به تعجب"مخم  یکرد تو که  

 

بودار یاستین،سیاش با د یباز و  

کشتار یبهانه  کردیرا م نژاد  
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و تفنگ را آورد بستیمرز م و  

!را آورد" پلنگ" ،ییبایز نماد  

 

 

به مرگ دست انداخت ،دیپول ها چسب به  

را به دست مست انداخت یسالح خدا  

 

نمیبیعذاب م ،دمیدیم عذاب  

نمیچیعذاب م ،کارمیم گناه  

 

!سرم پر از داغ است !است جیپر از گ سرم  

و مرگ قبراق است ،است یمن فان یبقا  

 

!در راه است اتیح"به گوشم گفت : خدا  

"!تحمل کن نجات در راه است یکم  
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دارد یمتیکو؟!چه ق یو ناج نجات  

دارد؟ یتفاوت رمیمیکه م یمن  

 

 

نیکرد و به خاک خورد،هم یگردش و  

نیزم یبه دور سرم، سرم به رو نیزم  
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 هفت

 

تو را دمیهوا در خاطره جا ماندم و د یب  

تو را دمیشد و تا صبح بار یو خون قاط اشک  

تازه آمد در اتاق یهوا ،وا شد پنجره  

تو را دمیخواب هیگر یاز خستگ ،شد صبح  

آمد بهار ریو د میافتاد ریزمستان گ در  

تو را دمیچ یبود و داشت م ریآمد د یوقت  

که تنها مانده ام دمیبه خود برگشتم و... د تا  

تو را دمیبود هر آنچه که فهم یاشتباه  

لباست گم شدم آن روز نحس یدیسف در  

تو را دمی... رقص"تو"را و  "دلم"کفن کردم  در  

را ول کرده ام زیهم هر چ هم تو وَ بارها  

تو را دمیپس دادم خدا را،باز دزد باز  
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درد بود تینها یو ب شماریوجودم ب در  

را "تو" دمینال د،یهرکس حال من پرس باز  

را سر و سامان دهد یکه تنها خونرسان تا  

تو را دمیبود از قلبم که بخش یانتقام  

با من و عشق درونم جنگ داشت ایدن کل  

...تو را دمیرفته بود،اما نترس میآبرو  

و یقاتل من شرط بسته بود یروبه تو  

تو را دمیبدون اسلحه با عشق جنگ من  

و کوهستان و جنگل است و من ایما در نیب  

!تو را دمیدیوجود فاصله،هر روز م با  

در خاطرم یمانند روز اول همچنان  

تو را دمیچیخاطراتت خوب پ نیکه ب بس  

یول یهزاران وجه و مجهول یامعمّ کی  

تو را دمیسخت سنج یسال و اند کیپس از  من  
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 هشت

 

سرم یکه هست تو یبیبوق عج یصدا  

اثرم نینظم و آخر یو ب یخال اتاق  

!یکاریدوباره ب ...هاَصبح شد و  دوباره  

(حوصله رفتم دو تکه نان بخرم بدون)  

که روز شد و روز هم مطابق آن شبم  

!خسته ترم شهیروز خوابم و شب از هم که  

!ام یصندل یام بس که رو یصندل هیشب  

از سر و کمرم باردیاست که م تفاله  

!آفتاب بدم آمده،دراکوالم از  

خطرم ش،معرضیاهیشب و س بدون  

تنهام یکه شک کنم از بس که آدم شده  

!بشرم نیمن...من آخر نیزم یکه رو نیا به  
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سرمه هوا زده ب یب یناگهان هوس که  

-یبزنم خانه را و گهگاه یآتش که   

را بفروشم به مردم نامرد ذغال-  

...یخسته ام،که کم آورده آدم واه که  

ست؟ا نیما مگر که جز ا یزندگ تمام  

!(یو به امان خدا،سر راه تولد)  

آخر یال "... ءشایَلَم " استخاره شده: که  

!؟ یخواهی! چرا نمدل من زی! عزخدا  

زخم خوردم و ناله نکردم و ماندم که  

یکبوتر چاه نیر اسنگ خورده پَ که  

..عاقبت همه رفتند.عشق دادم و دل که  

!یماه یباز حسن ماند و حوض ب دوباره  

!ترسمینم شتریاز سکوت شماب من  

...یمرا با دو کاغذ کاه دیکن ولم  
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 نه

 

دیکه خسته بود و پر یمثل زاغ  

انگار رسمیبه خانه نم من  

ریدهانم ربوده تکه پن از  

کار لتیو ح بیپر فر روبه  

 

امانینبود دن تیواقع  

دیگنجه ها گند یها تو قصه  

در قطار بود و مُرد یزعلیر  

دیاش نرس یلیمجنون به ل دیب  
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...گاری،سیدوران عاشق بعد  

ستیترک عادت ن زِ یضیمر نیا  

بر دوش کوچه ها هستم خانه  

!ستیجا مثل خانه راحت ن چیه  

 

ها یشهر بلوند و آب یتو  

!سختت بود ،اگرچهیرفت راه  

دیسف یرنگ ها یایدن نیب  

!رنگ بختت بود تیمشک یمو  

 

خواند و ورزش کرد درس”یمصطف ” 

ستیکه بود و حاال ن یسه سال در  

)!(نیبهشت بر نیبمانم در ا من  

...ستیدگر که بابا ن ؟یبهشت چه  
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شدند و عجول ها ماهها،سال  

تاب است یمرگ،عمر ب یپ در  

من یخوابِ خواب رفته  ساعتِ  

اعصاب است یاش به رو کیت کیت  

 

ماند ینم یکنارم کس در  

میقصه باز تنها آخر  

برگشتنم،حضور تو است شرط  

میآ یدگر نم یبرنگرد  
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 ده

 

را دنیخم نیسالم حضرت بابا،بب  

را دنیرنفس بُ بتیمص لِیس انیم  

 

تا من درد دارد از داغ ی نهیس هنوز  

را دنیمدم نزنم از درون غَ اگرچه  

 

ی!فرض گرفتم که در مسافرت هنوز  

...!را دنیتو زندگ یکه ساده کند ب مگر  

 

تو یِدور ریغ،ستیام ن یگرید اللمَ  

را دنیتپ شدـکُی سرطان م کیمثل  که  
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!ت برگشتا مسافر ینیکه بب یا نمانده  

...را دنیبه هم رس یریکه جشن بگ نشد  

 

من بوده قدرت کلماتت دو بالِ تو  

را دنیپر یگام از جوجِ یداد ادی تو  

 

ام یشگیشب تا سحرهم یستاره  یا تو  

را؟ دنیهضم کنم بودنت ند چگونه  

 

نامردان که گذشت از تقاصِ شودینم  

را دنیطعنه ها شن یو خود بیاز غر و  

 

!آسوده التیشاه قلمرو، خ بخواب  

را دنیات آموخته در هربچّیش که  
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 یازده

 

و نامعلوم بیبم،غریمن عج  

مغزم موج تناقضِ یرو  

وجود تمام باورهام با  

محض ام یدیناام منبع  

 

معروفم ”انگیو  نیی”همان  من  

مخلوقات نیتر یاغتشاش  

جبران و انتقام هر دو اهل  

که دست نجات ایالموت  ملک  
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و غم و حسرت یخوابیب ریغ  

ستیمن ن ی قهیدر شق یچ چیه  

ابداً ایو  کامالً ای"عشق"  

!ستیمن ن ی قهیسل یهند لمیف  

 

به دور گردنم و ایدن دار   

سر هم فقط صدا باشد پشت  

که در کشاکش دهر دیبا مرد"  

"باشد ایآس نیریز سنگ  

 

ها یعنوان اکتساب تحت  

خوردمیو مشت و لگد که م فحش  

را فرو دادم هیگر بارها  

ردمـمُ ایه شدم و ـلِ بارها  
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لیبه نسبت فام المیخیب  

را به نقشه ها دادم یزندگ  

!و پرچم و نژاد و کوفت کشور  

!بدون شما هم آزادم من  

 

به تجربه است یمن حاصل شخص  

ستیکه حتم، ممکن ن ییفضا در  

پر از شک به باور مطلق من  

!ستیمن محسن است،مؤمن ن نام  

 

پر از کابوس شبِ نیچند بعد  

دمید نهیآ یرا تو مرگ  

تَرَک خوردم-تَرَک ابانیب چون  

دمیشکستم و باز خند یه  
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بودم یقو یول شکستم،یم  

ردمـمُ ینم یول شکستم،یم  

خونخواران یمن هست رو ادی  

!خوردمیخفاش را که م خون  

 

از دست رودینم یزیچ چیه  

از دست هرچه الزم بود رفته  

!بر سرت اقبال ؟خاکیآمد  

شد... آدمک که عازم بود رید  

 

ت بودموقّ یلحظه ا یزندگ  

پدر یها یخنده  هیثان چند  

یوجب خانه قدر دورهم کی  

...گریکدی شیشاد،پ یا سفره  
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از آن هرچه بود، مردن بود ریغ  

ستیاز آن هرچه هست جز غم ن بعد  

زنده ست یدرونم جهنم من  

!ستیمن هم ن یبرا یبهشت پس  

 

همه خون و مرگ و استثمار نیا  

بود ایدن حیچشم وق شیپ  

بودم یاز ابتدا نم کاش  

!بود؟ ایدن هیشب میکجا من  

 

کالغان و یو بر حلقه  دور  

ستیکه آدم ن یگله ا انیم در  

قضاوتم بکنند گذارمیم  

!ستیر ام هم نوَ کیمردم به  حرف  
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دارند یحق برادر همه  

از غصه ام جدا بودند یول  

دهن شده اند-آنها که لب همه  

ام کجا بودند؟ ییتنها وقت  

 

از سر اجبار رفتمیکه م من  

( که عشقم بود یبرخالف کس ) 

کردندیاظهار فضل)!( م همه  

بود "غم"عاقبت همان  یول" غم"  

 

بود از ادتریکه زورش ز غم  

ها و نماز و قرآن ها هیآ  

میبستیکه در را به درد م ما  

ها وانیاز ا دیکشیکه سر م غم  
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داشت قتیهم حق دیام گرچه  

استیدن تیواقع یول غم  

ندهیآ یبرا تیها نقشه  

ساحل هاست یبر ماسه ها نقش  

 

گاریاز لب س رمیگیم بوسه  

یمست ی شهیش خچال،ی یتو  

به عدم کنمیفقط فکر م من  

"یهست” یکنیفقط فکر م تو  

 

ستین یرا از گلوله باک مرده  

!دوباره مرا یکن لعنت ترک  

تا به ابد میو تو باهم من  

اهایدن نیتر یمواز در  
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یاز سرنوشت من بود یبخش  

ییتو شهیاز شعر من هم یبخش  

کیتار یجنگل یشدم تو گم  

ییتو شهیدر آن خاک و خار و ر که  

 

خود ی نهیبه س دممیرا م دود  

آه شود یکه مرهم به رو تا  

به دست من است یزندگ یا الشه  

محال است رو به راه شود که  

 

زانمیه شده عزتکّ هتکّ  

در جهان پراکنده هرطرف  

درام یضربه ها ریشدم ز هلِ  

بازنده یسولفاژها یرو  
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!جان،خالصم کن مهیام،ن خسته  

!هستم نیآخر کیشل مست  

از دست رودینم یزیچ چیه  

هستم نیخودم قَهقَراتر من  
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 دوازده

 

من بس بود یه براـجرقّ کی  

"من نیسرزم"و  "داوود" ضبغ  

هیهرچه با گر ریزدم ز و  

بودن"وطنیب"از حس  هیگر  

 

قرآن را هیآ هیبه خط آ خط  

میسوره ها بود یو تو گشتم  

ست؟یهمه دربدر شدن پس چ نیا  

!میکه ما بود "نیزم وارثان"  
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ما یشده برا درد،عادت  

زدیریکهنه م ینو رو غم  

گسل یمثل خانه رو یزندگ  

زدیریلرزه ها نمغم بعد  

 

دندیمغزشان که شست رفقا  

جنگ و جنون یرفتند سو همه  

!نجایجا گل و بلبل است ا همه  

!(ونیزیبه اخبار و گوه به تلو تف)  

 

و سر یو جان که داد یپا نهاد=  

=یدانیشه رویپ عاقبت  

ات شد بیو نص یرفت ناکجا  

یشانیپ یرو "مزدور" داغ  
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یسر آمده ا ی! از چه بقیرف یه  

مادر که منفجر شده است قلب  

که با مرگت یستیخبر ن تو  

منزجر شده است شیهست کل  

 

سابق چابک یمحل هم  

یو معصوم یسادگ ی بچه  

اند فکر خدا یجماعت ن نیا  

!یکه مظلوم ییتو نیحرم ، ا نه  

 

ما مردم فرودست است نام  

فیکث یدستها یایدن یتو  

یهنگام جنگ و کارگر ریغ  

"فیمردمان ضع"ماست  لقب  
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یو مست یاز جوان یزنیم  

دیام یاز برا یمانیم زنده  

باشم یخواست من کس پدرم  

دیماند و مرد و ند آرزومند  

 

دارم که چند،بعد پدر ادی  

جشن تولد من بود شب  

ختیریتولدم م یرو آنچه  

نه،مثل بهمن بود یشاد برف  

 

ستراههیب شهیهم یدوراه در  

خواندتیکه عقل م یاشتباه  

د:کر شدیرا خالصه م ماجرا  

"راندتیم کشت،زندهیم آنچه"  
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 سیزده

 

کنم از نو همه را یبستم که شروعبار   

همهمه را نیا یفراموش کنم هجمه  تا  

انیپا یب تیناکرده و محکوم جرم  

محکمه را نیا یبودم چه کنم باق مانده  

راحت و آسوده بخوابم تا صبح که شب تا  

نکنم واهمه را ،نمیکه کابوس نب تا  

  

دانستمیکه از دام و دم و دود نم من  

دانستمیاز حکمت معبود نم یزیچ  

و خام لهیپ یو ب لهیش یب یمن ساده  با  

دانستمیبود نم یبد یباز، عشق  

است هیخودش سرما "دل و احساس "کردم فکر  

دانستمینم "سود"و از  "بهره"از  یزیچ  
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من و تو تا به کجا خواهد رفت یماجرا  

رفت،که از عمق وجودش دوستت دارد آن  

من و قلبم و خدا ،و اموال فراوان او  

رفت دیآه...خداحافظ تو... با ،باختم  

 

  

 

پا بود یطرف ب ندیتا که نگو رومیم  

ما بود انیبا خود ببرد هرچه م باد  

نگران تو و لبخند توام ،منیراست  

...بود بایآخرت از بس که گلم, ز ی خنده  

"رمیتو دلبر گ ریتو مپندار که من غ"  

تنها بود یمن!دل من با تو،ول دلبر  
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"!شد ینطوریاو بود که امشکل از "بگو  تو  

!میدار ییما که خدا ،کن  عشق  مرا  ینف  

اما،یدیآخر نه رس یرسیبه  من  م نه  

میدار  ییسابقه  جا و  تو  مشترکاً  من  

گاریدرد و دل و ماه و سکوت و س شب  مهین  

میدار ییپنجره ها خاطره ها نیو ا من  

 

شده  ام نیبه هر عشق پس از تجربه بدب من  

شده  ام  نیعقده دلم هست که  سنگ آنقدر  

یخوش یلب  خندان و خبرها نیا  نینب  تو  

شده  ام  نیآذ  یول رونیدلم  آتش و  ب  در  

دوست یمن  خوب... تو  باور  نکن  اما  ا  حال  

شده ام نیتو  سوگند که بعد از تو چه غمگ به  
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 چهارده

 

ختیریم ینعلبک یات رو ییچا  

یفکر جا ماند یهم تو باز  

زمیریم یچا یتو من،شکر  

"ینُرماند"طرح  وانیل یتو  

 

ینیبیجلد مجله م یرو  

که مثل من است چشمانش آن  

ام تو ادیو به  بندمیم چشم  

که بر من ببست چشمانش آن  

 

یزیریم ،اشکیشوریم ظرف  

ات تنگ،مثل سلول ات خانه  

یمن هست ادیاراده به  یب  

!شاد و شنگولت کردیکه م "نم"   
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خانه از سر کارم رومیم  

-ف به بارش برفـتُ– خشک ی سرفه  

یبرف ی،ولیآدم میساخت  

فقط در حرف یهم...ول عاشق  

 

هفته،استراحت محض آخر  

و راه رفتن دیه پارک و خرب نه  

گذرمیبدون تو خوش نم من  

من ،بدونیگذرانینم خوش  

 

یمال یا رهیدارم،ذخ خانه  

ادامه ام بس هست یبرا که  

!خرپول یشوهر ،ویدار خانه  

که راه مرا به سمت تو بست او  
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را ورق ورق کردم یزندگ  

از تو هم باشد یفراموش تا  

را یتلخ ازیپ یکرد رنده  

م باشدنَ زیکه چشم تو ن تا  

 

،امایا دهیت لما مبل یرو  

!مثل کارگر معدن یا خسته  

” برام بخون یا ،قصهیمامان"  

"برو...بعدا دخترم،نه،االن"  

 

غرور و طمع نی...از دست اآه  

هم از خود چوب است انهیمور  

میریگیصورت نقاب م یرو  

( مان خوب است یچقدر زندگ ) 
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تو است م،شکلیدختر ی نوه  

من را دهدیبغض م دنشید  

من است هیدخترت شب پسر  

مرا شهیهم یآور یم ادی  

 

زمیخیاز خواب برم خسته  

عصا به دستم داد میپا درد  

"؟ ام دوباره کجاست ییناشتا قرص"   

 [همسرم آب را به دستم داد]
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 پانزده

 

نگاه مردم ام یاهویدر ه  

...که من دیآ یقطار آهسته م کی   

:کنمیم تیوص یکاغذ ه یرو  

"...که من دیشا یول یخوانیم نامه"  

عبور مردم ام یاهویه در  

!زنمیم متنها توهّ دمیشا  

  

مُرد شیپ قهیده دق نخ، نیآخر  

( کجاست؟ گارمیس یپاکت خال ) 

کرد هیگر شدیکاش م! ام "مَرد" فیح  

درمان دواست یبر هر درد ب هیگر  

گرفت هیاشک را هد شدیم کاش  

کرد هیاشک را هم هد شدیم کاش  
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( تر کشد. نزدی کینفر نزد کی  ) 

نشست شمیپ ...و مقابل رد شد از  

ها لیحواسم بود سمت ر من  

...من آماده است انیپا ی نقشه  

!تمام عمر غرق زلزله ام من  

ها لیس یام افتاده تو یهست  

  

"!قیرف یهست یقو کردمیفکر م -"   

او به خود باز آمدم یصدا با  

( ست؟ یگریصحبتت با د ای ؟یمن با ) 

شدم رهیاو برگشتم و خ سمت  

اوضاع را رینگ یبا تو ام! جد  -"  

"...ستیگرینامردمان باز نیا رسم  
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بود و رُک یمیبرخوردش صم طرز  

زبانم را به بند آورده بود شوک  

ز حس دردسر یخال ظاهرش  

پرده بود یصحبت کردنش ب لحن  

(؟ )با تعلل گفتمش.هستی.. .که.. .تو..  

".رهگذر کیمن؟  -"را داد:  پاسخم  

  

که هم صحبت شدم یبار نیآخر  

فراموشم شده ،یحت یکس با  

گپ نزد یبا من کالم چکسیه  

فراموشم شده راهمکالمی    

اند ین یهمراه یپا نجایا مردم  

"رد"از جنس  یهاشان جملگ دست  
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زجرآور است ایسخت است، یزندگ -"  

کتریبار ییاز تار مو یگاه  

از فرط فشار مشکالت یگاه  

کتریتار شودیم تیروزها  

دوره را رد کرده ام نیخودم ا من  

بار مشکالت ریشدم در ز له  

  

قیفهمم،رفیحالتت را خوب م  

است یباق یدل کن،تا زمان درد  

از راه،آهسته قطار رسدیم  

"!است یست،اتفاقین یمرگ،حدس  

کنم هیخواستم با حرفها گر)  

(سوزن خوردن جسم انار مثل  
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ام از حد گذشت ییرهگذر،تنها  

با خود ام یباز ْاز دنبال خسته  

و مفت یتکرار یاز روزها خسته  

صد ساله شدم یاز شب ها خسته  

دردم،در دلم آتشفشان کوه  

...نگفت یزیچ یمظلومم ول قلب  

  

وطن یبرهگذر،من را به جرم   

سال زجرم داده اند یسالها  

از جان داده ام،اما چه سود هیما  

اجرم داده اند یجا نیو توه فحش  

خوردنم یلیبودم،بعد س بچه  

چه بود" یافغان"که  دمیفهم تازه  
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!ندارم در بساط یرهگذر،آه  

...دارد و هیکل سنگِ مادرم  

کندیها را نصفه نصفه م قرص  

...!بردارد و یکه خرج کمتر تا  

خورده پدر نیسجاده زم یرو  

کندیهم با درد سرفه م باز  

  

...دود کن؟یدار گاریرهگذر،س  

هم حال مرا بهتر نکرد عشق  

داشتم یو عشق اری یزمان من  

باور نکرد یبودم...ول عاشقش  

و در عوض عشق وُرا کاشتم  

برداشتم یحسرت تینها یب  
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شده یطور نیهم ایرهگذر دن  

شده از شهر،روح مرد ها کم  

کنندیم یرا که خال تیپا ریز  

!وقت دردها رندیگیم لمیف  

ایر ی.ه..ییدورو یه.قضاوت.. یه  

کنندیم یقدرت خ**مال بهر  

  

بود راههیزدم ب یمن به هر راه  

از خانه،به غربت دوختم کندم  

کوله بود کیراه من  بارِ کل  

از آن با هرچه مانده،سوختم ریغ  

یزندگ یبرا ییجا یِراه  

بود غولهیم بسکنم تینها در  
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هات راگوش کردم،تک تک حرف -"  

گرانید ست،مثلین نیتو ا حق  

!ستیاما عدالت وار ن یزندگ  

گمان یب ،یشخص ستیتو درد درد  

کند یخودت هرگز مگر کار جز  

"!ستیبجز تکرار ن یحرف نیاز شیب  

  

رفت و دهانم خشک شد رهگذر  

شیسال پ نیچشمانم که چند مثل  

اجرا شود یکه طرح خودکش تا  

شیجان خو یب کلیکردم ه جمع  

چرا؟ دیآ یقطار اما نم نیا  

"!رسدیکن تا قطارت م یزندگ -"  
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 شانزده

 

ستیغم ن نیا هم از یفرار و راهِ نمیغمگ  

ستیمرهم ن چیست اما هترک خورده قلبم  

ها یر از دوروها و خبرچـّتنف دارم  

!ها یها و هر چ وانیاز آدم ها و ح نفرت  

سمیزده بر صورت خ خیآفتاب  از  

امسیتند روح پژمرده درون حبسِ از  

هودهیب یهر کالس و درس و دانش ها از  

آلوده یها ستمیجامعه، قانون و س از  
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مارمیاکنون که ب نیدکتر و قرص و هم از  

!زارمیکردن و مردن هر دو ب یزندگ از  

هاست ی"مدام"غرق  یحالت هیشب حالم  

هاست یشکل جذام عمل، یب یتقاص شکل  

راندینمانده تا که سردردم را بم یقرص  

!اندیام را بپا ینبوده خستگ یراه  

خودم را شستشو دادم هیبا گر ،درد با  

اما فرو دادم دیرا جر میگلو بغضم  

ایدن یحواسم پرت شد از پوچ یچند  

و دود و عالم اغما یعشق، با مست با  

ها بغل کردند یاهیرا س دمیسپ شعر  

را عمل کردند شیاز نو بنا کوباندنش،  

است نیو بدب دیاست، ناام کی: تارگفتند  

است نیو غمگ ریخنده اش دلگ یصدا یحت  

...که ی: سرخورده ست و افسرده،به حدگفتند  

!کهیمرت ستیبد ن نقدریا ای: دنگفتند  
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دندیخود را خوب پال یاهایو دن گفتند  

دندیشماریها را م دیامو ته گفتند  

بود" تـّ یواقع"که گفتم  یزیمن از چ اما  

بود قتیحق میتمام آرزوها یحت   

دمیدرد را با هر نفس هر لحظه سنج من  

دمیفقر را در استخوان مادرم د من  

قطارم را شدیکه رد م دمیو د افتادم  

!روزگارم را ینیتا بب ینبود! مادر  

بمیسراش م،یدردسرها م،یها سردرد  

بمیتر چپانده داخل ج یخال دستان  

انداخت یف به سر تا پام متُ ایکه دن یگاه  

ساختیکوتاه تو روز مرا م یخنده  کی  

یپوشیات را که م یلـُآن چادر گ دمیبوس  

یگوش یصفحه لمس یاز رو دمتیبوس  

...مهتابِ ریآسفالت کوچه ها، در ز با  

کردم اشک و خونابه هیروز مادر گر در  
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م هاستتوهّ  دادیست دورم داد و ب یرید  

تا طلوع صبح من برعکس مردم هاست شب  

داخل موزه شدن از صد خزانِ فاسد  

چهل روزه-یبهار س کیانتظار  در  

لرزدیتو نم یدست ها نمیکه بب تا  

ارزد یعمر م کیلحظه به  کیکه  آنجاست  

سر باش ی هی! تو سارومیم ایبه دن دارم  

منتظرتر باش یچند ماه کیمن!  مامان  
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 هفده

 

کردگار جانفرسا یزحمتم ا قیغر  

یاست جهانت به خانمان سوز مقدّر  

دهیکهنه چرخ خاک کیلب  یا نشسته  

!یدوز یو م یبر یخودت م یبرا خودت  

 

سردتر از امروز است یخانه کم یدما  

یبرف یمنجمد شده احساس آدم که  

بود یم یدو دگمه، دهان کم یبجا اگر  

یکم حرف یپر از عقده ها شدمینم  

 

مکدّر بود یکم میخنده برا میگر  

است ش،کمیاشک طاقت من بود هرچه ب و  

!کارگردان لبخند زد: ادامه بده و  

!سکانس غم است نیوحشت تر یکلبه  اتاق،  
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دهیخاک یصندل کی یام رو دهیچپ  

ام نهیِکنار من آمد، که بود آ خدا  

قرص مسکّن، دوباره شربت خواب دوباره  

ام نهیمعا یدر دهنم برگه  نشست  

 

تخت ول شدم و التماس خواب شدم به  

را بغل کردم نیغمگ” بل شینریها” و  

"دلقک دیعقا" ایسرم  ینقشه ها به  

از جان و دل عمل کردم یهر تراژد به  

 

عشق باورم شده بود کیبودن  میشم  

ردمبُ یداشتم که م یته یدست ها به  

...رفتنش آمد یاز بغلم بو درست  

...خوردم نیدر وسط معرکه،زم درست  

 

 



 

75 
 

همدم من قرص ماه شبها بود تمام  

ردمدور از مَ سحرگاه، یزوزه ها و  

ستیدر من ن ریآزار غ تـّیکه ن وَلو  

!مردُاز من و دستان شور از مَ جراحت  

 

سکس نبود یبرا یتخت خواب مکان و  

ماندند یکبودم به ابر م یپلک ها و  

ختیکه حرز دعا را به گردنم آو پدر  

!خواندند یاتاقم نماز م یها اجنه  

 

:گفتیم یاز تب کابوس،بختک دمیپر  

!باز ی...،فقط غرق اضطرابچیه !زیعز"  

بارد یکن که شب ات از اتاق م نگاه  

"...!باز یکن که پس از خوابِ بد بخواب تالش  
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ما مبل،همان گوشه،سمت چپ، روح کنار  

بود انیگر شهیبود و دو چشمش هم دهیلم  

بود یزخم دو بال اش هنوز جار محل  

زندان بود یها لهیمن م دنیکش نفس  

 

داشت تیّ که فقط ظلم حاکم یا شهیب به  

!نده و تنها درنده پابرجاستوَرَ همه  

یگاریز ب یمغز من، افسرده ا بخُسب  

...!استیفقط رو یمردمکم، زندگ بخواب  
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 هجده

 

دینشن یزد،کس ادیفر ینهنگ آب  

کوسه ها و نرم تنان یهمهمه  انیم  

...که یچاپلوس نِیکرد به دلف نگاه  

مقابل شان یکیکرد به تار نگاه  

 

اندازدیب ینمانده که فوّاره ا یکس  

به شانه اش دارد ایو کثافت در خز  

( ندیبیرا نم هیگر یدرون آب کس ) 

باردیم شهیهم ایدر یقدر پهنه  به  

 

نفت یکشت ریرد زـاو مُ یخانواده  که  

یاصغوّ  یها ان،لحظهیآدم کنار  

مشابهه شد با نهنگ قاتل شان یکم  

"یعکاس_یها_سوژه#هشتگ"  شد ترند  
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احساس یپوچ ب یسمت صدفها دیخز  

ییاز آن حس و حال تنها دیایدر ب که  

!دیزد، مست تا ابد رقص نشست،بشکن  

!ییایکرد زفاف عروس در نظاره  

 

ستین ایکه اسب در ست،اوین باینه،ز یول  

کاهدینم یاز کس یکه دم نبودنش  

دِپ است،افسرده ست قایقصه عم نهنگ  

خواهدینم یما را کس یقصه  نهنگ  

 

ها یگربه ماه یِگروه یِگوه خور به  

!پنهان یکرد به حس تنفر نظاره  

شدیاش م یقزل آال حسود یماه به  

تخم چشم جهان یبود تخم چپش رو که  
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!و طعمه نواز یهمه، پولک هیشب همه  

بر امواج قیهوار حر دهیند یکس  

"یجِ-ید" شیساحل لختِ هما کنار  

در امواج قیغر دیآ یمرگ م یصدا  

 

کرد به مرغان منتظر بر آب نگاه  

در منزل دهیخز یالکپشت که عمر به  

!زد یدار هیکرد، و لبخند گر نگاه  

-آخر نشست بر ساحل یِآب نهنگ-  
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 نوزده

 

خواستی: او خودش هم مییبا خود که بگو  

!: بدون من خوشبخت استیفکر کن ای  

ام یعادت بیبه جدا شدن عج گرچه  

...سخت استییجدا نیاست برام ا سخت  

 

ست یوجودت خال یخانه مان جا در  

!صحبت من فقط اتاق است و منم هم  

موقع یب یمثل واژه ا چرخد یم  

نام تو در دهنم قهیدق هرچند  
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برگم و تو یب یساقه  نیخشک تر من  

یکه بار آمده ا یگل نیآزادتر  

اکنونم یِاهیس یدلهره  با  

یقبل کنار آمده ا یتجربه  با  

 

راحت التیخ ست،ین یله اتو گِ از  

میگویبروم خوب تو را م هرجا  

مانندت یب یخنده  تیخاص از  

میگویخاطره ها م یخاطره  از  

 

! تو چرانمیبزرگ آتش نمرود  

؟یدیزدنم لرز خیمن و  همراه  

مدت نیا یتو، فقط تو بوده ا تنها  

یدیبغض گرفته در تنم لرز با  
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چشیبا ه ینبوده زندگ جذاب  

مرگ هم رد شده ام جانیاز ه من  

گرید یندار یمن چه توقع از  

!و من بد شده ام؟ یکه عوض شد یوقت  

 

دوسال از من و تو نیاست تمام ا فیح  

!توست اش حسابش با ینیبب هرجور  

چمدان و آنطرف هم دل من آنجا  

!توست با ،انتخابشیطور بخواه هر  

 

ستین یکه بوده از مست یدرد دل هر  

دانم یحرف نگفته از برم،م هر  

!یام خسته شو یاز خستگ یدار حق  

!دانم یحوصله سر برم، خودم م من  
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از روحم یدر بدنم جنازه ا من  

!نکن هیبدن گر یب مردِ یالشه  بر  

... من که عادت دارممیآه و دَم ا ما  

!نکن هیعشق من!گر ست،یتو ن ریتقص  

 

قلبم زده بود ی وارهیبه د زنگاره  

بود یاز منطق صحبت منسوخ حرف  

دمی،فهمیکه تو کم آورد یوقت  

!بود ی...مهاجرت شوخییتو دیتبع  
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 بیست

 

که شکل خانه نبود یو رفت سمت اتاق  

ارواح، آستانه نبود یشاد یبرا  

 

نفله شده قهرمانِ کیقصه  هیشب  

بود و عاشقانه نبود نیعاشقانه تر که  

 

!سر درخت آمد؟ ییزد: چه بال بینه  

شد که باغ ترک خورد؟!... عادالنه نبود چه  

 

آن زمان که دلم را به دست تان دادم که  

...!که دم مرده شور خانه نبود قرارمان  
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دادم کران یب ینوک و آب کیبال و  دو  

دانه نبود تلخ... در آخر مجالِ چقدر  

 

نبود که کاغذ شده ست جمجمه ام دهان  

م هام شاعرانه نبود"دوست دارمت" که  

 

!است، رو بکن همه را نیدست من ا تمام  

من با تو محرمانه نبود یعشق باز که  

 

یا دهی...دگر چه فازمیبر سر همه چ چه  

ام حق ظالمانه نبود؟ یکه دلخوش نیا جز  

 

تمام زمستان زمان رفتن هاست؟ چرا  

زمان چانه نبود؟ ییجدا یبرا مگر  
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!کاش یریبم قلب من! - ...تَرَق...شَتَرق...تِرِق  

!بهانه نبود یمن از اجماع ب تنفر  

 

ماریشد از بطن مادر ب دهیدر پسر  

ترانه نبود نیا یدلهره ها جا انیم  

 

دیآ یهم نم دیسحر شد و خورش یول  

!که حسرتکم خوابک شبانه نبود یمن  

 

بود یم یام خوش یبدبخت انهیم اگر  

نبود انهیجان شدنم خاور م محل  

 

"بود، مرگ وحشت بود یکه رنج نم اگر"   

"نبود انهیبود،مور یکه چوب نم اگر"  
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 بیست و یک

 

گرید یعوّ ـتا ته یدل زد  

گرید یعوّـدر تن یشد دل  

بود دور فرق سرت یا هاله  

کمرت یمن بود و تو رو دست  

ات یهر شب یشد حرفها طعنه  

ات یسر شب یو اشک ها هیگر  

دیخانه لحد شد و سنگ سقف  

دیلغز، زمان ،نیزم میپا ریز  

ام یبود ساده بچگ یطفلک  

ام یگرفته زندگ یهوا یب  

یولم کرد ،یساخت ،یآمد  

؟یاز چه با دلم کرد ،مرام یب  

یو دعا خواند خواندمیم درس  

یتو جا ماند یبستم ول بار  
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عقب ماندم یمن ول ،که نه تو  

...و من دعا خواندم یکرد عقد   

ردـبودم و سکوتم مُ صدا یب  

ردـو رکعت و قنوتم مُ سجده  

رفت غمایام به  یهست ی همه  

رفت کجایمن به  یایو دن نید  

واریگفتم به هر در و د حرف  

گاریمن شد شروع با س روز  

؟کو دوباره جان بشوم یتـهمّ  

؟کو نمازخوان بشوم یتـّین   

یخوش راض یهمان روزها به  

یکردم به خاطره باز لهیپ  

خونمیشب ،دشمنم ،عاشقم  

مجنونم بیعج ،نمیهم من  

با طلسم ها بروم شودیم  

تو باشم و هوا بروم فکر  
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مرده را... که من باشم شودیم  

افسرده را... که من باشم مرد  

بکنم ستونیب کوه شودیم   

عقل را جنون بکنم !ایلیل  

کرد تیهرچه را فدا شودیم  

کرد تیکفش را به پا ،خودم ،من  

آخر ی"تو" یتا شو شودیم  

آخر ی"لتُـِبقَ" یینگو تا  

!دستانش دی...ول کنشودیم   

!! قند را نسابانشیلعنت  

کنم با چه آنچه کم شد را؟ رپُ  

چکارش کنم دل خود را؟ من   

نهیریاز من غرور د نشکن  

نهییآن شمعدان و آ بشکن  

من دامن یاز دست ها شـنکِ  

اش با من هیبق "نه! "بگو:  تو  
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کماکان به تو وفادارم من  

...دارم "خدا" یندار ام, ول من  

نکن صرف فعل بودن را رد  

نکن خاطرات با من را فتُ  

( تماس هرشب را اس ام اس ها! ) 

!کن از لبت رژ لب را پاک  

!گریمرا د نیبب کردم بغض  

ام قمار آخر؟ ندهیآ سر   

یه ام کردـِ... لنیخوش نازن دست   

یام کرد "ابله"و  یگفت"بله  

بود؟ ایمن و تو رؤ خاطرات  

...بود بایها که ز لمیف آخر   

...؟دیکه جنگ یبرا من .تو.. بعد   

دیبدون ام اتوریگالد کی  

لیبدون دل یمانیپش کی  

لیذل-جوان و قلب یرمردیپ  
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رمیبدون تصو یعکس قاب  

...رمیمیبدون تو زود م من  

را نکن انکار "احساس" نقش  

!تو هم انگارنیتو ام نازن با  

یخواهیچراغ م یرا ب خانه  

!یخواهیاالغ م، نه همسفر  

ستیاست و حدس روحم ن نیا مشکل  

!ستیهم ن "او "دست یتو تو دست   

ستیکه آگاه ماجرامان ن او  

ستیخبر از گذشته ها مان ن با  

شد بمیکه ناخواسته، رق او  

شد بمیحالت عج باعث  

که از ناکجا به تو برخورد او  

من را برد یزندگ ،دوئل یب  

خواهدینم "تو"تو را بهر  او  

خواهدیرده مـَمثل ب کنفری  
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و بس ردیبگ "زن"فقط خواست  او  

و بس ردیبدن بگ کیاز  یکام  

خواهدیفقط نان گرم م او  

خواهدیلرم موِ یدوش آب  

از عالقه و سهم فهمدینم او  

!تو پول داده! بفهم یازا در  

است؟ نیمن انتخاب تو ا عشق  

مبارک... دل تو باشد شاد پس   

دیشو ریعاقبت بخ یکاشک  

هردوتا تان باد اریحق  دست  

از ما دوتا که حداقل یکی   

ستیکاف نیهم ،بحالش شود خوش  

( ام یکنیم ریگفته بودم که پ)  

ستیدعا مال سن و سالم ن نیا  
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 بیست و دو

 

میآرزوها یبُرَدم جا یم قیعم  

!گریرحم کن د میقیاستخوان حق به  

را میگوسفندها یام همه  شمرده  

ست در ساغر یخوابم و آشفتگ خمار  

 

نابلدم یآغوش ها یلحظه  خمار  

"حق هر مرد است هیگر" از  شدمیدرک م که  

:سمیبه دست بنو یمست باشم و گوش که   

"! فقط بمان و نرو، گرچه بودنت درد است"  
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زمانِ گذشته که تا ابد حال است نیا از  

ترسمیپر انزجار م یتوال نیا از  

!به خنده ام منگر اعتماد بنفسم، به  

"ترسمیم" به حال خودم جا نزار! مرا  

 

!بجنگ المصّب” من” نیهم یبرا یکم  

را یتو هم بده از دست آنچه دار یکم  

روز یچند ریبگ یپِ "قِهـشَـَ ع"گل  نیا از  

را یمرام نگاهدار ریبگ فرا  

 

که؟ یدست و پا زدنم التفات دار به  

بود ایدن لِیمس رمیمس لیم خالف  

از نگاه خداوند و از تو افتادم من  

و گناه، حوا بود بیباعث س اگرچه  
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که تقاص تو را هوس کردم رممقصّ  

کرد ینگاه گرانیدل به معرفت د که  

متصور شدم که با منطق رممقصّ  

کرد یکه در احساس اشتباه شودینم  

 

االزل بوده نَکه گناهم مِ رممقصّ  

را سَقَط کردم میجوان ریغ چ،یه که  

مرا سرباز یآزاد یبرگه  اریب  

!و امضا کنم:غلط کردم سمینویم که  

 

نگرمیهم که م بیس یقبل حادثه  به  

یبود یگریهمه، زجر د هیهم شب تو  

مرگ هم گذر کردم یاز مخاطره  من  

!یبود یتو مثل شب قبرِ کافر یول  
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همه عدل و قاعده قانون یرو بِشاش  

معامله است حق، یراه تعال گانهی  

به نام خدا یکتاتوریدرگه د شیپ به  

!باطله است یمادر من مثل رأ یدعا  

 

دیآ ینم نینجات زم یبرا یکس  

خود مانده،هم قسم هستم رقیب ریز به  

دیشا یبه معجز دیانتظار و ام نه  

خودم،خودم هستم یدوباره برا خودم  

 

خاطرات زشتم را یام همه  شمرده  

نگون بخت جنگجو ها را یخوابها و  

را میگوسفندها یام همه  شمرده  

و آرزوها را ایقبر تک تک رؤ و  
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 بیست و سه

 

یفرار کرده از آن خانه و نفس تنگ  

شلوغ شهیهم یکرده از آن سفره  فرار  

برادرهاش رتیدست تنگ پدر، غ ز  

دروغ یبرده به آغوش وعده ها پناه  

 

؟ییآ ینم هزار بار غذا گرم شد! -  

سنگر نیآخر یو نفس ها غیج یصدا)  

اصل یفرش هزار شانه  کفِ  خون یبو و  

(نگران در کنار خشم پدر یبچه ا و  
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د؟یبه او خند یزندگ نیچقدر از ا مگر  

فاجعه در امتداد لبخندش شهیهم  

!بوده یخانگ رِیشوهرش که فقط ش و  

با کمک آهن کمربندش دهیغر  

 

اش افتاد یعروس ادیپشت پنجره  به  

شا در انتها کفن شد یلباس که م همان  

رد مشت بر صورت یبوسه کم یبجا  

شا زخم مانده در بدن یقلب کم یبجا  

 

هر شب و هر روز طعنه ها بوده فیحر  

دیهدف جنگ یعشق ب یآبرو یبرا  

بُرد یدست دعا سمت آسمان م دوباره  

!دیفهم ینم یکه خدا فارس ده،یفا چه  
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دهیحس خوب پدر نه برادرش د نه  

مودهیهراس پ یراه مدرسه را ب نه  

!شهوت و خشم است یارضا ی لهیوس فقط  

!شبِ جمعه، مَرد مهربان بوده فقط  

 

!من یکودکانه  یها یش تمام خوشـبکُ -  

پشت گرم تو به شرع و عُرف و قانون است که  

!سرم ! همسر ی هیسرم! سا یتو بکوب  

چادر من ضربه هات مدفون است ریز که  

 

من نرود از حدودِ محدودم ادی که  

!راست راه بروم ستیپدرم ن یخانه  که  

دوزخ ایو  یزندگ نیا کندیفرق م چه  

کجا بروم نیبعد از ا ستی... مهم هم نبزن  
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 بیست و چهار 

 

شد رونیاز اجتماع ب یشخص  

خانه پر از سمندون شد ریز  

خون شد یدجال کاسه  چشم  

بیو غر بیخر تو خر عج یچ همه  

 

از آب دلزده شده بود یماه  

خارج از رده شده بود یزندگ  

آکل آدم بده شده بود داش  

!ب؟یش ؟یچ !؟یخوش !؟یواقع ی خنده  
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ما یبسته  سکوت دهانِ با  

ما یه نشسته ـُجهان به گ در  

"ما" یخسته  تو، یخسته ا ام، خسته   

مان خورده شد به صد ترفند حق  

  

برکت و با ریخه ب روزه، ماهِ  

تـّو پول با من نیسنگ کار  

گچ کردن دوتا شرکت-خاک  

( بخورند گرانیو د میما بکار ) 

  

فنر در تخت کیتمیژ رغِ ژـغِ  

درد مردم بدبخت رب خنده  

قلب درخت یروند ـکُ ی هارّ  

(ست؟یاز ک ی.)پس بدمیخوب همه  
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مغلوب است شهیبه ثروت هم دل  

جوب است یعشق من تو ی نامه  

ام اس داد:حالتان خوب است؟ اس  

( ستین یروزا حال خوب نیحالم ا ) 

  

شد یعشق حس م یِخال یجا  

شد یس مرِـخط پِ ریز پدرم  

شد یکه سگ نجس م یجهان در  

!دل احمق یوفا باش ا یب  

 

پشت ها مانده یحد رو رد  

خواب جا مانده ینفر تو کی  

خودم هم فقط نما مانده از  

ناحق ی هیهق ام،اشک،گر هق  
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و پند آموز بـیعج یداستان  

هرروز کنمیرک متو را تَ من   

سوز مهینصفه ن گارِیس مثل  

دوباره...دوباره...صد باره یه  

 

داشت زخم مان مرهم یکاشک  

کبوتر هم؟ یمفت و...،ول سنگ  

!بر هم خوردیاز شعر م حالم  

چارهیب ریفق شاعران  
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 بیست و پنج

 

قصه ها برگرد هیشب میگوینم گرید  

!از آن خودت،خواب مرا برگرد اتیرو  

محبس کن یو تو ریخاطراتت را بگ نیا  

!بس کن یول !! باشدییتو یلی!لییتو نیریش  

بود یحوال نیشد، در ا "هست"نبودت  یحت  

بود یتو خال یجا یصندل یکه رو یوقت  

...ردمــها مُ هیپشت درب خانه ات در سا من  
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...ردم کهمَ زیت یشدم از طعنه ها یزخم  

...تو با فرد سوم که یهمآغوش فکر  

کوچک یاز تو با دو دست خال دمیجنگ  

!کودک نیتر یمثل دبستان یزدیم جر  

!ام بانو هودهیب یقسمت تو قسمت در  

!عاشق تو بوده ام بانو یاشتباه من  

...ردمــو من هم از قضا مُ ریشد تقد نگونهیا  

 

دانتـخن شیمن آلوده شد از آن ن روح  

انتـبعد دست میبه گا م،یغمایبه  یداد  

ستیحس و حال ات ن یراب است و تو توـخ حالم  

!ستیات ن الیخ نیو ع ییزا یو م یخواب یم  

ست یتان چوب وابـشب جمعه ست و تخت خ بـامش  

!ست یشوهرت اما زن خوب !میایح یب من  

...ردمــبوسه ات بر گردن او جا به جا مُ با  
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را میهم چند آشنا دست دادم هم تو، از  

را میخون بها سمینویگردن تو م بر  

تو یکه بود ییبایز امیبه آن ا لعنت  

!تو یمرد بودم گرچه من را هم نمود من  

تیاعضا یباق دنیـاز لمس رونمیب  

!تیها یکنار شوهر تیها یدورهم  

...ردمــمُ صدایشلوغ است...آن طرف تر ب دورت  

 

خواهم یر کرده و باور نممرا پُ نهـیک  

!خواهم ینم گرید یتو با کس یخوشبخت  

بعد از تو راه سنگ بودن را آموختم  

خدا در جنگ بودن را یحت ن،یخود، زم با  

!تو خواهد بود یمن رو نیرـزمان نف نیا از  

بود دیکه با یزیداد هرچ یـدست خواه از  

!ردمــناحق بارها مُ  نطوریکه من ا حاال  
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ناخوانده کتاب بازِ وان،یفندک و ل از  

صورتم مانده یکه رو یاعصاب کِیت از  

زیتازه جوانم ن یشانیبر پ خطِ از  

زیم یقرص رو خسته، پاره، حالِ فکرِ از  

ریردم تزومَ انیکردن م یزندگ از  

...ریتصو یگوشه  یمشک خطِ کیپدر،  عکس  

ردم؟ــمُ ای رده خواهم بود؟ـمُ رده بودم؟مُ من  
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 بیست و شــش

 

ستیذهنم ن یایتر از دن یکیکه تار جمیگ  

ست؟یچ یافکار پوچ نیاست ا چیتهش ه یوقت  

و...تکرار نوشم یو م زمیخ یو م خوابم یم  

و...تکرار دوشم یو م یدوش یو م رمیم یم  

هدف دارم لیکه بر م یهار شوم،یم سگ  

که بر آب و علف دارم یعشق شوم،یم خر  
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مـسنگ یِ کوچه زخم یها نیـماش دنبال  

مـهم قطارانم هم آهنگ واق واقِ با  

اب و جالب بودذّـام ج یفه ولگردـفلس در  

ت و غالب بودـخدا علّ ندارانید دید از  

مسخ و تناسخ گفت یمرا قربان دانش  

به پاسخ گفت یزیعلم بر نفع خودش چ هر  

که بدمست است تیایاند و دن جیتو گ اطراف  

که مثل تو خسته ست یبر پاکت یکن یم رو  

یاصطبل یتو یها خسته تر از گاو تو  

یلـتنهاتر از قب یو ول یاجتماع در  

است نیبهتر از ا یخود بپوس یانزوا در  

!است نیبهتر از ا یجن را ببوس ی معشوقه  

یریاسب ها و گربه ها س یگفتگو از  

!یریمیروز م کیرسد،یروز خوبت م کی  

دندیخرام یمگس ها دور مغزت م توله  

دندیپل تراش تیگله مور از پنجه ها کی  
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شد یم یته تا کیو پ یافکار نیا نیح در  

!شد یم یهـُ بود، هرکس گ چیآخر ه یدانیم  

در وجودت منشأ اصل نجاست هاست خون  

هاست استیدست س ی چهیباز یزندگ تا  

وانیح کیمثل  عتیطب یال یشویم گم  

!انسان یا ستین ایدن انیتو پا انیپا  

است دیکرده که جاو رهـیزمان را دا ایدن  

ست دهیچیادوار پ نیاز ا یفقط بخش انسان  

ستیها را فکر شام و بامدادش ن قالب  

!ستین ادشیکه  دیشا داشته، یالیخ یماه  

در مغزم زندیریکه م یسمّ کنمیم حس  

!در مغزم زندیکه فقط چ ییزهایچ نیا  

هرز است-علف یفقط جا نجایرا بِکُش! ا گل  

حد و مرز است یاست، مرگِ ب ابانیب نجایا  

را شیها رنگ ینیتا بب ینبود کودک  

را شیخدا ی،حتیمُعجِز یدیند هرگز  
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نهییعکس آ ریغ ستین یصبور سنگ  

نهیصبح آد یدعا ریبِکش ز راحت  

خودِ حق است نیکن شک خودت را! ا سرکوب  

فردا دهن لق است دهان را وانکن! نجایا  

است کیتار یایقطره از در کیها فقط  نیا  

است کیآن روز نزد رسد،یروز خوبت م کی  
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 بیست و هفت

 

بودم دهیروز را د نیمن از قبل ا   

خورد یهم صاف م دیام یها تپش  

بودندرده ها مُ خیتار قبلِ-"ما" که  

!خورد یم "گاف "هم اولش  ندهیآ که  

 

و میها که آموخت یگریباز چه  

میدیدر یآسوده خاطر فقط م چه  

!یو اهل میزاده بود تیما ترب که  

!میدیچر یم یو ه میگوساله بود که  
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میکرد ریاحقاق خود گ ریدرگ و  

مؤنث-مذکر زیفرق چ یپ  

شکنجه ریرا که کشتند ز خدا  

!ها شد مقدس "مفسد االرض" همه  

 

ییخواب راحت شود آرزو کی که  

یفردا بمان دیشب را به ام که  

کنیول ینیکابوس ها را نب که  

یبمان والیه یخواب ها یتو  

 

خالفش قاًیدق د،یآنچه با نشد  

است دیبع قاًیدق یشد که گفت همان  

خانه را هرچه محکم بنا کن یپِ  

است دیشد داًیوفان فردا شدـط که  
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را لگدمال کردند و رفتند تـدل  

یرد ماندـمَ عاقبت یشد رّبـمق  

به شِکوِه شد یدهان باز م دینبا  

یدر درد با درد همدرد ماند که  

 

چکش ریز یشد له دنت،یتراش  

بماند نیتو نماد تیثیح که  

یو تلخ گاریبا قرص و مشروب و س که  

بماند نیریروزگار تو ش یکم  

 

کردند ادیو گفتند و فر نوشتند  

ینخواند ینکرد ینداد یدیند  

آخر یدیاجماع اشباح کوچ به  

!یرفته بودند و تو رفته ماند همه  
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بود از احتماالت یا هیسا خودت  

یراجع به خود را نمود زیهر چ که  

یخواب رفت یتن هر زن کنار  

!یها که بود نیزنِ قبل از ادی به  

 

ق نشان دادـتعمّ دینبا ایدن به  

بچه آهو که شد شام کفتار کی به  

جان بر مگس کش مهیخرمگس ن کی به  

!دست بردار یکم ینیزبیر نیاز  
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 بیست و هشت

 

را تیآمدند جا یعده ا  

کنند و شروع تازه شوند پر  

فرق داشت،جا نشدند فُرمِشان  

  

کنارمان ماندند یروز چند  

وعده کنارمان خوردند چند  

انیاز حس شدند در پا یخال  

نانیمرز حصول اطم یرو  

در رفته،پا گشا نشدند دم  
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سرباز در محاصره ها مثل  

پرتره ها یلبخند تو مهین  

حمام، راز باکره ها یتو  

کاشف مخاطره ها نیاول  

آدم ها هیشب یحصار در  

ها" جانم"و  "عشق من" ردمِمَ  

جمود یالبال ادیفر غرق  

فراهم بود یراحت نفس کی  

نشدند” هوا” یبودم،ول خفه  

  

میمرد یاگرنه م ;میبود سنگ  

آهنگر یضربآبه ها ریز  

آتش ها یاز برا سوختن  

ها دنیماع و رجِ اجتماع  

یعاص یشدن در توالت گم  

تر نیو بغض سنگ نیسنگ حرف  
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جاکش ها ریمد زیم پشت  

ها دنیسگان دو امتداد  

یاحساس دیشد یها لطمه  

نیغمگ نستونیپُک، و نیاول   

موقع ز ما سوا نشدند چیه  

  

ینیبیکه تو نم نمیهم من  

د؟یآ یحسرتت نم واقعا  

ر از پوچتکه دور و بر پُ نیا  

ینیریتکرار تلخ و ش نیب  

...مثل من، تو، ما نشدند چکسیه  

  

مواقع بود نیهم سالمرگم  

ماه یبهمن و د مرداد، نیع  

که جوانه زدم ست یوقت چند  

خاکستر ریققنوس ز مثل  
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!من یِچوب تلّ قاف! ی قله  

تو دور و دست من کوتاه دست  

!رانگریت آباد عشق و خانَه  

خانه زدم دیتو ق یبرا من  

سوزناکم پس ینواها آن  

تو ییایدرگاه کبر شیپ  

الدعا چرا نشدند؟ مستجاب  

 

برف یبرف و تا ابد هِ یو ه برف  

برف یتفاوت، بدون حد، هِ یب  

دهیخواب بیج یها تو دست  

  دهیها در کاله رام کله

دهیبا دودانگه پوس ی! خوشدل  

حرف یحرف و تا ابد هِ یو ه حرف  

هم عمل گرا نشدند عاقبت  
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 بیست و نه

 

 مرا که بغض بغل کرده را کجا ببرم؟

یو طوالن یخط خط یهزارتو نیدر ا  

بن بست است؟ شهیکوچه؟ همان که هم کدام  

؟یدان یچه م یکس یتو از ب خانه؟ کدام  

 

تان راـهمه زمس یسال بسوز تمام  

یبشود با بهار خوش باش یفرصت که  

تمام جانت را ردیشعله بگ شراره  

یخوش باش قرار یب یرابطه ا یتو که  
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!برعکس یول ،در جهت ساعتم بچرخ  

!روزگار الکردار؟ یا شود یچه م مگر  

عشق یمرا به عقب تر، به قبل طعمه  ببر  

!فرار ریعقب برو برگردم از مس عقب  

 

از شجر افتاد نگونهینبود که ا روا  

دردسر افتاد یم توـدل کالِ بیس و  

ش ات شدم وفرامُ  -ه جذب تو بودمک-من که  

عمق جاذبه ات شهره در خبر افتاد تو  

 

رمرا به عقب تر، به خواب عالم ذَ ببر  

بار غم باشد ریمن غ یحواله  مگر  

را یاغی نیجن نیدرون رَحِم ا ببر  

م باشدـبند ناف خودم دور گردن که  
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االرض یّط یببر به هر از گاه ها مرا  

قبل فاجعه ها دور از محل باشم که  

!خسته ام، تمامش کن نیاز تمام زم که  

زحل باشم یخود راه ی نهیبا سف که  

 

کجاست؟ اهچالهیس !یتناهیال یفضا  

!بودم "من"متهم به تحمّل و حمل  که  

بود قطعه قطعه شده یدل نهیس انیم  

!که کرگدن بودم ایسخت پوست  اگرچه  

 

وار غم بودهـهمج یعمر کس تمام  

است نیخنده هاش بدب یحال بر همه  که  

که خانه به دوش است و کوله اش درد است یکس  

است نیتش اـهرکجا برود حال و حال به  
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 سی

 

من بوده اگر شکل غم محض ام ریتقص  

شطرنج لب مرز ام رِیتاث یب سرباز  

از سرما نه ،یگاه زندیبه جانم م یصرع  

لرزمیم مـو خش یلعنت یفکرها از  

 

راز خواهم ماند شهیساده ام اما هم من  

ساز خواهم ماندهم یغربت و آوارگ با  

ندارد هرکجا هستم و با هر کس یفرق  

باز خواهم ماند یشهر نییپا یبچه  من  
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...اـامّ کند،یر مـُام گ نهیـس انیم یزیچ  

...اامّ کند،یدارم که دلخور م یا معشوقه  

شاد است که دائماً یکس فهمد ینم هرگز  

...کند،امایر مبودن را تصوّ خوشبخت  

 

ها یچیشهر ق انینازک م یصفحه  کی  

ها یچیتخته وقت گوش پ یپا میبود  

اوردمیداشتم با خود ن یهرچه هست من  

ها ی"چیه" رینمانده غ یزیمرا چ گرید  

 

میردمُ یو از سردرد م میماند جدا، تنها،  

میخورد یو هر شب قرص م میتر بود وانهید  

گفت شد یدرد، درد دل نم یمردم ب با  

...میافسرد زیو آنجا ن میخود فرو رفت در  
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دادیت تا ابد مـّمن کرد، یکس که خوب هر  

دادیبه زنده ماندن ما حکم رد م مردن  

دیدزد یرا که م قانیرف یاکضحّ سرباز  

دادیآنها را به بشار اسد م کیبا پ   

 

زین یقراریاشک و ب من خون است، خیتار  

زین یردند و قنارلگد خوردند و مُ گلها  

درون چشم یهزاران ساله و خار یبغض  

زین یانتحار تعصب، داعش، یقربان  

 

را میرد پا ایاز کل دن کنمیم گم  

را میدردها یتا بفهم یکه باش دیبا  

ستین یحرف کاف یالفبا هم برا یحت  

را میعمق چشمان ترم بشنو صدا از  
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 سی و یک

 

خواهم یم هیرا گر یساعت کی  

گریته ام دـمن خس بکن، باور  

کردمیها ناله م یتگـخس از  

گریناله کردن خسته ام د از  

 

میها یکودک یبرا یگاه  

...هیو...گر رمیگ یبغل م زانو  

گردم یرا باز م یزندگ ای  

...هیو...گر رمیم یهر قدم م با  
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ستیغصه هم جا ن یبرا گرید  

ندیآ یم کینزد وارهاید  

شب یپس از صد روز و اند نجایا  

ندیآ یم کیروز بس تار صد  

 

ست؟ینجوریا شیچرا باز ایدن  

ناکسان وقف است یبرا تنها  

م؟یجدا هست پس ماچرا  !خواهر  

...سقف است کی ریخانواده ز کی  

 

"نهاـمِ" شدم "من"که رد شد، یسال  

بودم "همه" خود یبرا اما  

شد تیدلم تنگ صدا !خواهر  

همهمه بودم نیکه ب شبید  
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جنگ یبرا زمیخ یروز برم هر  

( کردمیم کاریپ یبا زندگ ) 

نیو خون یشب سرا پا زخم هر  

گردمی...شکسته...بازمخسته  

 

دیغربت دلم پوس نی!در اخواهر  

تک و تنهاست نجایات ا یداداش  

!بفرست خنده کن! می!براخواهر  

باستیتو از دور هم ز لبخند  
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 سی و دو

 

بود دیات، راحت بگو، شرمت نبا فمهممیم  

هست که بغض ات به دل مانده؟ یدیجد زیچ  

!ات، من دکترم، من دکترا دارم فهممیم  

خوانده" یتئور" یکه چند جلد یکس یعنی  

 

یمُرد یدرون کودک "وـمازل"منظر  از  

یشده بود یها مخف جوب یکه تو یوقت  

هیکه توپت را مچاله کرد همسا یوقت  

یمودیپ هیخانه را با گر ریمس کل  
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و پوچ است یهم مثل بختک، واه یافسردگ  

رهیکن و غ یشیباش و مثبت اند خوشحال  

...کرد و له ات کرد و لگد کرد و یبد هرکس  

رهیغ کن و یشیخوب باش و خوب را پ تو  

 

نیمورف همدو بسته  (یخط-ط)خ ن،یبسته مورف کی  

بر شانه ات باشد یکمتر یدردها تا  

برایت هم نوشتم تا D قرص ویتامین  

روزانه ات باشد یدیخورش یب جبران  

 

ن{یرکادیس} هرشب دو  ،یراست یخواب بود یب    

کاش یبخواب رشیساعت تحت تأث مین تا  

!مرگ است شتریب فتدیب ادتیشب دوتا!  هر  

!کم مراقب باش-کی! یا دهیچیرا به گوه پ خود  
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حال یب ایروز تا خانه بدو، خسته و  هر  

!بکن حتماْ نیساعت فقط تمر کیروز  هر  

«! چه خوشحالم .من خدا دارم. هم مهم ام نم »  

!بکن حتماْ نیجمله ها را با خودت تلق نیا  

 

ست یدو مهتاب ت،یایدن یکیتار جبران  

!بزن تنگ اش - نانیمحض اطم-المپ صد هم  کی  

هربار کن، دهینوش ”یزشیانگ-پادکست” کی  

!تو به آهنگ اش یبرقص دیهم با هیگر با  

 

که یعنی مطلقا ممنوع، نیغمگ آهنگ  

زیروز با لبخند از خواب بدت برخ هر  

درمانند یعوارض ها  هم، تیدردها دل  

...زیمم..چمم....ی..نمیعنیکه...عه.. تیغمها یباق  
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!یبده خوب نیبه خود تلق که نیا؛ کالم ختم  

لق اش، بگذار شک و واهمه باشد ن*ک  

:، بدرود اینسخه، ب نینشد؟، خب،آخر آخر  

« ؟...مال همه باشد یکه گفته زندگ اصالْ»   
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 سی و سه

 

بزن باد هرچه باد تاس آخر است، نیا  

...شود یمهم نبوده و هرگز نم گرید  

همه انبوه احتمال نیباختم در ا من  

رود یدست م نیا بار آخر است، وَ نیا  

 

آمدم مییطال یسکه سکه ها با  

ام دهیجا رس نیپاره پاره بد بیج با  

گرفت بغل را خودم "مرگ"راه  نیب در  

ام دهیدو سال شد که به خاک آرم اکنون  
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قمار نیتمام دار و ندارم به ا دادم  

آمده" چهی"و فقط  ارینبوده  بختم  

مقصد من راه گم شده یجاده ها در  

آمده چیجاده فقط پ یبجا هرجا  

 

چه شد؟ ولی باشم،" معجزه"خواستم که  من  

ام گشته "قهر" و "فاجعه" و "عذاب" حاال  

و درد یو خستگ ییو سگ دو یکس یب در  

شهر گشته ام نیمردمان در ا مشهور  

 

کنم یهم نم یو کس زیچ چیبه ه یعذر  

از قبل کاشتم آنچه که درو کنم، هر  

میکه با پدرم...آه... بگذر نیا خواهمیم  

که پدر هم نداشتم نی..ا.نبود ادمی  
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در قمار ستین یدست کم فیحر ایدن  

چرخه را خودش همه ادوار رانده است نیا  

ستین زیدست کم گرفتم و راه گر من  

است بازخوانده" من"مرا به چالش  ایدن  

 

آخرم تاسِ نیتوان و هم نیآخر با  

نده امـشـکُ یدرد یکه مبتال نیا با  

که باختم نیاز ا کنم یاعتراف م من  

برنده ام یاگر که آخر باز یحت  
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