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اين کتاب به جز چند شعر خاص، آثاری تا سال نود و هفت را شامل می شود. تقديمی از 
اين فرزند کوچک ادبيات به آن هايی که شعر را -نه به عنوان زنگ تفريح- بلکه مانند 

بخشی از وجودشان دوست دارند...

نقد،  هرگونه  و  است  حاضر  دفتر  شعرهای  از  نيمی  علت حذف  به  کتاب  بودن  کوتاه 
اشتراک گذاری يا چاپ اين کتاب تا اطالع ثانوی بالمانع و مايه ی مسّرت شاعر است!
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من مردم و بعد سال های زپلشکی

گفتند که عاشقی؟ ]به پيراهن مشکی[

در پاسخ رنگ و بوی عشق توی قلبم

گفته ست زرشک! و ثبت کردند: »زرشکی«
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هزاران قّصه و افسانه دارم

غرور و مستی شاهانه دارم

من ام! تاريخ خاک گربه ای که

تهِ سوراْخ موشی خانه دارم
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به جا ی بافه اش اسکاچ دارد

نياز مبرمی به تاچ دارد

شده مام وطن، سودابه خانم

برای هر سياوش ماچ دارد
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سر صبح است و ما اندوه داريم

شب است و آخ و آه و اوه داريم

نمی دانم که آيا اعتقادی

به معنای دخول روح داريم؟
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دفترچه ی اول:
آدمی را حيوانيّت الزم است!
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انتخاب »ت« اول طهران

مرکز ثقل ترس دنيا بود

از همان روز نکبت ميالد

احتمال سقوط باال بود

نذر کردم درون تعزيه ها

با دخيلم به پارک دانشجو

دست عباس را بريدند و

قطع شد ارتباط من با او

خورد نان و نمک به من بعد از

زخم چاقوکشی خاک سفيد

آمدم خسته گوشه ی رينِگ

غول بی رحم شعرهای جديد
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چشم بستم به روی حجم لجن

دکمه  ی عاشقانه روشن بود

عشق در کوچه های تجريش و

زندگی زير راه آهن بود

لب او الله زاری از پِيک و...

شب، انار و رگ و لبو می خواست

نارمک بوی خودکشی می داد

هفت حوِض پر از سبو می خواست

توی اين دهکده، المپيک است

بوق چی نعره زد که گيج شدند

کف زدند و برای حد زدنم

همگی دائماً بسيج شدند

يک بليت مچاله دزديدم

مبدأ از شوش و ترمينال جنوب

جگرم سوخت از تهِ سيگار

شد به ميدان بهمنم مصلوب
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در بهار سياه بازی ها

خشک بودم شبيه افريقا

يا که تبعيد تر شدم سمت

احمدآباد در کنار عصا

آس يک ماجرای ناموسی

حکم اعدام شهرزيبا شد

يقه جر دادم و نفهميدم

يوسف آباد من زليخا شد

من عزيز هميشه در صحنه

ملت انتظار دانه شدم

صّف بن بست شد بهارستان

راهی فتح توپ خانه شدم

مغز من کنفرانس علمی داد

»ت« اضافی ست داخل پاستور!

مغز من دختر فراری شد

کارگر بود و چشم آن ها کور
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تا رسيدن به راه پيروزی

رد شدند از مسير جانبازان

جنّت آباد مال معدودی

سهم ما شد جهنم از باران

غّصه کردم، غريبگی خوردم

مسلم روضه باز تنها ماند

پای من را مطهری بردند

قلب من در شريعتی جا ماند

ياد کردم به وسعت سی سال

ياد کردم به رأی جمهوري

خواندن و درک سبک هيس/طوری

با دليل فوايد زوری

ياد کردم به سيِد خندان

چند تا غير سيِد گريان

چند تا حسرت پر از اتوبان

چند تا يأس دوربرگردان
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از دل فاطمی درآمدم و

ناگهان رفت آشيانه به چاه

در مصلّی کتاب خواندم و بعد

سجده کردم درون دانشگاه

عرض بال فرشته کوچک بود

پيش طوالنِی امين آباد

پل چوبی شکست و پر نگرفت

مهر من از دمای چندين باد

از فراق »ط« مثل فرهادم

حجله شيرين ترين ايالت بود

در جهان وصال شيرازی

مرگ پايانه ی رسالت بود

با شعار کجای؟ آزادی

نقشه در قّصه ها ولو شده بود

غرق در کنج چاه تاريخيم

اين وسط کّل شهر/نو شده بود...
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ُکشتی آن بنده را که ذوقی داشت

ساختی يک بت بزرگ و سياه

همه را مبتالی خود کردی

چاله ی عشق تو به چاه افتاد

تبرت را به دست من دادی

عاشقان سوختند و تو سردی

من درختی که بی ثمر بودم

بعد هم يک به يک به جز من را

پيش چشمم شکستی و رفتی

تيشه در دستم و شراب اين جاست

محستب نعره می زند در راه

درِ بت خانه بستی و رفتی
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اشتباهی به دورها رفتي

قلب تو توی منجنيقم بود

به گلستان شعر سر می زد

مثالً کيفر تو را دادم

هيچ کس هم نگفت، معلوم است

سنگ در آتشی نمی سوزد!

هفت خواِن در است بت خانه

گردن و تيغ و بوسه آماده

پيرهن را دريده ای اما

بارها از کرم، خداوندت

اين همه ميش و بره نازل کرد

سر من را بريده ای اما

دل من را بريده ای اما

جگرم را بريده ای اما...
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سال هزار و سيصد و هفتاد و اشک بود

از خاک و آتشيد... 

...و از باد و اشک بود

يک گونه ی عجيب بدون شباهتی

جن و پری نبود، که فرياد و اشک بود

سيبی به زير کاسه و در نصف کاسه شد

آدم دروغ گفت و شروع حماسه شد؟

تا چار عنصری که نبودند آمدند

در چار حرف سازه ی عاشق خالصه شد

آن برج زهرمار که پستش به بَم نخورد

جوک گفت و باز خّط لبانش به هم نخورد
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مِی را گرفت و بر لب آن چشم نم خوراند

شمس اش به زورِ عشق به مهتاب سم خوراند

موال نرفته خون دل بلخ می خورد

شير سياه با شکر تلخ می خورد

اين جاده آخرش به کجا می رسد؟ به چاه!

اما کجاست لطف رفيقان نيمه راه؟

اين دوست يا برادرِ...

-نقش آفرينی است!

سيبی که يک زمان َگر و حاال زمينی است

دريای قم که در کف دستش درشت شد

صدها هزار شور حسينی که مشت شد

از بس که رو به روش همه خوب می شدند

خنجر نديد ديده و... تن خارپشت شد
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تا قطره قطره هروله ی دادرس رسيد

از عالم نديده ی زر پيش مس رسيد

آبی که خاک خورد و به ديدار سنگ رفت

دستی که سال ها به مالقات زنگ رفت

در باز شد، به دشمن فرضی سالم کرد!

امّيِد صلح داشت به آغوش جنگ رفت

معشوقه اش نواده ی تيمور بود و بس

عشقش به زير تيغ همان پای لنگ رفت

غم از بزرگ راه امامِ علی رسيد

دل سمت کوچه های ونيزِی تنگ رفت

دل آن زمان معامله می شد که بد نبود

با اشک هم مقابله می شد که بد نبود
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هر صبح و هر طلوع فقط عصر شعر بود

شاعر هميشه مخرج هر کسر شعر بود

گفتی بهار آمده در بيت های بعد

خنديدمت که: اّن مع العسرِ شعر بود

هر قّصه خانه ای وسط بود و بود بود

اما درون حوض که ماهی نبود بود

با قورباغه تابه  ی روغن سراب داشت

رنگی شدم که آهِ قناری جواب داشت

ماهی سرخ در کفه ی تابه زنده ماند

نه ماه با تناول خونابه زنده ماند

آتش به جان گرفت و لبش را گزيد شيخ

با بوسه های همسر سودابه زنده ماند
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سال هزار و سيصد و هشتاد و اشک شد

با شيشه های خالی نوشابه زنده ماند

بيداری اتاق که تنها گذشت و بعد

مردم به تخت رفته و... تک خوابه زنده ماند

گردن گرفت هرچه که اصالً نکرده بود

با دستبند و جوهر و سبابه زنده ماند

***

اين زندگی و شام غريبانه ی خودم

امشب رسيده روز عزای تولّدم!
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سالم عزيز برادر، سالم معبد غم

سالم زلزله ی خونی حوالی بم

بيا به نم نم قلّه، به چشم من  کمِ کم

که استخاره کنم: می پری؟ و يا بپرم؟

اصول خودکشی ام کشته ی فروع شده

سقوط زندگی ام از کجا شروع شده؟

قواعدش سرِ تسليم قبل بازی بود

يقين بچه ای از نمره ی رياضی بود

که خّط اول يک عشق خوب در قّصه

خودش دو خّط خيابان، غمی موازی بود
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هر آن کسی که به تن حد نخورد، عاشق نيست

که کشف عشق پس از اختراع رازی بود

و بوسه های عميقی که در فرانسه گرفت

به پوزخند شبيه و زبان درازی بود

شنيدم عشق فقط از سر شکم سيری  ست

ولی چرا همه ی چشم و دل پيازی بود؟

که زن جفای غروری به نام شبنم شد

که مرد، پاس گل تشنه ی حجازی بود

که عشق معنی تنهايی رضا موتوری ست

ژوليت و رومئو ژست لوس بازی بود

بغل کن از پشت و روی گردنم حک کن

که اورجيناِل موتورهای عشق گازی بود
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بگاز و گاز بده چون زماِن تسريع است

که کارخانه ی حلوا به حاِل توزيع است

تو عاشقش شدی و با تو تسليت گفتيم

نمرده نعش تو در انتظار تشييع است

بيا که در حق قاتل دعا و ناله کنيم

نثار فاتحه ای سمت عشق ضاله کنيم

تبر بساز از اين دست عاشقت با جبر

که تيشه ای به نهال دل دوساله کنيم

سفيدپوش شديم و سياه را به کجا

به جز به بخت تو می شد فقط حواله کنيم؟
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آخر آذر است غمگينم

آخر آذر است می خندم

سينما، کافه، عشق، ممنوع اند!

جای قاّلده، ريش می بندم

آخر آذر است می ترسم

پيش بينی سال بعدی را

فال حافظ به نوستراداموس 

شام يلدا، نهار سعدی را

شانزده تا چکی که خوردم را

روبه روی حصار دانشگاه

زندگی توی جلد جن می رفت

عاشقی توی جلد بسم اهلل...
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در نجوم پيازی ام گم شد

هجده تير، آخر خط بود

بعد، ضرب المثل عوض شده بود:

»گريه ی مرد، يک حقيقت بود«

شعر و رويا فقط برايم ماند

پيش چشمان سبز سربسته

با هزار آرزوی لبخند و

با دو ابروی هشتِی خسته

قول دادی که مرد خردادی

تا کجا اهل درد مردادی؟

بيست و هشت غريب آذر شد

کودتا کرد و چشم تو تر شد

اسم معشوقه ی مدرنم را

صدر تاريخ بلعمی ديدم

خواستم معجزات عشق شود

الی شق القمر پالسيدم
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اولين صيد، شخص صياد است

شخص صيادِ واقعاً ترسو

من پلنگ عقيم بودم تا

گربه هايم پدر شوند از او

داخل موزه خاک خواهد خورد

عشق هايی که اسوه ی خلق اند

جز به قاتل نشان نخواهم داد

عشق ها پيچک اند روی بند

آيدا خواستم که شرحه شوم

توی آن سينه زندگی بکنم

زجر تنهايی ام دليلی شد

تا در آيينه زندگی بکنم

عشق را از مِتان اين خانه

بوی صابون من نخواهد برد

گردنم را که گاز می گيرد

کسی از مرگ من نخواهد مرد...
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نفس ممّد حيات و حياط سرسبز است 

هرآن چه هرزه درآمد، علف رسيد بس است

نمک شناس نباش ای جناب نُه من شير!

مزيد نعمت شکرش ادامه ی نفس است

به چرخ خيس قدر اعتقاد داشته باش

سماع مولويان بر زمين خشک که نيست

هرآن چه عشق سرت کرده يک کاله گشاد

که چوب جادوی آن وصال گم شده،

-ايست!

کجا؟ چرا تو به نامردی ات نمی بالی؟

که گريه را به خال می بری به جای اتاق

به فکر سايه ی پشت سرش خيانت بود

هرآن کسی که دويد از خال به سمت چراغ
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نگو که نور به او محرم است، خرقه بکش

به روی لخت قلمدان، لباس پرتره

در اين زمانه که رّجاله عارفی شده است

چرا تو زخم نداری؟ گرسنه مانده خوره

***

ذليل کرد مرا تا که عاشقش بشوم

ولی کجاست خدايی که رفته توی جسد؟

عقاب پير چهل ساله ای شدم پس از آن

که الش خور هوس بوسه از لبش بکند

به بوف کور، به لّکاته اش حسادت کرد

کليد هر چمدان را به يک جنايت داد

مرا که روشنی چشم بسته ام مشهور...

به کور بودن چشمان باز عادت داد



29

بليِت رفت گرفتيم و رِی نکرد دلم

نه اينکه خام بماند که... له شد و له شد

اسيری ام به اثيری دروغ سيزدهی ست

که »اختيار برايم زره شد و له شد«

به ميل خويش گروگان زندگی مانديم

و گرنه توی خشابش گلوله ای نگذاشت

اگرچه باديه رفتن بِه از نشستن ماست

ولی کجا برود آن که کوله ای نگذاشت؟
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کوير خشک لب من پر از سرم شده بود

چه آرزوی محالی، فرانسه قم شده بود

به عشق، لحظه ی آخر که گفت: »گم شو، برو!«

نديد، ساعت خنثای بمب گم شده بود

رقيب آمد و کاری نکرد ابراهيم

نرون برای هميشه امين رم شده بود

دو تا رفيق نکشتم که بر صليب َرَوم!

عجب که صندلی قتل من دهم شده بود

به مرگ مرغ مهاجر، فقط قسم خوردند

اگرچه کّل وطن هم خروس و دم شده بود
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در انتظار اينکه می ميرم؟ نمی ميرم؟

در انتظار اينکه می آيی؟ نمی آيی؟

در واقعيت سگ کشی پايان بازی داشت

همکاری فرهادی و بهرام بيضائی

در انتظار اينکه برگردی نمی گردم

در انتظار سوزِن انبار کاهم باش

يوسف کجای چشم من بود و عزيزت شد؟

در انتظار خشکی دريای چاهم باش

اين زندگی حاال سگی بود و سپس توله

هی بچه تر شد تا که بنجامين باتن پس داد

در انتظار تّکه ای از استخوان جنگيد

در انتظار تّکه ای از استخوان، افتاد
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سال سگ از ويرانه های غار بيرون زد

راهی به سمت يک عروج از گازِ سيبش شد

در انتظار رقص با پروانه ها خوابيد

سگ لرزه با مشتی مگس هر شب نصيبش شد

امّيد دارم خواهد آمد روز خوب ما

سال کبيسه آرزوی سررسيدم بود

من مانده ام باالتر از رنگ سياهش چيست؟

تنها جواب زندگی، موی سپيدم بود
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در خواستِگاری به مِن سيب زمينی

چايی نده چون آلت قتلت شده سينی

ُسس می زنم از قصد مرا کشته ببينی

از بس که گلی منتظرم خار بچينی

»پيش تو بسی از همه کس خوارترم من«*

قاجارم و تو روس شدی، درد پذيرم

شالق بزن بر مازوخيسمم که نميرم

در باغ قفس های دلت غرّش شيرم

با پاکتم از عشق نشد روی بگيرم

»زان روی که از جمله گرفتارترم من«
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مثل حلزونم که فقط عشق به دوشم

حمام نکردم که به جز گريه نپوشم

فتوا بده بر دار شوم، حلقه به گوشم!

سم دادی و ترديد نکردی که بنوشم

»دانی که ز اغيار وفادارترم من«

هر بند دل من که همی داد گواهی*

تصوير مداد رنگی ام بود سياهی

تا گربه نره رفت به دانشکده گاهی

نزديک ترين يار و برادر شده چاهی

»زان کز همه کس بی کس و بی يارترم من«
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من مسح توام، مسخ شدی، آب نداری؟

حيفت نشده شمسی و مهتاب نداری؟

در مغز منی، صبح شده، خواب نداری؟

هی بّره شمردم دل قصاب نداری؟

»زارم بکشی کز که ستمکارترم من«

عقلت سرِ بندبازی قلب خطر کرد

يک دست مرا کاشت و يک دست تبر کرد

بازيگر زن از وسط هند خبر کرد

فرداش مرا تازه ترين نقش جگر کرد

»کامروز ز ديروز بسی زارترم من«

*تضمين ها از وحشی  بافقی

*مصراع اوِل غزلی از فرخی سيستانی
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آدمی نيست... ولی فکر نکن حوا نيست!

عشق تو سيب گلويی ست که بغضی  آنی ست

هر شب از قبل برايم شده طوالنی تر

بعد تو هيچ شبی، هيچ شبی يلدا نيست

استخوان بودی و از زخم چه می دانستم؟

قلب، يک بچه ی تر بود که توی جا نيست 

اشک هايم به تو زل را نزده، نصف شدند 

پس بترسم! خم ابروست »عصا موسی« نيست

در دو روز دنيا، وعده ی فردا دادی

بعد صد سال چرا موعد آن فردا نيست؟
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خون که پاشيد به من گردن خود را ديدم

داخل جلد من اين بار دراکوال نيست*

من که مردم خبر از گريه ی تو باز نشد

مفتکی نيست که خب! سينی حلوا تا نيست...

*با الهام از مصراعی از سيد مهدی موسوی
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دفترچه ی دوم:
وقتی که معلم رياضی

قضيه ی حمار را نقض کرد!
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مثل سيگار مِن خسته ی ويران بودی

مثل دل کندن از آزادی ايران بودی

عاشق پک زدن درد مصدق بودم

مثل سگ مستی شاهانه ی  شعبان بودی

مثل صادق هوس جغد شدن می کردم

مثل نقاشی غمگين قلمدان بودی

تلخ و شيرين بلدم قّصه ی فرهادی را

مثل اسکار نظامی، ته اکران بودی

شيشه ی سينه ی من گرد و غبار آورده

جنس خوب تله ی کاغذ کيهان بودی
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مجلس توپ شدن سمت فضا برپا شد

مثل ستار فقط تعزيه گردان بودی

شمس بودی و نگاهت کردم، کور شدم...

مثل بابا طاهر: نيت عريان بودی

گفتی ای شيخ، بهای دل عاشق باش و

در پريشانی من موی پريشان بودی

سمت افسانه ی تو اسب سفيدم می تاخت

مثل تهمينه در اعماق سمنگان بودی

سوختم مثل کباب از غم هرروزه ی تو

حسن يوسف که نه! عطر خوش ريحان بودی

 

فتحعلی شاه شدم، از تو توقع کردم

سوگلی باشی و ای وای! رضاخان بودی
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انقالب تو در اين معرکه خون ها می ريخت

نام: معشوقه ی من، کام: به فرقان بودی

تا فراموش کنم لخته ی چگوارا را

نسخه ی تازه ترش: دکتر چمران بودی

تا که اِخوان مسلمان بنويسد مِرسی!

خوان هشتم وسط ظلم زمستان بودی

در قنوتم گله کردم که تو کافر نشوی

مثل سلمان رشدی گرچه مسلمان بودی...
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نشست و هرچه عشق آمد درون غار پنهان کرد

تمام زجرها را در خودِ آزار پنهان کرد

دو دست گرم معشوقش زمانی حلقه شد جايی

پس از آن گردن دل را درون دار پنهان کرد

به سبک ديگری عشقش به پستوهای پنهان رفت

سگ ول گرد را پشت سگانی هار پنهان کرد

ته زندان به نقاشی دری را هم خريد اما

رسيِد عقده هايش را از آن ديوار پنهان کرد

به فکر دوستانش بود چون آوارگی درد است

که توی آستينش را برای مار پنهان کرد
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تفأل زد به تعبيری که »ال اکراه في العشق« است

صدای ضّجه هايش را به استغفار پنهان کرد

درون جمع می رفت و عدد را فرد می کرد و

همين تنهايی اش را هم به ياد يار پنهان کرد
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گاليه های دلم دانه های تسبيح اند

بليت ها همگی صرف فعل ترجيح اند!

نمرده بودم و قبری برای من می ساخت

نرفته، رفتِن تو بازی مرا می باخت!

نوشتم از تو درون غم هواپيما

درون مرگ بر و... در بليت آمريکا

درون چشمِ سفيد و دوای پرحرفی

درون آدمِ بارانی و شِب برفی
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درون ماندن من توی شهر لی لی پوت

درون خانه ی خالی، تظاهرات سکوت

درون تشنگی و... نعره ی رکيک زدن

درون وعده ی »خون بهار ميک زدن!«

درون بهمن بدطعم قرمز گنَدم

درون زخم زمستان بعد اسفندم

درون پنج عدد شست احمق کوتاه

درون هفت عدد سين رفته داخل چاه

درون ماهی تنگ هميشه فوالدی

درون حل شدن ناله های آزادی

درون پارگِی بعد عشق افالطون

درون آنتن خوابيده روی تلويزيون
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درون فلسفه ی »بود و بود« سانسوری

درون کوری با اختيارِ مجبوری!

درون فيلم »جدايی نادر از سيمين«

درون واقعِی ضّجه های »سنتوری«

درون سوختن بی دليل انسان ها

درون آينه و شمعدان و قرآن ها

درون نذر و دعا با دل شبيه چدن!

درون خاکِی هر اسکناس، سبز شدن

درون حافظ و فال و خوشی به مدت شعر

درون گريه و زاری به سبک و شدت شعر

درون قهوه ای يک اميد القايی

درون زندگی خيس و زرد سرپايی
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درون پايان کيميايِی قّصه

درون مردِن بهروز خسته ی...

-بّسه!

تو رفتی از وسط هال مانده در ماضی

و بازی چمدان، مانده وا تر از بازی...
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بی آرتی، ساعت شش، در فشار گوشه ی رينگ

تو مشت آخری و برد شرط و بعد: جيرينگ

 

که منگ پای خودم را به دست مين دادم

که باختم دل و دين، اختراع من شده مينگ!

مباد اينکه بمانی، صدا کند چشمت

مباد اينکه نگاهی کنی به غرغر زينگ

پَرم که کنده شود درب اين قفس باز است

تو رفته ای و هلم می دهند مثل بولينگ

فقط به پول سياهی پرنده نفروش و

به خاطرت بسپار اين دو بال لوکس بوئينگ

گذشته خاک سرم می کند، نمی بيند

که آس دست تويی، زير پات له شده کينگ
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چگونه کوچه به کوچه

تو را هميشه ببينم؟

مرا که دوست نداری

چگونه غم بنشانی

و روبه رو بنشينم؟

مرا که دوست نداری

براي خنده ی قرضی

برای چشمک چشمت

درون کافه ی فرضی

تمام فرضيه ها را

دوباره از تو بچينم؟

مرا که دوست نداری
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برای يک سرطانی

برای يک دل جانی

حديث غمزه بخوانی

نوشته کاش بمانی...

تعرقات جبينم

مرا که دوست نداری

که استخاره ی خيرم

بدون فرصت ايهام

اگر چه ساکن ديرم

کمين نقشه ی دنيا

برای سرقت دينم!

مرا که دوست نداری
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به بند بعدی و سعدی

به چاوشی غم انگيز

به شاد بودن سندی

بگو به باد صباها!

به اللی »بت چين«ام

مرا که دوست نداری

چگونه کوچه به کوچه

تو را هميشه ببينم

و »صبر پيش بگيرم«

چگونه بی تو بميرم؟

چگونه با تو نميرم؟!

مرا که دوست نداری...
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دستان تو در دستم و...

اين بار کمی نيست!

گردن به امانت زده ام، دار کمی نيست

دل خوش به دوايت شده قلب سرطانی

اما به صف اند... اين همه بيمار کمی نيست

من محتکرم، قند و شکر دارم از عکست

آن آلبومِ در گنجه که انبار کمی نيست

دکتر نگران ريه شد گفت دليلش؟

نخ دادن معشوقه که سيگار کمی نيست
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]يک توصيه: در عشق جگر داشته باشيد[

چون عشق خودش هند جگرخوار کمی نيست 

من سوخته ام باز فقط عاشق شمس ام

با اين که در اين شهر يخی يار کمی نيست

القّصه که بسيار غم موی تو دارم

حاال چه کنم؟ معنی بسيار، کمی نيست
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هميشه چشم ببند و بگو صفاست رفيق

چه روزگار قشنگی برای ماست رفيق!

بگير گل در مسجد که بيش از اين نشوند

درون شهری که هرکسی خداست رفيق

به شازده گفت: کوچولو، به ما نوشت: بزرگ

پنير روباهش اهلی کجاست رفيق؟

نگو که عاشقی و توی گنجه پنهان کن

در اين زمانه برای تو ناسزاست رفيق

عجيب نيست وطن شکل توله سگ بشود

دوباره از بس که گربه بی وفاست رفيق
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شنيد »قوِّ علي خدمتْک جوارحي« و

بدن به هر مازوخيسمی دلش رضاست رفيق

اگرچه مثل گياهان غذا نمی سازد

برای ساخت غم، خودکفای ماست رفيق

  

نخواه مرهم عشق از غريبه های طبيب

که زخم دل فقط از محرم شماست رفيق

چگونه زنده بمانم که جان آخرم است

و عشق جوخه ی توی حرمسراست رفيق

سياه لشکر تمرين گادفادر بوديم

جهان بزرگ ترِ مشق سينماست رفيق

که قلبت از همه کس اعتماد بازی خواست

که با دلت بازی شد، که مافياست رفيق
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که گندمِ تو »محمدعلی کلی« می خواست

که جو، فريزرِ ما را به ری نخواست رفيق

شب است و کش آمد توی قهوه ی قجری

فقط مرام در اين عصر، بی رباست رفيق

اگرچه تير زدی سمت اين زمانه ی بد 

هنوز در صف قتلت زمانه هاست، رفيق 

نوشته »خون ريزی کالً افتراست« چرا؟

که خون ما وسط حصر شيشه هاست، رفيق

به احترام خودت از زمين بلند شدی

بيا که نقطه ی آغاز ماجراست رفيق

درون کوچه تو تنها قدم نخواهی زد

خدا بزرگ تر از خانه ی خداست، رفيق
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:»تيری به سمتت آمد!«

]هشدار يک سپر بود[

از هرچه خسته ديدی، اين مرد خسته تر بود

صف ها کشيده بودند تا قاتلم شوند و

زنبيل ابن ملجم با شير پشت در بود

بر گوژپشت چاق و چل چلّه ی نتردام

يلدام ديو خوِب يک دلبر دوسر بود

با ريملش رسيد و با جيوه ی زيادی

آيينه های چينی، خودبينی پدر بود
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نزديک چشم من کاشت، محصول شد پيازی

از دانه های بوسه، که خاک بارور بود

آلن دلون نبودم يا راج کاپور نبودم

پس ضّجه های ممتد در نقش پوِچ عر بود

از وعده های داده تنها دماغ عمل کرد

پينوکيو هميشه معشوقه ی تبر بود

در پارلمان قلبش، بحث مهم و اصلی

تصويب يک حقوق انسانی حشر بود

آخوندکان ندادند مهريه را به داماد

جز قطع سر که سهمِ مانتيس سبز نر بود

بخِت تن رقيبم، آن شاهزاده ی لُخت

محض حالل زادن، نفت جم و قطر بود



59

با جنس زردی دل، قرن هزار هم باز

در عصرهای آبان پارينه ی حجر بود

سی مرغ و يک خروس و... نزديکی گروهی

عرفان عشق البد در زير هر کمر بود

گمگشته ی لوکيشن، بی حسی و مسّکن

مقصود رفت و برگشت، پمپاژ هر سفر بود

فرصت تمام بود و تيرم رسيده بود و

تيتر جريده بود و جمعيتی که در دود...
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خون بی گوشت! خون بی سبزی!

]گشنمه خب چرا نمی فهمی؟[

تو خودت يه رياضی دانی که

با عدد کار داری، بی رحمی

من به بازيگری پنا)ه( بردم

کلی رستم شدم جلوی شغاد

دونه دونه تمومشو می گم

که بشه ماجرای  ابن »زياد«

مارِ تو آستين نوحم که

کف کشتي  رو ليس و نيش می زدم

وقتی سرده، تو سفره نفتی نيست

بايد ابراهيمو آتيش می زدم
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الت التم، خالف سنگينم

توی خلوت خالف شرعی بود

يه حرم، خوشگل و پر از خانوم

گير فرعون چرک صرعی بود

کامپيوتر تو پوشه ی دينی

ماته از رقص کورس و اندی

توی حجره نقاب هاشمی ام

پيش زن هام برنج تايلندی

حمله ی ارتش چس ِفيلم

سمت هر کافه سمت فنجوناس

گربه يه بدمنه، توی سينما

جفتگيری موش و ميموناس

دکترم! همزمان مريضم از

محتواهای درس الپايی

آرزوم اينه بستری باشم

توی بخش زنان و مامايی
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تيغ روی رگ اُ منفی شدم

که فقط عاشق دهندگيه

چيزی نيس، چيزی هست البته

چيز من توی چيز زندگيه

حاتم طايی ام که يارانه

خرج ولخرجياشو می داده

فقهِ صورت حساب کشک و ربام

خاله هر ماه آشو می داده

بعد تقليد طنز از چاپلين

شاهد چشم های تر بودم

مرجع فحش، مستقيم نبود

پدر چن تا کره خر بودم

يکی از دخترام دزيره شد و

يکی از دخترام سکينه نموند

يکی از دخترام که ماهر بود

واقعا رف)ت( سياوشو سوزوند
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حزب سدسازی ساختم اما

خودم اهل حکومت بادم

دائم از هف)ت( تا آسمون گفتم

من که از هفت دولت آزادم

گنج قارون هميشه زيرم بود

روی سن تخم مرغ می خوردم

به درک، هو کنه تماشاچی

مردمم گل زدن که من بردم

قيمت ارُز وقتی پرسيدم

سارا تو کل دنيا سارا بود

ملّتم رو فروختم به کجا؟

اسم من »سِر ِچ/ناگوارا« بود
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در من هزار گريه ی بيدار است 

اين بار دل به خواب نخواهم داد

با دستمال کاغذی عشقم را

در نيل هم به آب نخواهم داد

قبل از شروع پرت و پال گفتم:

»حمام از مناسک حج بوده«

حکم بريدن رگ دستم را

با جرعه ای شراب نخواهم داد

و ابن السبيل بودم و در شعرم

راه گرفتن صله می گفتم

حاال سبيل هيچ اميری را

معشوقه وار تاب نخواهم داد
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مدلول عاشقی مِن بی پول

گرچه هميشه سوژه ی خوبی بود

از فحش نامه های زن لقمان

به ناشر کتاب نخواهم داد

در شام هر مصاحبه ی شغلی

جز کوفه از ر زومه نمی پرسند

انگشت خوب و خيس ميانی هست

امضا به آن جناب نخواهم داد

کوهم! به هيچ کس نرسم خوبم!

از باور ريا دل من خون است

آتش فشان غم زده ای دارم

اما تِف مذاب نخواهم داد

در خاک کوخ و کاخ، يکی بودم

تعويض شد که من عوضی باشم؟

به قيمت برهنگی پايم

جوراب را گالب نخواهم داد
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وقتی که غرقه ی ازلی هستم

جای سرودن غزل آخر

با جاِن هفت، حبسيه می گويم

پس چند تا حباب نخواهم داد

معنای زرگر که نمی دانم

معنای زرگری که نمی فهمم

صدها دليل جنگِی سربی را

به پوچی خشاب نخواهم داد
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دفترچه ی سوم:
باقيات الصالحات!
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مادر! کليد گم شده ام بودی

وقتی که عشق، پول سياهی در

گنجينه های پوچ قناسم بود

من آش گيشنيز دلم می خواست

پس »دوست دارمت« به زبان خشکيد

در حکم کسر شأن کالسم بود

عاشق شدم، کنيز قشنگی بود

خون خوار خوب و چشمه ی  تنگی بود

گربه درون جلد پلنگی بود

افسوس هيچ وقت نفهميدم

که نقش اصلی و ملکه آن سو

در حال شست وشوی لباسم بود
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هر حاجتی که داشتم و دارم

بر جانماز اشکی خانم بود

صد حيف توی قرن اتم گم بود 

در چادری که مزرعه ای خالی ست

در دامنی که دور شد از دستم

لمس هوا هميشه هراسم بود

ناخوش ترينم و دم هق هق هاست

اين سرفه  ها که عادت سرتق هاست

گفتی: »پسر رواست بپرهيزی«

بايد چه کرد با هوس هيزی؟

وقتي که بوی سوپ تو پيچيد و

به پيتزای کافه حواسم بود 

من هاچ بودم و تو ولم کردی

در باغچه محاصره ام کردی

جنسيتم ولی وسط غاری ست 

وقتی رسيد حضرت گاوآهن

ضحاک، طنز تعزيه را می ديد
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تا پيش مرِگ مضحکه ياسم بود

از قّصه های خوب وطن گفتی

از کام مهر داخل بهمن ها

از شيرها، نه مرغ مهاجرها

سوزن که خورد پاکت اسطوره

محموله ی دو مشت و قدی رعنا

تقديم جفت صفر به تاسم بود

مادر بچسب سيم جدايی را

اين کاردستی همه ی تاريخ

قصدش نديدن گل رويت بود

با صدهزار اسم مقوايی

در گوشی ام بگو چه کسی جز تو

در انتظار زنگ تماسم بود؟
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]فحش مدرن داد و کالسيک اعاده شد[

شامپاين ناگهان وسط شعر باده شد

آن واعظه که جلوه ی محراب و منبر است

ناموس هرکسی شد و هی استفاده شد

پس در کجای تخت تو را جستجو کنم؟

وقتی که سادگی دل من افاده شد

اصالً مواظب دل خونم نبودی و

اين هندوانه از ته وانت پياده شد

تنهايی ام که حامله ی ريش کوسه بود

اما سبيل هر/چه؟ کسی تاب داده شد
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در چاه، اشک بود و »برادر« صدا زدی

با سوسک بحث »ذکُر علٍي عباده« شد

شاعر که دردمند ِگل ات بود داد زد

اما جلوی دار رقيب ايستاده شد

فحاش قّصه رو به تو لبخند می زند

اين جا دوراهی من و آغاز جاده شد
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اظهار عشق آنی من در طالق توست

رويين تنی که مُرد تِم اشتياق توست

دلتنگی هزار و دو در آسمان شب

جيغ بنفش قّصه به قصد اتاق توست

حتماً نياز کارگر ساده داشتی

چون آش شور کور به رو ی اجاق توست

حق حق به لطف کنتاکی و نذر پيتزا

اشک دعای کشته ی لمس جناغ توست

کاِت دل و دماغ که حمام فين شد و

با مُثله حاتمي م، کيا شد... ]فراق توست[

در نغمه ی پری وش آغا: ميوميو

بنويس که خيانت چشمان، چماق توست
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ميز و... دو قرن سبز سکوتم، نتيجه اش

زخم زبان قرمز و چايی داغ توست

خونم بدون نوبت و چاقو مکيده شد

تا آخرين دل سامورايی سماق توست

در ابتدا که پای رمانتيک قلم نبود

قطر تِن رمان رماتيسم چاِق توست

 

معشوقه ی فريب گر و سيم برق لخت

در بندري م دکمه ی »آن« روی ساق توست

اين ارتباط لثه و سيگار و مته ها

موعود حاضری ست که ايمان به باغ توست
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هيچ مهملی نيست که در آن نشانه ای از حقيقت نباشد. )افالطون(

بايد حسينی منزوی باشی

زندان کور موسوی باشی

معشوق اشرف پهلوی باشی

مطلوب درس حوزوی باشی

يا شمس شخص مولوی باشی

يا غايب از ما مهدوی باشی

عيش امير غزنوی باشی

حکم لنين در شوروی باشی

هم عشق هرچه دنيوی باشی

هم طاق قصر خسروی باشی

هم استخوانی حلقوی باشی

هم حلق پاک عيسوی باشی
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اصالً خود من هم نمی فهمم

دارم چه می گويم؟ چه می فهمم؟

يعقوب بيچاره شده سهمم

حجاج يوسف در غمِ رحمم

ديوانه ديد آيينه ی وهمم

او که خوشش می آيد و من هم...

دارم به لفاظيت می خندم

با الکل رازيت می خندم

حد می زند قاضيت می خندم

به فحش و طنازيت می خندم

در حال ناراضيت می خندم

آينده تا ماضيت می خندم

به ژست نا/نازيت می خندم

به هايِِل تازيت می خندم

به عشق سربازيت می خندم

به آرزو سازيت می خندم

به آن موتور گازيت می خندم

تا آخر بازيت می خندم
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مستاجر باران! قبوضت کو؟

شعر سياهی! پس عروضت کو؟

تو پادشاهی؟ پس بلوزت کو؟

عاشق شدی؟ باالی قوزت کو؟

سيگار دلسوزانه سوزت کو؟

خاموش شد؟ پس آن فيوزت کو؟

از من بگو شک را نمی خواهی

جز يک مليجک را نمی خواهی

جريان لک لک را نمی خواهی

از کشورم دک... را نمی خواهی

اصالح پشمک را نمی خواهی

تعويض پوشک را نمی خواهی

اعدام مزدک را نمی خواهی

تسليم فندک را نمی خواهی

آغوش پيچک را نمی خواهی

آغوش بختک را نمی خواهی

عرفان جلبک را نمی خواهی

ترميم سمعک را نمی خواهی
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اينها همه افسانه بود ای کاش

خوش خلقی ات ماهانه بود ای کاش

کرکس به فکر دانه بود ای کاش

با بلبلی همخانه بود ای کاش

دستی به روی شانه بود ای کاش

دستي به روی شانه بود ای کاش...
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عاشقم بشو الکی! فيلم عارفانه ببين

با خدا توافق کن، سجده گاه من! بت چين!

سر ببُر درون ونيز يا مرا به دجله بريز

اختيار داری عزيز: فاعالت مفتعلين!

گل زدم به دامن تو، تا شنيدن مِن تو

کی شکار خواهم شد؟ ضامن زمان و زمين!

طالبم دغل بکنی، شاه را کچل بکنی

تا مرا بغل بکنی، عهدنامه ی ننگين!

رستگاری من و بعد، رستگاری پسرم

از جواب مثبت تو، تا جواب سقط جنين
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پشت بام و باد صبا، عاشقانه ی دو هوا

با مسيح دم دمی و اقتدار مرد عنين

ناسپاسی پدرت از خلوص زيره ی من

جنس فيک رّجاله، پيش اصل جنس بنين

اين صف سليمان هاست، خواستگار جعلی هاست

در رکوع بخشيدم، ضلع سومی به نگين

در مغازه های خريد، در مغازه ه ای فروش

بعد عشق دورِی تو، سر زدم به هر ويترين...
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خودکشی شد شعرِ تختِی توی دستم

تخت شد سهم غزل باز نمی دانستم:

]چاِک مصرع فاضل، شخص هيوال ماماست

زورِ/خانه نرسد ُدور دراکوالهاست[

فکر کن که غزلی نقل منازل باشد

بعد يک »تف به ريا« قلّه ی پازل باشد

صبح بر دامن قّوادِ گلش تسبيح و

شب دو تا خار به زنجير اراذل باشد

خون که جاری شده آرايه ی صنف و تنها

نکته ی منفیِ شان، مثبِت ليبل باشد
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اين وسط بيش از حد، اسب نجيبی بودی

شيهه ی خاتمه ی جنگ صليبی بودی

داخل مملکتت حس غريبی بودی

بر سر هيچ کس افتادن سيبی بودی

اشک بعد از »عمِل مرگ«ِ طبيبی بودی

چشم من! ساده کنم چيز عجيبی بودی

آب و خاک از تو گرفتند، به آتش رفتی

گاز زد سودا/به نقش سياوش رفتی

درس مشهد که زيارت شد و غربت ديدی

بار و بنديِل سفر: »باد«، لقب: »مَش رفتی«

رفت با شدت خوبی به دل پشتت رفت

خائن يار خودی کو؟ ]سرِ انگشتت رفت[
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سوزش زخم تو از عشق پدرسوخته بود

بخيه، جايزه ی شاعر لب دوخته بود

هرکه رقصيد به سازِ آن ها يوسف شد

بندری را زد و صوفی گفتا: »عارف شد«

اين صِف تخفيِف پيش خريِد حق است

سهم حالج فقط نان و کپک بر سق است

هرکسی هرچه دلش خواست دعا بردارد

سنگ و ريگ و شن و گل، محض منا بردارد

روغن داغ شدی، رنگ زبان شعرت

از سر سبز تو می خواست چه ها بردارد؟

يونسيدند نهنگان و تو ايوبيدی

آب را داخل آن جمجمه شان کوبيدی
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مزرعه منقلب و شاهِد هيِچ هيچی

داری از ِحکمت خوکان به خودت می پيچی

با زغالی که سپيد است کشيده ست دو بال

هر زمان ژست نو پوشيد به الطاف رگال

متحرک قبری ساخت، کمد ديواری

ايستادی که تصور بکنم بيداری

»تلخم و حل شده کابوس وجودم در سم«*

غير تو از همه ی شاعرها می ترسم...

همه درحال گل و بلبل و چت با ديش اند

کوسه ها داعشی و ميمون ها ته ريش اند

مجری تلويزيون اسم تو را می خواند

دوستان رفته و... تنها کرکس می ماند
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نکند الشه ی بهداشتی ام تِی نخورد

نکند محتسب و ميرغضب مِی نخورد

نکند اصلِی عيسی را مصلوب کند

نکند حال مرا جز تو کسی خوب کند

نکند اين همه شک توی دلم چال شود

نکند تنهايی، بعد تو صد سال شود...

»کاشکی آخر اين سوز بهاری باشد«*

کاشکی حلقه ی دستان تو داری باشد

*مصرع هايی از سيد مهدی موسوی
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سياه کرد به آهش

به روی سينه ی نامه

نوشت غلظت خوبی ست

خريده پاکت خالی

شبيه کندن زخمت

که زجر و لذت خوبی ست

چه عنکبوت غريبی

هنوز طعمه ندارد

تنيد قلب خودش را

عريضه رفت به جيبش

و شکر کرد خدا را

قفس رياضت خوبی ست!
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برای کارگری که

درون کار، َگری کرد

برای مولوی ات که

در عشِق شوشتر افتاد

برای قبل سپيده

شهادت عزت خوبی ست

دلش گرفته و خانه

به رهن بانک رسيده

که فاضالب گران است

برای آن که جهان را

به قبض تف نفروشد

ريا حفاظت خوبی ست
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شکسته شد که گناهش

به جلد کارتن خالی ست

شکانده آينه ها را

شکانده مغزی قليان

که الاقل بنويسند:

»شروع نهضت خوبی ست...«
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متفاعلن، متفاعلن... می ُکشه ما رو

بدون کتاب، چه جوری بريم نمايشگا رو؟!

بنويس،نويس...ننويس،بويس...ببويس، ببوس...
ايده های خوب، ايده های چيپ، ايده های لوس

تب مهمونی، تب فرغونی، تب شاعری
صف و ملت و... توی دسشويی: تب حاضری

توی ساختمون، توی تخت خواب، مسه يا طال؟
مث زيربنا، مث استادا، مث روکارا

برم اين ور و برم اون ور و برم انجمن
بگم از لب و بگم از تن و... تتتن تتن

تو که شاعری منو هم بکار الی ُگل ماُل
جوجه قو بودم ولی زش)ت( بودم الی بنجال



90

توی شهرتون يکی هس)ت( که خيلی اسيرشم
يه کاپيتوالسيونی شده که سفيرشم...

بگو چشماشو نشونم نده تا که هار نشم
به جز اون، کسی نياد و نره تا که غار نشم

بگو تنها تنها بياد پيشم ]فوتوشاپيه؟[
بگو قبل جمعه بياد پيشم که وی آی پيه

بگو عاشقم بگو رسميت يه چيز خزه!
بگو جشن امضا فقط دو سه پاره ی کاغذه

بگو اّجی مّجی کنه که بدجوری يخ زدم
که لباسم از مسه يا طال؟ مسه يا عدم؟

بگو توو مصلی حراج کنيم که چيزی نگن
بگو خوش مزه ن ولی سيب زمينيا بی رگن

خريد و فروش، خريد و فروش، خريد و فروش
مولوی کجاس؟ توی غرفه هاس، آخرای شوش

توی غرفه ها: پيش ناشره؟ پيش قاضيه؟
خونو می کشه ازم و می گه که يه بازيه
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بگو خواب خوب منو نگيره دو ثانيه
بگو صب نشه، بگو شب نَميره دو ثانيه...

***
ديگه وقتشه که اينا رو بنْويسی خط به خط

تو که حتی اسم منو زدی تو شناسنامه ت

ولی قبل هر کتابت ببين که چی چی مده؟
ُگهِ شعر من توی دستای تو پی پی شده

سوسن عنبرم دهاتی بوده،  شده بابونه
تو که دزديدی، تو که شاعری ولی کا)ه(دونه

چه طويله ای! کدوم ايده رو به رفو بدم؟ 
بيا قبل اين که کپی کنی يه کدو بدم...

ديدم هرکسی که به ما ها سجده می کرد خداس
ته ماجرا: سر ماجرا، توی ماجراس

بنويس،نويس...ننويس،بويس...ببويس، ببوس...
ايده های خوب، ايده های چيپ، ايده های لوس

متفاعلن، متفاعلن... می کشه ما رو
بدون کتاب، چه جوری بريم نمايشگا رو؟!
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مدرنيزه ی سنت بردگی:

من ام!
آدمی که يتيمِ يتيم

نشستم به روی زميِن زمين
ولی فکر من گير ابرا شده

می گن که حکومت توی آسمون
مال دوتا آدم فضايی شده

که دارن به نوبت فقط رو سرم
پس از شست وشو چيزايی می پاشن

کی می گه؟
کسی نيس که روی زمين!
همه منقرض، خاليه از بشر

ولی يه ندايی توی ذهن من
می پيچه همش، دعوتم می کنه

اسير نکير يا که منکر بشم
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اونا رو نديدم ولی می دونم
دوتاشون پليس ان که خوب و بدن

منو بّره دارن صدا می کنن
ولی حق ندارم بگم که پليس

يه جور گرگه که با لباسه فقط
يه جور گرگه که باکالسه فقط

يکی شون به من می گه:
»به به چه خوب

عجب بره ی عابد و صالحی
عزيزم ببين من چه قد بهترم

به سمتم بيا، چون به نفع توئه
تو که منتظر بودی از قرن ها

بيا! اومدم!
فقط دستاتو پشت گردن بگير

بيا!
پودر وايتکس دارم، بشين!
تا مغز سياهت رو براق کنم
توی قلب تو مايعات نجس  

توی معده ت انبار چرک غذاس
بذار هر سه رو با هوا پر کنم

چرا؟
زندگی بخشه خب اين هوا...
تنفس بکن... باز تنفس بکن...
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يه کم سرب داره ولی خوبه  ها
همه چرت می گن که مصنوعيه

دارم واقعی می کنم! تازه شم 
خأل می دونی از هوا بدتره؟
هوا صلح داره، هوا صالحه

هوا دل پذيره... ولی بعد از اون
ساالد می خوری؟

يا يه کم سس می خوای؟
بيا سس بيا لُس بيا تُس بيا

بيا نُس بيا ُژس بيا قُس بيا...
يه تختم برات می خرم

خوب بخواب
اينا کلش از لطف من واسه تو...«

يهو دومی می زنه توو سرم
می گه: »معصيت کاری و اين بده!

يه کم دين و ايمون چيز خوبيه
برای مثال:

سجده کن، پشتتو
با دستم نوازش کنم...

تعميده!
رکوع خضوعانه ای داشته باش

ژن بره ی سر به زير بهتره
پسر قربونی کن
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نداری؟
چه بد!

زنت رو بده واسه امر جهاد
نداری؟

به جاش دو تا شير سر ببر
بزت رو نکش البته، چون بهار
واسه بز ترينا يه روزی مياد...«

يه کم خنديدم، اعصابش خورد شد
ولی اين دفعه گفت آروم و سرد:

»تو که روی سياره ی نفتی و
می خوای از شيکم گاز صادر کنی

تو که شهروندی توی مافيا
می گی گشنه ای، خسته ای، ساکتی

می خوای پول نفت توی سفره ت بياد؟
داری واسه چی دست و پا می زنی؟
پدرخونده تو خوب نمی شناسی؟ نه؟

االن روزه
اما

ما دو به يکيم
می خوای که توی کعبه پنهون بشی؟

مگه عشقی توو پستو پنهون بشی؟
شايد آشنا نيستی با فيالی ما؟

دروغ نيستن اين قال و قيالی ما!«
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قرار بود اين جا بشه يه بهشت
قرار بود وارث باشم آخرش
حاال دزد ناباورم روو زمين!
بهم وقت دادن پليسا تا شب

توو زندون داغ يکی شون باشم
سرم که بوی قرمه سبزی می خواست

داره بوی گه گيجه می گيره و
کسی نيست دور و برم که بشه

کمی مشورت داشته باشم باهاش
نمی دونم اصال توی جبرشون

چه معنی می ده واژه ی انتخاب؟
ولی قوه ی اختيارم می گه:

»برو شير يا خط بنداز!
آزاده باش!«
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30
گفتم که گوِش جان بسپار و بمان عزيز

گوِش دراز ديد و سريعا سوار شد
فهميد علت ژن بی هوش خسته را

بر روی زخم دل، نمک يُد ندار شد!

گفتند که نمک نِشناسی مباد باز!
اما شناختم سهوا عاشقش شدم

يک تاس شيله پيله که از هر جهت يکی ست
در مشت من نشسته که مومن به غش شدم

سنگی گذاشت بر من و گفتم احد! احد!
معشوقه ام يکی ست... لطفا کتک! کتک!

دل را شبيه گوجه که می ديد رفتم و
دل را به سيخ کردم و گفتم نمک! نمک!
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