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و و... سر و  مهیشه وقیت با واژه هایی مثل متفاوت، پیشر
کلمات به خودی خود،  که این  ود  می یادمان می ر  کار دار
یت بپرسمی  ود سؤاال فاقد معنای ذهین هستند. یادمان می ر
جنبه ای؟«،  چه  از  و  »پیشر چی؟«،  با  »متفاوت  نظیر 
کدام طرف پس؟« و... بعد از  »کدام طرف پیش است و 
مدیت یک ذهنیت ثابت برای فرد یا مجع اجیاد می شود و 
یا حداقل دشوار می شود.  آن غیرممکن  دادن  تغییر  دیگر 
یا  سیسمت  علیه  که  یان هایی  جر از  خییل  هم  مهنی  برای 

یک  به  خودشان  مدیت  از  بعد  برخاسته اند،  کلیشه ها 
کلیشه ی جدید مبّدل می شوند. این اتفاق در  سیسمت یا 
هنر بارها رخ داده و باز هم اتفاق خواهد افتاد. شاید ذات 
کردن و تن دادن به چارچوب هاست  انسان در خط کیش 
که وظیفه ی هنر  کردن برای بقا، اما من مطمئمن  و عادت 
در  ودی  ر مثل  و  بشکند  را  زها  مر باید  هنر  نیست.  این 
ودی جز مردایب از آن خنواهد ماند. حرکت باشد وگرنه به ز

مشاره ی جدید جمله برای من یک چالش جالب بود. در 
این مشاره، برخالف مشاره های قبیل، خماطب قرار نبود چه 
اثر  یک  شاهد  گرافیکی،  طراحی  در  چه  و  حمتوا  در 
 قرار بود حداقل در ظاهر، یک 

ً
ساختارشکن باشد. اتفاقا

شاعران،  آثار  بر  وری  مر بگیرد.  شکل  کادمیک  آ کار 
در  هستند  حیات  قید  در  که  ترانه سرایاین  و  نویسندگان 
شکسنت  حال  در  مهیشه  که  ما  برای  اخیر.  سال  چهل 
و  متفاوت  کاری  خود،  جتربه،  این  بودمی،  قواعد 
قواعد  اینکه   

ً
خمصوصا می شد،  حمسوب  هنجارشکین 

و  می گذاشت  پا  یر  ز را  و  پیشر گاهنامه ی  و  جمله  یک 
نوع  این  که  البته  بود.  مرجع  کتاب  یک  شبیه  بیشتر 
برای  از شکل های سنیت  گذشته و استفاده  بازگشت به 
جدیدی  چیز  ن  پست مدر هنر  در  تازه،  حرف هایی  بیان 



مهان  جزئیات،  در  که  بود  آن  ما  قصد  اما  نیست، 
داشته  را  خودمان  شخیص  تفاوت های  و  قیت ها  خال
که به امضای خمصوص این  یت  باشمی. مهان نگاه متفاو

گاهنامه بدل شده است.

از  یکی  که  یف  حر گذاشتمی.  »ژ«  را  مشاره  این  اسم 
که  یف  وف فاریس است. حر ین حر ین و تهناتر بردتر کم کار
یب  گرچه یکی از آن چهار حرف تفاوت زبان فاریس و عر ا
ین توجه  کمتر است، اما حیت در بنی آن چهار حرف هم 
که در  کلمایت هم  از  آنکه بسیاری  او می شود. تلخ تر  به 
وارد  فرانسوی  زبان  از  هستند،  »ژ«  دارای  وز  امر گفتار 
درعوض  نیستند.  ما  خود  به  متعلق  و  شده اند  فاریس 
وزمره  ر زبان  از  ور  مر به  »ژ«  حرف  دارای  فاریس  کلمات 
متون  و  اشعار  در  تهنا  دیگر  را  بسیاری شان  و  رفته  کنار 

کرد. گذشتگان می توان پیدا 

کردمی، باورمان  یافت آثار را منتشر  که فراخوان در در ابتدا 
با  را  ما  و  برسد  دستمان  به  اثر  هزار  چندین  که  منی شد 
و  حرفه ای  وه  گر یک  به  نیاز  که  کند  و  وبه ر ر وژه ای  پر
و  کار  پایان  از  بعد  فقط  اما  باشد،  داشته  رگ  بز
و  شاعر   ۵۴۰ حضور  با  »ژ«  گاهنامه ی  شکل گیری 
که فهمیدمی چه مسیر سخت اما  نویسنده و ترانه سرا بود 
تلخ  چقدر  و  گذاشته امی.  سر  پشت  را  دوست داشتین ای 
 8۰۰ )حدود  مشاره  این  بودن  حجمی  علت  به  که  بود 
که از تعدادی  صفحه!( امکان این برامیان وجود نداشت 
کنمی. هرچند  رگان ادب و هنر، بیش از یک اثر چاپ  از بز
مشاره ی  این  در  یزاین  عز و  رگان  بز خایل  جای  هم  هنوز 
که به آهنا دستریس نداشتمی یا متایل  یه دیده می شود  نشر

به ارسال اثر برای جمله نداشتند.

آنتولوژی ادیب  یادی  ز آدم ها و مؤسسات  در این سال ها 
آهنا  کثر  ا اندک،  تعدادی  جز  یب تعارف  و  کرده اند  چاپ 

که هنوز درگیر  گاهی فسیل هایی بوده اند  ناموفق بوده اند. 
یا  سنیت  قالب های  طرفدار  و  بوده اند  اسم ها  و  قالب ها 
آزاد بوده اند و انتخاب هایشان کامال جهت دار بوده است. 
آن  در  که  خوانده ام  هفتادی  دهه ی  شعر  یده ی  گز من 
هم  دست  یک  انگشتان  به  ون سرا  موز شاعران  تعداد 
انقالب  از  پس  شعر  از  یده هایی  گز بالعکس  و  منی رسد 
گرفته شده اند. از  که انگار قالب های آزاد نادیده  دیده ام 
طرف دیگر حبث حّب و بغض های سیایس است. بسیاری 
می کنند  سعی  گلچنی ها  و  یده ها  گز انتشار  در  افراد  از 
مهسو  آهنا  سیایس  یان  جر با  که  کنند  مطرح  را  آدم هایی 
که این وسط فراموش می شود توانایی  هستند، و چیزی 
شخیص  سالیق  به  یا  هم  دیگر  عده ای  است.  ادیب 
قرض  برای  حمیل  را  آنتولوژی  یا  می کنند  رجوع  خودشان 
که جز یک  دادن نان به هنرمندان دیگر می بینند. انگار 
وه هنری هیچ کس، هیچ فعالیت  گر یا یک  ادیب  یان  جر

کرد. مفیدی در ادبیات نکرده و خنواهد 

نه  و  گرفتمی  نظر  در  را  دوسیت هامیان  نه  مشاره،  این  در  ما 
افراد  سیایس  گرایشات  نه  را.  شخیص مان  قه های  عال
و  قالب  هیچ  شخیص شان.  مسائل  نه  بود  مهم  برامیان 
»شعر  کمان  مال تهنا  و  نداشت  ارجحیت  برامیان  یاین  جر
برامیان  بود.  بودن«  »ترانه  یا  بودن«  »داستان  یا  بودن« 
وف نبودن افراد و جوان بودنشان مهم نبود. بسیاری  معر
تا به  کار می خوانید  از آهنا  که در این مشاره  از اسم هایی 
کتایب در حوزه ی ادبیات منتشر نکرده اند. حیت  حال هیچ 
که  می  کردمی این تساهل و تسامح را تا آجنا پیش ببر سعی 
که خالقان آهنا دارای شهرت و طرفدار  چند اثر ضعیف را 
گاهنامه قرار بدهمی تا نکند نظرات  یادی هستند هم در  ز
شخیص ما راجع به چیسیت شعر یا ترانه، در انتخاب هامیان 
ک  مال منتقد،  و  خماطب   

ً
مطمئنا باشد.  کرده  دخالت 

از دیدگاه  که  صحیح تری راجع به آن چند اثری هستند 
حیت  ندارد.  را  خوب  شعر  یا  ترانه   یک  ک های  مال ما 



و  جوان  نویسندگان  و  شاعران  با  تعامل  با  کردمی  سعی 
اولیه  ایرادات  دارای   

ً
احیانا خویب   

ً
نسبتا اثر  گر  ا نوجوان، 

کنمی و با تغییرات  ن، قافیه و...( است آن را رفع  )نظیر وز
برای  باشد  تشوییق  تا  کنمی  چاپ  را  اثر  آن  اعمال شده، 

که آینده ی ادبیات متعلق به آهنا است. نسل جوان ما 

کردمی، ترانه و شعر  که به آن توجه  یکی از نکات دیگری 
و  ترانه  بودن  شنیداری  علت  به  متأسفانه  بود.  حماوره 
کمتری در این  پیوند خوردن آن  با موسییق، آثار مکتوب 
که به  حوزه وجود دارد. متام تالش ما در این مشاره آن بود 
وی  ر بر  که  )شعری  ترانه  ما  برای  بدهمی  نشان  خماطب 
که  )شعری  حماوره  شعر  و  است(  شده  نوشته  ملودی 
مثل  و  دارند  واالیی  زش  ار نیست(  معیار  زبان  دارای 
یات به این قوالب یب تفاوت نیستمی. حیت  بسیاری از نشر
با آنکه تعدادی از ترانه های ارسال شده به علت نوشته 
وی ملودی یا بیت،  شدن توسط خواننده یا ترانه سرا بر ر
کردمی با چاپ  به قواعد سنیت ادیب پایبند نبودند، سعی 
را  ترانه  به  نسبت  یت  یب تفاو نانوشته ی  قانون  این  آهنا 
علت  به  که  کرد  فراموش  نباید  که  البته  بشکنمی. 
به عنوان  و  به تهنایی  آن  نقد  یک،  با موز ترانه  آمیختگی 

یک اثر جمزا در خییل از اوقات امکان پذیر نیست.

کم نقص  مشاره  این  که  نیست  شکی  صورت  هر  در 
رگ ادبیات، متأسفانه دیر از  نیست. بعیض از استادان بز
مشاره های  در  شد  قرار  و  بودند  شده  باخبر  ما  فراخوان 
از  بعیض  کنمی.  استفاده  یزشان  عز حضور  از  بعدی 
و  بودند  شده  اشتباه  دچار  آثار  کردن  امییل  در  دوستان 
آثار  متام  است.  نرسیده  ما  دست  به  کارهایشان   

ً
ظاهرا

هم سطح و هم قواره نیستند و از اشعار و داستان هایی در 
»ژ«  مشاره ی  در  متوسط  کامال  کارهایی  تا  شاهکار  حّد 
و  نیست  یاد  ز چندان  داستان ها  تعداد  می شوند.  دیده 
که باید، نبوده است. ممکن  استقبال از این خبش آن گونه 

است در ویراستاری و چاپ مشکالت تکنیکی و فین ای 
 بر ما 

ً
دیده شود. مهه ی ایهنا و هزاران ایراد دیگر مطمئنا

وارد است و با هیچ چیزی جز دیده ی عیب پوش مشا، قابل 
کردن نیست. صرف نظر 

بدون  که  جوان  هنرمند  تعدادی  توان  بود.  ما  توان  این 
وزها و حیت  ینه ای به خاطر عشقشان، ر یافت هیچ هز در
ماه ها تالش می کنند تا هر مشاره ی جمله به دستتان برسد. 
که حاضرند بر خییل چیزها چشم بپوشند تا به  آدم هایی 
یر چتر هیچ کس  وه و دسته ای وابسته نباشند و ز گر هیچ 
بپردازند.  ادبیات مستقل  به  بتوانند عاشقانه  تا  نباشند 
ادبیات  در  چندصدایی  واقعی  معنای  که  یه ای  نشر
و  وستانشنی  ر گمنام،  و  مطرح  شاعران  شعر  است. 
و  حکومیت  و،  پیشر و  کالسیک  پایتخت نشنی، 
قرار  هم  کنار  در  یت  تفاو هیچ  یب  مهه  و...  غیرحکومیت 
است  قرار  که  باشد  آرماین  جامعه ای  آیینه ی  تا  گرفته 
در  و  می  بگذار احترام  هم  به  تفاوت هامیان  متام  با  مهگی 
که  کنمی. دست مهه ی آهنایی را  کنار هم با شادی زندگی 
و  می بوسم  کردند  تالش  جمله  این  شکل گیری  برای 
که قلبشان  که دوستاین در سراسر جهان دارم  خوشحامل 

یب هیچ پیشوند و پسوندی برای »ادبیات« می تپد.
این مشاره را خبوانید. بازخوردهایتان را به امییل جمله ارسال 
تشویق هایتان  از  و  کنمی  اصالح  را  اشتباهامتان  تا  کنید 
می. این مشاره را )که مثل متام مشاره های قبیل و  ژی بگیر انر
و  برسانید  دوستانتان  دست  به  است(  رایگان  بعدی! 
منتظر مشاره های بعدی باشید که قرار است به مقوله های 
مجه، ادبیات، سینما و... بپردازد. و یادتان  دیگری نظیر تر
و  مشا  یز  عز مطالب  بدون  گاهنامه،  این  که  ود  نر

ید. محایت هایتان هیچ است؛ پس آن را تهنا نگذار
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ویا شکیب. 1۰8 ر
فاطمه مشس. 1۰9
عیل شوش. 11۰

/ ... ِششعررر مو/زون ۲۲۱/�ت
/صفحهه/3۱۱/ از/صفحهه/۱۲/////////////////// �ت



رضا شهراد. 111
یاری. 112 امیرعیل شهر
امساعیل شهیدی. 113
مسیه شیخی. 11۴
حممدرضا شیری. 11۵
فاطمه صادیق . 	11
مهدی صادقیان. 	11
حسن صادیق پناه. 118
حممود صاحلی فارساین. 119
امید صباغ نو. 12۰
حممد صبری. 121
سید ابوالفضل صمدی. 122
کی. 123 مهناز ضحا
طیبه طاووسیان. 12۴
آرمنی طاهری. 12۵
حممدرضا طباطبایی. 	12
محیدرضا ظرافت. 	12
علیرضا ضیافیت صباغ. 128
ومینا عابدی. 129 ر
مهدی عابدی. 13۰
علیرضا عاشوری رودپشیت. 131
حمسن عایص. 132
حممدرضا عایل پیام. 133
پرستو عایل نسب. 13۴
امیان عباس یپ. 13۵
حمدثه عرایق. 	13
عیل علیرضایی. 	13
سروش عیل نژاد . 138
منصور عیار. 139
آرمان غفاری. 1۴۰
حامد فدایی. 1۴1
زانه موحد. 1۴2 عیل فر

اهورا فروزان. 1۴3
عباس فرهادی لوکال. 1۴۴
بیع فرمهند. 1۴۵ ر
ید. 	1۴ فرناز فر
حسنی فالح . 	1۴
فاطمه قائدی. 1۴8
مهتاب قاسم زاده. 1۴9
صابر قدمیی. 1۵۰
ییش. 1۵1 اهلام قر
ییش. 1۵2 عاطفه قر
اطهر قوامی. 1۵3
یاسنی قوی. 1۵۴
کاشاین. 1۵۵ حمسن 
حممدکاظم کاظمی. 	1۵
جواد کاظمیین. 	1۵
علیرضا کامراین. 1۵8
امیرحسنی کاویس. 1۵9
یان. ۰	1 کبیر ساالر 
میی)پویان(. 1	1 حممد کر
کالیه. 2	1 میی  کر عیل 
شقایق کمایل. 3	1
کوراوند. ۴	1 فردین 
عبدالرضا . ۵	1

کومهال جهرمی
گرجی. 		1 شیوا 
گیالین. 		1 اشرف 
حدیث لزرغالمی. 8	1
آنا ملسو. 9	1
غ. ۰	1

ّ
حمسن مبل

مصطیف حمدیث خراساین . 1	1
زانه خمتاری. 2	1 فر
مهدی حممدتیق. 3	1

باران حممدی. ۴	1
جاوید حممدی. ۵	1
معصومه حممدی. 		1
میالد حممدی بالسیین. 		1
جواد حممدی فارساین. 8	1
عیل حممد مسیحا. 9	1
محید مرادی)رسوا(. 18۰
مسانه مصدق . 181
رامنی مظهر. 182
جمید معارفوند. 183
آرش معدین پور. 18۴
آنیسا معظمی. 18۵
حممدعیل معماری. 	18
تبار. 	18 مسیه مال
احسان مالیی. 188
رامنی ملزم. 189
آرمنی منصرف. 19۰
میالد منظور احلجه. 191
مزدک موسوی. 192
سیدمهدی موسوی. 193
زهرا مویس پور فومین. 19۴
لیال مهاجراین. 19۵
لیال مهذب. 	19
شهراد میدری. 	19
کبر میرجعفری. 198 ا
زاد. 199 محیده میر
زایی. 2۰۰ شهرام میر
جواد میرسجادی. 2۰1
عمران میری. 2۰2
اهلام میزبان. 2۰3
مرسده میکایییل. 2۰۴
مهشید ناصری. 2۰۵
صمن نافع. 	2۰

وحید جنیف. 	2۰
میاین. 2۰8 عادل نر
جواد نعمیت. 2۰9
سلمان نعمیت. 21۰
حمسن نقدی. 211
ستاره نورایی. 212
زهره نیکدل. 213
مهدی واحدی. 21۴
افسانه واحدیار. 21۵
یل اللهی. 	21 مهدی و
جواد هدایت. 	21
مهتاب مهپای. 218
فاطمه هویدا. 219
ندا یامسی. 22۰
مهتاب یغما. 221



/ ... ِششعررر آ/زاد ۱۷۲/�ت
/صفحهه/۵۲۹/ از/صفحهه/3۱۲////////////////// �ت

بکتاش آبتنی. 222
امیرحممد ابراهیمی. 223
مهدی ابواحلسین. 22۴
وف . 22۵ حامد ابومعر
فاطمه امحدزادگان. 	22
احسان امحدزاده . 	22
امحدرضا امحدی. 228
هدی امحدی. 229
حسن آذری. 23۰
وشنک آرامش. 231 ر
اهلام آزادی. 232
می اسحایق. 233 مر
فرهاد اسدپور. 23۴
حسنی اشراق. 23۵
یف. 	23 مهدی اشر
حممد آشور. 	23
ینب اطهری. 238 ز
کبران. 239 حممد ا
کوانیان. 2۴۰ رضا ا
احسان امیری. 2۴1
آسیه امیین. 2۴2
لیال باالزاده. 2۴3
مرتیض براری. 2۴۴
رضا براهین. 2۴۵
حمدثه بلوکی. 	2۴
حمسن بواحلسین. 	2۴
صالح بوعذار. 2۴8
رضا به منش. 2۴9

سینا به منش. 2۵۰
علیرضا هبنام. 2۵1
حمسن بیدوازی. 2۵2
امید بیگدیل. 2۵3
منیره پرورش . 2۵۴
علیرضا پنجه ای. 2۵۵
زارع. 	2۵ وحید پور
آیدین پورضیایئ. 	2۵
جمتیب پورحمسن. 2۵8
رضا پورهامشی. 2۵9
زادگان. ۰	2 فرناز جعفر
زا مجایل. 1	2 ر
حسن جوربندی . 2	2
شاپور جورکش. 3	2
عیل جهانگیری. ۴	2
هوشنگ چالنگی. ۵	2
وجا مچنکار. 		2 ر
شهاب حاجیت. 		2
میی. 8	2 زهرا حاج حممدکر
مرضیه حسنی خاین. 9	2
منیره حسیین. ۰	2
یان. 1	2 جواد حیدر
ین اسکویی. 2	2 مینا خاز
کیانوش خان حممدی. 3	2
فهیمه خضرحیدری. ۴	2
وحید خیرآبادی. ۵	2
علیرضا دانش پژوه. 		2
ید دژم. 		2 سید فر

آزاده دواچی. 8	2
وانا دوست. 9	2 نیر
سهیال دیزگیل. 28۰
وس ذکایی. 281 سیر
حممد ذوالفقاری. 282
متنی راد. 283
پانته آ رادیان. 28۴
سارا رباط جزی. 28۵
ادیب رمحی زاد. 	28
فاطمه رزمگه )رها(. 	28
شایان رسول زاده. 288
عیل رضواین. 289
حامد رضوی زاده. 29۰
کوروش رجنبر. 291
وان شید. 292 م. ر
مهدی رهدار. 293
می رهنما. 29۴ مر
مهیار زاهد. 29۵
هبرنگ زندی. 	29
ماندانا زندیان. 	29
می ساماین مهر. 298 مر
نوشنی ستاری. 299
جمید سعدآبادی. 3۰۰
داوود سوران. 3۰1
شفق سیه پوش. 3۰2
مهدی شادکام. 3۰3
ویا شاه حسنی زاده. 3۰۴ ر
میه شبرنگ. 3۰۵ کر

ییف. 	3۰ نیلوفر شر
عیل شعاری. 	3۰
نگار شعبان زاده. 3۰8
محیدرضا شکارسری. 3۰9
سروش شکوهی. 31۰
شیدا شکیبا. 311
زاد مشس. 312 شهر
مسیرا شهیکی. 313
حممدرضا شیرعیل زاده. 31۴
عیل شیشه گر. 31۵
پور. 	31 آرش صفر
یان. 	31 فرهاد صفر
ندا صفری منجزی. 318
فراز ضیایی. 319
زهره طلوع حسیین. 32۰
رها ظفر. 321
اهله عبادی. 322
سیاوش عبداهلل نژاد. 323
حسنی عرب اسدی. 32۴
رضا عظیمی. 32۵
رشاد عقییل. 	32
الیاس علوی. 	32
سیدحممد علوی راد. 328
هرمز عیل پور. 329
اصغر عیل کرمی. 33۰
شادیار عمراین. 331
دنیا غالمی. 332
بنیامنی فرنام. 333



وزان فر. 33۴ حممدحسن فر
یس آبادی. 33۵ بنفشه فر
یس آبادی. 	33 هباره فر
مرجان فضیل. 	33
مهسا فعال. 338
یسا فوجی. 339 پر
نیکی فیروزکوهی. 3۴۰
مهدی قامسی. 3۴1
سبحان قرباین. 3۴2
مهتاب قرباین. 3۴3
شهیار قنبری. 3۴۴
عیل قنبری. 3۴۵
یتا قهرمان. 	3۴ آز
کاشاین. 	3۴ اهله 
کاظم زاده. 3۴8 وز  افر
کرم پور. 3۴9 کورش 
امیرحسام کشیف. 3۵۰
شیما کلبایس. 3۵1
لیال کیاین کیا. 3۵2
ردی. 3۵3

ُ
گ اهلام 

ودی. 3۵۴ مشس لنگر
رهام ماهر. 3۵۵
حبیب حممدزاده. 	3۵
عبداهلل حممدزاده . 	3۵

سامانلو
یال حممدشاهی. 3۵8 ژ
شیدا حممدی. 3۵9
مهدی حممدی. ۰	3
احسان جمیدی فر. 1	3
ساالر مرتضوی. 2	3
صمن مطلق زاده. 3	3
یف. ۴	3 حممدمهدی معار

یوش معمار. ۵	3 دار
یان. 		3 نیما معمار
حمسن مرادی. 		3
گوجنا موسوی. 8	3
ویا موالخواه. 9	3 ر
جمید مه آبادی. ۰	3
سیاوش مهرادمنش. 1	3
آوش مهرگان. 2	3
حسنی میرامحدی. 3	3
سیدعیل میرافضیل. ۴	3
زایی. ۵	3 سهیال میر
ک. 		3 شهرام میرشکا
دالرام میرمشیس. 		3
متنی میرقدری. 8	3
لینا نیب زاده. 9	3
آرش نصرت اللهی. 38۰
یت. 381 سهیل نصر
سوفیا نعمت اهلی. 382
منیر نوری. 383
وانه وحیدمنش. 38۴ پر
سروش وییس. 38۵
احسان هامشی. 	38
شیوا هامشی. 	38
کا. 388 سابیر ها
کاظم یارامحدی. 389
جمتیب یاوری. 39۰
اهلام یزدی ها. 391
حسنی یلوجه. 392
معصومه یوسیف. 393



هه و ِششعررر حمحـ/آ/ورههه ا�ن /�ت ۱۰۸/�ت
/صفحهه/۶۵۷/ از/صفحهه/۵3۰///////////////// �ت

آرش احترامی. 39۴
امیر ارجیین. 39۵
پور. 	39 عباس اصغر
راضیه آقاجری. 	39
کبری. 398 عمار ا
سعید امیراصالین. 399
امحدرضا امیین. ۴۰۰
شادی امیین. ۴۰1
یار آوا. ۴۰2 شهر
سینا ایزدبنی. ۴۰3
اهورا امیان. ۴۰۴
سارا بالو. ۴۰۵
احسان بایگی. 	۴۰
حیانه یب خیال. 	۴۰ ر
سیاوش پارسامنش. ۴۰8
زانه پروین. ۴۰9 فر
امیر پیرهنان. ۴1۰
سامی حتصیلداری. ۴11
باران تفریش. ۴12
امیر توده فالح. ۴13
آرش توفییق. ۴1۴
آیدا توکیل. ۴1۵
جمتیب تیمورنیا. 	۴1
جاستینا. 	۴1
فرداد جانباز. ۴18
نرگس جعفری. ۴19
یوش جلیین. ۴2۰ دار

مهران حاجی پور. ۴21
مثنی حسنی خاین. ۴22
کرم حسیین. ۴23 ا
علیرضا حسیین. ۴2۴
جمتیب حیدری. ۴2۵
ین اسکویی. 	۴2 پویا خاز
مهدی خداخبش. 	۴2
شاهنی خلییل. ۴28
شهاب دارابیان. ۴29
ین داوودی. ۴3۰ آر
بشری دستورنژاد. ۴31
حدیث دهقان. ۴32
مهدی رحمی زاده. ۴33
لیدا رشیدی. ۴3۴
وزبه. ۴3۵ امید ر
وستایی. 	۴3 افشنی ر
وحید روشن ضمیر. 	۴3
رها. ۴38
منوچهر سابق. ۴39
آرش سبحاین. ۴۴۰
مها سعادت. ۴۴1
سعید سعادیت فر. ۴۴2
پویا سلطان. ۴۴3
سعید سلیماین. ۴۴۴
کوروش مسیعی. ۴۴۵
امیر سنجری. 	۴۴
کاوه سوری. 	۴۴
بابک سویدا. ۴۴8

اهلام سهرایب. ۴۴9
افشنی سیاه پوش. ۴۵۰
پگاه سیداسراری. ۴۵1
ماهان شجاع. ۴۵2
پدیده شجاعی. ۴۵3
سیده زهرا شفیعی. ۴۵۴
حمسن شیرایل. ۴۵۵
امیان صابر. 	۴۵
بابک صحرایی. 	۴۵
محید صیدی. ۴۵8
مهدی عاشوری. ۴۵9
عیل حممد عامری. ۰	۴
اشکان عبایس. 1	۴
مهشاد عرب. 2	۴
یزی آرام. 3	۴ سجاد عز
آترا عظیمی. ۴	۴
حسنی غیایث. ۵	۴
زاد فتاحی. 		۴ فر
خشایار فرج نژاد. 		۴
امیرسام فعیل پور. 8	۴
یت. 9	۴ شاهنی قدر
ییش. ۰	۴ معصومه قر
حامد قناد. 1	۴
ساناز قوامی. 2	۴
پرنا قیایس. 3	۴
میی. ۴	۴ کر سعید 
بنفشه کمایل. ۵	۴
کولیوندزاده. 		۴ پویا 

گلزاری. 		۴ گلناز 
نیلوفر الری پور. 8	۴
یا متابعان. 9	۴ پور
لییل حمسین. ۴8۰
ز حمقق. ۴81 ر
محیده حممدرضاپور. ۴82
فردین حممدی. ۴83
فرشاد حممدی. ۴8۴
هسیت حممودوند. ۴8۵
ابوالفضل مسلمی شاندیز. 	۴8
سیامک مسیح پور. 	۴8
پرسا مقدس. ۴88
افشنی مقدم. ۴89
فرشته ملک فرنود. ۴9۰
زهرا ملکی. ۴91
میالد موسوی. ۴92
مهدی موسوی میرکالیئ. ۴93
حممد مهدی زاده. ۴9۴
زایی. ۴9۵ و میر مهر
یان. 	۴9 مسانه نور
پدیده نیشابوری. 	۴9
یری. ۴98 ابوالفضل وز
یل اللهی. ۴99 عیل و
حسنی هداییت. ۵۰۰
میمث یوسیف. ۵۰1



ن /داس/�ت 3۹/�ت
/صفحهه/۸۰۶/ از/صفحهه/۶۵۸///////////////// �ت

بابک ابراهمی پور. ۵۰2
زهرا آقامیری. ۵۰3
عاطفه اسدی. ۵۰۴
اعظم اسعدی. ۵۰۵
یف. 	۵۰ بنیامنی اشر
کیوان باژن. 	۵۰
سعید برآبادی. ۵۰8
صالح تسبیحی. ۵۰9
کزادی. ۵1۰ عیل خا
امیر خرم نژاد. ۵11
رضا خندان مهابادی. ۵12
یئ میالن. ۵13 مجشید دال
گمی زند. ۵1۴ شرا
فاطمه سلمی پور . ۵1۵
مهرداد سنجایب. 	۵1
مظاهر شهامت. 	۵1
مسیرا شهبازی . ۵18
فرشاد صحرایی. ۵19
نیما صفار. ۵2۰
یزی. ۵21 مصطیف عز
حمبوبه عموشاهی. ۵22
ماهرخ غالحمسنی پور. ۵23
شیدا غیاث وند. ۵2۴
گلناز فخاری. ۵2۵
سیدرضا قطب. 	۵2
کاظمی. 	۵2 رضا 
شبمن کاظمی. ۵28
کاویاین. ۵29 کیارش 

کاویاین. ۵3۰ هانیه 
میی. ۵31 نفیسه کر
علیرضا کیاین. ۵32
حسن گنجی. ۵33
رهام گیالسیان. ۵3۴
حممد مرادپور. ۵3۵
سروش مظفر مقدم. 	۵3
یت. 	۵3 امیان ملکو
فرشته مولوی. ۵38
یل بیگی. ۵39 نیما و
مهران ُیسره. ۵۴۰





/13/

ن خوشبخت باشم  من قصد دارم یک ز
دامئ به فکر شام خوب و ختت باشم 

کر شدن را  کور و  کمن آداب  ین  متر
گون و خاص خر شدن را  گونا لذات 

کرچ خوب خانگی را  یک مرغ دامئ 
بــا مغــز قــّد فندقــم پرچانگی را 

من قصد دارم نشنوم، چیزی ندامن 
بغضم نگیرد، نشکمن، حمکم مبامن 

خوشحال باشم از مدل موی جدیدم 
یدم  خوشحال باشم تازگی ماشنی خر

یزم  ید سینه ر خوشحال باشم از خر
خوشحال باشم از نوک بییِن تیزم 

من بعد از این آرام و خوب و شاد هسمت 
خوشحامل و دنبال حزب باد هسمت 

گاه هم سنت پرسمت  ن و  گاهی مدر
در مکه مؤمن، در دیب یک بند مسمت 

ویا ابراهیمی ر

من خومب و مل داده ام بر مبل خانه 
اصاًل به من چه مشکل خاورمیانه؟!

ین اخبار ایران؟! اصاًل به من چه آخر
اصاًل به من چه اعتصاب توی زندان؟! 

ن چه؟!  من یک زمن این حرف ها اصاًل به ز
صدجور بدخبیت خودم دارم، به من چه؟!

باید هزاران جور برنامه چبیمن 
یال »جم یت وی« ببیمن  تا در عوض سر

بگذار فردا مبل استیلم بیاید 
تا چشم های جاری ام از ته درآید 

یامل رسیده، دیر شد، وای! وقت سر
کیس، پس تا بعد، بابای مییس، عجیجم، 
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»درخت«

گرفمت شکسنت خود را به فال نیک 
که هیزم خویب برای سوختمن بزن 

مهیشه داوطلب بوده ام به مرگ خودم
که می شکمن ورترم حلظه ای  که پرغر

متایالت تن من به ضربه های تبر 
ین شده فدای تبر هزار جنگل نفر

وز خنست  کاشتند ر مرا به شوق تبر 
یر به دعوت به قتل خویشتمن گز که نا

گر به دعوی شعرم تبر اجازه دهد  ا
گور مجعی جنگل خدا جنازه دهد به 

که مرگ به جنگل شکوه تازه دهد  مگر 
کنید بگیرد دعای مرگ تمن دعا 

گلو چه خبر یاد در  نپرس از آن مهه فر
هبای مرگ درختان، بقای عمر تبر

به لطف شعر پس از مردمن جهان بیند
کفمن از آتش قلمم، شعله می کشد 

به عزت و شرف »ال اله اال اهلل«
به برکت غزمل، مرگ می رسد از راه

کن  وله  گرفته مرا پا به پام هر جنون 
کفن شدمن یص سوختمن، تشنه ی  حر

اهلی از تن دنیا درخت حذف شود
چه هبتر آنکه مین تیره خبت حذف شود

چه هبتر آنکه صدامی به هیچ کس نرسد
ک تشنه ام آب و به جان نفس نرسد به خا

جهان مرده ی یب شعر، دلپذیرتر است
یرتر است  پس از آن خلق سر به ز

ً
طبیعتا

درخت و شاعر یب تاب، هر دو یک نفرند
و برخالف تصور پلید و فتنه گرند

جناب معجزه، ای مرگ! خسته ام... بس نیست؟!
هزار سال به شوقت نشسته ام... بس نیست؟!

یشه ام بزمن  تبر به دست شدم تا به ر
و شاخه شاخه خودم را شکسته ام... بس نیست؟!

گره خوردم خودم طناب شدم بر خودم 
به شاخه های خودم مرگ بسته ام… بس نیست؟!

گردن، تبر به دست، نترس طناب دار به 
برای مرگ مهیاست هرچه هست، نترس
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پایه بزن یر چار به جرم شاعری ام ز
کنایه بزن به شعر و شاعری ام زخم شو 

که هیزم خویب برای سوختمن بزن 
که می شکمن ورترم حلظه ای  که پرغر

حممدرضا آبیار
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دوباره زد به این سرم، ببنی هوای شانه ات
وانه مست خانه ات وانه ام ، ر به چشم تر ر

گیسوان خود هبانه دست دل مده به عطر 
که دل بیفتد این چننی به جان من، به جان خود

نه در َبر مین تو و نه در برابِر دمل
کمی ببنی تو در سراسِر دمل چگونه حا

گرفته، ِول منی کند شراب چشم تو مرا 
که عشق با سرای دل منی کند  کارها  چه 

نه جان ز من ستاین و نه در تمن تو جان شوی
گه آن شوی گه این شوی  تو مرمهی و زخم من، 

یزم از خودم گر کجا  یزم از تو و  گر کجا 
که با خیال تو شبانه مست می شدم  مین 

مرا ببر به خانه ات به هق هق شبانه ات
دوباره زد به این سرم چرا هوای شانه ات

وزان امحدی فر
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وی بالش من  بوی موهات ر
 لِب مشغول در نوازش من
 پات آرام... رام... در رفنت

 فکر تو توی مغز سرکش من
 بینمان چند قرن فاصله است

 حرفم و به سکوت می چسمب
گلوت می چسمب  بغیض ام، به 

 بغلت می کمن در این سرما
 به »خیال« پتوت می چسمب

 ختمت از خواب هات حامله است

 خلمت و در خیال آبتین
که پیش مین  بغلت می کمن 

 با تو لبخند می زمن اما
 بغِض در حال منفجر شدین

گلوم کرده توی  گیر   تا ابد 

ین و لِب والّتنی! یتو  چشِم ز
ین!  تلخِی یب هنایتت شیر

 مانده ام در میان خوف و رجا
 با تو اّمیدوارم و غمگنی

 مثل ترس از جواِب نامعلوم

 منطِق یب نیاز از اثبات!
 ته بن بست هام راه جنات!

که... غیر از  خسته ام از هرآچنه 
 حس انگشت هام در موهات
 که به من شوق زندگی می داد

یر پا شن بود  موج در موج و ز
ن به آغوش یار، مومن بود  ز

گفتند با تو ممکن نیست!  مهه 
که غیرممکن بود  چیزهایی 
وز اتفاق افتاد!!  با تو هر ر

 عشق جز حسرت مداوم نیست
کیس مزاحم نیست کن!   بغلم 

 جام خالمی به سالمیت ات
 آجبو یا شراب الزم نیست

که از چشم های تو مسمت  من 

 شاخه ای در میان امواجم
کرده است تاراجم  عشق تو 

 مثل ماهی به آب، ماه به شب
 به تو و دست هات حمتاجم

کمن »هسمت« که یک حلظه حس   تا 
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 حرف ها هست و پیش تو المل
 با تو حتویل می شود سامل

وسک نو  مثل یک چبه از عر
 با تو دیوانه وار خوشحامل

 کاش این عشق تا ابد باشد

ود برگرد... یب خبر نگذار!  ز
 چشم های مرا به در نگذار
 من ُپر از خاطرات غمگیمن

کن شدیدتر... نگذار ↓  بغلم 
آخر قصه هام بد باشد

◾ 

ویاهام  می پرم از میام ر
 هیچ کس نیست... باز هم تهنام...

یه ای خاموش گر یر   می زمن ز
 خسته از هر تالِش نافرجام

کنار قّصامب  گوسفندی 

پام و شیشه ی الکل  کلوناز
یده ای از ُپل ن پاینی پر  ز

گاز و طناب  نصفه ی تیغ و شیر 
کل!  خسته ام از متامشان در 

می خورم قرص و باز می خوامب
فاطمه اختصاری
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که داشمت کنار دهلره هایی  رفمت 
گذاشمت کیس نبود، مرا جا  جز من 

مجندراد مهیار ار
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کاج، سوزنباِن جنگل بود، شب
یشه ها هم، رد شدند یل ها از ر ر

کی ها به دستانت رسید تاری از 
کوه ها با دشت ها، هم قد شدند

در قطاِر هاِر عامل گیرها

خیت یا، زهر ر کام در کودکی در 
مادری تا ساحل آمد، یب دهن

کشید وی زخِم خود را َمد  موج، ر
آن طرف تر، سینه ای یب پیرهن
کیسه ی تأخیرها در دهانش، 

کار مّکاران ران ها، سکه شد
حجره های حنجره، مسکوت ماند
گذشت شهر، از شالوده ی  شهوت 

وت ماند در دهان ها، مزه ی بار
کهنه تر، مششیرها در متون 

یب شرف ها شاِه  خامویش شدند
ن شدمی کاه، در انباری از سوز

کم شوی تاس را انداخیت حا
کمان زنده ی مردن شدمی حا

در جهاِن  جایِن جن گیرها

ِل خود آمیختمی ل با داّل ال
خیتمی بعد در دل، سرب حسرت ر

با دهاین مست از مشت زمنی
خیتمی وی سنگ قبر، شربت ر ر

یرها تا برقصد ُمرده ای، آن ز

کرد فقر در شب خواب ها را ُمثله 
رگ به رگبار بال، تسلمی شد

یل در خانه ها دین به کار آمد، و
جای نان، سنگ حلد تقسمی شد

آه تنی ها... فیک ها... اجنیرها...

دوِر باطل بود در ما زندگی
شکل سردی داشت تابستامنان

خوِن دل خوردمی و طفل سرنوشت
مرگ را نوشید از پستامنان

قهرماِن قصه ی تقدیر ها...

غزل آزاد
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یک آمسان  سوسوزنان به هپنه ی تار
ل سرخ خون خورده بود »ماهی ماه« از هال
خلسه، سقوط، مسیت و سرگیجه ی اتاق 

وی بال/ش خیسم دو بال سرخ... افتاده ر

گلوی قفس چکه می کمن  که از  سرخم 
وی تن تکیده ی ترکه کبودها  ر

کسترم، غبار تمن را تکانده اند  خا
وی سیاه/چادر بود و نبودها  ر

گرفته ام  سایه به سایه رّد خودم را 
هر حلظه، حلظه را قدمی مست و سوی نیش...

در من هزار دختر یب سر نشسته اند 
گلوی خویش  یده  که بر از نیش خنجری 

ک  گیسو به شب سپرده و زانو به زخم خا
ک می خورد از رّد پای هیچ  که خا کی  خا

ای دار، دار رسته از اندام حادثه 
گردمن بپیچ  کن و بر  دست مرا رها 

کشیدمت از تاول جنون الجرعه سر 
ای زهرخند حل شده در بند استخوان 

گرگ  ه و دندان هرچه 
ّ
گل ایل و سکوت 

گلوگیر داس/تان )داستان( مهدست دست های 
◾

کبود درخت  داستاِن تِن 
شاخه شاخه در انتظار تگرگ 

لب به لب ملتقای جبر و جنون
گردن مرگ  دست طاعون به دور 

زخم آیینه از جراحت تن 
تن تنیده به دور پیله ی من 

ک گره شده در خا من دو مشت 
ن... وی دوشم جنازه ی یک ز ر

تّکه تّکه عذاب تیغ سکوت 
چشم هامی دچار »سوءّظن«
کن تّکه پاره های مرا وصله 
ن بزن خنده را دوباره بزن ز

نطفه های عذاب تودرتو 
کدام انعقاد می آید؟ از 

بعد ُنه قرن در رحم ماندن 
هیچ دردی مرا منی زاید ؟

گلوی عدم  سال اعدام در 
سال بغض و هزار و سیصد و بند

سال مرگ و هزار و سیصد و خون 
سال درد و هزار و سیصد و چند؟
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ویش پس از سقوط تبر  سال ر
نقطه… پایان… دوباره اول خط 

گرفت و صاعقه تا چشم شب رسید  باران 
ید  گشود و قفس از خودش پر واز پر  پر

ق های خشم 
ّ

از زمخه های وحیش شال
جای هزار زخم زبان بوسه می چکید 

وشن فانوس چشم هام  زل زد زمنی به ر
وی قامت شب چادر سپید  افتاد ر

وانه های سرخ  آغاز رقص مجعی پر
ؤیا نبود آچنه دو چشمم به خواب دید ر

◾

که شب است و دوباره شب از خواب می پرم… 

زهرا امساعییل
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سِگ افتاده به جانش باز است
چشم ها بسته، دهانش باز است

نکند این جسد من باشد؟
شبح فکر بد من باشد؟

وشن بود یل ر یک و ضبط، تار
که یکی غیر خودم با من بود

وز ازل در دل دیوانه نبود« گه ر »عشق ا

که... ین خودم جایی  دست خو
که... پای جمبور دمل، پایی 

کوچه! رفنت و سر به بیا... نه! 
کوچه! له شدن توی خیا... نه! 
ایستادن به شرف شا... سانسور
وی هر چارطرف شا... سانسور ر

که در آن ره بیگانه نبود« یت بود  »خلو

چتر باالی سرت سوراخ است
کفش های پسرت سوراخ است

خوردن حرف عذابت چقدر؟
کیسه ی  آبت چقدر؟ ضربه به 

ِکی؟ پشت این پرده ی  صامت تا 
ِکی؟ کت، تا  مثل بزغاله ی  سا

یز! بعد از خواندن شعر، نامی بر   با مشا هسمت خماطب عز
ً
که نتوانسمت! پس نامش با مشا، بله دقیقا من 

ید: ید؛ هرچه باشد مشا ُبعدی از بوِد این شعر آن بگذار
»...«

وانه نبود« که تو را سایه ی پر »آن زماین 
که با غیر از من داغ آن بوسه 
گاه و یب گاه که  درد آن خنده 
زل زدن در وسط پیشانیش

کثافت تو چرا راه به راه...« »خب 

کن! که تو را...« قطعش  »کاش آن تب 
امحق لعنیت یب وجدان!

»من جدا از تو نبودم...« بودم؟
»تو چرا مشع شدی...«

عابد خان!

کیس توی چه چیزی خوب است؟ چه 
چه غمی، توی چه حایل جایز؟

ارتباط تو و راننده و منت
ق سوز دل من با فایز فر

که هیچ ین شهر  عادت هیزتر
کوچه بپیچ!«  داخل آن 

ً
- »خواهشا

ین خاطره پشم گرگ تر خنده ی  
که حالش خوش نیست( : »چشم!« )انگار 
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سِگ افتاده به جانش مرده
وی زبانش مرده اسم او ر

کرده هدفش را انگار سقط 
کرده ا   ست دفش را انگار پاره 

بعد از آن خاطره ی تلخ چطور ↓
 می تواند به تو دل خوش باشد؟
کج شده غیر از ذاتش گر  میخ ا

شاید از هاری چکش باشد!

چتر باالی سرش را بسته ست
کوچه هتش بن بست است« - »خامن این 

 جهان بن بست است!
ّ

کل : »به درک! 
شایدم شوهر من راننده ست

اینکه توو دستشه
آیا دنده ست؟

کیسه ی  آمب!« پاره شد 
-»فهمید؟«

»من و جام می و دل .. .«
-»یعین دید؟«

کرده شایدم جاده خیانت 
نکند مهسر من، من باشم؟

که سوارم بکند قبل از این ها 
مرد بودم! نکند ظن باشم؟

کو؟ سِگ افتاده به جامن پس 
کو؟ یس دِی ناز بنامن پس 

کو؟ یر زبامن پس  راوی ز
کو؟ کتامن پس  لنگه ی خون 

نقطه های محدامن
-اینجاست: ...

 زندانند!
ً
سه نفر منفردا

که رفت؟ نکند دختری ام بود 
که رفت؟ وسری ام بود  ق در ر بر

که ُمرد؟ نکند مادری ام بود 
گربه آمد پسر من را برد

جوب نامرد جنیمن را خورد

»به فدای تو مگه این دل دیوانه نبود؟«
نکند هایده هم داخل یس دی مست است؟

 مست است!
ً
اتفاقا

 مست است!
ً
اتفاقا

عابد امساعییل
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یک چای تازه دم، با یک رفیق ناب
ین شراب کهنه تر وزی سه وعده عشق،  ر

وید! پیچیده می کین یا حضرت فر
و خبواب آغوش و بوسه را، نیچه بر

وان شناس، عقلش منی رسد هرگز ر
دیوانه می شوی، وقیت میان خواب

حمکم بغل بگیر، هر حّس تازه را
هی پشت هم ببوس، یب حّد و یب حساب

ملس تین جنیب، ذاِت مفّرحی
در هر نفس مبیر، در هر نفس خراب

گرِم َدمت، لبت، عنی دموکرایس ست
یک جنگ تن به تن، با حّق انتخاب

کمی، شورش به پا بکن دیکتاتورم 
هر شب قرارمان، میدان انقالب

می امساعییل مر
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گره خورده در آغوشم  که لب هایت   وقیت 
که می پوشم،  با بوسه هایت غصه هامی را 

که در جنگ تنت هر حلظه می میرم   وقیت 
وی خوش، این ُمردگی را جشن می گیرم!  با ر

  
 داری به ذهمن می ریس در این فرامویش 

 با اینکه فکرت در سرم یخ بسته، می جویش
  

 من با متام واژه های یب تو درگیرم 
ود می میرم که نبایش ز  در بیت هایی 

گرگ می دیدی؟   من بّره بودم، در نگاهم 
کردم، نفهمیدی ه راهم را جدا 

ّ
گل  از 

که چشمامن صدایت می کند، برگرد   حاال 
 از راه های رفته ی تا به ابد، برگرد

کهنه می تازم  که من در این مقار   حاال 
 دارم متام حلظه هامی را... منی بازم!

  
که منی گفمت   مثل متام حرف هایی 

 من اتفاقم، دارم از چشِم تو می افمت

 من اتفاق آخرم، دارم می افمت از... 
 من اتفاق آخرم، دارم می افمت از...

گوشــم   هی مجله ها تکرار می شــد در ســر و 
گره خورده در آغوشم که لب هایت   وقیت 

آرش اشاداد
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بعد از هزار سال مرا باز، دیده ای 
کوچه های خلوت شب، سر رسیده ای از 

بتخانه های قلب مرا بعد سال ها 
کشیده ای با یک نگاه سرد به آتش 

وی خاطرات تو، ای آشنای دور!  باز
که در من تنیده ای مانند پیچکی ست 

که نیسیت  لعنت به خاطرات پس از تو ، 
یده ای که تو، از من بر لعنت به حلظه ای 

کرده ای  که بفهمی چه  در من نبوده ای 
که بدامن چه دیده ای در تو نبوده ام 

ون خودم شعله ور شدم  من سال ها در
یده ای! که مشا آفر در این جهّنمی 

که شوکران خدایی، از آمسان  شاید 
زش پیاله بدین سان چکیده ای با لر

که پس از سرسپاری ام  ین  یا نه، تو آن ز
در خواب های هر شب من، آرمیده ای؟

وز سرنوشت  با آن نگاه تیز در آن ر
یده ای که قلب جهان را در تهنا نه من، 

این چشمه های آه، دو منظومه ی شبند 
کهکشان دور دوتا چشم چیده ای از 

صدرا افخمی
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]می گذارم دوباره تلفن را![
در مکاین شبیه هیچ
من/ من تو/ من تو

 یب تو، با تو، تو...
ق نداشت! بوسه... فر

گفیت وزهای بد  وقیت از ر
وِز خوب می گفمت هی من از ر

گفیت! یل از هوای بد  تو و
توی آغوش هم، میان عشق

گفیت... رفتنت را... نه! جای بد 

که یب تو می خواسمت خبوامب 
ید توی سرم فلسفه می پر

در بلندای فعِل »شد« بودم
باید این بار از »نشد« بپرم!

به هبشیت نرفته دلتنگم...
یک جهمّن، بدون قفل و درم

یت سرد زندگی چیست؟ جز سکو
ندن! دست ها را به هیچ ماال
با خیاِل صدات ضّجه زدن

یر دوش از سراِب تو خواندن ز
گفنت! از نگاهی شبیه شب 
در غِم خاطرات تو ماندن...

خواِب من بود و بوسه ی بالش
وی دست من دسیت![ ]می کیش ر

ف...
ُ
هی به فکرت می افمت و می... ا

تو در آغوش دیگری مسیت
من به فکِر... به فکِر... فکرت... به...

ویس ات هسیت!! تو به فکر عر

ق زدم با اشک عکس ها را ور
چیزی از چشم هات بد/تر نیست!

کمن و نگاه  وبه ر هرچه به ر
وی دیواِر قلِب تو َدر نیست ر

من بدون تو... تو بدون من
بینمان هیچ چی برابر نیست!!

بینمان هیچ چی برابر نیست!
»بینمان هیچ چی برابر نیست...«

دوستداِر تو
من!

نامه های چماله توی سطل
از مهه »بود و نیست«ها سیرم

برگه را پرت می کمن آن ور!
تلفن را به دست می گیرم!!

امید افشار جهانشاهی
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»سایه«

وی حافظه ی دیوار یک سایه ر
از سال های دور هنوز اینجاست

گویی هزارسال در این خانه
با مهیمان فریض خود تهناست

وی حافظه ی دیوار یک سایه ر
در حلقه ی حماصره ای ممتد
ید گرفته و می گر من را بغل 

گرفته و می خندد من را بغل 

وی حافظه ی دیوار یک سایه ر
در ابتذال بودن و فرسودن

دنبال یک هویت جمهول است
در شکل های خمتلِف بودن

ن می شود و شاخش گوز گاهی 
تصویر یک درخت اساطیری ست

که میراِث ↓ تصویر یک درخت 
یده ی زجنیری ست بر یک باغ سر

که جفتش را کبوتری ست  گاهی 
هم بازی قدمی منی بیند

معشوقه ی سیاه سفیدش را
وی سمی منی بیند دیگر به ر

گاهی هننگ می شود و هر شب
در انتظار ساعت ویراین ست

دیوار در برابر چشمانش
یک ساحل عمودی سیماین ست

یبایی ست شب تور ماه گیری ز
با شب قرار خمتصری دارم
حیت برای ساعت یب خوایب
شب ها زمان بیشتری دارم

یون دیشب اخبار داغ تلویز
کف خانه خیت  مشیت جنازه ر
کردم و هل دادم کیسه مجع  در 

کوچک صبحانه پاینی میز 

یمب را اخبار صبح، شهر غر
در توده ی غبار نشان می داد

از ارتفاع منظره ای دودی
کثیف، دست تکان می داد برجی 

ل آور این سو هوای صبح مال
کهن سالند کالغ های  آن سو 

کالفه ی رابندان راننده ها 
گوینده های رادیو خوش حالند
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از آی یب کاله اقلیت
یکی تا یای حرف آخر تار

می باهم، زبان مشترکی دار
ما سنگواره های مکانیکی

برخورد می کنمی به تهنایی
کوری است و عصایی نیست دوران 

برخورد می کنمی به یکدیگر
اینجا چراغ راهنمایی نیست

برخورد یب اراده ی من با شک
وقت سالم، وقت خداحافظ

برخورد من در آینه با پوچی
در اجنماد وضعییت قرمز

کجاست؟ منی دامن کیست؟ من  من 
من، شکل یک شکست متاشایی ست

من، یک ضمیر ساده ی اول شخص
کارمند دفتر تهنایی ست من، 

وزم را من، هشت ساعت از شب و ر
با چسب ها و منگنه ها هسمت

کاغذها مشغول بایگاین 
در یک جهان پوچ گرا هسمت

وزم را من هشت ساعت از شب و ر
یره ی بیمارم مهمان این جز
چندین هزار واژه ی ننوشته

خشکیده توی جوهر خودکارم

وزم را من هشت ساعت از شب و ر
خیم مشغول بسته بندِی تار

وز وز یب دلیل تر از دیر هر ر
در انتظار نامه ی توبیخم

من میخکوب صندیل ام هسمت
ییب نیست این »جلجتا« فضای غر

وی صندیل افتاده که ر نعیش 
دیگر نیازمند صلییب نیست

این میله های نازک آیب رنگ
در دفترم جتسم زندان است

کاغذهاست دوران برده داری 
دوران انتقام درختان است

لبخند موذیانه ی اربابان
کرد شکل مرا جمسمه ی غم 

که رسید از راه یانه ای  هر مور
کرد کم  از ارتفاع صندیل ام 
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که در معادله ی بودن باید 
و صدی باشم تصممی های صفر

پایان هر عبارت دستوری
قالب پرسیش ابدی باشم

 پیچیده بوی ادکلن پاییز
در حمتوای سرد خیابان ها

کوچه کشانده آن طرف  من را 
ین تهنا عطر حواس پرت ز

کوچه کوچه مهان  عصر، دوباره 
یبانه تکرار یک مسیر غر

کلید می اندازم در غار خود 
عصر، دوباره خانه مهان خانه

گربه پیچ پله، دوتا  در مار
دامئ یپ نشان تو می گردند

گلدان ها یر درخت، داخل  ز
دنبال استخوان تو می گردند

یض احوال در این آپارمتان مر
کبوترها در رفت وآمدند 

وی هیچ کجا بازند درها به ر
و به هیچ کجا، درها بازند ر

هر واحدی جماور تهنایی ست
هر پرده ای به پنجره معتاد است

یض احوال در این آپارمتان مر
مهسایه ی فضول، فقط باد است

در قهوه جوش خانگی ام حبسم
یک قاشِق غذاخوری آزادم
در چارچوب آینه، غمگیمن

در عکس های پرسنیل شادم!

ق رفت، جلوجانه که بر دیشب 
کبوتر خود چیدم بال و پر 

وقیت به هوش آمدم آن سوتر
یده هپلوی خود دیدم دسیت بر

ق رفت، هننگم را که بر دیشب 
یدم و خندیدم آرام سر بر

بر ذهن رگ به رگ شده ی دیوار
جای هننگ، خلته ی خون دیدم

ن خسته ام از برکه گوز دیشب 
هی جرعه جرعه عکس خودش را خورد

گوزمن رفت ق رفت،  که بر دیشب 
گوزمن مرد ق رفت،  که بر دیشب 
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یادی را من بعد ظهرهای ز
با سایه ی دو دست خودم بودم

کردم و  از هر طرف به آینه ر
تصویری از شکست خودم بودم!

این ابتدای ساعت ویراین ست
وایت تکراری پایان یک ر

تهنا نشسته ام وسط خانه
کوچک دیواری در باغ وحش 

در ساعمت قناری یب آواز
خوابیده است و خواب منی بیند

دور متام عقربه هایش را
گردش سراب منی بیند جز 

من چبه ی دقایق یب برگشت،
یا نوجوان خام خیابامن؟

یا مرد یب قبیله ی جایی دور؟
کجاست؟ منی دامن! کیست؟ من  من 

که ممن شاید اصاًل مهنی مین 
وح در لباس فقط باشم یک ر
تصویر سایه بازی غمگنِی ↓

یک دست ناشناس فقط باشم

یل مضحک رگ و با پرسیش بز
چشم از متام منظره ها بسمت

او سایه ی من است در این بازی،
که سایه ی او هسمت؟ یا این ممن 

احسان افشاری
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که... صدا صدای شکسنت، صدای چیزی 
که... کنار میزی  از آن اتاق بغل تا 

که... شکسته های سکوت از دو چشم هیزی 
شکسته فال مرا، این صدای فنجان است

که هر نفسش در هوای این خانه ین  ز
که دغدغه اش هفته های ماهانه ین  ز

اتاق خواب من اما، اتاق بیگانه
حفاظ پنجره ها هم، حصار زندان است

مهنی که بر تن من وصله های ناجوری ست
وری ست ن از درد ماندین ز مهنی که درد ز
گوری ست کفمن، ختتخواب من  مالفه ها 

که پهنان است و در زنانگی ام آتیش 

ور مردی تا... کشیده رنگ جهان را غر
ردی تا... رسانده زخم زبان را به زخم ز

سکوت لب... و دهان را، شکسته دردی تا...
که درد دندان است شود مهیشه تظاهر، 

یادی صدا صدای شکسنت، صدای فر
از استکان غمم تا پیاله ی شادی
گلویی برای آزادی صدای بغض 

که انسان است ین  ن، ز صدای هر نفس از ز

طیبه افشاری
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یک و چند نخ سرطان کوچِک تار اتاق 
که بغض می ترکاند صدای ساعت شومی 

نگاه خبیه شده، اشک های خبیه شده
و شب میان سرم داشت مّته می چرخاند

یشاِن رنگ آزادی لباس های پر
کاله سبزم را باد، از سرم برداشت

تالش می کمن و راه شعر بن بست است
کیس میان تن شهر، مبب خون می کاشت

متایالت من و عشق دختری ساده
ترانه های اوین، یک جسد در آتش سوخت

کیس در سرم قدم می زد و جیغ های 
لبان سردم را بر لب جسد می دوخت

کفنش هی چماله تر می شد و بعد در 
که در سرش آغاز فصل سرما بود کیس 

جتاوزات مداوم، دخول باالجبار
وغ در سلولش چقدر تهنا بود فر

کبود می پیچید وغ در تن شهری  در
گلوله یب رمحانه شقیقه را بوسید

ید جراحت از در و دیوار خانه می بار
و چشمم این دنیا را سیاه تر می دید

کرده ق  وع یب فرجام و تین عر شر
خبار و شرشر خون در شیب زمستاین

یر فحش و مشت و لگد بنفیش چشمت ز
وحاین« امید و تدبیر، آغاز فصل »ر

جواب سرکش ها، مرگ و چوب تابوت است
سیاه تر شده این زندگِی اجباری

شکست خوردن ما بازی سیاست ها
کشیدِن این نقش های تکراری نفس 

وی تیغ خوابیدن کردن، ر مقاومت 
ک »مارکی دوساد« شبیه زندگی دردنا

زمان منی خواهد، اظهر من الشمس است
زبان سرخ، سر سبز می دهد بر باد 

حممدرضا افشاری



/36/

که آغازت تردید به پایان داشت ود   بدر
گر قلمب یک شهر، زمستان داشت  ود ا  بدر

  
ؤیای سفیدم را از خاطره دزدیدی   ر

مت، رفتار تو ویران داشت   تعبیر خیاال
  

که می بینید، از واقعیت ها نیست!   این چهره 
کوچه، بانوی هباران داشت   قباًل دِل این 

  
که می ماند  که منی ماین، غم هست   وقیت 

 شعر من و بغض چای، تشبیه به باران داشت 
  

گفت  که چشم تو وداعم   آن حلظه ی تلخی 
 راِه شِب بعد از تو، یک عمر خیابان داشت 

  
کوچه ست وی و پایان، نبش غم این   تو می ر
وزان داشت... که خورشید فر ود جهاین  بدر

سپیده آقاپور
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احتاد مجاعت بدوی 
با اصول برائت از هر رنگ

یشه کرده تا ر زمخمان چرک 
سرمان را زدند بر سر سنگ

گذشته می جنگمی آب از سر 
با سالح شکسته، با دل تنگ

پامیان در حصار در بند است
کنار دربه دری با جنون در 

گرم است کتاب ها  سرمان با 
با بقایای خانه ی پدری

جبر سازش برای معترضنی
که از خودت بپری ↓ یا شعاری 

مرگ بر احتاد ملت ها
مرگ بر جهبه های بیگانه

که در آش است مرگ بر هر خنود 
یا ستاد نفاق در خانه

ما منّزه از آن چه در دنیاست
زانه! کیزه! خوب و فر ک و پا پا

حاملان خوب، جامیان عایل
وی خّط زندان است زندگی ر

کشتمی یر دست و پا  فقر را ز
نان به نرخ شرف فراوان است

یل ست ز
َ
که وعده ی ا آن هبشیت 

گربه ی شرحه شرحه، ایران است

هبار امیدی
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ق توی سکوت به احترام صداهای غر
تالش بیخودی ات حلظه های قبل سقوط

ؤیا را که خورد ر به احترام شکسیت 
که ُمرد فردا را به احترام امیدی 

به احترام رسیدن به نقطه ی سِر خط
به احترام وطن: نام دیگِر غربت!

که بوی خون می داد به احترام خیابان 
که بوی خون می داد به ماه خسته ی آبان 

به احترام خیاالت خوب خردادی
که عاشقانه جان دادی به احترام تو 

به احترام نگاه ُپر از غم مادر
یور به رنگ آیِب شعله! به سوگ شهر

که مغز ما را خورد به تیرهای خالیص 
که ماند اما ُمرد! به احترام صدایی 

یه! به خّط آخر خون گر به خّط آخر 
به احترام شرافت! به احترام جنون

دوباره می پرم از خواِب این زمستان ها
که خّط پایان را ↓ که ایستاده مبیرم! 

که فرصیت باشد  کمی جلو بکشم تا 
برای رد شدن از درد های تکراری!

محیدرضا امیرخاین
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که نیست  یر باراین  در خیاالت خودم در ز
که نیست می رسم با تو به خانه، از خیاباین 

می خستگی در می کین و وبه ر می نشیین ر
که نیست یزم برایت توی فنجاین  چای می ر

که: حالت هبتر است؟ باز می خندی و می پریس 
که نیست گرچه می داین  که خییل!  باز می خندم 

گل می کنند شعر می خوامن برایت واژه ها 
که نیست گلداین  می می گذارم توی  یاس و مر

کمی چشم می دوزم به چشمت، می شود آیا 
که نیست؟ دست هامی را بگیری بنی دستاین 

و! می: نر وقت رفنت می شود، با بغض می گو
که نیست یزم در ایواین  پشت پایت اشک می ر

یز از نبودت می شود وی و خانه لبر می ر
که نیست باز تهنا می شوم با یاد مهماین 

◾

وز من است کار هر ر رفته ای و بعد تو این 
که نیست! کار آساین  بیتا امیریباور اینکه نبایش 
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ای برادر! احلذر از یار بد
کار بد یار بد با تو مناید 

کار بد چون سر زند از یار بد 
وز و شب از یار بد کن ر پس حذر 

وزها البته خفته یار بد ر
مثل مار خفته ای در غار بد

یل بیدار باشد یار بد شب و
کار بد که دارد اشهتای  چون 

کار بد که بیداری به قصد  ای 
ننِگ بیداراین ای بیدار بد!

باش چندی مثل بیداران خوب
کار بد و افکار بد دور از 

کن کردی ظاهرت را حفظ  هرچه 
که دارد خار بد گل خویب  چون 

مثل زاهد، مثل شحنه، مثل دزد
کار بد چون پشه بیدار هبر 

داد از این بیدارها، خون خوارها
کابوس از خون خوار بد خواب خوش، 

گر شنیدی نیمه شب ای برادر 
یه ها و ناله های زار بد ↓ گر

یه ها را بشنو و باور مکن گر
یه ی جعیل دهد هشدار بد گر

یه ی شب زنده داران آبکی ست گر
مثل بیت جعیل و اشعار بد

مثل مدرک های بد، احکام بد
مثل اخبار بد و آمار بد

مثل ناچار بد و ناهار بد
مثل دیوار بد و دیدار بد

مثل بازار بد و انبار بد
مثل اصرار بد و انکار بد

مثل اسرار بد و اشرار بد
مثل آثار بد و افسار بد
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این االغ افسرده شد از بار بد
آن شتر پژمرده شد از خار بد

اهل منقل در مخار از جنس بد
رده از سیگار بد اهل دود آز

وسیه دو استکبار خوب چنی و ر
یکا دو استکبار بد غرب و آمر

کن این اخبار بد ای برادر بس 
کن حذر از یار بد تا تواین 

امساعیل امیین
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و می رفت یکی  فر ین در قعر تار در شب، ز
گلو می رفت بغض  غلیظ و سرتیق سوی 

و می رفت از مملکت، مجعییت یب آبر
وبه ام هم جغد شومی  رفت از  کنج  این  خمر

ن: »مرده شوی هر چه  هست و نیست یاد زد ز فر
این  چیست  آخر؟   زندگی؟ ! پس  سهم  من  در  چیست؟«

کنج دفتر، شعر از اندیشه ساقط شد در 
کت شد یه، سا گر یاد تو افتاد و میاِن 

مثل  غم چاپلنی،  دوباره  خنده  صامت  شد
حرف چرند این مجاعت، باز ثابت شد

ن در جهان خود قدم می زد یب حوصله ز
بـر سرنوشت پوچ فردا، رنگ غم می زد

ک  افتاد! ن در  میان مشیت عشق سینه چا ز
ک افتاد وحشت زده در عمق فیلم هیچکا
ک افتاد یبانه به  خا و رفت و غر در خود فر

ک افتاد از چاله خارج شد، به چاه هولنا

وی خود می بست چشمان سیاهش را به ر
گلوی خود گیج و سرتیق، قعر  با بغِض  

یک  کله خر با خشم ، بر جان جهان افتاد
بر سرنوشت خلق، باز آب دهان افتاد

کتف مجاعت در هنان  افتاد یک  زخم بر 
گهان افتاد ن نا از پشت بام خاطره، ز

بیدار شد در شب، میان آه و اشک و جیغ
یق ر ن و تز ؤیایش، میان سـوز می سوخت ر

گند و بدبو بود دنیا شبیه مستراحی، 
بوسیدن عشاق، چیزی مثل تابو بود

گامبو بود! رافـه  مثل یِن قلیان، خـر و ز
 در مغز یابو بود

ً
عقل و خرد هم ظاهرا

ن، سوی جلن می رفت یزان بود ز گر از خود 
کرگدن می رفت با عشق، در اندیشه ی یک 

رد و…
ُ

سرباِز جمبور و حتمل، فحِش  سرگ
که پژمرد و… گل هایی   یر پای خلق،  در ز

که مرد و… گوشه ای  یب دغدغه،  یک  سایه    در 
مهسایه اش با نعش او افطار را خورد و…

ن در تکاپو بود و از مردم حذر می کرد ز
کنار تیغ ها فکر خطر می کرد هر  شب 



/44/

در  قصه ها نعش چخوف، آرام می خندید
کافکا به دور از خلق، در اهبام می خندید

در قعر دوزخ، دانته بر  فرجام، می خندید
که بر هر چوبه ی اعدام، می خندید شاعر 

وز و… خیت هر ر ک  قبرستان به  سر  می ر ن خا ز
گیجگاهش داشت یک  سردرد مرموز و… در 

بیمار -شهر خط خطی- در تاول و تب بود
گود و صدها ناله بر لب بود چشم مجاعت 

گاو و مار و عقرب بود جنگ شدیدی بنی 
وز ما  شب  بود  و در شب  بود و در شب  بود هر  ر

ؤیای فردا را جهان در فاضالبش برد ر
ن با  جنون  خوابید و خوابش  برد در قبر  خود ز

هبمن انصاری
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: از خواب  می پرم مهه شب ها سقوط را 
ملسیده ام به شکل شدیدی هبوط را

کابوس هام می شکند این سکوت را 
دادم ادامه خوب ولیکن ثبوت را 

از بنی می برند متام پلیس ها 

- جا مانده است نقشه ی یک جرم در تنت 
گردنت  هتدید دست هاست به اطراف 

کردنت  یه می شوی، آن ها به  گر گرم  تو 
که بر زنت...« کساین  »حمکوم می شوند 
ای تف به هرچه وعده ی خاِم پلیس ها 

: من هسمت و شکنجه ی قانون پرست ها
وی  تمن چشم  و دست ها  یده اند ر لغز

من هسمت و جتاوز یک دسته مست ها
بهیوده است مجله ی این خیز و جست ها 

در بنی دست و پای حراِم پلیس ها 

یه می کین  گر - با چشم های خیس به خون  
یه می کین  گر یون  در فیلم های تلویز

یه می کین  گر ز جنون  رد می شوی به مر
یه می کین  گر گفتند: »اعتراف بکن!«، 

کردن ناِم پلیس ها  کر  هنگام ذ

کابوس های قاتل و مقتول با من است  :
که فاعل جمهول با من است  یل ام  مفعو

که قایض مسئول با من است  کن  گوش  هی 
»وقیت هزار علت و معلول با من است 

افتاده ام چگونه به داِم پلیس ها؟«

امحدجاوید انوش
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ود برخیزم که از جا ز نشسمت بر سر آتش 
کستر شدم رایض! چرا با دود برخیزم؟ به خا

کردی شرار یب قراری را، تو در من شعله ور 
قرارم نیست بنشیمن! مقّدر بود برخیزم

مرا هرچند می خواهی بسوزاین، منی سوزم!
ود برخیزم بنا دارم به جنِگ با تو و منر

به خوامب چون می آیی مهربان تر می شوی شب ها
که خواب آلود برخیزم! و صبح می خواهم  از این ر

دمل در حسرت این هم نشیین سوخت اما او
گر می خواست بنشیمن منی فرمود برخیزم! ا

سالم ای بیت پایان غزل های غم انگیزم!
ود« برخیزم چه بد شد، باید از پای تو با »بدر

سعید ایران نژاد
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می امید نیست که بگو گر  یب معین است ا
کن از اختراع خط ور  یخ را مر تار

اما امید چیست؟ جز احساِس »هبتری«
وقیت »وجوِد« ما نه درست است، نه غلط!

یاچه ی سفید »موجی« شده ست وسعِت در
در جای جای شهر، اسیران هنوز هم...

که جنگ سال هاست به پایان رسیده است
اما شهید می دهد ایران هنوز هم

من رهبرم! تو رهبری! او رهبر است! ما...
می! در رهبرِی خون، مهه یک دست می شو

ق متام شد از فرط تشنگی وقیت عر
می با شربت شهادِت خود، مست می شو

که در اوج سفیدی، سیاه شد یاچه  در
گذاشتند گردِن یک قو  یر  چاقو به ز
یع بست گشود و سر منقاِر اعتراض 

گذاشتند که چاقو  گلوی جوجه    وی  ر

پای »پیاده«، خانه ی آخر منی ریس
یر«، سواری منانده است جز شانزده »وز

دیگر چه می شود به زبان مشا چکاند
ما را چالنده اید و فشاری منانده است

ما شیشه های ساخته ی دست دمشنمی
در وقت جنگ، پنجره را چسب می زنمی؟!

یر  را توی طویله امی و هزاران وز
با مهره های یوجنه  خوِر اسب می زنمی

گرسنگی کار نکرد از  مغزت درست 
سهم غذات داخل بشقاِب چیین  ات

که می خوری از جبر، هشتگی ! گشنه تویی 
یده ی قو توی سیین ات آمد سِر بر

یِن حلقه ی زجنیِر »احتاد« حمکم تر
قفِل »فساِد« مجعی را وا منی کند!

که بسنِت یِن ما را  سرهای سرخ و خو
این دستماِل سبز، مداوا منی کند

وند سردار های زنده به مستش منی ر
که به اسم »شهید« بود کوچه ای  بن بست 

رگمی و غول هم دنبال یک »کلیِد« بز
مشغوِل قورت دادِن دسته کلید بود

یک خانه به جلو... و دو خانه به مست »چپ«
یرها خوردی شکست از »اصل محاِر« وز
که به عدِل جهان فکر می  کین آن حلظه 

گشنه  شیرها تقسمی می کنند تو را 
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کشف ُبعِد مستقل »آخرالزمان«! با 
که »خیر و شر« شده اما نبرد نیست! شاید 

کیس در دست هات اسلحه ی خایِل 
گشمت، نبود هیچ فشنگی... نگرد، نیست...

ایلیا
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ید ق از نگاه تو بار رعد و بر
شهر تیره شبیه خواب شمب
دانه های موازی و سنگنی
ق لمب وی بر تیز می خورد ر

سایه هامی متام خپش شدند
یر چشمامن خیت ز میلم ر ر

کبودتر می کرد مشت تو هی 
یر بارامن کنار تو ز من 

ین و میز صبحانه چای شیر
ین مرا در من هی به هم می ز

قاشِق چای... می خوری من را
ن گونه ی ز هی شکر... هی دو لقمه 

وهام کنار باز لقمه های 
یز و لوالیی استخوان های ر

کجا؟ گرگ  کجا و  ه 
ّ
گل سگ 

که اینجایی! تو امیمن شدی 

اشتباه از من است یا از تو؟
دمشن خانگی! دمل خون است

کردم و نفهمیدم بّرگی 
شهوت از چشم های جمنون است

که جای دندان هات یدی  گز لب 
کرد گرگم  گرفت و  بّرگی را 

خاله بازی نکرده بودم و درد
کرد رگم  اشتباهی مرا بز

ید ق از نگاه تو بار رعد و بر
شهر تیره شبیه خواب شمب
دانه های موازی و سنگنی
ق لمب وی بر تیز می خورد ر

نفیسه بایل
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هر حلظه این دنیای بدکاره
پیغمبراین تازه می زاید

جویندگاِن راه خوشبخیت!
یابنده ای با نقشه می آید

رد می شود از خّط قرمزها
با صد دلیل و آیه ی تازه

با حرف های من درآوردی
دنبال نان و نام و آوازه

هی دسته مجعی سجده می کردند
گالب و عود در دستشان مشع و 

وزی برای خییل از مردم ر
بت های سنگی هم مقّدس بود

وزی ]دور از نگاه بنده ها، ر
گردن کلفیت یب خبر آمد

بنی خدایاِن زبان بسته
پیغمبری با یک تبر آمد

پیغمبری هم با خرش آمد
کرد وایت  از معجزات خود ر

آتش پرست و بز پرستان را
کرد مست بیت دیگر هدایت 

یکی آن دیگری در غار تار
گفت و گو می کرد با جبرئیلش 

پیغام و پسغام خدایش را
و می کرد[ گوش آدم ها فر در 

وز حاال بدون جبرئیل امر
کوتاه از یک مسیر تازه و 

با نام عقل و علم و آزادی
یک وحی تازه می رسد از راه

با هر پیمبر یک بت دیگر
با شکل و نام و جلوه ای تازه

می آید و قانون قبیل را
سر می ُبرد در جهبه ای تازه

که قباًل بود با رّد آن چیزی 
کردند و  برنامه های تازه ر

وِح آدم ها کجای ر در نا
کردند و  هی سیخ داغی را فر

وهی با رضایت، خوب گر سکس 
که فکرش یک زمان بد بود چیزی 

تعبیر خوب و بد عوض شد با
خیِی ُپرسود یک حقه ی تار
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کفر مطلق بود وزی  که ر کاری 
در دین تازه، عنی امیان است
که حاال آیه می نامند یف  حر

کفر و عصیان است گناه و   
ً
بعدا

وزی در سفره های خانه ها ر
وس و جوجه شد نعمت اسم خر

وشنفکرِی بعدی در دین ر
بر جوجه خواران می شود لعنت

پیغمبران مذهب تازه
چی چی فالنسیسم و فگورلیسمند

وز یا آیه های تازه ی امر
ه کوفتولیسم و زهِرمالیسمند

َ
ا

مذهب مهیشه یک سیاست بود
یک جغجغه در دست پیغمبر
تا مردمان سرگرم دین هستند

نفعش رسد بر عده ای دیگر

گفتگو با هم سرگرم حبث و 
میین فریض در مورد اهر

در زندگی مهواره مشغوِل
جنگ  و جدل با دمشین فریض

در پای بت ها هر زمان چیزی
مثل شتر یا بّره می میرد

هر مذهیب در راه اثباتش
قربانیان تازه می گیرد

شاید خدای تازه ی بعدی
فکر پلیدی در سرش باشد
کجا معلوم آن را ندیدم، از 

که دنیا مهسرش باشد! شاید 

دین های تازه می رسند از راه
دیِن نزائیدن، ترک خوردن!

دیین به نام مرگ آدم ها!
تیغ و رگ و با دست خود مردن!

کرد یخ ما مهواره ثابت  تار
جهل بشر یب حّدو اندازه ست

در دین بعیض ها خدا مرده
»یب مذهیب هم مذهیب تازه ست«

زهرا بیس خاسته
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به اهتزاز درآورده مشع، پرچم خود را
که بازگو بکند با زبانه اش غم خود را

یبانه ای ست پیش نگاهش زمانه، شام غر
گرفته مامت خود را که در لباس سفیدش 

که دلسوز دیگری شده باشد کیس منانده 
خیته ست شبمن خود را که پای خودش ر ببنی 

کرد خواست بسازد ↓ یه  گر گر  ضعیف نیست، ا
وی اشک خودش پایه های حمکم خود را به  ر

خیت و ر به شعله داد دلش را و رفته رفته فر
خنواست فاش بگوید، سکوت مهبم خود را

که جمایل منانده، دست جبنبان! نسمی شو 
که داغ دیده ی تو، در تو دیده مرهم خود را

رمحان بشردوست
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هراس، فاصله ى صورت است تا دیوار
کم شدنش، عنی بیشتر شدن است که هرچه 

و مجع فاصله با ترس مهبم است، ببنی:
که مغز در ُشرف عضو یب اثر شدن است 

که منی بیین هراس، نعره ى چیزي ست 
هراس، پچ پچ آهسته اى ست پشت سرت

بدون مغز... و با چشم بسته فکر بکن
به پایکویب اشباح مست دور و برت

که گذشته، عکس قشنگی ست از زماین 
کیس بوده صداى قلب تو آرامش 

و حال، هر ضربان احتمال یک ضربه ست
به جبر وحیش آن دست هاى آلوده

 
کیس وی میز  صدای ضربه ی خودکار ر

شبیه شیون شیشه ست از غم ناخن
به خانه فکر بکن! به درخت سبز بلند

ِمرَت َفاْسَتِقم!« نترس! بغض نکن!
َ
»َکما أ

 
که جنگ شده در جهان معنایت ببنی 

و استقامت، صدها هزار پاره شده
کینه می پاشد و عشق، از قلبش بذر 

و نور، دمشن تابیدن ستاره شده

گرچه زانویت، از خستگی ترک خورده ا
گوری گرچه نمی قدم مانده تا لب  ا

کرده گرچه زخم، تو را در خودش بغل  ا
به زنده ماندن تا انهتاش جمبوری...

کایف ست مهنی دلیل برای منردنت 
نفس بدون اراده... و نبض از سر هیچ

به چشم هات بگو وقت خواب حاال نیست
به نعره هات بگو در سکوت شهر بپیچ

حممد مب
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»مشکل«

 از ماست
ً
مشکل از ماست، واقعا

خانه از پای بست ویران شد
می چند نسل است باد می کار

فصل برداشت بود، طوفان شد
کیس عقل داشت توی سرش هر 

وج از ایران شد سرنوشتش خر
در یپ وعده های مسئولنی

زان شد قیمت حرف مفت، ار

مشکل از موی ما جوانان است
وسری ست یا چادر؟ عشق با ر

کارگر منی دادند مزد به 
سرشان بنِد توبره، آخور

کاخ دارند آن سِر عامل
شغلشان چیست؟ مال مردم خور

طبق تعبیر خواب اصالحات
ژنشان خوب، جیبشان هم ُپر

ور بود و شرف گم شد غر آچنه 
آچنه پیدا شعار هست و شعار

می کار مشکل از ماست، ما سر 
 بیکار

ً
هیچ کس نیست واقعا

گرم و داغ است پشت و بازاِر
یردست آزار* بردسِت ز هر ز

ق در اختالس اقیانوس غر
گرفته ست در حباِب دالر! جا

یز، طوری نیست ک بر سر بر خا
زمنی پر از هنر است ک این سر خا

ک ما مهد علم بود و در آن خا
این مهه درس خوانده دربه در است

ِک وطن یز، خا ک بر سر بر خا
یزتر است که وطن از مهه عز

مشکل از ماست، خوب خر نشدمی
 اقتصاد مال خر است**

ً
واقعا

گلستان سعدی کی مباند این بازار«  گرم تا  یردست آزار/  بردست ز * »ای ز

وح اهلل موسوی مخیین **»اقتصاد مال خر است« ر

آرش بنده هبمن
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»شعر و تبر«

کمن باید دوباره مرغ سحر را خبر 
کمن؟! یا من به جای مرغ سحر ناله سر 

که شاملوتر از َغِم زنداِن قصرم و...
کمن«* »آیب نبود تا لب خشکیده تر 

مهتاب را به سخره ی شب هات توی پیک
کمن که خیر تو را تیِغ شر  آورده ام 

مسیت چه داشت؟ هیچ! به جز اینکه در سکوت
کمن هی چند شعِر یب در و پیکر، تبر 

وب »من سرگذشت یأسم و امید«* در غر
کمن باید خنواسته... خوِد من را سفر 

کایف نبود جنس زمستان برای ما
که جننبد صدای ما شاعر شدمی تا 

خون می خورد مرا تبرم در جهان جبر
هر اتفاق خوب سپر شد مرا به صبر

کافه ها حبثیده شد شکوِه قلم توی 
مانند ماجرای من و اشک هام و قبر

گل توی بازی ات پوچ ا ست دست هات... و 
پژمرده از تبایِن ذراِت آب و ابر

از راست، چپ، میانه ی میداِن انقالب 
جنگ قلم، صدای مشا، سینه ی ستبر ↓

هرگز خبر منی رسدم اتفاق را
تکرار می شود به غزل، جبر و جبر و جبر

کایف نبود جنس زمستان برای ما
که جننبد صدای ما شاعر شدمی تا 

* امحد شاملو

محزه بین سعید
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یزان گر دلتنگم و در دمخه ام از نور، 
یزان گر که از وصله ی ناجور،  چون عشق 

یزان گر کم و از حّقه ی وافور،  یا تر
یزان گر یِل تنگم و از تور 

ُ
ماهی گ

می به هرحال جز چشم هوس باز ندار
می به هرحال اّمیدی از آغاز ندار
می به هرحال واز ندار که پر بالمی 
می به هرحال ما جرأت ابراز ندار

یز خیالمی که لبر گفتمی و شنیدند 
یِز خیاالِت به  هر شکل حمالمی لبر

چون جنگل افتاده به دستان شغالمی
یق زده ی یب  پر و بالمی کفتر قر چون  

پائیز، مسلط شده بر فصل هبارش
کس شده باشد به نگاه تو دچارش هر 

یا بسپارش بردار دمل را و به در
صیاد به  جز مرگ چه دارد به شکارش؟!

کند از عشق؟ که رهامی  جز مرگ  چه داری 
کند از مرگ؟ که صدامی  جز عشق چه داری 
کند از عشق؟ که عطامی  جز مرگ  چه داری 

کند از مرگ؟ که ادامی  جز عشق چه داری 

وت! ین دو ابر بردار مرا از سر نفر
وت کافر نتوان بود به آینی دو ابر

وت معتاد و مخار است به مورفنی دو ابر
وت سگ گربه ی خوابیده به پاینی دو ابر

ونش گربه ست و سگی هار، در چشمان تو 
ُکن فیکونش اجیاِد جهان آمده از 

ونش؟ و به فز کند با عطش ر عاشق چه 
ونش که آورده ای از غار، بر جغدی ست 

با دهلره رد می شوم از چشم سیاهت
گاه به گاهت گذِر  شاید برسم تا 

افتاده دمل شکل متنا سر راهت
گرگند نگهبان نگاهت ه ی 

ّ
گل صد 

آواِز قشنگی ست دهل، می زمن از دور
ل می زمن از دور

ُ
گ گیسوی تو  در خرمن 

تا رد شوی از من، به تو پل می زمن از دور
از ترس مترسک به تو زل می زمن از دور

در چشم من از هرچه فرشته ست، سری تو!
گِن شب در سفری تو که چون وا افسوس 

گذری تو یل در  کم و چون ابر، و من خا
که نزدیک تری، دورتری تو هر بار 
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که تو خورشید مباین من ماه شدم تا 
که نکردمی وب است طلوعی  تعبیر غر

گرم است و نشستمی مگر سایه بیاید
که نکردمی وعی  پایان بدی داشت شر

عیل هبمین



/58/

گذشته را دارد مهه ی حلظه های امسامل  رنگ سال 
 سیصد و شصت و پنج حسرت را مهچنان می کشم به دنبامل

کن، من به فنجان تو منی گنجم  قهوه ات را بنوش و باور 
که به تکرار می کشد فامل  دیده ام در جهان منا چشمی 

 یك نفر از غبار می آید، مژد ه ی تاز ه ی تو تکراری ست
 یك نفر از غبار آمد و زد زخم های مهیشه بر بامل

وزی نگفتین دارم  باز در مجع تاز ه ی اضداد حال و ر
 هم منی دامن از چه می خندم، هم منی  دامن از چه می نامل!

 راسیت در هوای شرجی هم دیدن دوستان متاشایی ست
که خوشحامل می جز این  ییب قسم منی دامن چه بگو  به غر

که غرقشان شده ام  دوستاین عمیق آمده اند چهره هایی 
کامل کمالشان،  که هنوز من به باغ   میوه های رسیده ای 

 آه! چندی ست شعرهامی را جز برا ی خودم منی خوامن
 شاید از بس صدایشان زد ه ام، دوست دارند دوستان المل

حممدعیل هبمین
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شرمم از اشتباه آویزان
یک تباه از تباه آویزان
شده ام مثل ماه آویزان
از شِب توی راه آویزان

وطمن مادری ست عصیان زا
رمِحی از هبار و آبان زا

کشور چشم های باران زا
کشوری از سپاه آویزان

کشور دین و شعر و جادو را
می کشم از تظاهرش بو را

که به هر اشک ظهر عاشورا
خنده ی قاه قاه آویزان

و تو ای اشتباه بدتر من!
کمتر من! یادی برای  که ز

وی باور من چشم بسیت به ر
مِن از هر نگاه آویزان

ویج خواهش از بدنت مِن تر
مِن بیمار مبتال شدنت

وطه خواه و عطر تنت مِن مشر
خوِن از دست شاه آویزان

وع ازل ین شر ابدیت تر
زهر حملول در تبار عسل

ممن آبسنت از غمت... و غزل
از مِن پا به ماه آویزان

شده ام منفجر در ارتش من
به خودم خورده است ترکش من

تن تو مادیان و خواهش من
کاه آویزان از مُسش مثل 

بعد من چیست سرنوشت لبت؟
ن شده سرشت لبت نخ و سوز

آتش دوزِخ هبشت لبت
گناه آویزان چون ثواب از 

رامتنی بیدارس
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 ای ُشرُشِر طالیِی موهات، رقص آب
 ای نور ماِه چهره ی تو مثل آفتاب

 با من خبوان و نغمه ی من را ترانه شو
 با من خبوان! تو ای دو لبت َسکِت یب جواب

وم ز  رقیص چننی میانه ی دستانت آر
ق خواب  رقیص چننی میانه ی آغوِش غر

 سوزانده ای مرا و رهامی منوده ای
کباب رهات، چون   سوزانده شد دمل به شر

 ای قهوه ی دو چشم تو چون قهوه های ترک
گالب  ای عطر هر تنفس تو مُخری از 

 من در خیال و خواِب شمب عابد توام
کین به دوتا بوسه ی شراب کافرم  تا 

ای ُشرُشِر طالیی موهات رقص آب...

حممدمهدی بیک یزدی
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ِچت می زمن در خنده ات دلبستگی را
گیِس خیست، خستگی را گم می شوم در 

گیج بودن، مرده بودن در مست بودن، 
در خواب رفنت بعِد مشیت... خورده بودن

که خواهد خورد این دنیای بد را خوایب 
این خانه را، این شهر را، فردای بد را

که یب شک خواهد آمد فردای غمگیین 
تو شاه بایش... تا ابد تک خواهد آمد!

که سگ ها مست هستند فردای غمگیین 
گرگ ها، مهدست هستند زنگوله ها، با 

کرد چوپان، بّره ها را ]تسلمی خواهد 
لب می زند جنگل صدای اّره ها را[

که آغوشت، دوا نیست فردای غمگیین 
خوابیدنت، بوسیدنت... ُجرمی جهاین ست

کردم شب به شب بوسیدنت را من جرم 
در خواب هامی، حلظه های دیدنت را

◾

یدند من خواب دیدم، شیرها را سر بر
یدند وانه ها را می در کفتارها، پر

گربه ها با موش ها مهخواب بودند یا 
باور بکن شب تاب ها هم، خواب بودند

ون نیامد کردم، هیچ کس بیر یه  گر هی 
ون نیامد یادرس بیر از هیچ جا فر

کردمی یه  گر در چهره هامان لب نبود و... 
کردمی یه  گر کیس جز شب نبود و...  آجنا 

◾

سیگاِر بدبوی مرا باور نداری
وی مرا باور نداری مسیت و آن ر

باور نداری زندگی آن قدر تلخ است
پیِک مرا سر می کیش: این زهر تلخ است

کن تلخ است عشقم زهرماری، باورم 
کن فردا مرا دیگر نداری... باورم 

مسعود بیگی
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از اتفاق، هیچ منی افمت
که پا بشود من را   در جاری ای 

کوچه مجع می شومم از تو از 
در هیچ سوتر از تو نرفنت را

که پدر ساال ↓ پاییز می شوم 
ری بشکند سر نشکسنت را

ین خبِر تیترم خواندیدین تر
ن را ین شِب یک ز در دیدین تر
پوشیدمم به دشت تر از باران

که پا شده این تن را با از سری 

در، از ادامه می دهدم باشد
که شایِد یک ماهه یودی  از پر

گاهی لب از سکوت ترک خورده
کوتاِه...  گاهی به یک درازِی 

گرفته جفِت خودش را سگ از من 
وای مجعی و یب راهه در انز

در فرض می شوم، وسط ممکن
کوچِک در حامل یک احتماِل 

باال بیاور از تن من خود را
این شب رسیده است به انزامل
اس ام اِس رها شده از صفحه

در حالِت مهیشه ی ارسامل

 در غزه، سنگ ها و پلخمان ها
در بامیان، شکسنِت صلصامل

باال بیاور از تن من خود را
در پرتگاِه پوچِی انزامل

یک بستر از تو پر شده و در من ↓
کس را خایل ست جای نیسیِت 

ین در خاطراِت خط خطی و خو
تقدمی می شوم دِل واپس را

کس و هر جا ↓ هسمت بدون هیچ 
که یب تو ملّوث را ↓ در بودین 

ته می کیش و می کشمم در ته
در منتیِف بیش مشخص تر ↓

را هرچه وقت در فوران باشم ↓
را هرچه وقت در فوران باشم ↓

را هرچه وقت در فوران باشم...

جرجیس پاریس بان
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.1
قرن ها توی یک خأل بودن
کامی قرن ها اضطراب و نا

بغض سنگین و کهنه ای بودم
کردم ولی به آرامی ↓ یه  گر

گیج می خورد در سرم دائم
ید بسطامی* شعری از بایز

.2
عشق ما پازلی غم انگیز است

کم دارد تکه ای را همیشه 

یبای نیمه وحشی تو »زهره« ز
بغلت می کند... و غم دارد

صبح دی ماه و وقت ویرانی ست
وز بم دارد! قلب من حال و ر

.3
جعبه** را باز می کند دستی

»اتوبوسی به راه می افتد«***

یاد آاااااای آدم ها! توی فر
نامه ای قعر چاه می افتد

که شرح یک جبر است اتفاقی 
به کدامین گناه می افتد؟

.۴
فلسفیدیم هرچه بود و نبود!

چوب خط های مانده بر دیوار
دختری در تناسِخ بعدی

دختری توی چرخه ی تکرار

توی کابوس های خسته ی »مانژ«
 یک نفر جیغ می کشید انگار!

گل فرو رود،  که پای مرد در  یده بود و چنان  * »به صحرا شدم. عشق بار

ید بسطامی پای من در عشق فرو رفت!«. بایز

* منظور جعبه ی پاندورا است.

* سید مهدی موسوی

وین زهره پر
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وزی که نرفیت عاقبت ر از راه هایی 
با دست های خسته ات آورده خواهی شد

یه نکن این اّول بازی ست چون آخر گر
ورده خواهی شد از شوری اشکت منک پر

باور بکن این قصه خوِن تازه می خواهد
کرده خواهی شد کرده ای... یا  باور بکن... یا 

گاز وی قانونت پداِل  پا می فشارد ر
یری از خود و اصراِر خود هسیت گز تو نا

که یک قتل عامِ دسته مجعی گونه هسیت 
مشتاق باال رفنِت آمار خود هسیت

وزهایت را کنج خیابان ر کز می کین 
در آستنِی خیس از اشکت، مار خود هسیت

از ذهِن خود رد می شوی مثل خیایل دور
وی چشمت جای پایت را جا می گذاری ر

که خوابت را نیاشویب آهسته بشکن تا 
وایت را کن تّکه های انز حمکم بغل 

»أقرأ« به اسم شاهرگ، »أقرأ« به اسِم تیغ
که حیت آیه هایت را... پیغمبری هسیت 

یک تیغ دیگر تا تِه این ماجرا بایق ست
کرده که با رگ های تو، هم بستری  تیغی 

این  شهر، حلِن بغض هایت را منی فهمد
کرده که در حّقت فقط نامادری  شهری 

که »خدا ُمرده!« کردی  یه  گر مهراه »نیچه« 
کرده که رسیده داوری  هر ناُخدایی 

باید مبیری چون به غیر از مرِگ تو چیزی
کرد وخیست« را رایض خنواهد  این منِت »ماز

ف«* ایده ی خویب ست چون این طور
ّ
»مرِگ مؤل

کرد این قصه دیگر قهرمان سازی خنواهد 
یب تو منایشنامه پایاین خنواهد داشت

کرد غیرازتو دیگر هیچ کس بازی خنواهد 

وزهاِی بعد، جاِی خایل ات خایل ست از ر
ِق میاِن خود... و جایت را منی فهمی فر

کرد« که »باید باز بازی  با یأس می گویی 
این یک قلم از حرف هایت را منی فهمی

زی یل بدجور می لر داغی... منی فهمی... و
ستوایت را منی فهمی

ُ
سرمای سخِت ا

زبانت مّزه ی خون و شراب است و... یِر ز
توی سرت یک آدم حاضرجواب است و...

پایاِن بیداری به غیر از خواب، خواب است و...
یه می خواهی چه چیزی را بفهماین؟! گر با 

والن بارت« در ادبیات  ف« اّولنی بار توسط »ر
ّ
یه ی »مرِگ مؤل * نظر

ن مطرح شد. پست مدر

بنیامنی پورحسن
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ین در باد  مثل دنباله ی ز
ون حافظه ات  کشیدم در قد 
مثل مه خپش می شد از آغاز

خاطراِت بدون حافظه ات

کجا از خودم فرار شدم؟ تا 
با دو پا از دو رشته کوه بلند

به  زمنی وصل بود پاهامی
چشم هامی به جاده میخ شدند

نتوانسمت از تو دور شوم
سایه ای بودم از ادامه ی تو 

هرچه رفمت به قبل برگشمت
به خنستنی سالِم نامه ی تو

من فقط شکل دیگری بودم 
که توی خون تو بود  از هوایی 

کشتمن می داد  کم کم به  داشت 
که در جنون تو بود  پرتگاهی 

مهربان باش مثل یک  مادر
با من این خسته از چرایی خود

وها کن شبیه دار بغلم 
توی آغوش شیمیایی خود

هیچ کس غیر تو منی داند 
درد و دیوانگی چقدر بد است 

زخم هامی عمیق می دانند
دمشِن خانگی چقدر بد است

کاش می شد به  باد می دادم 
مولکول های خسته ی خود را 

کمی چسب، خوب می کردم  با 
بغض های شکسته ی خود را 

یه بد است گر آه! یب  تو چقدر 
می کشد شیره ی وجودم را

کاشته اند توی بغضم حشیش 
کنند دودم را تا متاشا 

ؤیای نیمه کاره ی تو  مثل ر
یل با درد زنده و خسته ام، و

گوگرد وشن از  یِت ر کبر مثل 
یل با درد به تو وابسته ام، و

کمن  می شود در خودم فرار 
گلوی خودم با دو تا دست بر 

ور شوم مثل یک خاطره مر
وی خودم وبه ر توی آیینه ر

یا تفنگساز پر
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بر صفحه، مهره های سفید، از عاج، از سفیدی ماه
گناه گناه،  بر صفحه، مهره های سیاه، چون شب، چونان 

یک دست می برد به جلو، یک دست می کشد به عقب
این می زند به آن و سپس، یک چند حلظه مکث، نگاه

یر، فرصت برای قلعه و فیل فرصت برای اسب و وز
فرصت برای رفنت به عقب، غیر از پیاده های سپاه

سربازها یکی و دوتا، بر صفحه واژگون و رها
دستان پشت پرده فقط در فکر فتح صفحه ی جاه

یر شدن، در خانه ای اسیر شدن، در حسرت وز
یر شدن، تهنا صدای خاسته: »آه!« در پای قلعه ز

یرهای علیل سرباز و اسب و قلعه و فیل، حیت وز
می به حذف، ما مهره های هر دو جناح! حمکوم می شو

بازی به نفع ما و مشا، هرگز منی شود به خدا!
از جنگ چیست مانده به جا؟ شاه سپید و شاه سیاه!

مصطیف توفییق
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یان  نا، عطار، حافظ... و استاد شجر با احترام به سعدی، موال

شبیه دیواری پشِت هر دِر بازم
غازم 

ٓ
 به انهتای خودم می رسم از ا

به قدِر باطل این دور، خستگی دارم
وارم 

ٓ
گیج می خورم از سر به مست ا که 

گفت وگوی ختت از خواب کرده مرا  جواب 
خراب مانده ام از این خیاِل خانه خراب 

خراب مانده ام از این دو  چشم باز و... باز
واز 

ٓ
کنِج سرم سوِز دشیِت ا چپیده 

 
]عشق در دل ماند و یار از دست رفت

کار از دست رفت[ که  دوستان دسیت 

وی دیواری  و به ر شبیه پنجره ای ر
واری 

ٓ
خرابه های دیل در میان ا

جهان فشرده شده الی صفر و یک هایت
گم شده در چینش الف بایت  و عشق 

فتاب درگیری 
ٓ
وزی و با ا سواِر ر

از این پیاده ی شب، انتقام می گیری 

وازی گرچه اوج نشیین به فکر پر ا
اسیِر دل شدگاین و دل منی بازی 

 
]گر ز حال دل خبر داری بگو

ور نشاین خمتصر داری بگو
کوی دوست یل تا  مرگ را دامن و

گر نزدیک تر داری بگو[ راه ا

َتَرک ترک شده دنیای بمی  و اّمیدم
یدم  که توانسمت از تو بار به هرکجا 

به پاِی سوِز زمستایِن سرانگشمت
ُکشمت  تیش مهه ی خاطرات را 

ٓ
به ا

کستر یِر خا تش به ز
ٓ
کشتین؟ تِن ا چه 

که نعش خاطره مانده ست در َسَرم یک سر 

ود می پیچد صدا در این تِن ویرانه ز
به خانه با یادت دوِد عود می پیچد 

 
تش عشِق تو  در جان خوش تر است

ٓ
]ا

تش افشان خوش تر است[
ٓ
جان ز عشقت ا
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گرفته خوشبخیت را به ُمشت تقدیرم
گل یا پوِچ عشق درگیرم  به بازِی 

جر هبشت را چیدمی
ٓ
جرْ  ا

ٓ
من و تو ا

که ویراین را بلند خندیدمی؟   چه شد 
 

کار است خِر 
ٓ
برای خانه مهنی حال، ا

نه در، نه پنجره ای... هرچه هست، دیوار است 

ید
ٓ
که سوز می ا کویرم...  شب و سکوت و  

ید 
ٓ
هنوز حّس امید از هنوز می ا

 
که  گوید؟ که دارد با  ]دمُل دردی 

که جوید؟ گنه خودکرده تاوان از 
یغا نیست هم دردی موافق در

که بر خبت بُدم خوش خوش مبوید[

یلم کش داری در اواخر ِر سکوت 
به هرچه غیِر وجودت هنوز یب میلم 

قطار رفته و  در ایستگاِه تهنایی
یی 

ٓ
یل منی ا که بیایی... و نشسته ام 

ین نفِس برگ های پاییزم خر
ٓ
من ا

کهنه برخیزم  بنا ندارم از این خواِب 

وم با باد کنار هسیِت خود راه می ر
به یاِد اّیامم داد می زند استاد:  

 
]جهان پیر است و یب بنیاد

یاد از این فرهاد کش فر
کرد افسون و  نیرنگش که 

یمن[ ملول از جان شیر

فردین توسلیان
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ن نیاور! بازگشت تو خوب است، اما دیگر امسی از آن ز
یق ندارد، بعد از این امسی اصاًل نیاور! ین بود فر هر ز

گرچه خورشید یب آمسامن، می توامن درخشان مبامن
وشن نیاور! وِز ر هی نگو اسم معشوقه ات را! ماه در ر

من فقط دوستت دارم و بس؛ خواهیش هم ندارم جز اینکه:
گوشه ی حرمت من نیاور! ماجراهای یب قیدی ات را، 

 شنیدی:
ً
که حتما که دیدی و چیدی، شک ندارم  گل  این مهه 

له، سوسن نیاور! می فقط ماندگار است؛ بیخودی ال عطر مر

یزت، قایِت من! -گرچه با دست های عز یوسف یب مال
 دمل! تن نیاور!

ً
کردی- من متاما قفل آغوش را باز 

می جعفری آذرماین مر
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از دویدم/ دویدنت از با*
از رسیدم/ رسیدنت تا شد
پاِی  سر تا دویدنت از من

می رسم تا بگیرمت در خود

این »چه« را این »چگونه« را، این »چون!«
این چه می دامنم/ منی دامن!
گفنت با تو از عشق تا سخن 
با تو از می رسد به لب جامن

می؟ ای چه می دامنت چه می گو
هوش من از به در شدن تا تو

گیج و منگم از الکل گمم  تا 
ممکن احلال می شوم با تو

از به آغوش می کشم شب را
از به انکار می رسم این بار

در بیان می/ منی رسد با حنو
»دوستت دارمم« به صد تکرار

میت چه می دامن؟ ای چه می گو
گفنت تا بباید تو را به از 

از به آغوش می کشم خود را
از به در می کشم تو را از من

می مچم چم مچک تو را چم چم
می مچامن، مچیدمن، چم چم

ای برقصا دفیدمن دف را
»دف ددف دف ددف ددف!« من من

گفتگو آمد مر تو را تا به 
گفتنت از من از زبان از به 

گفتار در منی گنجد از به 
گفنت از تو را از به عاشیق 

گفنت؟ از چنان این چننی سخن 
از به معشوِق جان به آغشته**

از هبار مین مین/ در من
وی داممن ِهشته از سرت ر

از هِبل تا بگیرمت بر لب
جاِن بر لب رسیده ام را تا

سر بکوبامنم به دیوارت
یده را تا هااا... یک نفس یک بر

از به باال شدن به سرشاخه
خوشه های رسیده را چیدن

ینه از دو چشمت، مرا دو سبز
جنگلم باش از تو را دیدن
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با دو بال از پرندگی پر شد
جنگلت آشیانه ای از من

کاش آمد از به مهسایه کاش 
کشتگاه مرا به خشکیدن

وزهای باراین! قاصد ر
وگ!*** از تو، از رسیدن هات دار

چون دِل یار یار یاران را
یدن هات از تو بر شاخه ها پر

ویت از مرا بردن سر به باز
خواِب نوشینمم به سر بردن

ؤیای سبز دچلسیب ست! این چه ر
می رسد دست و بوسه ات تا من

گفتگو آمد کویرت به  از 
کشیده می شد بر پوستت تا 

یده ی شب پر مُلبر شب پر
شب رسیده ست، یک شب دیگر

ؤیایی * »از تو سخن از به آرمی« یداهلل ر

 ** »معشوق جان به هبار آغشته ی مین« رضا براهین

وگ. نیما یوشیج مسیه جالیل*** دار
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کوتاه است که   تو آن ماِه بلندی و من این دسیت 
میّسر نیست وصِل ما، سالِح سرِد من آه  است

 به دسِت باد می دادم خودم را سال ها، شاید
کاه  است بیامی پیِش تو، اما نشد، حاال تمن 

 منی دامن چرا می بینمت با این مهه دوری؟!
کهکشان راه  است وِن چشمی اما فاصله یک  در

 تو در شب های من تهنا امیِد زندگی خبیش
به چشمامن قسم! تصویِر تو تضمنِی این چاه  است

کایف ست گر ُمردم، مزارم را فقط آیینه ای   ا
کشته ی ماه  است که هرکس دید قبرم را بگوید 

رضا مجشیدی
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»شک«

یک هفته نیش زمخه و یک هفته نوش زخم
عادات ماهیانه ی دنیای لعنیت ست

حمصور بار خوب و مثرهای تازه نیست
که یب گزند از هرگونه آفیت ست باغی 

چشمان تنگ حمتسب و وهم بنگ، در
کمی یب کفاییت ست کمبود، به توان 

که ضربدر حسادت و مهنای درد شعر
کینه های شترهای پاپیت ست! کوهان 

ن کوِه ِسه کینه های شترهای پنبه ز
کوتوله ها در صحِن جملس علین 

با قطر مضحک یِنِ ساندیس دولیت
بستند افترای حنییف به لوله ها

اینجا به جای نان و پنیر مهیشگی
کوله ها از مبب پر شده  ست دبستاِن 
اینجا زمان جنگ فراموش می کنند

گلوله ها یِن برادرشان را  هم خو

گنده تر از دهن! دنیای برگ خوردن 
با ژست های شاعرِی دودکردین!

کتاب کباب به دزدیدن  از خواب تا 
مجه های براهین! وی منت تر از ر

کشیدِن ون  کاله مسخره بیر از یک 
یک جفت چبه ِسرِتق خرگوش مردین

ُکِت مارک  دار، در ون  شاعر شدن در
وازی دستمال گردین! ژ دنیای بور

یه ی غمگنی واژه ها گر شک می کمن به 
شک می کمن به بغض غزل های سنیت

به ُثلب نطفه ی َحَضرات رقیب ُکش
اسطوره های این ادبّیات نکبیت

شک می کمن به جاده ی چالوس و راه قم
وب دولیت! به راسیت و مسیِت مشر

ود! شک می کمن به آن که به »یغما« منی ر
شک می کمن به رابطه های حکومیت

کالم تو شاعر شدند و حال که از  آنان 
دامان شاعرِی تو را انگ می زنند
وغشان با این مزخرفات سراپا در

که را رنگ می زنند؟ در ومهشان جهاِن 

در خشت خام، آینه بودی برایشان
با نّیت شکسنت تو سنگ می زنند

گهان این سفلگان هنوز هم ای دوست! »نا
با تلفن تو« به زنشان زنگ می زنند

محید چشم آور
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گهانش را ویانده در من بذرهای نا ر
یگرانش را کند هم صحنه، هم باز تا نو 

گوشت و خومن نوشته داستانش را با 
گرفته امتحانش را از استخوان هامی 

ن بودن! یر ز ساییدن سخت مفاصل ز
ن بودن یبایی ساینده ی تصویر ز ز

ن بودن! جز درد چیزی نیست در تقدیر ز
کیس باید جهانش را من خسته ام، اما 

مدیون خلته خلته های بطن من باشد!
ن برای نو شدن باشد تا تکه های ز

تا نسل نو مرهون ابعاد لگن باشد، 
می سنجد او ظرفیت زایندگانش را

کف تابه گنجایش غم های عامل در 
با هرم داغ داغ... با َتّف و َتف تابه

کف تابه با عشق می انداخت در جوش و 
گرم مهربانش را مادر مهیشه قلب 

بشقاب ها را چیده در انبوه دلتنگی
مانده هزاران سال در او نوح دلتنگی

کوه دلتنگی وی  کشتیش هم خشکیده ر
وا می کند از بند رخیت بادبانش را

گم می شود در های و هوی شسنت و ُرفنت
کیس خفنت! کیس و با  گم می شود در یب 

گفنت! کی؟ چگونه؟ تا چه حد؟  گم می شود در 
گم می کند هی دست و پایش را ... زبانش را

کیسمت؟ درگاه قدس دست ساییده من 
یا موطن ایران ویران مغول دیده؟

- خاموش! این جرم مونث خوب زاییده
تا حد ارضای خدا، پیغمبرانش را

ای پوست مهتایب بکر نبوسیده!
یت های پالسیده! ای خشکی لب! صور

اّمید یعین مرگ! چون این عشق پوسیده
[ دلبرانش را

ً
وزی ]/قطعا تغییر خواهد داد ر

ینب چوقادی ز
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 ماه از سر ماهور عثماین
کوه می ساید به پیشاین  با 

کوهستان کوِل   در ختتگاِه 
 مهتاب می آید به مهماین

 یک صف سپیداران، خوشامدگو
گرم نگهباین  افراسیت 

 اجنیر دارد میز می چیند
وازه ست و دژباین  راش است و در

 آب خنک، خون دل چشمه ست
 شد پای مهمان، باز قرباین

 گرگ آمد و آواز شب را خواند
 رقصید آهوی هلستاین

وباه، شیخ هتنیت گو شد  ر
 سّید فالن الدوله ی ثاین

و برداشت ک عاقبت از مخره ر  تا
 سلطان سایق خانه ی خاین

 خوِن دل دوشیزگانش را
خیت جماین  در جاِم جان ها ر

کردند  حمض شگون، تهیو هوا 
 آزادِی احزاِب حیواین

 َکل ها به شاخاشاخ در بازی
 قدیسه ی ُبز در سخنراین

 جفیت صدف هنگفت و درهم پیچ
زاین وی سِر هر قوچ ار  ر

ک و ُخِل طوفان دیشب را  خا
 می شوید از میش ابر باراین

زاد ِو سبِز مادر  پیرانه سر
کهیاین  سرفتنه ی عرفان 

 که با مهنی یک ال قبا عمری ست
کرده چوپاین ه ها را 

ّ
گل  این 

 سنجاب شنگ و هنِگ پیشاهنگ
کاین ِز بلوطش معدن   در
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یاچه ُسر می خورد وی یخ در  ر
رد ایراین ن ز گوز  پای 

 آه از هنادش برمنی آمد
 اما پلنگ ماه پیشاین

کیس خواهد توانش دید؟  دیگر 
 آه ای مها، آیا تو می داین؟

◾

یر سقف ابر  ماه آمده تا ز
 بر توسن باد زمستاین

کلیل می پاشید  گه گاه برف ا
یاین  سرداده باد آوای سر

کوه  تاِج بلوِر یخ، به سر، بر 
کوه است زنداین  »تش« در دل 

 چخماخ می زد آذرخش و داشت
کینه جنباین  با ظلمت شب، 

 زهِر منک سود پلنگسیت
 سور شب و بزم شبستاین

 سرمای آتش سوز آرارات
زاین  از زخم تیغ هتمت ار

 شب چهره ها را می کند پهنان
 دل، زخم ها را آسیاباین

کوه می شد ماه کام   شاید به 
 در پرده خواین های پایاین

خیت که می داند چه خواهد ر  اما 
 فرجام در جام هوس راین

کوه  گیرم قلندر شد پلنگ ای 
 در موسم شب های طوالین …

◾ 

کوه  باری مبارک بادت امشب 
 خوش بگذرد ای ماه، مهماین

◾ 

ود کوِه سر بر آمسان، بدر  ای 
کهیاین  ای پلکاِن راه 



/78/

 در سینه ات آتشفشان درد
اشک از نگاه چشمه می راین

 صدها پلنگت هست در دهلیز
 بر برج هایت در نگهباین

وی شیِب راِه برگشمت  من ر
کوه عثماین  بر جای باش ای 

◾ 

 می افمت از ماهور سوی دشت
 سر می کشم ودکای لیواین

 در شهر می افتد قدم هامی
 در من هوای سینه، باراین

 خیره به مردی یب وطن، مردم
 با آن سبیل دسته قیطاین

گرم سگ مسیت  قسطنطنیه 
 من در یپ سگ پرسه درماین

 تن دفتری از زخم های پیر
و به ویراین  ارگ سترگم ر

 با سورسوز باد می رقصم
و رم و با بای یوناین و ز ز

 صد دفتر از اندیشه ام در فکر
 زندان به زندان دیده زنداین

کتایب ناب  کت بسته در دسمت 
 تا مکتب خود را شوم باین

 قند قصیده بر لمب جاری
 دسمت در عصیان قلم راین

 شعرم عقیق شب چراغ ناب
 خاِر دو چشِم دیِو ناداین

گر پوشید وم ا وز چشم از ر  امر
 فردام می بندد به پیشاین

ک خون آلود کی دوباره خا  تا 
مهچون مین بار آورد، یا ین؟

حممدرضا حاج رسمت بگلو



/79/



/80/

یل ست پر از پرسش این شهر، جدو
پرسیده از متام نبایدها

که منی آید! وز هبتری  از ر
پرسیده از ادامه ی شب... اما

کنج اتاقش، بعد کم نشسته  حا
انگار خانه خانه ی جدول را ↓

تش-  سؤاال
ّ

کل -یب اعتنا به 
کرده! با »خون« و »اشک« و »فاجعه« حل 

گفته که خواست دلش،  هر چیز را 
کرده! گفته بوده، عمل  به آچنه 

◾

پل ها شکسته اند و فقط دیوار
کرده این شهر را دوباره بغل 

که خسته است از این بیداد شهری 
از چشم هاش فاجعه می بارد
اغلب سکوت می کند اما باز

گلو دارد یاد تازه توی  فر

مست است این زمانه ی خون آشام
که بوییده گرم و تازه  از خون 

وی خواِب غنچه ی آزادی ست بر ر
وییده که ر دیوارهای تازه 

ک، ای جوانه ی آزادی! این خا
در حسرِت هبار تو می پوسد

گِل امید ندارد برگ دیگر 
دارد در انتظار تو می پوسد

◾

جاری ست خون حل شده در جدول
یاد بغیض میان شعله ی هر فر

گونه ی عابرها... وی  اشکی به ر
- »این داغ از چه بر دل من افتاد؟«

که می پرسد این شهر مادری ست 
کیس جواب خنواهد داد اما 

به هیچ کس... نه! هیچ امیدی نیست
کار منی آید اّمید هم به 

کودکی ست پر از پرسش این شهر، 
کنار منی آید با »اشک« و »خون« 

- »دیگر جوانه سبز خنواهد شد؟
در شهر ما هبار منی آید؟«

مژگان حاجی زادگان
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که غصه های جدایی، شود فراموشم
سفر متام شد و آمدی در آغوشم

شب جدایی مان رفت و خاطرم مجع است
یشان شده ست بر دوشم که موی توست پر

که چشم مخار سایق هست چه جای باده 
فقط پیاله ای از آن نگاه می نوشم

هراِس سوز زمستان و سردی دی نیست
گرمی آغوش توست تن پوشم که  مرا 

برای اینکه زلیخا بسوزد از غیرت
وشم هزار یوسف مصری به موت بفر

به سربلندی از این راه هیچ شّکم نیست
عبور از آتش عشق تو را سیاووشم

که جای اذان از آن اول گواه  خدا 
گوشم حدیث عشق تو را خوانده اند در 

حسنی حاجی هامشی



/82/

ود...« کستری در چند اپیز ن خا »یک ز

شکست یعین پایان شعرهایت را
کردن کنار پنجره در دست باد ول 

گرفنت تصممی شکست یعین بعد از 
کردن! برای خودکیش ات، باز دل به دل 

شکست یعین بر سنگ قبر زندگی ات
کردن وب را به دم صبح متصل  غر

ن دو چشم مصمم میان مههمه ها و ز
وی چند تا دیوار... نگاه قفل شده ر

ن صدای تپش توی استرس هایش و ز
وزمشار کردن از این سال های ر فرار 

گن، پشت احننای تونل ن صدای وا و ز
صدای خرد شدن الی چرخ های قطار

یِت منت صدای منیش صحنه، حواس پر
یر صدای مههمه پشت صدای یک آژ
کشته تو را که مدام  صدای اسلحه ای 
وی حالت تک تیر! میان هر دیالوگ ر

یدن از وسط نقش ها به فردیتت پر
کت، یک لوکیشن دلگیر کال دوباره یک 

به سایه ها مهه ی عمر متصل بودن
که... کردن خود توی چند خاطره  خالصه 

ز صدای حل شده ی جیغ، در شیب یب مر
که... کابوس و ترس و دهلره  ین شبیه به  ز

دویدن از سر یک برج چندصد طبقه
که... سقوط آزاد از راه چند پنجره 

ین خالصه شده، توی ُبعد جنسییت ز
ین بغل شده در دست های بیگانه ز

که هی وسط فکرهای خط خطی اش ین  ز
فشار داده سرش را شبیه دیوانه!

ین شکسته شده در فشارهای دو دست ز
وی آشپزخانه! سراب دودکیش ر

رسیده ای به ته مایعات توی سرنگ
وف عنی... و شنی کنده شده از حر به قاف 

یکی رسیده ای به افق های پشت تار
به یک تناقض رفلکس، در شیب سنگنی

گیج خواب آور به یک جهان غم انگیز و 
به زندگی وسط قرص های الرگاردین
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کف، از دهان زندگی است هوا، تشنج و 
ن میان خواب عمیق پس از نفس نفِس ز
که... وز خویب  هوا، پیل ست شکسته به ر

شکست تازه تری بوده است بعد از تیغ!
ز است هوا سرنگ پر از خلسه های یب مر

یق! ر ین تز برای حلظه ی پایان آخر

یپتیلنی هایت تومهی شده ای از تر
یزد ود شب به دل آفتاب می ر که ر

گیتارت صدای خودکیِش سمی های 
یزد شناور است و به رگ های خواب می ر

یمت تند تشویش است مدام توی سرت ر
یزد یان مذاب می ر وی یک جر که ر

کیس؟ ن شدی بنوییس به خاطر چه  که ز
یه منتشر بشود گر که شعرهای تو با 

کرکره ها که یک طناب شوی پشت پرده 
گردن شب دست هات ِسر بشود که دور 
که زندگیت پر از مبب های ساعیت است

که پنج ثانیه مانده ست منفجر بشود

وزی که در سکانس غم انگیز شاد هر ر
کین یه  گر کات،  پس از شنیدن فرمان 

گیج چندشخصییت دچار فردیت 
کین یه  گر خبندی و وسط خنده هات، 

و بایش منای بسته ی یک فرد خنده ر
کین یه  گر نگ شات،  و توی زاویه ی ال

که حاال دو پلک باز شده دو پلک بسته 
وب خیره شوی که در یک غر دو چشم خسته 

کافه دو تا غزل وسط چای سرد و یک 
که به آن میخکوب خیره شوی دو استکان 

کنار پنجره و وزها بنشیین  که ر
وز خوب خیره شوی به برنگشنت یک ر

شکست، اسپری قرمزی ست بر دیوار...
کلیشه می پاشد یئ بر  که دست نامر
ن توی ذهن آینه است ییِش ز وان پر ر

گذشته به مست مهیشه می پاشد که از 
ین فکر است ین توی آخر شکست، مغز ز

گلوله به شیشه می پاشد که با صدای 

ابوالفضل حبییب 
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یک مشت قرص حل شده در آمب
کابوس زندگی وسط خوامب

ود اعصامب ک می ر دارد به فا
از خّش و خّش رفتگری خسته

گره خورده از اضطراب بغض 
ین مرده از چشم های خیس ز
که مرا برده از فکر خودکیش، 
دنیام باز شد به دری بسته

وزهای تیره، عقب رفمت از ر
از شب درآمدم... و به شب رفمت
دنبال عشق و بوسه و لب رفمت

اما مهیشه مرگ، مرا بوسید

احساس های واقعی من بود
ن بود آرامش نداشته ی ز

کردن بود با زندگی، جمادله 
که بنی خواب شمب پوسید چیزی 

دیبا حجازی
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»دهه ی شصت«

این شعر دیگر در رثای هیچ کس نیست!
این مرثیه باشد برای یک تولد

کشت ون  که من را از در میالد اندوهی 
در پشت تصویری شبیه صورت خود

گذشت پنج سال از مرگ یک نسل بعد از 
که »من« بود یو جیغ نوزادی  حاال غر

که متام حلظه هامی در هراس از من 
تردید آیا و چرای من شدن بود

در قرن پر تردید بنی اشک و لبخند
در سال های جنگ و مبباران و صّدام
وِز حضورم مبب می خورد هر ماه و هر ر

مهپای خرمشهر و خوزستان و ایالم

یز و گر یر قرمز در  وز از آژ هر ر
شب در هراس از هجرت خورشید می سوخت

گذشته درد نامیرای ما بود ری 
ٓ
ا

کیس چشمی به فردایی منی دوخت دیگر 

کرکیس پیر در سایه های بال های 
یک مرتع سرسبز ذّره ذّره می مرد
کوچکم را چنگال تردیدی یقنی 

با خود به پشت قله های دور می برد

ین خنل بلند زنده بودم من آخر
ین در خنل گاه قتل عام قصرشیر

من »نوِن« منحوس خنست ناامیدی 
من »نوِن« پایان و پسنی پوچ آمنی

که لوده ای 
ٓ
ک به خون ا من زاده ی خا

یخ چندین قوم در افسانه اش بود تار
که کرمانشاه بودم، خسته ای  ک  من خا

سنگییِن یک بیستون بر شانه اش بود

یب ماد بودم ک غر من زاده ی خا
وش کور من حسرت آینده ی میراث 

ک شهربانو در بند، اشک دردنا
در شعله ها، لبخند غم بار سیاُوش

وزان تش فر
ٓ
فواره های نفت در ا

کشور پرنفت بودم من زاده ی یک 
مدن ها یب گمان خیری ندیدم

ٓ
از ا

وزی رفت، بودم که ر ن کس 
ٓ
در حسرت ا

ین خنل بلند زنده بودم من آخر
در قتلگاه خنل های خشک یب سر

ودار قحط سال جنگ و آوار گیر در 
ک و نابرابر در یک نبرد دردنا
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دنیا نبرد ناجوامنردانه ای بود
نه یک نبرد منطبق بر نظم و یکسان

کی مستند بود مثل درام دردنا
گرگ و میش بود و فیل و  فنجان  بازِی 

کرد گود نبردی بود دنیا و ومل 
که قدر بود ییف  گود حر گاه در   نا

یف من جهاین تلخ بود و ری حر
ٓ
ا

ور خنستنی، ضربه از من بیشتر بود ز

گود را زادن به من زد مشت خنست 
جغرافیای رنج، مشت بعدی اش را
با مشت سوم به بلوغی بد رسیدم

در انتظار مشت های بعد دنیا

من خودکیِش مجعِی نسل هننگان
جامانده از یک نسل بافرهنگ بودم

یب دغدغه، یب خانه، یب آینده ای شوم
وارگان جنگ بودم

ٓ
زندی از ا فر

ن نامداری برنیامد
ٓ
که از ا نسیل 

هم نسل میلیون ها سؤال یب جواب و...
هم نسل صدها ادعا بر بالیش نرم

کابویس به استغنای خواب و ↓ تعبیر 

کابوس دیگر را چشیدن بیداری و 
وغ و طعنه دیدن کیس حرف و در از هر 

در زنده باد و مرده باِد رنج مردم
کوس رسوایی دمیدن شاعر شدن، بر 

وح من سرسخت باشد شاعر شدم تا ر
در بنی مرگ و زندگی خوشبخت باشد

اما حقیقت در میان راه نگذاشت
خر بازی خیامل ختت باشد

ٓ
از ا

غاز قصه جنگ بود آوارگی بود
ٓ
ا

در نیمه راه اندوه استیصال و عصیان
که نمی دیگرم را من زنده می مامن 

کمن در سوگ این لبخند یب جان پیدا 

من با هزار اندوه نسلم دوست بودم
پر شد به اندوه که پر گل سرخی  سیصد 

دم نو زاده اما شصت ساله
ٓ
یک ا

بنی هزار و سیصد و شصت  و سه اندوه

مسان رفت
ٓ
وازه ی اندوه من تا ا

ٓ
ا

چشمان من بر این جهان خسته وا ماند
ک از دنیای اطراف، از اولنی ادرا

مادر برامی چون خدا بود و خدا ماند
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و به مردن تفسیر زادن چیست؟ راهی ر
گور باشم وی  مدم نامی به ر

ٓ
من ا

که به دنیا آمدم، دنیا به من نه! من 
تا بر تنش یک وصله ی ناجور باشم

من هم مراد مار، از خورشید رایض
در تیر تابستان و ترکش های تازی

خرچنگ بر خورشید اقبامل به بازی
غاز قصه ضربدر جمذور پایان

ٓ
ا

حممد حدیدی
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جَماز از تو مین، خیِس خیس دلتنگی
شکست، پشت سِر دود جام یب رنگی

جُماِز از من و از خاطرات من، دیوار
کیس پشت پرده ای سنگی و عطر سرد 

که... کوچه باغی  رِد غم انگیِز  جلیقه ز

که... ِق حومه ی اجایق  ق جر ق جر جر

 تنش از اسید هر جنگی
ّ

کل که سوخت 
یت رنگی! اسید شربت تلخ بصیر

اسید سوزش دردی -مهیشه از یک دوست-
اسید خواهش مردی -خود خود خود اوست-

گس خون به خط یک دیوار و باز طعم 
گیتار کنج یک  ُس ُسل، ُس ُسل، ُد ِر می فای 

به شور ویژه ی مضراب های یک سنتور
و باز، واژه ی پشت خرک... و یک دستور:

کن! و! ببنی! بنشنی! پر بزن! تقال  بر
کن یز جام غمت را دوباره حاشا  بر

کلیسا، صلیب پشت صلیب  -صلیب پشت 
کن- صلیب را ِبِشَکن، باز هم مدارا 

به واژه واژه ی مشکی برقص دنیا را
وز اینجا را وغنی ر برقص رسم در

برقص مشکِی مشکی، برقص مشکِی خون
برقص تا َسِر حد، تا حلد، به رسم جنون

کجای دلت مثل این هوایی نیست ببنی 
بکوب!

که بسازی... تا 
بگو خدایی نیست!

قسم به واژه ی حیرت! بگو دلت  تنگ است
بگو به قافیه هایت خدای ما رنگ است

بگو برای چه ما زنده امی و باز برقص
و بعد پر بزن از این متّدن پرنقص

و بعد، فلسفه ی غرب و بعد، ایده ی نو
وی واژه ِی »تو« و بعد، سلطه ی پایپ به ر

کافه تئاتر کنار  و بعد، قهوه ی تلخی 
گواتر! قرار ساعت نه: ضّدحال درد 

وه آینه داران حزب مارکس، جنون گر
یق و خون به پله های سه شش دار اره بر
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که خمِت به شب  به پله های منا سنگی ای 
گیج و منگی و تب! و بعِد آن شِب... لعنت به 

تویی؟
که در آیینه خیره می خندی؟ تویی 

که خنده های قفس را به ناله می بندی؟

یگر وی صحنه ی پوچ زمنی باز که ر
که نقش یاغی گر ن تهنا،  که نقش یک ز

که بعد قهقهه های بلند مردانه
-و بعد: رّد َشِک اشک های بیگانه-

 
کجای صحنه ی شب؟ کجایی؟  خودت بگو تو 

کدام مسِت عقب؟ کدام مسِت جلو یا 

کجای دلت مثل این هوایی نیست ببنی 
بکوب!

که بسازی... تا 
بگو خدایی نیست!

خودت بگو
به دلت هست ذی مثر بایش؟

مهیشه بنده ی نفیس ستیزه گر بایش؟

یر سلطه ی عطری سیاه جان بکین  به ز
گران بایش؟- -و شاد! از دِم آزادِی 

کن  وال درد خودت را ببنی! متاشا  ز
کن  یز جام غمت را، دوباره حاشا  بر

کی چشمان خود بگو لبیک به عمق پا
بگو حبییب و نفیس... والسالم علیک...

و السالم عیل العشق...، شوق خاموشت 
عوَذ ِمن: مَهه ِدلَتنگی ای به آغوَشت...!

َ
ا

خدای ما نه شبیِه خدایشان سنگی ست
وح ذاتشان رنگی ست نه مثِل چهره ی یب ر

یب پیچک هاست خدای ما ضربان غر
خدای ما نوسان جنیب پیچک هاست

خدای ما سحر رنگ تیره ی تبعید
سکون فاصله های بسیط یک تردید

کار کودک  گل نرگس به دست  خدای ما 
خدای ما تپِش »عشق« در دل شب تار...

خدای ما مهه ی نور های این دنیاست   
بگو به عقربه هایت: خدا، مهنی  حاالست

صبا حسن زاده
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یب هر شعار و مغلطه، حامل مزخرف است
تهنا سالح اعتراضم شعر سردم است

وِز قبل از عادمت شده وز ، چون یک ر هر ر
که آخر من چه دردم است؟ وز می پریس  هر ر

که نه وى زمنی  ین دیوانه بر ر من آخر
قبل از من و بعد از خودم دیوانه ها ُپرند

این عاقالن سربه تو در ازدحام خویش
وى اعصاب می خورند وز و هر شب دار هر ر

که نیست ق آیب هاى خود  که دیگر غر یا  در
وى آب برکه مرگ می کشد ماهی به ر

لب هاى من جاى دو بوسه وقت صبح و شب
ى اشک و تلخی احساس می چشد شور

آه! این قرار آدم و حوا نبوووود، نه
لعنت به سیب سرخ و لعنت به تولدم

وقیت از اول آخرش پاییز می شود...
گاهی تصور می کمن بیگانه از خودم

یک چیز، در دنیا، به جز دستان مادرم
که خسته ام یک عشق ناب را نشامن ده 

که دنیا در سیاهی دود می جود از بس 
یه هامی را به این تکرار بسته ام من ر

وى تکرار یعین با متام خویش می ر
یل یک نقطه ى یب رنگ مهبم است مقصد و

یادى خورده اى اما هنوز هم یعین ز
کم است کهنه ات  مسیت براى دردهاى 

ى مکّدر است وزها در آمسان ابر این ر
ویداد خسته ى تر است باران فقط یک ر

ما عشق ساحل داشتمی و خواب در صدف
یل در موج آخر است یا و آرامش در

کرده است یف من از زندگی تغییر  تعر
که مقّدر است ى  تسلمی خواهم شد به چیز

میاه حسیین فر
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 »تکوین، آقایان!
ما مهیشه آواره امی

گاهی در خود« گاهی در وطن و  گاهی در جهان،    
سید ضیا قامسی

 می نویسد مهیشه از مردن، می نویسد مهیشه از تبعید
کیس مثل اینکه می ترسید  و خودش را زده  به خواب انگار، از 

 بعد انگار صحنه تکراری ست، دیدن مرگ توی یک اتوبوس
کشور و ناموس  بعد باال بیاید و بعدش فحش هایی به 

که تیر می خوردند کلمایت  کثیف در دستش،  کالیش   با 
که شیر می خوردند که چشم می بستند، چبه هایی   مادراین 

که به یک الشخوار می ماند گرفته آن مردی   یقه ات را 
کابل_مزار می ماند  اتوبویس مهیشه در بنی راه 

◾

ین هم برهنه در ختتت  بعد با ترس می پری از خواب... و ز
کرده انگار رخنه در ختتت ین،  مرگ مانند لّکه ی خو

کر بکین که خودت را شبیه سکوت،  یاد می کیش   بعد فر
کفش  هایت را هی سیاه و سیاه تر بکین کس    بعد با وا
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یف سفید در مسکو ین توی بر  بعد هم هی فقط قدم بز
یبه تر مسکو کوچه هایی غر یبه تر از تو،   مردماین غر

 توی مجعییت پر از آدم توی غمگییِن زمنی و زمان
کرد: مبان! که ناله  وزها سرد سرد می گذرند... و صدایی   ر

کشور بعدی ود مست  کله اش داغ است، می ر  شاعر انگار 
یبه تر، از قبل، بعد هم مست دختر بعدی  مردماین غر

 دست می ُبرد سوی پیرهنش... و نفس های تند با شهوت
 بعد هی فحش می دهد به خودش، انتقا)م( مرگ، عشق یا شهوت؟!

 شاعر از هرچه مرد خسته شده، مرد افتاده در سیاهی ها
کارت می خواهد، از متامِی اشتباهی ها که   و پلییس 

ون تهنایی مثل چاقو شوی و خط بکیش  توی غربت، در
توی ذهنت مهیشه در قلبت طرح یک عشق را غلط بکیش

 بعد هی مشت مشت، یک دیوار، انهتایی برای یک تکرار
وزهایت پر از سکوت شود... و تو هم هی فقط فقط بکیش  ر

وی توالیت سنگی وی خلتت، خسته ر وی باز  تیغ را ر
 توی یک رستوراِن در آملان، انهتای متاِم دلتنگی
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 ترس از انهتای هر بن بست، از صدای مهیشه ی ناقوس
کثیف در اتوبوس کالیش   ترس از مرگ یب مهاهنگی با 

 تّکه های شکسته ی دندان، می چیش باز مزه ی خون را
ون، آن غزل مرده های مدفون را  می کشد شاعر از سرش بیر

 آن غزل های از سکوت ُپِر... مرِد در یک اتاق زنداین
یاِد »آی افغاین...« وی پیل بلند شوی توی فر  و به ر

◾

 ته قنداقه خورد در چشمت، می چیش باز مزه ی خون را
گرفته بر دندان، می کیش در سکوت سیفون را  و لبت را 

کابوس  مرگ، حیس عجیب تکراری ست، در نفس های سخت یک 
کثیف در اتوبوس کالیش   مرگ، یک اتفاق غمگنی است با 

وح  مرگ، قایق شکسته ای چویب ست، توی شن های ساحیل یب ر
 مرگ، لبخند یک پناهنده ست، توی آغوش سرد اقیانوس

وانت را گرفته ست باز که   مرگ یک دختر فرانسوی است، 
که منی فهمد او زبانت را گنگ یک هم آغویش   لذت 

کانتینر پر از درد است کانتینر پر از شاعر، مرگ یک   مرگ، یک 
گردش زمستاین، بغض های عجیب یک مرد است  مرگ، یک 
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◾

کش را یپ سا  شاعر از هرچه مرگ خسته شد و پا شد و بست ز
کش را  توی چشمان مرد حس می کرد، نقطه ی وجه اشترا

زندش  شاعر انگار در سوئد جا ماند، خودش و مهسر و دو فر
وی لب هاش تا ابد خشکید بغض های شبیه لبخندش  ر

حممدباقر حسیین
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وزهای رفنت تو خسته از ر
گاهی با خودم حرف می زمن 

با هزاران چرای یب پاسخ
گاهی به تمن تار می تمن 

شاید این قصه ی جدایی ما
از جدایی نسل ها باشد

نسل تو، نسل یب خیایل ها
نسل من، بذر یأس می پاشد

نسل تو، نسل بادبادک ها
وسک ها واز با عر نسل پر

ک بازی ها نسل من، نسل خا
یر شلیک ها و موشک ها ز

نسل تو، نسل عشق سرعت ها
نسل اّمید ها و فرصت ها

نسل من، نسل ایستادن ها
نسل تهنای حاج مهت ها

وغ می گفتند قاصدک ها در
و می ُمرد ز و پشت آر ز آر
فرصت اندک جواین را

گردباد حسرت برد با خودش 

امشب آزادراه مهت را
کردم یب صدا مثل باد، طی 

ساعمت از نفس منی افتاد
که برگردم کردم، نشد  هرچه 

سرنوشت است اینکه در فکرت
گم باشم حلظه های شلوغ، 
اینکه در احتمال خلوت تو 

خبت یک میلیونیوم باشم

ن، وز حال در این اتاق یب ر
در دل حلظه های یب رمحی،

تو صدای مرا منی شنوی
تو زبان مرا منی فهمی

مهایون حسینیان
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هم خانه ی یک آدم افسرده بایش
یک عمر پشت یک نقاب مرده بایش

جایی برای زخم تازه بر تنت نیست
وقیت هزاران بار خنجر خورده بایش

در قلب تو یک آدِم مغلوب باشد
وب باشد تهنایی ات در شیشه ی مشر

هر شب به فکر  قرص خوردن بایش اما
کردن خوب باشد یه  گر تهنا برایت 

وی رگت خشکیده انگار یب حیّس ات ر
زه ای را وقیت نفهمی در تنت سگ لر

کنارت یق می کند هر شب  اصاًل چه فر
زه ای را؟! در رختخواب خود ببیین هر

کثیِف در خیابان از عاشیق های 
از هر قرار فاسد توی زمستان

یه داِر در اتاقم گر از بوسه های 
بیزارم از این میله های پشت زندان

که... کیس  من سال ها توی خیامل با 
می! و و به ر اصاًل تو را هرگز ندیدم ر

حق با تو بوده، عاشقت هرگز نبودم
می! در بوسه ات، در بوسه ام، دنبال او

این جنگ طوالین مرا از پا درآورد
ق با هم خوابه دارد هم خانه بودن فر

که این بازنده هر شب هرگز نفهمیدی 
تا مهره های آخرت را می مشارد

کن می بازی و می بازمت: رد شو ومل 
کن وزها رد... نه... ومل  می خواهم از این ر

بیداری مزمن شدی بنی نفس هام
کن فکری به حال رد شدن از مشکلم 

کن از این زندگی مضحک تری نیست باور 
کیس هر شب خبوامب من در خیامل با 

من خسته ام... سردردهامی پیله بستند
می خواهم از نو بند نافم را بتامب

من خسته ام از مشت هایت، خسته ام من
که مانده هر شب بر دهامن از بالیش 

از یک نقاب بیخودی، اجباری و سخت
از دردهای زمخِی بر استخوامن

کجا باید بکومب؟ سردردهامی را 
دیوارهای حمکم و حمکم تری هست؟

کابوس خوابید؟ باید چگونه بعد یک 
در انهتای زندگی، اصاًل دری هست؟
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تهناتر از پاییز ماندم در زمستان
کهنه باشم وری  دیگر منی خواهم مر

می را بردار و از این خانه رد شو! تقو
که می بیمن رها... باید از این زجری 

هبار حق شناس
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یب تو حمصور در شِب دردم
یب تو از هرچه هست دلسردم

یب تو هم یک زمن... و هم مردم
گمم انگار نیسمت، رفته ام، 

واژه واژه مرا به  یاد بیار
یب هجا، با هجا به  یاد بیار

گرفتارم من به تکرار تو 
تو به تکرار یادها بیمار!

کمن یه  گر چندصد شب دوباره 
وز را به شب ببرم چندصد ر

چند چرخ زمانه چرخیده ست
کجا شود این بار؟! کی  معجزه 

چشم بر آمسان منان دیر است
وب دوباره دلگیر است این غر

گیر است! عشق من پای هر دومان 
بعد از این قصه را به من بسپار

معجزه دست های سبز من است
عشق مهدست سبزه زاِر تن است

تن من نام دیگِر وطن است
وطنت را به بادها نسپار

دست هامی به موی تو نزدیک
اندکی مانده تا سحر بدمد
وز خم شو نزدیک بودمن تا ر

ود دورتر از این دیدار بر

زهای تن تا من رد شو از مر
تو بگو من توام؟ تویی؟ یا من؟

ً
من تو را دوست دارمت حتما

یب غلط، یب غرض... و یب انکار

عشق من قصه را پسندیدی
این مهه حال خوب را دیدی

که در اوج قصه خوابیدی یا 
خواب دیدم منانده ای بیدار

یب تو حمصور در شب دردم
قصه گوی مهیشه شب گردم

کردم چندصد شب تو را صدا 
شِب آخر رسیده ای ناچار

که تعبیرش خواب دیدم، بگو 
وز با تو بیداری است تا خود ر

گم شدم در تو تا شوی پیدا
در شب شعرهای دامنه دار

یق ایلناز حقو
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ن شبیه حرف هایش نیست این ز
یک اضطراِب تلخ مسموم است

از بنی صدها رنگ در هسیت
وی یک بوم است رِدّ سیاهی ر

ن شبیه حرف هایش نیست این ز
در هیچ جزء و سوره و آیه

یه در خنده گر با یک نقاِب 
با رقص هاِی نور در سایه

یل یک آدِم پرحرف معمو
ن شبیه مادرش شاید یک ز
در اضطراِب خنده هایی تلخ

باید بپوسد در خودش!
باید؟!

وی دستانش یک عشق مرده ر
کام در بطنش کودِک نا یک 

می اما از این حوایش بگذر
خط خورده اول آخر متنش

با خّط درد و حّس تهنایی
این چندمنی وحِی فرامویش ست

ن شبیِه دردهایش بود! این ز
این چندمنی احساس خامویش ست؟

شاید دوباره خواب می دیدم
شاید دوباره مرگ اینجا بود
کردند اسم تو را شاید صدا 

که اسِم هر دوی ما بود! امسی 

وشن نبود اول تکلیف من ر
خامن معلم های سردرگم

کم حرف پرتصویر کودِک  یک 
تبعید در پس کوچه هاِی قم!

قد می کشیدم توی تهنایی
کت و مضحک کوچه های سا در 

قد می کشیدم مثل یاغی ها
با ترس هایی مهبم و مهلک

قد می کشیدم تا خودم باشم
قد می کشیدم... عاشقت، ُمردم!

قد می کشیدی پیش چشمامن
من با خودم جنگیدم و بردم!

بردم تو را تا حجله ی عقدت
و تا عشق ز بردم تو را تا آر

بردم تو را با مرگ خوابیدم
و یا عشق! بردی مرا از آبر
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وشن شده حاال تکلیف من ر
زم من یک خیال دور یب مر

چون بادهای سرکش و یاغی
زم من به خوِد »من« عشق می ور

ن شبیه حرف هایش بود این ز
ن دچاِر دردهایش بود این ز

کو؟« ن چرا تهناست؟ مردش  - »این ز
ن رفیق مردهایش بود این ز

- »خامن! مشا؟ امست؟«
منی دامن

- »مهراه داری؟«
با مین؟

- »آری!«
مهراه نه! من منتظر... اما

ه انگاری!
ّ
گل جا مانده ام از 

وی دست های شعر کرده ر غش 
نبضم منی زد، مرگ چندم بود؟

»با مرگ خوابیده ست یب ناموس«
این حرف های تلخ مردم بود

ن شبیه حرف هایش نیست این ز
که در یک مجع تهنا ماند! ن  این ز

کرد: باید برایش اسم پیدا 
که در افسانه ها جا ماند! ن  یک ز

جز یک سیاهی بر دِل این بوم
نقیش بر آن، وقیت نبایش نیست

»من« هسمت و »من« نیسمت، دیگر
یک منت چیزی جز حوایش نیست!

کی نیاز خا
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سخت است خبواهد دلت اما نتواین
سخت است نداین و نداین و نداین 

کین دور شوی باز نگردی هی سعی 
وی مست در و... باز مباین با شک بر

کس کت هر با کت و هر پا با هر نخ هر پا
کین، شعر خبواین«* یه  گر کین،  »هی بغض 

ید با اخم به دیوار خبندی و بگر
یشان تو در اوج جواین بر حال پر

هربار بترسد »خودت« از آینه، از »تو«
هربار »خودت« را به »تو« اما برساین

آن قدر َتَرک را خبوری خسته شوی از...
از خوردن و از خوردن و از سکس دهاین

سخت است خبواهی برسد شعر به آخر
سخت است خبواهد دلت اما نتواین

*سیدتیق سیدی

حممدجواد خان حممدی
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دندان بزمن بر نوک سرخی زبامن
که وطن را نگرامن می  تا هیچ نگو

»شاعر خفه شو! حرف نزن! مصلحت این است!«*
از پسیِت اّیام نگو با دگرامن

 دندان بزمن بر جگِر سوخته از زخم
 تا مشت نکوبند به دندان و لبامن

که من زنده مبامن... و ببیمن سخت است 
که افتاده به جان پسرامن مرگ است 

کوچه ی دیگر نرسم... هیچ توان نیست تا 
که شاید بتوامن دسیت بده ای دوست، 

دندان بزمن بر سر این پنجه ام از درد
تا داد جگرسوز به عامل نرسامن

کامم که بد شّره منوده ست به  زجر است 
که پاشیده به هر سو سخنامن زهر است 

کتف مرا جای منانده ین!  خنجر نز
ین مرد جهامن زخم تر که ُپر وز  امر

گنجینه ی اسرار و بالهای زمیمن
دندان شکمن تا نکند فاش دهامن

از نسل زمان سوخته هسمت به یقیمن
یمن به گمامن من زنده ام و ُمرده تر

*حممد سلماین

نادر ختایی
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با خنده ی زهـردار برمی گردی
با چشم خرابکـار برمی گردی

صدها دل تیرخورده با خود داری
که از شکـار برمی گردی انگــار 

مرتیض خدایگان
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دردمان نان سنگک است و لواش
ون حملولند مغزها هم در

کردمی ما خیابان را متر 
عرض ها هم، برابِر طولند

گرگ ها توی خانه خوابیدند
گرگ ها حّبه های شنگولند

کندمی و نفت خارج رفت! چاه 
کارگرها مهیشه مشغولند!

کارگرها مهیشه مشغولند

کردمی و زندگی سر رفت فکر 
کردمی و خانه از در رفت فکر 
ل امحر« رفت ماه هم از »هال

گاو بود و آخر رفت! »مش حسن« 

کارگرها مهیشه مشغولند

توی یک چاه چاله تر رفتمی
توی سطیل زباله تر رفتمی

در اتایق چماله تر رفتمی
آه بودمی و ناله تر رفتمی

کارگرها مهیشه مشغولند!
کردمی و شانه آوردند یه  گر

یر چانه آوردند دست را ز
نفت را توی خانه آوردند
از جهمّن، جوانه آوردند!

کارگرها مهیشه مشغولند

کردمی فکر یک راه چاره تر 
کردمی قلبمان را اجاره تر 

کردمی انقالیب دوباره تر 
کردمی راه رفتمی و... پاره تر 

کارگرها مهیشه مشغولند

فکرها در هجوم یک چیزند
یر دامن میزند دست ها ز

ماهیان در شرایطی لیزند
یزند ختمشان را به آب می ر

کارگرها مهیشه مشغولند

کوچه ها با درخت می خوابند
وی ختت می خوابند سینه ها ر
وی خبت می خوابند سایه ها ر

سخت بودمی و سخت می خوابند

کارگرها مهیشه مشغولند
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 در اتاق، طایق هست 
ً
ظاهرا

پس نشستمی و اشتیایق هست
»شیِخ صنعان« و»مشس« و »سایق« هست

گل نرایق هست پیک خیام و 

کارگرها مهیشه مشغولند...

عشق را پشت خانه باید ُبرد
دست را توی شانه باید ُبرد
»حال« را از زمانه باید ُبرد
»قند در هندوانه« باید ُبرد

کارگرها مهیشه مشغولند

کارگرها چه کارشان با صبح؟
کارگرها چه کارشان با ظهر؟

کارگرها چه کارشان با عصر؟
کارگرها چه کارشان با شب؟

کارگرها مهیشه مشغولند!

وی رامنی خسر
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وقیت نفس منی کشم اصاًل چه بودین؟!
بگذار تا دوباره مبیرم به شعرهام

وه های من که می رسد از غز با این جگر 
کار می کین بکن آیینه ی قطام هر 

کیس شستشو نداد غساِل دسِت عشِق 
ُکمن کفن  که خودم را  وم  با شعر می ر

کیس این زخِم باز را، نکند رغبیت 
کمن که غسل بدن های من  آماده ام 

در خون شاعرانه ی خود غلت می زمن
که درد بود کلمایت  تشییع می کمن 

که نیسمت تشییع می شوم سر دویش 
ود! که زخم می خورم از خود فقط، در بر من 

ک یِر خا که خودم را به ز یه- تا  تابوت -گر
تا قبر هم سه بار مرا ضجه می زمن

کجا رساند؟ این دور یب وجود مرا تا 
من قبر خویش را! نه، خودم نه، منی َکمن

در شهر یب شعاع مشا زندگی نبود
جامن هزاربار به لب ها رسیده است
که خدایت خدا نبود ای شهر پاپیت 

ته مانده ام به حالت اغما رسیده است

تا بود، بود »َشّرِ نّفاثاِت یف الُعَقد«
که وصِل ُپلش را شکسته اند کشوری  در 
کند؟ که ِیَکش را دو تا  کجاست تا  شاعر 

در»غاِسٍق ِاذا َوَقب« ش دست بسته اند

که شدم هیچ، می کمن ترتیِل آیه ای 
که بوی زخم و جهمن منی دهد قرآن 
آیات عاشقانه ی وحدت بگو چرا

کیس من منی دهد؟ کویِر تشنه  در این 

کمن از »ِاذا حسد« که  دوری منی شود 
بینا نگاِه چشِم علیلم به انهتاست

و بگو ی مدعی تو به منبر بر
ّ

ُمال
کجاست؟ عوُذ ِبرّبِ الَفلق« 

َ
تفسیِر »ُقل ا

وی وقار عباس خسر
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کو؟ که  که چه؟ مغزم از سؤال ُپر،  ُخرده شیشه در رگم 
و وبه ر گرگ ر پوسمت جننِی جتربه... چشم هام، 

که می ُبرد مرا که می کشد مرا، یب سری  یب تین 
کی ام در این هزااارتو؟ که می خورد مرا، من  یب دیل 

کائنات وصل بندهای یب ثبات، نوک زدن به ختم 
کشان کشان، طبع قصه گای قصه گو ↓  می کشد مرا 

یر غربت مسافران توی رختخواب حاضران، ز
گفتگو خینت میان  ه... ر

ُ
گ ال به الی شعرهای 

خینت میان باخنت خینت میان خواسنت، ر ر
و خینت به شرط آبر خینت، ر خینت، مهیشه ر ر

کدام دل؟ کدام دست؟، دل تکانده ام،  دست می برم... 
گلو کرده در  توده ی غم است هرچه هست، اینکه باد 

اینکه سخت می شود نفس... اینکه تلخ می شود زبان
اینکه فکر می کمن هنوز زنده ام به جبر جستجو

گلو شکستین ست گرفته در بغل... شهر، تا  ن  شهر، ز
و ود فر که می ر سقف چّکه می کند... و عشق، اّره ای 

طاهره خنیا
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گرفتند آخر، خیابان ها تو را از من 
تو با متام عابران دلداده بودی

این خانه یب تو مثل یک دیوانه خانه ست
وع من را زاده بودی تو طفل نامشر

کردم من شانه هامی را برایت خانه 
گذشنت از وجودم را ندیدی تو این 

که گواهی می دهد  این ختتخواب امشب 
یدی وعمان را سر بر تو طفل نامشر

 بو می کشم عطر تو را در ختتخوامب
کند بوی تنت تهنایی ام را تا ُپر 

هی تن به ختمت می دهم شاید بگیرم
بوی تِن معشوقه ی هرجایی ام را

که آغوشت منک دارد، قشنگ است گفیت 
ود این عهد و پیمان را شکسیت اما چه ز

گفیت منک گیرت شدم با بوسه هایت
آخر »منک خوردی منکدان را شکسیت«

بر قامت یک ختتخواب خایل از تو
مردی تنش را می کشید و زار می زد

که خودش را واین  لعنت به این مرد ر
هر حلظه با حّس جنونش دار می زد

من با متام مردم شهرم رقیمب
در ماجرای رفت و برگشت تن تو

وی تنت دندان به دندان، جای دندان ر
چون رّد پایی مانده بر دشت تن تو

امشب میان یک دوراهی، »راه دوم«
وی شیشه، تیغ در دست اول: خبار ر

کیس من را صدا زد؟ دوم... نفهمیدم 
- آقا چرا خوایب مشا، پایان خط است!

یاشار خواجه  دولت  آبادی
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ِن خوشحال خوش بدن بودن ز
تِن مهنای پیرهن بودن

منکنی و خوش آب و رنگ و لزج
لقمه ای قابل دهن بودن

یک کمر بار کمی  ساق سیمنی، 
زلف در باد و پر شکن بودن

مثل معشوق قرن هشمت ها
و باالی در مچن بودن سر

آن قدر با هم و هم آغویش
عشق را خانه و وطن بودن

تو و من، من-تو و تو-من، من-تو
توی یک جنگ تن به تن بودن

ن بودن ]کاش می شد به جای ز
خامِن مهربان تو بودم[

»خامن« مهربان و حمترم است
پیشوندی برای »من« بودن

که با این پیازها عمری نه 
یسنت بودن گر آیدا دانشمندیمصدری از 
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احتماالت خمتلف در شعر:

ود کناِر ر مردِن راوی اش 
کبود یل سیاه و  زنده ماندن و

یا نشسنت میان هاله ی دود
که نبود... و یکی هست... یک نفر 

 
.1

گذاشت یک نفر با خودش قرار 
که غیرممکن بود در جهاین 

کرد... و خندید یه  گر با خودش 
که... بله! خودش جن بود! و خودش 

ید؟« کجای قصه پر - »یب هوا جن 
یل چه مومن بود! جِنّ قصه و

ظاهرش را نشان نداد اما
جِنّ ما انهتای باطن بود

کرد که دعوا  یک نفر با خودش 
یر پاهاش، تپه ی شن بود ز

کمی بد بود ظاهِر یک نفر 
گن بود خویب اش هم به خاطِر 

گفمت برای بند یکم چرت 
یل چه ممکن بود! واقعّیت و

یک نفر بعد ضربه های خودش
کبود یل سیاه و  زنده ماند او... و

 
.2

گذاشت یک نفر با خودش قرار 
کناِر خودش مبیرد و بعد تا 

ود با خودش مست هیچ چی بر
از خودش بستین بگیرد و بعد

که غیرممکن بود در جهاین 
کمی ِبدیَرد و بعد در قرارش 

 
کنار دیگ خبار در جهمن 

ون هاله ی دود بنشیند در

وایِت این شعر در متاِم ر
که نبود... یک نفر بود... یک نفر 
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.3
گذاشت یک نفر با خودش قرار 

کیست؟ راوی شعر است؟« - »یک نفر 

یک نفر جن نبود، آدم بود
که مست؟« - »آدمی هوشیار یا 

که بسته شود بستین خواست، تا 
- »از جلو یا عقب؟ دهان یا دست؟«

ود خون من جاری ست الی شن ر
کی نشکست؟« - »توی این شعر، قلِب 

مرده ام در جهان پشت سرت
کیس ننشست!« یل  - »سر قبرت و

یک نفر رفت... یک نفر برگشت
 درهای خانه را هم بست...

ّ
کل

یاب مهدی در
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وایات خمتلف ُمردی! به ر
ویت... که نبض دار وزی  صبح ر

که پرتودرماین وزی  ظهر ر
در زمستان باِرش مویت...

یسنت را به جا نیاوردی ز
بنی هر رکعتش زمنی خوردی
بغض هایت جنازه می کارند

کم گویت بر شیار لبان 

خواب پیکرتراش مغلوِب
مثل هر شب به جانت افتاده!
کف پاهات ن شدن  درد سوز

زخم خّیاط  خانه بر بویت

که کالغی  نه ی  معده ات ال
آخر قصه »باز« برمی گشت
یک دل سیر زندگی مردی
کنار تابویت تاب خوردی 

    
به ستوه آمدی و سطح عذاب

حجم می داد دردهایت را
هیچ کس شاهد نبردت نیست
خم شده پیِش مرگ، زانویت

زندگی، مغِز استخوانت را
که می زند پیوند به تبرها 

خودکیش می کنند افراها
ویت دست در انهتای باز

مشت آیینه دور چشمانت
کبود می کارد حلقه های 

و به هر شقیقه بکش خنجری ر
ویت... با مداد سیاه ابر

کودکان جهان تهنایی
که سوءتغذّیه وارثاین 

کشیدند با دهاین باز صف 
ین النگویت... و تو با آخر

در مشام جهان منی پیچی
بادبان را ببند؛ در راهند

که ر به دویش  بغض های خز
کم سویت... از ته چشم های 

جیاین مسیه در
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 صحنه با موی بلند تو متاشایی شد
 آینه بعد تو مشغول خودارضایی شد

 به تو تن دادم و تن را به تمن پس دادی
ؤیایی شد  تن ما خرِج مهنی حلظه ی ر

که تو مبعوث خدایان بودی  شک ندارم 
 تشت من خورد زمنی، عامل رسوایی شد

 آمسان بودم و عشقت به زمیمن انداخت
زه ی هرجایی شد  تن نیلوفری ام هر

که شد آغوِش خودم را دادم کس   من به هر 
نشد و باز دمل قسمت تهنایی شد

ملکیان دولت آبادی
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از فکر من بگذر، خیالت ختت باشد!
»من« می تواند یب  تو هم خوشبخت باشد

که با هر ضربه ای از پا در آمد این من 
تصممی دارد بعد از این سرسخت باشد

کم بسازد تصممی دارد با خودش، با 
تصممی دارد هم بسوزد، هم بسازد

هرچند دشوار است، باید پا بگیرم
تا انتقامم را از این دنیا بگیرم!

کایف ست! من خسته ام، دیوانه ام، آزار 
کایف ست! و، دیوار  راهی ندارم پیِش  ر

جز دردها سهمم نبود از با تو بودن
کایف ست و دست از سرم بردار!   بر

ً
لطفا

لج می کند جسمت بگوید زنده هسیت!
کایف ست! وقیت برامی مرده ای، انکار 

گرچه جمبورم برقصم با ساز دنیا 
کایف ست! یف ندارم، چون برامی دار  حر

من خسته ام، دیوانه ام، دلگیرم از تو
وز پس می گیرم از تو خود را مهنی امر

از فکر من بگذر، خیالت ختت باشد!
»من« می تواند یب  تو هم خوشبخت باشد

یان اهلام دیدار
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ین نداشت عیل توجهی به هبشت بر
به این دلیل فقط دومنی نداشت عیل

گرچه شاه عرب بود، خییل از شب ها ا
کف ناِن جوین نداشت عیل به سفره یک 

مهیشه موقع تقسمی سهم بیت املال
به چشم، عینک نزدیک بنی نداشت عیل

ین آدم بشر بود و  ادامه دارتر
ته حساب خودش نقطه چنی نداشت عیل...

کنده بود آن را که  به غیر پوست دنیا 
میان بیت خودش پوستنی نداشت عیل

به رغم آن مهه شب زنده دارِی تا صبح
وی جبنی نداشت عیل نه، جای مهر به ر

گوش داشت برای شنیدن مردم دو 
کمنی نداشت عیل  هزارگوِش رصد در 

کنترل آن مهه خمالِف خود برای 
مضیف داشت عیل و اوین نداشت عیل

مهدی رحیمی زمستان
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یک مرد عاشق از ته ذهن و دل و جسمش
که رسوای متام شهر شد، امسش مردی 
که می بازد متام امسش و رمسش مردی 

گردنت هسمت! ُکرک های  دیوانه ی آن 

یک مرد مالیخولیایی، خسته از دنیا
مردی جدا  افتاده از دنیا و آدم ها

کند اما... که می خواهد فراموشت  مردی 
بعد از تو هر شب فکر آن بوی تنت هسمت!

نا به مشس است و... که عشقش مثل موال مردی 
که یب تو سوخت و غمگنی شد و مست و  مردی 

تهنا و در خود رفته و سیگار در دست و...
در انتظار دیدن و برگشتنت هسمت

ک یک مرد با یک زندگِی پوچ و وحشتنا
ک که به متام هسیت و دنیا شده شکا

ک یا کرده خون خود را به َتل و تر آلوده 
کردِن بر دامنت هسمت یه  گر حمتاج 

که هم خواب شِب هر قرص و سیگار است مردی 
دنیای تبعیدی او زندان و دیوار است

وش، آوار است دلتنگی و دورِی تو بر ر
در حسرت عطر تو و پیراهنت هسمت

ید گویِش خاموش می گر که پشت  مردی 
ید و در خیالش توی یک آغوش می گر

ید! وی ختت خود، یب هوش می گر افتاده ر
وشنت هسمت وزهای ر چشم انتظار ر

که فکر خودکیش با اوست در هر جا مردی 
گوش هایش، مرگ دامئ می کند جنوا در 

 تو و خود را!
ً
وز، آخر می کشد قطعا یک ر

هم عاشق و دیوانه و هم دمشنت هسمت!!

الیاس ُرخی
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کی؟! زل زدند آیینه ها در من منی دامن به 
کی؟! ، منی دامن به 

ً
وزها حتما دل خوشند این ر

کیس آن سوی دنیا رفته است چهره هامان به 
کی؟! ن منی دامن به  ز یوبر راه داده آر

کجا مادر یب مادرم ایران، منی دامن 
کی! می مناید لیفه ی دامن منی دامن به 

گاوآهن به پور و جّدش، پدر بسته ست  پیُر
کی؟! داده اما حاصل خرمن منی دامن به 

من به دستور خودش در چاه افتادم، نسمی
کی؟! می رساند بوی پیراهن منی دامن به 

 شادتر خواهد شد اما بعد من
ً
دوست قطعا

کی؟! طعنه اش را می زند دمشن منی دامن به 

خودخوری دارد متامم می کند، من مهچنان
کی؟! ن منی دامن به  با سکومت می زمن سوز

ین زم آفر سلمی ر
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یس  حیت متام عطرهاى سرکِش پار
ن  ِل خیتور

ُ
گ حیت متام باغ هاى پر 

ژ  حیت متام قهوه هاى تلخ مولن ُر
حیت متام نوْتردام و ایفل و موماغ
طعم تن تو را به مذاقم منی دهند 

اینجا خیال تو حیت، خیال نیست 
یدن... و بال نیست  اینجا هواى پر

اینجا هباِر تو حیت هبار نیست 
من یب قرار تو اینجا قرار نیست 

اینجا بدون تو باران هبانه نیست 
اینجا بدون تو باران ترانه نیست 

اینجا بدون تو فردا منی رسد 
اینجا بدون تو شب، شب منی شود 

من از متام جهان باز یب توام 
من تا متام جهان باز یب توام 
من با متام جهان باز یب توام 

من یب متام جهان باز یب توام 
من در متام جهان باز یب توام... 

ق می کین  تو در متام جهان فر
ق می کین  تو از متام جهان فر
ق می کین  تو تا متام جهان فر

ق می کین  تو یب متام جهان فر
ق می کین... تو با متام جهان فر

کامران رسول زاده
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کافوری«  »دوران 

 دل ما تا ابد در حسرت دوری منی ماند
  مهیشه رنج این ایام مهجوری منی ماند

گل آلود است              نگاه برکه بیخود نیست بر آب 
وس ماهیان در پرده ی توری منی ماند  عر

 خزان پیر از حال خراب و خسته اش پیداست        
 دو هفته بیشتر در باغ انگوری منی ماند

گل برافشانمی و می... را یب خیالش شو  بیا تا 
یگوری منی ماند! گر  که جای حبث با مشیت 

 خالصه پرده می افتد، تو می ماین و من، اما            
کار آن جوری منی ماند کرده باشد  که   کیس 

ِکی  
ً
 زماین می رسد... اما منی دامن دقیقا

کیفوری منی ماند ور  وی خر از ز  که پاالن ر

 و حلن فحش ها هم جور دیگر می شود، یعین            
 فقط در حد فحش مار و خواخوری منی ماند 

یل دامئ                   برای مدیت می سوزد آجنایش، و
یر بار منت قوری منی ماند کتری ز که 

کند آدم              گر مانند شیطان شك   به هر چیزی ا
 جهان این گونه در وضعیت صوری منی ماند

گر آزاد بگذارند مردم را     به حمشر هم ا
ف یك یا چندتا حوری منی ماند

ّ
 کیس عال

گربه از دیوار فهمیدم   من از افتادن یك 
وری منی ماند وی چیز دیگری ز  که چیزی ر

که این فرصت       وزگار از من  یبون را مگیر ای ر  تر
گل های شیپوری منی ماند  زماین چند با 

 جهان منت هرگز یب ممیز نیست، با این حال
یر تیغ سانسوری منی ماند  گلوی واژه ز

کشك خاله مردم از مردی منی افتند  به آش 
کافوری منی ماند...  مهیشه درد این دوران 

کی از آن است      حکایت مهچنان بایق ست، اما حا
 که نامی در جهان، یب نام مجهوری منی ماند

 میان پیله های مرگ حیت زندگی جاری ست               
 ... خالصه مطمنئ باشید این جوری منی ماند   

یل رحمی رسو



/122/

یص و آدم خوار زمنی حر  سر
 نرخ افکار حزب بادت چند؟

 از دِل تنگ من چه می خواهی؟!
گشادت چند؟  عقده های دِل 

یه های مصنوعی گر  یک طرف 
 در میان مجاعیت خوشحال

 یک طرف صحنه های یب پرده
 آخ  و اوِخ خدای دیرانزال

 کرِم شک، دشنه های تیزش را
 یک به یک دست اعتقادم داد

کیس جز خودم نترسیدم  از 
 یب مهابایی ام به بادم داد

ومن را کودک در  چهره ی 
 زمخی و خیِس اشک می دیدم
کرد که رفت و ترکم   کودکی را 

 از مهان راِه دور بوسیدم

گفمت:  با دیل ُپر به مادرم 
 »ضربه ها از جناح دمشن نیست

 زندگی، مفت چنگ ترسوها
اعتمادی به زنده ماندن نیست«

وز رضایی هبر
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»ملخ«

یانه مرا پیر می کند آواز مور
واز با ملخ در وهم دسته مجعِی پر

این هُبت نیست!
گیجی یک منت ساده است

یر فشار تیره ی تکلیف نامشخـ...! ز

کوچکی از دوردست ها موجودهای 
که افتاده اند در... انگار عاشقند 

که آتش زد زندگّی شان در آتیش 
که زد دلشان را دوباره یخ در آتیش 

ود که ز در حلقه ی مشّوش و پیچیده ای 
پیچید دست هاشان را دست بند زد

که دار شد در حلقه ی طناب درازی 
کوِر پاره نخ گرِه  کردشان  پابند 

یل یک هبشت نو آن وقت آن وسط غز
و یل را غمی در آن وقت آن وسط غز
یل مثل اسم تو آن وقت آن وسط غز

یل سییب از ِدَرخـ... آن وقت آن وسط غز
◾

که نبوده را چیزی مناند عصیاین 
جز تلخی سکوت

به جز وحشت هبوط
که در باورش سقوط... کرم خورده  یک سیب 

که در باورش ملخ... گندم سیاه  یک 

سیدهاین رضوی
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وع می شوی از بوی صبح پاییزی شر
وع می شوی از جاده های یب پایان شر

یزد که برگ  می ر و من شبیه درخیت 
یر شرشر باران به پای پرسه ی تو ز

و ر ودر وع حادثه از یک نگاه ر شر
که در تصادف آن ها نقاب می افتد
کردن... و راه آزادی به فکر فلسفه 

میان پیکره ام انقالب می افتد

یبایی وع می شود از تو متام ز شر
کابوس ؤیا به قلعه ی  هجوم لشکر ر

تنت چو جاده ی چالوس، غنچه هم دهنت
و چشم های تو یعین متام اقیانوس

متام تاول خورشید از شراره ی تو
یر تنت وشن مهتاب از حر سپید ر

هزار دامنه ی آبشار دامن توست
که دوخته پیرهنت هزار یاس و بنفشه 

وید گونه هات، به خنده شکوفه می ر به 
می گیسو گم شده در پیچ و تاب  که  مین 

کم است گفنِت از تو جهاِن واژه  برای 
می چه اتفاق عجییب ست! شعر می گو

می من از والدت یک حّس تازه می گو
وشین از آستانه ی نور شیوع ر

یاین عجیب جاری شد ون من جر در
گوییا شده ام استحاله ی انگور و 

می من از وخامت یک انقالب می گو
که رگ به رگ عصمب را نشانه می گیرد

ین حاد یشه می کند و خط به خط جنو که ر
وقوع فلسفه را شاعرانه می گیرد

کجا می برد طننی صدات که عقل را به 
که شاهد این حّس و اتفاقامت و من 
و زمان وی ِنر وی آهسته ر تو راه می ر
که خیره به ساق پاهامت و مدیت ست 

یِن هر دِم تو بازدمم برای مسفو
کرد نفس نفس تب تو در تمن سرایت 
ین بوف در جهان بودم کورتر که  مرا 

کرد دو چشم قهوه اِی صادقت، هدایت 

تو رخنه می کردی ال به الی اندیشه
وی تو چشم را پوشید که به ر منی شود 

کرد که تو را فیلتر از تصور  منی شود 
که تو را حلظه ای فراموشید منی شود 



/125/

که ما چگونه؟ چطور؟ سؤال اول و آخر 
که ذهِن باِز مرا انقباض می گیرد

یه های اتاق فلسفه را  و بعد هم ر
گاز می گیرد میان یأس و امید تو، 

شاهرخ رمضاین
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گاهی ون می زمن  از شهر بیر
ک می خواهم گاهی هوای پا
که درگیر تناقض هام، گاهی 

ک می خواهم یک خنده ی غمنا

که وکه ای ام  من خانه ی متر
کوچه ای آرام خوابیده در 

کوچه بیزارم از خلوت این 
ک می خواهم یک عصر وحشتنا

ک بعد از او یک عصر وحشتنا
ق موج موهایش یک عمر غر
یا را یا بود«... در »موهاش در
ک می خواهم با هلجه ی رستا

راه قصر بوسیدمش در چار
یر پل چویب بوسیدمش ز

که... کوچه ی هشتاد و هشیت  در 
ک می خواهم بوی خس و خاشا

در یک هوای باردار او رفت
با سمی های خاردار او رفت

رف او رفت مست پرتگاهی ژ
ک می خواهم یا نصرت بیا! تر

وشین فرهنگ ر
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گل های شرم دایِن دستت به مست من
یل دو متر عقب تر از این بدن بودم و
کله ام با غبار رفت گرچه شا بودم ا

کن از زنانگی ماه پا به من ملسم 
کن از شکنجه، از آواز، از سقوط ملسم 

کفن ن حمکوم در  از بنی این مهه ز

از انتظار بعد تو، سر رفت شیرها
گرفته متام ضمیرها پسوند »ام« 

کالفه ام، نگرامن، چماله ام خسته ، 
که یس و اند ساله ام؟! جا خورده ام چه شد 

جاخوردگی، عالمت تغییر فصل هاست
کیس به حادثه پایان منی دهد اینجا 

که سال هاست گره زده نذری  بر شاخه ها 
می داند این درختچه، انسان منی دهد!

خیت گر با شعرها منی شود از زندگی 
هرگز شکنجه معین زندان منی دهد

گذشته تا به تو ملحق شود... و بعد از حق 
نسبّیمت برای تو مطلق شود... و بعد

کمن کمن، میوه دم  آن قدر چای پوست 
حیثّیمت به زعم تو امحق شود... و بعد...

وی میز که ر انگشت می کیش به غباری 
یز که باد موافق شود عز مانده ست تا 

کارد بگیرد به استخوان که  مانده ست تا 
وزدرمیان نبضم سکوت ممتد یک ر

یق نکرده چشم تو... هربار رنگی است فر
کلنگی است دیوار دست های من اما 

یال خواب هام کن از ادامه ی سر ملسم 
بگذار بوی خوب بگیرد عذاب هام

 
ین ست: پایان باز شعر، صدای خوش ز

گر مناید نگاهی »یار جاین من ا
مناید از شفّقت نگاهی به ماهی«

مهدیه رهدار
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»برهنه«

ؤیا به سر دارم مهـه قرآن به سر دارند و من ر
وزی از تو یک دردانه ی خوشگل پسر دارم که ر  

به جای جامناز و جوشن و تسبیح و البایق...
به جامی از شراب ناب لب هایت نظر دارم

الٰیااّیاالّسایق« عجب پیمانه ی داغی!
َ
»ا

برایش نقشه های آبداری تا سحر دارم

وی سینه ام بگذار سرت را راحت و آرام ر
که در بازِی با موهای تو دسیت قدر دارم  

کن یزه کاری  گردن بگیر و بوسه ها را ر مرا 
که با هر بوسه می گیری خبر دارم من از حیّس 

گوی آتشنی در دست دارم یا...؟ منی دامن! دو 
منی خواهم از این آتش فشان ها دست بردارم

لمب درگیر دندانت، تمن زمخِی دستانت
سه نقطه تا خطر داری، سه نقطه تا خطر دارم!

◾

برهنه می نویسم چون زبان عاشیق  این است
ارسالن زاهدزادهمن از این قوم پوشیده دیل آیینه تر دارم
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یف  از هر طرِف هر طر
ید چشم وز

هر چشم 
هزار چشم 

در چشمم دید 

یف در هر طر
دست و دیف

چ
ر

خ
ی
د
م

نه قفل به جا ماند
نه خانه 
کلید نه 

بردست ایرج ز
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که هشیارند یب تردید  دو بدمستند چشمانت 
 برامی خواب ها دیدند و بیدارند یب تردید

که غیر از آینه چیزی منی خواهند  دو خودخواهی 
که از دنیا طلبکارند یب تردید وری   دو مغر

 دو آهوی هراسان از حضور ببر در بیشه
که می بینند شک دارند یب تردید  به هرچیزی 

گویی تازه از تاراج نیشابور می آیند  تو 
 که در غارتگری از نسل تاتارند یب تردید

که از این چشم ها باید بپرهیزم  یقنی دارم 
که در عنی سالمت هردو بیمارند یب تردید!

جواد زهتاب
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گیر می کنند به اندوهم که 
که رخنه می کنند به تهنایمی

لبخندهای حادثه ساز تو
ؤیایمی در خاطرات خانه ی ر

در دست هات، فاجعه ا ی خمیف ست
در چشم هات، آینه های تار
وح پرتالطم اقیانوس! ای ر

این ُتنگ را به حال خودش بگذار

که در هوای تو پر می زد کس  هر 
پر شد گردباد مانده و پر در 

که از نگاه تو دل می برد کس  هر 
دلدادگیش، چندبرابر شد

کوچک بود اّمید یک ستاره ی 
کهکشان حافظه ی ما رفت از 

ز، یب زمان و مکان، یب رنگ یب مر
ین شب آمد و تهنا رفت تهناتر

وزهای خسته ی خواب آلود ما ر
ما ظلمت هزار شب بیدار

ما سرنوشت مرگ، پس از درمان!
دیوارهای پشت سِر دیوار!

وخوردن تن داد بغضمان به فر
دل بست چشممان به مصیبت ها

ودهای این طرف سّدمی ما ر
یا! زایِن نگاه مشا در ار

مهسا زهیری
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کبکبه ی شاهی را   کن در تن من  زنده 
تا به آتش بکشم هرچه منی خواهی را

وز مرا شب بکند  از خدا خواسته ام ر
دوست دارم تو و این زجر شبانگاهی را

که من خواهم شد آمسان مال عقاب است 
کفترک چاهی را تا به دست آورم این 

حال، ای مردم این شهر، مالمت نکنید 
من خودم خواسمت این زندگِی واهی را

یا زدم و سر، نوک قالیب تا دل به در
چبشم طعمه شدن در دهِن ماهی را

وم آخر دنیا، تا تو  دوست دارم بر
گمراهی را وم پله ی  و به باال بر ر

لیال ساتر
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زندهای بالقوه! آی فر
گذشت؟! داخل دستمال ها چه 

کردن در مشا شوق زندگی 
کمتر از من بود؟ به چه اندازه 

وز مِن بالفعل چون مشا، آن  ر
کاش بالقوه می ماندم*

یگوش! آی اسپرم های باز
یده از دنیا عارفاِن بر

رش این جهان با متاِم سمی و ز
زش حلظه ای تالش نداشت ار

وز مِن طّماع، چون مشا، آن ر
کاش بالقوه می ماندم

آی ایکس ها! و آی ایگِرگ ها!
کافراِن بدون حجب و حیا

در مشا نیست عفت و غیرت
خمتلط های خلِت یب عورت

وز  مِن دین د ار چون مشا آن ر
کاش بالقوه می ماندم

آی خواهر! برادِر من! نه
آی هیچاِن هم دی ان اِی من!

نسل من نیز چون مشا پوچ است
ون قفس هیچکانمی در در

وز مِن خملوق چون مشا آن ر
کاش بالقوه می ماندم

کمر! آی اّمیدهای توی 
طفلکاِن در انتظار سحر!

کرده امی و هنوز سال ها صبر 
منعقد نیست نطفه ای دیگر
وز مِن مأیوس چون مشا آن ر

کاش بالقوه می ماندم 

ین تعّمدی است * ایراد وز

ساحی
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ون خودم  شم در آه را می ِکُ
بغض، تهنا سالح من بوده 

که نام دیگر توست بعِد »رفنت« 
تیغ، تهنا رفیق َتن بوده

به تو خواهم رسید یا...؟ هرگز
ون شب هسیت  که پهنان در تو 
می شکافم شب و سپس تو را

ب هسیت 
َ
که یادآور دو ل تو 

کردند که سکوت را  دو لیب 
کنار قایض ها با قلم، در 

وغ می گویند که در دو لیب 
حنی اجنام عشق بازی ها

باز بازِی لودگِی مشا
عکِس افتاده ی پلنگ به ماه

کلیشه ی »یار« شاعِر خسته از 
عشق من رفت، درد دارم، آه!

زاده ی اضطراب توی جهان*
استخوان شکسته ی مهرم

خسته از اعتماد به عشق و
ناامیِد به طالع و ِسحرم

 شکسته در چشم و 
ً
شب، شدیدا

وست در خوامب یل فر شاخ غو

حرف دارند خوِن در رگ هام
وی قالمب شکل ماهِی ر

زش و ازدحام چندین فکر لر
پیِچَشم در هوا، بدون امید

گرفته مغزم را ین  بوی بنز
طعمه ام؟ نه! شکار یب تردید

یب ست گلوله ی سر در دهامن 
یز گر من هوارم بدون راه 

بیشتر، بیشتر ببوسامن
یز! کن، جبنب عز راه را باز 

یبه می نامل از خودی و غر
حالت بغض بعد آبامن

کیست بعد تو نوبِت خیانت 
خنجر َخصم یا رفیقامن؟!

◾

انقالب موفق من باش 
کن پای چوبه ِی »دار«م حکم 

کن هجا را هم بعد سانسور 
و بگو: دوستت )نـ(می دارم

* »زاده ی اضطراب جهامن«، نیما یوشیج

وند عیل ساالر
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کردم اتو پیراهنت را  با دست خود 
و تیرآهنت را کردی فر در قلب من 

 این خانه امنّیت ندارد یب تو، انگار
کرده باشد مسکنت را یک دیو پیدا 

 با خانه سرفه می کمن آجر به آجر 
که بردی شربت آویشنت را وقیت 

 تهنا وسایل از تو می گویند و من هم
یون خواسمت رقصیدنت را از تلویز

 این موش ها دیگر منی ترسند از من 
از موش پرسیدم دلیِل رفتنت را

که با هم بسته بودمی وی آن بندی   بر ر
جا می گذاری هم مرا، هم دامنت را

کشته بایش  کودکی توله سگی را   در 
گردنت را  حّقش چننی حاال بگیرد 

سعید ساالری
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از دل آشویِب نبودِن تو
تا تن آغویِش غزل شدمن

کور از مِن بوِف خودُکشیده ی 
تا توی صادِق هدایتمن

که شرجِی تن یب هوا تا شیب 
که تپیده شد به غمت تا دیل 
که تو را نفس زده ام از خودی 

که یب خود از خودمت تا خدایی 

پشت دلگیری نبایِد عشق
وی سردرگمانه تر از مرگ ر

مثل چرخیدن از شب الکل
مثل یب هر پناه زاِر تگرگ

از مِن یب تو خسته تر شده ام
از خودت یک دو خط خبر بنویس

زندگی را سکوِت ممتدم ات
زندگی را شکسته تر بنویس

آخر ماجرا مهیشه تویی
من از این ماجرا مهیشه ترم

ین در من من تو را... دااااد می ز
ین تو دوباره تر به سرم می ز

دیگر این مرده برمنی گردد
که توی من است وح سردرگمی  ر

وز از دل آغویش تو... در هر ر
تا تن آشوب یب تو شب شدن است!

مهتاب ساالری
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یاست یا تویی این بار؟  وهم در
وی عرشه خوابیده ست  این که بر ر

کشیت  اینکه در جای جای این 
 بوی عطری زنانه پیچیده ست

 شرجی و چشم های تو دچلسب
وشن  ماه و لبخندهای تو ر

ویت یزد از بر و ر  نور می ر
 شوق آغوش و خیس پیراهن

که داُغم سیت!  خیسه پیراهنت... 
 خیسه پیراهنت... دمُل خونه
 جاشوا می زنن، تو می رقیص

ونه که ابر و بار  ایی بدن نیی... 

که آه و واویال  ایی بدن نیی... 
 باغه و میوه هاش فراوونه

 دنیا با تو چقدر می چسبه
یا با تو چقدر آسونه...  در

◾ 

یاست یا ممن این بار؟  وهم در
گرفته جامن را  این که آتش 

 باد، باد مشال دلتنگی ست
 که بپیچد به هم جهامن را

 کشیِت مردهای یب ساحل
 کشیت نفت های در تبعید

 کشیت یب تو... آتش و هذیان
 کشیت یب تو... آهن و تردید

که شعله ور یب تو  من، جهاین 
که شعله ور با من  تو، جهاین 
که مهیشه در زجنیر ین   تو... ز

بسته تر، از متام دنیا من

عادل سامل
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کیس مهیشه مرا یب جهت صدا می کرد
کیس مهیشه مرا از خودم جدا می کرد

ن طرِف شیشه   های چشمم بود
ٓ
مهیشه ا

که حافظه ام را مدام، »ها« می کرد کیس 

ینه بیگانه با خودم می ساخت
ٓ
مرا هر  ا

شنا می کرد
ٓ
کیس شبیه مرا با من ا

گهاین داشت ن های نا غمی به صورِت ز
کتفا می کرد شبیه غنچه به لبخندی ا

ین مهیشه به وسواس، در سر من بود ز
که یکسره می ُشست، جا به جا می کرد ین  ز

یباییش که تا متوجه شدم به ز ین  ز
شبیه خواِب خوش از چشم من، حیا می کرد

فتایب بود
ٓ
در اجنماد من احساس ا

مهیشه راز مرا داشت برمال می کرد

مسان هر بار
ٓ
گالیه  داشمت و مثل ا

که البته اقتضا می  کرد کرد...  سکوت 

س رشد درخیت سیاه در من بود
ٔ
و یا

که عاشقانه لب از پلک هام وا می کرد

قسم به بال شکسته، پرنده می دانست
درست حلظه ی عاشق شدن خطا می کرد

کدام اندوه، کلمات مرا  متامی 
کدام بوسه به لب های من ادا می کرد؟

کودک را کدام دست، مِن ساملنِد 
یبانگی رها می کرد؟ در ازدحام غر

کیس مرا به خود -انگار مثل تهنایی -
مهیشه بیشتر از پیش، مبتال می کرد

رام، خواب می دیدم
ٓ
که یک شِب ا کیس 

وی مزارم شد و دعا می کرد یل به ر
ُ

گ

کی سعید سکا
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کیس در صفحه ی جمازی من، توی تا
یل کوچه، شهر، خیابان او در هُبت 

افتاده اند پشت سرم بیضه دارها
افتاده اند پشت سرم یب معّطیل

هی سنگ تر، به تردی من فکر می شوند
اعضای شیک پوش به ظاهر شکستین

گاله، در یپ آزادی منند با فکر 
 نبستین!

ً
کیدا یپ های هیز و ا با ز

کنند هی نقشه می کشند غزل پاره ام 
کنند من را برای یک نفس، آواره ام 

]کرمی ست بندبند تمن یب قرار تو
در فکر سبزه های تنت، در هبار تو

کرمی ست ضّجه می زندت از متام من
از عمق فصل های سیاهش، دچار تو

کمن؟ کی ساقگی  تا برگ، برگ، برگ تو 
که ممن! هم جوار تو بانوی جنگیل 

حمصول نوبرانه ی مهسایه، عمق باغ
زمخی به راه می دهد از انفجار تو

کمن که تو را سایگی  هربار می رسم 
هر باد پرت می کندم از انار تو

که دوست دارمت از قرن هفت و هشت؟ داری، 
دارم به سر منی شود این انتظار تو[

کاش...« : »قدر هزار واژه به تو عاشقم! تو 
- »حمض رضای هرچه نگفمت، تو هیس باش!«

در صفحه ی جمازی من عاشقم شدند
در پست ها و استوری ام عاشقم شدند

کیس در ُویس های یک طرفه توی تا
کرکری ام عاشقم شدند در خشم توی 

»من« خرد و زمخی است ازاین عاشقم شدند
از خرده، خرد ه شیشه ی این نر! نه مردها

از حال، حال هم زده ی فاعالت... بوووق
از فعل، فعل عق زده، از »داد« و »کرد«ها

که در هوسم... عاشقم شدند؟ حمدوده ای 
که بسته است! زهای خودم را  من راه مر

دندان تیز خورده به ممنوعه هام را
من با متام سنگی خود، لب شکسته است
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که افتاده پشت من از نر به جای مرد 
کجای توامن بگیرمت؟ هی مرد! با 

گم شده از هست های من یک مرد خوب 
که با متام جهامن مبیرمت! باید 

کیس رد تا پاییزتر، رها شده از ز
تا چشم های قهوه ای ام می قرارمت

کوچه های هبت زده از  گیج، سر وز  یک ر
گم شده ام، می نثارمت من را، متام 

سارا سلمایس
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که منازم به قضا رفت  درگیر تو بودم 
کشید و سِر زا رفت یل درد  در من غز

که خبوامن غزمل را گشودم   سجاده 
که تویی عقربه ی قبله منا رفت مسیت 

 در بنی غزل، نام تو را داد زدم، داد
کوچه صدا رفت که تا آن سِر این  آن گونه 

گفت: ون زدم از خانه، یکی پشت سرم   بیر
کجا رفت؟! این وقت شب این شاعر دیوانه 

که رسیدمی  من بودم و زاهد، به دوراهی 
من مست مشا آمدم او مست خدا رفت

 با شانه شیب راهی زلفت شدم اما
کشف طال رفت گم شدم و شانه یپ  من 

گفتند  در حمفل شعر آمدم و رفمت و 
ناخوانده چرا آمد و ناخوانده چرا رفت؟

 می خواست بکوشد به فرامویش ات این شعر
که دودش به هوا رفت سوزاندمش آن گونه 

حممد سلماین
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کی؟ کجا و  اصاًل چرا؟ چقدر؟ چگونه؟ 
کرده یق! یخ  ما را سیاه مسیِت تار

که ما قد منی کشمی؟ این قرن چندم است 
که هیچ کس به یب کیس ما نبرده یپ!

می مهیشه بدون چشم ما اشک می شو
می مهیشه بدون می! به شیشه می خور

گلوی چهل سالگی ما یزد از  می ر
بغض هزار آبان! زخم هزار دی!

ترسانده اند جنبش شب را... بدوِن هان!
هشدار می دهند به فردا... بدوِن هی!

که حمو شد مایمی امید ماهی گیری 
در انهتای قصه ی تلخ مهینگوی

◾

یِل عصر به اینجا رسیده امی ما از و
)؟ ! !؟ ! ! !؟ ! ! ! !؟(

کن از موش های سا
در منت انقالب

ین از جیغ های سرد ز
در تئاتر شهر

ریس! از ایست های باز
مست هفت تیر

وش های ترافیِک پارک وی! گل فر از 

پیمان سلیماین
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آن ور آب ها پناهم ده
کوله ی من عشق جا  مانده توی 

قلب من را هدف بگیر و بزن
گلوله ی من؟ وی  کجا می ر به 

سِگ ولگرد قصه ها شده است
بعِد باران سنگ، توله ی من

موج را مست هیچ می راندم
یل... ق جنازه بود و و آب غر

که باد نداشت قایق بادی ام 
یل... مرگ معنای تازه بود و و

ومن بود سیل های جهان در
یل... یه ام یب اجازه بود و و گر

مهچنان دور می شدم از تو
کاغذِی خیسیده خانه ی 

یده شده سینه ی مادرت بر
کاسه های لیسیده گربه ی 

گردمن است که دور  این طنایب 
یسیده عنکبوت مشاست ر

مثل یک چبه ماهی غمگنی
کردم کوسه ها شنا  داخل 
بعد در حفره های تهنایی

کردم مادر مرده را صدا 

آمسان بر سرم خراب شد و
کردم یل هی خدا خدا  من و

یل صبح آزادی ام رسید و
داخل یک جهان دربسته

کوچکم به خود می گفت: چادر 
»از زمنی و زمان شده خسته«

کاش یک شب به دادمان برسد
دست های به هم نپیوسته

وزه های ممتد بود در سرم ز
یب پناهی، پناهگاهم شد

گذرنامه مثل ولگرد یب 
یب هویت تر از من آهم شد

فنس های به هم تنیده شده
عاقبت شکل زادگاهم شد

یه گر یر دست پلیس، با  ز
مثل سگ التماس می کردم

تن من بود و ناله ی باتوم
کوه را یب لباس می کردم

ز نبودن و بودن بنی مر
کمرم را قناس می کردم
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وع شعر من است تازه اینجا شر
کن ای خماطب خومب! گوش 

تو بدون شکنجه می خوایب
من سرم را به فنس می کومب!

این خدای مشا منی بیند
به صلیِب شکسته مصلومب

واِح دود و نور نئون! شهر ار
کن با مِن یب زبان اماین 

جرم من غیر درد انسان بود،
کن واژه های مرا قپاین 

زامن من صدای لبان لر
کن! کم جلن پراین  پشت من 

کور بودم از اّمید نقطه ی 
گذرنامه داخل دفتر 

مهه ی شهر ُپر شد از قایض
در حضور جناب عالمه!

وی این پله های یب مقصد ر
می دویدم بدون برنامه

برگه های سیاه، دسمت بود
من مناد حقوق یب بشرم
با متام جهان خنوابیده

تِب تند تفینه ی حشرم

گوش خر بود و سوره ی یاسنی
لِب جر خورده بودم از تشرم

زی بدنت نقطه ی صفر مر
توی خوامب فراری ام می داد

ور می بردم تن خود را به ز
گاری ام می داد یاد تو، بار 

فکر آن چشم های یب پدرت
داخل لوله جاری ام می داد

شعر من قصه ی غم انگیزی ست
تیزِی داس بوده و خوشه

کشته شده غربت شاعران 
کودتای »پینوشه« در یپ 

عاقبت بعد از این شکنجه شدن
خودکیش می کنمی یک گوشه

وپای مانده در تردید من، ار
خسته از سیل این مهاجرهاست

می دیوار و و کجا می ر هر 
کفشمان در حصار آجرهاست

که توی ماه پیدا بود آن چه 
کالن حتّجرهاست الشه ی این 
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وپای پیر، شب ها را در ار
داخل هر خرابه خوابیدم

پشت پرده به جز حقوق حشر)!(
ن هم دیدم خواب های مدر

یر چتر سیاه تا خود صبح ز
برف شادی زدید و رقصیدم

وپای سیر می خوردم در ار
توی هر وعده ی غذا، صابون

شاعری یب کتاب بودم در
وازه های افالطون پشت در

پدر عشق را درآوردند
قلب من بود داخل نایلون

زاد حّس تبعیدهای مادر
کرد یس و چندین هبار پیرم 

که داخلش بودم زمیین  سر
کرد کیرم  از متام جهات 

ک پشت مهسایه گهان ال نا
کرد! یرم  با متام ُقواش، ز

داخل ازدحام تهنایی
کت یل سا یر پا، و له شدم ز

خپش شد تّکه های زندگی ام
کِف خانه های اینترنت در 

ته سیگارهای خمتلیف
کابینت ون  مجع می شد در

کردم تن خیابان را ک  پا
کفش های چرکیمن کف  با 

یا را قصه ی پیرمرد و در
که می بیمن! تو شنیدی، ممن 
توی میدان، جلوی مانع ها

یمن اسِب افتاده از تن ز

ق
ّ

هیچ دسیت نبود جز شال
که یخ زده ام کند  که فقط حس 

کند نگاهم را که فقط حس 
از پِس عینک ملخ زده ام

کند متام عمر  که فقط حس 
مثل سگ توله های َپخ زده ام

مهه ی زندگی مسابقه بود
بنی شطرجنی پشت یک دور

مهه فکر فشردنت هستند
یه، ابر اسفنجی! گر کن  یه  گر

گرم باخنت بودم من چنان 
گنجی که تو دنبال نقشه ی 
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کن، پناهگاهم باش بغلم 
ک باخته ام که پا کن  بغلم 

مهه جا سمی خاردار شد و
مهه جا سینه خیز تاخته ام

به جز این بیت های یب سر و ته
خانه ی تازه ای نساخته ام...

پدرم قصه گوی غمگیین ست
گرچه با زندگیش در جنگ است

که می بیین، گفت این آمسان 
وی مهنی رنگ است کجا می ر هر 
کن این صدای ساز و ُدهل گوش 
فقط از دورها خوش آهنگ است

آمسان، رنگ دیگری هم داشت
آن ور آب های آیب... تر!

کاج جشن هاشان ُپر از ستاره و 
برف هاشان فقط هباری... تر!

که می شنوی این صدای سگی 
کاری تر زخم های من است، 

قبر من در جنازه ام دفن است!

علیرضا سلیماین
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کباده کشیده  وی مردم   ظلم، چاقوی تیز آخته ای ست ر
کرده ست چرم قالده که خورده خون از بس، پاره  سگ هاری 

 طرف ظلم راه معلوم است! طرف مردماِن سوخته نیز
که آزاده؟ کجایی در این میانه رفیق؟ بنده ی ظلم یا  تو 

 ما به دنبال زندگی بودمی، یِپ آرامیش بدون هراس
زندگی را مهیشه می دیدمی، مثل یک مهیمایِن ساده

وی یک شاخه ی تکیده نبود کرمویی ر کال   زندگی سیب 
یده نبود یل پر ویش و سینه اش سرخ بود دلدارم، رنِگ ر

 چندتا تیله توی مشتش بود، خواست دنیا قشنگ تر بشود
ویی به جز سپیده نبود ز ؤیایش، آر توی رنگنی کمان ر

کشت  در خیابان به مست آزادی، مرگشان مشت های او را 
یف از عقده و عقیده نبود که باز شد دیدند حر مشت هایش 

گیس های خیسش را با غم و خون به تار و پود تمن  بافمت 
شعر خون خواه اوست اینکه چرا غزل عمر او قصیده نبود؟

ُکمُن ُکمُن زخم ناسوِر مامتو چه  یِن غمو چه   »تیله ی خو

که خُبونوم زماِن بیداده« گلوم  ّیان نِشسته توی  شجر
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و؟ کجایی در این میانه رفیق؟ مست داغ و درفش و دار و در  تو 
گورهای آماده! کابوس های یب صورت! طرف  مست 

گرچه دل ها شکسته و خسته ست گرچه دست ها بسته ست،   مست ما 
کسیری شکل مهبستگی فرستاده یل انگار عشق، ا و

که نه خاموش می شود نه خفه  طرف ما امید زمزمه ای ست 
وهای افتاده که سوخته اند، طرف سر طرف مردمی 

 توی هر مشت چندتا تیله ست، توی هر سینه چندخط آواز
و، جنگیل پیداست در افق های دورافتاده  جای هر سر

یا سوری پور
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گفت: که  برای »پویا خبتیاری« 
کیس هسمت...« »من هم پسر 

از سال های دربه دری در باد
میان در خواب شب های مرگ  باز

وزهای مامت و دل شوره از ر
یادهای نعره شده در آب فر

از راه های رفته و نارفته
کوچه های تا به ابد بن بست از 

یه های غّده  شده در دل گر از 
از دست های خایل یب مهدست

وزه کوچه های خلوت هر ر از 
رفتمی توی قلب خیابان ها
ید باراِن مهر بر سرمان بار
یِر خیمه ی آبان ها رفتمی ز

از شرم جیب های پدرهامان
از سفره های خایل مادرها

تکرار تلخ مضحکه ی تقدیر:
بدهای زشت و زشیت بدترها!

از بغض های َسم  شده در سینه
ینه ُمهر سکوِت وحشِت دیر

گفتمی از عشقمان به نوع بشر 
کینه؟ از نوعمان چه ماند به جز 

هی با یقنی به صخره ی شک خوردمی
کرده، َتَرک خوردمی با سر سقوط 

با دمشنان قراِر مدارا بود
کتک خوردمی! از دوستاِن خانه 

تو مرگ را به چشم خودت دیدی
من مرگ را به چهره ی تو دیدم

گرفته بود مهه دنیا آتش 
من جای زخم های تو ترسیدم

رفیت میان حلقه ی آتش ها
کفتار رفیت میان دشِت پر از 
ؤیا، امید، خاطره و لبخند ر

گم شد میان حافظه ی مردار
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از دست های خایل تو، پر زد
کبوتران جوان در باد فوج 

کرکس ها مهراه با ضیافت 
یکِی شنیِع شِب شیاد تار

من بغِض داِغ مادر تو هسمت
گورستان در سردی شبانه ی 

فحیش میان خنده ی لب هایت
یاد جان خراش تو در میدان... فر

کثافت و غم پر شد این شعر از 
گرم تو بر دسمت خیت خون  تا ر

گوش زمان پیچید: یاد تو به  فر
کیس هسمت...« »من هم چراِغ چشِم 

سیاوش سهرایب
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کند؟ کجا خایل  که دارد را  دردسرهایی 
کند تا برای غصه های تازه، جا خایل 

یر از فرط دلتنگی بگیرد از بغل گز نا
کند کهنه را خایل  بسته ای از خاطرات 

که از اندوه تو پر می کند سینه را قدری 
کند حجم  قایب را نشاید از غذا خایل 

ود آدمی از پا مباند احتمالش می ر
کند یر سنگیین باری، شانه ها خایل  ز

کرده  است چشم برهم مانده ، سر بر سجده پاینی 
کند دل ندارد خاطرش را از خدا خایل 

مسیح سیامک
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قسممت بوده این چننی یک عمر 
ِق او باشم که غر موج باشم، 

وم قسممت بوده هر طرف بر
و باشم وبه ر با تو ای صخره! ر

این جهان جای هبتری می شد 
گر می شد مدیت قسممت ا
که دکمه ی اول لباس تو 
گلو باشم می زند بوسه بر 

کاش از اینجا به بعِد عمرم را 
ت تو بودم

َ
شانه ی موی خل

رایض ام بعِد شانه کردن هات
وارث چند تار مو باشم

ِن شاعر که نه! جای این ز یا 
نِخ سیگار دست تو بشوم
ین حلظه های عمرم را آخر

گفتگو باشم گرِم  با لبت 

نه! جنوِن مرا منی فهمی
کویر یب رمحی مثل ابر 

گذشیت تا  مثِل آب از سرم 
و باشم لنِگ یک قطره آبر

آِب رفته به جو منی آید
یل باید  یب تو هم زنده ام و

وهامی ز شاهد نعش آر
وی دستاِن مرده شو باشم ر

و سیدی ز آر
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ق می شوی در آینه، چننی نترس! که صبح غر
عمیق تر به خود ببنی دقیق تر ببنی نترس!

یه کرده، تیغ خورده ات ببنی گر به چشم های 
یر آن جبنی نترس! وان یب قرار ز از ابر

که خورده چند چنی، نه چنی خنورده است! از آن جبنی 
به جان سرنوشت بر زده ست آستنی، نترس!

کار و بعد »بار« و به  ون برا، بر از آینه بر
ین، نترس! بزن به سرسالمیِت عشق آخر

نترس از به هم زدن، نترس از قرار دادِن دو سطر نامرتب و بدون قافیه ↓
کم است کند، هنوز هم  میان این غزل،  ولو غزل خوشش نیاید و هزاربار لعنتت 

ل آن حرام این کفر این، حال یقنی چنان و 
نترس از این چرندیات تاجراِن دین نترس!

کن* ق می شوی در آینه »قواره«  که صبح غر  
خبند قاه قاه بر زمانه و زمنی، نترس!

دِر اتاق را ببند و خلت خلت شو، سپس
ین! نترس! نفس نفس به خود برس، نترس آفر
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شیب بغل بگیر جّنیات زشت خویش را 
یه: نازننی نترس! کر کن به »شیشک«**  خطاب 

که درد می کیش تو از دوباره پوست دادنت
ون خویش، ای جننی! نترس! که رشد می کین در

گفتار فاریس افغانستان به معنای شکلک درآوردن است.  کردن: در  * قواره  

کوچک و  ** شیشک: به طور استعاری به معنای موجودی افسانه ای با جثه ی 

موهای دراز و صورت زشت است.

سهراب سیرت
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گوشه ی نقشه یره از پا افتاد  جز
که از خود بلندتر بشود گفت  کوه  به 

کند گفت خودش را دوباره هپن  به دشت 
گفت از این پس، لوندتر بشود به باد 

کند کمی از خودش سقوط  گفت  به دّره 
که مردم پسندتر بشود گفت  به صخره 

کشید دور خودش سمی خاردار... و بعد...

گوشه ی تصویر یره از پا افتاد  جز
رد و تکیه داد به عکس دوتا قنارِی ز

کشید کنار ساحِل آرام خود، دراز 
ن و مرد گوشه: بوسه ی ز کرد به یک  نگاه 

کشید و رفت داخل ویالی خود مواد 
به هیچ چیز به جز نشئگیش، فکر نکرد

ز میاِن خودی و غیرخودی کشید مر

گوشه ی نقشه یره از پا افتاد  جز
ون جهان کرد به خود: نقطه ای در نگاه 

رگ، داخل شهر کشید عکِس خودش را بز
کنار هر میدان گذاشت تندیسش را 
کرد جلوی آینه هی از خودش تشکر 

گذاشت امسش را: دوستداِر پیر و جوان!

که موافق نبود، خائن بود کیس  و هر 

گوشه ی تصویر یره از پا افتاد  جز
که برعکِس خود شنا بکند گفت  ود  به ر
گفت جنوشد بدون رخصِت او به چشمه 
که »او« را فقط صدا بکند گفت  کوه  به 

به فکر ساخنت جنگ تازه ای افتاد
گر شرایط فعلیش اقتضا بکند ا

گوشت در مقابل توپ! کردِن با  دفاع 

گوشه ی نقشه یره از پا افتاد  جز
ک خواست بگوید... زبانش الکن بود به خا

گوشه ی تصویر و توی خود تا شد نشست 
کاِر دمشن بود کار،  کند  و خواست فکر 

کرد به اطراف و غیِر آب ندید نگاه 
وشن بود وز ر چقدر یب کیس اش مثل ر

یون و بعد رفت به تبلیِغ توی تلویز

آرش سییف



/157/

»مصّدق نامه«

 نیمه شب... من عاشقت هسمت
ً
اآلن دقیقا

کودتای تازه ی دنیاست این اسم رمز 
مرداد ماه است و متام مردها خوابند

مرداد ماه است و مصّدق یّکه  و  تهناست

مرداد ماه است و متام پیشگویاین
که از مهان عصر حجر چشم تو را دیدند

یه ی مرداد ماهم را گر دیدند داِغ 
یه هامی را نفهمیدند گر اما دلیل 

کاًل رضاها بغض های آمسان هستند
آن از امام هشمت و این از جناب من!
وز اول سهم ما از این جهان، تهنا از ر

بغیض ست حتت ناِم در غربت زمنی خوردن

در پیشگویی های تلِخ نوستراداموس
در سال مرگ اندود و حنس یک هزار و درد

مردی شبیه من، شبیه بغض آذر ماه
کرد با اشک های خود جهان را فتح خواهد 

کشور عیالم خواهم بود من پادشاه 
عیالم بعد از محله ی »آشورباین پال«

اما برای خاطر چشمان مست تو
کرد در هر حال ک را آباد خواهم  این خا

وز! بانوی عیالم به خون غلتان تا امر
شاید نباید این قَدر من عاشقت باشم

از دست من در رفته و یک شهر فهمیدند
باید مبیرم بعد از این تا الیقت باشم

خورشید اینجا خنده ی خوب خدایان بود
ک می تابید از شهر »دوراونتاش« بر این خا

یگورات خویش برمی خاست ود از ز هر صبِح ز
هر شب میان بیشه ی »ناهونته« می خوابید

که بعد از محله ی آشورباین پال گفمت 
در شهر ما دیگر صدایی نیست... ااّل تو

 خدایان را به باِبل برد، المّصب!
ّ

کل
پس اشهُداّن خدایی نیست، ااّل تو!
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ؤیای خیست شبمن آورده چشم من از ر
یشم آورده از چنِی زلفت با خودش ابر

یل شده از قهوه های ترک قاجاری کو
فایل به نام قبله های عامل آورده

پیوند بنی تیغ و رگ را ناصرالّدین شاه
یر اعظم آورده ین تا وز و از اندر

چشم تو را دیدند در فنجان... نفهمیدند
که چه بالیی بر سر این عامل آورده

از آن قد و باال، برای مادران شهر
یک استخوان پیچیده الی پرچم آورده

زاد قصه گو پیداست از حلن سرد شهر
کوله بار مامت آورده از خواب با خود 

امشب »هزار و یک شب« اندوه چیزی نیست
کم آورده »صدسال تهنایِی« مارکز هم، 

رضا شالبافان
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و چه می بیین؟«* وبه ر ون آینه  ی ر »در
مجان صدایی! سکوت را بشکن تو تر

که ببیین چقدر غمگیمن کن  نگاه 
در آن دو چشم پر از غم، برقص با بشکن!

خبور به در، به تِن من، به تیر یا ختته
به رختخواب سیاهم، به خواب پاره ی من

که من از مسیت ات تلو خبورم تلو خبور 
»تو هم شراب مین، هم شراب خواره ی من«**

کین که تّکه تّکه  زدی به یب رگِی من 
به خون، به لب، به هتوع، به ماه می خندی
که... تو... نگاه می کنمت در هزار تّکه  ... 

ون آینه ها یب  گناه می خندی در

]مماس می شوم امشب، مماس آینه ها
درست آخر رقصت، رسیده ای به وسط

به ذّره ذّره شکسنت ادامه خواهم داد
و دوباره جلوتر، برس به آخر خط[ بر

یز در لیوان نگاه یخ زده ات را بر
که مانده توی دلت بزن به هر رگی از من 

که عشق خومن را یده رنگ تو از من  پر
برای دفعه ی آخر چکانده توی دلت

وی زمنی برقص تا خود فردا! بیفت ر
کرد که آینه هسیت بغل خنواهم  تو را 

ون رگ هایت ↓ دوباره خون خودم را در
کرد که از شراِب سیاهند، حل خنواهم 

که او شده ای تو رفته بودی و حاال ممن 
خبند توی نگاهش بگو چه می بیین؟

برقص و رقص و... خودت را بیفت در بغلش
و چه می بیین؟!« وبه ر ون آینه ی ر »در

مجان جهاین بگو چه  و چه می بیین؟/ تو تر وبه ر ون آینه ی ر * »در

وی می بیین؟« حسنی منز

وی ** »تو هم شراب خودی، هم شراب خواره ی خود« حسنی منز

سارا شاملو
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می َپرد او دوباره نیمه ی شب
یِر حلاف می ُکند َسر دوباره ز
ق بوی تندی شبیه بوی عر

کاردهای توی غالف وحشت از 

وحشت از خواب و خواب دیدن ها
توی یک جاده، یب چراِغ خطر
که باورش نشده دیده خوایب 

زندها به دست پدر! قتل فر

که الی در زده اند مرِگ مویش 
شاید امشب در آب حل بشود

زش آن و رفته است و ار آبر
که یب حمل بشود مثل یک ِچک 

دخترک می دود به مست اتاق
پشِت هم می زند به من تلفن

قسمم می دهد برای فرار
خانه اما در احنصاِر بنت...

گلو وی  عاقبت داس رفت ر
خواهرم ذبح شد به نام خدا

جشن و شادی به جای جملِس خمت
عیِد قربان شده ست خانه ی ما!

ید و هیچ نگفت ز
َ

گ مادرم لب 
که پشت پنجره ماند مثل بادی 

 خفه شد
ً
که دامئا مثل دادی 

که پشت حنجره ماند بغض سنگنی 

ختت  حاال شده ست  مقبره ام
وی اجاق! می پزد، خواهرم، به ر
کشیده شده ست  می پتو  و گرچه ر

بوی خون ُپر شده ست توی اتاق...

یعتمداری حممد شر
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»هدر«

گم شد، دست تو در دست من بود یک نیمه از ماه 
که در پیرهن بود گذشتمی و دیدمی صبحی  شب را 

ؤیای دوم به  هم خورد ؤیای اول تو بودی، ر ر
گم شدن بود کابوس من  ون،  غلتیدم از مرگ بیر

در هم دویدند اشیا، در هم دویدند اعضا
ن بود که در چشم ز که در قلب یک مرد، مردی  چشمی 

یک نیمه این سوی ماندن، یک نیمه آن سوی رفنت
وح آواره عمری، در جستجوی بدن بود این ر

می مرد قلب من از تب، می سوخت نام تو بر لب
یز از لب زدن بود که در تنگ افتاد، لبر ماهی 

وقت متاشا هدر رفت، این بار هم شعر سر رفت
تا نیمه ی راه اما دست تو در دست من بود!

سیدضیاالدین شفیعی



/163/

دل می شکین، عاقبمت مسئله ساز است
ود، دور و دراز است که به بیراهه ر راهی 

این درد مرا می ُکشد این بار، ببیمن
وی مهه باز است آغوش تو این گونه به ر

یک عمر به درگاه خداوند نشسمت
نامت دو سه قرن است از ارکان مناز است

گرفیت و ندیدی بهیوده به من سخت 
ظرفیت من بیشتر از حّد جماز است

عمری ست نگهبان دمل خواب ندارد
کسب جواز است از مست دلت، منتظر 

یک حلظه نگاه تو و لبخند عجیبت...
انگار به یک حافظه ی تازه نیاز است!

حممد شکری
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یخ سرد و مهبم شد کن، اینکه تار گناِه تو نیست باور  نه، 
وی داماِن داغ تابستان، برف آمد دوباره سردم شد ر

وی میِز مطالعه افتاد رسید و مداِد خسته ام از، ر سر
وزگار، درهم شد میم، مثل این ر برگ های سفیِد تقو

قصه ام را شنیده ای هرگز؟ قصه ی یک سقوِط یب پایان
که، حلظه هامی دچاِر یک غم شد ق احساس و نور بودم  غر

وی قاِف هبشت بودم من، وِر چشمانت، ر گرچه مثل غر
وزی از اتفاِق طوفاین، دست هامی درخِت مامت شدم ر

گونه ُسر خوردم ؤیایی، مثِل اشکی به  من از آن ارتفاِع ر
کمر خم شد کوه دیوانه از  یشه هامی شکست پیِش خدا،  ر

یخ کنِج قلمب هنوز زمخی هست، به عمییِق تاوِل تار
تو به زمخم منک بپاش و مبان! دِل من یب خیاِل مرهم شد!

زِخ میوه های ممنوعه؟! تو به سربازِی خدا رفیت؟! بر
که دوباره اعدام است، شاید این بار رفت و آدم شد دل من 

یخ من چهل سال از خودم دورم، تو چهل سال از من و تار
کم شد! نه! حواسم نبود باد آمد، برگی از الی دفترم 

کم تو باز باراین باز من دانه ای به آغوِش... سرِد خا
رگ خواهم شد ویا شکیبتا بباری، جوانه خواهم زد، تا بیایی، بز ر
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 شبیه خودم بودم«
ً
»من دامئا

ودم من اعتراف جاری یک ر
یخ حلظه های پر از دودم تار

تندیس سرد سایه ی موعودم
 شبیه خودم بودم

ً
من دامئا

بشناس این ترانه ی تن ها را!

یاد دردهای هنامن من فر
اندیشه ای به دور دهامن من

یص و پرخفقامن من شعری حر
برعکس عکس های خودم هر شب

می گیرم استخاره ی فردا را!

که پر از آهم عیسای مرده ام 
ین وطِن ماهم شّق القمرتر

صدها هزار معجزه می خواهم
یا! این بار با عصای خودت در

وِح خسته ی مویس را! بشکاف ر

این بار با توام بت سردرگم!
گندم! ای مردمان له شده در 
گندمان خسته ی از مردم ای 

گندیده اید و باز منی دانید
درد هبوط آدم و حوا را

لب هامیان خزانه ی لبخند است
گردمنان بند است اما مهیشه 

ما َبرده امی، قیمتمان چند است؟
زندانیان ترس و یقنی بودمی

زاییده امی شاید و اما را!

فایل عجیب در ته فنجانمی
خشکیده شاخه های زمستانمی

که انسانمی سوءتفامهمی 
وته هستمی یک داستان یب سر

کن انهتای معما را! وشن  ر

فاطمه مشس
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که نیسمت خایل شدم میان جهاین 
که نیسمت گسیل زماین  از هپنه ی 

تبدیل می شوم پس از عمری دوندگی
که نیسمت کننی جهاین  به خیل سا

می یامبت میان منودار هیچ-گرد
که نیسمت در ُبعدی از زمان و مکاین 

که بوده ام!« اقرار می کمن: »تو مهاین 
که نیسمت« انکار می کین: »تو مهاین 

سخت است در دوراهی بازی پوچ-پوچ
که نیسمت گل بنشاین  آن دست را به 

سخت است از شراب خنورده هُتی شدن
گالیل مرده، هُتی شدن سخت است از 

کین سخت است نعش خواب مرا خواب تر 
کین که در دل این خواب، سر  و سخت تر 

سخت است در شلوغی خایل قدم زدن
یک حلظه را برای مهیشه رقم زدن

سخت است در دوراهی این هیچ ها مرا
که نیسمت کهنه ای بپراین  از خواب 

گرفته اند این نقطه ها مقابلمان را 
گرفته اند؟ کجای جهان را  این هیچ ها 

کاغذ خود درد می کشد وی  نقاش ر
ق گرد می کشد نقاش هیچ  مرد ور

نقاش راوی است و جهانش مسافر است
وایی شاعر است این ها متام خّط ر

شاعر بایست! شام جهان را سحر نکن
کار مرا سخت تر نکن شاعر بایست! 

باید از این فضا و زمان بدون بعد
که نیسمت! من را به جاده ای برساین 

کرد شاعر نگاه به مهه ی این زباله 
کرد شاعر بلند شد... و جهان را چماله 

عیل شوش
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یل گناهم هوس نبود، و من 
هوسم شد تالطم بعدی

گرچه عمری منی خورد دیگر
گندم بعدی آسیامب به 

عشق، جاهای زخم در پشتند
توی آغوش و دست ها مشتند
کشتند جنگ یعین من و تو را 

عشق یعین هتاجم بعدی

یاد زد صدای مرا درد فر
که نگیرد سکوت، جای مرا
ماه و مهتاِب شب منای مرا

کردند مردم بعدی زه  هر

کردند گرچه مفتوح، فاحتش 
کردند وغی موّجهش  با در

کردند شیر را هم، خران هلش 
لشگری، ُسم پس از ُسم بعدی

یاب! گفت: »من عاشقم، مرا در
که مرا در بغل بگیر و خبواب

من شوم برده و تو هم ارباب«
ؤیا، توّهم بعدی عشق، ر

کرد کیسه ی پاره، صید ماهی 
کرد کرد و راهی  و تو را تشنه 

کرد که چه خواهی  ترسم این است 
با خود و نسل چندم بعدی؟

که چیست جای تبر تو ندیدی 
پر نداری و هی بگوید پر
مار بایش و هی مباین در ↓
کژدم بعدی حسرت نیش 

که مرگ را خوانده آن صدایی 
نور را بر خودش نتابانده

آچنه در این لباس جا مانده
گم بعدی مرِد در آینه 

می فشارم فشار را در سر
وپیکر توی این شهِر یب در

گرچه عمری منی خورد دیگر
گندم بعدی آسیامب به 

رضا شهراد
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شهر در هُبت و بغض، آرام است
کدخدا، ناخدای بدنام است

کارهایشان خام است خپته ها، 
صحبت از جوخه های اعدام است

نگ لقمه ای نامن
َ
گرچه خود ل

کشتگان آبامن من هم از 

کردید مهه را شکل خار و خس 
کردید حبس، در سینه ها نفس 

کردید ز را میله ی قفس  مر
کردید نو به نو، نوبری هوس 

یای خشم، پهنامن پشت در
کشتگان آبامن من هم از 

کجا زمنی خوردید هر زمان هر 
کنار دین خوردید یب درنگ از 

شک نکردید و با یقنی خوردید
بس که خوردید چرب، چنی خوردید!

من به جای مشا پشیمامن
کشتگان آبامن من هم از 

آچنه سوغات فقِر نکبیت است
رنج و تبعیض و یب عدالیت است

جبر، جغرافیای لعنیت است
آسیا تا مهیشه نوبیت است

دشنه ی دمشن است بر جامن
کشتگان آبامن من هم از 

یشه یش های یب ر در پِس ر
چهره هاتان مهه دغل پیشه

بو نبرده ز عشق و اندیشه
یشه ی هنر، تیشه زده بر ر

با مشا این نبود پیمامن
کشتگان آبامن من هم از 

کردید هر طرف فتنه ای به پا 
کردید عشق و اندیشه را فدا 

کردید یا  شهر را دّکه ی ر
کردید ای خطازادگان! خطا 

و مانده اید، حیرامن! از چه ر
کشتگان آبامن من هم از 
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پس بده اعتبار مهین را
پس بده هرچه بردی از من را

پس بده اعتماد هبمن را
پس بده پس بده به من، من را!

حسرت زندگی ست بر جامن
کشتگان آبامن من هم از 

یشان است خسته و زمخی و پر
وطمن لنگ لقمه ای نان است

کهنه، »ایران« است نام این زخم 
یبان است گر سرم از شرم، در 

گرگ هاست، چوپامن ه ی 
ّ
گل

کشتگان آبامن من هم از 

کشتید با جنون، رقص بید را 
کشتید کشید را  گردن  هرکه 

کشتید وشن، نوید را  وز ر ر
کشتید بنی مردم، امید را 

ک است ماه تابامن یر خا ز
کشتگان آبامن یاریمن هم از  امیرعیل شهر
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دی: دوباره تنفِس آزاد
کن ِام: مِن یب پناه را خم 

یت: تو را شکل نور می بیمن
کن! کم  نورهای اتاق را 

دست  هایت شکنجه گر شده اند
وحت را یز ر در دهامن بر

در سرم مثل قبل طوفان است
دست کم تر بگیر نوحت را!

گشادتر شده اند مردمک ها 
منفجر در سرت شده غم ها

من متامِی خشم تو بودم
مهبمی در میان مهبم ها

وع تنفس بعدی تا شر
وع دوباره ی هر درد تا شر

تن بده به متام لذت ها
تن بده به غرایِز این مرد

گردن من لب داغی به لب، به 
لعنیت! بوسه را فشار بده

حلظه ای شک نکن به این احساس
زیش در جهان قرار بده! لر

سر خود را تکان بده حمکم
سر من را بگیر در آغوش

سرخویش نورهای تو هستند
سوی این نور را نکن خاموش

دست هایت شکنجه گر هستند
وح، حتت فشار گردن... و ر دور 

یزی در دهامن اسید می ر
کدام راِه فرار؟!«* »دخلوشم به 

یازده شدم تا تو نوح در
یاد ال: لبت را جبیغ تا فر

اس: سرم را تکان بده حمکم
دی: دوباره تنفِس آزاد...

کدام راه جنات« سیدمهدی موسوی * »دخلوشم به 

امساعیل شهیدی
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کجای قصه جا ماندم من در 
گم شد که دستان خدا  وقیت 

از چشم های خانه افتادم
که نامم جنس دوم شد وقیت 

گهواره ی مادر  ُسر خوردم از 
گرچه ماه نوبری بودی  تو 

گرفت از من آغوش ها را پس 
وقیت تو جنس هبتری بودی

در شوره زار خشک چشمانت
گل های سرخ داممن پژمرد

کردی  تا تاج غیرت را به سر 
طوفان شد و آزادی ام را برد

من در پناه نور خورشیدم  
این سایه ات را از سرم بردار 

شب می چکد از چتر دستانت
این ساقه های پیچک آزار 

من را به دور غصه می پیچی
ون  خون می زند از چادرم بیر

و قداره می دوزی از آبر
کمن پیراهین از خون تا تن 

یزد از ظلمت و می ر دنیا فر
که می بویس  می را  گلو طاق 

یِخ ما در بند تکرار است  تار
در منجالب مرگ نامویس!

مسیه شیخی
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»آیِب امتسفِر زمنی«

دردی شبیه آیِب امتسفِر زمنی
گرفته است دور متام زندگی ام را 

یک دست من شراب... و آن دست دیگرم
گرفته است امشب به جای دست تو، سم را 

هی تیغ می شوم وسط بغِض خورده ام
تا بلکه زندگی بکمن مرِگ مانده را

این قصه هیچ وقت سِر ابتدا نداشت
کرد قصه ی پایان رسانده را؟! باید چه 

تکرار می شوم وسط چرخِش زمنی
ود گیج می ر که سرم  می چرخم آن َقَدر 
گرفته اند منظومه های توی سرم جان 

ود یج می ر و چرخه های مرگ به تدر
◾

که جای من کس  اول عطارد است، مهان 
ین وز و شب به دور سرش چرخ می ز هر ر

داغی و داغ می شود از داغی تنت!
وشین! یل از توو چه ر خورشید نیسیت و

توی شناسنامه ات اسم تو زهره  است
ین! که یک ز ناهید نام دیگر تو، تو 

و و هدف، یب دلیل تر ز یب هیچ آر
ین گیج، فقط چرخ می ز در این مسیِر 

که مانند مادر است بعدی زمنِی خسته 
در خواِب خود به شانه ی او تکیه می زمن:

یِز غم انگیِز یب کسم »سبزآیِب عز
که در اینجا چه می کمن؟!« با من بگو... بگو 

یخ را مدام فقط سنگ می زنند مر
کالفگی و خشم قرمز است از شدت 

گرفته اند خوابیده با زمنی و چمش را 
ن و هم خانه اش ِلز است ترجیح جنیس اش ز

یک غول چشم قرمز، اینجا نشسته  و
هی زندگِی مردم را دید می زند

ن خسته، حرف از ↓ ز او مشتری ست، پیر
که ندیده و نشنید، می زند هر آچنه 
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در دست حلقه، در بغِل دوست دخترش
از فکر خامنش دلش آشوب می شود

در جنگ با درست و غلط، آخرش زحل
کشمکش دومرتبه مغلوب می شود در 

گفته بود: وز مشتری به اورانوس  دیر
کمی خوب می شود!« ید،  »چبه بیاور

یه می کند گر نپتون نشسته در غم خود 
وغ بود که خدا هم از اول در فهمیده 

یر پتوی پلنگی اش: به فکر رفته ز
کشک و دوغ بود!« »هرگز خدا نبود، خدا 

◾

بیدار می شوم... و صدای بلند زنگ
پتکی شده مدام به سر ضربه می زند
وی میز کنار ختت، شرامب به ر سم در 

که باز به در ضربه می زند... و دست تو 

حممدرضا شیری



/174/

کور پهنان شو در سوراخ هامی مثل مویش 
با من بگو راه فرار دیگری هم هست؟

ون من را بکش از چنگ این نامردها بیر
دارد به یغما می برد من را هزاران دست 

موجم، منی فهمی مرا، سنگنی سنگیمن
یا می کشد بر دوش این موج ها را باز در
که   حاال رهامی می کین از سینه بندی 
ن بودمن را می کشد بر دوش سنگیین ز

گرم است من آمسامن! ابر می بافم، سرم 
یاین ات را با هزاران ابر می پویش عر

از سینه هامی درد می نویش در این شب ها
در سینه هامی باز باران است، می دویش

 دیوانگی های مرا از یاد خواهی برد
کاش در مرداب  کشیت منی انداخیت ای 

یل هربار یبایی ام باید رها باشد، و ز
یبایی ام را مثل شوقم می کین در قاب ز

.
دل خوش به آوازی غم انگیزم، منی خواین

ین باشد گردن آویز ز باید صدایت 
یکی از من بود وِیِش تار موی  سیاهم، ر

وشین باشد... وز ر کاش ر پایان این شب 

فاطمه صادیق



/175/

ین سرباز این شطرنج هسمت من آخر
با هم قطارامن میان خون نشسمت

هم سنگرامن یک به یک در جنگ مردند
وی دسمت مانده ست نعش هفت پیکر ر

کردم با خودم از پا نیفمت من عهد 
که بسمت جان می دهم در پای پیماین 

تا انتقام خون این جنگاوران را
از شاه این بازی نگیرم زنده هسمت

حاال فقط من می توامن ظاملی را
از ختت پاینی آورم با ضرب شسمت

کیش دیگر سرنگون است این مهره با یک 
شاید شکوه شاه را در هم شکسمت

مهدی صادقیان
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یه در اسارت تیرباران شدند ین سور که در عفر ُکرد  تقدمی به دو دختر 

که نیست تا به تو بسپارم، این خاوِر میانه ی خونیین ست این دل 
گودال تیر خوردنت است این شعر... این شعر، عاشقانه ی خونیین ست

آن بوسه ی رسیده به خون غلتید، اندوه شد، محاسه ی سرخی شد
یرک« حاال لبت ترانه ی خونیین ست پیچید در صدای »حسن ز

وی ساحل تو یب جان آن شور و شوق بنی درختانت، افتاده ر
یتون، چشمت مدیترانه ی خونیین ست دیگر نه باغ های پر از ز

ُکردی خود می کرد که طوفان را، حیران رقص  مچی ست  دیگر نه پر
ودخانه ی خونیین ست گیسوت ر کوهستان،  وی دامن  خپش است ر

ود آمد، بر شانه های زمخی تو ای یار! یخ باز، باز فر تار
یانه ی خونیین ست یخ تاز ای یار! یار! یار! مبیرم یار! تار

که بگیرد وام یخ را چگونه نویسم یار؟! خودکار من مگر  تار
که استعانه ی خونیین ست: از مویه های »نصرت رمحاین« بندی 

کالف  دود! دامن سپید! سخی تن!* »شب چشم! مویت 
وز است که پیر کیس ست  حق با 

که از پشت مششیر می زند«* کیس ست  حق با 
که خوننی تر شلیک می کند کیس ست  حق با 

یخ، جنده خانه ی خونیین ست«* »تار

گیومه از شعر »پیاله دور دگر زد« نصرت رمحاین است. *سطرهای داخل 

حسن صادیق پناه
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قدمت را بزن، منی فهمند
در دلت هرچه هست آشوب است

گرفته ای؟ خب باش! نگراین؟ 
قدمت را بزن، هوا خوب است

زندگی داشت سرنوشتت را
الی مشیت جلن رقم می زد

بس که این شهر ُدور خود چرخید
داشت حال تو را به هم می زد

»خسته از ازدحام آدم ها«*
گام هایت تو را جلو می برد

یل انگار تو قدم می زدی، و
و می برد لذتش را پیاده ر

گرفته ی شهر هیچ جای دِل 
پناهی چرا منی دیدی؟ سر

کین فقط خود را گم  خواسیت 
که پیچیدی کوچه ای  توی هر 

بوق اول! تو را صدا می زد
ک خود بودی یل توی ال تو و

چندمتر آن طرف ترت... ترمز!
یک نفر پشت عینِک دودی!

بووووووق بعدی! می آمدی به خودت
به خوِد از خود تو غمگنی تر

یک نفر پشت عینِک دودی
شیشه را می کشییییید پاینی تر

◾

کرد ویت جلن دهان وا  پیش ر
خییل از هرچه خواسیت دوری

کنار بیا ساده تر با خودت 
قیمتت را بگو، تو جمبوری!

◾

آه...! آخر تو هم خراب شدی! آ آ آ
که در صدای تو نیست آه...! حیّس  آ آ آ آ آ آ

زد آه...! این زندگی منی ار آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ
یر پای تو نیست! که ز به هبشیت 

ک می کشد من را« سید مهدی  یا * »خسته از ازدحام ماشنی ها/ در تو تر

موسوی

حممود صاحلی فارساین
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وان مرا خییت ر چقدر ساده به هم ر
کندنت امان مرا یده غصه ی دل  بر

که خماطب پسند خواهد شد کن  قبول 
به هر زبان بنویسند داستان مرا

گذشیت از من و شب های خایل از غزمل
گرفته حسرت دستان تو جهان مرا

که آینه نیز یع پیر شدم آن چنان  سر
شکسته در دل خود صورت جوان مرا

گاه به فکر معجزه ای تازه بودم و نا
گرفت به دست تو امتحان مرا خدا 

نه تو خلیل خدایی، نه من چو امساعیل
بگیر خنجر و در دم بگیر جان مرا

تو را به حرمت عشقت قسم بیا برگرد
بیا و تلخ تر از این نکن دهان مرا

ییب ست بعد رفنت تو وزگار غر چه ر
کهنه آمسان مرا گرفته غمی  بغل 

تو نمِی دیگر من نیسیت، متام مین
کن غم و اندوه سالیان مرا امید صباغ نومتام 



/179/



/180/

 ابرها سوگوار من هستند
 قصه خوان تبار من هستند
 دست باران سپرده ام خود را

 قطره ها هم قطار من هستند

 دست  و دل شسته از متام جهات
و به مسِت یب مسیت وم ر  می ر

وب بر دوشم  کوله بار غر
 راه ها یب قرار من هستند

 در سرم شهیه  می کشد اسیب
که پرت افتاده ست و به دشیت   ر

وم زمخی و پالسیده  می ر
 بادها هم، سوار من هستند

 در دمل شوره زاِر شورش ها
 در دمل یب کراِن صحراهاست

 سنگم و غلت می زمن خود را
 خارها، هم جوار من هستند

 پابه پای ترانه می لغزم
 بر نشیب نوای تهنایی

وز و شب سر به واژه می سامی  ر
 شعرها غم گسار من هستند

ید که می گر  این ممن، مجعه ای 
 در پس هفته های وامانده

که  خیره بر قاِب خنده هایی 
وزگاِر من... بودند  مهدم ر

حممد صبری
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یکی، نور امید در دل من ُمرده دلگیرم از توایل تار
رده وکم، مهچون جذامیان دل آز جان می َکمن به دمخه ی متر

گور فرامویش دور از هباِر وصل و هم آغویش، افتاده ام به 
که افسرده در فصل سرد و نکبت خامویش، قلب من آتیش ست 

ینت! آذین مبند سنگ مزارم را، با رشته های اشک بلور
می پژمرده کار منی آیند این شاخه های مر دیگر مرا به 

کوِچ دسته مجعی ُدرناها ؤیاها، به  بنگر به دوردست به ر
یا، از ورطه جان خویش به در برده گذشته است از این در هرکس 

در عصر صحنه سازی و تردسیت، سال سیاه بازی و بدمسیت
وهای زمنی خورده زه علف ها را، هپلوی سر وج هر بنگر عر

گشودن نیست ودن نیست، جایی برای بال  این سردخانه جای سر
رده

ُ
گ یانه بر این  کرد از زخم تاز تا می توان ستاره مشارش 

که صدایی نیست؟ آیا در این میانه خدایی نیست؟ یاد می زمن  فر
گفته خدا ُمرده؟ آن فیلسوف یاغی سرگردان، آیا درست 

سید ابوالفضل صمدی
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به زنگ آخر تو چشم هاى بسته شده
ور آخر این صورت شکسته شده به ز

گویش تلفن کیس پشت  به اعتراف 
یر حرکت ناخن کردن تو ز به ملس 

که غم نبود فقط ضّجه هاى پایان بود
که هیچ چیز نبود و فقط خیابان بود

ین در اتاق می آمد صدای جیغ ز
یر پتو بود و فکر امیان بود که ز ى  سر

پرنده ُمرد... و از شاخه دود می آمد
کبود می آمد کالغ خسته ى شعِر 

و بسته بسته ى این قرص های یب اثِر...
بیا بزن بدمن را به ضربه ى تبِر...

و قفل می کمن این ختت را به پیرهمن
که می خورد به شرم تمن هنوز دست تو 
که... فرار می کمن از خواب هاى حنیس 

کجا بزمن؟ که حرف هاى دمل را بگو 

ى گور بسپار که زنده زنده خودت را به 
ن بایش که یب ستاره شوى و هنوز ز

ین فرار می کمن از استرس به طاعو
کفن بایش که جاى ملحفه ام جامه ى 

هنوز می شود این مرده را جنات دهی
هنوز منتظر جنگ تن به تن بایش

یض یده هاى جراید... و قبض هاى مر بر
کرخت متاس با تلفن و دست هاى 

وى بالش من صداى شرشر باراِن ر
و جیغ ممتد زنگ و هجوم تا تلفن

وزگار لعنیت ام دوباره قفل شده ر

ى توى خانه اى مسموم چهاردیوار
ى و ترانه اى حمکوم چهاردیوار

وم ى حمر ى توى بستر چهاردیوار
ى و حصار ُدور تمن چهاردیوار

کوچه ها بزمن؟ چقدر یب تو خودم را به 

که ساعت وقت قرار خوابید و... شیب 
ید و... که سقف اتاقم دوباره بار شیب 
که در بغلت بود و من متام شدم شیب 

یبه شدى و به تو حرام شدم به من غر

کی مهناز ضحا
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یشگی به رگ رگ من ختم یب ر
یق مرگ در خومن ر مثل تز

ن های بیوه را دارم حال ز
که به خون قبیله مدیومن

کن کاری  هی شراب نپخته! 
که مخاری به جامن افتاده

کامم نیست زندگی ذّره ای به 
لّکه بر آمسامن افتاده

زاد هفت نسلم اسیر مادر
هفت تا برده سهم فامل شد

من به تعبیر فال معتقدم
زندگی باز هم، وبامل شد

مثل یک اتفاق ناهنگام
 دنیا خراب شد در من

ّ
کل

ید و  ز یر پام لر آمسان ز
 دنیا سراب شد در من

ّ
کل

و شد هرچه در چنته داشمت ر
که... کاری  ماندم و زخم های 

پیرهن سوز قصه ها شده ام
که... ماندم و درد زخِم زاری 

ن های بیوه را دارم حال ز
کن کاری  هی شراب نپخته! 

یشگی تکامن داد ختم یب ر
کن مرد باش و مبان و یاری 

یبه تر بشوم  وم تا غر می ر
با مهان نسل چاه کن در باد 

که بعد از این خلت مادرسگم 
کار دسمت داد... اتفاق تو 

طیبه طاووسیان
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شاید شیب در سال هایی دور از این شب
کوچه ای دیدم تو را یک بار دیگر در 

که... در دست سردم حلقه ای از مهسری 
در دست تو انگشتری از یار دیگر

شاید شیب در سال هایی دور از این شب
دیدی مرا با عینک و پشیت مخیده

که موهای سفیدت رنگ خورده وقیت 
کشیده یر پلکم خط  دسِت زمانه ز

در چشم هامی خیره می ماین و لبخند
وی لبان خیس از اشکم می نشاین ر

ای حّس یب تکرار و ناب بار اول!
ای ماندگار رفته، ای عشق جواین!

وِز جدایی با دیدنت می فهمم از ر
کور بودم ومی  وبه ر که ر تا حلظه ای 

که بوسیدم پس از تو بیزارم از هرکس 
در عشق بازی ها فقط جمبور بودم

چشمامنان این جای خایل را منی دید
می کم ندار ما فکر می کردمی چیزی 

گیجم... و دلتنگ حاال تو را می بیمن و 
می! که ما از هم ندار زندی  دلتنگ فر

در چشم هامی خیره می ماین و لبخند
وی لبان خیس از اشکم می نشاین ر

ای حّس یب تکرار و ناب بار اول!
ای ماندگار رفته، ای عشق جواین!

می کابوس من یس سال دور که از  حاال 
کن بودمن را برگرد و حمکم تر بغل 

که انگار کن  کنار من تنفس  جوری 
وزی دلت لک می زند بوی تمن را ر

که شاید... می ترسم از آینده ی دوری 
هی فکر و هی سیگار و هی سیگاِر دیگر

شاید شیب در سال هایی دور از این شب
کوچه ای دیدم تو را یک بار دیگر... در 

آرمنی طاهری
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این یک حدیث معتبر از مرگ است:
که مرده است منی میرد! کس  هر 

که مرده بودن خود را هم، کس  هر 
از یاد برده است، منی میرد!

که نیش خنجر قلبش را، کس  هر 
با میل خورده است، منی میرد!

این یک حدیث معتبر از رنج است:
گنج میسر نیست« »نابرده رنج، 
که خورده عقابش را، در جنگیل 

کبوتر نیست جای خر است، جای 
کس مرا به چاه نیندازد، هر 

یبه است، برادر نیست! یب شک غر

این یک حدیث معتبر از دین است:
کجا رفتید؟! ذین... 

ّ
یا اّیا ال

ای دوستان مؤمن من، از من،
کافر شدید و مست خدا رفتید؟!

ُکلنگ، بازِی یب رمحی ست اال
خوردم زمنی، مشا به هوا رفتید!

این یک حدیِث معتبر از جنگ است:
کیش آمد- ترکش! َت... َتر... َت... َتر... -چه 

کن خدای من! به خدا زشت است بس 
که از لبت پریش آمد! جبری 

وز و شب عذاب فرستادی تو ر
کنیش آمد؟ از مست ما چه وا

کفر است: این یک حدیث معتبر از 
لبخنِد تو خدای جهامن بود

»یا هو« نه! »یا تو«، »یا تو« فقط »یا تو«!
»یا تو« مهیشه ورد زبامن بود

موعود خوردن لِب نورانیت،
کودکی امام زمامن بود! از 

این یک حدیث معتبر از شعر است:
 فاعالُت مفاعیلن!«

ُ
»مفعول

کنایه نزن دیگر: حافظ خنوان، 
کن! ک را به نظر...« بس  که خا »آنان 

کرده ام آهم را یه  گر بعد از تو 
گرامافون! گوش نعره های  در 
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این یک حدیث معتبر از عشق است:
تهنا حدیث خنده تویی، برگرد!

کن برگرد و ذره ذره شکارم 
دّرندگِی رنده تویی، برگرد!
واز را تو برده ای از یادم پر

دنیای یب پرنده تویی، برگرد!

کوتاهی! وایت  ای دامنت ر
کوتاه است که  دنیا مناییش ست 

آلوده ی هبشمت و می ترسم
گمراه است! از بس خدای چشم تو 

 خبوان ادامه ی بغضم را
ً
لطفا

این یک حدیث معتبر از آه است:

من یک حدیث معتبرم از تو
گرچه یب خبرم از تو از تو... ا

ای ماجرای بودن من، ای من!
ِکی من از تو بو نبرم، از تو؟ تا 

ِکی بازی تویی! مقار ممن! تا 
ِکی ببازمت، نبرم از تو؟! تا 

حممدرضا طباطبایی

تو صدهزار و یک نفری یب من!
من صدهزار و یک نفرم از تو!

که پر زدم و پر زد، شرمنده ام 
ُمهِر قفس به بال و پرم از تو!

که یب تو دمل خون است شرمنده ام 
که یب تو در به درم، از تو! از من 
تو یک حدیث معتبر از مرگی

وز می رسد خبرم از تو... یک ر
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وی سفر را برنگردانمی که ر قسم خوردمی 
قسم خوردمی سطل شعله ور را برنگردانمی

یه های یب اثر را برنگردانمی گر دوباره 
که دهان پنجره مخیازه ی ما بود  مهان شب 

که پتوی پاسگاه اندازه ی ما بود مهان شب 

یه را پوشاند گر که سقف پاسگاه آن شب هوای 
یه را پوشاند گر سرم سر تا به پا، سر تا به پای 
یه را پوشاند گر که پتو سوراخ های  مهان شب 

ق که رسید از شر به خورشید سیاه ابر سیاهی 
ق قسم به سطل های شعله ور، به صندیل بر

که با رگبار می کشتند تو یب چتر آمدی وقیت 
وانه در اخبار می کشتند تو را با مرگ یک پر

درختان را مهیشه آن ور دیوار می کشتند
میان مجعیت سلول هامان انفرادی بود

گاز اشک آور مهیشه اشک شادی بود که قبل از 

یر یک ماشنی ین در خیابان می گذشت از ز گوز
ن از شاخ های دیگر خود پرت شد پاینی گوز

ین با دوتا پلِک برای زندگی سنگنی گوز
که به شب خوردم میان مردمک ها ظهر بودم 

دوباره صحنه را مانند آن ماشنی عقب بردم

خبرها سوره هایی از رسوالن غم و وحشت 
خیته از جنگل نکبت باتوم ها شاخه های ر
شوکرها می پرند از خواب در هپلوی مجعیت

که مصنوعی ست برای آب و دانه در قفس هایی 
که مصنوعی ست کن بنی نفس هایی  مرا بیدار 

ین به رنگ های مشکی جدول سرت را می ز
سری با چشم های خایل و پلکی پر از مفصل

وی و می ریس به نقطه ی اول دوباره می ر
یه ات ترکیب می کرده گر کیس خون تو را با 
خیابان با ترک هایش تو را تعقیب می کرده

مرا با خون دوباره خپش می کردند در اعصار
یر با رگبار امیرآباد تا میدان التحر

یر ماشنی مجع می کردند در اخبار مرا از ز
که تهنا دست بندم دست گیرم بود بر آسفالت

ین از مرگ اخیرم بود بر آسفالت دهامن خو

وی هر صورت دوتا فواره ی خون خیایل ر
وی هر صورت پیام پوسیت از خشکسایل ر

وی هر صورت دهان هایی پر از چشمان خایل ر
متام عکس ها لبخندها از قامبان رفتند

کهف از خوامبان رفتند که اصحاب  کجا بودمی 
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پرنده بودم و چندین »چ« توی چینه دامن بود
کارد توی استخوامن بود مهیشه دسته ی هر 

وانه های سوگواری در دهامن بود یل پر و
کن گر از مرگ ترسیدی خالصش  گفیت ا به من 

کن گر دیدی خالصش  وانه ی مشکی ا تو هم پر

یر باران هاست که مرگم ز کن به شب  مرا شلیک 
که رّد پامی بنی سرخِی زمستان هاست مرا 

گم شدم، اما صدامی در خیابان هاست که  مرا 
ین دور گوز ود تا قلب سوراخ  گلوله می ر

ین دور گوز وانه ی مشکی ست بر شاخ  دوتا پر

محیدرضا ظرافت
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تقدیر من، عشق تو شد
یبایی ات شد دین من ز
چشمان تو قبله شد و 

دستان تو آینی من

کار خود ↓ چشمانت آخر 
کرد  و قرباین شدم را 

با اینکه قاتل، عشق بود
مقتول زنداین شدم

وز ابد این بار تا ر
در حبس تو می مامن و

یب هیچ اّمید فرار
»سه قطره خون« می خوامن و...

کور یف شدم یب جان و  بو
ین مردگان« در »مسفو

چویب شدم به نّیِت
اعدام خود در هر مکان

کن تا طلوع مهراهی ام 
وی زمنی! خورشید من ر
کرده ای که حبسم  حاال 

ضجه زدن را هم ببنی

می کومب این دیوار را 
با مشت های خایل ام

با خستگی ممتد و
با نعره ی پوشایل ام

کردی با من و دنیا چه 
آن عشق فوق العاده ام

او را سفر بردی و من
کنار جاده ام عمری 

که تو اصاًل چرا باید 
کین مثل مهیشه بد 

من را برای عشق و دین
کین تبدیل به مرتد 

که مثل من فقط هرکس 
یک حلظه جمنون بوده است

یا مرده یا مرتد شده
ق در خون بوده است یا غر

تقدیر من، عشق تو شد
یبایی ات شد دین من ز
چشمان تو قبله شد و 

دستان تو آینی من
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ین اجرای من  در آخر
این پرده ی پایاین است:

یک مرد در حال وداع
وزگار فاین است با ر

علیرضا ضیافیت صباغ
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ّبع اتاقم را گر خدا مهنی مر ا
مهنی حمیط تار یب  هبشت و باغم را

کالغم را جتّمع صدای جوجه ی 
وزه ها و واق واقم را یه ها و ز گر و 
و یا هوای توونرفته در دماغم را

صدای ُقل ُقل غذای بر اجاقم را
که این سکوت ها با تو بکوبدش سرم 

که این جهان، قضای در دهانش را گر  ا
قات در زمانش را

ّ
متامِی تعل

کمانش را وی موج در  شنای حلظه ر
وانش را گرفته در ر و خاطرات جا

ز آمسانش را مساحت بدون مر
که چی! جهان با تو! کند به من  هتّوعش 

دمل متام اجتناب و طردهایش را
وی مردهایش را وبه ر زنانگِی ر

کردهایش را و خوب جا شدن میان 
جنازه ی امید توی سردهایش را
و ذّره ذّره ملس های فرد هایش را

خیال عشق و ناله ها و درد هایش را
و اضطراب های در نبردهایش را

ردهایش را جهان یب طلوع پشت ز
که سرنوشت عشق ها با تو! به من دهد 

گرفته است جامن از وجودم از بودم
هجوم و ازدیاد حال های بد درهم

کم کم! یادها عوض شوم  کن از ز کمک 
کودکانه شاد باشم از هر غم عجیب و 
که خیره ام به استکان و قطره های سم

من از خدا، جهان و عشق عذر می خواهم

ومینا عابدی ر
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برای قصه ی من چشم تر نوشته خدا
که سرنوشت غمم را ِز سر نوشته خدا

متام آدمیان درد و رنج و غم دارند
فقط نصیب مرا بیشتر نوشته خدا

برای قصه ی تقدیِر عده ای، دیوار
برای شادی یک عده، »در« نوشته خدا

مهیشه نیز رحیمانه نیست جتویزش
برای زخم دمل، نیشتر نوشته خدا

وها را ز شکسته بت به بت آمال و آر
یل به پای خلیل و تبر نوشته خدا و

که پایان داستان ها را کدام خیر؟ 
هر آچنه بوده به اقبال شر نوشته خدا

پایِی عدالت را خودش نشسته و بر
فقط به عهده ی نوِع بشر نوشته خدا

کتاب زندگی ام شرح حال د ر به دری ست
که صفحه صفحه برایش سفر نوشته خدا

یوِی تازه، قصه ی تو و من در این سنار
هزار حادثه ی پرخطر نوشته خدا

ن داستاین اما حیف تو قهرمان ز
چقدر نقش تو را خمتصر نوشته خدا!

مهدی عابدی
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گرهم وا شد یدم، هی پیچ خوردم و  ز یدم و لر یر پتو خز ز
کهنه در دل من جا شد در اضطراب یک شب طوالین، یک زخم 

که برده بود مرا در چاه کمن خود را، خّطی  می خواسمت متام 
کنعان من برادر دنیا شد من یوسِف ندیده ی خود بودم، 

ک جهامن را و بردم، اندوه دردنا که فر گرم ها  در سرد و 
وزان من مصادف شب ها شد وز بدتر از شِب پیشم شد، ر هر ر

کردم و  از دست زنگ ها تلفن ها را، در سطل آشغال فر
ؤیا شد گر عوض شده عشق من! آرامشت حواله ی ر دنیا ا

که قاطی و پاتییل، در مسیت تصور مستیدن وزها  این ر
پاشید زندگی هوس بازت، آغوش زندگیت چه تهنا شد

وی خاطره ات، دیدی؟ وقت جنات، سایه ی غمگیین افتاد ر
که در دل من »ما« شد؟ ینه، من ها، توها،  چی بود آن تصور دیر

می! ما درد مشترک شده ای هستمی، آبومنان مشترکی دار
ِک بهُیدگی تا شد در قامت تکیده ی یارانت، این اشترا

وده هات به هم چسبید یدم و ترسیدی! تا صبح ر یر پتو خز ز
گرسنگِی زمنی جا شد تا ظهر درد معده تو را می کشت، شب در 

ودپشیت علیرضا عاشوری ر
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یه هامی را بگیر و قسط آخر را بده گر
یک لباس جملیس از یب کیس هامی خبر

خستگی ام را مهیشه خرج موهایت بکن
مجعه هایت را بدون من به مهماین ببر

دست و پا گیرم، تو اعصاب خرامب را بگیر
کن وش و دوباره خرج دانشگاه  مفت بفر
خوب می داین فقط توی سیاهی زنده ام
کن کوتاه  پای مویت را یواش از خانه  ام 

ً
کارم، نیسمت، پس خواهشا ق  که دامئ غر من 

ق را با دل خویش هامی بده پول آب و بر
ود جان من حیت برای حرف هایت می ر

 جامی بده
ً
وغت خواهشا در قسم های در

یل ببخش  در حراجی، چشم هامی را به داّل
کن  ید میز  خنده ام را یب صدا صرف خر

از اضافه کاری ام یک دست ُمبل نو خبر
کن توی مسساری مرا با تابلویی تعویض 

توی مهمانیت از من پایه  ی خنده بساز
گفتگو کن در البه الی  غصه ام را سوژه 

با متام زخم هامی حلظه ای شادی خبر
می را برای مجع، مثل جوک بگو و ز آر

توی عقد دوسمت با مهکالیس ات برقص!
کمد پهنان بکن حلقه ات را مثل امسم در 

یبه مست شو کل شب از پیک های یک غر
کتمان بکن! باز فردا نسبتت را با غمم 

وشم، دوباره خانه را آتش بزن باز بفر
وع درد هاست  ُکن، این مهان فصل شر یشه کن  ر

کیس باور نکرد گفته بودم... و  گفته بودم، 
چشم هایت ابتدای انقراض مردهاست!

یخ در دستان توست گفته بودم، آخر تار
گفته بودم ابتدای رنج میراِث من است

کیس باور نکرد گفته بودم... و  گفته بودم، 
ن است! که قیامت چشم های این ز گفته بودم 

حمسن عایص



/195/

 و ناوهلا
ً
 اال یا اّیا السایق ادرکاسا

یل افتاد مشکل ها که طنز آسان منود اول، و

 به زندان رجایی شهر، بند دو، بفرما چای!
میان دسته ی اشرار و معتادان و قاتل ها

کَرک ما بنی معتادان  حشیش و شیشه و چرس و 
از آن سوی دگر تیزی و چاقو و مقه، مابنی جاهل ها

یِر پله، پشت در، به خودکامی و بدنامی  به ز
قات و بده بستاِن مایل ها و فاعل ها مال

 دمادم جنگ و دعوا بنی قوم خال کوبیده
سر بیست و یک و بیست و دو ساله چبه خوشگل ها

 من و امثال ماها را چه امن و عیش؟ چون هر دم
خطر می بارد از دیوار و در از این اراذل ها!

یک و تهنایی و دیواری چننی حایل  شب تار
کجا دانند آن آسوده خوابیده به منزل ها

گر قایض چننی فرمود  لب خود را ببند از شعر ا
که قایض یب خبر باشد ز راه و رسم  عاقل ها

 من و یک دفتر و خودکار بنی این مهه لوطی
ممن چون قطعه ای ناجور بنی تکه پازل ها

 خودم اینجا اسیر عده ای اوباش و الیعقل
دمل در اجنمن ها و شب شعر است و حمفل ها

 مرنج از وحشت و تهنایی زندان خود هالو!
گل ها که بدخواه تو وا مانده ست از شعر تو در 

حممدرضا عایل پیام
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من انتخابت بودم و هسمت
گیج بازی ها در سرنوشِت 

با باور تلقییِن یک قلب
کوره ی آدم گدازی ها در 

ِکی؟ وز می آیی تو، اما  یک ر
وقیت جهامن یخ زده، پیر است؟!

ود و  هفتاد قرِن قبِل من، ز
ِن بعِد من، دیر است! هفتاد قر

من ناجی نبض جهان هسمت
اما جهامن تشنه ی ناجی ست

که می سوزد وح آشفته،  یک ر
از آن هبشت پوچ، اخراجی ست

می تو  خوب می داین چه می گو
یاضت های القایی از این ر
ملس متام معین یک حس

ورانگیز تهنایی  حّس غر

با لّذت از هر میخ در ساعد
با لّذت از هر ضربه ی شالق

تاوان دامن های یب لّکه
کی های در اعماق تاوان پا

می تو خوب می داین چه می گو
یر شکنجه، امتحان دادن ز

کِر »من قوی هسمت!« تکراِر ذ
پای رسالت، جسم و جان دادن

ِکی؟ وز می آیی تو، اما  یک ر
کجا در راه یب معبود؟ شب تا 

من چهره ات را می شناسم چون
ین با چهره ی من بود می ز مر

پرستو عایل نسب
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وی داری دوباره می ر
از دست های سرد من

تعبیر َحّول حال من
در حلظه ی حتویل ها!

دارد زمستان می چکد
که رفت پشت زمستاین 

که نیست _ _ قبل هباراین 
وز از قندیل ها هر ر

وع رفتنت بعد شر
از سقف آویزان شده

تکلیف خاموش چراغ
گم بودگِی مستمر

و در ساعِت در خود فر
در »زنده باد!« مرگ من،

می یکسر رنِگ خون تقو
از مجعه ها، تعطیل ها

با دست خایِل خیال
می تازم از مست حمال
که جنومب تا مشال من 

تا دشت چشمی ترکمن

تا من بیابامن تو را
از وحِی بر تو منتشر

تا تازه سازم نو به نو
تورات ها، اجنیل ها

پیغمبری یب معجزه م
امیان دیگر عاجزم

سان ُمضَمِحل
َ
بر َطیل

ُزّنار می بندد دمل

گمشده در عصر تو من، 
من، بازجوی اصلمم

گرَدمند گردا هرچند 
قابیل ها، قابیل ها

گمم گفتگو با تو  در 
این شعر خایل مانده از

گرِم بودنت دستان 
گم بودگی گم بودگی، 

گم بودگِی مستمر
این شعر سرتاسر پر از
تصویر یب معنای من

_ تأویل یب تأویل ها _

این شعر یب تأویل ماند...

امیان عباس یپ
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گنگی ست در سرم مادر، چه عاشقانه ی 
که تابه حال صدامی نکرده است ن،  یک ز

که برامی مقدس است تصویر مهبمی 
که تابه حال رهامی نکرده است امسی 

دارد زمان دوباره عقب می زند مرا
ن حیاط قدمیی و سوت وکور

ٓ
ن خانه، ا

ٓ
ا

که مست به من می رسد هنوز ن سایه ای 
ٓ
ا

ن سال های دور
ٓ
در ذهن من نشسته از ا

که در نداشت در ذهن من نشسته اتایق 
شب در جهان ملهتب من سحر نداشت
یل یک جفت چشم خیره به اندام من، و

دیگر شباهیت به نگاه پدر نداشت!

گرفت کیس  کودکمی را  یک شب متام 
ق درد شد دنیای دخترانه ی من غر

وسک، هوس نشست در بسترم به جای عر
که مرد شد ن شب خدایتان به گمامن 

ٓ
ا

ن شب متام پنجره ها بغِض بسته بود
ٓ
ا

کرد ین برای مهیشه سکوت  در من ز
کشید و رفت کوچک من پر  عشق از جهان 

کرد ن شب سقوط 
ٓ
ینده در وجود من ا

ٓ
ا

دیگر به اهتام خودم  شک منی کمن
کنید حمکی برای تبرئه ی او علم 
از اعتراف تلِخ خودم شرم می کمن

کنید! اصاًل مرا به جای پدر مهتم 

حمدثه عرایق
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از شعر عاشقانه چه می خواهی؟
این پرسش اسایِس... 

ین ست؟ : قانو
ین ست این شعر، درد توده ی افیو

ین ست گو این شعر، آخرش وسط 

از شعر عاشقانه چه می خواهی؟
که... جز قوم لوط رأس اموری 

که... کوری  ِک عشق باِز ذ ضحا
که... یا دختران زنده به گوری 

از شعر عاشقانه چه می خواهی؟
جز خال و خنده، خامتی و خاتون

وری و خلیت خون جز یک وصال ز
کشیدن هر سیفون جز رأی به 

از شعر عاشقانه چه می خواهی؟
جز بوسه های جملس تزئیین

وطه ی موّقیت چیین مشر
یه ی دیین یز نقد مهر وار

از شعر عاشقانه چه می خواهی؟
یل جز مانیفست فلسفه ای پو
یل حبِس ربای نسل پر از خو

یل نه ی سلو تقسمی عادال

از شعر عاشقانه چه می خواهی؟
کهیاین جز صفحه ی حوادث 

زاین جز وعده ی قناری و ار
کاماًل ایراین »تولیِد« مثل 

از شعر عاشقانه چه می خواهی؟
کتاخبانه پر از حافظ جز یک 

ماتیک شیخ دلبری از چاوز
َخلِق بدون سییل و تف، قرمز

از شعر عاشقانه چه می خواهی؟
ک یا جز معجزات یکسره ی تر

ک کیس به خس و خاشا جان خبیش 
کبد«... و »…انسان یف 

ک...« : »و ما أدرا

از شعر عاشقانه چه می خواهی؟
سگ دو زدن به خاطر هم خوابه

سطل و سیاوش آتش و سودابه
زهر عطش، اماله ی نوشابه

از شعر عاشقانه چه می خواهی؟
جز یک نوار خایل سانسوری

جز رقص عارفانه ی هر سوری
جز دامن حمّجبه ی توری
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از شعر عاشقانه چه می خواهی؟
کالیس یک سویش جز ژست با

یز فرامویش جز نعمت عز
جز ختت و آخر شب و خامویش

◾

که حضرت استادی! اما تویی 
که آخر این راهی اما تویی 

افسوس! هیچ وقت نفهمیدی
از شعر عاشقانه چه می خواهی

عیل علیرضایی
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سوسیس هام به این فکر می کنند: »چرا؟«
یل وسط تابه داشت می افتاد که او

سوسیس های مهیشه لذیذ و خومشزه
یاد! فات ز

ّ
تلف شدند مهه، با خمل

ید ز سوسیس یخ زده ام باز داشت می لر
که در سرش بوده فکر بند/ری نشدن!

ر.. . یز شبیه هر شب، حبس است داخل فر
وغن! به فکر خودکیِش خود... سقوط در ر

گرفته، سخت! سوسیِس مرغ، در آغوش خود 
متام خاطره ها را و ختم مرغم را

که چبه اش بوده! رده،  کرده به ز نگاه 
کرده به ختمم! دوباره ی غم را یه  گر و 

گوشم ↓ گوشه مانده... در  که یک  گوشت  سوسیس 
صدای ناله ی او سرخ می شود به اجاق
گوشت هاش با لذت! که آب می کمن از 

وغین از داغ جتاوزم! به تنش توی ر

کوکتل را پوست می کمن آرام سوسیس 
کوتاهش! ق نشسته به قِد مهیشه  عر

که نشد منی تواند ارضا... فشار می ... 
کشید از ادامه ی آهش دوباره آه 

ود ↓ سوسیس آملاین هی دعا شده، نر
کوره ی سوسیس پزی ست! که مهان  ون فر  در

تن درازش را ناز می کمن... و بعد...
کی  است داخل لیست؟! متام! نوبت بعدی 

گ من صدای سگ می داد... سوسیس هات دا
جلز ولز زده و ضّجه  تر شده من را

که التماس شده، آره! التماس بکن!!
به التماس افتادی به من، خوِد من را

سوسیِس دودی، سرفه شده به سرفه مدام
گرفته به تابه دوباره توی سرم که ته 
گاز شبیه من شده حاال جنازه  اش بر 

یل از سکوت شعله ورم! کرده... و سکوت 

تلف شدند متام سوسیس ها در دود
شکنجه دادمشان توی تابه با لبخند

کوکتل گوشت یا  سوسیس  های پنیری و 
متامِی این ها خاطرات من بودند

کچاپ یر  سوسیِس داخل یک ساندویچ ز
یر پنیر سوسیِس داخل پیتزا و دفن ز
سوسیِس سقط شده توی آشپزخانه

ر به پشت در درگیر! یز سوسیِس توی فر
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سوسیِس تکه شده الی نان و دندان ها
وده های تا به ابد! سوسیِس حرکِت در ر

گوشه ی سطل زباله افتاده سوسیِس 
و شده در توالت از مقعد... سوسیِس ِسر

وش عیل نژاد سر



/203/

کنار خودم خسته افتاده ام 
وح زخم خورده ی فرسوده با ر

از پشت، چشم های مرا بسته
دست خیالبایف بهیوده

گرد سکوت سنگی این سلول
پیچیده دود سگرت* و بوی تن

کرده است حمبس ذهمن را پر 
ن قول عمل ندیده ی یک ناز

گز می کمن* مساحت بستر را
کجا ببرد خوامب؟! زمخی سمت 

لبخند می زند به سگ َدیدو*
هر وقِت خواب چهره ی مهتامب

که رگ بزمن، خود را می خواسمت 
کمن از  این سر و این سخیت یب غم 

افسوس بسته بود دِر تشناب*
شاید به خیرم است، چه؟ بدخبیت!

که پای بسته ی این بارم حاال 
سر می کشم ادامه ی این غم را

گر باشد از پشت میله ها هم ا
پر می کشم فضای خیامل را

* سیگار

گرفنت * اندازه 

* سگ ولگرد

* دستشویی

منصور عیار



/204/



/205/

کیس به خاطره ها فحش می دهد  اینجا 
ین حلظه های بد  ُسر می خورد به تلخ تر

 از خود به تنگ آمده و از فرار هم
 چنگال می کشد به زمان های یب ابد

 اینجا مدام حافظه ی جیغ و شیون است
ن است که خود، ز که زامیان شده... مردی   مردی 

یِن نطفه بسنِت صدباره در خیال  متر
 اینجا پدر... و مادر و من، هر سه یک تن است

کودکِی قرن قبِل تو  ُسر می خورد به 
وزه ی آموزیش... ِتلو...  قبِل تو در سه ر

 قبِل تو و متامِی این اتفاق ها
وب غم انگیِز باغ ها  قبل از تو و غر

که هرگز نبوده اند  به ماهیاِن حوض 
ند

َ
گ نگ و 

ُ
گ گیج و  کودکی اش...   به فکرهای 

وی بند  به شب... به بوی ادرار و و رخِت ر
وِر زهرخند  به بغض، بعد سرخی از ز

گاه هم جلو کمی عقب و...  م در زمان... 
ُ

 گ
 ُسر می خورد به قبِل تو... یک قرن قبِل تو

 قبل از تو در قطار به یک راِه یب خطر
 قبل از تو باز دورتر و باز دورتر

ین، یب سالح تر  بعد از تو یب دفاع تر
کالغ پر  بعد از تو باغ پر... مهه چی پر... 

 بعد از تو مؤممن به تن داغ این بلوغ
وغ«  امیان به »فصل سرد«، به چشماِن یب»فر

 بعد از تو با سه گانه ی: تردید، اشک و ... ]بوق[!!
وغ وغ، قسم به تو! یب در  بعد از تو یب در

 بعد از تو و متامِی این استحاله ام
گِس شصت ساله ام  بعد از تو با نگاِه 

کودِک یک سال بعِد تو  ُسر می خورم به 
گودو! کی و... هیچ کس،   تهنا، به انتظاِر 

ِس تنفِر از ارتباط هات
َ

گ  حّس 
وه آدِم شکِل ربات هات گر  از این 

کیش و مات هات  از هُبِت حلظه های بِد 
زامن در ثبات هات گام های لر  با 

 بلکه هوات وارِد این پادگان شود...
که پنجره ها را شکسته است  اینجا ممن 

کمتر از هواست کم است و خدا   اینجا هوا 
 سرباِز پا به ماِه تو بدجور خسته است
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نِگ مسیت ام
ُ

گ  من انهتای حافظه ی 
 هسیت ام

ّ
کل که شده   با پیک های ُپر 

که جبر مانده و یب اختیاری است  شاید 
گرچه نبسیت ام یز نیست... و  گر  گرچه 

گنگ و درمهند  اینجا متام خاطره ها 
 اینجا مهه به هم... و به من فحش می دهند

گالیه است  اینجا سکوت، عاقبِت هر 
 اینجا فقط ببند دهان را... فقط ببند!

آرمان غفاری
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کودکی ها پیش می رفتمی تا رّد پای 
گر در ما امیدی بود، یک ذّره حیت ا

کی ست این زندگی شب بود و شب جای خطرنا
کش با تو می آمد ته دّره کوری عصا

وسک ها وِز ما دنبال دزدان عر دیر
فردای ما از چبگی ترس شدیدی داشت

کور می کردمی وسک هامیان را  چشم عر
این زندگی هربار بازی جدیدی داشت

کوچک زندان یدمی از حیاط  با هم پر
بعد از رهایی هر  کیس دنبال بالش رفت! 

کوره راِه پرت گوشه ی یک  ما مسجدی در 
که می آمد، به دنبال مبالش رفت کس  هر 

وی اقیانوس ناآرام یره ر دو تا جز
گنِج فریض بود دنیامیان در نقشه های 

یر آن بودمی سوراخ و که ما در ز سقیف 
وی آن بودمی قریض بود که ما بر ر ختیت 

کور و لگد مالمی ما انتقام باوری 
کردمی که ها  وهایی  ز ما در مسیر آر

گیجمی بنی دوراهی، راه من یا دیگری، 
کردمی؟  کردند یا  ما زندگی دادمی یا 

یب سنگ می خوردمی کبوترهای ُسر پای 
سرخورده و زمخی برای دانه برگشتمی

کفتری آموخته، ما مقری یب پر ما 
رفتمی، اما در هوای خانه برگشتمی

کبوترهای آزاد است این آمسان، سهم 
من پرچم تسلمی را اینجا نشان دادم

وازتان را با مهنی لبخند یا با بغض پر
دیدم از این پاینی و بامل را تکان دادم

حامد فدایی
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پایه ای، ها... ها... نفس نفس زدین تند، یب هوا  تق تق... صدای دهلره ی چار
ین ناامید زد، حاال عزا، عزای متاشای رقِص پا مردی لگد به خبِت ز

قات... وقت آه! آن سوی شیشه دخترک شاه ماهی اش یک هفته قبل... وقت مال
وصدا کرد، در تاج و تور و هلهله، رقص و سر ویس خیال  او را میان رخت عر

گالیل... سِر مزار، مردی به چهره ی پسرش دست می کشد یک ماه قبل... مشع... 
و خدا...« یزت، تو ر وح عز و به ر ین یِپ جلب رضایت است: »حاجی تو ر یه کنان ز گر

رد  کیِس ز یک سال قبل... دود... ترافیک... بوق بوق، یک حبث سرخ بنی دوتا تا
یل سر یک مرد شد دوتا! راِه قدس، با ضرب جدو دعوای هیچ و پوچ سِر چار

ده سال قبل... زنگ در خانه... پستچی، لبخند زد به جایزه ی چار سال صبر
ق را... در چشم هاش امید به فردا جرقه زد، با اشتیاق مدرک لیسانس بر

◾

شش سال بعد... قسط عقب مانده ... قرص خواب، یک مشت قبض مجع شده... حکم ختلیه
که با شرط ازدواج… از این به بعد دخترک از مادرش جدا... کرد  ن را جماب  ز

وخنت، هاها... صدای خنده ی یک مشت پیرمرد یه پس از تن فر گر هق هق. .. صدای 
یر دست و پا... در چنگ های تور تِن ماهِی جوان، ده سال بعد... دخترکی ز

زانه موحد عیل فر
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ن بودن اتفاق غم انگیزی ست ز
یک شعر دست خورده ی دلگیر است

می خواسمت »پسر« بشوم، اما
این سورئال، بازی تقدیر است!

گور سپردندم! کودکی به  در 
خیمت به تو برگردم! گر اما 

که معشوقه ی موقت مردی 
از خلقت زنانه ی خود سیر است!

کردم و خوابیدم از تو فرار 
که زنت باشم! بیدار می شوم 

می خواسمت تو را ببرم از یاد
گیر است افسوس! پای قلب خودم 

و ی من اینجاست ای مردها! قلمر
ک ماندن من یب جاست اصرار پا

ن جنیب بود و تو را می خواست این ز
می« دوباره طعمه ی حتقیر است! »مر

کن تا کمی بغلم  آه ای پدر! 
وی زخم دمل بایش مرهم به ر

کمن، اما یه  گر شاید دوباره 
کمی دیر است! یه  گر گاهی برای 

چشمت مخار! تلخی پر هتدید
موی شراب خورده ی در تبعید

یه منی کردید! گر که  بانو مشا 
میخانه ات متدن نامیر است

که می آید؟! کار  یبایی ات به  ز
خبتت سپید، لییل یب جمنون!

کمی به عقب برگرد آه ای زمان! 
درد هبوط کرده ی من پیر است!

ید ز حوا! زمنی به سیب منی ار
ابلیس در نگاه تو می رقصید

ن شده می ترسید که ز ن از مهنی  ز
گیر است! که عشق، یک تب وا وقیت 

اصاًل هبشت مال مشا باشد!
عدل از صفات حّق خدا باشد!
ن از جنون و بغض منی پاشد ↓ ز

یه نفس گیر است... گر گرچه  از هم، ا

که دید می بری اش از یاد ن  یک ز
رفیت، دوباره یاد خودش افتاد

که بادا باد، گفت هرچه  با اینکه 
با خاطرات عشق تو درگیر است
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ن بودن اتفاق غم انگیزی ست ز
کنمت، اما می خواسمت صدا 

زده از اینجا تهنا صدای پر
شلیک زخم خورده ی یک تیر است

وزان اهورا فر
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ن دارد کشورم هپناور است و ناِم ز گرچه  ا
کم از این وطن دارد ن ایراین اما سهم  ز

کردن افتخاِر ماست گور  زند را در  چنان فر
ویش، نشان از هَتمنَت دارد! که هر قاتل به باز

گوش ماهی شد تعجب می کمن از اینکه نامش 
گوش اما حرف هایی در دهن دارد به جای 

ین نیست فقط پای درخمت زمخی خشم تبر/ز
تبر هم درِددل  هایی از این هیزم شکن دارد

وش شهر می پرسم: سؤایل دارم از حلوافر
»چرا حیت شکر در این وطن، طعِم جلن دارد؟«

وسان بزک کرده، چرا حیت لباس نوعر
کفن دارد؟ به دست ساقدوش حجله ها، بوی 

خیمت اما هزاران شعِر نو در پای عشقم ر
کهن دارد! که چشمش از مهان شعر  چه لذت ها 

شِب جنگل رسید و »خانه ام ابری ست«، شاید هم
یبای شعرم، ماه را در پیرهن دارد! ن ز ز

عباس فرهادی لوکال
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کل زمنی انگار می چرخد ُدور سرم 
در را نگه می دارم و دیوار می چرخد

کمی مسمت مسیت هوای سرخویش دارد، 
کمی، بسیار می چرخد  اما سرم بیش از 

شاید زمان مانند من سرگرم تهنایی ست
شاید زمنی هم مثل من، بیکار می چرخد

که دیین تازه آورده ست پیغمبری هسمت 
گرِد چوب دار می چرخد اما سر من 

ینه ای دارد یخ با دین نسبت دیر تار
دنیا سر انگشت استعمار می چرخد

کردند یک شب جنون و شعر باهم عاشیق 
در من جننی تازه ای انگار می چرخد

یل دارد باید خبوامب با سری سنگنی، و
کوچه ی دیدار می چرخد دل در هوای 

بیع فرمهند ر
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بگذار بشکنند مرا سنگ هایشان
وزها ممن یل قوی تر از این ر فردا و
یر چمکه ها بگذار تا هلیده شوم ز

بگذار تا به طعنه بگویند من زمن!!
کرده اند یه  گر وی شانه ی من  که ر آهنا 

که بشکمن حتقیر می کنند مرا تا 

با این وجود در دل من انتقام نیست

وی زمنی ممن  ین فرشته ی ر غمگنی تر
یه شده توی دستمال  گر با چشم های 

وسری یر ر با مو به موی حبس شده ز
با ترس هام در وسط جبر و احتمال

رگ تر از دست های توست زندان من بز
که تنگ شود این سیاه چال چیزی نگو 

بگذار تا برای خودم باشم و شدم!

گر  تهنا سیاهی است در اطراف من ا
کیس توی خانه است که  احساس می کمن 

گوش می کمن  آرام رام رام به شب 
یانه است در استخوان من نفِس مور

هر شب به آمسان و زمنی فحش می دهم
هرچند حرف های دمل عاشقانه است 

که دمل خرد شد، شکست گر  از شیشه بود ا

که نیسمت!! لعنت به من فرشته ی خویب، 
یدن نداشمت  بال و پری برای پر

کرده ام گیر  گلوی خودم  که در  بغضم 
کشیدن نداشمت  حیت نفس برای 

که بود  گر  جایی برای رفنت از اینجا ا
پایی در اشتیاق دویدن نداشمت

وح من شده ون، خوره ی ر این زخم از در

وی بازگشت نه راه پیش دارم و نه ر
زخ نشسته ام زخ و بر انگار بنی بر

نه نای ایستادن و نه نای مردن است
در آتیش به وسعت دوزخ نشسته ام

کشته ام ببنی ور را... و تو را  در خود غر
دوار داخل مسلخ نشسته ام

ّ
جال

گذشته برای تو نیسمت آن آدِم 

گر با سنگ نسبیت ست دل سنگشان ا
کرده اند یه  گر با شعر عاشقانه ی من 

یِن من شاد و سرخوشند با دمشنان خو
کرده اند!! یه  گر ون خانه ی من  اما در

خبشیدم ومنی برم از یاد تا ابد
کرده اند یه  گر وی شانه ی من  که ر آهنا 

وزها ممن فردا ممن، قوی تر از این ر

ید فرناز فر
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آقای »هـ«* به لّکه ی دیوار زل زد و 
کرد  کناره ی آن را متیز  با ناخنش 

کرد  یت زد به فیلتر سیگار و سرفه  کبر
کرد  یز  ر یز سیگار را شکست سپس ر

◾

آقای »هـ« مهیشه پر از شعر دفترش 
که جموز بگیرد و   وز رفت تا  یک ر

تصممی داشت بعد، خودش هم برای جلد 
یک عکس با زمینه ی قرمز بگیرد و ↓

کند  کند، دوباره خبندد، رها  چاپش 
گه گرفته ی این چند سال را  غم های 

اّمید باز در دل او شعله ور شود 
کند متام امور حمال را  ممکن 

 
آقای »هـ« به پوستِر تاخورده زل زد و 

ومنایِی« آن را خراش داد  یخ ر »تار
یک عکس با زمینه ی قرمز... و اسم »هـ« 

کشید از ته حلقش یواش داد بعدش 
◾

 

که دید  آقای »هـ« به یک قفسه خیره شد 
یک جلد مانده است ]بقیه مخیر بود[ 

کرد؛  که... صبر  ود یا  که بر درمانده بود 
 این جلد توی این قفسه یک اسیر بود 

 
آقای »هـ« به فیلتر سیگار زل زد و 

یت زد، به عمق وجودش... و سفت و سخت  کبر
 آقای»هـ« دوباره به آن عکس خیره شد 

گرفت و رفت کتاخبانه اش آتش  کل 

* با احترام به فاطمه اختصاری و آقای »شنی«ش

حسنی فالح
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زمیمن به غم زنان سر

ین جنازه ی سرگردان  ین انار ترک خورده، ز ز
گذاشته وسط باران دوباره بقچه ی بغضش را 

گرچه جنگل موهایش پر از پرنده ی پاییز است ا
گیسویش رسیده  است به تابستان یل ادامه ی  و

وحش وحش، دل برهنه و جمر خینِت ر صدای ر
که خشک و رها مانده، به بند بوسه ای آویزان! لیب 

به رختخواب تو آباد و به خاطر تو فرحزاد و
ین جمسمه ی ایران شب ضیافت شالق و ز

یه اش باشد یه در ر گر که  یه اش باشد،  که درد مهر
وسری اش پهنان! وک های خیالش در اتوی ر چر

ن است و دامن غم دارد، نگفته  است و ورم دارد ز
گردنه ی حیران گردنش غم پیچاین ست شبیه  به 

میل مستت را یز ر بده به من تب دستت را، بر
که حوض رها بایش به جای پنجره ی زندان! بیا 

فاطمه قائدی



/216/

»شهر یب یار«

بند بند دل من، قصد رمیدن دارد 
یدن دارد مهچو صیدی ز قفس، میل پر

گر یوسف نیست چشم تو چشم غزال است ا
یدن دارد حمو چشم تو شدن، جامه در

کرد! داستان تو در این شهر چه غوغایی 
یدن دارد؟ تب این شهر مگر قصد بر

ین است  طعم شهد لب یارم چو شکر شیر
لِب لب تشنه ی من، میل چشیدن دارد

کجا یار دمل؟ کجا، عشوه  این مهه ناز 
کشیدن دارد  ناز عشق تو در این شهر 

می از تو  که دگر باز نگو کردم  توبه 
زش دیدن دارد؟! شهر یب یار مگر ار

مهتاب قاسم زاده
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یز ترک«  »کوزه ی لبر

که بر دل مانده رفتنت زخم عمییق ست  
که یب مانند است زخم مانند رفییق ست  

بند بند بدمن در تب تو می سوزد
گاه خامویش یک شعله به آهی بند است

بعد تو شهر چه تنگ است شبیه دل من
دل من بعد تو آشفته شبیه شهر است

ومن به تو وابسته شده کودک پیر در  
بعد تو با مهه حیت خوِد من هم قهر است

راه می افمت و می افمت و می افمت، آه…
کار به دسمت داده یادت افتادِن من 

بام هتران دگر از دیدن من خسته شده
تشت رسوایی من، از سر بام افتاده

که چشمش به تو افتاد به جامن افتاد هر 
کرد کوه درماندگی ام را نتوان پهنان 

که معشوق جهاین لیکن کشت  »غیرمت 
کرد«* وز و شب عربده با خلق جهان نتوان  ر

کن! که: یب عقل! فراموشش   عقل می گفت 
کن و در بند مبان عشق می گفت: رهایش 

یز مثل یک مرد در آغوش خودت اشک بر
و در حسرت لبخند مبان کنارش بر از 

کن و در بند مبان عشق می گفت: رهایش 
که نابود شود ى اش هبتر از آن است  دور
یز ترک، اسراف است کوزه ى لبر با توام 
یاست در آغوش تو حمدود شود که در او 

که متام شب را آمدم مثل پلنگی 
تا سحرگاه دوید و به ته ماه رسید
که مرّدد بشوى آمدم شعر خبوامن 

وى، رفتنت از راه رسید آمدم تا نر

آمدم تا بسپارم به خدا جامن را
بوسه ى آخرمان قبل شکفنت پژمرد
کاسه ى آیب در چشم آمدم بدرقه با 

چشمم افتاد به تو سیل مرا با خود برد

ق شدى در بغضت ى من غر گفیت از دور
کشت  رد، مرا خواهد  گر تو را فاصله آز

گره خورده به هم یل و تو  سرنوشت من و ر
کشت که تو را برد مرا خواهد  ى  آن قطار

*حافظ

صابر قدمیی
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وم وقیت کمن بر باید رها 
دل بر مدار عشق منی چرخد

من سال هاست زندگی ام دیگر
به اعتبار عشق منی چرخد

من سال هاست دور و برم دیوار
وی سرم سقف است من سال هاست ر

با آمسان شهر منی رقصم
بال و پرم برای قفس وقف است

کمی به حال خودم بگذار من را 
کمی به حال خودم تهنا.. . من را 

بگذار و بگذر از مِن دیوانه
این خسته از متامی آدم ها

دیگر خیال خام پلنگ من
زمخی ست، خسته است... منی خندد

ین غِم این شهرم وی تر من منز
قلمب شکسته است، منی خندد

یه ام شراب پر از ُدردی ست گر من 
یه ی زنداین گر دردی به عمق 

وی بالش غمگیمن وییده ر ر
انگورهای قرمز شاهاین

گوشه ای از ختمت یا شده ست  در
از تورهای خایل ماهی گیر

کردند با طعم خودکیش بغلم 
من را هننگ های جنیب و پیر

ون از دنده های من ِبکَشش بیر
این بغض های تلخ و  قدمیی را

کن از جسمم ک  یک شب بیا و پا
این رّد پای تلخ و قدمیی را

من سال هاست زندگی ام هر شب
یر فشار عشق، لگدکوب است ز

من بر مدار عشق منی رقصم
که حال دمل خوب است دیوانه ام 

ییش اهلام قر
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 عبور هر حلظه، از مهیشه غمگنی تر
غم نبودن تو، هر دقیقه سنگنی تر

 به دوش می کشم این بار یب هنایت را
عبور عقربه ی تند  تنِد ساعت را

گذشته و هی دور و دورتر می شد  زمان 
و شعرهای تو هم داشت یب اثر می شد

گم شده ای  میان قافیه های عجیب، 
برای حمو شدن، ذّره ی امت شده ای

می بود  خأل، نتیجه ی یک عمر جستجو
می بود و وبه ر که می دویدم و بن بست، ر

یک کوچه ای تار  شبیه مست شدن توی 
یک وی شاخه ای بار تلوتلوخوردن ر

گنجشکت از درخت افتاده که   ببنی 
وی ختت افتاده که الشه ی من، ر ببنی 

که نبود گرفته ست آدمی   که بوی مرگ 
که نبود ز هبشت و جهنمی  میان مر

 به سرنوشِت خدا تن منی دهم هرگز 
کرده ام انگار از خِط قرمز عبور 

که نیست، پس هسمت  میان فلسفه هایی 
وز آهسته ی مگس هسمت شبیه وز

کیس تکانش را  به حمض اینکه ببیند 
گرفته جانش را زه ی دسیت  فشار هر

می بود و ز که آر زه ی دستت   فشار هر
می بود گلو صدای خوشبخیت در تِه 

گفنت رازی فقط سکوت شده  شبیه 
یواشکِی نیازی فقط سکوت شده

 نفس نفس زدِن خسته ی تو در ختمت
که چقدر خوشبخمت یه ی من  گر صدای 

 منی توانسمت هرچه می دویدم را
کنار آمدِن  با خوِد جدیدم را

 که پر شده مغزم از فضای خایِل تو
مهیشه تکرار مجله ی سؤایِل تو 
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کمن هرچه بود و بودتر و که ترک  گر   »ا
ودتر و...؟« کمن، از تو هرچه ز گر فرار  ا

که نبودم را  بیا به باد بده هرچه 
بکش به مست خأل، ذّره ذّره دودم را

وی تمن رّدپای سیگارت  نشسته ر
یر بوته ی خارت و سوخته بدمن ز

کاشته بودم برای تو یخ زد که   گیل 
و دست هامی در دست های تو یخ زد

گم می شد  میان فلسفه ی هست و نیست 
میان پوچی مرگ و تولدی بیخود

که عجیب تر شده ام  برای دنیایی 
یب تر شده ام در این شلوغی مهبم، غر

یبه های »کامو«  شبیه حمو شدن در غر
ودخانه ی تو ق شدن توی ر شبیه غر

کرده ام انگار در ته جلن و  رسوب 
منانده چیزی از آن دختِر شبیه من و

که... کت سیگار و تیغ تیزی   کنار پا

که...  جلوی آینه، لبخند سرد چیزی 

ییش عاطفه قر
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آن که در پیله ى تهنایی خود می پوسد
از سر جبر فقط عکس تو را می بوسد

سال ها مالک آن برکه ی رنگنی گون بود
که به آرایش خون، مدیون بود چشم هایی 

مانده جاپای سرانگشت تو بر پیرهمن
که ممن ین را  پشت این شیشه شکسته ست ز

گسل می آید گسل، پشت  گسل پشت  هی 
گل از در و دیوار حمل می آید بوی 

گل به بغل می آید کیس  باز انگار 
که عسل پشت عسل، پشت عسل می آید

ى تو متام غزل و قافیه را می ساز
ى ین غزل پرداز اقتباس از لب شیر

یکی وعی، خود خورشیِد پس از تار تو شر
دخِت موبور بدن پولِک لب ماتیکی

سال ها یک نفر از پشت مهنی شیشه تو را
کرد خدا خیره خشکید و پرستید و صدا 

ز آمده بود از خدایِی دلش، عشق به  لر
ز آمده بود و جنون از پس این شیشه به مر

بشکن و راحتمان راحت جانت باشد
وانت باشد وح و ر عشق، آمیخته با ر

بشکن و این لب ممنوعه به سیبت برسد
دست در حلقه ى موهاى جنیبت برسد

یز بشکن و هرچه دلت خواست به دنیام بر
یز! آمسان را چبالن، توى مهنی »جام« بر

که نامت چبکد از دهمن کن مست،  مست 
یزان به تمن شاه توت دگران! عشق بر

و تمن... و وطمن... و وتمن... و وتمن
و تنت... و وطمن... و وطمن... و وطمن

اطهر قوامی
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یارت  از چنی پیاده آمده تا قم ز
او اهل امیان بوده از اول به شدت

که ووهان بود، عضِو ↓  حیت مهان موقع 
فعاِل مسجد بود و سرباز والیت

 مهواره مشغول دعا بوده برای
کنج عزلت  کار مؤمننی در  اصالح 

 اما پس از عمری عبادت، شک برش داشت
یبش داد با یک حلظه غفلت شیطان فر

وس با تردید در خفاش می رفت   ویر
کند بایِق عمرش را به لذت تا طی 

که وارد ↓ وس در حیوان ممنوعه   ویر
شد، هم زمان خارج شد از درهای رمحت

ن زد  او جای توبه دست به تغییر ژ
مییدین به دقت  ین و پر تغییر پور

 تا اینکه یک چیین غذا خفاش خورد و 
وس وارد شد به آن چییِن نکبت! ویر

وس تا فهمید اینجا خانه خایل ست  ویر
که جر خورد و دو قسمت ↓ ور رفت با خود تا 

کرد و »ووهان«  شد، بعد از آن تکثیر پیدا 
 را در نوردید و جهاین شد به سرعت

◾ 

وس بوده    این داستاِن خلقت ویر
وایت ↓ وین ادعا دارد ر هرچند دار

 یک جور دیگر بوده و باید مرّدد
باشمی به هرچیز، حیت به حقیقت

وین  ]در استودیوی خبر هستمی و دار
اینجاست تا در مورد اسرار خلقت ↓

کنمی و  و ادعای مضحکش صحبت 
کجا خط؟![ که می گرفته از  وشن شود  ر

وین  یب فوت حیت حلظه ای آقای دار
 بفرمایید جرأت یا حقیقت؟!

ً
لطفا

وسری اش را جلو برد وین ر  ]آقای دار
ور و زمحت  می خواست عادی باشد و با ز
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که: »افتاده ام در دام دمشن  فرمود 
پس معذرت می خواهم از آحاد ملت!«

وین  باری! در این حببوحه ی اخبار دار
وس یب رمحانه مشغول جنایت ↓ ویر

ین اسناد رمسی  بوده... و طبق آخر
یکا محایت! وی می شده از سوی آمر

وح خبر تا خپش بعدی  این بود مشر
 ما را به نیکی و مشا را به سالمت!  

یاسنی قوی
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»اتایق در زبان خمیف«

وز زامیامن را  دیشب خدا بلعید، ر
کرمی شکیل از من، خورد رامن را  نوزاد 

کرد  یزی  گفتمان فلسفه مرکزگر از 
کرد  یزی  در مغز نیچه حرف هامی ختم ر

لت ها  وده شد در من جهاین از دال افز
از ارتعاِش موج سینویِس حالت ها

در استکامن علِت غایی ، ارسطو بود 
یک ، چای قندهپلو بود  شرِح متافیز

و رفمت  کهیاین فر در میزی از اجرام 
از موِج سینویِس هایِزنِبرگ، توو رفمت 

در احنراِف قطعیت، تردید جاری بود
یر رادیکال هامی، سوگواری بود  در ز

مانند امِر نسبیت، در هیأیت مرموز
وز  ِکش آمدم هر ر پشت سرت مثل زمان، 

و دارم  کنون تو را در چند دنیا پیِش ر ا
گلو دارم  یسماین بر  ژی ر من از انر

َور مانده  کرمی شکیل از ما بار نوزاد 
که می گفتند، »سر« مانده  کل اجزایی  از 

کانیت... کنون تو از مغز خدا در سوژه ی  ا
گلوی پاره از یک یشء ده سانیت ... با یک 

یِب دیوار  با مججمه بر سطرهای ُسر
کش دار  

ً
در امتداد این زماِن واقعا

ون  از اجتناب منت ها سر می کیش بیر
خون می خوری، خون می خوری، خون می خوری و خون 

کردمی  و...  که یب هنایت را شر از نقطه ای 
یزش بازمی گردمی  یت در حاِل ر با صور

گشتند  در سنتِز آغومشان اجزا رها 
گشتند   دست و پا 

ً
اول امت بودند، بعدا

که پیش از بیگ بنگ آمد، شکم آورد  کس  هر 
حیت زمان در جای جای خویش خم آورد

کرمی شکل، مدلول جدیدی بود  نوزاد 
جمموعه ای از دود و باران اسیدی بود 
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ما در عدم، در هیِچ مطلق غوطه ور بودمی 
در فکر قانوِن بقای بیشتر بودمی 

برگشمت اما پشِت میز آشپزخانه 
با دست هایی مشتعل از مرگ، بر چانه 

برگشمت اما به سکوِن خایل خیچال 
به آلِت قّتاله ی قتِل زماِن حال 

برگشمت اما به اتایق در زبان، خمیف
گویه های مهبمی در آمسان، خمیف وا

گوشه ی بشقاب  ژی  یز از انر به هیِچ لبر
ِکش آمده در امتداِد خواب یت  به  صور

کانیت  برخاسمت از ختت خود، با سوژه ی 
گلوی پاره از یک یشء ده سانیت  با یک 

برخاسمت از ختت، یا از منت، یا هیِچ…
گفتگوی راسل و نیچه  آمیخته در 

من به متام آچنه می گویند مشکوکم
کوکم  گستردگِی این جهان  از حنوه ی 

گشمت باز پشِت میز صبحانه  پرتاب 
گوشه ی خانه  در درِک ُبعِد سوم از هر 

کافه با »حامد«* اصوِل ترمودینامیک  در 
 شلیک 

ً
در مغز من شلیک می شد، دامئا

کردم صدامی را؟ گم  کجای منت  آخر 
کیس پس داده  باشد قرص هامی را باید 

وهش گر فلسفه گنجعلیخاین، پژ کمی  * حامد حا

کاشاین حمسن 
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»سنگ پشت پرنده«
کشورم کم خبِت  برای مهاجراِن 

که »من دمل تنگ است« کوچ پرندگان شده است، چه نشسیت  فصل 
که نور و آهنگ است و آجنا  و، بر سنگ پشت پرنده باش و بر

می، آمسان رنگ ثابیت دارد« و کجا بر که »هر  گفته بودی 
که صد رنگ است آمسان را چه می کین جامن؟ به زمنی ها ببنی 

◾

سنگ پشت پرنده ای شده ای، می پری از فراز اردوگاه
نه حواست به اخم سرباز است، نه خیالت به خشم سرهنگ است

گیج از حیرت، چشمشان چارتا شود، چه عجب؟ زباناِن  مر
گامی ست، نزد آنان هزار فرسنگ است کمتر از  آچنه نزد تو 

کودن و مفلوک! زبانان  با صدای بلند داد بزن: »مر
چشمتان چارتا شود، بشود؛ حّقتان است، پایتان لنگ است«

کودن و مفلوک! زبانان  با صدای بلند داد بزن: »مر
یر پای تو صخره و سنگ است یل افسوس؛ ز چشمتان چار تا...« و

◾

وید وید، خوش بر کجا می ر ید ای پرندگان از ما، هر  بگذر
سنگ پشِت پرنده بودنِ  ما، در چننی وضع مایه ی ننگ است

کاظمی حممدکاظم 
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وسکوپ یِر میکر شبیه سازِی لبخند، ز
به هم تنیدگِی رنج های بنیادین

یل َسسِت سلو
ُ

گ زمنِی جدا از  دو سر
وی زمنی خیت از شیشه، زندگمی ر و ر
یده از بوسه جداره های... لبالب ُبر

ِن ناقص، وراثیت غمگنی ُعصاره ی ِژ
ادای ِدین به چشماِن آن َوِر عدیس

ین تسکنی! و یک جهش، به درازای آخر

واز، پشِت پنجره و شبیه سازِی پر
و به جلو دو باِل خشِک خیایل، دو دسِت ر

اصالِت هیجان با نبوِغ آدرنالنی
ین تانگو و آب رفنِت پاها در آخر

یدن از آتش... مسِت تیزِی دندان پر
یِر دامِن تو[ خیته آهوی ز ]و اشک ر

و، شبیه سازِی تن شبیه سازِی باز
ون ذهِن ُمَرکب، جدای از »بودن« در

کودکی ام و...« شبیه  و »چشم، چشم، دو ابر
یل بدون دهن و...« و و  »چشم، چشم، دو ابر

مرا ادامه ندادی... مرا شکنجه شدی
کمن: تو قوی تری از من که اعتراف 

کین: عشق وارِث رنج است که اعتراف 
که

: »کاااااااش می ُمردی!«
»

ً
- »چشم خوِب من، حتما

وزه ی ماشنی یه... و ز گر شبیه سازِی 
وی دنده اسیر و حرکِت انگشتاِن ر

که می شود...؟ نه... نه... که می شود دسمت را...؟ 
که می شود... نه... نه... نه... نگو، نگو و مبیر

که
و!« : »مستقمی بر

)هیچ چی منی شنوم(
که خیره ام به مسیر که خیره ام به خیابان، 

کرده سرم که باد  که می شود دسمت را... 
یده را َنـ... نگیر که می شود... نه... دسِت ُبر

شبیه سازی بوسه... و ِتک ِتِک فندک
وِد منک و خاطراِت هم آغویِش دو ر

وی سرم که ر رگ شدم آن َقَدر  ]که من بز
به شوِق جوجه شدن، ختم می کند لک لک[
یل... هی خبند... هی هی هی که هی خبند و

- »که من منی خندم... من... منی... منی...«
: »به َدَرک!«

شبیه سازِی هر چیز، پشِت هر چیزی
و بنِی این مهه یک چیز واقعیت داشت

کیس نیست، بعِد هر چیزی که مثل  کیس 
از اینکه جرأِت مردن نداشت، وحشت داشت

کاظمیین جواد 
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وع قصه ام چیزی از شر
هی مرا به انهتا می ُبرد

»هیچ« بود یا...؟ منی دامن
وا می ُبرد شعر را به انز

وزهای آشومب ترس ر
از خودم به درد، تبعیدم

گیج است مثل پنکه ام، سرم 
که ُدور »هیچ« چرخیدم بس 

وزهای ُپردردم ق ر غر
وزهای در سخیت ِق ر غر

زندگی، فقط مسیری بود
از »َرِحم« به مست »بدخبیت«

من جهنمی شدم در خود
ورکی بیزار از هبشِت ز

در خودم، هجومی از دردم
دود می ُکند مرا سیگار

در سرم »ونیز« می خشکید
که نفت، جاری بود در رگم 

وی من خندید تا جهان به ر
وز سوگواری بود! باز، ر

بغض چشم های تر بودم
که شورت ها تر شد در جهان 
»هرگزم« شبیه ُمردن نیست
که شعر در سر شد »هرگزم« 

یت از شعر است شعر من، سکو
»بودمن« هجومی از »هرگز«

که مستراحی ُپر... این جهان 
ِوز از تعّفن و پر از ِوز

مثل خانه ام شدم ویران
که... کودتایی  در خیال 

خسته ام، از این مجاعت من
که... خسته ام، من از خدایی 

در سکوت، مبب بارامن
یر مبِب بارامن سقف ز

گر منی میرم  ا
ً
واقعا

یل منی مامن! زنده هم و

َمردمان قصه ام در خواب
من دچار درد »بیداری«

که سنگ خواهم شد در سرم 
در سرم فقط »عزاداری«
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وع قصه ام تا »هیچ« از شر
من جهاین از »چرا« بودم

در هجومی از خودم در خود
کجا بودم؟!  خودم 

ً
واقعا

]زنده باد امید و آزادی![
من پر از خیال جنگیدن

که خواهم شد در خودم، »خودم« 
در جهاین از »مترگیدن«

اشک مزدهای هر برجم
خنده های »ایفل« و »میالد«

زندگی، نبوِد »بودن   «هاست
»بودمن!« از اسب می افتاد...

پوچ و پوچ دست این دنیا
ل بود!

ُ
گ که حسرِت  سهم من 

بنی هیچ  و هیچ تر، یک پل
 زندگی مهنی پل بود

ّ
کل

که ماِر توی آستیمن 
تا مهیشه نیش زد من را

در خودم یواش می ُکشمت
وع قصه، »بودن« را از شر

وع قصه ام »بودن« از شر
هی مرا به انهتا می ُبرد

در سکوِت  شعری ام هر بار
در خودم »علیرضا« می مرد!

کامراین علیرضا 
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کالس درس میت در خاطرات هر  می گر
میت در انهتای عشقمان در ترس می گر

که وه هایی  می ملسمت در البه الی جز
که می بینمت در خاطرات یب صدایی 

ود وزم بنی بابلر می بارمت در حال و ر
کوچه ی سیگارها، در دود گم می شوم در 

که فهمیدمت در آن هوای هلجه داری 
که... یا کناری  یه ی در گر خندیدمت در 

می بارمت در بغض ساحل های بابلسر
از اولش این قصه غمگنی بود تا آخر

کیس در شهر با یاد تو می میرد دارد 
دارد خودش خود را در آغوش تو می گیرد

می بارم از تو، از غمت در فکر آغوشت
 شد فراموشت

ً
که حتما که شاید شد...  از من 

گفتگوهامان از عشق بازی با دو خط از 
از حسرمت در مجله های من تو را... پایان

در خاطرات دزدکی دیدن تو را از دور
در عشق بازی های من با پیکری جمبور

در خاطرات ترِس از چشم حراست ها
بوسیدمت در البه الی خواب ها اما...

زه دار میین بویس مان در بوسه های لر
ین حرف خصویص مان در انتشار آخر

ؤیای من بودی و خواهی ماند که در ر از تو 
که می شد خواند که به جز تو هر  از شعرهایی 

کیس در شهر با یاد تو می میرد دارد 
دارد خودش خود را در آغوش تو می گیرد

می بارم از تو، از غمت، در فکر آغوشت
 شد فراموشت

ً
که حتما که شاید شد...  از من 

کاویس امیرحسنی 
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ید که بگر باران به شیشه زد 
دلتنگی متام تنت را 

یه های تو بودم گر من حمو 
افتاده بود باز به هق هق

کرد پیرهنت را تا ملس 
در غربت صدای تو بودم

گویش تلفن: »هیییییس! تو پشت 
ِکی؟« کی و تا  از من نپرس با 

باراِن تند بند نیامد
»دارم می رم برای مهیشه

و« کت! ببند این دهنت ر سا
در فکر انهتای تو بودم

وی راه پله ی یک پل تو ر
من زل زدم به عکس قدمییت

وزهای اشک درآور آن ر
که... این شانه های من... و تویی 

 رها نکن وطنت را
ً
»لطفا

وزها برای تو بودم آن ر
وزها برای...« صدای ↓ آن ر

گویش یق عمیق از تِه  بو
بوسیدن زمنی، خامویش...

کاش چشم هام مبیرند ای 
کفنت را... تا وقت دیدن 
من یاد خنده های تو بودم

ید که بگر باران به شیشه زد 
دلتنگی متام تنت را

باراین ات هنوز به تن بود
افتاده بود باز به هق هق

کرد پیرهنت را  تا ملس 
کاش من به جای تو بودم ای 

یان کبیر ساالر 
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که دنیای تو ویران ساختند زندگی یعین 
کوچه و بن بست ها را یب خیابان ساختند

تا توانستند بر چشمامنان باران زدند
یاچه ها را هم بیابان ساختند عاقبت در

قلب ها را خایل از احساس و سرشار از شعار
از جلن زاری به نام خویش، انسان ساختند

از خمدر پر شده افکار نسل سوخته
شیرهای بیشه را با شیشه، یب جان ساختند

یز از »هبمن« شد و »	۵« وزها لبر ر
نخ به نخ با »تیر«ها، این نسل بنیان ساختند

گراین و توّرم، دادها بر فلک رفت از 
زان ساختند یل یب پرده ار جان انسان را و

وستا ک ر گفته بودند از صفا و آب و خا
وهایشان را قلب هتران ساختند برج و بار

از شعار و حرف هاشان تا عمل فرسنگ هاست
خویش را در خنده هایی تلخ، پهنان ساختند

کویر خاوران ها بوستان شد، باغ ها هم شد 
تا توانستند جای پارک، زندان ساختند

یل شاخه ها بشکست با تیغ تبرهاشان و
در خیال خویش، از این باد، طوفان ساختند

ور« کار حجاب، اجبار و ز با شعار »نیست در 
یان ساختند معین اجبار را این گونه عر

ینی می شود وعده آمد سفره ها با نفت تز
که نیامد، سفره یب نان ساختند گازی  نفت و 

کرد که حیت آمسان هم قهر  وزگاری شد  ر
شهر را خایل ز برف و آب و باران ساختند

سهم ما از زندگی جز درد و رنج و آه نیست
بیت های زندگی از بغض »پویان« ساختند

میی )پویان( کر حممد 
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از متام زندگی مشترک، آچنه مشترک شدمی ختت بود
چشم های بسته ی دوتامیان، به طناب بسته به درخت بود

زندگِی قبل مرگ سخت تر، زندگِی بعد مرگ سخت بود
کرده امی ختتخواب را زندگِی مشترک متام شد، مجع 

کرده امی  اشتباه 
ً
هرچه عمد هست، غیرعمد هست! اشتباها

کرده امی گناه  بامهمی و هم ادامه می دهمی، ما فقط دو تا 
کرده امی کاه  یر  گرچه آب ز باز هم چقدر ساده ساده امی، 

کند خراب را اشتباه را ادامه می دهمی، تا خراب تر 

رنگ تر شدمی که شب به شب ز هیچ وقت بیشتر منی شدمی، چون 
که سنگ تر شدمی در غذا و آب مشترک شدمی، نسبِت به هم 

صاف و ساده آمدمی و آخرش، هفت خّط و هفت رنگ تر شدمی
گر نقاب را پشت آن دوباره یک نقاب بود، برنداشتمی ا

یه دار بود گر که  یه هامیان  گر یه دارتر،  گر خنده هامیان چه 
یل فقط، توی فکر ما طناب دار بود چشم توی چشم هم و
ز انفجار بود که مر زمان  وی خوِد خودش، مر هر دو در قلمر

که عذاب داده امی عذاب را که نه،  کنار هم، به هم فقط  در 

کلیشه را شکسته است حال وقت، وقت چیز تازه است، چیز نو 
یشه تیشه را شکسته است که ر کندن درخت زندگی ست، چون  وقت 

که شیشه را شکسته است گر  کرده است، سنگ ا گرفته پرت  دست ما 
کرده آفتاب را... که عکس قصه هاست، برف، آب  توی قصه ای 

کالیه میی  کر عیل 
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و ای پرنده ی من، با سالم یعین تو... 
کالم یعین تو سکوت قصه ی تلخی، 

کایف ست که یّکه و تهنا برای من  کیس 
هبار خلوت من! ازدحام یعین تو

کیس نه من برای تو بودم، نه تو برای 
و مرگ آخر خط، اهندام یعین تو

که تقاص می گیرد  کیس  و دادگاه 
که می کشد و انتقام یعین تو  کیس 

که تو منی خبیش و پای چوبه ی داری 
که تشنه ی مرگم، مرام یعین تو مین 

یل عاشقانه ننوییس! برای من غز
قشنگ حلظه ی مردن، سالم یعین تو

کمایل شقایق 
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گیِج در باران حضور مهبم اهواز 
گمشده در های وهوی رهگذران خدای 

دو پای سرب، به جا مانده در ِمهی سنگنی
دو دست سرد، در اعماق جیب ها پهنان

وشِن عصر گنجشک های ر صدای سرفه ی 
زان ون خستگی ذهِن پیچکی لر در

ود عتیق کنار ر ترانه خوان قدمیی 
وان ود ر وح ر سپرده بود صدا را به ر

کو؟ گفته بودی؟!  که  رگی  وح بز : »کجاست ر
یان؟ چه وقت می رسد از ره حقیقت عر

کهنه ی دین؟ چقدر تاول تازه به زخم 
چقدر نشتِر نو، بر عفونت امیان؟«

◾

مسافران خیایل، قطاری از ِمه و ابر
که یب گمان... انسان! و اسب و قصه ی مردی، 

ِگل و شیطان! شکوه حمض خدا! عصاره ی 
گناِه یب پایان وح پدر در  حلول ر
حقیقت ابدی در حوایش حاشا

ِکتمان کتیبه ی  نقوش حنس یقنی بر 
◾

گرگ ومیش سحر حضوِر مهبِم اهواز و... 
کوراوندترانه خواِن صدا ُمرده/ ُمرده در باران فردین 
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»نشسته حضرت خیام بر سر میزم«

کس نیست کار هر  وان شنایِس این شعر  ر
 دچار فلسفه است

ً
که شدیدا دیالوگی 

نشسته ام وسِط دنِج واقعیت و فکر
که در خودش خفه است و رّد خاطره هایی 

درست ساعت صفر است و بسته ام آرام
یان را گر میان بغض و تبسم، دو چشم 

مت کمن با تو در خیاال که باز دوره 
کالس های مبایِن صفر امکان را

یز می زمن از خود به مسیت ام تا تو گر
گالویزم می ها  به ُسکر ساعت و تقو

گذشته از خط قرمز، خراب ِمی شده ام
نشسته حضرت خیام بر سر میزم!

بپوش دامن دنباله دار تورت را
کن، امشب آخر دنیاست! یز و مزمزه  بر

یتمیک!« کنید و ترانه ای ر یک لطف  »موز
یزم! ختیلم باالست! برقص با من عز

کن! یق، دوباره دعوت  مرا به یک شب شر
کرانه ی دوری به دل خویِش سفر در 

گاهی فقط ببر من را که نه!  مهیشه هم 
کافه ای، به شِب قهوه خانه ی دوری به 

یز بافه ی فرهای بور را بر دوش بر
که شهر در شعف و مسیت اش خراب شود

یت را بردار وسر خالف عادت خود ر
که باد در صف دیوانه ها حساب شود

بگیر دست مرا و به خلوتت بکشان
گیجی مسیر میکده تا ختتخواب، تا 
به توسعه طلیب های عشق تو در من

جیی به ائتالف شب و عشق و  حال تدر

شب از متامی حمدوده ها فراتر باش
کن و عشوه های خودت را هزار قسمت 

یت من را به ختتخواب ببر حواس پر
کن و داغ شو، به متام تمن سرایت 

فشاِر دکمه ی خامویش... آه...
از سِر خط ↓

دوباره می رسم اینجا به سانسور و تابو
به رغم وسوسه جمبورم از تو ننویسم!

که شعر رد شود از عشق، در شب مسکو
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دوباره صبح شد و از تن تو  سر رفمت
چقدر شعر به  جا ماند از این شب ممتد

ور مسیت و افراط دوستت دارم مر
کارآمد و جذبه های تو در بوسه های 

به  هم تنیده تر از خواب پا شدن عشق است
ون بلند شو بزنمی از اتامقان بیر

به مست جاذبه ها، خنده ها، خرایب ها
کنون به بازخواین دوران رفته در ا

وپایش ون مایه ی فر ریس در به بر
به عشق، چرخش اصیل داستان »چخوف«

ییِش حمض وان پر به جنگ سرد سیاست، ر
کالشینکف به سرمشاری مرگ از دِم 

کردِن در »انقالب بلشویکا« به فکر 
و استراتژی »جنگ و صلِح« دردآمیز
کردن مهیشه سفسطه با عقل لعنیت 

و »زندگی سگی« در رمان »رستاخیز«

یق »میدان سرخ« بلوایی ست بلوک شر
هجوم مّتفقنِی دو چشم و لبخندت

یست ها مهه دزدانه عکس می گیرند تور
شکاِر حلظه ای از جذبه ی خوشایندت

کن رمانتیسیسم جدیدی به شهر وارد 
کند آینی شعر در »پوشکنی« گل  که باز 
که قیمیت بشود گوشه ی چشمی  بتاب 
ین« کاتر کلکسیون طالهای »موزه ی 

زا، سرت پاینی! به  احترام سِر میر
پر است موزه ی مسکو از این حکایت ها

غمت غرامت تاراِج ترکمنچای است
یِخ یب کفایت ها وایت تار فرار

می می برد من را شکست ساعت و تقو
از عمق تابلوی »ون گوگ« تا سِر مسیت

که متایل به واقعیت داشت تومّهی 
هنوز ساعت صفر است و یب بغل دسیت

یک است بدون وهم تو حیت اتاق تار
گالیه و اندوه شعر تهنامی پر از 

وی خاطره ها چشم بسته ام، شاید به  ر
تو را به خواب ببیمن... و باز بسرامی...

کومهال جهرمی عبدالرضا 
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وی شانه اش چسبیده ام به ختت و سرت ر
ای تف بر عاشیق و جهان سه گانه اش

چسبیده ام به بالشم از بوی مانده ات
کل خانه اش گرفته عطر تو را  وقیت 

که از آن مسیت مدام باور منی کمن 
یانه اش چیزی منانده جز اثر تاز

که دلت را شبانه برد باور منی کمن 
با آن مهه لوندی و مکر زنانه اش

که دیده است بیچاره آن پرنده ی زمخی 
یده در بغل آشیانه اش ماری خز

آه ای ستون سوم این جنگ تن به تن
گذشته خشم شب ناشیانه اش! با من 

◾

خبشیدمش به تو مهه اش را به غیر از آن...
آن بوسه های تب زده ی وحشیانه اش

که آخر بدمسیت من است«* »آن چشم ها 
آن اخم های معرکه ی مسکرانه اش

خبشیدمش به تو مهه اش را به جز تنش
چشمانش و لبش، بغلش، عرض شانه اش!

که متامش نصیب توست لعنت به ذات تو 
کاشمت، بیا و ببر نوبرانه اش من 

* سیدمهدی موسوی

گرجی شیوا 
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ک ُپرتر شد ک از خا کفن پوشاند تهنا را و خا
که خندیدند برگشمت من از تدفنی آهنایی 

من از آتش برایت شرحه شرحه دل فرستادم
بیا این سینه را بشکاف، من از »بند« برگشمت

بیا این سینه را بشکاف، این رنج لبالب را
گهان باشد منی خواهم بر این تن رّدی از هر نا

از این آشفتگی بر جان ما چیزی منی ماند
یه، رازی در میان باشد؟ گر چرا ای یار! بعد از 

بیا این سینه را بشکاف باید خیره تر بایش!
ین شد که لبخندم عفو چنان از تیرگی خوردم 

گردن گلوله بر بدن، با زخم بر  تو را دیدم 
ین شد! گلویی از صدا ُپر بود خو گلوی هر 

بیا این سینه را بشکاف، دسیت در تکلم نیست!
کامی کامی نیست جز آغوش نا کالمی نیست، 

یر پا را وحشت از تعلیق سوزانده زمنِی ز
هرایس نیست در بد شعله ها از ننگ بدنامی

ین شد که خو کی  که بر خا هرایس نیست از تدفنی 
یه خیزی نیست، می بیین؟ گر به غیر از واژه های 

کن از مشردن ها کم  مرا بشمار از هرچیز و 
بیا این سینه را بشکاف، چیزی نیست! می بیین؟!
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بیا این سینه را بشکاف بعد از سوگواری ها
چه جاین مانده تا در امتداد شب بسوزامن؟!
به شب مل داده بودم تا پس از بسیار ویراین

ین را در میان لب بسوزامن! کالم آخر

کفن پوشاند آهنا را و جان، یب تن تکلم شد 
یبا نیست؟! گیر، ز عبور از تن، از این پس مانده ی جا

ین شست که زمخی بود با دستان خو کیس »ما« را 
یبا نیست؟! یانمی، این تصویر ز که عر کن  تصور 

کن شکاف سینه ام را، زخم دسمت را تصور 
ین ست شعرم شد نه تهنا سینه ی تو، هرکجا خو

که می داین- کالمم هست -می دامن  خشونت در 
ین ست، شعرم شد: گلویی از صدا خو گلوی هر 

کردم گیالن سپر  »برای فتح هتران جنگل از 
گرم یاری را یز، دست  فشردم در دل تبر
من ایران را برای مردمی آزاد می خواهم

کن قیام مردمان خبتیاری را تصور 

گر یک »آن« چه خواهد شد، چه خواهد شد، چه خواهد شد ا
صدای خشم باور مرده ای ما را برانگیزد؟

کن فقط یک دم، فقط یک دم فقط، یک دم... تصور 
که از ایراِن اشغایل، صدای خنده برخیزد«

گیالین اشرف 
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که سرخوش و فحله مثل اسیب 

هورمونامت ماشااّل فعاله!

یداری؟ وشه! خر خودشو می فر
له« و دال »دس به دس می یش، یار

من خودم قاتل خودم هسمت
آلِت پیر و چرک قتاله

گفمت »چشممون می زنن« هبت 
گفیت حرف رّماله! خندیدی 

یز دمل یل عز چشم خوردمی و
چشمشم چشم شور دجاله

گر کرده ا قزل آال سکوت 
له! چون سوخاری شده ست ، نگو ال

قزل آالی نوزده ساله
با سر قاُقم و دو تا باله

ویس رنگی با لباس عر
دو سه تا تور و چند دنباله

یز ژ لب های مارک دار عز ر
»گل هبیش رنگ ساِل امساله!«

گل هبی می زمن به یب کیس ام
گیل تو چنگاِل ↓ که شبیه 

اژدهای مشا اسیر شده
»چشه این؟ طفیل ناخوش احواله!«

ناخوش احوامل و خودم هسمت
یب هیاهو و جیغ و چس ناله

که پشت سرت دل خوشم بشنوم 
که شاد و سرحاله مهه می گن 

Ceci ce n’est pas un ghazal

رغالمی حدیث لز
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ک پشت مرده ای بودم« »من ال

گشمت یک سال دنبال خودم 
یک سال از خود یب خبر بودم

اخبار را دنبال می کردم
ثر بودم یک سال مفقوداأل

ک کن من را انگار با یک پا
ک می کردند از رفت وآمد پا

ر هر شب انگار با یک بولدوز
ک می کردند در خاطرامت خا

وح خودم را محل می کردم ر
یک سال تابوت خودم بودم
یت خییس توی جیمب بود کبر

وت خودم بودم انبار بار

گفمت خوب خواهم شد یک سال 
یک سال با این فکر خوابیدم

ک پشت مرده ای بودم من ال
از رفتمن چیزی نفهمیدم

گشمت یک سال دنبال خودم 
کییف از اندوه بر پشمت با 

کیس اصاًل مقصر نیست شاید 
کشمت یک سال پیش او را خودم 

که دیر است و  وز فهمیدم  یک ر
کردم خود را پر از درد و مرض 

آن قدر از من منزجر بودم
کردم اسم خودم را هم عوض 

کردم هر شب خودم را امتحان 
ن مردانه ی معیوب با یک ژ

کردم، صبر کردم، صبر  هی صبر 
تا صبردامن پاره شد ایوب!

می خواسمت شکل مهه باشم
کرد کار خودش را  اما جنون 

گره خورده با درد تقدیرم 
ای شعر! ای معشوق من! برگرد

آنا ملسو
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کیس نشنید یاد زد،  هننگ آیب فر
کوسه ها و نرم تنان میان مههمه ی 
که... کرد به دلفنی چاپلویس  نگاه 

یکی مقابلشان کرد به تار نگاه 

که فواره ای بیندازد کیس منانده 
یا به شانه اش دارد کثافت در خز و 
یه را منی بیند[ گر کیس  ون آب،  ]در
یا مهیشه می بارد به قدر هپنه ی در

کشیِت نفت یر  که خانواده ی او مرد ز
کنار آدمیان، حلظه های غوایص

کمی مشابه شد با هننگ قاتلشان
ترند شد »هشتگ #سوژه_های_عکایس«

ید مست صدف های پوچ یب احساس خز
که در بیاید از آن حس و حال تهنایی

نشست، بشکن زد، مست تا ابد رقصید
یایی! وس در کرد زفاف عر نظاره 

یا نیست! که اسب در یل قشنگ نشد، او  و
کیس منی کاهد که دمی از  نبودنش 

 ِدپ است، افسرده ست
ً
هننگ قصه عمیقا

کیس منی خواهد هننگ قصه ی ما را 

گربه ماهی ها وهِی  گر گه خورِی  به 
کرد به حّس تنفری پهنان نظاره 

به ماهی قزل آال حسودی اش می شد
وی ختم چشم جهان که بود ختم چپش ر

مهه شبیه مهه، پولکی و طعمه نواز
یق بر امواج کیس ندیده هوار حر

کنار ساحل خلِت مهایش »دی-ِجی«
یق در امواج صدای مرگ می آید، غر

کرد به مرغان منتظر بر آب نگاه 
یده در منزل که عمری خز ک پشت  به ال

یه داری زد گر کرد... و لبخند  نگاه 
هننگ آیِب آخر نشست بر ساحل

غ
ّ
حمسن مبل
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یشان هستمی گرچه در سایه ی لطف تو پر
کان هستمی کما که بودمی  ما بر آن عهد 

گل شده امی ما نه تهنا به نسمی سحری 
که شکوفاتر از آن در شب طوفان هستمی

یوسف راه تو، فرهاد تو، جمنون توامی
کوه آی و بیابان؛ هستمی! گو به چاه آی و به 

می گر می بری و چند صباحی دور مهر ا
که باز اول آبان هستمی منتظر باش 

می تا به میقات شهیدان تو راهی ببر
مهچنان در صف جامانده ی یاران هستمی

وشن تابستانمی گرم از نفس ر که  ما 
 در سردی شب های زمستان هستمی

ْ
حال

مصطیف حمدیث خراساین
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تو بلد نیسیت یکی بایش
من بلد نیسمت دوتا باشم

تو خودت را پیامبر دیدی
من بلد نیسمت خدا باشم!

کوخان«! این طرف تر نیا »ُهال
ُپرم از حلظه های ویراین

یر ُسم های اسب حمبوبت ز
استخوامن شکست! می داین؟

استخوامن شکست؛ می فهمی؟
استخوامن شکست؛ مغلومب

مثل امواج پیر و بهیوده
باز دارم به صخره می کومب

ن« ز یوبر زخم ناسوِر »آر
زهای ایرامن در تن مر

از خودی خوردم و نفهمیدم
چیزی از من منانده؛ ویرامن 

منطق الّطیر خستگی ها را
و بردم در میان تمن فر

یل هزاران بار، زنده ماندم و
وز در خودم ُمردم پس از آن ر

یز« رفته و حاال »مشس تبر
رایض ام من به یک »حسام الّدین«

گر مردم مولوی نیسمت ا
گنی! گهان زهرآ ای غم نا

گر مردم مولوی نیسمت ا
کن مرا! منی بازم امتحان 

شاه و یب یب هنوز هم هستند
گرچه از دست رفته سربازم

سور آخر به حکم دل دارم
یز در بازی برگه ها را بر

حمت دارم برنده خواهم شد
یز! می بازی! برگه ها را بر

پس از این هم خوِد خودم هسمت
زانه های قبل از این مثل فر

که مهربان تر شد مهرباین 
گنی! گهان زهرآ ای غم نا

بایق سرِد آن زمستان را
کردم یت جنیب یخ  در سکو

کمی غیبت وم تا پس از  می ر
با شکوهی زنانه برگردم
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کن برنده شدی وم فکر  می ر
من بلد نیسمت دوتا باشم

تو خودت را پیامبر دیدی
من بلد نیسمت خدا باشم!

زانه خمتاری فر
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ُهوالـ ُمصّور و تصویر، اصل را ماَند
چنان که شیشه و رخسار و جیوه، صایف را

که لطف است هرچه فرماید طیف 
ّ
ُهوالل

که عشق است موشکایف را ُهوالّدقیق 

کن کمی توقف  که رسیدی،  دال به ُخم 
کن به نّص فعل »َسیٰق ُهْم« به ما تعارف 

که مست وصالمی می رسد برسان به ما 
به خیل اهل مرض آن شراب شایف را

کن خبوان، برقص، چبرخ آمسان سواری 
کن چبرخ و دایره را در مساع جاری 

کالم به پاس حرمت هوهوی ابتدای 
کن حلقه ی قوایف را قلندری تر 

قلندرم در جغرافیای حال و هنوز
وز یف دیر وزم، نه صو نه عارف امر

چبرخم و سر انگشت خود چبرخامن
»جنید« و »شبیل« و »حالج« و »بشر حایف« را

جمال حوصله سر رفته است از صبرم
حساب حادثه در رفته است از دسمت

گره بزمن گمی  گر به نخ اندر  مثال ا
کور یب کالیف را کشیده ته از  به سر 

کو؟ ندا رسید: »که سگ مست! استخوانت 
کو؟ کالغ جوجه ی بدخبت! آمسانت 

کو؟ ک و آب و نانت  حقوق و مسکن و پوشا
ر اضایف را ز ر کن این ز و متام  بر

یدند از عاشقان و با این حال که سر بر
کتاب می خواین کنج خانه نشسیت  تو 
به  فکر ناین و شعر از شراب می خواین

کن سخِن با عمل منایف را!« متام 

که استکامن نیست به خود نیامده دیدم 
وامن نیست به فکر نامن و آسایش ر

کابوس، در توامن نیست و دفع این مهه 
کمن اندیشه ی خرایف را گر رها  ا

کمن؟ وح را چه کار  کنمش، ر گر رها  ا
کمن؟ اصالت غم و اندوه را چه کار 

یفان جواب خواهم داد چگونه نزد حر
سؤال سائل و البته نیف نایف را؟

رهاش می کمن و بدتر از رها حیت
به فحش می کشم از خویش تا خدا حیت

گفته ام در اول شعر که هرچه مدح و ثنا 
کنون می کمن تالیف را خزعبلند و 
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 حقیقت نیست
ً
ُهواخلبیر و  خبر غالبا

تومّهات دو خط قبل من، حقیقت نیست

ُهواهلویج... و حیت هویج از او افضل!
که هرچه می کشم از دست اوست از اول

که می دهم ترجیح یده ام از او  چنان بر
گاری طوایف را وری اش،  به چرخ سر

»حبار« را به دو تا داف »جملیس« بدهم
گل مرغوب یاض« را به دو پک غنچه ی  »ر

ری، »وسائل« را پنز ر به وانت خنز
کایف« را به قهوه خانه ی قنبر، »اصول  

کرد ول خواهم  سپس از ایده به اجرا نز
کرد و از مواضع پیشنی عدول خواهم 
کرد ون هم قبول خواهم  سفارش از بیر

اشاعه می دهم افکار احنرایف را

سپس به قصد خیابان، سپس به عزم قیام
به شور و مشت و شعار و شکنجه و دشنام

کم کم یک ها  و یاد می گیرم از چر
کتشایف را مصارف تسلیحات ا

به یک تالطم مستانه می زمن برهم 
بساط »سوری« و »ایراین« و »سعودی« را

ون گهان از سوراخ می کشم بیر به نا
اثاث »بن عیل« و »صالح« و »قذایف« را

سپس به مدت یس سال اعتراضم را
وز خواهم داد به شیوه ا ی مدین تر بر

کرد  نصب العنی خویش خواهم 
ً
تساحما

تز زمان بر الگوی انعطایف را

فرار می کمن از فردیت به مصدر مجع
و ساعت نه شب خدمت مشا در الیو

کرد ور خواهم  به صورت امجایل مر
مصائب دانشجوی انصرایف را

سپس دوباره ممن! »کیسیت؟« من انسامن
سفیدپوسمت، ایراین ام، مسلمامن
گفمت تا مفّصل اسمت اما خالصه 

بداین امجااًل این بیوگرایف را

و باز نیز به مسیت پناه خواهم برد
به وهم نشئه ی هسیت پناه خواهم برد

ق اوسط«ی ام، عاشق خرافامت که »شر
و دوست می دارم این خیال بایف را
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از این هویت ناقص دفاع می کمن و
مدام با هم بندم نزاع می کمن و

من انتزاع تو را اختراع می کمن و
تو این زبان پر از رمز و تلگرایف را

یزم« را یز؛ بگو مجله ی »عز ُهوالعز
و رد شو از هیجانات »دوستت دارم«
کن با فعل »یب تو می میرم« و زندگی 

کن این شعر اعترایف را و منتشر 

ُهوامُلصّور و تصویر، هیچ را ماَند...

مهدی حممدتیق
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که می مردم دندان پزشک و مّته بود و من 
من بودم و دندان پزشک و... غصه می خوردم

کت یل سا باید دهامن باز می بود و... و
گور می بردم ون  که حرفم را در باید 

ین حالت چشمان بسته، منتظر، در بدتر
که دارد می کند با دست خود چالت دکتر 
جیی که رایض می شوی به مرگ تدر و تو 
که دارد می شود یس  و دو سه سالت و تو 

یکِی چشمانت نه نوری هست در بنی تار
نه راه برگشیت و نه راه عبوری هست

یزی داری برایش یک جهان را دور می ر
وری هست! ون تو غر اصاًل منی فهمد در

ساعت شش عصر است و تو، دکتر... و دندانت
ود جانت ساعت شش عصر است و دارد می ر

و به صورتت با آن مهه ابزار یونیت ر
ود تا عمق امیانت یک مّته دارد می ر

که کل تنت یب حس شده غیر از مهان جا 
که زد و می بیین اش یک گوشه تهنا  می لر

دکتر برایت یب حیس را می زند آراااام
که... توی عصب، جایی میان دین و دنیا 

ین در چشم هایش موقع رفنت زل می ز
»!

ً
- »تا نوبت بعدی مسّکن می خوری حتما

ین این بار توی آینه وقیت زل می ز
دارد نگاهت می کند در وقت جان کندن

طعم آمالگام و تو و دنداِن المذهب
کمی هم تب از سر به پایت درد داری با 

یادی حاال تو هسیت با متام داد و فر
گلویت یب حس افتاده برای شب که در 

تو وارث خون در دهاین بسته هسیت و
از آِینه ها و خودت هم خسته هسیت و

که از هر جا مباین، درد می آید  وقیت 
تو به سکوت و مّته ها وابسته هسیت و...

باران حممدی



/252/

»صلح خسته«

وز و شب… آن گاه ک ر در چکاچا
گاه ز شب… نا گر تیغ خورشید و 

گفت: صلح می آید! یک نفر 
یک نفر داد زد: آهاااااااااااااای پگاه!

و زمنی غلت زد به جانب نور
گردو زد هدهد از هلهله به 
ماهواره به صبح زد لبخند
تن به برنامه ی هیاهو زد!

دست ها توی جیِب هم رفتند
دزدها با پلیس ها مهراه

و به بیراهه دسیت از غیب ر
که تباه... داد اشاره به مردمی 

انعقاد قرارداد جدید
کرد از نفت شکم بشکه باد 

که نگفت کیس  در زمنی چال شد 
و به آمسان می رفت یک نفر ر

این سالح و صالح تو آن است
بزم ناقوس و صوت قرآن است

آیت اهلل پاپ می غّرد
که خدا انهتای انسان است!

یب اجتماع خدایگان فر
یوه و ایزد و خدا، واهلل

می و جیسس و جهود و جهاد مر
گاو و جنگ و سالح جّن و بودا و 

ماهواره دوباره زد لبخند
شبکات مشّبک املشکوک

سیگنال جدید شیطان است
یوةاهلل خسته ی مفلوک!

گوشه ای اجتماع جنسییت
گوشه ای انتحار خودحمور

ن ن به مرد و مرد به ز سییل ز
حبث مستعمل حقوق بشر

ک ک در افال ک و چا ک در فا را
ُکم ختمک! کنفرانس ترا

انقراض شغال ایراین
کودک در مسینار خنده ی 

گره شده یک سو مشت های 
که سییل حمکم مشت یعین 

دستشان را چه خوب می خوانند
کم کم که باز شد  مشت هایی 
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خیمه شب بازی سیایس قرن
سِر انگشت چند دلقک زشت

زنده باد این جهمن دل سرد!
وی به هبشت! که می ر مرگ بر تو 

با برند جدید عشق آمد
که دست مردم بود دستمایل 

یال مشنگ آزادی سر
قسمت چند؟ فصل چندم بود؟

کم کم وِز بهیوده خسته شد  ر
کرد که برنامه را متاشا  بس 

صلح رفت و لباس شب پوشید
کرد ال  وب و رقص، ال بعِد مشر

شب غمگنی مهربان آمد!
شب مهتاب پوش یب خورشید

یز و یب رمقش وی صلح عز ر
کشید... یک حلاف ضخمی تیره 

جاوید حممدی
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سهم ما انقالب باتون بود 
فکر دیگر غرامتش خون بود

هر سؤایل خالف قانون بود
کردمی زنده در بند، بندگی 

یر ساطور تیز تابوها ز
حتت تعقیب چبه زالوها

در هیاهوی جّن و جادوها
کردمی! ما چه خوشبخت زندگی 

بعد از آن جنگ بود و خامویش
زندگی رفت در فرامویش

ین مهاغویش  یباتر مرگ ز
یخ ین سال های یک تار بدتر

فقر در جیب چبه ها ماند و
گنجه خواباند و کنج  عشق را 
قهرمان، توی قصه جا ماند و
کشید از بیخ خوِن فرهنگ را 

کدخدا، ده شد ارث بابای 
کدخدا شکل خوک فربه شد
کودکی له شد ین  سیِب شیر

در هیاهوی شهر یب تکلیف

کرد بّره ای نادان سرکیش 
خواب مرتع ندید بعد از آن
قاف قانون رسید تا زندان

مهتم شد به ضعف در تألیف

رنگ تر می شد گرِگ ما هی ز
خانه یب آب و رنگ تر می شد

میله ها هرچه تنگ تر می شد
ُدور میدان برج آزادی

و شد عاقبت دست داستان ر
خوک با جونز پیر، هم سو شد

قلعه، سوراِخ موش و راسو شد
طعمه بودمی، دست شیادی

معصومه حممدی
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دیوار خانه خنده را سر می  دهد آرام
تهنایی سردم جنون آمیز می گردد

گم می شوم تهنا و سرگردان در خلومت 
یز می گردد دیوانگی ها در سرم لبر

سردرد مضحک، حاصل دلواپیس هایی
ون ومن می خزد بیر گاه و یب گاه از در که 
سیگارهای پشِت هم با حّس دلشوره
گون گونا می سوزدم با فکرهای سرد و 

سفره میان هال، با خشکِی نان هایش
دارد برای شام خایل پای می کوبد

بوی عجییب در هوای خانه پیچیده
حیّس فضای خسته را در خود می آشوبد

یت زمخی هم صحبمت یک آینه با صور
می گوید از دخلستگی های مین در من

یخ خط خورده یک دختری آن سوی این تار
ین در من اما منی میرد نگاه یک ز

دیوار وحیش هم چنان با من جدل دارد
با قهقهه در عمق مغزم جیغ می گردد

یخ گم شود در وسعت تار این خانه باید 
وی رگم چون تیغ می گردد هر ثانیه ر

تشدید خواهد شد جنون و خستگی هامی
خود را چماله می کمن، اما منی میرم

کند من را که خانه ُتف  می ترسم از فردا 
توی زباله دان فرداهای دلگیرم

ین عاشق وقیت قدم برداشمت مست ز
که آغاز صدامی بود دسیت مرا خط زد 

وی جاده ی خایل کوبید قلمب را به ر
که آغازی برای رّد پامی بود ن  یک ز

حیس مرا می خواند از یک مست نامعلوم
با واژه های واژگون و تاابد خسته

دنبال رّد پای حمِو خویش می گردم
تهنا و نااّمید، اما سخت دلبسته

وز، مست هیِچ نامعلوم خواهم رفت یک ر
وهای حماِل خود ز گم شوم در آر تا 

دیوارها با خنده های خویش می میرند
در عمق آهنگ و میان عشق و حال خود

کرد حّس جنون تهنایی ام را َمرد خواهد 
پایان این قصه نباید جنس غم باشد
گر پر بود و خایل بود در این سفر دسمت ا

باید میان مشت من دست تو هم باشد

میالد حممدی بالسیین
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گذشت متام عمر در اندیشه ی فرار 
گذشت فقط خیال من اما از این حصار 

کردم و موسییق نفس هامی سکوت 
گذشت شبیه شاپرک از سمِی خاردار 

خیت گر کرد،  گر خواب محله  به چشم هامی ا
گذشت کابوس سنگسار  که حلظه حلظه به 

وز و شیب امید نیست به این باغ، حیِف ر
گذشت یر سایه ی یک ابر یب خبار  که ز

وزهای خوشش که ر ییب  وزگار غر چه ر
گذشت گوار  در انتظار خبرهای نا

ورم یغ و درد، من آن جنگجوی مغر در
گذشت که دمشن از سر نعشم به افتخار 

یل مرگ می رسد از راه گر چه دیر، و ا
گذشت که شب های انتظار  هزار شکر 

جواد حممدی فارساین
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که افتادن برخاسنت از آچنه 
شلیک اسلوموشِن تیر از تن

دخلوش به آمدن سِر برگشنت
وی با من یعین عقب عقب بر

من فیلم را عقب زده ام هربار
تو باز رفته ای سِر جان دادن

سوراخ شد سکوت جهان وقیت 
ن وز کرد تیر، مست صدا، ر وا 

کردن گرمای تیر و آب تین 
لت، تن  که داغ زد به زال تیری 

که بست چشم سیاهت را ین  خو
که افتادن برخاسنت از آچنه 

کشت شوق نگاهت را که  ین  خو
شلیک اسلوموشِن تیر از تن

من فیلم را عقب زده ام هربار
تو باز رفته ای سر جان دادن

کاش می شد از مهه ی دنیا ای 
کمن اصاًل! مرگ تو را دیلیت 

کشته شدی اما تو مرده ای، تو 
ن ق است بنی این دو سِر سوز فر

کفن می خواست که بر تِن تو  آن کس 
ن تو دوخته پیراهن ! با سوز

کش غم سنگینت  کشا من در 
گاو آهن ↓ که به  کبوتری  مهچون 

در عصر بدقواره ی نافرجام!

عیل حممد مسیحا
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ما به مرداب جهان خویش عادت می کنمی
می و از ظامل اطاعت می کنمی گر ستمکار

وازها در قفس بودمی و حسرت بود آن پر
واز را دیگر حکایت می کنمی قصه ی پر

قلبمان یخ زد میاِن فصل سرِد رابطه
چون به آغوش نگاِه هم خیانت می کنمی

یب  زندگی چون می شود پشت نقاب هر فر
ما به انسانیت انسان جسارت می کنمی

عجز و ناله از خدا تا او شود حامِی ما
ما مگر از حق مظلومان محایت می کنمی؟

قاتل مجله درختان است آن هیزم شکن
ّوت را رعایت می کنمی شرط انصاف و مر

کوه باشد انعکاس هر صدا در میان 
وزگار بد شکایت می کنمی؟ پس چرا از ر

پیچی ز درگاه خدا رانده شد شیطان به سر
ما مهه ابلیس را در خود عبادت می کنمی

محید مرادی )رسوا(
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سر می ریس از سال های پست و ننگ آلود
کرده از رخوت، زبانت را سرخوردگی ُپر 

دیوارها در باورت زجنیر می بافند
که می شکافد استخوانت را چون دشنه ای 

یق می کند وقیت یان، چه فر پوشیده یا عر
گونه ات غیر از سیاهی نیست بر سرخ زاِر 
کم کم میان عقده هایت دفن خواهی شد
وقیت خیالت را به جز تسلمی، راهی نیست

زمنِی غصیب غّصاب ها بودی تو سر
ز قصایب جان، از استخوان تا پوست در مر

کی! قّدیسه ی غربت نشنِی دشِت ناپا
وست و در ر حاال جهانت با جهمّن، سخت ر

ویت را مترسک ها بر باد دادند آبر
یِب تریس ورم کرده! در انعکاِس ُسر

یزی را زمنی بگذار گر وقتش رسیده، نا
یبای بکِر از نگاه و نور، رم کرده! ز

باید بتازی تاخت های تاخت بازان را
کبودِی تنت باشد مششیِر تو شاید 

وانت را به ِمه نسپار! ود ر طغیان شو و ر
تا مرمهی بر زخم های دامنت باشد

یری نیست گز یادی تا عبور از نا راه ز
ون بزن از ظلمت مرداب، نیلوفر! بیر

یخ، در اوِج قیام تو قد می کشد تار
کن از پیله ات، سسیت نکن دختر! واز  پر

مسانه مصدق
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ببنی به اشکت... آرایِش خراب شده
که آب شده کن  به استخوان خودت فکر 

به بغض خود بنگر، ین! به خشم خود بنگر
یر چشم خود بنگر به چنی افتاده ز

گیسویت، ناخنت، به لب هایت ببنی به 
کنج شب هایت یه ی آرام  گر ببنی به 

یز ببنی عز
 سؤایل به یادم آمده  است:

»مینا ره می شنایس؟«*

وان خلتت را مباد بوسه زند باز
که خانواده پسندیده دستپختت را

که شود سطل و دیگ دیوانه برقص تا 
یز بغض خودت را در آشپزخانه نر
یز شادی را بنی سطل آشغایل نر
ون خیچایل منان تبّسم خود را در

دو حلظه صبر
سؤایل به یادم آمده  است:

»هنوز رخشانه ره سنگسار می کنن؟«**

کمی به فکر سر و صورتت، تنت اسیت
کمی دگر به غم دیگ خپتنت اسیت
وسکی داری هنوز در سر، میل عر
کودکی داری گرچه در شمکت باز  ا
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کاسه شدی ِو نان و دیگ و  گر ود در  چه ز
وستا نواسه شدی ود صاحب یک ر چه ز

دو حلظه صبر
سؤایل به یادم آمده است:

»داستان های سپوژمیه خواندی؟«***

به پشت آرایش، پشت پرده، در خانه
گم شده ای پشت منت مردانه هنوز 
ببنی به قلبت، بسیار ناامید شده

گهان سفید شده که نا ببنی به مویت 
گندم بود مهیشه یاور تو عطر نان 
گم بود مهیشه نام تو در بنی نام ها 

دو حلظه صبر
سؤایل به یادم آمده  است:

»نامت چیست؟«

ور شد. کمال، رهبر مجعیت انقالیب زنان افغانستان بود. او در هبمن 31	۵ در یس سالگی تر کشور  * مینا 

که در سال ۴931 در غور سنگسار شد. او برای ازدواجش حق انتخاب می خواست. ین  **رخشانه، ز

یاب، داستان نویس. ر *** سپوژمی ز

رامنی مظهر
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کنار خودت بنشنی، بگذار هم زباِن خودت بایش یک حلظه در 
وز سایه بان خودت بایش از آفتاب دور شو و بگذار، امر

 
گر به سر افتادی گر افتادی، از شاخه ها ا از چشم هرچه دوست 

که نردبان خودت بایش برخیز و شوق سبِز درختان باش، باید 

گم هاست گر دچار تالطم هاست، طوفان مهیشه منتظِر  ساحل ا
کشیت و بادبان خودت بایش کایف ست،  یای ُهول و حادثه را  در

 
گردنه ها هستمی، از سردِی هوا مهه مان مستمی گرگ های  ما 

ه هم شبان خودت بایش
ّ
گل باید برای رد شدن از ما، هم 

 
گل نشده چیدی یدی، خود را هنوز  مَن مَن از ابِر حوصله بار

تا غنچه غنچه بشکیف و سرسبز، ای کاش باغبان خودت بایش
 

کتاب چشِم تو خط خورده ست، پیشاین تو ُمهر غلط خورده ست منت 
گویای داستان خودت بایش که...  گنگ و یب سواِد تو، شاید  ما 

 
یه ی پهناین گر یشاین، دیوانگی و  وزگار پر ین به ر نفر

باید خالف این مهه بدحایل، لبخند بر لبان خودت بایش
 

گرفته ِی تشوییش، آواِز حبس در قفس خوییش زانو بغل 
که آمساِن خودت بایش واز، لفظ خمتصری از توست، وقیت  پر
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که بسته ی عشیق نیست، هر آنکه دل شکسته ی عشیق نیست وای از دیل 
که مسلِک عشق این است، دل خورده ی زباِن خودت بایش من معتقد 

گشیت، با مرگ نیز رفیت و برگشیت یک عمر دربه در مهه جا 
حاال به یک حساِب سرانگشیت فهمیده ای جهان خودت بایش

جمید معارفوند
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زمخی  شدن به دست مترسگ ها
پارس شبانه ی پدِر سگ ها

دل بستگی سخت و جنون آمیز
یز آزادراه قونیه تا تبر

دل شوره های یک شب لکنت دار
ق، سیگار یه، عر گر سردرد، قرص، 

آوازهای دربه دری خواندن
در پیچ  و تاب زندگی ات ماندن

در ازدحام پوچ خیابان ها
گیجی میدان ها سرگیجه دور 

یر بار غصه، ترک خوردن در ز
کتک خوردن وزگار  از دست ر

این قصه انهتای بدی دارد
وزهای بدی دارد! هتران چه ر

◾

دل خسته از نرفنت و رفنت ها
کوچه مانده توله سگی، تهنا در 

گفنت ها دل خسته از نگفنت و 
شالق ها... مقاومت تن ها

که تکراری ست دل خسته از هر آچنه 
که بنجل و بازاری ست این زندگی، 

که اجباری ست دل خسته از هر آچنه 
که عاقبتش زاری ست از خنده ای 

که مضحک و دوزاری ست یه ای  گر از 
وزهای تلخ خودآزاری ست این ر

این حرف ها، هوای بدی دارد
وزهای بدی دارد! هتران چه ر

◾

یدم هی غار و غار و غار و... نغار
یدم که هیچ نبار ابری شدم 

یه منی داند گر که  چشمی شدم 
که هیچ منی خواند سازی شدم 

زاغی اسیر دست مترسگ ها
]تیزی تیغ و دهلره ی رگ ها...[
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ُرسمت میان لشگر ترسوها
ببری میان حلقه ی آهوها

که قبل زلزله ویران شد شهری 
مردی، اسیر لعنت هتران شد

این بغض، های های بدی دارد
وزهای بدی دارد! هتران چه ر

◾

ن با حذف نون[ ]شکست وز

دل خوش به هیچ چیِز جهامن
ؤیای دردخیِز جهامن ر

زمخِی چشِم هیِز جهامن
ختته سیاه و میز جها من

گرچه«، »نیِز« جهامن »اما«، »ا
یِز جهامن ر یز کابوس ر

در انهتای تیِز جهامن...
دل خوش

به هیچ چیز جهامن...

آرش معدین پور
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 خسته ام شبیه قرص قبل خواب 
 مثل خواب های پشت پلک هام 

کور، سرد و منقبض    مثل بوف 
 مثل مرده شور، مثل انتقام 

  
 خاطرات یک شکارچی شدن  

گلوی یک تفنگ  مثل بغض در 
 بزم استخوان و ران و... چند سیخ؟!  

یر سنگ   تکه تکه، استخواِن ز
  

 مثل یک هتّوع مهیشگی  
 گیج رفنت مدام و یب دلیل  

 مثل جبر، قبِل حبث اختیار  
کالف و میل  کالفه بودن و...   هی 

  
و شدن   ون خود فر  یب تو در در
کردن و اتو شدن   وک   هی چر

کل خاطرات خوب و بد    بعد 
و شدن  یر و ر  را شکافنت... و ز

  
 آفتاب را دلیل آفتاب  

وشین شناخنت    خانه را به ر
 مهر را زنانگی و عشق را  
 آه! پای مرد خانه باخنت 

  

 چکه چکه ...سقف چکه می کند  
 گوش من پر از صدای ناودان  

رد، قهوه ای    برگ های خیس، ز
وی دست نردبان   پای حوض، ر

  
 قهوه پشت قهوه، تلخِی مدام  
گلوی شب   یزش سیاهی از   ر
کبود و صبح    گونه های آمسان 

وی شب   باز پرده می کشد به ر
  

 قارقارهای شوم بر درخت  
گلوله ای درشت    توی مشت من 

که یخ زده   وی برکه ای  وبه ر  ر
ک پشت    پرت می کمن به مست ال

  
 باد مشت می زند به پنجره  

وی هم    پلک هام می رسند ر
 برف پشت برف... نرم و یب صدا  

 از صدای باد دور می شوم...  
  

وز بعد نعره می کشم    صبح ر
 البه الی این مهه دوگانگی  

 باز نظم خانه را به هم زدند  
گربه ها و موش های خانگی 

آنیسا معظمی
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به خیابان، به خانه تا محام
که می زدم: اینجام! به صدایی 

گیج رفت آخر سر سر من 
چاه، آغاز قصه های بشر:

من، سواری و قاییق حلیب
ق در عشق، مشکل عصیب غر

فکر آزادی از خودم هسمت
فکر exit از دِر عقیب!

ابن بابویه بوی بد می داد
کرده بود یب ادیب یک نفر 

موش ها عاشقانه سنج زدند
یب)!( بعد رقصید اشتر عر

رفت صحرا به داخِل یقه ام
که عشِق طرقبه ام؟! گفته بودم 

فنر اما به جان چاه زد و...
نفس لوامه اشتباه زد و…

قایق خسته ام به راه زد و...
»من« چرا نیست داخل محام؟

یشه را بزند تیغ برداشت ر
قید فعل مهیشه را بزند

رعشه را... بعد تیشه را بزند
کجام« چون نفهمیده بود »کی و 

◾

جبرئیل از هوا سقوط نکرد
زائر پیشرفته فوت نکرد)!(
کشف یک اتفاق شیطاین

آدمک جان ما هبوط نکرد

کاشانه اش ترک زده بود سقف 
کتک زده بود! مادر عشق را 

بعد هم رفت داخِل دنیاش
که درآورده بود از آجناش ↓

کشت ون خودش را  تیر بود و نر
کردند ور  بعد مرداد را تر

مثل اعداد وحشت آمیزی
کردند وتور  بایق سال را ر

که یب والور شده اند اّمهایت 
کردند! نور را داخِل دکور 
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صحنه:
تابوت یک شبح بود و

قایق افتاد داخل یک سد
مرد، مادام خوردِن دیوار

گانیین می زد! کف برای پا
◾

به خیابان، به خانه تا محام
بسته ی خایِل دیاز ]آخ![ پام

که... ماجراجوی خواب گردی 
»Help me!« -

من هنوز هم اینجام!

حممدعیل معماری
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که آورده سِر دوش، خودش را عمری ست 
گرفته ست در آغوش خودش را که  ن  این ز

پا یب  یار و  پرستار، نگه داشته سر
با چارقل و قل قِل دمنوش، خودش را

که دست از مهه چیزش بکشد تا گفتند 
کند از این مهه پاپوش، خودش را راحت 

در خاطِر خود از مهه کس خاطره دارد
کاش فراموش خودش را کند  که  ن،  این ز

وز سرگرِم هم آغویش خویش است شب و  ر
کند یب خود و یب هوش، خودش را تا اینکه 

تبار مسیه مال
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خانه زادم حباب را ماَند
مأمن اضطراب را ماَند

کشورم، این جهمّن الّدره 
زمنی عذاب را ماَند سر

کامن، شوکتستان یب نیا
آشیان ُغراب را ماَند

 
من »سؤال نکرده« را مامن

وی »ندارد جواب« را ماَند

کردم  کنون  که تا هر ثوایب 
عمیل ناصواب را ماَند 

یا به قول مصرع بعد: یب تو در
وی سراب را ماَند! کف ر

زمیمن، ایرامن  وطمن، سر
قصر اینک ز پای ویرامن

ود، خشکیده مهچو زاینده ر
یزامن! وی لب خنده ی عز ر

یده پندار و کاماًل یک در
قبل هذیان و بعد هذیامن 

ؤیام من سه ُبعِد دو ضلع یک ر
یب می دامن! زندگی را فر

کستر یر خا آتِش خفته ز
آشکارا حدیث پهنامن

یام مثل خشیت هناده بر در
کوبیده ای به سندامن مشِت 

 چیدند
ً
را گلوله، مکر با 

یبامن  گر گل نیلوفر از 

سرنوشیت، به طالع منحوس
ونوشیت به سعد سلمامن ر

ِکی دوباره برخیزی؟ می شود 
یشامن خبت خوابیده ی پر

قاصدی از دیار خامویش
شاعری از تبار خاقامن

یخ تا هنوِز مهیشه ی تار
وشنا آمسانت، ایرامن ر

احسان مالیی
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 شاید به یک َدو* باخته، او هست و بودش را
ودش را  شاعر متام خاطراتش را، سر

 شاید شبیه خواب های تلخ، در ذهنش
که وجودش را...  درگیر باشد با سگاین 

 شاید هم از تعبیر آن تصویر خون آشام
ُکنجی و تنیده تار و پودش را  افتاده 

که بود و هست جنگیده  یک عمر با هرچه 
که می دانند و می داند نبودش را...  حاال 

ُکفر و امیان راه افتاده ست  جنگی میان 
که تهنا می تواین دید، دودش را  جنگی 

ً
وزی می چشد حتما با آنکه می دانست ر
 

ودش را  تلخِی آن حلن حلمی و آن در

* نوبت بازی

رامنی ُملِزم
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گرفته  دمل در رّد پایت جا 
گرفته  یا  طننی ساحل در

یایت آری، بیکران است  دل در
گرفته که رنگ  آیب از باال 

سر آشوب  و رشک چشم لییل
گرفته چه دل ها برده و جان ها 

به ناپیدایی و پیدایی ات عشق!
گرفته سر از آغاز یک غوغا 

جهان و وسعت دل را تو بنگر
گرفته طننی فصل ها یکجا 

یشان خاطِر من از غم تو  پر
گرفته خیال باطل و سودا 

فغان از هجر تو، ز آغوش وصلت
گرفته ؤیا  به شکیل خانه از ر

مبان با من متنای وجودم 
گرفته که جای پای تو دنیا 

که عقل غافل ما  نه تردیدی 
گرفته آرمنی منصرفز عشقت با یقنی فتوا 
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وی سن با پانتوممی مضحک خواننده ر
با پرده های پاره شده از تب هنر
با یاد نوجواین و تریس مهیشگی

خیت شناسانه ی پدر از ژست های ر
وزمره و مرموز و موزمار با عقل ر

با مار و پله بازی جاوید خیر و شر

دارم چقدر یب هیجان حال می کمن
که با خفقان حال می کمن من برکه ام 

یده منش را به قصد هیچ! که سر بر یک من 
که دل سپرده منش را به هیچ کس یک من 

که اتفاق بدی بود و رخ نداد یک من 
کفنش را به هیچ کس که هدیه داده ام 

کرد کمه ُمرد و حواله  که یب حما یک من 
وحّیه ی فرافکنش را به هیچ کس ر

ک دامن حمکوم سنگسار معشوق پا
وزگار یر پدافند ر مرد هلیده ز

که پیش پای جهان ذبح می شود مردی 
که از نبود خودش زجر می کشد مردی 

که دید پیرهنش را تِن مهه مردی 
کمدش زجر می کشد زه بودن  از هر

وح جهان چه دید؟ کالبد شکایف ر از 
کالبدش زجر می کشد  

ّ
کل جز اینکه 

قرباین خداست، خدای مناییش
در عصر سّنت و ِخرد آزماییش
کند تا اتفاق منظره ای را غزل 
کند باید نگاه پنجره ای را بغل 

از خاطرش زمان و مکان را بشوید و
کند ک پر خماطره ای را بغل  ادرا

وزمّرگی یر حلاف فاحشه ی ر ز
کند کره ای را بغل  بالشت های با

که هیچ نیست واز می کند به مهان جا  پر
یست گر گرفت در بغل و تا ابد  من را 

از یک طرف ممن، من پیچیده در خیال
وزنامه ای از یک طرف هنر، هنر ر

کتاب و فکر... ین  دنبال هرچه جایگز
مجله ختمه، چیپس، پفک، نان خامه ای از

از یک طرف طبیعت حمدود و نیمه جان
که ندارد ادامه ای از یک طرف مین 

وزنامه هام رد در وسط ر یک نقد ز
خواب عمیق و مبتذیل توی سینمام
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یض و بالعقب تبار و مر این عقل ال
گرفت اخالق منهتی به شهود مرا 

یل نشد که بال درآرم! و می خواسمت 
گرفت رخوت متام سطح وجود مرا 

کرد مرا و از آن به  بعد این قله فتح 
گرفت خنوت مسیر باز صعود مرا 

از درک حتت سیطره ام، قله ساخمت
یخ... باخمت پایان باز قصه ی تار

میالد منظوراحلجه
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ن، وطن، تن، سه چیز یب مقدار ن، وطن، تن، سه چیز مسأله دار، ز ز
هر سه یب اختیار می رقصند پای اجرای حمکشان بر دار

کمتر! ن از رهنوردها  کمتر! یک ز یک تن از خیل مردها 
یر تیغ اسارت است و حصار کمتر ز وطِن دوره گردها 

کهن بودمی یت  یِل هجر کو کاش یب وطن بودمی،  من و تو 
ز و مدار که نه در بند پیرهن بودمی... و نه در بند هیچ مر

یش یب انصاف! حرف دلتنگی است و این اوصاف گیسو پر بغض 
نیسیت، نیسیت... و این اطراف درد می بارد از در و دیوار

کرد؟ گیسوی تو چه خواهد  کرد؟ شب  باد با موی تو چه خواهد 
ین بازمانده ی آوار؟ کرد، آخر یب تو تا چند مویه خواهد 

خسته بودمی و خواب نازل شد، صبح فصل اخلطاب نازل شد
گرد و غبار یر  آمدی انقالب نازل شد، ماندنت ماند ز

یان باش یشان باش، مثل پاییز باش، عر بنی آغوش من پر
وزگار ناهنجار  ین یادگار طوفان باش، توی این ر هبتر

وی... و نه خاموش می شود بشوی نه فراموش می شوی بر
گندمزار شعله ی تو به احتمال قوی دربگیرد شیب به 

مزدک موسوی
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 در سینه ام نشسته هزاران سوز
 ای رنج های تا به ابد حمفوظ!

وز که متام شود امر کاش   ای 
که در تمن اجباری ست  این زندگی 

کردم گذر  کوه، یب اجازه   از 
کردم گذر  گدازه   از داخِل 
کردم گذر  زهای تازه   از مر

که رفتمن اجباری ست یل ام  کو  آن 

کند این مست یه  گر که   بگذار تا 
 با بسته های قرص خودش در دست

که در ادامه ی یک هیچ است  هیچی 
 حیت به مرگ نیز دمل خوش نیست

که عید منی خواهم کهنه ام   آن 
 آینده و امید منی خواهم

کشور جدید منی خواهم  من 
 اینجا به هیچ چیز دمل خوش نیست

می وزهای سرد منی گو  از ر
می  از انفجاِر درد منی گو

می یه های مرد منی گو گر  از 
که دود خنواهد داشت  آن آتشم 

کوله پشیت سفرم بودم  در 
یه توی حرم بودم گر  دلتنگ 
 دلتنگ خنده ی پسرم بودم

 برگشتین وجود خنواهد داشت

 انساِن یب نیاز به زجنیره
 ای مثل من دچار شب تیره
 ای تا ابد به خّط افق خیره

وب خنواهد شد  در شهرشان غر

 من دخلوشم به رنج و خودآزاری
 با خاطرات مهبم و تکراری
 زمخی ست در متام تمن جاری

 که هیچ وقت خوب خنواهد شد...

سید مهدی موسوی
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خالق یک تومور شده یادت
درد در سینه ی چمپ، بسیار

از تبار »ِرنه لیانکی«، نه؟  
وی آن بگذار پس سرت را به ر

کن عشق را مردوار جتربه 
ویت فقط مهنی راه  است پیِش ر

کنفوسیوس« را یب خی...  »حرف 
عقل و تقلید، چاله و چاه  است

پیش تر با تو آشنا شده ام
واژه، مانند برده، رام تو است

در خیالش »بیوکاَنن« هسیت 
ُمهر آزادی اش به نام تو است

کم یایب کتاب قطور و  یک 
میل دارم خبوامنت هر شب

از جواناِن »قرن هجدمهم«
رفته ام با تناُسخت به عقب

وح های من و تو خوشحالند ر
یده خدا که آفر در هبشیت 

یز« طبق »فتوای صائِب تبر
تیرگی ها شدند از آن دو جدا

که آهسته در فلوتت ِبَدم 
بشوم با صدایش، افسونت
ِخبره تر از »قبیله ی وادی«! 
این هنرها نبوده در خونت؟

واِن تو اند  درمانگاه باز
کن مرا مهنی حاال بستری 

کن! کاری  »آنتیوُخس« بیا و 
تا خودم را نیاورم باال...

زهرا مویس پور فومین
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»سال هزار و چند«

کجا؟ در ختتخواب دیگری  دیدم تو را اما 
توجیه بهیوده مکن، باشد تو هم پیغمبری!

کمن یا دگمه های باز او؟ حرف تو را باور 
ید از قدرت الفاظ او! شیطان خودش رنگش پر

چیه ات، آیات شیطاین شدی؟ قرآن شده باز
و شد دست تو، پیغمبر آین شدی؟ که ر حاال 

زه های این هوس دل را شکست ای بت پرست پس لر
ز تو، منکر شوم بر هرچه هست! مانند ذهن هر

کامل ترم و! من با خودم  تو با خدای خود بر
کثیف، شلیک شد بر پیکرم پایان این حّس 

درد تشنج های من، حمتاِج انکار تو بود
ای خانه ات ویران شود! این عشق اصرار تو بود

قلب مصیبت وار من! بیماری ات درمان نشد؟
آن انتخاب لعنتیت، حّراِج این و آن نشد؟

گناه است و هوس این افتخار تازه ات، امسش 
این امتیاز تو نبود، این افتضاحی بود و بس

زه ی مردم پسند قید نقابت را بزن، ای هر
مرگ جواین ات رسد  سال هزار و چند و چند

من اعتقادم بعد تو، مست خودم مایل شده
از باور من در خودم، پیغمبری نازل شده

کو تا قیامت جان من؟ باشد حسابت دست من
در ختتخوامب بعد از این، خوابیده یار مست من

لیال مهاجراین
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خیته در دمل انبوهی از غم های عامل ر
خیته خانه ام ویران شده... سقف جهامن ر

شانه های عشق هم حیت پناه من نشد
خیته اشک های هر شمب بر زانوی غم ر

درِد تهنا بودمن را هیچ کس درمان نکرد
خیته گوشه از این شهر، آدم ر گرچه در هر 

شعر از یک سو و غم از سوی دیگر در دمل...
خیته زخم و مرهم را خدا در سینه باهم ر

زندگی جاری ست اما برخالف میل من
خیته! کم ر هرچه را بسیار، از او خواسمت 

و شوکران زندگی ست سهم من از نوشدار
خیته که در پیمانه ام سم ر آن هم از خبیت 

خواسمت این شعر را با شور بنویسم... نشد!
خیته در دمل انبوهی از غم های عامل ر

لیال مهذب
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زده، آهسته از در توو بیا مثِل نسیمی سر
یشان مو بیا کردمن، شوخ و پر یشان  حمِض پر

ین با رقص دامن چنی به چنی، بردار پا را مرمر
بگذار مّنت بر زمنی، نازک خرام آهو بیا

گیسو رها با عشوه و ناز و ادا، بر شانه ات 
کبک داالهو بیا شنگ و قشنگ و دلربا، چون 

هبار دلبری! ای دلرباتر از پری! ای نو
از باد چون دل می بری، با دامین شب بو بیا

وزنه یّکه سوار و یک تنه، چون شور نور از ر
و بیا یبار تا قصر ماه و آینه، خوش نقش و ز

تن نقره و باال َبال، املاس پلک و موطال
پنجه یاقوت از حنا، با تاِج شهبانو بیا سر

یاچه تر یق از در بر پرده ی ناز سحر، با شو
یر مقر، چون دسته دسته قو بیا تا موِج حتر

جامن فدای جان تو، دارم دیل از آن تو
و بیا تا من شوم قربان تو، با خنجر ابر

ای دلبر افغاین ام! من مولوِی ثاین ام
سوی دل هتراین ام، از بلخ با هوهو بیا

می بغل و کرده بر ر که شعرم شد عسل، وا  حاال 
تا بیت بیت این غزل، مشتاق و »به به«گو بیا

شهراد میدری
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»ساعت آزادی«

کو؟ ساعت من خورده به دیوار  ساعت آزادی من 
یشان، حلظه ی دیدار در آوار ساعت من خواِب پر

گذشتند  گرفتند و  ثانیه ها از سر آونگ، خیز 
کن، دست نگه دار  ساعت مّشاطه ندارم! حوصله 

پنجره ها! بال من این است، حنجره ها! حال من این است:
یدن لب دیوار«  که دارد ذوق پر وزه  »جوجه ی یک ر

شاعِر احواِل حمامل، زمزمه ی عاشق المل 
وامل: راوی دیوار در آوار و به ز پنجره ی ر

 
یده ست در آوار گز نه  آه چه دلگیر و دل آزار، ال

کشیده ست به منقار که ندیده ست، چیست  کوری  کرکس 
 

کار جهان: فتنه و انکار  کار،  جوهر مردان جهان: 
کار جهان نیز ز انکار گذشته ست،  کار  کار من از 

 
که در شیب شتاب است، سایه ی آن بال عقاب است  خانه 

که خرگوشم و هشیار! که سنجامب و بیدار! حیف  حیف 

کبر میرجعفری ا
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خسته از موج توّهم، ختت و شب، عطر حضور
یک و دور گوشه ای تار کاشکی در خود مبیرم 

ین های مسافرهای این سیاره را خودز
کرد؟ توهنی بر شعور؟ ِکی باید حّتمل  تا به 

کافه ی دلواپیس کنار  گلپری دیشب 
در نوازش های یب دعوت نشسته! خلت و عور

کهربایی، خون سرخ آتیش رد  درد ز
کور هدیه ی فصل تناقض های نسل سوت و 

یز یب سبب گر در قطاری ُپرشتاب و یک 
ایستگاهی را منی پرسمی و مقصد در عبور

زاد محیده میر
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که میوه ی ممنوعه ست ین  ز
که بیوه ی ممنوعه ست ین  ز

شراب و شیوه ی ممنوعه ست
در استکاِن ننوشیده

شراب خانه ای از شرم است
بلوغ ماهی خونگرم است

مهی غلیظ، مهی نرم است
گر لباس نپوشیده! ا

که صاعقه وار آنک...«* ین  »ز
یرک  بلندمرتبه و ز

بدون حلقه و یب مدرک
شناسنامه ی من بوده

گردن خیِس قو به یاد 
گرد َرِم آهو به یاد 

و مداد می کشد و ابر
فقط ادامه ی من بوده

ِن موّقر در تذهیب! ز
ِن مراقبه و هتذیب! ز

مرا ببوس به هر ترتیب
که خیر آخرمت این است

کوسه به چرخِش صدف و 
کنار ساحل و مسبوسه

مرا ببوس پس از بوسه
وع عاقبمت این است شر

گیس زلیخا را بگیر 
ن ها ِن ز حسود باش، ز

که عقل اینجا ↓ مرا بعشق! 
کوچه ی خایل بود! رنگ  ز

کش َحبل اهلل کشا در این 
که خشک شدم در چاه مرا 
که بگوید ماه: بکش بکش 

»چه  یوسیف متعایل بود!«

یده اند جهامت را بر
مت را و پنجه ی محال

عقاب هسمت و ذامت را 
گفت منی شود به پرستو 

گرفته و چرکنی است دمل 
که سنگنی است دمل ُپر است 

که غمگنی است ک پشت  به ال
گفت؟! چگونه می شود آهو 

وی *حسنی منز
زایی شهرام میر
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موشکی خورد توی یک بازار
بوی تند جنازه از نیزار

راست شد خشِم زندگی به قطار!
ن به واژه ی »تکرار« گیِر سوز

یر لب، دور از اوج داد و هوار ز
که شد؟!«* کجا هرچه شد به من چه  - »هر 

بازی تاج  و ختت با یک تاس
پای اخالِص مانده در تگزاس!

ک.خّناس! اختالسات حاج 
شورش خوشه ها مقابل داس

مهه در انتظار تیر خالص
که شد؟! کجا هرچه شد به من چه  - هر 

حزِب باد است مجع »هو« با »هو«
گرگ پشت یک آهو ه ی 

ّ
گل

کاهو زان تر از دوتا  دیه ار
زنده باد عشق اومل: »یاهو«

یَک ااّل ُهو«** »و َ ْحَدُه ال َشر
که شد؟! کجا هرچه شد به من چه  - هر 

یِب راه های جنات حکِم ختر
وح و جنازه ی اموات نبش ر
یت برای یک صلوات شکال

»صلوایت« برای یک شکالت!
ونده، قایض احلاجات: الی پر

که شد؟! کجا هرچه شد به من چه   هر 

بارش شعله از متام جهان
قطره های صعودِی باران
کوانتومِی زمان انقباض 

کهیان! عاقبت مجع می شود 
قم در وان

ّ
مهچنان من معل

که شد؟! کجا هرچه شد به من چه  - هر 

کوه مذاب جوشش شعر، توی 
گناه و ثواب گرگ از  توبه ی 

کتاب یک خر عینکی! جلوی 
ور عقاب یِل زاغ از غر کو

کارکردی جدید از اطناب؟!
ساعمت تازه پا شده از خواب

که شد؟! کجا هرچه شد به من چه  - هر 



/286/

حبث جّدی به سبک افالطون!
ودخانه ای از خون ر ر از خز

ون کار راه افتاده تا خود 
: »آخ از دست دمشن ملعون!

گوش می کین؟!«* که...  از تو 
- »ممنون!«

که شد؟! کجا هرچه شد به من چه  هر 
آرمان شهِر از خودش  یب خود

اطالعات سّری هدهد!
عطش عشق و فلسفه... در ُمد!

وی راست ها بارکد وی باز ر
که شد؟! کجا هرچه شد، به من چه  - »هر 

ون!«*  وم بیر از اتاقم منی ر

که شد؟« کجا هر چه شد به من چه  * »هر 

گوش می کین ممنون« که   »از تو 

ون« وم بیر »از اتاقم منی ر

از سید مهدی موسوی

یَک ااّل ُهو« از هاتف اصفهاین **»و َ ْحَدُه ال َشر

جواد میرسجادی
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ُکَندم نیست! که بدون تو، اداره  میزی 
گرفتاری خویشم گرفتار  من سخت 

که ندادی یل  ق فرامویِش قو تو غر
ق وفاداری خویشم یل غر من یب تو و

گرفمت که سر برج  یق  گرمم به حقو
تا ادکلین اصل برای تو بگیرم

کوچه وش سر  می خواسمت از فال فر
فایل جهت وصل برای تو بگیرم

کفشم کم شد و از فرچه ی  از موی سرم 
گردن خفه می شد پیراهمن از دکمه ی 

یین کارگز که ته  کارشنایس  من، 
هی پشت مهنی شعر نگفنت خفه می شد

با اینکه تو خارج شدی از دسترس اما
گویِش خاموش تو بودم مشغول مهان 

کار نرفمت توبیخ شدم بس که سر 
از بس که در اندیشه ی آغوش تو بودم 

تو رفته ای و درِد منی خواهی امت بود 
من مانده ام و خواهِش می خوامهت ای عشق!

یشان من، این میز و اداره این وضع پر
کمن با غمت ای عشق؟! عمران میریحاال تو بگو، من چه 
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ما دوتا زخم به هم وصل شده با شالق 
یه ی طوالین و طوالین و داغ  گر ما دوتا 

می ما دوتا بغض به هم دوخته با زجنیر
می گر از لب من وا بکین می میر لب ا

خسته از زندگی از عامل و آدم خسته
ما دوتا را نفس مرگ به هم پیوسته

ین الکل ممکن هسمت که سرگیجه تر من 
ین معجزه مؤمن هسمت که به مردودتر

که مثل مین، هر دو به هم معتادمی به تو 
که ما به بدن هم دادمی عشق زمخی ست 

کبودِی تمن از نفس سنگینت به 
یه شدن توی غم غمگینت گر یب صدا 

ؤیام به تو! به مجعیت یک نفره در ر
که با تو و یب تو، بغل تو تهنام! به تو 

کام عمیقم وسط هذیاین که  به تو 
کشف تمن می ماین ین  در فراموش تر

که بدنت به غم من پیوسته  با توام! 
یز! از خودم و تو خسته! خسته ام از تو عز

ین نشئگی ام آن طرف مدت هاست آخر
کجاست؟ خسته ام... خسته ترم... پس بغل مرگ 

گرفنت بدهم کام  خواب آرام تر از 
کن! به خودم جرأت رفنت بدهم بغلم 

می یه بس نیست بیا هق هق پیوسته شو گر
می... کبودمی، بیا بسته شو ما دوتا پلک 

اهلام میزبان
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گفتند برتری که  از هرچه حرف عشق 
از هرکه آشنا تو به من آشناتری 

یر سقف چشم تو آرام می شدم من ز
ای آن که در مهیشه ی چشمم شناوری

یک شب به یاد من تو بکش طرح دیگری
طرحی ز عشق، از قفس یب کبوتری

کردی و دیوانه ات شدم در من رسوخ 
کویر دمل چون صنوبری ای آن که در 

تو حرف عاشقانه شدی در ضمیر من
گشیت چو شعر ناب چکیدی به دفتری

ک تر ز آب من عاجزم ز وصف تو ای پا
از هر فرشته ای به خدا یب گنه تری

تو ابتدای عشیق و تو انهتای عشق
کیش مهر تو ممن آینی دیگری در 

هبار عمر رفیت، سپس خزان زده شد نو
افسرده جان شدم، به دمل رفت خنجری

مرسده میکایییل
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مبیران به تیر نگاهت مرا
به چشمان مست و سیاهت، مرا

کن دوباره به یک بوسه ام زنده 
گرمای آهت مرا بسوزان به 

خبواه از خداوند یکتای عشق
کر شب و صبحگاهت، مرا به ذ

کن، بگیر به آغوش خود دعومت 
به آرامیش در پناهت مرا

بکش دست مهرت بر اندام من
گناهت مرا  ببر تا به عرش از 

کنارم مبان تا سحر شیب را 
کند اشتباهت مرا یان  که عر

که ره کویت  گرفتار  چنامن 
ون نباشد ز چاهت مرا به بیر

مهشید ناصری
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من به یخ بستگِی باغچه ی پشت حیاط 
که تِه صندوق دارم دفتر سوخته ای 

که میاِن نفس و پنجره هاست  میله هایی 
ق دارم

ّ
یک تعل به مهنی خانه ی تار

خیچه ای ست  در دِل ساعت مامت زده تار
از نگاهی ابدی خیره به دیوار اتاق

خیته و  شکل تکرارِی یک میِز به هم ر
وی اجاق شاِم جزغاله ی قحطی زده ها ر

هر یک از آینه ها قصد جنایت دارند
مرگ، در نطفه ی هر خاطره ای پهنان است 
مهه در حلظه ی خوشبخیِت خود قاب شدند
گورستان است داغدار است فضا، طاقچه 

شعرهای وطین ، تک تِک اعالمیه ها
زمنی پاره شدند  یر در هوای خفه ی ز

کبوتر به خودش راه نداد آمسان، درِد 
دسته ی بال شکسته، مهه آواره شدند

گو مهه شهر به جنگم به درآیند و خالف
که در خلوت خاصم، خبر از عامم نیست من 

خیته ام! ور وح فر کن از تِه دل، ر یه  گر
از تظاهر به قوی بودن خود بیزارم

ین فاجعه ی نسل کیش  یک تر من به تار
ق دارم

ّ
صمن نافعمن به سنگییِن آوار تعل
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کج راه خلقمت انگار خشت اول 
این قهقهه، بنای پشیماین من است

وک کش است بر آواری از چر پیری عصا
یخ، چنی ذایت پیشاین من است تار

در چهره ی شکسته ی آیینه غرقم و 
یادی شناورم در اشک دختران ز

جّدم به آفتاب نظر دارد از قدمی
وب، بیشتر از یک برادرم من با غر

یل لبخند می زمن مثاًل شادم و... و
وسعم به هیچ چیز به جز غم منی رسد
کارگری شاهد منند این دست های 

کم منی رسد وزگار! از تو به من  ای ر

از دنده های شانه، قفس ساختند و بس
که با شب قدم زدند دلواپسان زلف 

جز سنگسار لییل و جمنون به دستشان
افسانه بود هرچه از آغوش، دم زدند 

گرگ و میش  شهر در اثنای 
ّ

کل که  وقیت 
با ِسحر جهل و باطل ین، بّره می شدند

با بلبشوی جنگل افتاده دست دیو
در من درخت های جوان، اّره می شدند 

که خواسمت من بودم و امید به صبحی 
کمن وشن تهنایی ام  آن را چراغ ر

پایی نبود تا بتوامن بایسمت
کمن گردن تهنایی ام  دسیت نبود 

در استکان دورمهی های دوستان
یل شراب به پامی منی رسد تلخم، و

گرفته اند ِگل  یل دهان مرا  کوهم! و
حیت صدای من به صدامی منی رسد

◾

کهنه را که بشکمن این بغض  می خواسمت 
ود داشت ی ر

ّ
در چشم هامی اشک، تقال

گذاشمت ور و عشق تبر را  بنی غر
رگ تر از من وجود داشت در من بیت بز
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کسترش نشاند  که باد به خا آن شعله ای 
گرفتار صبر شد گرفت و  در سینه ام 

که خانه ی خورشید و ابر بود این چشم ها 
کرخمانه ی بدمن، سنگ قبر شد در 

که دور نیست یادم نرفته است زماین 
که پنجره ام را نواختند  آن سنگ ها 
از وعده های داده به فردای خوب تر

غیر از طناب دار، برامی چه ساختند؟! 

ون در دل سکوت!  رگ در ای خایل بز
که داشمت! ین مسّکن تلخی  ای آخر

یه خیس بود  گر که چشم های من از  آن شب 
گذاشمت... بر شانه های خسته ی تو سر 

وحید جنیف
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کجا می دود نواده ی آب؟ به 
کجا می دود؟ مسیر نداشت به 

هر طرف، مرگ بود پشت سرش
کوفه یب سلیمان و بصره و 

نتوانست او شود خمیف
از نگاه مشّوش پدرش

کیس شاید یه می کرد تا  گر
ناجِی داستان او باشد

یب صدا بود تا متام جهان
گهان هم زبان او باشد نا

پدر مهربان او باشد
موجب زندگِی در خطرش

کجا می شود دوید پدر؟ به 
کل این جهان پدر است کجا؟  به 

گفت ایوب، مرِگ تو درد است
مرگ اوالد مسلخ پدر است

خوش به حالت ببوس خنجر را
امتحان من  است در نظرش

خم شوید این پیامبر پدر است
با هزار اسم و با هزاران رسم

وی زمنی چبه ها خون شوید ر
کش را چبه ها جان دهید و خا

کنید، سرهاتان متبرک 
که می شود سپرش چه سعادت 

گمشده ای او منی خواست اسم 
که از پدر است کتایب شود  در 

که خیس از اشک است با نگاهی 
که در این شعر خواست از شاعرش 

زنده باشد، سپس دوید و دوید
کرد در سفرش واز  که پر تا 

که مرگ غایب بود مست یک جا 
گهان دید پشت سر، پدرش نا
مست او می دود، دوید و دوید
داد زد: »شاعر« و درخیت شد
پیش از آنکه پدر به او برسد

کمرش شعر شد دست و شعر شد 

میاین عادل نر
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کیس باخبر نشد  از غصه ام به جز تو 
 بغضم شکست و شانه ی تو خمتصر نشد

 گیرم دعای خیر مشا یب اثر نشد
 دختر، پسر نبود و پسر هم پدر نشد

کیس برای خودم دردسر نشد  جز من 

 ته مانده ی فضیلت بعد از حتمکم
گمم  تفتیش نامتام خودم، در خودم 

 گم می شود پس از تو متام تبّسمم
کژدمم گرفته حاشیه ام، نیش   آتش 

گاو نر نشد کیس   چرخید آسیاب و 

یانه ها  یارانه های ملهتب از تاز
یانه ها  هم بستران منقلب از راز
یر مهنی شاهدانه ها گز  تلمیح نا

ییب ماداِم شانه ها  یا رمز دلفر
کر نشد کور و  یف جامعه ی   شیطان حر

که رفته ام ون مسیری   گم می شوم در
که خسته ام ویی منانده تا بنویسم   ر

یف منانده در پس چشمان بسته ام  حر
 هی ُدور خود دویده و در خود شکسته ام

 جامن به لب رسید و جهامن به سر نشد

ون قرنیه ام جا منی شود  دنیا در
یا منی شود که الیق در  هر برکه ای 

که مداوا منی شود کهنه ای   این زخم 
یبا منی شود که ز  آن جوجه اردکی ست 
یف مسیت و چشمان تر نشد  باران حر

 مصداق یب بدیل جهاین موازی ام 
یر مهنی صحنه سازی ام گز  استاد نا

 قلمب شکسته شد به غم و مرگ رایض ام
وای فضای جمازی ام  درگیر انز

یف مِن یب هنر نشد گر حر  دنیا ا

کمن گر جستجو   گفمت تو را دوباره ا
کمن  زخم زبان فاجعه ها را رفو 

کمن و  ور یر  فصل اخلطاب رابطه را ز
کمن  با سایه ام دوباره بگو و مگو 

کالغ مهدم مرغ سحر نشد  اما 

کمن که تو را مبتال   شاید غزل شوم 
کمن  آرام و یب صدا بنشیمن دعا 

کمن  مضحک تر از مهیشه خودم را رها 
کمن که فقط ادعا   پیغمبری شوم 

کیس به خاطر من دربه در نشد  جز من 
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وح مرده را کمن ر  وقتش رسیده زنده 
یعت این سرسپرده را کمن شر  پهنان 

کثافت تن زالوخنورده را  شسمت 
 انبوه سایه های به مسلخ نبرده را

کیس هم نظر نشد  با من در این میانه 

 شاید رسیده نوبت تهنایی خودم
 اوج شکوه مرگ متاشایی خودم

گیرایی خودم  مست تو باشم از تب 
کوری و بینایی خودم  مضنون شدم به 

کیس مهسفر نشد کیس مناند و  با من 

جواد نعمیت
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بالقوه خداوندی و بالفعل نگاری
تو شاپرکی، با جمِن باِز شکاری

در فتح دل مردم بیچاره ی این شهر
یب رحم تر از شاه قجر، چشم درآری!

کرد گذر   قوم مغول از شهر تو آرام 
گلدار تو ننشست غباری بر دامن 

در صنعت آغوش، تو یک سبک جدیدی
کناری ین شاخصه ی بوس و  وف تر معر

ین فرض در فلسفه ی خلق تو مقبول تر
در چرخش بهیوده ی این لیل و هناری

که هر آخر اسفند تو در حبث...  دیدند 
ود آمدن فصل هباری؟! درمورد ز

در شهر پر از دلبرکاین ست پر از نقص
من مطمئمن آچنه ندارند، تو داری!

سلمان نعمیت
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عبور بعدی چنگال دکتر از هپلو
و طرح خنده ی دلقک به شیوه ی چاقو

حیی ست تین حنیف و سؤاالت میز تشر
سری شکسته... ]نه! پاسخ نبود در سر او[

نگاه می کند و فکر می کند به خودش
و به شام آخر و مسیت، به بطری دار

کجاست مرگ؟ سُرم ها چه تشنه اند امشب!
کجاست مرگ؟ منی بینمش در آی یس یو

اضافه های من است آچنه بر زمنی مانده
و؟ کیس اضافه ی ما را منی کند جار

◾

یون خیره ای به حرف حساب به قاب تلویز
به حبث خوب مزایای یب مشار سراب

نشسته ای و به جمری نگاه می کین و
گوشه ی اتاق به قاب نگاه می کند از 

یپ سیاه  مسیت از این سرفه های یپ در
وی به مست عذاب دوباره رقص کنان می ر

وی سرفه می فهمد تو را نه دار، نه دار
نه نسخه های بلند دعا، نه جام شراب

بغل بگیر خودت را پس از خر و پف فیل
کنار جمری اخبار بیست و چار خبواب

یح است گرد تشر که میز شام، پس از میز 
و تّکه تّکه ی تو لقمه ی چپ بشقاب

◾

یون و در ادامه ی راز بقای تلویز
یون کشیده برای تلویز که شام  ممن 

کنترمل را به دست می گیرد شب است و 
یون وی مبل می افمت به پای تلویز و ر

سکوت می کمن و داد می زند سر من
یون- -شب از اتاق می آید صدای تلویز

نگاه می کمن از پشت مبل به جمری
یون؟- کجای تلویز -کجای مجع نشسیت؟ 

ید کاش می شد از این خانه ی خراب پر و 
یون شبیه پنجره تا انهتای تلویز

◾
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]سالم خدمت بینندگان هیچ کجا
ک های مشا[ کنارم است یکی از خورا

یون گذاشته بود از حصار تلویز قدم 
ون خانه ی ما کنارم... در نشسته بود 

کرد: »بشنی!« من ایستادم و جمری اشاره 
کرد: »بیا!« کردم و جمری اشاره  فرار 

گذاشت وی میزگرد  تن حنیف مرا ر
و تّکه های مرا در دهان دکترها

گرامی! برای هتیه ی مرگ ]خماطبان 
فقط نشاین خود را به این مشاره پیا...[

کن کاری  کشنت است...  هنوز راز بقا 
چقدر خسته ام از این سرنگ سر به هوا

◾

مهان که آمده بود از هبار آینده
ونده- ون پر که: »ُمردی!« -در نوشته بود 

گوشه ی هال مرا نشاند در آغوش مبل 
گیرنده و چشم های مرا داد دست 

گویش اش انداخت پیام های مرا پشت 
مرا سپرد به چاقو و تابه و رنده

و مرده بودم و چاقو از آشپزخانه
کرد: »هی آقا! پیاز مو چنده؟« صدام 

گرفت فهمیدم گازم  که  اجاق خانه 
کنار ظرف غذا مرده بودم از خنده...

حمسن نقدی
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ِک غم انگیزم شبیه رنگ های مرده در خا
گلوی ابر پاییزم شبیه بغض تلخی در 

من از جنس غبار پنجره در  بند زندامن
یزم که در بن بست هر  دیوار می ر پر از بغضم 

مشمی باد وقیت می وزد تا این حوایل باز
گالویزم چه یب تابانه با عطر خیال تو 

یاست وی مهتابت، شبیخون در دل در یر ر حر
یزم یا منی ر که در در یزامن  گر من آن موج 

زمیین تنگ در آغوش چشمانت جهامن سر
مرا با خود ببر در قاب چشمانت بیاویزم

ستاره نورایی
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کایش  که مانده بر  کبوتر  قسم به خون 
وپایش به استحاله ی تن، حلظه ی فر

به شرم ماشه، به دستاِن آدم الیش
که تو بایش و تف به  ذات من و عاشیق 
که زخم بودم از اول، تو استخوان بودی

وِی دیوارم شبیه سایه ی »هیچی« به ر
یر آوارم ید و ز ز شکاف فاصله لر

هجوم می برم از تو به ذهن بیمارم
ینه! دوستت دارم آهای حسرِت دیر

به من هر آچنه نداده خدا، مهان بودی

بگیر دسمت و از چنگ این مهه دیوار
ین خاطرت بسپار مرا به پرسه ی شیر

یز مرهم و از زمخم استخوان بردار بر
کند خدا، این بار که دست مرا ول  بگو 

که از خیل دمشنان بودی تو هم بتاز 

مرا به چاه بینداز و اشتباه نکن
به پاره پاره ی پیراهمن نگاه نکن

گناه نکن یل به پای من این بار هم  و
یز خومن و بر هیچ کس مباح نکن بر

گرگ قصه، نه از نابرادران بودی نه 
زهره نیکدل 
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وب مهبم بود وع حادثه در یک غر شر
صدای ضّجه می آمد، زمنی جهمن بود

وی سینه هامان، سرخ گیل ر گلوله، شکل 
کیس بر سه رنگ پرچم بود گلوله، نعش 

برای جوخه و دیوار هدیه می بردند
وحم بود که ر که نبض زمیین، تویی  تو را 

که چکید از هبشت آزادی تو مصدری 
که عاری از غم بود تو عاشیق به متامی 

گذشنت جهان مصمم شد برای از تو 
گذشنت زمان فراهم بود برای از تو 

کرد صدای صاعقه آمد... زمنی تشنج 
کم »شد« و یک ستاره ی زمخی از آمسان 

مهدی واحدی
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گیسویت  یده رنگ از آن شاخه های  پر
ویت  وک عمیق بر ر دویده چند چر

به درد پیچیده استخوان زانویت 
ود رسیدی به خّط پایاین  چقدر ز

بدون خواستنت تن به آمدن دادی
بدون خواستنت بنی عشق افتادی 

میان این مهه قانون و جبر، آزادی
کجا؟ ای رهای زنداین!  کجاست؟ آه 

کم فکر می کین دامئ  به این اقامت 
به انهتای قدم، فکر می کین دامئ 

به حّس صبِح عدم فکر می کین دامئ 
برای آغازی تازه نیست امکاین؟

کفیش میان امواجی  شبیه لنگه ی 
شبیه پیرهین پاره توی حّراجی!

وغ… حمتاجی  که حیت در به یک امید 
برای این مهه مأیوس، نیست درماین؟

دلت شبیه جهان، بنی جنگ و آشوب است
یل صبور شبیه سکوت ایوب است و

که »احوال زندگی خوب است« نگو مدام 
کرده ویراین به ذات آبادی، نطفه 

دلت شبیه جهان خسته است و وابسته
دلت از این و از آن، زخم خورده پیوسته 

که بغض خودش را شکسته آهسته دلت 
هنوز عاشق عشق است، عاشق جاین!

افسانه واحدیار
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دارم بساط سوگ می چیمن 
کاغذ در قبر سرد واژه ها، 

کرده گذر  آب از سرت دیگر 
ز که جرمت می شود حمر وقیت 

کف  رفته در پوچی! ای عمِر از 
دیگر برای زندگی پیرم

از من خنواه از راه برگردم
من انتقامت را منی گیرم

از شاعری، دردش نصیمب شد 
وح لطییف نیست گر ر وحم ا ر
با زنده بودن خوب فهمیدم

مرگ آچننان فعل سخییف نیست

کوچه باغم رد شدی اما  از 
گفت می شد به دیوارش سالمی 

یک حلظه هم تردید می کردی
گفت کالمی  از عشق هم می شد 

کرده وغ از غصه دق  وقیت فر
دنیا خیالش می شود راحت 

که دیگر شاملویی نیست وقیت 
آه از دل مغمومت، ای نصرت!

دیر آمدی تدفنی سهراب است
کوزه اش افتاد خیاط هم در 

رنگی به رخسار هبارم نیست
سرسبزی ام را برده با خود باد

ویر یک شاعر تصویری از تز
ین انسان خوشحامل غمگنی تر

شاید جنیین قبل میالدم
کامل شاید برای زندگی 

کوتاهی نکن ای شعر! برخیز 
می بیین این حال خرامب را
ساییده ام با تیغ امواجت

یا! کن در کم صخره را حتقیر 

اصاًل متام دردم از شعر است
این لعنیت از من چه می خواهد؟

جز وعده های پوچ، چیزی نیست
کاهی منی کاهد کوه غم،  از 

گیرم  بنی زمنی و آمسان 
باری وبال دوش تقدیرم

از چاله یکسر راهی چاهم
جمبورم و معذور تقصیرم
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و باشد یر و ر وقیت جهانت ز
دیگر نباید از غمت پرسید

که راهی غیر رفنت نیست آجنا 
هرگز نباید از خطر ترسید

ما لشکری از مجع اضدادمی
یک عامله تو، اندکی هم من

گاهی امیدی جز ختیل نیست
که له شد آب در هاون شاید 

جایت در اوج آمسان خایل ست
چشمان تو سرچشمه ی نورند

هر شب برامی چاه بیژن شد
ورند! گاهی چه مغر مهتاب ها 

صدبار دیگر هم مبیرم باز 
با رنج تهنایی برابر نیست

ین عضو است گاهی زبان عاجزتر
کت می شود خر نیست که سا هرکس 

وقیت منی داین چه می خواهی 
زخت باشد که دنیا بر وقیت 

دامئ تو را یک سایه می پاید
هر حلظه هم توی خنت باشد

نقل امید و ناامیدی نیست
کورند دیگر متام بو  ف ها 

هر صادیق هم هست، صادق نیست 
اینجا قلم ها نیز جمبورند

کهنه می مامن  مانند زمخی 
اما به دسمت مانده افسارم

که جهل بامنک ها نیست! دردم 
من با منکدان دمشین دارم

ودست هی از خودی ها می خورم ر
که مالیل نیست از ناخودی ها 

وی نیزه هم فهمید قرآِن ر
کیست واین  بازنده ی جنِگ ر

رسوای شهر واژه ها هسمت 
ن  وز در یک اتاق سرد و یب ر
ین حالت  ین تر وفر در اسکیز

ً
راز مرا افشا نکن لطفا

میم من برگه های شوم تقو
وز خوش با من مصادف نیست یک ر

کابوسند این شعرها هذیان و 
راهی به جز مرگ مؤلف نیست

یل اهلی مهدی و
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کوکوها گرگ ومیش وحشت و آوای  در 
کندند آهوها یه دل  از دشت های قر

رفتند و من جامانده ام تهنا به یک شهِر
ین خبتک ها و لولو ها کنده از نفر آ

کردند ُدور و برم را سایه هایی شوم پر 
کنج پستوها آهسته خنجر می خورم در 

از درد پهنان می شوم در ناله ای خاموش
از زخم هامی نیز می ترسند زالوها

یاچه ای افسرده می فهمد درد مرا در
در قتل عام ماهیان، سالخی قوها

اینجا متام برگ ها مرثّیه می خوانند
ن هی هی های و هی هی های و هو هو ها بر وز

کورسویی از سپیدی نیست وبرها  این ُدور
کن تا فراسوها وح یب جان! راهی ام  ای ر

جواد هدایت



/308/

کن مرا به سبک اوین خودکیش 
می را و ز کن سقف آر ک  خا

صندیل را بکش به دست خودم 
می را  گلو یا فشارش بده 

کن ذهن پرت مردم را  شوت 
کما، بنی اعتصاب غذا از 
گربه و سگ  به نزاع میان 
یا خبر های چرِت آب و هوا

کن مشت بسته ی من را  باز 
کن آچنه در سرم دارم ک  پا

یا خبوان مو به مو علیه خودم 
آچنه مابنی دفترم دارم

کن کن مرا و دفمن  خودکیش 
با هزاران جوانه در دهمن

ون  ک می زمن بیر  از دل خا
یاد تازه ای بزمن که فر تا 

مهتاب مهپای



/309/

که او مرا بوسید وزنامه نوشمت  به ر
و مرا بوسید وبه ر که آمد از افق ر

که لب به لب وسط یک سکوت طوفاین
گفتگو مرا بوسید به داغِی تِب یک 

که دهن شد، دهن شدم، لب شد که لب شدم 
واییت شدم و مو به مو مرا بوسید ر

پرنده بود لبانش، پرنده ای در خون
»بغو بغو... بغ بغ بغ بغو« مرا بوسید

کرد حرفم را ک  به بوسه از دهمن پا
شبیه فاخته ای »کو« به »کو« مرا بوسید

کرده ست کافرم  که  وزنامه نوشمت  به ر
کرد مرا، با وضو مرا بوسید اقامه 

◾

ببوس از سرخط ها و در ادامه ببوس
وزنامه ببوس به داغی خبری توی ر

فاطمه هویدا



/310/

بنی ما یک هزاره مغناطیس
قطب سلول های پردردمی
جیغ آدم قراضه ای دربند

الجرم غصه جذب می کردمی

وش آزادی ما بلیِط فر
یدن ما شعار مهیشه بار

داستان های مضحک تلخمی
قهرماناِن در خنندیدن

خسته امی از جهان بازی ها
ماسک ها، نقش های قالیب

ق در حلظه های یب برگشت غر
کابوس های یب خوایب وقت 

در اتاق منوری از غم ها
چشم هامان سکانس برتر بود!

بنی عکایس پیش هر دور
قبل تیِک فالش ها، تر بود

وزهای بدمی می ر بغض تقو
ق خورده امی با غم ها هی ور

ما ُمقر آمده به لبخندمی
اخم های مهیشه در فردا

حسرت خنده های یب قیدمی
»کاش« در حرف هامیان جاری ست

یخ درد می بالمی ما به تار
رجنمان زندگِی اجباری ست

ندا یامسی



/311/

که برایت ننوشمت هرگز نامه ای را 
کردم سرخ بوسیدم و از پنجره فوتش 

گوشت اصاًل که نگفمت دم  مجله ای را 
کردم بسته بندی شده تقدمی سکوتش 

یه گر یر شدم از  توی مّحام، سراز
وی لمب را ُشسمت طعم بوسیدنت از ر

عطر تو، یاد تو، پیراهن تو، خنده ی تو
وز و شمب را... ُشسمت کمن، ر ک  از تو تا پا

ق خوردم و دیوانه شدم، در مسیت هی عر
کردم به در و پنجره سیگار تعارف 

هی سه تا پله یکی... پرت شدم توی حیاط
کردم به تو و عشقت و عاشق شدمن، تف 

از جنابت مچدان بسمت و راه افتادم
کردم از به چشمان مهه، چشم نپویش 

یب تو با بوسه و آغوش و سر و سینه و پا
کردم ویش  به خیابان زدم و... دست فر

کوچه شدم کف  بستین چویِب افتاده 
که صف مورچه ها، تب زده لیسم بزنند

یاِن در آغوش اتوبان شدم و ِن عر ز
گیسم بزنند... که مهه، چنگ به  کردم  صبر 

◾

که برایت ننوشمت هرگز نامه ای را 
کردی یب صدا خواندی و از پنجره فوتش 

گفنت را دوستت دارِم پهنان شده از 
کردی... بسته بندی شده تقدمی سکوتش 

مهتاب یغما





/313/

به یاد هنرمند در زندان

بکتاش آبتنی



/314/

در سوء تغذیه ی دیدارت
چشمامن ذره بنی دست می گیرد

که دیده است و می خواهد بسوزاند هرچه را 
زمنی جای قدم هامی را به باد نشان می دهد

کوه دور می شوم از باالی 
یا می افمت در دهان در

گذرگاه یکدیگر می در  آه چه یب اثر
کجا جان دارد این باد؟ تا 

یر درخت تنت فکر می کمن جمسمه ای هسمت ز
که هر چه میوه بود را پاینی انداخیت 

و هیچ کدام را نتوانسمت در آغوش بگیرم
گوش می سپارد به تو کواشیورکورم، تناول  مبتال به 

وقیت با ابری به سخن می نشیین 
و پس از آن صاعقه می بارد بر تمن

که آمسانشان حیاط خانه ی تو بود شاید آن پرنده ها 
قله ی خورشید موهای طالیی ات را دیده بودند

وی یکی از انگشتانت وید ر شاید وقیت نگنی می ر
ُنه انگشت دیگر ورم می کنند
یبایی ات را بگیرم باید جلوی ز

کواشیورکور را بگیرم باید جلوی مداومت 
  

زجنیره ی غذایی حنیف را
خیته ای گردمن آو دور 

آمسان ببار برای این اعدامی 
شاید خدا چشمانش را در دهامن بگذارد 

امیرحممد ابراهیمی
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»چه فایده«

که باز می کند دهان 
ون می زنند هواپیماها بیر

کلمه با هر 
وی سرمان ر
یزد مبب می ر

وی دیوار هم می ترسم من از عکسش ر
 

که می زند حرف 
تفنگ ها و تانک ها تولیدمثل می کنند

و متام استخوان هامان
مبب های انتحاری می شوند

 
چه فایده؟!

وی شانه ام بگذار حاال هی دستت را ر
و از چاشین نبضت برامی حرف بزن
وی پنجه ی پاهایت بلند شو هی ر

تا از لب هامیان
از لب هامیان
از لب هامیان

 
چه فایده؟!

کنمی و ما فقط می توانمی مهدیگر را بغل 
در آغوش هم
می مهدی ابواحلسینمنفجر شو



/316/

گذاشته بر شانه ی زمنی 
دود

دست آمسان را
کوچه در آتش شناورند خناله های سر 

کنار هم سایه های عجول از 

پاها قدم هایشان
کفش جتاوز منی کند از 

کد شود که در حوض را یا  در
رگی ست اتفاق بز

یزه ها جاجبایی سهوی سنگر

که بدون دست خوش  به حال پرنده ها 
بدون لب

وی هم بدون خنده توی ر
بدون »دوستت دارم«

پلیورم را در سرما تنت می کمن
کرده ای او را بغل 

کیس قرض داده  است به 
اسکناس هایش را

ما پشت داده امی 

به هم
می خندمی

پرتغاِل پوست  گرفته
نیمه رها

در بشقاب
کرده در سیب موجودی رخنه 

ومن از در
پوست موز

وی خیار خنورده ر
مهیمان ها از پوست صورت می خندند

یب دست و پا
و رفته ام در چیزی فر

در مبل
کِم شهوت در عمِق 

یر لباسش در مقابلم دست و پا می زند ز
گرم است

فکر می کمن
کمن هبتر باشد دکمه ی پیراهمن را باز 

تاب می خورد در پیچ موهای سینه ام

افکارم را می خارامن
کجای پازل مرگ بگذارم؟ این تّکه را 



/317/

خیته بودم که سال ها پیش ر قطره ای از اشکی 
شاید

در خیی از خیچال
به زندگی اش ادامه می دهد

ن مشکوکی داری تو تواز
کالبدهای سراسیمه ات سبکی نامعلومی در 

پیداست

سهمشان یکی ست
ین ام از یب وز

کّفه ات هر دو 

راه شیری!
تکه هامی را پس بده

وف حامد ابومعر



/318/

و ما در بنی دو بال 
که از قوت هوا پاره شود 

پناه آورده امی به مرگ
گنگی از حواس را  که شاخه ی 

در پناه
ک آورنده در خا باال

از مشارش قلب 
ین از پالسیدن است در سکو

یش می اندازد که مردی چنگ به ر آن زمان 
پرده های اندیشه  

گیاهی از دهن شته ها می افتد 
می و و می ر و ما فر

عق کننده در تسلسل بال ها
وی یک پر ین ر شبیه یب وز

که چشم را به چاقو سجاف می کشد
که متام از پوشش خواب می َکند اَبر هول 

وح را از احننا به منفذ باال  و ما ر
پناه آورنده به منفذ

خانه خراب می کند
که قطره ای بلند  مهان طور 

گسیل سنگ از 
وح از ولع چکید با تراشیدن ر

گرفت کام  و یش ء سفیدی از اندام 
از اویی، اویی دیگر بلند 

که از قّوت هوا پاره شود فاطمه امحدزادگانو ما 
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گلوی مرطوب دختری ست این شعر 
به بوسه ی سرد داس

یا ته مانده ی هواپیمایی
به شلیک دو موشک ممتد

ر وی بولدوز ین ر یا پناه آغوش ز

به هرکجای این شعر 
که می گذارم درد می کند...  دست 

این شعر پابه پای من 
این خیابان را رفته بود

که دهامن را از ترس مشت ها وقیت 
البه الی چنارهای ولیعصر  پهنان کردمی

اما خیابان را
به آخر نرسیده برگرداندمنان

که میان سطل آشغال ها 
دنبال دهان پاره ام می گشتمی

که می گذارم درد می کند به هرکجای خرداد دست 

حاال تن ها
گلوله ها رفته اند ودتر به استقبال   ز

و موج چندم درد 
به پر و پای پاییز می پیچید/باد به هرچه دهان 

نیمه پاره 

که می گذارم درد می کند... کجای آبان دست  به هر 

احسان امحدزاده
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صبح تو به خیر
گفیت که ساعت حرکت قطار را به من 

کنار تو باشم وز دیگر در  که من بتوامن یک ر
دوستان من ساعت حرکت قطار را 
گفته بودند گذشته به من  در شب 

وییده بود بر شانه های تو، خزه و خزان ر
تو توانسیت با این شانه های مملو از خزه و خزان

سوار قطار شوی
دستانت را تا صبح، نزد من

به امانت هنادی
کردی به من دادی گرم  نان را 

کنار میز صبحانه دیگر در سکوت تو، 
وزه ی جهان را ما طالها و سنگ های فیر

کردمی تصاحب 
گرم و نایاب سکوت تو را چون مدایل 

خیمت بر سینه آو
وز در آینه به این سکوت خیره می شدم هر ر

وز را آغاز می کردم سپس ر
یر پای تو را پس از صبحانه می خواسمت ز

کمن از آفتاب فرش 
دندان های تو ارج و قرب فراوان داشت

که نان بیات شده ی خانه ی مرا
گاز زدی

ما

من و تو
چگونه به صدای پرندگان رسیدمی

کنار پنجره از سرما جان باختند؟ که 
پرندگان یب آشیانه را مهیشه دوست داشیت

اما دیگر عمر آنان تکرار منی شد
که عمر من و تو هم مهچنان 

دیگر تکرار منی شد

امحدرضا امحدی
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خودم را آجنا بود
ابر

تّکه ای شکل به شکل
گاه، تن به تن، دوست به دوست گاه به 

وان... رها رها... ر
خودم را آمن می بیین؟

کوچک شب است و آن سیاه 
رگ بر سیاه بز

می خرامم در خنکای دور

هدی امحدی
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 گاهی الزم است نقشه را 
 از وسط تا بزمن

 آذرباجیان
وی خلیج  بیفتد ر

یز خوب شود  فاریس تبر
 بندر، لزگی برقصد

 گاهی هم باید نقشه را
ق به غرب تا بزمن  از شر

کردستان  خراسان را بفرسمت به پابوس آهوان 
 اما حرف های من باد هواست

 از پنجره وارد می شود
وی دیوار  نقشه را می َکند از ر

کوچه  می اندازد در جوی 
 آب

از سر وطمن می گذرد

حسن آذری



/323/

بیدار شده ام
گیج از خوایب طوالین

شقیقه های زمان را فشار می دهم
تا چیزی را به یادم بیاورد

چیزی شبیه امسم
شهرم

خانه ام
منی دامن مرد بوده ام،

یسته ام؟ ین ز کالبد ز یا در 
کودکی از هوش رفته ام، در 

یا چاقویی به جناغ سینه ام نشسته است؟
کشته ام،

کشته شده ام؟ یا 

کرده است ک  کیس حافظه ی مرا پا
و خاطرامت، یک هزارتوی هیچ در هیچ است

وعی، نه پایاین نه شر
گیجم

پناه بر آینه
که چشمان تو را دوباره به یادم می آورد

وشنک آرامش ر



/324/

یئ باالی این شهر نامر
ایستاده بودم

با پاهایی سیماین
دیدمت

دیدم آینه ام را:
از

خیمت« - »خومن را توی چشمانت ر
که ببوس!

تا
کشیدم« وی سرت باال  - »سایه ها را تا ر

که مبیر!
که در جداره ها با پوسیت 

کاغذدیواری تبدیل شود به 
حاال خبند

به بغض دیواری
یکی را بشکاف تار

بشکاف غار را
گوشه ی سقف و یز  مشیت آمسان بر

خبواب!
که در تب و تاب سایه ها رنگ ببازی یب 

حاال آفتاب را از یب حوصلگی مخیازه ات منعکس شو
کن کتاب ها طلوع  از باالی قفسه ی 

آرام  آرام
کن توی تکه های آینه ات فرار 

از پشت پلک هایت
می دامن

اندوهت به چشم هایت می گیرد
لبخندت به آینه ها

و قهقهه ات لیز می خورد هر شب
با صدای بلند

از بلندای خواب
که

از این باال
متام این شعر

یک نقطه است

اهلام آزادی



/325/

هرگز به میدان اصیل شهر نرسیده بایش
ون نزده باشد گچ بیر هنوز نقایش های صفوی ام از 

ترک خنورده باشد طرح های قاجاری ام
فرار می کمن با ایوامن

کتیبه هامی با 
با داممن

که تفرجگاه زمستاین نبود
تابستاین نبود

که نبود
گل و بلبل هنوز به میدان نرسیده باشم با پیراهن قاجاری و نقایش های 

ایستاده بایش در میدان مرکزی شهر
کرده بایش بر انگشتان ماهی نشامن تردد 

پیچم بپیچی در پله های مار
ارابه ران... ُصور فلکی... صدای مسگرها

بایست بر درگاه بلند!
لب هامی را به میدان اصیل شهر ببر
با متام دهان ها مرا در آغوش بگیر

ون گچ بزند بیر مینیاتورهای صفوی ام از 
نقش جهان را بر لمب بزن

می اسحایق مر



/326/

کاغذی چماله فکر می کمن  به 
کنار سطل آشغال  افتاده 

به خودم 
ون از این جامعه  که بیر
ود در خودش  و می ر فر

به شعرهامی 
یده دارند  که صدایی بر

چیزی ندارم 
برای از دست دادن 
جز این هزاری پاره 

وک مردی انقالیب  که از صورتش چر
ون می زند  بیر

ق جبیمن را  دست به جیب می برم و عر
ک می کمن  پا

و از دست می دهم 
که مایه ی تهنایی ست  سرم را 

کوچکی  آشغال 
که سطرهایش 

از سطل های جهان 
ون می زند بیر

فرهاد اسدپور



/327/

که انگشتانت را در شیشه ی الکل نگاه می دارم  وز  از آن ر
منی تواین موهایت را بگیری و بر فراز چبرخاین

و بعد در هم بپیچاین و ببایف
کین منی تواین به ادامه ی بافنِت شال، برای زمستامن فکر 

کالویه ها برقیص  منی تواین با 
که می بارد دست هایت را خمیف می کین باران 

از لیوان آب و نعنا خبری نیست
از عبوِر نوِر مرّصع 

و درخشش وحشیانه بر دیوار خانه خبری نیست 
خبری نیست از امواج مرکب انگشت و سایه و نور 

که انگشتانت را توک منی زند؟ وز  ؤیای قناری چه می گذرد از آن ر در ر
یه می کین گر سوگ سنگنی آشپزخانه، اتاق خواب و راه پله را می نویسم و تو 

که به پنجره خیره می شوی  و آجنا 
مرغی غنوده است در تباهی 

کهکشاین اش به شیشه ی انگشتانت خیره است گربه ای با چشم های  و 
چشمانت 
چشمانت 

تو دوتا چشم داری و من دوتا شیشه ی خایل
یک به راسیت جای دوتا حفره ی تار

در میان صورتت خایل است

حسنی اشراق
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 »از هر چیزی اندکی بایق می ماند
 اندکی از چانه ی تو

 در چانه ی دخترت بایق می ماند«
وموند د آندراده کارلوس در

در صدای من
اندکی از صدای دیگران هست

بر پیراهمن
یسندگی کارخانه ی ر کارگر  فشار دست 

در هر چیزی،
چیز دیگری هست

کرده ام که فراموششان  از آن ها 
چیزی در اتاقم پیدا می شود

یر پوسمت ز
در قفسه ی سینه ام،

چیزی هست
که در عکس های رادیولوژی

دیده منی شود

کمی اندوه
کشورم هست در پرچم 

که باد با خود
کند به این سو و آن سو می پرا

گندم رعه های  در مز
کمی از رنگ موهای تو،

کمی از من هست
که در تو جا مانده

کمی از من
کارم   

ّ
در حمل

کمی از من در خانه
کمی از من 

که بیست ساله است در خیابان
کمی از من

که هفتادساله است
در خانه ی ساملندان

کمی از من
کمی از من، فقط 

با من مهیشه
به این سو و آن سو می آید

یف مهدی اشر
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»ابعاِد تبعید«

ُبعِد اوِل از طول:

انگار مهاجرم انگار!
غربِت اسیب دارم

که از مهه چیز
فقط یال های بلندی دارد

که تهنایی را تا آخر ادامه می دهد و ُدمی 

 ُبعِد دوِم از عرض:

که عرضم به حضور مشا 
گذشتمی که  ما 

که د لتنِگ از مهه چیزی اما وقیت 
دلتنِگ چیزی نیسیت

فقط »دلتنگ«ـی!
و دلتنِگ حمض، دلتنِگ چیزی نیست

چیزی نیست!

از ُبعِد ارتفاع:

کین به آن پاینی که نگاه  از این باال 
غربت، حیّس مهیشه مشترک است

خواهی برای تو در خانه 
خواهی برای من در... 

در
مثاًل مهنی تو!

می با خودم هسمت!( که می گو )تو 
کاِر تو می لنگد! یک جای پای 

و این یعین یک پای تو در تبعید!
)حاال برای من غربت!(

از ُبعِد انیشتنی
که فقط خودش آن  را به درسیت  )ُبعد چهارمی 

می داند!(
عقل من اما آن را این طور می فهمد:

که موهای او از فرط تبعید و نسبّیت به این سفیدی 
شده

حممد آشور
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چه غمی ست در شعرهای نانوشته؟
آوازهای ناخوانده؟

ین پیغام نارسیده چه غمی ست در آخر
گودال دیدگان؟ که چال شد در 

کمن؟ کجا دفن  انتظار را بگو 
که دل آشوبانه دور می شوی، از ساحل 

کن دهانت باز 
نیزه ی آفتاب، نقطه های یب تفاوت

یز ون بر یا را بیر در
هتوع ستاره ها را

یا قبل از یکدسیت در
گم شدن ساحل، ایضاح تارها و 

کور، بگذار برای نقطه های 
ین خّط بایق مانده برای آن آخر

حرف بزمن
گرداب آب یک چرخ بزمن با دامین فرفره، 

گله باله های ماهی
یایی با هلهله ی نسمی وس های در گردش عر

یا می زند که نیزه های طالیش را به در خورشیدی 
کناره های نقره ای چند صخره و 

ه اسیب
ّ
کل پسران تلخ 

کمن یره را ملس  و تن سیاه پوست درختان جز
که نوشیدن را می نوشم، حاال 

شنیدن را می شنوم

و سرکشانه می بیمن
کّره اسبان یب افسار از 

آبشار طالیی فّواره می زند یب شرم
یک چرخ بزمن

کمن گم شدگان را حس 
کجا نیامده ام انگار من از هیچ 

و هرگز نبوده ام
که  نیسیت ام به نیسیت میلیون ها نفری می ماند 

گفته باشند ساحل را ترک 
که در مرگ غلتیده است ساحل را 

و موج های جنات
گندیده ی ماهی را ه های 

ّ
گل

با رّد ضربه های شالق
چشم های متحیر

و دهان های نیمه باز
به خشکی می آورند

یا زدند زدند سییل را، به در
کشتند مرجان ها را 

یا از ما، و بعد از عقب نشیین در
یا، عقب نشیین ما از در

ک خپش شد در هوا عطر غلیظ خا
کرد از ساختمان های نوظهور و خون سیاه چّکه 

 
ّ

بر پستان های نارس دختران راهنمایی، خندان در ظل
آفتاب
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بر نیمکت های سنگی
چّکه بر مسافران مقاصد نامعلوم

کودکان بر بستین های قییف 
وانه  که دست در دست مادران، به هیاهوی بازار ر وقیت 

می شوند
من و پسران سیاه و تلخ

یاها به آن سوی در
خیره بودمی

گم شده، از درختان پرسیدم: خیره به ساحل 
که بود؟ که در جستجوی ماهی بزرگ بود،  »آن پیرمردی 

که بود در حال جنگ با تصور اغراق گونه اش از هسیت
و میِل سیری ناپذیرش به جاودانگی؟«

کند؟ وشن  آیا هیچ عطر غلیظی نیست، خون سیاه را ر
ود مردگان گلو مانده ی مرا برای بدر اصوات در 

و رسالت زندگان بیاوازد؟

گمشده، خیره به ساحل 
خیره بر رّد شالق های باد بر درختان هستمی

ود مسافران مقاصد نامعلوم بدر
ه اسیب های چماله تان

ّ
کل که ماحتت 

گم شدگان اردنگی خوردند به سالمیت 
ود... بدر

ینب اطهری ز
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هر ثانیه
کابوس نبض هزار سال است در این 

جان را در بردین نه
کندنش را ُمردین نه جان 

به آرامی چشم هات بسته شوند
رگ هات پاره شوند

کنند آزاد واز  خلته خون ها پر
 شکل ابرها 

سرخ/ سفید 
وی مالفه هات ر

کبران حممد ا
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»رنج«

از من می خواهند
می یبنده بگو شعرهایی فر

و منی دانند
که در رنج استخوان ترکانده کیس 

کند که باز  زبان 
جوانه را بر شاخه می خشکاند.

از من می خواهند
در شعرهامی

می از قطار و معشوقه های رفته بگو
از عاشق های جرخورده ای

که بر نیمکیت در ایستگاه نشسته اند؛
این ها را با چشم هایشان می خواهند

که از این مجاعت عقب افتاده ام می پذیرم 
پیری ام به جلو افتاده

کنند و می گذارم انکارم 

که هسمت؟ من 
آیا مهان نیسمت

و جا می ماَند که هر صبح از متر
و در اتوبوس از هر سو فشرده می شود؟

وک چالنده شده و چر
عصاره ی خود

کهنه می دهد را یانه و رنج های  که طعم راز
یزم؛ کارگران دیگر می ر در لیوان یک بارمصرف 

تهنا
هم قطارهامی 

یبا و غمگیمن و عشِق ز
دورادور

ُکشنده را دارند؛ تاب این معجون 
وز خودم را نکشمت گر آن ر ا

دلیلش تهنا یک لج بازی ساده بود!
این شهِر هردمبیل

گهان منظم شده بود نا
قطارها

سِر وقت می رسیدند
و در اتوبوس

یک صندیل نصیمب شد.

زندگی،
خودش را

گون خودش را گونا اشکال 
به من تعارف می کند 

که ُوسعم منی رسد به من 
کمی خبندم 

گران متام می شود  عشق، برامی 
و خطوط چهره ی سعادت را از خاطر برده ام

از من می خواهند
خطوط را از یاد ببرم

بسیارند
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که از برابرت می گذرند خطوطی 
بسیارند

که از میان تو می گذرند خطوطی 
و بسیارند

که من، یکی از آن ها هسمت خطوطی 

در زندان، خطوط را دیدم
در حیاط زندان دیدمشان

در اتاق ها دیدمشان
بر دیوارها دیدمشان

و زمان را دیدم
که از انفرادی به هواخوری می رفت.

گون گونا خطوِط 
با چهره های شکسته

و با سرنوشت و داستانشان
برای من

و به میان سایل هسمت که شاعری ر
سرگرمی های دلپذیری هستند

خطوط منقرض شده
و از یاد رفته را

بیشتر از آدم های از یاد رفته دوست دارم
خویشاوندی اساطیری شان با من

و تهنایی شان
شکیل دوستانه به آن ها می دهد

و در دیدارشان

لبخند به لب دارم

بسیارند
کشیده می شوند که با درد  خطوطی 

بسیارند
واییت غمگنی دارند که با خود، ر خطوطی 

و بسیارند
که مهواره با منند خطوطی 

که بر پیشایِن مادرم انداخته ام خطوطی 
دنبامل می کنند

گاهی در خیابان
بر شانه ام می زنند

و از برگشنت
و از به جا آوردنشان

می هراسم
می شنامسشان 

و تک تکشان را به خاطر دارم
از میاِن متامی خطوط

تهنا 
ِن غم زده است مهنی چند خِطّ افتاده بر پیشایِن آن ز

که انگار
وند هرگز از خاطرم منی ر

کوانیان رضا ا
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»اعتصاب ماهی ها در اداره ی  مهاجرت« 

گیر می کنمی  در قالب وطن 
ر  از خز

وی پیراهنت مانده  چند قطره آب در عکس ر
و از خلیج

قلب منجمدشده  ی صیاداین 
ق شدند که در خودشان غر

عالمت سؤال شده ام برای خودم 
کدام دموکرایس به ماهی ها بگویمی با 

کنند؟  وسیه را قبول  که تابعیت ر
یا 

کارگِر چیین ها شوند؟ وز،  کار در ر با چند ساعت 
که خشک نشود؟ یا حرف بزنمی  به چه زباین  با در

یا برگردد؟  که آب به در کنمی  یه  گر چقدر 

که حاال 
کردند آب های آزاد را هم زنداین 

یایی می خبشم یوم خانه ام را به دزدان در کوار آ
یزم بندر ته نشنی شده را در جیمب می ر

یایی و دور از چشم رادارهای در
در اسکله ا ی 

یایی نزدیک پری در
احسان امیریهپلو می گیرم
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»مقتول یک شاعر بود« 
 

که می مردم  در راه 
تصادیف نبود طناب 

گیس من  که از 
یسیده می رفت  ر

دیوانه وار
 حاال مردی؟« 

ً
»واقعا

مرگ شوخی دلبرانه ای است 
گهان بپرد میان جاده، یب انتخاب  که نا گر  ا

تصادیف نیست 
این تصادف

من حّق انتخاب را 
به جاده 

که شوخی ندارد با مرگ 
می دهم 

من حّق انتخاب... 
کی؟ جاده یا مرگ؟« »نفهمیدم، به 

به من 
گر زنده ام یده ا یده بر که بر

برای این است 
که می مردم  که در راه 

یسیده در طناب  گیسوی من ر تصادیف نبود 
»آدم یاد خمتاری* می افته«

افتادن
اتفاق مردی است 

ود ون می ر وز از خانه بیر که هر ر
یدن یک المپ  برای خر

که می گردد  و بر 
ین است  گوشه ی شعرهاش خو

گردنش و 
گردنش  آه بر 

جای بوسه هایی
کبود است،

کبود، مثل جای پای مفتول،
کبود

»داری سیاه منایی می کین!«

یل سپید بود شعرهای او و
وشن  ر

تا
که اتفاق  وزی  ر

افتاد بنی سرخ و سیاه 
یدیا!« »ترمز بر

ما مهیشه بنی سرخ و سرخ تر 
کرده امی  انتخاب 

بنی سیاه و سیاه تر 
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کبود بنی بوسه های 
یا سکوت

که رنگ هواست
که فکر می کمن سکوت بنفشه، مثل جیغ«  »من 

که  شاعری 
بنفش برگشته 

کرده است انتخاب 
وگرنه 

کبودتر از این منی شود
رنگ آن شعر سپید

 
 

* حممد خمتاری، شاعر، نویسنده و مترجم

آسیه امیین
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»خفه«

یز چشم هایش را ر
گشاد دهانش را 

حرف پشت حرف
من پدر، من مادر، من خدا

سر طناب را شل می کند
تق تق تق

شنگول و منگول سر تکان می دهند
تو پدر، تو مادر، تو خدا

در باز می شود
من مهه چیز می خورم

که باال... پزی  کله  ی دیر حیت 
سر طناب را می کشد

گیوتنی پاینی تیغ 
وی ختت می افتد ود ر به خانه می ر

با اینکه سیر خورده ام
گرسنه خواب می بیمن

پیشخدمت سؤال می کند
ید؟ چه میل دار

که مهه چیز گفته بودم 
حیت سر خفه اش

وی میز که سرفه می کند ر
کارد یر  و پستان خامش ز

خس و خس می کند

ودتر بگو هر چه ز
کنند انگورها تب 

حلاف آهکی را سر بکشند
زمنی یر و ز

شات شات خورده شوند

پشت ساعت پهنان شده ام
گردمن نیست طنایب دور 

می توامن سرخود
باال و پاینی بکمن

آری موافقم، نه خمالفم
کمن نظری ندارم، باید فکر 

پشت ساعت
دور از چشم اخفش

زنده هسمت

لیال باالزاده
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»کمی در آیینه ایستاد«

که می شود کیس نیامد ه ست  به دست 
وزها شب ها و ر

 این دوگانه  ی سرد، 
کرد یسنت و مردن را توصیف  ز

که خیره شد به دورترها می شود 
گلوله تن خود منّزه می کند که 

و پوستش را
که به شفق می رسد و درد می زاید

کیس نیست، چیزی نیست کمن  من، چگونه باور 
ین،  از هپلوی آینه، دو نطفه از خو

با نگاهی خنجرآلوده
ون جبهند  بیر

گ کافه ای در پرا به 
خیره و ملهتب

کنند صدای شورش و بلوا را مال خود 
کند تو آجنا بایش و فنجانت دهان باز 

قطره، قطره، قطره از آینه ی وجودت چبکد
من در احننای قوس خورده  از پنجره ای مفلوک

ق می کند، آواز سر دهم: که باران را عر
گر معشوقه ام بودی ا

وز ترکت می کردم هر ر
تا دوباره بیامبت

که از لبخندت می شود حدس زد، تو را 
 قایق می کردم

به باد می سپردم
رگ مرتکب شوم تا به ساحل برسد و اشتباهی بز

و خرچنگ ها در جای پای تو
وی شن های ساحل بر ر

آب، طلب
کنند و دستاین ساده نان طلب 

که یب اندازه پیچیده اند
من خیره به اقیانویس

که به شدت می خندد
میت تو را از پشِت پنجره ای جبو
که از بزاِق ماهیان مرا مکیدی

کرده بود که هبار را سقط  در زمستاین سرد 
بیامبت

که بر لبامن نشسته ای و خرچنگ ها به تو زل می زنند
کرده ق  رنِگ تو، رنگ شفیق عر

که از هبانه ی شب
کوله باری یب نظم و نور با 

که مهتاب به زهدان چسبید مهان شب 
که رسیده بودم گرفت و دست شد و مرا  پا 

به اشتباهی در قاییق
به خود رساَند

گر معشوقه ام شدی ا
باور منی کمن

که یافته بامشت
کیس نیست که در من،  کمن  چگونه باور 

چیزی نیست
که اشتباهی را مرتکب شوم... و دوباره نشود 

مرتیض براری
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کیس ست  »مرده آن 
کرده باشد«  که از پس مرگش سکوت 

که به آن باران احترامات فائقه نگذارد  کیس 
قدر اندام تو را، بگو! چگونه بشناسد؟

رگ شدم  با دست های تو من بز
کف دست های تو گودی آن   وسط 

 و بعد موشک سرخی را
کردمی وانه   به سوی آمسان یب پایان ر

کنار می رفتند  سیاره ها 
ین می شدند  ستاره ها سرخ تر

کنار می کشید و متاشا می کرد  و ماه 

ین  مرا تو با آن دست های بلند و ساده و شیر
کرده بودی  به پایان جهان مأمور 

 مهسفرم آفتاب بود
 پایان جهان را خواهم دید، می گفمت

 و با متام قدرت خود در انفجار
یک خواهم شد  شر

کنون بر ای دویدن  پاهامی از هم ا
 به سوی آن می خارند

وهامی به حال دگردییس به دو بال بلند  و باز
 با عقاب ها به رقابت برخاسته اند

 چه وامهه ای  چه وامهه ای از هیبت آینده ی مرگ

گذشته را  که چند صباح 
با مهنی سه انگشت پت و هپن این دست راست

گذاشته ام  به امانت 
گذشته را تازان

 آینده را خواهان
و به پایان می دامن  و این حلظه را ر

ونده ام را در برابر مهگان باز می کمن  پر
 و باز هم نگهش می دارم تا به ابد

گذشته داشته باشد  انسان باید 
آینده را جهان 

گذشته   تهنا با مهنی 
کرده  تضمنی 

 و آهنا هر دو جدا از من
 سیران خویش را خواهند داشت

 کیس به تهنایی داور خود نیست
 چه رسد به اینکه

 داور متام عیار و عادل عصر خود باشد!
 و داوری در حق هیچ موضوعی قطعی نیست

گر باشد ناچیز است  نسیب هم ا
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گذاشته باشم گر به ودیعه  چیزی هم ا
 نسبیت ناچیزی ست

 تسلمی آفتاب و مهتاب عصر خود
 نبوده ام خنواهم شد

گر دیوانه وار  کورسوی ناچیزی ا
کایف ست  از عبور خود به راه تابانده باشم 

کرده باشد که از پس مرگش سکوت  کیس ست   مرده آن 
 و این سکوت نیست، سقوط است

حاال پاهامی
 به عزم رفنت می خارند

کرده اند  وهامی انگار مست   و باز
 و به حال دگردییس به سوی بال

 با هم به رقابت برخاسته اند
 و در این چشم و هم چشمی جنون آمیز

 گفنت این حرف ها
 معین ندارد

که جز  معین ندارد،  فقط »معین ندارد« است 
 معین ندارد.

که از پس مرگش، کیس ست   و مرده آن 
کرده باشد رضا براهینسکوت 
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کیس مرا صدا می زد
در میان َپرچنی های سبز

الی آن شب بوهای خسته
کامل می شد که ماه  هنگامه ای 

شب پیدا بود
سراسیمه مهه سرخ

رگ بز دستان مادر
ُکماج های داغ با آن 

کودکی را عطر 
در تهنایی ام بیدار می کرد

کیس مرا صدا می زد
یا در یب کرانه ی در

وب هنگامه ی غر
رگ بز گیس های بلند بافته شده ی مادر وقیت 

در افق های شب پیدا بود 
و در آن مردادماه داغ

رگ با تین مخیده  بز پدر
با عصایش راه می رفت

کاله سیاه مندی اش را 
گذاشته بود در سجاده ی جامنازش جا 

ین بار مادرش را ببیند تا برای آخر

کیس مرا صدا می زد
در میان هبوط تنت

کهربایی ُپشت آن مردمک های 
خورشید پیدا بود

خدا به من لبخند می زد
که خسته از فرسایش زندگی و تمن 

به آغوش مردانه ات پناه می ُبرد

کیس مرا صدا می زد
رد ِل یک ماه ز در هال

آمساین سراسر آیب
خورشید رخت طلوعش را در

کرده بود رگ هپن  بز پلکان چویب خانه ی پدر
وس مهسایه با صدای خر

بیدار می شدمی
کودکی که خسته از بازی های  و من 

رگ پناه می ُبردم بز ل گیل مادر
ُ

گ به چادر 
رگ بز عشق پیدا بود در دستان مادر

یبایی چشم هایش در ز
آن مردمک های هفت رنگ  

من در آن هفت رنِگ آمساین
خدا را دیدم 

حمدثه بلوکی
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کردم پس متاشایت 
مثل این ساختمان بلند

یاد می زند که برای تّکه ای پرنده فر
و سرنوشتش مهنی است

که منتظر شب باشد
گربه ها به جفت گیری شان برسند و تا 

یه... گر من به 

کردم متاشایت 
یکت که چشم های تار

انگار مهیشه دست تکان می دهد
که بگوید:

»خداحافظ
کردی« خسته ام 

و معلوم نیست فردا
کشور به فرِض آن 

وع شود از چه ساعیت شر
اما مهنی که من موهامی را 
شل تر از زندگی ام ببندم،

کاری بپرهیزم و از متام حمیط های 
یعین

که این دست های مشّوش منتظرم 
به هر هبانه ای بگویند

»سالم
می شود آیا به اندوه تو دست زد؟«

جواب تو 
کابوس مهسایه می شود

و یک لیوان آب یخ
که جنس نایاب این خانه هاست

وی خام جواین ز آر
ین شب سال در عمودی تر

که به جای تو
با این قرص های بنفش می خوابد

و لب می گذارد به لب پنجره
و خواب می بیند

که این شعر را ننوشته
و تو هرگز نرفته ای

حیت به مدت حمدود
که بگویی و آماده ای 

»فردا
فردا

شاید فردا هبتر باشد«
وز را  وقوع ر

ً
و من متعاقبا

کمن به وقت معنی اعالم 
و باز چشم ببندم

حمسن بواحلسین
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سکوت
می بارد
بر تمن؛  
چکه 
چکه  
و مرگ 

با تبسمی سرد
دستامن را

ن سیاه گوز در مویه ی هزار 
آرام آرام 
می جَود

صالح بوعذار
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رد  آهسته! نسمی ز
واره ی رقصنده ی زمنی  تالطم آر

با پنجه های چرکنی اقیانوس زمستان 
که تابیده تا نگاه

یر می کند متام مرا  سراز
گودال هیچ  به پایان 

رضا به منش
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کارد به استخوان برسد تا 
گذشته باشد گوشت  باید از 

باید از عصب
از عصب

گذشته باشد از پوست، 

گذشته باشد باید از هوا 
باید میدان شهر را شکافته باشد

باید از متام بایدها
گذشته باشد از نگاه پدر 

کتاب باید از 
گذشته باشد از واژه 

از پرده ى سینما
از هپلوى شکافته

سوار بر موتور،
یر چنارهاى هپلوى از ز

گذشته باشد
کندن خیار باید از پوست 

گذشته باشد کاسه ى ماست  کنار  از 
به جیب رفته باشد

کارد
براى اینکه به استخوان برسد
باید به استخوان رسیده باشد

باید
از استخوان

گذشته باشد

سینا به منش
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»سه گانه«
برای حامد امساعیلیون

1
از اتفاق، شرطی شده ام

در عکس، عمل دارم
که عکس وقیت 

شرط بقای من است
کابوس های مشا در 

در عکس
ؤیای من برعکس ر

وی زمنی پاشیده ر

2
به راه نزنید

که فرستادید در یب خودی هوا خبورد خودی را 

وی دگمه ها  ر
از راه

بیراهه ای یب هوا تاب می خورد
تاب می خورد

تا سقوط

3
که هیچ ندارد کیس  برای 

چیز ندارد
هیچ نگفتین 

چیز نگفتین
نیست

که سوخته در زمنی کیس  برای 
وی آب از ر
وی هوا از ر

ؤیا خواب و ر
سوختین نیست

که نیست کیس  برای 
که نیست کیس 

چیزی رفتین نیست
و نیست

علیرضا هبنام
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ویش، در لباس فر
تلفن مهراهم زنگ می خورد،

کیس می گوید:
و می کین لباس نیست،  که پر »آن پارچه ها 

تابوت های رنگی توست«

کالنتری، در 
گوش هامی زنگ می زنند!

یکی می گوید: صدایی در تار
»خالکویب های تنت، شعارهایی اعترایض ست،

که بر دیوار جواین ات نوشته ای!«

کافه، در 
می خواهم با تو حرف بزمن،

کیس اما 
کند که یب معنایشان  یده است  کلمات را خر معنای 

و من،
کلمه ی »دوستت دارم« استفاده می کمن، هر چه از 

کار منی کند!

در خیابان
یر آواز می زمن ز

گوش می کمن و مدام به زنگ صدامی 
اما،

چطور می شود به این تلفن جواب داد؟

آن ها منی دانند
که نام

و نام خانوادگی ات
شعارهای اعترایض منند،

به این زندگی
گوشه اش نگاه می کمن، که به هر 

کرده اند! با غم ها تزئینش 
گذشته به 

که حرفایش را زده است!
و به آینده

که نظرش را منی دامن

حاال
مثل یک ساعت دیواری

وی خرابه های یک خانه ی زلزله زده ر
کار می کند، که هنوز 

بعد از تو
زندگی،

کار می کند هنوز 

حمسن بیدوازی
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ما چند نفر بودمی 
یخ خوامبان می برد کالس تار که مهیشه در 

معلم
مخیازه می کشید

جنگ های جهاین را
سلسله ها را

که از سر ما رفته بود را کالهی  و داشت 
با رسم شکل توضیح می داد

وز یک ر
یدند یادی از حیاط مدرسه پر پرنده های ز

یدند از زنگ دیین پر
وریش یدند از زنگ پر پر

و پهنان شدند 
کامیون در بار علوفه  پشت 

رعه را تهناتر می کرد که داشت مز
یکی از آن پرنده ها، من بودم

گفمت:
»از ما آن که جمسمه خواهد شد،

یادی را خواهد دید تظاهرات ز
و چشم هایش را تیرباران می کنند

از ما
وی تهنایی فکر می کند آن که به دار

در تیمارستان

مهه به او خواهند خندید
و آن که االن در باد شناور است،

کوچکی خواهد شد برای خشکسایل« بادبان 

گفتمی و خندیدمی
گفتمی و خندیدمی

گفتمی و...
ک نشدند اما لّکه های سیاه از آمسان پا

کنید باور 
ما خواب شهر را دیده بودمی

کامیون رفته بود ته دّره

امید بیگدیل
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»کرگدن«

هفت شب خون می بیمن
گناه سال به دوازده ماه 

در راهم هفت خوان
در صدام هفت نت

کرگدن شدمن برمی گردد
به زمستان هزار و سیصد و بیست

که مارکز را سایل 
کردم یزی«* دنبال  با »پار

قه ام جنبه ی هبتری دارد به علف عال
 خبش حجیمی از غذامی را ساالد تشکیل 

ً
اساسا

می دهد و دستور
زبامن را می پوشد از چرا

کوتاه تر است از حوصله ات هر چند شکل پاهامی 
گرم دموکرایس ام سخت تر از پوسته ام، طبع 

مؤثر افتاده ام این بار در جفت گیری ام
یزه ام طوالین شود شاید قرار نیست غر

کند به تنظمی خانواده ام کمک  یا باران 
گاهی نشخوارم قد منی دهد به آب و آفتاب

گاهی در تکاملم نقش حممکی دارد باد
گاهی وفادار می شوم به توله هامی و مشا

هر چند بنی هواهامی خانواده زندگی می کند
بنی صبح و شاخ هامی خون

گرم خون افتاده در قفسم 

گرم جننی گرم تر از نفس های 
کنده است باد یشه هامی را  ر

گذاشته ام ک  ترس را به اشترا
کرگدمن

وهشگر  و  یزی، شاعر، نویسنده، پژ * اشاره به حممد ابراهمی باستاین پار

یخ و ادب فاریس. استاد تار

ورش منیره پر
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کارگر است« »قلمب 

 قلمب  
گوش به فرماین ست کارگِر 

مدام
کارفرمایش بوده عاشق 

باال هم نرفت  
از هیچ تپه ای 

هرگز
خنواست از ین شکر 

کامش  ین   بشود شیر
 امساعیل شد 

که ببرد پدر
 به  قربان گاهش   

بل
کند اعتراف سنگیین 

 پشت نرده های زنداِن تن
 خایل شود از هر تپش جان 

حاال
هر چه می خواهد بگوید 

که دوستت دارم  چرا 
البد حمکی به جز  ابدالدهر ندارد

که بگوید: دوستت دارم  
دوستت

یت تاپ تاپ

 یت تاپ تاپ
منی برد این چاقو

 دیگر 
به الگوی هیچ اسطوره ای منی برد 

علیرضا پنجه ای
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کتیبه ای ام نقش َبرجسته های 
که از َتَرک قلمب

ون آفتاب زده بیر
و مششیِر در دسمت، تیز نیست

وی من وبه ر ین ر ز
دارد شکنجه می شود با سنگ

و دورتر
گر عینکم را منی شکستند که ا شهری ست 

هبتر می دیدمش
ن را و آن ز

که غمگنی است
ن را و آن ز

که دیگر باید ُمرده باشد

به اختراع هزار ساِل بعد دخلوشم

من چندساله ام
وحم از این ارتفاع می ترسد که ر

من چندساله ام
که در چشمم

کرده اند نه  پرندگان ال
من چندساله ام

وز تولدم که ر

نوشته شده باالی سرم
و اعداد آشنا نیست

و مرگ دارد خودش را
کج یف  و با حر

زنده نگه می دارد

آجنا را می بیمن
گذاشته ام آجنا امسش را 
که اینجا ایستاده ام چرا

و هر جایی آجناست
من نام خودم را منی دامن

که آجنا نرفته ام چه برسد 

کتیبه ای بودم نقش برجسته های 
ود شهر حاال اما پامی دارد می ر

ود شهر دسمت دارد می ر
ود شهر شانه ام دارد می ر

ود سر خودم کالهم می ر و 
کشور آجناست و این 

که نامش را منی دامن مهاین 

کردند ن را تکه تکه  ز
گفتند موزه جای خویب ست و 

ما توی شیشه، باز عاشق هم بودمی
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اما َتَرک قلمب چیز دیگری می گفت
که هنوز اختراع نشده بود به زباین 

من او را منی دیدم
چشمامن آجنا مانده بود

و پرندگان آجنا به حقوق و انقراضشان
معترض بودند

گفتند موزه جای خویب ست
و مرا به جرم ندانسنت آجنا و اینجا شکستند

هنوز هم آجنا را دوست دارم
و اینجا ناشناخته است

زارع وحید پور
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کدامنی درخت می توان برد، پناه به 
کدامنی برگ؟ به 

گنجشککان امید را  که باران سیاه، پِر 
بر هم چسبانده

وزنه می توان برد، کدامنی ر پناه به 
وشن؟ کدامنی نقطه ی ر به 

که خورشید را نه رمق هست و
نه راهی

ویزن ابرها کند از میان پر که بازش 
کند تین را گرم  و 

که دیگر هرچه می گردی، پیدایش منی کین
وغ گم شده میان هیاهو و در که 

اینجا
که دوسیت متام شده جایی ست 

گمشده در شهر است که مهدیل متاع 
اینجا

که قلب ها می تپند جایی ست 
نه در سینه

گلو که در سر، در 
که نفس برمی آید

بهیوده و تلخ

آیدین پورضیایئ
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»گزارش ویژه«

شاعر
شهره ی شهر شدن به چه درد شاعر می خورد؟

می بگیر انگشتت را به سو
می خواهم انگشت منای تو شوم

نویسنده
مهدیگر را می بینمی

می نه یک دل و نه صد دل عاشق هم منی شو
کتاب را می دهم دستت لبخند می زمن و 

و با اجازه برمی گردم
داستان است دیگر

بگذار مهنی طور خبوانند
من و تو صفحات سانسور شده ی مهه ی 

داستان هایمی

منتقد
خیته این منت ساختارها را به هم ر

چگونه خبوامن؟
کجاست؟ کجا خبوامن؟ ابتدای این منت  از 

وی خنده ها اینجا... اینجا ر
کرده ای؟ از چه تکنیکی استفاده 

مترجم
متام زبان ها مرده اند

که در تو جاری است کلمایت  در برابر زبان زنده ی 
مجه می کمن به زبان یب زباین تر

تو را

وزنامه نگار ر
خالف مصلحت جامعه

یک کننده ی احساساِت عمومی حتر
در تضاد با منافع میل و صلح جهاین می دانند

خیره شدن به چشمانت را
گزارش منی کمن تو را

گزارش می کنند
وزنامه نگار  یک شاعر، نویسنده، منتقد، مترجم و ر

معلوم احلال
در تو حتّرک می کند

جمتیب پورحمسن
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صداهای پشت سرت را نشنیدی؟
ابرهای باالی سرت را ندیدی؟
گونه ات قطره ای نیفتاد؟ وی  ر

یاد زدم چه صاعقه وار فر
گرفته ام با صدای 

چه ابرها از وجودم جدا شد و به آمسان رفت
یدم که نبار چه باران هایی 

در پاییزی
که تو رفیت

رضا پورهامشی
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به آمیختگی باغ، دل دادمی
کرده بود که به دّره خو  به دری 
به سنگ هایی در بستر علف

گندم و داس به سادگی 
چیده شدمی در چینه دان سخن

بور یب زبان در ز
آوازها

کشیدند زبانه 
تقدس از سوخنت آمد و
سوزاند درخت ها را...

وغی سبز شود چگونه به در
که به داغ نشسته؟ جنگیل 

زادگان فرناز جعفر
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»جنگ سایبری«

ارتباطات دیپلماتیک قطع شده است؛
کیس را حذف نکرده بودمی گرچه ما   
پلنِگ ایراین در حال انقراض است

می به ناچار یسیت سایبری احتیاج دار  و ما به یک مهز
له باغ وحش رمسی مملکت است   پارک ال

گربه ها بر ذهن ما آوار شده اند  که   چرا 
و به افزایش است )خبر  که ر  این مجعییت ست 

خویب ست...(

می... و یارت می ر و ما به ز

»...
ً
»برای رای دادن در بزنید لطفا

کرده است جناح رمسی شام را صرف 
یت ست کیک شکال  منتظر 

گرفته  جناح غیر رمسی خوابش 
 الکی بر طبل می کوبد

و تو ای ارتش سایبری
 سپاه سایبری

 جنگ سایبری
 مرگ سایبری

 مجهوری سایبری

وگاه هسته ای و تو ای نیر
 ارتش خورشیدی

 منابع انساین
وی آمساین  نیر

ژی خمیف  انر
 بشکه ای منانده است

و این دیگر متاسفانه جبر جغرافیایی نیست
بوط نیست  گرمایش زمنی هم نامر  به 

 خبیش از آن رانت خواری ست
 قسمیت زمنی خواری ست 
 بایق اش خام خواری ست

یا وابسته است  و به سطوح متغیر در
 و فاصله ی حمدودی ست حماسبه شده تا اجرام 

آمساین...

مسیر را درست آمده اید:
اینجا مجهوری جنگ سایبری ست؛

 خبیش از یک مسئله ی الینحل جهاین ست!

زا مجایل ر
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کرده  بودم!  من انقالب به تو رسیدن 
که به تو برسم  به پاخاسمت 

 یک انقالِب خممیل... درست مثل موهایت!
 یادش خبیر! جنبش راه انداخته  بودم...

 جنبِش رنِگ چشمانت!
 سیاه!

کمونیست، نه چپ گرا و نه  نه توده ای بودم و نه 
 دموکرات!

که می گرفیت به من می رسیدی وهایت را   راسِت ابر
 به من لقِب »جماهد راه تو« داده  بودند!

یل آخرش چه؟!  و
کیس از انقالب، دِل خوش دارد؟!  چه 

بودند و به نام خودشان  تو را از دست انقالیِب من ر
 زدند!

 و چه راحت با آهنا مهراه شدی!
که صبح با من بودی و بعدازظهر شعاِر مرگ بر  تویی 

 من سر دادی!
کردی! کودتاچیان  که دوتایی هامیان را فدای   تویی 

کساین  که خیرش را   رسم مهه ی انقالب هاست 
ً
ظاهرا

 جز انقالب کنندگان ببرند
وزگاِر تلخ تر از زهر؟!   بگذرد این ر

 منی گذرد!
 من مانده ام و دوری از وطن

حسن جوربندیاز ما هبتران و سفره ی انقالب!
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»ُمُثِل غار یب عنی اسهپبد«

کامل التعبیر غار دیدن ابن   کتاب  حرف الغنی ِمن 
گر بیند در غار رفت و در آجنا مقمی شد  گوید ا ین  سیر

دلیلکه…
که مرگی دمی ِام شب خبیر 

کو یزاِد  پر
چک

کابوس مان از هزار باِم 
و فر

بیفتد و
برخیزد و

وچه ی ما ِک آوا- قر وا پژ
سنگنی سنگنی

خواب رطیل برآشوبد و
از تهِ  حلقوِم غار

به سخره
که: یزد  بر

یزاِد »پر
کو

کوچک
در این جا

جامه  های
یش ر
یش ر

چرا؟«

و رخش
رخِش
تراواِن

صداش
کومه ی غول از 

که: بر شِب هبیمی بپیچد 
»منی توانسمت

یبا ز
نبا

باشم.«
و بعد به هیمه ی نمی سوز

وزه ای با ترسمِی ز
بر دیو

دیواِر غار
از حیواِن قبیله

قابیله  مان
بپرسد و ما

قاه  قاه
بگویمی

هفت
هفت هزاار سااال پیش

از
غار

بر
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برآمدمی و
حاال

پرسه
ن، زناِن بلوارهای مدر

کناِن سا
َمن ِز ل

می ذلت های دیگر
و ال

کوچک کن تو شاهزاده ی  ال 
و آن ُعق

عقاِب جگرآورت
یان گر

یان چرا؟ گر
بعد

با آمسان
بال

یزد و و ر بایل شکسته فر
دال

-حیوان حامِی قبیله-
ُعق
ُعق

کند و تککه آمساین عقایب یِق 
یان گر و شبدِر ماِه 

پر

پر
کافوِر مرده

بپاشد بر ما
طا

گرگ َدم
و ما

رده بغلطمی
ُ

گورهامان برگ طاسه بار در 
وس قندی و تا خر

وسد سه  بار خبر
وح خبزند کنج غارهای های ر رطیل و خبتک به 

وخورشید بپاشد
و رستاخیِز نمی بند
چون نعوِظ مرده

ینه به ذاِت بوز
چبسباویزد

و ما
که- -ُشکر 

راست
در جهان

انسا
نا

ن بر ایستمی و ناِن مدر
گم

ؤیاِی مهنی شِب هبمین را کنمی ر گمگور 
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و از ُنو
که یادمان باشد 

ناصِر داس تان تاِن ماست
َ
فردیت از ا

که ود  و یادمان نر
زندگی سخت است

سخت است زندگِی پست
ن مد ر

که ود  و یادمان نر
نون

که نواله بر خیابان بغلطانمی سه بار 
می و به طاسه بر

بدانمی
یزاد وِگزِگزه ی رطیل ؤیای پر ر

دیگر
-یب خیال-

ک از خاطره هامان پا
وفته است و ر

دیگر
شب خبیر

یک دید، دلیلکه حمبوس و  گر غار را تنگ و تار …و ا
ک شود هال

شاپور جورکش
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گذرنامه به اندازه ی یک 
ز می ایستمی  وی مر ر

از لبه های دنیا می چکمی
می  عبور می کنمی و نرم نرم مکیده می شو

◾

ز می مانمی مر
کیس از ما عبور منی کند

گذرنامه و جهان تهنا به اندازه ی یک 
در ما می ایستد و می گذرد 

عیل جهانگیری
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گفت  منی توامن 
گفت با تو این راز منی توامن 

کجای دشت، نسیمی نیست در 
کند یشان  که زلف را پر

آرام آرام
گر می گویی       کوه ا از 

 آرام تر بگوی!

یه ای بر شانه دارم گر بار 
که شب از آن آغاز می شود برکه ای 

ماهی اندوهگنی می گردد
و رشد شبانه ی علف

 پوزه ی اسب را مرتعش می کند
آرام آرام

گر می گویی  از دشت ا

که در برابر چشم من قد می کشد گیاهی 
کدامنی ذهن است در 

که گوسفندی  به جز 
ه می آید

ّ
گل اینک پیشاپیش 

آه می دامن!   
اندوه خویشنت را من

صیقل نداده ام

ؤیای من! بتاب ر
گیاه و بر سنگ  به 

که اینک معراج تو را آراسته ام من
که تا سپیده دمان بر آستانه ی ده می ماند گرگی 

بوی فراواین در مشام دارد
ین ستاره گر هست، بگذار با حضوِر آخر صبحی ا

یت دیگرگونه آغاز شود در تالو

وس      ستاره ها از حلقوم خر
 تاراج می شود

تا من از تو بپرسم
کنون، ای سرگردان! ا

کدام ساعت از شبمی؟ در 

که پلک مرا انبوهِی جنگل است 
بر  یال اسب می خواباند

و ستاره ای غیبت می کند
تا سپیده دمان را به من باز مناید

یه  گر میراث 
آه در قوم من

سینه به سینه بود 

هوشنگ چالنگی
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»دگردییس«

این بار
گر از این پیله ا

ون آمدم وانه بیر پر
می چکیده گلو که بر  مرا از زخِم انگوری 

خواهی شناخت
از نقشه های فرار بر بال هامی

و آمساین دور در چشمامن
گهان نا

که از شقیقه ات عبور می کند،  سکوِت خش داری 
ممن

گهان نا
نفس های قابِل مشاریش 

کلمات  که از راِه خمیف 
که از فصل جفت گیری درخت ها در جنوب می آید

که بر حافظه ات می نشیند، ممن

کن به آمسان نگاه 
ین شعرم را برای تو نوشته ام شعرتر

گهان نا
زاند، ممن که دلت را می لر شعری 

کن به آمسان نگاه 
گر در آمسان بلغزد ماهی ست ماه ا

زد، ممن گر در دلت بلر ا

گر از این پیله این بار ا
ون آمدم وانه بیر پر

تو را از بند بنِد انگشتانت خواهم شناخت
از شقیقه های خیست
کرد که َترَکم  زمیین  سر

کتایب قدمیی از شعری قدمیی الی 
ین ق می ز که ور

و می خواین
شاخک های من

تو را از عطِر صدایت خواهد شناخت
ین ق می ز که ور

و می خواین
گهان  نا

کتابت، ممن وانه ای قدمیی الی  پر
گهان مرا  نا

می گلو از زخم انگوری خشکیده بر 
 خواهی شناخت

از نقشه های فرار بر بال هامی
و آمساین دور
در چشمامن

ماه 
زد گر در دلت بلر ا

ممن

وجا مچنکار ر
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بعدها
که قد بکشمی

وی ابرها سایه مان بیفتد ر
یای بوشهر که برگردند به در ابرها 

کند آب طغیان 
بپاشد به صخره های اسکله ی »جفره«*

نه سنگ از سنگی تکان خبورد
وی آب بند بیاید نه آب ر

بشارت رستگاری ست

کند سایه ات سنگنی نباشد خدا 

بعدها
که قد بکشمی

کوهستان سپاه خنل های »پشتکوه«** برسند به 
بلوط ها به شوره زار

جهان را خدای دیگری ست
غنیمت است

گر در شوره زار رستگار شود بلوط ا

تو اما
ور من بودی! باور بار

هسیت؟

کند سایه ات سنگنی نباشد خدا 

بعدها
که قد بکشمی

وی بام ها سایه مان بیفتد ر
می توی بوم ها بیاور سر در

آن باال،
چه رنگ خواهد بود تا خودمان باشمی؟

خدا باشمی
که رستگاری، چیزی میان خود و سایه است

کند سایه ات سنگنی نباشد خدا 

بعدها
که قد بکشمی

چیزی میان این دویمی
جهان باال

جهان پاینی
گر باشمی چیزی میان این دو ا

یای بوشهر دلشوره هاش را تاب می آورد در
گر باشمی چیزی میان این دو ا

گرس خرمای دشستان و بلوط زا
هم نَسبند

گر باشمی چیزی میان این دو ا
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کناره ی جفره است هر جایی 
که رستگار شدم کرانه بود  در 

جایی آن میانه
در منت

جهان باال بود
یا پاینی جهان

کند سایه ات سنگنی نباشد خدا 

* یکی از حمله های قدمیی بندر بوشهر

** دهستاین از توابع خبش بوشکان شهرستان دشتستان، در استان 

بوشهر 

شهاب حاجیت
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»یب خوامب«

سال هاست یب خوامب
سال هاست حرف های نگفته ای دارم

که در سینه ی من دویده اند  چه اسب ها 
که با دهامن خوابیده اند گرگ ها  چه 

گم شده  است  چیزی در من 
کم است  کیس  از من 

در دور دست ها 
دورها 

کوهی از خاطرات ایستاده بر 
چهره ندارد 
هیبت ندارد

اما صدایش هست
در سپیدی مهه چیز 

با سیاهی مهه چیز

که ننوشته ام چه شعرها 
ود ه ام  که نسر چه حرف ها 

چیزی از چشم های من رفته است
که منی توامن عمیق بنگرم

که در نگاه من سنگ خورده اند گنجشک ها  چه 
و در شکاف لبخندم

خبیه هایی جوش خنورده هست هنوز

دمر خوابیده ام بر شب
یکی چسبانده ام  گوشم را به تار

در دور دست ها 
دورها

کیس می آید کت شدن  صدای سا
که مثل نامه ای خوانده نشده 

چماله می شود
چماله می شوم

که از دست های خدا آویزان است چه دارها 
چه دارها 

گردمن  که از رگ 
با من تنیده تر است

چنگ می زمن 
که تابوت من خواهد شد بر درخیت 

می ایسمت
بر آوار خویش

گرده ی حقیقت ُخرد شده باشد که بر  مثل باتومی 
و آرام آرام

وا در انز
دیوانه خواهم شد

که عشق خانه ی خایل این شهر است
نه ی خایل این درخت ال

و بوی الشه ی اسب ها
ون خواهد آمد... از دماغ من بیر

میی زهرا حاج حممدکر
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کدام یک از چهار اسب
کایش ها  وی  با نوشنت اول نام من ر

ودتر بازی را می برد؟ ز

وی توالت فرنگی باال می آوردم ر
وی موزاییک های سفید و سیاه  ر

وی مشارش خطوط بییب چک  ر
وم وی خط صاف راه بر و دیگر منی توامن مثل »قلعه« ر
وی دست هر سربازی  باال می آورم و این بییب چک ر

بیفتد
به پسری شبیه تو سالم نظامی را یاد می دهد

باال می آورم
و موزاییک های دستشویی و صفحه ی شطرنج

گر ؤیایی می شد ا یک شهر ر
شاه به سربازها دستور می داد:

کنید« که دوست دارد مبیرد شلیک  »به هرکس 

مرضیه حسنی خاین
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جابه جا شدن از هر مکاین غربت است
گوشه گوشه ی خانه به آن  جابه جا شدن از این 

جا به جا شدن
از پشت یک پنجره ی قدمیی به یک پنجره ی قدمیی تر

جابه جا شدن خیال
از عشق دوم به اول

جابه جا شدن سالم با خداحافظی
که قرار است

ود کنمی و بگویمی بدر چندین هزار خاطره را دوره 
ود خشک شده درچشم هامی ر

و تو قلبت
زد و مثل پاهای رفنت من بلر

کند اخبار توجیه 
هتران زلزله خیز است

وی سینه ی من سنگیین می کین! که ر هتران 
چگونه یب هوا خودم را بزمن به آمساین

که ابرهایش بارها تو را نشسته باشد؟
کارتن خواب های این شهر می دانند تهنا 

کشید و ون  عشق را باید از سطل های زباله بیر
کرد به دوش مطب هایی پرت 

که پزشک هایش از زنان شکست خورده مایه دار 
شده اند

یزم! عشق، یب مایه فقیر است عز

از هجوم نوازش آدم های پای ختت
کثیف مهراه نشوم مشکل است با ترانه های 

وی دهامن فشار بدهی که تو هی بالش را ر
به قصد اینکه صدامی را نشنوی

یا خفه شوم
که الی پر قو بوده اند از نفس هایی 

یک پنجره ی قدمیی برداشته ام
از آن خانه ی نوساز

که هیچ وقت در آن سکونت نکرده امی
و رفته ام به شکسنت و شکاف بدمن مشغول باشم

که نیمه ام تو بودی و آخ نیمه ام
که در دسمت، نیمه ی چمپ بودی و قلیب 

دارم به پرتابش فکر می کمن

کجا بودی ای یار
گربه ای باردار وقیت ضّجه می زدم و 

یر مهنی پنجره ناله می کرد؟ ز
کدام ختت در 

گرفته بودی؟ بوی خواب تازه 
که من داشمت جان می کندم با تّکه های جنیمن

کمرگاهم می چکید ق از  و عر
یرم وی لباس های ز ر
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به خانه آمده ای
کرده ای ین باز ویار  غر می ز

آستنی و یقه ی لباست را از درد و دلتنگی جویده بودم 
و

کمد نگراین کمر تاشده ی لباس هایت در  تو از 
آسایش ندارد این زندگی

تف!
که به هر حنو از این مجله فراری بودم مهیشه و من 

می یر زندگی و می گو می زمن ز
کاش ای 

کاش کرده بودی  حمکم بغلم 
که آغوش از حمکم کاری شل منی شود

گوشه ی خانه به آن  می و جابه جا شدن از این  می گو
گوشه،

 غربت است
غربت است اطرافم

ز تهنایی ام را باز می کمن مر
شکاف زندگی ام را

ین و پزشکی قانو
دارد می دوزد
چشم هامی را

دهامن را به مرگ
وز سکوت مرگ شده است و آن که امر

وز دیر
در چارچوب یک پنجره ی قدمیی

علیه خودش
کرده بوده است تظاهرات 

منیره حسیین
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دّره ای در چشم هایت 
کرده دهان باز 

که جنگل را می شوید و با خود می برد ودخانه ای  و ر

عکیس بفرست
ودی در این شعر جاری شود ر

و برف 
کند یباتر  سپیدی این سطرها را ز

دراز 
کشیدم کاناپه  وی  ر

گیسوانت را 
گسترده سایه اش 

و در خنکای این شعر
به »تو« فکر می کمن
یزی یا می ر که به در

چشم هایت 
ودخانه دارد ر

برای ثبت این شعر
عکیس بفرست

یان جواد حیدر
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که می افتد از درخت 
سیب نیست

یرش نشسته، نیوتن نیست! که ز کیس هم 
و »g« هم با 9.8 برابر خنواهد بود

گرانش؟« - »شتاب 
که توی جمله های علمی  : »شوخی یب مزه ای 

می خوانیمش!«
که »g« را برابر با 1۰  انسان ها موجودایت تنبلند 

می گیرند
یب آنکه این اختالف آزارشان دهد

از دنیای موجود در ۰.2ها خبری ندارند
انکارش می کنند

سرکوبش می کنند
که شاید در ۰.2ها مردی هست 

کار برگشته از سر 
دکمه ی آسانسور را فشار داده

و بدون ذره ای عجله
زمان الزم برای حرکت آسانسور از طبقه ی هشمت تا 

کرده پارکینگ را حماسبه 
مشاره ی 1۰ را فشار داده

وارد خانه شده
دست هایش را شسته

گلدان ها آب داده به 
آهسته تر از مهیشه شامش را خورده

و بعد با خیال راحت، دل به چهارچوب پنجره داده

گرفنت یک ۰.2 ناقابل، و تهنا به خاطر نادیده 
ودتر به زمنی می رسد چند ثانیه ز

و فردا صبح
هیچ کس

کن طبقه ی هشمت[ ن سا ]حیت ز
وی آسفالت از رّد خون ر

از خون حل شده در فاضالب شهری
خبری خنواهد داشت

یر درخت خنواهد نشست دیگر نیوتن ز
دیگر حماسبات برای هیچ کس امهییت خنواهد داشت

از معجزه ی قرن
کشف جدید از 

خبری خنواهد بود

]اخطار!
گرفنت ۰.2ها با نادیده 

کنید می توانید جمله های علمی را خییل آهسته لوله 
ید و در چاه فاضالب بینداز

تا خون جاری شود![

سیب، آغاز هیچ ماجرایی نیست
پایانش هم خنواهد بود!

ین اسکویی مینا خاز
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»قطار«
پیشکش به جنگ!

کند بلکه ساعیت توقف 

گفت: 
»ببیمن، جایی جنگ شده؟«

گفمت: 
»چطور؟«

گفت:
وند و خایل برمی گردند!« »خودم دیدم قطارها ُپر می ر

گفمت:
»جنگ انسان ها را به اشیاء تبدیل می کند

وند، گن های مسافری می ر که با وا سربازهایی 
گن های باری برمی گردند با وا

آن ها سربه راهند، درست مثل قطار!
گر معشوقه ای دارند، آن ها فقط بلدند ا

وند« او را از پنجره ی قطار ببوسند و بر

می خندید
گفت:

»پدرت مهنی را هم بلد نبود...«

گفمت:
که می رفت، ای کاش با قطار اسباب بازی  »حاال 

رفته بود،

قطارهای اسباب بازی به مراتب از قطارهای واقعی 
باشعورترند؛

هیچ  کس را به هیچ جنگی منی برند،
مدام به جای اولشان برمی گردند،

که رفته اند، کاری می کنند آدم هایی  مدام 
آدم های درحاِل برگشنت باشند«

گفت:
که مقصدشان جنگ است، »قطارهایی 

کی هستند مارهای خطرنا
وند، آن مهه انسان را یک جا می بلعند و می ر

در جایی هضم می کنند،
برمی گردند و بقایای هضم نشده را باال می آورند«

گفمت:
»اختراع قطار از اول هم اشتباه بوده

یک اتومبیل می تواند تهنا چند پدر را با خودش ببرد،
یک اتوبوس چندین پدر،

کوچک، اما یک قطار می تواند از شهری 
رگ بسازد« یتمی خانه ای بز
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بلند شد
کرد وی دیوار را صاف  یکی از قاب عکس های ر

گفت:
ین قطار دنیا را  کنار هم هبتر »این قاب عکس ها 

ساخته اند
ود که مهیشه هیچ جا منی ر قطاری 

و از تک تک پنجره هایش او لبخند می زند«

گفمت: 
...

گفت:
...

گفت، گفمت، 
گفمت، گفت، گفمت گفت گفتمگفتگفتمگفتگفتمگ

فتگفتمگفتگفتمگفتگفتمگفتگفتگفتمگفت
گفت، گفمت، 

...
گفمت،

...
گفت،

...
مقابلش ایستادم،

در چشم هایش زل زدم،
وم، کردم بر پشت 

اما باز در چشم هایش زل زده بودم
مثل قطار شهری

که سری دارد برای رفنت،
سری برای بازگشنت

مهان قطار،
ود، چه بیاید که چه بر

در چشم هایت زل می زند... 

کیانوش خان حممدی
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 »هتراِن پس از هشتادوهشت«

که یب هوا ترک شده باشد ین است  وک  ز  متر
وب؛  در ساعاِت اوِج برف و غر

که در برابر  آینه   وقیت 
 جاِی دقیِق سنجاِق نقره را بر موهاش آزمایش می کند

که متام شده است و منی داند ین است  وک ز  متر
کشاله ی راَنش که در  ین   ز

 و در هیجاِن پستانش
 رازی را جابه جا می کند 

 که دیگر از دست رفته است
که تنش  ین   ز

 در چنِی پیراهنش منی گنجد
رگ تر است  و اشتیاقش از این شهر بز

که یک شبه خلوت شده باشد ین است  وک ز  متر
مثل هتراِن پس از هشتادوهشت

فهیمه خضر حیدری
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کور است  این شعر 
 منی تواند خبواند خودش را

 عصای سفیدی هم ندارد
 که رد بشود

 از خط کیش دفتر
 عصای سفیدی هم دارد

یسیت گر بایستد در صف هبز  ا

کور است  این شعر 
 رنگ ها را منی بیند

 بنفشه ها را
 سرخ و سیاه را

گفتمی بنفشه ها بنفش است،  هرچه 
 باورش نشد

 خون سرخ است،
 باورش نشد

 این خانه سیاه است، 
 باورش نشد

 دسیت هم ندارد برای ملس
وی استخوان می ر  که بگذار

 بگویمی این شکستگی ست
 شکستین ست

 داغی نقره را منی داند

 دل ندارد 
 که عاشق شعر مهسایه شود

 و دماغ
وت را تشخیص بدهد از فلفل سیاه  که بار

 خردل را از خردل
کالیپتوس

ُ
 نا را از ا

 گوشش هم
 بدهکار مسعک است...

 این شعر آدم بشو نیست
 فقط زبان درازی دارد

کش دهد کاغذ  وی   که خودش را ر
 تا هر جا شد

ین حرف نام شاعر  تا آخر

وحید خیرآبادی
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به قلم موی ُدم عقرب
ود که نیش می ر

در آستنی استکامن
گوشه ی لب های بوم یزد از  و رنگ می ر

کشیده، آخر کماِن  این 
وی تو خودش را پرت می شود ر

آرماتور می شود آغوش
که سیمان بگیرد لب را

وی لب ر

سایه ات در اتاق من
خرمن مو

یق تن خیته بر پالن شر ر
می به هم دار

کل کا کبوتر و 
خرگوش و موش نشان می دهمی

ود دلت آب نر
ین گدار نز به 

گدازه ی سینه چسبانده است
به سینه ی تنور

وه علیرضا دانش پژ
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»معامله ی دستادست!«

 یک بار به فتح
 یک بار به نذر
 یک بار... نه!

 هزاربار به خیال آمدمت
 تو دست نکشیدی هنوز

 بر سینه ی من
 جواب های رد

 و من دست نکشیدم
 بر سینه های تو

سؤال های سرانگشِت لذت

ید دژم سید فر
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»گناه«

یکی بود  و در ابتدا تار
که در من جان می گرفت وح القدیس  ر

و من زاییده شدم 
وی ستون فقراتت ر

که سر نداشت وحی  مثل ر
تقطیر می شدم

گناهامن تقطیع می شد و مهه ی 
کیس شک منی کرد دیگر 

که درک من و جهمن
کرکس های فراموش شده ام  و یا مهه ی 

کجایند؟
الیی هامی کیس برای ال

دلتنگ نشد
کوتاه زمان، 

من، خوابیده
ومن  و جننی های در

متولد می شدند
حاال فراموش می کمن 

که تو نبودی 
ین یب خواب، و من مثل ز

حلظه هامی جان دادند
باید خبوامب

که از اول کمن  و فکر 
یکی نبود  تار
تهنا تو بودی

که سردی اش جان نداشت و هوایی 

آزاده دواچی



/384/

»به نام زمنی«

اندوه یب پایان ما
بود خواب قیلوله ی زمنی را نر

وکیده مان جا نگذاشت و رّدپایی بر پوست  های چر
زمنی های مشایل ؤیای سر کنده شده از ر مهنی پوست های 

یست گر یست و  گر زمنی 
و اشک هایش را بلعید و بلعید

تا  ما در مالیخولیای فردا
می ق نشو ینگ النگوها غر ینگ جر در صدای جر

یست گر یست و  گر زمنی 
و برد خودش را در خودش فر

کشید خودش را در خودش به  آغوش 
کشید! خودش را به نام خودش نعره 

و مرثیه ای شد بر پارگی چشم هایش
یزند...  که یب وقفه اشک می ر

وانا دوست نیر
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 دارد جلوی مهه چیز را می گیرد 
 جلوی شادی را
 جلوی غم را 

  جلوی این منایش را 

گوشه ی حیاط  ومن را می خواباند   دارد  اژدهای در
یزد  ک می ر وی صورمت خا  و ر

  می گوید: 
کن سهیال  »رهایش 

کن    مهره ی شل را سفت 
 مالفه ی سفید را تکان بده 
یه بینداز«  گر  و مادرت را به 

 می گوید: 
 »امید پرنده ای سیاه است 
 او بال هایش را باز می کند 
یک می شود« و مهه جا تار

سهیال دیزگیل
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وزها این ر
هوای دمل

گرگ و میش
یک بغض ناصبور

از پگاه نیامده را
بر لب های سردم

جتربه می کند
رگی ست آه! چه اندوه بز

کایی وس ذ سیر
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 شکوفه های بادام جوانه زده 
 بر تن قهوه ای ات

 حاصل لقاح چشمامن با ابرهایی ست 
کبود شده  که از دردت این چننی سیاه و 

 به بار نشسته ای
که  که سبزه هایت را بر تن درختاین   حال نوبتش رسیده 

یب جتاوز شده ی زمستانند بپوشاین  یب جر جر
 تا پرده برداری

از سفیدی خفته در سیاهی 
 که سوَزش مدت هاست 

پوکانده متام استخوان هامیان را

حممد ذوالفقاری
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مهدی 
هنوز مرده

گوشت سوخته  بوی 
در دماغ فلز، مرده

گچ، مرده
یب  یزش هر رج از ضر و ر

یعین
مهدی

 مرده 
ً
واقعا

اصاًل 
که نکشد، هار می شود مرگی 

گر نگزد و هار ا
تهنات می گذارد و تهنایی 

خود، اعتراف به هاری ست
گالیله بودمی ما 

آن مهه سال 
که خورشید، دور زمنی 

کلیسا زمنی، دور 
کلیسا بر اعتراف می چرخید و 

گالیله بودمی ما 
-فقط- 

کردم و مهدی خندید من اعتراف 

حاال ممن این
من

گاو ُنه من شیر 
»ضاِد« پس زده در 

گداِر َوال الّضالنی
سفیِت پیِچ یب خبر از

»چه می کند آب با آهن!«

کاش آن حیاط را
بسنِت شیر از شلنگ ختته 

هتی نکرده بود

متنی راد
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هنوز اینجا ایستاده ام
حمبوس فرارهاى حنس آوارگی

البه الى  چرک نوییس از نامه هاى زنداین
کیس آوار خانه مان را نشنیده بود

مجه نکرد کیس صداى برگ هاى خشک وجودم را تر

هنوز اینجا ایستاده ام
یه هامی را می نوازد کسیژن مرموز ر تهنا ا

پا به جاده می کشم
کیس نه می بیند، نه می شنود مرا اینجا 

به گمامن این تهنا رمز بودنشان است
گام برمی دارم در این جاده ی منحوس

پاهامی میان غبار مسیر پهنان است
آهسته آهسته، به مشاره می افتند...

»هه... هه... هه... «
و من! مستانه وار قدم می گذارم

کن! پیش از من، چه رازهایی در این جاده به   تصور 
گور رفته اند،

واز، بال ها  پیش از من، چه مردماین به انگیزه ی پر
گشوده اند،

اینجا سکوت جنازه هاى مسافر، شرمنده ات می کند
اینجا تهنا می شود ادامه داد، این راه یب بازگشت را

یا می ماین، یا ایستاده قلمت می زنند

می نه! من از تفاوت دو رنگ پوست منی گو
ون، از تضاد میان شلیته و مز

وطه، از رنسانس و مشر
گالش و چمکه، از 

رگ، بز از اسپرسو و دمنوش هاى مادر
می! از آزادى یواشکی و شانزلیزه منی گو

اینجا هلجه ى فکرت را حماصره می کنند
و تو! منی داین من چقدر آشومب

پانته آ رادیان



/390/

کرده کار را خراب   ماسک، 
 مهنی مانده  بود 

 که از متام صورمت فقط چشم ها حرف بزنند
 گوِش زبان را می توامن بکشم

از پس این چشم ها بر منی آمی...

سارا رباط جزی
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»چپ درد«

در شباهت مردی یب ظن
کرده/داده گیر 

به بیداری عمیق تر از خوایب 
هپلوی چپ

این درد
حلقه حلقه، خفه می کند مرا

یب سمی سیاه تلفن
گوشه ی اتاق پرت می کند 

خاطره ی ختت افتاده برعکس
از زنگ نزده/زده

ون از درد بیر
از در

ادیب رمحی زاد
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وسک ها شاد بودند   عر
که نان می شد  با دست هایی 

 در سفره ی خایل 
 پاها رد می شدند

 لب ها می خندیدند!
 و مادر با سینه ای غمگنی

ین شیر می شد در بشقاب فر

زمگه )رها( فاطمه ر
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»هبار«

جتمع برگ های پاییزی
پای درخیت چندین ساله

که شاعرها این قایب است 
آن را دوست دارند

کارگری را دیده ام اما من 
که وقیت دست الی برگ ها می کشید،

ودتر برسد!« کاش هبار ز یر لب می گفت: »ای  ز

جتمع امیدهای دبستاین،
وی درب مدرسه وبه ر ر

که دیوارهای دانشگاه این قایب است 
آن را دوست دارند

اما من چبه ای را دیده ام
ودتر برسد!« کاش هبار ز یر لب می گفت: »ای  که ز

جتمع جوان های بیست یا یس و چند ساله
وی عکاس خانه ای قدمیی وبه ر ر

که عکاس پیر این قایب است 
آن را دوست دارد

اما من
خودم را دیده ام

وی عکس بیست سالگی پدرم وبه ر ر
یر لب می گفمت: که ز

ودتر برسد...« کاش هبار ز شایان رسول زاده»ای 
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وک شبیه اقیانویس متر
آرامم

یان بر آب وسکی عر رام تر از عر
پر شال سرخ موج زنان بر اقیانوسم

وح، جمر
وک، متر

در دهان ماهی

عیل رضواین
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کنید« »باور 

ین استکان هم نوشیدین ست ک آخر انگار اصطکا
هوای بوم را بنوشمی

بنوشمی پاینی و باالی این سایش را
می و غلت خبور
یئ در زاییش نامر

کنمی  و باور 
دست های ما جایی بدجور قطع شده اند

می انگشتامنان را بردار
کنمی چال 
کنمی یه  گر

کنمی »دوستت دارم« را بلند بلند از بر 
می به جایی و و بعد بر

کنمی ویش دست های تازه فکر  به ر

حامد رضوی زاده
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ُکرک و پر سینه ی سینه سرخی پهنان شده است در انبوهِی 
ویی حمال ز آر

گرمای سینه اش جان می گیرد که از 
و در خواب

به احننای هوش قناری تکیه داده است
و چشم دوخته است به فلِس سرِخ ماهی قرمز

وی طاقچه میان ُتنِگ ساده ی ر
گوش داده است  و 

به جیرجیر جیرجیرِک پهنان شده الی شاخه های بید

وش رجنبر کور
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می...« گر بگو »ا

می گر بگو ا
من سایه های سنگیین داشمت

که به سخیت مهراهم بودند
می آفتاب  گر بگو ا

از سه مست می تابید و من
گم شده بودم البه الی »ما« 

می گر بگو ا
یکی از آن سایه ها ممن

بایق فنا شده اند
 
ً
قطعا

ویت را برمی گرداین  ر
و مرا

که بلعیده است با زمیین 
گذاشت تهنا خواهی 

می این قصه گر بگو ا
هزار بار تکرار شده است

و من بر زمنِی تو
هزار بار فنا شده ام 

ً
قطعا

ویت را برمی گرداین و مرا ر
کرد... دوباره نگاه خواهی 

وان شید م. ر
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ین از صدای ضبط شده ی ز
به نگاه خیره به دیوار مردی اسیر

قلیب در سینه ی دیوار می کوبد
گفت: صدا 

کشید »از او منی توان حرف 
کرده« زبانش را مشت 

می خواست حرف...
که رگ خون چسبید به صورتش

گرفت و پرت شد سایه ای به لبه ی  گردنش  از پس 
میز

یکی کنده تار نصف صورتش را 
دارد پوزه اش را خمیف می کند

که پرسید: »برای چه اینجایی؟« صدایی 
وی دوش  که ر گفمت: »بعیض ها می خواهند ماری را 

دارند بردارند«
گوشم راه افتاد  که خون از 

کرده در دهان مار که تف  کیس هستند   دنبال 
ً
حتما

بد جور در یپ ات پوزه می کشند چاردست و پا
ون پنجره دار میله ها- -بیر

حاال تو هی خبند و بگو سرنوشت خداوند در دستان 
ماست 

صدامی به در خورد
درهم قدم می زنند دو نگهبان

کرده چشمش را نوری تیز 

یکی تازه می برندمان یکی تازه، به تار دوباره از تار
مردی با مشت های خمیف
کشیده بود جرمش آهی 

نگاهش ماند در چشم خودش
وع شد که مهه چیز شر

کردند کتفا  وز مأمورها به تیر هوایی ا آن ر
فهمیدنش آسان بود

پرندگان توی آمسان بودند

مهدی رهدار
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زند حرامزاده خوانده شده ای فر
یب سر و صدای هر فکری،

کاغذها قدم بگذار در دنیای سفید 
آهسته
آهسته

ق در خون مهزادانت جنگیل غر
جای رّد دست های خوننی

که در رحم مغزند منی دانند جننی هامیان 
و با مدادی متولد می شوند

می رهنما مر
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چون دو ماهی شده اید 
تو و زندگی ام 

که می پیچند بر هم دو ماهی 
که می لغزند در سرسره ی تقالی دستامن

چون دو ماهی لیز شده اید
تو و زندگی ام! 

مهیار زاهد
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ک می آویزد چه ناپا
سرهای خونینمان را

گلوله بر شباویز تفنگ و 
یخ را و سیراب می کند تار

از یاوه و جنون
ک سرخ بنال ای خا

ِگل آلود در خون و چرک ِک  خا
یر چمکه ی سربازان  ِک نامقدس در ز خا

رد از تاخِت جالدان
َ

گ ک یب  خا
ِک یب حاصل  خا

گندم ِک یب  خا
ِک یب نان خا

که بنی من و توست زهایی  کن مر گنی  بنال و عطرآ
َکر شود از نعره ات بگذار 

که اوراق آوارگان را ُمهر می کند پاسباین 

ک ُمثله می کند چه یب با
صله های سلیس سلوک را

یر آتش و ُسرب یر زمهر در سر
بسرای ای آتش زهرآلوده به الشه های آوارگان

بسرای و بسوزان خانه هامیان را
کودکان کن استخوان های نازک  ر بگیر و ذوب 

ُ
گ

که کی  کن جاودانگی مان را در خا کستر  و خا
برامیان خون بود و مرگ

اینجا مرگ را جشن می گیرند
در تکرار غیبت تولد

کتند اینجا زنان سا
کودک  اینجا در دست هر 

که رگ است  دسیت بز
ک ک به آن خا می کشاندش از این خا

ز ز به آن مر از این مر
رگ در دستان دیگری است و دستان بز

رگ  کوچک و بز یده ی  که معامله می کنند دست های بر
را...

دست هایت را به من بده
بگذار ما تهنا آوارگان به جا مانده از ویراین باشمی

دستانت را به من بده
ؤیاهامیان کنمی با ر و بگذار عشق بازی 

که دنیا می گوید چه حقیر است ؤیاهایی  ر
که در آن، آهنا چقدر حقیرند ؤیاهایی  و ر

ک ؤیای خا ر
آتش

کوچک دست های 
رگ دست های بز

هبرنگ زندی
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پاست در من جنگ های سردی بر
 با زخم های باز و زمخه های سخت

 و مرگ های نامیرا
یده بر نستعلیِق مکث های بلند و دردهای لغز

 در سوگ و
 انگشت های سرد بر سنگ  

و نور
که نیمی از چهره ی مرگ است  
 وقیت نگاه از پرهیز ُپر می شود،

 سکوت از صبر
ل محاسه ی تن را بدرقه می کند 

ُ
گ  و 

و آب
یزد، آینی حیرت را به آینه می ر

تالوت تشویش را به تن 
و خواب 

ر از رگبار فکرهای مکر
ک می افتد و  به خا

سایه های یب ناِم بسیار
از فصل های یب اعتبار قد می کشند

ماندانا زندیان
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»دوباره از مهان خیابان ها«* سر در بیاورم؟
که شاید

در سطری
به نام تو برسم

از »یب گناهان«* بگذرم 
کمن کوچک«* تو را تصور  و »در یک حادثه ی 

کاغذ حدس بزمن خیته بر  وانه شدِن مرّکب ر  حتلیلت را از پر
وی درختان می نویسد پاییز« که پاییز ر تو »مهان طور 

کین کتابت را برامی امضا 
که دوستش دارم کتایب  من در چاپ دهم 

تهنا دور نام تو خط بکشم

* نام سه داستان از بیژن جندی

می ساماین مهر مر



/405/

موج سنگنی بوسه هایت
که می رسد به ساحل پیراهمن 
رطوبیت استوایی را جتربه می کمن

شرجی تر ببوس
سهمگنی تر بتاز

در موجاموج لب هامیان
یر می کیش ام گرداب وار به ز

حماصره ام می کین
در حلقه ی آتش چشمانت
وانت به بندم می کیش در باز

تنگاتنگ

گاه در سیاه چاله ای رها می شوم نا
ومن می اندازد یا بیر در

آتش
کستر می شود خا

سردتر از سرد
گسسته می شوند بندها 

و تو
در ساحیل دیگر
مرا باال می آوری

نوشنی ستاری
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متام خوشبخیت ات را
کولبرها دادم به 

تا ببرند و دردهای دیگری را بازگردانند!
زان تر دردهایی ار

کند که بتواند زنان شهرم را خوشحال 
ما جعبه ی ساعت های چمی هستمی،

افتاده در آب!
شکالت های نود درصدمی،

یر آفتاب! مانده ز
شیشه های ادکلنمی،
وخته تر! از پیش فر

ینب آفتایب، عینک های ر
خیره به پاییزی خنگ و عقب مانده

ن های تازه که چون هِپِ پاییزی 
یزد! از مادیاین حمجوب می ر

مادرم!
این دهان،

کولبرهای بسیاری نشت می کند از حلق 
که داغ دار مهه ی آن ها شده ای! پس بگو 

گذشته یکی،  که نیمی از تار بدان 
و شب را با طناب های حمکم به اسب ها بسته اند

و باری از مرگ
یر باران سنگنی تر از باورمان شده است را که ز

گرفته امی و بر دوش 
می! قرار است به جهان دیگری ببر

جمید سعدآبادی
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وزهای سال خوردگی مان به ر
که دیر جوش خواهد خورد به استخوان هایی 

کنمی چگونه فکر 
زد؟ که دست و پامیان نلر

کنمی فرامویش را؟ چگونه فراموش 
بغض های هر هشت ساعت یک بار

گِس یب کیس را و شب های 

شناسنامه هامیان را دم دست بگذار
مرگ

یب شک
کرد به یکی از ما بیشتر فکر خواهد 

من اما به این فکر می کمن
کرد گورستان را به تهنایی ترک خواهد  آن که 

کداممان است؟
کرد آن که مهیمانان را به تهنایی بدرقه خواهد 

کداممان است؟
کداممان و اینکه 

با بغض های هر هشت ساعت یک بار
خایِل بسته های قرص

و یک جلد شناسنامه ی تهنا
کرد یه خواهد  گر
کرد یه خواهد  گر

کرد... یه خواهد  گر

داوود سوران
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دلتنگی،
گاه شغل قشنگی است

و من دلتنگم
مثل بعدازظهرهای دم کرده

که کارگر  مثل 
عصرها جیب خایل اش را بار بار می مشارد

نه!
دلتنگم

مثل مردی
نشسته دور از دود

ون زده از دماغ دود بیر
و تلخ کامی رفنت های یب وقفه

انگار
دود شدن

و
دور شدن زمان را نگاه می کند

که مردی 
وزگاری حکم می راند ر

اینک
زمان

برایش تهنا هدیه آورده
و نگاهش

ق در فقر چندین ساله است غر
قامت مخیده اش

راوی هزار قصه
که در امتداد شب، حمو می شود

که اینجاست 
وشن فردا می شود گم شدن در خویش معنای ر

و باید
باید پاس داشت سیاهی را!

شفق سیه پوش



/409/

دمل می خواهد مهنی باشم
کار خودم باشد کار خود بلومل و سرم به  به 

کجا ابری ست؟ به من چه آمسان 
یا خورشید 

کدام پنجره سالم می کند؟ هر صبح به 

کیس چیزی نگویدم  که  من به مهنی 
رایض ام 

من مرد جنگ های تن به تن نیسمت 

ترجیح می دهم 
وی صندیل ام بنشیمن ر

کتاخبانه  ام شعر خبوامن و برای 

کیس من را با 
مقایسه نکنید

من قبل ترها پیامبری بودم
که فکر می کردم

آدم ها به معجزه ی حرف هامی
امیان می آورند 

اما
گفتند آن ها از پیامبراین برامی 

که از من هبتر بودند
یباتر لباس می پوشیدند ز

یباتر راه می رفتند ز
یباتر معجزه می کردند ز

حاال
من یک پیامبر بازنشسته ام

که تهنا یک هوادار دارد
برایش شعر می خوامن

کتاب می نویسم
و مهواره 

مراقمب
پیامبران دیگر 

ندزدندش!

مهدی شادکام
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هر شب
به رفنت فکر می کمن اما

هر صبح
که در خیال بسته بودم پیراهمن را از مچداین 

ون می کشم بیر

هر شب به رفنت فکر می کمن اما
هر صبح

موهامی را می بافم
وم و کار می ر سر 

به نرفنت ادامه می دهم

ن مثل من، چند ز
گنجه مدام الی لیوان های تِه 

کوچیدنند؟ در یِپ دری به مسِت 
چند تن مثل من،

مالفه ها را
که انگار جوری صاف می کنند 

جاده های جهان را برای رفنت؟
تو تا به حال

از خانه ات در طبقه ی آخر یک آپارمتان
کنده ای؟ تونیل برای فرار 

تو تابه حال
کشیدن، وقت اتو 

کشیده ای؟ نقشه ی فرارت را هم 

کمن که رّد خون را پهنان  ک می زمن  ال
تا هیچ کس نفهمد

در فکرهامی مدام دیوارهای زمان را می کمن
حال را

مضارع و مایض را

آدم چطور می تواند 
که قفل نیست، پشت دری 

 این قدر
زنداین

مانده باشد؟

ویا شاه حسنی زاده ر
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بغل بغل
درگیر یب قراری ام

نبودنت،
تلخ می کند مهه  آب های جهان را

من،
رعه ی سوخته در آمب، نه در آتش مز

که نوشیدمت دیشب 
تلخ نبودی

یف داشیت طعم نامکشو
که چون قلعه های بلندی 

فقط یک بار
فتح می شود

و فاتح
پیش از آنکه دهانش به تین دیگر آلوده شود

می میرد
آه چه مرگی!

مرگی، در بلندی
طعمی در  حال انقراض

دیشب نوشیدم
متام تنت را

یا در
یا در

یب آنکه آیب باشد

ق شدم غر
گشودم، که  و چشم 

بغل بغل
درگیر یب قراری ام

مثل
ین قله را برای هیچ که بلندتر فاحتی 

کرده باشد فتح 

میه شبرنگ کر
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وی  و می ر فر
در پوست

در رگ
در استخوان

و رشته هاى عصب 

این میله ها
ین ست  دنده هاى ز

که در قاِب پنجره 
دهانش 

کبود است
 

ماه را 
گیسوامن با رشته ی 

از شاخه می آویزم و...
دست می برم 
به هراِس اشیا

تا در نگاه تو باشم
تا میاِن دست هامی 

تو را 
به زجنیر بکشم!

و درد
گورستان می رسد به 

گورستان و 

متاشاخانه ای بود 
با رقِص بادها 

و ما با لبخندی تلخ 
کف زدمی 

برای شکوِه مرگ

باید زخم را
با ناخن تراشید

باید
رسوِب خاطرات را

از دیوار تراشید!
اما 

چرا... 
از مویرگ هاى سرخ

در پوسمت
هنوز می ترسم؟

  
آه! شعر

مهربامن می کند
هنوز

آواِز بوسه را 
در دهامن بدوز

باید  
ین ک را چنگ بز خا
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سنگ را
یزه را سنگر

کن  نگاه 
از حفره هاى چشم

ومن را  یکِی در تار
کدام زخم  بگو 

هنوز 
گرم است؟ خونش 

   
 باید  زندگی را 
از احشاى بدن

ین  از دنده هاى شکسته ى ز
کفن  از رفتاِر سفیِد 

کشید ون  بیر
تو را

دوست دارم
با مججمه اى پوک

تو را دوست دارم 
وى پوست با تاول های ر

تو را دوست دارم 
و زندگی 

نگرامن می کند هنوز

و تو را 
چنان می نگرم

که خلته های خون را 
وى مالفه هاى سفید ر

ییف نیلوفر شر
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وز دارد می گویند هفته هفت  ر
اما هفته های من

از وقیت که می شنامسش
وز بیشتر ندارند چهار ر

وع می شوند مهیشه از وسط شر
و بعیض وقت ها متام منی شوند

یرم وی میزحتر درست شبیه خاطره های آلبوم ر
گوشه ای از اتاق

که چهارگوشه دارد اتایق 

که فکر منی کمن وقیت 
اجازه دارد

گوشه ی اتاقم تا آشپزخانه از 
گوشه ی دیگر اتاق که  به ختتخوایب 

کرده مل داده و پاهایش را دراز 
کند فکر 

گذشته ی این خانه تا 
ون بیاید از عکس ها بیر
قدم بزند، یادش بیندازد

که فکر منی کمن
چیزی بتواند در زمان تکرار بشود

یادم می افتد
وی انگشت شست پای ختتخوامب ر

کمرش درد می کند وزها  که این ر
که نصفه آب شده، و دندان هایش را توی استکاین 

نصفه هوا می خورد،
کرده و  فر

که نه مال من بود، کرده بودم  چیزی پیدا 
یده باشد که این را برای خودش خر نه دلییل داشت 

که وقیت باهم بیین  نه توی لنز دور
که در وسط هفته هایی 

یده  بنی مردم در حرف هایشان پیدا می شدمی، خر
بودمی

جا می شد
که از این خطوط و مجله ها جا می ماند و مین 

کرده گویش اش را فراموش 
قلب آهنش زنگ زده

که خنورده و زنگی 
که می شنامسش کیس شده  ین  یادگار پلیمری تر

می دامن چشمامن ضعیف تر شده
گوشه ای از اتاق   به 

ً
اما پای دراز ختتخوامب عموما

می خورد
گوشه ی  گوشه ی خایل اتاق تا  ین  که د و به شک تر

خایل دیگر است
رگ می شود ورم می کند، باد می کند، بز

گذشت وز از هفته ام  که دو  ر می بیمن 
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وز سوم سطل های زباله ی خانه ام را ر
وسط پذیرایی خایل می کمن

خیتین ها ین پذیرایی دور ر بنی شلوغ تر
دنبال چیزی می گردم

ق می زند که در ذهمن بر
گر به دست هاش برسد و رنگش ا

ین باشد می تواند طالیی تر

که می شوم کالفه 
که: ختتخوامب داد می زند 

کن!« یرت را بیا مجع  »میزحتر
احترام سن و سال را نگه منی دارد!

وم به اتاقم می ر
و ختتخوامب را بعد از اینکه

یر وی میزحتر آلبوم ر
یر من خلت می خوابد کشوی میزحتر در 

بغل می کمن

وز چهارم من است  ون می آمی ر وقیت از اتاق بیر
کمن می خواهم صدا 

که می شنامسش کیس را  اسم 
که: می  و با هیجان بگو

کردم! وز پیدا  »دیر

کردم باألخره پیدا 
که حرفش را زده بودم« چیزی 

می خواسیت بداین چه چیزی می تواند باشد
که قرار است هیجان زده ات بکند

وقیت که می بینیش

قول داده بودم خنواهی دانست
ین یف بز در جوابش چه حر

که برای من سر میز شام یا به جوایب هم 
کرد در بشقامب می کیش، شک خواهی 

که منی دامن چرا حرف می زمن وز  مثل امر

سطل زباله ای از آشپزخانه می آورم
که اتاقم گوشه ای  در تهنا 

گذاشته، می گذارم برای من بایق 
کمن: تا بتوامن جادو 

جی جمی ال ترجی!
َ
»ا

خواهش می کمن
یبه!« ین غر گم شو آشنا تر

◾

وِز تو را می خوامب سه ر
وز دارد می گویند هفته، هفت ر

عیل شعاری
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زنان از عقربه ها بلندترند
و خارج از بازی

حمیط بیشتری را در زمان می دوند
که در مرکز  است نگاه هایی 
دغدغه ی حلظه هایی است

ک تیکشان را که تا
کثیف وی ظرف های  ر
و بوی غذای سوخته

پیاده می کنند
زنان، وقیت دلشان تنگ است

خارج از حمیط
تندتر می دوند

که هرگز مشرده منی شوند با ثانیه هایی 
 

نگار شعبان زاده
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گر نبود این »به« ا
به تو منی رسیدم

گر نبود این »را« ا
تو را منی دیدم

گر نبود این »در« ا
در آغوشت منی کشیدم...

اما حرف های اضافه مهیشه این قدر مهربان نیستند
»از« تو را از من می گیرد

و »با« مرا با خود تهنا می گذارد...

محیدرضا شکارسری
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که می آیی  نزدیک تر 
وند کنار می ر  کوه ها 

 تا آفتاب را
خیته ات  از ال به الى موهاى به هم ر

ى  به دام بینداز
 و تابستاین از آن را

ى  به نگاِه مردى بسپر
 که در نوجواین تو را عاشق بود

که می آیی  نزدیک تر 
 کوچه ها تنگ می شوند

 و چراغ ها خاموش
زه اى را   تا هر لفِظ هر
 گوش هاى تو نشنوند

 جز صداى اذاِن پیرمردى
 که بر مناره هاى نوجواین اش

 تو را عاشق است هنوز

که می آیی   نزدیک تر 
 دنیا خالصه می شود

 به دکمه ى پیرهنت
کلیِد صفر و یک است و انتخاب  که 

که بینشان کودکی   براى 
ى فکر می کند  به دختر

 و در نوجواین او را عاشق می شود

وش شکوهی سر
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پنجشنبه قرار بود بیاید
کنار ختت خشک می شود می  ن به تقو چشم های ز

یزد کف آشپزخانه می ر برف را 
می سابد
می سابد

کف می کند دهانش 
می، پنجشنبه را قرمز نشان می دهد تقو

کنار دختر چشم آیب خوابیده است پنجشنبه 
کف توی دهن زنش و حلظه ا ی به 

فکر منی کند

شیدا شکیبا
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ل نوییس« »ال

کدام دست؟ برای چه می نویسم؟ با 
طفل ُنه ساله ی ترساین، خودش را به سقف دهامن 

چسبانده است
منی شنامسش

یشمی، یب دهان،  در دهامن می دود با موهای بلند ابر
یب چشم

منی شنامسش
ق، در مهی غلیظ

ّ
وی پل مجله های معل می دود تا ر

که می شناسم می ایستد و می خواَندم، با هلجه ای 
اما، هنوز منی شنامسش

که اولنی بار در دهامن  یف  می پرسد: »کجاست حر
که به طعم شیر عادت داشت.« گذاشیت؟  دهاین 

مادری یب آغوشم، در چنگال فرامویش
که با هلجه ام آشناست؟ کیست این هسیت ناقیص 

کدام زبان چاقوخورده  دسیت در من می نویسد: »به 
باید نوشت؟«

کار من است کسب و  دست منی داند یب زباین 
دست منی داند من از متام زبان های جهان، چاقو 

خورده ام
ود دسیت  ق می خواند سر

ّ
وی پل مجله های معل کودک ر

که می نویسد در من: را 
بارم

وزمشار است صفحه های ر
شال پاره ی سبزآیب بیست و یک سالگی،

وز، وسک دست باف حاجی فیر عر
کارت پستال های معشوق های از دست رفته

کوتاه مدت راه دور عشق های 
پشته های افسرده است بارم خار

شقایق های آماسیده
نام های فراموش شده

کدام پل؟ کدام مادر؟  کودک؟  کدام 
چه دیر رسیده ام به این زمنی خاموش!

که می سوزاند و زنده نگه می دارد زان  به این آتش لر
یزم بارم را در آتش می ر

یر زبامن پهنان نگاه  دست می نویسد:»باید هلجه ام را ز
دارم

نفس هامی را به ویراستار بسپارم، باید...«

وه« می خواند ق،»شر
ّ
وی پل مجله های معل کودک ر

وانکاو  وی طاقچه ی اتاق ر کاسه ی سرم را ر باید 
بگذارم

وانکاوی را دست می نویسد داستان ر
که مدام از من می خواست عوارض جانیب از 

ر را دست دادن های مکر
به  خاطر بسپارم:

کوتاه مدت ل در حافظه ی  اختال
کوتاه مدت ل در حافظه  اختال

کوتاه مدت، ل در حافظه  اختال
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و هیچ وقت نگفت
کجای زمان؟  وز؟ تا  کدام ر ِکی؟ تا  کوتاه مدت یعین تا 

کجای زبان؟ تا 
که  که،  که برای چه، برای  چگونه باید به خاطر سپرد 

چرا باید نوشت؟
کدام دست؟ و با 

که می نویسد و منی شناسد دسیت 

زاد مشس شهر
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به یعقوب عیل زاده

سپید
سیاه

 ممنوع
ً
و مطلقا

گره خورده بود
به عمق آراممی

که جرعه جرعه دهامن را نوشیدند کلمایت  به 
)بگو!

یایی بگو!( بگو صاف در
کشیده اند کجای این جهان صف 

دخترکان آبسنت؟
ونت را کمن هیاهوی در وب  که غر

ین قسمت زمنی در دورتر
کجای جهاین  

ً
بگو مطلقا

که در آغوش بگیرم
بردیای خون خوارت را

یامن متام طلوع های یک طرفه را و بگر
کجای جهاین؟ بگو 

یا
گرد است؟ زمنی 

گردی متام عینک های ته استکاین به 
وزها، این ر

سکوت ها آن قدر سرشان را
و برده اند ک خودشان فر توی ال

مثل افسران از جنگ برگشته ی نازی
وی؟ بیراهه می ر

این دایره، قطب منای استخوان و تن پوسیده و آغوش 
است
برگرد!

تازه شده ای شبیه رگبار مسلسل
به نقطه نقطه ی تمن

برگرد!
از قانون عجول اجباری

مسیرا شهیکی
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سیگار شکسته ی لعنیت
دو رکعت پک می خواهد

و هر پک
یبایی ست گردن آویز ناز
بر خاطرات لگدخورده

یک تکان به صندیل بده
تا جنازه ها تلنبار نشوند

گل های سوری می گوید اینجا اخبار از مرگ 
که مرد مهچنان 

با رکایب سفید و چرکنی
وی مبل های ناراحیت مل داده است ر

پوش نانویی هم می گوید یر اینجا اخبار از واردات ز
که مرد آن چنان 

رکایب اش را درمی آورد
کن یون را خاموش  تلویز

اینجا اخبار فقط می گوید
آمسان هفمت را جر بده

و خدا را صدا بزن!
کر گوش شیطان 

ما هنوز هم از عشق می نویسمی
و به ترک های دیوار می مالمی

که من دارد سقف خانه مان سال هاست 
گلوله گلوله باران

یت که از بطن مجهور آلیت 

وی خودمان می شاشد به ر
می ما زخم های عمیق یب پیکر

یزی در آستانه ی  خون ر
وکه  منیف« در درمانگاه متر

ُ
»ا

و وطنمان، بیابان منکی ست
که پاشیده می شود بر تنمان

حممدرضا شیرعیل زاده
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کوچک است از این باال مهه چیز 
جز من

وی دوش شهر سنگیین می کمن که ر
به هرجا نگاه می کمن

یاد خودم می افمت
کرده ام گم  من خودم را در جاهای خمتلیف 

کردم گم  دست هامی را در باد 
ین در باد چشم هامی را در دست های ز

کوچه ای در باد پاهامی را در 
و تو را در خانه

بعد
کرده گم  که مادرش را  کیس  شبیه 

که مباین کشیدم  پیراهن باد را 
کوچکی هستند اما پنجره ها بن بست های 

که خودشان را به آن راه زده اند
و به خیابان نگاه می کنند

که نداند کیست  حاال دیگر 
خیابان ها

زانو نشسته اند- -که سال هاست چهار
به هیچ  جا منی رسند

تو اما خوب می دانسیت
که از جنوب آمده برای پسرچبه ای 

یا خمت می شود مهه چیز به در

یا رفیت تو به در
خیت یا ر شهر به در

خیتند یا ر خیابان ها به در
کوچه ها
خانه ها
پنجره ها

ن ها ز
و من

کوه جهان نشسته ام ین  وی بلندتر ر
کرده گم  که مرگش را  کیس  و شبیه 

به تو نگاه می کمن
کوچک است از این باال مهه چیز 

جز تو

عیل شیشه گر
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»بعد از تو«

 بعد از تو
یکی رفمت  به تار

که آجنایی 
 اثری از زندگی نبود

که  آجنایی 
کام  دختران نا
 گیسوانشان را

کساین دخیل می بستند  به حجله ی 
 که هنوز

 به دیار یب نشاین نیامده بودند
که  آجنایی 

 کلمات به جز ناتواین
معین خایص نداشت

 امشب
 قبرستان

 طعم مرا می چشد
 و مردگان مست می شوند

کیس  از وجود 
گناه را ین  ک تر  که پا

 در هزارتوی مرگ اندود زندگی
گذاشت... به حال خودش 

پور آرش صفر
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متام اندوه های جهان را، باد
به خانه ی من آورده ست
که مهیمانان ناخوانده ای 
کلمامت دست می برند، در 

آهنگ ها را عوض می کنند،
پرده ها را می کشند

که خنده ی تو در این خانه اتفاق نیفتاده است و مصرند 
ک من ک چا متام اندوه های جهان و قلب چا

یسنت خاموش، گر تو را هبانه ی این 
جیی، این متام شدن تدر

و این آغوش خایل می دانند
کوه های بلند دوردست فکر می کمن به 

که ابرها را چماله می کنند
و ابرها از ترس، زهره ترک می شوند،

آب می شوند
کوه ها فکر می کمن به 

و نسبت دورشان با من!

یان فرهاد صفر
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شکسته سر  و یب آستنی
بر  آستانه ات

پنجه های شیب/ دارم را
با دکمه های پیراهنت

حمکم می کمن

گرم استکان پس از نیمه های 
مرمر ترک خورده را
به حوض مقدس

بینداز
و بر لغزندگی باله هامی

خممیل سرخ
بپوشان

که جهان در سبابه و شستت
گیج

چبرخد

ری یب حنجره ای
ُ

مق
کلمات به برگردان 

که می زند نوک 
فواره وار

و نیامده فر
کی حلظه هایی مدون در پا

خشکیده ام

وزی تا ر
یب آنکه جهان را

وزنه در دو ر
گیر انداخته باشمی،

یح یب دخیل دو سوی ضر
کلمات شفا

مست هم
کنمی فوت 

یب شعر و یب صدا
واره های هم در آر

کتیبه
می می شو

ندا صفری منجزی
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»بازگشت«

 خواب دیدم 
 مردی به هیأت جواین من 

 دور می شود
 مردی شبیه پیری من 

 از راه می رسد
 و من متوقف می شوم بنی سالم و خداحافظ

 من خواب دیدم 
 می رفمت 

به انهتای مسیری 
 که منی دانسمت می توامن پاسخم را در آن بیامب یا نه؟

یل...  به انهتایش رسیدم و

 خودم هم می دامن
ؤیایی بیش نیست  این بازگشت، ر

که ما در ذهن داشتمی  آن بازگشت باشکوهی  
 هرگز شکل منی گیرد

 هنوز هم باورم این است
 امتداد حضورت هست

 صدایت می پیچد
 و من فراموش می کمن 

 به ظاهر
 پله ها را

 وقیت تو بازگردی
 نه!

که من بازگردم   وقیت 
 شاید 

 تو هم بگویی
 می دانسمت

که برمی گردی...

فراز ضیایی
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که داشمت را برداشمت ین چیزهایی  آخر
فقط حدود 1۰ یس یس ادرار 

از من جا مانده بود
که بیشتر به قدرت منایی شبیه است

کلمامت با این حال باید از مهه ی 
 برای رفنت استفاده نکمن

کارهای نکرده اصاًل چرا متام 
خبیش از تعّهدات انقالیب

حیت ترس از مرگ
کار نیامد؟ به هیچ 

از انبوه مجعیت لیبرال جدا شدم
کیس چه می داند 

ق قرص فلوکستنی  باال آوردن یک ور
چه مّزه ای دارد؟

کت سیگار یا باال آوردن یک پا
که اصاًل یادت نیاید چه وقت آن را خورده ای؟

چرا مهیشه چاره ای نیست
جز اینکه دوستانت را

کین؟ بدون خداحافظی عوض 
 به عقب بازمی گردم

دوستان خومب عقیب اند
لیبرالیسْم عقیب است

کارآمدتر هستند و قرص های عقیب 
مهنی چیزهای مشکوک

وز پیرتر می شوم مثل اینکه هر ر
مرا به شک انداخته

کرده کف پامی را هم صاف 
ن می آید؟ کار یک ز شک به چه 

ن می آید؟ کار یک ز کف پای صاف به چه 
پناه می برم از پیاز به فست فود

از فست فود به فست اشک!
کاغذی به دستمال توالت و از دستمال 

که قطورتر است  

زهره طلوع حسیین
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خواب دیدم
با اندامی یب  سر

وت قدم می زدی در عصر بار
گنجشک های دهان بسته بود فصل، فصل  

سینه ات شراب خانه ای بود یب در
ق سرد سرشار از عر
مادرت با دهان باز

کرده بود به خیابان تکیه 
وبند وسری، یب ر یب ر

به ناخن هایش پناه برده بودند موهایش
کلمات یخ زده آویزان مانده از دندان های برادرت و 
که نشانه می گرفت، و با الشه برمی گشت برادرت 

وقیت تو را می آوردند،
وی هر شانه ی پدرت ر

ن گوز وییده بود با شاخ های  درخیت ر
کلمات ید میان  که می پر ن یک چشم  گوز

کف خیابان ماسیده بود و چشمش در 
گنجشگ ها از مژه های مادرها باال  در متام شعر، 

می رفتند
تا رّد خون در آب خشک بشویند

من در قاب پشت پنجره زنگ زده بودم
پیش از اینکه در را پشت سرت ببندی

بردار! تا از این خواب برگردمی
◾

گنجشک های دهان بسته در فصل 
درخت پر بود از پرنده

گذاشته بود کلمه  وزه ی سکوت بر دهان  وز اما ر ر
آوردندت

کرده بودند دست هایت را خفه 
کره سنگسار کره با وهایت را با ز آر

و مادرت با دهان باز...
ن بر دیوار خانه ها آدم ها را  گوز که با شاخ های  و آن ها 

قاب می کردند، بردار صدایشان می کردمی

 پلک زدم، زمستان شد
دمل را در برف سوخته می غلتامن

گداخته در تمن زنگ می زند آهن 
کمن بردار! باید چشم باز 

از این خواب ُپرخون

رها ظفر
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یان خون رگ هامی سزاوار جر
آه ای تن یخ کرده ی معتاد به آتش!

چگونه می خواهی یک به یک
چشمان وحشت زده ام را بیارامی؟

من جیغ می کشم
ون تن تو از در

ون استخوان های پوکت شبحی دل شادم در

وزه ی دفن شده! ای چهل ر
یشه دوانده ای که ر بپوسان برف را 

یکی ست تن تو در تار
وی هنالت مردم پا می گذارند ر

مرگ از ما میوه هایی تاجدار
به هبار می خبشد

اهله عبادی
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شب
شورش را
درآورده 

که خیته ته چشم هایی  و ر
یه دارند گر دل ُپری در 

چند سایل ست
کرده ای  پیراهنت را عزادار 

دیگر از پس لب هات 
لبخند بر منی آید 
حیت شب هم 

کشیده  از موهای تو دست 
چشم بردار از این در لعنیت مادر!

کیس از خاوران 
زنده برمنی گردد

سیاوش عبداهلل نژاد
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به جویبار می نگرم
که در خودبیین چشم هامی تصویر می شود وح توست  و ر

و فکر می کمن 
پایان این رفتار یب برگشت

کویر تشنه ایستاده  است؟ کدامنی  در هتی گاه 
یل یان زال نگاه می کمن به جر

که با مرّکب غفلت انسان سیاه می گردد
وی مچنزار خیس اندیشه گام می هنم به ر و 

که در فراق تو می خواست
یز شود از سرشاخه ی خشکیده ی ختیل من لبر

یسنت است وب آغاز یک دوباره ی ز غر
که صبح خواهند داشت برای آن ها 

وهای خویش می رفیت ز وی دوش آر که ر و تو 
نقایش حیات

گشته بود ک  کالبد آیینه ات پا از 
که در هجوم احساس چشم هایت و من 

یز می شوم لبر
و بر این باغچه

ک برافراشته است که خزانش را از دل خا این باغچه 
یا مانند ابرهای رانده از در

می یبانه می گر غر
که یاد تو -مهیشه- سبز مباند به یادگار سبز -مباند- به یادگار

حسنی عرب اسدی
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کشنت را بیاموزم پیش از آنکه 
کشته شدی

کیس چیزی بگوید و پیش از آنکه 
گفمت: کیس چیزی  به 

ون زده بود خورشید گوشه ی صبح بیر از 
ون بزند گوشه ی نور، صبح بیر پیش از آنکه از 

باید عینکم را می پوشیدم
که دیدین نبود گوشه ای  گوش می کردم، به  و 

گشمت من اما به دنبال چیزهای دیگری 
کن به جستجوی علیت سا
که راه می رفت یل  در معلو

علت را در دست می گرفت
و در دادگاه ها،

ین، در پزشکی قانو
در صحنه ی جرم،

کشته ها می گشت به دنبال 

گشمت من اما به دنبال چیزهای دیگری 
یکِی خانه رنگی برای تار
یکِی شهر رنگی برای تار
رنگی برای آچنه می بیمن
رنگی برای آچنه منی بیمن

رنگ باخته بودم
که جهانش سیاه بود چنان نابینایی 

و مهچنان پرچم صلح در دست داشت
رنگ باخته بودم

یا گلوله ای در در چنان شلیک 
گلوله ای در لیوان آب چنان شلیک 

یا به جا مانده است که از در چنان لیوان آیب 
رنگ باخته بودم

چنان خوِن پاشیده بر لباس
که به دنبال جنازه اش می گشت

گشمت من اما به دنبال چیزهای دیگری 

کشیده است گفمت: »خورشید من 
دارد خاموش می شود!«

گوشه باال آمده، گفمت: »آب تا 
ق می شود!« دیوار دارد غر

گفمت: »تفنگت خیس است
شلیک منی کند!«

کنار بگذار گفمت: »خنجرت را 
کنمی« گفتگو  و بیا با خون 

تو اما
گشیت به دنبال چیزهای دیگری 

رضا عظیمی
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ود آمدند یپ فر صاعقه ها از آمسان، یپ در
کنار خنل های خشکیده به اسارت درآمد مهتاب، 

کشیده شد یب هیچ! گرگورها باال  باد، البه الی 
گرسنه به خانه بازگشتند صیادان 

وی عرشه، به ملکوت  اعیل پیوست پیرمردی ر
کیس ها زنداین، شاعران پشت سر تا

و ما از خیابان،
یا را تصویر رقص نور مهتاب در در

به متاشا نشسته امی

ما مردماین پوچمی
یایی گر دزدان در که حیت ا

یا را به اسارت ببرند، وس های در عر
سکومتان عالمت رضایت است

من اما به نقاش شهر قول داده ام
گوساله ها را کوچ  که تصویر تبعید و 

کشید بر میدان اصیل شهر، نقایش خواهم 
وهای او ز برای آر

و شاعر شهر،
کرد کاهگیل بنا خواهم  قصری 

و آتش شعر را دوباره
وخت وازه های شهر خواهم افر بر در

رشاد عقییل
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»خبت یار«

ودم من در فرار
در هترامن

بلخم
کاشغرم

کجایی؟ تو 
کجایی تو؟

در طّیاره ی زمامن من 
و در دمل مردی ست

با مبیب در دل و مبیب در دست
که زندانبانش پوسیده است زنداین ای  هسمت 

باید متام دعاها را بر اندام تو می نوشمت
بر موهایت
گوشت در 

بر لبت
گردنت

متام دعاها را بر تو؛ اما 
کجایی؟ حاال تو 

کجایی تو؟

من در ملکومت 
با فرشتگان فاحشه مشغومل
با فاحشگان فرشته مشغومل

اتاق انتظار است اینجا
که در اتاق باالست کیس  قرار است 

بگردد تو را 
میان مهه ی مسافرخانه ها 

نت کایف ها
گورستان ها

و خانه های سیماین
کاه گیل  و خانه های 

َکَپرها و الی 
کفن ها  و الی 

قرار است بیابد تو را 
کرده است  اما دیر 

خبت یارم من
کجایی؟ تو 
کجایی تو؟ 

در مّحامم 
که بر سرم می دوند با آهوان تازه جوان 

در رختخوامب
که به اندازه ی انگشتامن الغرند  با پنج حوری مغموم 

در باغی هسمت
گل های رنگنی با 

و شاخه های شوخ
کیست این صدا؟ اما 
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که: شیِر این انار خون توست!
گل از رج های پوست توست عطر این 

گور شده ای و تو پای این درخت، 
پای مهه ی درخت ها 

دیوارها
گور شده ای و پای مهه ی طیاره ها 

من در برهومت
برهوت در من است

گم شده اشیاء 
 قطارهای ناآمده 

ممن مهه ی سربازان رفته 
یده بّره های در

یده برده های بر
کوه پیچیده است که در  ممن آوازی 

کجاست و هیچ کس منی داند از 
کجاست و هیچ کس منی داند از 

گاری بسته اند که به  ممن مهه ی اسپاین 
و شهیه منی کشند

آه ای اسب های بیچاره! من تیمارم
تیمارستان در من است

من در مهه جامی
و مهه جا در من است

کجایی؟ اما تو 
کجایی تو؟

الیاس علوی
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کلیسا مسیحی در 
مسیحی در خیابان

مسیحی در پیشخوان مغازه
بر رف اتاق نشیمن

یب اش در حال نظاره است با چشم های سر
گناه را  گچی اش، پچ چپه های خیانت و  گوش های  با 

می شنود
و از لبان موم گرفته اش هق هیق در منی آید

که قاب شده بر دیوار مثل عکس متام مقدساین 
طاقچه
گردنبند

که حنی معاشقه های ممنوعه،
یین گاهی چشم می دوزند به پستان های مرمر

یا به سینه ی ستبر رقییب
ق های تالش برای رسیدن به ارضا خیس از عر

آه مسیح، مسیح، مسیح دوست داشتین!

که مسیحی نیسمت! ببخشید اما من 
 اشتباه زدم

ً
زنگ را ظاهرا

سر از بیراهه درآوردم
گم شده میان سرگردان و 

مجاعت ناله
مجاعت هذیان

گناهانشان مجاعت خسته از بار الواح 
که راه به جایی برند  تکیه داده به عصای معجزه تا 

نومیدانه
که خانه شان بشود

که شد؟- -کجا هبتر از هر جایی 
کانال های فاضالب کثافت و  از جوی های 

پیاده از پل های عابر
کورش وازه های بابل در فرمان آزادی  از در

از...
ق می کند؟ چه فر

بعد از این مهه راه پیموده،
که به دیوار مانده از پدرامنان رسیدمی با سرهای به  حاال 

یر افکنده ی در تکان ز
با زمزمه های

ق می کند؟ چه فر
ق می کند؟ چه فر
ق می کند؟ چه فر

ما
یدگان سرگردانمی برگز

بادبادک های عهدعتیق
گرسنگی و سفر مدام به 

ق می کند؟ چه فر
ق رفتگی یب موقع لعنت به این بر

ون بکش مویس جان! دست از بغل بیر
یکی، حرف زدن با آتش است که نوشنت در توهم و تار

سید حممد علوی راد
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خوب است به چند سالگی
این اتفاق را خبوامن

و این طبیعت من است
اینکه ممکل ذات است

راست به من منی رسد یک نامه ی سر
می که بگذر از این مراتب 

کنار هم بودمی تهنا به یک عبور 
من زاویه نساخته ام

این زندگی است
یا نامه ای به آفتاب

گر قرار است به مردگان سر بزنمی ا
عالوه بر این

کان من، چیزی به شهری نیست از نیا
تا خبواهم بلیت بگیرم

هرمز عیل پور
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کنار بیامی؟ کدامشان  با 
که به صندیل ام چسبیده با خشمی 

صورتش را تراشیده
کراوات بسته

کفشش و با پاشنه ی 
گرفته است کف آشپزخانه ضرب  وی موزاییک  ر

کدامشان؟ با 
کرده است وی ختتخوامب هپن  که خودش را ر با تریس 

و با خیال آن که شب
باید با او هم آغوش شوم

متام بعدازظهر را در خانه قدم زده ام
یت یا مهنی نفر

که پیش از من به خانه آمده
و لباس هایش را

کرده کمد آویزان  از چوب لبایس های 
کدامشان؟

کی به اینجا آمده ای؟ تو مگر 
کجای خانه راه رفته ای؟

گذاشته ای و چه ساعیت خانه را تهنا 
که این مهه

کی به خانه آمده ای؟ تو مگر 
کجا پهنان شده ای

که من
اصغر عیل کرمیحیت در تهنایی ام تهنا نیسمت
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کوه ها« » بتغزل بر 

یبای قرن های حمشر ز
ک کوه های پای در خا رمیده بر 
ای سرفراز متام دارها، طناب ها

گیاه با هلجه ای به طعم 
پا یز گر و انباشیت از پایکوبان غزال های 

بر شال پیچ خورده ات

یبای استوار ز
الوان از خون و قیام و شیمیایی
کوله های پر آشوب ره سپاری و 

از اینجا به آجنا، از آجنا مهواره آن دیگرِی از آجنا

َکه َورگ  وت و  کالن نان و بار با بوی 
کوه کاو یبای شهر آشوب و  ز

خفته بر دوشت آوارگی دشت
در سفره های خایل شده ات

و تو ای چهچه ی بلبالن دف کوب
وب خونینند که تهنا امید سحر این غر

یده و مردان دستار برده ات بتغزل به زبان زنان شال بر
که به خواب رفته اند بتغزل به زبان انسان 

گرس ق تا غرب زا از شر

یده ی انسان تا حضور نابرابر چمکه ها  از قلب بر

بر ویرانه ی زنانت
که چشم بسته  کی  و خا

وانت بر خون ر

بتغزل ای آوای رهایی، بتغزل با چویپ ات بر چوبه های 
دار

یر برهنگی پاها زها ز بر خشم مر
بتغزل ای رسول آواره ی مدام

شادیار عمراین )شورش رها(
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و  به ماه باز شود که ر پنجره ای 
تهنا تر است،

و  به اتاق؟ که ر یا پنجره ای 
کن! فکر 

کرده که جسمش را ترک    وحی  به ر
وحش را فراموش... که ر و  جسمی 

کیس چه 
کرد کدام جهان مرا فراموش  در 

که راه فرارم
هجوم  لگدها به شکم مادر بود؟

به من بگو!
که در دست دارم با چاقویی 

کدام جهان را بشکافم
تا از ماه تهناتر نباشم؟

دنیا غالمی
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»دیشب«

دیشب دلپذیر نبود
ز عجییب تنگ شده بود دنیا به طر

و آدم های تویش را استفراغ می کرد
گلوها می کشید یر  صدای »هیش« تیغ به ز

و متام جاده ها یک طرفه شده بودند

دیشب بوی خون می آمد
گونه های زمنی سرخ شده بود و 

کبوتر سرخ خبر آوردند یک دسته 
که در مهسایگی ات

یده اند گلوی عشق را در باغچه بر

دیشب خواب به چشم شب منی آمد.
شب، تا صبح بیدار بود و به آب، به آتش فکر می کرد

پاره پاره های امید، خود را الی دیوارها می کشیدند
و فانوس ها خود را به نبودن می زدند

هر چه بود آوای مرگ زای ترس بود و ترس بود و ترس

یشان بودی... دیشب پر
کاشانه  نه ای نداشیت، دانه نداشیت،  آیب نداشیت، ال

نداشیت،
گور نداشیت! حیت 

هرچه داشیت در مسیر باد بود و آتش
وی بال هایت می چکید کوچ، قطره قطره ر و سایه ی 

دیشب تا صبح نشده صحنه خایل شد
گرم بود دیشب هوا 

و آمسان بیش از هر زماین به زمنی نزدیک تر شده بود
نفس هایت به مشاره افتاده بود

و در یک خأل سراسری
متام جیرجیرک ها برایت آواز می خواندند

وی زمنی لـم داده بود ید و پاییز ر دیشب باران می بار
که شرم خدا جایی 

گم می شد، میان هیوالی آب و آتش 
که چبه هایت را بادهای مومسی خبر آوردند 
یا بلعیده است رنگ رنگ و موج موج، در

دیشب زمستان شرمسار سرخی سرانگشتان پاهایت 
شده بود

کرده بود، بازدمت سراسر دشت را پر 
چشم، چشم را منی دید

کرده بود؛ ین صحنه را خایل  و ازدحام شکارچیان قانو
گونه ی انسان از هر 

دیشب خواب هبار می دیدی
که: ارغوان برایت آواز می خواند 

آه ای پناهجوی خوننی بال 
خایل از هر هوّیت، 

خایل از خانواده



/445/

از عشق
از بود

از هست
خایل از انسان!

که تو یک رقم بودی یغ  در
کاغذ وی تّکه ای  ر

ین شب ها بود دیشب ظاملانه تر
غبار مه

کرده بود و سنگیین سکوت دشت را یتمی 
کردم به خودم نگاه 
خیت و ر ل آب فر زال

ید یای سرد خز گرفته ی در یر خممل جلن  و ز

دیشب صدای تو بر بال بادهای مومسی نشسته بود
و از البه الی میله های یب شرم عدالت

خیته ی اتاقم کردن چشم مشع آو کور  به قصد 
ودها  ر

و دشت ها پیموده بود
از عثماین تا آن سوی اوراسیا...

دیشب چشمانت سینه ی ابرهای سیاه را شکافته بودند
یدهای سرخایب یب تاب  وار و مر

وزه های باد در میان ز
و یب سراجنامی

بر سفره ی سیاه دشت آرام می نشستند

یکی غرقشان می کرد و تار

دیشب اندوهگنی بودی
که در قلبت آشیانه داشت صدایی  کوچکی  و از پرنده ی 

درمنی آمد
هرچه بود پاره پاره های آیب مالمیی بود

که خود را به در و دیوار اتاقت می کوبید
کنج خانه اسیر می شد و در 

ماه!

دیشب خسته بودم
زها از متام جاده ها و مر

دیشب دمل می خواست یک عمر خبوامب
که شد برخیزم و دوباره به خواب حمکوم شوم قیامت 

دیشب مانند مهیشه منتظرت بودم
نیامدی…

بنیامنی فرنام
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 آشنایی در سینه زنداین ست
که می شنود  صدای آزادی خبش تو را 

 یب خود از خود می شود
 جمنون می شود

ون می گردد ویش افز  نیر
کار می بندد  هرچه در چنته دارد به 

 تا قفس را بشکند
گوید  زندان را ترک 

 صدایت، جان رفته اش را باز پس می گیرد
 جاندارتر می شود

 تقال می کند سینه را بشکافد
 آزاد شود

 خالص شود

 صدایت، رهایی خبش این آشنای حمصور است
 صدایش بزن

کن  آزادش 

 فقط از تو بر می آید و بس
یغ مکن در

وزان فر حممدحسن فر
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»هشت دقیقه از شدن تا عبور«

کین گر صدایش  ا
کین   یعین به طور دقیق صدایش 

از آن اتاق به این اتاق
تازه می شود خودش

بگیر و نگیر دارد این وضع
یعین از چند دقیقه پیش تر تا بشود 

گذشته است احتمااًل دقایق وخیمی از حدس 

که بیاید در حاِل شدن است و بعد 
ساعتش را آرام باز می کند از مچ

که احتمااًل در این فاصله خوابت برده است
که بشود خودش یعین به طور دقیق در فاصله ای 

یزی ماهی ها توی آب درست مثل ختم ر
یر حلاف شده است دیگر که می کشد ز  دراز 

 و با احتساِب بگیر و نگیِر این اشتغال
یادی منانده برای عبور  مراحل ز

گذشته است که بشود مدیت  از این هپلو به آن هپلو 
که قل خبورد تهناست که به هر مست حلاف   

 یعین به طور دقیق
گذشته تا شده است یادی بدون خطا   از مراحل ز

 پس موهایش را از این شانه به آن شانه خپش 
وی متکا می کند ر

یزی ماهی ها و مثل ختم ر
که خبوابد توی آب فکر می کند 

بگیر و نگیر دارد آن هم 
»نگیر«ش باز می شود خودش

نیمه های شب می پرد از خواب
کنار پنجره ود تا  نوِک پا نوِک پا می ر

رگراه نگاه می کند  وشِن بز و احتمااًل به چراغ های ر
که برگردد به ختت کین  می ایستد تا صدایش 

برمنی گردد

یا کند در و »بگیر«ش اینکه چبه 
کرده توی  که احتمااًل سر  ین  و ین به نرمِی حلز دست بز

صدفش
ین یعین به طور دقیق از راه ناف به اعماقش دست بز
یزِی توی آب دیگر شده است،  که درست مثل ختم ر

رفته و متام.

که بشود قطعی ست این 
که برگردد به ختت گیرم 

وی متکا سرش را بگذارد ر
و در فاصله ی میاِن شدن تا عبور

یست توی آب و ختت خواب فکر  به انواع احتمایِل ز
کند
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یا صدایش نکین و برگردد به ختت
در بگیر و نگیرهای عبور شدن از خودش

کند رگراه رسوب  بز
وی ناف باال بیاید و امواج خال خاِل سیاه تا ر

گر خبواهی یعین به طور دقیق ا
درست مثل آب.

خالصه بگیر و نگیرش حتمی ست
گذشته  که خودش بود تا  در فاصله ی میان قبل تر 

شدن ربطی ست میاِن آب
وی  که ر کشِف دهاِن باز و بسته ای  با احتماِل 

پتوست یعین به طور دقیق
یزی ماهی ها... احتمااًل چیزی ست مثل ختم ر

یس آبادی بنفشه فر
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»رحیل«

وطن مابنِی دو آب بود
بدین سخت و تراشیده

گرم داعی و 
ود گرفته بود از تکرار مداوم ر که صدای موج 

یِخ آب بود در الواِح ترک خورده و که تار
ود یخ آب، وطن بود مابنی دو ر تار

 
وای آمسان او، »آنو«، فرمانر
تو، خدای دّره های عمیق

که به وصلت آب و آب درآمدی:
که وطن بود آب 

میت از وطن بود که خاطره ی عز و آب 
و وصل سوم تو با او حمال می منود!

 
حاال بکش خطوط شگرف باستاین ات را بر تن 

سنگ
بنویس: او... آب... خاطره... وطن

و خاطره ات را بکش به خطوط یّکه بر ُرِس نرم
که خبواین اش، آواِر اساطیر می شود بر  که از هر طرف 

خّطه ی جنویب بدنش
گرم با خاطرایت سوده از  وطنت، سنگی سخت و 

تیشه و آب
گرم وطنت، آیب داعی و 

ور در شیارهای  ود به مر و می ر که فر ز  حافظه ای حمر

عمیق یخ
و تو

که مولود تازه ای در آِب حمض
صدایت غل غل دجله و صدایت غوغای فرات

زمنی آب به خط خوش بنویس باالی سر
کشیده  کرده،  کرده، حک  ق  که غر این وطن 

خاطره هامی را
زمنی من است و این مهه سنگ سر

گوش نیست! مجاد یب چشم و 
گذاشته ام! کنار لبش را من  خال 

بدل از مجال سومری

یس آبادی هباره فر
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می چرخد دور زمنی
باال می آورد زندگی را

ک یک قبر رفای دهشتنا و سقوط می کند در ژ
وشن می کند سیگاری ر

که مرده است مردی 
دراز می کشد

دست هایش را سایه بان خاطراتش می کند
گذشته می تابد یب رمحانه بر او

ق می شود و ساعت ها غر
که دوستش می داشت ین  در نام سوزان ز

گور حلقه های حبس شده ی سیگار در دهان 
کایف ست این شعر را چبرخاین

که نقض می کند جاذبه را  اشک های مرده ای 
که بر آمسان می بارد و باراین 

چراغ خورشید را خاموش می کند
ور ابرها را بار

کل و به 
حقیقت را انکار می کند

زمنی
قطره ها ی اشکی می شود

گونه های خدا وی  و می نشیند ر
عشق مهنی است دیگر

عاشق را به مرگ می خواند
و معشوق را

چون هننگی غمگنی
که دلیل بغضش را منی داند

به ساحل می کشاند
ذره های خدا را نیز

و می کشد در باتالق خود فر
یکی مطلق  و در تار

ل می برد... به اضمحال

مرجان فضیل
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گل های سرخ مرثیه می خوانند که برای  آجنا 
که صبح به نشانه ی خدانگهدار باال بردی که دسیت  مهان جا 

ون می زند ک بیر یر خا عصر از ز
که بوسیده ای به مهر را گونه ای  که  آجنا 

ترکش های انفجار می خراشد
آجنا منتظرم باش

که دیگر هیچ کس را ندارم چرا 
وبه و در یک خانه ی خمر
پشت پیانویی نشسته ام

کالویه کالویه به 
اندوهم را می نوازم

ین تهناست و اندوه من ز
کنون بیوه از هم ا

که خوب می داند با جنیین 
گر تو از راه نریس ا

گرفت این خودکیش بیشتر از یک جان خواهد 
کن پیدامی 

کودکی برگردمی و تا به 
تنگ در آغوشم بگیر
مابیق را تاب می آورم

مهسا فعال
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هنوز زنده  امی
و بر »پل مرگ« ایستاده

وهامیان ز غبار آر
می نشیند بر شانه 

در دوردست
حقیقت می درخشد

که سراسر درد هسیت تو 
با متام زخم هایت می درخیش

◾

دستت را بر پوچی شمکم می کشم
گل در دستان توست: ین  آخر

وقیت چشمانت را می بندی
برای مهیشه »بابا« هسیت!

اولنی پوچ در دستان من

یسا فوجی پر
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 برهنگی تریس  نداشت
وحم را باخته بودم  ر
کندم  لباس هامی را 

 تکه به تکه
 شعر هامی را خواندم

 قطعه به قطعه
که رسیدم  به بنِد سینه بندم 

ین بیت  به آخر
گذاشمت  سرم را بر شانه هایش 

یسمت گر  و تلخ 

کناِر ختِت من یبه ی ایستاده   غر
 هم آغوش دیوانه ای می  شد، ویران شده...

وزکوهی نیکی فیر
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»عصر یخ بندان«

یکی از پرها را
پدر

در شب درد و درماندگی
به زخم زندگی خبشید

اما مرگ نیز
که با او از درد رسته بود،
رگ تر می شد هر شب بز

ته مانده ی مهان پر را
پسر

زم و واماندگی وز ر در ر
و برد در چشم های مرگ فر

وز از آن ر
مرگ

با انگشت اشاره ای بر بیین
و انگشت اشاره ای در بینایی،

وز سرمشاری مان می کرد هر ر

ابرها
کوچک باران را به خاطر منی آوردند نام 

و دهان باد
از نام »مرده باد« و

بوی مرده شور پر بود

ما
در نسل نبود سنگ و چخماق

ترسیده و خاموش
یکی غارها فسیل می شدمی در تار

و آن پر میراث مانده را
پیدا منی کردمی

دردهای مشخیص داشتمی
اما

وییده بر دیوار غار قندیل های ر
کشیدنش را جرأت 

در سرانگشت خونینمان خلته می کرد

خسته بودمی
یادی برای دیدن داشتمی ؤیاهای ز و ر

یکی می خوابیدمی در تار
و خواب های رنگی می دیدمی

یکی، در تار
کسوف تکلیف نوزادان فصل 

ین پر سیمرغ با آخر
وز، مثل ر

وشن می شد ر
که آفتاب و می دیدمی 

در مشت قاف پهنان است و
وز، ادامه ی فرداست... ر

یا در
در پشت قاف پهنان است و

ؤیاست... ود، ادامه ی ر ر
مهدی قامسی
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سرد است دستامن
هر نفس قندیل می شود

و پرندگان در مشمت
واز ندارند حال پر

جنگل را خبوان
تا هیزمت شوم
آتش بگیرمت

و تو قندیل ها را ببوس
بر ساقه های سیگار

تکیه بزن
با دودها

کن کشف  هلجه ی جنگل را 
برهنه قدم بردار

بر تن راش
و خارهامی را به آغوش بگیر

که از آغوشت
بوی جنگ می آید

وت بوی بار
و هزار پرنده ای

که در چشمانت سنگسار شدند
ید؟ کیس بر بال هایشان را چه 

برگ های سبزت
یک است آیه ی پیامبری چر

به زبان آتش
خوابیده بر باد

رقصیده با تفنگ
جنگل!

شعری بگو
کالم باران در هر 

یشه ام چنگ بزن تا ر
که می خواین ین بادی  با وحشیانه تر

بپیچ در من
با خزه های غمگینت

آن قدر سفت
که از تمن

زا« پیدا شود سر »میر
قلب »گلسرخی«

و چشم های تو
گلوله شدند که 

جنگل!
کمی باران بنواز

تا الی نان
کمن لقمه 

و چندنخ سیگار
ودتر تا ز

مبیرم

سبحان قرباین
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ک خواهید سپرد؟ گورستان به خا کدام  مرا در 
کوچک است گورستان های دنیا برای من  متام 

وسکی هسمت عر
جامانده میان آتش و آهن و تن

گور پسرش سنی هفمت را می گذارد که بر سنگ  یادم، در سینه ی مادری  فر
نامتامی هوشیارانه بر ختت شکنجه ام

ین ستاره ی شب ین نگاه اعدامی به آخر آخر
بوسه ی خداحافظی ام، در ازدحام خیابان ممنوع

عطر پرتقامل، در شب یلدای شاعری زنداین
کودکی در آغوش آواره ی جنگم، با جسدی بر پشت و 

زبان مادری ام، در اردوگاه پناهندگی
که شب را خفه می شود ز  کانتینری پشت مر امیدم، در 

یدارانش را منی داند راه غربت زبان خر که در چهار ین  سکومت، به نیمه شب تهنایی ز
گوشه ای از مچدان تبعیدش کیس هسمت در  زمنی  سر

کودکان نبوده ام که خنده بر لب های  خیم،  شرمساری تار
که هزار زندگی نیمه کاره ام...

ک خواهید سپرد؟ گورستان به خا کدام  مرا در 
کوچک است گورستان های دنیا برای من  متام 

مهتاب قرباین
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گفنت« »غزل منایش 

غزل منای دور
وب پاییز غر

رد وی ز پیاده ر
گیتار، برگ برگ ق نت، ُنت  چند ور

بر سنگ فرش
خیِس خیس

یک حلقه نوار صدا
گم کالف سر در 

بر سنگفرش
خیِس خیس

ک ِک پا پا

کاله گیس زنانه، نمی سوخته
پاییز

وی ُپر برگ پیاده ر
ین یب مو ز

با سینه های برهنه
رگ را می دوشد گاوی بز

با شیر تازه
خیابان را می شوید

غزل منای درشت
◾

شاعر:
می؟ چگونه بگو

از
-گفنت-

چگونه
می؟ دست بشو

گونه های خیس با 
با این صدای قدمیی

پای سقوط این مهه تندیس
در سفره  خانه ی ابلیس

می چگونه بگو
بگو

بنویس؟!
◾

غزل منای باز
وی سرد پیاده ر

گرم در شیر 
برگ برِگ ُنت

ن، مرد، غزل منای درشت ز
◾
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شاعر:
گفنت

چگونه است؟
مثل نگفنت

گونه های خیس با 

یده ی چهل گیس یف سینه ی بر تعر
در دیس

می چگونه بگو
بگو

بنویس؟!
گفنت

برای نگفنت...
گفنت 

گونه ی زنگوله ی سکوت به 
گردن بر 

خواندن
برای 

خنواندن
رفنت
برای

نرفنت

سیاه، صدای تهنایی
غزل منای سیاه سیاه

صدا:
صدای نوشنت

کاغذ صدای هق هق 
صدای خش خش جوهر

کفش سرخ بر پله های ُنتردام صدای پاشنه ی 
La Cathédrale Notre-Dame

ن… صدای دایره زنگی… صدای ز
صدای امسرالدای من

گفنت
برای…

گفنت
برای

یبا شدن ز

شهیار قنبری
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»شعر چیست؟«

ویس می شوی که سر وانه سرک بکشد، وقیت  شعر چیزی نیست، شعر فقط باعث می شود پر
وب که پشت می کند به خنل و غر شعر چرای یک عّمه ی عزب است در بوشهر، 

ود در یک باشگاه اهلی که یک ذهن، قسر در بر شعر موافقت توست 
کنار املثّنای عقده هام وی میز،  شعر »نزدیک بیین« من است ر

شعر اطالع از صحت و ُسقم شب پره است در طرح پسرم
یافت  که باز کیسه هایی  میش توی  کنمی جنس اعترایض را و بگذار که تو می آیی، تا باهم مزمزه  شعر وقیت است 

شده اند
شعر توضیح املسائل آمسان بعدی است

می از توضیح  کوتاه، نه برای این که غلط بگیر وی یک طول موج  که جاری می شد ر یان امیان است،  شعر جر
خیابان

کند که توری پنجره را باز  شعر توصیه ی من است به ایدئولوژی، 
یه هایش جزء جامعه ی فاریس زبان است گر که به خاطر  ینت است،  شعر، معیار شگرف ز

کارگاه خیاطی حممد آقا کرم« در  وی ا وبه ر شعر بیزاری از جغرافیاست، و از »ر
یِد از دم قسط قالیچه ی سلیمان است شعر، خر

ن سید جواد است به »پهنان«، به خاطر مدت حرف بیمار شعر اعتماد ز
که هرگز نرسد به قله ها کلمی اهلل است، به شرطی  ک  شعر نظام پوشا

گلشهر، وی  که مهیشه یس دقیقه تأخیر فاز داری با مالیخولیای من، توی متر شعر تو هسیت، 
کوری  ام یک ذائقه است که   و منی داین 

ود زمزمه  که ر وی بیلبورد ابتدای مهت و تالش می کند  ود ر که می خواهد بر یال،  شعر صدایی است از اعماق ژ
کند با شهر

وپیلین غذای نذری وف یک بار مصرف پر وی ظر می است ر شعر اجازه ی سقط جننی مر
وشور تعلیمات شیطان رجمی نولیبرال است شعر بر

ویس هشت و نمی هتران به یاسوج یاد« است در سر شعر فانتزی های سوسیالیسیت »فر
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ییت است کران سلبر شعر ژست قبل ا
زان است در بازار عبُدل آباد شعر خماطب بلندگوی شیپوری اعالم مانتوی ار

گیت اصیل شعر عبور انساین نسل بعدی است از 
کام دوم، در پشت مششادها، بدون سفینه ید است به ماه، بعد  شعر رفنت فر

وه گر کرم است، بعد هشت بار پول مشاوره از جیب چبه های  شعر اجازه ی شوهر ا
که ختفیف می گیرم از حاج مظفری در پامنار، که شکر می کین صورت مرا، وقیت  شعر تو هسیت، 

کربالی پنج کشیده در  که پر  که برایش شبیه حممدجوادم   چون 

عیل قنبری
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گورستان« »بر نیمکت 

و که می گذرد از شاخه های سر و این باد 
می را حیان و مر بیدار می کند عطر ر

در آن حیاط قدمیی

کتاب کیف و با  با 
با دندان های شیری افتاده

در آب حوض، عکس من است

و ماه سرگردان
تاب می خورد
بنی دو چشمم

کنون ا
دقیقه ی چندم

وز چندم از ر
از سال چندم است؟

من درس حساب را
کی می آموزم با انگشت های خا

می الیی می گو ال
گهواره؟ کنار 

ین مخیده ام ز یا پیر
کوتاه میان آشپزخانه و اتاق در فاصله ی 

که آب می شود؟
اینک زمان جادوی حلقه ها

ین ر کدام شیشه ی ز از پشت 
مرا به نام می خواند؟

یکی اتاق در تار
صدای تو می شکفد

گچ بری- -گل های آتشنی بر نقش 
اسبان خسته ی ساعت

دوباره به راه می افتند
برف می بارد و

تو قصه می گویی
می دست هم را می گیر

می و تا از پلکان قصه پاینی ر
سرد است
باد می آید

من جای می گیرم
کنج دامنت در 
چه سایل   است

که به خواب فرعون آمده ست
هفت سنبله ی شکسته و خوننی

کنعان وان  کار و 
کین از راه دور می آید؟ چون نگاه 

گرسنه را کودکان  تو 
یر پستان خالیت شیر می دادی ز
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-سال سخیت بود-

در جستجوی یار
کفش آهننی با هفت 

گذشتمی یا و دشت را  در
با خاتون خسته دل

کنار جاده، زلیخا بود ن آواره ی  و آن ز
گفیت: تو 

» این است عقوبت عشق!«

که نشستمی بر لب هنر 
چهره به سایه مان سائید

یان گر دختری 
از میان میوه ی نارنج

کهف با برادران هفت گانه ی 
خواب ماندمی سالیان بلند

در غار سرد و منور

گذشت چقدر 
کرد وان عبور  کار چند 

از پشت خواب ما؟
با جامه ی سپید

ون شدند وس آمدند و بر چند عر
از قلب آینه؟

گورستان تازه را چند 
با نام مردگان دگر

کردند؟ پر 
کجا بود در نیمه های راه 

آن مرد جوان
که از سایه ی بید

کمند تازه ای می یافت؟
گفیت: تو 

» امیرارسالن نامدار است«
گفمت:

کجاست؟« » باید به او بگویمی فّرخ لقا 
گفیت: »نه،

آن وقت قصه متام می شود«
و من دانسمت

عقوبت عشق
یین است مهیشه حزن شیر

با ماه پیشاین به چاه شدمی
کردمی شیشه ی عمر دیو را جستجو 

و شبانه دعا خواندمی
برای مرد دالور

کنار هیمه نشستمی
گذشت تا به سالمت از آتش 

ابراهمی
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در قصه های تو،
دو با دو چهار نبود

و یک چراغ
وشن می کرد شام عاملی ر

اما مادر!
ونه شد کی پلکان وار
و میان راه ماندم من

کتاب ها و از متام 
کالمی کار نیامدم  به 

تا جادویی بسازم
یا رجی بلند

کندر و چل واژه ی آتش گون از 
آویزه ی هراس

آتش زنه ای چرخان
تا بسوزاند زمخی را

که اژدهای مهییب است
ملیده بر ابر نسیان؟

دیگر
شهزاده را

حیت به خواب ندیدم
دیوان اما

ونند از طلسم و شیشه بیر

گاه یکی را می بیمن
وشد راهی سیگار می فر بر سر چار

یا تکیه داده به نرده ای در حوایش میدان

ید باران چگونه این مهه بار
رگ شدم تا من بز

وئید و بالید و درد با من ر
سایه ای افکند

وی دست و دمل ر
کفایت نکرد و 

متام آب های جهان
که دهان عطیش را 

در طرح چهره ی من داشت
ک زمنی؟ یشه در خا و ر

تو دیگر قصه منی گویی
آجنا دستان مرگ چگونه می بافد

پیراهن سکوت را
از حسرت و غبار؟

آجنا هنوز آیا
چشمان آیب ات آیب است؟

که هیچ نپایید دیدی 
نه سرمه دان و مشعدان بلور

گالب نه بوی زعفران و 
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در هوای صندوق چویب

اینک!
شاه راهی ساخته اند مورچگان

یر سنگی به نام تو ز

چیه را حاال کن در باز 
یب  انگشت و یب  دهان

گیسو یب  گوشواره و 
ببنی!

یان در آینه می چرخم که عر
گشت و به هر 

قد می کشد
آن هفت سنبله ی شکسته و خوننی
و می شود و ماه سرگردان خاموش فر

در جله های تمن
-سال سخیت است-
چه تلخ ین می زند باد

با استخوان شکسته ای بر بام های مهیشه

کودکان و تو با متام 
که دوست داشیت

رگ به هپلو غنوده ای در بستری بز
گشوده ات ک از رگ های  شیر می خورد خا

لکی سبز پر می کند
کبود جنون را پیشاین 

گورستان وی نیمکت  از ر
وقیت نگاه می کمن

و را در آیب هوا این چتر چرخان سر
هر دم با طّره ی صدای تو

گره می زمن اندوه و آه را

پس نازادگان را
در آغوش خود بگیر
گوششان خبوان در 

از نام هپلوانان
از عاشقان

از جاودانگی
باز قصه بگو

گشوده ود بگذرد با پنجه های  تا ر
از ذّره های تنت

و خورشید دوباره بزاید
از تّکه های ستاره و چشمان عاشیق

خورشید دیگری

یتا قهرمان آز
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هر صبح
گرگ و میش در 

 خواب و بیدار
ساق پاهایش را می گیرم

به طرف باغچه می کشم
گوری می اندازم و در 

ِکی که منی دامن 
کنده ام

من به چشم هایی دوخته شده ام
که سال ها پیش 
در آینه دیده بودم

ک ها را مشت مشت خا
یزم گور می ر در 

وی چشم هایش جز ر
که هنوز خیره 

به من نگاه می کند
وز  هر ر

که خودم را 
ک می سپارم به خا

باران می بارد
گم می کمن گورم را  و من 

وحی سرگردان مثل ر
این سطرها 

بریش از یک شعر نیست؛

خبیش از زندگی من است
وم که به دیدار آن چشم ها می ر امشب 

کنار آینه می نویسم:
که به نظر می رسد، »ما از آچنه 

می!« تهنا تر

کاشاین اهله 
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کوچک دنیا، برهوت بود  نام 
کوچک تری هم داشت  نام 

مجعه، ایستگاه آخر بود 
گرفنت ها  برای آغوش 

و صدای طننی انداز، خدا نگه دار 
وی تا پایان برهوت  انگار می ر

وی، ببیین  می ر
گوش  اصابت درها را با 

می شنوی مدام، 
تالطم آهن 

بوی آهن 
زبان، قفل شده به دهان 

دهان قفل شده به آهن 
پا به زا تکیه زده بر سنگ توالت 

ون  آرام بگیر از هیاهوی در
کردند  و  شقایق ها را در

از دیوار ها
از خانه ها 

کابوس ها  از 
زه ها  از تن لر

ون  از تن بزمن بیر
ین  فندک بز

آتش می گیرم 

از صدای ندمیه های قرنطینه 

ای ندمیه های قرنطینه
ای سیگارهای پشت سیگار در هواخوری 

حرف می زنید ساعت ها
کارت های تلفن با 

که لنگه به لنگه؟  وفریش هایی  با ر
وزهای بلندی پیش از ما  شاید لنگه به لنگه در ر

ای ندمیه های قرنطینه 
یبا هم هستید چون ما  که ز

ید می مشار
دختران زنگ زده ی سلول ها را

نامشان را می نویسید بر اتاق های یب در 
که چسبیده اند به سقف  بر آینه هایی 

خبار شده از ترس و انتظار 
می نویسید 

بیست ساعت شاش بندی اش
یزش مژه هایش بیست ساعت ر

بیست ساعت جویدن ناخن هایش
بیست ساعت خم شدن شانه هایش

یبای قرنطینه  ای ندمیه های ز
رد دختری را شانه زدم  من موهای ز
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که می زدم  با هر شانه ای 
خیت  موهایش می ر

من شانه می زدم 
او شانه اش خم تر 

بگویید 
مشا بگویید 

خنوامب؟ 
گردن  خیته بر  با مهان فلزهای آو

مهان فلزهای مشاره دار؟! 
مهان شال راه راه

می گرفت عکس، مدام از من 
سه رخ، دورخ، نمی رخ 

با مهان انگشت های اشاره 
که سبز شدند 

آیب شدند 
سیاه شدند مهه ی انگشتامن 

وی  چرا هر جا می ر
می گیرند از انگشت اشاره نشانه؟ 

خبوامب
کابوس هام الغر شوم  بلکه در 

الی پرانتزهای هیچ 
آویزان شوم از مشاره ها

ای مشاره های سنگنی
گردن  خیته از  ای فلزهای آو

بویتان چسبیده به تن 
صدایتان چسبیده به تن 

صدا، صدای آهن
صدا، صدای ضربات در نبض های تند

می پرم از خواب 
سرم می خورد به ختت باال

زه دست لر
زه پالر

زه تن لر
می آید از اعماق
به سطح پوست

که می خزد جانوری 
به ناچار

بر صبح بیدار شود
کوچک سایه های 

برهنه هر بار
- چهار بار بشنی 

- چهار بار پاشو
مبادا از ماحتت 

چیزی در تو جا مانده باشد
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حاال برگرد
به دستان من

کمن فنر پستان را که ملس 
چه بویی می دهی

بشور
سرت را با برف

که در آن غوطه می خورند و دانه های آیب 
شسمت، در ماشیین لباسشویی 

ک منی شود پا
ک منی شوم  پا

از سلول بغل
صدای ضجه های شیشه می آید

صدای استفراغ از مخاری
با دو دود سیگار
با غلیظ هذیان

یر خون از الی پاهاش سراز
انگار زخم است

و ندارد  رنگ به ر
داد می زند
داد می زند 

کردند  از خیابان مجعم 
صدای پا می آید 

پاهایی به ختت آهین 

می کوبند
کنند از تن که فرار 

از ختت باال
یه می بارد  گر

یش درآورد  که یک شبه ر ین  ز
یش می شود تمن  ر

راسیت 
ساعت چند است؟! 

اینجا ساعت ها خوابند 
اینجا فرش قرمزی هپن 

که پا نباید برسد به قرمز 

خواب ها جاخایل می دهند 
پتوها جاخایل می دهند 

خودها جاخایل می دهند 
گهان جاخایل می دهد  زمنی به نا

سرد  است 
سرد 

که عبور می کند  آب لوله ای شکیل 
زنش  از میان شرم و سر

که بپیچد  به چپ 
گناه  می شود 

زمیمن  جایتان خایل ای »چ«های سر
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کیس  کیس خبر ندارد از  اینجا 
کیس با صابون سرخ  اینجا 

دهان منی شوید 
سرخ هایتان را این بار با چ بنویسید  
کلمه هم، در دهانتان چرخ می شود

سکوت، سکون 
سر خط 

اضطراب، انتظار 
سر خط 

دست نزن 
ین دیگر دست خورده دست بز

آشغال هایی سفید 
رگ  کیسه هایی بز

سیاه!! 
انگار جسدی را می برند 
با عدس و لوبیای خام 

از آش خپته شده در شب قبل 
از بند یک تا بند چهار

من دمپایی هایی را دیدم، آیب 
  لنگه به لنگه  

آهنا را دیدم 
کردم  باورشان 

که می توان با آهنا هم رفت راه 

دوید حیت 
ین شکل  و وی دیوارهای بلند حلز ر

که آرام  ین  و حلز
می خلد الی پوست و استخوان 

راسیت
کجاست؟  گل گیل ام  چادر 

کرده است به آهن  گیر 
کرده ام به آهن  گیر 

کاظم زاده وز  افر
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»آزادی«

من آزادی ام
آغوشم از چهارسو باز است 

به سوی وطمن

که در این جهان و هرکیس 
به آزادی فکر می کند

جیک جیکی ست
که در طاق نصرت من

کرده است نه  ال
که در این جهان کیس  و هر 

به آزادی فکر می کند
من میدان او هسمت!

عیل اخلصوص این دبیر جوان،
که دارد با یک وسیله ی نقلیه ی عمومی

کرج از جاده خمصوص 
به مست میدان آزادی فکر می کند

وب، در این غر
وب است که در صبح غر

وب است که در ظهر غر
وب است که در عصر غر

وب است وب، غر و در غر
وب است، و در شب غر

وشین خورده ام سایه ر
که نپرس از سیاهی سرخ، 

که از من مرتفع ترند، برج هایی 
فقط برجند!

که از من میدان ترند، میدان هایی 
فقط میدانند!

که »آزادی ام«! این ممن، 

مسافران شهرستاین با آزادی،
وند عکس می گیرند می ر

کیس ها، رانندگان تا
مرا دور می زنند

وند بوق می زنند می ر
کافه ها قرار می گذارند، که در  وشنفکراین  ر

درباره ی معماری من حرف می زنند
وند  می ر

که در اطراف من عیل اخلصوص 
 پلیس راهنمایی و رانندگی هست

باالی سرم هلیکوپترهایی می چرخند
واز پرندگان ندارند که هیچ شباهیت به پر  

که تّکه تّکه مثل این رنگ سبز 
و قباًل در اطراف من مچن بود
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و دیگر منی خواهد
که به مچن برگردد از خون

وز و یادم هست یک ر
یک رئیس مجهور

بر بام من،
از »من« با مردم من حرف زد

که آزادی، در حایل 
در ارتفاع خود ایستاده بود

آه 
ای هوای آلوده ی هتران!

رنگ سفید آزادی را به آزادی پس بده

وب، در این غر
چرا به من منی رسد

این دبیر جوان؟

وب در این غر
چرا این وسیله ی نقلیه ی عمومی

ُکند حرکت می کند؟ این قدر 

کرم پور کورش 
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یخ  ولیده ی تار شکل ژ
ماسیده بر جغرافیای غم هسمت

ین ست متام خیابان های خیال، خو
وزنامه ای ست رد ر ناِن ز

کارش حذف واقعیت است! که 
یخ در لباس شعر؟  ولیده ی تار ژ
و... کجاست؟ -آخر راهر شلوغ 

یر بیضه های شاه!-  -ز
کم شوم از حجم غم  کر شد زمنی نفرت تا 

کوبیدم در را  آن قدر 
به دیوار رسیدم

شعار
شعار

ین می بلعد کبوترهای خانه را با لباس مز شغال، 
گذاشتمی  دست بر دست 

کوچک خومشزه ای هستمی لقمه های 
ماسیده بر جغرافیای غم

کشیف امیرحسام 



/474/

»تولد«

بیشتر از پیشتر
و می کمن -بلند- انگشتامن را در پستان هایت فر

کشنده را سلول های 
ون می کشم بیر

مسیح وار،
میانه ات را نفیس می دمم

زنده شو!

کلبایس شیما 
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بگذار
کشیت ها بیفتد از یاد 

وزی زمیین بوده ام ر
هم خواب

با طغیان آب ها
دل خوش به فرامویش
ر و مدها در تکرار جز

درد می کشد
گوشه ی لب هام به چند 

می ترسم
از نگاه این جلبک

در هجوم بوسه های مضطرب
کشیده می شود که 

گوش ماهی ها به آغوش صدف ها و 

وند! نه! منی خواهم بیدار شوم ار
تازه در رختخوامب

گرفته اند آرام 
این چند مرجان

من آغشته ام
به صدا

و به خوایب ناجور
یر می شود که در من سراز

ما دو نفر بودمی و چند نفر
که هفت تیر انتظارمان را می کشید

انگشت هامیان را
گهان نا

کالغ ها دورمان پیچیدند
و ما هم چنان دو نفر بودمی
وند نداشت انقالب اما ار

فقط فّواره اش
به شکل دست هامان

و دست هامان
به شکل عجییب فّواره می شد!

یا تا لبمان به ستاره ی در
نزدیک نزدیک و نزدیک تر

وند! نه! بیدارم نکن ار
این خواب حوایل آب های آزاد است

کشیت های ممنوعه و 
زهاش از مر

کرد عبور خواهند 

کیاین کیا لیال 
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وید گیاه می ر لِ   در سنگوار ه ها مال
بزاق بوسه ای، لنگر انداخته

که دوست می داشت در بیشه  ی زباین 
حِی خاطره ای 

در مشِق مردمک ها
و فشردن دو دست 

در تنیدِن پوست 
یزد خیت تا بر که می ر

ظهر ، بعد از تو 
قیاِم زانو بود 

و مو، در خوره های سیاهم -سفید 
کستری- خا
گرفت آتش 

کوهی  گشاده  تنت 
بر پونه های وحیش

کشاله ی نور مساِع آفتابگرداین بر 

ُصمْ ، یب تایب ست 
ُبکْم، جلِد شهر

کوچکم و من در استخوان هامی پیامبر بغض های 

کن و اراده 
شیب، شب تر باش

کجای صورت است، یب صورت! بگو عتیِق نگاهت 
یل بگذار

ُ
گ در این تاج ها، 

یل مهماِن شنیدِن سنگ
ُ

گ

ردی
ُ

گ اهلام 
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 »جنگ متام می شود«

یبایی ها  گر ز  فکر می کردم ا
  دست در دست هم بگذارند 

 جنگ متام می شود
 فقر، از خرابه ها به خیابان آمد 

کرد  یبایی ها را مجع   ز
 و به سربازی برد 

گر فقر را ببرم  که ا  فکر می کردم 
کمن  در اقیانویس رها 
 جنگ متام می شود

یانوردان   جنگ در لباس مبدل در
گذاشت   به ساحل امن پا 

گرسنه را به سربازی برد  کودکان 

گر در خیابان ها بدوم که ا  فکر می کردم 
 عده ای دنبامل می دوند 

 و در و دیوارهای زندان ها را جابه جا می کنمی

 دویدمی
که درآمدمی   از پا 

 ُدور تا دورمان دیواری سبز شد
 که سربازخانه اش می خواندند 

کنون  و من ا
که به آزادی فکر می کمن ون مهنی زندان است  ودیدر مشس لنگر
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من متام الفبا را دوست دارم
وفم اصاًل عاشق حر

به جز این یک »واو« لعنیت
که میان من و توست...

رهام ماهر
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کمــرم درد  وقــیت از شــادی بــال درمــی آوردم مهان جــای 
کــه وقــیت از غّصــه خــم می شــد درد داشــت/  می گرفــت 
کــه مثــل لــب، دومنظــوره  کمــر آدم هســت  یک جــای 
گــر  اســت، امــا در هــر دو حالــت فقــط درد می گیــرد/ ا
وع شــود؛  کمــردرد شــر کاش از  ُمــردن درد داشــته باشــد 
کنــد )چــون  بعــد بــدون اینکــه چیــزی بتوانــد مــا را شــاد 
که ســال ها  شــادی از راه دور و دیر، نور ســتاره ای اســت 
می  بیــاور پیــش ُمــرده و اآلن بــه مــا رســیده اســت( بــال در
متــام  اســت؛  گری  افشــا یک جــور  مــرگ  می/  مبیــر و 
بــه  نــام می بــرد و  را  کــه دوستشــان داشــته امی  کســاین 
داشــته امی/  دوستشــان  کــه  می کنــد  ثابــت  آن هــا 
ــواع ســوخت های فســییل  این مهــه وســیله ی نقلیــه و ان
کنــون نتوانســته اند مــا را  یــن، تا و ســوخت های جایگز
گــر راه افتــاده  به هــم برســانند/ مــا حــیت پــا داشــتمی و ا
امــا  می رســیدمی،  یکدیگــر  بــه  راه  اواســط  در  بــودمی 
اســت/  راه  آخــر  مقصــد،  می کــردمی  گمــان  به اشــتباه 
بنی امللــیل  صنــدوق  از  کــه  می  نــدار ایــن  جــز  چــاره ای 
کنــمی و جهــاین عمیق تــر بــا حفــر یــک  پــول، اســتقراض 
مــور دســته مجعی 

ُ
گــور دســته مجعی تأســیس منایــمی/ در ا

ــار  ــام اقش ــد و مت ــد ش ــر خواه کمت ــهم خواهی  ــال س احتم
جامعه، سهمی برابر در سوِد مهگاین دارند.

حبیب حممدزاده



/481/

»زامیان درد«

کدام درد  به زامیان 
ون می زند  که از سرم بیر

به خود می پیچم؟
متام تمن

مهبستگی اعصامب را
وی تمن می خزند به ر

کدامنی درد را خِبارامن و من 
که تا صبح بگذارد 

آرام خوامب ببرد
متام هوشیاری ام

وزنه های پوسمت  در ر
جهان را

جوانه می زند
گره خورده  مشت های 

در هر سوی
یاد را چون نبض فر

در تمن می کوبد
خیم کدام زاویه ی تار و من هوشیاری 

میان این مهه ارقام
وزی ام را با جنگ که ر

و انقضای صبرم را
با مرگ

امضا می کنند

کجای جهامن من 
کدام درد  به زامیان 

در سرم 
به خود می پیچم؟

کدام درد؟

عبداهلل حممدزاده سامانلو
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مهیشه برای بودن دیر...
ز ها  انگار خاطرات ایستاده آن طرف مر

گرفته اند  زها مرض  مر
هی به جان نگهبانان می افتند

می افتند 
می شکنند

زمخی می شوند
گلوله ای را منی شنود کیس صدای شلیک  و 

خبر رسیده می آیی
ودتر برای من آورده اند خبرش را ز

قاصدکی را فوت می کمن 
می سنگنی است  و ز آر

می افتد جلوی پامی 
نامه ات 

دوستت دارم را لباس می پوشامن
چای می دهم

صدا می زمن
و آبسنت می شوم 

امسش را می گذارم تو 
ویس ام... چقدر لباس عر

نامه را برمی دارم 
چقدر جوان بودمی...

بودی 
بودند 
یال حممدشاهیبود... ژ
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که...« »شیدا از آن شدم 

شیدا هسمت
سه ساله

دور حوِض یل یل حوضک 
بازی، تا بازی می کند با تمن

وانه های خوشرنگ  موهای تابدار مادر در پر
عکس پیراهنش در آب

 نرم و نازک 
عکس او بر عکِس صورِت من

کوچه می سوزد در حنجره ی نامتام 
نیس دیر هنگام با آمبوال

یز«، در البه های سوخمت!  در پادری خش دار »عز
سوخمت! 

ین  کوچه به بوی بنز کوچه و از  که از حوض به  و من 
و باند آغشته شدم

یسنت را آموخمت   گر سراجنام 
 

شیدا هسمت
چهار ساله

که انقالب را تا حنجره  میان دست و پای مرداین 
جویده اند

که چادر به سر و زناین 
مردی را تا صیغه ی مدام به ختت می بندند

که شهر پر از رگبار مسلسل و خون می شود وز بعد  و ر
کرگی شان را به پاسداران انقالب می خبشند با

شیدا هسمت
پنج ساله

وسری و توسری یب ر گذرانده ام با ضر تست هوش را 
وها را تا مدرسه پیاده ر

با انگشِت مرداِن پابرهنه و چفیه بسته طی می کمن
کفش را  وزها هنوز فشار مماِس پشت و پاشنه ی  آن ر

منی فهمیدم

شیدا هسمت
هفت ساله، هشت ساله، نه ساله

زخ را  ودرس دوزخ و بر بلوغ ز
یر قرمز و سییل سرِخ معلماِن  کتب دیین و آژ میان 

یکی جتربه می کمن چر
و خون تازه ی میان پاهامی

با حجله های چراغاین شهدای نورس
رنگنی می شود

شیدا هسمت 
هجده ساله

انگشتامن به هیچ ُمهری باطل نشده است
و دیوارهای مکنده و سیاه شهر

هیچ سرباز به جنگ رفته ای را به من باز نگردانده 
است

هجده ساله ام 
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وغ اعتراف منی کمن و هنوز به در
ییس مجهور به پیام های مضحک ر

ور مسجد  از بلندگوهای خرافه پر
و هنوز طعم خوش رنگ عشق بازی را بر پوسمت 

چنشیده ام
هجده ساله ام اما

وسری متکنی نکرده ام به توسری، به ر
گنی مادرشوهر  به زبان زهرا

که نزاییده ام به دختری 
که ندیده ام و پسری 

یه ی دادگاه و در برگه ی احضار
یه ی معنی خبشیده شده ین ام با مهر تهنا ز

 طالهای دزدیده شده
که دیگر به جوی هیچ دبیرستاین  خیته ای  وی ر و آبر

برمنی گردد

شیدا هسمت
نوزده ساله

سرگردان در دادگاه انقالب
لکاته در زبان قایض

فاحشه در زبان شوهرم
پتیاره در زبان دوستامن
جنگ متام شده است

و تن و اندام من غنامیی پس از جنگ

که از این دست به آن دست غارت می شود

شیدا هسمت
تلخ و اندوهگنی

با جنیین 
که سقط می شد در جوی خیابان

و صدای شکسنت النگوهامی
ینگ از سر دماوند می آمد ینگ جیر جیر

شیدا شده ام
وشن هتران و نقایش های هانیبال  با چراغ های ر

اخلاص
و شعر

تهنا شعر
وی ختت  که ر مرا از دکتراین 

از ختت متجاوزترند 
و قرص های یب آرام خبش 

جنات می دهد
که نامم خممور بود و غماز از آجنا 

وزنامه ها آغشته شد به حزن حمجوب ر
کنکور و دانشگاه  به 

گشود بانو« به قصه های ستون »مهتاب دلش را 
به ستون »خشت و سرشت«

یر پای مادران است که هبشت در ز و از آجنا 
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دادگاه به یب مادری من حکم داد
و من عاشق شدم 

وش، شیشه شور عاشق پسران دستفر
کودکان بار کار،  کودکان 

وش،  زنان خودفر
عاشق چشم های خیس اسد

وزه عاشق حزن فیر
عاشق لیالی بابا لیال

و بعد از آن دیگر نام نداشمت
هرچند، هر از چندگاه

وزنامه ها تیتر اول ر
نتشار کثیر اال
چند یادگار 

سنجاق سینه ی صفحه ی زنان

شیدا هسمت
با چند مکث و سکته

ممنوع القلم شده ام
بیوه ی باد 

که دل می دهم به باد و هر بار 
یده ام را دخیل می بندند به چنارهای  دست های بر

یل یب عصر خیاباِن و
که طاقت مرا نداشت و مرگ 

گزاریش گزاریش به  از 

از خطری به خطابه ای 
که مرا  رخ به رخم می کرد با زخم، با سکوت، با بازجو 

کرد از پله ها یکی یکی پرت 
تا مهرآباد، تا قرنطینه، تا سکوت مهکاران

شیدا هسمت 
بیست و هفت ساله

مهاجری یب شناسنامه
تبعیدی تن و تنانه

فقط اشک های اسد را به یاد دارم
یزی شدید ختمدان هامی را خونر

بود وزه را در غیبمت ر که دهان فیر و مرگ 

شیدا هسمت
خاطره ای ندارم

وزها شبیه مهند مهه ی ر
درخت های اینجا یب بو و یب نامند
چهره ها یک شکل، یک استایل

یبا شده در جراحی های یکسان مهه ز
کوشا  مهه در هببود منافِع شخیص 

تهنا چند چهره را در دوسیت شناخته ام
مهان ها، چون صخره های مرجاین

ون زده اند از ستون های منکنی تمن بیر
ون و این ناهنجار ناموز
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چندین بار میل به سقوط در خاطر آهنا را داشته است
اما مشغله ی ترافیک و تلفن و تردید 

که خاطری آسوده  نگذاشته است 
در خاطره ی آهنا باشم

کت  و شرا
وصلت ناجوری است در زندگی من

پس زنده باد تهنایی! 

شیدا هسمت
چهل ساله

چندین نسل کیش در خاور دور
خاور نزدیک

خاور میانه
 از میانه ی من رد شده اند 

و من هنوز میانه ی خودم هسمت
یب هیچ باوری

شیدا هسمت
گرچه در خاطر مشا ا

مهه چیز بوده ام
اما تهنا در زبان تو بوسه ام

بوسه ای تهنا

شیدا حممدی
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می خواسمت دنیای بعد تو را
کمن  درمان 

کردم  وزها را یب هوش  آن ر
چشمامن را تبعید 

جواِب عکس هایت را ندادم
یدم پای عطرت را ُبر

گوشم زنگ ها را از 
کردم جراحی 

گفمت: وب ها   به غر
کنید پنجره ی ما ُمرده فکر 

دهاِن شب ها را
پام بسمت با دیاز

گرفمت از خیابان ها رضایت 
که با هم بودمی را و هر جایی 

کردم و اتوبان ساخمت! خراب 
اما...

که یب تو برداشمت هر قدمی 
دّره ای به سقوطم

گرسنه شد 
تو ممکن منی شوی

تا حَلد 
یه  تا وقِت جتز

و من تازه می فهمم
ناامیدی های مادرم را 

وئنِی پدر و یس سال ترِک هر
از شنبه ها را!

مهدی حممدی
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از طبقه ی چندم، شهر را نگاه می کردم
و دود سیگارم باال می رفت

رد در ساخت جلجتا بود صلیب ز
و من

در فکر ظهور
شهر تهنا

کت بود شهر سا
پشت شاخه های خشک

پشت شاخه های درهم یاس
در حیاط مهسایه

وی تاب نشسته ویس ر خر
و مرغ ها دانه می چینند

◾

دست هامی را باز می کمن
و هوای سرد زمستان را

با ناامیدی
و می دهم فر

مسیح ها
وس ها خر
صلیب ها
سیگارها
و یاس ها

مهه به هبار می اندیشند

یل من… و
در فکر جوجه هایی هسمت

که سیگار می کشند
و تا ابد

سرگیجه خواهند داشت

احسان جمیدی فر
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کردن چند ستاره« کردن ماه و رم  »ورم 

.1
تهنا مرگ نبود

که سکوت را خلته می کرد
اینجا یک دست هم صدا داشت

گوش می خوابید و یر  وقیت ز
خواب چند ستاره را می پراند

بر صورمت نور پاشیدم اما
ستاره بر آمسان برنگشت

وز خداست« در آینده ی فکستین  از »خبند فردا هم ر
گذشت

وند که به استقبال مرگ می ر با پاهایی 
گذشت
گذشت
گذشت

من اما منی خبشمت
گوشم سنگیین می کند کلمه در  که چند 

که می ماند«  وغ را به »تهنا صداست  و هنوز فر
می شناسم

پس تو نیز این مکامله را شنیده ای
وقیت ماه داشت تاب برمی داشت

گوش چسبانده بودمی و صدا ما 
از پشت میله ها

چنگ می انداخت بر صورمتان
و، کنار بر یا حاشیه بساز و از منت 

وش و ُمقر بیا کلمه بفر یا 
کمتر شو یا از چشمک های صدادار یک ستاره 

کن کشیدن سنباده بر صورت را حتمل  یا 
کن ول 

اینجا صدا قطع می شود
طبیعی ست

لفافه مهیشه ُبران است
کنده را با من این پوست 

کن مزمزه 
یا مبیر

و یا مبیر

.2
اما مهیشه ماه پشت ابر می ماند

صدا از پشت ابر می آمد
که دنباله های یک ستاره را و ما 

در جیب پهنان داشتمی
یکی را می دیدمی باید دم تار
که این فرار کن  پس تعقیمب 

کند طبیعی جلوه 
وز مبادا و لبخندم را در ر

به یاد داشته باشم
کن تعقیمب 
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کوچه های بن بست بکشان و مرا به 
یاد بزن: فر

»زنده باد خون!
زنده باد آزادی!«

می که نفس می گیرم و عمیق می گو اینجاست 
امکان ندارد نامت بر زبان بیاید و

کلمه نزده باشم بوسه بر 

.3
عذرخواهی چه رنگی ست؟

البد به رنگ ماه است
وقیت بر آفتاب گردان ها می تابد

نه، به درد منی خورد این تصویر
یری که زندگی در سراز

یر می کند ما را سربه ز
وقیت تنفسم از یاد رفت

برامی آه بفرست!
که خوب می دامن

ماه چاق و چله هنوز آن باالست
و آن ستاره ی زمخی

چشمک منی زند

ساالر مرتضوی
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 دارم چماله می شوم
گرفته یر چشمم را هدف   ز

ً
 مشت دقیقا

 به هدف می زند
ً
 و دقیقا

 و من چماله می شوم

ِگِرهم می زند گرفته،   گردمن را 
وم ون بر  باید بیر

یزم و پوست هندوانه ون بر  تفاله های چای را بیر
 دیگر خنکم منی کند

یزم و نفس بکشم ون بر  باید بیر
یل خفه ام و باز هم منی شوم  و

یر چشمم سیاه است  مشت ز
 مثل آفتاب وسط آسفالت

کثیف و هلند که   مثل توت ها 
 و بوی بدی دارند

کوچه ای  درخت های سِر راهی، سر 

  یک تّکه آشغامل
کبودند  و لب هامی 

 و زبامن پاره شده، پاره
 مثل سیرایب و شیردان توی سطل زباله

کیسه ی زباله ی چاق و یب تعادل  مثل یک 
که هیچ کس منی آید  مثل هر ساعت 9 
که به شمکم لگد می زند  مثل شب ها 

که هر شب می افتد  مثل چبه ام 

کوچه  آشغال های دلتنگ سر 
کیس قرار دارند سر شب  شاید با 

 یک قرار عاشقانه

که در آن وارفته ام کیسه ای   به 
یفم هی مشت می زند  حر

یزد  خون از چشمم می ر
یزد  خون از زبامن می ر

 خون از مغزم
 و سیرایب و غیره

 و دمل تنگ شده است
 دمل چماله شده است

 دمل ماشنی محل زباله می خواهد

صمن مطلق زاده
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ین حرف  آخر
در دهامن خیس می خورد

جوانه ای سبز
گوشه ی لمب رشد می کند از 

دور سرم می پیچد
و متام مرا

وف احاطه می کند پیچک هایی از حر
متام من پر می شود از شعر

یف حممدمهدی معار
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»حییی شبیه متام مردگان«

یدم از خواب، شاعر دیگری مرده  بود پر
کار مرده حممد مایل نوشته یب  هوا سر 

وزانه مشکوک است مرگش در آمار ر
خیته برایش دیار هم اشک ر

ک کردم به سنگ، آهک و خا نیمه شب فکر 
که در مرده شورخانه شسمت به تین 

وسک ها که وقیت عر مرا به اینجا رساند 
با چشم های آیب و موهای طالیی

گونه های سرخ یت و  کوچک صور پاهای 
وزی می میرند، برای چه نگران هستمی ر

واز می کردم پیش تر خواب دیدم پر
وی دست شهر هزاران مرده مانده بود ر

پرنده ها نوک می زدند به تنه ی درختان
کوچک خوشبخیت  وسان و اهلام در حیاط  حسنی با محید یزدان پناه می رفتند صندیل خبرند برای دفتر، رضا بر

کباب آماده می کردند برای مهماین شام!
ید ود می خواند و باران می بار علیشاه نشسته بود بر ایوان، سر

یل عصر برایش شانه تکان می داد کشیده، خالکویب بر مچ دست سرخوشانه می رفت ، و دختری با قد 
یف منانده که حر گفت: »شبیه پپیس با سیگاره، آخر شب  مرگ شکل عجییب داشت، عیل قنبری با صدای بلند 

من ده ساله توو قرنطینه هسمت با مرده ها
اصاًل چیز بدی نیست رفیق عصر بیا مسمت«
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حییی! فکر نکن مردی چیزی از دست دادی، جهان برای مرده ها جای هبتری است
گشنت در عکس های  کردن و  یکی به در و دیوار و سکوت  کردن در تار یدن از خواب و تکرار نگاه  نیمه شب پر

وز و خیره ماندن به مرده های فردا و پس فردای شهر ر
یر درخت  یر درخت نارنج پهنان می کردی و قرقره ها را ز که شیشه های رنگی ات را ز کردن به تو  نیمه شب فکر 

لیمو
وستایی کردن به باالی درخت توت قرمز در حیاط خانه ی قدمیی ر نیمه شب فکر 

یر توری کردن به خوابیدن ز فکر 
که می شود مشرد کردن تو و مشردن چیزهایی  کردن به بیدار  فکر 

حییی! به جز اینکه ما مرده ها را از دست می دهمی، دیگر چه اتفایق می افتد؟!
ین مرده ها را هم! می، صمیمی تر که حیت آهنا را به یاد منی آور وزهایی   ر

ً
خصوصا

یکی! ین را نیمه شب نوازش می کنمی در تار می شانه های ز وقیت دار

واز برگشته ام خوامب  منی برد، از پر
گرسنگی توی شکم می پیچد، صدای پارس سگ ها در پشت بام  را می شنوم  کتف هامی و سرم درد می کنند و 

و خوامب منی برد از ترس پاره پاره شدن یا افتادن از بام

یوش معمار دار
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کجاى سایه ایستاده اى  
که نور  

دخالیت مستقمی در نبودنت دارد
ً
تو غالبا

ى براى سکوت یادى دار حرف هاى ز
که دست در دست باران   

ى می بار

تو دست داده اى به استالنی
کاتنی کشتارهاى  براى 

قول داده اى به لننی
وى براى احتاد مجاهیر شور

کجاى نقشه ایستاده اى
یر پایت که ز  

علف ها سبز شده اند
یت کبر و جنگل به شکل 

از مسیر جاده به خانه ها می آید

کمن یه  گر کجا تو را  بگو 
کرده اى به غم که نفوذ 

کجا تو را خبندم بگو 
گل ها که خپش شده اى در   

گلدان و 
کوچکی ست  قتل عام 

ً
قطعا

وز براى بقا به آن که هر ر  
آب می دهند

یان نیما معمار
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گردوی مرِد یب مغز
دست پسرچبه ای افتاده بود

که حالش
از چبگی تا پسر- چبگی

فقط به هم خورده بود
دود

کسترِی نرمی می کند کلمه های توی سرم را خا
مرد/ فکرم را می گذارد توی سرش

وی سرم/ فکرم می گذارد عینکم را ر
و جیب هام

ون پرتاب می کنند دست هامی را به بیر
یکی یکی

که من رگی  غم های بز
از باال

برای خودش می آورد:
گیج های سرد شده ای ست
که هرگز خنورده ام گیج هایی 

گیج های میلم منی کشد خبورم
گردو گردو به 

ود یکی از دسمت باال می ر تار
یکی، پدرم را باال می آورد تار

باال می آورد مادرم را
یکی تار

این »باال«

از آن »آوردن«
که مادرم از من آن قدر دست برمنی دارد/ 

◾

کالغ ها گردوهامی را می گذارم پشت پنجره/ برای 
مغز شده، شور در اشک

دنیا پشِت عجییب دارد،
این پشت

حق هتّوع با حاِل من است
که با حاِل تو

به هم خورده باشد
به هرحاِل من خوب است

بدی
فقط می تواند حاِل من را بکند

حمسن مرادی
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ما جنگ ها را بلد نیستمی
سربازها را می زائمی
زها را منی شناسمی مر
زبان ها را می زائمی مر

و پیراهن های سیامهان را 
می وی بند رخت ها می آویز ر

کشته شدن کشنت/  الیِی  ما مهیشه می زائمی و زایش هامیان را با ال
برای خواب مرگ ها می بوسمی و مادرانه هامیان را

می گورستان ها باال می آور در 
پیمان های صلح

در خون زایش های ما
امضا می شوند

شراب ها در مججمه ی زایش های ما
نوش باد!

ما برای آتش بازی ها 
ورانمی گوشت می پر

برای آتش بس ها خون
ما برای شراب ها
جام ها را می زائمی

گر نشاین از ما خواست زندگی ا
کنید... بند رخت ها را متاشا 

گوجنا موسوی
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»هوای پساسگی«

می شنوی
خیته گوشت خودش ر که از  ضخامت زمخی 

در خود مردنش قطعی بود
به شرف پوست تعلق نداشت

که ک های بلندی را  می شنوی چا
آدمند

وده اند دچاری از یپ و خناع و ر
کارد می خورد  کشاله هاشان در عبور شرعی تن، 

وی بارکدها و خلته های مترکزشان ر
ثبت می شود

گوشت شناسنامه یعین تکه ای از این 
رمسی است

کاردهای مداومی است و صفحه ی دوم 
گوشت پیاده منی شود که از شانه ی 

و صفحه ی آخر
به بوی آدم ها حساس است

که از شقیقه ی آن ها به علوفه های سرخی 
بلند می شوند

وند در خیابان راه می ر
گوشه ی چشمان زنان خانه دار  که از  به شبدرهایی 

وییده تعلیق مدام دارد ر
به آلبوم ها مردد است

یسنت گر گرگ و میش در عصر عمیق  و برای هوای 
حاضر است

صفحه ی سوم لباس خودش را می پوشد
یادی حساس است هوا ز

که از اتوبوس ها پیاده منی شود آن قدر 
ایستگاه آخر است؟

که پا به  ماه داده ام من 
کیفم پیاده می شوم از توی 

کارکرد اندوهگنی دخلم را خرج می کمن
صفحه ی سوم مضطرب است

مؤلف در را باز می کند
شعر به مست تو می افتد

◾

و مجعی سگ ها بر کشتار به 
وب کارگرانه ی چند رفت و ر به عینیت 

کیس ها کرانه ی تا به صدای رادیو در 
کافکا حرف بزن با 

کله ام بگو چندنفر مسلح بودند در پسا
که به نظامی از ساختار چند مجله

از حرف ها بلند شدند
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کشیدند کودتای صدا را به خلوت منت 
◾

اینجا
که می ریس به من 

برنگرد

می شنوی؟ 
هوای سگ است 

که از جهات معنی باز است، به  ودی شهر  قصایب ور
مؤلیف ات نگاه منی کند
تاس مؤلفه ها را بپاش

یز در موقعیت منت بر
مردی مکامله اش را ساطور می زند

گرفته ای تو می آیی، جهانت را به دستت 
سگ دمش را الی چشم های تو تکان داده

صفحه ی سوم هنوز مضطرب است

چند خلط درشت جهاین را، از دنبه های
تنت پرت می کین

مرا پشت عینکت، وامنود نکن
خودت را می ُبری
مادرت را می بری

پدرت را می بری
چبه ات را می بری
دهانت را می بری

آلتت را می بری
گرفته ای مرا به دست 

◾

وادید ماجرا پشت می کند قصاب به ر
که بعد از تو، تومئ، می بری مرا 

مرا می بری
مرا می بری
مرا می بری

◾

صفحه ی سوم رایض است
 و سگ ها به تنمان رایض تر ند

وی که می ر ون  بیر
گوشت در خیابان های شهر به مثابه ی 

گرفته ای بو 

ویا موالخواه ر
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مِی یب سراجنام تقو
وزهای نیامده را  ر

گلوی شب چون ماِه در 
کشانده ست! به خانه ام 

بگذار
کمن و وشن  اجایق ر
وزها گردن این ر به 

شایل بیندازم

جمید مه آبادی
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»خودکیش در قرنطینه«

ون از این خانه را دیدن در من نیست! نه! مییل به بیر
کردن درب، مییل به رفنت، نه! در من نیست! مییل به باز 

مییل به رهایی از این قرنطینه ی تلخ در من نیست
کندن از این تلخی تهنایی دگر در من نیست مییل به 

ون از این خانه منتظرم  که در بیر حیت اندیشه به آن کسان 
باشند، نه! نیستند!

که  ن، یک مرد،  یغ از یک حیوان، یک انسان، یک ز در
منتظرم باشند، نه! نیستند!

هیچ مردی،
که چراغش به قّد رفاقت من نفت داشته باشد

ین، هیچ ز
که به قّد یک خواهرانگی عمیق، چشم انتظار دیدمن 

باشد

یبا و نه آن نابغه دختر ز
که معشوقه ی من نبود

عاشق من نشد
که سهم من از عشق بشود خنواست 

کردم؟! وز بعد او را زندگی  یل من چرا هزار ر و
ماندم فقط در راه اندیشه ی عاشقانه به او

یسنت برای او گر ماندم فقط در راه هر شب، مست 

پای خنواسنت او، من وفادارانه درد خواسمت
یب رمحانه درد داد

خنواست مرا
یاد زدم یب گناه فر

نشنید مرا
کیش شدم یب عشق 
کرد و ندید مرا مات 

با عشق خواسمت
یسنت را که خنواهم آن ز

من، یب او، حبِس در اندیشه  اش ماندم!
گر نباشد که حیت  آخر به او 

می توان اندیشه... نه! نتوان نکرد!
ؤیامی باید! گر نباشد هم، اندیشه به او، در ر

ن در انتظار من نیست! ون از این خانه، آن ز آری، بیر
که تشنه در انتظار ملس تن من باشد  ن  آن ز

که عاشقانه در انتظار بوسیدن لب من باشد  ن  آن ز
ون از این خانه، زنده که بیر ن  آن ز

متام ثانیه های عمر، او در فکر من، زنده
یل من در فکر او و

سال هاست مرد مرده ای بیش نیسمت!
و در قلب او جایی به اندازه ی یک بازدم نداشمت!

ین عاشق خیابان های اطراف خیال او  من تهنا، آواره تر
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هسمت
ؤیای او، هر شب تهنا، آواره، اطراف ر

 فقط پرسه  در مه می زمن
ون از این خانه، هنوز جوان است ن بیر آن ز
اما من اینجا، از غم نبودن او، پیر شدم دگر

کردم آخر در غم نرسیدن به او، مو سپید 
سراسر با فکر او زندگی، نه!

یسمت! بایق عمر، مردن را ز

که من در انتظار او ن  آن ز
جواین ام به مرگ رسید

کنون در بالکن خانه اش سیگار می کشد ا
و در انتظاِر تن مردی ست

که اما، تن من نیست!
و برای من مهم...

آری! هنوز مهم است!
با اینکه هیچ چیز دیگر مهم نیست!

که مهه چیز متام شده ا ست! بسیار زماین ست 
که دیگر من نیسمت گذشته از آن حلظه   بسیار 

از آن حلظه ی عاشقانه ی دیگر نبودن من
که عاشقش بودم ین  نبودین عاشقانه در راه بودن برای ز

که دنیا یب سیاوش شده چندصد شب است 
چندصد شب، حیت یب یک رفیق، بر بالنی من یب نفس 

 افتاده 

وی زمنی  خشک شده خون سیاهی از رگامن بر ر
بر ختت خود، تن من، چه  یب کس افتاده

و متام شده ام!
من مرده ام!

اما هنوز حیت جنازه ام به او اندیشه می کند
کنون جنازه ام تلخ، به یک تلخی می اندیشد! ا

حیت پس از مرگم...
ن، چقدرها یب رمحانه باز آن ز

کوچک من،  حیت یک مرتبه، به صدا زدن نام 
منی اندیشد!

آی عشق!
چهره ی ارغواین ات

گم شد! چه یب رمحانه 
چه تلخ، دنیا متام شد!
که چقدرها تلخ... و آه 

من، یب ارغوان، متام شدم!

سیاوش مهرادمنش
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یب از آهنگ با ضر
کفیش به پا

یب کستری شهر غر در میان شر و شور بهیوده ی این خا
پاشنه هایت را بکوب بر سر این زمنی سیاه

برقص
کن  واز  د ر آغوش خیالت، چبرخ و پر

وزها  شاید این ر
ک  تن این زمنی پوشیده از خا

تانگوی تو را
در آغوش آرام خیالت 

کم داشته باشد

آوش مهرگان
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درد 
ن آمده بود از زاییدن ز

شب 
از بسنت چشمان مرد 

گوش هایش  و از بسنت 
جهان سکوت می کند

به راه می افتد 
وی پل  بر ر

وی شهر  بر ر
وی شب  بر ر

نگاهش به  سایه اش می افتد 
به این نگاتیو سوخته 

و فکر می کند
که دستان خایل اش را باال آورده  کیس 

دعا منی کند 
تسلمی شده است 

شهر از دور، جنگیل است 
که شب ها سیگار می کشد 

وزها  و ر
یر مه  در ز

سرفه می کند
سرفه می کند 
سرفه می کند 

با سرفه ها به بیمارستان برگشت 

کرد  سرش را بلند 
در چشمان پزشک 

کودکی 
ته مانده ی زندگی را 

از جنازه ی مادرش می مکید

حسنی میرامحدی
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»سنتور«

صدای درد به هم می خوَرد
به سوی پنجره می آمی

برای لّکه ی عینک، دو تّکه ابر بس است

زبان درست منی چرخد
خیت وگرنه نام تو یک شهر را به هم می ر

وکیده وح چر عالج ر
دو قطعه موسییق است
که چشم های تو بنوازد

صدا، صدای خویش نیست
جهان دچار ترافیک خشم و خون شده است

مرا رها نکن اینجا

دو تّکه ابر بیاور
ک خورده برای حنجره ی چا

گرفته برای عینِک پایان 

زبان شعر به یک رقص تازه حمتاج است
به دست های تو یعین

وی پنجره ی شهر ضرب می گیرند که ر
کوچه ی ما این است قرار 

که یب قرارتر از یال اسب ها باشد
که خون به رگ باد می وزد دمی 

یزِی مرا یز به هم ر به هم نر
که باران به چتر باج دهد قرار نیست 

که بوسه می طلبد یت  قرار نیست سکو
یزد و ر به نفع وسوسه ی پیرهن فر

صدای تیر
جواِب پنجره نیست

کفش قرمز و 
کوچه بیشتر از انفجار می آید به 

دوباره پلک بزن
کند زبامن را گره وا  که عطر ماه، 

کوچک که آن دو ماهی 
گواه خامته ی زخم های من باشند

که از شنیدِن تو
وحم اتو شود ر

دوباره پلک بزن!

سید عیل میرافضیل
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دهان دور تنت یخ بزند
فکری بگردد، بشکند

که برقش رفته باشد قوه ای 
اجرا از قد سکون پاینی بیفتد

که مبامن بپاشم
پریش از ارتفاع خود

که له شده بایش افراطی

این ثانیه ها صبور نیستند
اعصابشان متدید منی شود

وی زمنی، ول که شل بیفمت ر
کند از طول کمم  که عرضش مدام 

اینجا ختنه می شود زبان
ببنی تمن... تمن

ور عبور می کین از تمن یب مر

ک سپرده اند - ورم را به خا - مر

زایی سهیال میر
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 گلوی تو باشم
 امساعیلت
 قرباین ات

خیته شود مهه سال  خومن پیش چشم تو ر
 دست و پا بزمن
 بزمن پا بر زمنی

 هبانه بگیرم
کرده است شوم که آغوش تو را طلب   کودکی 

گم  مادرم شده ای به وقت 
 دور، در ازدحام چادرها، خلخال ها، النگوها

یبه بود اما کشیدم غر که   هر چادری 
می

ُ
 گ

 گور دسته مجعی مین به تهنایی
م

ُ
گ  بوی تو 

گلوم بزند  وی   بوت ر
گلو وی   بوت خنجر است ر

گلو چه می کند  و منی داین خنجر با 
 منی داین

وی باد بایسمت  وبه ر  ر
که ندارم تکان خبورد در باد  َمردم، چادری 

 با چشِم بسته نفس بکشم
 امساعیلم

 دست و پا بزمن

 با دسِت بسته، دست وپا بزمن
 با دسِت بسته دست وپا زدن منی داین

گوشم باد شده بایش بگویی: »دوستت دارم ای  بیخ 
 قرباین!«

 این قرباین ممن
 این دوست داشته شده با دشنه در مسیر نفس هاش

خیته با حباب هاش  یا این خوِن ر
خیته ام  من خوِن ر

خیته منی داین  تو خوِن ر

 عیِد مردگامن من
 در عزاِی تو عیدم

گر   هرگز منرده بودم ا
کفش داماد منی کشیدند...  خوِن مرا به 

ک شهرام میرشکا
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من دورها را دوست دارم
کشیده ی خودم را نگاه می کمن سایه ی 

یب مقدمه
رنگ دلزدگی می گیرم

هرگز چاپ منی شوم
یف در یک منایش نامه ی  کم حر یگِر  چون به نظر، باز

دم دسیت ام
یل هزارتکه یک پارچه ام، و

با سکوت، واژه های اطرافم را اندازه می گیرم
گسسته با جلد نرم نیست »من« یک هم آغوش 

یافیت نیستند خاطرامت باز
یافت نکردم تا نسخه نسخه، و یارانه ای در

خودم را در دست ها بپیچم
من یک تن نیسمت

یاد هستند! آدم ها ز
اما از پوشاندن متام خیابان های دنیا خسته نشدند

گذِر سایه شان به حاشیه ی دنیا  آدم ها می ترسند 
بیفتد

گردش زمنی دوری بزنند مبادا خالف جهت 
یق ندارد برای من اما فر

گزنه ها به هر دیوار و پرچیین می خواهند بپیچند!
من آماسیده ی ذرات نورم

کاشته تا  یکی از ساعت های آفتایِب موزه ی زمان مرا 
کمن... راه خودم را پیدا 

و این
گر ننویسمش! شعر است، حیت ا

دالرام میرمشیس
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 »سایه«

 سایه ای را می پامی
کالبد زندگی ام می دمد  که مرگ را در 

 امید من به فوت آخر است
یزد کمال نیاز دور می ر  سایه اما، خورشید را در 

 دوری از خورشید سایه ها را می ِکشد
کشیده تر می شود  سایه 

 و سپس...
 می ُکشد

یسنِت مرگی طویل  من در عنِی ز
 می میرم

 »چشم ها پنجره ای ست به الهوت«

 ]به عزلت افتاده و رقت بار[
ود وحی مطر  ر

وای فرسخ ها دیوار  در پِس انز
 جان کاه تر از آه

 ضجه برمی آورد:
 »کجاست آن پنجره ها

کوره راهی بودند  که حیات را 
کرانه ی افق؟«  به 

◾

 آه!
کشتار  از آن بّرنده دنداِن 

 که به هر نگاه 
 هزاران بار

 نستوه تر از ستوه
ود می آوری رفای استخوان هامی فر  به ژ

◾

 و چه سرمست می میرم
که تو بایش کشتارگِر دانایی   از 

که:  تو می داین 
 مرگ،

پیل ست برای یگانگی

متنی میرقدری
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کلیسا رفمت  به 
در جوارش شراب نوشیدم

می گویند شراب، خون »عییس مسیح« است
وغ می گویند در

من مسلمان زاده ام
خون »حممد« را نوشیدم

لینا نیب زاده
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وزهای یب داد بود و  ر
شب های یب تو

یب تو تن دادم به تهنایی
یب تو تن دادم به میله میله میله هایی 

که آزادی را راه راه می کنند

یب تو چهار دیوار در من درد می کشند
و می افتند

پشتشان
طاق های آجری، طاق های آجری
طاق های آجری، طاق های آجری

چهار داالن در من است
چهار نفر در من

یکی را می کمن مهزمان چهار تار
وم هربار چهار سو می ر

و برمی گردم
دیوارها را بلند می کمن می گذارم سرجایشان

می کردن دار ما مهیشه چیزی برای پهنان 
کردن مهیشه چیزی برای ما دارد که پهنان  مهان طور 

یکی متام خواهد شد وزی هر چهار تار ر
گر هیچ کدام از ما چهار نفر حیت ا

وزهای با داد و  یکی را متام نکند نرسد به ر تار
شب های با تو

آرش نصرت اللهی
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میاه! پر
به خاطرم بیاور نامه ای بنویسم

گورهای دسته مجعی برای 
گیاه برای استحیای مراوده با 

گرفتمن، برای حّناق 
که به غم آلوده ام چنان

کافکا برای ماالرمه، هولدرلنی، سالن، 
که رستگار شدم بنویسم، من از حنجره ی تو بود 

یده ی تو گلوی بر که من از 
گرفمت وضوی مادران را 

تا پس از مرگ،
دوباره منیرند

بنویسم با آب باران شستمت درخِت دوپا، عصای 
آمسان

که ندارد یاری بنویسم خبر از عیش ندارد 
وِد دلبر، خون می چکد مدام بنویسم از ران های مطر

که به حمت الزم بود در دهاِن شاه طوطیاِن سخن گو، 
نامه بگذارم

ینش جیرجیرک، به تعویق نیفتد  آفر
ً
الزم بود حتما

وقیت سکوت دست بر دهانت می ُبرد
و ِمه، نظاره ات بود

الزم بود زماین برای ارتداد اسب ها،
توبه ی میش ها

وز موعود در التفات بر دست ها پینه بود و ر

که تب بنویسم نکند 
مرضیه را تا صبح بُکشد؟

گیس بلنِد یار نشیند کند برف بر جوایِن دو  وردوز 
ُ
یال ا

که دل به درد و غم به قبله نیفتد؟ چه باید می کردم 
گل های مزار را؟ که چنیدم  چه باید 

که شهیِد تعقید نبودم؟ چه باید 
کهنگی کتاب ها به  که ارتکاب  من 

ک بر آلبوم را به باد دادم و فوِج خا
له را می آوردم ین ال باید بوسه ی وحیش تر

گرگ را یا دندان این باران یب امان 
باید لنگر می انداخمت دور فلک را نگه دارم

زان مادر دعا ببندم به دست های لر

میاه، چه باید می نوشمت پر
که خنواین ام؟

نامم را صدا بزن! تا دوباره این بدن را از یاد نبرم
کاش مرگ بودم ترکت می کردم

وم کاش می توانسمت راه بر
شبیه صنوبر،

یک پامی در خاطرات است
یده اند و پای دیگرم را بر

چه بنویسم دل نبندم به موهای متواری ات،
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رگاِن اثیری ات
به پستان های رامت

یه ی نوزاداِن نداشته ات گر به 
آری،

نباید مادر را در باد تهنا می گذاشمت
که شالش را دوست می داشت

که با دست  های  گییس را  یب نوازش نباید رها می کردم 
جذامی بافته بود

نباید مّنت سیگارها را می کشیدم
نباید بوی پیراهنت مرا نابینا می کرد

نباید متامی ات از رنج، بایق ات از حزن
نباید عنی آفتاِب لب بام، مست از خانقاه 

برمی گشتمی
نباید به تدفنِی تنبور شکسته ام می رفمت

که نامم را به سینه زده  نباید می دیدم سنگ مزاری را 
بود

در آینه های زنگ خورده می بینمت
ود و می ر که نامت آرام فر بر سطِح برکه، 

و تو باالی نامه هایت می نوشیت:
»مبیر!«

ک،  زان است و پذیرِش خا مبیر دیگر بار تا مردن ار
سهل

یِن رمحت مبیر، معشوِق قر

ین به شکایاِت ُمسکرات! و نفر
»می منایند و می ربایند«

که رجعیت در آچنه به نام شعر سال ها نوشته ای،  مبیر 
مردمان را خنواهی داشت

»مرا بپوشانید! مرا بپوشانید!«
که معشوقه پرست بودم و

یِخ جماننی را عذایب المی است تار
وَن« ْیَک َو ُهْم الُیْبِصُر

ُ
وَن إل »َتراُهْم َینُظُر

به قطع به ما والیوم خوراندند
که در ساحِت زبان نگنجیدمی

ُکنیه ام« نوشیت: »مبیر شاعر خلقت 
کیس دیگر را بیاورند که جای من  آن قدر مست، 

که خواهی آغوشت را به آغوش  یب،  آن قدر غر
بگیری

که به چشمانت دلداری بدهی آن قدر مستأصل، 
که پیراهین از پوستت بدوزی آن قدر فقیر، 

آن قدر در اعتصاب غذا،
وزه دار تشبیه شوی که به ر

نوشیت: »پیری تواضعت بود یا با بار سنگییِن عمر خم 
شدی؟«

میاه این پاها هنوز دارند قد می کشند پر
گرفته باشد، انگار خانه را آب 
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و این تن،
که ناخواسته خوشبخت شده باشد درخیت 

گلداِر بارداری ات  از این پیکر، بوی پیراهن های 
می آید

که من اندام برهنه ام را یب جان بیامب از این اتفاق، 
کوتاه در قاعدگِی ماه از زفاِف شیب 

که آه
که آه...

وقت از این تکفنی تنگ تر است
گرم به مالطفت یافیت ببوس ا

ندمی من! ای مستحق اندوه چننی چشمی
در این مهه غم، در این مهه رنج

ؤیا از این مهه احالم واهی! خیال من! ای امام ر
این پاها هنوز دارند قد می کشند

که اولنی سوگمان را به یاد دارد شکل درخیت 
پلنگ؟ یباتری یا آهوی در حبایِل یوز بنویس تو ز

به زندگی برگشتمی
به دوباره تا تهنایی

یست بر مکافامتان گر که  آن هنگام مشِع تولدی 
که ادای مادر را درآورد و زائوی ترساین 

یب چهره به زندگی برگشتمی
که من یب دهان خندیده ام

کند، که تا مغِز استخوامنان را عیان  در یپ واژه ای بودمی 
کالمی به اندوه مادر

اما لغیت پیدا نشد
و شکل متام آدمیان،
یدمی نام مرگ را برگز

یت سهیل نصر
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وز هرایس نیست  از امر
کنون گس ا که طعم  ترسم از آینده ای ست 

 در آن جا مانده باشد
که تلخی حالش فردایی 

در پستوهای دست نیافتین خاطره ها
غباراندود نباشد

وز در فردا بمی دارم  از وضوح امر
که هر ثانیه را می توان  آجنا 

 در دیوارهای حفاری  شده ی ذهن دید
وز  بمِی شنیدِن صدای سایِش دقایِق امر

بمِی فراری حمکوم به شکست
 به ثانیه های واپسنی

وز در فردا می ترسم یسنت امر  من از ز
 نظاره می کمن عجز خویش را

هیچ درماین نیست 
کشنت خویش را به متاشا نشسته ام که   در آن حلظه 

یادی، صدامی نیست  هیچ فر
خیته ام که سخن را بر حنجره به دار آو  در آن هنگام 

هیچم پایاین از این احتضار نیست 
کجایی   یا ردی از این نا

گذری از خویشنت باید مرا 
سوفیا نعمت اهلی تا نبیض برخیزد از زندگی
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از ته جیب های خایل مان
سقوط می کنمی

که می شناسمی بر سفره ی یب ناِن متام آدم هایی 
که منی شناسمی و آدم هایی 

میان ترک برداشته گلو
از توّرم بغض

هرشب
 تیر از شقیقه هامیان می گذرد

با سرهای سرخ
می خندمی 
و منی خندمی

می  اشک هامیان را نگه  می دار
تا دردهامیان را بشویمی

زمینمی ین دختران این سر یباتر و هنوز ز
کردن بلدمی  سفر 

ؤیای دیگر ؤیایی به ر از ر
که باشمی باالی چوبه ی دار هم 

می رقصمی
آواز می خوانمی

آن قدر می خوانمی
گنجشک ها  که 

از دهامنان آب خبورند

منیر نوری
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جای پوتنی هایت
وی نفس هامی مانده ر

زده از راه می رسیدی وقیت سر
وی شانه های من و ر

کوله پشیت ات را آویزان می کردی
ید وار گردنبند مر به جای 

خییت گردمن می آو فشنگ به 
و سفره ی شاممان را با یک مشت نارجنک و عکس 

امام
پر می کردی

جای پوتنی هایت
وی نفس هامی مانده ر

وقیت به جای اینکه به سوی من بیایی
کربال و بیت املقدس

مسیر فردایت بود
گوش طفلمان خبواین الیی در  و به جای آنکه ال

از عیل اصغر شهید می گفیت

جای پوتنی هایت
وی نفس هامی مانده ر

وقیت نامه هایت هیچ وقت به مقصد منی رسیدند
ین شن، در سنگر می ساخیت گو و تو فردا را با 

تو
سال هاست با پوتنی به بسترم می آیی

کابوس های شبانه ات و در 
یاد می کین نام های مرده را فر
وی از دیوار سفارت باال می ر

خرمشهر را آزاد می کین
یر تابوت شهیدان را می گیری ز

دستت را در جنگ می دهی
و با دست دیگرت پوتنی به پا می کین

هنوز خواب می بیین
هنوز می خواهی

نام پسرمان را
حسنی فهمیده بگذاری

هنوز باور نکردی
کنده اند زمانت پوتنی هایشان را  مهه ی هم ر

گلوله های جهبه را و 
در مغز مردم شهر خایل می کنند
هنوز فکر می کین »آقا« می آید

و دستت را می گیرد
و هبشت نزدیک است

کربال می تواین به قدس بریس! و از 

وی نفس هامی بردار پا از ر
سال هاست
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با شیار پوتینت
شب را به صبح می رسامن

و می ترسم
»منی«ها

وزی منفجر شوند ر

وانه وحیدمنش پر
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هر بار می بومست
کاسته می شود چیزی از تو 

تو! نقایش من
با ملس هر باره ات

گم می کین نقش دیگرت را 
که می آمدم در راه 

گم شد کمی بیشتر از راه 
که نوشمت و ایهنا را 

کمی بیشتر 
از آینده ام حمو شدم

زه ای است ن هر زندگی ز
که هر ثانیه

سهمی بیشتر فاش می شود
و ما مانند

یده نوجواین شور
هر بار بیشتر

می از خواب های بلوغ فاصله می گیر
معشوق من!

خیمت گر که  زه ها  از چنگ هر
بر تپه های  هیچ

در دشت های معنا
که دیگر نه تویی  باشد نه من جایی 

باری دیگر
برای اولنی بار می بومست

وش وییس سر
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دست باز می کین
بر انکار یک مشت خاطره 

واره ای از یک اشاره انگشت راز
 آغاز می کین

اهتام دو سربازی 
هنگام تعارف یک سیگار

وقیت میانه ی سرما 
اندام بمی و امید را

به پشت و پناه هم می سپارند 

اهبام یب آغازی 
که از ابتدا می آیی  مییل 

دست دراز می کین 
بر اندازه ی هر سایه

یعین مراوده ای با نور نداری
گر باشد و قسمت ا

به نان شب هر سفره نظر داری

تو 
دزد ناموس راحت مردم 

از سر شیب 
و چه می داین 

که چه می داند سوز سرما  
از پت پته ی پیت نمی سوز 

در محاسه ی رعشه ی یک رگ 
و چه می داین 

ییل یک مانتو ز چه می داند باسن بر
ین یک سرنگ از بیضه ی خو

و چه می داین 
از چشم و دل سیری یک سطل آشغال

ق یک دست به انتظار توّر
 

تو انگشت اشاره ی یب وطین 
وی هر آبادی  ز آر

وس هزار حجله ی غیرت کش  عر
یبایی حنس دو سر بسته  ز

ون زده ی هر رنج  وک بیر چر
ای هتران...

احسان هامشی
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 »پنجره ها«

 سرخ پوسیت پیر 
کوه های جنوب   در 

کستری اش می خندد  در انهتای سکوت خا
یکی  صاعقه ای می گذرد در تار

و رفته است! می فر  خنجری در هپلو
 به خانه بازگشمت، زمخم را بسمت 
کردم   و دوباره به پنجره ها فکر 

گشوده بودی! که قبل رفتمن  پنجره هایی 

شیوا هامشی
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کن« گر مردم بیدارم  »ا

کن گر مردم بیدارم  ا
پیش از آنکه به تهنایی خو بگیرم

گل می دهد! که از رطوبت عشق، سنگ هم 
این مهه دلتنگی را 

کجا ببرم؟
کهنه را یب تو تاب منی آورم که حیت این پوست  من 

وم؟ کجا بر
که هنوز از تو دور نشده ام، ترس می دود در جامن من 

کجا مبیری؟ یق می کند  چه فر
ک اندام ها آجنا، در اهندام دردنا

اینجا، در سایه ی یب جان وهم ها
کنانش  ین امید سا که سوگواری یگانه تر بر زمیین 

است
آن که غم می برد انسان است

اینان اما مردگانند
وان شب وح ر که مدهوش در ر

ومن می گذرند پابرهنه از در
وحم را و ر

گرسنه  ی خود دیده باشند که به نگاه  چنان برکیت 
به شهوت سیاه چاله ای می بلعند

که نوشیده اند تا به مین آن شعور سفید جاودانه ای 
دری به هسیت دوباره بگشایند

می بیین؟
حیت مرده ها هم مردن را تاب منی آورند

و برده کار نابودی ام فر مرگ نامرد دست در 
سردم است

خیته اید وی من ر که به ر کی  با این مهه خا
می شنوی؟

جهان را در برگرفته است صدای به هم خوردن 
دندان هامی

زنده به چشم منی آمی
کن گر مرده ام بیدارم  ا

گل می دهد! که از رطوبت عشق، سنگ هم 
چه وحشیت ست

که خیره می ماند در اجنماد حلظه هایی 
انساین در انساین دیگر

انگار چشم ها به یاد می آورند یکدیگر را
من خدا را خواب دیدم َمرُدم

یر آمساِن  بلند، تهنا بود که قلمب ز حلظه ای 
گر دسمت را می گرفت  ا

مهه چیز متام بود...
که آدمی بار دیگر از جایگاه بلند آمساین اش  اما چنان 

و افتاده باشد فر
و افتادم از خواب فر

که انگار می داند کودکی  چنان 
در رفنت دیگر بازگشیت نیست

و!« یاد زدم: »نه… نر تهنا فر
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امشب هرچه باران ببارد برای من است
زندگی می میرد

که رنج ها حمکم تر از استخوان هایند آجنا 
که ببیین تو اما نیسیت 

کشیده ام مادر چقدر رنج 
من زندگی ام
کثیف و الغر

ؤیایی ؤیایی به ر از ر
گرسنه و بهیوده ی من وزهای  آه ر

دل بیچاره ام!
ون سینه ی من  که در باید خوشبخت تر از آن بایش 

مباین
اما در چشم یب  تفاوت سرنوشتت

چه غم انگیز است
اجتماع تنگ دستان و اوباش

امشب هر چه باران ببارد برای من است

 زندگی را از شانه هایش به دّره انداختند
کوره راه رنج و امید در 

یزد و قاطر پیر به سوی خانه می گر
کند تا شرمسار ترمان 

کوتاه است راه امیان! که چه 
اینجا

گلوله ها هیچ چیز منی تواند جز دندان 
سینه را تا عمق رنج ها بشکافد

گلوله پیداست، سوراخ 
به او

کا سابیر ها
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وا نباید بگذارم انز
یزد کوچه بر اثاثیه ام را به 

باید خانه ای
کمن، یک تهنایی ات دست و پا  در وسعت بار

گلیمی حیت به اندازه ی 
گوشم، باید آهسته در 

کین گوشزد  کردن پاهامی را  انهتای دراز 
باید وقیت خانه نیسیت،
وشن بگذارم چراغی ر

باید وقیت نیسمت،
کلید را

یل بگذاری یر مشعداین او ز
◾

باید سرم را بگذارم و خبوامب
احساس می کمن

وزها، این ر
بیش از حد جماز
به تو فکر می کمن

کاظم یارامحدی
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کوچک پل های 
رگ ودخانه های بز بر ر

دیوارهای بلند
زهای جغرافیا  در مر

که به تو خمت منی شد و راه هایی 
ریس در ایست باز

ما
هرگز منی رسمی

که پل ها را شکستمی و چرا 
کردمی دیوار را پرستش 

جمتیب یاوری
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می چقدر بودنت خوب است آمدم بگو
مچدانت دهانش را بست

کرد پاهایش را جفت 
که به دستانت می رسید و با دسیت 

ون رفت از در بیر

...
مچدان 

خاطرامتان را قورت داده بود
وگرنه 

تو برمی گشیت

اهلام یزدی ها
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یدمی ما دهامنان را با سکوت بر
نامفان در خیابان چندم شهر افتاد

وغ را مزمزه می کرد لب هامان در
پاها انتظار را…

گلوله و 
حرف خنستنی عشق بود

که از سینه ات مصادره می شد آن گاه 
و مهه ی مصدرها به چشمان تو خمت

یاد  خواسنِت دوست داشنِت ز
تا توانسنِت دوست داشنِت مضاعف

تتابع اضافایت بود
ود یبایی چشمانت می افز که بر ز

تفنگ آب پاش یخ بسته بود 
و حیاط از هر پرنده ای خایل بود

ین معشوقه ی شهر بودی تو یب شک یب لب تر
وقیت  برف تا زانوهامیان می رسید

ین آدمی  یف تر  بر
که دکمه ی پیراهمن 

جای چشمانت نشسته بود
لبانت  را عاری از اندوه

و خایل از لبخند
وب دوخته بودم به غر

گذشته بودمی ما از سطح عامیانه زبان 
و سکوت از جتّرد واژه ها آب تر می شد

 هرچه هبار نزدیک تر
از هم دور می شدمی

می شد نام دیگرمان را جدایی بناممی
وی شانه هایت نشسته بود که ر گنجشکی 

دیگر به سرانگشت پاهایت رسیده بود
و متامی »بود«های این شعر به پایان...

حسنی یلوجه
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 »فوران«

 شبیه افت و خیز موج
 بر صخره بود

 تشنج آن درخت ناُمراد
 که از آتشکده ی سینه اش

کرد  دردهای عظمی فوران 
 درد دود شد

 دود...
ن غمگنی  این رنگ ز

 بر بوم هوا 
کدر زد  رنگی 

 آن گاه 
 شیون های جگرخراش

کرده، یزش   از شاخه ها ر
ک افتادند  بر خا

یشه ها  و ر
زمندگان زمخی  چنان ر

ک غلت خوردند  در خا
 غلت،

 شبیه افت و خیز موج 
 بر صخره بود

 درد،
 این چاقوی ُبرنده

وهای سبزم را ز  که آر
کرد  تّکه پاره 

 تا هر تّکه 
 خود را بارها

کرده  بلند 
کویر داغ سینه ام  بر 

 کوبیده باشد
وی دیگری ندارم  ز  من آر

ویی... ز  هیچ آر
که بنگری  و خوب 

 می بیین
 به جای آب

وهای تّکه پاره ام ز  از البه الی آر
دارد خون فوران می کند

معصومه یوسیف
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ىت« ِژ صور »ر

نگاه منو بادها می برن
یل حنجره یادشه صدامو و

تگرگا منو مثل تو می شکنن
ور منو پنجره یادشه غر

مهه حرفاتو وقت عاشق شدن
و به آمسون، یادمه نگاهت ر
»دوست دارم و تا ابد پیشمت

کنارم مبون« یادمه مهیشه 

گذشت و نبود ون  چقد باد و بار
وى شونه هام دیگه دستاى تو ر

کن ببنی شکل تهنایی ام  نگا 
کن ببنی عنی دیوونه هام نگا 

که آماده ى عشق باش می گفیت  
االن از مهیشه مهیا ترم

کین تو می خواسیت تهناییمو پر 
یل حاال از قبل تهنا ترم و

هنوز توى این هدفون لعنیت
دارم با صدات زندگی می کمن
وى مهه چی نبند چشاتو به ر
هنوز با نگات زندگی می کمن

یا بشم بزن شونه موجاتو، در
تنفس بده شاید احیا بشم

و لمب ژ صورتیتو بکش ر ر
یبا بشم می خوام حلظه ى مرگ ز

آرش احترامی
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زمیمن امسم امیره، یب سر
کن هنوز توو مّحوم فیمن فک 

هم افتخاِر دارالفنومن
هم انزجاِر دارااِلویمن

وی پیشونمی یه حرف یب ربط ر
یه ماِر زنده توو آستیمن

از مال دنیا چیزی ندارم 
و هم چبیمن تا پیش چشمات ر

اصاًل هنوزم مثل قدمیا
ؤیای نونه توو هفت سیمن ر

از سّن و سامل  چیزی نپرسنی
وی زمیمن! من چند قرنه ر

گفته فکِر تغییر دنیام؟! کی 
وم بشیمن! وقیت می تومن آر

دیگه منی خوام چیزی عوض شه!
ین، تا من مهیمن تا تو مهو

تو فک می کردی انسامن اما 
یمن افتاده اصلم از پشت ز

یزم! من از حیاِت وحشم عز
نه اهل دنیام، نه اهل دیمن

ؤیای مردم توو دفترم بود  ر
حاال یه خواِب مضحک می بیمن

دیوار حاشا خییل بلنده!
»آقا اجازه! می شه بشیمن؟«

امیر ارجیین
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یب اختیار توی مهنی دهلیز
ین نزدیک حرف فاصله می مو

و مهراه اشک هات خبرها ر
ین وزنامه باطله می خو از ر

که منی گیرن ین  یاد می ز فر
وازهای قاصدکو توو مشت پر

کشت و و  کهنه تو ر اخبارهای 
و می کشت اخبارهای تازه تو ر

که توو مسابقه، با خنده وقیت 
هی می زنن به یاِر خودی الیی

به عشق تا مهیشه دلت خوش بود
توی پناهگاه مقوایی

هی طعنه خوردی از تِن آدم ها
از هر طرف از این مهه مأیویس

یه ها نداشته تأثیری  گر که 
ود، توو دِل اقیانویس  یه ر

که از هنایت شب می گی وقیت 
وی شعله ی فانوسن  دنباله ر

کمک خبوای از این سنگا وقیت 
توی شتاِب دنده ی معکوسن

ؤیاهات موندی و خّط ترمز ر
ک شده دیگه  یه، پا گر با موِج 

ین از فردا که داد می ز وقیت 
که خوابه و هذیون می گه می گن 

استادیوم یه دست شد از آیب
استادیوم یه دست شد از قرمز
ؤیات  قامی شدمی پشت تو و ر

که »بگو هرگز!« ین  یاد می ز فر

که »بگو هرگز!« ین  یاد می ز فر
گرفته بود شبو سرما وقیت 

ین وزنامه باطله، می خو توو ر
ینه ای از فردا و توو قر وز دیر

پور عباس اصغر
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یر خوابامه  گودال ز یه 
منو می کشه توو زندونش
که مرگو می بینه  یه آهوام 

یر دندونش  تنشو حس می کنه ز

که خییل تهناست و  من یه مرَدم 
تو تله ی خیانت دوسته 

با تتوی خط خطی شده ای
و پوسته  که هنوِز هنوز ر

من یه دونده ی ماراتن 
که خّط پایانش درست ته دّره س

وقیت به ُبرد داره فک می کنه 
فاصله ش تا سقوط یه ذّره س 

من درخمت آخرای بارداری 
وقیت مشتاق حلظه ی خبره 

اما بعد سونو مرگشو می خواد 
که توو رمحش فقط یه چبه تبره 

و درد می کشم و آخرش البد تو ر
گذشته ی فسیل می پوسم توو 

جیی تر از یه سکته ی قلیب یا تدر
غذای مهیشه ی اعتیاد دیومث

که باز  شبیه یه آدم یب اراده 
هر جا شکل سیخو می بینه 

با مهه اطالعش از بدیاش
باز پای پیک نیک می شینه

و دست می خورم از دوست تلخه ر
تلخه خنجر می خورم از پشت 

کابوسن ؤیاها شبیه  مهه ر
کشت  و  هبتره بعیض خواب ها ر

راضیه آقاجری
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کردمی وزا توی خواب و شبا خطر  ر
کردمی چیزی نفهمیدمی هر جا سفر 

و الی پتو هامون ین ر بغضای خو
کردمی خوردمی و با هق هق، هی یب اثر 

ؤیاها، نسیل پر از ماشه درگیر ر
کردمی و با قهوه سر  سخیِت دنیا ر

یه خندیدمی گر یت، از  و با بغض بار
کردمی چیزی نبود اما وقیت مثر 

دیدمی و خندیدمی با این خیانت ها
کردمی و ما یب پدر  نسالی بعدی ر

گفتمی با شعری این غولو می بندمی
کردمی و خر  گاوا ر با این شعارامون 

ما ُجم خنوردمی از جامون و یب تردید
کردمی این بار سنگینو بار هنر 

کرد این قرن خاموشو باید متومش 
که برگردمی ای چبه میمونا! باید 

کبری عمار ا
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»تهنایی«

یزم کن عز کاری  یه  گر در ازدحام 
و شه یر و ر ک آلوده از نو ز این فصل خا

که من باشم به خون خواهی یک عشق مردی 
وشه! داره متام بوسه هاشو می فر

که منی گیره، شکسته از انتقامی 
از زندگی بس که منی میره، مخیده

که دفنه پشت لبخند یاد خاموشه  فر
کشیده گام های سخت، ُنت های  در 

کرده با درد شب های تهناییشو قسمت 
ن کمی ز کمی ودکا،  کرده با  پیمونه 

که نیسیت مثل مّهیشه، مهنی وقت با تو 
ون کن که پاچنه توی ز با نامه های تو 

یب تو تسال می ده شب هاشو به یک شعر
ین از اشتراوس، دانوب آیب یک مسفو

کجایی وقیت منی دونه مهنی حاال 
کدوم آغوش نامعصوم، خوایب پیش 

کن با تو هسمت توو چشم های من نگاه 
یایی منی شم مهپای مرداب تو در

چشمای تو حرمت نداره، دوره گرده
ن های هرجایی منی شم من عاشق ز

سعید امیراصالین
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تو از دور، از قاب این پنجره 
تو از انهتای شب و خاطره 

تو از بغِض خوابیده توو حنجره 
ین  داری توو خیابون قدم می ز

من اینجا توو زندوِن درد خودم 
من اینجا با دستای سرد خودم

واین شدم  ر
ً
که رفیت رمسا تو 

ین و به هم می ز تو اعصاِب شهر

شهِر من، شهِر خایل از احساس 
شهر درگیِر دزدی و وسواس 

و این نقطه ی خاص با توقف ر
و گرفته هوا ر کش  ک پا خا

ما دوتا جوجه ی رنگی رنگی
ینه سنگی  عشق، از عهد پار

کلنگی!  ما دوتا خونه های 
و  کرده ما ر و  یر و ر ر ز بولدوز

وز و شب، پشِت هم، دور از هم  ر
کم کم  کارد توو سینه  جا شده 
حیت به مرگ، ِسر می شه آدم 
حیف هیچ موقع آدم نبودی! 

ین شب، شِب رفتنت بود  بدتر
یت توو تنت بود  مانتوی صور

شادِی خونه با بودنت بود
گفیت شادم نبودی! رفیت و 

یب تو پیچیدم از پیِچ جاده 
دسِت خایل و پای پیاده

یب تو این آدِم یب اراده
راه میفته شبا توو خیابون 

و تِن آدما صورت تو ر
ژست مردم مث حالت تو
داری عشقم هنوز عادتتو

دیدمت پشِت مششاد با اون...

امحدرضا امیین



/538/

سر می زمن به شب، دنیا عوض شده
ؤیا عوض شده معنای واژه ی ر

یر، باید بری فقط وم و سر به ز آر
یر خط کاری نداشته باش به فقر ز

یه ی مدام، به جنگ نامتوم گر به 
به اون مترسِک باالی پشت بوم

وسکا، به توسری، به خون! به این عر
به مرگ چبه ها توو ساحل جنون

سلیف بگیر و باز به زندگی خبند!
گوسفند! و مثل یه  دنبال ُمد بر

کن فالوئراتو باز سرگرم خنده 
کن گرگو برنده  اخبار بد نگو، 

یت با پول من هنوز فکر جتار
جتارت امت یا مبب ساعیت

ک وحتو به آیه های پا وش ر بفر
ک وی خا ببند چشمتو به خون ر

کبود و صورت  ببند چشمتو ر
که اصاًل حساب نبود! و هرکی مثل ما  ر

ون و بگذر یب درد و دغدغه عمرت ر
راسیت چقد شده قیمت جومنون؟

سلیف بگیر و باز به زندگی خبند!
گوسفند! و مثل یه  دنبال ُمد بر

کن فالوئراتو باز سرگرم خنده 
کن گرگو برنده  اخبار بد نگو، 

یت با پول من هنوز فکر جتار
جتارت امت یا مبب ساعیت

ک وحتو به آیه های پا وش ر بفر
ک وی خا ببند چشمتو به خون ر

کلیک یق منی کنه شلیک یا  فر
گود باش با ژست های شیک ون  بیر

یب رنگ و یب صدا، حّد وسط مبون
رد و از میون خون خبون اخبار ز

سلیف بگیر و باز…

شادی امیین
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شب موهای بلندت
قّد  صدتا شب یلداست

قرص ماه صورت تو
هبتر از ماِه توو شب هاست

یاچه ی موهات موج در
یبایی دنیاست اوج ز
ومه و صافه وقیت آر

آمسون، حمِو متاشاست

و شونه ت یز ر موهاتو نر
یزه که دمل ُهّری می ر

وقیت این مهه قشنگی
نگو چشمای تو هیزه!

رقِص موهای تو توو باد
حال خوب شاعرانه ست

یمت تند شال آبیت ر
ضربان این ترانه ست

ین موهات تو و هارمو
با نگاه یب قرارت

کشنده من و این هبت 
تو و چشمای مخارت

و شونه ت یز ر موهاتو نر
یزه که دمل ُهّری می ر

وقیت این مهه قشنگی
نگو چشمای تو هیزه

یار آوا شهر
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کجا با نگاِهت نشست خیامل 
یر پلکاى تو نو شدم که من ز

ونه ى خنده هات توو مهتاِب وار
هم آغوش شعر و پیانو شدم

و می شه توو آمسونا نوشت تو ر
که حالش بده ین  و رنگنی کمو ر

که از مقصد موج موهاى تو
تا عمق نفس هاى من پل زده

سفر می کمن تا خیال تو و
از این حلظه ها پامو پس می کشم

کنارت به هرچی خبوام می رسم
و یب هبانه نفس می کشم تو ر

کوچه ى سایه هام من آواره ی 
یشمی تو مهسایه ى ماه و ابر

کنار تو قد می کشم توو فکرم 
که تو پیشمی خوشم با خیامل 

کنارم مبون تا دمل نشکنه
که وقیت نبایش ترک می خورم

ؤیاتو سر می کشم یه ر گر که با 
از هرچی به غیر از تو دل می ُبرم 

یه حیّس به من می گه تو پیشمی
که حامل خوشه وقت  چه حاال، چه هر

مهنی خلوت عاشقونه س فقط
که  دلتنگیای منو می ُکشه

کوچه ى سایه هام من آواره ی 
یشمی تو مهسایه ى ماه و ابر

کنار تو قد می کشم توو فکرم 
که تو پیشمی خوشم با خیامل 

سینا ایزدبنی
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یف بزن     دل دل نکن، حر
گفتگو  یف بزن یب   حر

 یب زمزمه، یب مههمه    
یف بزن یب های وهو   حر

  
یف بزن      یب دغدغه حر

ود، دل دل مکن   شب می ر
 این حلظه ها را یب تپش   
کف مده، باطل مکن  از 

  
کن لب از لب نازننی     وا 

یف بزن   چیزی بگو، حر
 چرخی بزن با شعر شب   
 چیزی بگو از من به من 

   
کن لب از لب نازنیمن  وا 
کیس جز ما منانده   وقیت 

 شب مانده و شعر و من و تو 
 چیزی به صبح اما منانده 

  
گر     کن ا وانه پوشم   پر

یاین ام   آیینه ی عر
گر     یا بنوشامن ا  در

 صحرای سرگرداین ام 

کن در شب مرا     یاد   فر
کند   شاید شب آغازم 

کین     شاید لب از لب وا 
کند   شب قصه پردازم 

  
کن مرا یب ماه نو      نو 

گفتنت  گل  کن از   باغم 
که پر وا می کند     وقیت 

وانه ی پیراهنت   پر
  

کن لب از لب نازنیمن   وا 
کیس جز ما منانده   وقیت 

 شب مانده و شعر و من و تو 
چیزی به صبح اما منانده 

اهورا امیان
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کشنت! میو  جلو چشمام، مهباز
کوچه هامون خیسه از خون متوم 

کاغذام موشک می سازم دارم با 
و سقف خونه هاشون که بندازم ر

کی بایق مونده زمخامو ببنده؟
الیی خبونه؟ واسه م تا خواب، ال

منی خوام صحنه ی غمگنی اشکام
کابوسای این خونه مبونه توو 

گوشم می کوبه صدای مببه توو 
وز سیاهم که تن زمخِی یک ر

چرا هیچ کس به یاد من نیفتاد؟
که یب پناه و یب گناهم! مین 

واسه یک حلظه هم شد، جای من باش
پر از وحشت میون آتیش و دود

ین، کفش خو گه این  چی می کردی ا
کفش چبه ی خودت بود؟ می دیدی 

منو باید از این بغض پر از درد
باید از قلبای داغون بپریس

ونیه چشمام که بار منو وقیت 
سارا بالوباید از رّدپای خون بپریس!
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گوشه ی عینک نگامون می کنه وزا از  این ر
کمتر صدامون می کنه ومه  و  بیشتر آر

یزه به هم از صدای خنده هام، خوابش منی ر
یزه به هم دیگه با حرفام، اعصابش منی ر

پیِش چشمش هیچ چیزی جز در  و دیوار نیست
و سرش آوار نیست توو سرش می چرخه هرچی ر

کنترل توو دستشه، اما چشاش بیدار نیست
وزا چشم انتظار ساعت اخبار نیست... این ر

کیه که خواسته، شا ین  وزا بدجور از او این ر
کوتاهی نکرد وزا، یک حلظه  اون  که واسه این ر

توی این سرمای سنگنی بابت چل ساِل پیش
هیشکی از ما قّد بابا، معذرت خواهی نکرد!

کویره توو خودش ونیه، اما  ظاهرش بار
که یک عمره اسیره توو خودش و آزادی  سر
وم می ره توو خودش و می کشه آر پرده ها ر

وزایی مبیره توو خودش... که یه ر وشه  ز آر

گلخونه ُپر از پژمردنمی می گه: »اینجا ما یه 
دورمون دیواره و توو نوبِت خط خوردنمی«

ونه نیست می گه: »اون که ساختیمش، شکِل این ویر
کنه اینجا سفارت خونه نیست!« یک نفر ثابت 

کیه که خواسته، شا ین  وزا بدجور از او این ر
کوتاهی نکرد وزا یک حلظه  اون که واسه این ر

توی این سرمای سنگنی بابِت چل ساِل پیش
هیشکی از ما قّد بابا، معذرت خواهی نکرد!

احسان بایگی
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هجوم درده از دیوار و در، حامل خراب انگار 
کرده منو اندوه و غم توو رختخواب انگار  بغل 

وع می شه  تمن قطب مشاله و شب از چشمام شر
و رفته از دیار من نگاه آفتاب انگار

ؤیاهای مدفومن  دوباره مست می خندم به ر
که زنده س با شراب انگار  کور دل مرده  یه بوف 

داره می بوسه چشمامو، نگاهت از توو قاب عکس 
گرفته پیچ  و  تاب انگار توو موج  اشک هام دنیا، 

که یق می شن توو مغزم ، بوی عشق و خون شعارایی 
یه شهر دربه در، هتراِن بعد از انقالب انگار

که بوی نا می ده قلمب  یه انباری، تِه خونه م 
و... یه موش فاضالب انگار جویده خاطرامت ر

ومن، از اون دورا پر از شادی  من از نزدیک ویر
ایمن تقدیره توو این زندگی باشم سراب انگار 

که معیوبه  متام عمر جون  کندم، توو یه سیکیل 
گاو آسیاب انگار متام عمر بودم مثل 

کردم  ومن وجب  ز و با پاهای لر خیابونا ر
ؤیای تو برخوردم، به قعر منجالب انگار به ر

حیانه یب خیال ر
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ما لباِس سیاه هم بودمی
مهه ی سال های دربه دری

مثل دلشوره ی دم رفنت
وزهای یب خبری اول ر

عمر غصه بلنده توو خونه
یخ خونه ی پدری قّد تار

که و«؛ واژه ی عجییب  »آبر
کم بود یا نداشتمی یا یه کم، 
که یومی  کوار ما اسیرای آ

کم بود توش واسه ما هوا یه کم، 
یل خونه ی ما تفنگ داشت و

کم بود توی سفره ش غذا یه کم، 

یخ خنده های ما واسه ی تار
یه که تو خبوای بر قبل از ایین 

ارتباِط تو با غمات مثِل
یه بون مادر حنجره با ز

این درخت بلند توی حیاط
یه دختری با موهای فرفر

یده شده برای شاخه ی بر
اینکه پاییزه یا زمستونه

که یق نداره وقیت  هیچ فر
چیزی از زندگی منی دونه!

که یه عمر یده ای  بر تنه ی سر
ک می مونه یشه هاش توی خا ر

وزش وقیت لبخند تلخ امر
داره لبخند آخرش می شه

که می ره با سایه ی سیاهی 
بعد از این، سایه ی سرش می شه

وز داره می ره و دیگه از امر
ملِک شخیِص شوهرش می شه

که صد قرنه داری می جنگی تو 
وز رفتنته وز، ر که هر ر تو 
تو شبیه ستاره ای هسیت

که لباس سیاه شب، تنته
داری می خندی و هنوز جای

گردنته و  بوسه های تبر، ر

و با تبر اوجنا شاید درختا ر
از دل آمسون منی گیرن

کشنت هر برگ شاید اوجنا با 
آدما باز جون منی گیرن

یشون این درختا زمان پیر
پوکی استخون منی گیرن
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وز برگشیت خواب دیدم یه ر
دستای مادرت جوون شده بود

واسه مردای خونه، موهای
فرفرِی تو، سایه بون شده بود

یل جای میوه از درختا و
ون شده بود ماهِی مرده آویز

از مهون شب هنوز یب وقفه
ن ابرای شهر سخت می بار

کردمی و دیدمی درای چشم وا 
ن مهه ی خونه، شکل دیوار

و می جنگمی و ما واسه آبر
ن... که ندار مهه واسه چیزایی 

تو می خواسیت هوای تازه بدی
چشمای خیِس ابرا آیب شه
غیر آغوش امن تو، هر شب

کی شه؟! مهدم بغض های من 
که چادرت واسه م کن  بغلم 

یه، لباِس مشکی شه گر وقت 

زمنی توی اون شبیه یه سر
یزاشه دنیای جنگی عز

چشمای خیسش اما هر حلظه
یزاشه به دِل سنگی عز

که بغِض حلظه ی مرگش کیس 
یزاشه واسه دلتنگی عز

دستای تو یه جای امنه واسه
خستگی و هبونه های من

و سر من و خونه برف شو، ر
وی شونه های من آب شو، ر
تو یه لبخندی بعِد رد شدِن

گونه های من وی  باد از ر

کشتنت، اما جای یک عمر 
وز آخر و می بومست یه ر تو ر

وبای ساحل بوشهر از غر
تا شبای بلند بابلسر

واقای حافظیه یا توو ر
وی آوارهای پلدختر ر

کستر توی هتراِن دود و خا
وز آخر... و می بومست یه ر تو ر

سیاوش پارسامنش
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یایِی خسته  یه پری در
 شاهزاده شو نبوسیده
 یه پرِی پیر تبعیدی

گودال آب پوسیده  توی 

وم   ین لبک نداره تا آر
گوشات یزه توو   دلشو بر

 سهمش آیه های اندوهه
 اآلیات...

ُ
ل  وکذلک ُنَفّصِ

کرده و   دست خونیشو فر
 توی فرج پاره ی نازاش
و جا داده   ختم ماهیا ر

گود انگشتاش ورکی توو   ز

وز و شب منی گذره واسه ش   ر
کش آوردن  حلظه های غم، 

یکی   تنشو توو قعر تار
 وزغا جویدن و خوردن

کوچیکش   قلب ساده لوح 
 توی قصر قصه حمبوسه

 شبا با بوسه ای می مرد، حاال
 جون می ده توو حسرت بوسه

یاست که دور از در  یه پری 
 شاهزاده شو منی بوسه

گنداب که وسط   یه پری 
 زنده زنده داره می پوسه

وین زانه پر فر
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که به پات وایستاد و  من مهومن 
دید دیگه برمنی گردی، رفت 
گفته غمت مّسه برام  دکترم 

کردی رفت!  منو مسموم غمت 

که هیچکی جز خدا نداشت  ین  مهو
یل اّدعا نداشت  عاشقت بود و
وت بودم و حرفام توو دمل  وبه ر ر

یل خب صدا نداشت! تصویرم بود، و

ورگوی خوشگل یب انصاف! ز
بنی ما یه دّره بود، نه یه شکاف 

کردی  که رفیت هبم پشت  حاال 
انقدر پشت سرم حرف نباف!

 
ساعت قرصامو یادم می ره 
یه  بعیض قرصا واسه یادآور

یه  ماه توی آمسون بستر
یه  کستر آمسون قرمز و خا

که چی؟ که تو برگشیت،  گیرم  حاال 
هیچ چیزی دوا واسه دردم نیست 

مادرم پتو برام آورده 
دارم آتیش می گیرم، سردم نیست!

ورگوی خوشگل یب انصاف! ز
بنی ما یه ّدره بود، نه یه شکاف 

کردی  که رفیت هبم پشت  حاال 
انقدر پشت سرم حرف نباف!

امیر پیرهنان
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کار و اجاره خونه ش بود فکِر 
یه ی دوتا چبه ش فکِر شهر

گه نره بازار فکِر اینکه ا
تا ته برج رفته توو پاچه ش!

فکر رقصیدِن مسا با مرگ
فکر خیچاِل خایل و مهمون

فکر اینکه دوباره برگرده
کنه سر میدون ویش  دست فر

وزش شبیه شب، غمگنی حال و ر
غصه هاشم یکی یکی توو صف

توی مغزش یه شهر، دف می زد
دف ددف دف ددف ددف دف دف

کمونش رفت ین تیرم از  آخر
پشت هم طاقت و امونش رفت

چبه  هاشو به مهسرش داد و 
چشم هاشو نبسته جونش رفت
بارشو بست بلکه راحت شه...

حالش از زندگی به هم خورد و
امسش از زندگی قلم خورد و

گفته بود انتقام می گیره
وز سم خورد و آخرش هم یه ر

بارشو بست بلکه راحت شه...

ید از زمنی و زمونه می بار
و دنیاش اتفاقای تلخ ر

که باز شکست یل  مرِد نقش او
ؤیاش توو سکانسای آخِر ر

دستشو تا عصای چوبیش برد 
که نا نداشت ایستاد وی پایی  ر

ون تا اومد از خودش بره بیر
وی زمنی افتاد کرد و ر ضعف 

ناامید از خودش به غم برگشت
یا خورد تشنه بود و از آب در

ین اتفاق هم افتاد بدتر
کبیر تیپا خورد از صغیر و 
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کمونش رفت ین تیرم از  آخر
پشت هم طاقت و امونش رفت

چبه  هاشو به مهسرش داد و 
چشم هاشو نبسته جونش رفت
بارشو بست بلکه راحت شه...

حالش از زندگی به هم خورد و
امسش از زندگی قلم خورد و

گفته بود انتقام می گیره
وز سم خورد و آخرش هم یه ر
بارشو بست بلکه راحت شه

سامی حتصیلداری
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/552/

َورقای دفتر من
وی زمینن مهه شون ر
گفمت که  مهه شعرایی 

گوشه نشینن  مث من 

قلمم افتاده اینجا
وغه  طرح لبخندم در

تهنا مهدم دل من
وغه وزا شعر فر این ر

کاغذ و َتن زمخی  ر
کستر سیگار مونده خا
بوی عود پیچیده توی

گرم و تبدار این اتاِق 

وی میز، تصویر سهراب ر
که دست خنورده  قهوه ای 

مهه دنیای من اینه
وح نیمه ُمرده با یه ر

وم چشمامو می بندم آر
و یادم بیارم  تا تو ر

که از تو اما می بیمن 
حیت خاطره ندارم 

اشکامو می مشرم و باز
تکیه می زمن به دیوار 

وم چشمامو می بندم آر
گم می شم توو دود سیگار

باران تفریش
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تقدمی به متام افغانستان

کوچک انسان گرفمت به نام  قلم به دست 
به نام خیس مهاجر، به نام یب وطین ها

کودک، به انفجار به سرباز به انتحار به 
ین افغان، به نام یب بدین ها به ناِم خو

ک چقدر دمشن هم خون و هم قبیله و هم خا
ک چقدر شاعر ُمرده، چقدر شعر خطرنا

ت
ّ
چقدر حسرت و افسوس برای داِغ یه مل

ک وی صورِت غمنا چقدر خنده ی ماسیده ر

و دسِت جنگ سپردن کشور و مردم  ر متاِم 
والن و به ز که چندین ساله ر سیاستایی 
سیاسیون مهه جای جهان مهیشه مهینن

یل لیبرالن! کمونیسنت، شبا و وزا می گن  ر

بذار صورِت خونیتو یب اجازه ببوسم
کیتو یب اجازه درآرم بذار پیرهِن خا

ز نداره! که مر بذار هم وطنت شم، تنت 
که مرمهی به جز این شعر زخم خورده ندارم

یزم منو ببر به زباِن دری ببوس عز
که توی مهنی شعر در یپ تلفامت مین 

یخ کجای صحنه ی تار کجا مهو دیدمی؟  بگو 
که چبه ی هترامن و خراِب هرامت مین 

خودت بگو توو چه فصیل هنوز عشق به راهه؟
گه سرده برات لباس بدوزم بگو هوا ا
کابل می توی بازاِر چهارچته ی  بیا بر

که »فرخنده« زنده بود هنوزم وزگاری  به ر

زهای حادثه رد شو کن و از مر منو بغل 
و ببینمی گذشته، شاید هبار منو ببر به 

ببر منو به خراسان، به رقِص قرصِک پنجشیر
و ببینمی ک« قندهار ود جاری »ترنا که ر

یل نگرامن که هم وطنت نیسمت و مین 
از این مهه دِل خون و عذاب و خشم و جنایت
گرفته برایت«، زبان ساده ی عشق است »دمل 

گرفته برایت«* می: »دمل  سلیس و ساده بگو

وی *حسنی منز

امیر توده فالح
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ن وز وزای یب ر نارایض از ر
شب با منه، من با شمب هر شب

ینه توو حامل احوال من می ر
بیزارم از اوضاِع سگ مّصب

ن های فامیلم کِف ز من توو 
چشمای هیز و ذهن هرجایی

بیمارم از مهذات پنداری
یایی! با مرِد توو دزداِن در

یک و تا خورده آینده ای تار
وِز پر تکراِر یب فرصت امر

وز و یک نوستالژِی زمخی دیر
کینه و نفرت!  

ّ
کیل مّحاِل 

ق می شم با مدرنیته من غر
ین گو و توو  ُپر می کمن حافظ ر

که مرد زندگی باشم باید 
ین! کاِرخر با مزد قانو یک 

اوضاِع من َچن ساله ایرانه
گالویزم یِر پا بودن،  با ز

سییل خوِر فصالی یپ در یپ
یِر پائیزم َچن صد هباره ز

کن! که ُمردن  هی با خودم می گم 
کردیدن و  که تقدیرت ر وقیت 
کورِی یک بوف بدخبمت من 

و از تمن چیدن وقیت سرم ر

که من هسمت ُپر از هیچه ایین 
زشیایِب نیچه صفری توو ار

می بازم از هر دور این بازی
مثل اسیری دست یک نازی

آرش توفییق
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دخترم این حقیقتو بپذیر
و تنت رّد پای جن داری ر

کابوسه زندگِی سگیت  خود 
فلجی، حیت وقت بیداری

فلجی و صدات درمنیاد
و چشات یه نفر تیغ می کشه ر

گاز می زنه تنتو اون یکی 
یر پات یکی شون ساز می زنه ز

یازده ساله خوابتو خوردن
یازده سال دیگه می خورنش

یازده سال دیگه چشماتو
ُکند، می ُبرنش با مهون تیغ 

و تنت رّد پای جن داری ر
شمکت بوی چبه جن می ده

یکتو خودم دیدم خبت تار
و پسندیده شاِه جّنا تو ر

کن یه هاتو قامی  گر دخترم 
هق هقت نون سفره هاشونه

اشکاتو مجع می کنن هر شب
وب می برن خونه جای مشر

یازده ساله خوابتو خوردن
یازده سال دیگه می خورنش

یازده سال دیگه چشماتو
کند می ُبرنش با مهون تیغ 

آیدا توکیل
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کابوس باشه که بیداری پر از  وقیت 
 حمسوس باشه

ً
که ظلمت دامئا وقیت 

دور و برت هر شب پر از جاسوس باشه
ین نداری! کار پهنو که حّق  یعین 

وقیت به قدری عاجز و بدخبت بایش
و ختت بایش شب ها فقط با مهسرت ر
اما هنوزم مّث سگ، سرسخت بایش

وحمت مرهم بذاری و زخم ر باید ر

و ترجیح می دی که استخاره ر وقیت 
فرداتو دست دونه ی تسبیح می دی

که داری به مهه توضیح می دی یعین 
حیت واسه آینده مت یب اختیاری!

کت بیش، آینده تو تغییر می دن سا
گیر می دن! حیت به سکِس با زنت هم 

و فقط با تیر می دن یه شب جوابت ر
بازنده ای، اما هنوز پای مقاری

می می یش کم کم داری از زندگی حتر
درگیر یه بیماری بدخمی می یش

دامئ به اجزای خودت تقسمی می یش
و درمیاری! جمتیب تیمورنیاتهنا ادای زنده ها ر



/557/

»حیف«

دیگه منی تومن برگردم 
آخه اوجنا ُپر درنده س

یل با اینکه قلمب جا مونده و
وش هنوز جای زمخم هس  ر

دیگه منی تومن برگردم 
 بگو چرا مهه ش باید رفت
یل توو غربت جامم امنه و

خاطراتو یادم هست 

دیگه منی تومن برگردم 
خییل شرمنده م

نشد مبومن توو اون خونه چون
ونده م و میزه پر هنوز ر

دیگه منی تومن برگردم
پشت میله نگو جنگنده م

  
گه باشه جهمن  عاشق خونه می مومن حیت ا

 دیگه منی تومن برگردم
 دیگه منی تومن برگردم 
دیگه منی تومن برگردم

 
 آزادی یه وقتایی تلخم هست

دیگه منی تومن برگردم

که سخته  حرفشم نزن 
من دمل ازش شکسته 

هرچقد بگم به من چه 
دست من نیست، دست سرنوشته 

بد نوشته
حیف، حیف...

باورم منی شه رفمت
کندم  یشه  که ر آخرم 

کردم  یشه  که ر مهون وقت 
کندن  ساقه مو با تیشه 

هی شکسمت، حیف اشکم
حیف، حیف…

ته دال امید 
منتظر صلحمی 

بعد این شب سرد 
می رسمی به صبح 

هی مشردم، حیف عمرم 
حیف، حیف...

جاستینا
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ؤیا کشته از ر یه پشته، 
یه خبِت ختت خوابیده
وی پیشونمی یه نقشه ر

شبیه داغ، چسبیده

چشام سربازای صفِر ↓
ق توو  خونن مهیشه غر

یه دنیا مادر غمگنی
توو سینه م نوحه می خونن

غم انگیز و  پر از بغضم
یه تصنیف پر احساسم

ود میل دردم سر
که هیشکی پا نشد واسه م

یه گر یخ پر از  یه تار
یه جغرایف پر آهم

یه نسل خبت برگشته
کوتاهم یِن  با پیشو

توی سیرک جهان می شه
کرد یه سینه داد و جنوا 

واسه آزادی خورشید
کرد باید شب نامه امضا 

تا دنیا دست مردابه
هر اقیانوس، می گنده

می خوام موجی بشم اما
فلک، پاهامو می بنده!

کجای این جهان باشم
کم می شه؟ از این دل شوره 

و دومشه شاید! وطن ر
که پشمت عمری خم می شه

یق می کنه؟ هرجا ↓ چه فر
که باشم، باز پوسیدم

کجا باید برم وقیت
گرا می دم؟ به بدخبیت 

فرداد جانباز
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می ترسم باهاش پیش دکتر برم
می ترسم بگن چبه مون دختره!

مهه ش فکراى بد میاد توو سرم
یه موقع با چاقو سراغش نره؟!

کنه من از ترس اینکه خرابش 
با اینکه می خوامش، منی سازمش

یل برام مثل مردن می مونه، و
گه چبه دختر شه، می ندازمش! ا

می ترسم یه شب دخترم دیر بیاد
زمنی و زمانو بدوزه به هم
کمربند برداره، لبخندشو

با هر ضربه حمکم بدوزه به غم

می خواسمت موهاشو ببافم براش
وسری یر ر نه اینکه بذارم ز

کمن رگش  می خواسمت با شادی بز
نه با جنگ و دعوا، نه با توسری!

کلفته توو این خونه دختر فقط 
کنه و  باید را بره آب و جار

کشته شه توو این خونه دختر باید 
کنه و  گه عشق پهنونشو ر ا

می ترسم یه شب با یه جیغ بلند
که با خون متوم می شه بیدار شم
گه چبه دختر شه، می ندازمش ا
کن پسردار شم! کمک  خدایا! 

نرگس جعفری
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یه جایی آخر دنیا هنوزم
گرفته و  هوات سیاره ی ما ر

توو دنیای موازی با تو هسمت
گرفته و  تو و دستات، دنیا ر

یه جایی آخر دنیا هنوزم
و درخیت کردی یه سیبو ر نشون 

گرگ ومیش و عطِر چشمات هوای 
و داده دسِت شورخبیت دمل ر

کن از این پاییز ولگرد منو رد 
هوامو داشته باش، اینجا زمینه

متوِم جاده ها بن بسنت اینجا
تا وقیت دنیا دنیا َهس، مهینه

توو دنیای موازی با جهامن
بونه نگاهت با نگاهم مهر

کن وبه رام  ون نگاهت ر با بار
وی دستام مبونه بذار عطرت ر

هنوزم جاده ها یب ما یتیمن
یبه، ناامیدی هنوز اینجا غر

بذار تا راه دستاتو بلد شم
یدی ببنی از ما چه عشیق آفر

بذار از بودنت ُپر شم دوباره
می من و این جاده ها چشم انتظار

توو این دنیا و دنیاهای دیگه
می به غیر از بودنت چیزی ندار

یوش جلیین دار
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بعِد تو هرکیس اومد به چشام
تِه چشماش وقیت می خنده، تویی

وقیت دستامو می گیره یب هوا
که شالشو می بنده تویی وقیت 

جلوی آینه ی قدِی اتاق
وای میسه هردفه، انگار خودیت

که امسمو می گه، مِث تو وقیت 
هر دفه، هردفه، هربار، خودیت

که می برم به جای اون امستو 
یه می کنه گر می شینه جای تو 

و میزمه که هنوز ر پای قایب 
یه می کنه گر واسه عکسای تو، 

»مهدی موسوی« می خونه واسه من
که جا مونده ازت کتابایی  با 

عطر موهات می پیچه توی هوا
کتابا، دو سه تا مونده ازت توو 

یه نفر بعِد تو می بوسه منو
یل می بوسه یه و گر منو با 

که بیش می فهمی عشق دوم 
کابوسه که بیش  عشق دوم 

یل یه و گر بغلم می کنه با 
که تو، توو خاطریش توی ختیت 

کمن و داره فراموشت  ز آر
که تو، خاطره یش و داره  ز آر

که می برم به جای اون امستو 
یه می کنه گر می شینه جای تو 

و میزمه که هنوز ر پای قایب 
یه می کنه گر واسه عکسای تو 

»مهدی موسوی« می خونه واسه من
که جا مونده ازت کتابایی  با 

عطر موهات می پیچه توی هوا
کتابا، دو سه تا مونده ازت توو 

مهران حاجی پور
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یل مدتیه رفیت و
ادامه داری توو سرم

که  وزی  ادامه تا اون ر
از تو و دنیا بگذرم

که برم به  جای دوری 
با تو نرفته باشم و...
توو مسیر فراموشیت

از خاطره جدا شم و...

پا بگیرم توو آینده
یه و خنده گر مابنی 
وز ببیین نفسام یه ر

کس دیگه ای بنده به 

که من به تو فقط خبوای 
یه حیّس داشته باشم و

که توی سر تو وزی  ر
ادامه داشته باشم و

که منیاد وزی  من از ر
یا از این ادامه باز

از اینکه توو فکر مین
یا از این خیال پرداز

یه جور خایص خسته ام
آره تو راست می گفیت
حیت بری از دنیا هم

بازم یادم میفیت

حق با تو بود می گفیت
که از دنیا بری هر بار 

وقیت مقصدت عشقه
هرجا بری مسافری

یل مدتیه رفیت و
ادامه داری توو سرم

یل از دنیا آسونه و
از تو منی شه بگذرم

مثنی حسنی خاین
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به سقف اتاقم نگا می کمن
وی تنش لک زده که ر ون  به بار

می شم خیره به رّد تیرآهنا
کی به صورتش چک زده ببیمن 

کرده تهنایی شو گمومن بغل 
منی خواد سر هیشکی آوار شه

وز بعد که یادش بره ر می خوابه 
چه انگیزه ای داره بیدار شه؟

که اومن مثل من دختری بود 
توو دنیای هیچ آدمی جا نداش)ت(

که برداشت از اینجا بره و  دلش ر
گذاش)ت( و توی خونه شون جا  خودش ر

کیس یه مهمون ناخونده بود و 
رگِی دنیاشو باور نکرد بز

یل هیچ کس زمنی خورد و پا شد و
شب رفتنش چشمشو تر نکرد

»صداتو ببر ساعت لعنیت!
به هم می زنه حاملو رفتنت

که جم)ع(می کین بدون خاطرایت 
و دامنت« مث لکه ی ننگه ر

]: ببیمن ساعت چنده؟
- یک رب)ع( به ده...[

به سقف اتایق نگا می کمن
که توی دلش غم تلنبار بود
با آغوش بازش برای یه عمر

یه مادر واسه چن تا دیوار بود

که می مشرم ترک  خوردگی هاشو 
یه بغض عجییب سراغم میاد

شبیه غمام هر چقد بشمرم
کم میاد بازم چن تا انگش)ت( براش 

یل کرده بودمی و فقط درددل 
چقد دردای مشترک داشتمی!

به اندازه ی هر غمی چند تا
وی چهره هامون ترک داشتمی ؟ ر

هبش خیره می مومن و توو سرم
چراهای یب صاحب یب جواب

درس)ت( می شه، غصه خنور، فک نکن
به دنیا بگو شب  خبیر و خبواب



/564/

کشیدم سرت - ببخشید صدامو 
یه جاهایی باید هبت ایست داد

که جّدی شد و ساعمت یه شوخی 
سر ده دقیقه به ده ایستاد!

کماست...[ ]سه ساله هنوز ساعمت توو 

کرم حسیین ا



/565/

»پدر«

کوه طرحی از یه َمرده واسه من، 
یای درده که دلش در یه مردی 
یفش که حرمِت اسم شر کیس 

کرده… یشه م رخنه  توو عمق رگ و ر

که حیت یادش تکیه گاهه کیس 
گه دنیا سرم آوار باشه ا

که خوب اینو یاد من داد کیس 
که باید عشق، یب تکرار باشه 

یه تن در ُبرده از َحبس عداوت
که با چشم بند هم بیدار بوده

که برداشت که پشِت هر زمخی  کیس 
کار بوده  مهه ش دست خودی در 

گذشته ست می  دمل  درگیر تقو
وزم با خبر نیست که از این حال و ر

یه عمری رفت تا اینکه بدومن
کیس مثل پدر نیست برای من 

من از امنیِت عشِق تو بوده
که تا معراج آرامش رسیدم

زش تر از این؟ برای من چی با ار
کشیدم یر سایه ی تو قد  که ز

کرد از پا بیفیت زمونه هر چه 
ورانه زانو خم نکردی تو مغر

کشیدی به دوش خسته، بار غم 
کم نکردی یل از اعتبارت  و

کردی یک عمر صبورانه حتمل 
و مهه سنگیین این زندگی ر

کن پدر، من طاقمت نیست حالمل 
و عذاِب این مهه شرمندگی ر

گذشته ست می  دمل درگیر تقو
وزم باخبر نیست که از این حال و ر

یه عمری رفت تا اینکه بدومن
کیس مثل پدر نیست برای من 

علیرضا حسیین
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کدوم باِد رفته برگشنت؟ با 
و بند یِن ر این لباسای خو

و برسونید سالم ابرا ر
به درختای زمخی در/بند

یس و چن ساله حکم من اینه
که به جرم نکرده می میرم

ودی می شیمن پای هر زنده ر
قزل آالی مرده می گیرم

که پاهامو می ذارم کجا  هر 
کاشته برگرده یکی دستاشو 
که دست می ذارم کجایی  هر 

کرده کیس ُپرش  جای پای 

گه از جنگل و تبر می گم ا
که جنسم از چوبه واسه اینه 

و ون دست و پای خشکم ر بسوز
گاهی وقتا سیاه شدن خوبه

با یه تیغ شکسته از هر سو
که در بود و درخیت  کشیدم ر

یدم و دیدم و بر صورمت ر
وم آْینه ی مشّجر بود وبه ر ر

کتک بازی تن و آْینه توو 
که نبرده می بازم ین  از او

که بعد هر محام من یه عمره 
وی بند می ندازم پوستمو ر

کدوم راِه رفته برگشنت؟ از 
و هسنت که پشت و ر لباسایی 

کی منو می پیچونن بگو تا 
که باز، بن بسنت کوچه هایی 

یت توو دست سیگارم کبر من یه 
کاله می دوزم که با نخ هام 

موهامو شونه می کمن اما
سرم آتیش می گیره می سوزم

جمتیب حیدری
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و آینه »من« و »ما« ر
قرمز نشون می داد
قرمز مث لب هام

یاد قرمز مث فر

موهامو می بافم
ژ می زمن بازم ر

با دود سیگارم
دنیامو می سازم

دنیای من، دامئ
شکل مثلث هاس

یه سوژه ی جنیس
توو قاب یه عکاس

گردن و لب هام و  ر
جای دوتا بوسه
دنیای ما شاید

کابوسه قبل از یه 

و ختت من جاِی ر
سه تا تِن داغه
گرمه مث قرمز
یا رّد شالِق...

وی دس)ت( می کشم ر
یش و لب هاشون ته ر

میل مشکمی از ر
یکه شب هاشون تار

من توی تهنایمی
دیوار می چیمن

بنی نفس هاشون
دیوار برلیمن

ق و نصف تمن شر
نصف تمن غربه

یزه این دیوار می ر
ین ضربه کمتر با 

یزم و مّث می ر
وب، تب دارم مشر

قسمت شدم بنی
دو چوبه ی دارم

حلقه شدن دورم
زجنیره دستاشون

دنیای ما مّث
زندونه توو زندون
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زندون سه تا تن
زندون »ما« و »من«

اضالع سرگردون
ن زندون تهنا ز

و به زل می زمن ر
دیوار این زندون

ن قرمز از این ز
ون باید بیام بیر
ون باید بیام بیر
ون باید بیام بیر

ین اسکویی پویا خاز
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 یه شال خسته ُدور یب کیس هام
وز توش می میرم ر که هر  یه آیینه م 

یین، از این شهر  از این چشمای نفر
وزای یب انگیزه سیرم  از این ر

 از  این دنیای پست و مردساالر
ن  که توش این ناله هامون خنده دار

 دمل می خواد نفهمم توی این شهر
ن وی دار وسری ها ر  سِر یب ر

که توو یب دادگاهه  به هر دادی 
که منی فهمن صداشو  به دردی 
ن!  به حکم ختم مردا! دّیه ی ز
که منی فهمم خداشو!  به دیین 

گلومه که دامئ توو   از این بغیض 
یر دوشن  که بعدش ترکشاشون ز

کینه ی اون مادرایی  به جبر و 
وشن  که واسه نون شب، تن می فر

زه کی چشمای هر  از این ناپا
گویش!  فرار از چشم ها، حیت توو 

 فرار از چنِگ آلت های یب رحم
 از اینکه الی مردا چی بپویش؟!

که شعراشو مهیشه ن   ممن اون ز
 نوشته پای سینِک ظرفشویی

که خسته ست مهون بانوی نقایش 
ویی  از این حرص و دورنگی  و دور

کمربندای شوهر  تمن سیبل 
وسری اعدام می شه  سرم با ر

 برای رفنِت پیش خدا هم
کفن، احرام می شه  به اجباِر 

که رها شمی وزایی   به اّمید ر
که ُپر از عشق و شرابه وزایی   ر

 چشامون تا ابد بیدار باشن
یل انگار خدا هم توی خوابه  و

مهدی خداخبش
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وی مبل ن و مردی نشسته ر ز
یه کمی قبل یه هم آغویش

ن اومد بگه دوست... پر شد تا ز
گویش خونه از خودکیِش یه 

گفت: و جواب داد و  تلفن ر
یل ترسید »سالم عشقم!«، یه کم و

دسیت از پشت حلقه شد دورش
و با دهلره بوسید گردنش ر

کرد؛ مرّدد بود و قطع  گویش ر
گذشت و رفت توو هال گذشته  از 

و راحیت خوابید رفت و راحت ر
 خوشحال

ً
هر دو رایض و ظاهرا

وی مبل ن و مردی ملیده ر ز
گرمای یه هم آغویش توی 

یه صدا سکته زد یه ساعت پیش
گویش! کشت پشت اون  خودشو 

یه نفر پشت اون دره؛ نه! نه!
با موبایلش مشاره می گیره

اس ام اس می زنه: »کجایی رفیق؟«
احتمااًل یه جایی درگیره!

یه نفر پشت اون دره؛ نه! نه!
کلید انداخت و در حاال بازه

یه جهان اشک، مَجعه توو چشماش
یه بغل غم، بدون اندازه

ن؛ شلیک! تیر اول بزن به ز
ود دیگه با عاشقانه ها بدر

تیر آخر بزن بزن شلیک!
وز رفیقت بود... که یه ر کیس  به 

شاهنی خلییل
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و زمنی ُمردمی ما خییل وقته ر
می از یب کیس با درد می میر

وز یه صف از ما تلف می شه هر ر
می گردن منی گیر و  ما هیچ چی ر

ق تهنا به جرم زندگی تو شر
گم شدمی با هم توو یه وطن ما 

انقدر یه راهو یب هوا رفتمی
گم شدمی با هم تا یب صدا، تا 

هیچ کس منی شنوه صدامونو
می که می میر هیچ کس منی بینه 

که سیایس نیستمی قربان ما 
می وم می گیر وم بزن آر آر

از هرچی دوست داری بگو اما
خطای انساین ممن قربان
کردم گم  من رامهو صّفنی 

من با توام، این نیزه این قرآن

که ایران برای من فقط خا
ک دردامون یزا، خا ک عز خا

و ساخت می شه مبونمی، می شه اون ر
غیرت هنوز مونده تو مردامون

این قافیه تکرار شد با من
کت منی میره دمشن برا خا

هرچی دلت می خواد بگو اما
گردن منی گیره دمشن غمو 

شهاب دارابیان
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ُکِل آدما دوازدهم شدم  زد و بنِی 
م شدم

ُ
گ یِر مشِق انتظار   زنِگ غیبت ز

یه؟  حامل از اون َوِر عینِک مشا چه جور
 وسِط بلوار

 اسِب یب سوار
 گم شدم؟

شته پیدا می شم
َ

وسیه م و َنـگ  نقشه ی ر
م شدم!

ُ
گ ین  تزار...  ین چبه ی آخر  آخر

کردی گم  ِکلیدای آپارمتاِنتو   تو 
گم شدم  من تو و مسیِر برگشت به غار 

 می گی: »پیدا شو«
م شدم؟

ُ
گ  مگه فقط یه بار 

م شدم!
ُ

گ یل یه حبثه، توو قطار   ِگردِی ر

ین داوودی آر
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»شاپرک یا مترسک«

کردم من مهیشه فکر 
مرِد من دلش هباری ست

وی شانه هایش و به ر
دوهزارتا قناری ست

توی سینه اش صدای
پِر شاپرک شنیدم

و برای شاپرک هاش
دو سه شاخه یاس چیدم

آمسان صاف قلمب
توی فکِر شاپرک بود

کرک سفیِد عاشِق 
تن نرم قاصدک بود

وی سینه اش نوشمت: ر
دل من اسیِر اینجاست

به دمل سپرده بودم
یاست چیه در پشت این در

که دوباره گمامن  به 
یب خورده ست دل من فر

وی شانه هایت چون به ر
کالغ مرده ست دو سه تا 

ُبشری دستورنژاد
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 یب تو ادامه داره زندگی
 من باز هرشب قدم می زمن
یاد می رم  فقط یب تو راه، ز

کم می زمن  فقط یب تو حرف، 

ون میاد حیت وقیت  بازم بار
 تو پشت این شیشه وای منیسیت

 مهه چی توو دنیا سر جاشه
غوش من نیسیت!

ٓ
که توو ا  جز تو 

یل  یب تو مشامل می شه رفت و
یل یه توو تاالب انز گر  با 

و این صندیل  با جای خالیت ر
یل  حسرت اون سفر او

گرفت  یب تو تولدم می شه 
گرفت  عکسای بیخودم می شه 

وتوش  درست می شه با ر
ً
 حتما

یر دوش! یه های ز گر ثار 
ٓ
 ا

که کردن انقدر سخته   صبر 
وزی یب عاطفه ت می کنه  یه ر

 این بغض پیچیده الی پتو
 یه شب دودسیت خفه ت می کنه!

ون سر جاشه  مهه چی اون بیر
که توو فکر تو تبعیدم  ممن 

 یب تو ادامه داره زندگی
که ادامه منی دم! یل من   و

حدیث دهقان
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که از خوابت چن ساله خوابیدم 
آرامِش دنیامو بردارم

توو خواب، خوامب می بره بازم
پا توی خوایب تازه می ذارم!

کابوسه؟ این چندمنی سطح از یه 
من چند سالو شب به شب رفمت؟

بیدار می شم، خواب می بیمن
یک سال دیگه باز عقب رفمت!

توو خواب دنیامونو می سازم
که بیدارم هی خواب می بیمن 

که غمگینه و صورتت، هرجا  ر
دست می کشم، لبخند می ذارم

من حلظه حلظه، حلظه هامونو
کردم یک بار دیگه زندگی 

وزی  به مهون ر
ً
می خوام دقیقا

کنارم رفیت برگردم که از 

می خوام نذارم بشکنه قلبت
رد یش و من این جوری تهنا شم

کدوم دنیا یق نداره توو  فر
ُکما پا شم با تو می خوام از این 

ُکمای طوالین دچلسبه این 
یمن که توو این خواِب شیر خوبه 
و وز من زنده می مومن، چون اون ر

چن سال دیگه، خواب می بیمن...

مهدی رحمی زاده
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راه« وانه ی چهار »پر

میون شلوغی ماشنی و دود 
یه دختر با حافظ قدم می زنه 

توو فکر یه آینده ی مهبمه 
که پاهاشو می زنه  کفشایی  با 

وزا توی دوده، شبا توی دود  ر
پر شده  گل هاش پر که  مهینه 
کنج آلونکش  که توو  باباشم 

واسه منقلش سایه ی سر شده 

کتابای دریس حاال  به جای 
بره  و از راها ر چراغای چار

یل  و دوست داره و مهه رنگا ر
قه ش به قرمز، یه کم بیشتره  عال

یه رّدی از احساس دلرمحیو 
توی چهره ها جستجو می کنه 

کمبود امنیته  شاید حّس 
که هر مردو واسه ش »عمو« می کنه 

با حسرت به یه چبه زل می زنه 
یه شیشه فقط بینشون فاصله ست 

یکی زندگیش خایل از مسئله، 
گلو مسئله ست  یکی زندگیش تا 

وانه می بینه توو آمسون  یه پر
کنه  کوچیکشو وا  می خواد مشت 

که شاید بشه فال خوشبختیو 
کنه  وانه پیدا  توی بال پر

راه  با یه جیغ ترمز سر چار
وی زمنی  یزه ر یه مشت فال، می ر

راه  گم می شه توو چار وانه  یه پر
از این زاویه شکل مرگو ببنی! 

یه دختر به مست یه دنیای خوب 
یک، دل می کنه  از این شهر تار

وی شونه شه  که ر وانه ای  با پر
وی ابرا، قدم می زنه  داره ر

لیدا رشیدی
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سرما زده و چیزی
مچاى مشکی جز پر

از پنجره پیدا نیست
بادى

ٓ
هرچند توو ا

نزدیک هزار ساله
هیچ پنجره ای وا نیست

گرِم ↓ که سرش  ماهی 
گیِل حوضه ماهی 

مهتابو نشون می ده
یه چبه ى دیوونه

با چوب توى دستش
هی ماهو تکون می ده

ن مردم مهه بیدار
ن خواب ابدى دار
ن سرماى بدى دار
کردن کفن  اون قدر 
زا کشاور چندساله 
ن! جز پنبه منی کار

این حلظه، مهنی حاال
اون سایه ى موقرمز

کجا می ره؟ با خنده 
که البته شنیدم 

ن مش جعفر می گن ز
امشب سِر زا می ره!

یب یب توو تنورش موند
سنجاق سرش مونده
اما خود یب یب نیست!

که خودش می گفت: یب یب 
»هیچ حادثه ای اینجا

جز مرگ طبیعی نیست«

که اون قدر طبیعی 
کوچه به دست برف هر 

کفن می شه وز  هر ر
دیوار به دیواِر

بادی
ٓ
کوچه ی ا هر 

عکساى اهالیشه
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کوچه بقال سِر 
هم معتمد ماهاس

هم حمرم امواته
اون قدر عزا دیده

هر چی بگه تلقینه
هر چی بده خیراته

خوابه یکی از پلکاش
چشماش به در خشکه

با عینک بدبینش
یک دست جلو چشماش

که دستاشو یک عمره 
ستینش

ٓ
کرده توو ا گم 

بیچاره مش امساعیل
رائیل یک عمر از عز

کرد صدمرتبه خواهش 
تا یادمه غمگنی بود

تا اینکه زمنی خورد و
کرد! تابوت بلندش 

وزبه امید ر
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با یه زخم عمیق، خوشبخمت
گاهی اصاًل امید الزم نیست
می به حرف من برسه گه تقو ا

دیگه سال جدید الزم نیست!

چار فصل عقمی و تکراری
یب گذشته، بدون آینده

قلب من امحقانه عاشقه و
وزای سیاه، می خنده به ر

ؤیام ر وقیت هرشب یه چیّکه از
توو خیال چراغ می سوزه

جیمی خبر اهندام تدر
پشت اخبار داغ می سوزه

ورفنت سوخنت، له شدن، فر
هرکدوم بازی جدیده برام
ین راهه ین راه، هبتر بدتر

ناامیدی خودش امیده برام

کهنه خلسه ی این عمارت 
کایش از صدای سقوط هر 
حّس خوب تلوتلو خوردن

وپایش توو سراشییب فر

کردن یِن زندگی  درد شیر
شهوت زخم با منک خوردن

دّره های عمیق می فهمن
کوهو از ترک خوردن لّذت 

با یه زخم عمیق، خوشبخمت
که هنوز پابرجام دخلوشم 

کلیشه ای پوچم من به شکیل 
کلیشه ای تهنام من به شکیل 

که شیشه می مونه مثل شیشه 
وز شیشه ی شکسته بشه تا یه ر

کردن یه راه دراز مثل طی 
که جاده خسته بشه: تا مهون جا 

»مهه ی زندگمی مهنی حلظه س«
من یه فردای یب هدف دارم

باخمت مثل بزدال اما
مثل بازنده ها، شرف دارم

ورفنت سوخنت، له شدن، فر
کدوم بازی جدیده برام هر 

ین راهه ین راه، هبتر آخر
ناامیدی هنوز امیده برام

وستایی افشنی ر



/580/
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»غم من«

توی آینه های آلوده به عشق
از دل مردمک خون شده از دولت عشق

یت وسر گالی ر پای یب قراری سرِخ 
یر، با یه مچ بند حر

تو ازم عکس بگیر!

توی هر ثانیه اوج هیجامن باش و
هرجا از حادثه ی عشق منردم

نگرامن باش و
که آقای خبر توو مهون حلظه 

داره از دغدغه ی صلح و سالمت می گه،
سرطامن باش و

تو جهامن باش و
توو مهنی فاصله، توو مهنی مسیر

وسط سوخنت از بشکه ی قیر
نفسامو تو با یه مکث بگیر

تو ازم عکس بگیر!

غم من
گلم! شکل غم قاصدکا نیست 

یه غم خونگیه
غم دوس داشنت تو

غم دیوونگیه

تو ازم عکس بگیر و
به مِن غم زده لبخند بزن
که هست غم من هرچی 

واسه من زندگیه

گه این دنیا هبم امون بده، ا
وی خوش نشون بده، وز، یه ر گه زندگی یه ر ا

یبایی و مرگ، گه اون فرشته ی دلبر ز ا
کوچه و دس تکون بده رد شه از 

من برات می میرم!

وزگار گه چهره ی سیاه ر ا
پشت این پنجره خوامب نکنه،

یه نفر دوباره خنجر نکشه
نزنه! نقش بر آمب نکنه،

من برات می میرم!

تو ازم عکس بگیر
و می گیرم که دارم دست تو ر توو مهون دم 

که به پات افتادم توو مهون دم 
که دارم می میرم توو مهون دم 

با یه ماشه! با یه تیر!
تو ازم عکس بگیر
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غم من
گلم! شکل غم قاصدکا نیست 

یه غم خونگیه
غم دوس داشنت تو

غم دیوونگیه

تو ازم عکس بگیر و
به مِن غم زده لبخند بزن

که هست، غم من هرچی 
واسه من زندگیه

واسه من

تو ازم عکس بگیر...

وشن ضمیر وحید ر
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وقیت مشِت لعنِت شب، توو متام زندگمی بود
کم جوِن یه سیگار، مرهم یخ بستگمی بود ُهرِم 

ؤیاهای سوخته م وقیت فکر خودکیش بود، تِه ر
صدای ناقوس مردن می دادن لبای دوخته م

بنی تکراِر مداِم نقشه های من کشیده
واین واسه فردای ندیده ین های ر خودز

وی دیوارای زندون کشیدن ر نقش آزادی 
دل سپردن به رفاقت، بنی دشنه های پهنون

که منو زنده نگه  داشت فکر دیدن نگات بود 
که منو زنده نگه  داشت هم صدایی با صدات بود 

وقیت مشت لعنت شب، توو متاِم زندگمی بود
تهنا دل خویِش قلمب، خاطرات چبگمی بود

و بود، شد اسیِر دیو ظلمت ز وقیت هرچی آر
و بود، رفت یپ دیار غربت کی با دلش یه ر هر 

وز که نگام می کرد شب و ر مونده بودمی من و دیوار، 
وز یه هامو می ْشنید اما، متاشام می کرد شب و ر گر

کردن که صدامو خفه  یبه،  بنی این مهه غر
گرفنت از من که، این منو  خودی های دمشین 

که منو زنده نگه  داشت فکر دیدن نگات بود 
که منو زنده نگه  داشت هم صدایی با صدات بود 

رها
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شایسته ی تو نبودم
یعین نشاسته بودم

پوالمو مجع نکردم
عیدی خنواسته بودم

باور نکردنیه... نه؟
چشمای یب کس  و  کارت

دیدن یه بنده خدایی
گف: »کس خارت!«  به آینه 

از دید واژه ی فاریس
زه نگاره این منت هر
کی که چرا  ناراحیت 

با آینه عکس نداره؟

وز وقت فراره امر
وز دیره!« - »امر

- »چه هبتر«
کن« یه ت می گیره ولش  - »گر

یه م بگیره، چه هبتر« - »گر

و مشردم سوراخ ها ر
کفشو ببندم تا بند 

یه نکردم گر با اینکه 
که خبندم می زد منو 

ابرای حامله دارم
مییل میون ممل هام

خیته و لیسید هی خامه ر
کپل هام وی  یه ر گر با 

دیدم رضایت دستاش
با خامه سست منی شه

گفمت اوجنا به مرضیه 
هیچ چی درست منی شه

این نون نشاسته داره
اصاًل برشته منی شه

که نباشه غم تست تا 
شعری نوشته منی شه

تشویق جالب حّضار
پایان دست شلم بود

اون مجله های شعاری
گلم بود شادِی بعد 

خامیده بود سر جاش
که بلن شه من خواسمت 
گل زدم به خودم تا هی 

دستاش، عیدی من شه
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اصاًل یه وضعیه دستاش
معنای المسه دستاش

دستاشو قرض منی ده
مثل یه خامسه دستاش!

خیته دستاش برنامه ر
از سوء خاضمه دستاش

که واسه ارگاسم دیدم 
بدجور الزمه دستاش

هر قدر نرم ترم یش
که خامه منی شه ن  واژ
که منو شد اون واژه ای 
دستای خامنه ای شه

که قبل مهنی شعر این من 
وختین داشت ابر فر

که داخل آینه این من 
کون سوختین داشت یه 

هیچ چی درست منی شه
هیچ چی درست...

- »به چیزت!«
کرد که با ادمب  گفمت 

دستای حادثه خیزت

کنارم امشب خبواب 
یت یب خطرم یا... کبر

تا صبح شعر خبونمی
من شاعرانه  خرم یا...

بعد از معامله ی ابر
کون بعد از معامله ی 

با پول مجع نکرده م
رفمت میون صف نون

ِانقد چنسب به خوامب
و بلیسم باید تمن ر

 اجازه بده من
ً
لطفا

این شعرمو بنویسم

یک شعر نوشنت حتر
کردن حّضار یک  حتر

کندن برچسب یک  حتر
وی لوله ی خودکار از ر

از ابر خامله، خامه
پاشید بر تن سسمت

شاید عوض شه نتیجه
با جابه جایی پسمت
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گف: »کس خامت!« آیینه 
گف: »کس خارم« به آینه 

کرد و  آیینه، آینه ر
زه  نگارم در شعر هر

دستای داخل تصویر
دستای خارج از دید

که شعر... نفهمید گفمت 
گفمت تئاتر... نفهمید
گلوله، نفهمید گفمت 

گفمت دالر، نفهمید
گفمت رئال، نفهمید

ونالدو، نفهمید گفمت ر
گفمت ختافه، نفهمید

گواردیوال... رفت! گفمت 

منوچهر سابق
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ک سفید و غربت و جردن باسیت هیلز از خا
من چشم به راه تو بودم و از تو خبر نرسید

وی میزت و اون دفتر خاطراتت ینه های ر گز
که سر رسید کراتت و مهلت  اون از مذا

گذشت ومون  وانت نظم و امنیت، چهارچرخ از ر
درس عبرت بگیر جوون از این سرگذشت

مایکل جکسون درگذشت

ّ
وی جمسمه ی مفاخر میل کفتره ر چلغوِز 

اوردوز با قرص پالسیبو، مرگ با سیانور تقلیب
گذاشت، از ترِس دسِت باالِی دست وی دست  دست ر

گه املت می خوای دایی، باید ختم مرغ شکست ا
منتظر یه مجعه ست هزار سال آزگار

گه شده توسعه ی پایدار غین سازی 

مایکل جکسون درگذشت

ف امنیت ون و ال یر بار زندگی توی چادر، ز
کیفیته، ازدیاد مجعیت کّمیت یه 

کپری و توسعه ی مرقد امام مدرسه های 
و بزن عمو، مشا ُچرت اسکاتلندیت ر

گفت من با مشام؟ کی 

کشتار در هواست گه بری خطای انساین و  ا
وناست کر وس  گرفتار اینایی و ویر ین  گه مبو ا

مایکل جکسون درگذشت

هزار و صد شب اومد و رفت اما از تو خبر نرسید
من منتظر تو بودم اما مایکل جکسون درگذشت

آرش سبحاین
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که چبگمی رفمت توو نصف مهمونیایی 
یل قواره م نیست وسه، و تمن لباس عر

که نگا می کمن، لباسایی به آلبوما 
کم نیست که این جوری توو تمن زار می زنه، 

توو عکسا هر چی لباس نوئه برای توئه
کوچیک شده ت تن من لباس های متیِز 

که چقدر ُعقده توی عکسا هست کن  نگاه 
که با من اومدن و بیست و چند ساله شدن

شاید االن مهه چی جور دیگه ای می شد
گر سکوت منی کردی اغلب اوقات ا

یل با متام این حرفا منو ببخش و
کفشات! کندم از  که  گالیی  واسه متوم 

کارای اشتبام بگذر بیا و از سِر 
که پر شده بود بذارشون پای ظرفییت 

کودکی َبدم و پای  بذارشون مهه ر
که توو اون سال ها، تومور شده بود به عقده ای 

که توو عقده هام جا موندم منو ببخش 
گیر و دار، ُسر خوردم که ناشیانه توو این 

و یادم رفت که رسم معرفت خواهری ر
که با شوهر تو ُبر خوردم منو ببخش 

گفنت هست یادی برای  نگفته های ز
وز تو مثل اوایل من شه که حال و ر

وزی مال توئه، من عادمت شده، هر چی یه ر
یکی دوسال دیگه ش از وسایل من شه

کن وسیتو چک  دوباره آلبوم عکس عر
وی دامنمه که چقد لّکه ر کن  نگاه 

لباس های تو اصاًل مناسب من نیست
لباس خواب تو اما، قواره ی تنمه

مها سعادت
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دیگه خسته ام از این دقیقه ها
از صدای ساعتای لعنیت

ومم منی کنه دیگه هیچ چی آر
حیت این نوشته های خط خطی

ین شده که یه زندو من مهومن 
توی این اتاق سرِد یب کیس

داره آزارم می ده هر ثانیه
این مهه دلتنگی و دلواپیس

و لبام سکوت و توو چشام غمه ر
گلوی من گذاشته غم  خنجری 

ؤیایی من وی ر ز سقف آر
وی من یزه دیگه به ر داره می ر

یکی داره منو حَمَوم می کنه
وزگار از متوم صحنه های ر

وهای منو ز یکی باغ آر
داره می خشکونه توی انتظار

لباشو بسته و هیچ چی منی گه
منی گه باید مبومن یا برم

اما با نگفتنش هبم می گه
سعید سعادیت فرکه باید برم دیگه، مسافرم
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یزم! ترکم نکن درد عز
تهنایی با من سازگار نیست

خیت و ر این مرد در باطن فر
در ظاهر اما آشکار نیست

بومن! یف و مهر درد شر
من یب تو آرامش ندارم
انقدر قلبمو شکسنت
با غیر تو سازش ندارم

وقیت جهان بن بست می شه
عشق با عذاب مهدست می شه

کشیدن سخت می شه نفس 
که تهناتر مبومن می رم 

من قلب سرسخیت ندارم
راهی به خوشبخیت ندارم
به عشق هم ربطی ندارم

که تهناتر مبومن می رم 

چیه شون شد انقد دمل باز
فهمیدن این قلب آهین نیست

تهنا شدن، طلسم من بود
این طالع حنس، رفتین نیست

من مأمین جز درد ندارم
گذشته یه یب وفا از من 

که گاهی فقط حس می کمن 
گذشته حیت خدا از من 

وقیت جهان بن بست می شه
عشق با عذاب مهدست می شه

کشیدن سخت می شه نفس 
که تهناتر مبومن می رم 

من قلب سرسخیت ندارم
راهی به خوشبخیت ندارم
به عشق هم ربطی ندارم

که تهناتر مبومن می رم 

پویا سلطان



/591/

اینجا زمنی، سیاره ی آدم
من فکر جاری، ذهن آزادم
حیوان ناطق، جان نابالغ

یادم اوج سکوِت قبل فر

 این دنیا
ّ

کل شهر فرنگه 
ؤیا کیس ر اینجا منی بینه 

دردای ما هم جنس طاعونه
ونه اینجا زمنی می چرخه وار

واهامون مهه ُمردن فرمانر
گیج و افسرده ن آدم حواها 

و زمنی یعین: یب قصه بودن ر
تا انهتای قصه خط خوردن

و کن، پاشو دنیا ر چشماتو وا 
کن با قصه های تازه باور 

وغه هرچی می بیین اینجا در
کن ین هاشونو از بر  تو هبتر

آغاز چی، پایان چیه اینجا؟
از زندگی چیزی منی فهممی

من یعین من، تو یعین تهنایی
ما خییل وقته خییل یب رمحمی

یک عمره بسنت راه حرفاتو
گمه تصویر من با تو اینجا 

از چبه ها لبخندو دزدیدن
و زمنی پاتو چبه بکوبون ر

آدم، هوا، سیاره، دنیا، چند؟
ؤیا چند؟ کابوس و ر وز این،  هر ر

این بنده های تا ابد در بند
با چرخش سیاره می چرخند

گیجه توی افکارش سیاره 
کارش افتاده توو دستای ما 

ما فکر بکر این جهان، اما
اینجا مهیشه جنگه اخبارش

سعید سلیماین



/592/

»کاتالونیا«

ماهو تبعید به این برکه نکن
ؤیاِی مین! چّکه نکن! سقِف ر
وش وی، به تبر تن نفر تو یه سر

وش... خودتو به هیشکی جز من نفر

زمنِی غصیب ام! بیا من یه سر
مثل شورش توِی »کاتالونیا«

کن که می خوای اشغال  منو هرجور 
کن!« ل  وقتشه: »اعالم استقال

تو فقط حواستو بده به من
ین لباستو بده به من آخر

»من خداونِد متاِس با توام«
نقطه ی متاستو بده به من...

به قطاِر قبضاِی یب پرداخت
به حقوِق ماهیانه فکر نکن

و باید انداخت؟« »واسه چی چبه ر
ِانقَدر مبتدیانه فکر نکن!

ن توی چشات َوَر ابرها بار
و زمنِی تو کرده ر خون ُشّره 

یبا شدِن شرط می بندم به ز
نطفه ی شعرم توی جننِی تو

من خداونِد متاِس با توام
واسه من خطوِط تو اشغال نیست

کوراِن هجوِم من به تو توِی 
ل نیست! موقِع اعالِم استقال

تو فقط حواستو بده به من
ین لباستو بده به من آخر

»من خداونِد متاِس با توام«
نقطه ی متاستو بده به من...

وش مسیعی کور



/593/

هرچی به تو نزدیک تر باشم
ونه دنیای من درگیر بار

تو با یکی، من با یکی دیگه
ونه! لعنت به این دنیای وار

حّس حضورت توی این خونه
هرچی نبایش بیشتر می شه

اصاًل عجیبه زندگی وقیت
دنیای یب تو داره سر می شه

مثل شرایب توی این خونه
وز شر می یش که آخرش یک ر

کمن، اما باید فراموشت 
هر سال جاافتاده تر می یش

گویِش مهراهم عکست توی 
واسم شبیه قرص اعصابه
که حداقل دخلوش به ایمن 

کنار اون منی خوابه عکست 

وی لب هاته لبخند خایص ر
اما دلت انگار از سنگه
ین عاشقم بایش بو با هر ز

کارم باز می لنگه یک جای 

مثل شرایب توی این خونه
وز شر می یش که آخرش یک ر

کمن، اما باید فراموشت 
هرسال جا افتاده تر می یش

امیر سنجری



/594/

کپک زده توو قحطی صدا که  یه قلیب 
ّوت، توو عمق یک نگا)ه( یه بغض یب مر

کنار مپپ آبمی و سخت تشنه لب
توو فکر پول لعنیت، از صبح تا به شب

کفگیر و اعماق دیگ نگاه من به 
یگ خیته مثل ر که ر به غیرت نبوده، 

وى دل جراحت یه عشق لعنیت ر
یه خنجر هنفته و یه پشت غافل

کتاب خّیام شراب و تو، ستاره و 
صداى سرفه هاى خودکار، نامتام

◾

که توى شهر ماست انهتاى صف ن  یه ز
وش پیر یب هدف گل فر یه نوجوون 

کار گرفنت یه ویزاى  توو حسرت 
توو ابتداى جاّده و راه یب فرار

گوش تو و تالش یب مثر و فتح پشت 
کالغ و جغد و موش شب و تو و سیاهی و 

وى دل جراحت یه عشق لعنیت ر
یه خنجر هنفته و یه پشت غافل

کتاب خّیام شراب و تو، ستاره و 
صداى سرفه هاى خودکار، نامتام

◾

کوزه یه مدرک فکستین و آب 
کنج موزه کورش و یه مشت سفال  یه 

بنی، یه حنجره نفس یه شاهنی تیز
کنج یک قفس یه ضّجه ى مکیده توو 

کاویان تالش من و محل این درفش 
حکایت نبرد بنی زخم و استخوان

وى دل جراحت یه عشق لعنیت ر
یه خنجر هنفته و یه پشت غافل

کتاب خّیام شراب و تو، ستاره و 
صداى سرفه هاى خودکار، نامتام

کاوه سوری



/595/

دلت تنگ می شه تو هم واسه من؟
تو هم می شنوی عطرمو راسیت؟
و می ده هر ثانیه م که عطر تو ر
تو از اولش اینو می خواسیت؟

تو اوجنا و من توی خونه پر  از
غم و داد و بیداِد مسکوت شمی

به یاد مهه خاطرات قدمی
خبندمی و از درد، مهبوت شمی

دمل پرت شد، از نگاهت زمنی
هزار و صد و یازده تکه شد

چقدر از جوابت می ترسم بگم:
»چرا زل به ساعت زدی خود به خود؟«

منی دومن اصاًل به یاد مین
یا مثل منو داری توو زندگیت؟!

که االن ازش رد شدم یه تابلو 
کیلومتر تا آوارگیت زده پنج 

بابک سویدا



/596/

کردی؟ ین، چرا زمخامو وا  که مرهم منی مو تو 
کردی؟ ین، چرا باز اشتبا  که پیشم منی مو تو 

و هربار خبشیدم  تو هر بار اومدی و من تو ر
تو می رفیت و من مرگو با چشمای خودم دیدم

کابوس بیزارم از این رفنت، از این موندن، از این 
از اینکه داری می ری و هنوزم دوستت دارم 

کم بود برای موندنت شاید مهه دوس داشتمن 
ز میون ما، مث دیوار حمکم بود شاید مر

وم بودی  ز شاید هیچ وقت نفهمیدی متوم آر
وم بودی وبه ر مهیشه دور بودی تو، با اینکه ر

کابوس بیزارم از این رفنت، از این موندن، از این 
از اینکه داری می ری و هنوزم دوستت دارم

اهلام سهرایب



/597/

ما مثل هم نیستمی! دلبستگی هامون
وغامون!  تقسمی دنیامون، حیت در

ق تو اما، تو ساحلت امنه نه! ما مثل هم نیستمی! من غر
حرفاى من تلخ و حرفاى تو طعنه

این عشقه یا هرچی، امسش رفاقت نیست
کارش محاقت نیست! که عاشق شد،  کس  هر 

من مثل تو نیسمت! حّواى شاد من، اشکی به یاد من
یک بار به نام من، به احترام من، برس به داد من

این عشقه یا هرچی، امسش رفاقت نیست
کارش محاقت نیست! که عاشق شد،  کس  هر 

افشنی سیاه پوش



/598/

که تو سهمی نداری کن! توو این بازی  بس 
کم می آری هر چی مصمم بایش بازم 

تقدیرتو باید از این شاعر بگیری
می خواسیت خامن بیش توو چشم مردم

گم بیش توو چشم مردم چشماتو بسیت 
یک راه داری: اینکه آلزامیر بگیری

گرفنت چبگیتو از پیله ی آیب 
کردن زندگیتو به مادرت تقدمی 

گرفته مادرت هم  فرامویش 
ً
حتما

چون دختری قنداق توو تور سفیده
از سهم االرثت هم هبت حسرت رسیده

باید فرامویش  بگیره دخترت هم

گناهه اینجا مؤنث، واژه ی ترس و 
هر چی به تصممی تو باشه اشتباهه

اصاًل چرا به زندگی اصرار داری
یته وسر وقیت متام اعتبارت ر

یته تهنا وظیفه ت سکس  و بعدش مادر
حیت خودت از تو نداره انتظاری

که انتظار ازت تولیدمثله دیدی 
تکلیف معلومه، فقط تولیدمثله

اصاًل واسه بابات مهنی توجیه بوده
که مرگ دنبالت اومد وز تولدت  ر

این زندگی با درد به استقبالت اومد
اینکه به دنیا اومدی تنبیه بوده

یه های اول گر و  باید بفهمی از ر
موندمی توی این تناسخ ها معطل

از زندگیت تا نقطه چنی، مرِد حسایب
یتو می گیری از دنیات سهم مادر

یتو حتویل می دی به خودت دربه در
که جمبور می یش توو حجله خبوایب وقیت  

باید جوونیتو ببخیش، دختِر بید!
اینو جنون هم مسیرت خوب فهمید
تقدیر این بود و تو باید می شکسیت

این سرنوشت چیزی به جز حتقیر تو نیس
گفنت هبت »هیس!« یاد یش،  می خواسیت فر

تو دختر حمکوم این سکوت هسیت

پگاه سیداسراری



/599/

جهامن انفرادمیه
یاده که فر واسه بغضم 
که جهان یک  پادگانه 

جوونیمو هدر داده

جهان اون بابای خوب نیست
که توو دستای اون نونه
توی دستای اون داسه!

وی پیراهنش خونه! ر

صدای خنده ی مردم
کوچه منی آد دیگه از 

متام مشتای مردم
بدون پوله و پوچه

جهان بغضش منی گیره
که این اندازه دلگیره؟!

کابوسام یکی هر شب توو 
داره از پیش من می ره

 
جهان شرمش منی گیره 
که این اندازه یب رمحه؟!

و کیس حال برادر ر
و چوب دار منی فهمه ر

که جهان یه چیز ترسنا
جهان جای قشنگی نیست

جهان یه فیلم »چاپلینه«
که توش هیچ چیزی رنگی نیست

نه فردای قشنگی هست
وز خویب توو راهه نه ر
زش نداره غم فقط ار

کوتاهه که  واسه عمری 

ماهان شجاع



/600/



/601/

وازه های شهر من بازه در
محله نکن! این شاه تسلیمه

یب تو یه عمره قحطی عشقه
میه یب تو یه عمره عشق، حتر

از مشت های بسته می ترسم
سربازهای خسته ای داری
ن و بنداز فرمان بده مششیر

ثابت بکن از جنگ بیزاری

کردی توو اوج قدرت، عاشیق 
یخ قدر عشقو می دونه تار

فرمانده جان! رسم جهان اینه
عاشق منی جنگه، منی تونه!

سرباز می شم توو رکاب تو
عاشق نباشم قلمب آشوبه

دنیا مهیشه پشت مرداشه
حال جهان با بودنت خوبه

وازه های شهر من بازه در
از شوق این دیدار یب تابن
باد عطرتو آورده مست شهر

وازه ها امشب منی خوابن  پدیده شجاعیدر



/602/

»حتمل بکن«

چقد از خودم تا خودم فاصله ست
نبودت، منو به نبودن رسوند

منو نیمه شب ها به من پس بده!
که یادم بره هیچکی با من منوند

و به آیینه زل می زمن تا تو ر
کمن توو خییِس چشمام پیدا 

کدوم جاده بن بستته؟ یزم  عز
کمن! و وا  بگو تا بیام جاده ر

که عطر تو مهراش نیست هوایی 
برای نفس های من خوب نیست

که خنیث شده! شبیه یه مُبمب، 
چقد ترِس تهنا شدن خوب نیست

حماله بذارم به غیر از غمت
یزه به هم و بر کیس خلومت ر

به اندوه شب های بعداز تو و
به شادی دنیای یب من قسم!

جهامن سیاهی مطلق شده
وشن، به شب می خورم وز ر که توو ر

بدوِن طناب و شکنجه، یه شب
یه، سر می ُبرم گر نفس هامو با 

غم شعرهامو حتمل بکن
الییه گرچه برای تو ال ا

غم و شعر و من از هم و با مهمی
که شاعر شدن، ارث تهناییه...

سیده زهرا شفیعی



/603/

»پایان تازه«

که حّق من نیست خایل منی شم از غمی 
ى هزاربار ُمردم و غم هام منردن وز ر

کهنه ى یب وقفه ى من یه هاى  گر این 
انگار از تأثیر، هیچ بویی نبردن

یا می بینن که از دور منو در یه عمره 
ى جز سراب و غم نیست ومن چیز اما در

گالیه دارم، دردم اینجاست من از خودم 
که من می خواسمت نیست! ى  این زندگی چیز

از من فقط یه اسم مونده و یه سایه
اما می دومن هیشکی جز من مهّتم نیست

غاز یه پایان تازه س
ٓ
این اعتراف، ا

که من می خواسمت نیست ى  نه! زندگی چیز

که من می خواسمت نیست ى  این زندگی چیز
این فاجعه دامئ داره تکرار می شه

وز و به دیوار وا شه هر ر که ر پنجره اى 
بعد از یه مدت از خودش بیزار می شه

که وابسته س به پیله ش وانه  مثل یه پر
شاید منی خواسمت به دنیا پا بذارم

به
ٓ
که پر از وحشت ا مثل یه ماهی 

و در پیش دارم وزاى خییل سخیت ر حمسن شیرایلر



/604/

وشن یه دخترچبه با موهای ر
کرده تهنا کنج از این قفس ُبق  یه 
چون از تاب و توان افتاده، طفیل

کرده تهنا خودش با غم توافق 

با یک لبخنِد مصنوعِی یب جون
وپردازی هاشه ز توو فکِر آر

یادی منی خواد از خدا چیز ز
یاشه  متوم دنیاش اسباب باز

گیج یه دخترچبه ی ده ساله ی 
کرده  از اطرافیاش طرد و  خودش ر

یده و ُبر وزه درد امونش ر دو ر
کمردرد یا دل درد داره طفیل، یا 

توو چشمای درشتش ترِس مرگه
توو دستاش یه خشاِب نصفه قرصه

کیس چیزی بفهمه که  منی خواد 
کیس چیزی بپرسه می ترسه از 

وع فصل هفده سالگی هاش شر
وع قصه ی َسرخوردنش بود شر
دوتا دستاشو بسنت بارها، چون
حجاب غیر اسالمی تنش بود

یه عامل اهتام و جرِم یب ربط
ونده داشت یادداشت می شد توی پر

یه دختر با حجاب نامناسب
وِر َچک، هبشیت داشت می شد به ز

یه دخترخامن بیست و دو ساله 
که پای تک تِک دلتنگیاش موند

و چشماش عینک و دستش قلم بود ر
وزنامه می خوند وزا ر شبا حافظ، ر

نه توجهیی برای غصه هاش ساخت
کرد وشو خم  گوشه ی ابر نه حیت 

که دنیاشو بسازه بلند شد تا 
کرد بلند شد واسه غم ها، قد علم 

که از غمباد و تشویش وزی  میاد ر
زه چونه  ای، بغیض نترکه نلر
یزه دیل خایل نشه، ُهّری نر

جنوشه قلیب عنی سیر و سرکه 

ِک خسته و این خا که ر وزی  میاد ر
مهه سرحالن و خوشحالن و شاد 

متوم آدما با خنده می گن:
و جنات داد« »یه دخترچبه دنیا ر

امیان صابر



/605/

ز« »چبه های البر

گه خون سیاوش، دامن شبو بگیره وای ا
گه باز به زخم رسمت، سهراب قصه مبیره ا

ک کاوه بشه باز خنجر ضحا گه درفش  وای ا
ک و خا ویی بیفته ر گه باز از ختت مجشید، خسر ا

کینه کمون آرش بشکنه به دست  گه  وای ا
ین، مرگ فرهادو ببینه گه باز دوباره شیر ا

ک، چی می مونه، چی می مونه؟ ور این خا دیگه از غر
کیس قصه می خونه؟ ز، چه  واسه چبه های البر

کاشکی از بغض دماوند، خون نشه قلب ستاره
کوچه پا نذاره که مهتاب توی  وزی  کاش نیاد ر

و نگیرن کاشکی از چشمای جمنون، خواب لییل ر
کاش فرشته های عاشق توی آمسون منیرن

ر می مونه غم سردارای جنگل به دل خز
ونه و می سوز ون، قلب شب ر کار وش  دوباره خر

بابک صحرایی



/606/

» رّدپا«

رّدپای مِن تهنا
و تن برف خیابون ر
ُپرم از حّس رسیدن

از زمستون به زمستون

پرسه بنی آدمای
شهر یب عاطفه و سرد
که جاتو کرده  قانعم 

کرد! منی شه با هیچ چی پر 

ییض می رم از شهر مر
که با عشق دمشنه انگار

وزای خومب! قاتل ر
شهر من! خدا نگهدار!

کوچه هایی توو فرار از 
که چشاشون هیز ما بود

که تا اتاق دنج من 
یز ما بود حلظه هاش لبر

ترس داشتمی از نگاِه
وی دیوار قاب عکس ر

که از نگاه مردمی 
دمشن ما بودن انگار

وزای پوچی خسته م از ر
که پرن از قرص و سردرد

لعنت خدا به شهری
کرد که منو از ما جدا 

محید صیدی



/607/

و سرخِی خونت ببند چشامو ر
واز دل خسته ام من از رنگ پر

ین شده توو این خونه ی سرد نفر
گر بال وپربسته ام یه خنیا

و دومشه که ر بذار این عذایب 
کنه ون  و از این خونه بیر هوس ر

بذار سیل اشکم توو سلول تن
کنه ون  و ویر متوم قفس ها ر

کن تا به تو منو از خودم دور 
کوچه نزدیک شم به آزادی 
منو توی زندون آینه ُبکش

یک شم تا من، منجِی شهر تار

که یه بغض قدمیی توو شعرامه 
یاد شه یه عمره منی تونه فر

ونه ی یب ستون برای یه ویر
می خواد تیشه ی درد فرهاد شه

گه زنده بودن توو این زندگی ا
یه کابوس تکرار برامون یه 

کن یه  گر توو این خواب پرحادثه 
یه که این ضجه ها عنی بیدار

کن تا به تو منو از خودم دور 
کوچه نزدیک شم به آزادی 
منو توی زندون آینه ُبکش

یک شم تا من، منجِی شهر تار

مهدی عاشوری



/608/

ؤیا پر زدن عشق یعین توی ر
یس و میدون دوگل با تو تا پار

گپ زدن بعد نشسنت و دوتایی 
کافه یب یب گل وی هم تو  وبه ر ر

گردنه هاش یعین از هزار َچم و 
ر رد شدن با تو رسیدن به خز
ون مشال با هم بشمی  یر بار  ز
یل عصر هم سفر تا خیابون و

ز گل ر عشق یعین تو بیای با 
یعین تکرار ما توی هفت حوض

مهه احسامسونو بگمی به هم
و جزء به جزء می حرفای هم ر بشنو

که متوم دست خودتو یعین 
کین و  توی عاشیق از اول ر

که به آخر خط می رسم وقیت 
کین  وع  با حضورت منو باز شر

عشق یعین من و تو قرارمون
ون، اول اردیهبشت یر بار ز

ون با مهه دود و َدمش وقیت هتر
می شه واسه من و تو مث هبشت 

می که با هم بگذر من و تو یعین 
گرم و شرجی، َدم ظهر وز  از یه ر

برسمی یه جا مث معبدی دور
وی تو بذارم سر به مهر وبه ر ر

عیل حممد عامری



/609/

که غرقت شم  فقط مهنی یک بار بذار 
که  کنارم   فقط یه چندحلظه مبون 
 جهان من االن به موندنت بنده 

کن با   فقط مهنی یک بار زمانو سر 
که بعدش چی که دیوونه ست، نگو   کیس 

 نپرس چی می شه، نپرس از آینده...
  

کن این حلظه و رها   متوم دنیا ر
که تصویرم  کن منو   فقط متاشا 

 دوباره افتاده  توو برکه ی موهات

که دل بسمت  که رجنیدم، منو   منو 
 به درد یب پایان، بگیر ازم دردو

وهات  یِز باز  توو خونه ی امن و عز

یل دیگه جایی وازم، و  بلندپر
یدن نیست، قفس شده دنیا  واسه پر

 قفس برام یعین جهان، بدون تو 

 حصار دستاِی تو ُدوِر من یعین
کن و حمکم   واز، حصار  خوِد خوِد پر

 می خوام رها شم باز توو آمسون تو

که این دم آخر ینه   چقدر شیر
که موقع رفنت  یکی شدم با تو، 

کنار من باشه  قراره اشکامت  

کن، فقط یه کم مونده  یه کم حتمل 
که آغوشت   دارم متوم می شم، مبون 

 قراره این حلظه، مزاِر من باشه...

اشکان عبایس



/610/

»سوءظن«

کجا بودی بدون من 
که از این خونه هبتر بود؟

کی قدم می زد کنارت 
که حیت از ممن سر بود؟

کجا بودش گرم  سرت 
که من از یاد تو رفمت؟

کی مونده حواست پیش 
که یادش می کین هر دم؟

و می گیرن از دسمت تو ر
ین برای من منی مو

یزه این عشقو به هم می ر
دلیلش می شه سوءظن

کجا قلبت هوایی شد
که اینجا موندنت سخته؟

کردم بگو من اشتباه 
یا این بدفایل از خبته؟

چرا عنی خیالت نیست
کجا باشم کی،  که من با 

کمن عشقو کجا پهنون 
کی جا شم؟ ؤیای  توی ر

ود از چشمت افتادم چه ز
چه ساده رد شدی از من

کردی چقد راحت خطا 
چه آسون شد برات رفنت!

کجا بودی بدون من 
که از این خونه هبتر بود؟

کی قدم می زد کنارت 
که حیت از ممن سر بود؟

مهشاد عرب



/611/

سراغی بگیر از مِن خسته از من
کشیدم  وز، حسرت  که یب تو شب و ر

نگو حّقمه قصه ی یب وفایی
من از تو به جز غم، وفایی ندیدم 

گه سهمم از عاشیق اشک و آهه ا
که خبمت سیاهه گالیه ندارم 

کردم  یه  گر و از خدا خواسمت و  تو ر
شاید خواستنت از خدا اشتباهه

ون نداره  که بار کهنه  مث ابر 
که بعد از تو جمنون نداره  یه قصه م 

یه زخم عمیقم، یه حرف نگفته
که درمون نداره یه درد قدمیی 

چه تلخه از آغاز عشق من و تو 
یکی باید از اصل قصه جدا شه 

چه سخته درست حلظه ی آشنایی 
دوراهی سر راه ما بوده باشه*

و  به یادت نفس می کشم حلظه ها ر
و به را شه  که با تو هوای دمل ر

کیس مهدمم نیست  دیگه جز غم تو 
وز یب وفا شه می ترسم مهنی غم، یه ر

ون نداره  که بار کهنه  مث ابر 
که بعد از تو جمنون نداره  یه قصه م 
که از عشق مونده  یه زخم عمیقم 

که درمون نداره یه درد قدمیی 

هی(
ّ
* آخر غربت دنیاست مگه نه / اّول دوراهی آشنا شدن )افشنی یدالل

یزی آرام سجاد عز



/612/

ژ لب تو« »جای ر

 از پشت سر ترسیدن
 با چشم باز خوابیدن
 با فندِک لّک و خون

کشیدن و سیگار   شب ر

 یک سقف پر از سؤاله
یده  یک ختت به خود خز

وی بالش  یک سایه ر
یده  یک ترس به جان خر

وی دیوار  توو عکس ر
که در بلوغ بود  اشکی 

کهنه   آزادی تا و 
وغ بود یخ هم در  تار

ِژ لِب تو  جای ُر
 در انهتای این ختت
که یب تو وز و شیب   ر

یل منی گذشت  می رفت، و

یان  لباس خواِب عر
و صندیِل واژگون  ر

 مهبستِر مهیشه
ون گرفته بار  رفت  و 

 حیاط پشِت خونه
گربه خیس و تهناست  یک 

 باید خبوامب از نو
 اینجا تِه ماجراست

 این راه سخت و درده
کجا ُبرد  فکرت منو 

 هر جا رفمت نبودی
کیس زمنی خورد  اینجا 

ِژ لِب تو  جای ُر
 در انهتای این ختت
که یب تو وز و شیب   ر

یل منی گذشت  می رفت، و

ز  یک شب و شهِر یب مر
وز خوب و یک دست  یک ر

 یک ظهر و معدن امن
 پالسکو هم هنوز هست

 یک پشِت بام سقوط شد
 دنیا بدوِن چشِمت
 یک پادگان جنازه

 یک شب بدوِن امِست



/613/

 مال باختگاِن این شهر
ن کار  رنگ ها مشغوِل 
 سبز و بنفش و غالب

ن یق باهم ندار  فر

ِژ لِب تو  جای ُر
 در انهتای این ختت
که یب تو وز و شیب   ر

یل منی گذشت  می رفت، و

 امنیِت پس از تو
 جلیقه ی انفجار
 امنیِت پس از تو
 خدای در انتحار

 یب  تو این شهر شلوغ شد
برابر  دردم هزار

کس به جامن افتاد  هر 
کس! حیت برادر   هر 

خیت  آمار شهر به  هم ر
 با رفتنت از اینجا

 آماده باش به شهر خورد
 آتش به اختیارها

ِژ لِب تو  جای ُر
 در انهتای این ختت
که یب تو وز و شیب   ر

یل منی گذشت می رفت، و

آترا عظیمی



/614/

مثل یه جنگل یب درخت بود 
کنار ختت بود مثل یه سایه 

و بند رخت بود  یه لباس شب ر
مثل یه قرار ساده، سخت بود

کرد  یب صدا فقط هبم نگاه 
کرد  و سربه راه  مِن دیوونه ر

کرد  وزگارمو سیاه  رفت و ر
کرد   جای هر دوتامون اشتباه 

و برد  گذشته ها ر باد اومد 
و برد  نیمکتای اولنی قرار

و برد  غم حلظه های انتظار
و برد   زندگی ما ر

ّ
کل باد، 

ور تلخ »یب تو هرگز«ش  هم مر
هم سکوت بعد فال حافظش 

هم نبودنای یب جمّوزش 
مجع شد توو مچدون قرمزش  

کم بود مجع شد اما یه چیزی 
مجع شد اما متومش غم بود

کندن ما از هم بود شب دل 
یه م بود گر ین سالح من،  آخر

کردم مِن دیوونه و رفت یه  گر
گفت منی تونه و رفت یه نفس 

کرد توو این خونه و رفت گم  منو 
که می مونه و رفت  گفت  اون خودش 

که یه شب مست بره مست اومد 
که دلش هست بره خواست اوجنا 

و بست بره ین پنجره ر آخر
رفت تا قلب من از دست بره 

مثل یه جنگل یب درخت بود
کنار ختت بود مثل یه سایه 

مثل یه قرار ساده، سخت بود
و بند رخت بود  یه لباِس شب ر

حسنی غیایث



/615/

و و سیگار  پنجه ی قفل شده ر
کلیدای پیانو  می کشم و   ر

کوک زدن  لب اعتراضمو 
و  می کشم  نخ به نخ خبّیه ها ر

 می شکنه یِخ صدامو الکل
 یه نفس باال می رم لیوانو
واز بدم  بلکه از حنجره پر

کستری هترانو وح خا  ر

خیته از  چیکه های سرخ ُنت ر
 زمخای ترانه ی معترضم
 که یکی بگیره رّد خونو

کجای خّط قرمزم  ببینه 

 هر جا می رم مثل یه دیوونه م
یش  که پِس حافظه ی تصویر

 ماهو می بینه هنوز از چشِم
یش  میدون آزادی زجنیر

 صدای تیز امام مجعه ی شهر
 مثل  مّته می ره توو اعصامب

 مجعه ها شوک زده ی شکسنِت
یِت توو حمرامب  دیوار صو

 توو فضای آرمانشهر من
 نه امامی مونده با مجاعیت

یل اهل قداره و خون  نه رسو
کتاب غلطی  نه خدایی با 

 شهر یب شکنجه و یب تبعیض
 یه اوین بدون زندان می خوام

ق شالق  یه شِب بدون بر
 یه طلوع خوش، بدون اعدام

ؤیام ساخمت که توو ر  توی شهری 
 سمی جرثقیل، طناِب دار نیست

 شهر آرماین من جاییه
که چهل سال ملیت سوگوار نیست

زاد فتاحی فر



/616/

یه چرنوبیل مابنی موهاته
 دنیامو

ّ
کل کرده  آلوده 

ویِد توی اون چشمات یمگوند فر ز
ؤیامو کرده عمق ر حتقیر 

باید به تو نزدیک تر باشم
من شاعر شعرای غمگیمن
یب باش تو نازِی دنیای غر

من اقتصاِد برتِر چیمن

گرمِی دستامت من عاشق 
تو عاشق حتلیِل رفتاری

من توو سکوت خامتی موندم
 حرف داری

ّ
کیل تو واسه دنیا 

 دنیامه
ّ

کل من نازی آباد 
کوچه ی اختر میدون پاستور، 

یه هفِت تیِر یب سراجنامم
کوتاه بیا دختر! من شاعرم 

من شاعر زمخِی نسیل ام
که چند ساله با جهان قهره

که صد ساله وام  من نوش دار
کاسه پر از َزهره دنبال یه 

که من هفت تیِر یب فشنگم 
وت می گرده دنبال یه بار

 لومت
ً
کویر ظاهرا من یه 

 سرده
ً
که چند قرنه واقعا

 دنیامه
ّ

کل من نازی آباد 
کوچه ی اختر میدون پاستور، 

یه هفت تیِر یب سراجنامم
کوتاه بیا دختر! من شاعرم 

خشایار فرج نژاد



/617/

خودم با خودم دمشین می کمن
کی ام این شبا خودم از خودم شا

یبه شدم با خودم به حدی غر
کی ام این شبا! منی دومن حیت 

منی خواد هبونه ببایف برام 
یسمون خسته ام من از آمسون ر

از اینکه به اجباِر حال بدم
کراه می گی مبون، خسته ام با ا

ببنی عمق دیوونگِی منو
که دستامو از تو جدا خواسمت
گرفمت بری و از خودم پس  تو ر
که یه عمر از خدا خواسمت تویی 

می خومن توو چشمات ازم خسته ای
از این حس بهیوده دس می کشم

واسه رفتمن فکر چاره نباش!
مهنی جا خودم پامو پس می کشم

امیرسام فعیل پور



/618/

یق ام برات یه پله بر
ازم می خوای باال بری

که ثابمت واسه مهه
که واضحه مسافری

و بردی بدجوری دمل ر
دوس ندارم حاال بری

اما تو هم مثل مهه
می خوای ازم باال بری!

باال بری، پاینی بیای
برعکس، اون طرف می رم

یه جور خرابمت دیگه 
راهی نداره تعمیرم!

ود رسیدنت از ترس ز
که زه  تمن داره می لر

فکر می کین می رقصم و
که زه  چند ثانیه می ار

برای پست تازه تر
یه عکس سلیف بگیری

کامنت بذاری: »شانس ماس!
آهن قراضه مبیری!«

ق منو قطع می کنن بر
متوم می شه این رابطه

زنده مهیشه می ریس
ُمرده مهیشه ثابته!

معلومه راه ما جداست
درجا زدن دوس نداری
فقط هبم یه قول بده:

و پله ها پا بذاری! ر

آسانسورا عاشق بشن،
و شاد می کنن مسافر

که رقصیدن باهاش وقیت 
سقوط آزاد می کنن!

یت شاهنی قدر



/619/

کردمی توو جنگ چشمامونو وا
توو فقر چشمامونو می بندمی 

تهنا سکوتو یادمون دادن 
می مثل یه قرباین توو این تقو

توو ازدحام مبب و مخپاره 
گم بود  وزمون  آینده و امر

کردمی فهمیدمی  تا چشم وا 
این زندگی سوءتفاهم بود 

دنیای ما خودخواه و جلبازه 
دنیای ظلم و وحشت و تبعید 

مثل یه اقیانوس می مونه 
ومه باید ترسید  که آر وقیت 

گشتمی  انقدر ُدور درد و غم 
کم شد  وی هر سرگیجه ای  تا ر

ؤیای هبشت بودمی  سرگرم ر
تا اینکه دنیامون جهمن شد 

یبه س با جهان ما  شادی غر
می  از عامل و آدم طلب کار
گرفتاری ارثیه مون فقر و 

می  میرایث جز حسرت منی ذار

یخ چی باید بگه از ما؟!  تار
که از تبعیض بیزاره  نسیل 

و  اما فقط بغضا و خشمش ر
توو صفحه ی شخصیش می ذاره

کی سکوت و خودخوری؟ پاشو!  تا 
این قصه پایان خویش داره 

کردن  ما حقمونه زندگی 
دنیا به ما خییل بدهکاره 

ییش معصومه قر
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»آمسون آذر«

یک اتاقش توو ُکنج تار وز هر شب  هر ر
ین جمتمع این شهر طبقه ی ششم آپارمتان دورتر

ون، اما پنجره بیر یزه خاطرات تلخشو از می ر
ین عاشق دهر دیوارا پرده ی سینمان واسه رسواتر

وزگارش شده حسرت و درد ر
رد پر شده وجودش با این افکار ز

که منی شن انکار قصه های مهیشه تکرار، دردایی 
کابوسای شبونه انگار که شده جای بازی، واسه  ختیت 

که دیگه هیچ وقت عوض منی شه کستری پشت شیشه،  آمسون خا
کرده توو ماه آذر و می خواد ابری مبونه واسه مهیشه گیر 

وزگارش شده حسرت و درد ر
رد پر شده وجودش با این افکار ز

وزگارش شده حسرت و درد ر
رد پر شده وجودش با این افکار ز

چبگیشو، غم و سادگیشو،
گذاشته توو دستای سرد یک مرد جا 

حامد قناد
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صداتو پاینی بیار، داد نزن!
دیگه از چیزی منی ترسم، بری

این مسافرخونه جای من نبود
تو توو فکِر چندمنی مسافری؟

ین دوس ندارم بوی عطِر هر ز
توی ختت خواب من خپش بشه

یون لعنیت شبا توو تلویز
ن خپش بشه عکِس خلِت چندتا ز

واسه تو دیدن فیلمای اونا
لذتش بیشتره از بوسیدمن

یبه و چند وقته من شدم غر
حیت دستمت خنورده به تمن

واسه عشِق امحقانه ی خودم
هرچی می دیدم ازت خبشیدم
ین توی این خونه چقدر منی دو

رّد پای هوسو می دیدم:

وی پیرهنت ِژ جامونده ی ر ر
وی تنت کبودی ر جای چنگ و 

یه ی چبه از توو چاه گر صدای 
گردنت؟! قتِل چندتا چبه مونده 

وم شدِن دمل شده واسه آر
الکی هول شو و استرس بگیر

وقیت می رسم خونه مست نباش
موهای بورشو از برس بگیر!

گویش دستته حامل بده وقیت 
یل می دومن با چند نفر مشغو

 هبت می چسبه زندگی
ً
واقعا

یل؟! بنی این معشوقه های پو

ِق چشات بیزارم من از اون بر
ین به عکساشون وقیت زل می ز

چند وقته مچدومن بسته س
و تهنا می ذارم باهاشون تو ر

صداتو پاینی بیار، داد نزن
که توو قلمب ُمردی خییل وقته 
ن می فهمی وقیت تهنات بذار

وز زندگیت آوردی! چی به ر

ساناز قوامی
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کاسه س دستاى ما با هم توو یه 
ى مهدستمی ما هر دو توو این باز

یک جرم هم باشمی  باید شر
که هر دو مهّتم هستمی وقیت  

ما مهّتم هستمی به این احساس
که مرد این خطر بایش باید  

از ارتفاع، با تو منی ترسم
که با من هم سفر بایش وقیت  

وم قدم بردار پشت سرم آر
و به فرامویش چند تا قدم ر
کن دورم وم حلقه  دستاتو آر
ین فصل هم آغویش توو آخر

این پنجره بازه به آزادى
و یاد این قفس می دمی واز پر

و توو آغوشت بگیر حمکم من ر
با هم تقاص عشقو پس می دمی

پرنا قیایس
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»تدویِن یک بغض«

و! رد شو از من و ِد بر و ِد بر بر
ؤیاهات زمخی می شن به من دس نزن، ر

یِن یه بغض کرده نفر ک  َمنو اینجا خا
یه می شم توو تدویِن یه بغض گر مهه ش 

وندن مهه هرچی داشمت با پاییز سوز
که اومن پوشوندن دو متر آمسون موند 

که فردا نداره میه اینجا  یه تقو
به چی زل زدی؟ مرگ متاشا نداره

که ُمردم سِر زندگمی شرط می بندم 
که ُمردم! عذامب مهینه نفهمم 

و زدن، چیزی یادم منونده ازم حافظه م ر
وزی... جز اینکه یه ر

منی خوای و می خوان، منی خوای و می شه
منی خوای و اوضاع مهینه مهیشه

کیپ می یش با بغض توو ذهنت هزار بار
کابوست از فرِط تکرار توو ذهنت هزار بار بیدار می شه 

وم می گیری یه تابوت هبت  می دن آر
ق داره بعدش چه جوری می میری؟ چه فر

میی کر سعید 
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من یه عمری واسه ت زمنی خوردم 
تا بتومن عطارِد تو بشم

کن توی رگ هات  یق  ر منو تز
به تو نزدیک تر از خود تو بشم

»حنن أقرب إلیك...« از خوِنت! 

بیا و با مخارِی توو چشات
به چشام قرِص ضّد خواب بده

یا بزن، بذار لبت دل به در
به سؤال لمب جواب بده

یه جواِب عمیق و طوالین

کیس خودمو هی یادم می ره تا 
و خوب می شناسه بشم  که تو ر

توی موی بلند خرماییت
توو لب سرخ تو خالصه بشم 

و دامن آبیت الی ر
ُ

گ یا 

که دستامو کش می دی  حرفاتو 
ین به نرِم آغوشت بکشو

کش می دی تا اوجنایی حرفاتو 
گوِشت: که بتومن بگم در 

»منو از چاله باز به چاه ببر!«

وی تنت بیا با بوسه هام ر
مهه ی زمخاتو بپوشومن

ین عاشقت هسمت بیشتر از او
و از خودم برجنومن که تو ر

که مرمهت باشم! کن  کمکم 

کمایل بنفشه 
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 از یه جایی به بعد چشماتو
وی دنیای زشت می بندی  ر

 می گی اصاًل به من چه چی می شه؟
 آدما می میرن، تو می خندی

 از یه جایی به بعد می خندی
 خنده های مرتِب عصیب

وصداست مدام  توی مغزت سر
 خواب راحت نداری هیچ شیب

 از یه جایی به بعد می خوایب
ین که دست وپا نز  دیگه می خوای 

 رایض می یش هبت جتاوز شه
 دسته مجعی، تکی، خشن، علین

 از یه جایی به بعد تک به تِک ↓
 ثانیه ها برات تکراِر ↓

یِک ↓  تیکه های سیاه و تار
کشداره ز   شب یب  حد و مر

یکی  از یه جایی به بعد تار
کدر می یش  مثل یه شیشه ی 

 دردیو حس منی کین دیگه
 از یه جایی به بعد ِسر می یش

ق«  از یه جایی به بعد واژه ی »فر
 دیگه معین نداره توو دنیات

 از یه جایی به بعد چاره ی »مرگ«
وز و شبات  می شه تهنا امید ر

 از یه جایی به بعد می میری
 بعد، مرده ت به راه می افته

 می ره مست جهمن بعدی
 اون دیگه قسمتو پذیرفته

 از یه جایی به بعد دیواره
که راه عبور تو، سد شه  تا 
وحت منی تونه مثِل  حیت ر
 فیلما از توی دیوارا رد شه

 از یه جایی به بعد هیچ چی نیست

کولیوندزاده پویا 
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یب تو هوام خفه س، شبیه اهوازم
از حال خومب هی شایعه می سازم

تصویر آخرت، عادی نشد برام
توی سرم با تو، حرفم می شه مدام

و، با چشم نیمه باز فرض می کمن تو ر
این جور دوِست دارم، مِن خیال پرداز

گذاشت وی تو  هر دفعه هرکیس، دس ر
دیوار به دیواِر، این شهر ترک برداشت

من عاشقت نیسمت، بیشتر از این حرفام
من اهل »تو« هسمت! دمشن نشو برام

که می خوای تفسیر نکن منو، اون جوری 
کنار میای! وز  با واقعیمت، یه ر

یب تو هوام خفه س، شبیه اهوازم
از حال خومب هی، شایعه می سازم

گلزاری گلناز 
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ین ترانه با سکوت هم صدا تر
یاد منه ؤیای تو فر توی ر

اون که هر شب پشت پلک خواب تو
پر می شه ، مهزاد منه داره پر

توی خوابت یه سکوت یب دلیل
دل مهزادمو می ده دست باد
که از راه برسه می دومن فردا 
حیت امسشم به یادت منیاد

کین ین توو چشاش نگاه  منی تو
کدوم شب اومدی منی پریس از 
از هراس دل سپردِن به عشق

تو یه عمره خودتو به خواب زدی

از توو آیینه هبت خیره می شه 
و تهنا می ذاره با سکوتت تو ر

و جادو می کنه وقت رفنت، تو ر
دلشو پیش دلت جا می ذاره

کین که چشاتو وا  صبح فردا 
ین چرا قلبت می زنه منی دو

و شده قلب توئه یر و ر اون که ز
اون که عاشق شده مهزاد منه

نیلوفر الری پور
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»یب منطق«

یئ ام پیش تو مث شیشه، نامر
ونیه! منی بیین چشمام بار

وز و شب ن ر ن اما یه ز درا باز
توو یب منطیق هاش زندونیه

ک خودم گم بشم توی ال باید 
ِز این خستگی توو دنیای یب مر
که یب اختیار... به جایی رسیدم 

به دیوونگی هام می گم: زندگی!

من آرایشم جنس دلتنگیه
منی شه غمو از لباسام ُشست
ؤیای من گردگیری شه ر باید 

چقد تلخه این انتخاب درست

که می خوام، جاش خالیه! من هرچی 
مهه ش خیره موندم به این پنجره

یل کردم و و فراموش  خودم ر
تو یادم بره که قوال حماله 

کی ام من از موندن و رفتنت شا
کرد چرا باید این حّسو انکار 

منی شد... خنواستمی... مهه ش دیر بود!
کرد؟! و عشق اصرار  چقد می شه ر

به حرفای تکراری من خبند
بگو خوب موندن برات سخت بود

وت... وبه ر که نگاش یخ زده ر کیس 
وزی چقد با تو خوشبخت بود یه ر

یا متابعان پور



/629/

ى را... آواز ِسهره ها« »ر

یزه  ى را ستاره می ر ر
از آمسون شب انگار 
کرده آمسون ماهو  گم 
دلشوره داره تا انکار

وى زمنِی خیس از اشک ر
صد تکه صورت ماهه 

وانه ها زمنی گیرن پر
آواز ِسهره ها آهه 

جادوگرا، هیوالها
لبخندهاتو دزدیدن

و ُتنِگ ماهی چشمات ر
ک پاشیدن وِن خا بار

که جا مونده  ى  مثل در
ى را  من قفل هر شمب ر

و آبه  که ر توو خونه ای 
ى را  از تو لبالمب ر

انگار بسته چشماشو 
و دیوار و خنج های ر ر
یخ و زخم های یب تار ر

و دردهاى پرتکرار ر

جادوگرا، هیوالها 
لبخندهاتو دزدیدن

و ُتنِگ ماهی چشمات ر
ک پاشیدن وِن خا بار

که راهی هست  ى را بگو  ر
و رها دیدن تا خونه ر

تا خنده هات، تا خورشید
تا آمسونو بوسیدن

لییل حمسین
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»تیغ«

برای من چیزی مقدس نیس
ِک منی خورده جز خونه مون و خا

جز بوی »ِگیس«* و جوب** و استفراغ
که توو چشمای من ُمرده شهری 

برای من چیزی مقدس نیست
یایی ام از موِج بدبیین در

یزه و سینک می ر که از ر ظرفا 
سونامِی دردامو می بیین!

یزن خونه و دیواراش می ر
و دیوار می پاشه که ر خونه! 

کبودِی چشماتو می بیمن
این مرد، توی جاش می شاشه

برای من چیزی مقدس نیست
که شوهرش ُمرده من یک زمن 

پای متوم زندگی من
ِن شهید می خورده ُمهِر ز

برای من چیزی مقدس نیست
کودکم، رگام پر از دردن من 

توو مدرسه، توو صف نونوایی
کردن چبه ی جنگ زده صدام 

برای من چیزی مقدس نیست
با اسم من به چی پناه بردین؟

گالب پاشیدین و خون من  ر
کوچه مومن خوردین آجرای 

برای ما چیزی مقدس نیست
ما آدمای درد و تسکینمی

ک می خوابمی پشت ردای خا
وز خوب می بینمی خواب یه ر

کربال رفتمی و خون دادمی به 
کردین و طی  مسیر قرمزی ر

و خوردین و و ر که آبر وقیت 
کردین! و با تفاله، یق  حیا ر

یخ! دستای تو خونینه تار
و تیغ هل دادی شهر منو ر

و من زمخی ام! دعوت بکن ما ر
یادی به یک دقیقه، خاصه فر

گاز )وارد شده از زبان انگلییس( * تلّفظ بومی 

** مهان جوی

ز حمقق ر
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یل ام من فقط یه آدم معمو
که از این دنیا دیگه خسته شدم
کنار هرچی بود، خوب و َبدو زدم 
یه چهاردیواری ساخمت توو خودم

یه چهاردیواری ساخمت توو خودم
که درش به هیچ کجا وا منی شه

که جز خواب خودم ؤیایی  مث ر
توی خواب هیچ کیس پا منی شه

سقف بیس سانیت شو سوراخ می کمن
ون بزنه تا توشو مهیشه بار

که وقیت دمل از غصه پره تا 
هیچ کیس نفهمه اشکای منه

گذشت تنگ شه دمل که  تا یه صحرا 
و طاقچه ش می ذارم یه ساعت شین ر

واسه تهنایِی تهنای خودم
که اصاًل ندارم گیتاری  واسه 

یب خیال هرچی غصه و غمه
کی ام یب خیال هرکی پرسیده 

که قّد خودمه توی دنیایی 
یل ام محیده حممدرضاپورمن فقط یه آدم معمو
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»توقع نداشمت«

توقع نداشمت! بعید بود ازت
یدی و رفیت سفر؟ چه جوری بر

کافه ی لعنیت من و بغض و این 
ر! وب خز تو و خنده هات و غر

خفه م می کنه موج موهای تو
و می زنه داره ضربه ی آخر

یا درست ↓ و خطا رفیت، در مسیر
توو چشمای مشکِی خیِس منه!

کن منو مّث موجای آب بغل 
یر چتر غم و فاصله و ز نر

یدم خدا! چه تصویر تلخی، بر
یل اون لِب ساحله من اینجا، و

کیس منی خوام ببینه چشاتو 
که شد عینک شب بزن ومب  غر

به یاد من اون عطر دخلوامهو
یفت مرتب بزن! و دست ظر ر

برای درآوردِن اشک من 
که ماهری! کیس هسیت  تو تهنا 
و وزی تو ر به چنگت میارم یه ر

منی ذارم از دست قلمب بری

یزمش توو خودم که می ر چه دردا 
یه هام گر که می سازم از  چه شعرا 

مگه می گذره آدم از زندگیش؟
کشیدی باهام! تو چند سالیه قد 

کافه ی لعنیت من و بغض و این 
ر! وب خز تو و خنده هات و غر

توقع نداشمت، بعید بود ازت
یدی و رفیت سفر؟! چه جوری بر

فردین حممدی
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که از عاشیق خسته شم نباید 
کمن  نباید به این جاده ها شک 

می خوام رّد چشماتو تا آخرش
کمن توو هر حلظه از سرنوشت، حک 

کرد توی هر نفس و می شه حک  تو ر
کشید و َپر  ز می شه با تو تا آر
آره می شه از یاد لب های تو

بازم طعم اعجاز عشقو ِچشید

ببنی یاد چشمات توو هر حلظه ای
منو مست یک دهلره می ِکشه

شبیه تو و عطرته هرکیس
ون خودم می ُکشه منو از در

می خوام خاطراتت توو شب های من
کنارم، نشه ته نشنی مبونه 

بیا چشمای من درست بعد تو
به این جاده خیره ست، بیا و ببنی

پر از حسرت با تو بودن شدم
فقط چشم تو، توی ذهن منه

کرده از یب کیس آخه خونه یخ 
فرشاد حممدیکه برگردی تا این طلسم بشکنه
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گرفته و شب نیمه ی منه ون زنو  بار
وشنه خورشید توی صفحه ی لپ تاپ ر

بغِض سیا  سفیِد یه رنگنی کمون می شـ)ـم/ـه(
که ُرل اولش )منـ/زنـ(ـه توو فیلم صامیت 

وا می شه، توی صفحه ی لپ تاپ، پنجره
موها)مـ/شـ(ـو باز می کنـ)ـم/ـه( و باز شب می شه

گاز، یو، راه شیری و وی  ]سر می ره ر
استپ؛ سکوِت  فیلم جلو و عقب می شه[

ق می شـ)ـم/ـه( ق عر موها)مـ/شـ(ـو باز می ُکنـ... و غر
وی سفید ختت، جلو و عقب می شـ)ـم/ـه( ر

و رفته توی شب! ق فر تیرچراغ بر
با نور عقب، جلو و با شب لب  توو  لب می شـ)ـم/ـه(

گورخر می شن اسبای تابلوفرش -به )من/اون(- 
از پشِت پرده  کرکره ای راه راهه )ما(ه!

ق و سمی  بر که بشینـ)ـم/ـه( ر و می کنـ)ـم/ـه(  واز پر
با نیمه ی سفید)م/ش( و با نیمه  ی سیاه

وشن می خوابه و کبوتِر ر وحـ)ـم/ـش( با یه  ر
کالغ... ِرل می زنه سیاهِی سایه   )م/ش( با یه 

که ُرل )اصلیـ/َمرِد(ش دوتا شده غرقمی توو فیلمی 
که لپ تاپو می بندم و رنگی می شه اتاق:

◾

کهکشان شدن وعو می کنه به  خونه شر
مّحوم می شه نقشه ی  جغرایف  جهان

و می کشم و تیغو، جیغو، بعد ↓ می رم دراز
یای سرخ می شه -به من- آِب توی وان… در

ون بار
گرفته منو 

ق عر
نصفه نیمه م و

وحش دو نصف می شه[ ]ر
- با نصفم توو بالکمن:

رنگنی کمون یه ُپل می شه تا رد شم از من و
- لپ تامپو با نصف دیگه     م باز می کمن:

◾

و ختِت توی صفحه ی لپ تاپ مل می د)م/ه( ر
گورخر لبو هی پیک می زنـ)ـم/ـه( به لِب 

موها)م/ش( باز بازه و نور سفید ماه
کرکره، ِمش می کنه شبو... از البه الی 

هسیت حممودوند
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»جوکر«

ترکییب از تهنایی و حسرت
کینه می شه یه موجود پر از 

ؤیاشه وقیت جهان برعکس ر
راهی به جز مردن منی بینه

احساس تلخ زندگی با غم
پشت نقاب خنده ای رنگنی

تلفیق خشم و پوچی و رجنش
یل غمگنی یک جوکر خندون، و

تر از تاب و توانش هم باال
و به زانو در منیاره اون ر

وز آخه ته بیچارگی هر ر
تقدیرشه، تهناش منی ذاره

یایی از فکره توی سرش در
در انتظار اخذ تصمیمه

دنبال منجی هم منی گرده
منجی براش در حال تعظیمه!

ونه هتش مرگه دنیای وار
و لب بیاد خنده گه ر حیت ا

یب شک خدا یا مرده یا خوابه!
زمنده دکتر شده سرباز و ر

و هرگز دنبال آزادی نر
آزادی یک احساس دلگیره

راه خالیص از غم دنیا
دین نه، خدا نه، عقل و تدبیره!

ابوالفضل مسلمی شاندیز
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با شیشه  ودکای پدر، ُبرجای خر می ساخت
و هم می چید و، ر یا بطری خایل های شامپو ر

و بالنای رنگی دیوار  عکس خودش ر
و می چرخید دور اتاقش صددفه هتران ر

با چیدمان مهره های ختته توو خوابش
و قایل حل معمای عجیب نطفه ر

و ِمک می زد یق من ر وی بر »مادر مِث جار
کثییف توو یه بقایل« و پیشخون  می ذاشت ر

کودکش: »من شاه مردامن!« ون  مردی در
مردک لوگو می زد سیبیل سبز قیطونیش

درگیر ُنت های غلط توو تبلیت چویب
ونیش یکی فالش و خون بود چشم بار ق موز غر

که دو دو می زنه دامئ و لب، پلکی  امخی ر
کت تر ل سا لکنت نداره اما از صد ال

که چه غمگینه قلیب مِث شیشه نگاهی 
کدتر پر جنب و جوش و مغزی از مرداب را

با دخترای شهر، تودرتوی ذهنش لب
از درک احساسش...

چه درکی؟
خر!

چه احسایس؟
یده هی جسد می شد گوش لب پر یر دو  ز

بونش، قفل قلیب شکل وسوایس قفل ز

یک دختر خوب خیایل شب ها توو ختتش
پچ پچ نکن عشقم!

ن؟ ندیدی آخه ز
کن! بس 

کم حرف پر احساس ناز چبه ماماین
توو چشم من خیره نشو

دندون نزن!
کن! بس 

ون خسته و له شد که از دنیای بیر وقیت 
وی شونه های اشک و ر یاداش ر یزه فر می ر

کتاب، پورنو زمنی، پازل،  یر و پشت بوم، توو ز ر
کشک گازی می زد از تبلت چوبیش با طعم 
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کج دیوار قامی می شد مست ترک های 
ک مشکی مست هشیارا نگاهی سیر از چا
کنج سرد هر سرداب یک دان  با موش موز

گناهی سیر و صحنه در  تانگو می رقصید و ر

کشونن، نور اسپایت مجعییت هورا 
کرد در مرکز دنیا سبیل سبزشو تر 

یه فرفره توو صحنه شد، دیوونه می چرخید
میخ سرش!

یش! الستیک مغز
کرد که پنچر  آخ 

مامان! سرم سردرد مسگرهای بازاره
و شالق زه مثل برده ر مامان! تمن می لر

گوشم مامان! دمل، چیزم، ِچَشم، 
وانه می شم تا چبسبونمی با یه سنجاق پر

سیامک مسیح پور
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یه زمستون توی سرمای شدید
وقیت دنیا فکر اعتصاب بود

و در و دیوارای شهر که ر وقیت 
تهنا تیتر خبر، انقالب بود

گوشه ای از این شهر شلوغ توی 
صدای مههمه ها، آواز شد

وقیت هیشکی فکر عاشیق نبود
برای من و تو، عشق آغاز شد

من و تو پیاده راه افتادمی
برسمی به تب و تاب خودمون

یب هوا رد شدمی از آزادی
رسیدمی به انقالِب خودمون

واسه ی من و تو هبمن یعین
که با بوسه، آب شه برف عشیق 

ون یزن بیر مهه عاشقا بر
عشق، انگیزه ی انقالب شه

که هر چی می شنوی وزایی  توی ر
ینه صدای »مرگ بر...« و نفر

وسط شلوغی های یب دلیل
واسه ما حبس شدن، تسکینه

کشید وقیت از عشق می شه حبس 
یق داره قصه چیه؟ دیگه چه فر
می و توو مشتمون دار وقیت دنیا ر

کیه!  که شهر دست  هیچ مهم نیس 

پرسا مقدس
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»خشم«

یه خشمی از خودم دارم
که خبشش توو وجودم نیست

که  چنان فکر سقوطم 
ودم نیست  امیدی به فر

ین شد چقد دستام خو
از این مشتای توو دیوار

من از هر پله ای رفمت،
رسیدم به طناب دار

یه مردی توو وجودم هست
و منی فهمم که دردش ر

کینه ای دارم ازش یه 
که این اندازه یب رمحم

ومن که بار وزا  مهنی ر
که پاییزم وزا  مهنی ر

کمن یک شب، گه جرأت  ا
یزم و می ر خودم خونش ر

که رسیدم به یه جایی 
ازش سر در منی یارم

مث این مرُدم از شادی
دیگه پر در منی یارم

یبایی، یه وقت چشمای ز
منو جمذوب می کردن

که احواِل رفیقایی 
و خوب می کردن بدم ر

و شونه هایی بود سرم ر
که اون ها هم ازم خسته ن

مسافرهای من انگار
مهه، بار سفر بسنت

و صندیل ها هم دیگه ر
ن واسه م جایی منی ذار

وزها حاِل کجا این ر
ن؟ یکی مثل منو دار
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شبیه آدمی هسمت
با خّط میخی، توی غار

کشف آتش هم که بعد از 
یکی نشست انگار توو تار

که کیس ام  ببنی مثل 
خمّدر می شه تسکینش

که هر پیغمبری اومد،
گرایش داشت به دینش

گیج و منگ یه سردرگم، یه 
که عرفانش غم انگیزه

مهیشه در متام عمر
گرفتار یه پرهیزه

افشنی مقدم
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یه وقتایی باید بذاری بری 
تا نفرت جای عشق پیدا نشه 

یل  که تلخه جدایی و درسته 
می ری تا هیاهویی بر پا نشه 

و دوش  مهه زندگیتو می ذاری ر
می ری، عشق بدنام و رسوا نشه 

کنار هم و دور از هم... چرا؟ 
کیس اینطوری ُخورد و تهنا نشه 

می  یه وقتایی... اصاًل بیا بگذر
ِگله وا نشه دهن هبتره با 

که باید بری  فقط این مهمه 
تا عکست توی آلبومش جا نشه 

گذشمت، دمل بد شکست  من از تو 
ین یه وقتایی سر به دمل می ز

توی دوره ی خاطره یا توو خواب 
ین تو موهامو هر شب به هم می ز

که دلت خییل تنگم می شه  شبا 
ین توو جا خایل من قدم می ز

وزایی سنگنی می شه غربتت یه ر
ین  وزایی از عشق دم می ز یه ر

گاهی توی خلوتت  که  می دومن 
ین  به چشمات تو از اشک من می ز

یا وقیت با یه دوست تهنا می یش 
ین  یو حرف از درد و غم می ز

برات سخته یادآوری های من 
مهیشه و هر جا، توو هر اجنمن

می دومن تو دایرکتو چک می کین 
به اّمید عکس و پیامای من 
کم نبود  کم نبودم، برام  برات 

کمن  وزا مردا  ین تو این ر می دو
می دومن دلت تنگ دستام می شه 
و به این راه و اون راه نزن  خودت ر
خبوای یا خنوای بعد من غم داری 

خبوای یا خنوای چشمات اینو می گن
یل قصه ی ما متومه دیگه  و

بسه این نبرد بِد تن به تن

بیا خاطرات منو پس بگیر 
وح سلیف نگیر با یه جسم یب ر

فرشته ملک فرنود
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 »مرگ یعین...«

و پام   مرگ داره میاد، بشینه ر
الیی بگم، خبوابه باهام  ال

 از اون سر شهر تا این سر شهر
 هیشکی به جز من، به مرگ عبوس 

 نکرده سالم!

 مرگ تهنا میاد، با عصا میاد
 پیرمرد زشت، از اون ور دشت

 با یه عامل غم، اندوه و مامت
 یب صدا میاد

یکی، می رسه به شهر  مرگ توو تار
وم و آر گال ر  پاهاش می ُکشه، 

 چبه ها به دو می کنن فرار
یه عامله جیغ، یه عامله ترس، یه عامله قهر

یه، البه و مویه گر  زنا با 
و به درک! ای مرگ سیاه! یر لب می گن: »بر  ز

وقت تو بیای، ما می کشمی آه«  هر

ور، نترس و جمنون  مردا پرغر
ور، آماده ی جنگ  با مرگ شر

 اما امشب مرگ، نیستش یِپ خون

مرگ تهنا میاد
پیرمرد زشت، از اون ور دشت

 با یه عامل غم، اندوه و مامت
 یب صدا میاد

 مرگ از قبرستون، از اون راه دور
کشت که فرهادو   از پشت بیستون 

کرده مشت  گره 
 توو دوتا چشش، اشکای درشت

و پام  میاد پیش من، بشینه ر
الیی بگم، خبوابه باهام  ال

 از اون  سر شهر، تا این سر شهر
مهه خاموشن

 انگار چبه ها، زنا و مردا
 مهه یب هوشن

 نشسمت تهنا، نگاهم به در
یکی، دوتا چشمام تر ق تار  غر

و پام وم میاد، می شینه ر  مرگ آر
یه می کنه، می خونه برام:  گر

 »متام عمرم، توو سایه بودم
گالیه بودم  مهیشه پر از 
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 توو دعای خیر، جایی نداشمت
 بنی مادرا، من دایه بودم

 هرکجا رفمت، یکی تلف شد
ین، پشمت به صف شد  ارتش نفر

کیس ندیده  شبیه من سرد، 
کیس، میوه ی تلخی  توو باغش 

 چو من چنیده
 آمسون با من، شب می شه و َژف

یا غم می شه، ساحل یب صدف«  در

کت و غمگنی و پام، سا  نشسته ر
یک و سنگنی  فضای اتاق، تار
 می گم تو ایین! مرگ یعین مهنی

گونه م و  یه می کنه، اشکاش ر  گر
گلوم، باهاش می خومن: و   دستاش ر

»صدا می میره
 نگاه و چشم و لبخند می میره
ن، توو قلب زمنی  مهه نرم می ر

 زندگی اینه، مرگ یعین مهنی!«

زهرا ملکی
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عمِر یب حاصلم براى خودم
جاِن ناقابلم براى مشا 

گونه هاى َتَرم براى خودم
شعر توو دفترم براى مشا

و شونه ام براى خودم باِر ر
گرمِی خونه ام براى مشا

چوبه ى داِر من براى خودم
کاِر من براى مشا حاصِل 

ترِس آینده ام براى خودم
شادى و خنده ام براى مشا

کودکم برای خودم یه ی  گر
سقف آلونکم برای  مشا 

تِن یب نای من برای خودم 
دین  و دنیای من برای مشا

اشک هاى زمن براى خودم
که می زمن برای مشا سگ دو 

و دوش  من برای خودم غم ر
لب خاموش من برای مشا

من فقط یك شناسنامه غمم

میالد موسوی
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»شاعر موش ُمرده«

گاهم  من هنوزم توو ناخودآ
 برده ی یه تضاد لعنیت ام

گم شدم انگار  توو لباسام 
ومن شدید ُسنیت ام از در

غزالی سیایس می خومن 
که یب دیمن  مهه فکر می کنن 

تا خبرها خمابره می شه
عاشق مردم فلسطیمن!

و  وعده دارم متوم ساندیسا ر
کمن  که نداره، باز  ى  از در

و« و »اوشو« خوندم ق »کار چند ور
کمن! وقتشه یه کم اعتراض 

که  شاعر موش ُمرده ای ام 
تو چتاى خصویص، یه شیره 
بن 

ّ
شعرهاش هرکدوم یه قال

ى جاى ماهی می گیره! هی پر

یه مسلمون ناسیونالیست
زاد یه هنرمنِد خلت مادر

وشنفکر یه مسیحی، یه ِشبه ر
طالب ارتباطاى آزاد

که من یه دانشجوی مدرمن 
گرم حبثاى خارج از درسه
یف تر می شه توو حمرم شر

رگ، می ترسه! از خداى بز

قسماى مهیشه م از قرآن
رتشت« مجالت قصارم از »ز

اعتقادات مذهبمی می گه: 
کشت!« »اّدعاى دموکراسیت منو 

گرچه به عکس سلیف معتادم
بنی برام آینه بذار جاى دور
جاى اینکه هبم امید بدى

وم بیار! اشتباهامتو به ر

مهدی موسوی میرکالیئ
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کنن! کاشکی اینو وِلش  »حسین نگو، بال بگو« 
کنن منتظرن حسن بگه... بیان و باطلش 

که از قدمی بوده ]حسین ُپر از شکایته[ چیزی 
وده«! مبداء این قصه ها هم، مهون »ِدِه شلمر

کتک زدن، توو قصه ها آوردنش کمک  جاِی 
وری بردنش فکراشون از جلن ُپره، محوِم ز

ناخوِن دراز داشیت حسن، هزارتا راز داشیت حسن
وندنش، چون اعتراض داشیت حسن و سوز قلب تو ر

یل »حسن« باید متیز بشه! هیچ چی متیز نبود و
یز بشه؟ یکی باید مبیره تا آخِر سر عز

زنده های ُمرده پرست، آدمای دغل پسند
که بگه: حسین چته؟ خرت به چند؟ هیشکی نیومد 

مِسِبیل
َ
جامعه ی صفر   و یکی، مجعیِت ا

ُکیل...« کا رِد  »نه فلفیل، نه قلقیل، نه مرِغ ز

»هیشکی باهاش رفیق نبود…« رنِگ مجاعت منی شد
ت منی شد

ّ
باری به هرجهت نبود، بنده ی ذل

یل حسن »خودش« نبود قدمی! به چبه ها نگید و
وغ نگمی حسین نگو… عوض شده به چبه ها در

حسین دیگه عوض شده ]قصه ی شیک و طنِز...[ نیست
تلخه براش خنده هاتون، هیچ چی براش بامزه نیست

حسین دیگه عوض شده، قات زده و خییل خره!
یِف حرِف مردمه، با ارتِش یک نفره! حر

وزا »هبمن« می کشه حسین به جای نقایش، این ر
درد دِل آدم بدا، باز نباید شنیده شه؟

می ره فضا، میاد پاینی، طوطی و بلبل می کشه
ل« می کشه...

ُ
وزا تو نقاشیاش جای مچن، »گ این ر

حسین به فکِر ُمردنه ]نکن خطر داره حسن[
که دردسر داره حسن  صدای قلبتو وِلش... 

پرنده ها پر می زدن، قفس چشاشو بسته بود
که دلش شکسته بود »حسین به مکتب منی رفت« چون 

رگ شده یل حسین دیگه بز به چبه ها نگید و
گرگ شده! خییل به ما شبهیه چون خییل شبیِه 
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کل! وزا تیتِر اخباره، هبش میگن رئیِس  این ر
ین«، سرمایه ی ُتپل ُمپل! کاِر »ِبت ز رفته توو 

کسب  و  کاِر سیتماتیک شخصیِت امنییت، 
یزماتیک[ کار یده ]یک حسِن  پول داده مدرک خر

یکیه، چراغ ِمراغ ببر حسن! دنیا ُپر از تار
و خبر حسن... کمه، آدما ر قیمِت آدما 

زِش تردید نداره! راسیت حسن، »واقعیت« ار
یوره، مدرسه جتدید نداره... زندگی توو شهر

قصه بگید به چبه ها، اما نصیحت نکنید
یه، اما قضاوت نکنید! راستش ایمن تکرار

کودِک ُپر عقده شدن، شخصیتای »حسین«
سرگیجه ی خارجیا! غربتیای وطین!

»حسین  نگو بال  بگو، تنبِل  تنبال...« َبسه!
هرکی توی شهِر مشا سرش شلوغه یب کسه...

وسکی  توو شهرمون پر شده از آدمای عر
ورکی« ذهِن بشر وسیله ی »سیاستای ز

حسین  نگو مثِل خودم، حسین  نگو مثِل خودت!
ولت می! بّترکون توی ر یگر ما مهه مون باز

بوِن من مو درآُورد ]نکن خطر داره حسن[ ز
یل، بازم  دلش  شکسته… ]ُمرد[ به چبه ها نگید و

که هبتره، زندگیا طاعونیه! زنده منون 
یل دزدی دیگه قانونیه دنیا پر از دزده و

قصه ی تلِخ حسین دخلورِی عمه ِقزی
دنیا پر از تناقضه، »ویرگوالی پرانتزی«

یکی نبود، یکی نبود! آخِر قصه مشکیه
بازه سِر زخم حسن، متوم شدن چه شکلیه؟!

حممد مهدی زاده
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و! چیزی نداره رفنت تو نر
به غیر از اینکه دمشن شاد می شمی

که میفته مِث برگ درخیت 
فقط فک)ر( می کنمی آزاد می شمی

یشه خبشکه که باید از ر غمی 
با رفنت داری شاخ و برگ می دی
که درمونش تو بایش واسه دردی 

بری، راهی به غیر از مرگ دیدی؟!

و! انقد امید دارم می دومن نر
که خوشبخیت نرفته، برمی گرده

کن ببیین ک  و خا کینه ر یه بار این 
ک سرده حقیقت داره می گن خا

کیس نیست و! حامل شبیه اون  نر
که هرجوری شده طاقت بیاره

وز بیشتر شه دوری می ترسم از یه ر
که برات عادت بیاره می ترسم 

و! دستا مهیشه دوسیت نیست نر
و شد می بیین خنجری بود و فر
وی آْینه می گی وبه ر وزی ر یه ر

وع شد زایئمهه دردام از اون رفنت شر و میر مهر
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که رفت وزایی  یه طرف حسرت ر
یه طرف شرممون از آینده...

توی جنگ تن به تن با خودمم
وقیت آینده به مویی بنده

یل و از جنگ می ترسونن! و ما ر
می می می میر وز دار که هر ر ما 

می می جنگمی وز دار که هر ر ما 
می کردن سیر که از زندگی  ما 

پای راه رفتمون قلم شد و
دستای قلم به دستمون شکست

ما نه افسرده امی و نه ناامید
چون منی دونمی امید چه شکیل هست!

کردن و بعد ور  ایده هامونو تر
وهامونو زدن ز یشه ی آر ر

واسه خشکوندن شاخه ی امید
کوتاه نیومدن و ابرا  حیت ر

ین می ترسم بیشتر از جنگ، از او
که توو ذهنش با مهه درگیره

ورشم به دنیا نرسه گه ز ا
از من و تو انتقام می گیره

زده این سرما به استخومنون
دیگه حیت اشمکون درمنیاد
کردمی ه ی عمرمونو سر 

ّ
چل

عمر این زمستونا سرمنیاد!

پای راه رفتنمون قلم شد و
دستای قلم به دستمون شکست

ما نه افسرده امی و نه ناامید
چون منی دونمی امید چه شکیل هست!

یان مسانه نور



/651/



/652/

خسته م از زندگِی اجباری
 واسه پول، تن دادن به هرکاری

وزای نفرت و خودآزاری ر
من می خواسمت خِر خودم باشم

ین بغض و سیگار و سرفه  ی خو
ین جنگ با غوالی بیابو

ین مثِل یک الِت چاله میدو
من می خواسمت خر خودم باشم

یل های هردم و یب گاه فضو
دعوا با صاخبونه توو بنگاه
و دومشه توو راه  خونه م ر

ّ
کل

من می خواسمت خر خودم باشم

یه ی منیش، هتمتای رئیس گر
وی پل فردیس یه هام ر گر
یت نیس کثر درِد من درِد ا

من می خواسمت خر خودم باشم
 

وی پوشایل ز با یه مشت آر
چشمای خیس و دستای خایل

صب تا شب سگ دو و خرمّحایل
من می خواسمت خر خودم باشم

و صورمت شبیه دکور خنده ر
خسته م از نقطه چینا و سانسور

تن منی دم به حرف دیکتاتور
من می خواسمت خر خودم باشم

ذهِن آشفته، فکرای پاره
از مهه جا شکنجه می باره

فکرای خودکیش منی ذاره
که بتومن خر خودم باشم

پدیده نیشابوری
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از ترانه های یک مرد
می شه حسرتاشو فهمید

می شه توو غربت دفتر
وهاشو دید ز مرگ آر

توی سینه ش، ته پستو
کرده ین  بغضشو زندو

وهاش ز از متوم آر
کشیده چون یه مرده! دس 

کویرن گونه هاش شکل 
بس که اشکاش منیفته

بس که از درد توو سینه ش
کیس چیزی نگفته به 

کهنه ش  توو دل سکوت 
که خییل وقته حرفیه 

دفنه توو سینه ش و حاال
وقت پایان سکوته

◾

ترس از حرفای بیخود
ونده رنگ دنیامو پر

صحبت مردم یه عمره
جومنو به لب رسونده

واژه ها مثل یه سایه 
کردن حلظه هامو تار 

زندگیمو یه خرابه 
کردن حیت یب دیوار 

بسه هرچی زخم خوردم
کشیدم هرچی از مردم 
وقتشه مال خودم شم

وقتشه بشم یه آدم

یری ابوالفضل وز
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ببنی این نقطه ی قرمز
نه جای تیره نه چاقو

کن برای من ضمانت 
جلوی این مهه آهو!

چقدر از تیزی تیغت
چقدر از اسلحه مونده؟
کرد؟ کی شلیک هوایی 

ونده؟ و بار وتا ر کی بار

واسه آمار بازی ها
کشته ای زنده س ببنی هر 

کی ↓ گم شده، هر  جنازه م 
که پیدا می شه بازنده س!

یِر زمنی بردن منو ز
که من اینجا ↓ منی دونن 

چقدر از سوسک می ترسم!
چقدر از ارتفاع حیت

ممن از هر دری می گم
کن خودت از حرف، دورم 

کوله ت، توی جیبات توی 
کن یه جوری مجع و جورم 

به آغوشم نکش امشب
ین می شه ماتیکت! که خو

چه جوری جا بدم مرگو
کوچیکت؟ توی جیبای 

وم بسته س که به ر و  دری ر
کمن، خونه به هر جا وا 
سر نخ می ده انگشمت
یر ناخمن، خونه! که ز

میون جنگ من با مرگ
چه جوری مرگ، دوم شد؟

جلوی چشم مأمورا
گم شد؟ جنازه م خود به خود 

ُکلتو ن این  بگو بردار
جنازه اعترایف نیس

ونده واسه تمکیل پر
کایف نیس؟ که مرده  مهنی 

کشتمن با تیر توو میدون 
کردن به هفِت تیر شک 

ین و از یه ناخن خو
کردن! به ناخن گیر شک 
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کالغا بعد هر شلیک
کجا رفنت به مست نا
کیس اینجا منی دونه،
کجا رفنت؟ که آهوها 

ادامه داشمت تا تو
کردمی به نقطه متصل 

تو می دونسیت می ترسم
کردمی! منو با سوسک ول 

نه جای تیره نه چاقو
نه رّدپایی از محله س

ببنی این نقطه ی قرمز
فقط پایان یک مجله س.

یل اللهی عیل و
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تو هم صدای دمشمن هسیت 
این هم صدایی واسه من ننگه
یزم اشکامو توو چشم تو می ر

یه ها شیپور این جنگه گر این 

و شونه هامه ترکش اشکات ر
که مهراته خسته م از اون مبیب 

گه از جنگ برگردی حیت ا
میدون منِی من جلو پاته

هر جا سکوته توی تصویرش
گوشت اسم منه مهیشه توو 

که خبوایب باز هر جای دنیا 
کابوس من خپشه توو آغوشت

هر مجعه توو هر مجع تهنایی
تلخِی الکل غرقه توو هستیت

کیس باشه پیکت به اسم هر 
اسم منه زمزمه ی مستیت

کیس فکر شقایق نیست اینجا 
عشقای توو منظومه ها ُمفنت

که تو دنبال فردایی اوجنا 
گفنت و هم به ما  اسم شبش ر

و به هم پیچیده این دوری ما ر
کابوس تو خپشه توو آغوشم

هر جا سکوته توی تصویرش
گوشم اسم توئه مّهیشه توو 

ما هردومون قرباین جنگمی
که جون می دمی گفتمی  ما واسه هم 

کردمی رنگ سیاهو جتربه 
کی نشون می دمی؟ رنگ سفیدو 

که دوری، غصه نزدیکه وقیت 
یکه وز تار که هسیت، ر وقیت 

یکه ز جنون و عشق بار مر
که... وز، جایی  می یک ر باید بر

حسنی هداییت
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یز« »گر

یره؟ گز کدوم نا کندن از عشق،  ؤیا، یا دل  تباهی توو ر
که می ره؟ ین  که می مونه؟ یا او کیس  کی از دست می ده؟ 

بگو اون که مونده، با یه قلب زمخی، چطور از ته دل، دوباره خبنده؟!
کشنده؟! بگو اون که می ره، چطوری می تونه، منیره توو حجِم یه عطر 

گرم می شه، نه خاموش می شه که نه  گیجم،  یه خورشید 
کدوم جای خایل، با چندتا مسّکن، فراموش می شه؟!

یده  کدوم هق هِق مست؟ صدامو بر کدوم بغِض بومی؟ 
یده؟! که رنگت پر وتو، دوباره نوشیت  ز کدوم آر

کیو خواب دیدی؟ ین بار،  کردی؟ بگو آخر یه  گر ین بار، چرا  بگو آخر
کدوم راهو رفیت، به اینجا رسیدی؟ زمنی خوردی اصاًل؟ توو چندتا خیابون؟ 

گرم می شه، نه خاموش می شه که نه  گیجم،  یه خورشید 
کدوم جای خایل، با چندتا مسّکن، فراموش می شه؟!

کی؟ چطوری؟ غرامت بگیره؟ کهنه، بگو  از این جنگ 
که می ره؟! ین  که می مونه، یا او کیس  کی برنده س؟  بگو 

میمث یوسیف





659/

»مجعه ی سیاه«

داره از ابر سیاه خون می چکه
ون می چکه مجعه ها خون جای بار

 شهیار قنبری

وقیت  دیشب  دادند.  تیر  حق  ما  مهه ی  به 
گفت: »فردا به  فرمانده وارد پادگان شد، به ما 
آهنا  بکشید.  را  مهه  ندهید،  امان  هیچ کس 
و  آشوب طلب  عده  یک  نیستند.  مسلمان 
می خواهند  که  هستند  کمونیست  و  یب دین 
دیدید  کنند.  و سلطنت شورش  کشور  علیه 
سینماها  و  بانک ها  سر  بر  چه  پدرسگ ها 
گفتند؟  چه  وز  امر بلوای  در  ندیدید  آوردند؟ 
می دادند.  سلطنت  بر  مرگ  شعار  کثافت ها 
حرامزاده!  گفتند  اعلیحضرت  به  حرامزاده ها 
حرامزاده هفت جد و آبادشان است. فردا یک 
کار  حساب  که  بدهمی  نشانشان  حرامزاده ای 
کشید.  دستشان بیاید!« و بعد نفس عمییق 
چند قدم برداشت. سیگاری آتش زد و ادامه 
اعلیحضرت  می دانید  که  »مهان طور  داد: 
حکومت نظامی اعالم کردند. آن کثافت های 
رگان  مصدیق هم جرات عرض اندام ندارند. باز
کرده امی.  خفه  را  وهر  فر و  سنجایب  و 
ندارند.  رهبری  دیگر  آشوب طلبان 
سازمان دهی ندارند. فردا پرنده نباید در هوا پر 
وقت دستور شلیک  بزند. مستقر که شدمی، هر
هیچ گونه  بزنید...  چرا  و  چون  یب  باید  دادم 

از  بیش  اجتماع  بگیرد.  شکل  نباید  جتمعی 
کیس نافرماین  گر  گلوله ببندید. ا سه نفر را به 
کمه  کند، عالوه بر اینکه در دادگاه نظامی حما
پایش  به  گلوله  یک  هم  مهاجنا  شد،  خواهد 
کار دستش بیاید.  شلیک می کمن تا حساب 
و  شاه  عاشق  مردم  نیستند.  مردم  از  آهنا 
کشورشان هستند. آهنا یک مشت کمونیست 
و طلبه ی متحجر و پاپیت هستند. رحم نکنید 
پوتنی های  یر  ز را  سیگارش  بعد  و  هبشان.« 
کرد و رفت. به دود  کس خورده اش خاموش  وا
که از سیگاِر له    شده بر می خاست  نیمه جاین 
گره خورد.  خیره شدم، و بعد نگاهم به مسعود 
بود.  خیره  نامعلومی  جای  به  مسعود 
کدام افکار غوطه ور است. هر  می دانسمت در 
باید  یا  فردا  می کردمی.  فکر  چیز  یک  به  دو 
از  و  می شدمی  دادگاهی  شرافتمان،  خباطر 
از  ترس  خباطر  باید  یا  می خوردمی  تیر  فرمانده 
پا له  یر  ز را  فرمانده و دادگاهی شدن شرافت 
چه  منی دانسمت  می زدمی.  را  مردم  و  می کردمی 
یف  کان پکر بود و حر کما غلطی بکمن. مسعود 

منی زد.
کامیون ارتش هستمی و اسلحه هامان را  سوار 

بابک ابراهمی پور
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و  می  در می آور را  خشاب  می کنمی.  آماده 
چرک  دستمایل  با  می کنمی،  چک  را  گلوله ها 
کارها. مسعود  متیزش می کنمی و از این دست 
و  منی گوید  چیزی  و  نشسته  یب حرکت  کنارم 
می گوید:  سربازان  از  یکی  منی کند.  کاری 
ید به من. جوری به رگبار  یک ها را بسپار »چر
نتوانند  هم  بابایشان  و  ننه  که  می بندمشان 
مارکسیست های  کنند.  شناسایی  را  آهنا 
اشاره  بغل دسیت هایش  به  بعد  و  کثافت« 
می کند و با لبخند می گوید: »تو دانشجوها را 
که  بزن، تو مصدیق ها را بزن، طلبه ها را هم هر 

توانست بزند.«
شور  »دمل  می کمن:  اشاره  مسعود  به  آرام 

می زند.«
ماه  چند  مهنی  تا  مسعود  منی گوید.  چیزی 
حرف  مدام  بود.  خوش صحبت  بسیار  پیش 
ز و  کشاور می زد و از مهه چیز می گفت. از پدر 
که تهنا داراییشان  راعی شان می گفت  زمنی ز
از  منی داد.  خویب  حمصول  اوقات  اغلب  و  بود 
گرسنگی و فقر. از خواهرش  رنج می گفت، از 
که صیغه ی یک بازاری سرمایه دار  می گفت 
از  بود.  خجالتش  و  شرم  مایه ی  و  شده بود 
از  می گفت،  خوانده بود  که  کتاب هایی 
هوگو  ویکتور  و  ک  بالزا از  داستایوفسکی، 
که  وستایشان می گفت  یبای ر و...  از دختر ز
بدجوری دل باخته اش بود، اما پیش از آنکه 
پسر  به  دادندش  بگذارد،  پیش  پا  بتواند 
کدخدا. حرف می زد مسعود. از مهه چیز می 
که جمبور شد  گفت، اما مهنی چند ماه پیش 
را  در مقام یک ارتیش، یک معترض به شاه 
گلوله قرار دهد و زمخی اش  در خیابان هدف 

کند، دیگر چندان لب نگشود. به جز در مواقع 
می گفمت  خودم  با  منی گفت.  چیزی  وری  ضر
گلوله  پایش  آن معترض فقط  که خوب شد 
حاال  احتماال  می مرد  گر  ا ماند .  زنده  و  خورد 
مسعود سر از تیمارستان در می آورد و عذاب 
ید. مهنی را به خودش  وجدان امانش را می بر

گفمت چند بار. افاقه نکرد. هم 
می:  می گو گوشش  دم  آرام  بار  چندمنی  برای 
من  که  مردمی  این  کنمی؟  چه  »مسعود، 
گر  ق می کنند. ا را ُقُر ژاله  می شناسم، میدان 
بعد  می زند.  را  ما  فرمانده  نکنمی،  شلیک 
کنمی...«  شلیک  گر  ا می.  می شو دادگاهی 
می کند.  نگاهم  و  برمی گردد  گهان  نا مسعود 
نگاهش  از  شده.  مجع  چشمانش  در  اشک 
خجالت می کشم. به دستانش نگاه می کمن. 
بیمار  یک  شبیه  دارد.  کی  وحشتنا زش  لر
از  دامن  زش هرچه هست، می  لر آن  تشنجی. 
هفدهم  است،  مجعه  صبح  نیست.  ترس 
انگار.  می تابد  سرخ  خورشید،  ماه.  یور  شهر
نیست.  دیگر  وز های  ر شبیه  تشعشعاتش 
نه  انگار  می کمن.  عجییب  سرمای  احساس 
انگار تابستان است. متام تمن یخ بندان شده و 
به  کرده.  نفوذ  رگ هامی  ون  در به  سرما 
کامیون  که می رسمی  نزدیکی های میدان ژاله 
که  را  مجعیت  می.  می شو پیاده  می ایستد. 
بایق  چشمان  در  می خورم.  یکه  می بیمن 
می شود.  دیده  وحشت  و  حیرت  سربازان 
و  شاه  که  نظامی ای  حکومت  علیرغم 
کرده بود، نزدیک  فرماندار نظامی هتران اعالم 
به  مجعه  مناز  اقامه ی  برای  نفر  هزار  پنج  به 
نیز  ارتش  دیگر  کامیون های  آمده اند.  میدان 
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اضافه  مردم  مجعیت  به  حلظه  هر  می رسند. 
می شود. بیشترشان دانشجو و طلبه هستند. 
شود.  پیدا  هم  یک  چر چند  میانشان  شاید 
اول  وهله ی  در  یک ها هیچ وقت  منی دامن. چر
گهان  دیده منی شوند. هرموقع شلوغ می شود نا
چند  و  می شود  پیدایشان  سوراخی  یک  از 
می کنند.  پرتاب  کوکتل مولوتوف  و  نارجنک 
اخیرا  مهنی  است.  خوب  هم  تیراندازی شان 
مثل  شاه  کشته اند.  را  درجه دار  نظامی  چند 
نظامی  آرایش  می ترسد.  ازشان  سگ 
می. کنار مسعود ایستاده ام و در چهره ی  می گیر
مجعیت دقیق می شوم تا ببیمن چهره ی آشنایی 
می بیمن یا نه. منی بیمن و خیامل راحت می شود. 
ساعت 8.1۵ صبح است. فرمانده را می بیمن 
می زند:  یاد  فر و  می برد  باال  را  بلندگو  که 
کرده اند.  اعالم  نظامی  حکومت  »شاهنشاه 
که  کنده شوید.« یک ساعت  ودتر پرا هرچه ز
منی شود،  کنده  پرا مجعیت  تهنا  نه  می گذرد 
مردم  می شوند.  اضافه  بیشتری  افراد  بلکه 
در  را  ترس  می کنند.  سنگر بندی  به  وع  شر
از  دیگر  یکی  می بیمن.  فرماندهان  چهره ی 
»مشا  می برد:  باال  را  بلندگو  دوباره  فرماندهان 
ودتر  ز کرده اید.  نقض  را  نظامی  حکومت 
تیراندازی  به  جمبور  را  ما  شوید.  کنده  پرا

نکنید!«
یک  گهان  نا می شود  متام  که  مجله اش 
پرتاب  نامعلومی  جای  از  کوکتل مولوتوف 
کامیون های ما را به آتش  می شود و یکی از 
شلیک  دستور  فرماندهان  می کشد. 
سربازان  پای  به  پا  قدم  چند  من  می دهند! 
وم و تیر هوایی شلیک می کمن،  دیگر جلو می ر

اما بقیه سربازان یب حمابا دانشجو ها را به رگبار 
زمنی  وی  ر آدم  پاییزی  برگ  عنی  می بندند. 
می افتد و آن را سرخ می کند. حامل بد است. 
بیاورم.  باال  که  است  االن  می کمن  احساس 
بقیه ی  می کمن.  شلیک  هوایی  تیر  دوباره 
از  سربازان یب حمابا می کشند. حلظه ای دست 
عنی  جنازه ها  برمنی دارند.  ماشه 
وی زمنی می افتند.  تکه گوشت های یب جان ر
بر  »مرگ  درمی آید:  حرکت  به  مجعیت 
سنگر  مردم  سلطنت!«  بر  مرگ  سلطنت! 
کردنشان چند تیر به  کنده  می گیرند. برای پرا
می کمن.  شلیک  سرشان  باالی  و  اطراف 
گورتان را گم کنید دیگر. منی خواهم بکشمتان. 
قاتل  من  کارتان.  یپ  وید  بر ناموستان  جان 
را  اجساد  دانشجویان  مادرم.  جان  به  نیسمت 
یاد می زنند:  وی دست ها بلند می کنند و فر ر
کشت.«  برادرم  آنکه  می کشم،  »می کشم، 
و  می شود  پرتاب  دیگری  کوکتل مولوتوف 
منفجر  زمنی  وی  ر من  متری  چند  در  درست 
می شود. عقب می کشم. کوکتل مولوتوف های 
که  مهچنان  سربازان  می رسند.  راه  از  بعدی 
شلیک می کنند قدم به قدم عقب می کشند. 
تانک ها  که  و می بیمن  بر می گردم  یک حلظه 
نشانه  مجعیت  به  و  ر و  رسیده  ژاله  میدان  به 
ابتدای  از  می بیمن.  هم  را  مسعود  رفته اند. 
درگیری هیچ حواسم به او نبود. دارد با فرمانده 
و  می شوم  نزدیکش  می کند.  حبث  و  جر 

می شنوم.
را  کثافت ها  این  حرامزاده!  بزن  می  »می گو  -

بکش!«
- »منی کشم. من قاتل نیسمت فرمانده.«
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و  جاین  مشت  یک  تو  منی کین.  قتل  »تو   -
کثافت ها برای  ل گر را نابود می کین. این  اخال
می  می گو کند.  خطرنا میل کشور  امنیت 

بزنشان!«
گفت: »منی زمن!« ژ3 در دست مسعود بود. 

کردن  - »سرباز! در این بلبشو وقت جر و حبث 
با تو را ندارم.«

کمری اش را در می آورد و پای  فرمانده اسلحه 
آهنا  »به  می گوید:  می گیرد.  نشانه  را  مسعود 

کمن؟« شلیک می کین یا خودم بزمن فلجت 
مسعود چند ثانیه به چشمان فرمانده و چند 
ثانیه به من خیره می شود. در چند متری اش 
اشک  وضوح  به  غبار  و  دود  آن  در  هسمت. 
یر  گونه هایش سراز که بر  چشمانش را می بیمن 
است.  پاسخ  منتظر  فرمانده  شده است. 
باال  سرعت  به  را  اسلحه  گهان  نا مسعود 
می بندد.  گلوله  به  را  فرمانده  و  می آورد 
و به  را ر که می افتد، مسعود اسلحه  فرمانده 
و  چرخاند  می  دیگر  سربازان  و  فرماندهان 
چند نفر از آنان را هم به رگبار می بندد. چند 
تا  بر زمنی. به مستش می دوم  ارتیش می افتند 
چند  در  امحق.  پسره ی  بگیرم.  را  جلویش 
یر  ز می گذارد  را  ژ3  که  هسمت  قدمی اش 
مغزش  می چکاند!  را  ماشه  و  چانه اش 
پاهامی شل  بر زمنی می شود!  و نقش  متالیش 
گوشم  می شود. اسلحه از دسمت رها می شود. 
صدای  نه  و  تیراندازی  صدای  نه  دیگر 
شعار های مجعیت را می شنود. مسعود رفت. 
باالی سرش زانو می زمن و صورت خونینش را 
کف دستامن  گرم بر  به آغوش می کشم. خون 
می سرد. داغ است. خییل داغ! سربازان برای 

از  دست  و  می شوند  شوکه  ثانیه  چند 
نزدیک تر  مجعیت  می کشند.  تیراندازی 
به  و  می بوسم  را  خونینش  پیشاین  می شود. 
در  ید!  بر طاقمت  می دهم.  فشارش  سینه ام 
را  اسلحه ام  می گیرم.  را  تصمیمم  حلظه  یک 
که با سرعت هرچه متام تر  برمی دارم و مهچنان 
از  سفیدی  دستمال  می دوم  مردم  مست  به 
می دهم.  تکانش  هوا  در  و  در می آورم  جیمب 
یک و دانشجو که نیت مرا می فهمند،  چند چر
ارتش  مست  به  و  می دوند  جلو  محایت  برای 
پرتاب  دسیت  نارجنک  و  کوکتل مولوتوف 
دل  تا  مرا  می کشد.  عقب  ارتش  می کنند. 
که  مجعیت مهراهی می کنند. وارد توده ی مردم 
کناری می اندازم.  می شوم درجا اسلحه را به 
کیس به سرعت آن را بر می دارد و به مست ارتش 
شاهنشاهی تیراندازی می کند. مردم به سر و 
ین  آفر شجاعمت  به  و  می زنند  دست  شانه ام 
وی زمنی باال می آورم و  می گویند. من مدام ر

یاد می زمن. مسعود... مسعود... مسعود را فر
می زمن  مجعیت  از  زمحت.  به  می شوم  بلند 
ون و از میدان ژاله دور می شوم. مهچنان  بیر
می گیرم،  فاصله  مجعیت  از  قدم  به  قدم  که 
شاه  »ای  می شنوم:  را  آهنا  آهنگنی  شعار 
ویرانه  را،  وطن  ک  خا گردی.  آواره  خائن، 

کشیت جوانان وطن...« کردی. 
از  دور  ارتش.  از  دور  پادگان.  از  دور  رفمت.   
به  رفمت  نظامی.  اونیفورم  و  پوتنی  و  اسلحه 
را  ماجرا  دیدم.  را  پدرش  مسعود.  وستای  ر
بود.  مردم  با  پسرت  که  گفمت  کردم.  یف  تعر
را  کیس  خون  پسرت  نکشت.  نزد.  مسعود 
نیاورد.  طاقت  پسرت  خودش.  جز  خیت،  نر
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بود.  مرد  مسعود  داشت.  شرافت  مسعود 
آغوشم  در  پدرش  خیت.  ر اشک  پدرش 

کشید.
کیس را نداشمت  کاری نداشمت. هیچ   کس و  من 
ماندم.  آجنا  در  مدیت  دهد.  پناه  من  به  که 
گفت تو هم مثل پسرم. در  پدرش مرا پناه داد. 
کی ها. به  وستا ماندم. دور از چشم ساوا آن ر
کار  کنارشان  کردم.  کمک  خانواده ی مسعود 
کنار پدرش ماندم تا غم، او را نشکند و  کردم. 

بتواند تاب بیاورد.
ییب شنیدم.  بعدها اعداد و ارقام عجیب و غر
وب در میدان  وز تا غر می گفتند از صبح آن ر
وهای  نیر توسط  مردم  از  نفر  چندصد  ژاله 
آن مهه  تصور  شدند.  کشته  شاه  نظامی 
کارگر آن هم فقط  جنازه ی جوان و دانشجو و 
بود.  هضم  غیرقابل  برامی  میدان  یک  در 
دامن  وزی  ر ژاله  میدان  کشتار  مطمئمن 
که خانواده ای ندارم.  استبداد را می گیرد. من 
شده  مادرش  پدرم،  شده  مسعود  پدر  حاال 

مادرم. 
می شود.  حسودی ام  مسعود  به  مسعود... 
کشتار  رفت و این مهه خون را ندید . این مهه 
حتما  او  ندید.  را  سیاه  مجعه ی  این  ندید.  را 
خیته اش یب  االن در جای هبتری است. خون ر
تقاص خنواهد ماند. مطمئمن. این خط، این 

نشان.
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وین« »خوشه ی   پر

که  کاری  اولنی  شد.  اخراج  دانشگاه  از  عیل 
کتاب های  متام  که  بود  این  کرد،  پدر 
وزنامه ای عیل را وسط حیاط آتش زد و  جلد ر
شاخه های  به  شعله ها  آمد،  به خودش  تا 

گرفت و درخت سوخت. درخت توت 
و  توالت  توی  رفت  بعدش  بابا  می آید  یادم 
از  و من  گوشم  توی  یه اش پیچید  گر صدای 
بابا  یه ی  گر شاشیدم.  خودم  به  ترس 
دیده  وز  ر آن   تا  که  بود  چیزی  ین  ک تر ترسنا

بودم.
چطور  می کمن  تصور  و  می بندم  را  چشمم 
شانه های هپن بابا تکان می خورد و چطور با 
ک می کرد.  رگش، صورتش را پا دست های بز
در  فاطمه  کرد.  یه  گر جامنازش  وی  ر مادر 

ون نیامد. آشپزخانه و عیل از اتاقش بیر
وز یادم می آید حرف های  که از آن  ر چیزهایی 
مهبم بابا و عمو درباره ی اجنمن های برادری و 
فکر  بود.  این  چیزها  و  زندان  و  خرافات 
یا  باشد،  عیل  رفنت  زندان  درباره ی  می کردم 
فکر  فاطمه.  و  من  با  برادری اش  رابطه ی 
و  کنند  دور  از ما  را  می کردم می خواهند عیل 

عیل را بفرستند سربازی.
می خوابیدمی.  پشت بام  وی  ر تابستان ها 
و  خودم  دور  می پیچیدم  حمکم  را  مالفه 
می گذاشمت باد خنک به صورمت خبورد. فاطمه 

پر  را می گرفت مست یک ستاره ی  انگشتش 
را  انگشتش  مهنی طور  و  ناهیده!«  »اون  نور: 
دور ستاره ها می چرخاند و صورت های فلکی 
ببنی...  وین!  پر »خوشه ی  می داد:  نشامن  را 
یل  و کم نورتره  یکیش  ستاره س،  هفت تا 
با  لوزی  یه  کن،  باز  چشاتو  خوب  هست. 

یرش!« سه تا ستاره ز
به دیواری  و  ر بود؛  به ما  عیل مهیشه پشتش 
به  ما  با  هیچ وقت  بود.  خیابان  مست  که 
کوچکی باالی  گردسوز  ستاره ها نگاه منی کرد. 
کل  می خواند.  کتاب  و  می گذاشت  سرش 
به خانه  بابا  که  وزنامه هایی  ر از بنی  تابستان 
عکس های  و  شکل  که  آن هایی  می آورد، 
از  معمواًل  می کردمی؛  مجع  را  داشت  قشنگ 
از اینکه  صفحه ی تبلیغات، تا اول مهر بعد 
با  دوخت،  برامیان  را  کتاب ها  شیرازه ی  مادر 
آن ها جلدشان کنمی. عیل اما خوشش منی  آمد. 
کردن ما منی کرد.  کتاب جلد  خودش را قاطی 
بعیض  رفت،  دانشگاه  به  وقیت  فقط 
وزنامه ها جلد می کرد؛ نه با  کتاب هایش را با ر
به  که  صفحه ای  هر  با  تبلیغات،  صفحه ی 
گردسوز،  نور  یر  ز دستش می رسید. و شب ها 

کتاب ها را می خواند. مهان 
که  فاطمه می گفت: »کله ش باد داره!« و باد 

می خورد به صورمت خوشم می آمد.

زهرا آقامیری
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وینه!«  : »عیل ببنی اون خوشه ی پر
»دخترا  می گفت:  گلویش  ته  از  صدایی  و 

هیچ چی سرشون منی شه.«
دیگر  شد،  اخراج  دانشگاه  از  عیل  که  بعدها 
کتاب خنواند. سیگار می کشید و زل می زد به 

ستاره ها.
کدومه؟« وین  : »خوشه ی پر

◾

زغال ها  خانه.  داخل  داد  هی  را  گوسفند  بابا 
کاسه ی  فاطمه  بودند.  شده  قرمز  حسایب 
قدم  در  دم  عمو  کنارش.  گذاشت  را  اسپند 
مهسایه ها  می چرخاند.  تسبیح  و  می زد 
در  جلوی  ماشنی  شدند.  مجع  کم و بیش 
وی  ر پاشید  خون  شد.  پیاده  عیل  ایستاد. 
فاطمه  شد.  بلند  صلوات  صدای  آسفالت. 
زغال ها. مادر قل هواهلل  وی  ر خیت  را ر اسپند 

کچل عیل. کرد به سر  خواند و فوت 
مهمان ها  بنی  را  چای  سیین  فاطمه 
کر  بود. مادر ذ گرم صحبت  بابا  می چرخاند. 
یر درخت توت و با  می گفت و عیل نشست ز
بازی  دستش  توی  کوچکی  چراغ قوه ی 

می کرد.
◾

مالفه را حمکم می پیچم دور خودم. هوا سرد 
شده. فاطمه حاال کمی دورتر از من می خوابد 
انگشتش  دور  را  طالیی  انگشتری  و 
را  پشتش  مهیشه  مثل  عیل  می چرخاند. 
که مست خیابان  و به دیواری  می کند به ما، ر
کتایب  می کند.  وشن  ر را  چراغ قوه اش  است. 

ون می آورد.  یر لباسش بیر وزنامه ای از ز جلد ر
وی سرش و من زل می زمن به  پتو را می کشد ر

آمسان بدون ستاره و می خوامب.
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»قورمه «

حلظه ای که چبه افتاد توی دیگ، هیچ کداممان 
تا  که  شد  حایل مان  وقیت  نشدمی.  متوجهش 
گوش ها  و رفته بود توی قورمه سبزی و  نیمه فر
و  آب  و  سبزی  داغ  ترکیب  از  پر  دهانش  و 
وغن شده بودند و داشت کاماًل توی خورشت  ر
ق می شد تا تنش وسط یک عامله لوبیا و  غر
نزده  جیغ  چرا  منی دانمی  بزند.  قل  لیمو عماین، 
بودمی.  نشنیده  ما  و  بود  زده  هم  شاید  بود. 
که ما داشتمی  مطمنئ نیستمی. فقط می دانمی 
آن طرف حیاط، مهه با هم، سر اینکه چه کیس 
دعوا  است،  داده  را  یدن  خر هندی  برنج  تز 
آرام  و  یه  گر یر  ز زد  رگمان  بز مامان  می کردمی. 

گفت: وک و نرمش را چنگ زد و  صورت چر
می دادمی  بود  سال  چل  که  قیمه ای  »مهون 
هی  داشت؟  ایرادی  چه  مگه  مردم  دست 
قورمه قورمه قورمه! هی گفمت مثاًل عاشوراستا! 
بله دیگه، سبزِی سبز! لوبیای قرمز! معلومه 
نذرم  که  گرفته  قهرش  من  از  امام حسنی 
این جوری  این جوری خراب شده. هیچ سایل 
اذان  اآلن  بود!  نیومده  سرمون  مصیبت 

ومون جلوی مردم می ره!« می شه، آبر
که داشت پای حوض ظرف  رگمان  خاله ی بز
رگ و خیس را  می شست، آبکش های آهین بز
کیف اش را زد  وی زمنی و دست های  کرد ر پرت 

رگمان. ید به مامان بز کمرش و پر به 

لوبیای  ز،  ز سبز سبزی  هی  دیگه  »بّسه   :
ز! مادر من عزاداری به رنگ چه ربطی  ز قرمز
گه به رنگ باشه که مهون قیمه رنگش  داره؟ ا
که  خورشتش  اآلن  بعدشم،  خب!  جیغ تره 
شده!  خراب  که  برجنمونه  دراومده،  خوب 
و  قهر  رنگ  واسه  می خواس  گه  ا امام حسنی 

کنه، می زد خورشتمونو خراب می کرد!« ناز 
با  و  بود  قه  مال دستش  یک  که  مامامنان 
را  رگمان  مامان بز شانه های  دیگرش،  دست 
یر شد  کم کم سراز ماساژ می داد، اشک هایش 
گوشه ی حیاط و با صدای یواش،  و نشست 
حالیش  رگمان  بز دایی  که  یک جوری  اما 

گفت: بشود، 
دیگ  یه دونه  گفمت  هزاربار  که  بدخبت  »من 
گفمت  کوچیکه...  هندی  برنج  اون مهه  واسه 
من  به  نکرد  گوش  کیس  کنمی.  دوتاش  باید 

که!«
که رفته بود باال تا زعفران  کوچمکان  خاله  ی 
که به  کند، سرش را از پنجره ی آشپزخانه  دم 
ون و زل زد به  مست حیاط باز می شد آورد بیر

گفت: رگمان و با صدای بلند  دایی بز
خپنت  قورمه  قیمه  این  منی دومن  من  »اصاًل 
دردسر  این مهه  وااّل!  َمَرضیه  چه  دیگه 
چه  خب  اعصاب خوردی،  و  بشوربّساب 
بدمی  کنمی  درست  ساده تر  یه چیز  داره  عییب 

عاطفه اسدی
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یه  ون  بیر از  یا  چیزی.  آیش  یه  مردم؟  دست 
کنمی.  خپش  حاضری،  می  بگیر چیزی  کبایب 
آشغایل  ین  و کار ما یه  پارسال  دوسمت  ماماِن 
گت داد دست  گذاشت الی نون با یب مزه خپت 
مردم، نه قرآن خدا خط افتاد، نه امام حسنی 
واسه  خودشونو  داشنت  مردمم  شد.  عصباین 
در  می کشنت.  بیاد  گیرشون  ین  و کار ما اینکه 
کیل از هر سال خونه ی ما شلوغ تر  خونه شون 

شده بود.«
و  بود  موبایل  دستش  یک  که  رگمان  بز دایی 
حیاط  توی  هی  سیگار،  دستش  یک 
گوشش  می چرخید، موبایل را می گذاشت دم 
یا به صفحه ی آن خیره می شد و بعد به زمنی 
به خاله ی  گاهی هم  زمان فحش می داد.  و 
می کرد،  نگاه  چپ چپ  مامامنان  و  کوچک 
کوچک ترمان  یل چیزی منی گفت. ما و دایی  و
ظرف های  داشتمی  بود،  ما  هم سن   

ً
یبا تقر که 

و  می کردمی  جدا  هم  از  را  مصرف  یک بار 
که  بود  آن وقت  حیاط.  گوشه ی  می چیدمی 
توی دیگ شناور  که  افتاد  به چبه  چشممان 
کشیدمی و دوتایی دویدمی باالی  بود و بعد نعره 

سر دیگ.
امام حسنی«های  »یا  صدای  احتمااًل  چبه 
که توی حیاط پیچیده بود را  رگمان  مامان بز
نبود.  پیدا  هم  سرش  دیگر  چون  منی شنید، 
توری  پیراهن  از  تّکه  یک  فقط 
وسط  که  بود  معلوم  وبان دوزی شده  اش  ر
خورشت،  وی  ر شده  مجع  سیاه  وغن های  ر
یر  ید و ز رگمان پر خودمنایی می کرد. خاله  ی بز
یک  با  مامامنان  کرد.  خاموش  را  خورشت 
با  و  دوید  بعد  سرش،  توی  کوبید  دست 

خورشت  دیگرش،  دست  توی  قه  ی  مال
بکشد  را  چبه  که  زد  هم  را  وغن افتاده  به ر
مامامنان  نبود.  چبه  از  خبری  یل  و ون،  بیر
انگار  که  را  چبه  مجع شده ی  توری  پیراهن 
کشید  قه  کوچک تر شده بود، با مال آب رفته و 
ون و گرفت باال، بعد انداختش کف حیاط  بیر
کردن خورشت.  و  ور یر کرد به ز وع  و دوباره شر
دیگ  فلزی  کف  با  قه  مال برخورد  صدای 
که  انگار  نبود.  چبه  از  خبری  هیچ  و  می آمد 
توی  بود  شده  حل  گوشت،  عصاره ی  مثل 
یئ  رگمان، شده بود جز دیگ و به قول مامان بز
را  سرش  مامامنان  خورشت.  معین  مزه  و  از 
گفت:  دیگ  به  خیره  مهان طور  و  داد  تکان 

»نیست!«

کوچمکان  خاله ی  دست  از  زعفران  قوری 
رگمان  مامان بز شکست.  و  پله ها  وی  ر افتاد 
رگمان آبکش  کرد. خاله ی بز یک گوشه غش 
کنار  افتاد  گیج  و  سرش  توی  کوبید  را  آهین 
باالی  دست  به  قه  مال هم  مامامنان  حوض. 
کاماًل  یه ها  گر سر دیگ، خشکش زد. صدای 
گاهی  ک حیاط را  قطع شد. سکوت وحشتنا
دور  از  که  ین  ز زجنیر دسته ی  یک  صدای 
صدای  گهان  نا بعد  می زد.  به هم  می آمد، 
رگمان  بز دایی  شکست.  را  سکوت  زنگ، 
»اومدن  گفت:  و  حیاط  در  طرف  دوید 

باألخره!«
که سه تا از رفقایش  کرد، ما دیدمی  که باز  در را 
هم  کمک  با  را  دیگی  وانت،  یک  عقب  از 
گفتند و دیگ را آوردند  کردند. بعد یاهلل  بلند 
دِر  رگمان  بز دایی  حیاط.  وسط  گذاشتند  و 
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گم شد  دیگ را برداشت، صورتش توی خبار 
بعد  پیچید.  حیاط  توی  ایراین  برنج  بوی  و 
کردمی. اول  را فراموش  مهه مان به ترتیب، چبه 
که  دوید  و  سرش  توی  زد  کوچمکان  خاله ی 
کند.  دوباره توی یک قوری سامل، زعفران دم 
 
ً
رگمان سر گیجش را مالید. فورا بعد خاله ی بز
و  برداشت  را  کفگیر  کرد.  مرتب  را  آبکش ها 
دایی  و  ما  ایستاد.  برنج  دیگ  سر  باالی  رفت 
مصرف  یک بار  ظرف های  هم  کوچمکان 
و بعد  کردمی  را مرتب  کف حیاط  خپش شده 
قه، توی دست مامامنان به حرکت درآمد.  مال
رگمان به هوش آمد، و بوی  آخرش هم مامان بز
 از جایش بلند شد و 

ً
کرد  فورا که حس  برنج را 

گفت:
اآلن  و بکشنی!  ر ود باشنی غذا  ز ود باشنی  »ز
ومون  آبر خونه،  در  میان  مردم  می شه  اذان 

می ره!«
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بنی عکایس« »دور

که شد، شهردار شهر قاف چشم هایش  شب 
ین  تر باال پنجره ی  کنار  رفت  و  کرد  باز  را 
من من  باران  شهرداری.  ساختمان  طبقه ی 
ید و عطر و صدایش، شهردار را مست  می بار
و  کرد  نگاه  شهر  به  آجنا،  از  شهردار  می کرد. 
عکایس  مسابقه ی  یک  زد  سرش  به  بعد، 

کند. حتت عنوان »برابر نبودن آدم ها« برگزار 
از اینکه دست و  که شد، شهردار قبل  صبح 
وفونش را برداشت و  صورتش را بشوید، میکر
طبقه ی  ین  تر باال پنجره ی  مهان  کنار  ید  پر
ساختمان شهرداری، و خطاب به عکاساین 
عکایس  تندتند  داشتند  شهر  مرکز  در  که 

گفت: می کردند 
کنید! دوباره مسابقه ی عکایس   توجه 

ً
»لطفا

که ده عکس  می! قضیه از این قرار است  دار
از  هبتر  را  آدم ها  نبودن  برابر  بتوانند  که  برتری 
مسابقه ی  منتخب  بکشند،  تصویر  به  بقیه 
وز  ر یک  به مدت  و  می شوند  شهر  عکایس 
نصب  شهرمان  مرکزی  میدان  بیلبورد  وی  ر
بیشتر  وز  ر یک  هم  مهلتش  شد.  خواهند 

نیست!«
 سرشان را چرخاندند و به آقای 

ً
عکاسان فورا

برنده ی  قبل  دوره ی  در  که  پورسعادت 
کردند.  نگاه  بود،  شده  عکایس  مسابقه ی 
و  چرخاند  را  سرش  هم  پورسعادت  آقای 

بنی عکایس قدمیی خامن  وی دور چشم هایش ر
گرفت  تصممی  بعد  و  ماند  یب حرکت  حممدی 
به  وع  و شر را هتیه  بنی  دور ین  بالفاصله هبتر
کیل ایده ی خمتلف  کند.  گرفنت از شهر  عکس 

توی سرش داشت.
هیچ وقت  می دانست  که  هم  حممدی  خامن 
بنی خنواهد  ین دور کایف برای هتیه ی هبتر پول 
در  شرکت  از  مهان جا  گرفت  تصممی  داشت، 

مسابقه انصراف دهد.

کرده  را این شکیل درست  شهردار، شهر قاف 
ساختمان  جامع،  مسجد  شهر،  مرکز  در  بود: 
اداری  ساختمان های  نانوایی،  شهرداری، 
آقای  رگ  بز پدر که  مدرسه ای  و  خمتلف 
درس  آن  در  شهردار  آقای  پدر  و  پورسعادت 
کمی دورتر از مرکز،  خوانده بودند، قرار داشت. 
ینشان  رگ تر بز که متراژ  آپارمتان هایی  از  بود  پر 
حاشیه ی  در  بعد  و  می رسید  متر  هشتاد  به 
ویش  کم کم به تعداد مغازه های لوکس فر آن ها 
آپارمتان ها  قیافه ی  و  می شد  اضافه  شهر 
کم و به  که از ارتفاعشان  جوری تغییر می کرد 
عرضشان اضافه می شد و خانه های ویالیی 
احاطه  را  شهر  دورتادور  حصار  یک  مثل 
ویالیی،  خانه های  از  دورتر  خییل  می کردند. 
که با پاره آجرها و  کودکاین قرار داشت  قلعه ی 

اعظم اسعدی
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سنگ هایشان از حصارها مراقبت می کردند.

را  شهر  بنی  دور ین  هبتر که  پورسعادت  آقای 
گرفت اولنی عکسش را از  یده بود، تصممی  خر
زاویه ی  و  بگیرد  شهرداری  ساختمان  خود 
که در یک قاب،  قرار دهد  را جوری  بنی  دور
ساختمان  جلوی  که  وشاین  دست فر هم 
 

ّ
حمیل سبزی  و  می کنند  هپن  سفره  شهرداری 
پشت  منای  در  هم  و  شوند  دیده  وشند  می فر
سرشان، آدم های پشت پنجره های ساختمان 
وقیت  که  آدم هایی  باشند.  معلوم  شهرداری 
کنار پنجره می ایستادند و چای می نوشیدند، 
از  را  وش ها  سبزی فر سفره ی  می توانستند 
و  زد  را  عینکش  بنابراین  کنند.  متاشا  پنجره 
از  را  فالش را چکاند و چیلیک! عکس اول 

گرفت.  آ جنا 

مسجد  گنبد  دور  کبوترها  تا  شد  منتظر  بعد 
گرفت.  کنند و عکس دوم را  واز  جامع شهر پر
از ناقوس های  عکس سوم هم تصویری بود 
آقای  سپس  ارامنه.  کلیسای  زنگ زده ی 
و  پورسعادت دورتر شد و عکس های چهارم 
عکس های  از  بعد،  گرفت.  هم  را  پنجم 
به هم  شبیه  داشتند  به نظرش  که  تکراری 
رنگی  منای  مست  به  و  شد  خسته  می شدند 
که  کرد  فکر  این  به  راه  در  افتاد.  راه  به  شهر 
دیبا  آقای  رمن  ژ سگ  از  را  ششم  عکس 
از  دارد  و  است  باز  ده اش 

ّ
قال که  وقیت  بگیرد، 

گربه ی حمله فیگور  پشت نرده های ویال، برای 
می گیرد. آقای پورسعادت طرح و رنگ بندی 

نرده ها را هم دوست داشت. 

کاج مطبق بونسای شده ی  عکس هفمت را از 
هشمت  عکس  برای  گرفت.  بنفشه  خیابان 
حاشیه ی  بادکرده ی  فاضالب  لوله ی  سراغ 
که دیگر ترکیده بود و چبه موش های  شهر رفت 
فرار  آجنا  از  داشتند  شده  متولد  تازه  سرگردان 
را  بینش  دور لنز  پورسعادت  آقای  می کردند. 
وی موش های متواری و چیلیک !  کرد ر وم  ز

گرفت. عکس هشمت را 
توی راه قلعه ی کاهگیل، کودکاین که نگهباین 
را  توجهش  داشتند  برعهده  را  شهر  حصار 
کرد. دوباره عینکش را زد و عکس هنم  جلب 
گرفت.  قلعه  داخل  غذای  انبارهای  از  را 
عکس دهم هم تصویری بود از خامن حممدی، 
که مشغول حمافظت از  کودکاین  که برای  وقیت 

حصار شهر بودند، نان برده بود.
کودکان چشم هایشان را بستند  که شد،  شب 
کرد و مثل هر شب  و شهردار چشم هایش را باز 
از  قبل  پورسعادت  آقای  پنجره.  کنار  رفت 
زمینش  یر ز توی  که  یکخانه ای  تار در  خواب 
کرد.  کردن عکس ها  وع به چاپ  داشت، شر
ین  تر باال پنجره ی  از  شهردار  شد،  که  صبح 
را  عکاسان  شهرداری،  ساختمان  طبقه ی 
وی  که عکس های چاپ شده را بر ر کرد  نگاه 
تا  بودند  کرده  هپن  وش ها  سبزی فر سفره ی 
از باال عکس ها را  کنان شهرداری بتوانند  سا
یدن  وع به بار ببینند. بعد، باران من من دوباره شر
قلعه ی  دورتادور   

ً
فورا و  دویدند  کودکان  کرد. 

از  تا  کردند  درست  حلقه  یک  کاهگیل شان 
غذا  انبارهای  به  باران  رساندن  آسیب 
رگ تر شدند و  کنند. چبه موش ها بز جلوگیری 
کردند.  گردمهایی پدر و مادرهایشان شرکت  در 
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را  سبزی  ساقه های   
ً
فورا هم  وش ها  سبزی فر

گر  ا تا  گرفتند  سرشان  باالی  سقف،  مانند 
در  دانه هایش  ضربه ی  از  شد،  شدید  باران 
امان باشند. قبل از آنکه باران شّدت بگیرد و 
و  باران خورده  ق هایی  ور به  کم کم  عکس ها 
چشم هایی  با  شهردار  شوند،  تبدیل  وک  چر
وفونش  خواب آلود عکس ها را متاشا، و با میکر
وال، هر ده عکس  ر کرد. طبق  را اعالم  برنده 
از  که  بودند  پورسعادت  آقای  به  ق 

ّ
متعل برتر 

بنی شهر را داشت. عکس ها  ین دور وز هبتر دیر
آقای  خود  چهره ی  از  عکیس  کنار   

ً
فورا

وی بیلبورد نصب شدند. پورسعادت، ر

و  شد  شدیدتر  باران  و  زد  صاعقه ای  بعد 
که  کرد  نگاه  بیلبورد  به  باال،  آن  از  شهردار 
وی آن داشت  رنگ عکس های نصب شده ر
 از 

ً
کنان شهرداری فورا کستری می شد. سا خا

فنجان های  و  شدند  دور  پنجره ها  پای 
وش ها  سبزی فر سفره ی  وی  ر بر  را  چایشان 
چشم های  به  حممدی  خامن  گذاشتند. 
وی  ر آقای پورسعادت  ثابت  و  باران خورده  
فنجان های  البه الی  از  و  کرد  نگاهی  بیلبورد 
و ک خورده، یک بسته  چای و عکس های چر
مثل  شهر  متام  کم کم  بعد  ید.  خر سبزی 

کستری شد.  وی بیلبورد، خا عکس های ر
شهر  به  و  بودند  بسته  صف  دور  از  موش ها 

نگاه می کردند؛ و بعد دوباره شب شد.
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»آجر«

آجر،  آجر،  آجر،  صبح،  طلوع،  خواب،  شب، 
وب، آجر، شب. خواب بیست سال زندگی  غر
کلمه خالصه می شه. یعین  من در این شش 
مهینه.  من  زندگی  متام  بگم  ساده  خبوام  گه  ا
وز  کردن ندارم. هر ر یف  چیز دیگه ای واسه تعر
و  اینجا  میام  یب مقدمه  می شم،  پا  که  صبح 
تشکیل  زندگیمو  از  رگی  بز خبش  -که  آجرها 
نوع  از  نه  البته  می زنن؛  لبخند  هبم  می دن- 
ورانه! بعد صبح  دوستانه  ش، بلکه خییل مغر
کله  وع می شه . یازده ساعت سر و  می شر کار
زدن با آجرها ساده نیست؛ اونا خییل سرسخنت. 
مهون  با  بعد  و  بگیرن  توانتو  متام  می تونن 
آجرها  کنن؛  حتقیرت  ورانه  مغر لبخند 
منی شه؛  حالیشون  خستگی  سنگ دلن. 
به  فقط  چی؛  یعین  گرسنگی  منی فهمن 
و  اونا ر اینکه من  با  خودشون امهیت می دن. 
انگار  منن.  خدای  اونا  انگار  اما  می سازم، 
زندگی من به اونا وابسته ست و من واسه اونا 
حرفا  این  آجرها   ! نه  زشم.  یب ار خدمتکار  یه 

حالیشون منی شه !
یادم  دیگه ای  چیز  می کمن  فکر  که  جایی  تا 
پزی  آجر کوره ی  این  من  دنیای  متام  منیاد. 
بتومن  تا  می کردم  کار  سخت  مهیشه  بوده. 
یادم   هیچ وقت  باشم.  داشته  سخیت  زندگی 
باشه،  تمن  به  خشک  لباس  یک  که  منیاد 

لباسم  پوست  به  تند  ق  عر الیه  یک  مهیشه 
و  وز دستکشا ر گر دستام یک ر می چسبید یا ا
یر  ز پوست  و  بود  عجیب  براشون  منی دیدن، 

وم خودکیش می کرد. وم آر پینه هام آر
که  و بعد، آفتاب! مهراه مهیشه نامهربان من، 
دل سوزی  وی  ر از  تیزش  و  تند  دست  اون  با 
بیشتر  سیاهو  اون  البته  می کرد؛  رنگ  منو 
یل  و بود  گفته  مهکارامم  به  اینو  داره.  دوست 
من  واسه  تواین  دیگه  می ره...  آمسون  از  وقیت 
حالیشون  حرفا  این  آجرها  اما   . منی مونه 
نفرت انگیز  لبخند  یک  مهیشه  اونا  منی شه! 
از  خییل  حیت  می کنن.  نگاه  هبت  و  ن  دار
شب ها توو خواب هم راحمت منی ذاشنت و سر و 
ازم  خوابو  شب ها  می شد.  پیدا  کله شون 
میو. اونا مهه جا بودن.  وزها بیدار می گرفنت و ر
یزی نداشمت. زندگی من مهنی بود. آدم  گر راه 
کنه. البته بعیض  که منی تونه فرار  از زندگیش 
به  جرأتو  این  پینه هام  یر  ز پوست  وقت ها، 
از  بعد  که  منی فهمم  من  اما  می ده،  خودش 
هنوز  مهنی  واسه  ن؟  می ر کجا  اونا  سقوط، 
نکردم. پیدا  و  کار این   جسارت 
اونا  بدون  کرد!  خنواهم  فرار  آجرها  از  نه! 
و  خورد  این  حیت  نیست،  ممکن  هیچ چی 
و هم  وی تمن ر کوچیک و پارچه های ر ک  خورا
و به من خبشیدن؛  ونا دارم. اوهنا متام دارایمی ر از

یف بنیامنی اشر
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آجر  یب  زندگی  دارم.  نیاز  که  و  ر چیزی  هر 
رگی هسنت، حداقل  اونا نعمتای بز یب معنیه! 

برای من.
◾

خینت  که یب نظم و وحیش ر از البه الی آجرهایی 
آفتاب مستقمی می تابه  وی صورمت، لکه نور  ر
افتادم؟  گیر  اینجا  شد  چی  چشمم.  توی 
گذشته؟ منی دومن. فقط می دومن  چندساعت 
خینت و دور تا دورم  انگار دور دستام سیمان ر
نور  میاد.  وصداهایی  سر یه  چیدن.  آجر  و  ر
و  ر صورمت  متام  و  می شه  شدیدتر  آفتاب 
اما  باعجله  و  ر آجرها  داره  یه دست  می گیره. 
تازه  برمی داره.  صورمت  وی  ر از  به ترتیب 
نفس بکشم.  یه ذره  احساس می کمن می تومن 
و برداشته میاد جلوتر. صورمتو  دسیت که آجرها ر
یاد بلند می شه: ملس می کنه و بعد صدای فر
بیاین  اینجاس!  دیگه شومن  یکی  »جنازه ی 

کمک!« 
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به یاد هنرمند در زندان

ن کیوان باژ
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»حفره«
به ممی الف

اول، ضربه حممکی به در می خورد اما صدای 
است.  قرص تر  بعدی  ضربه  دارد.  خفه ای 
ِق افتادن چیزی شنیده می شود. امسش را  ِجِر
باز  را  در  کیس  اما  زده اند،  صدا  بار  سه  دو، 
نکرده. ضربه ششم یا شاید هم هفمت، اهرم در 
یکی  را از جا درمی آورد. در باز می شود؛ در تار
هیچ چیز منی بینند. حیت صدایی هم نیست یا 
می ماند.  اتاق ها  در  که  خمصوص  بوی  آن 
زنده س؟«  »شاید  می کند:  پچ پچ  یکی شان 
که  وی چیزی  ترس برشان می دارد، پایشان ر
بیشتر  و  می پیچد  اتاق،  وسط  افتاده 
دیوار  وی  ر دست ها  یکی،  تار در  می ترسند. 
با  انگشت ها  برخورد  اولنی  می کند.  پال پال 
ون اتاق و چشم های  کلید، نور را می پاشاند در
آهنا  به  پشت  وست؛  وبه ر ر آن  مضطربشان. 
به یک  و سرش  کرده  قوز  کوچکی  میز  وی  ر
کمتر  مهه  از  که  یکی  است.  افتاده  طرف 
صاف  را  گردنش  و  ود  می ر جلو  ترسیده، 
چماله  که  می بیند  را  چشم هایش  می کند. 

شده. مرده.
◾

یاده. یکی، دو تا هم نیست.  گند و گه کار ما ز
کارا  یعین وقیت فکرشو می کین، می بیین مهه ی 
کار ما از یه نظر بدتره؛ بدیش  ن، اما  این طور

باالی  تا  که  وقیت  زمنی،  یر  ز متر  سه  که  اینه 
کارگرای  فاضالبه،  توی  پالستیکیت  پوتنی 
جای  به  و  می شن  رد  کنارت  از  چرک  لعنیِت 
و  مهندس؟«  می گن: »چطوری  هبت  سالم، 
ین توو دهنشون، چون  ین با مشت بز تو منی تو
نکردن.  هم  شوخی  به ظاهر،  و  نگفنت  وغ  در
که به عنوان یک مهندس  بدی بعدیش اینه 
دانشگاه  تو  چهارسال  یعین  منی یش.  شناخته 
ین  می تو بعد  که  تصور  این  با  خوندی  درس 
ِن دکتر بگیری و با هم خوابگاهی هات بری  ز
به جاش نصف  اما  ز،  کشاور بلوار  کافه های 
یه جایی  که چی؟  وز می کنه  وز  شب، پیجر 
اون ور شهر، سگ توو فاضالب مرده. طبیعیه 
که این به صراطمم نیست. یعین اصاًل برام نه 
کردن شون توو فاضالب.  گیر  سگا مهمن، نه 
که به صبح  ون اون قدر قلیایی ان  چاه های هتر
ن و می برن؛ مثل  و می شور نکشیده، جنازه  ر
فقط  پس  چیز.  بعِد  پالپ دار  پرتغال  سن ایِچ 
یه  و  نیوردم  گیر  ماشنی  بگی  هبشون  کافیه 
که  ببیین  تا  برسم  تا  می کشه  طول  ساعت 
احتمااًل  شد«.  »اوکی  که  می دن  مسیج 
منی دونن که زمان این قدر می تونه کمک حال 
نه مهندیس  اما  باشه،  یه مهندس فاضالب 
که با شهرداری قرارداِد آن کال بسته.  مثل من 
خب دسمت خایل بود، چاره ای نداشمت، شرکتای 

سعید برآبادی
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رگ با خدم و حشم خییل سال جلوتر از من  بز
ودتر  که نون توو لوله س! حیت خییل ز فهمیدن 

زمن اینو هبم بگه: که مادر از این 
»می بیین؟ نون توو لوله س.«

- »چی مادر؟«
کن، اومد یه فنر ساده انداخت، ده  : »نگاش 
و  مشرد  تومن  یس  نگرفت.  وقت  هم  دقیقه 

رفت.«
و  ر بود  مونده  کایش ها  و  ر که  گهی  رِد  داشمت 
صدای  و  می داد  صدا  قژقژ  می کشیدم.  سمی 
توو  بود  ایستاده  منی شنیدم.  و  ر مبش 
از  خواب  اتاق  نور  و  توالت  دِر  چهارچوب 

پشتش توی صورمت می خورد.
کاسب می شن؛ از من  : »مادر! مردم این طور 

گفنت: نون توو لوله س.«
نزد؛ شب، سر  و جلوی من  ر این حرف  فقط 
که دو  گفتش و بعد هم طبیعی بود  سفره هم 
کیس  جفت چشم برگردن مست من، چون تهنا 
فاضالب  مهندیس  مدرک  سفره  اون  سر  که 

داشت من بودم.
یمت  کردن من خییل سخت نیست. الگور رایض 
لبه ی  وی  ر خواب،  از  قبل  زمن  داره.  ساده ای 
که  و  ر ناخنش  گوشه های  و  می شینه  ختت 
کنده، با ناخن گیر صاف می کنه  وز  توو طوِل ر
حرف  هم  کلمه  یه  مدت  این  متام  توو  و 
سکوت  می شه.  عمل  وارد  زمان  منی زنه. 
هم  قلیایی  حمیط  یه  از  حیت  زمان  بعالوه ی 
می کنه.  عمل  یع تر  سر فضوالت  دفع  برای 
یک  تا  کمن  فکر  و  شده؟«  »چیزی  پرسیدم 
ساعت بعد، شش دفعه و با حلن های خمتلف 
و پرسیدم: »چیزی شده؟ چیزی  این سؤال ر

شده؟...  چیزی  ها...  نگفیت  ها؟  شده؟ 
تا  شده؟«  چیزی  بابا  ...ای  شده؟  چیزی 
که  صحنه ای  مثل  درست  هفمت  بار  اینکه 
تصممی  خشمگنی«  »گاو  توو  و  دنیر رابرت 
درک  به  مسلسل  با  دمشناشو  مهه ی  می گیره 
چرا  »چته؟!  گفت:  و  برگشت  بفرسته، 

این طوری می کین؟«
کردم؟« کار  -»من؟! مگه چی 

و  کن. اومدی افتادی ر : »منی دومن، خودتو نگا 
گوشیته و هی می پریس چی  ختت، چشت به 
گه هم چیزی  ا شده؟ خب استرس می گیرم. 
که منی تومن هبت بگم. مگه آرامیش  شده باشه 
واسم مونده توو این خونه؟ صبح و شب باید 
رایت  به جرم  و  ر آقا  نیاد،  پلیس  که  زه  بلر دمل 
نکنه  که  بترسم  باید  عصرم  و  بگیره  یس دی 
مردم  و  ر امسال  اسکار  نره،  وش  فر فیلمات 
نبینن و از این چیزا. می خوام صد سال سیاه 

نبینن!!«
کمن،  شل  می تومن  حاال  بود.  درست  حدسم 
چشامو ببندم تا خوامب ببره. اون سیاهی دیوار 
کم کم می آد جلو، می آد توو چشام  ویی،  و به ر ر
و من توش گم می شم. تا خبوام بفهمم کجام، 

هفت پادشاهو خواب دیدم.
زنگ  دانشگاه  زمان  اراذل  از  یکی  به  صبح 
که  بود  گفته  شرکت  توو  خجالتش  از  زدم. 
می دونسمت.  من  اینو  فقط  و  آبه  مهندِس 
»مهندِس  گفمت:   شد،  وصل  که  خطش 
 
ً
یبا فاضالیب! بیا توو اتاق مدیر!« بعدش تقر
یکی  اون  به  منو  دوسمت،  این  یعین  بود.  ِرِله 
به  فالین  و  فالین  به  یکی  اون  و  کرد  یف  معر
فالین دیگه. تا ماجرا به معاون شهردار یکی 
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که دخترش، دوست زمن بود  از منطقه ها رسید 
چیز  مهه  ود  ز خییل  بودند.  هم دانشگاهی  و 
هتران  از  که  فاضالیب  خط  و  شد  وع  شر
من.  دست  افتاد  ری  طرِف  می رفت 
اون قدر  یعین  نبود،  کار  در  هم  مناقصه ای 
شرکیت  هیچ  که  داشت  سگ دوزدن  کارش 
من  گه.  این  توی  بپره  سر  با  منی شد  حاضر 

کردم. یدم، یعین سقوط آزاد  پر
تا  بود  بس  واسم  مسیر  سرکیش  وز  ر سه  دو 
فاضالیب  تأسیسات  ما،  کار  بیاد  دسمت 
یک  از  باشه  که  هرطور  فاضالب  نیست. 
وونه  ر و  خالصه  ون  بیر می زنه  سوراخی 
زی جنوب شهر.  کشاور می شه مست زمینای 
کود و هم آب. مشکیل  یعین نور عیل نور؛ هم 
بابتش به ما پول می داد، پیدا  که شهرداری 
کاری  کردن رِد ترکیدگی لوله های آب بود. این 
طفره  ازش  قلچماق  شرکت های  که  بود 
قراردادای  به  ربطی  می گفنت  و  می رفنت 
بار  یر  ز هم  آب  اداره  اما  نداره  فاضالیب 
منی رفت، چون می گفت شکسنت لوله ها، اومن 
یر سطح زمنی، در حمدوده ی اختیارات اداره  ز
حل  باید  که  بود  ماجرایی  خالصه  فاضالبه. 
تو  »نون  داشتمی:  آیه  باألخره  چون  می شد 

لوله س!«
دوباره به یکی از چبه های دانشگاه زنگ زدم؛ 
از  بود.  خمی  زمان،  اون  که  اومد  یادم  جمید. 
یایض مهندیس  ر شِب  که  علیف  خمای  این 
خونه شون می شد مرکز علم آموزی. سال های 
و  ر اوجنا،  و  گرفتمی  خونه  هم  با  دانشگاه  آخر 

کنه. که می تونه دستگاه هم اختراع  کرد 
یض و علیف اونو  که نبود، یک فکر مر دستگاه 

خونه  توو  وقیت  جمید  یادمه  بود.  ساخته 
اذیتش  صداها  می زد،  گل  دانشجویی 
و  گوش  دکتر  پیِش  رفت  مدت  یه  می کردن. 
گوش هاش  که  گفنت  هبش  و  اینا  و  حلق 
مشکیل نداره. در هنایت هبتره به خاطر آلودگی 
مثاًل  کت تر،  سا جای  یه  بره  ون  هتر از  یت  صو
بومهن. اما بازم می گفت خییل صدا می شنوه. 
و هم.  خیت ر یب ر بعدش با یه مسعک ساز جتر
دختره وقت و یب وقت می اومد پیش ما. با هم 
وز  ر یه  گلشون می شکفت!  از  گل  و  می زدن 
سردرد  دوباره  جمید  بودن،  شده  ولو  که  عصر 
 مخ دختره 

ً
شد. منی دومن تأثیر علف بود یا واقعا

یادش  چیزی  که  انگار  یو  که  داشت  عییب 
یه  من  نیس،  چیزی  »اینکه  زد:   داد  بیاد، 
عاشقش  ببینینش  مامان!  ساخمت،  دستگاه 
گوش و تو فقط  می یش. هدفوناش می ره توو 
یل  که آدمای معمو و می شنوی  طوِل موجایی ر
که  کم شنواهاس  این بیشتر واسه  منی شنون. 
کنمی ببینمی به چه دامنه های صدایی  تستشون 
گوِشت، جواب  توو  بزن  اینو  یه بار  حساسن. 

می ده.«
این  وی  ر حتقیق  شد  کارشون  دیگه  بعد 
مجهوری  از  دوزار  دوزار  می رفنت  دستگاه. 
خونه  و  یدن  می خر چیزا  این جور  و  آی یس 
سبزی.  بوی  یا  می داد  حلمی  بوی  یا  مهه ش 
کوچولو درست  یه جعبه سیاه  آخر هم  دست 
گردن آدم.  که می افتاد دور  کردن با یه هدفون 
گوش  دیوار  بیخ  و  خونه  توو  می رفنت  راه 

یر خنده. وامیستادن و یو پیق می زدن ز
گوش بده! می میری از خنده.« : »بیا 

کن!« -»ولش 
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: »بیا دیگه! خودتو لوس نکن.«
و  کردمن ساده بود. رفمت جلو، بند جعبه ر رایض 
گردن سفیدش درآوردم. المصب  یواش از دور 
به  چی  نبود  معلوم  می داد.  عجییب  بوی  یه 
کاج  عطر  پوستش  از  می ماله،  خودش 
دادم.  گوش  و  زدم  و  ر هدفون ها  می اومد. 
صداهای قرقاطی می اومد. صدای هن هن، 
سیفون  صدای  قند،  شکسنت  صدای 
صدای  موتور،  ماشنی،  صدای  کشیدن، 
داد  داشت  که  زنیکه  یه  صدای  آسانسور، 
می کشید، صدای مهه چیز، حیت صدای قار 

کرده ی خودشون. کره  و قور شکم 
وز  وز این قدر  نشنیدم،  چیزی  که  -»من 

که شنیده منی شه.« هست 
صحنه های  خالفت،  کی.  پا که  بس  »از   :

مالناست فقط!«
که  یشم خندیدن. وقیت هم  و هر دوتاشون به ر
منهتا  خندید.  بازم  گفمت،  و  ر امسم  تلفن  پای 
اول  بود.  سوسن  خط،  پشت  نبود  جمید 

پرسیدم »از جمید چه خبر؟«
- »از خودش بپرس.«

گرفمت.« : »آخه مشاره ی اونو 
جای  من،  به  داد  خطشو  »پارسال   -

بدهیاش.«
: »ازدواج نکردین با هم مگه؟«

کثافت.« گه  یر بار منی ره  - »ز
یه؟!« کار : »بدم نشده ها. حاال چه 

یا  جمید  پرسیدن  حال  بود؟  مهنی  »کاِرت   -
تیک زدن با من؟!«

: »نه راستش اون دستگاتونو می خوام.«
وختمش.« کوچیکه؟ فر - »نوار 

مردمو  خونه ی  باهاش  که  ین  او بابا!  »نه   :
گوش می دادین.«

وختش. پول یه طرف و  به چهارصد تومن فر
گذاشته بود.  کیل درددل یه طرف. جمید قالش 
گفمت.  خوردم  گه  و  بوده!«  »طبیعی  گفمت: 
گویش  پشت  حرف.  ساعت  دو  یعین  مهنی، 
کارهای  داشمت ذوب می شدم. خسته بودم از 
نگهم  پا  اما صداش سر  ثبت شرکت،  اداری 
تصویرسازی  سینمایی  فیلم  مثل  داشت. 
ر زد تا بگه جمید چطور با  می کرد. دو ساعت ز
نپرسید.  من  از  هم.  وی  ر خیته  ر خواهرش 
تنگ  برات  دمل  که  دادم  نخ  نگفمت.  هیچ چی 
سنگ.  به  خورد  یکی.  تار در  تیری  شده، 
یاد  گه  کاِر  توو  رفیت  که  حاال  »پس  گفت: 
خواسمت  نداشمت.  جوایب  کردی؟!«  سوسن 
گرفنت دستگاه. این هم به  حضوری برم برای 
مشاره  کردم،  قطع  که  و  ر تلفن  خورد.  سنگ 
دم دمای  فردا  و  خیمت  ر و  ر پول  فرستاد.  کارت 

و پیک آورد دم خونه. ظهر دستگاه ر
شدن  فاضالب  مهندس  بدی های  از  یکی 
ویز پیجر  که در مقدمه ی رختخواب، ویز اینه 
و  و یب خیال بیش  کل ماجرا ر جمبورت می کنه 

مسخره تر اینکه زنت هم ناراحت می شه. 
ترکیدگی  گزارش  M:۰۰«؛   ،2۰:T  ،18:M«
 
ً
یبا لوله توو منطقه خودمون بود. موقعیت تقر
مشخص  بدون  متری،  بیست  تونل  یک 

بودن دقیق حمل ترکیدگی.
آقای  دوسمت،  از  یرمیزی  ز که  نقشه هایی 
یده بودم، نشون می داد  مهندِس فاضالیب خر
گشاد اون پاینی هست. احتمااًل  که یه راه آب 
بایق  اول  جنگ  زمان  از  که  متر   ۵۰ طول  به 
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زمن با صورت  مونده و شاید هم قدمیی تر. مادر
از  قبل  آخر  خوان  شد.  ظاهر  جلوم  کرم زده 

گه. یدن توی  پر
: »کجا پسرم؟«

من  خبوابنی  مشا  مامان.  کردن  »پیجم   -
میام.«

سخت  که  کارت  اول  ماه  یه  نداره.  »عییب   :
ود میای.« نبوده، حاال یه امشبه. میری ز

و  هنوز قشنگ  اما  و خرده ای داشت،  پنجاه 
و  کشیده  قّد  و  توپر  بدن  با  بود.  خواستین 
گذاشمت  کردم و سرمو  صورت مهتایب. بغلش 
تهنا  این  سینه ش.  وسط  سیاه  چاله ی  توی 
یلیل تلیل  برای  می کرد  اثبات  که  بود  راهی 

ون منی رم. بیر
و  گذرگاهه  نیست،  راه آب  می گفنت  کارگرها 
گه حرفشون درست بود، یه حفره به ارتفاع دو  ا
یر زمنی حفر شده بود برای  که سه متر ز متر بود 
و  بود  راه  نه  اما  کاناالی فاضالیب.  از  سرکیش 
می شد  به زمحت  که  بود  تونل  یه  گذرگاه.  نه 
ایستاده توش راه رفت. جمبور شدم سرمو به یه 
و  نکنه  گیر  جایی  به  کله م  تا  کمن  خم  طرف 
توی  صدایی  هیچ  کردم.  وشن  ر و  ر دستگاه 
هدفن ها نبود. خایِل خایل. اولش خیامل راحت 
گه صدایی منی اومد، ممکن  شد. بعد ترسیدم. ا
وع  کنمی و این یعین از شر گیر  بود تا فردا اینجا 
منی ذاشت  ماشینا  صدای  اداری،  ساعت 
کمن. پس تندتر رفمت،  و پیدا  صدای ترکیدگی ر
تیر  قلمب  و  بود  گرفته  نفسم  که  اون قدر 
داشت  آهک  و  ک  آمونیا بوی  می کشید. 
دیواری  هر  وی  ر چراغ قوه م  و  می کرد  بهیوشم 
اما  می کردن.  جیرجیر  موشا  می افتاد،  که 

کانال.  پشت  دیوار  از  اومد.  صدا  باألخره، 
که اینجا، لوله ای ترکیده باشه.  بعید هم نبود 
کردم و دل دادم. خودش بود. زنگ زدم  صبر 
اما  داخل.  بیان  کمن  خبرشون  که  کارگرام  به 
 هر چه اومده بودم 

ً
موبایل آننت منی داد. حتما

جلو، شیب بیشتر شده بود و حاال عمق از سه 
جیمب  از  نداشت.  ترس  می گذشت.  هم  متر 
و  ر حمل  که  دراوردم  و  ر سفیدرنگ  اسپری 
متوم  کارم  دیگه  بعدش  کمن.  عالمت گذاری 
سقف،  وی  ر از  گنده  موش  یه  یو  اما  بود. 
وی دسمت و اسپری و چراغ قوه با  تاالیپ افتاد ر
و  گه  یر  ز البد  کجا؟  افتادن.  دسمت  از  هم 
منی شد!  هبتر  این  از  تونل.  وسط  کثافت 
هیچ چی  بودم.  افتاده  پا  از   

ً
یبا تقر نشسمت. 

دیگه  هم  صدا  اون  حیت  منی شد.  دیده 
سکوت...  و  بود  یکی  تار فقط  منی اومد. 

سکوت.
مثل  بود،  شده  سست  پاهام  بودم.  داده  وا 
از  بیشتر  دور  یه  و  ر استخر  که طول  گرایی  شنا
که  کوهنوردایی  ظرفیتشون شنا می کنن. مثل 
ن. نشسمت و به  کم میار وسط فتح قله، نفس 
کردم دیگه آخرشه.  یکی زل زدم. احساس  تار
داشت  هوا  فشار  برمنیاد.  دسمت  از  کاری  هیچ 
کرده  گه دیوونه م  ک و  هلم می کرد. بوی آمونیا
چی کار  اینجا  که  پرسیدم  خودم  از  بود. 
ک  پا و  ر بقیه  گه  دارم  معلومه!  می کمن؟ 

و وا می کمن. می کمن. دارم راِه آب ر
نبود.  خمم  توو  امسش  اما  افتادم  فیلم  یه  یاد 
گیر  بوران  و  برف  وسط  یان،  نصر عیل  و،  یار
گرگا اومده  کرده بود و افتاده بود توی یه چاه. 
یه  یان  نصر می کشیدن.  وزه  ز چاه  سر  بودن 
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و  ر گرگا  خون،  بوی  بود.  زمخی  جاییش 
ید  کشونده بود سر چاه. تا اینکه یکی شون پر
کشتش.  یان با چاقو  ید، نصر اون توو و تا پر
و می مالوند به تنش تا  بعد سِر صبر، حیوون ر
بر  و  ُدور  منیره.  برف  سرمای  و  یکی  تار وسط 
جز  بشم،  گرم  تا  بُکشم  که  نبود  چیزی  من 
یه  قّد  چشمشون  که  چندش  موشای  مهنی 
حیت  من  تازه  سیاهه.  و  رگ  بز تیله ی 
یو  کجان.  یکی،  تار اون  توو  منی دونسمت 
می کشونه  منو  داره  چیزی  یه  کردم  احساس 
ِکشندگی قلیاِی  کردم  مست خودش. اول فکر 
وسط  نبود.  اون  اما  تونله،  وسط  فاضالِب 
که من منی دیدمش.  رگ بود  یکی یه چیز بز تار
که داشت منو می کشید  بود  مثل یک حفره 
صدای  که  مکنده  حفره ی  یه  خودش.  توو 
کنار  هوهوی باد می داد. از ترس، لبه ی دیوار 
دمل  گرفمت.  حمکم  کورمال  کورمال  دستمو 
کلکم  منی خواست  دمل  برم.  و  فر منی خواست 
وری نداشمت. خایِل خایل  کنده بشه، اما هیچ ز
میومد.  خوامب  خییل  خسته.  خسته ی  بودم. 
نگهش  یه وری  بس که  بود  گرفته  درد  گردمن 

داشته بودم.
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»اصفهان، سگ سلطان«

عو  و عو عو  بود  نبود؛ سایه ی سلطان  سگ 
عو عی می کشید توی قفس. سگ نبود؛ شاِه 
قاجاری  قجر  میراث خواِر  و  بود  اصفهان 
صفویان. سلطاِن ظل اهلل، خلت و عور، چهار 
آن طرف  و  این طرف  قفس  توی  پا  و  دست 
وزه می کشید. از چانه ی نتراشیده  می رفت و ز
دهان  کِف  معوجش  و  کج  آویزاِن  سبیل  و 
عمارِت  کاله فرنگِی  کنِج  و  خیت  می ر پاینی 
و  ید  می ر خودش  به  )مهان جایی  مسعودآباد 
است(  شده  سگ  می کرد  گمان 
شاه سلطان حسنی چون شبح، با لبخنِد مردی 
زا  یب دفاع این سو و آن سو می رفت. مسعود میر
آینه های  و  کایش ها  متاِم  پیشتر  ظل السلطان 
کنده بودند و دور تا دور  کاِخ صفوی را داده بود 
پر  کایش های  را  زفافش  به  شب  هر  اتاِق 
اعوجاج چیده بود و شب ها حظ کایش می برد 
خودش  از  و  شد  پیر  و  زد  آینه.  حِظ  وزها  ر و 
که سگ شده  درآمد و زد به سرش و حاال هم 
وِن قفس  قه ی بلنِد دسته بلندی از بیر و با مال
عو  عو  بگذارند؛  دهانش  شوربا  می خواهند 
منی خورد.  و  می کند  عو  عو  عی،  عی 
گمانش  و  می کند  پارس  مدام  زا  مسعودمیر
ِق »میانکاله«  سِگ درگاِه خودش است در ُقر
در  مدام  می دود،  یا  در به  منهتی  مچنزاِر  توی 
و  می دود  شیر«  »ِسرخه  دنباِل  به  خیالش 

ببر با پوست  را بترساند.  ببِر عظمی  می خواهد 
نارجنی براِق خط پوش، با اخِم تهنای ببرهای 
عوِر  سِگ  ایران،  دیاراِت  ین  کهن تر باستایِن 
کوچک به ختمش هم نیست، اما از  سبیل داِر 
می ترسد.  مجاعت  آدم  تفنِگ  و  تیر  صدای 
سگ سلطان پارس می کند و ببر در خیالش 
در خیالش عقب  زا  و مسعودمیر نعره می زند 
الی  را  نداشته اش(  )دم  دمش  و  می نشیند 
ناله  دارد  ون می بیین  بیر از  و  پایش می گذارد 
کنج قفس مچبامته زده. شاه سلطان  می کند و 
قه ی  مال و  او  میان  از  که  منی بیند  را  حسنی 

بلند و خیال ببر آرام می گذرد.
ین دستش  کاسه ای فر کاِر صفوی  شاِه پایان 
»ای  می گوید:  افغان  اشرِف  به  و  ر و  گرفته 
ین خبور بدان چه طعم  اشرف سلطان از این فر
بلند  سر  اشرف  می شود.«  حمسوس  آن  از 
از  و  می کشد  نفیر  صورتش  زخِم  و  می کند 
و  می شود  دور  ود.  می ر مسعودآباد  عمارت 
دور  جهان  نقش  میدان  در  زخم؛  صداِی 
ساعیت  به  چوگان  کِی  خا میداِن  و  می زند 
گرسنه،  شکم های  و  می شود  وک  متر
مردِم  سیِر  گه گاه  و  گرسنه  مهیشه  شکم های 
وده  از ر یده می شود. علف  از هم در پایتخت 
و  است  حماصره  در  شهر  و  یزد  می ر زمنی  به 
به  مازندران،  ِق  ُقر در  ظل السلطان 

صالح تسبیحی
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جست وجوی ببِر عظمِی افسانه ای رفته. ده تا 
بودند  رفته  انقراض.  تا  مانده  تا  یس  و  زده اند 
از  آفتابه دزد  چهارتا  شاه،  بابا  دستور  حمض 
برگشتنه  نشد.  که  ون،  بیر بکشند  آشوراده 
به  دادند  ول  سگ  و  کردند  ق  قر را  جنگل 
جست و جوی شکار. ظل السلطان از آینده ی 
سگ واره ی خودش یب خبر است و با ارابه های 
کردِن  مار  و  تار  مشغول  شکست،  فاحتاِن 
تا  مشال  مشال.  جنگل های  کمیاِب  ن  جانوار
این  کمان  حا پدر  ارث  می داین،  جنوب 
از  و  کرده اند  باز  را  وازه ها  در و  است  زمنی  سر
شاه  می بارد.  بال  نوبیت  جنوب  و  مشال 
سال ها  که  بود  بالیی  خودش  سلطان حسنی 
افغان  مردم  تظلم  بر  چشم  قاجاران  از  پیشتر 
آمد.  ق  شر از  اشرف  و  حممود  طوفاِن  بست. 
سقوط  به  اصفهان  کردند.  حماصره  را  شهر 
جا  هر  مهه گیر؛  وس  ویر مهچون  ظلم  افتاد. 
دست می کشیدی دستت، دهانت چشمانت 
به  می داین،  وس  ویر ظلم.  از  می شد  آلوده 
و  می آید  ظلم،  اما  ود،  می ر و  می آید  فصل 
می کند و می سوزاند و می کشد و می برد، بعد 
جان  به  کمان  حا پتیارگی  وس  ویر ود.  می ر
کودک و  مردم افتاده بود و از آب و هوا به جاِن 
مهه  خایل،  ارامنه  از  جلفا  می رفت.  و  فر پیر 
توسط  شاه عباس  ام القراِی  ؤیای  ر متواری، 
گز  زمنِی موعود بعد از آن هر  نوادگان نابود. سر
یک  انگار  کاخ ها  داخل  برخناست.  پای  از 
پای  برقرار،  می  و  مطرب  و  بود  دیگر  یخ  تار
زجنیر  عایل قاپو  پای  مردم  جنازه.  مهه  دیوار، 
بست  در  دسته  دسته  و  می دادند  تکان 
کوچه  کودکی از  وک بود و  می مردند و بازار متر

غذای  نشود.  گرسنگان  یص  که  منی گذشت 
مردمش  برای  صفوی  پایان بندی  حتفه ی 
قاجار،  پایایِن  اغذیه ی  و  بود  گربه  کباب 
کشک. سرنوشِت اهل ایران،  شوربای آب و 
سال ها  ظل السلطان  کشک.  مهه  بیل  آری، 
که پیشتر اصفهان وبا  بعد، شاِه شهری شد 
زدگان بود و چهارباِغ عبایس و آیینه خانه هم 
سایه ی  حضرت  معذور  مأموِر  بود،  بایق  گر  ا
کاِر افغان  کرد و  سلطان به سایل مهه را ویران 
سلطان حسنی  شاه  خالص.  و  کرد  تمکیل  را 
از  را  ین  زانو زد، جغه سالطو پای حمموِد افغان 
گذاشت و عالمگان  وی سر او  سر در آورد و ر
خواندند.  باد  بیش  و  باد  خیر  دعای  دهر 
طاعون و قحطی یک طرف، سلطاِن یب قیِد 
کاسه و طاس انداز یک طرف. آن به  هوسباِز 
خیاِل خود نایب االمام، از دمشِن مگو و غیب و 
ِن فربه  قنوت می گفت و شب ها میاِن صد ز
حصر،  و  حماصره  در  مردمش  می خوابید؛ 
را  زمنی  کنج  سرکوب،  و  می  حتر در  مردمش 
زی  هر علف  یشه ی  ر شاید  می زدند،  لیس 
چند  و  صد  ظل السلطان  بگیرد.  را  دلشان 
وازده های مهنی شهر وارد شد و  سال بعد، از در
که حمکرانش  گونه و زهار نداشت  هنوز مو بر 
هنوز  دستش.  کف  گرفت  را  شهر  و  خواندند 
هنوز  داشتند.  خاطره  افغان ها  از  پیرها 
تیر و  اما حماصره نه به  بود.  اصفهان حماصره 
در  مهیشه  مانند  ایران  قلِب  که  مششیر، 
کت چون قیر الِی  حماصره ی نکبت بود و فال
عمارت  شده ی  چیده  نه  عجوال خشت های 
می کرد.  نشست  قاجار  زای  مسعودمیر
وقِت  یک بار،  ظل السلطان  زا  مسعودمیر
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پشت  مهاجِم  تصاویر  و  گرفت  زش  لر تفرج، 
گوشش وارد شدند و در مججمه چرخی  هم از 
ون  گوش دیگرش بیر از  زدند عی عی عو عو 
رفتند. تصویر، تصور حممود افغان بود نشسته 
صفوی.  ساله ی  صد  چند  یِر  سر بر 
که  دید  کجا  نا در  حلظه ای  به  ظل السلطان 
را  خودش  ساعد  زخم  آمد؛  ق  شر موقِت  شاه 
گوشت تنش را تف می کند زمنی.  می جود و 
کارش از حرف و  هرچه می گفتند، منی شنید و 
که  بود  مهان جا  درست  بود.  گذشته  شنود 
قاجار  شازده ی  گوش  از  هراس انگیزش  شبح 
شوم  را  فرح آباد  باغ  ظل السلطان  و  رفت  توو 
گرفت. بعدها، تا دستش رسید از باغ تراشید 
زا عی عی عو  کردند. مسعودمیر و داد خرابش 
قه شوربا  عو، عو عو عوووو می کشید و از مال
نشسته،  فرنگ  جوان  شاه  و  منی خورد 
یب جواب  را  درباری ها  تظلِم  نامه های 
جنون زده ی  حمکراِن  از  آهنا  می گذاشت. 
آهنا  بودند.  آمده  تنگ  به  خود سگ پندار 
زا  مسعودمیر قاجار.  جوِر  از  بودند  خسته 
کنِج  بود  ساخته  آهنا  خستگی  از  یت  عمار
که  هتران  هست.  هنوز  که  هتران  هبارستان 
وز به توپ بسنت  می رفت، آجنا می نشست و ر
داد.  پناه  را  وطه چی ها  مشر جملس، 
و  سلطنت  میان  می کرد  مغلطه  زا  مسعودمیر
عو  عی  عی  زا  مسعودمیر اصفهان.  حمکرایِن 
جیب  به  پولکی  و  می خواست  را  مهه  عو 
شیخ  به  انگشترکی  و  خیت  می ر هبهباین ها 
به  را  سیاح  حاج  پاِی  و  می فرستاد  فضل اهلل 
تیرانداِز عوکشاِن  باز می کرد. دودوزه باِز  دربار 
خستگی ناپذیِر سنگ مفت گنجشک مفت. 

شاه  داشت.  نصفه نیمه  نقشه های  و  طرح 
سلطان حسنی نبود و هنوز سِر پر باد داشت و 
گرفت با  که برگشت، در هتران عکیس  ق  از قر
ویس بود برای  جامه  ی قشوِن قیصر. یک پا پر
گردن  می داد،  توو  را  شمکش  و  خودش 
که یعین قیصر ممن! اما عو عو را به  می افراخت 
یز  فرانس می گفت و ترکی می دانست و در تبر
ُپِر  سر  مگسِک  پشِت  و  بود  آمده  دنیا  به 
کرد و تق. مرال  ویِس مرصعش مرال را دنبال  پر
پارس  سگ ها  دویدند.  سگ ها  افتاد. 
می کردند؛ عو عو عو عو عی عی عی عو عو. 
کنج میدان هبارستان به مسعودیه  سگ ها از 
یدند.  وطه را در یدند. سگ ها طومار مشر خز
اما ظل السلطان هوش و حواسش یِپ ببر بود، 
کشیدِن  یپ  زدن،  هوا  در  سکه  یپ  پلنگ،  یپ 
مسعود  قرقاول.  نشد  نیش،  به  مرال  کباِب 
وزی هتران نشست.  زا سر راه اصفهان دو ر میر
هنوز  و  بودند  نینداخته  وطه  مشر به  تیر  هنوز 
باِد شاه شدن در سرش بود. از ارابه ی پر الشه 
پیش  پلنگ  دو  و  ببر  سه  و  قرقاول  بیست 
پایش می اندازند و می دهد پوست می کنند و 
دخلوری  نمی تعظمی  گلستان.  عمارت  ود  می ر
که  پیش پای برادر کوچک تاج دارش می کند 
خطا  تیرم  تق.  ندارد  برت  یابو  عو،  عو  یعین 
از  ماه هاست  کوچک تر  برادر  اما  عو.  ود  منی ر
سردِر  نامش  هرچند  و  شده  بیخود  خودش 
جملس نوپاست، اما از شاهی فقط سبیلش را 
دارد و لبخندش به لبخند شاه سلطان حسنی 
کاخ به مسعودیه، از  ماسیده. ظل السطان از 
کنج  به  اصفهان  از  اصفهان،  به  مسعودیه 
وی زمنی غلت می زند و عی  قفس می خزد و ر
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عی عو عو عو، صدای ُسِم خبتیاری و نادر را 
را  وازه شیراز  در سم ها  صدای  اما  منی شنود، 
هشت بار  وزی  ر اصفهان  و  می شکافند 
بار  صد  و  هزار  سه  وزی  ر می شود.  حماصره 
سقوط می کند. اصفهان نصف جهان، در هر 
عو عو عی عی به تق تقا تِق تیرهای غیب و 
وزی  گرفتار، اصفهان قلِب ایران، ایران ر ظاهر 
به  می شود  دچار  سه،  مهنای  بار  هشتاد 

ایست قلیب وتسخیر می شود.
آب  را  رگ  بز میدان  کی  خا صحِن  صبح،  دِم 
هواست.  در  خیس  ِک  خا بوی  پاشیده اند. 
وارد  باالدست  ودی  ور از  زمخی،  ُمراِل  یک 
می شود و چرخی در صحن خایل می زند و از 

ود.  ون می ر در پاییین بیر
ک. رِد خون می ماند بر خا
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»دیگران«

تغییر خانه هم یب فایده بود. »جعفری« دوباره 
که الی دیوارها پهنان  صدای آهنا را می شنید 
گاهی مثل  یدند و  بودند، توی َترک ها می خز
راه  واین  یرشیر ز الوارهای  وی  ر آهسته  گربه، 
گر  ا  

ً
خمصوصا می کردند.  پچ چپه  و  می رفتند 

که  داشت  خیایل  یا  می کرد  پهناین  کاری 
آهنا  نبود.  ممکن  بلند  صدای  با  بیانش 
گاهی  و  بودند  مراقبش  حلظه به حلظه 
که خشک  می خندیدند. صدای خنده شان 
کالفه می کرد.  یر و خش دار بود، جعفری را  و ز
کند.  دفاع  خود  از  و  بزند  داد  می خواست 
وسط  از  دورتر  هرچه  را  دستش  می خواست 
پایش بگیرد تا هبانه ای به آهنا نداده باشد. و 
خود  خاراندن  مشغول  بگوید  بود  جمبور  بعد 
گناه نبود! اما آهنا می خندیدند و  بوده. اینکه 
انگار ناخن بر فلز می کشیدند. مأمور اول به 
و  نبود  واضح  که  می داد  توضیحایت  دومی 
می کرد.  کالفه اش  بیشتر  نبود  واضح  چون 
نرگس  و  او  زندگی  به  آرامش  وز  ر چند   تهنا 
خی شد. 

ّ
بازگشته بود و پانگرفته، دوباره سال

داشت  کوچکی  حیاط  جدیدشان  خانه ی 
وی  راهر به  پله  چند  با  و  سیماین  یک سره 
قدمیی اش  چویب  در  که  می رسید  ودی  ور
مهیشه لج داشت و وقت باز و بسته شدن، پر 
شکیل  لوزی  شیشه های  در  ید.  ز می لر صدا 

که مدام سایه ای  بود  این  و بدی اش  داشت 
از  نبود  پیدا  که  می جنبید  شیشه ها  پشت 
دستگیره ی  ناچار  به  جعفری  بعد  چیست. 
میس را می چرخاند و اغلب شاخه ی سپیدار 
گربه ی یب مالحظه ای  و را می دید، یا  وبه ر آن ر
یب شرمی  با  و  می گذشت  دیوار  وی  ر از  که 
قابل حتمل  ایهنا  بود.  گرفته  باال  را  دمش 
البه الی  که  بودند  هم  دیگراین  اما  بودند، 

کمنی می کردند. دیوارها 
که چند پیت  یکی پشت خانه بود  وی بار راهر
هر  و  بودند  خپش وپال  آن  در  تیر و ختته  و  کهنه 
به چندی نیاز به واریس داشت. جعفری پرده 
کنار می زد و از شیشه ی شش گوش پنجره،  را 
پر  جا به جا  که  می پایید  را  منور  حیاط 
وییده بود و آن سوی  سیاوشان و خزه در آن ر
و  هپلم،  و  گزنه  با  بود  رهاشده ای  زمنی  دیوار 
نه ی  ال و  دویده  زمنی  سطح  در  که  متشک 
خود  پناه  در  را  خانه  می توانست  و  بود  ماران 
بگیرد. جعفری دم پنجره هبمنش را می کشید 
یادی  و به نظرش می آمد با این وجود، دیوار ز
و  بودند  کرده  رهن  تازه  را  خانه  است.  کوتاه 
گمان می کردند این پایان دهلره است، اما وقیت 
کایش های  ز  در توی  وز جعفری  ر از چند  بعد 
دست شویی، چشم درشت وقیحی را تشخیص 
که یب پلک زدن به او خیره بود، مصیبت  داد 

کزاد عیل خا
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بود  مطمنئ  آمد  ون  بیر وقیت  بازگشت.  نرفته 
و  شنیده  پشت بام  در  را  کیس  حرکت  صدای 
بعد دو نفر پچ  چپه کردند. جعفری که پیژامه ی 
کشیده  باال  درشتش  تا شکم  را  آیب اش  راه راه 

گفت: بود 
»اونا دوباره برگشنت.«

صدا مثل سییل بود. نرگس چند حلظه مات و 
پوش و شلوار  یر که با ز و به او ماند  مهبوت ر
گشادش، وارفته دم دست شویی ایستاده بود و 
گرفته، با  دست های خیسش را دور از لباس 
رسید  به نظرش  می کرد.  نگاهش  التماس 
تصور  می آمده.  بدش  مرد  این  از  مهیشه 
کنند، حالش  اینکه دوباره باید خانه را عوض 
این  سراسیمه،  نگاه  این  می کرد.  بدتر  را 
را  نرگس  که  بود  جوری  ترسیده  چشم های 
را  خودش  جلوی   

ً
عجالتا اما  می کرد،  عصیب 

می گرفت. جعفری آب دهانش را قورت داد و 
گفت: دوباره 

»اونا اومدن!«
است.  فایده  یب  توضیحی  هر  می دانست 
حاال  اما  بود،  موفق  خانه  تغییر  کلک  به نظر 
نوجوان  مثل  جعفری  دوباره  می دید 
به  و  ر مادرش،  جلوی  خپیل  دست و پا  چلفیِت 
کمک می خواهد. نرگس  ایستاده و  او  وی  ر
که چهارماه  کرد  نفس عمییق کشید و حساب 
گذشته، اما  گذشته است. بیشتر از چهار ماه 

گرفتارند. هنوز 
- »کجان؟«

جلوی  شمکش  حاال  آمد،  جلوتر  جعفری 
صورت نرگس بود.

داشت  کاشیا  ز  در از  بود.  دستشویی  »توی   :

نگام می کرد.«
گرفت و به قایل خیره ماند. آن  نرگس سرش را 
کجا پیدایش شده  از  رد دیگر  ز رگ  بز لکه ی 
بود؟ باید اول قایل را به قایل شویی می دادند، 
پاهای  هوف!  می کردند.  اثاث کیش  بعد 
جعفری بدون جوراب با آن مهه مو بیشتر شبیه 
یب اختیار  نرگس  بودند.  خپل  خزنده ی  دوتا 
چطور  کاناپه.  وی  ر گذاشت  را  پاهایش 
ماهی  چند  بود؟!  آورده  دوام  کنارش  تاحاال 
دیگران،  حضور  به خاطر  که  می گذشت 
جعفری به او دست هم نزده بود. قرص ها یب 
خانه  مهه جای  آهنا  بازهم  بودند،  فایده 
نرگس  از  مستأصل  جعفری  و  می لولیدند 
این دیگر فوق  کند.  وسری سر  می خواست ر
گوشه ای می نشست  ن بود. جعفری  طاقت ز
هم.  سر  پشت  می کشید،  سیگار  بقمه  با  و 
گاه  ناخودآ و  می پیچید  خودش  به  هی 
فکر  خانه  تغییر  می کند.  را  پایش  ناخن های 
مهه جا  منی توانستند  که  مأمورها  بود.  نرگس 
پذیرفته  هم  جعفری  بکنند.  خمیف  وهای  راهر
کنج دیوار نگاه می کرد  بود، اما حاال دوباره به 

گفت: و آب دهانش را قورت می داد. نرگس 
»می خوای ببینمی راهی برای رفنت وسط دیوار 

هست یا نه؟«
می جستند،  راهی  آهنا  مهیشه  نبود.  ممکن 
مثل   - نبود  باخبر  آن  از  هیچ کس  که  راهی 
یر بوته های درهم تنیده ی  خانه ی قبیل - و از ز
توی  بعد  و  می زدند  نقب  خانه  به  متشک، 
راه،  مهنی  از  و  می شدند  پهنان  دیوارها 
وصدا جعفری را می دزدیدند.  یک شب یب سر
گر هیچ وقت توی دیوارها  گر آهنا آجنا نبودند، ا ا
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مهسایه،  خانه ی  یا  نبودند،  پشت بام  یا 
چطور  دیگری،  جای  هر  و  کناری  آپارمتان 
وز اول  مهه چیز را می دانستند؟ اصاًل از مهان ر
اّطالعایت  بنگاهی  مرد  که  می دانست  باید 
بود.  داده  لوشان  یغمایس  ر بوده، مهان پیرمرد 

گفت: کرد. نرگس  جعفری دوباره بغض 
گفت  دکتر  فهمیدن.  دیگه ای  جور  »شاید 
بونت  ز یر  ز از  گفیت،  هبشون  خودت  شاید 

کشیدن!«
از  بود  حواسش  یه.  گر یر  ز زد  جعفری 
هم  نرگس  گرچه  کند.  فرار  ن  ز نوازش های 
او  به  می کرد  حس  اما  می خواست،  را  مهنی 
را  او  و  گرفت  را  دستش  دوباره  شده.  توهنی 
بود  توانسته  چطور  کشاند.  کاناپه  وی  ر
مهه چیز را به آهنا بگوید؟ آمپول؟ منی دانست. 
هیچ چیز  دیگر  جعفری  اصاًل  منی فهمید. 
یق  ر گردنش آمپول تز منی فهمید. یادش بود به 
کردند و بعد مهه چیز درهم و برهم شد و دهانش 
مثل فلز سرد و یب طعم ماند. غذا علف بود، 
ه 

ُ
گ گند بود. فکر می کرد  ک، یب مّزه و  خود خا

باال  می خواست  و  می دهند  خوردش  به 
بیاورد، اما منی آورد و هر لقمه را با عذاب المی 
و می داد. چهل نفر بودند، شاید هم بیشتر،  فر
وی هم و درهم تنیده، توی اتاق  وی هم ر یل ر و
ق  عر و  جوراب  بوی  و  بودند  کپیده  قرنطینه 
و  می زد  غر  یکی  مدام  می شنیدند.  را  هم 
هم  دیگری  آ ن وقت  و  است  یب گناه  می گفت 
که حرف می زد،  یب گناه بود و مهیشه غیر از او 
الغری  مرد  حاال  و  بود  گناهکار  دیگری 
هفده  میدان  آمده  مواد  یپ  فقط  می گفت 
این  و  و هُنم دی  کاری به حتّصن  و  یور  شهر

رد  گفتند  مهه  آن وقت  نداشته.  خزعبالت 
آنکه  عجیب  و  بودند  مواد  یپ  یا  می شدند 
کیس مخار نبود یا هنوز وقت مخاری اش نرسیده 
گر می گیرد و  بود و جعفری حس می کرد دارد 
کتری  تف.  با  بپراند  خواهرمادر  فحش  باید 
بعد  کرد.  تغییر  آمد، مهه چیز  که  برجنی چای 
حرف  یب وقفه  شد.  چندبرابر  جگرها  چای 
می زدند و می گفتند و فحش هم خیرات بود و 
کشف  وفن های خمیف  ودیوار میکر هی توی در
لوله های  وفن،  میکر میخ های  می کردند؛ 
هر  حاال  وفن.  میکر سنگ های  و  وفن  میکر
کیس می توانست بدون بسنت چشم ها، بگوید 
کیس مشغول شنیدن است و این  آن طرف چه 
وشن ضمیری، مسری بود. یکی دوتا تله پایت  ر
بقیه  اعتراض،  و  اعتراف  بعد  می کردند،  هم 
از  و  بود  هم  دندان شکن  که  را  بازجو  جواب 
گمان  و  می کردند  رله  نبود،  هم  اینجا  قضا 
می کردی خود بازجو هستند. جعفری می دید 
گرفته اند و  چه مجع و جور خوش با خایه ای را 
حاال با خیال راحت فحش می داد. بعد بوی 
که دماغ را می خراشید و مهاین  ک بود  آمونیا
می   شیشه ای  را  مهه  می گشت،  مواد  یپ  که 
جز  می خورد،  قسم  هرچه  جعفری  و  خواند 
»الغره«  نکشیده،  زهرماری  هیچ  سیگار 
و  پوسیده  دندان های  و  می خندید 
وفن ها  نیمه شکسته اش را نشان می داد. میکر
خود  به  را  صدایی  هر  دیوارها  ذّره ذّره ی  در 
داخل  را. دست شویی  بوها  می کشیدند، حیت 
جعفری  و  منی شد  چفت  درش  و  بود  اتاقک 
باال  را  دستش  نشسته،  مهان طور  به اجبار 
ز  گرفته بود، مبادا یکی یب هوا بپرد داخل. از در
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کیس سرش را پیش می آورد و می خندید و  در 
فکر  جعفری  و  می داد  نشان  را  آلتش  بعد 
سیاهی  آلت  هم  سقف  چیه ی  در از  می کرد 
ون آمده و یکی می خندد. آن وقت صدای  بیر
مهه چیز  می پیچید.  سرش  توی  فلز  برخورد 
هیچ  و  وامی گشت  و  می گشت  برهم  و  درهم 
برای  و  بود  زبان  نبود.  خود  به اختیار  زباین 
خودش می گشت و الی دندان ولوله می شد 
ه 

ُ
گ ه می داد یا 

ُ
گ گر می گشت و جعفری طعم  ا

که آمپول ها یعین آمپول  طعم دهانش را و بعد 
یق  ر تز را  آمپول ها  آن وقت  و  آمپول  بعد  و 
عمرش  متام  و  شب  متام  و  وز  ر متام  کردند، 
کذایی را  جعفری حرف می زد و مهان دو شعار 
نگفته  گفته  میدان،  توی  که  می کرد  تکرار 
کشان کشان و با  کرده و  چند نّره غول دوره اش 
که  پس گردین و لگد چپاندندش توی ماشنی 
مأمورها  می خندید.  و  می داد  ک  آمونیا بوی 
از پشت دیوار، از دیوار و سقف می شنیدند و 
ثبت می کردند و سال ها بعد مردی می خواند 
را  زنش  مردک  این طوری  پس  :»بعله!  که 
ولوله  دندان  الی  زبانش  و  می گاییده!« 
جعفری  منی آمد.  که  دق  و  می رفت 
یه می کرد. البته دو بار نه،  گر وک  وک هور هور
گردنش نیش زد و بعد دید  وی  سه بار آمپول ر

هیچ کس باورش منی شود و بعد...
گرفت و داد زد: »بس کن! بس  نرگس سرش را 

کن دیگه!«
یل جعفری ادامه می داد و می گفت چطور به  و
و  می گفت  بازهم  و  می زدند  لگد  هپلویش 
ده  شود.  گفتنش  مانع  منی توانست  هیچ کس 
شب متام خنوابیده بود و به اندازه ی چند قرن 

حرف زده بود. می توانست بگوید خدا چطور 
با  را  خودش  ق  فر می توانست  آمده.  به وجود 
و  منی فهمید  هیچ کس  البته  دهد.  شرح  خدا 
یه  گر چبه ها  مثل  جعفری  رختخواب... 

گفت: می کرد. نرگس 
کجاست. بیا!« »بیا با هم ببینمی اون چشم 

توی د ست شویی چشمی نبود. وجب به وجب 
را هم  توی چاه  کردند. حیت  واریس  را  کایش ها 
دیدند. هیچ مسیر پهنان یا  شکایف توی زمنی 

گفت: و دیوار نبود. نرگس 
»دیدی؟ حاال مطمنئ شدی؟«

یل جوری  سر نرگس تا سینه ی جعفری بود، و
جعفری  که  می پرسید  و  می گفت  حمکم 
کشید و سرش را  را باال  به ناچار آب دماغش 
که به  کنارش زد و مهان طور  تکان داد. نرگس 
شد،  متوم  »دیگه  گفت:  می رفت،  آشپزخانه 
مراقبت  باید  چرا  اومده!  که  هم  حمکت 

باشند؟«
خیت.  می ر چای  خودش  برای  باید 

شقیقه هایش می تپید.
سال  پونزده  این  توی  گه  »ا گفت:  جعفری 
و عوض  و بگیرن... باید خونه ر تعلییق چمم ر

کنمی!«
یک دفعه  جعفری  نگذاشت.  حملش  نرگس 

داد زد: »دیدم!«
و،  وبه ر ر دیوار  ل  هال از  و  برگشت  نرگس 
که دم اتاق خواب ایستاده، به  جعفری را دید 

داخل اشاره می کند.
: »اوجنا! اوجناست!«

وی  ر را  استکان  و  کشید  نرگس نفس عمییق 
کوبید. کابینت 
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- »کو؟«
می داد.  نشان  را  ختت  یر  ز دست  با  جعفری 

وختیت را باال زد. نرگس ر
- »کو؟«

گفت: »اوناهاش!« جعفری دوباره 
نرگس پرسید: »کو؟«

با  ید،  ز می لر درحایل که  و  رفت  جلو  جعفری 
کرد. نوک پایش اشاره 

: »ایناهاش!«
نرگس داد زد: »کو؟«

نرگس  سرداد.  یه  گر وک  هور وک  هور جعفری 
وی پنجه هایش  نفس عمییق کشید. ایستاد. ر
بلند شد و آن وقت به جای متام این چندماه، 
به جعفری سییل زد. مرد مثل جمسمه ایستاد. 
زد.  ون  بیر اتاق  از  و  داد  قورت  را  یه اش  گر
راحت  خیال  با  و  وارفت  ختت  وی  ر نرگس 
گذشته بود و دیگر  یه سرداد. انگار سال ها  گر
وزهای خوش بازمنی گشت. یب اختیار دستش  ر
گذشته، دوباره  وی ختت می کشید و با یاد  را ر

اشک می جوشید.
◾

و درحایل که  ون دوید  بیر از محام  کیف  و   خلت 
شمکش نرم تکان می خورد، داد زد: »از پنجره 

ی محوم اومدن!«
با  نرگس  ید.  می پر پاینی  و  باال  هی  و 
چطور  که  می کرد  نگاه  پف آلود  چشم های 
وی قایل می چکید. استکان  قطره های آب ر
گفت: »سعی  گذاشت و  خایل را توی سینک 

ین هبتره.« ون. توو خونه منو کن بری بیر
جعفری سر تکان داد. نرگس دلش منی کشید 

آهسته  بکند؟!  می توانست  چه  اما  ود،  بر
گفت:

می سرکار.« ود دوباره صبحا با هم می ر »خییل ز
در  وقیت  می داد.  سرتکان  یب وقفه  جعفری 
برگشنت  تا  برخاست.  ید،  ز لر حمکم  چویب 
وهای خمیف خانه را  نرگس فرصت داشت راهر
و  کند  ثابت  مهه  به  می توانست  کند.  پیدا 

آن وقت...
کابینت برداشت و  کشوی پاییین  چکش را از 
کایش  ز  در وی  ر قدرت  متام  با  را  ضربه  اولنی 
پهنان  دست شویی  توی  جایی  آهنا  کوبید. 

بودند.
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»دستشویی«

یه کافه توو حمل ما هست که خییل خوشگله. 
خییل ام دجنه. قهوه هاش هم خوبه. یه فضای 
ویش ام  ومم داره واسه کتاب خوندن. کتاب فر آر
ین  می تو نداره،  هم  تامی اوت  تازه  داره. 
اینا  توش.  بشیین  نان استاپ  صدساعت 
می تونه  کافه  یه  که  خوبیه  چیزای  مهه ی 
داشته باشه و باعث بشه مردم از بودن توش 
ن.  اوجنا خاطره بساز و  احساس خوب بکنن 
با  دارم؛  خاطره  کافه  این  از  قسمیت  با  ممن 

دستشوییش. 
کافه و مثل اغلب وقتا تهنا بودم.  یه بار رفمت 
کاپوچینو سفارش دادم و وقیت حاضر شد  یه 
گذاشمت توی  که  گرفمت و رفمت طبقه ی باال. پامو 
واقعی  به معنای  یه دختر جذاااااااااب  کافه، 
خب  یل  و زد،  خشکم  قشنگ  دیدم.  کلمه 
کشن خایص ندادم  ضایع بود نشون بدم. ری ا
وی یه صندیل. اومن تهنا بود.  و رفمت نشسمت ر
گوشش  و به  گوشواره ی جهان ر ین  قشنگ تر
کمن.  ملسشون  می خواست  دمل  بود؛  انداخته 
و داشت؛ می خواسمت  ین لبای دنیای ر یباتر ز
که طرف هیچ  اون حالت هایی  از  ببومسشون، 
می بوسیش.  تو  فقط  و  نداره  کنیش  وا
دمل  داشت؛  و  ر مو  مدل  ین  قشنگ تر
ین لباس دنیا  کمن. هبتر می خواست نوازشش 
و  کنمش  بو  می خواسمت  بود؛  پوشیده  و  ر
که  کشیدنش  سیگار  از  برات  نگم  خالصه 

بودم.  لباش  وی  ر سیگار  می خواست  دمل 
لعنیت  نه  برم سر میزش،  نه می شد  خالصه، 
منی شد  بود.  خودش  توو  می کرد.  نگام  اصاًل 
و  ر پرایوسیش  خب  چون  بزمن،  زل  هبش  هم 
گذشت  دقیقه ای  ده  چند  خیمت.  می ر به هم 
پا  گرفت. رفمت دستشویی و سر و... دستشویمی 
پنجره ی  از  یو  که  ختلیه  به  کردم  وع  شر

دستشویی، چشمم هبش افتاد.
ششششششت! عجب ویویی! چه زاویه ای! 
ده  یه  و  مهون جا  وایسادم  دیگه،  هیچ چی 
اینه  خوبش  نکته ی  کردم.  نگاش  دقیقه ای 
کردم.  که منو منی دید و یه دل سیییییر نگاش 
از  یع  سر من  و  رفت  و  پاشد  دقیقه  چند  بعِد 
طول  ثانیه ام  ده   

ً
واقعا ون،  بیر زدم  دستشویی 

یل وقیت اومدم دیدم هیچ اثری ازش  نکشید. و
وز می گذره و  از اون  ر نیست. االن چند سایل 
صد  و  کافه  می رم  تهنا  گه گاهی  هنوزم  من 

درصد یه  سری هم به دستشویی می زمن.

امیر خرم نژاد
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به یاد هنرمند در زندان

رضا خندان مهابادی
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پاسخی  بود؟«  چگونه  می آید  »یادت  گفت: 
شانه ی  وی  ر را  دستش  ن  ز نشد.  یافت  در
پرسید:  دوباره  و  گذاشت  مرد  چپ  مست 
خاطر  به  آن  از  چیزی  می،  می گو را  »مرگت 
گرفته بود.  می آوری؟« سرش را در دستانش 

گفت: »مگر من مرده ام؟«
می کردم.  نگاه  آهنا  به  من  کشید.  آهی  مرد 
وی  انگار منتظر بودم به مسمت ر ن.  بیشتر به ز
وی شانه ی من بگذارد و  برگرداند، دستش را ر
یل دست او  از من هم مهان سؤال را بپرسد؛ و
وی شانه مرد بود و به او خیره بود. فاصله ی  ر
انبوه  آهنا  سر  پشت  نداشتند.  من  با  یادی  ز
آدم های دیگری در مهان حال بودند. عده ای 
مواظب  عده ای  و  بودند  یبان  گر در  سر 
وهی خیره به باالی سر خود  گر یبان ها،  سردرگر
وهی هم حیران و ویالن در میان مجعیت  گر و 
نگاه  را  آن سو  و  این سو  و  می رفتند  راه 
در  را  خودم  و  شدم  بلند  جامی  از  می کردند. 
مکان  و  حلظه  ین  پست تر و  ین  عمیق تر
کردم. بله، دنیا دنیای دیگری بود؛  احساس 
ون  که ما آجنا در حیت از حلاظ ظاهری. انگار 
گوی زنداین بودمی. زمنی از هر طرف باال  یک 
از  خبری  بود.  رسیده  هم  به  اوج  در  و  آمده 
کردم. آجنا هم  را نگاه  آمسان نبود. باالی سرم 
فلک زده  آدم های  انبوه  و  بود  وضع  مهنی 

ایستاده و نشسته، به سقف چسبیده بودند. 
درست  که  بود  این  عجیب تر  چیز  یک  یل  و
زمنی  انگار  نقطه،  یک  در  من  سر  باالی 
به  آن  میان  از  رنگ  آیب  نوری  و  بود  سوراخ 
گوی می تابید. به راه افتادم تا خودم را  داخل 
که می توامن خودم را  به آن برسامن. می دانسمت 
این  بودم  فهمیده  که  چرا  برسامن؛  باال  آن  به 
از هر طرف قدرت جاذبه دارد؛ اما چند  زمنی 
وم  که من پیش منی ر که راه رفمت فهمیدم  قدم 
یر پامی حرکت می کند؛ چرا  و به جایش زمنی ز
در  من  انگار  هم  باز  می رفمت،  راه  هرقدر  که 
ین نقطه ی ممکن بودم. در حقیقت باید  گودتر
ین  گودتر که احتمااًل آجنا مهه خود را در  می  بگو
ین جای ممکن می دیدند. در میان  و عمیق تر
به خود جلب می کردند.  توجه مرا  کساین  راه 
کچل و شکم گنده چند سنگ  مثاًل پیرمردی 
کوچک با خودش داشت و درحایل که پاهایش 
سنگ ها  آن  با  بود،  کرده  باز  زمنی  وی  ر را 
او  از  بعد  کمی  می کرد.  بازی  یک گل دوگل 
وی  ر خیته  درهم ر و  یشان  پر موهای  با  ین  ز
با  را  دست هایش  کف  و  بود  نشسته  زمنی 
 متام 

ً
یبا وی زمنی می کشید. تقر حرص و ولع ر

مراقب ها،  به جز  بودند  نشسته  که  آن هایی 
و  می دادند  نشان  خود  از  عجیب  رفتارهایی 
می کردند  سعی  نوعی  به  یک  هر مراقب ها 

یئ میالن مجشید دال
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که رفتارش عجیب  کیس  کنند. تهنا  آهنا را آرام 
 
ً
یبا که اول دیده بودم. تقر نبود مهان مردی بود 
به آن نقطه ی نوراین رسیده بودم. آن قدر نوراین 
کمن. با  که منی توانسمت به راحیت به آن نگاه  بود 
آن  حوایل  در  ساده  خییل  خییل ها  حال  این 
بودم.  ترسیده  کمی  بودند.  شده  مجع  نقطه 
را  آیب رنگ  نور  هاله ی  آن  من  فقط  انگار 
صورمت  وی  ر را  دسمت  یب اختیار  می دیدم. 
نور آیب مرا در خود  نزدیک تر شدم.  و  گذاشمت 
گهان مهه چیز برعکس شد. من از  گرفت و نا
گوی رفمت،  ین نقطه به نقطه ی اوج آن  گودتر
آجنا  از  و  داد  دست  از  را  جاذبه اش  زمنی 
که  سقوطی آزاد داشمت. بعد از چند حلظه وقیت 
گیج می رفت  که  به سخیت بلند شدم و سرم را 
شانه  وی  ر دسیت  گهان  نا گرفمت،  دستامن  در 
گفت: »مرگت را  مست چمپ آمد و صدایی زنانه 

می. چیزی از آن به خاطر می آوری؟« می گو
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»معجزه ی پنیر«

وز  که می خواهم بنویسم تا به امر این مطلیب 
یا  و  گفته  جایی  و  بوده  خانوادگی  اسرار  از 
قضاوت  موردش  در   است.  نشده  نوشته 
اتفاق  که  آن گونه  را  وقایع   

ً
صرفا و  منی کمن 

زمان  آنکه  وجود  با  می نویسم.  افتاده اند 
مهه ی  اما  گذشته،  ماجرا  این  از  یادی  ز
خاطرم  در  جزئیات  با  و  به وضوح  اتفاقات 
است. سال چهارم دبستان بودم و پدرم یک 
که  که با پول یک زمنی  وانت نیسان داشت 
او  به  ژاندارمری«  در »شهرک  افسران  ین  تعاو
یده بود. زمنی حدود صد و بیست   داده بود، خر
افسران  مسکن  ین  تعاو بود  قرار  و  بود  متر 
یل پدرم جلو جلو مهه  برایشان آپارمتان بسازد، و
وانت  یک  پولش  با  و  وخت  فر یک جا  را 
را  زمنی  که  بود  این  فکرش  ید.  خر بژ  نیسان 
گرسنه  چبه ی  تا  سه  شکم  توی  منی شود 
و  کرد  کار  وانت  با  می شود  یل  و خیت،  ر
کمک خرج زندگی شد. حقوق پدرم ماهیانه 
کیلو   2۵ 

ً
یبا تقر زمان  آن  که  بود  تومان   ۵	۰۰

االن  پول  به  گر  ا ید.  خر آن  با  می شد  گوشت 
سال  ده   

ً
حدودا مال  مطلب  نگارش  یخ  )تار

چیزی  می شود  کنید  حساب  است(  پیش 
آن زمان ها  تومان.  هزار   2۵۰ ماهیانه  حدود 
حقوق،  مهاهنگ  پرداخت  قانون  هنوز 
بازنشستگان  حقوق  و  بود  نشده  تصویب 

با  که  کساین  مهه ی  خب  یل  و بود.  رّقت آور 
بازنشسته  سرتییپ  یا  و  سرهنگی  درجه ی 
می شدند، بار خود را در طول دوران خدمتشان 
هم  ین هایشان  یب دست و پاتر و  بودند  بسته 
مستغالت   

ّ
کیل و  خانه  چهارتا  سه  دست کم 

»دزد  خودش  گفته ی  به  پدرم  اما  داشتند. 
رفتارهای  بعیض  و  نبودن  دزد  مهنی  و  نبود« 
چهره ای  ما  درنظر  او  به  داشت،  که  خایص 
او  می کردمی  فکر  مهه اش  بود.  داده  فرا  انساین 
»قّدیس«است و ما هم »قّدیس زاده« هستمی.

»معجزه ی  به  می خواهم  من  رفتارهایی؟  چه 
بپردازم.  است  نوشته  این  موضوع  که  پنیر« 
گوشه از »جّو« آن   البته شاید بد نباشد یک 
که با  کمن  یف  زمان های زندگی خودمان را تعر
وایت معجزه  پیش زمینه ی ذهین درست، به ر

برسمی.
در  شده  نوشته  مطلب  ین  گو چند  من  پدر 
مورد قرآن داشت که نوشنت این ها را بالفاصله 
کرده و الینقطع  وع  از مادرم شر از جدایی  بعد 
دستش  دم  سفیدی  برگ  هر  بود.  داده  ادامه 
که  ویش می نوشت و دیگر مهم نبود  می آمد ر
وغن نبایت. به  کارتن ر دفترنقایش من باشد یا 
وی مهه چیز می نوشت. من  غیر از در و دیوار، ر
و خواهر و برادرم دفترمشق هامیان را از دستش 

گمی زند شرا



696/

که  قامی می کردمی و مهیشه سرش ُغر می زدمی 
او  اما  بنویسد،  ما  دفترهای  توی  ندارد  حق 
جلوی  خون  نوشنت،  موقع  می نوشت. 
هبش  کاغذ  گر  ا و  می گرفت  را  چشمش 
میان  و ر و  می کرد  دراز  را  خودمان  منی دادمی 
مهمی  کار  دارد  می دانستمی  می نوشت. 
مهم  به هرحال  هم  مشق هامیان  اما  می کند 
بود. خودش می گفت تفسیر قرآن است و قرآن 
»هفت تعبیر تو در تو« دارد و الیه به الیه است. 
کرده بود  وع  که شر که او می کرد این بود  کاری 
کندن قرآن و قصدش این بود تا به  به پوست 
 
ً
یل واقعا هسته اش برسد. مشا االن منی فهمید، و
کاِر  ما آن موقع ها فکر می کردمی پدرمان خییل 
عظیمی اجنام می دهد و هر چند وقت یک بار 
و  است  چندم  الیه ی  که  می پرسیدمی  ازش 
را  قرآن  هسته ی  ودتر  ز می خواست  دملان 

بیاورد و به ما نشان بدهد. در

سوای این مسئله، پدر من مناز خواندنش هم 
مثل  مناز،  موقع  در  یعین  بود.  خودش  خاّص 
از  کمتر  به  و  داشت  نوساین  حرکات  پاندول 
معلم  آن زمان ها  منی داد.  رضایت  هم  سه ُربع 
مناز،  موقع  امام عیل  که  بود  گفته  دیین هبمان 
یک تیری را از توی پایش درآورده بودند و او از 
متوجه  بود،  مناجات  و  نیایش  ق  غر بس 
هم  پدرم  بودم  مطمنئ   

ً
یبا تقر من  بود.  نشده 

مهنی طور است. یک بار برای امتحان کردنش 
وقیت که به سجده رفته بود، یک سنجاق قفیل 
ایشان.  به  کردم  و  ُفر پشت  از  و  کردم  باز  را 
بگذارم  رکعت  دو  یکی  که  بود  این  قصدم 
و  بیاورم  درش  مناز  شدن  متام  از  قبل  و  مباند 

نوک  هنوز  اما  درنیاورم.  را هم  صدای قضیه 
نعره ی  پدرم  که  بود  نشده  وارد  هم  ن  سوز
به دنبامل.  گذاشت  سر  و  کشید  مستانه ای 
که خوردم چیزی از  کتکی  البته این ماجرا و 
کم نکرد و بعدها به این  اعتقاد قلیب من به او 
باشم  داشته  انتظار  نباید  که  رسیدم  نتیجه 

کند. پدرم بتواند »عیل وار« رفتار 
ما  بود  شده  باعث  که  دیگری  مسئله ی 
 توهم »قّدیس زاده« بودن داشته باشمی، 

ً
شدیدا

خواهر  و  من  بله؛  می دیدمی.  که  بود  چیزهایی 
برادرم چیزهایی می دیدمی. البته اول من دیده 
وی حسادت،  بودم و بعد خواهر و برادرم هم از ر
که  وغ خودشان را انداختند وسط  راست یا در
می دیدم  که  چیزهایی  می بینند.  هم  آن ها 
که  کوچکی بودند  شش ضلعی های یب رنگ 
و  یک دست  منظره ی  یک  یا  آمسان  به  وقیت 
چشمامن  جلوی  می کردم،  نگاه  یک رنگ 
 
ً
می آمد. دایره و بییض هم بینشان بود و واقعا
که  نبود  شکی  اما  می شدند.  دیده  به زمحت 
االن  می بیمن.  هم  هنوز  را  چیزها  این  بودند. 
هوایی  در  معلق  و  یز  ر بسیار  ذرات  می دامن 
ین  و بیر مایع  وی  ر می چسبند  که  هستند 
لیز  آن ور  و  این ور  خودشان  برای  و  چشم 
که  را  االن  عقل  آن موقع،  اما  می خورند. 
پدرجان  که  کردم  رجوع  پدرم  به  نداشمت. 
کرد  کیل سؤال و جواب  این ها چیستند؟ پدرم 
اندازه شان  و  ویژگی هایشان و شکلشان  از  و 
که توی چشمانش  پرسید و بعد با منه اشکی 
که  گفت  و  بوسید  را  پیشاین ام  بود،  نشسته 
کرد  آن ها »فرشتگان اهلی« هستند؛ و اضافه 
می تواین  هسیت  ک  پا و  کودک  تو  چون 
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ببیین شان و او چون دلش سیاه است آن ها را 
منی بیند. مهنی جا بود که خواهر و برادر حسودم 
هم دویدند توی بالکن و زل زدند به آمسان و 
آن ها  که  کردند  ادعا  عاقبت  و  زدند  ور  ز کیل 

هم می بینند. 
وی این فرشته ها حتقیق  کردم ر وع  بعد من شر
مثل  که  آن ها  کردن.  تفکیک  را  آهنا  و  کردن 
کمی سیاه بودند، »جن« بودند.  لوله، دراز و 
بودند  هم  یادتر  ز که  شش ضلعی ها 
گردها »فرشته های  یل«، و  »فرشته های معمو
مثلیث  فرشته ی  یک  یک بار  بودند.  مقّرب« 
هم دیدم و آن قدر برامی این مسئله هیجان انگیز 
که: »ای پدر!  که بدو بدو رفمت سراغ پدرم  بود 

کیست؟« یک مثلیث دیده ام. او 
گفمت: »بیل.«  پدرم پرسید: »قامئ الزاویه بود؟« 
»آقا  گفت:  و  نشست  چشمانش  در  اشک 

امام زمان بوده است!«
خییل بیش از این ها جّو و فضای خانه ی ما 
گر خبواهم مهه را بنویسم خودش  مقدس بود و ا
که  چیزی  تهنا  منهتی  می شود.  کتاب  یک 
یک  کنمی،  پیامبری  ادعای  تا  داشتمی  کم 
نیمچه  یک  البته  بود.  واقعی  معجزه ی 
مورد  اما  بود،  داده  وی  ر قباًل  معجزه هایی 
که  کوچکم  برادر  یک بار  مثاًل  بود.  اختالف 
که  می خورد  قسم  بود،  هم  موذی  کمی 
می را  که حضرت مر نصفه شب رفته آب خبورد 
که به دیوار  که عکس حضرت عییس را  دیده 
آویزان بوده برداشته و در بغل گرفته و خوابیده. 
مثل  داداشم  که  بودم  مطمنئ  آن زمان  من 
را  این کار  فقط  و  می گوید  وغ  در دارد  سگ 
یز تر از ما  می کند که خودش را در چشم پدر عز

یل مهنی داستان را پدرم در حکم معجزه  کند، و
برادرم  الی  ال به  یل یل  دامئ  و  بود  گرفته 
ما  به   

ً
صراحتا پدرم  وز  ر یک  می گذاشت. 

می رسد را  آن  برادرتان به  که  مقامی  گفت 
از  غافل  داشت.  خنواهید  مشا  از  هیچ کدام 

این که معجزه ی واقعی، در راه است…

وز  گرسنه بودمی. آخر برج بود و پدرم سه  چهار ر
گیرش نیامده بود و حسابش هم  کار با وانت 
توی  بود.  شده  سنگنی  بقایل  و  مرغی  پیش 
بری خشک شده و چند  خیچال فقط نان بر
یدها  گوجه ی له شده بود. چون مهیشه خر تا 
کت توی خیچال می گذاشتمی،  کیسه یا پا را با 
کت  پا و  کیسه  کیل  مهیشه  این ها  کنار  در 
این جور مواقع  بود. در  خایل هم توی خیچال 
ین می خوردمی. سیسمت  بری  و چایی شیر نان بر
ُپر  را نصفه  لیوان چایی  که یک  بود  این گونه 
خیتمی و هم می زدمی  می کردمی و بعد شکر می ر
و بعد نان را تویش تیلیت می کردمی و وقیت نرم 
کت  می شد با قاشق می خوردمی. این اوج فال
که در وضعیت  بود و وقیت این اتفاق می افتاد 
قرمز بودمی. یعین یک پنج توماین هم نداشتمی و 
هیچ کس هم به ما نسیه منی داد و چیزی هم 
وخنت در خانه نبود. )این هر سه باید  برای فر
قرمز  مرحله ی  به  که  می افتاد  اتفاق 

کم هم اتفاق منی افتاد.( که البته  می رسیدمی 
که  بود  رد  ز وضعیت  آن،  از  تر  باال درجه  یک 
جایی  ندیدم  االن  می خوردمی.  مرغ  اسکلت 
بود.  زمان ها  آن  یل  و وشند،  بفر مرغ  اسکلت 
به  را  گوشتش  و  می کردند  خلت  خلت  را  مرغ 
ما  به  زان  ار خییل  را  اسکلتش  و  متمولنی 
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این  پدرم  وختند.  می فر بدخبت بیچاره ها 
 
ً
اسکلت ها را می خپت و سوپ می کرد. دقیقا
که »شعبان استخواین« در  مشابه مهان کاری 

»هزاردستان« می کرد.
وز بود که در وضعیت   از ماجرا دور نیفتمی. دو ر
ین  چایی شیر و  نان  از  حامل  دیگر  و  بودمی  قرمز 
گهان  که نا به هم می خورد. از ظهر گذشته بود 
گفت در خیچال را باز  ین به من  و گویی ندایی در
و  هست  من  با  هنوز  ندا  این  آن زمان  )از  کن 
در  یب جهت  چندبار  وزی  ر می شود  باعث 
مهسرم  صدای  که  جوری  کمن،  باز  را  خیچال 
کردم و  هم درآمده!( القصه، در خیچال را باز 
کیسه های  کردن  و  ر و  یر  ز به  کردم  وع  شر
خایل. در طبقه ی پاینی خیچال دسمت به چیز 
با  و  زدم  کنار  را  کیسه ها  خورد.  سفیت 
آن چیز  دیدم  ون زده،  بیر حدقه  از  چشم های 
که  کوچک است  ری  یز کیسه فر سفت یک 
 به اندازه ی یک مشِت بسته، 

ً
یبا داخل آن تقر

یزی قرار دارد. داد زدم:  پنیر تبر
کردم!« »پنیر! پنیر پیدا 

فکر  اصاًل  اول  آشپزخانه.  توی  خیتند  ر مهه 
منی کردم معجزه باشد. پنیری بود بایق مانده از 
تلنبار  کیسه های  یر  ز که  قبیل  یدهای  خر
اما  بود.  شده  فراموش  و  پهنان  نظر  از  شده، 
این  هم  قباًل  و  است  معجزه  که  گفت  پدرم 
حضرت  برای  رگ تری  بز مقیاس  در  معجزه 
برای  آمسان  از  خداوند  و  افتاده  اتفاق  ابراهمی 
گوشت و مائده ی آمساین فرستاده  بین اسرائیل 
است. وقیت پدرم می گفت معجزه است شکی 
که معجزه است. اما فقط  دیگر وجود نداشت 

اشکال کار اینجا بود که خدا چرا خسیس بازی 
یزی فرستاده؟  درآورده و فقط صد گرم پنیر تبر
وحاین و با چشماین  به هر تقدیر، در فضایی ر

یان آن پنیر را خوردمی و متام شد و رفت. گر
داشمت  ماجرا، انتظار  این  از  بعد  مدت ها  تا 
ومندتر  خدا معجزه اش را این بار در مقیایس آبر
کی« بودم  کند. آن زمان عشق »مرغ کنتا تکرار 
تِه  کفگیر  باز  که  یک بار  هسمت.(  هم  )هنوز 
نمی ساعته ی  مناز  یک  بود،  خورده  دیگ 
زمان  )آن  خواندم  بلند  صدای  با  یل  پاندو
ین نوع مناز،  ین و البته مؤثرتر به نظرم سخت تر
داشته  یل  پاندو حرکات  هم  که  بود  منازی 
هم  و  شود  خوانده  بلند  صدای  با  هم  باشد، 
طوالین باشد.( آخِر مناز هم شش  هفت دقیقه 
که هیچ وقت  کردم و بعد دست هامی را  سجده 
گرفمت  بلند منی کردم، خالصانه به طرف آمسان 
که  وتش خدا را سوگند دادم  ل و جبر و به جال
ممکن  گر  ا و  یابد  در را  حقیرش  بنده ی  این 
است چند تّکه مرغ سوخاری با سیب زمیین و 
حیت  بگذارد.   خیچال  توی  برامیان  نوشابه 
گر  ا و  نیست  مهم  هم  مقدارش  کردم  اضافه 
و  خواهر  و  بگذارد  من  برای  فقط  بود  کم  هم 
به  ندارند.  دوست  مرغ سوخاری  یاد  ز برادرم 
از  بعد  می.  نگو چیزی  آن ها  به  دادم  قول  خدا 
این مناز و مناجات، سه چهار بار ُمهر منازم را 
یک بار  معمواًل  که  )کاری  کردم  بوس 
و  کشیدم  صورمت  به  را  دسمت  و  می کردم( 
تسبیحات  اربعه خوانان به طرف خیچال رفمت. 
گر این مسئله، شدین باشد  که ا تردید نداشمت 
االن دیگر توی خیچال مرغ سوخاری هست و 
مقه  گر  ا حیت  که  معین ست  این  به  نباشد  گر  ا
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کی بفرست نیست! هم بزمن خدا مرغ کنتا
کردم… آرام  چشمامن را بسمت و در خیچال را باز 
بسته  یک  خیچال  در  کردم.  باز  را  چشمامن 
کلم و  با ساالد  کی اسپاییس سه تّکه  مرغ کنتا
سس  بسته  دوتا  و  میی  ژ ر نوشابه ی 
 
ً
ظاهرا را  سیب زمیین اش  بود.  گوجه فرنگی 
کرده بودند بگذارند. برای مهنی جمبور  فراموش 
تا  کمن  باز  دوباره  و  ببندم  را  خیچال  در  شدم 
باز  و  بسنت  شود.  حاضر  هم  سیب زمیین اش 
داخل  حمتویات  شدن  غیب  و  مهان  کردن 

خیچال هم مهان... 
و  برادر  و  پدرم  برای  را  داستان  این  بعدها 
کردم اما هیچ کس این داستان را  خواهرم نقل 
که  داد  اخطار  من  به  پدرم  حیت  و  نکرد  باور 
این مسائل را نباید به شوخی گرفت و مسخره 
 
ً
که آجنا واقعا کرد. اما خودم و خدامی می دانمی 
طمع  به  من  گر  ا و  بود  سه تّکه  مرغ سوخاری 
آن  بودم  نبسته  را  خیچال  دِر  سیب زمیین، 

مائده ی اهلی را می توانسمت به دندان بکشم.
در  هیچ گاه  کی«  کنتا »معجزه ی  بود  هرچه 
خانواده ی ما به رمسیت شناخته نشد و بعدها 
»معجزه ی  تهنا  گردید.  فراموش  یج  به تدر
که تا سال ها به عنوان سندی  پنیر« بایق ماند 
مجع های  در  خانوادگی مان  قداست  بر 

خصویص، به آن استناد می کردمی.
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»آتش بازی«

چه  می پرسید  است.  مهیشگی ام  عادت 
نود  دقیقه ی  را  مهم  کارهای  اینکه  چیزی؟ 
یاد  ز این کارها  البته فکر می کمن  بدهم.  اجنام 
می کمن  فکر  مهنی که  شاید  نباشند.  مهم  هم 
یادی مهم  هیچ کاری مهم نیست، یا حداقل ز
نیست، یب تأثیر بر این عادت رفتاری نباشد. 
هر  و  است  اعتیاد  یک  عادت  به هرحال،هر 
حال حاضر  در  من  و  عادت  یک  اعتیاد 
مثاًل  وزمره ام.  ر به عادت های عادی  معتادم 
صبح  را  داستان  من  اینکه  می کند  یق  فر چه 
یا  مجعه؟  ظهر  یا  بدهم،  حتویل  مجعه 
خب  مجعه؟  وب  غر اینکه  مجعه؟یا  بعدازظهر
و  می دهم!  که  حتویلش  شب  تا  به هرحال 
این قضیه  وجنجایل سر  که مهیشه جار البته 
کثر  ا نه،  هم  مهیشه  البته  می شود.  به پا 
مناسب تری  زمان بندی  کثراوقات  ا اوقات. 

است تا مهیشه.
با صدای خشک و خایل از هرگونه حسش، 

زنگ می زند و می گوید:
»خامن مشا بیش از سه ربع در رساندن داستان 
ربع است  تأخیر داشته اید و االن نزدیک چهار
تأسف بار   

ً
واقعا این  ید،  دار تأخیر  که مهچنان 

توضیح  را  رات  مقر آمدید  که  وزی  ر است. 
که داستان را  دادم و قرار بر این بوده و هست 

کنید!« سر ساعت هفت و نمی صبح ارسال 

وقت«  »مستر  صبحانه ی  که  ندارم  شک 
قورت  عصای  با  خشک  تست  نان  شامل 
قهوه ی  با  مهراه  شده،  یل  گر داده نشده ی 
و شود  و به ر گر با تأخیر ر که ا فوق سگی است. 
که انگار خداوند  ق، طوری  مهان طور َشق   و َر
خیته شده  آو چوب لبایس  به  ازل  وز  ر از  را  او 
با  را  دستش  در  کارد  انهتای  است،  یده  آفر
وی میز  چند ضرب مهاهنگ و یکنواخت به ر
چوب  از  می زمن  حدس  که  تیره ای  مستطییل 
خشک  و  سردسیری  مناطق  از  یکی  چنار 
به  خطاب  و  می زند  است،  شده  ساخته 

مهسرش می گوید:
که در آوردن  »االن یک دقیقه و یس ثانیه است 
ثانیه ی  وارد  االن  و  گرفته  تأخیرصورت  قهوه 

وز اول ازدوامجان...« یس و یکم شده ای! ر
که:  این چننی می گوید 

ً
فرضا

وردین  فر بیست و دوم  در  ازدوامجان  اول  وز  »ر
یس دقیقه ی  و  هفت  ساعت  در   13	8 سال 
مشایل  بیست و یک  خیابان  حمضر  در  صبح 
هنگامی که داشتمی پیمان ازدواج را می بستمی، 
بسته  بینمان  که  قرارهایی  به  شدمی  متعهد 
وقت شناس  قرارها،  این  مجله ی  از  که  شد. 
که متاسفانه در طی این  بودن طرفنی است؛ 
که  است  سومنی بار  این  بیست و یک سال، 
باید  یزم  عز و  می گذاری  پای  یر  ز را  تعهدت 

فاطمه سلمی پور
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 تاسف بار است!«
ً
که این اتفاق واقعا می  بگو

لفظ  بردن  به کار از  دارم  شک  من  البته 
یزم«. چننی آدم عصاقورت داده ای، بعید  »عز
لفظ  یک بار  عمرش  کل  در  که  می دامن 
به هرحال  باشد.  آورده  زبان  بر  را  حمبت آمیزی 
مطالب  متام  گردآوری  ت  مِسَ که  شخص  این 
را  خودش  مشخص شده ی  وقت  در  وزنامه  ر
است.  اعصاب  وی  ر بدجوری  گاهی  دارد، 
من  یف  حر منی تواند  هیچ وقت  فرد  این  البته 
بشود. در طی این چهارسال شاید دوبار، آن 
تعینی شده ی  زمان  در  اتفایق  صورت  به  هم 
این شخص، داستان را حتویل داده ام. آن هم 
گه گاهی  که  بوده  یب خوایب هایی  سر  از  البد 
من  که  ندارد  سابقه  آخر  می آید.  به سراغم 
ساعت  در  هم  آن  بشوم،  بیدار  ود  ز صبح 
فکر  حیت  که  مجعه!  وز  ر صبح  هفت و نمی 
بیداری در این ساعت برای من شکنجه یا تا 
داستان  حکم  می  بگو است  هبتر  حدودی 

رئال را دارد. کوتاهی در ژانر سور

کل  در  من  که  برسامن  اطالعتان  به  باید 
دیده ام؛  را  خورشید  طلوع  دوبار  زندگی ام 
یک بار برای رفنت به اردوی اجباری مدرسه، 
که پنج منره ی تأثیرگذار داشت و البته آن وقت 
کرده بودند  وه را به من عطا  گر پرست  مِست سر
ور نوجواین نیز من را به این واداشت  و باد غر
سر  و  کمن  اثبات  خودی  شده،  هرطور  که 
کرده ام  کوک  آن زمان، با التماس های ساعت 
کل آن اردو را  که  می  بیدار شوم. این را هم نگو
وقیت  دوم هم  بار  گذراندم.  و خواب  با چرت 
دوست  خانه ی  به  شام  صرف  برای  که  بود 

و  صحبت  بنی  در  او  و  رفمت  صمیمی ام 
یبایی های  ز و  بودن  سحرانگیز  از  حبث هایش 
کس طلوع خورشید  طلوع خورشید واینکه هر 
دست  داده  از  را  زندگی اش  از  نیمی  نبیند  را 
وز هم من طلوع خورشید  صحبت می کرد. آن ر

را دیدم.
به خاطر  کنید  فکر  اینکه  نه  البته 
که طلوع را دیدم، نه  تأثیرحرف های رفیقم بود 
بلکه  نبود.  می کنید  فکر  که  این طور  اصاًل 
من  در  اسهایل  چنان  شب  آن   سفاریش  شام 
و  آبر حفظ  برای  شدم  جمبور  که  آورد  به وجود 
که شده، آن ساعت از خواب بیدار شوم و  هم 
از  دستشویی،  مست  به  جهیدمن  حنی  در 
طلوع  چندثانیه  حد  در  کناری ام  پنجره ی 
باید  خب  ببیمن.  اتفایق  به طور  را  خورشید 
هیچ  اینجانب،  مشاهدات  بر اساس  می  بگو
ور  حس شور و شعف و سرخویش از دیدن به ز
من  به  آمدنش  باال  و  خورشید  جان کندن 
آن  بودن  یبا  ز و  سحرانگیز  تهنا  نداد.  دست 
تا  باشد  خایل  مستراح  که  بود  این  شرایط، 
ین وقت نشناس  بتوامن با خیال راحت مسافر

را به مقصدشان برسامن.
که  شخیص  چننی  که  کنید  فرض  مشا  حاال 
سر  خواب  از  به اجبار  اضطراری  یدن  ر برای 
یک  رساندن  برای  می کند،  دل  صبحش 
داستان چسکی، آن هم در ستون خدا می داند 
وف،  معر نه چندان  وزنامه ی  ر یک  چندم 
یزش  از خواب عز وز مجعه  ر ونمی صبح  هفت 

بزند! هه!
را  داستان  ظهر  نزدیک  که  هم  چندباری  آن 
غرغرهای  از  که  بود  این  بابت  دادم،  حتویل 
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بیش از حد مستر وقت در امان باشم. شک 
شود،  کاره ای  و  بگیرد  ترفیع  گر  ا او  که  ندارم 
ون  بیر وزنامه  ر از  اردنگی  با  که  شخیص  اول 
گر  ا می  را هم بگو این  می اندازدش من هسمت. 
که سر این ساعت جهنمی از  قرار بر این باشد 
با  که  می دهم  ترجیح  شوم،  بیدار  خواب 
که  یپ و عاشقانه ی معشوقم  بوسه های یپ در
درحایل که  می زند،  لبامن  و  گونه  و  چشم ها  بر 
چیده  میز  وی  ر را  قه ام  موردعال صبحانه ی 
که باز هم در این شرایط، اولویت  بیدار شوم. 
نتراشیده ی  صدای  با  نه  است،  خواب  اومل 

مستر وقت آویزان از چوب لبایس!
طوری رساندن داستان در ساعت هفت و نمی 
مردم  متام  انگار  که  دارد  امهیت  برایش  صبح 
و  بامطالعه  و  ونافرهیخته  فرهیخته 
کارهای  وز شنبه متام  کشور در ر یب مطالعه ی 
کرده اند - البته از نظر من  مهم خودشان را ول 
است  هبتر  پس  ندارد،  وجود  مهمی  کار  هیچ  
و   - کرده اند  ول  را  وبارشان  کار متام  می  بگو
داستاین  خواندن  برای  می کنند  ثانیه مشاری 
کوفیت به چاپ  وزنامه ی  م آن ر

ُ
که در ستونnا

به  وزنامه  ر ساعت  آن  از  دیرتر  گر  ا و  رسیده، 
مطالعه ی  سرانه ی  آمار  برسد،  دستشان 
ول  نز کی  وحشتنا به طور  ساعایت  برای  کشور 

می کند.

پشمک  آمده.  اتاق  نیمه های  تا  آفتاب 
مخیازه ای  و  می دهد  بدنش  به  کش و قویس 
می کشد و بدون آنکه زمحت خایص به خودش 
کند،  بدهد و حیت بدون آنکه چشمش را باز 
هپن  آفتاب،  مزامحت  از  آن طرف تر  چندقدم 

که  زمنی می شود. پوووف... خوش به حالت 
حاال  است!  آفتاب  مهیشگی ات  مزاحم  تهنا 
که  می حاال  که بیدار شده ام یا هبتر است بگو
کمن  کرده اند، هبتر است داستاین سرهم  بیدارم 
شاید  تا  لعنیت،  وزنامه ی  ر آن  برای  بفرسمت  و 
خدایی نکرده،  اتفاق،  برحسب  یک نفر 
و  کند  عبور  ستون  آن  از  ذره بنی  با  ل  زبامن ال
و  گردد  منور  بنده  داستان  مجال  به  چشمش 
بعد از خواندن و دادن چندتا فحش جانانه، 
که  یف  یک طر کند  پرتش  و  ببندد  را  وزنامه  ر
و  شیشه  یا  اسباب کیش  برای  شاید  وزی  ر
قبیل،  این  از  چیزهایی  و  ک کردن  پا سبزی 
وزنامه ی  که ر کیفییت  به دردش خبورد. البته با 
هم  قضایا  مهنی  سر  که  می دامن  بعید  دارد  ما 

می. جمدد فحش خنور
دمپایی های  و  می کمن  تن  به  را  وبدوشامبرم  ر
وم  خریس خنگ حمبومب را به  پا می کمن و می ر
خودم  برای  نسکافه  رگ  بز لیوان  یک  که 

کمن. درست 
در  صدا  به  تلفن  که  می کمن  باز  را  تراس  در 
وی  ر ود  می ر منی گذارم.  حملش  می آید، 

پیغام گیر.
: »خامن حمترم مشا درست ده ساعت و سه ربع 

که...« است 
وی صندیل  سمی تلفن را می کشم. می نشیمن ر
وی آن یکی پامی می اندازم.  حصیری ام. پامی را ر
لیوامن.  وسط  افتاده  درست  خورشید،  تصویر 
ونش را سر می کشم.  یک قلپ از خورشید در
وع می کند آهسته آهسته به حل  زد و شر می لر
 پشمک از این  کارم 

ً
ون لیوامن. حتما شدن در

می کمن.  آمسان  به  نگاهی  می آید.  خوشش 
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آن  کل  وی  ور، ر که یک پسرچبه ی شر انگار 
بوووم!  یت،  کبر یک  با  بعد  و  خیته  ر ین  بنز
یبای ترسوی من  دخلش را درآورده. خورشید ز
پا  از  کم کم  آتش بازی،  این  وسط  در  دارد 
است  وقت  هنوز  فکر می کمن  و من  می افتد. 

برای نوشنت داستان.
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»قرار«

کن  حاال هی تندتند به ساعت چمی ات نگاه 
یک  آن  با  این قدر  و  چبرخان  سر  و  بزن  غر  و 
که بیاید  کوفیت ات الس بزن،  شات اسپرسوی 
معمول  حّد  از  بیشتر  که  بدهد  تذکر  هبت 
کافه شلوغ و تو  نشسته ای و دم  عصر است و 
اشغال  را  چهارنفره  میز  یک  آدم،  یک نفر 
کم مانده بگوید دخترجان من خودم  کرده ای. 
کار  اول  مهان  که  بود  آمدین  گر  ا این کاره ام، 
به  تو  التماس  به  احتیاجی  و  بود  اینجا 
گذشنت  کند  صفحه ی ساعت و ثانیه ها برای 
و التماس به زمنی و زمان و در و دیوار، برای 
نمی  بیاید  خبواهد  که  کیس  نبود.  آمدنش 
ودتر، سر قرار است. یب قرار قرار است.  ساعت ز
و رسم قرار مهیشه مهنی است، یا نمی ساعت 
آن  مبیرد  منی آیند.  هیچ وقت  یا  می آیند  ودتر  ز
را  دنیا  قرارهای  مهه ی  ته  که  کافه داری 

درنیاورده باشد!
اما دمل می خواست ایهنا را به تو می گفت تا با 
خیره  بد  آن چنان  خممیل ات  سیاه  نگاه  آن 
کند  رد  که شلوارش را ز شوی توی چشمانش 
کلماتت را توی  و بعد جرش بدهی و تندتند 
کین  تف  وحش  یب ر سفید  صورت 
که:»چبه جان، قرار و عشق و عاشیق و مهه ی 
چرت و پرت هایش را به اندازه ی سن و سال تو 
که هم قرار  می شناسم و مهنی دیوانه ام می کند 
مرده  که  منی آید  یب خبر  وقیت  فقط  من، 

باشد...«
می گیرد.  خنده ام  مرده ام؟  االن  من  یعین 
که  وح اعتقادی نداشمت. خوب  هیچ وقت به ر
فکر می کمن، به خییل چیزها اعتقاد نداشمت؛ به 
وح، به عشق، به صداقت، به وفاداری. به  ر
وبرم،  دور عمیق  و  پرمفهوم  کلمات  مهه ی 
پوچ  واژه ی  مشت  یک  به عنوان  فقط 
زش هم  گر به ار کرده ام - البته ا زش، نگاه  یب ار
اعتقادی داشته باشم-. پیش ترها به انسان، 
خود  انسان  می کردم  فکر  بودم،  معتقد  خییل 
می تواند  کند  اراده  که  هرکاری  خداست. 
و بعد، هی شکست  کاری!  اجنام بدهد. هر 
خوردم و هی یک  تکه از این اعتقاد مسخره، 
که  کنده شد، تا رسید به نقطه ای  کنده شد و 
به  مترسک.  به  شد  تبدیل  برامی  هم  انسان 

لولوی سر خرمن.
گیج  که  است  تابلو  ین.  می ز ون  بیر کافه  از 
کرده ای. منی داین  گم  شده ای، دست و پایت را 
می گیری،  را  مشاره ام  هم  باز  وی.  بر باید  کجا 
جواب  که  می شد  گر  ا خودیت!  هم  دیوث 
هر  به  می داین،  حداقل  که  را  این  می دادم. 
جواب  مهیشه  را  تو  تلفن  شده،  کندین  جان 
که این قدر زنگ  کرده ام  داده ام. مهیشه دعوا 
که شده  ین، جنازه ام هم  نزن! یک  بار زنگ بز
در اولنی فرصت متاس می گیرد. یادم باشد در 
فکر  این  از  بگیرم.  متاس  فرصت،  اولنی 

مهرداد سنجایب
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یبایی  ز ترکیب  چه  می گیرد.  خنده ام  موذیانه 
شده این عصبانیت و نگراین توی چهره ات، 
بودمت.  ندیده  این شکیل  هیچ وقت  انگار 
و  درآورده ام  را  جلت  اینکه  از  می گیرد  خنده ام 
مهم  این قدر  اینکه  از  می کند  قل قل  ورم  غر
حلقه  چشمامن  در  اشک  برایت.  بوده ام 
این طور احساس می کمن.  یا حداقل  می زند، 
صورتت  به  دقیق  این قدر  هیچ وقت  انگار 
می کمن  فکر  که  خوب  بودم.  نشده  خیره 
کیس  دارم. تهنا  دارم. خییل دوستت  دوستت 
کره ی  وی  که بنی چندمیلیارد  نفر آدم ر بودی 
را  زمنی دوسمت داشت و می توانست اعتمادم 
کردار هم جزء آن  گر این اعتماد ال کند، ا جلب 
برامی  مدت هاست  که  نبود  ابلهی  واژه های 

زشش را از دست داده است. ار
داشمت.  دوست  را  پوشیدنت  لباس  مهیشه 
این قدر  می پویش.  لباس  تمکیل  و  خوب 
که هیچ کس نتواند ایراد بگیرد و آن قدر  تمکیل 
یل ای  معمو آدم  با  بدانند  مهه  که  متفاوت 
این  ادای  الکی   

ً
ضمنا نیستند.  طرف 

درمنی آوری.  هم  را  عویض  یب هنر  هنری های 
با  است.  یب نقص  هم  وزت  امر لباس های 
را  کوچکی  تّکه چوب  ترمتیز  بنفش  آل استار 
کفه ی  کم کم  جوب.  مست  می کین  شوت 
نگراین.  کفه ی  به  می چربد  دارد  عصبانیتت 
گویش ات را درمی آوری اما تند و عصیب  دوباره 
منصرف  و  کیفت  داخل  می کین  پرتش 
می نشیین  ماشنی.  مست  وی  می ر می شوی 
رنگ  صورتت  بازهم  ین.  منی ز استارت  اما 
انتظار ندارم به   نگراین. 

ً
عوض می کند. جدا

کین. حداقل چند ساعت  یه  گـر ودی ها  این ز

می کمن  حس  امـا  هسـمت.  مطمنئ  را  آینده 
زد و آب می اندازد. مهه ی  چشمانت دارد می لر
می  می گو خودم  به  یزد.  می ر به هم  مت  معادال
کردنت! هی به  یدی بابا با این پیش بیین  »ر
چندمیلیارد  بنی  که  می بسیت  خودت  ناف 
می شناسم.«  خوب  را  یک نفر  این  آدم، 
پوزخند می زمن. دیگر خودم را هم منی شناسم 
کمن  یه  گر زار  گر مهنی االن زار چه برسد به تو. ا
وی فرمان می گذاری  تعجب ندارد. سرت را ر
این  می کردم  فکر  یزی.  می ر اشک  و 
فیلم فاریس های  در  فقط  را  صحنه ها 
که  است  بار  اولنی  دید.  می شود  آب گوشیت 
وی  ر می شود  هم  واقعیت  عامل  در  می بیمن 
به  در خیابان  پارک شده  فرمان یک ماشنی 
گیج شده ام. حسم را  کرد.  یه  گر این شلوغی، 
کمی  دل شوره،  کمی  ور،  غر کمی  منی فهمم. 
کمی عذاب وجدان  کمی پشیماین،  ناراحیت، 
-راستش یادم نیست به وجدان اعتقاد داشمت 
کرده  یب  وع به ختر یا نه- انگار حافظه ام شر

است.
وی  ر بودمی  داده  مل  هم  با  االن  می خواست  دمل 
کاناپه ی راحیت و یک دل سیر فیلم می دیدمی. 
فیلم  هم  با  است  وز  ر دو  منی شود  باورم 
شو«ی  خالء  »وارد  آخری اش  ندیده امی. 
به  را  آمسان  می بندم  شرط  بود.  گاسپارنوئه 
این  منظور  می گویی  بعدها  بیاورند.  زمنی 
داشیت  دوست  تو  نداده ام.  تو  به خورد  را  فیلم 
جز  چه  هر  می گفیت  ببیمن.  دیگری  فیلم  که 
 باید این را 

ً
که حتما این، و من قفیل زده بودم 

دلیل  هم  دلیلت  که  است  جالب  ببیمن. 
که  که چرا؟ تو  مسخره ای بود. اصرار می کردم 
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این فیلم را ندیده ای، مطمئمن لذت می بری 
به  خویب  حس  که  می گفیت  تو  و  دیدنش.  از 
کاور فیلم نداری. منی دامن، شاید موضوعش 

و منی کردی! را می دانسیت و ر
نگیر.  جدی  را  داستان  هیچ وجه  به   

ً
لطفا اما 

وز نداشت.  آن فیلم هیچ ربطی به ماجرای امر
دیدنش  به  اصرار  منظوری  هیچ  یب   هم  من 
هنوز  که  قسم  به   - می خورم  قسم  داشمت. 
هم  اولش  از  که  را  یکی  این  دارم؟!  اعتقاد 
چندساعت  هست  یادم   .- نداشمت  اعتقاد 
کردن حس و  بعد از متام شدن فیلم و فراموش 
»فکر  پرسیدی:  من  از  یب مقدمه  حالش، 
می کین اسکار حق داشت یب اجازه حلظه های 
من  و  بزند؟«  دید  را  نزدیکانش  خصویص 
کردم از این سؤال. لبخند موذیانه ای  تعجب 
گرفیت  گر در شرایط اسکار قرار  گفمت »ا زدم و 
هر شب بیا به من سر بزن!« و تو تلخ خندیدی. 
وی  ر از  را  سرت  می خورد.  زنگ  گویش ات 
کیفت  فرمان برمی داری. دستپاچه تلفن را از 
مشتاقانه  صفحه اش  به  و  می آوری  ون  بیر
که  دودیل  می شوی.  ناامید  می کین.  نگاه 
جواب بدهی یا نه؟ باألخره جواب می دهی. 
لعنیت،  شرایط  این  در  من  یل  و منی دامن  را  تو 
کیس را داشمت جز این  حتمل شنیدن صدای هر 
که دوستت  سرخر. از اولش هم مطمنئ بودم 
که  بباف  یسمان  آمسان ر تو  هی  حاال  دارد. 
مثل  و  می شناسمی  را  مهدیگر  سال هاست 
رگ ترم  می و من یکی دوسایل از او بز خواهر برادر
که فقط به درد  و از این دست چرت و پرت ها 
که  عمه ات می خورد. جواب من مهان است 
چشم  تو  به  توله سگ  گفته ام:»این  مهیشه 

دارد.«
که  می گویی  می پرسد.  را  ناراحیت ات  دلیل 
که »خدا شانس  نگران مین. تیکه می اندازد 
یل  وزی صدبار بدقو بدهد. ملت پارتنرشان ر
هم  فالنشان  به  می شود،  گم و گور  و  می کند 
نیست، خامن برای یک ساعت دیرکردن و در 
کرده  گم  و، دست و پایش را  دسترس نبودن یار
تو  به  که  بود  خـوردین  باخته.  را  خودش  و 
منی رسید، قبیل ها خورده بودندش!« پوزخندی 
گرم  که »نترس، یا طبق معمول سرش  می زند 
بساط  پای  آن یکی  با  یا  است  کار 
این  از  درمی آید  حرصت  وب خوری.«  مشر
ویش قطع می کین. دمل بدجور  حرف. گویش را ر
آن  با  یت،  قر پسره ی  می شود.  خنک 
قیافه ی  دارم  دوست  تاپاله اش.  دوست دختر 
تو  اما  ببیمن،  خط  آن طرف  را  شده اش  ضایع 
زی. انگار سردت است.  به شدت داری می لر
فراموشش می کمن. چقدر دمل می خواهد بغلت 
ودی دلتنگت می شوم. خنده ام  کمن. به مهنی ز
دلتنگی  به  حداقل  است  خوب  می گیرد. 

اعتقاد دارم.
مسیر  می کین.  یه  گر داری  باز  انگار 
رانندگی ات برایـم ناآشناست. به نظر می رسد 
می کمن  فکر  می کین.  راننـدگی  داری  فقط 
نداری.  مشخیص  مقصد  است.  مهنی طور 
رانندگی  نیست.  ذهنت  توی  خایص  مسیر 
که  لعنیت  یک  موز این  و  تو  دوست داشتین 
و بوی مهیشگی تنت، فضای  گوش می کین 
ماشینت  توی  را  غیرقابل حتمیل  و  عجیب 
به وجود آورده اند. حداقل برای من که این گونه 
است. حتملش برامی دارد سخت می شود. دارم 
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دوست  اصاًل  را  حس  این  و  می شوم  متزلزل 
»پس  می افمت:  شاملو  از  شعری  یاد  ندارم! 
گردن هناده ای، مردانه  یبکار  چون به تقدیر فر
تکرارش می کمن،  با خودم  باش!« چندین بار 
بزمن.  منی توامن  گول  که  را  خودم  منی شود.  اما 
مثل سگ پشیمان شده ام.دمل می خواهد باز 
»چرا  که  ین  بز غر  تو  و  کنارت  بنشیمن  هم 
کرج تا هتران چهارتا  که »از  ین  کیت؟« غر بز سا
سگ   بوی  دهنت  نزدی،  من  با  حرف  کلمه 
کمن توی صورتت  مرده منی گیرد آخر؟« و من ها 
گرفته یا نه؟« و  کن ببنی  می »خودت بو  و بگو
که  سرت  بر  ک   »خا بگویی  خنده  با  تو 
بوی  صاحب مرده ات  دهان  نشد  هیچ وقت 
الکل ندهد.« دمل می خواهد باز هم با هم تئاتر 
بعد  و  ببینمی  تئاتر  یک  ساعت  ببینمی. 
وکله ی هم بزنمی و تالش  چندساعت توی سر
مثل  را  شخیص مان  برداشت های  کنمی 
هر  و  کنمی  ورچپان  ز هم دیگر  به  وحی منزل 
کنمی خودمان را از آن یکی منتقدتر  کدام سعی 
می.  ین تئاتر دار کاربلدتر نشان دهمی. فردا متر و 
دمل  اصل  در  کین.  غیبت  ندارم  دوست 
می خواست مثل مهیشه با هم می رفتمی توی 
انقالب،  بوگندوی  کثیف  توی  پال آن 
ین  متر ر  بولدوز مثل  یک نفس  چندساعت 
را  مهیشگی مان  خومشزه ی  املت  و  می کردمی 
کیل سر پیاز خوردن و خنوردن با  می خوردمی و 

کلنجار می رفتمی و... هم 
شدین  دیگر  راستش  نیست.  که  ور  ز اما 
ین  یل دمل منی خواهد فردا تو هم سر متر نیست! و
که می توامن یک  نبایش. فردا اولنی باری ست 
کمن؛  متاشا  را  کردنت  ین  متر سیر،  دل 

ود  یب مسئولیت، یب دغدغه، یب استرس و دیر ز
زهرمار  و  کوفت  هر  و  کار  و  تلفن  و  شدن 

دیگری...
گر خبواهم  یزم. ا سعی می کمن مترکزم را به هم بر
 هتش 

ً
قطعا ادامه دهم،  را  مهنی مسیر فکری 

زندگی ام  ین چیزهای  یزتر به عز خمت می شود 
تو   

ً
یل اش قطعا او و  ازشان بگذرم  که منی توامن 

کتاب هامی و یک غلط  هسیت و بعد فیلم ها و 
در  تعجب  عالمت  یک  با  رگ  بز کردم 
غیرقابل برگشت  تلخ  حس  یک  و  جلویش! 
باید تصممی بگیرم. خود  ندامت.  و  پشیماین 
گم شوم  اآلن  باید مهنی  یا  را می شناسم  گهم 
وم و دیگر هیچ وقت نبینمت، یا تا ابد باید  بر
و  کمن  را رصد  مهراهت باشم و حلظه حلظه ات 
و  افسوس  از  بیندازم  پوست  هزاربار  وزی  ر
که هیچ کاری  کردم و البته  که  حیرت غلطی 

از دسمت برنیاید.
با ناامیدی داری مشاره ی دفتر کارم را می گیری 
ببیین آجنا هسمت یا نه! شانه هایت باز هم دارد 
منی توامن  دیگر  که  می رسم  یقنی  به  زد.  می لر
و  نگاهت می کمن  ین بار  آخر برای  کمن.  حتمل 
انگار  می شوم.  پیاده  ماشینت  از  به سرعت 
در  عابران  مهه ی  سردی ست.  وب  غر
کتاب  وز  لباسشان چماله شده اند. راسیت دیر
وش های  »گفتگو در هتران« را برایت از دست فر
شوی.  پرایز  سور که  نگفمت  یدم.  خر انقالب 
ودی به دستت می رسد. صفحه ی اولش  به ز
زار اشک  را خبوان، چیزی برایت نوشته ام. زار
پس  می کمن.  فکر  این طور  اقل  ال یا  یزم  می ر
گردن هناده ای، مردانه  یبکار  چون به تقدیر فر

باش...
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»ساجنی«*

کاتانیا! کاتانیا،  کاتانیا، 
می آید.  خوشم  این گونه  اسم های  تکرار  از 
وفش  را در دل ردیف حر انگار آهنگ خویش 
جا داده اند، یا قباًل آهنگ خویش وجود داشته، 
کیس با ذوق هنری حرف ها را یکی یکی  بعد 
به مردمی  آماده شده،  وقیت  و  آن چیده  وی  ر
که منتظر بودند و می خواستند شهرشان امسی 
ید این هم امسی  گفته است بردار داشته باشد، 
 با آهنگ 

ً
برای شهر مشا! اسم را چندبار عمدا

آن  با  را  آن  هم  آهنا  و  کرده  تکرار  خوشش 
خوشحال  و  شنیده اند  گوش نواز  موسییق 

کاتانیا...  کاتانیا،  کاتانیا،  شده اند. 

می کمن.  زندگی  جهان  سوی  این  اما  من 
با  شهری  در  کاتانیا.  مقابل  نقطه ی  درست 
کاتانیا. آب و هوا، مردم،  مهه چیز متفاوت با 
 باید به تفاوت 

ً
زمان، زبان، مهه چیز. خمصوصا

کاتانیا  کنمی.  حال و هوای این دو نشاین توجه 
شهری آرام و متیز است با هوای مهیشه هباری 

یل اینجا نه، شلوغ و آلوده و دلگیرکننده. و
رگراه مدرس، خیابان  هتران، مشال به جنوب بز

یق، ساختمان آناهیتا... ناهید شر
کتیب تکرار  وز بارها شفاهی یا  این آدرس را هر ر
است.  کارم  بکمن؛  را  این کار  باید  می کمن. 
کارها را سامان می دهم تا سدی در  یک سری 

کشور آذرباجیان ساخته  خبش »مینگاچویر« 
شود. باید چیزهایی را از اینجا به جاهای دیگر 
از جاهای دیگر  را  باید چیزهایی  کنمی،  ارسال 
به  اینجا  از  کساین  باید  می،  بیاور اینجا  به 
کساین از جاهای دیگر  وند و  جاهای دیگر بر

به اینجا بیایند.
آدرس  مهنی  در  من  اوقات  بیشتر  می بینید؟ 
گاهی شب ها هم مهنی جا می مامن.  می گذرد. 
 
ً
خانه ام دور است و رفت و آمد به آن خمصوصا
گاهی  و  سخت  شلوغ،  خییل  وهای  متر با 
تعطیل شود،  دیر  کارم  گر  ا و  عذاب آور است 
دیر به خانه می رسم و چندساعت دیگر باید 
چننی  در  می دهم  ترجیح  پس  برگردم.  دوباره 
مواقعی، مهنی جا مبامن. تدارک شام خمتصری 
وشن  کتری چای مهیشه ر یر  گاز ز و شعله ی 
شعر  دارم.  را  خودم  وقت  دیگر  بعد  و  آماده  و 
وی  ر گاهی  نقد.  داستان،  می نویسم، 
از  وزنامه  ر فالن  که  می کمن  کار  مصاحبه ای 
برای  می نویسم  مقاله ای  یا  خواسته،  من 
از  بعیض  اینترنیت.  ادیب  سایت  یا  جمله  فالن 
مانند  جمازی  شبکه های  در  را  نوشته هامی 
گرام منتشر می کمن  تلگرام و فیسبوک و اینستا
خودم  خماطبان  پیام های  از  بعیض  به  و 

کوتاه می نویسم. پاسخ های 
زمان  کجای  در  می بارد،  برف  پنجره  پشت 

مظاهر شهامت
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ساعیت  می گذرد،  بید  درخت  کنار  از  کودکی 
وی برف بو  کستری رّد او را از ر گرگی خا بعد، 

می کشد.
پشت پنجره برف می بارد و صدای »عنی اهلل« 
راه پله  از  ساختمان،  سرایدار  خراساین  پیرمرد 
که با هلجه ی خمصویص انگار  شنیده می شود 

کیس دیگر، می گوید:  به خود یا 
»حاال دیگر به چه دردم می خورد خواب ببیمن 
یک شنیده  کدام چاه تار ن از  کدام ز صدای 

می شود!«

ترانه ای  وع می کند به خواندن  می گوید و شر
ک! بومی با آهنگی سوزنا

در  هم  می وزد  و  می وزد،  باد  پنجره  پشت 
ود و  که در خیابان راه می ر پیراهن مرد جواین 
باد  از وزش  وسری دختری  ر به تکان خوردن 
که  در آن سوی خیابان نگاه می کند و می داند 

ورگو دارد! او یک پدر و سه برادر ز
پشت پنجره باد می وزد، و باد می وزد در میان 
گندم زاری طالیی رنگ با خوشه های رسیده و 
وی ختته سنگی و وحشت زده  کودِک نشسته ر
یزد، بدن  و بر گر آمسان بر زمنی فر فکر می کند ا

او چه خواهد شد؟
پشت پنجره باران هم می بارد و در بیاباین دور، 
با  ین  ز و  می کند  شّقه  شّقه  را  آمسان  آذرخش 
کف چادری خیس نشسته،  صورت خیس بر 
که عصر بود و اسب آمد  وز  می اندیشد به آن ر

و مرد نیامد. می اندیشد.
که پشت  بله! در این سو و آن سوی پنجره ای 
است،  گرفته  قرار  کارم  اتاق  در  من  سر 
که  یب  من  و  می دهد  رخ  یادی  ز اتفاقات 

هم  از  را  آهنا  خیال  و  واقعیت  ز  مر خبواهم 
تشخیص بدهم، به آهنا فکر می کمن و بعیض را 
گرچه مکان  حیت می نویسم. به این ترتیب، ا
حمسوب  یزی  ر بسیار  نقطه ی  من  اسکان 
قرار  زمنی  گوشه ی  ین  دورتر در  که  می شود 
کردن به  گرفته است، اما پنجره ای برای نگاه 
هم  نقطه  این  ودست های  فر و  فرادست ها 
چیه  دارد. و من می توامن ذهن خود را از مهنی در

در متام جهان بگردامن و یا از آن پس بگیرم.  
ود معلوم شد در دنیا از اول معلوم بوده  خییل ز
ق داشته اند و ما این را  خییل چیزها با هم فر
یاد  به   را  آن  نبوده  الزم  اما  می دانسته امی، 
کاتانیا  ق  می و به  یاد منی آورده امی. مثاًل فر بیاور
با  کالغ  براق  سیاه  بال های  ق  فر هتران،  با 
و حیاط  ق درخت سر کبوتر، فر گرم  بال های 
سیماین  ق  بر تیر  با  ما  ق  شر طرف  مهسایه ی 
در  لومومبا«  یس  »پاتر دانشگاه  در  جلوی 
رنگ  ق  فر یه«،  اسکندر »سورانکاتیچ  شهر 
در  که  ین  ز دهان  دور  رنگ  با  من  چشم  سبز 
نیل  کنار  وز  ر هر  مصر،  باستان  دوران 
می نشست و ساعت ها با خود تکرار می کرد:

و  است  ُمسری  کستری  خا کلمات  »جذام 
شب های  ین  نفر مگر  کشت،  خواهد  را  مهه 

ید!« دیرهنگام صخره ها را به جان خبر

آن  موقعیت  یادآوری  به خاطر  شاید  منی دامن! 
کودکی به  که به یاد می آوردم مادرم در  ن بود  ز
به  و  وم  بر پشت بام  به  گاهی  می گفت  من 
گویا این کار،  کمن.  دشت های دوردست نگاه 
و  می کرد  بیشتر  مرا  چشم های  سبز  رنگ  هم 
در  وییده  ر کوچک  بوته های  سبز  رنگ  هم 
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که بعد از متام شدن دشت قرار  کوهپایه هایی را 
گرفته بودند. خودم این را باور منی کمن، اما البد 

وغ منی گفت. مادرم هم در
ق بعیض چیزها برای  گفمت، اما بازهم فر ایهنا را 
هستند.  و  بودند  مهم  من  برای  اقل  ال یا  ما 
تعداد  به  پله هایی  از  آمدن من  باال  ز  ق طر فر
کشیده  من  کار  دفتر  در  جلوی  تا  که  23تا 
باال  با  دویدن،  مثل  و  تند  مهیشه  شده اند، 

که آرام و مشرده مشرده بود. آمدن او 

کرده  مبیرد تعجب  بود  قرار شده  پدر من وقیت 
که آن قدر قوی  که بدن او  بود چطور می شود 
که قرار  گفته بود حاال  ود!  بود، این قدر آب بر
و  چه وقت  منی کند  ق  فر دیگر  است،  مردن  بر 
که  می  بگذر حاال  شود!  ک  خا یا  مبیرد  کجا 
کساین از اهایل خانه، چند بار دیده بودند وقیت 
و  در  ِ راه  از  مرگ  آمدن  انگار  و  بود  تهنا  او 
پنجره های اطراف را انتظار می کشید، سخت 
ق داشت با انتظار پدر او  یسته بود. این فر گر
جای  کاتانیا  بود  کرده  فکر  که  مردن  برای 
کرده بود  خویب برای دفن شدن نیست و اصرار 
و  خوب  اینکه  یعین  شود،  دفن  ایران  در  گر  ا
درست  هم  شاید  البته  است.  ُمرده  باشکوه 
پدر  دو  متفاوت  وحیه ی  ر درباره ی  نیست 
احتمااًل  بزنمی.  یقنی حرف  به  و  دقیق  این قدر 
کرده  کاتانیا را جتربه  گر پدر من هم زندگی در  ا
و  مردن  کجا  در  برای  یت  متفاو کنش  وا بود، 
مدفون شدن می داشت. مثاًل مردن به هنگام 
رعه ی  مز میان  در  کاتانیا  هباری  ظهر 
گوجه فرنگی، درست وقیت که زمنی مهسایه ی 
که  رعه ی آفتاب گردان بود، در ساعیت  آن، مز

و  می کردند  واز  پر آن  سر  باالی  چلچله  شش 
معلوم نبود چرا جیغ می کشند!

نداشمت.  حضور  پدرم  تشییع  مراسم  در  من 
ک شدن راه دوری نرفته  جسد او برای در خا
که  ودخانه ای  وی ر بود. او را از آن سوی پل ر
گورستان جدا می کرد، تا  کوچکشان را از  شهر 
گور  در  ود  ز خییل  و  بودند  آورده  آن  این سوی 
ک پوشانده بودند. اما پدر او  قرار داده و با خا
آورده  ایران  تا  دور  راه  آن مهه  از  هواپیما  با  را 
 فرصت داشته است تا قبل 

ً
بودند و او، حتما

ک سرد، خوب  از پهنان شدن جسد پدر در خا
به آن فکر کند. خوش به حالش! البد جتربه ی 

باشکوهی است برای فراموش نکردن!
به  بازگشت  تا  داشت  فرصت  وزی  ر چند 
وز، از 23 پله با قدم های مشرده  کاتانیا. اولنی ر
یپ مهدیگر  وز بعد، یپ در مشرده باال آمد و چندر
را دیدمی. از مهه چیز حرف زدمی. از شعر، داستان 
به  می کردم  نگاه  و  می زدم  حرف  وقیت  و... 
و  صبورانه  چه  که  چشم هایش  عمق 
هم  پهناین  هرایس  می کند،  گوش  قه مند  عال
ودهای  ر از  یکی  گهان  نا نکند  که  داشمت 
ن«  وطمن، مثاًل »ارس« یا »کرخه« یا »قزل اوز
کند بیاید در  کند مسیرش را عوض  شیطنت 
کلمات من جاری شود و آهنا را خیس و  میان 
کند و من دیگر آن چشم ها را نبیمن. از  یب شکل 
دیدم.  کابویس هم  پهنان! یک شب  مشا چه 
رگی از بوته های  رعه  ی بسیار بز کلمات من مز
اسبان  خیل  و  بود  توت فرنگی 
کستری رنگ، در آن به هر سو می تاختند و  خا

لگدکوبش می کردند. 
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وز رفتنش فرا رسید. رفت. تازه متوجه  باالخره ر
وز اول با  که ر ین نبود  او برامی دیگر آن ز شدم 
قدم های مشرده از 23تا پله باال آمده بود. او از 
و  بود  رفته  پاینی  مشرده  قدم های  با  پله  23تا 
هم  با  که  هم  دیگر  جاهای  خییل  در  دیگر 
بودمی، نبود! رفته بود و من ناچار شده بودم به 
 پیش از 

ً
که حتما کمن. مانند پدرم  یاد فکر  او ز

مردن، به بوته های باران خورده ی آویشن و راه 
یاد فکر  کبکی در میانشان، ز رفنت طنازانه ی 
با  کستری  خا بال های  که  کبکی  بود.  کرده 
خال های به رنگ سفید و نوک و پنجه   های 

پاهای قرمز داشت.

کلمه ی ترکی به معین درد مهراه با سوزش *ساجنی: 
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»فندک هم فرار می کند«

صفحه ی	1۵،  هسمت.«  »عاشقت  بود  نوشته 
گراف دوم، سطر دوم. پارا

مجله  این  از  را  »الف«  بود  گرفته  تصممی  شورا 
است.  سرکشانه  یادی  ز »الف«  بردارد. 
کارش  که »الف« را بردارد تا  نویسنده مانده بود 
چاپ شود یا سرکشانه چون »الف« بایستد و 
الف  از  پر  دیوارنوشته ها  افتاد.  راه  نه.  بگوید 
بودند، اما از سرگذشت هنرمندانشان هیچ کس 
ساله،  چهل و پنج    

ً
حدودا مردی  نداشت.  خبر 

صورتش  توی  که  کرد  باد  آن قدر  را  آدامسش 
کارش راه  که بدون الف هم  ترکید. رد شد. دید 
شد:  اینگونه  نوشته  کرد.  قبول  می افتد. 
»عشقت هسمت.« شکل ماجرا عوض می شد، 
این  نوشنت  برای  شب بیداری  آن مهه  به  اما 
 « گفت:  شورا  کند.  قبول  که  ید  ز می ار رمان، 
»هسمت« نشان دهنده ی منیت است. نشانه ی 
را  »هسمت«  است.  خودخواهی  و  خودرأیی 
این بار  بکن!«  دل  آن  از  کاًل  یا  کن  »هستمی« 
شورا با او مهدل بود. از بنی آن چهره های سرد 
نویسنده  می خورد.  تکان  سری  گاهی  یبس، 
گفت که »عشقت هستمی« معنایی ندارد. »ما« 
نفر  یک  عشق  منی توانند  که  چندنفر  یعین 
باشند! چیزی را از وسط دندان خایل اش مک 
دلش  چشید.  را  خونش  و  چرک  مزه ی  و  زد 
در شورا متام  اما  بیاوردش،  ون  بیر می خواست 
یر نگاه های دقیق  اعمال و رفتار نویسندگان ز

دهانش  توی  اضافه  چیز  آن  و  می شد  ریس  بر
ماند.

هستمی«  »عشقت  است.  وحدت  »عشق   :
میان  از  را  عشق  یگانه ی  و  تکینه  حالت 

برمی دارد.«
کردند، مثل زماین  گفت و آهنا نگاهش  ایهنا را 
دهن  از  می کردند.  نگاه  چایشان  لیوان  به  که 
گفت  نویسنده  سرکشیدند.  را  چای  می افتد. 
که برمی داردش. »عشقت« بلند شد و راهش 

کشید. عشقت، عشقت. را 
وی داشت.  از شورا تا دّکه، ده دقیقه ای پیاده ر
»هسمت...  کرد.  نگاهی  دیوارنوشته ها  به 
نخ  دو  ایهنا هستند؟«  ایهنا هستند.  هسمت... 
ایستاد.  دّکه  کنار  مهان جا  و  ید  خر سیگار 
که با نخ پالستیکی  فندک چسب خورده ای را 
را  سیگار  و  برداشت  بودند،  بسته  رنگی  سبز
را  فندک  است.  خوب  هم  عشقت  گیراند. 
ک خورده و به انهتای  وی جمله ای خا گذاشت ر
انگشت  به  تا  گرفت  را  نخ  رّد  کرد.  نگاه  نخ 
وشنده رسید. نخ ده دوازده باری دور  اشاره ی فر
دستش پیچ خورده بود. می خواست هزارتومان 
پشیمان  ود  ز یل  و کند،  آزاد  را  فندک  و  بدهد 
شد. شورا »عشقت« را هم منی خواست. »ت« 
بسیار  و  بود  خاص  خماطب  به  متعلق 
اما  است،  خوب  »عشقتان«  صمیمانه. 
که شبیه هم بودند  »عشقت« نه. یکی از آهنا 

مسیرا شهبازی
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خود  یک  هر  ماش  دانه های  مثل  درست  و 
یباتر است. من با  که »عشق ز گفت  دیگری، 

مشا مهدمل.« 
که داشت به این  نویسنده تأییدش نکرد، چرا 
هستند،  چندنفر  ایهنا  منی داند  که  می کرد  فکر 
کیس  چه  اصاًل  ماش.  دانه های  مثل  درست 
می هم  را می مشارد؟ وقیت می خر دانه های ماش 
که  فقط می گویمی ماش می خواهم، منی گویمی 
سفت.  ماش های  می خواهم؛  ماش  هزاردانه 
وزی توی آب خیسشان  که چند ر کاش می شد 
و  می شوند  باز  هم  از  بگذرد  که  وز  ر چند  کرد. 
بعد  و  است  سفید  اول  که  می زنند  جوانه ای 
نقره فام می شود و آخرسر هم سبز، سبز با دو برگ 
کوچک براق و دیگر سفت نیستند. برگشته بود 
سرسخت  و  جدی  ماش ها،  شورا.  اتاق  به 
وی صندیل ننشست، ایستاد.  نشسته بودند. ر
که »ت« را هم برداشته بودند احساس  وز  از دیر

تهنایی می کرد. 
ود برای چاپ!« : »فردا می ر

چاپ  که  درک  به  نکرد.  خوشحالش  خبر 
می شود یا چاپ منی شود. نویسنده داشت توی 
که یک »فقط« او را پرت  افکارش شنا می کرد 

کرد توی خشکی.
: »می دانید که »شنی« اول اسم آن مردک است 
که توی  و او دمشن ماست و هیچ درست نیست 

داستاین به این مهمی...«
وی  کم جاین ر رد  وی میز. آب ز باال آورد. عق زد ر
لیز  میز،  دستمال کشیده ی  و  براق  شیشه ی 
می خورد و جان می داد. مهه بلند شده بودند یا 
که  کرد  که بلند شده بود؟ فکر  تهنا یک نفر بود 
می دهد.  ماش  دوباره  هم  سبز  گیاه  آن  باألخره 
دندان  از  را  چیزی  و  کرد  تیز  را  زبانش  نوک 

دهان  توی  زبان  با  و  کشید  ون  بیر خایل اش 
با  و  زبان  نوک  کرد  هدایتش  دوباره  و  چرخاند 
گرفت. دهانش  انگشت اشاره و شست، آن را 
بو و مزه ی خونابه می داد و جای خایل آن چیز، 
کرد و بعد آن را  تیر می کشید. چیز سفید را نگاه 
به دسته ی خممیل صندیل مالید. صندیل سیاه 
خییل  چیزی  دسته اش.  وی  ر سفیدی  چیز  با 

کوچک و سفید رنگ. 
ذهن  در  را  واژه  این  هزاربار  عق…عق…عق. 
آب،  جوی  توی  و  شد  خم  هزاربار  و  گرداند 

یب خوایب و معده ی خایل اش را باال آورد.
◾

وشنده برای مهه توضیح می داد  فندک نبود. فر
دزدیده  را  آن  یکی  شده،  پرت  حواسش  تا  که 

است و او تا آخر شب چیزی نفهمیده.
نخ  به  چشمش  خانه،  دم  رسید  که  شب  آخر 
و  بود  آویزان  که  افتاد  رنگی  سبز  پالستیک 
دید  و  کرد  نگاه  انگشتش  به  می خورد.  تکان 
چندتا از پیچ ها باز شده اند و خنی دراز از دّکه تا 
خانه با او آمده و در هوا تکان می خورده است. 
را  فندک  که  دید  کرد،  ریس  بر که  را  نخ  سر 
وشنده  فر سوزانده اند.  را  نخ  بلکه  یده اند  نبر
است.  سوزانده  را  نخ  سیگار  آتش  با  می گفت 
که شاید با آتش خود فندک  کرد  نویسنده فکر 
دم  و  خواند  را  دیوارنوشته ها  افتاد.  راه  و  بوده، 
ویش،  فر رنگ  مغازه ی  دم  کرد.  توقف  مغازه ها 
متام  وی  ر وز،  آن ر فردای  شد.  طوالین تر  توقفش 
که در مسیر دّکه تا شورا قرار داشتند،  دیوارهایی 
مجله ای به رنگ سیاه، شبیه رنگ مهان فندک 

نوشته شده بود:
»عاشقت هسمت«
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یایی« »یک دزد نه چندان در

مطلب  یه  بودم  زنده  که  اون موقع   یادمه 
از  یکی  اینکه  خوندم؛  مرتاض  ها  درمورد 
راه های تزکیه ی نفسشون فکر کردن به هیچه. 
نکمن،  فکر  هیچی  به  می خوام  وقیت  من  یل  و
یه  این خودش هم  فکر می کمن؛  به هیچ  بازم 
کردن به هیچ یا فکر  یل االن وقت فکر  فکره! و
کردن به هیچ  کردن درمورد فکر  کردن به فکر 
برسومن  و  ر حممد  یع تر  سر باید  اآلن  نیست. 

بیمارستان. 
گفت: بیست  سال پیش هبم 

که آدما به چندین  دسته  گفته  ندوفسکی  »ال
تقسمی می شن: اسناب، داندی، آفتاب پرست 

و خرس.«
گفمت: »بیشتر توضیح  گاز به مهبرگرم زدم و  یه 

بده.«
تقلید  کورکورانه  وه  گر یه  از  »اسناب ها   -
از  خودشونو  می کنن  سعی  داندی ها  می کنن. 
خودشونو  گاهانه  ناآ خرس ها  کنن.  جدا  وه  گر
گاهانه مهرنگ  کردن و آفتاب پرست ها آ جدا 

مجاعت می شن.«
گفمت: گرفمت و  وی مهبرگرم  سس قرمز را ر

یه سری  می کرد.  اضافه  و  ر طوطی  »باید 
و تکرار می کنن.« کسخل مث تو فقط حرفا ر

وزا  و اضافه می کرد. این ر ین ر کو - »نه! باید 
و اعصامبن...« ین هایی مث تو ر کو

ظرفش  توی  ین  و کار ما رشته ی  با  هم  بعد 
کرد! خودشو خفه 

داره  یه عمره  که  کیس  باألخره  نکردم.  تعجب 
وز زنش  کار می کنه، بعد هم یه ر توی خمابرات 
میاد حمل کارش و هبش مشاره ی خودشو می ده 
وزی  یه ر بگیره،  استعالم  می خواد  ازش  و 
مهه  از  و  نداشت  ن  ز آخه  می کنه.  خودکیش 

کارمند خمابرات نبود. مهم تر، 
گربه ی  جیگر  خیابون  گوشه ی  داشمت  االن 
و  ر حممد  خرخر  صدای  که  می خوردم  مرده 
باالی  کشوندم  لنگان لنگان خودمو  شنیدم. 
اسقاطی  پراید  یه  به  آسفالت  کف  سرش. 
داده  جر  شیمکشو  مششیر  یه  بود.  کرده  تکیه 
یل  ون، و و بکشه بیر بود. سعی می کرد مششیر ر
و  ر توانش  اینکه  به خاطر  شاید  منی تونست. 
نداشت، شاید هم عقلش قد منی داد چطور از 
یاد  گاه  ناخودآ کنه.  استفاده  دست هاش 
اسم  به  کتاب  یه  افتادم.  وکس  بر مکس 
توو  بود.  نوشته  زامیب ها  برابر  در  بقا  راهنمای 
توضیح  خماطب  به  می کرد  سعی  کتاب  این 
کنن،  محله  زامیب ها  یه وقیت  گه  ا که  بده 
یف بود،  کتاب مزخر چه کارهایی باید اجنام داد. 
این  توی  من  االن  بود  به درد خبور  گه  ا چون 
کتاب درمورد محله ی  وضعیت نبودم. باید یه 
توو  باشه  یادم  بنویسم.  زامیب ها  به  انسان 

فرشاد صحرایی
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زامیب  یه  دیدی  گه  »ا بنویسم  اولش  فصل 
کرده و یه مششیر  تک چشم به یه پراید تکیه 
کین،  کار  یه  فقط  باید  داده  جر  و    ر شیمکش 
بیمارستان  ین  نزدیک تر به  و  کین  کولش 

کردم. کولش  برسونیش.« 
◾

کشیت  وی عرشه  ی یک  ورکت آیب ر
ُ
مردی با ا

را  تک چشمی  بنی  دور است .  ایستاده   کهنه 
وی چشم راستش می گذارد. متوجه می شود  ر
چشم راستش را با چشم بند بسته  است، پس 
وی چشم چپش می گذارد و به افق  بنی را ر دور
بنی را مجع می کند و به مرد  خیره می شود. دور
است  کرده   تکیه  کشیت  دکل  به  که  چایق 

می گوید:
کنن.« »یکیشونو دیدم. به ملوانا بگو حرکت 

مرد چاق، نامطمنئ جواب می دهد:
سؤال  یه  حرکت  از  قبل  می شه  »قربان 

بپرسم؟«
از  را  رشته فرنگی  سوپ  کاسه  یک  کاپیتان 

وی میز برمی دارد. مرد چاق ادامه می دهد: ر
»چرا مهیشه کاپیتان های کشیت های دزدهای 

یایی چشم بند می  زنن؟« در
کاپیتان یک رشته را با ولع هورت می کشد.

از  جلوتر  قدم  یه  باید  مهیشه  ماها  »خب   -
یف هامون باشمی، چون مدام بنی عرشه و  حر
ممکنه  آمدمی،  رفت  و  در  کشیت  اتاقک های 
یه کم طول بکشه تا چشممون به نور عادت 
و  می بندمی، تا  کنه. برای مهنی یه چشممون ر
وشنایی شدمی، بدون وقت تلف  هر وقت وارد ر
کنه،  عادت  باز  چشممون  اینکه  برای  کردن 

کنمی.« و باز  چشم بند ر
کنه؟ چرا نگفتنی  وشنایی عادت  : »گفتنی به ر

کنه؟« یکی عادت  به تار
پشت سیاهش را با آستینش  یش پر کاپیتان ر

ک می کند. پا
سکان دارها  مشا  چرا  گفیت  تو  وقت  »هر   -

ین ممن می گم.« طوطی دار
که تازه متوجه می شود یک طوطی  مرد چاق 
جواب  می خواهد  نشسته،  شانه  اش  وی  ر
قطع  را  حرفش  نازکی  صدای  که  بدهد 

می کند:
»این الیش منحرف وقیت تهناست هبم می گه 

کن.« یف  برام داستان سکیس تعر
کاپیتان در حایل که سعی می کند عصبانیتش 

کند، نفس عمییق می کشد. کنترل  را 
حبث  گفته  پرنده  هیوالی  ین  منی دو »مگه   -
با طوطی های سخن گو  به خصوص  سکیس، 

حرامه؟«
یل این دستور...« طوطی جیغ می کشد: »و

حمکم  را  طوطی  منقار  درحایل که  چاق  مرد 
کفاره ش  می کمن .  »توبه  می گوید:  گرفته، 

چیه؟«
کاپیتان سر تکان می دهد.

که  : » می دومن می خواسیت بپریس این قانون 
یل از اوجنایی که  کتاب اهلی نوشته نشده، و توو 
اون قدر  تو  و  پرنده م  هیوالی  مناینده ی  من 
ین، خودم  و خبو کتاب اهلی ر ین  که منی تو امحیق 

کردم.« و صادر  این دستور ر
وی لب می گذارد و ادامه می دهد: پیپش را ر

داستان  طوطیت  برای  تو  که  اینه  »کفاره ت 
حرکت  بگو  هم  حاال  کین.  یف  تعر سکیس 
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کنن.«
کنید!« یاد می زند: »حرکت  مرد چاق فر

وی  ر از  را  کشیت  الغر  ملوان  سیزده  و  سیصد 
آسفالت بلند می کنند و ده  متر مستقمی حرکت 
کشیت  کنار  را  راه پله ای  می کنند.ملوانان 
کاپیتان در حایل که پیپ می کشد  می گذارند. 
یب هدف  زامیب  یک  می شود.  پیاده  کشیت  از 
کاپیتان  در حال پرسه زدن در خیابان است. 
به  و  ر و  می کشد  ون  بیر غالف  از  را  مششیر 

ملوانان می گوید:
پیش  بیست سال  می دونید  که  »مهون طور 
به خاطر  نه  کرد،  غضب  پرنده  هیوالی 
به خاطر  نه  جنگ،  به خاطر  نه  موبایل ها، 
ییش و  قحطی، نه به خاطر پست های سحر قر
قبلش هیوال هبم  به خاطر مهبرگر!  تتلو، فقط 
کشیت بسازم و از هر موجود  دستور داد تا یک 
و توش نذارم! فقط جفت  ر زنده ای هیچ چی 
دلش  که  مادرجنده ای  هر  و  ختم هام 
یادی  می خواست زنده مبونه. ما سخیت های ز
بردمی،  به در  سامل  جون  وس  ویر از  کشیدمی؛ 
و  کردمی  حفظ  و  ر امیامنون  داخیل  جنگ  توی 
اما  رسوندمی،  کثر  حدا به  و  ر ین  و کار ما تولید 
که یکی  ین امتحانه. هبم وحی شد  این آخر
وده، توو  از این زامیب های خارکسه به جای ر
و پیدا  کابل ر گه اون  ا کابل تلفنه.  شیمکش 
کس خارش،  منی دومن،  ِا...  خب ...  کنمی... 

کنمی!« فقط باید پیداش 
منی کین  فک  »داداش  می کند:  خرخر  زامیب 

کس شر می گی؟« داری 
و  فر زامیب  شکم  توی  را  مششیرش  کاپیتان 

یر لب خرخر می کند یا شاید  می کند. زامیب ز
سکوت  میان  کاپیتان  می دهد.  فحش 
از  را  تلفن  کابل  و  می شود  خم  ملوانان، 
آمسان  در  را  کابل  می کشد.  ون  بیر شمکش 

یاد می زند: می چرخاند و فر
»صدق اهلاپ الهتدیگ العظمی!«

یاد  فر یک صدا  یپ  یپ در جواب،  در  مجعیت 
نوری  می شود.  یک  تار آمسان  می کشند. 
به خاطر  ملوانان  می کند.  تابیدن  به  وع  شر
جلوی  را  دست هایشان  نور  شدت 
بدون  کاپیتان  می گذارند.  چشم  هایشان 
»کیرمو  طوطی  یپ  یپ در جیغ های  به  توجه 
دهن  گذاشمت  کیرمو  کاپیتان،  دهن  گذاشمت 
وی حفره ی  کیرمو..« چشم بند را از ر کاپیتان، 

خایل چشمش برمی دارد.
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ُکس« »داستان من و 

زندگی من شد.  وارد  »ُکس« خییل یب مقدمه 
که جهید  و داشمت آب می دادم  و ر گلدونای یار
اّول  اون ور.  رفت  ون،  بیر مرداب  خنل  الی  از 
فکر  اول  راستش  یه.  چیز مویش،  کردم  فکر 
گرخیده بودم. درست ندیده، فهمیدم  نکردم، 
دل  و  فرصت  سر  که  بعدنا  عجیبیه.  یه چیز 
سیر دیدمش بازم عجیب موند برام تا آخر. تو 
دیده  یاد  ز زنا  تن  به  فیلما چسبیده  و  عکسا 
اون ور  و  این ور  که هی  این جورش  یل  بودم، و
 
ً
واقعا می کرد،  ُکیس  و  ر مهه جا  و  می جهید 
طبیعی تر  »کیر-خایه«  باز  داشت.  خوف 
بزنه.  ُکس چرخ  خودش  واسه  میاد  به نظر 
اون  یل  و کرد،  تشبهیش   چیز 

ّ
کیل به  می شه 

با  راحت  ز مهبم داشت.  و مر مهه جوره وضع 
هم جور نشدمی. بدقلیق می کرد. غیبش می زد 
گردنت و وقیت  و یو می دیدی چسبیده پس 
آخرسر  کنده می شد مگه؟!  هم می چسبید، 

کردم. یت راضیش  ین  شکال با فر
یا  و آب بدم و به قنار گالی اصغر ر رفته بودم 
برسم.  سگش  و  رگش اینا  بز مادر و  طوطی  و 
و دیگه مهنی جا  کرده بودم این چندوقته ر طی 
هم  اونا  پیش  و  ندارم  جایی  چون  چترم، 
و  ر راه  این مهه  »خبوام  تازه  مبومن.  منی خوام 
کیل پول ایاب و ذهامب  وز بکومب بیام برم،  ر هر
شغال خونه  فقط  باشه،  بود  گفته  می شه«. 

بود  مطمنئ  دیگه  بابتای  از  و.  ر اینجا  نکمن 
ازم، اما چون خودشو رفیقم می دونست مرض 
گربه ی  اینا سه تا  و می شناخت.  ر می  رفیق باز
رگ بودن. باالی سرمون، تو یه نمی طبقه  بز مادر
ه ی 

ّ
پل حیاط پشیت  از  که  باصفا  تراس  یه  و 

کرده  پیدا  کهنه  قفس  یه  می خورد.  فلزی 
یده بودم انداخته بودم توش،  بودم یه سهره خر
گذاشته  و  کنه. اسم طوطیه ر کم  و  یا ر و قنار ر
می دید  و  ر ُکس  تا  چون  »بابامشل«،  بودم 
بّدو  و  بابامشل!«  »بابامشل!  می کرد  صداش 
ضّمه ی  اون  با  ُکس  قفسش.  تو  می رفت 
ُسر  قفس  میله های  و  ر خمش،  و  ر درشِت 
ق 

ّ
ه معل

ّ
کل خودش  واسه  بابامشلم  و  می خورد 

دِر  وازه،  که  دِرخونه  اصغر  بود  گفته  می زد. 
و ببندم. قفس طوطی ر

کاره دیگه!« یل  بیت شده. و : »منّور تر
و »سگه« صدا می زدم. بیشتر هبش   »منّور« ر
یل  و می پسندید،  بیشتر  خودشم  و  می اومد 
و وا بذارم؟ مهه ش قفل  مگه ختم می کردم در
کم  بازم  یل  یر دستگیره ش، و ز یه  چترم  و  بود 
و  می خوره  و  ر ُکس  داره  منّور  ندیدم  کابوس 
جاش  سر  دیدمش  و  خواب  از  یدم  پر هی 
البد خوابه.  و  هربار  کاناپه  گردی  و  ر باالسرم 
گاهی  یل  و خوابه،  بودم  مطمنئ  بعیض وقتا 
خواب  یه بار  نبود.  وشن  ر بیدارش  و  خواب 

نیما صفار
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کرده.  کرده تو دهنش خفه ش  و  دیدم بابامشل ر
از این شوخیا با هم داشنت.

ود به   دیگه داشتمی تکراری می شدمی و خییل ز
کاپشن  ون.  این  نتیجه رسیدمی با هم بزنمی بیر
ین نداشت. یکی از  که جیب درست درمو من 
نفهمیدم  آخرش  که  پوشیدم  و  ر اصغر  کتای 
تو  می نداخمت  ُکسو  گشاد.  یا  واسه م  تنگه 
وا  جیبو  چرا؟  وغ  در ون.  بیر می زدمی  جیبش 
می جهید  بسکتبال  توپ  عنی  و  می کردم 
کرده بودم  و زجنیر  که قبلش منّور ر توش. البّته 
می شدم  که  رد  ُکس تووجیب  البته  و 
می خواست خودش و زجنیرشو جر بده! قّوه ی 
و البد  انسانه  برابر  بویایی سگ، یک میلیون 
سیگار  مثاًل  ون  بیر می زدمی  بود.  برده  بو 
یل  یب پو این  تو  یل  و نیسمت  سیگاری  می.  بگیر
نخ  دو  یکی  جز  ون  بیر بزنه  هبانه  چه  به  آدم 
کرده بود  که تا خرتناق پر  و  ر ر یز سیگار؟! فر
تو  بود  ون  بار یه بار  یه.  تکرار که  نومن  و  و  یار
کجاش  اآلن  می کردمی  فکر  این  به  ماسوله، 
اینجا  فهمیدمی  ون تر؟  بیر کجاش  ونه،  بیر
و  می  دار پاینی  و  باال  تو،  و  ون  بیر از  بیشتر 
اصاًل  ماسوله؛  اوجناس  یه پا  دم صبحی 
و  ر ه ها 

ّ
پل از  یدن  پر پاینی  و  باال  مالوسه. 

می پسندید.  و  ر پرتگاه  لب  داشت.  دوست 
با  منی تونستمی  چون  ماجرا.  بود  شده  ِاِشرخور 
یا  می کردمی  هم فکری  بیشتر  بزنمی،  حرف  هم 
تو  یه بارم  می کردم.  فکر  این طور  من  أقل  ال
به  لوپز،  جنیفر  کون  به  برخوردمی  لس آجنلس 
ِامی  صوت  و  سوگ  تو  جهان هپلوان  باور 

واین هاوس. 
- »مگه چبه ی لس آجنلسه؟«

اینجاهاس  اهیل  و  اهل  اما  نه،  »خودش   :
این.«

- »کدومشون؟«
: »از من می پریس؟«

می شد  کشیده  چیمن  دیوار  تا  گاهی  اینجاها 
مترجم  یه  با  بودمی  اون ورش  بیشتر  که 
که به چینیا می زد مهیشه ی خدا.  ُمغول مآب 
کل مغازه ها تو آق قال بسته.  بون بود و  عید قر
ون،  حیر سیگار  نخ  دو  دنبال  دکون به دکون 
اصاًل طلبه شده بودم بکشم. پیش می اومد 
که  ُکس  به  دو ُپک می دادم  و یکی  بکشم 
منی رفت.  بار  یر  ز یل  و منی ساخت،  هبش 
دیوار،  یا  بود  یا  در بعدش  آق قال.  ته  رسیدمی 
و  کنارش یه دهنه دکون وا بود با این هوا سبیل ر
یسُتف والتزی،  کر لب صاحب دکون. صورت 
کوراوغلو  پرای 

ُ
وشن و ا چشاش تیر و رادیوش ر

ز رد شده باشمی؟ که از مر و خپش می کرد. نه  ر
کانال داره خپش می کنه؟«  - »کدوم 

کی  خا چه  منی بیین  قدمییه.  »رادیوش   :
گرفته؟«

کوچیک داری؟« - »هبمن 
که قدمییه!« : »گفمت 
- »پنجاه  وهفت؟«

ُکس  که  می شدم  رایض  داشمت  بییض  مها  به 
ین. سوپرانو می گم،  ون به سوپرانوخو ید بیر پر
گرخیده بود.  سوپرانو می شنوی! صاب دکون 

می گفت:
- »این صدا! این صدا!«

ورکت 
ُ
 دستاشو برده بود باال به حالت دعا با ا

گذاشتمی  چشم  چه گواراش.  کاله  و  یکایی  آمر
این  شد.  شوت  ونه گات  توپ  هاوانا،  و  ر
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می دم  »ترجیح  گفمت:  بودم.  ندیده  قسمتشو 
و  خون  این قدر  باشم  خونه  بوْن  قر عیدای 
که  گوسفندا  نبیمن. منی دومن وضع  یزی  خون ر
ک تره  وصدا می ُبّرن وحشتنا و یب سر سرشون ر

که ضّجه می زنن.« یا مرغا و خوکا 
منی یش؟«  یود  پر هیچ وخت  چرا  »تو  گفمت: 
مونده  فقط  بود.  دراومده  دیگه  که  صداش 

بود اینکه فاریس بلده یا نه.
- »باز حرف خون شد یاد من افتادی؟«

چه یب ربط! لباش به وضوح تکون می خورد.
ین؟« : »تو حرف می ز

و  ر نازنازی  دخترای  اخالق  نداد.  جوامبو 
و  یه  میش  گرفتمی،  گوسفند  دوتا  داشت. 
یکی  به  ین نشن، سپردمیشون  بو قر که  بّره ش 
کوچولوی  و نُبره. جاش یه  کّره خر  که سرشون ر
گرفتمی با پاهای دراز به  اسم »باخجول«  حمشر 
ین آسیا باشه.  یر رگ شد رفت سنگ ز که بز
تو  یشه  کّره خر وقت  مال  اما  داستان  این 
کردم،  گمش  هاوایی  سواحل  تو  یه بار  ون.  ایر
و می گم. به تیرهوایی می گفتمی سواحل  ُکس ر
اون  تو  اشک آوره.  گاز  مهون  منظور  هاوایی. 
کردم. حاال  گمش  کوچه پس کوچه  شلوغیا تو 
ون تو این اوضاع؟! داشمت  کی ختم داره بزنه بیر
جوی  تو  افتاد  درخت  از  که  می شدم  ناامید 
حالش  یل  و می زد  ز  سگ لر خونه.  جلوی 

کیپ. خوب بود با لبای 
: »می بیین نارجنا تو این زمستون چه نارجنی  

خوش رنگی شدن؟ عجیب نیست؟«
- »خب نارنج تو زمستون می رسه دیگه!«

می چرخید،  من  کردن  بور  به  خوب  دهنش   
و  دقیقه  ده  هفت  و  ساعت  مهیشه.  نه  یل  و

مهنی چیزا،  گاهی  نارنج،  یر  ز شب،  خورده ای 
که منی خوام درباره ش بگم. مثل االن 

گرگانای قدمی که چندکیلومتر اون ورترش  رفتمی 
کّره  می خورد به قطار شتر، یک و دوکوهانه، 
ین، سرخ و  رگ تر رگ تر و یه بارم بز رگ و بز و بز
سفید و قهوه ای و سیاه، چندکیلومتر این ورتر 
کنار جاده ُدم می تکوندن و مگس  تو آبگیرای 
گاومیشا و حواصیل و آچبلیک و  وندن  می پر
افتاده  داستاین  هر  تو  ین  آتیش نشو ماشنی  یه 
گردن و اینا. شاید من دارم  بود و یه مششیر لب 
کجا معلوم  و فکر می کمن. از  ُکس اینا ر جای 
بره.  گذاشمت جلوجلو  برگشتین  راست باشه؟! 
تو یه چشم تلسکویپ مرده موندمی؛ تو چشم یه 
آخرشم  که  مرده  چشم تلسکویپ  ماهی 
نفهمیدمی سیاهه. ماندانا در زد. چترشو بست 
داشتمی  اصغره.  دوست دختر  ماندانا  تو.  اومد 

گفت: »این چیه؟« »ای یت« می دیدمی. 
- »ُکس.«

وش. میخ موند ر
کنار! داره فیلم می بینه.« - »بکش 
کی هسیت؟«  کدوم چشم؟ تو  : »با 

- »کی نه و چی! اوکی؟«
گاهی آزارم  یل  درجمموع دوستای خویب بودمی. و
و می گم. ختم مرغ آب پز  ُکس ر داشت دیگه؛ 
بدم  رده شو  ز خبورم  خودم  سفیده شو  می کردم 
و  ید  می پر می کندم  که  پوستشو  پرنده ها، 
رده  ز ون،  بیر که  می دادش  و  می بلعید 
و  این  کار چطور  ومن  حیر هنوزم  نداشت. 
ز و شکایف نداشت و  ین در کوچک تر می کرد. 
بود؛ مهیشه  کرده  و صدا پر  رده ر ز جای خایل  
هم فقط یک صدا. یکی دوبارش مفرح بود، 
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کالفه م می کرد. یل تکرارش  و
کجا پس می دی؟«  : »این مهه می خوری، 
هر وقت عشقش می کشید جواب می داد. 

: »در مگه قفل نبود؟«
- »کلید دارم.«

: »پس چرا در زدی؟«
- »این چیه؟«

که از الی  اشاره ش به زائده ی شاخ کرگدین بود 
ون. ُکس زده بود بیر موهای 

گاهی از این چیزا در میاره. هبش  : »منی دومن. 
می گم ضّمه ی با ضاد.«

موندگار  ماندانا.  نداشت  شوخ طبعی  حّس 
می  گفمت: »متاس ندار گفت نگم به اصغر.  شد. 

اّصن.«
نیس  معلوم  »باز  گفت:  می گفمت.  راست 
این  می گفت.  راست  رفته.«  گوری  کدوم 

که!  خونه زندگی لردی یو از هوا منیاد 
نس پیدا 

ُ
ُکس اصاًل به اندازه ی من با ماندانا ا

و   حواس ماندانا مجع شده بود ر
ّ

کل یل  نکرد، و
که حیت اسم منو نپرسه یا نپرسه  اون؛ اون قدر 
اسم  به  بپرسه؟!  کجا می دومن. چرا  از  امسشو 
ورت با هم  صداش منی کردم و به ندرت و ضر
ُکس بود یا  حرف می زدمی و موضوعش هم یا 
اومن  یل  و بود،  جور  ماندانا  با  خییل  که  منّور 
کنه. هبتر جواب  فهمیده هبتره سگه صداش 
حیوون میوون  از  چیزی  این،  سوای  می داد. 

منی دونست.
یاده.« یه خییل صداش ز : »این قنار

گوشت اضافه  ُکس داشت  سهره مو می گفت. 
جا  بابامشل  قفس  تو  ور  به ز دیگه  میاورد. 
صداش  بابامشل  دیگه  بابامشلم  می شد. 

ماندانا  لک.  تو  بود  رفته  یک کم  منی کرد. 
عجیب منی دونست. می گفت: »وقیت این مهه 

کنه.« می خوره، طبیعیه رشد 
وزی  رده ی ختم مرغ و اینا، ر سوای هله هوله و ز
خیت  می ر یت  شکال ین  فر پیش دسیت  شیش 
یل ماجرا یه رشد ساده نبود. مثل  خندق بال، و
کرگدن و اینا، انگار خبواد  اون قضیه ی شاخ 
وب،  غر یه  نشه.  وش  ر بیاره،  در پا  و  دست 
وال  ر طبق  داشمت  دیدم.  باالسرم  و  ر ماندانا 

یون. ُچرت می زدم جلو تلویز
: »حامله س.«

- »چی؟«
: »ُکس حامله س.«

- »ُکس نگو!«
: »مطمئمن.«

ن بود و  تا نزایید باورم نشد. باألخره ماندانا ز
ت و یب حوصله 

َ
و می فهمید. خل هبتر این چیزا ر

به  فقط  نداشت.  خایّص  ویار  بود.  شده 
چه  می داد.  نشون  کنش  وا موسییق 
کنیش؟ یه دم دمای  موسییق ای؟ بپرس چه وا

صبح، باز اومد باال سرم.
: »داره می زاد.«

ور  آباژ که  واضحه  ور.  آباژ المپ  و  ر بود  رفته 
خاموش بود. 

- »ُکس خویب؟« 
کردم می خواد جواب بده و منی تونه. حس 

- »جاشو عوض نکنمی؟«
یا  بود  پیاز  سر  پرسیدم؟!  ماندانا  از  چرا 
حال  اصغر.  ُبرس  و  ر رفت  خورد  ُسر  هتش؟! 
آوردم.  ولرم  آب  کاسه  یه  نداشت.  جالیب 

یش نداشته باش.« گفت: »کار ماندانا 
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- »به تو ربطی نداره.«
و  آب  شد  یت  صور ولرم.  آب  تو  گذاشتمش 
از  ترکیدم  اومد  دنیا  که  چبه  اومد.  زاییدنش 
کیر-خایه ی  این دیگه چی بود؟! یه  خنده. 
کالسیک یب کم وکاست.  یف و مینیاتوری  ظر
حوله ی  و  ر گذاشتمشون  کردم  خشکشون 
درجمموع  یل  باشن، و رفته  ُکما  به  انگار  گرم. 
گرم  باید  فقط  می رسیدن.  به نظر  خوب 
یزی  غر که  بود  کارایی  می داشیت.  نگهشون 
می کردم. دوست دختر اصغرم اون ور افتاده بود 

بیاره. ورم منی زد سر در مات و منگ، ز
کن خودتو!« : »َجم 

بزمن.  دید  نبودم  شرایطی  تو  نکرد.  توّجهی 
جفتک  کرد  وع  شر صبح  سر  از  کیر-خایه 
چارگوش در اقیص نقاط خونه. حیت می رفت 
برخالف  درمیاورد.  و  ر منّور  حرص  در  پشت 
این یکی  اسم  باس  بود،  امسش  َمِچ  که  ُکس 
دهن پرکن  یادی  ز کیر-خایه  می شد.  عوض 
بود. ماندانا صداش می کرد »چهره«. موافق 
ُکس و چهره خییل  وابط  بودم. هبش میومد. ر
هر  بدم.  توضیح  باید  نبود.  زندی  فر و  مادر 
به  کار  سرشون  خونه  گوشه ی  یه  کدوم 
خودشون بود. نه اینکه متاس نداشته باشن، 
که  یل منی دومن چرا حس می کردم از یه حّدی  و
گاه به وجود هم  دورتر می شن، دیگه چندان آ
مهو  که  باز  بعدش  چون  شاید  نیسنت. 
گربه  و  سگ  مثل  چندثانیه  می دیدن، 
و می پاییدن و بعد خیز برمی داشنت  مهدیگه ر
کنار هم ُسر می خوردن. باز خیز  از  مست هم، 

برمی داشنت سر می خوردن و... 
مشغولشون  اون قدر  وز  چندر اون  تو  خالصه 

و  ر و  ر خونه  گربه ها  تا  گاهی  که  بودمی  شده 
رگه  بز سرشون منی ذاشنت، قرص و غذای مادر
و شونه م  و منی بردم. چهره می نشست ر و اونا ر
میومد باهام. سر نتریس داشت و شیطون تر بود 
ُکس. یه بار ناهار داشمت می خپمت دیدم چهره  از 

پشت پنجره س.
: »چی کار می کین امحق؟«

داره  منّور  دیدم  خودمو  رسوندم  که  ون  بیر
جلوش خرغلت می زنه و اومن شخ شده، ُجم 
از جاش منی خوره. منی دونسمت حالت خوبیه یا 

نه. فقط از حال رفمت. 
البد.  بودم  یض  مر داشمت.  یک  تار وز  ر سه 
بابامشل  و  ُکس  و  بود  برده  و  ر چهره  ماندانا 
گذاشمت،  اسم  و سهره م  ر ازم.  دوری می کردن 
گذاشمت. دیدن داشت  یادم رفت، دوباره اسم 
یا  ه فلز

ّ
پل از  خودمو  کیت  فال چه  به  که 

ه 
ّ
پل بدم.  و  ر غذاها  و  قرص  باال  می کشیدم 

مصیبت.  اون  تو  به ناچار  کردم  خرج  یدکمم 
»سالومه«  و  »اشر«  جهات  از  »بالتازار« 
و  ر نبود، باخجول  پاینی و چون وقتش  کشید 
که  وز چارم انگارنه انگار  برد با خودش بیاره. ر
بوده.  ُکس  کار  فهمیدم   

ً
بعدا بودم.  یض  مر

گوری بود؟ ماندانا برگشت. کدوم  این اصغر 
: »کجا بودی؟«

- »چهره دیگه آننت منی ده.«
: »چی؟«

ُکس  به  باید  چطور  منی ده.  آننت  دیگه 
می فهموندمی چهره آننت منی ده؟ اصاًل چرا باید 
بره  شد  پا  بود.  شده  یک  تار می فهموندمی؟! 

که یو یادش اومد. خبوابه 
کردی؟« : »تاحاال سکس 
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- »نه.«
: »بذا یادت بدم.« 

یا نه. فقط فرصیت  گرفمت  یاد  منی دومن درست 
بود به چهره فکر نکمن.

گرفته بودن؛ سهره مم.  یا خفه خون  صبح قنار
صدای  فقط  می زد.  وک  وک پر پر بابامشل 

که خپش می شد. سوت منّور بود 
کردی!« گمش  گفته بودی  که  : »تو 

پیش  گذاشمت  مشال  اونو  گفمت.  و  ر »چهره   -
نیماشون.«

: »شاید یه سگ دیگه س.«
و  ر خونه  گوشه کنار  خلت وپیت  هول هولکی 
و  و جار که دست منی رسید ر گشتمی و جاهایی 
گوشه ی  پوشیدمی.  لباس  بود،  سرد  کشیدمی. 

خیت. پنجره وا بود. دمل ر
میون این شد.  کثافت کار : »دیدی؟ نتیجه ی 

و خورده.« ُکس ر منّور 
کار  معلوم  کجا  از  امحق!  مشاله  »منّور   -

گربه ها نباشه؟« 
باد  و  خودش  توو  می شد  مجع  بود.  حیاط  تو 
درمیاورد.  و  ر منّور  سوت  صدای  و  می کرد 
ُکس حمتضر  حالش اصاًل خوب نبود. واسه یه 
کردمی.  گرمش  کرد؟! بردمی توو،  چه کار می شه 
نزد.  لب  جلوش،  گذاشمت  و  ر یت  شکال ین  فر
گذاشتش ال پاش،  و درآورد  ماندانا شورتش ر
البد یه چیزی مثل تنّفس مصنوعی. رنگ و 
باز  می داشت،  ورش  تا  یل  و شد  هبتر  وش  ر

گفت: »دلتنگ چهره س.« مهون. 
کشیدمش این ور. خفه شو دیگه امحق! 

- »چرا جلوش می گی؟«
دیگه  چهره  فهمیده  فهمیده.  و  »مهه چیز  :

آننت منی ده.« 
ین آخه؟«  کجا می دو - »از 

: »می دومن دیگه.« 
وز  هشت ر رفت.  کرد  مجع  و  ر پالسش  و  ُجل 
اما  بود،  هبتر  ُکس  می زد  که  ون  بار گذشت. 
خنده های  به  و  بود  ولو  یون  تلویز جلو  نزد. 
وم  آر یعین  می داد؛  جواب  فرخزاد«  یدون  »فر
خنده ی  یب اینترنیت  این  توو  حاال  می شد. 
و آورده  یدون فرخزاد از کجام بیارم؟! اصغر ر فر
کرده  یش  بستر فالن  بیمارستان  توو  بودن 
شیب  ختتش  بود،  ون  هبتر ما  از  مال  بودن. 
خداتومن. پیغام داد برم دیدنش. حوصله شو 
خنده ها  کالفه.  و  بودم  شده  جیّن  نداشمت. 
تا  بود  گفته  رسید دسمت شکر خدا. هبتر شد. 
گورسرش! قباًل این طور  بون برمی گرده.  عید قر
این  بعد  یل  و لّقش،  کون  می گفمت  وقتا 
می چرخه.  این حرفا  به  کمتر  دهمن  یانات  جر
وز فرداس  کنار اومده بودم با اینکه امر دیگه 
برگشته  بقیه  و  بابامشل  شه.  پیر  یا  مبیره  ُکس 
گربه  سه تا  و  ماشااّل  قبیل  وضعیت  به  بودن 
غیاب  در  و  بود  وسیشون  عر  

ً
رمسا دیگه  که 

و  وشون  قلمر و  جز بود  شده  حیاطم  منّور، 
رگ  بز هم  با  منّور  با  می کردن.  و  ر دنیا  عشق 
 
ً
یل باز سگ و گربه بودن و ترجیحا شده بودن و
چون   

ً
خمصوصا منی پیچیدن  هم  پای  و  پر  به 

با  کام  تا  بود. چون الم  منّور پیش بیین ناپذیر 
اسم  حیت  و  منی زدم  حرف  اصغر  رگ  بز مادر
گذاشته  اسم  وشون  ر منی دونسمت.  خودشم 
»اوجنوری«  و  »چبول«  و  »اچول«  بودم: 
بود.  اومده  دیوار  و  ر از  چهارمی  وک«.  و»مپر
فیلم  ماجرا  کل  از  اومد  ُمصطفوی  حامد 
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گرفت و فرداشم موند. گفت با منّور برمی گرده. 
یاد غصه خنورم و زندگی مهینه و اینا.  گفت ز
می کرد.  صدا  ننه ماندانا  و  ر اصغر  رگ  بز مادر

ماندانای هشتادوُنه ساله؟!
ُکس  که  مجله ایه  تهنا  گوره«  لب  »پاش 
یل  گفته. ُجم منی خوره از جاش و وزه  این چندر
دید  و  ر کوچه  داره  و  دیواره  و  ر می بیین  یو 
ببیننش.  نیست  مهم  واسه ش  می زنه. 
ن.  دار ازش. حّقم  به وضوح می ترسن  گربه ها 
می گه  حامد  شده.  یب  وغر عجیب  خییل 
که  ماندانا، اسم دخترش، عّمه ی اصغر بوده 
یر شکنجه می گن مرده. پس  دهه ی شصت ز

چرا اصغر این وری شده؟!
: »کدوم وری؟«

- »کی چی می دونه؟«
یه لنگه پا  رفنت،  قبل  و  می کنمی  وبویس  ر
یف  تعر مّمدجهاین  از  مفّصل  یه خاطره ی 
تلفنیش  سارا  و  ر خمتصرمفیدش  که  می کنه 
و نبسته یادش میاد سوهان  کرده بود قباًل. در

و هبم نرسونده. خمصوص مینا ر
کن باهاش.« ون  تو میز : »شاخ و مُسّ

ه منک!«
ّ
گول - »هرهرهر 

شه.  زندگی  پرت  حواسم  می گم  مهه چی  از 
وز پاشم  کمن. منی خوام یه ر منی خوام هبش فکر 
مهنی جا  درمیاره.  تن  داره  یا  مرده  ُکس  ببیمن 

متومش می کمن.
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وز بعد« »صبح ر

افتاده  مشاره  به  نفسم  نداشت.  رمق  پاهامی 
دیگر  قدم  چند  می آوردم؛  تاب  باید  بود. 
می. بعد  و وبه ر بیشتر منانده بود تا ختته  سنگ ر
خشاب ُپری جا می زدم و دخلش را می آوردم. 
وهان از هم  گر وز قبلش پاتک خورده بودمی و  ر
پاشیده بود و من سرگردان این تپه ماهورهای 
یب سر و ته شده بودم. دیگر نایی برامی منانده بود. 
از پا درمی آمدم  گشنگی و تشنگی  از  داشمت 
یب احتیاطی  دیدم.  را  وکه ای  متر سنگر  که 
چیزی،  وی  کنسر کردن  پیدا  هوای  به  کردم؛ 
یف. هنوز یس چهل متری  افتادم رفمت آن طر راه 
رسید  به نظرم  که  داشمت  فاصله  سنگر  تا 
چبه های  از  کردم  فکر  اول  آجناست؛  کیس 
خودمان است، خوشحال شدم و می خواسمت 
اشتباه  دیدم  اما  یف؛  آن طر بدوم  و  بزمن  یاد  فر
می کمن و توی دمل به این شانس نکبیت لعنت 
دیدمش؛  من  اول  بود  خوب  حاال  فرستادم. 
می خواسمت  کمن.  چه کار  منی دانسمت  اما 
با  و  نباشد  تهنا  شاید  گفمت  کمن،  شلیک 
یزند سرم و  گلوله، مثل و مور ملخ بر صدای 
وی زمنی،  دخلم را بیاورند. خودم را انداخمت ر
گفمت:  یزم.  بر سرم  به  کی  خا چه  ببیمن  بعد  تا 
اما  عقب!«،  برگردم  سینه خیز  ندیده  منو  »تا 
گفمت  دید.  مرا  برگشت  جبنمب،  بیامی  تا  نشد. 
شلیک  یل  و کارش!  یپ  رفت  ُمردم  شد،  متام 

وکه  یز متر ک ر نکرد. سرش را دزدید پشت خا
گرفت. نفهمیدم چرا شلیک نکرد؛ به  سنگر 
بودمش. شاید فشنگ  دیده  که  هرحال من 
کاری  کرد. باید  یسک  نداشت، اما منی شد ر
درازکش  زمنی  وی  ر گر مهنی جوری  ا می کردم. 
ون  بیر یز  ک ر خا از  ود  ز یا  دیر  می ماندم، 
کمی  سینه خیز  می آورد.  را  دخلم  و  می آمد 
گوش خواباندم. معلوم بود او هم  جلو رفمت و 
گم شده یا به هر حال تهناست و دور و برش 
نداشت،  فشنگ  یا  حاال  نیست.  کیس  هم 
گر  ا نباشم  تهنا  و  ندیدمش  می کرد  فکر  یا 
این   توی  بدهد.  لو  را  خودش  کند  شلیک 
ون  بیر یز  ک ر خا آن سوی  از  که  بودم  فکرها 
وی ماشه  کرد به دویدن. دسمت ر وع  آمد و شر
کردم. نایش بازی درآوردم و متام  بود و شلیک 
ک بلند شد  گرد و خا کردم.  را خایل  خشاب 
 
ً
تیر خورده بود حتما گر  ا و نفهمیدم چی شد. 
شاید  درمی آمد.  ازش  چیزی  آخی،  صدای 
سرش  توی  بود  خورده  اول  گلوله ی  مهان  هم 
بود.  منانده  برایش  کردن  ناله  فرصت  دیگر  و 
یب حفاظ  مهنی جور  گر  ا می کردم؛  کاری  باید 
کارم متام بود. بلند شدم  آجنا دراز می کشیدم 
که پشت سرم  و دویدم به مست ختته سنگی 
خشامب  و  ختته  سنگ  به  می رسیدم  گر  ا بود. 
این  از  می توانسمت  شاید  می کردم،  عوض  را 

یزی مصطیف عز
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قدمی  چند  هنوز  کمن.  پیدا  جنات  خممصه 
کننده ای پرمت  کر  نرفته بودم که صدای انفجار 
کرد جلو. دسمت خورد به صخره. خواسمت خودم 
می سبز  و را بیندازم پشت صخره، دیدم جلوی ر

شده است. خشکم زد.
: »کجا با این عجله؟«

خبوری  »تکون  گفمت:  و  آوردم  باال  را  ژ-3 
شلیک می کمن!« 

یق  کن، دیگه فر گفت: »شلیک  پوزخند زد و 
منی کنه.«

خشامب  که  بود  فهمیده   
ً
حتما شدم.  بیچاره 

تا  فانسغه  طرف  بردم  دست  است.  خایل 
ون بیاورم. شاید او هم فشنگش  سرنیزه را بیر
متام شده بود؛ اما چرا اینقدر یب خیال ایستاده 
بود پوزخند می زد؟ نه تریس توی صورتش بود، 
خودم  با  بود.  گرفته  دفاع  یا  محله  حالت  نه 
 می خواهد تسلمی بشود، برای مهنی 

ً
گفمت حتما

گفمت: »دستاتو ببر باال تکون خنور!«
اینجا  بود  رسانده  را  خودش  چه جوری  اما 
است؟  یکی دیگر  این،  نکند  من؟  وی  وبه ر ر
که دیدم موهای  اما خودش بود؛ اولنی چیزی 
می زد.  سفیدی  به  که  بود  جوگندمی اش 
و  خندید  باال،  ببرد  را  دستش  اینکه  به جای 

گفت:
اون  بنداز  شد.  متوم  جنگ  »جوون 

مامساسکو.«
سرش  توی  نقشه ای  یا  می گفت  راست  یعین 
بود؟ به هر حال هیچ بعید نبود راست بگوید، 
یل خب نباید خودم را می باخمت. برای مهنی  و

یاد زدم: کردم و فر خودم را مجع و جور 
تسلمی  می کنه،  یق  فر چه  پس  باشه  »خب 

شو!«
گفت: خندید و 

وی این صخره،  »به جای این کارا بیا بشینمی ر
ین  کنمی. شاید این آخر و نگاه  وب آفتاب ر غر

که می بینمی.« ویب باشه  غر
مهه اش  صبح  از  پاینی.  خیت  ر ُهری  دمل 
ماه  توی  رفمت  وقیت  از  بودم.  آورده  بدبیاری 
ید.  ز می لر بیشتر  دمل  و  دست  خدمت،  آخر 
گر می رسیدم  که دیگر هفته ی آخر بود و ا حاال 
برای  عقب  می فرستاندم  قرارگاه،  به 
جنگ  خداحافظ  هم  بعد  و  تصفیه حساب 
و جهبه؛ می رفمت یس خودم. َبسم بود این مهه 

کشیدم. که توی این دو سال  مکافات 
و  زد  جسیت  دیدم  که  بودم  فکرها  این  توی 
به  زد  زل  و  نشست  ختته سنگ  باالی  رفت 
را  خورشید  وب  غر برگردم  کردم  هوس  افق. 
وب های اینجا  کمن. راست می گفت؛ غر نگاه 
وب  غر ما  طرف های  بود.  قشنگ  خییل 
کوه،  پشت  می رفت  خورشید  عصر  نداشت؛ 
کوه نداشت، مهه اش تپه ماهور بود؛  اما اینجا 
که می رفت پاینی می شد  برای مهنی خورشید 
دارد  انگار  سرخ،  و  می شد  رگ  بز دیَدش، 
ویش  ود و از سر و ر و می ر زمنی را می َکَند و فر
هم سنگرهام  از  یکی  را  این  می چکد.  خون 
می گفت؛ یک ماه پیش یک ترکش طال خورد 
می نشست  وب ها  غر عقب.  فرستادندش 
نگاه  را  خورشید  قرارگاه،  باالی  تپه ی  وی  ر

یر می شد. می کرد و آب از چشم هایش سراز
کور می یش!« می گفمت هبش: »آخرش 

گه  ا می خوره  چه دردی  به  »چشم  می گفت: 
و ببینه؟« وب به این قشنگی ر نتونه غر
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سنگر  توی  شب ها  می کرد.  یه  گر هم  شاید 
یر چراغ زنبوری و توی دفتر جلد  می نشست ز
مشکی اش می نوشت. شعر می نوشت؛ گاهی 
می خواند.  برامی  وقت ها  بعیض  داستان.  هم 
او  به  یادداشت می کردم.  را  تکه های خوبش 

می گفمت: 
کارم می آد. با این حرفا می تومن مخ دخترا  »به 

و بزمن.« ر
وقیت داشت می رفت عقب، دفترچه  اش را داد 
کار تو  گفت: »بگیر پیش تو باشه، به  به من. 

بیشتر می آد.« 

اون  از  چندتا  اینجا  بشیین  منیای  »چرا   :
ین؟« و خبو نوشته ها ر

هم  من  و  گفت  ختته سنگ  باالی  از  را  این 
کردم  فکر  کشیدم.  خجالت  هم  ترسیدم، 
حرف  بلند  صدای  با  دارم  و  شد ه ام  دیوانه 

کی ای؟« می زمن. داد زدم: » تو 
و  بودم  پدری  پیش،  دقیقه ی  چند  تا  »من   :
یل حاال هیچ کی نیسمت.  افسری؛ و و  شوهری 
من  کنار  اینجا  بشنی  بیا  بیا  تو.  مث  یکی 
از  که  و  وب خورشید ر و درآر. غر اون دفترت ر
یک نشده چند  اقل تا هوا تار دست دادی؛ ال

تا نوشته از این دوستت برامون خبون.«

دوستانش  تا  می ُکشت  وقت  داشت   
ً
حتما

کاری از دست من برمی آمد؟  برسند، اما چه 
تای  دو  اما  بود،  درست است موهاش سفید 
محله  هبش  سرنیزه  با  گر  ا داشت.  مرا  هیکل 
گر هم خشاب خایل  می کردم دخلم آمده بود. ا
ُپر جا بزمن، می فهمید  را درمی آوردم، خشاب 

دیگر  که  ندارم  فشنگ  و  می بندم  خایل 
باید  هم  من  نداشمت.  چاره ای  بود.  متام  کارم 
وقت می کشمت تا توی یک فرصت مناسب، 
می دانسمت  آن وقت  کمن؛  عوض  را  خشامب 
دمل  راستش  اما  بزمن.  حرف  چطوری  باهاش 
وب خورشید لک زده بود؛ برای  برای دیدن غر
خواندن آن دفترچه هم مهنی طور. برای مهنی، 
و  برمنی داشمت  ازش  چشم  درحایل که  کجکی 
یدم آمدم  لوله ی ژ-3 خایل ام طرفش بود، ُسر
کمن،  که هم بتوامن افق را متاشا  کنارش؛ جوری 
این جوری  تازه  باشد.  رسم  تیر توی  او  هم 
پشتش هبم بود و می توانسمت خشاب را عوض 
وش و اصاًل مرا نگاه  وبه ر کمن. زل زده بود به ر
که  کمن خییل خیالش راحت بود  منی کرد. فکر 
کاری از دسمت برمنی آید؛ یا فکر می کرد توانسته 

کند. با صدای پدرانه اش خامم 
وی  که تا ر خورشید رفته بود؛ اما هنوز ابرهایی 
گرفت.  دمل  بود.  ُسرخ  بودند  آمده  پاینی  زمنی 
توی  می زد  چنگ  چیزی  بودم.  کرده  بغض 
منی خواسمت  کمن.  یه  گر منی خواسمت  صورمت. 
کمن؛  که ولش  گذشت  از دمل  ببیند.  را  اشکم 
تا  بشوم.  دور  آجنا  از  و  دویدن  به  کمن  وع  شر
دور  ازش  این قدر  جبنبد  خودش  به  خبواهد 
کمن. شاید هم  که بتوامن خشاب عوض  شوم 

اصاًل نیاید دنبامل.
از  و  ر وب  غر درآوردی  لج بازی  »می بیین؟   :
کین  عوض  خشابتو  می خوای  دادی.  دست 
یه  به  پشت  از  می خوای  کن.  عوض  خب 
متاشا  و  ر وب  غر نشسته  که  سالح  یب  پیرمرد 
وب  غر ین  آخر شاید  که  ویب  غر می کنه، 
شلیک  خب  کین  شلیک  باشه،  زند گیش 
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دیگه  جنگ  تو  و  من  برای  جوون!  اما  کن. 
وی این ختته سنگ  متوم شد. بیا باال بشنی ر
و  ر اون نوشته های دوستت  از  خنک، چندتا 
گه دلت خواست دو قطره اشک هم  خبون. ا
هیچ چی  هیچ کی  به  من  نباش  نگران  یز؛  بر

منی گم.«
سر  از  که  پوزخندی  با  را  آخر  مجله ی  این 
بدجنیس نبود، وقیت برگشته بود و به چشم هامی 
هم  خودش  چشم های  گفت.  می کرد  نگاه 
زل  برای  یا  می کرد  یه  گر منی دامن  بود.  خیس 
زدن به خورشید، آب چشم هایش را گرفته بود. 

گفت: »بیا! بیا باال جوون.« کشید و  کنار 
جیب  از  می خواسمت  کنارش.  نشسمت  و  رفمت 
که  بیاورم  در را  دفترچه یادداشت  اورکمت  بغل 
کردم؛ گفمت شاید  دیدم نیست. دور و بر را نگاه 
گفمت  پاینی ختته سنگ افتاده باشد، اما نبود. 
وی زمنی و  که خودم را انداخمت ر شاید موقعی 
سینه خیز رفمت از جیمب افتاده باشد. رّد مسیری 
که  یپ گرفمت  ختته سنگ  تا  بودم  دویده  که  را 
شده ی  تّکه تّکه   جنازه ی  به  افتاد  چشمم 
دمل  بود.  افتاده  مسیر  مهان  توی  که  سربازی 
وی منی. هیچ چی ازش  آشوب شد. رفته بود ر
منانده بود. چرا ندیدمش وقیت داشمت می دویدم 

طرف این ختته سنگ؟
ود بود برای مردن.« : »هنوز داغه نفهمیده! ز

»خفه  گفمت:  تغّیر  با  برگشمت  گفت  که  را  این 
موی  برای  دمل  بیارم؟!  دخلتو  بزمن  یا  می یش 

سفیدت سوخت.« 
- »من که چیزی نگفمت. تازه بیخود ترسیدی، 
فرار  نباید  سرم.  توو  خورد  اول  ه ی 

ّ
گول مهون 

که این بال سرت بیاد!« می کردی 

جور  و  مجع   را  خودم  ود  ز اما  رفت.  ضعف  دمل 
ید.  ز کردم. مزخرف می گفت. دست هام می لر
سرباز  تّکه پاره ی  جنازه ی  به  چشمی  یر  ز
باشم.  من  می توانست  کردم.  نگاه  بدخبت 
ختته سنگ  این  کنار  می دویدم  وقیت  چرا 
کمی  ندیدمش؟ چرا پامی به جنازه اش خنورد؟ 
ین و نیمه سوخته  جلوتر از جنازه، دفترچه ی خو
افتاده بود. یعین مهان دفترچه بود؟ یعین او من 
 
ً
حتما آجنا؟  بودم  افتاده  الش  و  آش  که  بودم 
باز داشمت خواب های بد می دیدم. اولنی باری 
توی  و  می دیدم  آشفته  خواب های  که  نبود 
 االن می زند 

ً
خواب داد و بیداد می کردم. حتما

به شانه ام و بیدارم می کند و می گوید: »پاشو 
کردی!« یادخوری  پاشو، باز ز
- »من میارمش. تو بشنی.«

گفت و از ختته سنگ آمد پاینی. رفت  این را 
طرف دفترچه. می خواسمت داد بزمن یا خودم را 
بیدار  و  وی هم سنگرم  بیفمت ر ُسر بدهم شاید 
اما منی توانسمت تکان خبورم.  از خواب.  بشوم 
می خشک شده بود.  گلو صدامی هم درمنی آمد. 
یب آنکه خبواهم ببینمش، جلوی چشمم بود. 
با احتیاط  را برداشت.  رفت دواّل شد دفترچه 
کش را تکاند و آمد به سوی ختته سنگ و  خا

کنارم. کشید و نشست  خود را باال 
مونده؛  سامل  صفحه هاش  از  خییل  »خوبه.   :

می شه خوندش.«
کردن. شعر می خواند  کرد به زمزمه  وع  بعد شر
با  خواند  دیگری  تّکه ی  یک  بعد  انگار. 
که من بشنوم. برامی آشنا  صدای بلند، جوری 
درباره ی  بود.  خوانده  برامی  قباًل  خودش  بود. 

وب خورشید بود. غر
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زمیین  اندوه سر و  با غم  : »وقیت خورشید دارد 
زمنی دیگری  کار فتح سر در  ترک می کند،  را 

است با شادی و شکوه.« 
شعر  سرم  باالی  بشیند  اینکه  به جای  کاش 
بیدارم  خواب  از  و  می داد  تکامن  خبواند، 
می کرد. حامل از دیدن آن جنازه ی تّکه پاره شده 
که جنازه را  به هم می خورد. سرم را چرخاندم 
نبیمن؛ چشمم افتاد به چشمان پیرمرد. چنگ 
خبر  وقیت  افتادم.  پدرم  یاد  دمل.  توی  می زدند 
یا  پسر  یاد  می شکند.  کمرش  بشنود  را  مرگم 
چرا  آمد.  بدم  خودم  از  افتادم.  پیرمرد  دختر 
کردم؟! چرا رعایت موی سفیدش را  شلیک 

نکردم؟!
که شده. اینقد خودخوری نکن.« یس  : »کار

ته  داستان  به  رسید  می زد.  ق  ور را  دفترچه 
خودش  بودمش.  خنوانده  هیچ وقت  دفترچه. 
باید  »هنوز  می گفت:  بود.  خنوانده  برامی  هم 

کار داره.« کمن. آخرش  کار  وش  ر
بیدار  و  هسمت  خواب  که  را  امیدم  دیگر 

می شوم، از دست داده بودم. 
و  ر داستان  این  بذار  نشده  یک  تار هوا  »تا   :
می  می. منی بیین دار یاد وقت ندار خبونمی. دیگه ز
وز  ر حمو می شمی؟ مهنی جوری حمو بشمی صبح 

بعد انگار هیچ وقت نبودمی.«

حمو  داشتمی  ما  و  می شد  یک  تار داشت  هوا 
از  تا  منی داد  تکان  مرا  هیچ کس  و  می شدمی 
خواندن  به  وع  شر او  و  شوم؛  بیدار  خواب 

کرد. داستان 

: »پاهامی رمق نداشت. نفسم به مشاره افتاده 

دیگر  قدم  چند  می آوردم.  تاب  باید  بود. 
می. بعد  و وبه ر بیشتر منانده بود تا ختته سنگ ر
خشاب ُپری جا می زدم و دخلش را می آوردم. 

وهان... گر وز قبلش، پاتک خورده بودمی و  ر
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»صداهای یب صدا«

دردی  چه   به  اصاًل  زدی؟  زل  چی  »به   :
می دی؟  اجنام  که  آزماییش  این مهه  می خوره 
هر  و  کنه  زندانیت  یه جا  یه نفر  داری  تو دوس 

وت یه آزمایش جدید اجنام بده؟« وز ر ر
بود.  داده  جواب  آزمایشم  که  منی شد  باورم 
کرد. دمل  کار  که ساخته بودم، باألخره  یل  حملو
انگار  بکشم.  جیغ  خوشحایل  از  می خواست 
داشمت خواب می دیدم. هنوز باورم نشده بود. 
ون و پله ها را دوتا  یدم بیر از »حیوان خانه« پر
به  دویدم  یع  سر کردم.  طی  باعجله  یکی، 
را  حملول  غلظت  دوباره  تا  آزمایشگاه  مست 
لپ تامپ  مست  به  نبود.  باورکردین  کمن.  چک 
که  یع نتیجه ای  توی اتاق کار دویدم. باید سر
کردم.  گرفته بودم را امییل می کردم. امییلم را باز 
کلمات را تایپ می کردم،  که داشمت  مهان طور 
یق دوم را اجنام نداده  بودم.  ر که تز یادم افتاد 
پله ها  از  بفرسمت، دوباره  را  امییل  اینکه  از  قبل 

به مست حیوان خانه دویدم. 
و متوم کین؟ دیگه آزمایشاتت  : »اومدی کارم ر

متوم شد؟«
- »با مین؟«

این  توی  دیگه ای هم  کس  تو  به جز  : »مگه 
اتاق هست؟«

چه  دارد  که  فهمیدم  و  آمدم  خودم  به  تازه 
کلمایت را به زبان می آورد.

ما  با  که  کارایی  به  یه حلظه  شده  »تاحاال   :
کین؟« می کین، فکر 

متام خوشحایل ام در یک حلظه پودر شد و به  
وی سرم خراب  کردم متام دنیا ر هوا رفت. حس 
که مهیشه از  شد. شاید این مهان  چیزی بود 
مدت ها  از  داشمت.  وامهه  آن  با  شدن  و  وبه ر ر
انگار  می دیدم.  را  حلظه  این  کابوس  پیش 
کرده  چندین سال فقط به مهنی خاطر تالش 
به حرف  را  آزمایشگاهی  موش های  که  بودم 
بیاورم تا بتوامن احساسشان را بعد از آزمایشایت 
ویشان اجنام داده  وژه های خمتلف ر که برای پر
بودم، بفهمم. بیشتر از اینکه به دنبال موفقیت 
راهی  به دنبال  فقط  باشم،  رگ  بز پیشرفیت  و 
کردن خودم بودم. آرام دِر قفسش را  برای آرام 

ونش آوردم. کردم و بیر باز 
هبم  و  ر لعنیت  ماده ی  اون  می خوای  »باز   :

کین؟« یق  ر تز
فقط مهبوت نگاهش می کردم.

یق می کین متام بدمن داغ می شه و  ر : »وقیت تز
مهه جای تمن درد می گیره.«

گیج  سرم  شد.  یر  سراز اشک هامی  گاه  ناخودآ
وی پاهامی ایستاده بودم.  می رفت. به سخیت ر
طبق  رفمت.  حیوان خانه  اصیل  اتاق  مست  به 
اتوماتیک  به طور  که  اتاق  وزی  شبانه ر یمت  ر
بود.  اتاق  یکی  تار زمان  بود،  شده  تنظمی 

حمبوبه عموشاهی
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وشن بود و مثل  کمرنگ ر چراغی با نور قرمز 
کرده بود. در  وشن  کمی اتاق را ر چراغ خواب، 
کردم، صدای مههمه ی عجییب بلند  که باز  را 
داشتند  موش ها  مهه ی  منی شد،  باورم  شد. 

مهزمان حرف می زدند.
چبه هامو  مهه ی  که  مهون  »خودشه!   :

کشت!« یکی یکی جلوی چشمام 
یزم. این نبود. یکی دیگه شون بود  - »نه عز

که یادش رفته بود برامون غذا بذاره.«
: »نه خودشه! تصویر چشمای یب احساسش 

ک منی شه.« از ذهمن هیچ وقت پا

را بسمت.  ون و در  یدم بیر از اتاق پر به سرعت 
شنیدن  و  آ هنا  با  شدن  و  وبه ر ر طاقت  انگار 
می کردم  احساس  نداشمت.  را  حرف هایشان 
را  نفرتشان  وجود  متام  با  می خواهد  دلشان 
یاد بزنند. به طرف دستشویی رفمت. شیر آب   فر
آب.  شیر   یر  ز گرفمت  را  سرم  و  کردم  باز  را  سرد 
به صورمت خیره شدم. مهه چیز مثل  آینه  توی 
فیلم در یک حلظه از جلوی چشمامن رد شد. از 
مهان  موقعی که برای اولنی بار توی آزمایشگاه 
که  وز  کرده بودم و هر ر وع  کارم را شر دانشگاه 
کار جدیدی اجنام می دادم، متام  وی موش ها  ر
یل کم  کم آن قدر مهه چیز  یه می کردم؛ و گر وز را  ر
کاری الزم  که به راحیت هر  برامی عادی شده بود 
به  ذّره ای  و  می دادم  اجنام  موش ها  وی  ر بود 
منی کردم.  فکر  دارند  احساس  هم  آهنا  اینکه 
شده  خیره  چشم هامی  به  آینه  توی  مهچنان 

یبه شده بودند. بودم؛ انگار برامی غر
را  یق شده  ر تز موش  اولنی  که  اتایق  به  مست 
کز  گوشه ی قفس  کرده بودم رفمت. آرام  وله  ایز

کرده بود و حرکت منی کرد. ترس مهه ی وجودم 
از  یک دفعه  برداشمت.  را  قفس  دِر  گرفت.  را 

کرد و آرام جابه جا شد. جایش حرکت 
: »حالت خوبه؟«

- »حال من برات مهمه یا آزمایشت؟«
دمل  یه.  گر یر  ز زدم  بلندبلند  و  ترکید  بغضم 
می خواست مبیرم. با آن چشم های معصومش 
بردم  آرام  را  توی چشم هامی. دسمت  بود  زده  زل 
گردنش  آرام  کردم.  بلندش  و  قفس  توی 
چشم های  آن  با  مهان طور  کردم.  نوازش  را 
شده  خیره  صورمت  به  تعجب،  با  کوچکش 
بود،  گرفته  آرام  دسمت  توی  که  مهان طور  بود. 
مههمه ی  صدای  که  اصیل  اتاق  مست  به 
رفمت.  می رسید،  گوش  به   آن  توی  از  موش ها 
موش ها  کردم.  باز  را  قفس ها  در  یکی یکی 
ون.  یدند بیر از توی قفس ها می پر به سرعت 
یک حیوان خانه به راه  وی بار به مست ته راهر
دویدن  حال  در  موش ها  مجعیت  و  افتادم 
رگ  که به باغ بز و را  و بودند. دِر راهر توی راهر
کردم. مهه ی  باز  آزمایشگاه می خورد،  پشت 
در  و  یدند  پر باغ  توی  به سرعت  موش ها 
که به جنگل خمت می شد، ناپدید  انهتای باغ 
وی دوشم برداشته  رگی از ر شدند. انگار بار بز
می کردم.  عجییب  سبکی  احساس  بود.  شده 
وی مچن ها دراز کشیدم و موش کوچولوی  آرام ر
نگاهی  کردم.  رها  مچن ها  وی  ر را  دسمت  توی 
رفت.  جلو  چندقدم  و  انداخت  وبرش  دور به 
یف بزند، دوباره به مسمت برگشت  بدون اینکه حر

گذاشت. وی سینه ام  و آرام سرش را ر
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»خانواده ی  درخشان«

تصویر  بنی  مانیتور،  چپ  مست  حاشیه ی  در 
یت«  یب.  »یس.  کالس  توی  که  خالفکارهایی 
و  او  قیافه ی  به  چشمم  بودند،  کرده  شرکت 
وز  آن ر تا  افتاد.  ولیده اش  ژ و  سیاه  موهای 
گرفنت  ین ُجرم مامان،  رگ تر خیال می کردم بز
با  زدن  حرف  برای  رانندگی  میه ی  جر برگه ی 
دیگر  ما  کردم  فکر  دمل  ته  بوده.  موبایل 
و  می  دونفر کاًل  هستمی؟!  چه جورخانواده ای 
جمرم ها،  کالس  توی  می  دار دومان  هر  حاال 
با  می بینمی.  بیت  تر و  اصالح  دوره ی 
کردم و یادم بود  یبل  دستپاچگی خودم را اینوز
که  امالی امسم را هم تغییر بدهم، به این امید 
نشده  حضورم  متوجه  حلظه،  آن  تا  مامان 
باشد. به ظهر نکشیده، هر دوی ما، یکی مان 
این ور دیوار پیش ساخته ی نازکی که سوئیت 
آن یکی  و  می کرد  قسمت  دو  را  میان  چهل متر
کردن  ارشاد  آموزش  دوره ی  دیوار،  آن ور 
کالس به خاطر  کرده بودمی.  خالفکارها را متام 
و  می شد  برگزار  آنالین  ونا،  کر پاندمی  شیوع 

گفت:  ین  معلم آن ور اسکر
دفتر  به  کالس  از  بعد  باشد  »یادتان 
برای  و  بزنید  زنگ  ین  جایگز جمازات های 
اجتماعی،  رایگان  خدمات  ساعت  شانزده 

کنید.« ثبت نام 
نام  به  خامنی  چون  می دانسمت  قبل  از  را  این 

برامی  کانیت«  کالرا  »سانتا دفتر  از  »مونیکا« 
امییل فرستاده و نوشته بود:

می بایست  ین،  جایگز جمازات  »برای 
شلتر  یک  هفتگی  ید  خر شانزده ساعت 
موّقیت  سکونت   

ّ
حمل که  را  وزی  شبانه ر

یب خامنان هاست، اجنام بدهی.« 

ود  ور الکل،  داشنت  جرم  به  پیش  دوهفته 
شکسنت  و  مدرسه  حمّوطه ی  به  ین  غیرقانو
شده  بازداشت  کالیفرنیا،  در  قرنطینه  قواننی 
یّب،  مر مبادا  بودم  نگران  آن قدر  حاال  بودم. 
اسم و فامیلم را صدا بزند و من ناچار بشوم 
حضورم  متوّجه  مامان  آن وقت  و  بزمن  حرف 
را  ورهایش  و  ِشر  از  که عماًل یک کلمه  بشود 
راه  که  بکند  حایل ام  ور  ز به  بود  قرار  که 
از  نشنیدم.  است،  باز  کان  کما رستگاری 
یک  او  بود.  کت  سا هم  مامان  آن طرف، 
با  وقیت  داشت،  دوگانه  شخصیت 
و  حّراف  می شد،  مکامله  وارد  هم زبان هایش 
و شیوا نطق می کرد، عنی  ط 

ّ
و مسل بود  شاد 

ید  رِد گینه ای پاینی و باال می پر میمون بابون ز
و از مهه چیز و مهه کس خبر داشت؛ اما موقع 
که  یکایی ها، مثل مویش می شد  مکامله با آمر
گیر  فاضالب  کم عرض  لوله ی  یک  وسط 
حّد  در  انگلییس اش  زبان  باشد.  افتاده 

ماهرخ غالحمسنی پور
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رقت انگیز  خیتش  ر بود.  خراب  فاجعه باری 
که  می شد و معمواًل در هیچ کدام از حبث هایی 
می شد،  بوط  مر آب  این ور  آدم های  به 

مشارکت منی کرد.
هیجده نفره  مجع  آن  آدم های  تهنا  دومان  هر 
را  اخالق  یّب  مر جواب های  و  سؤال  که  بودمی 
که متام شد، هر  کالس هم  توی چت نوشتمی. 
وی  وبه ر دومان آمدمی توی هال. من ولو شدم ر
پیل استیشن تا راند آخر بازی »فورنایت« را متام 
کند  کمن و او هم رفت توی آشپزخانه تا وامنود 
که هیچ اتفاق خایص نیفتاده و از آن غذاهای 
برای  که  کند  درست  کسل کننده  سنیت 

هیچ کس به جز خودش خوشایند نبود.

که  می زد  حرف  رگ  بز مادر با  داشت  مامان 
نژادپرسیت،  ضد  تظاهرات  به خاطر  چطور 
پلمپ  میله،  و  ختته  با  را  مغازه ها  ودی  ور
رگ حایل اش  بز کرده اند. اصرار می کرد تا مادر
که وضع مهاجرها، خییل بدتر از سیاه ها  بشود 

است. 
یکایی  و شانس آورد آمر : »ببنی مامان! بازم یار
از  اثری  تا  زد  حرف  چهارکلمه  باألخره  و  بود 
یر پای »درک  گر من ز خودش به جا بگذارد. ا
یا  »پلیز«  چهارکلمه  مهان  بودم  شوبن« 
مثاًل  یا  کن«  ومل  می دهم  قسمت  »به خدا 
می. جسدم  »نفسم گرفت« را هم بلد نبودم بگو

هم پیدا منی شد.«
کیفش را  داشمت یواشکی خرت و پرت های ته 
یر و باال می کردم. گوشه ی مست چپ برگه ی  ز
داشت،  کالرا  سانتا پلیس  ُمهر  که  ردرنگی  ز
کردم. ۴88  نوشته بود »یپ.یس.۴88«. سرچ 

وشگاه بود. کد اختصاری دزدی از فر
بود.  کامل  و  ین  شیر مهچنان  ماه  آن شب، 
ونا  کر که  می داد  هشدار   

ً
دامئا شهرداری  آالرم 

هم  مامان  می کشد.  آدم  ور  ورُکر ُکر دارد 
به شّدت مراقب بود مبادا قرنطینه را بشکمن، 
خوابش  تا  خواب  به  می زدم  را  خودم  من  اّما 
ببرد و شب که از نیمه می گذشت، با چبه های 
تمی شنا توی حیاط پشیت مدرسه مجع می شدمی 
کول هم  و سرمان تا نزدیک سپیده، توی سر و 

بود.
ولو  وارفته  مچن های  وی  ر چبه ها  هم  آن شب 
وسط  می آمد  ماری جوانا  بوی  بودند.  شده 
سیگار  به  زدم  عمیق  ُپک  چند  یکی،  تار
و مثل مهیشه  و نشسمت بغل دستش  لوکاس 
مسابقه ی  درمورد  داشمت  حّرایف.  به  افتادم 
حّرایف  گوبالز«  »شیکا و  لیکر«  »لس آجنلس 
توی  پلیس  ماشنی  یر  آژ صدای  که  می کردم 

حموطه پیچید.
نور  شدن  خاموش  و  وشن  ر مابنی  آین،  به 
و  می رفت  مچن ها  وی  ر که  چراغ گرداین 
بود  ایستاده  که  دیدم  را  »خودم«  می آمد، 
کرده  وسط مچن ها و سه افسر پلیس دوره اش 
نزاری داشت.  بودند. بیچاره »خودم«، وضع 
بود  مانده  تهنا  »خودم«  که  شد  حایل ام  تازه 
چون بقیه با مهان شورت و رخت و لباس شنا 
بودند  افتاده  چراغ قّوه ها  نور  بودند.  رفته  در 
و  رم  بون،  بور لیکور،  قوطی های  از   

ّ
تیل وی  ر

چهارطرف.  بودند  شده  ولو  که  اسکاچی 
برگردم  و  بنویسم  را  مهدست هامی  اسم  گفتند 
که  کردم  کاری را  کردم و مهان  خانه. مساجت 
مامان به آن می گفت »مواجهه ی بالواسطه 
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با مشکل«. اسم چبه ها و حیت مشاره ی مامان 
دادگاه،  لعنیت  رد  ز برگه ی  یک  با  و  ندادم  را 

برگشمت خانه.
از  مامان  آرام  و  خفه  هق هق های  صدای  با 
یدم به مست تیغه ی نازکی  یدم. خز خواب پر
وی  ر مامان  می کرد.  جدا  اتاق  از  را  هال  که 
بغل  بود،  شده  جا  آجنا  به سخیت  که  سوفا 
و به پنجره خوابیده بود.  کتاب ها، ر قفسه ی 
و  دست دوز  حلاف  وی  ر بود  افتاده  ماه  نور 
با  راه  این مهه  که  رگ  بز مادر چهل تّکه ی 
خودش آورده بود ینگه ی دنیا، و داشت اصل 

یف می کرد. ماجرا را برای خاله لییل تعر
»جورج  یان  جر از  قبل  یک هفته  »درست   :
ون، بیست  فلوید« بود. وقیت از مغازه آمدم بیر
از پشت سرم  به ماشنی، یک نفر  مانده  قدم 
برگرداندم،  که  را  سرم  خامن!«  »هی  گفت: 
را  وشگاه  فر مراقبت  گارد  خمصوص  نشان 

گرفته بود مست صورمت.«
عضالت  و  کوتاه  شبیق  موهای  با  جواین  مرد 
پوشیده  چسبان  تنگ  لباس  که  درهم تنیده 
نگهبان  می گفت  لییل  خاله  به  داشت  بوده. 
می کرده  خیال  او  و  بوده  اسپانیش  احتمااًل 
البد ماجرا چندان  چون مردک مهاجر است، 
هم جّدی خنواهد شد. اما هیچ حّس و حایل 
دیده منی شده.  نگهبان  توی خطوط صورت 
گفته بود: »خامن مشا به جرم دزدی از  نگهبان 

وشگاه بازداشتید.« فر
را  مهه چیز  پول  من  »اما  بود:  داده  جواب  او 

کردم.« پرداخت 
 مهه چیز!«

ً
- »نه دقیقا

کردم.«  فراموش 
ّ

کیل : »اوه! ببخشید به 

متامی  من  خامن.  نکردید  فراموش  »نه   -
تند  و  تند  وشگاه  فر داخل  که  حلظه هایی 
یر  ز به دّقت  را  گرم  غذای  جعبه های  داشتید 
تعقیبتان  می کردید  پهنان  یدتان  خر سبد 

می کردم.«
َسرَدر  به  بوده  کرده  اشاره  نگهبان  مهان دم، 
و  بیو  حمصوالت  که  »هولفود«  وشگاه  فر
قیمت  البته  و  وخت  می فر خانگی  غذاهای 
آدم های  که  بود  آن قدرهایی  تش  حمصوال
وند آن تو. چنان با  قبا، جرأت نکنند بر یک ال
ببیمن  می توانسمت  که  می کرد  یف  تعر جزئیات 
طبقه ی  گرم  غذای  کاغذی  کیسه ی  البد 
ید، لق لق می خورده و یکی از  پاینی چرخ خر
جیات  سبز و  دودی  ماهی  از  ُپر  که  ظرف ها 
کبایب بود، درش باز شده بوده. مامان حمتوای 
دّقت  با  را  غذا  کاغذی  جعبه ی  شش  هر 
کرده بوده. این که شامل مهه ی مواّد  انتخاب 
الزم هرم غذایی بشوند. پنیر و ماهی و ختم مرغ 
هم داشته باشند. یک تّکه نان هم زده بوده 
هم  فتا  پنیر  با  یوناین  ساالد  یک  و  تنگش 
بغلش چپانده بوده. مثل هر هفته، وقیت برای 

ید می کرد.  هر دومان از آجنا خر
هق هق  وسط  می آوردم.  باال  داشمت  دیگر 
گفت بیشتر از مهه،  کردن هایش به خاله لییل 
اشاره  نگهبان  که  درآمده  حلظه  آن  از  جلش 
گفته خجالت منی کیش با  کرده به ماشینش و 
 هلش 

ً
یبا گران قیمت؟! و بعد تقر این ماشنی 

کت  پا نگهبان،  وشگاه.  فر مست  به  داده 
حمتوای جعبه ها را داده به دخترک صندوقدار 
کرده  وع  شر هم  صندوقدار  دخترک  و 

کردن. یکی یکیشان را با ماشنی، حساب 
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: »نود و هشت دالر و یس سنت.«
را  سرش  هتدیدکننده  حالیت  با  نگهبان  بعد 
کمی  گفته: »پول  کرده و  تکان داده، نچ چنی 

کمن.« نیست. باید پلیس خبر 
کردن  کرده با صدای بلند، بلغور  وع  و بعد شر

که او منی فهمیده. کلمایت 
برامی  نفهمیدم«،  »هیچ  می گفت  که  اینجا 
اغلب  در   

ً
یبا تقر بود.  شّفایف  و  وشن  ر تصویر 

گذشته و  مواقع مایه ی خجالمت می شد. ماه 
کاغذ  وزهای اّول قرنطینه و وسط قحطی  آن ر
بودمی،  رفته  »تارگت«  وشگاه  فر به  توالت، 
او  به  ودی  ور نبش  مهان  وشگاه  فر نگهبان 
که: »خامن بدون ماسک و دستکش  تذّکر داد 

وشگاه بشوید.«  منی توانید وارد فر
که متوجه منظور نگهبان نشده بود،  مامان 
بغل  از  داشت  داد.  ادامه  مسیرش  به  یب هوا 
ید و سّد  و پر که یار نگهبان دوم عبور می کرد 
با  که  بودم  رفته  جلو  قدمی  ده  شد.  راهش 
افتاده. هر  گیر  و دیدم  برگشمت  آن ها  مههمه ی 
که منی توانست به دیگران توضیح بدهد و  جا 
کلمه می آمد تا نوک زبانش و برمی گشت ته 
می کردند  وع  شر یب حمابا  دست هاش  مغزش، 

یدن.  ز به لر
ید.  خر چرخ های  طرف  به  افتاد  راه  این بار 
وشنده ها دنبالش دوید تا حایل اش  یکی از فر
خیال  که  راسیت  مست  چرخ های  که  کند 
مشتری های  چرخ  داشت،  را  برداشتنشان 
ود و باید  سابقند و احتمال آلودگی شان می ر
از چرخ های مست چیپ بردارد. باز هم حایل اش 
کشید.  گرفت و  نشد و دسته ی چرِخ آلوده را 
عنی  چهارطرف،  از  تارگت  کارمندان  مهه ی 

پرنده ی  یک  ُمردار  به مست  که  مورچه هایی 
ینگ« مهاجر یورش می برند، دویدند  »استالر
مستش. رنگش شده بود عیهنو گلبرگ پتونیایی 
باشد.  گرفته  ر 

ُ
گ و  مانده  آفتاب  یر  ز که 

می دانسمت قلبش از اینکه مایه ی شرمساری 
من شده دارد تیر می کشد، با این مهه، منی دامن 
ید و  ز چرا پوزخند زدم. دستش هنوز هم می لر
بعد با سر رفت درست وسط آینه قّدی مابنی 
خبش لوازم آرایش. آینه ترک برداشت و خیال 
وشگاه.  فر کف  شود  ولو  که  است  اآلن  کردم 

ید نکردمی، پول آینه را دادمی و برگشتمی. خر

گفت آن سوی خط و مامان  لییل یک چیزی 
جواب داد: 

که غذاها  »نه. متام نشد. خیال می کردم حاال 
وم اما در  گرفته اند، البد ومل می کنند بر را پس 
که  نمی ساعیت  پلیس.  به  زدند  زنگ  عوض 
بودند  کرده  حبسم  باال  طبقه ی  اتاقک  توی 

انگار قّد یک سال بود.«
یبا و یک  ن قدبلند ز پلیس سر رسیده؛ یک ز
مرد جوان با یک عامله قّداره و تفنگ و یراق و 
بنی و جتهیزات. دیرشده بوده و تا آن موقع  دور
تا  پارکینگ مدرسه سوار می کرده  از  مرا  باید 
کرده داخل کیف کهنه ی  و  خانه. دستش را فر
بیاورد و به من زنگ  نمی دارش تا تلفنش را در
کیس بگیرم اما به آین، هر دو پلیس  که تا بزند 
واژگونش  هیکلش.  و  سر  وی  ر یزند  می ر

می کنند.
وسط هق هق خفه اش، به خاله لییل داشت 

می گفت:
شنا  داری  وقیت  بود  زه  زمنی لر مثل  »چیزی 
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غرش  صدای  و  اقیانوس  وسط  می کین 
اّما  یا،  در کف  از  می شنوی  را  سنگ ها 

هیچ کاری هم ازت برمنی آید.«
یک نفرشان کیفش را گرفته بوده و می کشیده، 
کرده   متام قّد و قواره اش را پرت 

ً
یبا و نفر دوم تقر

تنه ی مامان و دستش را از دوطرف  وی باال ر
و  زده  دست بند  و  کرده  ب 

ّ
قال سرش  پشت 

کسری از ثانیه رخ داده. مهه ی این ها در 
که  کردم اآلن است  آشکارا یب تاب بود. خیال 
مهتایب  نور  وشن  سایه ر توی  مرا  و  بشود  بلند 
شلوارک  آن  با  می آمد،  پاسیو  پشت  از  که 

گل گیل و یک لنگه پا ببیند، اما بلند نشد.
میز.  وی  ر بودند  خیته  ر را  کیفش  متام حمتوای 
کاغذپاره ها، یک آینه ی شکسته، یک مداد 
و و یک مشت کشمیش که صبح با خودش  بر

َ
ا

کاغذ  برده بوده  تا بنی راه جبود. بعد هم یک 
یخ و آدرس دادگاه  رد داده بودند دستش با تار ز
کیفری«. که باالی آن نوشته شده بوده »جرم 
گرفته  را  دوطرفش  پلیس ها  مهان  هم  بعد 
گذاشته  را  چپش  دست  ن،  ز پلیس  بودند. 
هدایتش  و  مامان  راست  شانه ی  وی  ر بوده 
پلیس  وشگاه.  فر وجی  خر مست  به  بوده  کرده 
عالمت  به  مدام  مناییش،  ِ یک جور  هم  مرد 
وجی، دستش را  کردن به مست در خر راهنمایی 
از  راه  مثاًل  یعین  که  جلو  به  و  ر می گرفته 
از  بیش  ماجرا،  خبش  این  است.  این طرف 
گذاشته  وی ذهنش تأثیر ناجور  بقیه ی جاها ر
که  بفهماند  لییل  به خاله  بود. اصرار می کرد 
آدم های  متام  چون  آمده،  دردش  خییل  اینجا 
می کردند. براندازش  داشتند  وشگاه  فر

گرفت. یه اش  گر پشت بندش هم 

چند  برای  فقط  لییل؟!  می شود  »باورت   :
جای  ین  ومتندتر ثر توی  آن هم  غذا.  ظرف 
جابه جا  پول  بیلیون ها  که  جایی  جهان! 
قلب  در  اینجا،  درست  می شود. 

یل.«  سیلیکون و
پتو،  یر  ز و  دلش  توی  شد  لوله  بعد  و 

یدن. ز کردند به لر وع  شانه هایش شر

وز، قرار بود مرا ببرد اداره ی راهنمایی  فردای آن ر
نزدیک  تا  آینی نامه.  تست  برای  رانندگی  و 
منی گفت.  هیچ  و  بود  کت  سا »کاپرتینو« 
رگراه  یت 12« درست وسط بز گز نرسیده به »ا

گفت: »وان.او.وان«، یب هوا 
اشتباه  ین  رگ تر بز می کردم  فکر  وز  دیر »تا 
کردم،  صرفش  را  زندگی  ام  که  پسری 
دوم  آخرسال  یک  فیز منره ی  دست کاری 

دبیرستانش بوده.«
ذهن  تا  کشید  طول  ثانیه  چند  خوردم.  جا 
کمن. چشمم را دراندم  خپش و پال شده ام را مجع 

گفمت: »وات؟« و 
درنیاور.  را  نفهم  آدم های  »ادای  داد:  جواب 

گفمت.« خوب می داین چه 
زنشم  اّما من احساس می کردم حق ندارد سر
به  رگی  بز خیانت  می کردم  احساس  کند. 
توصیه های  با  عمرم  مهه ی  شده.  آرمان هامی 
زشش هدر رفته  اخالیق صدمن یک غاز یب ار
بود و حاال خامن، دزد از آب درآمده بود. داشمت 

 هوار می کشیدم: 
ً
یبا تقر

آدم  که  است  مهم  می کردم  خیال  هم  »من 
خوب  شعارهای  تو  که  آن قدر  باشم.  خویب 
که شرافت  می دادی و من هم باورم شده بود 
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که  منی کردم  را  خیالش  حیت  است.  مهمی  امر 
و  دزدی  وی  می ر می افیت  راه  صبح  به  صبح 

می اموال مردم است.« هرچه می خور
نگفت.  هیچ  نبودم.  پشیمان  کلمامت  گفنت  از 
فرمان را سفت و سخت چسبید و خیره شده بود 
ومان باز بود  وبه ر به انهتای های ِوی. آن قدرها ر
ق  گاز و ما به سرعت بر وی  که پایش را بگذارد ر
چپمان  و  راست  الین  ماشنی های  کنار  از 
بدل  و  رّد  کلمه  یک  بینمان  دیگر  و  می؛  بگذر
وشگاه  فر مست  پیچید  خانه،  حوایل  نشد. 
و  درآورد  نامه  یک  داشبورد  توی  از  »هولفود«. 
وشگاه. پیاده شدم و پا  ودی فر رفت به مست ور
چرخ  با  ژنده  ن  ز پیر یک  برگردد.  تا  کردم  پا  به 
و  خپت  و  رخت  از  بود  شده  لب پر  که  یدی  خر
از  آفتابه،  و  بشقاب  و  کاسه  و  چرک  لباس 
و  دوید  مستش  به  پارکینگ  دورتر  آن سوی 
وی هم ایستادند و  وبه ر نزدیکش شد. درست ر
بیشتر از چندکلمه ای رّد و بدل شد مابینش، نه 
که با آدم های اّتفایق حرف می زنمی.  به اندازه ای 
که  بعد  دقیقه  پانزده  و  وشگاه  فر داخل  رفت 
برداشت به مستش.  ن خیز ز برگشت، باز هم پیر
کشید. از او دور  مکامله شان این بار هم به درازا 

کشید: ن هوار  ز که پیر و به مست من،  می شد ر
»هبتر بود حقیقت را می گفیت.«

یت توی هوا تکان داد، جوری  دستش را با یب تفاو
که خبواهد بگوید چندان امهییت ندارد. یک باره 
این مجله ی  و  باشد  انگار دمل چاه آیب »جیوال« 
رگ، وسط آن مهه آیِب  ن هم یک سنگ بز ز پیر
وسط  باشد  کرده  درست  موج  که  آرام  کن  سا

گفمت: چاه. 
اصاًل  که  پرتویی  ز ن  ز پیر یک  بابت  »تو 

درست  سوءسابقه  خودت  برای  منی شنایس 
که  کردی؟ هیچ به این موضوع فکر هم می کین 

آن ها ممکن است ما را برگردانند؟«
پرتو داشت می مرد.« ن ز ز جواب داد: »اما آن پیر
چرا  می گذرند.  اینجا  از  آدم  »این مهه   -
را  قهرمان ها  ادای  مهیشه  می خواهی 

بیاوری؟« در
داشته  که  زمن  یک  فقط  من  کن!  ول  »اوه   :
می رفته چک صاحب خانه اش را بیندازد توی 
را  موت  دم  ن  ز پیر یک  و  پست  آیب  صندوق 
شده  رد  ز گرسنگی  از  که  دیده  صندوق  پشت 

بوده. مهنی.«
تکان  هوا  توی  درماندگی  حالت  با  را  دستش 

 داد.
- »تو تهنا آدم این شهر نیسیت.«

: »بله نیسمت. اما چه کیس جرأت می کند وسط 
که ماسک  ن وارفته  ز این پاندمی به یک پیر

ندارد و دارد جان می کَند نزدیک بشود؟«
کارتت  ین یا با  - »می توانسیت به پلیس زنگ بز

کین!« ید  خر
کن به ذهن خودم نرسیده  : »نابغه! فقط خیال 
کیف  که  وشگاه تازه حایل ام شد  باشد. توی فر
کالج جا گذاشته بودم.  پومل را توی قهوه خانه ی 
مهنی  رسید  ذهمن  به  که  چیزی  تهنا  آن حلظه 

که خوردم.« هی بود 
ُ

گ

به مست  افتادمی  راه  انداخت.  باال  را  شانه اش 
که  دونفر  ما  می کردم  فکر  داشمت  من  و  ماشنی 
می لولمی،  چهل متری  سوئیت  یک  وسط 

عجب خانواده ی درخشاین هستمی.



739/

»حیاط«

بود.  شده  بلند  ین  ننه شیر پف  و  خّر  صدای 
با  یبش بسته بودم،  برای فر که  را  چشم هایی 
بلند  کمی  را  سرم  کردم.  باز  فراوان  اضطرایب 
و به  یزش، جار ین با آن جثه ی ر کردم. ننه شیر
شده  خواب  ق  غر اتاق  درب  هپلوی  دست، 
درب  فاصله ی  فرار.  برای  زمان  ین  هبتر بود. 
کم بود، اما من به اندازه ی  ین  اتاق با ننه شیر
به  و  شدم  بلند  جامی  از  آرام  بودم.  الغر  کایف 
رفته ی  و  ر و  رنگ  قهوه اِی  کمد  مست 
قالیچه ی  کمد،  ون  در از  رفمت.  ین  ننه شیر
که  کتایب  به مهراه  را  چرک شده  دست باف 
پاورچنی  و  برداشمت  بودم  کرده  پهنان  یرش  ز
پاورچنی از بنی مهه رد شدم و به حیاط رفمت. 
می  گلو کشیدم. ضربان قلمب را در  نفس عمییق 
یدند  ز احساس می کردم. طوری دستامن می لر
دماغ گنده ی  پیِر  جادوگر  دست  از  انگار  که 
کرده بودم. از این قیاس خنده ام  قصه ها فرار 
شدن  جادوگر  برای  ین  ننه شیر گرفت.البته 
کشمیش  خال  یک  تازه  بود.  یزه میزه  ر خییل 

وی دماغش الزم داشت.  قهوه ای هم بر ر
کشیدم. حاال در امان بودم. اما  نفس عمییق 
از  یکی  توسط  وز،  ر یک  عاقبت  می دامن 
می شود.  گرفته  بدجور  چمم  خانواده  اعضای 
دلیل  یک  منی توامن  می کمن  فکر  هرچه  اما 
کمن؛  پیدا  لذت  این  از  گذشنت  برای  خوب 

سیب زمیین  ل  خال دزدیدن  با  که  لذیت 
ین  ننه شیر دسِت  کنار  بشقاب  از  سرخ شده 

هنگام آشپزی، برابری می کرد.

یاس  گل  و  خیس  برگ  و  ک  خا بوی  با  هوا 
فرار  از  قبل تر  چندی  درست  بود.  شده  معطر 
گاه در حقم لطف  من، مهسایه به طور ناخودا
و زده بود. شیر  کرده بود و حیاطش را آب و جار
کمی به صورمت آب پاشیدم.  کردم.  آب را باز 
از  کمی آن طرف تر  وی موزاییک،  را ر قالیچه 
کشیدم. با متام  ویش دراز  کردم و ر حوض هپن 
و  بردم  و  فر شش هامی  ون  در به  را  هوا  وجودم 
بعد چشم هامی را بسمت. این فرارهای یواشکی، 
تهنا رازی نبود که من از مهه پهنانش می کردم. 
کتاب  می  بگو است  هبتر  هم،  خواندن  کتاب 

داشنت هم یک پهنان کاری دیگرم بود. 

که ده سامل بود،  کتاِب زندگی ام را زماین  اولنی 
از  عید  به  عید  او  گرفمت.  هدیه  می  عمه مر از 
سوغایت  کیل  برامیان  و  می آید  اینجا  به  هتران 
اینجا  به  او  که  زمان  هر  آقاجان  می آورد. 
ود و بعد رفتنش  وهایش درهم می ر می آید، ابر
می  کیل پشتش بد و بیراه می گوید. او از عمه مر
می کند.  یاد  گستاخ  و  سرکش  ین  ز به عنوان 
آقاجان  چشم های  ون  در از  را  ترس  من 

شیدا غیاث وند
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برای ما مضر  را  رفت و آمد عمه  او  می خوامن. 
ما  خوردن  گول  از  منی دامن  فقط  می داند. 

می ترسد یا از دانا شدن ما.
و  منطیق  شجاع،  بسیار  عمه  من،  نظر  از 
به  را  انگشتر نشانش  او فقط  مهربان است. 
پسرعمویش پس داد. منی دامن چرا آهنا این کار 
جلوی  ایستادن  و  گستاخی  پای  را  عمه 
گذاشتند و مدام هیزم بر آتش خشم  رگ  آقابز
رگ  قه ی آقابز خیتند و باعث شدند که عال او ر
مهنی  شود.  خشک  می  عمه مر به  نسبت 
رگ و دخالت های فامیل  یب توجهی های آقابز
کند و  باعث شد عمه بند و بساطش را مجع 
ود.  بر شهر  از  کنکورش  جواب  آمدن  از  بعد 
می زنند.  حرف  پشتش  مدام  آهنا  آن وقت 
می  که »مر گفتند  رگ  یک بار با طعنه به آقابز
کرد  به خاطر هوا و هوس، شهر و خانواده شو ول 
رگ هم در پاسخ آهنا سیبیلش  و رفت.« آقابز
می دیگه دختر  گفت: »مر را تاب داد و با خشم 
یده  که این گیس بر من نیست. حیف فامیلمی 

داره با خودش این ور و اون ور می کشه!«

آمد،  خانه مان  به  می  عمه مر که  اولنی باری 
با  منی شود.  حمو  چشمامن  جلوی  از  هیچ وقت 
لباس های نو و قشنگش، صورت شفافش، 
کار  به  تش  مجال در  که  جدیدی  کلمات 
کرده بود.  می برد، مهگی مان را حسایب شوکه 
اتاق شد،  وارد  و  آمد  کار  از سر  آقاجان  وقیت 
کردمی. مهگی  مهه از شدت اضطراب سکوت 
منتظر یک جداِل اسایس بودمی. آقاجان نگاه 
»به  گفت:  اخم  با  و  انداخت  او  به  سنگیین 

به... از این طرفا آجبی خامن؟«

کرده  هواشونو  دمل  بودن،  این طرف  »چبه ها   -
کردم؟« گفمت بیام یه سری بزنمی. بد  بود 

وهایش را درهم برد.  کرد و ابر آقا جان سکوت 
از  تنفرش  افتاد. شدت  ین  ننه شیر به  نگاهم 
می را می شد از چشمانش خواند. عمه  عمه مر
که برامیان از  این جّو سنگنی را با سوغایت هایی 
که آقاجان  یده بود، شکست. زماین  هتران خر
آغوشم  در  باعشق  که  کتایب  به  چشمش 
وی  ر را  چایش  استکان  افتاد،  بودم  گرفته 

گفت:  کنایه به عمه  گذاشت و با  نعلبکی 
چبه ها  هبتره  البته  نبودمی.  زمحت  به  »رایض 
و  چشم  چیزا  این  نگیرن.  دست  کتاب 
گوششونو باز می کنه، یک وقت دلشون هوای 

ون رفتنو می کنه!« هتر
باال  را  شانه هایش  خونسرد،  خییل  هم  عمه 

گفت: »چه هبتر!« انداخت و 
گفت:  لب  یر  ز و  خورد  را  خشمش  آقاجان 

»استغفراهلل!«
گوشم  و  چشم  می گفت.  درست  جان  آقا 
بیشتر از قبل باز شده؛ صدای احساسامت هم 
وز  ر هر  احساسم  بلندتر.  قبل  به  نسبت 
»از  می کند:  تکرار  برامی  حتکم  با  را  این مجله 
برایت  که  لعنیت ای  و  اجباری  سرنوشت  این 

کن!« نوشتند فرار 
عقد  به  مرا  دیگر  وز  چندر می خواهند  آهنا 
هم  آن  بیاورند.  در می  پسرعمو »حمسن« 
رگ قد کشیده  یر بال و پر آقابز که ز پسرعمویی 
شده  مسموم  او  عقاید  با  مغزش  حسایب  و 
ازدواج  او  با  گر  ا می شود  حامل  به  وای  است. 
وریش مان  البته »آقای امیری«، معلم پر کمن. 
که خبواد می تونه  و  می گوید:  »آدم هر چیزی ر
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باور  به خودتون  بیاره. پس  به  دست  با تالش 
داشته باشید. هیچ چیز نشد نداره.«

کالس برای اولنی بارجسارت به خرج  وز در  آن ر
به  را  دسمت  مجله اش،  پایان  از  بعد  و  دادم 
از  بعد  و  بردم  باال  گرفنت  اجازه  نشانه ی 
با  امیری،  آقای  دادن  صحبت  اجازه ی 
گه خبواد با پسرعموی  گفمت: »حیت ا اضطراب 

دماغوش ازدواج نکنه؟«
صدای  از  شد  ُپر  کالس  من،  مجله ی  از  بعد 
سرخ  کاماًل  .من  چبه ها  بلند  بلند  خنده های 
شده بودم. آقای امیری مهنی طور خنده اش را 
که نه؟!« گفت: »بله چرا  کرد و با لبخند  مجع 
که  حق با آقای امیری بود. عمه هم خنواست 
وز شد.  پیر آخر  در  و  بدهد  ازدواج  این  به  تن 
از  مرا  می تواند  جسارت  و  تالش  کمی  فقط 
باشد  قرار  گر  ا بدهد.  جنات  سرنوشت  این 
کمن، دوست دارم آن شخص  وز ازدواج  یک ر
با  امیری  آقای  باشد.  امیری  آقای  مانند 
کتاب ها  مانند  و  است  مهربان  ما  مهه ی 

صحبت می کند. او مردی ست بسیار دانا.
من  قّد  برای  قالیچه  قّد  کردم.  دراز  را  پاهامی 
پوسمت  در  کم کم  گرمای سرامیک  نبود.  کایف 
کنار  مهنی طور  می خواست  دمل  کرد.  نفوذ 

ساحل دراز بکشم اما...
را  زندگی ام  داستان  باشد  قرار  گر  ا منی دامن 
بنویسم،  را  چه چیزی  باید   

ً
دقیقا بنویسم، 

نه  دارم،  را  کردن  خطا  اجازه ی  نه  من  چون 
حیت حّق جتربه ی چیزهای جدید. زندگی من 
مرداب  درحال  کم کم  که  است  کدی  را آب 
مانند  داشمت  دوست  حیف!  است.  شدن 

می توانست  حرکتش  طی  که  باشم  ودی  ر
چیزهای جدیدی را ببیند، چیزهای جدیدی 
که می دامن  کیل جتربه  با  و درآخر  یاد بگیرد  را 
یا  کایف نیست به در برای یک زندگی طوالین 
شوم.  منتقل  است،  ناشناخته  دنیایی  که 
زدن  ق  ور هنگام  برداشمت.  کنارم  از  را  کتاب 
مشاره  که  افتاد  کاغذی  به  چشمم  کاغذها، 
این یک  بود.  نوشته شده  ویش  ر تلفن عمه 
یا  آدرس  هیچ کس  بود.  عمه  و  من  بنی  راز 
که  مشاره ی او را نداشت. من خوش اقبال بودم 
کمن. مهه چیز  توانسته بودم اعتماد او را جلب 
برای رفنت حاضر است جز جسارت. نه؛ نباید 
کمن.  تسلمی  شوم  سرنوشِت  این  به  را  خودم 
سرنوشمت باید به قلم خودم نوشته می شد. از 
کردم. باید به  جامی بلند شدم و قالیچه را مجع 
را  خداحافظی ام  نامه ی  و  برمی گشمت  اتاق 
سرنوشمت  نویسندگان  کار  به  باید  می نوشمت. 

خامته می دادم!
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»یونیفرم«

جایی  از  درد  و  می کرد  ق  ق ُز ُز پاهایش  کف 
درد  گیجگاه.  تا  می کشید  تیر  سرش  پشت 
یل سردرد ساده ای هم نبود؛ هر  میگرن نبود، و
و  بود  یک  تار خانه  بود.  بدکوفیت  بود،  چی 
یک کمی هم سرد. احتمااًل باز هم یادش رفته 
ون، خباری را  ود بیر بود قبل از اینکه از خانه بر
مگر  بود.  یب فکری  آدم  چقدر  کند.  وشن  ر
تذّکر  را  چیزی  بالغ  مرد  یک  به  باید  چندبار 
خوبه  می رفت؟  یادش  می کرد؟  لج  می داد؟ 
از  وقیت  شب  هر  و  بود  سرمایی  هم  خودش 
نوک  و  دماغش  نوک  می اومد  سرکار 
توت فرنگی  رنگ  قرمزی،  از  گوش هایش 

شده بود.
رها  در  دم  یب قید،  مهان طور  را  کفش هایش 
خم  که  بارهایی  تعداد  بود  انگشت مشار  کرد. 
کمد دم  کفش ها را مرّتب داخل  نشده بود تا 
که  کوفیت و دیل  یل با این سردرد  در بگذارد. و
که  مهنی  بود،  افتاده  وقور  قار به  گرسنگی  از 
گز  و  ر خونه  طول  کفش  با  تا  بود  کرده  مّهت 
وشن نکرد. الزم هم  نکند، هنر بود. چراغی ر
این  گوشه و کنار  پاهایش،  و  دست ها  نبود. 
بوی  خانه،  بود.  بر  از  را  فسقیل  خانه ی 
که از صبح در سینک  ظرف های نشسته ای 
از  راحیه ای  ته مانده ی  با  می داد  بود  مانده 
بود.  کرده  وشن  ر ود  ز خییل  صبح  که  عودی 

کشید. البه الی مهه ی بوها، عطر  نفس عمییق 
ادکلن مرد  بود؛ بوی  تلخ دیگری هم پیچیده 
خانه  بایق  به  کوچکشان  اتاق خواب  از  رّدی 
دیگه ای  عمیق  نفس  بود.  گذاشته  به جا 
که مهیشه عاشقش بود،  کشید. این راحیه ای 

حاال فقط درد سرش را بدتر می کرد.
الزم هم  نکرد.  وشن  ر را هم  اتاق خواب  چراغ 
کشو  کدام  در  که  می دانست   

ً
دقیقا نبود. 

کند.  یر متیز پیدا  می تواند یک دست لباس ز
کشوی دّوم مست چپ، تلنباری از لباس های 
گل گیل،  گشاد  شلوارهای  بود.  راحیت اش 
دسیت  چند  آستنی کوتاه،  و  یقه گرد  بلوزهای 
پیراهن سبک و خنی. دست انداخت و اّولنی 
کرد برداشت. یک بلوز خنی  که ملس  لبایس را 
قباتر  کی نبود. خییل وقت ها یک ال گشاد؛ با و 

از این هم در خانه چرخیده بود.
کورمال رفت به مست محام. سردرد به  کورمال 
یک  فکر  می آورد.  فشار  هم  پلکها  پشت 
آورد.  ذوقش  سر  کمی  گرم  و  طوالین  دوش 
کرد و بالفاصله پشیمان  وشن  چراغ محام را ر
باالی  یز  ر چراغ های  از  که  سفیدی  نور  شد. 
می زد.  را  چشم هایش  می شد،  خپش  آینه 
خوب  آرایش  برای  فقط  سفید  چراغ های 
وی  بودند. چنان نور خوشگیل می انداختند ر
می کرد  خیال  صبح  به  صبح  که  صورتش 

گلناز فخاری
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  شّفاف و شیشه ای ست. چراغ 
ً
پوستش واقعا

وی  راهر چراغ  به جایش،  و  کرد  خاموش  را 
باب  طالیی  نور  کرد.  وشن  ر را  ون  بیر یک  بار
و  تن  شسنت  برای  که  کرد  فکر  بود.  طبعش 
کشیده، نیازی  د به دوش 

ّ
که از بدو تول بدین 

و  برآمدگی ها  مهه ی  ندارد.  نور  به 
می شناخت.  را  بدن  این  ورفتگی های  فر
راستش  پای  کجای  که  می دانست   

ً
دقیقا

یب وجود دارد؛ یک زخم قدمیی،  یک خّط ار
که  کشاله ی راست. می دانست   باالی 

ً
دقیقا

از  کیسه بکشد،  نباید  و  ر آرنج هر دو دستش 
بس که پوستش خشک بود. 

پیچیده  هم  محام  داخل  مرد  ادکلن  تند  بوی 
پیش،  ده دقیقه ی  مهنی  انگاری  بود. 

پیس پیس به خودش ادکلن زده باشد. 
به  حاال  درد  کند.  یکی یکی  را  لباس هایش 
ور  ز از  و پیشاین هم فشار می آورد.  شقیقه ها 
هر  از  قبل  کاش  بود.  گرفته  هتّوع  حالت  درد 
دیر  دیگر  یل  و می خورد،  مسّکن  یک  کاری 
 بیست 

ً
شده بود. بنی محام و آشپزخونه دقیقا

و  می رفت  باید  تازه  قدم.  بیست  بود.  قدم 
ژی چهل  انر برمی گشت. می شد چهل قدم. 

قدم را هبتر بود صرف شسنت خودش می کرد.
یشم آیب تیره مثل پوست دّوم به تنش  بلوز ابر
ودتر  چسبیده بود. دلش می خواست هر چه ز
دامن  یپ  ز بشود.  خالص  لباس ها  شر  از 
داشت،  دوستش  خییل  که  مشکی  راسته ی 
که  گردتر از چیزی  چون فکر می کرد باسنش را 
نه  عجوال این قدر  می دهد،  نشان  هست 
یپ  یر جای ز که دامن از فاق تا ز کشید پاینی 
جر خورد. لب هایش را حمکم به هم فشار داد و 

لعنت  خودش  یب عرضگی  به  دلش  در 
یرش را هم مهان قدر یب توّجه  فرستاد. لباس ز
اّولنی  وقیت  تازه  دوش.  یر  ز رفت  و  کند  تن  از 
ق سرش قل خوردند و  قطره های آب داغ از فر
که  را  نفیس  گرفتند،  آغوش  در  را  جانش 
حبس  موقع  اون  تا  منی دانست  هم  خودش 
می آب  یر فشار مال ون. ز آرام داد بیر کرده بود، 
وی  ر بر  کرد  سعی  و  بست  را  چشم هایش 
و  بیین  از  آرام  دم های  کند.  مترکز  تنفسش 
خیس.  لب های  بنی  از  آرا م تر  بازدم های 
یان  که جر یر دوش و اجازه داد  صورتش را برد ز
وز، خستگی هفته، خستگی  آب، خستگی ر
از  را،  خستگی  یک عمر  خستگی  و  ماه 

کند.  ک  وجودش پا
یک  مثل  مرد،  نشنید؛  را  ودی  ور در  صدای 
برمی داشت.  قدم  وصدا  سر یب  و  آرام  گربه ، 
هم  چندباری  مرد  که  نشد  متوّجه  حیت 
بدرنگ  و  سفید  چراغ های  کرد.  صدایش 

وشن شدند. محام ر
یه  گر خش  ن  ز صدای  کن.«  »خاموش   :
خاطر  به  چشم هایش  خییس  یل  و داشت. 

قطره های آب بود.
کردم.  صدات   

ّ
»کیل گفت:  تعّجب  با  مرد 

نشنیدی؟«
کن.« - »چراغو خاموش 

کجای  منی دانست  که  را  بغیض  کرد  سعی 
کند. گلویش قلمبه شده بود را قامی 

: »حالت خوبه؟« 
آزاردهنده  چراغ  و  شد  باز  دستشویی  شیرآب 
و  دست  مرد  که  کرد  فکر  نشد.  خاموش 
ود  از محام می ر و  را صفایی می دهد  صورتش 
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ترک  را  محام  ود  ز خییل  ای کاش  ود،  ز ون.  بیر
کند.

مرد با سرخویش پرسید:  »چه خبر؟« 
کمتر پیش  ن دندان هایش را به هم فشار داد.  ز
کند و حاال  وع  گفتگویی را شر که مرد  می آمد 
دفعات  معدود  آن  از  یکی  باید  وز  امر مهنی 

می بود.
خاموش  چراغو  ون  بیر می ری  خبر.  »هیچ   -
گلویش چسبیده بود. کن.« بغض لعنیت بیخ 

و  بر ودتر  ز می کمن  خواهش  ون،  بیر و  -»بر
ون.« بیر

کوچک محام نزدیک تر  صدای مرد به اتاقک 
شد. با شیطنت پرسید:

یکی چی کار می کین؟ نکنه با خودت  »توو تار
ور می ری بال؟« 

مرد چندان اهل شوخی و خومشزگی نبود؛ حاال 
یک عمر  بامزگی  می خواست  وز  امر مهنی 

کند. زندگی اش را جبران 
صدای خنده ی مرد چطور این قدر به گوشش 
ن  ز بود؟  شده  مرگش  چه  می آمد؟  ناآشنا 
کرد  سعی  آب؛  یر  ز برد  و  فر بیشتر  را  خودش 
تا قطره های آب  کند  را چماله  آن قدر خودش 

کل بدنش مانور بدهند. وی  بتوانند ر
کن.«  خاموش  هم  و  ر چراغ  و  ون  بیر و  »بر  :
را  و صدایش  بود  ترکیده  باألخره  لعنیت  بغض 

زاند. می لر
- »چته؟ چی شده؟«

چیزی نگفت. احساس می کرد بدنش سردتر 
که  اشکی  قطره  هر  با  و  می شود  سردتر  و 
گم می شد، درد وجودش  یان آب  ال به الی جر

هم سنگنی تر می شد.

در اتاقک باز شد.
می شده بود:  یه می کین؟« صدای مرد مال :»گر

»چی شده؟ سرکار چیزی شده؟« 
- »سرم درد می کنه.«

یه می کین؟« گر : »از سردرد 
گرفت و ثانیه ای بعد،  از اتاقک فاصله  مرد 

چراغ بدرنگ خاموش شد.
ید.  پر از جا  به پشتش خورد  وقیت دست مرد 
که دقایق طوالین  یل این او بود  عجیب بود، و
گرم ایستاده بود، با این حال، دست  یر دوش  ز

گرم تر از بدن سرد او بود. مرد 
:»چند ساعته این تویی؟«

کف دست  که  یزی  ر وک های  دست مرد چر
را  بود  انگشت هایش درست شده  و نوک  ن  ز
گفت: »سرما می خوری؛  کرد. با نگراین  ملس 

ون قریص چیزی خبور.« بیا بیر
- »سردمه.«

کن،  ون... صبر  بیر بیا  : »آره، تنت هم خیه. 
کجاست؟« حوله  ت 

گهه.«  گفت:»زندگی چقدر  ن یب مقّدمه  ز
زش صدایش بیشتر شده بود. حاال بدنش  لر
گلویش خارج می شد،  که از  هم با هر هق هیق 

ید. ز می لر
: »این مهه یب عدالیت، این مهه بدخبیت. این مهه 

که چی؟«  گهی...آخرش 
که جایی در دلش دمله بسته بود، باألخره  زمخی 
که  بود  چرکی  خونابه ی  حاال،  و  کرد  باز  سر 

فوران می کرد.
پس؟  چی  که  خب  می؟  مبیر هم  »آخرش   :
دنیا؟  این  توو  بکنمی  غلطی  چه  که  اومدمی 
با هم  و چند صباحی  کنمی  پیدا  و  ر مهدیگه 
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باشمی و بعد...« 
ن می دانست که خییس صورتش حاال بیشتر  ز
صدای  است.  اشک هایش  خاطر  به 
خش خیش اومد و حلظه ای بعد، پشت خلتش 
چسبید به سینه ی مرد. بدن خیسش، بلوز و 
وهای نرم و  ک می کرد. باز شلوار مرد را هم مننا
و  یف  ظر شانه های  دور  به  حمکم  مرد،  کپیل 
یک  ن  ز انگاری   . چسبیدند  ن  ز استخواین 
ن  موجود اثیری باشد و مرد، نگران از اینکه ز

از جلوی چشم هایش حمو شود.
ن بلندتر شد:  »خیس می یش.« هق هق ز

یل حلقه ی دست هایش  مرد چیزی نگفت، و
ن تنگ تر شد و قدمی هم به جلو  به دور بدن ز
گرم دوش خیس  یر آب  برداشت. حاال هر دو ز

می شدند.
و  ن فر مرد صورتش را بنی موهای آب چکان ز
گردنش چسباند و  کرد، بوسه ای نرم به پشت 

کرد: زمزمه 
می. حق با توئه، زندگی  وزی مهه می میر »یه ر

گاهی خییل ختمی و امحقانه س.«
که از یب خوایب،  ن را مثل یک چّبه ی کوچک  ز
که تا  یب تایب می کرد تکان تکان داد. سرمایی 
را  ن  ز مغزاستخوان  تا  پیش  دقیقه ی  چند 
گرمی  یک  به  را  جایش  کم کم  می سوزاند، 
ق  ق ز پاهایش دیگر ز کف  خوشایند می داد. 
منی کرد. کاش سردردش هم وا  می داد و رهایش 

می کرد.
مرد بوسه ای دیگر به شانه اش چسباند.

نیست.  بد  خییل  هم  گاهی  زندگی  یل  »و  :
که آدم فقط نفس عمیق  زش داره  گاهی هم ار
بکشه و فقط خوشحال باشه از بودن. بیشتر 

گاهی...« از 
طبیعیت  مرد  بپرسد.  را  مرد  منظور  نبود  الزم 
که   می دانست 

ً
ن داشت. و دقیقا مثبت تر از ز

ن  ز جان  آرام  چطور  این چننی،  مواقعی  در 
باشد. 

کشیده،  انگشت های  با  مرد  دست های 
یک  به  ق 

ّ
متعل انگاری  که  انگشت هایی 

پیانیست  یک  بودند،  وح  لطیف ر هنرمند 
پاینی  و  باال  ن  ز خلت  شکم  وی  ر شاید، 
آرام  یمت  ر یل  و نبود،  قلقلکی  ن  ز می رفت. 

حرکت دست مرد، مورمورش می کرد. 
چشم هایش را بست و سرش را به شانه ی مرد 
کلمه های  و  گرم  و آغوش  گرم  تکیه داد.آب 
گردنش حس می کرد.  وی  گرم تر. نفس مرد را ر
: »لباسات خیس شدن...« هق هقش تبدیل 

به زمزمه ای آشنا شد:
»مهم نیست...«

می گرفت.  را  آشنا  حلن  مهان  هم  مرد  صدای 
ن  ز شکم  وی  ر یز  ر دایره های  مرد  دست 
رگ تر  بز و  رگ  بز که  دایره هایی  می کشید. 
خّط  به  بودند  رسیده  حاال  و  می شدند 
را  ن لب هایش  ز آویزانش.  و  گرد  پستان های 
بکشد.  آه  منی خواست  داد.  فشار  هم  وی  ر
کشیدن نبود. دست چپ مرد  حالش، حال آه 
کمرش  وی  و ر ید  لغز پاینی  به  ن  ز از شانه ی 
ن  ز کمر  به  دست  وقیت  مهیشه  گرفت.  آرام 
هپلویش  از  هم  ین  نیشگو می گذاشت، 
یل این بار نه. مرد هم فهمیده بود  می گرفت، و
نیست.  درد  و  کشیدن  آه  حال  ن،  ز حال  که 
به جای نیشگون، انگشت های مرد باز شدند 
یر ناف را  یتمی آرام، از استخوان لگن تا ز و با ر
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ن، انگاری از نقطه  ای  ماساژ دادند. سردرد ز
لگن،  تیز  استخوان  و  ناف  بنی  درست 
مثل  لب هایش  می شد.  آب  قطره قطره 

کشید. کوتاهی  سجاف از هم باز شدند و آه 
: »حالت هبتره؟« 

چسبانده  ن  ز گوش  کنار  به  را  صورتش  مرد 
بود. نفس های عمیق و حباب دار می کشید و 
به  چسبیده  را  هیجانش  می توانست  ن  ز

کند. کمرش، احساس  گودی 
ن  وز و  می کرد  درد  هنوز  سرش  بود.  هبتر  ن  ز
نشده  کم  بود  شده  تلنبار  دلش  در  که  غمی 
می گفت  و  می پیچید  سرش  در  صدایی  بود. 
که االن، وقت  که االن وقت این کارها نیست. 
جدی   تصمیمات  و  جدی  صحبت های 
زی  عشق ور و  عشق بازی  برای  وقت  است. 
در  یل،  و آرام تر  صدای  یک  هست.  مهیشه 
هم  یادی  ز وقت  که  می کرد  زمزمه  دلش 
بدهند.  دست  از  را  زمان  نباید  که  ندارند، 
و  می جوشید  شهدی  دلش  اعماق  در  جایی 
هیچ وقت  می کشید.  آتش  به  را  وجودش 
نبود.  خودش  متوّجه  این حلظه،  به اندازه ی 
به  که  انگشت هایش،  بندبند  متوّجه 
له ی  ال بودند،  شده  قفل  مرد  دوردست های 
تیر  مرد  کشدار  نفس  هر  با  که  گوشش 
که  گردنش  پشت  یز  ر موهای  می کشید، 
راست  تعلمی دیده،  سربازهای  مثل  خبردار، 

ایستاده بودند.
پاینی تر.  ید  لغز ناف  یر  ز از  مرد  چپ  دست 
که باید زبان  کرد  ن فکر  پاینی تر... پاینی تر. ز
را نشسته  که هنوز خودش  و بگوید  کند  باز 
وی  ر مانده  وز  ر یک  ق  عر هنوز  که  است، 

با  مرد،  بر  ز انگشت های  یل  و است.  بدنش 
مرّتب  وسواس  با  مهیشه  که  ناخن هایی 
کرد و  که باید بغل   آجنایی 

ً
ن را دقیقا می کرد، ز

ن  که ز بعد از آن، هیچ چیزی، به غیر از داغی 
نبود.  مهم  می کرد،  احساس  رگ هایش  در 
مهیشه  بود.  کوتاه  و  مقّطع  مرد  نفس های 
ناله ی  هر  با  انگاری  مرد  بود.  مهنی طور 
لذت  اوج  به  هم  خودش  ن،  ز گربه مانند 

می رسید.
ن  آب مهچنان بر سر و بدن هر دو می پاشید و ز
ک بودن بنی پاهایش  که دلیل مننا می دانست 
فقط از آب دوش نیست. دلش می خواست 
را  خلتش  سینه ی  مرد،  خیس  بلوز  جای  به 
کند. دلش می خواست  وی بدنش احساس  ر
انگشت  با  را  مرد  سینه های  نوک  تیزی 

سبابه اش بازی بدهد.
که بدن  ن، تصویری بود از مرد  جایی در ذهن ز
ن را چسبانده بود به دیوار سرامیکی محام و  ز

با هم یکی شده بودند. 
از  عاشیق اش،  بود.  آرام  عاشق  یک   

ً
ذاتا مرد 

و دوست داری؟« و یا »اذّیت  کار جنس »این 
منی یش؟«  بود. عاشیق اش، از جنس نفس های 
که  جنیس  از  نبود؛  ینگی  نر ناله های  و  تند 
وی  ر به  سرش،  باالی  را  ن  ز دست های 
ن اجازه ندهد  کند و به ز سرامیک سرد حبس 
تا به حال  مرد  خبورد.  تکان  یک ذّره  حیت  که 
نینداخته  ن  ز موهای  به  چنگ  هم  یک بار 
نوازش  برای  فقط  انگاری  دست هایش  بود. 
ن چقدر دوست داشت  خلق شده بودند، و ز
از  شده  که  هم  یک بار  برای  مرد  عاشیق  که 
تقلیل  یت آین  و به شهو رها بشود  زندان دلش 
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کند. پیدا 
تر  باال و  باال  را  ن  ز مهارت  با  مرد  انگشت 
و  گرم  ن  ز ناف  یر  ز درست  نقطه ای  می برد. 
مرد،  انگشت  فشار  هر  با  و  شد  می  گرم تر 

انگاری باال و پاینی می شد.
: »با...دست...«

تا  کرد نفس عمییق بکشد. خدایا،  ن سعی  ز
دنیا  در  هیچ چیزی  پیش  دقیقه   چند  مهنی 
مهه ی  از  حلظه ای  را  فکرش  منی توانست 

یل حاال... کند. و سیاهی های زندگی دور 
: »با دست...نه...«

انگشت هایش به دور مچ دست مرد قفل شد 
و دست مرد را کنار زد. مرد جمایل برای اعتراض 
ن در آغوشش  پیدا نکرد. در چشم به هم زدین، ز
چرخیده بود و با دست های خیس دکمه های 
یب حرکت  و  آرام  مرد  می کرد.  باز  را  پیراهنش 
دلش  که  کاری  هر  ن  ز داد  اجازه  ایستاد. 
بود.  مهنی طور  مهیشه  دهد.  اجنام  می خواهد 
مهنی  بر  مهیشه  رابطه شان  اساس  انگاری 
یل  و بود،  وع کننده  شر مهیشه  مرد  بود.  منوال 
پایانشان،  آن،  از  مهم تر  و  کارها  ادامه ی 

ن بود. مهیشه با ز
لباس های مرد در تلنباری از پارچه ی خیس 
محام  سرمه ای  کف پوش  وی  ر به  سنگنی  و 
گربه ی نازنازی از  ن مثل یک  فراموش شد. ز
یل  و نبود،  ن  وز پر رفت.  باال  مرد  بدن  طول 
داشتنش  نگه  پس  از  مرد  که  بود  مطمنئ 
که مرد هیچ وقت اجازه  برمی آید؛ مطمنئ بود 
کف  وش بدرنگ  وی  ن با سر بر ر که ز منی دهد 
کمر مرد  کند. پاهایش را به دور  محام، سقوط 
کرد و باألخره با مرد چشم در چشم شد. حلقه 

و  خیس  چشم های  محام،  وشین  یک ر تار در 
انگاری  مرد  به هم چسبیده ی  مژه های 
ن  ز تا  بود  بیشتر  نور  ای کاش  می درخشید. 
دل  یک  را  مرد  عنبیه ی  طویس  می توانست 
سیر متاشا کند. مهیشه وقیت صحبت از چّبه ای 
که  ن با خنده می گفت  که نداشتند می شد، ز
شبیه  چّبه  چشم های  می خواهد  دلش 
خنده  با  هم  بعد  و  باشد،  مرد  چشم های 
من  شبیه  چیزاش  بقیه  یل  می گفت:»و
گوشاش.«  و  وهاش  ابر به خصوص  باشه ها. 
کوچکش  و  گوش های خوش فرم  به  اطوار  با 

و می انداخت باال. اشاره می کرد و ابر

کوچیکی هم  نوک دماغ مرد را بوسید و لیس 
هم  یکی  تار در  حیت  را  مرد  لبخند  زد. 

کند.  می توانست احساس 
: »حالت هبتره.«

ن را خوب می شناخت  سؤال نبود. مرد آن قدر ز
هم  کارهایش  ین  یزتر ر از  را  حالش  تغییر  که 

متوّجه می شد.
گذاشت به  ن سری تکان داد و لب هایش را  ز
وی لب های مرد. جنس عاشیق مرد نرم بود و  ر
مکش  به  حمدود  و  عمیق  بوسه های  ساده. 
ن اما وقیت  گازهای آرام به لب پاییین. ز زبان و 
می بوسید، انگاری مهه ی وجودش را، مهه ی 
می کرد.  کمون  بوسه  آن  در  را  جانش 
مثل  را  مرد  لب های  زبانش  و  دندان هایش 
برمی گرفت.  در برده،  یک  مثل  زنداین،  یک 
طوری  را  مرد  صورت  طرف  دو  دست هایش 
ور می خواهد لیب  به ز انگاری  که  می چسبید 

کند.  از مرد بدزدد و فرار 
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آورد.  هیجان  به  هم  را  مرد  ن،  ز حرارت 
هم  را  مرد  وجود  و  بودند  آتش  بوسه هایش 
به  داد  تکیه  را  ن  ز پشت  می کردند.  شعله ور 
دیوار،  سرمای  از  ن  ز وقیت  و  سرامیکی  دیوار 
ن  کشید، لبخند زد. زانوهای ز کوچکی  هیس 
را حمکم چسبید و خودش را فشار داد به بدن 
تمکه  مثل  ن  ز کوچک  سینه های  نوک  ن.  ز
دلش  مرد  نوک باال.  و  بودند  شده  سفت 
چبرخاند  را  زبانش  ببوسدشان؛  می خواست 
ن، نیاز  یل نیازش به ز دور سفیت تمکه مانند. و
بشوند،  یکی  هم  با  ودتر  ز هرچه  اینکه  به 

اجازه ی معاشقه منی داد.
ن را حمکم تر چسبید و با یک حرکت  زانوهای ز
کرد. مثل پازل در  ن جفت  نرم، خودش را با ز
و رفتند؛ بند بند وجودشان انگاری برای  هم فر
هم  به  لب هایشان  بود.  شده  خلق  یکدیگر 
کمر  و  سینه  و  دست ها  و  وها  باز بود،  چفت 
که منی شد  بودند  در هم پیچیده  و... طوری 
در  ن  ز و  می شود  متام  کجا  مرد  وجود  فهمید 

کدام نقطه، آغاز.
گوش  کرد و  ن قامی  گردن ز مرد صورتش را الی 
زی  ن. عشق ور ناله های هوس آلود ز به  سپرد 
ویس شان بود.  مرد، به نرمی تانگوی شب عر
آن  از  و قرن ها  انگاری سال ها  ویس.  شب عر
پر  ن یب اختیار  ز شب می گذشت. چشم های 

از اشک شد. 
ن احساس می کرد  یمت مرد تندتر شده بود و ز ر
کرد  که نقطه ی اوج مرد نزدیک است. سعی 
فکر  بودند  رفته  و  فر هم  در  که  نقطه ای  به 
مترکز  بدنشان  رقص  وی  ر به  کرد  سعی  کند. 
وحش احتیاج داشتند  کند. ای خدا، جسم و ر

که به اوج برسند. باید مترکز می کرد. 
مرد، مرد کلمه نبود. زمان معاشقه که سکوت 
که  گاهی دلش می خواست  ن  بود و ز حمض 
زه،  کمی هم هر حرف های شهوت آلود و شاید 
برای  ویش  ز آر نه.  وز  امر یل  و بشنود.  مرد  از 
هیجان انگیز،  و  یت  شهو معاشقه ی  یک 
که سراسر ناله باشد و التماس  زی ای  عشق ور
کرد. این  و خنده های شیطنت آمیز را فراموش 
کش و قوس  و  آرام  تانگوی  این  زی،  عشق ور
امشب  ن  ز که  بود  چیزی   

ً
دقیقا مرد  کمر  آرام 

احتیاج داشت. دلش می خواست وجود مرد را 
احساس  وجودش  الیه های  ین  عمیق تر تا 

کند.
بشه.  متوم  منی خوام  یواش تر.  وم تر...  »آر  :

می خوام تا ابد مهنی طور توو بغلت مبومن.«
وی صورتش  ن یب صدا و آرام به ر اشک های ز
ن بیشتر از یک بار جمبور شد  می غلتیدند و ز
کرده  گیر  گلویش  که بیخ  ین  تا برای مهار شیو

گاز بگیرد.  بود، لبش را 
یمت مرد تند و نا مرّتب  که ر کرد  ن وقیت شیون  ز
گلویش  از  هم  خفییف  ناله ی  مهزمان،  و  شد 
شاید  که  کرد  فکر  خودش  با  ن  ز شد.  خارج 
مرد زاری اش را با شور شهوت اشتباه بگیرد. 
یر آب  وشین محام و ز یک ر مّدیت طوالین در تار
و  دست ها  ماندند.  یب حرکت  مهان طور  ولرم 
ن به دور مرد چنبره زده بود و انگاری  پاهای ز
از  مرد  نبود،  کی  با نداشت.  هم  جدایی  خیال 
مرد  لب های  می شد.  زنده  ن  ز وجود  گرمای 
و  می بوسید  را  ن  ز ترقوه ی  استخوان  تیزی 
بال  سبکی  به  که  بوسه هایی  می آمد؛  تر  باال

وانه بودند. پر
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تکان های  از  می کند.  یه  گر ن  ز می دانست 
وی  یز بدنش حدس زده بود. اما چیزی به ر ر
باید  چطور  منی دانست  نیاورد.  خودش 
کند. اصاًل چی  این ماجرا صحبت  درباره ی 

گفت؟ باید می گفت؟ چی می شد 
: »سردردت هبتر شد؟«

بود  وجودش  در  که  مههمه ای  بنی  ن  ز
درد  دیگر  سرش  نه،  کرد.  گشت و گذاری 
که خییل وقت بود  ق پاهایش هم  ق ز منی کرد. ز
و  ق ها  ق ز ز مهه ی  حاال،  و  بود.  رفته  بنی  از 
به  نقطه.  یک  به  بودند  برده  هجوم  دردها، 

کشید. یک نقطه ی لعنیت. قلبش تیر 
: »یونیفرمتو دادم خشک شویی...«

»گفمت  می آمد:  چاه  ته  از  انگار  ن  ز صدای 
شاید هرآن...« 

زد:  تشر  خودش  به  و  کرد  حبس  را  نفسش 
یه نکن!« گر یه نکن امحق.  »گر

حاال  داد.  ادامه  ن  ز گردن  بوسیدن  به  مرد 
گلو.  یر  رسیده بود به ز

که برگردم. مثل مهیشه.« : »قول می دم 
که فقط یک بار می شکنه...  - »این قولیه 

چون بار بعدی وجود نداره...« 
ن تکاین خورد. انگار خسته شده باشد. ز

: »به قول های من اعتماد نداری؟«
یل  و زمنی.  گذاشت  را  ن  ز آرام  خییل  مرد 
حلقه  ن  ز بدن  دور  به  مهچنان  دست هایش 
یر آب و  ن به جای جواب سرش را برد ز بود. ز
ک  پا را  اشک هایش  آب  یان  جر تا  داد  اجازه 
کند. ای کاش مداوایی هم برای رّد اشک های 
مرد  دست های  داشت.  وجود  دلش  وی  ر

گردن و شانه هایش را مالش داد. پشت 

- »کاش می شد هیچ وقت نری.«
به  کند.  سکوت  که  بود  مرد  نوبت  این بار 
بنی  از  شامپو  یک  و  شد  خم  جواب،  جای 
بودند  شده  ردیف  هم  پشت  که  قوطی  ده ها 
و  چکاند  دستش  کف  چندقطره  برداشت. 
ن  ن. موهای ز کرد به شسنت  سر ز وع  آرام شر
از  گربه. خودش  نرم. مثل موی  و  بلند بودند 
موهایش متنّفر بود و مرد عاشقانه، تک تک 
را  خودش  ن  ز می پرستید.  را  نازک  تارهای 
که موهایش را  الیی دست های مرد  سپرد به ال
که  کرد به آوای جنگی  چنگ می زد و سعی 
کوچکشان  خانه ی  چهاردیواری  از  ون  بیر
کرد خودش را  بلند می شد، فکر نکند. سعی 
که با هم بودند بسپارد؛ در این  به این دقاییق 
یر  که فقط خودش بود و مرد، ز نقطه از زمان 
محام  وشین  یک ر تار میان  آب،  ولرم  فّواره ی 
کرد حلظه به  تنگ خانه ی فسقیل شان. سعی 
به خاطر  را  ازدست رفتین  زمان  این  حلظه ی 
و  وزها  ر که  می گفت  هبش  حیس  بسپارد. 
خاطره ها  مهنی  با  باید  را،  سال هایی  و  ماه ها 

کند. سپری 
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گر بود« »شبمن ا

وی لبه ی  را زدم ر به عادت مهیشگی ختم مرغ 
وغن  ماهی تابه و شکست. صدای جلز و  ولز ر
و  ماهی تابه  داخل  انداختمش  بود.  شده  بلند 
هم  به  کردم  وع  شر و  برداشمت  را  چویب  قاشق 
بزمنش؛  منی گذاشت  هم  بود  گر  ا شبمن  زدنش. 
این جور  بود،  پر  گر  ا دلش  نداشت.  دوست 
راه  بیداد  و  داد  برای  بود  هبانه ای  موقع ها 

انداخنت.
را  ماهی تابه  و  کردم  خاموش  را  گاز  اجاق 
یون.  تلویز جلوی  بردم  و  سیین  داخل  گذاشمت 
ناین  خیچال  توی  از  و  آشپزخانه  دوباره  برگشمت 
کردم بغل ماهی تابه.  برداشمت و از مهان جا پرت 
گرفمت دسمت، در خیچال را بسمت.  بطری دلستر را 
وی  وبه ر ر نشسمت  رفمت  و  برداشمت  را  منکدان 
کردم و سر  یون. دلستر را باز  ماهی تابه و تلویز
ژ لب نفیس را می داد. خندیدم  کشیدم. مزه ی ر

ژ زدی؟« گفمت: »یب شعور باز ر و 
کردم. زدم شبکه ای که شبمن  وشن  یون را ر تلویز
دهامن.  گذاشمت  را  لقمه  اولنی  داشت.  دوست 
یاد می خوردم  کرده بود شام. باید ز نفیس دعومت 
نفیس  نبود دست خپت  گرسنه منامن. معلوم  که 
درست  کتلت  فقط  کند  خدا  باشد.  چطور 

نکند. 
کشیدم: »لعنت  باز سر  و  گرفمت دسمت  را  دلستر 

گوش منی کین!« هبت نفیس، هیچ موقع 
نصفه نیمه  گرفمت.  خودم  برای  دیگر  لقمه ای 

وی  ر از  رفمت  شدم.  بلند  و  دادم  قورت  جویده، 
بود  گر  ا شبمن  برداشمت.  را  کت سیگار  پا میز، 
بکشم.  سیگار  غذا  وسط  منی گذاشت 
مردم  برداشته.  و  ر خونه  گند  »بوی  می گفت: 
از  چرا  می.  دار زندگی  هم  ما  و  دارند  زندگی 
یه  یر  ز االغ  توی  با  باید  خر  مِن  آدم،  این مهه 
سقف باشم؟« می خندیدم. حریص تر می شد و 
و  ر انتظارش  که  وز  یه ر »باألخره  می گفت: 
کت می شدم. به  نداری می ذارم و می رم.« سا
 می ذاره می ره؟!« 

ً
حرفش فکر می کردم. »واقعا

 رفته بود شبمن. 
ً
کردم واقعا وشن  که ر را  سیگار 

ون و نشسمت بغل ماهی تابه و  دودش را دادم بیر
گربه سگ  که حاال داشت  یون  زل زدم به تلویز

نشان می داد. 
کوتاه و  . موهای 

ً
نفیس دختر خویب است ظاهرا

قدی  وشن؛  ر و  گرد  چشماین  دارد؛  بنفیش 
اما  و  ژ  ر از  پر  لباین  الغر؛  اندامی  و  متوسط 
خدا  دارد!  نرمی  دست های  چه  دست هایش، 
که  کند موقع خپنت غذا دست هایش را نسوزاند 
نفیس  گرفت.  را  دست هایش  راحت  بشود 
کرمی است و لیز. هر وقت  دست هایش مهیشه 
کمن، دست هامی  می خواهم با انگشتانش بازی 
می افتد.  به تپش  قلمب  و  می کنند  سردی  ق  عر
زد،  بلر دسمت  اینکه  بدون  نشده  هیچ وقت 
ک بزمن. می گفت: »تو  ناخن های پای شبمن را ال
پاهای  به  ین  می ز تر  منی یش.  خویب  ن  ک ز ال

سیدرضا قطب
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طرفت!« راست می گفت. تر زدم به زندگی مان 
و رفت. 

بگیرم.  دویش  که  محام  وم  می ر می شوم،  بلند 
می شود.  خاموش  آب داغ  دوش  یر  ز سیگارم 
وی  ون و آب، چکه چکه از ر می زمن از محام بیر
که از شیراز با شبمن  وی جاجیمی  یزد ر تمن می ر
از خاطرات  که  یده بودمی. شبمن تهنا چیزی  خر
است.  جاجمی  مهنی  گذاشته،  برامی  مشترک 
مابیق خاطرات را با خودش برده و گذاشته است 
یپ  است  رفته  هم  خودش  و  مادرش  خانه ی 

زندگیش.
مهه ی چراغ ها را خاموش می کمن و از در می زمن 
وشن  ر را  چراغ  یک  مهیشه  شبمن  ون.  بیر
کنه  فکر  آقادزده  »بذار  می گذاشت. می گفت: 

یه نفر خونه هست.«
که  باز  می زمن.  را  نفیس  خانه ی  در  زنگ 
و  می شوند  دراز  می  به سو دست هایش  می کند، 
گوشم را بوس می کند.  یر  ُدور تمن می چسبند و ز
صورمت.  وی  ر مانده  ژش  ر جای  می کمن  حس 
وم  می ر می دهم.  سالم  می.  منی گو چیزی 
کاناپه اش. برامی چایی می آورد و  وی  می نشیمن ر
می گیرد  را  دست هامی  و  دسمت  بغل  می نشیند 
راحت  »خویب؟  می گوید:  و  دست هایش  توی 

و؟« کردی اینجا ر پیدا 
می:  دست هایش را حمکم فشار می دهم و می گو

یزم.« »خییل راحت عز
سر  را  چامی  و  می گذارم  دهامن  توی  را  قند 
سرم  توی  یون  تلویز آهنگ  صدای  می کشم. 
کاناپه خم می شود و  می پیچد. نفیس از پشت 
گوشم را بوس می کند. »لعنت هبت  یر  دوباره ز
و  می خندد  کن!«  ژی  ر و  ر من  هی  نفیس! 

کش نکن، بذار یه عکس بگیرم.  می گوید: »پا
گرامم.« می خوام بذارمش اینستا

و  بود  ناراحت  مهیشه  شبمن  می شوم.  کت  سا
تا  خودمون  از  دوتایی  عکس  یه  »تو  می گفت: 
می خواسمت  تا  چرا؟«  اینستا.  نذاشیت  حاال 
ر نزن، منی خوام  می: »شبمن...« می گفت: »ز بگو

که من می گم بذاری!« حاال 
کتلت  یزم  نفیس از توی آشپزخانه داد زد: »عز

که دوست داری؟«
گفمت: »خییل!« خندیدم و 

که  بود  گذاشمت دهامن، شبمن  که  را  اول  لقمه ی 
نگاهم  بر  و  بّر  داشت  و  بود  نشسته  می  و وبه ر ر

گفت: »خومشزه ست؟« می کرد. 
بعد  و  شده.«  خومشزه  خییل  »نفیسم!  گفمت: 

کشیدم. کردم و سر  لیوامن را پر از دوغ 
وپفش  خر با  گفتنش  جانت!«  »نوش  صدای 
قاطی شد و از بلندگوهای مسجد سرکوچه آمد 

کبر!« ون: »اهلل ا بیر
و  شدم  بلند  خبوامب.  نتوانسمت  بود.  شده  سردم 
ون.  آرام لباس هامی را پوشیدم و از خانه زدم بیر
با  وم.  بر ون  بیر منی گذاشت  بود  گر  ا شبمن 
نفیس  اما  بیدار می شد،  ین صدایی  کوچک تر
راه  و  بسمت  را  در  وقیت  می کرد  وپف  خر مهچنان 
وی رفتگر بود  افتادم توی خیابان. صدای جار

که زمزمه می کرد: 
گر  گر شبمن بود، ا گر شبمن بود، نفیس هم نبود. ا »ا

گر شبمن...« شبمن بود، ا
وی جدول  وشن می کمن. می نشیمن ر سیگاری ر
می کمن:  نگاه  آفتاب  طلوع  به  و  خیابان  کنار 

گر بود... شبمن ا
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هیچ  شکسمت،  را  شیشه شان  زدم  که  شیب 
وز را ببیمن خوابیده،  فکرنداشمت - منی کردم امر
دراز شده باشم - شده ام میان چارتّکه چوب 
یده، میخ و پرچ شده؛ و  که به قاعده ی من بر
و سرشان،  منتظر مبامن بیایند، بردارند، بگیرند ر
به سرشان بکوبند دوبامیب و زار بزنند تا برسند 
گوری  گویی ِسقط جننِی  که  کی   خا

ّ
َتل کنار 

ش 
ْ
باردار است؛ و صدایی هم ُجدا -َسوا-فال

ُکشته  تا  ُکشیت  که را  ُکشته،  »ای  خبواند: 
شدی زار؟«

و  سرد  کّفه ی  و  ر کشیده ام  دراز  شده،  دراز 
و  دقیق  سقفش  از  وزنه ای  ر که  تابوت  چویِب 
یر  ز که  صورمت  و  ر می پاشد  را  آفتاب  عدل، 
کتان، وارفته، ماسیده است؛  پارچه ی َمرمحیِت 
سوراخ  به  و  ر مانده  باز  که  چشم هام  توی  و 
و  زار  می شنوم.  هم  صداهایی  چویب ام.  آمسان 

یبه. وشنا. خویش و غر نزار. آشنا، ر
متام  وقیت  بود.  چارشنبه سوری  شِب  آن شب، 
کسترها نشستند جای  و خا کشید،  َته  شد، 
خواب  خبوابند  رفتند  هم  پسرها  دختر آتش، 
ببینند؛ من ایستادم - ایستاده بودم ُصلب و 
سخت با پاره آجری، سنگی در دسمت - ُمشمت. 
نور  ذّره های  این  آخر  بود،  چه  حاال  منی دامن 
که  خگر و صداها هم 

َ
کرده اند ا چشم هام را ُپر 

گوش هام  پرده ی  وی  ر ضّجه وار  و  توَدرَهم 
آالء«  ّیِ 

َ
»َفِبا قرآن،  کیس هم  آرشه می کشند. 

گذاشته اند  پول  به َحمْت  که  انگار،  می خواند 
عاقبت  َبرام  َبرام؛  خبواَند  دستش،  کف 
گویی، انگار این قاری هرچه  به خیری خبرند. 
 - یک راست  مرا  می خواَند،  قاطی   - غلط 
با  می کند  حمشور  هبشت،  می َبَرد  مستقمی 

ک... خدایا توبه! وی خا که ر حوری هایی 

سنگ.  جمسمه،  بودم  شده  بودم،  ایستاده 
از  می شد  ُخرد  داشت  مشمت  توو  هم  سنگ 
که ِبش می آوردم - آورده بودم. آورده  فشاری 
ورم را هم قلمبه  بودم باال، ُبرده بودم پشت و ز
خیته  ر ق.  َشَتَر و...  وم  باز تو  بودم  خیته  ر کرده 
قاب  از  آبشار  مثل  صداش  پاینی  بود 
که  جیغ هایی  آمسان،  بود  رفته  و  پنجره شان، 
گوشم را  که  ضّجه بودند، مثل مهنی ضّجه ها 
ماندم  کمی  می دهند.  اذیت   - می کنند  آزار 
به مسخ شد گی،  که  به اختیار،  نه  جام.  سِر 
هرکوفت  یا  شوک  ق گرفتگی،  بر مهبوت، 
به  پشت  بودم  ایستانده  سیخ  که  دیگری، 
کوچک  حیاطشان  حیاطشان.  به  و  ر دیواِر 
گذشت  هزارسال  َکرت سبزی.  قّد یک  بود، 
که یک قرن؛ بعد از جام  انگار. نه، انگاری 

کاظمی رضا 

»یک قصه ی ساده، 
کشیده ام یعین ُمرده ام!« که دراز  یا: اینجا 
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گلوله ای شدم  گلوله. شبیه  کنده شدم. شبیه 
تا  و  کرده  در  شصت تیری-تپاچنه ای  از  که 
را  ُمِخ طرف  رسیده،  باشند  را چکانده  ماشه 
پاشانده باشد به دیواِر سیمایِن پشتش و خون 
آنکه  از  پیش  باشد؛  زده  شتک  شده،  پنجه 
 - رسیده  مرگ  به  تپاچنه،  گلوله،  به  فکرش 
کرده باشد  هی 

ُ
گ برسد، و ِتر زده شلوارش را هم 

ومن  از ترس. ترس داشت می ُپکاندم از توو؛ بیر
رگرفته می دویدم، و تا برسم 

ُ
گ که  اما آتش بود 

کردم میاِن پاهام داغ  کوچه، دیدم - حس  سِر 
کردم  ز هم  گرفت. لر شد، خیس. بعد هم خَیم 
که ِبش خورد،  که داغ بود اّول، باد  از سرماش 

زمستان شد میاِن پاهام.
چارتّکه  میان  خوابیده ام  اینجا  که  حاالم 
و  ر بگیرند  بردارند  بیایند  منتظرم  و  چوب 
که از  سرشان ببرند؛ زمستان است. آفتایب هم 
تو  می پاشد   

ْ
عدل کوتاه،  سقف  این  وزنه ی  ر

به  تهنا  وَرش  ز مانده اند،  باز  که  چشم هام 
که  من،  به  و  می رسد  وزنه  ُچس ر مهنی 
حایِل  باال  بیاورم  منی توامن  هم  را  دست هام 
چشم هام.  می سوزند  نسوزند.  کمن  چشم هام 
این  بندهای  می بستند  رهاتر  می شد  کاش 
که یک راست و به حول و  کتاِن تبرک شده را 
فردوس.  ِببردم  می خواهد  قاری  این  قّوه ی 
کاش، تا بتوامن باز شوم - باز  ُشل تر می بستند 
کمن خودم را، چبرخم به چپ یا به راست؛ نه، 
اصاًل دمر خبوامب، راحت. مادر می گفت: »دمر 
خنواب، شیطان می آید سراغت.« می گفت: 
»مِشر هم َدَمر می خوابید.« جای دیگری هم از 
به  ز  لر و  می ترساندم  می گرفت،  کمک  مشر 
که  جان و تمن می انداخت. مهیشه توی توالت 

غنیمت  برام  وقت   - کوچکی هام   - می رفمت 
هم  آب پایش  می شاشیدم،  پا  سر می شد؛ 
می فهمید،  وقیت  را.  دیوارش  و  در  می کردم 
گرفنت  می شد  نصیحتش  خود،  جای  کتک 
گوشم و مجله ی: »مشر هم ایستاده  - پیچاندِن 
ببارد،  قبرش  به  نور  خدا  می کرد.«  را  کارش 
کنار حوض  باشدش هبشت،  برده  ِبَبردش - 

کوثر. خییل حسرتش را داشت. 

کدام طرف  کمن،  سرکوچه ماندم. ماندم چه 
زل  چشم هام  تو  درنیاید،  جلوم  کیس  بپیچم 
ود بفهمد قّصه ام چی بوده، بعد چشم هاش  نر
شده ام  مسخ  صورت  از  ِبُسراند   - بیاورد  را 
پاینی تا برسد به بوی شاش، به خییس، و بزند 
تا  راست.  به  پیچیدم  لیچار.   - خنده  به 
توش.  انداخمت  نبود.  راهی  بعدی  کوچه ی 
کی  خا جاده ی  به  می خورد  درآوردم.  را  هتش 
کنارش - حاشیه اش تا  و. ایستادم  کامیون ر  -
یلری را بگیرم  ین تر کامیو کمن جلو  دست بلند 
و هوا ماند، بعد  یل دسمت ر کند ببردم، و سوارم 
برگشت تو جیب خیس و لزج شلوارم. برگشمت. 
 - کرده  هی 

ُ
گ  - غلطی  چه  ببیمن  برگشمت 

کوبانده،  را  آجر  را،  سنگ  وقیت  خورده ام 
پاینی.  خیته ام  ر را  خانه شان  قّدی  شیشه ی 
و  درست  آیا  ببیمن  برگردم  داشت  َبَرم  هوا  یعین 
که می خواسته ام مهیشه بزمن  عدل زده ام آجنا 
به قاب  رفته، سنگ خورده  وارخطا  یا دسمت 
پاشانده.  را  شیشه  کرده  کمانه  و  پنجره 
هُتی  قالمب  از  داشت  را  جامن  ترس  برگشمت. 
و  بود  شام  غلغله ی  کوچه  رسیدم.  می کرد. 
ن مهسایه،  ن مهسایه. ز ضجه ی جگرخراش ز
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می کشت.  را  خودش  داشت  بود.  منیر  مادر 
کشته - ُمرده - فنا  که  می کشت برا دیگری 
شده بود. این  را فرداش فهمیدم. اینکه جای 
کرده -  کار  نا را  زده ام منیر بیچاره  مادر منیر، 

پرانده ام.

را  منیر  بود:  ساده ای  قصه ی  قصه مان، 
می خواسمت، منی داد. مهنی.

هر  نان،  صف  توو  خیابان،  توو  کوچه،  توو 
که می دیدمش می شدم موی دماغش ،  کجا 
که دخترش را می خواهم؛ او  یش،  آویزان و ِسر
هم مهیشه، انگار که خبواهد مگیس - پشه ای 
کند،  - چیِز مزامحی را از جلو چشم هاش دور 
می آورد،  باال  ینگ  ینگ جر جر را  دستش 
می آورد جلو صورتش تکان می داد به چپ به 
بزنند،  ق  بر النگوهاش  می گذاشت  و  راست 
خیت  کور شود، بعد اخم می ر چشم حسودها 
توو چشم هاش، پیشاین اش، و متام چهره اش 
و یک ُمشت  باز،  را  را چماله می کرد، دهانش 
ون.  بیر ازش  خیت  می ر تکراری  حرف های 
گوش منی دادم ِبش. حرف هاش را منی شنیدم، 
یک  می دانسمت.  را  مفهومشان   - معنا  که 
کلمه: »نع!« غلیظ و ُپرَمالت. انگاری حکم 
خدا - پیغمبری بود و غلط َنباس می شد - 

بشود.
بلندم  می شوم.  بلند  می خورم.  تکان  دارم 
از  آفتاب هم  انگار  انگار.  ک،  از خا می کنند 
کنار خودش را  کشیده  وزنه ی سقف چویب ام  ر
و جاش را داده به ابرها. صدای ناله - شیون 
را  گوش هام  پرده ی  گرفته،  باال  زجنموره ها   -
یاد می کند: »به  کیس بلند فر خراش می دهد. 

یاد  فر و  اهلل.«،  اال ه 
ٰ
الِال بگو  اهلل،  اال ه 

ٰ
الِال حّق 

می شوند  مهراه  باش  هم  صداهایی   -
ه 

ٰ
»الِال می گویند:  می کنند،  مهراهی اش 

اهلل.« مرَدک انگار خوشش آمده از صدای  اال
گوش  که دوباره پرده ی آمسان، ابرها و  جیغش 
ک می دهد، پاره می کند.  مرا با هم یک جا چا
توو  باشد  گرفته  کیس  انگار  را  ختم هاش 
مشتش و فشرده، چالنده باشدشان، این طور 
را.  گلوش  می دّراند  می کند،  پاره  حنجره  که 
و  نرم  گاهی  وم.  و موج می ر ر دارم  گویی حاال 
را  خودش  چویب،  کف  از  سرم  که  تند  گاهی 
کوبیده می شود به سقف. مانده ام  می کوبد - 
کند چه خواهد  یزی  گر بشکند سرم، خون ر ا

کرد. شد - خواهم 
زنیکه آخرش هم درمی آمد درس خنواندن، رها 
منیر  از  و  ُرخم می کشید  تو  را  کردن مدرسه ام 
 - می خواهد  َزم، 

َ
ا افتاده  پیش  که  می گفت 

ود، دکتر، مهندس یا  می خواست دانشگاه بر
دکتر،  ن  ز بشود  بشود؛  دیگری  کوفت  هر 
پدرسگ،  دیگری.  کوفت  هر  یا  مهندس 
را  درسم  که  برام،  بگذارد  شرط  حیت  منی کرد 
خودم،  برا  بشوم  گهی  و  گر،  ا کمن  متام  خبوامن 
 - می گذاشت  شرط  گر  ا مِب.  می دهد  را  منیر 
این  تو  حاال  بودم  خنوابیده  که  بود  گذاشته 
سوراخی   - وزنه ای  ر با  ُتُرش  و  تنگ  قوطی 
و موج سوار نبودم بشنوم صدای  کوچک؛ و ر
یاد می کشد  از فشار جاییش فر که  را  مردک 
جای  از  دیگر  کیس  و  را  جیغش  بکشد   -
»ای  که:  سرش  بیندازد  را  صداش  دیگری 
و  کشته شدی زار؟« و ر کشیت، تا  که را  کشته 
که  ک  دست ها منی رفمت مست َتپه َتپه های خا
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باز  جا  خیته،  ر ون  بیر گوری  دهان  از  انگاری 
گر شرط می گذاشت  کرده اند برا بلعیده شدمن. ا
یر  گذاشته بود، حاال منیر هم خنوابیده بود ز  -
زمن.  مادر هم  خودش  زمن،  بود  شده  سنگ. 
انداخته  راه  هم  َتَرکه ای  و  ختم  حال  تا  شاید 
که نگذاشت؛ شرط  بودمی. چندتایی چبه و... 

می. را می گو
که طوری، جایی، زهری  دسمت مورمور می شد 
که داشمت، مجع کرده انباشته بودم توو چشم هام 
یزم و خالص!  دست هام، توو دمل، سرم؛ ِبش بر
خیمت، اما دسمت وارخطا رفت، سنگ  خیمت. ر و ر
تو سر و چشم منیر،  را پاشاند  کرد شیشه  کج 
که تا بیمارستان هم نرسید طفلک. این را هم 
که دوباره آمده بودم  فرداش فهمیدم. فرداش 
وم خودم را  سرک بکشم خبر بگیرم، بعد هم بر
مَپ توش. و هنوز داشمت می فهمیدم،  گور کمن، چِبَ
فلز  که  سرمایی  از  شد  خیشان  دست هام  که 
و  خیت؛  ر جانشان  به  پاسباین  دست بند 
کدام  خداَندار،  نفهمیدم  نشد،  هم  معلومم 
کرده - شده  گوشه َپَسله ای خودش را پهنان 
ق 

ّ
معل آن قدر  نفهمیدن،  فهمیدن  میان  بود. 

چوبه.  پای  رساندندم   - رسیدم  تا  ماندم 
و دست می َبرنَدم  به مهنی راحیت. حاالم دارند ر
از  یکی  تو  خبوابانندم  تا  تپه تپه ها  آن  طرف 

سوراخ هاش و فاحته.
و موج، سوارم. هنوز فکرهام شناورند.  هنوز ر
مادر  به  و  می کمن  فکر  منیر  به  هنوز 
صدای  هنوز  می دهم.  فحش  سگ مّصبش 
برامی  حتت فشار،  که  را  کیس  جیغ 
و  می شنوم؛  می کند  گدایی  عاقبت به خیری 
گرفته:  َدم  دل سوخته  که  را  دیگری  صدای 

کشته شدی زار؟«  کشیت، تا  که را  کشته  »ای 
وقت  را،  تابومت  برسانند  برسمی،  تا  هنوز  و 
ک، منازم   خا

ّ
و تل هست. هنوز تا بگذارندم ر

ُسَرم  کنند  بلندم  بعد  بزنند،  کمرشان  به  را 
سفت  را  شانه ام  دسیت  و  ک  ُمغا تو  بدهند 
خبواند،  را  تلقیمن  بدهد  تکان تکان  چبسبد 
 - یده  ُبر دست  تا  هنوز  و  هست.  وقت 
را  د  َ حلَ ختت  تّکه سنگ های  قلم شده ای، 
خودم  ظلمات،  بشود  اتاقم  و  وم  ر چبیند 
حمشور با خودم؛ وقت دارم. وقت دارم و هنوز 
وزنه ی خسیس، آمساین را دید  می شود از این ر
که راستا و هپناش قّد مهنی سوراخ است برام؛ 
که  دید  را  پرنده ای  ازش  می شود  هنوز  و 

کالغی را. می پرد، و شاید هم 
هنوز به قدِر یک عمر، وقت برام مانده!
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»یا سّتارالعیوب«

ون  حمز صدایی  و  یان  گر چشماین  با  ن  ز پیر
گرفته و  وفون را  می خواند. با یک دست میکر
وضه،  یمت ر ر با  و  با دست دیگر سینه می زند 

خودش را تکان می دهد:
»گونه های دخترت ترک خورده

زخم قلب من منک خورده
که مردم شام می خوابن شبا 

رقیه تا خود صبح بیداره
وی بابا، برای دیدن ر

و هی می مشاره ستاره ها ر
گونه های دخترت ترک خورده

زخم قلب من منک خورده...«
و  است  زمنی  وی  ر مقابلش  کوچکی  میز 
آن  وی  ر از  که  است  باز  جلویش  دفترچه ای 
و  است  سرش  سیاه  وسری  ر می خواند. 
شده اند.  سرخ  یه  گر شدت  از  گونه هایش 
است،  الزم  جا  هر  و  می دهد  ادامه  را  وضه  ر

کشیده می خواند: کلمات را 
وان  کار افتادم.  ناقه  پشت  از  من  »بابااا... 
یکی و یه غول یب  شاخ  رفت. من ماندم و تار
بابایی  ببیین؟  می خوای  شبو  اون  آثار  دم.  و 

ببنی!
گونه های دخترت ترک خورده

زخم قلب من منک خورده
کتک زد. برای چی به زمخت منک زد؟  چرا؟ 

بیت بود.« باباااا خییل بددهن بود. خییل یب تر
کد می دم.  و به مجعیت می گوید: »من دارم  ر

کین!« خودت باید تفسیرش 
و دوباره ادامه می دهد:

»گونه های دخترت ترک خورده
زخم قلب من منک خورده...«

به سینه اش می کوبد و ضجه می زند:
ینب... یا حسنی... »یا ز
به چشمام می گم خنواب

بابام میاد امشب
می گه عمه جون خبواب!

ینب وی پای ز ر
گونه های دخترت ترک خورده

زخم قلب من منک خورده
یا حسنی...

خدمت  داری  ارادت  چقدر  امشب  ببیمن 
آزاد  ین صداتو  عمه ی سادات؟ امشب می تو
کین. این احتمال  یه  گر ینب بلندبلند  کین برا ز
ایستاده.  مهدیه  در  دم  صاحب عزا  بدید  و  ر
گرم  منو  عمه جان  »جملس  فرمود:  خودش 
یه  گر بلندبلند  ینب  ز برا  من  دوستان  کنید. 
جنگ  میدان  به  ینب  ز گه  ا می گن  کنند!« 
دم  کرد  اراده  منی شد.  یب پدر  رقیه  می رفت، 
و آماده دید برای  کوفه، تا موقعیت ر وازه ی  در
در  نفس ها  »اسکتوا!«  فرمود:  سخنراین 

کاظمی شبمن 
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کیس می خواد حرف بزنه؟  سینه ها ماند. چه 
با بیان عیل آشنا بودند. با سخن  کوفه  مردم 
گفتند نکنه عیل  عیل انس داشتند. بعیض ها 
خیمه  نزدیک  می زنه.  حرف  داره  شده  زنده 

اومدند دیدند نه! دختر عیل نشسته.
جامن  تندرش...  چو  کلمات  از  کوفه  ید  ز لر

ینب...« ز
وی صفحه  زد. نگاه می کند. ر موبایلش می لر
نوشته »پسرم«.  متاس را رد می کند و نگاهی 
آب  استکان  می اندازد.  دیواری  ساعت   به 
 گرم را سر می کشد و تکاین به خودش می دهد 
و  دفترچه  کردن  مجع  به  می کند  وع  شر و 
دو  شده.  کم  ن ها  ز یه ی  گر وفون.  میکر
سه نفری هنوز ضجه می زنند و کناری هایشان 
سیین  جواین  ن  ز دارند.  التماس دعا  آهنا  از 
کاسه ی قند به  چای می گرداند و دخترچبه ای 

دست دنبالش است.
ک می کند و از  ن صاحب خانه بیین اش را پا ز
وی طاقچه، مقداری پول برمی دارد و  گلدان ر
او  با  کمی  ود.  می ر وضه خوان  ر ن  ز مست  به 
دو  وی  ر را  اسکناس ها   و  می کند  صحبت 
که  وضه خوان  ر می گیرد.  جلویش  دست، 
در  مجله ای  جوان  ن  ز برمی دارد،  را  پولش 
به  و  می ترکد  بغضش  و  می گوید  گوشش 
را  ن  ز سر  وضه خوان  ر ود.  می ر ن  ز آغوش 
گوشش می گوید.  نوازش می کند و چیزی در 
را  منظره  این  تأثر،  با  و  شده اند  کت  سا مهه 
صدای  با  ین  ز مجع،  میان  از  می کنند.  متاشا 

بلند می گوید:
»برای حوائج باین جملس صلوات!«

دوباره  می شود.  فرستاده  بلندی  صلوات 

می گوید: 
»سال دیگه مهنی موقع، چبه به بغل پذیرایی 

کین، صلوات!«
ن جوان  صلوات بلندتری فرستاده می شود. ز
به  نگاه حق شنایس  و  ن جدا می شود  ز پیر از 
ن ساعت را نگاه می کند  ز مجع می اندازد. پیر
و با صدای بلند خداحافظی می کند. از مهه 
التماس دعا دارد. مهه از او التماس دعا دارند. 
با رفنت او مههمه می شود و حرف های عادی 

گل می اندازد.
ن  ز و  می آید  پاینی  به سخیت  را  پله ها 
که برای بدرقه اش آمده راهی  صاحب خانه را 
راننده  است.  منتظرش  ماشنی  می کند. 
و  می زند  گوشش  پشت  ناز  با  را  موهایش 

می گوید:
ود باش مامان جون! خسته شدم.« »ز

یا  آمده  دنبالش  دخترش  این بار  منی داند 
یر لب »یا سّتارالعیوب« می گوید.  ز پسرش. 
سوار  و  می پوشاند  چادر  با  را  صورتش 

می شود.
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هنوز  است.  کرده  حماصره  را  اتاق  متام  آفتاب 
دوباره  هوا  گرمای  که  است  یه  فور اوایل 
زمستاین یک  انگار خواب  کالفه ام می کند. 
اواخر اسفند- یا  را به هم زده اند.  خرس قطیب 
برای  مهیشه  که  بود   - مارچ  اوایل  مهان 
حبث  و  جر  هم  با  بنفشه ها  کاشنت  و  یدن  خر
می. مادرم سر  را می گو می کردند؛ پدر و مادرم 

کوتاه منی آمد. می گفت: این یکی، اصاًل 
»با باغبون پارک حرف زدم، دو تا جعبه برای 
ودی  توی باغچه و یک نصفه هم جلوی در ور
و  کودش ر کوچه. خودش هم می آید می کارد، 
هم جماین می ده. چندگلدون هم برای سر ُسفره 

و...«
ین   منطیق تر

ً
یبا که تقر ین حالت،  پدر در هبتر

مادر  حرف های  این  برای  را  ممکنش  دلیل 
می آورد، می گفت:

ود پالسیده می شن. باغچه ی پشیت فقط  »ز

بقیه  واسه  می خوای  داره.  دید  آشپزخونه  از 
گل بکاری.«

»خودم  می گفت:  و  می کرد  قطع  را  حرفش 
و می دم و...« پولش ر

ردیف  سرهم  پشت  را  مجله هایش  داشت 
کتش را می پوشید و مهان طور  که پدر  می کرد 
کتش  که داشت دست چپش را از توی آستنی 
را  خانه  در  برگشته  یقه ی  با  و  درمی آورد 

ون.  می بست، می رفت بیر
ین  منطیق تر می کرد  فکر  بود.  خویب  آدم  پدرم 
که فکر می کرد  از آن هایی بود  آدم دنیا است. 
کالس  ببرد  مرا  هست.  مهه چیز  به  حواسش 
ثبت نامم  استخر   

ً
حتما تابستان ها  موسییق، 

خانواده،  پنج شنبه های  برای  و  کند 
کند. وقیت مادرم از چشم پزشکِی  یزی  برنامه ر
می زد،  حرف  عینکم  مشاره ی  افزایش  و  من 
به  خودش.  توی  می رفت  و  می کرد  سکوت 

کاویاین کیارش 

کوچک چوبنی جای  ک/ در جعبه های  یشه و پیوند و خا وزهای آخر اسفند/ وقیت بنفشه ها را با برگ و ر »در ر
ک/ یشه و پیوند و خا وزهای آخر اسفند/ وقیت بنفشه ها را با برگ و ر می دهند/ در ر

گونه ها  وشد و بر  کوچک چوبنی جای می دهند/ جوی هزار زمزمه ی درد و انتظار/ در سینه می خر در جعبه های 
وشنایی باران/  که خواست/ در ر کجا  کاش آدمی/ وطنش را مهچون بنفشه ها/ می شد با خود ببرد هر  وان/ ای  ر
کوچک  ک/ در جعبه های  یشه و پیوند و خا وزهای آخر اسفند/ وقیت بنفشه ها را با برگ و ر ک/ در ر در آفتاب پا

چوبنی جای می دهند...«
تقدمی به فرهاد مهراد

»اواخر اسفند یا مهان اوایل مارچ«
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و  می سپرد  جدید  دکتر  برای  مهکارهایش  از  چندتا 
مهیشه دفترچه ی بیمه ام را خودش متدید می کرد. 

بنفشه  کجا می خواست،  هر  مادرم  که  بود  عید 93 
ودی  گلدان برای سرُسفره، جلوی در ور کاشت. سه تا 
کوچه و متام حیاط پشیت. مهه ی آن ها را هم، باغبان 
که  کرد  کید  کاشت و حداقل دوبار تأ کوچه  پارک سر 
 ،93 اسفند  نداده.  یل  پو هیچ  کود،  و  کاشت  بابت 
منره   1.۵ وز،  ر پنج  و  چهل  عرض  در  چشمم  مشاره ی 
باال رفت و مادرم هر جا که می خواست بنفشه هایش 

کرد.  کاشت و پدر قبول  را 
◾

رگ می شوند و من  یکه ی ُپرنور توی اتاق بز دو تا بار
هوا  دوباره  گر  ا منی فهمم.  را  این موقع  گرمای  اصاًل 
و  حساب  مهه ی   - می شود   

ً
حتما که   - شود  سرد 

نگران  خییل  اینجا  آدم ها  می خوَرد.  به هم  کتاب ها 
یه و  کاشنت در اواخر فور اقل به بنفشه  نیستند، یا ال
اوایل مارچ - مهان اواخر اسفند - خییل فکر منی کنند. 
که پدرم مرا  کوچکی در مشال ایتالیاست  اینجا شهر 
برای حتصیل فرستاد. »امیرحسنی پیرمرداین« با یک 
به   

ً
دقیقا مشاره هایش  جمموع  که  ته استکاین  عینک 

رشته ی  آخر  سال  دانشجوی  می رسد،   13.	۵ عدد 
کامپیوتر است.

چشم های  و  ته استکاین  عینک  که  بود   1۴۰1 عید 
از  و من  درد خورد  به  زندگی  باألخره یک جای  تارم 
هر  پدرم  شدم.  معاف  سربازی  وظیفه ی  خدمت 
به  موندن  »اینجا  بگوید  که  کرد  می توانست  کاری 
مهان  یا   -  1۴۰1 یور  شهر منی خوره.«  چبه  این  درد 
سپتامبر لعنیت - پدر، مهه را از مجله خودش و خودم را 
من،  و  منی خورد  درد  به  ماندن  اینجا  که  کرد  جماب 
رشته ی  دانشجوی سال یک  پیرمرداین،  امیرحسنی 

کامپیوتر در شهری در مشال ایتالیا شدم. دوتا 
پرنور  و  بلندتر  اتاق،  توی  آفتاب  ممتد  خّط 
ته استکاین ام  عینک  دنبال  به  می شوند. 
از  درنیاورده،  را  اشکم  آفتاب  تا  و  می گردم 

رخت خواب فرار می کمن. 
◾

از  عینکم  منره ی  افزایش  خّطی   
ً
یبا تقر وند  ر

کوچکی  بنددار  وع شد. عینک  عید 93 شر
وز  که هر شب مادرم آن را می شست و من هر ر
کرده ام و برای  که دوباره لّکه اش  فکر می کردم 
ماجرا  این  است.  تار  هم  هنوز  کمی  مهنی، 
کشید. یعین هر پنج یا   هفت سال طول 

ً
یبا تقر

شش ماه یک دفعه، می رفتمی چشم پزشکی و 
تقویت  کمی  را  کوچکم  بنددار  عینک 
می کردند،  تقویت  می  می گو اینکه  می کردند. 
شدن  کلفت تر  به ازای  مادرم  و  پدر  چون 
شیشه ی عینکم مهربان تر می شدند و شاید 
می فهمیدند.  را  مهدیگر  حرف  بیشتر  کمی 
بود؛   93 اسفند  مهان  وقت ها،  این  از  یکی 
که  کجا  و مادرم هر  بود  یازده سامل  یعین وقیت 

کاشت. دلش می خواست، بنفشه 
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»صفحه ی نیازمندی ها«

بدی  دل شوره ی  بود  شده  بیدار  که  صبح  از 
که مطمنئ شود  گرفته بود  داشت. مدام متاس 
شوهرش به حمل کارش رسیده؟ صبحانه اش را 
داشته  درد  معده  که  جنویده  تند  خورده؟ 
گرفته بود و  باشد؟ سه بار هم با مادرش متاس 
بود قرص های قلبش هنوز متام  مطمنئ شده 
آزارش  هم  مفصلش  وماتیسم   ر و  نشده 

منی دهد.
هبانه ی  به  که  می گفت  ناسزا  را  خواهرش 
را  تلفنش  دانشکده،  یب سر و ته  کالس های 
 
ً
»حتما می کرد  فکر  خود  با  و  منی دهد  جواب 
دخترک  است.  مهنی  برای  دل شوره ام 
یب مالحظه ذره ای نگراین و عاطفه ی خواهرانه 
که  سرش منی شود. یک پیام خشک و خایل 
کالسم،  سر  بگوید  مثال  بدهد.  توانست  می 
تصادف  نکند  فرمامن…  پشت  ندارم،  وقت 

کرده باشد؟!«
و  شد  بلند  جا  از  عجییب  معده ی  سوزش  با 
گرفت و وقیت خیالش  دوباره مشاره ی مادرش را 
وی  خودر یب  وز  امر خواهرش  که  شد  راحت 
ون رفته، نفسش را حمکم  شخیص از خانه بیر

کرد. ون داد و خودش را توی محام پرت  بیر
نشست  در  که  می کرد  فکر  مدام  دوش  یر  ز
به  که  حلین  با   

ً
حتما ساختمان،  اهایل  بعدی 

وصدای  کیس برخنورد، عنوان خواهد کرد که سر

از نیمه شب آغاز  که  ن و شوهری  دعواهای ز
و  است  مهسایه ها  آسایش  خمل  می شود، 
گر منی توانند با هم بسازند،  مهسایه های حمترم ا
ودتر ازهم جدا شوند یا دست کم  هبتر است یا ز
یاد بکشند  کنند و سر یکدیگر فر ساعایت دعوا 
قصد  کیس  که  بزنند  رکیک  حرف های  و 
که  وزها  این  ر آن هم  نداشته باشد.  خوابیدن 
و  می رفت  ختتخواب  به  مهیشه  از  خسته تر 
پام  پس از ساعت ها تالش و با توسل به کلوناز
سنگنی  پلک هایش  تا  و  می برد  خوابش 
مهسایه ی  ن  ز یاد  فر صدای  با  می شدند، 
باالیی که »تو لیاقت منو نداری، لیاقتت مهون 
تا  و  ید  می پر خواب  از  فالن فالن شده ی...« 

صبح درگیر خیاالت می شد.
ون آمد، حوله پیچ به آشپزخانه  که بیر از محام 
کرد.  پر  لبالب  را  قهوه اش  لیوان  و  جست 
را  خواهرش  پیام های  و  برداشت  را  گویش اش 
گوشه ی لبش نشست. در  که دید، لبخندی 
سالمت  و  صحت  به اندازه ی  هیچ چیز  دنیا 
نداشت،  امهیت  برایش  کوچکش  خانواده ی 
پیش پا  نه چندان  مایل  مشکالت  حیت 

 برایشان پیش آمده بود.
ً
که اخیرا افتاده ای 

که منی توانست پیش بیین   معمواًل از هرچیزی 
به  سابقش  رئیس  اینکه  داشت.  هراس  کند 
ز و رکود بازار، عذرش را از  هبانه ی نوسانات ار

کاویاین هانیه 
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محل و نقل  شرکت  وش  فر کارشنایس  مست 
و  گهاین  نا کاماًل  آن هم  خبواهد،  بنی امللیل اش 

نه، برایش غیرقابل هضم بود. ناعادال
که  را  شرکت  منیش  می توانست  رئیس  مثاًل 
پِس  از  و  منی زد  انگشت  موقع  سر  هیچ وقت 
یک فکس ساده هم به خویب برمنی آمد اخراج 
کارشناس جدیدی را که  کند، یا آقای دبیری، 
کشیدن  کارش را برای  یک ربع به یک ربع میز 
یان هم برخورد  سیگار ترک می کرد و با مشتر
بدی داشت. یا دست کم برادر فاسد خودش را 
کثر  ا از سود  که با مهه زد و بند داشت و نیمی 
هم  مایل  واحد  و  می کشید  باال  را  معامالت 
کردنش را نداشت.  گزارش  جرأت حرف زدن یا 
که مهه جا  کیس مثل رئیس  یل مگر می شود  و
شنود   و  بنی  دور هبداشیت،  ویس های  سر جز 
در  سر  نفهمد؟   و  نداند  را  قضایا  این  داشت 

منی آورد!
گهی های  آ و  می نوشید  را  قهوه اش  داشت 
استخدام را پاینی و باال می کرد و هی ناامیدتر 
پس اندازشان  می دانست  تاجایی که  می شد. 
هم  آینده  شش ماه  تا  گر  ا که  بود  به  اندازه ای 
سخیت  به  منی کرد،  پیدا  را  قه اش  موردعال کار 
هیچ کدامشان  یت که  درصور فقط  اما  نیفتند، 
دعوت  جشین  هیچ  به  منی شدند،  یض  مر
و  خانه  برای  ید  خر در  کمی  و  منی شدند 
صرفه جویی   و  مالحظه  شخیص،  یدهای  خر
یف حقوق ماهیانه ی مهسرش  می کردند. از طر
گر  قوت قلب خویب بود. دست کم می دانست ا

کایف هم نباشد، از هیچ چی خییل هبتر است.
کرد باز خوب است  کشید و فکر  نفس عمییق 
زندی ندارند. از جا بلند  که هنوز دو نفرند و فر

شد، با قدم هایی سنگنی به مست اتاق خواب و 
کرد.  کمد دیواری اش رفت و لباسش را عوض 
ون زد. کرد و از خانه بیر گاز را هم خاموش  یر  ز
که با شوهرش میانه ی  با خودش فکر می کرد 
خویب دارد. او را خوب می شناسد و چیزهای 
دارد.  دوست  او  درباره ی  که  هست  یادی  ز
مثاًل او مهربان، دست و دل باز، مسئولیت پذیر 
و  یسک  ر اهل  به شدت  اما  بود،  نترس  و 
وقیت  او  می رسید.  به نظر  پرمدعا  هم  گاهی 
بود  دیده  مشترک  زندگی  پنج سال  از  بعد 
تالش هایش برای تغییر دادن مهسرش جواب 
که منی تواند  کرده بود چیزی را  منی دهند، سعی 

تغییر بدهد بپذیرد.
که دختر صبوری است و  به این فکر می کرد 
معمواًل می تواند با خییل چیزها بسازد. به جز 
قرار  پیش بیین نشده  شرایط  در  که  مواقعی 
می افتاد،  به خطر  کیس  سالمت  یا  می گرفت 
مثاًل  بیاید.  بر مهه چیز  پس  از  می توانست 
به خاطر داشت سه سال پیش چطور به خویب 
کرده و پشت  یت  حبران مایل مهسرش را مدیر
یل سه ماه پیش وقیت برای  گذاشته بود، و سر 
کرده بودند  سر زدن به عمویش به ییالق سفر 
و نوه ی عمویش داشت با یک آبنبات لیمویی 
ارتباط  راحت تر  به خاطر  خودش  که  ساده 
بود،  گذاشته  دهانش  در  چبه  با  برقرارکردن 
خفه می شد، به شدت بدحال شده بود و خدا 
که جای مادر آن چبه نیست،  کرده بود  را شکر 
کرده   چبه را به حال خود رها 

ً
بود قطعا گر چون ا

که  و آن قدر جیغ می کشید و خودش را می زد 
ود. بارها پس از آن اتفاق خودش را  از حال بر
آبنبات لیمویی دادن به  که  بود  کرده  زنش  سر
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درسیت  کار  به هیچ وجه  دوساله،  کودک  یک 
نبوده است.

یل  که چبه ها را دوست دارد، و کرد  به این فکر 
هیچ وقت نتوانسته ارتباط دخلواهش را با آن ها 
که نوزاد دخترخاله اش   کند. به یاد آورد  برقرار 
را در آغوش نگرفته بود چون می ترسید دست 
گردن ضعیفش آسییب  کند یا به  و پایش را له 
که  ین دعوایی  که آخر کرد  برساند. به این فکر 
پیش،  سه ماه  مهان  داشته،  مهسرش  با 
نتوانسته  بوده، وقیت  خانه ی ییالیق عمویش 
بودند سر داشنت یک سگ به تفاهم برسند. 
آپارمتان  فضای  و  حمیط  که  بود  معتقد  چون 
اذیت  بیچاره  حیوان  نیست،  سگ  مناسب 
و  سر  از  هم  مهسایه ها  مهه ی  و  می شود 
یل مهسرش مدام  کی می شوند، و صدایش شا

کته...« می گفت: »خونه خییل سا
ارشد  زند  فر مهسرش  که  شد  رد  سرش  از 
نزدیک  چهل  به  دارد  سنش  است،  خانواده 
کوچکش، دومنی چبه اش را  می شود و خواهر 
باردار است. به یاد آورد پدرش مهیشه دوست 
یل عمرش به دنیا مناند و  داشت نوه دار شود، و
بود. به این فکر  برده  را  او  ود  ز سرطان، خییل 
کوچکش بعد از ده سال نذر و  که خاله  ی  کرد 
یل  و بود،  شده  چبه دار  درمان،  و  دوا  و  نیاز 
یاد پوشک و شیرخشک و دکتر  ینه های ز هز
بود  نگذاشته  غیره،  و  چبه  لباس  و  اطفال 
کنند و از چبه دار شدن  خاله و شوهرش وقت 

لذت ببرند.
تصممی  است.  بیکار  که  آمد  یادش  دوباره 
یاد  ز می گردد،  کار  دنبال  که  این بار  گرفت 
که  گهی هایی  آ از  یکی  نگیرد،  سخت 

و  کند  انتخاب  را  می آیند  خوب  به نظرش 
کرد اصاًل مهم  ود. فکر   برای مصاحبه بر

ً
حتما

شش سال  رگاین،  باز لیسانس  که  نیست 
کار و بیمه دارد  و زبان انگلییس را به  سابقه ی 
عار  که  کار  می زند.  حرف  فاریس  خویب 

نیست.
درمانگاه سر  از  کی  بود  نفهمیده  خودش هم 

درآورده بود.
: »ببخشید، آزمایش بتا داشمت.«

».
ً
- »قبضتون لطفا

کیفش و از بنی صفحات  دستش را برد داخل 
وز،  دیر وزنامه های  ر نیازمندی   چماله شده ی 

کشید. ون  کوچکی را بیر کاغذ 
: »بفرماینی.«

- »نکیسا پارسا؟«
: »بله.«

یزم... مبارکه. مثبته.« - »بفرماینی عز
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»حاج آقا نیایش و ملکه الیزابت دوم«

ون و رفمت تا  دخترها را برداشمت و از خانه زدم بیر
خانه ی  به  و  گرفمت  دربست  اصیل،  خیابان 
باورش  هیچ کس  بود.  غلغله  آجنا  رفمت.  پدرم 
»حاج آقا  مثل  کیس  وز  ر یک  که  منی شد 
می تواند  زندگی،  قرن ها  از  بعد  هم  نیایش« 
رائیل داشته باشد و سراجنام،  و سری با عز سر
او  به  را  جانش  یک طرفه،  دادوستد  یک  در 
 این جان فشاین از سوی 

ً
خبشیده باشد. واقعا

پدرم، امری غیرقابل باور بود. آن قدر که مادرم 
به مرگ  او  باور منی کرد  را دید  وقیت جنازه اش 
توطئه ای  و تصور می کرد  باشد  مرده  طبیعی 

کار است.  در 
که وقیت پدرم وارد خانه  موضوع از این قرار بود 
ود تا لباسش را عوض  می شود و به اتاق می ر
تسلمی  ین  جان آفر به  جان  مهان جا  کند، 
می زند،  صدا  شام  برای  را  او  مادرم  می کند. 
اتاقش  به  منی شنود  وی  از  صدایی  چون  اما 
او  می شود.  و  وبه ر ر او  جنازه ی  با  که  می آید 
می دامن  می زند.  زنگ  پلیس  به  بالفاصله 
این کار او خییل طبیعی نیست. یعین منظورم 
اول  بود  دیگری  ن  ز هر   

ً
قطعا که  است  این 

و  بشوند  تا مهسایه ها مجع  داد می کرد  و  جیغ 
پشت  از  کیس  می شد  مطمنئ  وقیت  هم  بعد 
غش  مصنوعی  شکیل  به  دارد،  را  هوایش 
وی دست پشت سری اش،  می کرد و می افتاد ر

اوضاع  به  بودن  مسلط  در  که  مادرم  اما 
هم  این بار  درمی آورده،  را  شورش  مهیشه 
گویش را برمی دارد و به پلیس زنگ  بالفاصله 

می زند.
من  پدر  که  می خورد  آب  آجنا  از  موضوع 
و  کرده  زندگی  و  مانده  زنده  که  نسل هاست 
می،  می شو حمسوب  چبه هایش  که  ما  االن 
هستمی.  اولش  ن  ز ندیده های  هم سن  واقع  در
از  قبل  ن  ز پدر من سه  بله، مهنی طور است. 
در  بلکه  مهزمان،  نه  البته  داشت  مادرم 
که  اولش  ن  ز مثاًل  متفاوت.  زماین  بازه های 
و  گرفت  دیگری  ن  ز رفت  مرد،  و  شد  پیر 
مهنی طور قرن به قرن این موضوع جلو رفت تا 
در هنایت بعد از فوت مهسر سومش، با مادر 
هم سن  ما  حال،  و  بود  کرده  ازدواج  من 
ندیده های مهسر اول، نتیجه های مهسر دوم و 

نوه های مهسر سومش بودمی. 
با آمدن پلیس به خانه، مادرم راجع به قتل)!( 
اتاق  داخل  باز  پنجره ی  به  و  می گوید  پدرم 
وارد شده  آجنا  از  کیس  گویا  که  اشاره می کند 
از پنجره ی طبقه ی دوازدهم به  است. پلیس 
چطور  که  فکر  این  در   - می کند  نگاه  پاینی 
وج  ود و خر کیس از این فاصله ور ممکن است 
که مادرم به پشت بام اشاره می کند. او  کند - 
که از این پنجره به راحیت می شود به  می گوید 

میی کر نفیسه 
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پشت بام رفت و بالعکس و تا پلیس خبواهد 
این امکان وجود  که چطور  بیاید  به خودش 
دارد، مادرم از مهان پنجره یک سر تا پشت بام 
از  بازگشت  با  هرچند  برمی گردد.  و  ود  می ر
به  و  می کند  نقض  را  خود  حرف  پشت بام 
در  مشکوکی  مورد  هیچ  که  می گوید  پلیس 

پشت بام ندیده است.
پلیس که خیالش از پشت بام راحت می شود، 
ریس  بر حال  در  که  ود  می ر پزشکی  به سراغ 
که فهمیده مادرم  جنازه ی پدر است. پزشک 
با  راحیت ها  این  به  و  است  پیگیر  شدت  به 
منی آید،  کوتاه  قلیب«  »ایست  مجله ی  گفنت 
که جنازه را به آزمایشگاهش  دستور می دهد 
به مادرم بگوید  ریس بیشتر  بر با  تا مثاًل  ببرند 
این طوری  مادرم  شاید  بوده؛  قلیب  ایست 
وز،  ر آن   فردای  کند.  باور  را  حرفش  راحت تر 
را  بر مرگ طبیعی پدرم  برگه ای مبین  پزشک 
پر می کند و به دست پلیس می سپارد و مهنی 
مادرم  به  که  برمی دارد  را  گویش  پلیس  که 
اطالع دهد، او را حی و حاضر در حایل که یک 
می بیند.  خود  جلوی  دارد،  دست  در  برگه 
که می توانستند قاتل  کساین  از متامی  مادرم 
کرده  حاج آقا نیایش باشند، یک لیست هتیه 
کند،  کم  را  پلیس  زمحت  اینکه  برای  و  بود 
یکی یکی به مهه ی افراد داخل لیست زنگ 
زده و اسامی کساین را که در حوایل آن ساعت، 
بود.  کرده  حذف  لیست  از  را  داشتند  شاهد 
مشاره  مهراه  به  برگه  یک  در  را  بایق مانده 
موبایلشان نوشته و برای پلیس آورده بود تا از 
کنند. پلیس  میان آن ها قاتل مهسرش را پیدا 
برآید،  او  پس  از  منی تواند  می شود  متوجه  که 

تصممی می گیرد این مورد را هم اجنام دهد. چرا 
که می دانستند، از آجنایی که مادرم یک عمر با 
به  نسبت  پس  کرده،  زندگی  نیایش  حاج آ  قا 
گر  ا و  است  با جتربه تر  آهنا  از  هم  او  مرگ 
 این اتفاق 

ً
گرفته، قطعا می گوید قتیل صورت 

سراغ  به  خبت برگشته  مأمور  است.  افتاده 
ندارد  وجود  هنوز  که  ونده ای  پر مظنوننی 
را  لیست  داخل  افراد  یکی یکی  و  ود  می ر
بازجویی می کند، اما از هیچ کدام به نتیجه ای 
ما  خانه ی  به  آخر  دست  اینکه  تا  منی رسد. 
داخل  نفر  ین  آخر که  من  مهسر  از  و  می آید 

لیست بوده، بازجویی می کند.
و قاتلنی پدر نوشته؛  مادر من اسم مهسرم را جز
شغل  اینکه  آن  و  دلیل  یک  به  فقط  آن هم 
بنی های  دور راه اندازی  و  نصب  من  مهسر 
ساختمان  بنی های  دور و  است  مداربسته 
از  بود.  کرده  نصب  او  نیز  را  پدرم  خانه ی 
خراب  بنی  دور حاجی،  فوت  وز  ر آجنایی که 
و  آمده  کیس  چه  نبود  مشخص  و  بود  شده 
را نیز در لیست درج  رفته، مادرم اسم مهسرم 
 این موضوع به عقل جن هم 

ً
کرده بود. واقعا

به  می کند  وع  شر مهسرم  خالصه  منی رسید. 
آخرش  که  سفسطه بایف  و  فلسفه بایف  کیل 
یعین  معشوقه اش  نزد  ساعت  آن  آقا  فهمیدم 
گیسوخامن طبقه پاییین مان بوده است و  مهنی 
وقاحت  با  گیسو  خود  نیز  را  موضوع  این  تازه 
دیگر  که  بود  مهان موقع  می کند.  تأیید  متام 
خانه  از  و  برداشمت  را  دخترها  نیاوردم،  طاقت 
دربست  اصیل،  خیابان  تا  رفمت  و  ون  بیر زدم 
گرفمت و به خانه ی پدرم رفمت. آجنا غلغله بود. 

برای  بیشتر  البته  شدم.  عزاداری  مشغول 
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که مدام دست  خودم و زندگی ازدست رفته ام، 
که سر  وسری ساتن من  مادر جلو می آ مد و ر
معلوم  موهامی  تا  جلو  می کشید  را  می خورد 
مادرم  دیدم  نشده،  شده  متام  جملس  نباشد. 
است.  افتاده  راه  و  کرده  را سر  دوباره چادرش 
که  کیس را دیده  فهمیدم مادرم در مراسم پدر، 
افراد  لیست  در  می توانسته  نیز  او  به نظرش 
گیرد و او را از قلم انداخته و آن هم  مهتم قرار 
پارسا.  آقای  پدر،  سابق  دکتر  جز  نبوده  کیس 
ببخشید، جمبورم این قسمت را تندتند برایتان 
کمن، چون باید پابه پای مادر به سه تا  یف  تعر
که اداره ی پلیس است، بدوم.  تر  خیابان باال
دکتر  و  پدر  ماجرای  که  می  بگو را  این  فقط 
وز پدر به وی  که یک ر پارسا از این قرار است 
ده  که  دکتر  والیت  به  که  می دهد  پیشهناد 
وند و با طرح تعویض  کوچکی در مشال بود بر
کتورهای  ترا متام  نو،  و  کهنه  کتورهای  ترا
کنند.  عوض  را  هم والییت هایش  کهنه ی 
دکتر  به  که  هم  یب خبر  مهه جا  از  زان  کشاور
ثبت نام  یکی یکی  داشتند،  اعتماد  پارسا 
هر  و  دادند  حتویل  را  کتورهایشان  ترا و  کردند 
در  نو  کتور  ترا یافت  در بر  مبین  رسیدی  کدام 
یک   هرچند  کردند؛  یافت  در آینده  ماه  یک 
که  نشد  خبری  و  گذشت  ماجرا  آن  از  سال 
شده  باخبر  تازه  ماجرا  این  از  که  من  نشد. 
بودم، دیگر خیامل از بابت جایگاه پدرم در آن 
امن  جایش  شدم  مطمنئ  و  شد  راحت  دنیا 
امن است. هرچند دکتر پارسا مدیت بعد از این 
قضیه، دچار عذاب وجدان شدیدی شده بود 
اینکه  از  و  و مدام به پدرم بد و بیراه می گفت 
ین  نفر را  او  بود،  شده  وی  یک  حتر سبب 

وی  اینکه  به  امیان  با  مادرم  حال،  می کرد. 
مست  به  خورانده،  پدرم  به  بوطی  نامر قرص 
بود،  که  زمحیت  هر  با  و  ود  می ر پلیس  اداره ی 
قبرستان  به  سپس  می گیرد.  را  نبش قبر  جموز 
که مهنی  ود و تکه پاره های جنازه ی پدرم  می ر
چندساعت پیش دفن شده بود را برمی دارد و 
نگاه  و  می گذارد  ین  قانو پزشکی  میز  وی  ر
را  پدر  پیش  سری  که  پزشکی  به  معناداری 
ود. پزشک  کرده بود می اندازد و می ر یح  تشر
 
ً
جمددا می شود،  اوضاع  وخامت  متوجه  که 
از  نفر  چند  از  این بار  و  می شود  دست به کار 
جان  به  هم  با  تا  می گیرد  کمک  دوستانش 
یح قبیل بیفتند،  تکه پاره های بایق مانده از تشر
کنند.  پیدا  دندان گیری  چیِز  بتوانند  بلکه 
مهکاری  به  که  پزشکاین  از  یکی  ازقضا 
ما  پدر  سابق  دوست  مهنی  می شود،  دعوت 
دکتر  اتفایق  انتخاب  است.  پارسا  دکتر  یعین 
کردن مادرم از توطئه  پارسا مهانا و یقنی پیدا 

علیه مهسرش هم مهان. 
در  برادرش  ین های  رایز با  مادرم  ترتیب  بدین 
و  می کند  شکایت  پل  اینتر پلیس  به  کانادا، 
پلیس نیز تقاضای پیکر یب جان و چندپاره ی 
یر  خنست وز میان  این  در  می کند.  را  پدرم 
و  بود  شده  آش  از  داغ تر  کاسه ی  هم  کانادا 
مدام تقاضای سپردن جنازه به آهنا را می کرد. 
ملکه   یعین  انگلیس،  ملکه ی  هنایت  در 
که او نیز از بازماندگان نسل پدرم  الیزابت دوم 
حمسوب می شد و او را می شناخت، وساطت 
که پیکر یب جان حاج آقا نیایش را به  می کند 
بدین ترتیب  بسپارد.  انگلییس ها  دست 
که  موضوع خمت  به  خیر شد و مادرم رایض شد 
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او  که  امید  این  با  بسپارد؛  ملکه  به  را  جنازه 
 هوای 

ً
به هرحال هم نسل شوهرش است و قطعا

گفته ی  جنازه ا ش را خواهد داشت. هر چند به 
سخنگوی وزارت خارجه ی انگلیس، هیچ مورد 
یعین  قبل،  نتیجه ی  و  نشد  کشف  مشکوکی 

مرگ طبیعی، به قوت خود بایق ماند. 
سال ها از آن ماجرا می گذرد و من بعد از طالق 
پدری ام  خانه  کن  سا است  مدیت  مهسرم،  از 
را  مادرم  ناله های  صدای  گاهی  و  هسمت 
یه  گر حاجی  عکس  دیدن  با  که  می شنوم 
و  بود  توطئه  تو یک  و می گوید:»مرگ  می کند 

کار انگلییس هاست!« کار،  می دامن 
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»ته سیگار«

وز  ر کردم هر  کشیدنو ترک  که سیگار  از وقیت 
کردن، فقط چایی می خورم. البته  به جای دود 
از  ترس  یا  احتمالیش  ر  ضر به خاطر  و  سیگار
شده  خسته  ازش  فقط  نکردم،  ترک  مردن 
هم  دیگه  وقت  چند  تا  احتمااًل  مهنی.  بودم، 
این عادت مداوم تندتند چایی خوردن به یه 

چیز دیگه تبدیل می شه.
وزنامه  کارم توو دفتر ر هدمفو از اینکه دیگه سر 
و  پدر  شهرمون  نرفمت  که  سایل  چند  یا  منی رم 
و ببیمن هیشکی منی دونه، حیت خودم!  مادرم ر
کی این طوری شدم؟ هیچ وقت  راسیت من از 
یل حداقلش این  توو زندگمی آدم شادی نبودم و
زندگیمو  داشمت  دیگه  خیلیای  مث  که  بود 

می کردم.
وهای  ز رگ شدن، به هیچ کدوم از آر ود بز جز ز
که یو دست از  چبگمی نرسیدم! پس چی شد 

ادامه دادن برداشمت؟
شکست  آدمای  شبیه  من  اال زندگی  وضعیت 
که تا حاال شکست  عشیق خورده س، اما من 
کیس  که از  عشیق خنوردم! اصاًل تا حاال شده 

خوشم بیاد؟ اومن منی دومن!
دیگه چیزی به متوم شدن پوالم و خایل شدن 
یق هم واسه برگشنت به  متام حسابام منونده. شو
درآمد  باید  کجا  از  پس  ندارم.  قبلمی  کار  سر 

داشته باشم؟ اومن مهم نیست! 

بودم،  خونه  توو  که  پیایپ  وز  ر چند  از  بعد 
شاید  بزمن  قدمی  یه  ون  بیر برم  گرفمت  تصممی 
که قباًل هم  حال و هوام عوض بشه، هر چند 
از خویش  یل نشونه ای  بودم، و کرده  و  کار این  
اون  رفمت  بودم.  نکرده  پیدا  خودم  توو 
که دوران دانشجویی پاتوق من و  پارک جنگیل 
اصاًل  بود.  پلوغ  شلوغ  حسایب  بود.  دوستام 
کیل خانواده واسه  که مجعه ست و  حواسم نبود 
شیش  اعصاب خوردیای  و  خستگی  از  فرار 

گذشته شون میان اوجنا. وز  ر
گذشته  ناهار  وقت  از  ساعیت  چند  اینکه  با 
پیچیده  مهه جا  کباب  دود  و  بو  بازم  اما  بود، 
بود. چبه ها دنبال مهدیگه می دویدن. بعضیا 
هم والیبال یا بدمینتون بازی می کردن. اونایی 
چبه ها  با  و  بودن  خورده  و  ر کبابشون  که  هم 
یف  بودن. هر طر گرم صحبت  بازی منی کردن، 
تهنا  خودم  مث  هیچ کسو  می کردم  نگاه  که 

منی دیدم.
کردن آدما چیز  یح  مگه خوشحال بودن و تفر
خوب و شادی خبیش نیست؟  پس چرا من با 
بد  حامل  بیشتر  صحنه ها  این طور  دیدن 
خودم  که  بود  این  به خاطر  شاید  می شد؟ 

کمن. و جتربه  منی تونسمت این جوری شادی ر
که داشمت  توو مسیر برگشت به خونه مهنی طور 
که دیده بودم فکر  به شادیای منزجرکننده ای 

کیاین علیرضا 



769/

می کردم، رفمت توو یه مغازه و تا به خودم اومدم 
سیگار  کت  پا یه  قدمی،  عادت  طبق  دیدم 
و  کف دستمه. اما مگه من سیگار فیلترقرمز 
واسه  دلییل  چه  پس  بودم؟  نذاشته  کنار 

کشیدن دوباره دارم؟ سیگار 

مرده ی  یه  مث  ساعت  چند  اینکه  وجود  با 
متحرک توو خیابونا پرسه زده بودم، آخرشب 
با  منی خواست  دمل  خونه،  رسیدم  که  وقیت 
و از پله ها باال  آسانسور برم باال. هر پنج  طبقه ر
کلمه ای  کردم، اولنی  که باز  و  رفمت. در خونه ر
وک« بود. حس  و  حال  که به ذهمن رسید »متر
که سال ها  خونه و وسایلش جوری بود انگار 
کیس اوجنا زندگی نکرده. شایدم حس درسیت 
اون  توو  من  بودن  زنده   

ً
صرفا وی  ر چون  بود، 

گذاشت. خونه، منی شد اسم زندگی 
با اینکه از صبح چیزی خنورده بودم بازم اشهتا 
که  کردم  وشن  ر و  ر کتری  یر  ز رفمت  نداشمت. 
توو  خبورم.  چایی  یه  معمول  عادت  طبق 
کتری  که منتظر جوش اومدن آب  فاصله ای 
نگاه  ونو  بیر باز  پنجره ی  از  داشمت  و  بودم 
یکی  و  کردم  باز  و  سیگار کت  پا می کردم، 

کردم. وشن  ر
مشامم  به  شهر  هوای  از  مردگی  و  نا  بوی 
مث  زندگیشون  که  مردم  بقیه ی  می رسید. 
من نیست و باألخره یه سری دل خویش هرچند 
چرا  پس  ن،  دار خودشون  واسه  کوچیک 
فقط  شایدم  نیست؟  خوشایند  شهر  نفسای 
هنوزم  احتمااًل  می کمن.  حس  این جوری  من 
پنجره ی  کردن  باز  از  بعد  که  هسنت  کسایی 
یه  و  می کشن  عمیق  نفس  یه  خونه شون 

گوشه ی لبشون ظاهر می شه.  لبخند ملیح 
که به انگشمت رسید و سوخمت،  آتیش سیگار 
که می خواسمت سیگار بکشم؛  تازه یادم افتاد 
این بار  نزدم.  هبش  هم  پک  یه  حیت  یل  و
یرسیگاری  ز توو  و  سیگار گذشته،  برخالف 
پرتش  پنجره  از  نفرت  با  و  نکردم  خاموش 
کردم پاینی. با دیدن سقوطش به فکرم رسید 
این  جای  به  گه  ا لذت خبش تره  چقدر  که 
ته سیگار، یه آدم از ساختمون پرت شه پاینی! 
توو  کس دیگه ای هم  به جز خودم،  اما مگه 

خونه بود؟!
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»قرار«

زنگ موبایلش را با چشماین نیمه باز خاموش 
می افتد  ساعت  به  که  نگاهش  می کند. 
فوری بلند می شود. بار دیگر ساعت را چک 
می کند. این بار برای اینکه بداند قرارش را از 
دو  و  شده  نمی  و  هشت  نه.   یا  داده  دست 
گاه  ساعت و نمی بیشتر تا قرارش منانده. ناخودآ
کند  وشن  گویش را ر که اینترنت  دست می برد 
را  آمده  اآلن  تا  شب  یازده  از  که  پیام هایی  و 
که  بود  داده  قول  خودش  به  نه.  اما  خبواند؛ 
گویش  وز تا بعد از قرار، دست به اینترنت و  امر
به  و  می برد  موهایش  توی  را  دستش  نزند. 
اول  که  می کند  فکر  می شود.  خیره  گوشه ای 
باید چه کار کند؟ بلند شود و دست و صورتش 

را بشوید و بعد دوش بگیرد؟ 

و  بود  مانده  عقب  برنامه اش  از  نمی ساعت 
از  می شد.  یب خیال  را  دوش گرفنت  باید  انگار 
نیاز  و  بود  خنوابیده  درست  هم  را  شب  یف  طر
مهیشه  داشت  عادت  شود.  سرحال  داشت 
بیدار  دو، سِه ظهر  و  پنِج صبح خبوابد  چهار، 
به  فکری  هم  شش  نمی،  و  پنج  تا  سه  شود. 
از ته مانده های  را هم  حال ناهار بکند. شام 
تهنا  هم  یب کاری  ساعات  بایق  خبورد.  ناهار 
که داشت رسیدن به اینستا و پیام های  کاری 
مل  کاناپه  گوشه ی  بود.  تلگرامش  و  واتساپ 

و  می کرد  چک  را  پیام ها  و  پست  و  می داد 
طوری  را  وزش  ر باألخره  و  می دید  فیلم 

می گذراند.
ق داشت. دوستش به مسافرت  وز فر  اما امر
که »پویاجان! سه شنبه  رفته بود و سپرده بود 
از  یاضیمو  ر وه ی  جز این  و  بر ین  می تو گه  ا

رفیقم بگیر!« 
گه  ا »ببنی  بود.  نکرده  اصرار  هم  خییل  البته 
ین بگو تا بگم عکس بگیره واسم  دیدی منی تو
ازش  می رم  خودم  برگشمت  اصن  یا  بفرسته، 

می گیرم«
دیگه  عکس  واسه ت.  می گیرم  بابا،  »نه   -

ین«  ین خبو چیه؟ چشات درد می گیره منی تو
سخت  هم  خییل  می دانست  خوب  البته 
و  می گذاری  میز  وی  ر را  تاپت  لپ  نیست. 
امتحان  ین  آخر تا  خودش  مهنی.  می خواین، 
کرده بود، اما حاال به هر  کار را  دانشگاه مهنی 
از  ندهد.  دست  از  را  قرار  می خواست  دلییل 
کار یب کار شده بود، مدت ها بود  که از  وزی  ر
ون نزده بود.  کاری از خانه بیر برای اجنام  دادن 
خانه اش  به  که  بودند  دوست هایش  مهیشه 
سر می زدند. و تازه آن چنان هم رفیق باز نبود. 
 دیوار به دیوار خانه اش 

ً
سوپرمارکت هم دقیقا

بود و از شانس خوب یا بدش، مهیشه مهه چیز 
پول  می ماند؟  کاری  چه  دیگر  داشت. 

گنجی حسن 
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تا  بزند  زنگ  پدرش  به  بود  کایف  درآوردن؟ 
و  زش  ور اهل  چه؟  دیگر  کند.  پر  را  حسابش 
حیت  نبود.  هم  سرگرمی ها  این طور  و  هنر 
هم  چیزی  منی کرد.  هم  فکر  باید  که  آن چنان 
دلبسته ی  نه  کند.  فکر  آن  به  که  نداشت 
وز در  ر و  تا شب  بود  دختر معصوم و مهرباین 
بود.  فکرش  به  کیس  حیت  نه  باشد،  خیالش 
از  بعد  می دانستند  که  مهنی  مادرش  و  پدر 
برایشان  کند،  کار پیدا  تا  برنگشته  دانشگاه 
بایش  دور  سال  چند  کیس  از  وقیت  بود.  کایف 
بداین  زندگی اش  از  کلیت  یک  که  مهنی 
کایف ست. کلییت منطیق که تصویری از گذران 
»پویا  کند:  اجیاد  ذهنت  در  را  زندگی  یک 
با  پنج سال  بعد  کند.« مهنی.  کار  که  مانده 
اسم پویا تهنا مهنی مجله در ذهنشان تداعی 
که  بود  رفته  یادشان  دیگر  بس.  و  می شد 
کند یا  کار رفنت تصادف  می تواند در حنی سر 
کم کم  یض شود یا دلتنگ یا هرچیز دیگر.  مر
که در  زندشان به موجودی تبدیل شده بود  فر
، با آهنا 

ً
شهری دور قرار دارد و تهنا و تهنا رمسا

وز بعد از  که حیت چند ر نسبیت دارد. و این بود 
یک زنگ زدند، تهنا  که برای تبر سال حتویل 
که قصد سر زدن دارد یا نه؟ یب هیچ  پرسیدند 
ببیمن  »تا  گفت:  هم  پویا  خواهیش.  و  اصرار 
دو  هر  و  نشد  چیزی  هم  بعد  و  می شه«  چی 

کردند. طرف فراموش 
تا  بگیرد  یع  سر هم  را  دوشش  گرفت  تصممی 
از  فوری  شود.  برطرف  چهره اش  خستگی 
چندم  بار  برای  و  شد  بلند  ختت  وی  ر

کرد.  ور  برنامه هایش را مر
لباس،  سیگار،  صبحانه،  دوش،  ک،  مسوا

دوباره سیگار و بعد هم حرکت. 
چرا  که  کرد  زنش  سر را  خودش  محام  وقت 
افتاد  یادش  گرفته.  جدی  را  قرارش  این قدر 
کاش  ای  که  می کرد  و  ز آر دانشگاه  زمان  که 
یس  ساعت،  چهار  و  بیست  جای  به  وز  ر
و  حتصیل  هم  و  می کرد  کار  هم  بود.  ساعت 
کالس و چند قرار در هفته  مهیشه هم به چند 
دوش  وز  ر چند  که  می آمد  پیش  منی رسید. 
را جواب  وز حداقل چند متاسش  ر هر  نگیرد. 
که  منی داد و چبه ها مهیشه مهتمش می کردند 
تامی های  حیت  می گیرد.  را  خودش  پویا 
آن  و  این  به  هم  را  کالس  دو  بنی  استراحت 
وژه می گرفت و چون  مجه و پر درس می داد. تر
به پولش نیاز نداشت خییل ها را رفاقیت اجنام 
که بیشتر از چهار ساعت  وزهایی بود  می داد. ر
از  و  دانشگاه  از  بعد  و  حاال  اما  منی خوابید. 
کار یب کار شدن، صبح تا شبش در یب کاری و 
که  بود  این  مهه  از  بدتر  و  بود  مطلق  انفعال 
یک  بود.  متنفر  فعیل اش  زندگی  از  خودش 
که برای یک قرار یب امهیت  حلظه باورش نشد 
کنار،  به  برنامه  باشد.  خیته  ر برنامه  این قدر 
یک  دادن  اجنام  برای  شوق  و  ذوق  این قدر  
مدت ها  از  بعد  که  می کرد  حس  حیت  کار؟! 

زنده شده.
در  خورد.  جدیت  با  و  کامل  را  صبحانه اش 
گویش افتاد و  حنی خوردن چشمش یک آن به 
نمی  و  نه  کند.  نگاه  را  ساعت  که  آمد  یادش 
که هنوز وقت دارد.  بود و خیالش راحت شد 
کند و  وشن  که اینترنت را ر یک آن دست برد 
بود  داده  که  یل  قو اما  خبواند.  را  پیام هایش 

وز اینترنت یب اینترنت! یادش آمد: امر
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شوقش  و  ذوق  نصف  که  می دانست  خوب 
به خاطر مهنی قول است. اینکه جمبور نیست 
گذران وقتش صد بار از یک پست  به خاطر 
وفایل  گرام رد شود. متنفر بود از اینکه پر اینستا
باید  وقت  خب،  اما  کند،  چک  را  آن  و  این 
که  گر جمبور می شد  یک جوری بگذرد. تازه ا
خبواند،  دیگر  یک بار  را  قدمیی اش  چت های 

اوضاعش وخمی تر هم می شد. 
وز  ر نبود؛  تکنولوژی  و  موبایل  وز  ر وز  امر اما 

حرکت و زندگی مفید بود. 
که به  سیگارش را در تراس کشید و با هر پکی 
سیگار می زد فکرهای جدیدی برای آینده به 
وع  مجه را شر کار تر سرش می زد. اینکه دوباره 
که  هرکاری  و  ارشد خبواند  کنکور  برای  کند. 
را  دادنش  اجنام  دماغ  و  دل  دانشگاه  از  بعد 

کند.  وع  نداشت، دوباره شر
وه های دریس اش را دوباره  که جز کرد  حیت فکر 
خبواند تا بتواند کالس خصویص بگذارد. برای 
که می خواست  وع هم به دوست دوستش  شر
این جور  بدهد.  پیشهناد  بگیرد  او  از  را  وه  جز
وقت ها ذهن آدم منبع ایده می شود و هر حلظه 

انگیزه اش برای زندگی بیشتر. 
کند.  عوض  را  لباس هایش  تا  رفت  اتاق  به 
اتو  را  وکش  چر پیراهن  که  داشت  را  وقتش 
که با حمصل  کند. به هر حال احتمال داشت 
ین  هبتر باید  و  باشد  داشته  قرار  آینده اش 
کرد و پوشید. رفت  لباس ها را می پوشید. اتو 
پنج  و  چهل  بکشد.  را  سیگار  بعدی  نخ  که 

دقیقه وقت داشت. 
ربع  که  بود  کرده  موظف  را  خودش  یب دلیل 
ساعت قبل از قرار در پارک باشد. سیگارش 

ود. یک آن  که بر کیفش را برداشت  کشید و  را 
که  افتاد  یادش  تازه  خورد.  زنگ  موبایلش 

گذاشته بود. دوستش بود. گویش را جا 
:  »الو... جامن حسنی؟ دارم می رم نترس!«

بری،  منی خواد  بگم  زدم  زنگ  داداش  »نه   -
گرم. خودم دیشب برگشمت خونه.« دمت 

وی شانه اش آویزان شد.  کیفش یب اختیار از ر
گفت: »می رم خودم بابا، خسته ای تو«

رفمت  خودم  صبح  گرم.  دمت  داداش  »نه   _
که  گرفتمش. دیشمب بت پیام دادم تو واتساپ 
گفمت  نکردی،  سنی  خب  یل  و بری.  منی خواد 
دمت  بازم  بزمن.  زنگ  بت  دیگه  رفتنت  قبل 

کاری نداری فعاًل؟« گرم. 
: »نه«

- »َپ فعال خدافظ«
کاناپه  وی  و ر و رفت  کرد  رها  را جایی  کیفش 
یون،  تلوز کرد.  برانداز  را  خانه  متام  شد.  ولو 
کف  که  گویش،  ساعت، چراغ ها، لپ تاپ و 
وشن  ر صفحه اش  هنوز  و  بود  مانده  دستش 
کار  وزش چه  که برای ناهار امر کرد  بود. فکر 
به  کرد.  فکر  وزش  ر هر برنامه ی  به  کند. 
ق  فر چه  که  کرد  فکر  یب برنامگی هایش. 
گرم شود. دست  با چه چیزی  می کند سرش 

کرد. وشن  برد و اینترنت موبایلش را ر
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بودمی.  ناراحت  بودمی  کرده  که  قتیل  از  مهه 
و  من  و  بود  ناراحت  خودش  قتل  از  هرکی 
سر  حال  این  با  مهدیگه.  قتل  از  عباس 
کنار هم نشسته بودمی. فرهنگ  سفره ی شام 
ید، بعد  و خبور گفت: »مشا اول باید شامتون ر
که  که خوردید به قتیل برسید  وی شامی  از ر
کس می گفت. واسه  هنوز نرسیده«. فرهنگ 
و  ر منکدون  من  و  خوردمی  شام  فقط  ما  مهنی 
کوبیدم جلوش. از رگش معلوم بود پر خونه و 
اشتباهی  که  گلوهایی  می شد  انگشتاش  از 
مامان  پاشید.  داد.  تشخیص  و  ر بود  گرفته 
بشوره«.  و  ر خودش  بشقاب  کی  »هر  گفت: 
و جلوی  کرد و جاش ر و خاموش  بعد چراغا ر
حاجی  سر  به  خوابید.  و  انداخت  یون  تلویز
باب اسفنجی  یاد  می کردی  نگاه  که 
به  می ماله  تنشو  یکی  تار تو  که  می افتادی 
اون  ه ی 

ّ
کل گفمت  هبش  صدبار  بشقابا. 

گفمت:  ین.  نذار دیوار  وی  ر و  ر ز  خدابیامر
یون  کس نگو دیگه، باال سر تلویز »فرهنگ 
که می گیره،  کانایل  باشه آدم حس می کنه هر 
گفت:  خواهرم  می زنه«.  حرف  داره  آقاجون 
کردی  کاری  خوب  یل  و گفمت.  من  و  ر »اینا 
این دفعه ننوشیت آجبی«. عباس بود یا مرتیض 
یا  بود  مرتیض  شسمت«.  »مهه شو  گفت:  که 
ین اشتباهی ما  گفت: »رهام باز نز که  عباس 

گفتمی بعد از اینکه آجبی  و بکیش!« شب خبیر  ر
و  ر حاجی  پلکای  ته گرد  ن  سوز با  کوچیکه 

و درآوردم. بست و من ته این مجله جلش ر
از  ایمن  خب  اومده«.  صبح  یل قوقو  »قوقو
اینو  »کی  سه شنبه هاشه.  یای  مسخره باز
بد  اینقدر  اینو  کی  خداییش  نه  کشته؟ 
گفت: »من«.  لوِس عنینه! مامان  کشته؟« 
گه دلت منیاد چبه تو درست و  گفمت: »مادر من ا
یه  که...  نکردمی  گناه  که  ما  بکیش،  درمون 
»من  گفت:  مامان  دیگه«.  خرجشه  چاقو 
گه  ا برادریش  که  تو  نداره.  قّوت  دسمت  دیگه 
برش  دوتا  میومدی  خودت  می سوخت  دلت 
این  مرده شور  می دادی«.  حسایب  و  درست 
»مرتیض  گفت:  فرهنگ  ه! 

َ
ا ببرن؛  و  ر خونه 

مزد  الکی  می،  می شور خودمون  می گه 
گه  »مرتیض  گفت:  مامان  ندمی«.  مرده شور 
کشته بودم با  و  خورد با دهن تو«. من عباس ر
کشته  و  ر مهه مون  پدرم  خواهرم.  دست های 
»اون  گفت:  مادرم  سوراخش.  کاندوم  با  بود 
با  یادی خنور  ز گه  بیخود  نبود،  کاندوم  موقع 
با  چرا  »تو  گفمت:  ز!«  خدابیامر اون  دهن 
می گی؟«  و  ر اینا  مهه ی  داری  من  چشمای 
یل  و االغ!  توئه  داستان  این  »چون  گفت: 
واقعیت داره. واقعیت با قاف های قبِل قاعده 
که با دهن من  و عنِی عنِی خودش، و واِو ربط 

گیالسیان رهام 
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عاشقانه س؟  کیه؟  تو  این  )آقا  تو«.  خون  و 
جمهوله؟ یا مهون دوم شخص مفرد؟( 

و می گی؟« : »کدوم دوم شخص مفرد ر
ین دیگه. « و خو - »مهون یار

یا  ین  می خور »صبحونه  گفت:  مامان 
گناه نداره سر سفره؟!  خون بازی می کننی؟!« 
کردمی. هنوز نفس منی کشید.  و بلند  سر سفره ر
مامان  باز«.  که  منی کشه  نفس  »این  گفتمی: 
کرد و اون ور  و باز  گرفت و بردش. پنجره ر اومد 
گفمت: »برادرا و  پنجره تکونش داد. بلند شدم 
از اینجا به  کشته ها خدااافظ«.  خواهرا مجیِع 
با  می کنه  گه خوری  خواهرام  از  یکی  و  ر بعد 
دهن من! مهه جا سیاس. دست می کشم به 
که البد از بس  که سیاس. به دیواره  یت  صور
شده.  کور  پام...  آی!  شده.  سفت  سیاس 
و ندیدم  صدای مادرم سیاس. پای سیاش ر
که پای خودمم منی بیمن از بس  تو این سیاهی 
این  فهمیدمی  که  بود  این جوری  سیاس. 
کوری چرا نگفیت  که  گفمت: »تو  کوره.  خواهرم 
»من  گفت:  دیگه؟«  یکی  به  بدم  دهنمو 
کردم  فک  که  پره  دهن  از  صورمت  این قدر 
گفت: »دهنتو بده  دهنت چشمه!« فرهنگ 
»تو  گفت:  خواهرم  صورت  از  دهمن  من«.  به 
گفت:  مرتیض  به  فرهنگ  ببند«.  دهنتو 
برم سر  ین  گفمت: »می ذار ببند«. من  »دهنمو 
گفت: »نه«. ممن  کارم یا نه؟!« مامان خندید 
گرفمت و رفمت. مامان موند با  و  رفمت. پاهای تو ر
هر  وس خون  خر که  عضویت  مشت  یه 
بعد  می داد.  تکونشون  پنجره  از  سه شنبه 
فکر  و  می کرد  مجع  یون  تلویز جلوی  از  جاشو 
که  وحشتنا داستان  یه  این ها  مهه ی  می کرد 

و  ر دستش  می دید.  ما  چشم   از  مهه شو  که 
کردم. مهه خوشحال شدمی  گرفمت و از مچ قطع 
ببینمی.  فوتبال  یون  تلویز از  می تونمی  شبا  که 
»دستامو  گفت:  خودش  دهن  با  مامان 
و سر حاجی«. بابا شاخ درآورد. من  ین ر بذار
این  مهه ی  و  بودم  رفته  که  بود  وقت  خییل 
که باور می کردم. و توی آینه می دیدم  چیزها ر
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»پوکه«

که خنوابیده ام.  وز است  خوامب می آید. چند ر
از  شده ام.  بیدار  پنج دقیقه  هر  خوابیده ام، 
وانه ها.  بازگشنت پر از ترس  ترس چه چیزی؟ 
وانه ها  پر از  بعد  از  نه.  می ترسم؟  وانه  پر از 
ید  بردار را  »اسلحه  می گوید:  محید  می ترسم. 
کی قربان او شده ام؟ تهنا زماین  قربان.« من 
کی باشد.  که موقعیت خطرنا قربان می شوم 
که بازگردند یعین در شهر خبری شده  وانه ها  پر
که   است. یعین یک اتفاق بد. نه برای من، 
نامه  برایت  ذهمن  با  می شد  کاش  تو.  برای 
بفرسمت. دراین صورت می توانسمت از شّر افکار 
می کند.  نگاهم  محید  شوم.  رها  وهتم  یب سر
کمن.  خارج  ضامن  از  را  اسلحه  است  منتظر 
پوشیده است.  لنگه به لنگه  را  دمپایی هایش 
خوامب می آید. امشب هم مثل شب های دیگر 
یل خوابت منی گیرد.  است که خوابت می آید، و
صدای  می سوزد.  چشم هامی  نشو.  لوس 
ِسر  را  پوسمت  یکدیگر  وی  ر سبزه ها  سایش 
گر  ا وانه هاست.  پر صدای  شبیه  می کند. 
وانه بیاید، یعین تو در اتفایق؛ ناف اتفاقات.  پر
وانه های مهاجر هتراین  از پر تو در هتراین. حامل 
وانه ببیمن  گر پر به هم می خورد. خوامب می آید. ا
و خوامب ببرد چه معین ای می دهد؟ یعین برامی 
شده ام؟  خسته  فکرت  از  یعین  نیسیت؟  مهم 
خواهی  را  متقابل  احساس  این  هم  تو  یعین 

چه  در  هسمت؟  کجا  می داین  اصاًل  داشت؟ 
کنید مهه  یخ بنداِن جهنمی ای! »قربان عجله 
به مهنی  را خورد؟ مگر خوردن  را خورد.« مهه 
کباب را باید  گوشت  سادگی  است. یک تّکه 
آن قدر جبوی تا بتواین قورتش دهی. در عرض 
البته  منی شود.  خورده  انسان  که  دقیقه  پنج  
شاید نیازی به خوردن نباشد. از دست رفنت 
و قلب هم  پاره شدن قفسه ی سینه  یا  خون 
برای  یک سره  کند؛  یک سره  را  کار  می تواند 
شده  آغاز  کار  تازه  آهنا  برای  انسان ها.  ما 
خوابت  تو  زهرمار!  می؟«  و بر »قربان  است. 
از  تو  منی تریس؟  وانه  پر دیدن  از  تو  منی آید؟ 
وانه ها منی تریس؟ منی تریس  نترسیدن از دیدن پر
ماهی   چند  تو  از  که  باشد  نداشته  خبر  کیس 
ین بار  آخر منی آید  یادم  ندارد؟  خبری  است 
ِکی پوتنی هامی را درآورده ام. حس می کمن پاهامی 
و  جوش  و  قارچ  از  پر  و  چسبیده  پوتنی  به 
کف پاهامی عادی  کپک شده  است. سوزش 
شده است؛ مانند تو. یعین دوری تو. نه اینکه 
ُبعد  می آید.  خوامب  برامی،  بایش  شده  عادی 
مسافت از ذهمن حذف شده؛ عادی شده. هر 
االن  که  در سرم.  در من،  اینجایی؛  انگار  وز  ر

داری صدامی را می شنوی. می شنوی؟
و بیار.« و چراغ قوه ر : »محید بر

مست  میان  ببینن  نور  که،  خطرنا »قربان   -

حممد مرادپور
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ما.«
: »چند نفرن؟«

- »نفر؟«
ومزاده ن؟« : »حاال چندتا حر

کمن چهارتا دیدم.« - »فکر 
بقیه  کمن،  شلیک  یکی شون  به  من  »خب   :

منیان دنباملون؟«
کین، یکی شون بیفته،  - »نه مشا یه شلیک 

ن.« بقیه می ترسن می ر
: »می ترسن؟«

ترس؟ از ما ترس دارند؟ مسخره  است. مهه از 
خودم  از  هم.  خودمان  از  می ترسمی.  هم 
وانه  پر که  چشم هامی  از  وانه.  پر از  می ترسم. 
ببندم.  را  چشم هامی  می خواهم  ببینند. 

می سوزند. 
: »محید پشت سرم بیا. مواظب باش از پشت 

چیزی هبمون محله نکنه.«
- »قربان صداشونو می شنوید؟«
؟« : »صدای سربازاست یا شغاال

- »هر دو.«
نعره ی مرد.  ن می آید؛ صدای  ز صدای جیغ 
نزدیک می شوند. وقیت  که به جیغ  نعره هایی 
از  که مرد در خطر واقعی قرار می گیرد، دست 
جیغ  به  را  صدایش  و  برمی دارد  زدن  نعره 
بار  چند  جیغ ها  میانه ی  در  می کند.  نزدیک 
صداست.  مهان   

ً
دقیقا می کند.  هق هق  هم 

خطر واقعی است.
که شبیه جیغ زنه شـ...« : »این صداها 

زندگی  رشت  که  ما  قربان...  »شغاله   -
شب  یه  دیدمی.  یاد  ز چیزا  این  از  می کردمی، 

و جا می کردمی...« وسا ر داشتمی مرغ و خر

می توانسمت  کاش  محید.  ندارم  را  حوصله ات 
مرجان!  باشم.  مرجان  با  تهنا  و  کمن  حذفت 
چقدر  گذاشمت.  منتظرت  ببخشید  هسیت؟ 
از  خبری  هسیت.  سرم  در  که  است  خوب 
ک  ترسنا هم  یب اتفاق  شهِر  نیست.  وانه  پر
یعین  باشد  نداشته  اتفایق  گر  ا هتران  است. 
به  را  وانه ها  پر ود  ز یا  دیر  یعین  حامله  است. 
تا  کرد. فقط امیدوارم  مست من راهی خواهد 
به دنیا آمدن اتفاق جدیدش، برگردم. برگردم. 
که خانه ای  کیس  است  کجا؟ برگشنت برای  به 
دارد، شهری دارد. شهر من... خانه کجاست؟ 
کجاآباد در حال  که در نا مهنی جا.مهنی حلظه 
شنیدن صدای خورده شدن سربازهامی هسمت.
و با داس زدم... قربان یه  - »یکی از شغاال ر

گوشم...« صدایی پیچید توی 
گر  ا گوشم می پیچد. خفه شو.  تو در  صدای 
بدمن  از  جایی  اولنی  فکر  به  بودم  تو  جای  من 
گذاشت.  که در اختیار شغال ها خواهم  بودم 
ضربه ی  با  نبینه،  بد  وز  ر چشمت  »قربان 
 
ً
گرفت...« حتما داس من منرد. بلند شد پامو 
لنگه به لنگه  دمپایی  ترس،  از  هم  وز  آن ر
می آید.  خوامب  شو.  خفه  بودی.  پوشیده 
یزد.  ببخشید مرجان جان. باد به چشمم می ر
می سوزد چشم هامی. خوامب می آید. چشم هامی 
خفه  محید  گر  ا ثانیه.  چند  فقط  می بندم؛  را 
شود. فقط چند ثانیه چشم هامی را استراحت 

می دهم.
نشونه  ید.  نر جلوتر  رسیدمی.  »قربان   -

ید.« بگیر
چشم هامی سنگنی تر شده. چند سایه ی سیاه 
می چرخند.  سربازها  یشان  پر سایه های  دور 
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تکه ای  و  می پرند  هرازگاهی  سیاه  سایه های 
از سرباز ها را می َکنند.

ید!« - »قربان نشونه بگیر
را  آن ها  از  یکی  باید  خب  محید.  شو  خفه 
کنند. بترسند مثاًل. مرجان  می زدم تا بایق فرار 
درست  شلیکم  تا  کمن  سکوت  باید  هسیت؟ 
باشد. نفسم را حبس می کمن. تو هم نفست را 

کن تا تکان خنورم. حبس 
الشه ی  بزنید  خطا  گر  ا کنید،  »مراقبت   -
ن  خنور شغال ها  گر  ا اون وقت  میا.  ندار شغال 

و، فرمانده می خوره.« مار
: »یک... دو...«

یکی  تار در  را  محله ها  ین  ک تر ترسنا شغال 
تّکه تّکه  فقط  که  شنیده ام  می کند.  جنگل 
می کند، بعد با صبر و حوصله میل می کند. 
چی  مثل  کرده،  یف  تعر پدرم  را  مهه 
را  کشتنشان  جتربه ی  یل  و می شنامسشان. 
برمی آید.  پسشان  از  صابر   

ً
حتما ندارم. 

از  نفسم  ماست.  مافوق  نباشد  هیچ چی 
صدمتر  است.  شده  خشک  هوا  سرمای 
فاصله ی بنی چادر من و صابر را در دو دقیقه 
پوتنی  به  مهیشه  مثل  است.  بیدار  دویدم. 
جمهز. انسان عجییب است. نه می ترسد و نه 
می کند.  نگاه  را  پاهامی  است.  نترس 
گیر  وقت  االن  دیده.  را  دمپایی های مسخره ام 
دادن نیست. امیدوارم فردا برامی اضافه خدمت 
باخبر شدم  از محله ی شغال ها  نزند. مهنی که 
اینجا  تا  با سرعِت چی  دارد. مهنی که  تشوییق 
گفت  سرباز.  چند  جان  جنات  یعین  دویده ام 
با  تا به حال  مطمئمن  بیاورم.  را  چراغ قوه  وم  بر
را  باید خاطره ی پدرم  شغال جننگیده است. 

یف کمن تا بداند با داس هم می شود  برایش تعر
نور  که،  خطرنا »قربان  گفمت:  کشت.  شغال 

ببینن میان مست ما.«
- »چند نفرن؟«

به  شتر  مگر  داده.  دست  از  را  عقلش  ک  پا
که می گوید نفر. نفر؟ کرده  سربازها محله 

ومزاده ن؟« : »حاال چندتا حر
خراب  که  می شود  وزی  ر چند  اعصابش 

است. چشمانش خوِن  خایل شده.
کمن چهارتا دیدم.« - »فکر 

بقیه  کمن،  شلیک  یکی شون  به  من  »خب   :
منیان دنباملون؟«

کین، یکی شون بیفته،  - »نه مشا یه شلیک 
ن.« بقیه می ترسن می ر

: »می ترسن؟«
کامیل از شغال ها در اختیارم  پدرم اطالعات 
به  را  شغال ها  صدای  صابر  است.  گذاشته 
ن تشبیه می کند. انسان عجییب   صدای جیغ ز
است. فقط امیدوارم بتواند مانند پدرم با آهنا 
خاطره ی  یع تر  سر هرچه  باید  کند.  زه  مبار

کمن. یف  جنگ پدرم با شغال را برایش تعر
از این چیزا  که رشت زندگی می کردمی  - »ما 
و  ر وسا  و خر یه شب داشتمی مرغ  یاد دیدمی.  ز
که یه شغال پشت  سر من ظاهر  جا می کردمی، 
کردم،  نگاه  و  اون ور کردم  نگاه  و  این ور شد. 
هیچ چی نبود جز یه داس دسته طالیی، یادگار 
که پدرم با  رگم بود  بز پدرم - در واقع یادگار پدر
چرخیدم  و  برداشمت  و  ر داس   - جنگید  اون 
و  هوا چرخوندم  و  ر دیدم سه تا شدن. دستمو 
و با  ورمو دادم توی دستام و یکی از شغاال ر ز
آخ  صورمت.  وی  ر پاشید  خونش  زدم.  داس 
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قربان  گوشم.  توی  پیچید  صدایی  یه  قربان 
من  داس  ضربه ی  با  نبینه،  بد  وز  ر چشمت 
دستمو  دوباره  گرفت.  پامو  شد  بلند  منرد. 
توی  زدم  دیگه  ضربه ی  یه  و  چرخوندم 
ید. نشونه  صورتش... ِا قربان رسیدمی. جلوتر نر
گر خطا بزنید الشه ی  ید... مراقبت کنید، ا بگیر
ن ما  گر شغال ها خنور میا. اون وقت ا شغال ندار

و، فرمانده می خوره.« ر
کردن؟« : »محید فرار 

و  یزاد! یکی شونو زدید  - »بله قربان. دست مر
بقیه الفرار!«

و بیار.« و هم الشه و هم سربازای زمخی ر : »بر
مرجان! زدمش. صدای شلیک خوامب را پراند. 
دیدی با چه دقیت شلیک کردم؟ باورم منی شود. 
گلوله ی  فرمانده  و  ود  می ر خطا  می کردم  فکر 
در شده، بدون الشه ی شغال را پیرهن عثمان 
چرا  خب  می شود.  خوانده   فاحته ام  و  می کند 
گند  یع تر  فاحته ام خوانده نشود. هبتر نیست سر
می زدم.  گند  کاش  تو؟  پیش  برگردم  و  بزمن 
کاش خوامب می برد قبل از شلیک. کاش برگردم 

کاش... پیش تو. 
نوشته  امحق؟  نوشته  من  ین  پیشو وی  »ر  :
و با  گوسفند؟! نمی ساعته داری من ر خر؟االغ؟ 
تشویقت  داری  انتظار  و  می کین  نگاه  خنده 
کمن؟ یب ناموس. برای من پوکه آوردی؟ افتخار 
کردی؟ به خدا  می کین به خودت؟ منو مسخره 
ومزاده ای. از اول  کردی مطمئمن. تو حر مسخره 
کین. چرا  می دونسمت می خوای اسم منو خراب 

کشیت؟« کشیت صابر؟ چرا سرباز  سرباز 
کجا بود؟!« - »قربان سرباز 

: »مسخره بازی درنیار قرمساق!«

- »این سربازه؟«
ک بر سرتون.« : »نه پس شغاله. خا

ازش  که  هبش  پوشوندمی  لباس  »شغاله...   -
نترسمی.«

ون!« : »گمشو بیر
ون. می خواهم برگردم مرجان.  گفت گم شوم بیر
باور کن این بار برمی گردم. هر کاری می خواهند 
کنارت خبوامب. تا هر  بکنند. می خواهم بیامی و 
که دیگر چشم هامی نسوزد. منتظرم باش.  وقت 
از  را  وانه ها  پر که  بعدی ای  نفر  می دهم  قول 

هتران فراری می دهد، خودم باشم.
یک... دو... چشمامن را باز می کمن... سه!

می خندم.  فرمانده.  چشم های  به  زده ام  زل 
برای  می کند  فکر  است.  شده  خرد  اعصابش 
این کار  یل  و کرده ام.  را  این کار  او  کردن  خراب 
کردن خودم اجنام شده است.  فقط برای خراب 
نبود،  یب تأثیر  هم  محید  یف های  پرحر هرچند 
باید  بود.  یاد  ز تیراندازی  برای  هدف  وگرنه 
شغال،  دادن  فراری  برای  که  می شد  توجیه 
کشنت نیست. مهه باید می دانستند.  نیازی به 
از من پوکه و الشه  که  دفعه ی آخرشان باشد 
می خواهند. مرجان باور کن این بار برمی گردم. 
کاری می خواهند بکنند. می خواهم بیامی و  هر 
چشم هامی  دیگر  که  وقت  هر  تا  خبوامب.  کنارت 
نفر  می دهم  قول  باش.  منتظرم  نسوزد. 
فراری  هتران  از  را  وانه ها  پر که  بعدی ای 

می دهد، خودم باشم.
می کمن.  سردش  برمی  دارم.  را  دوم  پوکه ی 
ین است.  وی سینه اش. مهه چیز قانو می گذارم ر
ون.  گم می شوم بیر دو پوکه... دو الشه. حاال 

کن این بار برمی گردم. مرجان باور 
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»جاده ی دست ِخضر«

خدا هم شب ها چشم هایش را می بندد

بدون پلک، چسبیده  خورشید مثل چشمی 
بود وسط آمسان.

: »مشاره ی یس و شش؟«
- »با من بودین؟«

: »آره، ُمرده تون آماده ست!«
کنار دیوارتکیه داده  که  ن  - »آخه... )به دو ز
باید  و  ر اینا  کرد(  اشاره  بودند  رفته  ازحال  و 

کمن. منی تومن با جنازه برم!« مجع وجورشون 
: »خب... عییب نداره. آدرستو بده به راننده، 
این  یه عمر  آدم درستیه.  برات.  میاره  خودش 

کاره ست.«
له  پا  یر ز را  ته سیگارش  نعش کش،  راننده ی 

کرد وجلو آمد.
کجاست؟« : »حاال مقصدت 

را  گیل اش  کفش های  پاشنه ی  شد،  خم  مرد 
کشید و زهرخندی حتویل داد. باال 

- »دست ِخضر. چند فرسخی دزداب.«
می آرم  یل  و نیست،  هم  نزدیک  »مهچی   :

برات.«
یب حرف و حدیث، چیزی بابت بیعانه گرفت، 
نشاین را نوشت و به کندی رفت طرف ماشنی. 

بعد عقب آمد تا بیخ در سردخانه.
دونفر سر تابوت را گرفتند و الِاله اال اهلل گویان، 

گذاشتند عقب ماشنی.
: »راسیت امست چیه برادر؟«

- »مویس بیدستاین. تا اذون مغرب رسیدم.«
بت  البایق شو  آوردی  که  »نعشو  گفت:  مرد 

میدم مهون جا...«
 مویس به این حرف اعتنایی نکرد. نعش کش 
ون آمد و افتاد  به کندی از حیاط سردخانه بیر
توی خیابان. راه بندان نفس گیری بود. راننده 
کرد توی جعبه ای گداخته، زنداین شده.  حس 
کرده بود. از میدان  دلش باد داغ جاده را هوس 
پیچید  و  هبار  خیابان  توی  انداخت  مرکزی 
چشم بسته  را  راه  فرعی ها.  از  یکی  توی 
بود  کهنه ای  دوج  نعش کش،  می دانست. 
 هم عمر خودش. اتاقک عقب دوج با 

ً
یبا تقر

شیشه های مات و دو ردیف نیمکت فلزی، 
بوی ماندگی می داد. بنی نیمکت ها تابوت را 
وی مهان نیمکت  ها  می گذاشتند و مشایعان ر
گر  ا مقصد.  تا  می خوابیدند  یا  می نشستند 
کنار او می نشست  مردی مهراه جنازه بود، جلو 
ق می کردند.  ن ها ُقر گر نه، عقب ماشنی را ز و ا
سرعت  به سنگیین  و  خورد  تکاین  نعش کش 

گفت:  یر لب  گرفت.راننده ز
ُمرده  برا  وقتیه  چه  خرسوزی!  کوره ی  »شده 
سر  دیگه  یکی  منی ُمرد،  این  کشیدن؟ 

می ذاشت. سوخت و سوز نداره!«

وش مظفرمقدم سر
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سالگی  پانزده  چهارده  از  بیدستاین  مویس 
که  »شاه مراد«  دایی اش  بود.  این کاره 
صدایش  یق«  بر »مراد  به شوخی  دوستانش 
این کار. توی  کرد  بند  را  دستش  می زدند، 
متوفیات  یکدست  راننده ی  شاه مراد، 
و  گرد  شا مویس  و  بود  »شاهرضا«  بیمارستان 
و  بود  توداری  آدم  شاه مراد  کمک شوفرش. 
حالیاتش را اصاًل منی شد از قیافه اش فهمید. 
دوتّکه  مثل  داشت،  دوری  چشم های 
کد.  را آب  گودال  ته  تراش خورده  شیشه ی 
ژاندارم  مّدیت  جواین اش،  زمان  می گفتند 
زی تایباد بوده و توی درگیری شبانه  هنگ مر
از دست  را  با جانوری عجیب، دست چپش 
برای  ماجرا  آن  از  هیچ وقت  شاه مراد  داده. 
گویی  نپرسید،  هم  او  و  نگفت  چیزی  مویس 
وز اّول خلقت دست نداشته. آدم  دایی اش از ر
َجلدی بود. با مهان یک دست، چنان می کرد 
چهاردست  آدمی  »قّد  دوستانش  قول  به  که 
فرمان  پشت  حمکم  داشت.«  قیمت 
می نشست، بدون تأخیر به کارش می رسید و 
مهیشه ی خدا توی جاده، جعبه ی سفیدرنگ 
اعجاب آور،  سرعیت  با   و  درمی آورد  را  توتونش 
گوشه ی  می گذاشت  و  می پیچید  سیگار 
شاه مراد  نداشت  به یاد  هرگز  مویس  لبش. 
از مسیر  یا ماشینش  بزند  پشت فرمان ُچرت 
منحرف شود. میخ می رفت تا مقصد. اّولنی 
نعش کش  توقف  حمل  راه،  سر  قهوه خانه ی 

بود. شاه مراد با صدایی دوشخله می گفت:
»پسر! بپر پاینی یه دسیت به شیشه ها برسون 
توی  می رفت  یب تأمل  و  شده!«  چرک 
نگ چرک تابش را 

ُ
قهوه خانه. قهوه چی پیر، ل

یت « می گفت  از سِر شانه برمی داشت، »خدا قّو
و شاه مراد را می برد به دنگال پشت قهوه خانه. 
قهوه چی های  »این  می گفت:  یرلیب  ز مویس 
و  می برن!«  حساب  ازش  چقدر  مسیر  توو 
یک دسِت  راننده ی  آخر  منی داد.  قد  فکرش 
نعش کش، هیبیت نداشت تا کیس از او بترسد! 
پارچ  یک  به اضافه ی  را  شاه مراد  بساط 
کشمش  قدری  زعفراین،  چای نبات  آب یخ، 
و، قهوه چی  دودی درجه یک و دو ختم مرغ نیمر
و  بود  ورشویی  اتاق. منقل  توی مهان  می آورد 
گداخته. حّقه ی وافور از جنس چیین  زغال ها 
و  مشّبک  چویب اش  دسته ی  و  بود  سفید 
جرم گرفته. شاه مراد وافور را میان دندان هایش 
را  زغال  انبر  دست،  یک  با  و  می گرفت 
برمی داشت. مهیشه بست های اعیاین درشت 
خپته اش  زغال،  حرارت  با  و  می چسباند 
داشت  حق  مویس  این حلظات،  در  می کرد. 
سیین،  فات 

ّ
خمل از  دزدانه  و  بنشیند  گوشه ای 

ود. شاه مراد هیچ خوش نداشت موقع  کش بر
کیس به صحبتش بگیرد. زمان از  گرفنت،  دود 
اساطیری  و  غلیظ  دود  و  می ایستاد  حرکت 
ک، اتاق را رنگ می زد. قهوه چی از الی  یا تر
و به مویس  بر

َ
ه می کشید و با چشم و ا

ّ
کل پرده 

کسر نیست؟« کم و  می گفت: »چیزی 
و مویس با حرکت سر می گفت: »نع. مهه چی 

به راهه!«
لیوان  یک  شاه مراد  دود،  مراسم  از  بعد 
سه  می نوشید،  تلخ  چای  دو  و  چای نبات 
سیگار ُپر و پیمان پشت هم می کشید، از جا 
گردش  برمی خاست و ُمزد قهوه چی و انعام شا
که  را می داد. بعد دسیت به پشت مویس می زد 
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یعین: »وقت رفنت است.« آن وقت می نشست 
پشت ُسکان نعش کش و استارت می زد.

رائیل... مدد!« : »یا... حضرت عز
رائیل؟!« - »دایی مراد چرا می گی حضرت عز

وی لب های مرد  زهرخندی خشک می شد ر
یک دست.

: »خب هرکس یه صاحب کاری داره!«
- »مشا به چشم خودتون دیدینش؟«

:»به وقتش پسر. شاید تو هم ببینیش.«
- »دایی مراد تو از مرده ها منی تریس؟«

یل  ن. و ُکنده ی درخت، یب آزار : »مرده ها؟ عنی 
بترس از هر جونوری که نفس می کشه! اخص 

ومزاده ی شیر خام خورده...« آدمیزاد حر
و مویس می ماند »شیر خام خورده« یعین چه؟
قالب  چند  داشتند.  مصیبت  تابستان ها 
وی تن متوّرم نعش و  رگ یخ می گذاشتند ر بز
ماشنی  پشت  از  و  می کشید  راه  آیب  یکه  بار
وی زمنی و خّطی نازک و خیس،  ید ر می شر
و  به جا می ماند  وی جاده  یئ ر نامر مثل خنی 
می رسیدند،  مقصد  به  تا  می شد...  خبار 
شاه مراد دوسه باری یخ می گرفت. مویس باید 
زنان،  هن هن  و  می شد  دایی اش  دوم  دست 

قالب ها را می آورد.
تا آن زمان، مویس هیچ عاشق نشده بود. ماجرا 
دایی  بودند.  سفر  در  که  شیب  به  برمی گشت 
ن  ز تا  ماشنی  پشت  فرستاد  را  مویس  مراد، 
کرده  بود  کز  گوشه ای  مسافر تهنا مناند. مویس 
مویس  وی  وبه ر ر ن،  ز می پایید.  را  تابوت  و 
کم کم خواب  نشسته و توی حال خودش بود. 
وی  ر افتاد  و سرش  به چشم مویس چیره شد 
که  سینه اش . هنوز خوابش عمیق نشده بود 

از  ید. چادر  از جا پر با صدای تیز زنگ داری 
و  تابوت  وی  ر بود  شده  خم  افتاده،  ن  ز سر 
را  جنازه  صورت  مویس  می خندید.  بلند بلند 
یده، با سوراخ های  به وضوح می دید؛ رنگ پر
و  کرد  بلند  را  سرش  ن  ز بیین.  سیاه  و  گشاده 

گفت: »چیه؟ می تریس؟«
یف نزد. مویس حر

: »بیا جلوتر خوب ببینش! دیگه دستش به 
هیچ کس منی رسه!«

ورانداز  به دّقت  را  جنازه  و  کشید  ه 
ّ
کل مویس 

کرد.
- »به چه می خندین؟«

چن  شده!  سبز  که  لبمت  »پشت  گفت:  ن  ز
سالته؟«

گفت: »شوهرته؟« مویس 
ن گفت: »خییل پیر بود. سّن بابامو داشت.« ز
گفت: »منی دومن، چهارده پونزده سال.« مویس 

چبه  خییل  کردی؟  تعّجب  »آره،  گفت:  ن  ز
بودم...«

گفت: »پس...« مویس 
بود  خرایب  اهل  مرده.  ک  سوزا »از  گفت:  ن  ز

ز.« خدانیامر
ین هنوز!« که... خییل جوو گفت: »مشا  مویس 

سال  به  چبه م  زاییدم.  »یه بار  گفت:  ن  ز
نکشیده مرد. مرض داشت از اّول!«

گفت: »حاال چی؟« مویس 
قبر  به  کمن.  چالش  »می برم  گفت:  ن  ز

باباش!«
گفت: »امسش چی بود؟« مویس 

گفت: »امسشم مث خودش حنسه!« ن  ز
گفت: »امسم مویس ست.« مویس 
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گفت: »ببنی... ممن پیر شدم.« ن  ز
و دوس داشمت هم قواره ی  گفت: »یه کیس ر ن  ز

تو.«
گفت: »پس...« مویس 

خام  بابام  تا  رفت  و  آمد  »این قد  گفت:  ن  ز
یزم. دست  شد. می گفت قّد خودش پول می ر

که نبود.« من 
گفت: »میای نزدیک تر مویس؟« ن  ز

گفت: »عجب آدمی بوده!« مویس 
گفت: »اعتناش نکن. بیا اینجا.« ن  ز

گفت: »به چی می خندی؟« مویس 
کمن؟« گفت: »می ذاری بغلت  ن  ز

وزش!« خیت و ر گفت: »به ر ن  ز
گفت: »امسم غزاله. قشنگه، نه؟« ن  ز
گفت: »چه بوی خویب داری.« مویس 

گفت: »خییل ام خوشگیل.« مویس 
بیارم.« و در گفت: »بذار اینا ر ن  ز

ین؟  بپوشو صورتشو  »منی خوای  گفت:  مویس 
گناه داره.«

کنه.« گفت: »می خوام خوب متاشا  ن  ز
چقد  چی کاره ته؟  راننده هه  »این  گفت:  ن  ز

خشک و بدُعنقه.«
گفت: »راحت دراز بکش.« ن  ز

نیگا  قیافه ش  به  »داییمه.  گفت:  مویس 
نکن. آدم خوبیه.«

گفت: »هااااااه...« مویس 
کشید!« گفت: »شیره ی جومنو  ن  ز

گفت: »…« مویس 
را  ن دستش  پر سُبک شد.( ز )خندید. مثل 
سقف  به  هردو  سرمویس.  یر  ز گذاشت 
گهواره  مثل  ماشنی  شدند.  خیره  نعش کش 

می جنبید...

کار قحطه  آسیه مهیشه می گفت: »مرد! مگه 
که نونتو از تن مرده ها می کین؟«

نوِن  ن!  ز منی فهمی  »تو  می گفت:  شاه مراد  و 
به مزاجم  که  داره  کثافت  و  گند  زنده ها هزار 

سازگار نیست.«
کوزه  از  کوزه گر  می گن  نشنیدی  -»مگه 

شیکسته آب می خوره؟«
این جوری  خنوره،  آب  چه  خبوره،  آب  :»چه 

دل مجع ترم...«
کارهای  به  و  منی گفت  چیزی  دیگر  آسیه 

خودش می رسید.
آورد  به یاد  مویس  آن سال.  بود  ییب  غر سرمای 
وئیل توی خمزن ماشنی یخ زده بود و یکی از  گاز
ک  کردند تا با سیلندرهای موتور ترکیده. آتش 
توی  دایی  زدند.  بند  را  سیلندر  شد.  گرم 
خدا  یر  زمهر به  که  زخی  بر مهان ماه 
این بار  آسیه  ود.  بر می خواست  می مانست، 
چیزی نگفت. در سکوت، دستمال بسته ی 
مویس  هرچه  داد.  دستش  به  را  مرد  ناهار 
و  نرفت  بار  یر  ز دایی  ود،  بر مهراهش  خواست 
که: »این دفعه منی شه پسرجان! راه  وعده داد 
گه  دوره و جاده ها یخ زده است. دفعه ی بعد ا

عمری بود می برمت با خودم.«
ود، وقیت هنوز مهه خواب بودند زد به   صبح ز
وز  چندر ود.  می ر کجا  نگفت  کیس  به  و  راه 
پیچ های  از  یکی  توی  را  ماشنی  بعد، 
دوتا  کردند.  پیدا  نادر«  راه »کالت  کوهستاین 
وی دّره بودند. مهی سفید  چرخ جلو، درست ر
باال  ماشنی  تنه ی  از  پیچک  مثل  یبا  ز و 
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جلوی  و  می پوشاند  را  جاده  سطح  می آمد. 
چشماین  با  شاه مراد  می گرفت.  را  دید 
وی ُرل و  را تکیه داده بود ر شیشه ای، سرش 
یست... به نقطه ای دور، شاید ته دّره می نگر
عقب  یت  تابو جاده.  توی  آوردند  را  ماشنی 
دید  برداشت،  را  درش  که  مویس  بود.  ماشنی 
تابوت  مهان  توی  را  دایی  نعش  است.  خایل 
گذاشتند و برگرداندند به شهر. آسیه به مراسم 
مهه  به   بعد  سال ها  تا  و  نیامد  تشییع جنازه 

می گفت:
»مراد رفته سفر. رفتنش با خودشه، برگشتش 

یل باألخره برمی گرده.« با خداست، و
ماترک دایی مراد، مهان نعش کش بود. مویس 
ید و مّدیت بعد  ماشنی را به قسط از آسیه خر
کند.  ازدواج  دختردایی اش  با  گرفت  تصممی 
آسیه یب چک و چانه پذیرفت و از آن موقع، 
نه انگار  کرد.  پر  را  شاه مراد  خایل  جای  مویس 

کنارشان بوده. شاه مراد دلفاین، هیچ وقت 
گرفته،  سرعت  نعش کش  بود.  ظهر  نزدیک 
اتاقک. مویس چشم  توی  خیت  باد داغ می ر
اما  جاده،  موّرب  خطوط  به  بود  دوخته 
یرلب می خواند:  حواسش جای دیگری بود و ز
»گل اومد هبار اومد می رم به صحرا... عاشق 

صحرایی ام یب رفیق و تهنا...«
کرد و ظرف غذایش را از  دِر مست خودش را باز 
را با یب مییل خورد و  توی داشبورد درآورد. هنار 
گر  کرد ا بالفاصله سیگاری آتش زد. حساب 
وب برسد، تا سفیده نزده می تواند  نزدیک غر
کار  برگردد. استارت زد و به راه افتاد. تا چشم 
کرد. حس  گوش تیز  کویر بود.  می کرد، سراب 
ونده،  کیس دارد حرف می زند. شن های ر کرد 

رگ می جنبیدند و هربار، هزاران  مثل دو لب بز
کندند. هزار دانه ی شن را می پرا

که جای آرمیدن بودی...« : »ای کاش 
گهان صدای غّرش موتور قطع شد. نا

: »یا این ره دور را رسیدن بودی!«
کوبیدند. شقیقه هایش 

ک...« : »کاش از یپ صدهزارسال از دل خا
کرده  داغ  »خمم  گفت:  خودش  با  مویس 

کی می رسم؟« سرظهری! ای خدا 
: »چون سبزه امیِد بردمیدن بودی!«

شعر را هرگز نشنیده بود. سخت پکر بود و حمو 
جاده  کنار  مردی  دید.  َپرهییب  دور  از  جاده. 
را  پایش  می داد.  تکان  دست  و  بود  ایستاده 
گاز. اما مهان وقت تردید چنگ  وی  گذاشت ر
این  توو  منی آد.  خوش  و  ر »خدا  دلش:  به  زد 
و  داشت  نگه  نیست...«  آدمیزادی  جاده، 
تن  به  شیری رنگ  پیراهین  پیرمرد،  زد.  بوق 
و  بود  کرده  پا  به  گشاد  شلواری   . داشت 
ق می زد. لشکری  پیش سینه ی پیراهنش بر
لبه ی  دو  یز،  ر قفیل های  سنجاق  از  نقره ای 
یب  لباس را به هم می دوختند. با هلجه ای غر

گفت: 
وقته  خییل  عموجان.  بده  عوضت  »خدا 

منتظر بودم!«
توو  ببرمت.  باشه  کجا مسیرم  هر  تا  - »گفمت 

این بیابون خدا چه می کین پدرجان؟«
و راه افتاد.

اینجا. عملگی می کمن. مقیّن گری،  یمب  : »غر
آهنگری. دسمت به مهه کاری می گیره. ِده به ِده 

وزی!« و شهرشهر می رم یپ یک لقمه ر
نگاهش را از راننده دزدید.
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رفته  مردم  از  برکت  »دیگه  گفت:  یبه  غر
نه  آباداین،  نه  و  هست  آیب  نه  باباجان. 

ین!«  گلبونگ مسلمو
با  یبه  غر مرد  بعد  کرد.  تأیید  سر  با  راننده 
را  راننده  سراپای  وسواس گونه ای،  کنجکاوی 
کرد. سنگیین نگاه مرد را، راننده تا مغز  ورانداز 

استخوانش حس می کرد.
کجا می رفیت باباجان؟« : »صالت ظهری 

گفت: »می رم طرف دزداب.«  مویس 
- »کاِرت چیه اوجنا؟«

گفت:  یبه متجمج کنان  راننده جواب نداد. غر
خواسمت  مهنی طوری  نیاد،  دلت  به  »بد 

دستگیرم بشه.«
با  کارم  می کمن.  جابه جا  مردمو  »نعش   -

مرده هاست.«
کرد و دست ها را توی  یبه، لب هایش را تر  غر

گره زد. هم 
: »عجب... می بیمن قیافه ت آشناست. قباًل 

این دور و برا نیامدی باباجان؟«
کیس َدم خور نیسمت. بعیده اینجاها منو  - »با 

بشناسن. بعیده!«
یک دفعه  بعد  جاده.  به  شد  خیره  یبه  غر
که: »باباجان! می گن آدم مهدم مرده ها  درآمد 

باشه شگون نداره. خوف منی کین از مّیت؟«
- »خوف؟ آدم از خودش بایس بترسه.«

وی  گذاشت ر یبه چیزی نگفت و سرش را  غر
داشبورد. راننده مققمه ی سفری اش را درآورد و 
گرفت:  یبه، یب معطیل مققمه را  کرد. غر تعارف 
کشید  »آب نطلبیده مراده جوون!« و مققمه را 
آب  آن  از  نکرد  رغبت  دیگر  راننده  به سرش. 
وی  ر کشید  را  هپنش  زبان  یبه  غر خبورد. 

لب ها.
: »هرکس یه قسمیت داره باباجان. به قسمت 

که باور داری! نداری؟«
که برای مهه ی آدم ها  و می دومن  - »قضا و َقَدر

هست.«
 .

ً
: »این آدمای یب جون یه قسمیت داشنت حتما

که می بری زنه یا مرد؟« نعیش 
ن  ز شاید  نکردم.  »نیگا  خورد:  یّکه  راننده 

باشه. برا چی می پریس؟«
نعش  می گن  نشنیدی  مگه  »هیچ چی...   -
د ربه در  آدمو  بابا جان؟  یب برکته  جوون  ن  ز
تفأیل  یه  بده  دستتو  کو  ولش کن!  می کنه! 

بزمن.«
گرفیت؟« و  کف بیین پدرجان؟ ما ر : »مگه تو 

کی  می کین؟  گوشت تلخی  این قد  »چرا   -
آدما  کف  از  زمونه ای  یه  بابا؟  رّمامل  گفمت 

خییل چیزا دستگیرم می شد.«
بیابان  و  کم کم می شکست  گرمای خورشید 
و  می خورد  پیچ  جاده  می کشید.  نفس 
باال  جاده  سینه کش  از  کنان 

ّ
تقال نعش کش، 

کراه دستش را به طرف او  می رفت. راننده با ا
یبه دستش را قاپید و توی دستان  دراز کرد. غر
حالت  چشمانش  بعد  چرخاند.  زخمتش 
او  به  آنکه  یب  راننده،  کردند.  پیدا  مرموزی 

گفت:  کند  نگاه 
کف  یا  دیدی  چیزی ام  پدرجان!  »خب 

که؟« دستمومن مث جیبمون پا
یبه توی صندیل اش جابه جا شد. غر

هنوز  عمرش  بیمن.  می  جوون سال  ن  ز »یه   -
یل... وقت مردنش نبوده!« به دنیا بوده و

یبه ادامه داد: غر
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کرده!« »فاسقش تیکه تیکه ش 
کرد. ق  تیره ی پشت مویس بیدستاین عر

هم  زنه  بوده.  خاطرخواه  ن ُکش،  ز »این   -
جونشو  حسد  قرار...  از  منی خواسته  شوهرشو 

کشته و در رفته.« کرده.  مّسی 
مویس پرسید: »کجا در رفته؟«

مستقمی،  و  باال  و  آورد  باال  را  سرش  یبه  غر
کرد. مویس را نگاه 

- »چن فرسخ پاینی تر منتظره!«
عمییق  نفس  یبه  غر کرد.  عوض  دنده  مویس 
یر  ز مویس  می شد.  حمو  کم کم  آفتاب  کشید. 
گفت: »باس تا حاال رسیده باشم. نکنه  لب 

عویض آمدم؟«
آخرش  تا  دیدم  َکِفت،  »تو  گفت:  یبه  غر

ین.« این کاره می مو
- »تا آخرش؟! یعین چی؟ شعر می گی؟« 

بایش.  زنده  وقیت که  تا  یعین  جان.  بابا  »ها   :
که دست من و تو نیست.« عمر 

- »چیز دیگه ای هم دیدی؟«
آدمایی  اون  از  تو  راه.  به  نزن  با مّیت  : »شب 
کین، می ری  از چیزی خوف  وقیت  که  هسیت 

بری!« توو جیگرش، به جای اون که در
کرد: »دیگه  یبه مکیث  و نیاورد. غر مویس به ر
و نداره شبا. چشماشو  کار آدما ر خدامی هوای 

می بنده...«
پاورچنی پاورچنی  وب،  غر و  بود  رفته  آفتاب 
را  راننده  اتاقک  سکوت،  می آمد. 

کرد: یبه پیش دسیت  می انباشت. غر
دار  نگه  رسیدی  هرجا  برا،  و  دور  »مهنی 

باباجان.«
مویس ته دلش خوشحال شده بود.

که بِر بیابونه پدرجان! مطمئین؟«  - »اینجا 
: »آره باباجان... من بو می کشم. این اطراف 

کهنه هست. پیداش می کمن!«  یه قنات 
کمی جلوتر نگه داشت. مویس 

: »پیر یش باباجان!«
- »خیر پیش!«

و  شدی  یب تاب  یه وقیت  گه  »ا گفت:  یبه  غر
گرفت، من مهنی دور و برا هسمت. خودت  دلت 

و پیدا می کین!« راه ر
سر  از  نفیس  و  افتاد  به راه  باعجله  مویس 
دیگه؟  بود  کی  »این  کشید:  آسودگی 

یاللعجب!«
به  پیش  سال  پنج  و  بیست  از  حس  این 
یبه و  سراغش نیامده بود. بوی عجیب تن غر
مویس  از  دست  حضورش،  سنگیین 
یب پایان،  کی  مغا شبیه  جاده  برمنی داشت. 
در  ماشنی  چراغ های  نور  و  می آمد  کش 
ین بار، یس سال  یکی رنگ می باخت. آخر تار
هن  و  هن  به  نعش کش  افتاد.  اّتفاق  پیش 
کرد  کی. هرچه  افتاد و دایی مراد کشید توی خا
نثار  لگدی  یب قرار،  بیندازد.  راهش  نتوانست 
کرد و فحش رکیکی داد. اوایل پاییز  تایر جلو 
یر پوست می خلید. دایی  گزنده ز بود و سرمایی 
کرد و رفت  ون قفل  مراد درهای ماشنی را از بیر
ید،  ز می لر بید  مثل  مویس  بیاورد.  کمک 
را  کف ماشنی و دست ها  که نشست  آن قدر 
صدایش  مرده ها  انگار  کرد.  سرش  حایل 
پیش  یا   ... یب  آ....  ی   ... »یب  می کردند: 

ما!«
دایی مراد برگشت. مویس را چماله شده و خیس 
و  حرف  یب  کرد.  پیدا  ماشنی  کف  ق،  عر
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حدیث، قوطی آبش را درآورد و به او داد. بعد 
کرد و دسیت  کنارش نشست. سیگاری چاق 
آمدن  با  گرفت.  آرام  مویس  کشید.  سرش  به 
شب  و  خیتند  گر دشت  اشباح  شاه مراد، 

شکست.
ییب داشت. مدت ها  حاال هم مویس حال غر
متوجه  اما  منی کرد.  فکر  شاه مراد  به  دیگر  بود 
که می خواهد، حضور سخت  شد تهنا چیزی 
به  است.  مرده اش  دایی  اطمینان خبش  و 
خودش هنیب زد. مثل شاه مراد سیگاری آتش 
راه  به  حواسش  شش دانگ  کرد  سعی  و  زد 
کمی دورتر،  باشد. تازه داشت جان می گرفت: 
پارچه ای  تّکه  ایستاده،  جاده  وسط  کیس 
سفید را تکان می داد. اول نفهمید باید چه کار 
و  گرفت  تصممی  چندنفس،  در  بعد  کند. 
یر صندیل و  وی ترمز. بعد دست برد ز کوبید ر
ویی  ر و  سر  شد.  باز  در  کرد.  ملس  را  مچاقش 
کدر بودند. رخت  ولیده داشت و چشمانش  ژ
ق  غر سراپا  و  نداشت  تن  به  درسیت  لباس  و 

غبار بود.
کرد:  مرد جوان نفیس تازه 

دزداب.  طرف  می رفمت  داشمت  »آخ... 
ماشینمون خراب شد وسط جاده. با راننده ش 
جا  منو  شدمی.  خیه  به  دست  و  شد  حرفم 
ّوت! خوب شد رسیدی. سالم  گذاشت یب مر

و علیکم!«
علیک  بباف.  »کمتر  گفت:  حتکم  با  مویس 

سالم.«
مرد جوان جا خورد: »چی؟!« 

کرد. مویس حرکت 
- »منتظر من بودی نه؟«

چه  و  ر تو  »من  شد:  بّراق  جوان  مرد 
می شناسم؟«

کشیک منو  ِکی تو این بّر بیابون  - »بگو. از 
می کیش؟«

وی داشبورد: »چرا  کوبید ر مرد جوان دستش را 
ین مرد؟ آخه مگه...« ور می ز حرف ز

توپید:  و  شود  متام  حرفش  نگذاشت  مویس 
یبه سوار  و پاینی. ِد یااّله! من آدم غر »پس بر

منی کمن!«
توی  را  صورتش  و  شد  کت  سا جوان  مرد 
کجا  از  تو  »خب...  کرد:  قامی  دست ها 

و ندیدم!« که تاحاال تو ر فهمیدی؟ من 
برا  کجا.  از  و  کی  از  نگیر  »کار  گفت:  مویس 
جون  بگو  نه؟  ماشینمه،  عقب  تابوت  این 

بکن!«
گردنش  که رگ  مرد جوان جواب نداد. مویس 
»تو  برد:  باال  را  صدایش  بود،  برخاسته 

کار تو بوده؟« کشتیش؟ ها؟ 
و  فر خودش  در  و  شکست  انگار  جوان  مرد 
خیت. یب آنکه سر باال بیاورد، باصدایی دورگه  ر

گفت: زان  و لر
کشتمش. با مهنی دستا!« »آره من 

کرد. سکوت شومی اتاقک را پر 
شدم،  خاطرخواش  پیش  سال  »شیش   :
نداشمت.  طاقت  دیگه  شد!  چطور  نفهمیدم 
گفت می خواد منو. قول داد بازم باهم  گفت، 
که  یه  گفت، چاره ای ندارم. یه کار یل  باشمی . و
دل  به  خودم،  دل  به  داغشو  خواسمت  شده! 

مرتیکه، به دل ننه باباش بذارم!«
کمن  چه کارش  »حاال  لندید:  لب  یر  ز مویس 
گفت: »حاال  و به جوان  اینو؟« و بعد بلندتر ر
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کمن مرد؟« چی کارت 
می پایید.  را  کم عرض  جاده ی  جوان  مرد 

گفت: »االن چی می خوای؟« مویس 
گناهه؟« - »می خوام... می خوام ببینمش، 

کار تو بوده؟« کارش می دونن  : »کس و 
کردم. از شیمکش  - »منی دومن، در رفمت. ولش 
و. مبون اینجا.  گفت نر خیت.گفت،  خون می ر

منی بیین؟ دارم جون می دم نامرد!«
و  بودند  شده  سرخ  جوان  مرد  چشم های 

ید. ز لب هایش می لر
- »حاال منی ذارم ببرنش توی اون خراب شده، 

کنن! می فهمی مرد؟« مث سگ چالش 
ذهنش  از  بعد  نپرسید.  چیزی  دیگر  مویس 
گر شاه مراد دلفاین اآلن اینجا بود چه  گذشت ا
کرد به زدن.  وع  می کرد؟ فرمان نعش کش شر
مثل  و  جاده  چپ  مست  شد  منحرف  ماشنی 
مویس  افتاد.  خرخر  به  تنگ نفس،  آدم های 

کشید. دسیت را 
کارمون دراومد یب وقت!« : »عجب... 

»چی کار  پرسید:  بلند  صدای  با  جوان  مرد 
شده؟«

کمن. تکون  - »تایر ترکیده. بشنی تا عوضش 
خنوری از جات.«

پشیت،  اتاقک  از  تا  ماشنی  عقب  رفت  بعد 
جک و الستیک زاپاس و آچارچرخ را بردارد. 
مقاومت  سور،  جانوری  مثل  الستیک، 
می کرد. داشت مهره ی چهارم را سفت می کرد 
درد  شد.  داغ  کتفش  و  گردن  یک دفعه  که 
چشم هاش  و  مهره ها  ین لبک  توی  دوید 

سیاهی رفتند...

از صدای ممتد ناله های خودش به هوش آمد. 
به  از در و دشت می جوشید. سرش  یکی  تار
دو  چون  دست ها  و  داشت  تکیه  ماشنی  تایر 
بودند.  آویزان  تنش  دوطرف  مرده،  گوشت 
»پاشو،  زد:  هنییب  خودش  به  و  خورد  تکاین 
مثل  ماشنی،  تیره ی  حجم  یااّله!«  ِد  پاشو 
خودش  با  می رسید.  به نظر  وک  متر کلبه ای 
درهای  یه دفه؟«  شد  چی  »آخه...  گفت: 
افتاده  چراغ قوه  بودند.  باز  چهارتاق  ماشنی 
تابید.  نوری  یکه ی  بار شن ها.  وی  ر بود 
می کشید،  زمنی  وی  ر را  پا  یک   درحایل که 
ماشنی را دور زد و به سخیت وارد اتاقک شد. 
کند،  تازه  نفیس  و  بنشیند  خواست  که  مهنی 
وی تابوت. خیس بود و  ید و افتاد ر پایش لغز
بوی تعّفن می داد. بعد، دوزاری اش جا افتاد و 
به  نفرت  گرفتند.  جان  صحنه ها  تک تک 
جوان،  یبه ی  غر می زد.  چنگ  مویس  وجود 

نعش توی تابوت، ترکیدن الستیک و...
و  می آمد  ِهی  که  دردی  به  توجه  بدون 
کی خودش  ید پاینی. بعد با چاال می رفت، پر
را  چراغ قوه  نور  راننده.  طرف  در  به  رساند  را 
را  مچاق  کنان 

ّ
تقال و  صندیل  یر  ز انداخت 

به  داد  تکیه  و  کرد  ُغرغری  یرلب  ز برداشت. 
به هوش  که  موقعی  از  کرد  حس  ماشنی. 
بوهای  شده.  جابه جا  ونش  در چیزی  آمده، 
واجوری  جور صداهای  و  می شنید  عجییب 
گفت:  یرلب  ز می زدند.  زنگ  سرش  توی 
کدوم طرف باید برم؟« و یب تأّمل زد  »حاال از 
و  بود  شن  می کرد  کار  چشم  تا  شن زار.  به 
الیه های ظلمت. آن قدر جلو رفت تا سراجنام 
مرد جوان را باز یافت: پشت به او نشسته بود، 
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مویس  یست.  می گر و  می زد  حرف  بلندبلند 
چندقدم دیگر پیش رفت و رسید باالی سر او. 
ییب داشت. اصاًل متوّجه  ن کش، حال غر مرد ز
را  مچاق  غیظ،  با  مویس  نشد.  مویس  حضور 

باال برد و نعره زد: »خبور یب معرفت!«
کرد سرش را چبرخاند و  مرد جوان فقط فرصت 
کند. انگار  با چشمان یق گرفته به مویس نگاه 
می خواست بگوید: »بزن بزن بزن!« و غلتید 
یر  سراز مویس  هفت بند  از  ق  عر شن ها.  وی  ر
مچاق  کرد.  رها  را  دست هایش  می شد. 
چراغ قوه،  نور  شن ها.  وی  ر افتاد  و  ُسرخورد 
اندام چماله شده ی مرد جوان را می منود. جنازه 
هاشور  را  شن ها  سکون  در  جلوتر،  چندقدم 
وی  کرد و انداخت ر می زد. مویس نعش را بلند 
بود.  وارفته  و  مخیری  نعش،  تن  شانه اش. 
کرد و با قدم های سنگنی، رفت  کج  راهش را 
وی رکاب،  گذاشت ر به طرف جاده. پایش را 
کرد و یک ضرب آمد باال. بعد  نفس را حبس 
را صاف خواباند  زایدالوصف، جنازه  با دّقیت 
توی تابوت. طره های خیس، چسبیده بودند 
چشمانش  جسد.  پیشاین  و  صورت  وی  ر
یب خون.  و  فشرده  لب هایش  و  بودند  بسته 

مویس حمو متاشا بود.
می رفت  یادم  داشت  وزگار!  ر »هی...   :
کجا... ای دنیای  کجا و اینجا  بدمّصب! تو 

پوچ!«
ُرل،  پشت  نشست  بست،  را  عقب  درهای 
که  گاز را تا ته فشرد. مهنی طور  استارت زد و 
»خب،  گفت:  خودش  با  می رفت،  داشت 
شده...  که  شده  عاشق  شده،  خاطرخواه 
که منی شه. نعشش باید  کشتش! زنده  طرف 

داره؟  توفیری  چه  مگه  حاال  ک!  خا یر  ز بره 
بعد  آبادی؟«  قبرسون  یا  بیابون  ک  خا یر  ز

گفت:  بلندبلند 
بون وا می کردی چی می گفیت؟  گه خودت ز »ا
گل سرد یا  وار  یر یه خر ها؟ می خواسیت بری ز
این جوری  که  خاطرخوات  این  بغل  تو  بری 

کرده؟ ها؟«  تیلیِتت 
یاد مرد جوان را از شن زار  باد صدای ناله و فر
به  مویس  مویس.  گوش های  تا  می کشید 

گفت: صندیل خایل نگاهی انداخت و 
و  ر نعش  این  بودی  تو  گه  ا »شاه مراد؟ 
و به  یزت شاه مراد! تو ر می رسوندی؟ جان عز

رائیل قسم!« حضرت عز
گفت: »...« شاه مراد 

هرچی  »خیله خوب.  داد:  تکان  سری  مویس 
مشا بگی، بادا باد!«

و  کرد  درنگی  ایستاد.  جاده  کنار  نعش کش 
کرد طرف  دور زد. مویس ته ماشنی را هدایت 
که برمی داشت،  کی. در تابوت را  شانه ی خا
قیامت  به  دیدارمون  وعده ی  »ایشاال  گفت: 
توی  آمد  و  زد  بغل  را  نعش  بعد  باشه!« 
جا  نفسش  تا  کرد  صبر  کمی  چهارچوب. 
پیدات  باس  کجا  می فهمه  »خودش  بیاید: 
گفت: »آخه عاشقه.  می تر  کنه!« و با حلین مال
عاشق که بایش هوش و حواست شیش دانگ 

و به سالمت!« می شه! بر
برگشت  مویس  و  شدند  بسته  عقب  درهای 
نداشت:  مقصدی  و  بود  گیج  ُرل.  پشت 
این وقت  برم  کجا  بذارم؟  کپه  کجا  »حاال 
دیگه  لب تشنه س.  هم  ابوقراضه  این  شیب؟ 
وی فرمان.  گذاشت ر وئیل نداره...« و سر  گاز
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خیته اش  نسمی خنک شبانگاه، موهای به هم ر
کرد و بلند  گهان سر بلند  را نوازش می داد. نا

گفت: »خب این شد یه چیزی!« 
توی  پیچید  افتاد.  راه  و  شد  کار  به  دست 
و  پست  و  بود  کی  خا یک.  بار کوره راهی 
وی فرمان  کیف ر بلندی داشت. مویس از سر 
گرفت و به سوت زدن افتاد: »گل اومد  ضرب 
که  هبار اومد می رم به صحرا...« و مهان طور 
پیرمرد!  یزاد  کرد: »دست مر فکر  سوت می زد 
حمتاجت  امشب  می دونسیت  راه  اول  از  انگار 
بود  گرفته  بدجوری  دمل  که  حّقا  می شم. 

که اومدم!« یب صاحاب... باش 
پهنان  غبار  و  گرد  از  ابری  پشت  نعش کش 

شد.

کستر شده بودند و حّقه ی یب جان  زغال ها خا
می خورد.  چشم  به  سیین  گوشه ی  وافور، 
پیرمردچند بار صدا زد. بعد جلو آمد و تکانش 

داد.
: »شاه مراد، آقامراد! پاشو! مگه منی خوای راه 

بیفیت؟«
کرد و باحیرت به قهوه چی خیره  مرد چشم باز 

شد.
- »االن چه وقتیه مگر؟«

گذشته. دیدم خوابت برده...« : »از ظهر 
کرد و دور و برش را  مرد خودش را مجع و جور 

پایید.
جبنب  پسر؟  کجایی  مویس!  آی  »مویس،   -

باس را بیفتمی !«
خبری نشد.

کجا رفته؟«  - »تو ندیدی این مویس 

کیس  با  که  تو  مویس؟  »کدوم  گفت:  پیرمرد 
نیامدی!«

بعد  و رفت.  فر به فکر  و  شاه مراد سنگ شد 
نیامدم؟  کیس  با  چی  »یعین  گفت:  لب  یر  ز

که مهنی جا بود...« مویس 
برا  و  دور  مهنی  می گم!  گردمو  شا -»بابا، 

می پلکید!« 
گفت: »شاید  کرد و بااحتیاط  قهوه چی تأّمیل 
کیس  ااّل من ندیدم  خواب دیدی شاه مراد، و 

باهات باشه.«
مزد  شد،  بلند  نگفت.  چیزی  شاه مراد 
گردش را داد و به سنگیین  قهوه چی و انعام شا
رفت طرف ماشینش. نشست پشت سکان، 
حضرت  »یا  گفت:  و  کشید  عمییق  نفس 

رائیل، از خودت مدد!« عز
کنده شد و شاه مراد یک دست  ماشنی از جا 
کنارش  مویس  جای  فرمان...  وی  ر کوبید 

خایل بود.
◾

دست ِخضر

و  بودند  بیدار  گل صبح  تا  مردم دست ِخضر 
کنده شدند و به  چشم انتظار. سفیده نزده، پرا
وز بعد  خانه هایشان رفتند. می گفتند تا چندر
هم از نعش کش و مسافرانش خبری نشده...
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»شب بود«

که  می منود  تازه  به قدری  و  عجیب  مهه چیز 
طعم  حیت  بود،  نکرده  جتربه اش  قباًل  انگار 
کشفش  لذت  از  سال ها  حاال  که  قهوه ای 
البه الی هزار جور رنگ و طعم انبارشده توی 
وشگاه می گذشت. انگار هیچ چیز  قفسه ی فر
وصدای  سر جای خودش نبود. نه خبری از سر
مهیشگی چبه های مهسایه موقع سوار شدن 
که هر  اتوبوس مدرسه بود و نه حیت از دختری 
از  هفت،  ساعت  حوایل  درست  صبح  وز  ر
رد  یب حالش  سیاه  سگ  با  پنجره  جلوی 

می شد.
که  می کشید  سر  را  قهوه  جرعه ی  ین  آخر
را  تلفن، سکوت سنگنی فضا  زنگ  صدای 
وز مهنی ساعت  شکست. به خاطر آورد که دیر
مست  به  باعجله  بودند.  گرفته  متاس  او  با 
کیس دِر  که درست در مهنی حلظه  گویش رفت، 
جواب  از  مکث  حلظه ای  از  بعد  زد.  را  خانه 
کرد.  باز  را  در  و  شد  منصرف  تلفن  دادن 
که  ییب آشنا بودند، آن قدر  ز غر چشم ها به طر
یل  اتفاق عجیب شدند، و این  متوجه  دو  هر 
کلمه،  که بدون بیان حیت یک  ترجیح دادند 
این شگفیت را تهنا در تالیق نگاهشان حفظ 

کنند.
یل  و بود،  شده  هول  کمی  اینکه  با  پستچی 
را  بسته  کند،  مجع و جور  را  خودش  کرد  سعی 

این  شدن  شکسته  از  قبل  و  بدهد  حتویل 
بست  که  را  در  کند.  ترک  را  حمل  سکوت، 
وی پیغام گیر شد. صدای  متوجه پیغام تازه ر
گرفته بود باعجله و  که متاس  خش دار مردی 
و  می کرد  تکرار  را  چیز  یک  تهنا  مضطرب، 
کرده و  کجا پیدایش  که چطور و از  می پرسید 
مهان  درست  می خواهد؟  چه  جانش  از 
را  ایهنا  هنوز  اقل  ال وزی،  دیر حرف های 
کمی ترسیده بود،  به خاطر می آورد. حاال دیگر 
مرد  سؤال های  برای  جوایب  هیچ   

ً
واقعا یل  و

ناشناس نداشت و اصاًل منی دانست راجع به 
وای  انز در  می زند.  حرف  چیزی  چه 
تهنا  نه  اخیر،  سال  یک  این  خودخواسته ی 
قات نکرده بود، بلکه سعی  آدم تازه ای را مال
مجع های  از  شده  هبانه ای  هر  به  داشت 
و  بگیرد  فاصله  قدری  هم  سابق  دوستانه ی 
و  تعجب  باعث  مرد  سؤال  خاطر  مهنی  به 
که دختر  دهلره اش می شد. در مهنی افکار بود 
به  شدند.  ظاهر  پنجره  قاب  در  سگش  و 
با  که  مهنی طور  و  انداخت  نگاهی  ساعتش 
دنبال می کرد،  را  نگاهش مسیر حرکت دختر 
که  جان کندین  هر  به  وز  ر آن   گرفت  تصممی 
ون بزند و برای چندساعیت از  شده از خانه بیر

آن سکوت و تهنایی فاصله بگیرد.
که به خانه برگشت. با اینکه  یک بود  هوا تار

یت امیان ملکو
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چهاردیواری  آن  به  دوباره  منی خواست  دلش 
در  این  جز  چاره ای  یل  و برگردد  کت  سا و  سرد 
از  حلظه  یک  برای  اینکه  با  منی دید.  برابرش 
که زنگ مهسایه ی باالیی  گذشته بود  ذهنش 
اتفاقات  و  از هجوم افکار  برای فرار  بزند و  را 
به  را  او  وزه،  چندر این  پیچیده ی  و  عجیب 
اینکه  ترس  از  یل  و کند،  دعوت  قهوه  یک 
به  رد  دست  ین دفعه  آخر مثل  درست  دختر 
کند،  را هبانه  و تهنایی سگش  بزند  سینه اش 
چرخاند.  قفل  در  را  کلید  و  شد  یب خیالش 
تازه  پیغام  که حیت متوجه  بود  آن قدر خسته 
کوتاه  توقف  یک  تهنا  نشد.  پیغام گیر  وی  ر
کایف بود تا نگاهی به  جلوی دِر باز دستشویی 
اینکه  ترس  از  و  بیندازد  تکیده اش  صورت 
یش هایش مهگی تا قبل از تولد یس و هشت   ر
سالگی سفید شده باشند نگاهش را از آیینه 
بگیرد و یک راست خودش را در آغوش ختت 
سنگنی  پلک ها  که  نکشید  یل  طو کند.  رها 
که  اتفایق  داد؛  رخ  عجیب  اتفاق  آن  و  شدند 
توضیحی  برایش  نتوانست  هیچ وقت 

قابل قبول بیابد.
گوش خرایش  وصدای  در میانه ی هیاهو و سر
کرد. صورت های اطرافش هیچ کدام  چشم باز 
دراز  ویش  ر که  ختیت  نداشتند.  آشنایی  نگاه 
خودش  ختت  به  شباهیت  هیچ  بود  کشیده 
مشایل  و  شکل  و  رنگ ها  بوها،  نداشت. 
که  یبه بودند. دو سه نفری  کاماًل غر اطرافش 
را  با نگاه های هراسان حرکاتش  باالی سرش 
نامفهوم  صدایی  با  مدام  داشتند،  یرنظر  ز
به شدت   

ً
حقیقتا می کردند.  تکرار  را  چیزی 

ترسیده بود. درست مثل بیدار شدن در جایی 

گنگ.  گیج و  ناآشنا بعد از یک شب مسیت، 
و  کند  مجع وجور  را  خودش  کرد  سعی 
 درشت 

ً
کجاست. مردی نسبتا که  بیاورد  سردر

کت ایستاده   متام مدت سا
ً
یبا که تقر و هیکیل 

و با نگاه متعجبش به این هیاهو خیره شده 
برداشت.  قدم  ختت  به مست  آرام آرام  بود، 
اولنی بار احساس می کرد زمان  برای  »مارکو« 
گیر  متوقف شده و او معلق، در جهاین ناآشنا 
با  چرمی  دستبند  آن  دیدن  اما  است.  افتاده 
دور  صیقل خورده اش  وزه ی  فیر سنگ  مهان 
حسایب  می آمد،  به مستش  که  مردی  مچ 
ور  که از ز خیت. مرد دست هایش را  به مهش ر
و  فر رنگش  قهوه ای  کت  جیب های  در  سرما 
ون آورد، جوری که دستبند چرمی  برده بود، بیر
را  دستبند  این  مارکو  دید.  به راحیت  می شد  را 
که  دستبندی  مهان  می شناخت؛  خوب 
پیدایش  آپارمتان  راه پله های  وی  ر اولنی بار 
برای  بتواند  اینکه  از  قبل  درست  و  بود  کرده 
که شده دور چمش بیندازد، دختر  یک بار هم 
کیل شوق  و ذوق بابت پیدا  سر رسیده بود و با 
و  بود  کرده  تشکر  حسایب  او  از  دستبند  کردن 
گونه هایش را بوسیده  حیت در برابر هُبت مارکو، 
بعدها  مارکو  مهنی  برای  شاید  بود.  رفته  و 
کرده بود.  جرأت نزدیک شدن به دختر را پیدا 
که بود دیدن دستبند دور مچ زخمت آن  هرچه 
اتفاق  مارکو  برای  عنوان  به  هیچ   مرد، 
خوشایندی منی توانست باشد. ضربانش باال 
که صدای قلبش را می توانست  رفت، جوری 
صدای  با  اطراف  هیاهوی  صدای  بشنود. 
چشمانش  و  خوردند  گره  درهم  قلبش  تپش 

سیاهی رفت.
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شد،  بیدار  خواب  از  ق،  عر خیس  تین  با 
یافته  جنات  مرگ  از  که  کیس  مثل  درست 
کرد.  برانداز  را  اتاق  اطراف  باعجله  باشد. 
اتاق خودش است،  در  که مطمنئ شد  وقیت 
به  را  خودش  زمحت  با  گرفت.  آرام  قدری 
وحشت زده  چشمانش  رساند.  دستشویی 
بودند. به صورت خودش در آیینه زل زد و از 
کابویس بیش  اینکه مهه ی آچنه به چشم دیده 
دو  از  ساعت  کشید.  راحیت  نفس  نبود، 
دختر  سگ  یل  و می گذشت،  نیمه شب 
و  نداشت  استراحت  قصد  انگار  طبقه باالیی 
به قرص های  مارکو  در خانه می دوید.  مدام 
قبیل  قرص های  شد.  مشکوک  خوابش 
در  را  آدم  می کردند،  اثر  اینکه  به حمض 
دهلره آور  تهنا  نه  که  ومی بردند  فر خلسه ای 
که بدون آن  نبود، بلکه حسرت متام شب هایی 
می گذاشت.  دلت  به   را  بودی  خوابیده 
که  بگیرد  را  تصمیمش  منی توانست 
یب قراری  نه.  یا  خبورد  شب  آن  را  قرص خواب 
کمرنگ شد و مهنی به مارکو  سگ رفته رفته 
هم  قرص  بدون  که  داد  را  اطمینان  این 
صبح  تا  که  را  ساعیت  چند  حداقل  می تواند 

مانده، چشمانش را بسته نگه دارد.
صدای  با  شدند،  سنگنی  که  پلک هایش 
که از جایی دورتر می آمد، از خواب  ین  یاد ز فر
مهان  وسط  در  خوابگردها  مثل  مارکو  ید.  پر
کم نور ایستاده بود. نور خورشید از  اتاق سرد و 
که  مقوایی  تّکه های  و  وزنامه ها  ر البه الی 
اتاق  وارد  ور  به ز بودند،  پوشانده  را  پنجره ها 
ید. دستانش را  ز می شد. مارکو از سرما می لر
 
ً
که متوجه مایع قرمز نسبتا کرد  دور تنش مجع 

را  دست هایش  کف  که  شد  کی  چسبنا
پوشانده بود؛ خون.

که  چشم  بودند.  خون آلود  دست هایش 
زمنی  وی  ر پایش  جلوی  جسدی  برگرداند، 
افتاده و چاقوی تکتیکال سیاه رنگی تا نیمه 
بود. هنوز  رفته  و  فر در بدن مرد درشت هیکل 
مثل  مهه چیز  می آمد.  یاد  فر صدای 
بود  امحقانه ای  جنایی  فیلم های  صحنه های 
که در نوجواین متاشا می کرد. دِر خانه باز بود و 
می رسید.  گوش  به   ون  بیر از  یاد  فر صدای 
که  مهان جا  از  بود  شده  فلج  انگار  مارکو 
ایستاده بود، دختر طبقه باالیی و سگش را دید 
می شدند.  دور  خانه  از  دوان دوان  که 
نتوانست  دیگر  و  رفت  سیاهی  چشمانش 

وی پاهایش بایستد. ر
خواب  ین!  برسو باید  و  ر ما  بابایی!  »پاشو   :

»...
ً
موندمی اتوبوس مدرسه رفته! پاشو لطفا

که شنید نفس راحیت  مارکو صدای دخترها را 
این  از  این بار  اینکه  از  اطمینان  با  و  کشید 
باز  آرام آرام  را  چشم هایش  شده،  رها  کابوس 
کرد. صبح بود و صدای پرنده ها از جایی داخل 
به  حلظه ای  چند  می رسید.  گوش  به   بیشه 
کابوس عجییب بود. یادش  سقف خیره ماند. 
که خواب ها چیزی  که قباًل جایی شنیده  آمد 
طی  وزمره،  ر جتربه های  منادین  بازسازی  جز 
یک فرایند پیچیده و اغراق آمیز نیستند. اما 
دنیای  بنی  منی توانست  می کرد  فکر  چه  هر 
که در خواب دیده  کی  خودش و فضای ترسنا
بود، نشانه و ارتباطی بیابد. فکرش به  جایی 
مجع و جور  را  خودش  ودتر  ز باید  منی داد.  قد 
معلم  »سندرا«،  اینکه  از  قبل  تا  می کرد 
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به مدرسه  را  ود، چبه ها  بر در  کوره  از  وسوایس 
به مست  و  بلند شد  از جایش  برساند. یب رمق 
به  دیگر  حاال  آفتاب  نور  رفت.  دستشویی 
از  قبل  بود.  رسیده  هم  خانه  یِک  تار وی  راهر
اینکه از در اتاق خواب رد شود، چیزی پشت 
کرد.  جلب  را  توجهش  پذیرایی  اتاق  پنجره ی 
ردرنگ مدرسه آرام آرام از قاب پنجره  اتوبوس ز
خارج می شد. بدنش ملس شد؛ درست شبیه 
را  هنایی  ضربه ی  بوکس  ینگ  ر در  که  کیس 
هیچ  مارکو  یب حرکت.  و  گیج  باشد،  خورده 
زندی نداشت، متام عمرش از چبه دار شدن  فر
به مهنی خاطر هم میانه ی  و اصواًل  می ترسید 
بیدار  آیا  منی دانست  نداشت.  چبه ها  با  خویب 
لعنیت  کابوس  مهان  ادامه ی  ایهنا  یا  شده 
رسیده  ذهنش  به  کجا  از  سندرا  نام  است. 
بود؟ هیچ جوایب نداشت. با حالیت عصیب دِر 
کلید چراغ را زد.  کوبید و با خشم  دستشویی را 
که در آیینه ی مقابلش به او خیره  تصویری 
کابوس هایی  مهه ی  از  ک تر  ترسنا بود،  مانده 
پوش سفید  یر تا آن حلظه دیده بود. ز که  بود 
کاماًل سفید  یش هایش  ین بود و متام ر مارکو خو
مارکو  خورد.  زنگ  سه بار  تلفن  بودند.  شده 
دیگر نه چیزی می شنید و نه چیزی می دید؛ 

سیاهی مطلق.
با صدای بوق ماشنی پشیت به  خودش آمد. 
جی یپ اس  افتاد.  راه  به   بود.  شده  سبز  چراغ 
مسیری را نشان می داد که در مهان نزدیکی ها 
راه باید به چپ می پیچید.  بود. سر اولنی چهار
صندیل  وی  ر دستش  کنار  سبد  به  نگاهی 
بغل انداخت. تهنا مهان بسته بایق مانده بود 
کوچه مانده به جایی  که به مقصد برساند. دو 

توقف  به  جمبور  می داد،  نشان  جی یپ اس  که 
ردرنگ مدرسه تابلوی توقفش  شد. اتوبوس ز
سوار  عجله  با  دخترچبه  دو  و  بود  کرده  باز  را 
انتظار  جز  چاره ای  می شدند.  اتوبوس 
و  نشسته  پنجره  کنار  حاال  دخترها  نداشت. 
به خیابان چشم دوخته بودند. تابلوی ایست 
گاز  پدال  وی  ر را  پایش  شد،  بسته  که 

گذاشت.
کنار صندوق نامه ها پارک شده بود.  ماشنی 
انگار  برمی داشت؛  قدم  آهسته آهسته  مارکو 
که هیچ عجله ای برای رسیدن نداشته باشد. 
ک  وی بسته انداخت و پال نگاهی به آدرس ر
 1	۵ مشاره ی  کرد.  ور  مر یکی یکی  را  خانه ها 
ودی  درست مقابلش قرار داشت. هرچه به ور
در  عجییب  حس  می شد،  نزدیک تر  خانه 
انگار  ناآشنا.  حیس  می گرفت،  قوت  ونش  در
ونش می جوشید. حلظه ای ایستاد  چیزی از در
یب را در خودش  و سعی کرد دلیل این حال غر
هیچ چیز  بود.  یب فایده  یل  و کند،  جستجو 
این  دلیل  بتواند  که  منی آمد  به خاطرش 
کرد و  اضطراب باشد. بسته را سبک سنگنی 
و منتظر  زد  را  باال رفت. زنگ خانه  پله ها  از 
کیس را  ایستاد. از پشت در صدای قدم های 
توقف  و  تلفن  زنگ  صدای  بعد  و  شنید 
زنگ  مهچنان  تلفن  صاحب خانه.  قدم های 
که در باز شد. مارکو جا خورد. انگار  می خورد 
شده  شوکه  مارکو  دیدن  از  هم  صاحب خانه 
به  را  بسته  و  آمد  باال  یب اختیار  دستش  بود. 
یف  حر هیچ کدام  داد.  حتویل  خانه  داخل  مرد 
مانده  خیره  هم  چشمان  به  تهنا  و  منی زدند 
را  آزاردهنده  بودند. مارکو طاقت این سکوت 
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نداشت. نگاهش را آرام دزدید و به سرعت به 
مست راه پله برگشت. صدای بسته شدن در را 
یدند.  ز پشت سرش شنید. دست هایش می لر
گذاشت، لغزش  وی پله ی دوم  که ر پایش را 
یر  ز درست  کرد.  حس  پایش  یر  ز را  جسمی 
راستش،  پای  رنگ  قهوه ای  چمکه ی 
وزه  فیر از  تکه سنگی  که  چرمی  دستبندی 
وی پله افتاده بود.  وی آن دوخته شده بود، ر ر
مارکو خم شد و دستبند را برداشت. انگار قباًل 
که دستبند را  جایی آن را دیده بود. وسوسه شد 
صدای  کند.  امتحان  دستش  مچ  دور 
که از  قدم های تندی را از طبقه ی باال شنید 
بیشتر  حلظه ای  چند  می آمدند.  پاینی  راه پله 
که  ین را دید  که مارکو صورت ز طول نکشید 
او  دست های  به  رگش  بز مشکی  چشمان  با 
دستبند  دیدن  از   

ً
ظاهرا که  ن  ز بود.  زده  زل 

به مست  باهیجان  بود،  شده  زده  ذوق  چرمی 
هُبت  برابر  در  را  چرمی  دستبند  و  دوید  مارکو 
کرد  کیل از او تشکر  مارکو، از دستش قاپید و 
پیچ  در  و  بوسید  را  مارکو  گونه ی  ناغافل  و 

راه پله ناپدید شد.
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»تونل«

وشنش  ر خواب  می پرد،  که  راستش  دست 
مانده.  نامتام  با پسرش  پاره می شود. حرفش 
غلیت می زند باز به خوابش برگردد. دورادورش 
یب حرکت،  و  ن  یب وز است.  یک  تار و  خایل 
می شود.  گم  دوسرناپیدا،  تونیل  توی  انگار 
که پای چپش  را پیدا منی کند تا این  خودش 
یک  می پرد. به خیالش می رسد توی تونِل تار
می خواسته  و  شده  خایل  پایش  یر  ز خایل  و 
نیفتد.  که  یده  پر و  بیفتد  انگار  چاهی  توی 
یک یا آن  غلیت می زند دوباره به آن خایِل تار
منی شود.  برگردد،  آن  از  پیش  وشِن  ر خواِب 
که خواب را از سرش  یده  پای چپش جوری پر
پرانده. یب آنکه پلک باز کند، خییِس گوشه ی 
می گیرد.  دست  پشت  با  را  چشم هایش 
که  می خواهد خیالش راحت شود آن خوایب را 
یا  برگردد؛  آن خواب  که  نه  گم منی کند.  دیده 
که این طور  خودش به آن خواب برگردد. یا نه 
و آن طور بشود تا دست کم توی خواب پسرش 
را ببیند؛ یا توی خواب حرف دلش را بزند. نه؛ 
مهنی طور  گر  ا اما  منی شود.  این طورها 
چشم بسته و حواس مجع توی رختخواب مباند، 
یادش  یادش می آید. مهنی حاال هم  خوابش 
که این خواب با خواب های دیگرش  می آید 
و  شب  این مهه  و  سال  این مهه  داشته.  ق  فر
دیده.  را  پسرش  خواب  شب  هر  هم  بلکه 

وز  وز و بلکه هم هر ر این مهه سال و این مهه ر
و  سر  می تواند  ببیند  فشار  آورده  کله اش  به 
کند یا نه. مهیشه اما  هتی برای خوابش پیدا 
پسرش توی خواب چبه بوده و خودش هم توی 
کارها هم پرت  خواب جوان بوده و حر ف ها و 
هیچ  تونل  از  پیش  خواِب  توی  بوده.  پال  و 

این طور نبوده. 

به یک دست استکان نعلبکی و دست دیگر 
نه  ود.  می ر بالکن  به  و  ر نرم  نرم  دیوار،  به 
خوش دارد چایش لب پر بزند و توی نعلبکی 
و  خبورد  سکندری  دارد  خیال  نه  یزد،  بر
گاهی  صبح،  گاهی  بشود.  کاسه شکسته 
کناِر  راحیِت  وی  ر ود  بر می کشد  میلش  عصر، 
دِر شیشه اِی میاِن اتاق و بالکن بنشیند و به 
خوب  چشمش  تا  بشود.  خیره  ویش  وبر ر
ون می شده  ق متاشای بیر می دیده، بیشتر غر
کنار نرده ی بالکن و یکی  گلداین  -یکی دو 
در  درخیت  سه  دو  نرده؛  از  آویزان  گلداین  دو 
در  درخیت  سه  دو  و  کوچک  پشیت  حیاط 
که  آهین  خط  دو  یز  کر خا حاشیه ی 
وی شاخه ای  چشم اندازش بوده؛ یا پرنده ای ر
یکه راه  وی بار وی درخیت و سگی ر و سنجایب ر

یز.   کر میان حیاط پشیت و خا

فرشته مولوی
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و  دورتر  به  نگاهش  نیست.  این طور  حاال 
و  خواب  به  بیشتر  فکرش  اما  است؛  تر  باال
چندی  به  هر  ود.  می ر خودش  خیال های 
گاهی  گاهی از یک بر و  صدای قطار باری، 
و  می آید  خودش  از  پیش تر  بر،  دو  هر  از 
ندارد.  شکوه ای  می کند.  پرت  را  حواسش 
هم  آدم  از  خایل  سنگنِی  قطار  مهنی  مهینکه 
که بیاید و بگذرد و با رفت و آمدش و  هست 
کند، جای شکر  گرم  با سر و صدایش سِر او را 
به  یک باره  که  می شود  وز  ر یا  شب  دارد. 
گم است  کند چیزی یا  خودش بیاید و خیال 
که  ود به خودش بگوید  کم است. بعد هم ز یا 
صدای  و  قطار  مهنی  البد  کم  یا  گم  چیز  آن 

گر دارد، نیامد ندارد.  که دیرآمد ا قطار است 

که  انگار  است؛  خفه  گاهی  قطار  صدای 
هم  گاهی  می آید.  پیش  سینه خیز  اژدهایی 
تا  می آید  و  می غرد  است؛  تندر  که  انگار 
وقیت  بدهد.  قورت  را  راهش هست  هرچه سر 
پیدایش  آهن  خط  پشته ی  باالی  قطار  خوِد 
سایه مانند  را  چرخ ها  و  گن ها  وا می شود، 
گن ها را اما دیگر  وی وا می بیند. نوشته های ر
به  را  کف دست یخ کرده اش  منی تواند خبواند. 
بگذارد  نباید  می چسباند.  استکان  داغ  تن 
باید  را  فکرش  کند.  پرت  را  حواسش  قطار 
با  چرا  بفهمد  آخرش  خواب  به  بدهد 

ق داشته.  خواب های دیگرش فر

وی شیشه ی  عینکش می نشیند.  خباِر چای ر
ود.  منی ر تاری  برمی دارد.  چشم  از  را  عینک 
سوزِش  می کند  صبر  می کشد.  سر  را  چایش 

چشم هایش  از  اشکی  ود.  بر پاینی  داغی 
در  گرمای چای نیست.  از  که  ون می زند  بیر
خیته.  خواب هم به هپنای صورت اشک می ر
خواب  که  بس  است؛  خواب  که  منی دانسته 
هم  حاال  بوده.  راست  که  بس  بوده،  وشن  ر
منی داند دو چشم خشکیده اش آن مهه اشک 
کجا آورده. با نوک دو انگشِت دسِت آزاد  را از 
ک  پا را  صورت  وی  ر اشک  دانه  سه  دو 
اشک  است  وقتش  که  می داند  می کند. 
جبران  تا  یزد  بر چشم هایش  به  ساختگی 
بکند.  را  آچبکویش  چشم  دو  الکِی  اشک 
که  نبوده  الکی  چیزش  هیچ  اما  آخر  خواب 
و  ابر  آمساِن  که  آمسانش  باشد.  الکی  اشکش 
چهار  که  بادی  بوده.  سال  وقت  این  آفتاب 
یشان می کرده  وی سرش را پر الخ موی مانده ر
وزهاست.  ر این   قرار  و  تاب  یب   باد  مهنی  هم 
که هر به چندی  یق ست  که مهان پاتو کافه هم 
و  ر آفتابگیر  کنج  را  و یکی دو ساعیت  ود  می ر
کنار،  به  این ها مهه  به خیابانش می نشیند. 
پا  و  داده  عصا  به  تکیه  کافه  در  دِم  که  آن 
ایستگاه  به  راه  کدام  از  ببیند  کرده  سست 
که توی  ود، خوِد حاالیش بوده. آن هم  قطار بر
که  وی شلوغ یک باره میان آن مهه آدم  پیاده ر
که  بوده  آین  شده،  پیدا  می آمدند  و  وبر ر از 

این مهه سال چشم انتظار دیدنش بوده. 

و  خواب  چرخ ها  تولوق  و  تلق  و  قطار  سوت 
ود  را فراری می دهد. بلند می شود بر خیالش 
یزد،  بر چشم هایش  به  کند  پیدا  را  قطره  اش 
ود. تکیه به دیوار می دهد و  گیج می ر سرش 
ود یا بیاید،  که بر حواسش را می دهد به قطار 
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آن  زه می اندازد. حاال  لر به  را  پایش  یر  ز زمنی 
که خطش نزدیک تر است، ایستاده تا  قطاری 
بگذرد.  و  بیاید  است،  دیدرس  از  دور  آنکه 
هم،  است  دورتر  خطش  آنکه   

ً
حتما شده 

گاهی  ود.  بایستد تا این یکی به راه خودش بر
کند  که هر دو با هم بیایند و تند یا  هم می شود 
وند، مهیشه  کنار هم بگذرند. بایستند یا بر از 
هم  مهیشه  و  درمی آورند  سر  هم  وی  وبه ر ر از 
ود و مهیشه  یکی به راِه خالف آن دیگری می ر

کار هم ندارند. کاری به  هم 

می نشیند،  که  قطار  سه تایی  صندیل  وی  ر
ویش نشسته  وبه ر که ر ن جواین  نگاهش به ز
ن دارد پستانک شیشه ی شیر را به  می افتد. ز
را  چبه  غون  و  غان  می گذارد.  چبه اش  دهان 
کالسکه ای  گودی  در  چبه  خوِد  می شنود؛ 
یادش  منی آید.  چشم  به  سایبان دار  و  رگ  بز
چبگِی  خواب های  از  هیچ کدام  در  منی آید 
بوده  کالسکه ای  خودش  جواین  و  پسرش 
که در بیداری  باشد. این را اما یادش می آید 
و  سبک  کالسکه ای  پسرش  چبگِی  و 
که  بود  سفید-آیب  هپن  راه های  با  یب سایبان 
کم به  کارش می برد. خوش نداشت چبه اش را 
کند. بغلش می کرد تا سنگیین  از خودش جدا 
پاهای  بود  داده  یادش  کند.  حس  را  وزنش 
مادرش  کمر  دور  را  گوشتالویش  و  کوچک 
وی  ر را  پاها  گرِد  و  نرم  کونه ی  کند؛  قالب 
گوشت تن مادرش فشار بدهد؛ سر  پوست و 
مادرش  چپ  پستان  وی  ر کژ  را  ویش  ر و 
یا  مادرش  دل  تاپ  تاپ  با  بلکه  خبواباند 
کالسکه  خوابش ببرد یا آرام مباند. چبه ی توی 

شور  به  دلش  یک باره  می افتد،  صدا  از  که 
در.  مست  می کشاند  را  نگاهش  می افتد. 
کت سیاه جواین  چشم های خیس و تارش به 
که پشت به او به میله تکیه  دوخته می شود 
آمدنش  ون  بیر از  یب جهت  و  بیخود  داده. 
از  وز  ر هر  که  نیامده  آیه  می شود.  پشیمان 
کند. نه وقت  ون بزند و خیابان گردی  خانه بیر
یدی و نه صورت حساب  دکتری دارد و نه خر
در  بکشاندش.  بانک  به  که  نپرداخته ای 
خودش  با  بسته،  سرش  پشت  که  را  خانه 
وزهای دیگر است. سوار  وز هم مثل ر گفته امر
ود شهر؛ سویپ و  زمیین می شود می ر یر قطار ز
شلوغ  حمله ی  خلوت  کافه ی  توی  قهوه ای 
پا  الکی  مغازه ها  ین  ویتر پشت  می خورد؛ 
عصازنان  و  کشان  پا می کند؛  سست 
بر  آن  و  بر  این  و  پا می گذارد  یر  ز را  وها  پیاده ر
به  شکست،  که  وز  ر توک  می دواند؛  چشم 
و  مهنی  برمی گردد.  کورش  و  سوت  خانه ی 
مهنی. قرار نیست چون خواب دِم صبحش با 
وز هم با  ق داشته، امر خواب های دیگرش فر

ق داشته باشد. وزهای دیگر فر ر

که  چپش  به  نه  می خورد،  را  سوپش  وقیت  تا 
خیابان پشت پنجره است، اعتنایی دارد؛ نه به 
دیگر  میزهای  و  کافه  پیشخان  که  راستش 
کند و با احتیاط به  که قاشق را  گاهی  است. 
صندیل  به  هم  نگاهی  نمی  می برد،  دهان 
مهیشه  مثل  را  کیفش  می اندازد.  ویش  وبه ر ر
ویش خایل  وبه ر ر تا صندیل  گذاشته  آن  وی  ر
را  گاهی هم دسته ی عصا  به  گاهی  نباشد. 
که به لبه ی پشیت صندیل تکیه داده، می پاید 
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وی زمنی بیفتد.  یق ر مبادا عصا لیز خبورد و در
دور  را  دست هایش  می رسد،  که  قهوه  نوبت 
را  پلک هایش  و  می  کند  حلقه  فنجان 
از پوست  گرمای فنجان سرامیک  می بندد. 
آفتاب  نرمای  و  می گذرد  دست   دو  کف 
وی دو پلک پالسیده  یده ی پشت شیشه ر پر
می نشیند. نفیس بلند می کشد و بوی قهوه را 
فکر  که  است  وقتش  حاال  می دهد.  و  فر
باز  پلک  کند.  ون  بیر سرش  از  را  خواب 
می کند. تا می آید فنجان قهوه اش را به دهان 
به  باز می شود. عصایی سفید  کافه  در  ببرد، 
پشت  می آید.  توو  ین  ز و  می زند  تقه  زمنی 
یِپ  و  می شود  پیدا  راهنما  سگی  سِر  سرش 
چشمی  یر  ز می گذارد.  پیش  پا  جواین  سگ 
ن و جوان پشت میزی  تا ز دنبالشان می کند  
سگ  می نشینند.  کافه  سایه گیر  کنج  در 
و  رام  نگاه  ندارد؛  نشسنت  خیال  انگار 
موی  می گردد.  جوان  و  ن  ز میان  هوشیارش 
ن پشت سرش مجع شده و چشم هایش  سفید ز
گیرم  ویش را،  پشت عینک تیره ناپیداست. ر
آرام  جوان،  به  و  ر ن،  ز می بیند.  وشن،  ر نه 
می دهد.  تکان  سر  هم  جوان  و  می زند  حرف 
سر به چپ بر می گرداند تا با متاشای آدم هایی 
می گذرند،  ویش  ر پیش  از  شیشه  پشت  که 
آنکه  یب  نگاهش  کند.  مزه  مزه   را  قهوه اش 
ویی آشنا می گردد.  خبواهد یِپ قد و باال و مو و ر
چقدر،  چقدر،  ن  ز بداند  می خواهد  دلش 
که  جواین  وی  ر می خواهد  دلش  چقدر، 

ویش نشسته را ببیند. وبه ر ر

که منی خواهد  ون باد می آید. آمسان از ابری  بیر

ببارد، سنگنی است. دسیت به عصا و دسیت 
ایستگاهی،  در  تا  ود  می ر یشان،  پر موی  به 
دور یا نزدیک، خود را به قطار برساند. تا باران 
می تواند  نیفتد،  پاینی  یکی  تار تا  و  نگیرد 
به  ود.  بر و  پیاده ر توی  کشان  پا مهنی طور 
دو  این  هی  و  ود  بر هی  گر  ا می رسد  خیالش 
از  که  آدم هایی  میان  بدواند  را  آچبکو  چشم 
از  دیشب  خواب  فکر  می آیند،  ویش  وبر ر
سرش دست برمی دارد. مهنی هم می شود. اما 
ک خواب را فراموش  که دیگر پا درست وقیت 
وی و موی آشنا پیش  کرده، آن قد و باال و ر
پاره  دلش  بند  یک باره  می شود.  سبز  ویش  ر
رفنت  از  افتاده اش  زه  لر به  پاهای  می شود. 
دو  توی  را  توشش  و  تاب  مهه ی  می ماند. 
فشار  را  عصا  دسته ی  تا  می کند  مجع  دست 
کند.  وصل  پا  یر  ز زمنی  به  را  آن  نوک  و  دهد 
قطار  دو  صدای  از  می شود  پر  گوشش  توی 
وی  وبه ر که مهیشه از ر سنگنِی خایل از آدمی 
هم سر درمی آورند و مهیشه هم به خالف راه 
وند. یکی می ایستد، دیگری نزدیک  هم می ر
آین  دیگری  می رسند.  هم  به  می شود. 
گره  تار  نگاه  به  یبه  غر نگاه  می ایستد. 
باز  دهاین  می شود.  کنده  آن  از  و  می خورد 
می شود و یب صدا می ماند. قطاری به راه خود 
ود. آن که می ماند، یب حرف و یب تکان،  می ر
گم می شود.  یک و دهان بسته،  توی تونیل تار
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»کابوس سفید«

بدن  که  شد  وع  شر آجنا  از   
ً
دقیقا مهه چیز 

نفس  که  مهنی  دیدم.  ختت  وی  ر را  مرده اش 
تقدیر  به  را  بدنش  که  نبود  کایف  منی کشید 
اتفاق  این  از  بیشتر  باید  بسپارم.  ک  خا
سرم  در  مدام  قطار  سوت  صدای  می افتاد. 
دیدم.  می  را  مرده اش  بدن  و  می شد  تکرار 
یانش توی وان  مهه ی دنیا حول حمور بدن عر
وی  ر یان  نیمه عر بدنش  و  می چرخید  محام 
ذهمن  در  هیچ چیز  بود.  گرفته  آرام  ثابت  ختت 
وزنه های  از متام ر منانده بود و مهه ی خاطرامت 
ون، در جایی از اتاق یا شاید در  وجودم به بیر
شده  کنده  پرا جهان  از  متعددی  گوشه های 
ن بدن مرده اش  بود. بوی نامطبوع حال به هم ز
را استشمام می کردم و متام دنیا حول حمور بدن 
که مثل  کف هایی  انبوه  یر  ز یانش در وان،  عر
به  می چرخید.  می کرد،  بازی  آهنا  با  چبه ها 
طرفش دویدم یا قدم زنان می رفمت؟ شاید هم 
بدن بدون حرکتش به  مسمت می آمد؟ منی دامن. 
که در هوا معلق بود،  فقط من بودم و بدنش 
در فضایی سراسر سفید و یب انهتا، اما باز هم 
حول  تازه ام  سفید  جهان  که  می کردم  حس 

حمور بدن معلقش می چرخد.
سفید  کابوس  این  از  فرار  برای  تالیش  هیچ  
یان معلقش،  یباتر از بدن عر نداشمت. چه چیز ز
خانه  را  نامش  که  سفیدی  بستره ی  در 

وی عدم نشسمت و  می نامیدم وجود داشت؟ ر
کم کم مهه چیز به شکل  صندیل به وجود آمد و 
سابق خود برگشت. اتایق مملو از وسایل، جایی 
ییب می کردم و مهه چیز  آن غر با  در وجود،  که 

یانش می چرخید. حول حمور بدن عر
امکان  برامی  لبخندهایش  بدون  زندگی 
وع  شر منشاء  لبخندهایش  گویی  نداشت. 
اتفاقات در  مهه چیز بود. وقیت می خندید متام 
حمو  آن  اطراف  خط چنی های  و  لب ها 
که   - بدنش  حمور  حول  مهه چیز  می شدند. 
 - منی زد  هم  لبخند  حیت  و  منی کرد  نگاهم 
باعث  به من،  باز یب توجهی اش  می چرخید. 
را  وسایل  می زدم.  یاد  فر و  می شد  خشونمت 
هم  اطراف  به  نگاهی  حیت  او  و  می شکسمت 
حاال  می کرد.  را  خودش  کار  و  منی انداخت 
او  و  بودم  نشسته  وحش  یب ر بدن  وی  وبه ر ر
چانه ام  وی  ر دست  نداشت.  فرار  جمال 
کمی خشک شده بود.  کشیدم. پوسمت سرد و 
شده  عوض  مهه چیز  بود،  رفته  وقیت  از  انگار 
بود. نه من آن آدم سابق بودم و نه او. هردو به 

شکیل عوض شده بودمی.
که از پنجره به داخل می آمد بدمن را به  بادی 
انتظار  بدنش؟  سردی  یا  درمی آورد  زه  لر
می کشیدم تا خبندد و این بازی مسخره را متام 
کند تا  کند؛ یا خبندد و این بازی مسخره را متام 

یل بیگی نیما و
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یب جانش  بدن  حمور  حول  مهه چیز  اینکه... 
متام  و  بود  امت  هسته ی  او  گویی  می چرخید. 
وجودش.  پیرامون  ون های  الکتر کائنات، 
می شدند،  ظاهر  حمورها  این  در  خاطرات 
ستاره ها  مثل  مدیت  از  بعد  و  می درخشیدند 
منفجر می شدند و ناپدید. خاطره ای در جایی 

خودمنایی می کرد:
او لباس هایش را درمی آورد، بدن حساسش را 
می خاراند. دست ها و ناخن هایش قرمز شده 
بودند. من می بوسیدمشان و او خود را از من 
مثل  و  می رفت  وان  داخل  و  می داد  فراری 
داخل  من  و  می کرد  بازی  کف ها  با  چبه ها 
متام  مثل  شد،  منفجر  باز  خاطره  و  محام. 
بدن  حمور  حول  مهه چیز  دیگر.  خاطرات 
بو  داشت  کم کم  می چرخید.  کنش  سا
گرفته  کبود می شد، یا شاید هم بو  می گرفت و 
وز به او زل زده  کبود شده بود. منی دامن چند ر و 
کاش  بودم؟  زده  زل  می کمن  تصور  یا  بودم 
می شد به این بازی مسخره پایان داد و دوباره 
دیگر  جهان  به  دیگر  حاال  می کردمی.  وع  شر
اعتقاد داشمت، یا دوست داشمت جهان دیگری 
چگونگی  از  یت  سؤاال مهیشه  اما  باشد، 
وجودمان در آن، نوع جسممان، رابطه هامیان 
داشت.  وجود  برامی  دیگر  چیزهای  خییل  و 
کمن. عشوه هایش را  منی خواهم به این ها فکر 
خنواهد.  مرا  گر  ا حیت  منی کمن  عوض  چیزی  با 
می چرخید.  بدنش  حمور  حول  مهه چیز 
سینه هایش کوچک تر شده بودند یا من چننی 
گوشه ی لبش  حیس داشمت. خون به آرامی از 
می خواسمت  بود.  شده  خشک  و  آمده  پاینی 
کمن، اما منی شد و خون  ک  قطره ی خون را پا

حاال  می پوشاند.  را  دست هامی  کم کم  داشت 
شده اش  خشک  خون  در  ق  غر دست هامی 

شده بود.
یانش می چرخید.  مهه چیز حول حمور بدن عر
سفید  مهه چیز  که  می چرخید  یع  سر آن قدر 
با  او با یک مرد - شاید باورتان نشود،  شد. 
که  زماین  درست  بود،  خوابیده   - مرد!  یک 
را  خود  مانکن  و  لباس  هزاران  میان  در  من 
ق کرده بودم تا بتوامن او را رایض کمن. مهه چیز  غر
که دلش چبه می خواست.  وع شد  از آجنا شر
برجستگی های  و  موها  را  مادرانه اش  حس 

کوچک و عشوه هامی ارضا منی کرد.
کرده  شک  درآورد.  را  لباسش  آمد.  خانه  به 
کمرش را خاراند. تا آمدم رّد قرمز  که او...  بودم 
آغوشم  از  را  خودش  ببوسم،  را  ناخن هایش 
با  چبه ها  مثل  و  رفت  محام  به  کشید.  ون  بیر
را  سرش  رفمت،  محام  داخل  کرد.  بازی  کف ها 

گرفمت و به لبه ی وان... حمکم در دست هامی 
مهه چیز حول حمور بدمنان می چرخید.
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»هیس!«

اومده  دنیا  به  توو حمرم  که  گفت: »حاال  بابا 
می حسنی.« و بذار امسش ر

باشه  گه سامل  ا کردم  نذر  گفت: »من  مامان 
بذارم ابوالفضل« 

گفمت: »این امسا دیگه خز شده«
و  بر دختر؟  نداری  درس  مگه  »تو  گفت:  بابا 
و  مامان  صدای  اتاق.  توو  رفمت  اتاقت«  توو 

که حبث می کردن. و می شنیدم  بابا ر
گفت: »پس شد ابوالفضل؟« مامان 

بذارم  می خواد  دمل  خودمه،  » پسر  گفت:  بابا 
حسنی«

هست،  ممن  چبه ی  »وا!  گفت:  مامان 
کردم...« می فهمی؟ می گم نذر 

داری  دوس  هرچی  جهمن!  »به  گفت:  بابا 
بذار...«

کبرآقا...  ا گفت: »ناراحت نشو دیگه  مامان 
و بسمت. به خاطر من...« در اتاق ر

 ◾

توو  رفت  برداشت،  میز  و  ر از  و  ر گویش  پسر 
وه چبه های دانشگاه نوشت: گر واتساپ و توو 
	13:۰- »سالم، ساعت 	 مهه تون سر میدون 

شهدا باشید.«
 
ً
حتما نره  یادت  و  ر سمی چنی  امیر،   «  -13:۰8

یا.« بیار

گردن  و  سر  دستماِل  توام  »شیدا   -13:۰8
گه آیب باشه چه هبتر... می بینمتون...  بیار... ا

فعاًل«
◾

: »بگو بیاد تو...«
برای  تعظمی،  از  بعد  و  شد  اتاق  وارد  مرد   

گرفت. نشسنت اجازه 
ون چه خبره...؟« : »خب بگو ببیمن اون بیر

که اوضاع اصاًل  - »با اجازه... حقیقت اینه 
ون،  خینت بیر خوب نیست آقا... مردم بدجور ر
چارده- پسرای  دختر  این  از  جوونن،   

ً
کثرا ا

ساله  هفت-هشت  و  بیست  تا  پونزده ساله 
آتیش زدن،  و  بانکار ُپرن... عابر  توو خیابون 
با  کنن،  چیکار  باید  می دونن  خوب  عوضیا 
و  می کنن  قطع  و  ر بنی ها  دور سمِی  سمی چنی، 
مپپ  و  می خوام...  عذر  شعارهای...  بعد 

و آتیش می زنن.« ینا ر بنز
: » نه بگو ببیمن... مثاًل چی می گن؟«

باعِث  آقا...  منی شه  وم  ر خدا  »به   -
خجالته...«

ر بزن..« : »ِد یاال ز
یل به مشا  - »چشم آقا... آقا عذر می خوام و

فحش می دن آقا... می گن مرگ بر...«
که  اونایی ان  اصیل  مقصِر  بسه!  حاال  »خو   :

مهران یسره
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می کنن...  شیر  و  ر اینا  و  نشسنت  اون ور 
و قطع  می فهمی چی می گم؟ باید اینترنت ر

که نتونن با جایی ارتباط بگیرن...« کنمی 
گرام آقا؟« - »فقط اینستا

کنمی... حیت تا  و قطع  : »نه... باید اینترنت ر
گوگل هم نتونن برن، بعد هم یه مشت از این 
که  خیابون  توو  می  یز می ر و  ر کله گنده ها 
باشه  باید حوامسون  البته  وایسن...  جلوشون 

ت نره...« که آدِم دلسوز پشِت این مِسَ
کاهش  و  ر ین  بنز قیمِت  چرا  آقا...  »خب   -

وم تر می شه...« ندمی؟ این جوری جو آر
خبر  هیچ چی  از  تو  مرتیکه...  شو  خفه   «  :
بازی  قبیل  حکومتای  مِث  منی خوام  نداری. 
وز با یه اعتراِض  گه ما امر و به مردم ببازم. ا ر
کاهش بدمی... دو ماه  و  کوچیک قیمت ها ر
که  مهنی  می.  بر اینجا  از  کنمی  مجع  باید  دیگه 
بسیج  و  سپاه  به  و  کنید  قطع  اینترنتو  گفمت. 

بگنی آماده شن!«  
◾

به  آرجناتو  سجده  موقِع  »حسنی!  گفت:  بابا 
وهاتو از هپلو  زمنی چنسبون... آها... حاال باز
یکال پسرم... زشته... مگه تو  کن... بار جدا 
که اون جوری می ری سجده؟ اون جوری  ین  ز
شدی؟  متوجه  زناس،  واسه  رفنت  سجده 
بعد  به  این  از  شده،  سالت   1۵ دیگه  بعدم، 
گرفتمن واست واجبه. با ما بیدار می یش و  وزه  ر
کامل  هاتو  وزه  ر بعد  و  می خوری  سحری 

می گیری. باشه بابا؟«
می خومن،  مناز  بابا.  باشه   « گفت:  حسنی 
امسال  می شه  فقط...  می گیرم،  وزه هامم  ر

مسجد نیام؟«
به  ُکیل  من  اهلل...  اال  اله  »ال  گفت:  بابا 
که امسال ُمکبری مسجد  و زدم  حاج قاسم ر
میای  نیام؟!  می گی  تو  بعد  تو...  به  بده  و  ر

می.« ین... امشب باهم می ر بابایی... آفر
گفت: »آخه... من از مکبری خوشم  حسنی 
می خواد  دمل  خدا.  به  می ره  یادم  مهش  منیاد. 

خواننده شم.«
بیار  کتابو  اون  و  بر منی ره.  » یادت  گفت:  بابا 
ین می کنمی تا شب آماده می یش. اون  باهم متر
مِث  شدی  هم  تو  می گیرم.  نشنیده  حرفمت 
که چپ می ره، راست می آد، می گه  خواهرت 
مامانتونه  اصیل  مقصِر  تئاتر...  برم  می خوام 
کتابو  می کنه.  شیر  چیزا  این  واسه  و  ر مشا  که 

کن من برم دستشویی االن می آم« آماده 
◾

چبه ها قبل از ساعت 	 جلوی میدون بودن. 
باید  چی کار  ببینمی  تا  پارک  توو  می  بر گفمت 

بکنمی؟ 
گفت: »من به رفیقام زنگ زدم. اونام  نازننی 

گفنت می آن« 
کیس  بایش  مواظب  باید  فقط  »خوبه،  گفمت: 
که وسِط  از اونایی  توو مجعشون ُمهره نباشه، 

و لو می دن.«  درگیری فرار می کنن و آدم ر
که خیامل راحت  گفت: »خیالت راحت« البته 

یادن. نیست. از این جور آدم ها خییل ز
ن و جوری جیغ  اولش باد توو غبغب می نداز
چقدر  می کنه  فکر  آدم  که  می کنن  داد  و 

یل بعدش... گرمه و پشتش 
 
ً
یبا تقر ون.  بیر زدمی  پارک  از  هشت  ساعت 
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با  که  یس ، چهل نفری شدمی و امیدوار بودمی 
تر.  باال بره  تعدادمون  و  شمی  قاطی  هم  بقیه 
موتورهای پلیس آماده بودن و هر ده دقیقه از 
و  رد می شدن. ساعت هشت  وسِط خیابون 
نمی، رسیدمی نزدیک دانشگاه. خیابون شلوغ 
و تا جلوی دانشگاه  بود و منی شد ماشنی ها ر

ُبرد.
جیغ  صدای  خیابونا  از  شدمی  که  پیاده 
یه  چبه ها  در،  جلوی  رسیدمی  وقیت  می اومد. 
وع به شعار  کردن و شر رگ درست  حلقه ی بز
کارها  این  که  رسید  فکرم  به  کردن.  دادن 
و  کردم  جدا  مجع  از  و  ر امیر  نداره.  فایده ای 
کرد  و هبم برسونه. باألخره پیدا  گفمت سمی چنی ر
و هبم داد. صدای موتورها دوباره بلند شد و هر 
نفر  دو  موتور  هر  و  ر می شد.  نزدیک تر  حلظه 
یه  َترکش هم  و  راننده  یل  او که  بودن  نشسته 
و عقب، جلو می کرد  که باتوم ر مرد دیگه بود 
کردِن سمی  و به سر و صورِت مردم می زد. قطع 
»حسنی  گفت:  امیر  نبودم.  بلد  خوب  و  ر
یع تر! اومدن« صدای جیِغ چند تا از چبه ها  سر
خیابون  کل  مورچه  مثل  موتورها  شنیدم.  و  ر
پوشیده  لباِس سیاه  و چون  بودن  کرده  پر  و  ر
بودن، دیدنشون سخت تر می شد. یکی از توو 
گفت:  مجع داد زد: »امیییییر... امییییر!« امیر 
و  نازنینه.«  صدای  شدم.  بدخبت  »حسنی 
و  ر سمی  باالخره  رفت.  کنارم  از  ِکی  نفهمیدم 
یل بعد  کردم اشتباهه، و کردم. اول فکر  قطع 
کار منی کنه. برگشمت پیِش  که دیگه  فهمیدم 
بلند  و  ر نازننی  پسرا  از  چندتا  و  امیر  چبه ها. 
گفمت:  درخت...  کناِر  گذاشنت  و  کردن 
گفت: »با باتوم زدن تو پاش.  »زنده س؟« امیر 

منی تونه بلند شه.«
گفمت: »پس مشا مهنی جا مبونید.« 

کنارمون رد شد.  یه موتور از 
و شیدا و  یدم ر گفت: »حسنی سرت!« پر امیر 
کنارمون رد شد و  باهم خوردمی زمنی. موتور از 
گفمت:  گرفمت و  و  رفت ته خیابون. دسِت شیدا ر
و منی کردم می خورد  کار گه این  »ببخشید... ا
شد  رد  کنارمون  از  که  موتوری  سرمون«  توو 

دیگه برنگشت.
کرد.«  کمن خاموش  گفمت: »فکر   به امیر 

گفت: »آره، احتمااًل خراب شده« چراِغ سفید 
که یه جا ثابت مونده. موتور از دور معلوم بود 
و زد.«  کمن مهنی بود نازننی ر گفت: »فکر   امیر 
کیس نیست. تهنان. می آی  گفمت: »نیگا اوجنا 

می بزنیمشون؟«  بر
تشنه ی  که  بود  معلوم  و  بود  عصیب  امیر 

می« گفت: »بر انتقامه. 
و کشید  و زمنی پاچه های شلوار امیر نازننی از ر
کن!« امیر  گفت: »امیر، جوووِن نازی ولش  و 

کرد. و جدا  کشید و خودش ر و  پاهاش ر
کنمی؟«  گفمت: »چیکار 

از  دیگه!«  بدو  هسیت؟  چی  »منتظِر  زد:  داد 
دخترا جدا شدم و با امیر رفمت مسِت دوتا آدمی 
و  ر نازننی  صدای  راه  توو  بودن.  موتور  و  ر که 

یه می کرد. گر که  می شنیدم 
می زمن  »من  گفت:  امیر  برسمی  اینکه  از  قبل 
ازش  و  ر باتوم  یع  سر تو  اولیه.  سینه ی  توو 
کاری منی تونن  بگیر. باتوم نداشته باشن هیچ 

بکنن«
یل دوتان«  گفمت: »و

گفتمو بکن« که  گفت: »کاری 
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 رسیدمی. سربازه بلند داد زد: »اییییست!« 
و  »بر گفمت:  امیر  به  نداره.  تفنگ  می دونسمت 

وووو!«  بر
امیر با سرعت دوید و من پشِت سرش. چند 
مهه جا  یه دفعه  که  بود  فاصله  موتور  تا  متر 

گفت: »گاز اشک آور زدن« سفید شد. امیر 
ز  هر گاِز  چندتا  دراومد.  موتور  صدای  بعد  و 
»یا  زد:  داد  یب  عر هلجه ی  با  یکیشون  و  داد 

ثاراهلل... یا ثاراهلل... یااااا ثااااااراهلل« 
میان  مهشون  االن  رمزشونه.  این  »امیر  گفمت: 

اینجا. بیا برگردمی!« 
بعد  دقیقه  یک  نگفت.  چیزی  دیگه  امیر 
و از پشِت سرم شنیدم. صدای چند تا موتور ر

◾

: »بگو بیاد توو!«
مرد وارد اتاق شد و بعد از تعظمی، برای نشسنت 

گرفت. اجازه 
ون چه خبره...؟« - »خب بگو ببیمن اون بیر

اول  حاِل  به  مهه چیز  عایل.  آقا،  »عالیه   :
برگشته.«

که مهگی خسته نباشنی. از  - »خوبه، ایشاال 
کنید!« وم اینترنتو وصل  فردا آر وم آر
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