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سخن نخست
مجموعــه شــعر »گرگــم بــه هــوای خــودم« حاصــل فعاليتــی ده ســاله در ميانــه ی 1382 تــا 
ســال 92 می باشــد؛ شــعرهايی کــه برطبــق ســاز و کار چاپ و نشــر در ايــران می توانســته اند 
بــه زندگــی کاغــذی خــود ادامــه دهنــد. در گزينــش شــعرها بــه ايــن مســئله فكــر شــده 
ــْن زيــر تيــغ سانســور بريــده می شــود و ســرآخر، اثــر  اســت چــرا کــه معتقــدم رگ مت
می ميــرد. همين طــور مؤلــف در چينــش شــعرها بــه رونــد ده ســاله نظرداشــته و شــعرها را 
برطبــق ســال توليد/تولــد در صفحه بنــدی کتــاب لحــاظ کــرده اســت، از ايــن رو مخاطــِب 
ــا رويكــرد  ــان و حت ــت و ســاخت و زب ــی انســجام در باف ــا نوع ــد ب ــه بی تردي اين مجموع
مشــخص بــه فــان و بهمــان جريــان شــعری، مواجــه نخواهــد بــود. ايــن شــعرها حاصــل 
ــر و  ــای متناف ــا نيروه ــان نســبت اش ب پروســه ی پرسه گردی ســت؛ پرســه ی يك ســوژه مي

متعــدد. امــا در بــاب سرنوشــت کتــاب:
مجموعــه شــعر »گرگــم بــه هــوای خــودم« طبــق توافــق ميــان ناشــر )نشــر بوتيمــار( و 
مؤلــف )آرزو رضايــی مجــاز( پــس از تنظيــم قــرارداد بــه تاريــِخ 1392/6/18 و همچنيــن 
پرداخــت هزينــه ی چــاپ و توزيــع، روانــه ی بوروکراســی نشــر شــد و بــه نمايشــگاه کتاب 
ســال 93 رســيد. در بهــار ايــن ســال، ناشــر بــدون تصريــح و توافــق قبلــي، پخــش نيمی از 
تيــراژ کتــاب را بــر عهــده ی مؤلــف گذاشــت و مابقــي کتاب هــا نيــز سرنوشــت بــه ازيــن 
نداشــتند و جــز در چنــد کتابفروشــي توزيــع نشــدند درحاليكــه تأکيــد بــر توزيــع کتــاب 
از ســوي مؤلــف و نيــز اشــاره ی ناشــر بــه قــرارداد ايــن نشــر بــا مراکــز پخــش حرفــه ای 
و گســترده، عامــل بســتن قــرارداد -در نوبــت اول چــاپ- بــود. بــه تلخيــص: اعتــراض بــه 
ســازو کار اين رونــد باالگرفــت و علنــي شــد و ناشــر نيــز طــي تماســي تلفنــي، عــودت 

مابقــي کتاب هــا بــه مؤلــف را تهديــد کــرد. 
ــر توزيــع اثــرم و نيــز چــاپ مجــدد  ــر آنچــه گذشــت، بنــده از حــق خــود مبنــي ب بناب
کتــاب در صحــن کاغــذ صرف نظــر کــرده و pdf ايــن مجموعــه را بــه صــورت رايــگان 
ــر ســهم خواهی های  ــا ظنــی ب ــار می گــذارم ت ــه شــعر )آزاد( در اختي ــرای عاقه منــدان ب ب
مــادی از اثــرم نــرود )هرچنــد چشم داشــت مالــی بــه اثــر، حــق مؤلف اســت اما متأســفانه 
در وضعيــت فعلــی شــعر در ايــران، چنــدان نمی شــود دلخــوش اش بــود( و مابقــی ماجــرا 

را بــه غربــال تاريــخ کــه بقــول »نيمــا يوشــيج« از عقــب کاروان می آيــد، می ســپارم. 
الزم بذکــر اســت: در فرمــت نشــر الكترونيــك، تعــداد صفحــات کتــاب را کمتــر و برخــي 
از شــعرها را حــذف نمــودم و نيــز شــعري را اضافــه نكــرده ام و مخاطبيــن، شــعرهاي جديد 
ــي  ــش از چــاپ( پ ــه ی دوم )در دســِت مراحــل پي ــد در مجموع ــف را می توانن ــن مؤل اي
بگيرنــد. اميــد کــه اگــر بــه دمــی بــا شــعری از ايــن مجموعــه، اوقاتــی بــه فــرح گذرانديد 
در انتشــار و معرفــی آن، خــأ مســئوليت پذيری در ســاز و کار نشــر کتــاب شــاعران جــوان 

را بپوشــانيد و بــه مؤلــف ايــن اثــر يــاری رســانيد.
باقی بقای شما...
آرزو رضايي مجاز
)بهمن ماه 1394(
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67 دايره ی شيدايی

مهتاب دو پا 
فاصله هم زيباست 

که فاصله زيبا کرده است 
ماه را.

هستی نا ايمن
                                                          به افشين خرم

اولين رمان را که نوشت؟

وزن 
در کشاکش درد
قافيه باخته است.
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ديوار غفلت پنجره است
مرد 

خاکستر زن را
 از روی لب هايش تكاند

تخت
بر سقف خيابان
تاب می خورد.

مادر
خرمن های مرد را 

از دندانی که درد می کرد
کنده بود.

چشم های زن
بر غفلت های پنجره چرخيد 

و گلدانی خشك 
در فرصت آبش

بر کاغذهای ديواری گل داد.
شراره های دور 

در درياچه های يخ گم شدند 
و خواهرم 

دردانه ی شب بوها 
از سكوت ستاره ها ترسيد.

کاغ ها 
زن را 

تا آذين النه ها بردند.

من 
تمام آفتابگردان هايم را 

پوست انداختم.

مرد
در هياهوی چراغ های قرمز 

سرود سبزش را نجوا می کرد
و زن

از بادبادکی 
در رگ هايش جا ماند.

شك های سياه 
موهايم را شانه کرد

موشك های سفيد مادر
ميان من و مرد
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چكه های تن

از چشم هام عرق می ريزم
هی! چوپان خيس 

های هاِی خون
روزی رگ های رمه را باز خواهد کرد.

            صدات
پونه های منتظر است

کسی زير پرده های گريه اش
مارپيچ رگ هام را حلقه می کنی!

پوست کنده است دلم 
از چكه های تن

 روی خميازه های بلند
گنجشك ضجه را می لرزم

پريده ام
از شاخه های کابوس 

روی شانه هات
نخاع بادبادک

از سوسو زنم بريده است.

چشم هام
ورم کرده ی سوهانی

که از استخوان های کاغذی گذشته است.

عاقل نبود نخل کوچك من 
هی! خنچه ها

روی تور سفيد
بال های صدا را نگاه کن!

           عاقل نبود نخل کوچك من
هی! قندساب های قرنيه 

ماديان مديدم را صدا کن!

ديوانگی 
نخل کوچكی نبود

زير گرمسير رگ ها خرما می پزانم
تا خواب کوتاهی را 

زندگی کنم.                                
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س...

ساعت 
         روی دو 

             کوک دندان موشی ...

اسمت را قرقره می کنم
از دوک کوچكی 

که روی يك سوزن می چرخد؛
لب های مادرم

دوک نشين گلداری بود 
که پروانه های دورش چروک خوردند

پدر
کاف پيچيده ای 

که گربه های ديواری را
سر به نخ می کرد.

چشم هات
 کوک درشتی ست

که مليله هاش در رفته اند
رکابی 

تنت را رفتنی تر می کند
ساسون هات که باز شوند

زن 
لباس گشادی ست

که از تنت در می آوری.

ساعت روی دو کوک دندان موشی 
سر به نخ شده است.

لختی خوابت
آستر چشم ام را

تور می کند.                  
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شعله ی کشيده

زن 
پروانه های تاريك را پوشيد 

و در شب نمای پيراهنش روشن شد
رقص پروانه ها 

اندام زن را می کشيد.
***
صبح 

دامن کوتاه نعلبكی خالی بود
پروانه ها

زن را 
پوشيده بودند.

ديكته ی شب

زن گفت:
مرد - درد - دود - دارد

گريه که کرد
کودک نوشت
»دال« بد است.
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نقش

خودم را دار زده ام
رويم خيال هم ببافی

زيبا نمی شوم.

کرم ابريشم

من
زخم بسترم

*
سال هاست در تنت خوابيده ام.
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درياچه

مرد
جاذبه ی مجهولی ست 

که پيشانی زن را
 به زمين می زند.

***
سرم 

به صخره ای خورده که می گويند:
کمرگاه مادرم بوده است.

نوازش
در دست تو 

تنها کفشدوزک ها 
ناخن های سرخ مرا می فهمند.
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آذوقه ی زمستان

دست ام
النه ی سنجابی ست 

که گردوی موهات را
بو می کشد

پنهان می کند
و خيالش از زمستان 

راحت می شود.

مادربزرگ

»هر نقش، پيشانی خودش را دارد«
اين را گفت 

چشم هايش را بقچه کرد 
و ريشه هايش آويزان شد

***
سال هاست 

بندهای گره دار
بر پيشانی می نشينند.

آيا هميشه
تراکم ابروها هزارشانه است؟
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شام آخر

ديگر نمی بوسمت
فقط بگذار

آخرين بوسه ام را
از لب هايت بردارم.

خاطره

عشق می رود 
رد پايش می نشيند

به تنت فكر می کنم
که سال هاست

لب هايم را قدم زده است.
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ارديبهشت
                                                                                                                     
به ياشا زمانفر

سال هاست 
سه وجب باالتر از ناف ارديبهشت به دنيا می آيی

بهار پيراهنم را می پوشم
از برنج پوست مادرم رد می شوم

تو می خندی
و مادرت فكر می کند کشيده ی لب هات

دنباله دار ستاره ای 
که در آسمانش به جا مانده است.

من
گيس گاب بوی او هستم خانم!

فرشته ای که نگهبان شماست
و بره ام را به مژه هايش بسته ام.

سال هاست نيمه ی دوم ارديبهشت را به دنيا می آوری  
من از خواب تو

لگد
     لگد

           می پرم
و مادرم

بر آسمان پرنده ای 
که در شكمش پرواز می کند

دست می کشد.

حتی اگر سيندرال شوم
آنقدر لنگه به لنگه ام 

که پيدايم نمی کند.
تو بايد مرا با يك پا به دنيا بياوری 

و ده ها کفش 
تا بدوانم

و ريشه ام زمين اش را بگيرد.
آنقدر يكی يكی 

از درخت سيب آويزان شو 
تا رنگ لب هايم را ياد بگيرم.

اين دنيا بزرگ است
و تمام بويم را بر می دارد
مرا زود به دنيا بياور مادر!

زير تجير بيمارستان
و بگذار آنقدر بميرم 

تا شاهزاده ای لب هايم را ببوسد

خانم!
هر وقت شير را

به بيشه ی شاهزاده ام می بريد 
هوای دلم می گيرد.

باران جهنم بند نمی آيد 
می دانيد؟
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عشق فاحش

قلبم را 
از ميان خواهرهايم بر می دارند
درست مثل يك سيب گنديده 

و شجره نامه را دوباره می کارند.

تو آنقدر رفته ای
که عشق 

کفش هايش را پيدا نمی کند
هروقت به گريه می افتد

مجبور می شوم بغلش کنم.

دور باطل

نفسم را
بگير

و از اينجا برو
***

هر چيز که بوی تو را دارد
دوباره

عاشقم می کند
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دوراهی
                                                                                                                     

من از رد پاهای خودم برگشته ام
با کفش هايی 

که تا آغوشت دويده بود
و در گودی اش 

يا آب ها می رفتند
يا پرنده ها پرواز می کردند.

از تو آمده ام
و ديگر هيچ چيز 

از ما به دنيا نمی آيد
بزرگ نمی شود

با هم به مرگ نمی خندد.
تمام راه

دانه 
     دانه 

        ريختم 
برای ماهی ها و پرنده ها

تا آينده ی تخم ها 
آبِی آبی باشد.

آنقدر به راه بوده ام
که چشم هايم عرق می کنند

لب هايم
فلس می بندند
و از بی جفتی 

پوسته 
      پوسته 

              می ريزم.
*

کاغ ها هيچ وقت به خانه ام نيامدند 
سال هاست 

تو کتاب را تمام کرده ای.
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مرز

اگر نباشی
پنجره ی چشم هايم را می بندم

پرده ی گوش هايم را کيپ 
لب هايم را قفل می کنم
و از خودم بيرون می زنم

بی تو
تنها کاری که چاره دارد 

مرگ است.

سقوط

تو را می پيچم
مثل سيگارهای بعد از همخوابگی 

آنقدر کوتاه می شوی 
که از دست هايم

می افتی

در خواب هايمان
هميشه دست کجی

چيزی را بر می دارد
و ما را خالی از هم

دور می کند.
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بغل خواب مرگ
                                                                                                                     

مردی که روياهايم را می تكاند
و در آفتاب پهن می کرد
آنقدر خشك شده است

که هيچ رويايی تكانش نمی دهد.
سيب هايم را که ور می چيدم
کوتاهترين درختی شده است

که خاک بر سر دارد. 
پدر!

اگر بازی ها را خوب می کردی 
مادر ناخلف نمی شد
و من نامشروع نبودم

تخم های حرام
تخم مرغ های شانسی نمی شوند
و هيچ چشمی را براق نمی کنند.

مردی که رودهايش
در سيب های خشك می رود

آنقدر کرم زده است که نمی داند 
سال ها بغل خواب مرگ بوده است.

گورخرها در چشم هايم می دوند
آنقدر چشم هايم می دوند 

که تن مادرم می لرزد
و پدر را 

گور به گور می کند.
*

عدس های چشمم را 
در آفتاب پهن کرده ام

کرم ها که بيرون می زنند
الشخورها روی گورخرها می افتند

و زندگی را سير، می کنند.
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نقطه ی امن

گوش هايت 
خانه ی من است 

با ترس هايم
در حلزونت

پنهان می شوم.

هوهوی حضور

مثل باد بيا 
آنقدر ويرانگر که مجبور شوم

چشم هايم را ببندم
آنوقت می توانی 

همه چيز را از تنم بلند کنی 
گرده ی گناه 

بين گل ها می پيچد
جهنم 

باغچه را زيبا می کند

و تو
تنها کسی هستی که می تواند...
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چشم انداز
                                                                                                                     

نه!
نمی شود

تنت را دوست نداشت
تراکم ابرها

آب های تنم را روان می کنند.
اين طور که آفتاب را در پنبه خوابانده ای 

اردک ها يك پايشان را باال می گيرند
و به خواب پرزهای ماه 

از نزديك دست می کشند.
درست از اينجا می جوشم 

بين دو شقايق تنها
که بر تپه های سينه ات

به سال های دور از هم نگاه می کنند
و آبشار انگشت هام 

در مه گم می شود.
سنگك های شانه ات
کمرگاه خروش من 

در رقص آب هاست 

و غذای اردک های پف کرده ای 
که از سال های نور می آيند.

نه!
نمی شود پشت ابرها زندگی کنيم

هر صبح که خورشيد
گوشه ی چشم هايمان قی می کند

همه می فهمند
يكی از ما

آبستن ديگری ست.
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اتفاق مشترک

پاييز 
دانه های تنش را ريخت

و جای درخت ها 
آدم هايی سبز شدند

با شاخه های استخوان 
و گردوهای پوک.

مجبور شدم پرنده ها را هم زير پوستت بياورم
نترس!

خيلی رشد کنند
زبان گنجشك کوچكی می شوند

و لختی حياط را می پوشانند
آنوقت من و تو می توانيم 

پنجره را باز 
و به تنها اتفاق مشترکمان نگاه کنيم.

لحظه

هروقت 
پيله ام را باز می کنی 

زن پودر شده ای
به انگشت هايت می چسبد.

دست هايت را به هم 
به من

به تنت می کشی
و پروانه ای 

روی ثانيه ها می نشيند.
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شعبده ی زن

چشم مردهايی را که عاشقشان بودم
به نخ می کنم

تسبيحی می شود
و مادر را ياد دعا می اندازد.

عشق دستمالی ست
که چشم های شك را با آن می بندم

و روی لبه ی تيغ
راه می روم.

خدا
شعبده ی زن را می بيند

و دست هايش را پنهان می کند.

تكرار تاريخ

شب
پرده ی داوودی ها بود

که آواز می خواندند
و تو

که روی پوستم سجده می کردی
 حاال قرن ها به عقب بر می گردم

البه الی مردمی که زبانم را نمی فهمند
و آنقدر گريه می کنم

که غرق شوند

تو آينده ام را برده ای 
و من

گذشته را تكرار می کنم.
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پاييزی

من و هوای اين پائيز 
تنهاييم

پتوی ابر را
تا رختخواب شهر می کشاند

و خيابان
در بالشت های گريه فرو می رود.

تنت را آنقدر برده ای 
که زرد شده ام

و از اين همه درخت
يكی 

    يكی 
        می ريزم.

پايان

سپيد برفی دست هات 
از قصه ی تنم که رفت

کوتوله های ثانيه
نه می خندند

           نه می خوانند
                         نه می خوابند

آمدن شاهزاده ها
هميشه پايان قشنگی نيست
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رقص خون

پرنده های حرف 
دانه های آواز را 

در دهان آسمان می گذارند
تو می خوانی 

و من 
در پرده های غروب
رقص خون می کنم.

***
زمين 

پرنده ای ست
که گلوگاهش را گم کرده

و ميان لب های ما 
چرخ می زند.

ساعت کشيده

بر شانه های تنهائی ام بنشين 
و پاهايت را تاب بده

آنوقت
ساعت کشيده ای خواهی بود 

که صورت ثانيه ها را
سرخ می کند.
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آزادی مطلق

درهای خانه ام بسته نيست
پنجره های باز

به شكار آسمان می روند.
جايی که من زندگی می کنم

آنقدر آزادی 
که فقط نمی توانی

زندگی کنی.

تنهايی زمستانی

لخت می شدم 
و در آغوش زمستانت
حسرت شكوفه داشتم

اگر درخت بودم.

يخ زده ام
آنقدر که مرگ فكر می کند

زنده نيستم
و خانه ام را جا می اندازد.
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زخم کهنه

من 
به کمر ماه نگاه می کنم

تو
به پاره های ستاره

و شب مائيم؛
زخمی کهنه

که تكه ای از پوست زندگی را
تاريك می کند.

تولد مرگ

نبض درخت ها را گرفتم
گوشم را روی قلب زمستان

سكه را بر چشم نيم باز ماه گذاشتم 
و در مرگ 
به دنيا آمدم.

کرم هايت را بريز
زندگی را

برای دوست داشتن ات 
آماده کرده ام.
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دايه ی پير

زمستان
در خواب درخت ها راه را می رود

و تكانم می دهد
من بند نمی آيم.

زمين
گيس هايم را گرفته است

و دور دست هايش می چرخاند.

زخمی

تشنه ات می شوم
هر وقت

به زخم هايم نگاه می کنم.
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بيدار شب خيال
به شهرام شيدايی

)کسی که خفاش هايش 
از غار من آويزان است

زنی ست
که مانند روز روشن است

با شب بيداری ها
و قنديل های خواهشی که آب شده اند

چكه ها 
لبه های سنگم را 

تيز کرده اند.
موج 

       موج
                 به نبودنت می افتم

خم شده
روی ساق های کبود؛

تنها
دنيای وارونه آرامم می کند(

***
نترس آقا!

اينها فقط خواب اند
و هيچ مردی 

در سياب اشك های زنی 
که در کابوس ها می خوابد و می پرد

غرق نمی شود.

کرباس کابوس
روی دست هام مانده

کوک خواب هايی که نديده
چشم چرانده ام.

پيرزن 
زنی را پوشيده

که دختری را می بافد.
***

)می شنوی؟
چكه ها تنها صدايی ست 

که دهانه را مسدود می کند
و پچپچه را

به جان غارها می اندازد.(

برای بيدار ماندن
چند قرن زندگی 

در خواب هايم را کم دارم؟
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جای خالی

يك صندلی 
برايم بكش

بايد به اين فكر که »مرده ام«
سير نگاه کنم.

تولد خونی

تن مادرم
پُر ميخك های سفيد است

من 
از زخمی به دنيا آمدم.
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تنها حاضر جهان
به مونا طالشی

من 
تنها حاضر جهانم

برای دوست داشتن ات؛
دست را به درخت ها داده ام

تا باال نگهم دارند.

عروس دريائی

مادر آنقدر عروس دريايی دوست داشت
که زن چشم هايت شدم
کاش با هشت پای پدر 
از خانه فرار می کردم.

سال هاست 
پيراهنم خيس است
و آنقدر آب رفته ام

 که مادرم 
از رنگ آبی 

دريازده می شود.
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طاق توافقی

وقتی شنيد:
»همه چيز آنسوی رفتن است«

دراز کشيد.

صبح، جنازه ای 
که توافقی 

از زندگی جدا شده بود.

ناکام

کلمات ناکام
کفن های کاغذی را پر کرده اند

چشم به راه نباش
شعرها ديگر

حرفی از من نمی زنند.
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گريه

ابر اين گريه کجاست
بگو!

به گلوی قورباغه ها بگو!
بغض ها که باد شوند

کام شكوفه را تلخ می کنند.
می شنوی؟

آوازها زيرِ پوستی خوانده می شوند
که رگ هايش بزرگترين قورباغه ی جهان است

بگذار بند نيايم!
من از رد لجن زار

روی مرداب صورت ام می ترسم.
کجائی؟

در چشم هايم فرو رفته ای؟
نگاه کن!

هنوز وحشت قور قورها
ساعت خانه ی من است

چند است
چقدر تا مرگ
تا نگاهم کند؟

من از بوی تو بر می گردم
روی سنگ

دست و پا زدن ام را ببين!
از تخم همان الک پشتی ام که پرواز کرد

و در سكوت
تنها ماندن را ماند.

هميشه خون، رد درازی دارد
هميشه به زبان قورباغه ها تنها بوده ايم

و تنها قورباغه ها می دانند
باران کی می زند.

هميشه نی ها
زار 

    به 
         زار 

بزرگ تر می شوند
الک ات را بشكن و بگو:

ابر اين گريه کجاست؟
بيا تا بند نيايم.



6263

سربازهای زانو زده

فالگير گفته بود:
بختم سفيد نمی شود.

زخم هايم سرباز کرده اند
بغلم کن!

سربازهای زانو زده 
در انتظار حكم آتش اند.

يخ زده

کسی را نداشت
گرم حرف  شود

برف های تنم را کنار بزن
اينجا نعشي شكوفه کرده است.
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رؤيا زده

هر صبح 
به گنجشك های پف کرده ای نگاه می کنی

که در چشم هايم النه کرده اند
رؤياهايم را تكان نده

آشيانه ها پر از جوجه اند.

شكست پيروزی

باد
رؤيای مردانی ست

که پرچم ها را باال برده اند
اما

فرفره های اين سرزمين
سال هاست 
نچرخيده اند.
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سوء تفاهم

پای درختی از پاييز
خون ريخته ام

که زخم هايش را النه کرده است
برای پرنده هايی

که درخت شكار می کنند.

گاهی عشق
شاخه ای است

که خستگی جاد را
از تنش می گيرد.

سرانجام

لقمه لقمه از هم
زخم خورده ايم.

پس از ما 
دنيا پر از

مورچه های قرمز می شود.
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هم آغوشی

بيا همديگر را دور بيندازيم
اينجا جای خوبی 

برای نزديكی نيست.

زير گنبد کبود

هر روز 
زنی کفن پيچ را 
از شهر می گيرم

و در تپه ای 
درست پشت شانه هايم

دفن می کنم.
*

زير گنبد کبود
ما چقدر شبيه هميم!
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فرورفته

خانه ام 
از سنگ هايی ست که خورده ام

در خودم زندگی می کنم.

پنجره ها از چشمم افتاده اند
اما تو

تو محكم تر پرتاب کن!
اين خانه ديگر 

هيچ چيز شكستنی ندارد.

تير برق

موهايم را گرفته اند 
تا نيفتم

چشمم شكسته.

کاغ ها نمی فهمند 
تير برق ها هم
درد می کشند.
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شكستگی ابدی

شهری شده ايم
اين را خورشيد نمی داند

که شير محلی را
از پشت کوه 

تا پشت در می آورد.

خشت ها را در هم باال آورده ايم
حاال دو ديوار چين هستيم

با خاطره های کارگر 
البه الی سنگ ها.

خورشيد نمی داند
اين شكستگی 

جدی تر از آن است
 که بلند شويم

و در را باز کنيم.

گريه ی ابدی

فصل ها افسردگی دارند
با احتمال هميشگی باران

عمرم
قريب به گريه است

بهار که بيايد
ظرفم پر می شود.

***
خاطره ات را به خاک می گويم

تا زمين
حاصلخيز شود.
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ايستگاه روشن
به علی شهبازی

تنهايی ات را به من بده
 تا بلندتر گريه کنم 

فقط کافی ست يك کاغ
از خواب خدا بپرد

قصه را پيدا می کنيم 
و خوشبخت می شويم؛

آنوقت 
تنهايی ات را به من بده 

انگشت هام
با اين قطارها که روی سرت ايستاده اند

به ايستگاه روشنی می رسند
و آخرين سوت 

گريه را
در دامن کوه
پياده می کند.

حاال ديگر نترس!
مرگ

محكم تر از آن است 
که پشتمان را خالی کند.

آلزايمر

گفتی: 
اتفاق ها وقتی بزرگ می شوند

که پنجره ها را می بندم.
چشم هايم را باز کنم
دردانگی ات می افتد

و مورچه ها
تكه های يك الهه را

به النه می برند.

بلندم نكن!
بی قواره گی اين خواب 

از بيداری ام بيرون می زند
و زمين آنقدر می خندد

که آب 
به النه ی مورچه ها می افتد.

بيدارم نكن!
روبرويت که می نشينم 

پلك ها پيرزنی می شوند
که نمی داند چندبار سجده کرده است؟!
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کابوس

تمام اتاق ها را بتكانی
کابوس ها نمی ريزند

و باز
 مثل بچه ای عليل

شكل خانه را می کِشند
*

بخاری ها را روشن نكن
دلگرم

نمی شويم

سياست آشپزخانه

تنها که بوی تن تو نيست
بوی گوشت سوخته هم می آيد

 بوی خون
در رقص چاقو.

تنها که تن تو نيست
شهر هم خراب می شود

در بازی اين آشپزخانه
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پل

تنت از تنم
جدا که می شود

 پل ها می شكنند
ماشين ها معطل می مانند

و آدم ها دوباره 
به کارخانه ها برمی گردند
و شهر آنقدر تنها می ماند

که مجبور می شويم برگرديم
و چراغ خانه را 

روشن کنيم.

حلزون

خانه
وسوسه ی له کردن دارد

 خانه
عمق چاه است

ساعت
چاهی تر از اين حرف هاست

کبوتری که َجلد شده.
زندگی می کنم

الی اهالی خانه ای 
که ِجلدم کرده اند.
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جای خالی

می خواستم قنديل ها آب شوند
و شكل يك غار

در خودم
زندگی کنم؛

رگبار 
همه چيز را

پايين ريخت.

سال هاست به موهايم گندمی بندم
در باد می ايستم

و صورتم را طوری نگه می دارم 
که يك جای خالی پر شود.

زن که باشی
آنقدر خورشيد سوخته هست

که مجبور می شوی 
به خودت تكيه کنی

پنجره ها را روی شانه
 از سر بگيری

تا ايمان پرده ها تكان نخورد
و زمين ات مبادا

ريشه هايی 
برای چنگ زدن داشته باشد.

پرتگاه

پشتم را به ديواری کرده ام
که سايه ای رويش نيست
پشتم اما به ديواری ست

که سايه ای پشتش نيست
دستی که دورم پيچيده

نمی رسد بغلم کند
ناچارم کسی را از خودم در بياورم

به آجرها شير بدهد

لبه ای که خانه را نگه داشته
از ريختن می ترسد.
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اعتصاب

گلويم پر از قايق است
اما شكسته
موج دارند

موها
کمرها

کمربندها
اعتصاب ها

شوک ها
آينه ها حتی

از هرچه بگويم يك قطره خون
از گوشه ی لبم می چكد

اين شعر
لطفن ادامه ام نده 

قرمز موجی ُمسری ست
که تنها قايق ها را 
بيقرار، تر می کند

تمامش کن
 سينه سرخ ها 

در ترقوه ام می لرزند.

نهنگ پف کرده

حوله
هيواليی است بر ديوار

ديوار
قبری است آماده

آماده
زنی است پای تخت

تخت 
مردی است چوب شده

پينوکيو!
نهنگ پف کرده

روی خرخره ام را چطور از تخت بيدار کنم؟
هر شب 

کف کرده ای در خودم را 
به ديوارها می دهم

هر شب
کف کرده ای از خودم را 

به آجرها می مالم.
خانه ساحل می شود

و صبح
جنازه ای را روی دستش باد می کند.
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