
 

 

 



 

 

 شورشي

 منظومه اي بي آغاز و بي پايان

 

 

 كاري به من نداشته باشيد 

 نه اسمم را ميگويم  كه حرفي گفته باشم و چيزي شنيده باشيد 

ه چشمهايم نه ميگويم از كجا آورده ام اين كلوله ها را كه ت

 ميسوزانم 

اين ترکش هائی که پهلويم را به هفت هزار سال پيش و قرن بعدی 

  می دوزد

 ران چپم را بيرق عزا می کند برای روز مبادا 

 

اما برای تو حرف می زنم حتی اگر گوشت به من نباشد و ونگ زده 

 خيره ام باشی 

چقدر قيافه ات به مارمولکی ميماند که توی سوپ هويج افتاده 

 باشد 

 چيزی ميخواهی گفته باشی که يک شورشی  را کفری نکند

 کفری بودم  هيچکس نمی دانست 

 خودم را به خريت زده بودم که ولم کنند 

 خيلی خب گوش کن تا بگويم

 پدرم را وقتي كه مي مردم درآوردم 

 پشت سايه ي يك بلدوزر خاك كردم مادرانم را و همه ي

 براي وقتي كه قرار است خواب مانده باشم 

 براي وقتي كه خوبست كمي خر شدن 

 كجا؟     سوار شديم و رفتيم  

وقتي كنار يك شورشي  سيگار ميكشي منتظر  فته اندبه تو نگمگر 

 خال ئي باشي كه از تو  الي جرز هاي ديوار ميماند 

 مثل آنها كه توي هيروشيما  ناخن ميگرفتند و ماهي دود ميدادند 

 مگر نشنيده باشي 



مگر بخوابي و يادت مانده نبايست باشد بيدارشدن در روزي كه 

 آخرالزمان  را چاپ ميزنند

 را وقتي ميمردم در آوردم  پدرم

 داشت رو به بي نهايت چشم ميچرانيد 

 را به الله زار دانه مي پاشيد هنوز شهر آشوب شهر  يكنفر كه

 وآن يكي از الي شيشه داد ميزد: مسيو

فقط مي خنديد  با كمر بند پهن ش و سگكي كه هفت آيه و قسم نرم 

 و نازكش نميكرد 

 پدرم را وقتي ميمردم صدازدم 

 الت خوش نيست ؟ ح -

 كسي براي كبود شدن طحالي كه سوراخ شده تره هم خرد نميكند 

 حتي اگر من باشد 

 بودم     آن يكي كه ايستاده بود  عرقش را پاك ميكرد نمن 

 كاريش نميشود كرد  برويم سراغ يكي ديگر  -

البد حاالست كه به جهنم كه رفته بودند  من دارم حالم را ميكنم  

 ايشان بشودفرشته ها پيد

 يم؟ وبر -

 بابا بيخيال  -

م كه بمانم   ميداني هر هفت روز هفته برايم سه شنبه است  ونمير

 وهر ساعتش شش بعد از ظهر

 پس قرار بي قرار 

 

 مي آيند مرا آب بدهند يمادران من يكي يك

 توهم همينطور؟

 فقط يك مادر داشتم خدا رفتگانت را . . . 

 مگر ميشود ؟ فقط يك مادر؟ 

تو بگويم وقتي كنار يك شورشي راست ميگوئي  خيال كن رفته اي به 

 تا قيامت كبري

 يکی ديگر هم توی گوشم بزن 

 آپولو و باتوم و برق  خيالی نيست 



اگر يک کلمه توانستيد از من درآوريد اسمتان ميشود چنگيز خان 

 مغول 

حاال هيچکدامتان اسمی نداريد  آن کس که نميزند و داغ نميکند  

واهد باور کنم مفعولم و حرامزاده و حتی ميدانند خواهرم توی ميخ

 رختخواب چطور ماغ ميکشد 

منکه خواهری ندارم  و مادرانم را خودتان با چشمهای خودتان چال 

 کرديد

 اما پدرم را با آنکه درآورده ايد هنوز دارد نفرينم ميکند 

 

  گذشته و رفته است هركس يك طوري شده بوده آن روزها ديگر

 حاال را بگو كه من دارم  آماده ميشوم از اتوبوس بپرم پايين 

 خيال ميكني كجا فرود بيايم؟ 

توي يك چشمخانه ي خالي ؟ يا توي يك قبيله ي آدمخوار كه در 

 هزاره ي  سوم با دندان عاريه قروچه ميروند 

 يا توي باغ  بهشت  كنار توت هاي لگد مال و مارهاي بي چشم و رو 

 دوم راهنمائي  سكال  سن نيوتن و دركنار قانو

 شايد هم توي يك خانه   زني   بچه اي  چيزي 

با يك پيكان و  يكصد و هجده بار توپخانه تا منيريه و يك الستيك 

 زاپاس براي دريا 

براي وقتي كه زلزله سيل ميشود و شايد ترك من كسي نشسته باشد 

 كه هفت هزار سال است نديده امش 

 ده اي؟ قسمت را چه دي

 بدت نيايد  شكل حرامزاده ها نيستي 

شكل كسي كه مادرانش را توي كوچه گم ميكند كه بتواند آدامسي 

 بجود 

 وبراي تابلوي سراسري فيلم هاي نديده  قصه ي رفاقت تعريف كند 

 ببخشيد ها مثل بي پدر و مادرها نيستي 

د به مثل  دله دزدها  و گربه هائي كه يك استخوان ماهي را ميبرن

 پاچه هاي ورماليده ي الگانس بمالند

 جسارت است هيچ شباهتي به بي سروپاها نداري

 كسي نداند خيال ميكند همين حاال از مريخ گريخته اي 

 عينكت را بده ببينم 



 وقتي كنار يك شورشي نشسته اي زيرچشمي نگاه نكن 

 دستهايت را به هم نمال 

 حرفت را غرغره نكن 

 نيستي؟  فحش خواهر مادر بلد

 حاال كيف ميكني كه بپرم نه؟ 

 ميروي براي مريخي ها  تعريف ميكني 

يك شورشي  عين يك دسته ي گل پريد از اتوبوس خط يكصد و يازده 

 رفت تا برج اعتصاب غذا 

 "من از خودم دفاع نميكنم " رفت پاي 

 بعد البد آب معدني هم كه ميخوري ميگوئي نوشيدني 

 ر و مادر ميتوانند  جيغ درنياورند؟مگر اين شالق هاي بي پد

غروب  من بودم كه پدرم كفر مسيو را درآورده بود حاال غروب به 

 پاكت  ميبردم خانه 

 اسبي هستي كه نمي ماند كنار سايه ي خودش   تو  چقدر شبيه 

 و ميگذارد فاصله ها آنقدر زياد باشند كه چشم چشم را نبيند 

 بر سرش شد   پريد پايين  خاكمن ناپلئون بود گمانم كه مثل 

 رفت يك جائي براي خودش  

 حاال هي داد بزنيم كي هست كه بشنود 

 اما تو 

 بعد ميتواني بگوئي يك شورشي  نشسته بود همينجا ئي كه سركاريد

 گفت از تمام  حادثه هم بيخبرست 

فقط ميدانست اگر هميشه نمرده است براي اينست كه  نميگفت شورشي 

 است 

 و خربزه بار كن حاال بيا 

 توي جنگ جهاني  من ترك يك موتور بودم 

 در يك مقاوله نامه تا منشورهاي جهاني منعكس شده بودم 

 بعدها تمام خيابان بوي مرا مي داد  

شنيده بودم آدم كه منفجر ميشود بوي   بوي نفت خام بود؟ يك جا

 وطنش را مي پراكند 

 ي هايم را آب ميكردم داشتم بستنهم توي سومالي يكبار 

 كسي نگفت خرت به چند 



ميدانستم برنده ميشوم  مهم اين بود كه روز مسابقه هيچكس غير 

 من نباشد   نبود 

 همه رفته بودند گل بياورند 

كنار  ديك دسته گل   تا آن روز نديده بودم     گذاشته بودن

 سايه ي خرزهره توي ذوق  كوچه

اشته باشم تا آگهي تسليت ريز حتي يك قدم هم نميتوانستم برد

 كنار عكس فوري مات  دبمان

 دلم براي خودم ميسوزد كه به جاي هزار مادر فقط يك پدر داشتم 

 با اينهمه هيچكس نگفت حرامزاده نيستم 

به درك هيچ عيبي ندارد  علي الخصوص كه ندانم كداميك شان مرا 

 پشت بته انداخته است 

يك شورشي نشسته اي خيال كني سرت عيبي ندارد        وقتي كنار 

 رفته است و دلت بخواهد پا شوي بروي

 ميروي  عجله براي چيست؟ 

 گفتم؟ سومالي؟ آها گور پدر ليس ليسك و بستني يچي م

بعد چشم كه باز كردم يكنفر از كتائب بود البد  لپ گلي صورت گلي 

 گل منگلي 

 وس خاورميانه ايستاده بود باالي يك تپه اولش آپارتمان بود   عر

 تف هم كه ميكردي صدايش توي اورشليم ترقه بود 

 آتش  -

 اووه آنطرف كه وطن بود؟  -

 بود؟ رفته است پشت ماه هاي حرام  خودت را بزن به آب و آتش 

 يا هرچي   بعد از حزب فاالنگه 

 داشتم براي  بشر از يكي حقوق ميگرفتم 

 تف به تو بيايد  حقو ق تقاعد برايت كافي نبود؟  -

من اهل رشوه ام  و عشوه   تو بودي به خانه ات خيانت  -

 ميكردي؟ نخند خوب نيست اينجا 

  درست وسط معركه 

 تازي شاشش بگيرد مكافات است 

 نگفتي تو دار ي كجا ميروي؟ كتابست دستت؟ بده ببينم  -

 نترس من از آنهاش نيستم  چي ها كه ميخواني تو؟ 



ست كتابت قيمه شود  نه من وقتي كنار يك شورشي مينشيني ممكن ا

 از انهاش نيستم 

 بودم توي استاديوم شيلي 

و بعد  ماركس و انگلس تا آسمان هفتم ميرفت كله ي زدود ا

 برميگشت خيال ميكردي از سيگار برگ  آگوستينوست 

نبود   بود؟ فيدل سيگارش كه ته كشيد  يكنفر آمريكوفيل  نمانده 

 كتابهاي جلد قرمزو بود عوضش تا دلت بخواهد نيشكر بود

 خدا پدرت را بيامرزد تو كه هنوز داري دولت آبادي ميخواني 

 و البد ژان كريستف 

من دفتر سفيد ميخوانم   شورش را كه درآوردم شدم شورشي  از 

 همينجا شروع ميشود آخر

بچه ي خيابان كه باشي و يكنفر از خدا بيخبر معتادت كرده باشد 

 به خواندن و نوشتن 

 رفيق بد   ميفهمي كه چه ميگويم همه اش

 گفتم بچه باز است البد  جوري كه ساعتها زل زده بود 

ترسيدم  اما نبود كتابش را روي نيمكت جا گذاشت و رفت بي آنكه 

 حرفي بزند 

 كاش بود  كاش هفته اي سه كتاب جا نميگذاشت

كاش بود  بعد البد فراموش ميكردم هم شرم را هم درد را و هم 

 را تحقيرش 

 اما  اين را كه به ما انداخته بود چي؟ 

هنوز دردش را دارم   همينست كه هفته اي سه كتاب نذر نيمكت هاي 

 كنار خيابان ميكنم و خودم دفتر سفيد بي خط  ميخوانم براي خودم

 

تا صبح هم که بزنيد من حرفی برای گفتن ندارم عيبم اينست که 

ش به کار دنيا و آخرت زياد حرف ميزنم بی آنکه حتی يک کلمه ا

 شما بيايد 

اصالً به من چه مربوطست که چه دروغ دلنگ ها برای نکير و منکرتان 

 سوار می کنيد 

 مأمور بودم و معذور 

 يک چک زدم دوتا لگد که بگويد شورشی است 

 منکه کتک نزده هم گفته بودم حتی نميگفتم هم خودتان مي دانستيد 



 يوند زده ام پيدا نيست ؟ مگر توی جيب پاره ی کتم قلب پ

 تو عادت داری که زل بزنی و چيزی نگوئی؟ 

من اما نگاه نمی کنم هيچوقت زل نميزنم به چشم کسی مگر بخواهم 

 خالصش کنم 

 توی  سارايوو چشم تو

 

 نگفتم شيش سال توي  ابولغريب بودم 

 تعال تعال و ابن چلب را آنجا ياد گرفتم و دخيل دخيل را هم 

 ويند انستيتوي زبان شده آنجا بعدها  ميگ

ميگويند آقايمان علي كه نفرينشان كرد تا ابد كمر راست نميكنند 

 حاال ما  هي دادبزنيم كه گناه دارند بي زبانها

 ندارند 

هيچکس ندارد اگر داشتند حاال ديگر دنيا پر شده بود از شاپرک 

 هائی که وول ميزدند توی دست و پای هم 

 لکنته پياده ميشدم  اگر بود حاال از اين

حتی سوار هم نميشدم  پياده تا خانه ی ليلی  ميرفتم و شام را 

 با پپسی ميخورديم و تا صبح عبدالحليم حافظ ميشنيديم

 

 اينجوري نگاه نكن 

 نگاه ميكردم  چقدر عشق خوبست 

چقدر بادبادك پراندن خوبست  ونامه هارا روي بادباك كنار پايش 

 نشاندن

ي چشم و رو از آن پدر گوربگور شده  حيا كه نداري ب -

 ميخواستي  چه بار بيايد؟ 

چقدر دختر كه دنبال كردم  تا ميرسيدند يادم ميرفت يادم مي آمد 

 به يكي ديگر 

کافی بود کسی مرا مهمان کند به هر چيز شايد حاال همه چيز بودم 

 جز يک شورشی

سی يک هيچوقت شده است که دلت بخواهد تا صبح رکاب بزنی وبعد ک

 ليوان آب دستت بدهد 

 کسی چيژی به من نداده است هميشه بخشيده ام 

 همين حاال هم 



  

 

 خب كار نداري من بروم بپرم بيرون 

 هي چه شده؟ اينجور نگاه نكن . . ميخواهي دستم را بگيري ؟ 

 مانع نشو بايد بپرم وگرنه كي باورش ميشود كه شورشي ام 

 ي  فشارش بده بگو موفق باشي وقتي كه دست يك شورشي را ميگير

 نميشوم  بيخيال هيچوقت نشده بودم

 نه اسمم را نميگويم 

 هيچ چيز از من در نمي آوريد جز كفرم را 

 رد نشوي آقا نگه دار ايستگاه  -

 

 

 

 


