
د دیگر ورا ا اریکی و  ت ز  ا
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ول  ا دفتر 

د دیگر ورا ا



اگاهان ن

خدا می داند  چقدر شرمنده ی برادر زاده هایم هستم 

که در چارده سالگی ام نماندم 

نمی دانم چطور شد 

که این همه جزر و مد در پوستم ریخت 

و ناگهان عصایی  که در  کمر پدرم 

من بودم 

کوچه را دم در جاگذاشتم 

بازی های دم غروب را نیز 

و نمی دانم چطور شد  که این همه سال را آمده ام  

که حال 

دم این دکه ی روزنامه فروشی 

و هنوز هم نمی دانم 

چرا این کت و شلوار برایم گشاد است ؟



آرام ه ی  ن عاشقا

به پهلوی چپ بخوابم

به پهلوی راست بمیرم 

غرق شوم در پروانه

در این تراکم تاریک

در ظلمات لذت

_ آن ستاره را می بینی

که نمی بینیش 

و دروغ است؟

ستاره ی من است

به پهلوی چپ بخوابم

به پهلوی راست بمیرم .



ا آی دری

انگشتی بر مکعب و 

قوسی های مقدس

هندسه ی خورشید و

ساختمان های کبریت

آی دریا بغلم کن-

هر چه هست همین چند قدم است

بعد   تن   می دهی   به لجن

بعد  کرم هایت را دوست داری

بعد - - -

آی دریا بغلم کن

همین است- هر چه هست

همین گرفتگی رگ

همین دهان دروغ  شده

این صدای رفته با هیچ

آی دریا.......-



دریا کیست ؟-

بغل کجاست ؟



جاری  و در گرم 

میزها پرواز می کنند 

صندلی ها پرواز می کنند 

رخت های بر بند رخت 

گلهای قالی 

و این استکان همیشه ی چای 

اگر بدانی چقدر دوستت دارم 



آدم 

چقدر خوب است  نام زن آدم ستاره باشد 

اما همیشه 

نام زن آدم حواست 

چار سو 

از این زاویه دوستت دارم 

و از این زاویه هم  دوستت دارم 

حتا از این زاویه هم دوستت دارم 

خدای من باور کردنی نیست 

حتا از این زاویه هم دوستت دارم 



جنگ 

جنگ شد 

گنجشکها گفتند   جیک جیک 

کلغها    قار قار 

قورباغه ها   قور قور 

آدمها اما 

با دندانهای کلید شده مردند 



 گرگها و آدمها 

خرگوش ها  از عقاب می ترسند 

گوسفندها از گرگ 

آهوها از پلنگ 

آدم ها از آدمها می ترسند 



آرام 

اگر زورم  به دیوار همسایه می رسید 

اگر می توانستم 

این سطر را  دو گنجشک  آن سوتر 

این گنجشک را دو سطر آن سوتر 

پر دهم 

که نمی توانم 

شاید میتوانستم  بپیچم با سایه ای 

یا آنقدر خودم را  جمع میکردم و در خود گلوله تا فراموشم می شدم 

فراموشم می شدی 

اگر می توانستم بگویم 

 خانم شما هم  چشمهایتان را بگویید آرام تر 

ما در این خانه 

دیوانه داریم 

در این دیوانه 

اگر زورم 

نمی رسد 



ن ها را ا ب ه ها و  ن رودخا

در گنجه ها و کمد ها

چقدر باران های تا خورده داریم

چقدر رودخانه هایی که هنوز

حتا

لیشان را هم باز نکرده ایم 

چقدر    در ملحفه های سفید روز

چقدر پنجره های نیفروخته

از گنجه ها و کمد ها

بیا

بیرون بریزیم به رودخانه ای چقدر دیوانه

کسی باران را به سمت ما نمی گیرد 

کسی دست بر شانه های ما 

نمی گذارد

تا از غبار بتکاندمان

ما باران های مچاله را





دفتر دوم  

اریکی ت ز  ا



من فقط یک آی دی هستم 

این یک آی دی متروک است
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این یک آی دی مرده است 

و من

انگشت هایم به صفحه نمی روند تا مگر دکمه ای

دکمه ای از پیراهن تو که باز

در هایی از چاقو گشوده می شود بر من 

تاصورت من بر مانیتور های جهان

شکل دیگر دریا هرگز نشود

و انگشت های من بر صفحه هایی که کلیدند فقط

و کلید هایی که فرو می روند مگر تا کلمه ای

از شکل می روند

و من چند کلمه از دکمه های پیراهن تو

که فقط کلیدند 



فقط کلیدند 

نمی توانم

جز با صفحه هایی که از چاقو

بگشایم

مانیتور های جهان کورند

و تو

چرا فقط یک آی دی هستی عزیزم؟



لی  و غم  ز خا ا

ایام آیدی بودن 

عایدی نداشتن 

ایام  ابر شدن با کیبورد 

هع هه هع هه هع هه 

رنگین کمان و پوست دیگران 

رنگین کمان و پوستی بی حاصل 

درختهای دور 

مربای دور 

صداهای بم 

ریز 

درشت 

ریخته 

هرچی 

ایام  روی خاکریز با کیبورد 

ایام روی خاکریز با کیبورد  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت



شکستهای باشکوه 

سقوط 

یکی پس از دیگری 

زخمهای یکی پس از دیگر ی

قاتل تر 

عزیزتر 

سربه زیر تر 

بر این استخوان نحیف 

میخواستم ابر بچسبانم جای گوشت 

ماه را بیاورم به این چهره 

آقایی بنشانم توی این کت و شلوار 

با کراوات 

قرمز 

حال زیییپپپپ 

می بندم  بروم 

آیدیهام را ترک کنم 



سه سیلبی ها 

چهار سیلبی ها 

با عددها و

 بی عددها را 

کاریکاتورهای اغراق شده را ترک بگویم

راههای فرسنگی  و 

کله های سنگی را 

بروم مخفی شوم در سکانسی 

از یک فیلم وسترن 

 سالگی 9در 

وقتی آفتاب 

لم داد روی کوه مقابل 

تا بگوید 

کیمیاگری یعنی این 

و کوه  طلی سرخ 

و جویندگانی 

با چشمهای زنده 



امیدوار 

با حلقه حلقه حلقه حلقه های اشک 

و دهانی تلخ 

از سیگار 

از کمر  

دونیم شدند 

بخزم به یکی از بی شمار زخمها 

به سوراخ تنی از گلوله 

با عشقی آتشین و هفت تیری  واپس مانده

می زنم از این سطرها بیرون 

با دهانی گم شده 

و ایام صراحی در پیش 

پر 

پیش خالو خیام 

و کوزه های پدر مادر دار 

مینیاتوری افشان و 

رودخانه ای عضلنی و پر مایه 



به زادگاهم بر می گردم 

تا بازیابم  نفس مطمئنه ام را 

رانهای نیرومند و 

نگاه  از گرگ به یغما برده ام را 

به زادگاهم بر می گردم 

دندان بزنم کلمات  یتیمم را 

برانگیزانمشان 

از خواب هزار هزار هزار سال پیش / بیدارشان کنم 

به سنگ نبشته هام بر می گردم 

به خطی تک افتاده از دوران ابتداییم 

و مشتی که راز جهان را در خود داشت 

به زادگاهم بر می گردم 

تا بگویم  آه خدای من یعنی این همه مدت من ؟ 



نوازی کیبورد 

انگشتم به کیبورد نمی رود 

این کلمات ریخته را بردارم 

بزنم به سفیدی روبرو

 خطی                 بتپد 

سطری                    بیاید 

بدوی وسط حرفهام پابرهنه 

این شکلی 

چشمهایم را ببندم و بروم 

با بال 

پایین رفتن کلمات 

آیات 

 دل دل بزند ب

و   بیاید وا

برود 

خر شود 



یا هر چی 

ای بی بی   بی  بی  ا   ب ا ب ا  ب ا ب بی 

اصل 

نم ت ی ب ذل بسقققغهدئ ب ی ل ا ن م

 نشئگیبخزی توی چیزی 

رگ رگ رگ رگ رگ رگ رگ شود جهان

کسی پابرهنه بدود توی ابرها 

سراسیمه 

یکی در دوقدمیت ایستاده باشد 

مثل 

مه باشد 

لکه ی چایی جوشیده بر کاغذ 

یا 

یارو در ظل آفتاب منتظر دخترمدرسه ای چقدر تابستان و یک رودخانه 

من بوی باغهای چای را بخواهم 

گریبانی چاک و 



                         بیاید 

نور مانیتور بر صورتم بپاشد و ماه شوم 

ماه 

 ومبا خیسی 

ه آه    ا

لبهایم را با نوک زبان خیس کنم 

نامت را صدا بزنم 

و ارزشش را نداشته باشی عزیزم 

جهان رگ رگ رگ رگ رگ رگ و

تیغ خام و ماده

گریه نکنم با کیبورد 

فکر نکنم به زخمی 

که هر روز آقاتر و شکیل تر می شود 

دهان دره ها را ببندم 

پناه نبرم به 



بخواهم که 

گریه نکنم با کیبورد 

در خودم دستی ببرم و 

این دریا امروز دیوانه ست 

لگد می زند 

 



ا ن ری ت کا

تو را به پوستم می مالمخواهر سیاهم 

تو را به پوستم می مالمبرادر سیاهم 

این چیه که تو رگای من هله لویا هله لویا هله لویا-

چی شد یه دفه هیول شد؟

 وقتی آب شش هایت را می گیرد دست هایت را می گیرد پاهایت را می گیرد بوسه هایت تاریک می شود بر

لب هایت که قرار بود دوست دخترت از لب هایت بردارد برادر سیاهم ! دوست پسرت خواهر سیاهم 

سرخپوستی که در من آتش بر

پاکرده 

پا

 می کوبد

 بر این خاک مرده 

پاشو تخم سگ د ِ  پا شو-

و خاک خمیازه ی کشداریست در دهان هایی که برای ابد

 همچنان از ناگهان 



متعجب مانده اند

صدا لرد می بنددهله لویا لخته می شود

برادر سیاهم که سیل شده ای اسکلتت را بردار

خواهر سیاهم فراموش نکن جنازه ات را

چه دهان مطبوعی دارم برای ماهیان

چه شانه هایی برای چقدر ویرانی

زانوانی رود می خواهم و 

کفی گرگ 

بیش ازین گوسفند نذری زمین نمی خواهم باشم

با اینهمه

چقدر بغلت می خواهم بکنم

دوست دخترم کاترینا 



چار

طاق و چار 

باز 

افتاده بودیم 

به بالتر از شاخه ها نمی خواستیم فکر کنیم 

فکر کنیم به بالتر از برگها  نمی خواستیم 

حال یتدارکون 

بیشای دور دست 

ابری از هیچ و اندامی 

حتا فکر نمی کردیم 

به تن تو

 که حی و حاضر 

در پیراهنت 

بسته 

دکمه های بلوط و 

ی که همیشه خدا گم اند ریشه های



و شاید روزی 

از سر اتفاق 

بزنند بیرون از جایی 

که دیوانه گی های تاک 

پرش داده تا خانه ی همسایه 

یا شیطنتهای انگور

و شرابی که زور میزند 

چند سطر آن سوتر 

همه چیز را بریزد روی دایره 

نه هیچ کدام 

ما 

تنها 

چار 

طاق و

باز 

افتاده بودیم 

فقط



لکلی ا

الکل تا  بزند

در پیراهن امهوا غش برود

دست خودم نیستم که                                            می روم

از سرم غذا نمی خواهم

 از تو می خزی زیر پوست ام

مورمورم می شوی و 

گوش هایم داغ و  

دست می برم به باران مگر این سوختن را

خیس بخورم با عاشقم

عاشقم را خیس بخورم

از کجا ؟چه الحانی- چه الحانی می آوری

از کی ؟چه کلماتیچه کلماتی در دهان ام می گذاری

بگیر از مندستی ببر در من

شنا تا بخواهی ریخته دراین رودخانه



تا چشم کار می کند 

گرم                                                     می روم

بیایی تا

ببینی که

از دست داده ای 

این پوست 

هر جور که بخواهی

نمی دانم چرا عاشق است .



یلم  ا م  ن خا

بلوطچین و چروک

سالیانی سالخورده 

بغض هایی که انبوه می شوند و

کوه

و رودخانه ای که در من است

تشنه می گذرد همچنان از خاک

لبلی انگشت هام کبوتری بچه نمی کند

روی پنجه ی پاهایم بلند می شوم حتامن

اما

اما  لحظه ی دیگر را

نمی بینم

در چین و چروک بلوط 

پیر می شویم

با سالیان



سالخورده تر

چرا-

قد کشیدن در شما سخت است

خانم ایلم 



ه ن بر آشپزخا ه  ا ن پ

پناه بر آشپزخانه

و چاقوی کامل

میوه های قربانی

لحظه ی شام

ظرف های چرک

دست های مچاله

و خورشیدی که در یخچال می تابد

- این پنجاه متری خوشبختی جهان است

پس ابر را از چشم ها بگیر 

و دست ها را از کف

و روز را بتاز تا قله های دور

در آغوش من پرنده ای باش

که گرم می تپد

در آغوش تو پرنده ای باشم

که گرم می تپم





نگیزی  ا غم 

در کمی مه و 

توهم انگور 

می توان راهی یافت 

حتا

در مینیاتورهایی سودایی و از کجا آمده 

رودواره هایی از سر هیچ و 

پوچ 

یهودیهایی 

بی در و پیکر 

در بوق و کرنا دمیده هایی  از سر هیچ 

بگذار مه تا دهانم بال بیاید 

فکر می کنم قله ام  و کمی هم سردم می شود 

رود روی تو اما چنان خشکم زده 

چنان خشکم زده 

که باید ها کنی و به خودم بیاوری 



از یخ نیستم 

که موذی و 

از پنجرهایی مخفی 

می دود زیر پوست 

ابر می کند در گوشت 

بعد 

چنان می زند که هیچ ابری نزده 

رگ می کند پستانی 

که بی نصیب ترین  آدمم 

اینجا 

هرچند پوستی دارم 

که زخمهارا حشری کند 

از دندان مانده ای 

بی غروب 

هنوز حرفی هست کلماتی 

کلماتی پرخاشگر 

کلماتی سگ 



کلماتی عو عو عو 

در متنهای قدیمی عزیزترم 

و همین که معاصر تو می شوم از دست می روم 

آس و پاس 

پیاده رویی دارم و 

چهره های گذرایی  که می روند می ریزند در دهانهای هم 

گوشه ای نشسته ام و 

می گویم: 

هی کجا؟



زرزر 

زر زر زر زر زر زر زر 

ور ور ور ور ور ور ور

پوکهای حراف 

دهانهای قهار 

دهان های عو عو عو عو عو 

رادیوهای بی شب و روز 

فک فک فک فک فک فک فک فک فک فک فک فک 

گوشهایت را با دستهای نه چندان بزرگت بگیری 

قایم شوی زیر خاک 

بخزی زیر پنج متر برف 

خاک بپاشی توی هر دهان 

بمیری 

تا موجها با دایره های بزرگشان حتا بخاطرت نیاورند 



شاید 

یک پلک بر هم گذاشتن 

یک دست برداشتن از گوشها 

یک پوم پوم پوم پوم  

از بازار مسگرها کم 

 یک سلول تاریک می خواهم و کمی آذوقه 

سرم را از بازار مسگر ها پس بگیرم 

از ور ور ور ور ور ور ور 

از زر زر زر زر زر زر زر  

حباب هوا می کنند 

دهانهای یاوه  زنده اند  عجیب زنده اند 

اینهمه  خون و گوشت و عصب

  چار چشمی می مانی 

حباب هوا می کنند 

کف کف کف کف کف کف کف کف کف کف  



دندانهای کلید شده ات 

گوش های بی در و پیکرت 

این روان عنان گسیخته 

کجا راه فراری هست 

از کجا بگریزم ؟ 

در این دو درسه

         اسب نمی توان بود 

باد دربدر را که اصل بی خیال 

گوشهایت را خط بزن 

بگو اسب 

              بله اسب 

سرت را تکان تکان بده 

با دندانهای کلید شده بگو

اسب 

اسب 

اسب



با خاک دوست جانی شو 

اینقدر دوست 

اینقدر دوست 

اینقدر دوست 

اینقدر دوست 

که خاک 

تنها خاک 

فقط 



نی زن

شیمیایی کرده ای نی را

و لخته هایی خردلی مسموم می ریزند در نفس های زنی که برای سوختن چقدر زیباست خدایا 

آنقدر بلوط شده ای

که پوست مرا دیگر نوازشی نیست 

آنقدر بلوط که من  

چقدر دست هایم را دوست دارم بمیرم

گرگی که می وزانی ازین نی

از گله هایی که گله ساخته ایم

راحت صیاد بیرون نمی آید

این هوای خردلی در تو

که هراسان راه می جوید به بیرون

بغلم را نمی شکوفاند

چوپان نمی یابد این هوا

من گرگ متولد شده ام



ینکهات شدم ل ز  ا یکی  عاشق 

 جای خودت ماه 

بارانی که از پشت بغلت می کند

باهارا 

 تینارا 

 آمیشا

 قسمتی از تن های آن سفید در راه؛ حتا 

اما باز که می کنی 

دو کلمه از چاووشی 

غروبهای سرگردان 

و هیکلی که تا اینجا توی آب است

بالتر از آن 

               پاره ای ابر می آید که برسد به بومی

                                                            ببارد 

مرا از دست خودم می قاپد 

در من رنگ گردانی می کند 



مه گردانی 

و می داند من عاشق صحراهای پر آفتابم 

و خاکی که مثل مغز استخوان خدا گرم است 

عاشق چشمهای عایشه 

و آن سینه هایی که سینشان اصل جور دیگریست 

می داند می دانم 

 شترها کاروان که می شوند  غروب در دوردستها زیباترست 

ربنایی در عضلتم هست 

آهسته ای  در شن 

و دیگر

می ترسم چشم بدوزم به این آدمی که هفت سیلب بیشتر نیست 

با دوهجای کوتاه 

این هوا

مدام پنجره عوض می کند 

از این پنجره این خانه تاریک است

از این پنجره این خانه روشن است 

بزن به خیابانها 



 بلول توی آدمها همه را به حرف بگیر مجبورشان کن  عاشق  لب و دهن و فکت شوند 

تنهایی حتا ساده تر از این هم  از بین می رود 

دوتا فشار و 

خل�ص



مثلث

من یک مثلثم

که در پیراهنم کف دستی آدم حتا قحط است 

زنی استمثلثی که می رود به مستطیل

                                                                                       فریباست 

                                                                         و لغر است

-  دو سه کلمه ام بخوان

پوستم را قلمی کن 

خونم را جوهر تر

و عهد قدیمم بخوان

             مثلثمچقدر دلم می خواهد سطری از لوقا بگیرم و

                          مثلثمچقدر دلم می خواهد سطری از لوقا بگریم و

                                   مثلثمچقدر لوقا دلم می خواهد و 

می خواهم دختری              آدمی دیگر           بیاورم 

چه کمری دارم برای آفرینش



کمری چقدر دریایایایایایایایا

در پیراهنم که مثلثم 

           کف دستی دریا لاقل هست 

در این پیراهن تو با من شریک 

در این پیراهن چقدر ستاره  دریایی می شود

چقدر فانوس گم 

چقدر موج پناهنده 

چقدر مثلث هایی خواب شدند و 

به مستطیل رفتند

من اما 

هیچ وقت خوابم نمی آید

هرگز

تا بخواهم دراز بکشم

گفته باشم ! 



ین کلمه ا تداست  ب ا چقدر 

چقدر حامله ام این روزها

چقدر این روز ها می ترسم

چقدر لگد می زند این کلمه

و این خون چقدر خداست 

- دوست دارم این درد را دنبال کنم از ران هام 

بال بیایدم از برآمدگی ام تا سینه ام که رودخانه قرار است بشود 

این گیاه باید شیر بخورد-

و تو چرا رودخانه هنوز نیستی؟

-  پستان به دهان نمی گیرد این حرامزاده

و من 

فامیلی نخل نمی شناسم

بتکانمش 

خرما 

بریزد



سینه ی من از شیر آرام بگیرد 

- چقدر ابتداست این کلمه 

اما نخلی خواهرم نیست 

و هر چه پا

 می کوبم بر این خاک 

جز این که پایم درد بگیرد 

معجزه ای دیگر نمی شود 



در بیت ال 

حرام 

می مانم



کوفی

کوفی از هوش رفته بودم

تا پوستی باشم قرآن بگیرد در من

اسلیمی ها در من مادر شوند

در آبی هایی از کاشی بر گردم

به کی ؟

که مدام اشتباهم می گیرند

جای تو

که خداست ؟

آیاتی آمده ام از کاشی ها 

 رقصی که می شود و می خواهم بزنم بیرون از مسجدی که فقط خم می کند خطوطی که می خواهند حرف

بیایند و نمی شود

خدا شدم

بندگانم اما بندیانم نبودند

خدایی فقیراز خود مسجدی حتا نداشتم

در محرابی



 از کار افتاده

از خدایی که درکاشی هاست 

و می گویند آبی است 

از کوفی و قران تکاندم خود را

ماهتا پوستی داشته باشم

اسلیمی ها اما

مادر 

از من 

                          بیرون آمده اند 



نی دا دن بی  ز  ا

اما دندانی کو

دندانی کو 

تا عاشق ات باشم؟

چقدر گرگ دوست ات دارم بشوم بزنم به تو

بوجهلی را که در شکم تو لخته بسته  پاره کنم 

ظلمتی را که عقده شده

بکشم بیرون

چیزی بده بمالم به خودم تاخیر بیافتد در جدایی مان-

از تو عقب نمی کشم-

دنده هایت را زندان گرفته ام

بوجهل ات اما تاریک ام می کند 

بال می آیم

به خون ات می رسم

رقصی می زنم در تو



رگ هایت را بر من نبند

لگدم می کنی و 

من

می خواهم برویم و 

ریشه هایم را فراموش ام نکن 

به دندان ات نگرفته ام

جگرم

پاره پاره

در تشتی ریخته باشم

زهر از تو حتا بیرون ام نمیتواند بکند

من گرگ تر ازین حرف هام .



ه  ما گذشت ز  ا

مرگ دیگر از ما گذشته 

زاغه هایی متروکه 

 برجای مانده ازما

یک لنگه پا ایستاده  شاید از هزار سال پیش 

مثل دندانی  لق 

در دهان بی صاحاب مانده ی دنیا

چار میخ و 

شاید امروز 

شاید فردا 



ه زن را

چقدر کاروانی هستم 

که دل ام می خواهد لخت ام کنی عزیزم

دارم از زنی بر می گردم-

جان میدهد برای  شنا

خدای غرق است

مرا هم که میدانی آدم غرقم 

هیچ وقت فکر نمی کردم راه این بادیه به دریا بخورد-

و خوردم

چقدر به این دریا دزد زد و 

برگشت خوردند از سیلی

برگشتند با کفی از کف

دهانی با کف

                                     کف                                 



                                              برگشتند

نمی شود- هرچه تشر می زنم به این کوری برود 

نمی توانمو هر چه  میکنم این ستاره ی لعنتی را بیابم

جیب ات را بگرد ببینم پیدایم می کنم 

برگرد -

آدمش نیستی-

چقدر امروز الکلی تو-

حس نمی کنی ؟چیزی انگار تنگ است در من 

فکر نمی کنی ؟چیزی بدجور در من می سوزد 

ببین باز هم دریا چند قدم جلوتر آمده

خیلی کوچیکفکر نمی کنی بعضی وقت ها گلیم کوچیکه 

من چیزی شاید باشم می سوزم در توفکر نمی کنی

چرا کاروانی چقدر لخت 

از اینجا 

نمی گذرد 



قای صادق هدایت ه آ آ

من فقط کمی سبیل های تورا ادامه می دهم

 بعد این عینک لعنتی را بر می دارم از چشم های تو

چیزی

دستگیرم بشوی

این همه خنزر و پنزر در تو چه می کند شازده؟

چقدر فرو رفته در گوشت ات قلم

پوزشان زده برگشته اند

نوک تیزتزماما من زالو تر ازین حرف هام

دیده ایاینچنین که منم نگاه کن خدا وکیلی دندان های یکدست سفیدی 

از مرده ات را در دهان می گذارم

و کلغی که آمده روده های من شده می گوید

هضم کردن ات سخت است

خر است 

نمی داند



لکاته ای که درچاقو راه می رود

در دندان ها ی من مخفی ست

تازه

چاقویی که راه می بردم لکاته تر از این هم می شود 

روشنفکر شمسیگاری بگیرانم

در تو لکاته ای بزنم

دارم به جاهای تاریک و 

نقطه ها را

نقطه هارا 

 دقیق

 نمی بینم

خیلی وقت است این متن از مقدس افتاده

و سانسکریت دست و پا شکسته ای که منم

تویی

من اما سبیل هام ادامه ترند .

 



ید  ل ا ام ی خول

 

من کی به کی ام؟

من چی به چی ام؟

چه ایران و تورانی ؟

چه سنگرهایی پر می شوند خالی می شوند چه خونی از من می رود

چه تاریکی می دود زیر پوست

چه دری از پاشنه در می آید 

توی این شهادت تتقتق تق تق تق

ـ آمدم 

ـ قحبه ی قجری فرنگ در من نمی داند



قحبه ای ترک     تکه ای زمین از من می خواهد و من تنها دستانم از خون عزیز است

و در فنجان من شعری خط نمی اندازد فالی از قهوه ای قجری بزنم

رگ پشیمانی حتا ندارم بزنم

ـ فین کن فین کن 

هوایی تازه قدم بزند 

دو پله 

                             یکی کن 

چیزی در مخفی باشی

شمشیری که در من است آغاست بالست 

دست ام می رود در پی

چه نوشتاری می کنم

چه خیالتی از تو (( آری )) می کنم



چه زخمی کاری می کنم

چه صحرایی کربلم

روزی محشرم

 قیامتی کبرام

ـ تشنه ته؟

می خواهی این چشمه ای که در هفت پشت من کمین کرده جریان شود؟

پا باید بدهی هی هی هی هی 

تا این بحر میت نماند 

 با هیول بیاید                  تا این زمزم از شلوار

آبادانی کند

شیرین زبانی کند

ـ  آفتابی پوست بکن بزنیم توی رگ



الن چیزی که حال می دهد 

قحبه ای قجری ست

ترکی ست

حال هر کیست

مگر نه عشق من؟



م ا یا سگ  من 

من یک نفر بودم

و نفر بعدی ام سگ ام بود

هرچه زور می زدیم اصحاب نمی شدیم

دوست ندارم ریخته ی انگشتی بدوی باشم  -

تن این غار سردم است  

ببین تا کمر عاشق ام

از کمر به بال آدم ام

چند وقت می شود که از خواب بوده ایم ؟-

من این قرن بعد چه می کنم ؟

چرا سگ ام نیست؟این که در پیراهن ام می لولد کیست

صف بسته ام کدام دهان را ببندم؟

نام من بر روی تو چه می کند چرا نیست؟



چیزی بده بال بیاندازم به قبل ازین ام برگردم این صف به هم بخورد-

کی هستی را نمی شناسم

قبول عجیب ام اما بیشتر غریب ام

من نه تنها عاشقم بلکه عاشق هم هستم

و نه تنها ازکمر به بال آدم ام بلکه از کمر به بال هم آدم ام

- از کدوم کوه اومدی پایین؟ 

- از کدام ؟!

چرا سگ من شرف ندارد به این همه؟

خدایا چرا من این همه گرسنه ام؟

مالیخولیای کی؟

توهم بیرون زده ازکدام کی ام؟

سکه ا ی که درمشت  میفشارم

اگر چه زنده ترین است ایمانم نمی بخشد

فقط می خواهم ادامه دهم

چرا؟

نمی دانم



 مهی گری 

مه بودن چیز خوبیست 

می روی شال گردن قله ها می شوی 

حتا یک پا 

از آنها

بلند تر 

هیچ جاکشی هم نمی تواند فتحت کند 



ف زن سا

دق الباب پوست

 تموج نفس

 هس هس هس هس

 زغال می سوزد در تن

 تن می سوزد از زمستانی که بیرون سیاه است

 آدم برفی شال می خواهد

و هویجی که دماغ 

 سوپ در دهانت می ریزم

بخار آلوده و غلیظ

 دور لبانت را با دور لبانم می روبم



 پاروها افتاده اند در کار

 افتاده اند به جان برفها

 بامها می خواهند سبک تر شوند

 برفها می خواهند بلند شوند

 پاروها پاروها پاروها پاروها

 برف ها برف ها برف ها برف ها

 هسین هسین هسین هسین

راهی از من باز کن  

 عمیق تر شو عمیق

 ام  پوست بخواب زیر

ی آب بدو

ی خون بدو



 بدوییبدو

 جایم راتنگ کن

 که تنگ هم

 .....که

دوری دیگر؟

دوره ای دیگر _ 



روم  ب ه  ب روم   ب

بروم با نی 

با نی بروم

از چوب      دود   بلند كنم 

نه اصل چپقی بدهم دست پدربزرگ  كه هر چی دلش بخواهد را دود كند 

مرا 

منظره ی روبرو را 

یا ایامی كه در پیش اند و النست كه آفتابی شوند  

با آن قیافه ی چركشان 

شاید هم بروم توی اینهمه هیاهویی كه راه می اندازند برای هیچ 

بچه مزلفهای كونی 

برقصم 

شاید اگر آنقدر برقصم 

بتوانم تنم را غیب كنم 

تنم را غیب کنم 

همه چیز درست شود 



می شود ؟ 

با توام می شود ؟

اگر بند كفشهایمان را محكم ببندیم یعنی محكم

 واقعا محکم 

این جاده را بگیرم  و دور شویم 

یعنی دورها 

دیگر چیزی نیست 

تمام می شود یعنی 

هی با توام 

می شود ؟



باشم  قدیم 

توی این چند تیر و تخته ای که روی هم سوارم 

عاشقم 

توی این چند کلمه آب و خونی که هستم 

حتا توی این تند 

گوش بچسبان به سینه ام و بگو اسبها 

هی اسبها 

اسبها 

در پوست دیر بلوط 

نه سم اسبی ست 

نه حتا رپ رپه ای

 که بگویم  لاقل هنوز نیم نفسی  هست 



در این چار تیکه استخوان  مردی می خواهد موج بیاورد 

ابر جای گوشت بچسباند 

مه جای نفس 

و لخته های این هوای مرده را به هم ببافد 

میخواهد این خون را دوباره راه بیندازد 

غروبهای مربایی را به یاد بیاورد 

و حتا نترسد که به روزهای بعد فکر کند 

میخواهم مثل قدیم 

ماه باشم و 

قدیم باشم 

تا

با انگشت نشانم بدهی و بگویی 

او

برای من است 



یا هرچی ا من  کردی  ب برقص 

رقص از ریخت افتاده ی مان 

مخروبه ای  تمام 

هزار اشکال در کمر 

دستت را از اینجا بردار 

اینجا بگذار 

کمی از نزدیک 

دو تا از تماس 

سه تا از همهمه در هم 

صدای پوستت را بگذار بشنوم 

نه عزیزم  اینجور نه 

اینجور

 
حال 

ای آ کوو او



کی کی                           او او 

با با                                او او 

او او او او 

او او او 

اسبهای یورتمه 

خونی چار نعل  اما می خواهند 

ما اسب به این تندی 

نه 

رودخانه ای به این سراسیمگی 

نه 

سکندری می خورد باد و ما 

نه 

پوستی که پیست 

نه

اما

موها با موها 

باز موها با موها 



باز موها با موها 

باز موها با موها 

ها ها ها 

ها ها ها

دهان فراموش مان شد 

و چشمها که با چشمها 

و دستهام  که در تو 

و دستهات که در من  

با رقص از ریخت افتاده مان 

تن می دهیم  به هم 

دو تا از هم دور 

سه تا از هم گذشتن 

 یکی تا هم 

پایت میگیرد به مبل 

تازه گیها کوچک می سازند 

و تنگ 



و ما تنگ هم 

اما

از خود بیخود شوی از پنجره گذشته ای 

مواظبم باش عزیزم 

 



نیشی  آ ند  ت

رنگهایی تند و گرم 

گرم هایی تند و رنگ 

صحراها گسترده می شوند.

 بادیه ها فراوان تر

 شترهای قطار

 قطارهای شتر 

خزیدن در ابرهای متحجر 

ابرهایی یرساخته از آهک و 

شن خیز

در رنگ آهوی آنیشی  تنداب قرمز  

پوستت را برای چه آورده ای؟

  لشه های نمک و فرسودگی های قدیمی  حفره های مال شاید صدهزار سال پیش با جمجمه ای شکسته بسته

و 

دستهایی یاوه 

پوست نمی خواهند 



پوستی قیمتی  برای احتلم های گاه به گاه 

و ماه 

راه می زند 

دستهات را سایه بان چشمهات کن  و سعی کن گذشته اترا به خاطر بیاوری 

از زیر دانه دانه دانه دانه دانه دانه های شن 

لشه های نمک و فرسودگی های قدیمی 

کمر می خواهد این راه 

پا میخواهد 

رشته های فرو مرده ی باران را فراموش کن 

کمرت را راه بینداز 

پا شو 



پرده گی ها 

سیلبیگاهی 

 نه حتا از روی فکر سیلبی 

گذرا سیلبی         

دست در جیب ، برای خود   

اگر تعبیر درستی باشد 

بهگاهی   ای در کت و شلوارم غری

غریبه برای  پنج یا الن شش میلیارد  غریبه ی دیگر 

وقتی می خندم  اما 

سیب هستم 

نه خیلی کلسیک و نه خیلی غلتان 

گاهی می خندم و  میگویم هاوار هستم 

گاهی حتا لیشیا  

با فامیلی  یکتا 

اما وقتی "عایشه"  درست از روبرو می آید

درست از روبرو 



 خدا می داند 

ه ی هستم صاحب اثر معروف ریچارد مدیسناز کنار کتابفروشی اندیشه که می گذرم   ن پراگ خا  وقتی 

ود  ب دوم من 

توی پیاده رو که یک تنه این سیل را می شکافم هرکسی می توانم باشم 

یوسف 

کاوه 

پارسا 

حتا هیوا 

وقتی یک دو می شود یا سه می شود 

شماره  دختر از آب در می آید 

روی ژانم بیست و چار  ساله 

_ روی ژان  .... ؟ یعنی ؟

_ راههای در فرار 

موجهایی از شرق که می آیند کلف تر و کلفه تر صخره خورتر 

ابری که راه گم کرده و دریا از مریا نمی داند 

یا ..............

وقتی عاشق  می شوم 



هجاهایی بلند دارم  مثل 

رامایا ؛ بارایا ................

با هیچ اسمی بر نمی گردم 

حال تو گلویت را پاره کن 

من این راه را بگیرم 

گرفته ام 

الکی خیلی ها شده ام  گاهی بر اساس حروف الفبا  گاهی هردمبیل و هرکسی که شد

وقتی دیگر کسی نیست 

حسین شکر بیگی

هستم 



هندو وزانی

راولپندی 

چند دانه ی فلفل 

خیام 

چیزهای ریخته ی اینجا

چیزهای ریخته ی آنجا 

زنی در ساری 

پوستی به تندی فلفل 

خربزه ای که جای راحتی برای خواب است 

این کف دست سایه 

حال باید قالی ها را بتکانی 

نزدیک به بوی عید بایستی  و بخواهی  که کاش  سال قبل نبود هیچ وقت نبود از همان روز اول 

و هی تقویم را ورق

 بزنی

ورق 



ورق 

ورق 

ورق بزنی 

 شاید این سال زودتر تمام شود 

چند برگ از تقویم پاره شود 

زمستان گورش را بکند برود هرجایی که عرب نی نینداخت یا حتا انداخت 

 در خربزه بخوابی  بگیری 

راولپندی را خواب ببینی  از بین اینهمه شهر که توی دنیاست 

بخوری به بمبئی 

و بوی نمور میلیونها تن

و از جنگ مثل سگ متنفر باشی 

خیام بخوانی  

بیشتربخاطر ماهی که هست 

از خودما ن است 

جامی دستت می دهد 

تا اینجا بخوری 



کلن خرخره شوی 

زنی در ساری هم 

با مویی شلل 

و پوستی به تندی فلفل 

للللللل بیاید 

با کمی ابر در شال و 

آهویی بخرام در رانها

جنس جور که شد به دستهات نگاه کنی 

و خواهش کنی 

خوب باشی از این به بعد

قسم بخوری 

این را بدهی 

آمیشا

فیلم توکیو هفت بار را 

آن پول کوفتی که هربار دست به جیب می بری و 

هستش 

گلوله شده و نمی خواهد بیاید بیرون  



و چیزی از مه های کپه شده ی خالو به کسی نگویی 

و خاکستر سیگارت را یکبار هم که شده مثل آدم بتکانی توی زیر سیگاری 

یکبارهم که شده و 

یک بار هم که شده

 اورا ببینی  



بوسه  دهان _ 

اول كركهای دور گردن 

بناگوش 

گوش تا گوش 

پوزه بر زمینی نا آشنا بكشی

دندانها با دندانها عشقبازی  بكنند

پوست می خواهد بدرد 

دندان سفر دوست دارد 

دوست پوست دارد 

پوست می خواهد بدرد 

دو بند انگشت گوشت 

پروانه ای كه بلعیدن خوب می داند 

من سفر خوب می دانم به غاری كه آخر دنیاست 

آخر دنیا غاریست پروانه ای 

من با نیزه ی بدوی ام آمده ام چند خط نقاشی بكشم بر تن غار و بروم 

مشعلم را هم می آورم



بو

بو بکش 
سگ شو و بو بکش 

سگ شو و بو بکش و پیدام کن 
پوستی و استخوانی اصل تو فکر کن  عاشق 

به هوای استخوانهام  هم شده حتا 
بیا

بو بکش و پیدام کن 
لعنتی این یک نخ خون را بگیر و بیا 

زیاد نمی توانم دور شده باشم 
هر گوری که باشم 
چندان دور نیست 

پشت سنگی ام شاید 
آنجا که سرما در استخوان بیداد می کند 

و زهر  را 
نیم شب بیدار 

چراغی روشن می کند در حیوانی 
دندان دندان می خورد 

ردم را بزن 
پناه برده  به درختی  نیش زا و 



خار زن 
شاید از رودخانه ای 

نهری  لجان 
رد شده باشم 

رد پا بر آب نمی ماند 
خون اما 
در هوا 
میماند 

دنیا را بگذار روی سرت 
با غوغای مسگرها بیا 
سایه ای در خود گم 

با کتفی جمع شده بر سینه 
و دردی لنگ ریز در پا 

من ام 
بو بکش 

خون در هوا می ماند 
لعنتی 

بو 
بو بکش و پیدام 

نیست 



نی  دوست خوا

برکف دستی دوست

پوست مرکب بخورد

به دوران بیفتد قلم 

نی

پر

یا نشتری حتا

از حجامت برگشته 

بخواهد دو کلمه بنویسد از پوست

یادگاری

بر درختی 



جوان 

پیر 

بی برکت 

یا متبرک 

.یا هرکسی که اوست

گوشه ای بنشینم چشمهام را ببندم 

کلمات را دردهان بگذارم 

مزه مزه کنم 

ـ تند آنیشی ؟

ـ شاید 

ـ طبسات آندلسی ؟

ـ شاید 



ـ قبسات موسوی ؟

ـ شاید

خه ور الت و ماه در پیش 

ـ شاید

بنویسم بر کف دستی آهو 

آهو نویس شوم در نبشت اول 

گل از دهان بر گیرم 

مهر از دستهام 

راه بیفتم بر خطوطی از شکلی دیگر 

به راهی دیگر 

شیوه نو کنم 

حریف رکب بخورد 



پوست مرکب بخورد 

بخورم 

از تو 

لرحیم ا لرحمن  ا ال  بسم 


