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 مقدمه

ایجاد تغییراتیی زیییی  و نیه اطرا ییا ا یا      تالش برای ست به، دعوتی"نفرهسهدوچرخه "  

دوچرخیه  "کننیهه د  تعرییا ا یر ییعریو د واالی  تیالش دا ییم تیا         زعم خود ان تعیینبه

نگری، ایاعه کذب و تولیه  حتوای  بهم و نا نسجم د  نگاه اول، ترویج سطحی "نفرهسه

 و  با زه با هنجا های  نطقیِ  وزود بپردازدکم به ریق، دستنظر بیایه تا بهینبه

طردی حتی یکی از ایعا   عاصیر  ا   هکچیست؟ هنگا ی "تغییرات زییی"حال  نظو  از   

ی تردیه نا ه،  جازیم تا زیبایناسی او  ا با دیههعبل  یپسنهد و همگی  ا توهم و خینمی

بنگریمو د واال  دو ی زستن  ا از  ویکردهای اطرا ی بهین دلیل اسیت کیه سییر  نطقیی     

آل بتوانیه    تطو  کا کرد زبان د  ییعر طا سیی بیا اخیالل  وازیه نگیردد تیا  دا ی  اییهه         

دوچرخه "های پیشین د  زیبایناسی نه دنبال کرده و  دپای یکلی نظامتحوالت یعر  ا به

تیوان ابهیام  وزیود د  اصیطال      الابیل  شیاههه باییهو بیرای تفهییم ایین ا یر  یی         "نفرهسه

گیوییم د   دانست:  والتی  یی  "تغییرات زییی" ا همسان ابهام  وزود د   "زداییآینایی"

 نظو  ان ، زدایی یههطالن  تنی که توصیا یک د خت آو ده یهه، از د خت، آینایی

 شیتر   ییان    هرحال نشانگانیاین نیست که نام یی توصیا یهه د خت نیست! بلکه به

همانیِ نسبیِ ایین دو  ا بیر  یا    د خت زهیه و تعریا  تهاول د خت  وزود است که این

است بیا    تهاولی نفره های سهنفره نیی از البیل همان دوچرخهسازدو دوچرخه سهآیکا   ی

 نهو یعر خوانههسوا  یههنه و  ی  ااین یما ه، هفت نفر  وی دوچرخه این تفاوت که د 

توانه برچسبی  ناسی   و نیه همیراه بیا بیا  تحقیرآ یییا بیرای        خود  ی " همل"برچس    

ایم که نوعی حفظ نفره  ا ازین  وی برگییههتوصیا یک اثر ادبی بایهو نام دوچرخه سه
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خیواهیم ییبیه هیم    نمایی  یکنهو د واال   یا نمیی  طردیت د  یک کا  گروهی  ا برایمان باز

 همل بنویسیم چراکه اصولن تعریا  شدصی ازیین اصیطال  وزیود نیها د و ایین خیود       

گویانیه ایین اصیطال   ا    توانیم با  کلیتکینگی آن ایا ه دا د، د  عین اینکه هرگی نمیبه

 بودگی  عنای آن  ا انکا  کنیمو همچین چیییوووبکاهیم یا عام
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 سهند آدم عارف

 

 تجسمی مجی اجی

 

 باغ باالی سمت از  ا اسم چنه

 کرد ا تحان

 د همه  رد و زن یی      یید     فهوم  راحل از طردی

 خمیهه طاصله      خطکش

 آ  یهه           با    

 ببوسهش  انه نمی  نج

 ساده یی  یک ی لبه از

  بیعی            یی  های لبه

 عشق         غروبِ        ناص ِ   ناس 
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 زادوِ   ناس       دهه  ی دستو  او

 زادو گفت یر نهه       وب       دهه  ی دستو 

  اینکه عین

 بکوبه  یخ با  حکم  ا  حوش خانم کلبه

 !یی  یا    آسمان به

 بازسمِ  زسم بی با  این یی  ای

 گویم  ی   یگویم

 یی  از ای د زه دوازده تجسم

  یگویم گفت یر نهه

 زادو گفتم که نیست یر نهه

 !د یغ

 بودم و        کوبیهم د یا به      شت یک طقط  ن

 سال آن ساحل به  انهه  وج چنه

 تا یخ دل یعنی   است اههایی ی پیچیهه ا وال  ویش  حل که آنجا

 یه دنیا به    یی  نه     آسمان زهت د       طقط زهت یک د  چکش
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  ازرا کل پایانو پنهایتنه   خا ش  اهیِ   رغ      بی گراه و علم       همه این با

 بود هم چی یه    که بود یکی همین

 بودم و           نیستم یر نهه گفت یر نهه یی

 بود هم «نیی»   جی ازی  ازرا

 است تا یخ دل طقط اینجا

 زلفییمصنوعی  وزهای این یهه آخر که ست هوایی های نامِ  والت یییییییییی

 بودم و              است  والت اگر          سرگردانیه  الزو دی  وهای د ون

      

 

 98  هر: نویتن تا یخ  

  89 آبان: دوم ویراست

 انتشا  دست د  همچنان یعری  جموعه از
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 کاسه زنبق از فصل کندنکاسه

 یباالنیب ی وسو  یحب: به

 

 اطتادی  عق  هازنبق پشت  فر  ا تحان نیآخر بود سال دو یکی

 اطتادی  لرزش به هیسف یهاساختمان یا یخود نیآخر

  طتی  ینابود به خا  ی و آبشا  و میآو دی  باال السیگ  ا

 هییگرای  پیز به عسل سبه سبه

 هییگرای  یهست به یستین و نحو

 مینها  سوگ         میدا  بنفشه       میدا  سوگ

 بنفش کل به کردی  سوق یعلم ا تحان بود سال دو یکی

 عسل یهالرزهپس به یزمع

 هاراهنیپ ییکرگیا  به یزمع

  سنبل و اطسانه به  ردم که یعنی
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 هییگرای  دانشسرا و یفقت به

 سالم هیخنهی  پلق پلق که هاداف یا و خوانهی  نا هسوگ یاعر

 د ود  یحب یونهی  ریخم  وز هر بریته یها الت

 سالم یچرب    یونهی  ریخم  وز هر ریخم یها الت

 هست؟ ادتی  طتنهی  شیپ کنهکنه ها رک 

 رنهیبگ ناف یبو هالباس که یبست هاکنا به آهو هست ادتی

  هییگرای  آهو به که کتا هست ادتی

 یییپا از یانیآو نسوج

 کنهنه؟ طصل از زنبق کاسه کاسه

  است لرزش نیواپس

  کاد  رونیب ها دمل

  نهیگوی  ذکر

  است لرزش نیواپس

 ههییگرا اطق به آیپیخانه اطق به  لوع و

 میفتادین  ا  یحب
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   یحب

 میخو د سر زنوب به  و  ا داالن نیا زها  از ی ساطت طقط  ا

 خا  د  ی  بروم

 پیز هاعسل از ههیکشههیکش بکشم

 بنجنبان سر
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 سهند آقایی

 

 ابودریا

 پیشکش به زنبش دانشجویی ایران

 

 ات السم د یا! کبریاییِ با انیبه 

 کنی والتی که با صدره عشق  ی

 کنهوی دخترانِ دانشجوی الغرِ کالس

 های عسل از پشتِ نرده

 آتش به زانِ باد بیفته

 پروانه پس داده

 

 ات و ن گردن به دا  و نها ِ آزادی
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 هات یود ناخن والتی کشیهه  ی

 یود پاهات والتی کبود  ی

 کشه هروئین سوت  ی

 کنه سا و   ست  ی

 بایه که نشئه کنی

 بایه که پا ه کنی

 خون تُا کنی به کثاطت

 خون تُا کنی به کثاطت

 پروانه پس داده

 

 د   یهانِ انقالب

 های هم  هایی نیاطتنه هایی که از دست  عشواله

 کننه به یهیه هایشان  ا حُقنه  ی  و ِ دیگری چشم

 و یهیه خسرو  وزبهانِ نگاهت
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 کر انِ لبت

 هات سهتهرانِ بو

 پروانه پس داده

 

 

 لِی کنی د یا عصیان به پای باد بپایی و لِی

 سرسامِ واسطه از آسمان اگر با یه

 از دخترانِ تنت

  وی باال که  ی

 دهی از کا اگر که باد اطسا ِ  وج  ی

 دا نت  ا بینه باال یبی که  ست

 چشمش به زانِ  اه بیفته

 ات کنه بهلولی
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 پس هیچ والت

 بی گراهی یهیهوالتی که از 

  سی به خیابانی یهیه  ی

 های یهیه  ا و کوچه

 کنی از سنگفرشِ خیابان دانه زم   ی دانه

 یکافِ بازِ گلنا های نفت  ا

 های پنجاه و هفت  ا بهمن

 زوانی  طت  ا               

 زوانی  طت  ا              

 بهه ساالی  یِ باالی که د  زنّت ندواهی یاطت  ا

 ندواهی یاطت  ا                                      

 پروانه پس داده

 

 و زیرِ پل
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 اش و با د پایی

 وا ِ ز و ق  الایق  ابود یا پروانه

 ها ها و داالن ها و اُ سی  قرنس

 نجومِ ثاال ِ پا د  هوای  ستِ هرزایی

 آیی هایی که تا بر پنجه  ی ستونِ آسمان

 باالترکنه آهنگِ  ثریا  اسکِ اس ِ سفیهت  ی

  صیبت  طت

 صها با یه

 ها  ا حهیثِ تشنگی

 کوب و د یاوا  سر به ساحل

 پوینه زرعه تا خطِ بغهاد  ی زرعه

 بزن! 

 های مثنوی! افیونیِ محراب

 گیسِ گندابه!  ابودریا! شب
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 ات کرانِ سینه بزن بر بی

 کوه از کمر افتاد

 بزن اصحابُنا

 محرابیِ قبله / قبیله / قالی و الله!

 خواهد مضراب میعاشقی 

 الفبا     الفِ تو

 لنگر     نگاهت

 کوه هم

 ست عصیانِ تنهایی

 خواهد ابودریا! عاشقی محراب می

 

 برالیِ پاهاتم آ زوست ست اسلحه       باتومِ برق دی ییخ با چراغ گرطته

  ینای واژگونۀ د یاست چشمِ تو       آوا گیِ کوچ و خیابانم آ زوست

 دیش 
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 کشیه یغ  یوالتی که توی سرم ت

 ست: کشیه گفته آن زن که زنگ دلش  ا زیغ  ی

 زنگ

 زنگ

 های تو! چقه  بایکوه است چشم

 ها گاهی       توی هوا پاها چشم

 ها بُرنه دست ها گاهی       با سیم  ی دست

 های یهیه  ا انهام

 های  قهّس  با دست های خود  ها کنیم زیرِ ا لسی

 ببوسنه خا ِ تلخ  ا های سیاه باال بیاو نه و تا گالیل

 های سرخ عکس بگیرنه  بایه بنان بدوانه و سربازهای زنگِ دوّم با تانک

 سربازها بدنهنه

 بایه بنان بدوانه و آن الهۀ ناز

 های یهیه خون دست و پا کنه برای زخم
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 بنان بدوانه و سربازها بدنهنه

 های تو چقه  بها  است چشم

 

 

 نی د یالِی ک سرگرمِ پدشِ غروب بایی و لِی

 پا ۀ نَسرانِ  ائرم پروینِ پا ه

 عسل بینی   بِکِشی   پا ه کنی

 ها  ا پا ه کنی عسل

 پا ه کنی ها  ا پا ه عسل

 های دخترش نیش بِکِشی گاهی از چشم

 های برآ اسیهۀ سالوس کنهو کنی کتاب

 های خودت خیس بکنی زایت    تنهایی بِکِشی با دست

 عسل بینی                                                    

 بِکِشی بِکِشی  پا ه کنی                                             
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 پا ه کنی ها  ا پا ه عسل                                             

 یمشیر بکشی                                                  

 ساده کنی                                                    

 ساده کنی با برابرت  درج                                          

 صو ت بینی                                                  

 ضرب کنی                                                  

 تفریق بکشی گاهی                                             

 

 آیه تو  ا خودش پیش  ی« گاهی»و گاهی 

 یونه آن  وز ها خراب  ی پل

 آو د آن ی  دانشگاه باال  ی

 طردا

 دهه    گاهی ها بوی خون  ی کالس

 های طردوسی الشنگ است چقه   جسّمه                                     
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 های تهران کثیا است چقه  طاضالب                                     

 چقه  یاعرهای غینوی بی گنه                                     

 چقه  یاشِ آالای  ضایاه  هم است                                     

 

 89آذ  
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 رضا اکوانیان

 

 یک

 

 پاییی

 ز دپوش الاصهِ

 سرز ینم زنانِ حضو ِ بی

 واست سال ز دِ انگییترین غم

 

 :گویه  ی نسرین

 هنوز، اگر

 بودنه سبی همسایه حیاطِ د ختانِ

 یهنه  ی ساله چهل  وزها همین

 بها  انتظا  به

 دادنه  ی آب به تن
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 ویستنه  ی آب د  تن و

 

 نرگس،

 :پرسه  ی و گیرد  ی  ا کودکانش سراغ

 انه؟ ساله چنه کودکانم

 :پرسه  ی لبدنه با و بدنهد توانه نمی

 انه؟ ساله چنه  بعه سالِ یانیده

 کن خیال گویم  ی

 هواخو ی کوتاهِ دالایق د 

 کن خیال  ا یادی

 بگیر بغل خیالت د   ا کودکانت و

 توانه نمی کس هیچ

 بگیرد تو از  ا خیال

  ا تو و

 نها ی دوست که ز انی
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 وبرگردانه بنه د  زنهگیِ به

 کن خیال

 کن خیال  ا پیر هایِ چها پایه

 لغینه  ی  رگ پایِ زیر چگونه

 دانه نمی کس هیچ و

 انه؟ ساله چنه ا سالْ پایییِ

 بعه سالِ پایییِ و

 !نه   کها یییی و هست کهام

 کن طکر

 انه بوده  شغول ها  ریم پژ ردن به ها سال که آنها به

 ا روز و

 انه  شغول ها نسرین چیهن به

 وکن طکر                                    

 

 ا روز،
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 نسرین صهایِ

 و  ن سرز ین زنانِ عطرِ

  است طا مه زوانیِ طریادِ

 و یود  ی پیر بنه د  که

 ویود  ی پدش ها الل  د 

   ا،

  ان های باغچه د  خوبِ هایِ گل عکسِ با

  طت خواهیم خیابان به

 پاییی و

 ز دپوش زنِ این

   ا یادی

 همیشه برعکسِ

 وبرد خواهه  ان هایِ خانه به
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 دو

 

 زاییه یکم دوازده که زنی

 برنیاو د دم

 آو د دوام و

  ا زنهگی

 کرد؛ اش نصی  خوبی ی ا ثیه که

 زیادی هایِ بیما ی

 دا نه، دوستش دلیل بی که

 گیاه به گیاه

 وکشنه  ی بیما ستان به  ا او

 کنه  ی پنهان  ا خود که زنی

 زهات تما یِ از

 یود  ی حبس  ا خود و
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 اتاقْ د 

 یود  ی گریه صها بی و

 نایَش  ی بالِ زیرِ

  و  ُهام دَ دِ با

 پویانه؛  ی هایش ایک زیر که هایی زخم

 !طرستاد زنگ به  ا پسرش والتی که زنی

 !طرستاد زنگ به  ا پسرش اولیییین

  ا پسرش آخرین

  یدت  ی گَلو د  دایت  هام که ای غصه با

 وکرد  ی بی گ یکم د  دایت

 کرد نمی طکر که زنی

  ا تنش بپویه، سیاه بایه

  ا پسرش بگیرد، بغل و

 !برگشته زنگ از که کفنی د 

 زائیه یکم دوازده که زنی
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  ا تنش و

  ا پسرش

  ا دیگرش پسر

 وکرد تمایا زنهان د  د د، با

 آو د دوام و برنیاو د دم که زنی

 دایت انقالب به که زیادی ا یههایِ با

 !نها د و
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 امیرحسین بریمانی

 

 

 بود شما از اول افتادنِ

 

 بودی تمایایی  سحو 

 یهی  ی که

 کایت؛  ی زراله کوه د  ابر

 تَرکیه  ی هوا د  بانگی

 کردیم تیی گوش ده د   ا

 :بود واضح تقریبن صها

  ها چشم  هاوم گرخش این د 

 یود؟ نمی دیهه کسی چه

 وگفت  ی  است
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 پریه  ی دیگری به پلکانی از سرخ نقطه

 والعر به  و پله ده چنه هم گاهی و باالتر به  و

 ترسیه  ی آنجا از او

 والتی بود پیها ش چهره د 

 یه  ی نیدیک لحظه یک

 کشیه زیغ صو تم به  و و

 کردنه گوش بقیه

 نشنیهنه چییی

 وکردیم تکرا  دوبا ه وُ دوبا ه  ا

 

 یهی تمایایی  سحو 

 بودی که

 کردی  و گذیته به هم لحظه یک  استی

 کردی پیها  ا کلیه  وال  همان

 برگشتی
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 زدی داد

 یه پیها صهایمان و سر

 وبرگشتیم زیرز ین به  شعوف وُ هراسان وُ زمعی دسته

 

 هاست کوه صها ییان هموا ه ده د 

 ستا ه به  و نه ایستاده ها برزک باالی یی عهه

 اباال؟ یا العر 

 کننه  ی  نتقل و ینونه  ی

  کلبه از

 کلبه ی پنجره از

 یهم وا د د  از نه

 کردم نگاه آیینه د 

 وکردم طرو  ا کلیه

 

  کردی تمایایی
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 یهنه که

 سرخ های نقطه

 باد  ُخِ  وی که صهاهایی  یا  بر

 یهنه  ی تکرا 

 تکرا  تکرا 

 اطته؟  ی پس یی تازه اتفاق چه

 برویه تنه

 :کنیه نگاه  ا خودتان آیینه د 

 بایه برابر ل  تا چشم طاصله با بایه چشم دو بین طاصله

 یه نمی اینطو ی

 کردنه  ی اگر

 وبود نمی یما دست کلیه وگرنه
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 عصبانی وُ بنفش

 

 پنجره  وینایی از ابتها د 

 بود ضعیا خود کا  د  بهمن طهمیهم 

 بود سرد صرطن هوا

 بود؟ ینبه چنه

 وبود پیچیهه هم د  پتو  وی ببر  ر 

 نو َس های اضطراب الی البه

 گردم  ی ا روز تا یخ دنبال

 :م یهه بلنه زای از دیگر و

 یه ا تکاب 59 بهمن یش ایتباهِ اولین

 و تدمی خانه ای سالم

 :یه  تذکر د زا په م و

 "نها ن خیلیا هم همینُ"
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 دهم؛ نمی اهمیتی بنیادی های سوال به که  ن البته

 چرت  شت یک

 :بگوینه  ثلن انگا 

 دو  های زنگل از زنگلی د 

 پسر و په  تیی ببرِ دو

 وکننه یکا   ا آهو یک نتوانستنه با  پنج

 _دا یم هایی برنا ه چنین زهن البته_

 

 آب الطره اولین سایش

 ست؛ گذیته عقربه اولین تازه کردم احساس و

 وست بازگشته خود سرزای چیی همه بنهش پشت و ین اولین

 یابی؟  ی باز چگونه  ا خودت آینه ندستین د  سرصبح

 دهه نمی ت چهره از دیتِیلی تو به که یی آینه

 وست تدمی حقیقتن

 وووبایه ظهر ا روز
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 ووو وم  ی سراغش دیگر ساعت یک اه

 است بهتر نشود پیهایم یهه دیروالت دیگر که حاال

 وبایم دایته یی انگییه که بی  سم  ی ظهر کسالت به پس

 هنگام عصر

  حیاط د 

 هاست گل  وی یی تازه پیسِ و لک

 وبپردازی پیها نیم های حادثه به توانی  ی و

 

 زنی،  ی هوا به چنگ

 ویود  ی  حو تصویر

 کنم  ی نگاه کشیهه گُر  هتاب به

 کشه؛  ی یعله خود د  که

 ست کرده تغییر چییی طهمی  ی طقط تو

 ست آ هه پایین زنهگی دالت کلی  و  به

 یم کرده طرا وش  ا چییی ش همه یا
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 کنیم طرا وش کنیم  ی سعی  ا دیگری چیی یا

 وست بهی وضعیت انصاطن

 

  ییطانی نقشه

 یود  ی پهیها  که است صبح یش تا دو بین زایی

 اپنج تا که بایه تابستان اگر البته 

 خو د نمی تکان زای از عقربه االن

 تکرا ی طیلمی د  که زنهگی  شت یک

 که

 نه برده سر  ا ا باب حوصله

 ها طیلم ازین یکی د  انگا  و

 یم یهه اسیر صبح سه ساعت د   ا

 وکنیم  ی تکرا  ابه تا  ا خود ان و

 

 م یهه بیها  خواب از دوبا ه اکنون ا ا
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 ست  انهه  اه  وز نصا هنوز "اطتاد اتفاالی چه عصر از بعه دیروز" پرسیهنِ تا

 دستشویی، از

 بیرون پریه دزد

 :گفت کشیه باال  ا یلوا ش

 هستی اینجا هم تو طهمیهم هاست  هت  ن"

 گشتم ساعت پیرا ون کلی پس

 یهم پیاده خجالت سرایی  از

 "زنم  ی حرف تو با اکنون و

 کنم  ی نگاه بنفش پرده به اضطراب با  ن

 هستم واالعی چقه  ا روز ببینم تا

 پیروزی تا زستجو زستجو

 پاسخ؛ یک بروزِ برای

 گفتم نمی چییی که بود اینچنین

 دا د گفتن برای هایی حرف هرکسی  استش

 وگویه نمی بنفش اتاقِ زی کسی برای هم  رگ لحظه تا که
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 بنفش اتاق د 

 ست یهه گم ییطانی تقویم

 کنی  ی احساس  ا حضو ش ها ی 

  انی  ی بیها  صبح یش تا دو 

 کنی نمی پیهایش

 زنهگی این به  یهم
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 باالنیحبیب موسوی بی

 

 هال ِ هالهلِ بدت است

 پایه به د ون  ی که باد از پنجره نو 

 یکنِ یکنجه از یکنجه گرطته یه

 زادِ  یدته د  اوهامِ الاب اگر که  یدتنی بایه به زلاِ آن پری

 ای یود که زلاِ پر پیچ و خمش زاده

 و نو ِ وا ده با بوی باد

 هوای  عطرِ حسرت  ا بردا د

 ی  که یه

 یکنِ یکنجه به یکنجه برگردانه

 امِ ی بریید به انتظا ی که د   ولِ تم

  خواب  ا  ثلِ زادوی نبودن

 کنه با ل نمی

 های  یدته بر زخم هی وهمِ پا ه

  از زخمِ به زا  انهه

 وگرنه ی  که همان ی  است

 و  وز همان تراکمِ نو 

 که باد پراکنهه کرده است

 از پنجره به د ون
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* 
  رد کِ سبیِ سیاهی

 ها ه خالصِ المریگوی ها  ی همین که از دیهنِ دیگر چییها به خالصِ المری

 بهونِ کم و کاست انتقالِ اوضاعِ ضای ِ گفتن

 های ل  بیش از دو چشمِ حرف طاصله است هرچنه بینِ لبال  و ل 

 بعه از این اگر زنازه به دوش کشیهه یود

 از کاطو ِ طکرهای دیگر، یست و یو بگیرد خوب است

 لنگری که د  دَوَ انِ ین انهاخته هم

 ی باد مری د  سبییهم دویهن دنبالِ پرِ ال

 توانه بایه ی  رد کِ سیاهی هم  ی ست سبیی که دیر یاطته

 خوانانی  ا استدهام اگر یونه الصیهه

 دیگر به خوانهنِ الفاظِ  دلوط یهه با همِ هم

 وسا تِ اطکا   ا اگر پذیرا باینه

 ی زهّی که از غبا  پیها یهه ی پالسیهه تنها  یانِ زمجمه

 ست هر حرف  ا که یاطتنی

 ی ازهاد است که حرفِ پیها یهه

  که خیال

 از آن وصیّتِ ازهادی

 همه چییی که بینِ نیدیکی اطکنهه است

  ست دو ی

 
*  

 الیا تِ بعهی
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  ی بعه از الیا ت اطتادن د   سئله

 آن استراحتِ  ویل

  ی سِه  و حنا ی  ول کشیهه زیرِ سایه

 انه آن  عطری که از استراحت ساخته

 ه برگردد به خا ای از گیا اگر خرابه

  زی کاِ کاطو  و

 ی آبِ سبی یهه از خا  زی یناعتِ یست و یو با دایره

 توانه بایه اگر گفته یود چه  ی

 یهه آیا؟  ای گفته حرفِ ناسنجیهه

 
*  

 ای د   یان نبود  سئله آن بود که  سئله

 وگرنه  ردم زی  سئله

 برنه ای با خود به الَعْرْ  ی چه انهوخته

  شازره از حلقومِ نبض بیرون اگر برودهای  تاطته

 بین دو نفر

 زی طرا ویی هیچ چیی ندواهه  انه

 ی آن دیگری که  وزی بود یا زای خالی

 حاال ا ا

 ی یک طهم ای  ثالی از زای خالی زی  سئله

 گفت که چییهایی  ی

 که این خودِ  تقا ن با دو ی

 ست ی زا ی تهای از گذی د  ازتناب از طهمِ این که حرف، حرفِ  انهه
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 ای دیگر نها د  سئله

 طقط اگر دو نفر دوبا ه برگردنه

 این زای سؤال است

 گردنه؟ طقط دو نفر بر ی

 
*  

 ی برگشتن کهام  رطش است این که  نظره

  انه یا آن که  ی

 بینِ  دِّ پا و ترس

 کنه  دِّ پا  ا انتداب نمی

 ی نیمه ی  یهرِ یکسته

 استی ا تباط با آن که  انهه  حوایی

 زنبه این  رف طقط دهانِ تنهایی  ی

 طرشِ حرف اگر چه خونِ  یدته بر سنگ

 انه ست که گفتنش  ا گم کرده ی حرطی باالی  انهه

 کنه هم آن  رف که گفتنش از  رزِ عوامِ گفتن د د  ی

 هم برگشتن

 های خوانهه یهنی ی خط به خطه

 
* 

 ها ی این د د و دل همه

 ز دلِ این  طتن برخواستهی این که یجاعتِ  طتن ا و همه

 حاال الابِ عکسی یهه
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  ود دود از سر و کولِ یهر باال  ی

 بدتی و برجِ با لِ خوش

 بینه د  آوا هایش خواب  ی

  ونه هایی  اه  ی نشان هایش آتش د  خواب

 که هرگی

 آینه بدتی بیرون  ی نه از خوابِ برجِ با لِ خوش

 نه از خوابِ خودیان
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 شیرزادیشاهین 

 

نویتنِ حس  حالِ خودنویت، سدت ترین نوع نویتن استو اینکه بهانی از چه چییها بایه 

گفت و چه چییها  ا بایه کنا  گذایتو گرداننهگان  حترم نشریه برای تعهاد کلمات و 

 کنهو  خطوط اصلی این نویته، حهود و ثغو ی تعیین کرده انه که با م  ا کمی سبک  ی

ی بابلسر، سا ی،  شههو ندستین با  که   ه از سوادکوه؛ بی گ یههو صاد8631 توله 

یعر نویتم، هشت ساله بودمو اولین با  د  سییده سالگی تصمیم گرطتم دطتری از یعرهایم 

ای طراهم آو ده   ا چاپ کنمو  ازرای عا فی کودکانه ای  ا پشت سر گذایته،  جموعه

و همگی با انگییش همان  ازرای « زهر ا »بودم از غیل و چا پا ه و نیمایی، به اسم 

عا فی و حول یکست عشقیو خویبدتانه  نصرف یهم و چاپ کتاب، تا بیست و 

ی دبیرستان عی م  ا زیم کردم که ادبیات بدوانم؛  چها سالگی ام به تأخیر اطتادو د  دو ه

هیچ چییو  که ادبیات، یا همه چیی است یا -و دا م  -ایمان دایتم « باتای»به این کالم 

ی کشو ی   دالفت ها و تردیههای خانواده با المپیاد ادبی و کس   هال  ال د   رحله

ی کا یناسی ادبیات د  دانشگاه تهران،  هتی با  کمرنگ یهو به تهران آ هم و د  دو ه

یهریا  خسروی همهم بودم و با هم، یک کا  پژوهشی  ا بر  وی یعر  عاصر آغاز 

الرا  بود یک کتابشناسی ساده از یعر آزاد پس از انقالب بایه؛ و  کردیم؛ کا ی که ابتها

یناسی نشریات و غیره و غیره هم به آن اضاطه یه،  یناسی توصیفی و کتاب کم کم کتاب

از کا  کنا  کشیهم و یهریا  به  15و البته دو سه همراه تازه نفس نییو  ن از حوالی سال 

ی کا ، که حاال کتابی  داده است؛ هرچنه نتیجه گمانم تا همین چنهی پیش کا   ا ادا ه
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است  طول، هنوز  نتشر نشههو  هتی هم با  ههی دادطر ا، علیرضا کیانپو ،  حمهحسین 

به  اه انهاختیم و سایتی نیی برای « تلفوس»طرزاد و یهریا  خسروی، دا  و دسته ای به اسم 

ی اعضا  زی  ن همه د   یعر بقیه ی آثا ؛ که البته به دلیل هم سنخ نبودن یعرم با ا ائه

ز ینه ی یعر ازرایی طعالیت دایتنها خیلی زود از این گروه زها یهمو گروه تا یکی دو 

بود که  59سالی بعه، کا ش  ا ادا ه داد و  طته  طته کمرنگ و کمرنگ تر یهو سال 

ا وزود به صو ت غیر سمی،  نتشر کردم که ب« پلی تکنیک»دطتری از یعرهایم  ا به نام 

 59ی  حرو یت، د  سال  تیراژ  حهود، به  ن   والت از تحصیل انجا یهو با  ی یهنِ دو ه

یناسی از دانشگاه تهران طا غ التحصیل یهمو  هتی  د   قط  کا یناسی ا یه  یته ی زبان

 ا برعههه دایتمو برای گذ ان زنهگی، به ته یس ادبیات « هول»ی اینترنتی   هیریت نشریه

کنکو   شغولم و به تالیا کتاب د  همین ز ینه  تا حاال دو عنوان کتاب کنکو  د   قط  

از  ن به چاپ  سیهه و سو ی نیی د  حال آ اده سازی برای چاپ « خیلی سبی»با نشر 

د   رحله ی چاپ « حرطه: هنر نه»ی سینما هم کتابی ترزمه کرده ام که با  استاو د  ز ینه

ترزمه نیی د  ز ینه ی زبان یناسی دا مو زی این ها، یک الرا  دا د و یک کتاب د  دست 

کا  تحقیقی بر  وی بعضی یعرهای نیما که د  نیمه  اه تالیا استو و د  آخر اینکه، 

 ا ساخته انه که با نشر اطراز د  صا ا یاد به سر  ی « زبر نباتی»یعرهای تازه ام، دطتر 

 برَدو 

یعنی « خطاب»و  راثی بعه از « ظل اهلل »م، براهنی از یعر نسل پیش، گذیته از پنج تنِ  تقه

 ا برای توطیقش د  آطرینش « ظل اهلل» رثیه ی غیاله و  دتا یا  ا بیش از همه  ی پسنهم؛ 

یعر از ضه یعر و نیدیک یهن بی پروایش به سیاست، بی آنکه دا ن یعر  ا از دست 

ه ی  وسیقی یعر طا سی و بیانِ داده بایه؛ و  راثی بعه از خطاب  ا به دلیل بسط و توسع

 وا ، بی آنکه دا ن  عنا از کا  طته بایهو همینو  یطح
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 «جبر نباتی»

 

 تا  بیایی و تا  یاخه کنم د  حیای آ هنت

 تا  تو نو   ایل ِ آطتاب بایی و  ن که انگو م

 پیاله از زگر خویش بنویم و 

 تنم یها هتا  بپویانمت به حبّ

 سبی برویه از سرم یها کاکلتا  به  رحبای آ هنت 

 ام ییر کننه  سااله یها تا  به ا یه نوییهنهات پستآن

 کنی د  آ هنت به نیا هنت ادا ه دهی  ُهام یرتأخ

 تا  ادا ه دهی با اصرا  به نیا هنت ادا ه دهی

  ن چُرو  بردا نه های یقهیق یها و خویه

 تا  زلیدای ز د

 از پشت ِیاخه صهایم کنه

 یم  ن خویشتن نفرو

 تا  از پشت ِ یاخه صهایم کنه

  ن خویشتن نفرویم باز 

 و هی ادا ه دایته بایه تا 

 سر به دا  و اله اطراز ادا ه دایته بایه

 :      ها ینا ی همه         ها ینتا  ا

 انه  انه و الال گذایته  را د  این باغ ِتدمی کایته

 تنها

 و این یعنی زبر نباتی ِ باغو
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  اش یپو نو گراط یها تا  ِتنها با خواب

  اش یاهیبا کاکل ِسبی و باسن ِگ

 نا ضایتی  یها با نشانه

 اش یشانیآوییان ِپ های خو ده ینبا چ

 نویه یکه   ییها زا ی توی با آن های ینبا کهئ

 پویه یکتی که   های ی طقر ِآهن توی ز

 توی باغ خو د یبا گیجی سرش، سبی ِسرش که سرد گم گیج  

 تنهاست تا 

 

   بمیرد و پروتئینِ خا  یودتا

 هال  یود

 تنهاست تا 

 توانم یزبر نباتی یعنی والتی حتی از زای خودم تکان خو دن نم

 صهاها توی سرم  کشنه یداد   که یزبر نباتی یعنی والت

 دانم یآداب گریه کردن نم یا دلمه یها و با این چشم

 دا م و ترم یان  که یزبر نباتی یعنی والت

  توی پهلوهامبا این  ستی ِ 

 توانم ی کت  نرطته و خوانهن نم انگا  

 از زبان پرنهه بایم و  خواستم یزبر نباتی یعنی که  

 تاکم هنوز د  کلماتَم

 باالتر از زبان         کشم یاله  

 ا ّا
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 هنوز به نحو و ام یچیههپ

 ست تمام حرکاتَم طایهه یب

 

 ست تا ،  طایهه یب

 تاکمو

  9181تابستان  -وصال       
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 «بندی... پایان»

 بله نیستی چگونه بَرَم گردانی

 یادآو ی کنی و نبایی

 گردانی، دانی و سر نمی نمی

 کننه هایی از تنم طرا   ی بینی چه تکه نمی

 گردنه  ونه و برنمی  ی

 انه های آب و د ختان ضمیمه

 گرداننه یونه و سر نمی گم  ی

 ها،   کر  است نهیهن

 های بی  الالاتِ زمعه عصر ها د  پا  ، نه پرنهه بوسهنه 

 های آهسته د   تروهای د از  یسه  طتن

 دهی هرازگاهی هایی که ازازه  ی نه بوییهن

 ای با یکو نه کنجِ تا یکِ کوچه

 

 کننهو  های تنم تکرا   ی بعضی تکه

  ود چگونه نبودی یادم نمی

 گردی های پایتدت، چگونه  ی د  خیابآن

 کنه سر  ن که د د  ی والتی

  ود چگونه دوایی تو یادم نمی

 گردی زهنمم که به تدت برنمی

 کنه سر  ن کجایی تو؟ که د د  ی ا ّا ووو     والتی
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 یود تهران ببین چگونه غرق  ی

 یود تهران دا د، چگونه غرق  ی چگونه  وج بر ی

 زنه هیا   رغ د یایی ببین که داد  ی

 یید  ا تفاع چنهین و چنهها پا

 یود تهران ها غرق  ی و با تمامِ زاویه

 نویته باش و طرا وش کن 

 که استدوانِ زویان  نی

 تلدیو   ای؟  که

 های یهر  نی،  برج

 های هوای یهرهای  نی آلوده

 ا ا     به  رتضی علی تلدی

 کننه های تنم تکرا   ی بعضی تکه

 ام طضایی که د  اتوبوس ایغال کرده

 از آنِ تو

 انه های  ن هوا که د   یهذ ات همین 

 آنچه  ییبانِ تا یکی است هر

 هر آنچه  یهمانِ طرا ویی 

 از آنِ تو 
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 کنی ای که بالم نمی پرنهه

 دهانی و هرچنه پروازم نمی

 سیاوا م به خوانهن و پرانهن و بوسیهن 

 ام به کو؟ کجا؟ بینی نه  ی

 ام یک با  زنی نه سر  ی

 

 کنی  چرا  کرّ ی و  هایم نمی

 گذا ی که گریه کنم هلی، نمی ینم

 هایی آو ده ام  که نشانت دهم ببین به سااله چه گل

 های خویی چه خشداش های الشنگی، چه خواب

 بینی؟ چرا نمی

 که  و به آطتاب  ی کننه و چگونه؟

 

  کر  است نهیهن ها

 چرا نمی گذا ی ام که بمیرم چرا؟

 زننه و نمی پرسی چرا سنگ  ی

 های  نیتویی که  اهیانِ د یا

 زنی د  یهر های  نی و الهم  ی پراکنهه

 پرسی؟ چرا  هام نمی

 های  نی با  ن  دهلییهای  نی،  عایقه

 کنی چرخانی و  نگم  ا عوض نمی که پهلو به پهلویم نمی



50 
 

 گریم، با الرنییهای سیاه عما تم که ایستاده بر آلتم، عما تی که  ی

 دوی د  دیت ای و  ی گوزنی که  وبرویم ایستاده

 گذا ی که گریه کنم؟ چرا نمی

 کنی؟ چرا  کرّ ی و  هایم نمی

  

 بله نیستی و ناتوانی از بله بودن

 دهم ا ا تو انگو   ا بِکَن  ن نشانت  ی

  و ی نگاه کن که یرابش کن 

 ای از توی گلویم بردا   چلچله

 خوابش کن 

 بیرون بین از ییا ِ خا  و ببینم

 اینطو ی تما ش کنو 

 

 -ن زیحو        

 9189تابستان 
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 «ای از رؤیا اشاره»

  سبقت گرطته از خودش دنیا

  ی انفجا یِ عظیم از  اد ش که زنی بود یبیهِ یک تله

  د یه د  آن یا از پسر که عَظمِ  َ یم  ا بهم چسبانهه بود و  ی

  های خودش  ا نشینه زنانِ خیابان های خودش به نظا ه  ی والتی که د  خیابان

   نّازی و اَدا بازیکه به 

  یونه دهنه و پیر  ی یکوطه  ی

 و د یغا که ندلی نیست؛ خر ایی تعا طشان کنه

 ها،  ای بگویه به آن خسته نه

  یوهری برایشان پیها کنه

 یونه و  چالهو که پیر  ی

  آو َد دنیا چه ترسی دا د د  آینه نگاه کنی و ببینی که از پشت سرت یکلک د   ی

  خنهد  ن تویی و  حمودانه  یگویه ایازِ   ی

 گویه: چه ترسی دا د والتی که توی گوش تو  ی

  ام، ییراز زان!  ن از تمامِ ز ین دل کنهه»

  ترین خا راتِ تا یخ است تنها خاو ِ  یانه  انهه و ایران؛ چرا که بم ِ انفجا ی اصیل

 « گرنه اینکه  ن از یک انفجا   وئیهم؟

  ان ردی که با کالهِ بی گش، تهر

  تا نیمه توی خا  نشسته

  و سر تکان اگر بههه

  تمامِ  ویاهای آد ی و  وش و د خت
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   ونه به خا   ی

 حاال بازهم بگو  سوا ووو  سوا ووو

  های د خت، پیچیهه دو ِ گلوگاهش والتی که  یشه

  گیَد  یوه با دنهانِ سمّیِ  یوه و نشسته آن باال،  ی

  کرده باالی کوهای که طرا   یا آن  رغِ نایناخته

  ی  نقا ، بالِ  استِ خودش  ا دانه دانه  ی چینه به ا ّه

  یا آن  اهِ همیشه گرد و پیش از این  وین، همیشه گرد

 که طرا  کرده توی غا ووو غا ووو غا ووو

  کنه های الشنگ  سم  ی و د  تقاعُهی  نحوس، دو ِ د یاهای خشکِ زخم، دایره

 حاال باز هم بگو  سوا ووو

  ا کهام انگشت خمیرِ دنهان  ا بردا د این انسانب

  حل نشود د  آب؟ کهام انگشت که نلرزد و پیش از تمام یهنِ  سوا ،

  کهام پیا برِ الرن  ن است که نترسه از یفاعتِ خونِ  ن د برابر تههیه یک پشه؟

  الاعهه  ردن هم کاطی نیست این اصولِ  انهه برای به

  زنم یعنی که تو بایه بایی به هم  یهایم  ا  و گرنه  ن که دست

 حاال باز هم بگو  سوا ووو

 هاش بیش از انهازه یل نبایه و بی  صرف؟ به کهام انهام که  و د  تالییِ زاودان

  زا زایی است د  خیابان وصال که سگ  ا اگر بینی، سگ  ا اگر نینی، این

  با کمالِ  یل، حاضر نیست به زنهگیِ سگی ادا ه دهه

  ام د  خودش خانه وا  و خانه ام حلیون د  خودم خانه کردهو  ن 
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  هایم  ا به هم بینم، تا تو بایی و ببینی بایه دست

 دو تن که هر یک د  خود خانه کرده و یکی نهایتاً د  دیگری

  د  آ ووو د  آ  تا که ببینی زالوی پیری آنجاست، خانه کرده برای خودش

  ووو از نافووو از هرآنچه باالی  انهه از سالهای گذیتهد  آووو زالوی پیرِ  ن از یلوا 

  توانه ووو  خنه بایه و پنجره و دیوا  از هر  خنه و پنجره و دیوا  که بالقوه  ی

  د  آ به ییوه د  آ به زلوه و زیبایی

  های خیابانِ وصال  ا دوبا ه بنام و کوچه

  که بود و دیگر نیست -به نام ِهر  ویا 

  که بود و هست و هنوز -دیوا به نام ِنوعی 

 های طراوان  پیچیهه د  پویشی نرما به نامِ کابوسِ سری  ضمحل،  تالیی، دا ای تکه

ای برای  ی تازه باز کرده به نام تو اصالً ای زالو که د  یلوا  هر یهرونه تهرانی یک یعبه

  خودت

   یری انهازی ا ا نمی انهازی پوست  ی پوست  ی

   ویه ی که از هر کنا  ِتو یک کله  یکنا  ای کرمِ کله

 ای بسیا زای نمیرنهه، زالوی خون  کنهه، بمک!

  وزود ِ تو ایا ه ای از  ویاست

 حاال بازهم بگو  سوا ووو

  گنهیهه، کرم انهاخته د   نتهای گلو –ی حرف است این  بوی زنازه

  توانست زهان  ا  ا به هم بهوزد،  طو کنه السم به سوزن اگر که  ی

  داد السم به  سوا  اگر به زای دنهان گلوی  را یستشو  ی

  کرد گشود و  هایم  ی السم به پوست، اگر  وزی به ناگهان  ی
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یود و کم  انهه تمامِ  عنای هستی  ا تقلیل دهه به یک  ا ا زهان دا د بی والفه گشاد  ی

   سوا  ناالابل

  توانه د  عرض چنه دالیقه به دنهان کشیهه یود که  ی

 یود و د خت، داللتی د از دا د و  ود، یاییهه توی داللتش انسان چاق  ی

  والفه گشاد یونهه و د  همین زهانِ بی

  تمامِ داللت های پرنهه به یهادت  ربوط است

یود نتیجه گرطت که بر این کابوسِ د یاوا  به  لسم  عجیه  وزی،  اهی گشوده  آیا  ی

  خواهه یه؟

  ت آ زو نیست؟آیا آن نو ِ  وسی عمران

  آیا این ی ِ دیجو  تنها چییی است که از عمر  انهه است؟

  ا ا با کمال از هم پاییهگی و د  نهایتِ آ ا ش

ی ا نستو  بعه از  وین کردن یک سیگا  کوچکِ بهمن که به زای زنازه ی پا ه پا ه

 چگوا ا

  کنه تصویر یک یُشِ به طنا  طته  ا بر سینه ی سرخ خود حمل  ی

  کنم: کاطی است  سواکتان  ا بردا یه یما اعالم  یبه 

  های باال د  آب حل خواهه یه تمامِ پرسش

  طهمیه آنوالت  ی

  چه ترسی دا د

   الیهنِ  سوا 

 ها به زای خالی ِدنهآن

وصال           

 8656ز ستان  -
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 علی عرفانی

 

 دکتر سیانور

 

 سیانو  دکتر ِ بی گی ست

 هاستسیانو  دکتر ِ همه ی د د 

  ثل ال پ همه زا  ا  وین  ی کنه

 سیانو  سری  عمل  ی کنه

 الطا  تنه وست

 حتا والتی خواب بمانی

 البل از تو زنگ  ا بصها د   ی آو د

 البل از تو لباس هایت  ا  ی پویه

 و البل از تو

 صبحانه ای که آ اده نکرده ای  ا
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  ی خو د

 سیانو  هو ت  ی کشه

 خیلی خود انی ست

 یود دوچرخه سوا   ی

 و  وی  هره های یطرنج تمرکی  ی کنه

 تاس  ا پرتاب  ی کنه هوا

 بعه که  سیه ز ین

 بیدیال تاس  ی یود

 و طقط  نتطر یک چیی  ی  انه

 دوز ِ  ناس 

 و صهای ِ  ادیویی

 که به  وال  دکمه اش  ا الط   ی کنه

  ردم طکر  ی کننه

 دکتر ضهعفونی کننهه است

 ا ا دکتر پیاز نیست
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 نهگریه نمی ک

 حتا الهر هم نمی کنه

 تجویی نمی کنه

 دنبال دا و نیست

 عکس پرسنلی نمی گیرد

 انتداباتی د   اه نیست

 او به دالت  ی دانه

 که یک تنه

 چگونه یکلی از همه چیی بایه

 حتا دایره

 برگشتم سرزای اولم

 و پستچی دوبا  د  نمی زنه  طیق

 و  ن پریش  بود

 که تازه آ اده یهم

 با آن کفش و
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 البته بایه از عینک ِ لوزایم بگویم

 و از زلوی آینه

 که  اهی به  رف دکتر است

  ن البلش خواب دیهه بودم

 ا ا هر سری البل از سفر 

 خواب  انهه بودم

 و  همترین طاکتو 

 برای  شاو  تبلیغاتی

 والت یناس بودن است

 و ا ا اطسردگی

 از دپریشن  انیا برایت بگویم

 ی؟اطسردگی  اژو   ا ینیهه ا

 بروم  وی سبیی ها آب بپایم

 یایه دکتر

 البل از  ن طرود آ هه بایه
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 من شو

 د  زیرز ینی که  ا هستیم

 به  ن بگو یک عیییم ساده تا یوم کیفو  

  هم هم نیست که طقط آدم ِ بهی هستی

 طقط بیا 

 آه

 آ هن  ا  اه بینهاز

  اهی کن

 تنهتر بیا تا چربی هایت آب یود

 زودتربه وصل  سم هانه این که  ن 

 نه
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  عشواله ی زیبا انها م یو

 پایو یک ی  هم که یهه الرص هایم  ا بدو 

 بدو  به زایم

 صبح هم به زایم از خواب بلنه یهی بهتر

 بلنه یو یک ی  هم که یهه  را د   کن

 الهت  ا کش بهه

 انهازه ام یو

 اصلن سبیل  صنوعی بذا 

 دوبا ه  وهایت  ا از نو  شکی کن

 عق  برو

 به  وز های البل تر از نوزوانی ات

 به د خت ها هم توی  اه ها نگاه کن

 به  ردم نگاه های چپ کن

 د گیر یو

 با خودت
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 بگو چرا هیچ کس یک با  هم که یهه

 یک صبح به زای  ن از خواب بیها  نمی یود

 چرا یک ی  حتا یک نصا ِ الرص

 این  ا به دکتر  وانکاوم هم گفته ام

 کمه استکت یلوا م هم د  

 بپا

 د   سیر تبهیل به  ن توی طکر طرو  ی  وی

 یعر  ی گویی

 یک  یی

  و ی که  سابقه  ا ببری

 و اگر  سابقه طردا تمام یه

 همه چیی گردن توست

 حتا  هال

 بگذا   وهای دستت د  آیه

 چشم هایت الهوه ای  وین یود
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 خ  این  ا که  ن اغل  تیپ های  شکی  ی زنم هم بلهی

 ی  آن ها  ی خواستنه  ن  ا بگیرنه و این که یک

 و  ن هنوز طکر  ی کنم برای چی

 برای چی خ   ن که زایم همیشه توی اتاق است

  جرم های توی ِ کله ام

  جرم های نا رئی

  یله های ِ نا رئی

  طیق های خائن

 همین آتقی ِ از توی پاکت پول  ی گیرد

 خواهه یها ا طکر  ی کنه آدم ِ یک  وز طیلمنا ه نویسی 

 بر دا  و برو

 اصلن چرخ و طلک سوا  یو

 عق  عقبکی  اهی یو

  وی زهول ها  اه برو

 آدا س های خرسی  ا چطو ؟
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 یادت هست؟

 دست کن توی زی  ِ آسفالت ها

 پول پیها کن

 و طا یل ِ آدم طرویم  ا بیاد بیاو 

 که آن ی  همکا  آن ها یهه بود

 بعه خودت  ا بکوب به دیوا 

 سقطش کن

 ن ِ نیمه کا ه اش کنزنی

 باال بیاو 

 خا ره تعریا کن

 سوال های ِ اضاطی بپرس

 و بگو گوش های ِ تکرا ی و عوا لش  ا

 از الی حرف هایت بردا نه

 صهای ضبط  ا زیاد کن

 دنهه عوض کن
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 گاز بهه

 ییشه  ا بهه پایین 

 و تا بینهاز بیرون

 و کبریت های بعهی ات  ا د  بیاو 

 سیگا   وین کن

 ر که یکایت دایت و به ه

 حرف های به تعا ف کن

 و بیاد بیاو 

 سگ های زنهه یاب  ا

 والتی زی  هایت  ا بو  ی کشیهنه

 و  ا و   دصوص  ی گفت

 نمی خواستم از سگ استفاده کنم 

 ولی پرو بازی د  آو دی

 یعنی زیادی زنهه بودی

 و همینطو  خیابان ِ پای ِ کوه  ا
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 صنهلی ِ یاگرد

 که زیبایی اش  او  طیق ِ  دصوصی 

 با وسواس خاصی انتداب کرده بودی

 و بعه از نه  اه

 تازه گفته بودی

 بچه ها این  طیق  ن است

 و همان  ا هم 

 بچه ها از دستت گرطتنه

 به زرم ِ طالنی ات، خیلی زیبا تر از طالنی  است 

 و پرسیهن ِ  هام ِ این سوال

 که چرا نه  اه؟

 بگو لعنتی

 بگو

 تقصیر ِ خودم بود

 نبایه  ی گفتمو 
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 میالد کامیابیان

 

 برهـوت، برهـوت، برهـوت

 

 زاو  وز  ُشرِف است بر همه

 د  خانه، آن صها:

 ستو صوتی لرزان صبح  سیهه

 های  وتو  یدچال خو د الی پرّه غلت  ی

 ست بستن نا حسوس گویتْ ابهی صها  ثل یخ- وز

 د   بقات  قهّ  طریی و                                  

 گذ د د  خانه، و آن صها،   وز  ی

 ی طن کا پیوترو صهای زهنهه                           

 

 زا:  وز  شرف است بر همه

 آن صها
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 آینهه ها، حنجره، از دو ل  بیرون گذ نهه از یُش،  یه

 چهره بی – و  رف پیاده آن–های دختری  گذ د از گوش صها  ی

  سه به گوش  عذّب پیرْزنی سدت وسواسی، این  رف پیچنهه  ی

 ساله وپنج یصت، یصت–                                              

  نتظر چشمک  اهگشای چراغ عابر، سر صاو

 

 زا گذ د د  همه و  وز  ی

 ها پوست-با صهای گذ ان گویت

 ی  نگین، پیاده، د   ایینها های گرم، یال با لباس

 ها؛ ی چرو  سیطره خیابان به

 االتضای طصول، گذ د به  وز  ی

 ا ا آن صها، هما ه پابرزا:

 

 صهای پا

 صهای پای پیرْ ردی نابینا
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 با انبوه دعاهاش نا ستجاب بر پشت

 البضه، به یمین و یسا  ش تیی، البضه ی اسا یری با  یش دویاخه

 های تر یم  و آگهیو سری تاس،  ناس  برای کایت 

 خودتان الیاس»

 «تفاوت  ا احساس کنیهو

 

 پس او اد و عیایمِ طلج

 –بدا ی  الیق از نسوج آسفالت باالزده-هیئت  ِه به–

  نظره

 کنان کپّه،  تحرّ ، عرق ی  تال م انبوه گویت، کپّه  نظره

 هایان نا نظم زهان یفّاف است چنان که  گ

 هایان نا نسجم پوست                                

 گاه،  استه، بناگوش یان بر دنهه ها برآ اسیهه زخم                                

 انهو طاش                                                                                       

 یعو ، سانِ گردوخاکی ذی ها، به  گس
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 زنان، بالسان،  با اد اکی حشره

 یان، چکان بر  نظرهو خیسْ بیاق

 

 و بر طراز همه

 ای به تن کرده بایه که طریته گویتی، بی –دو بال–بالی هیوالسا 

 ای  حتضر بالی لُدم، صو تی، د  ا تعاش چون پروانه

 ها و صها، آن صها، صهای دنهان

 صهای نیدیک یهن دستگاهی عظیم

 آسا غولاش چونان زانو ی  با طکّ برآ هه

 که عاالبت تما یِ  نظره  ا

 هاش  ستْگا  خواهه کردو د  آ وا ه

 

 زا؛  وز  شرف است بر همه

 ستو      غروب به الوّت خود باالی
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 چروک

 

 زنه؛  نوزاد لبدنه  ی

 گیردو اش  اه  ی  رگ بر چهره

 کنه؛ نوزاد گریه  ی

 گیرد: اش  اه  ی  رگ بر چهره

 چرو  آغاز یهه استو

 

  ند  یمالِ 

 ای  ردانه دا دو لبدنه لهجه

 بینم های زنان  ا  ی ساق

  ونه، که به صیهِ عشق  ی

 دنهان  ا پیر ردانِ بی

 ها خانه که د  الهوه
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 کننه ذ ّه دود  ی یان  ا ذ ّه خا رات

 تا تمام یونهو                                

 گذا م ابرها  ا  ی

 ها د ْ گوشِ کاج

 های آبی سردهنه پچپچه

 یومو و بی گ  ی                            

 

 الر یِ نوّاب: زا تهران است، پشتِ چراغ این

 سوخته، کود ، با اخمِ آطتاب

 کنهو تقهیر  ا دودستی تعا طم  ی

 ام، پشتِ طر ان نشسته

 زوال، باخته، د   هی بی به هیئتِ زو البانی سکّان

 زنمو و کا  نهوا  سانهویچِ صبحانه سق  ی

 

 امو یههبی گ 
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 هر داغ

 انهازد خطّی دیگر  ی

 نویت بر پیشانی

 صها و غمین، و چرو ، بی

 ی ل  یود کنا ه نشین  ی ته

 با سیگا سیگا  دودو

 ام بی گ یهه

 و ابرها

 ام چین به پیشانیِ آسمانِ یمالی

 انهو انهاخته                                       

 

 زنه؛ نوزاد لبدنه  ی

 کنه؛ نوزاد گریه  ی

 آیه؟ صها از کجا  ی

 ای سنگفرش د  کمرکشِ کوچه
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 دنهان  وی چها پایه نشسته پیر ردِ بی

 ―زا؟ یمالِ  ن است این―

 کالهش د  دست

 کشان، انهازد و، خمیازه تسبیح  ی

 یما د: خطوطِ عمرِ  را  ی

 ها بر کاِ دست                                  

 کنجِ ل                                   

  وی پیشانیو                                  

 

 زا؟ یمالِ  ن است این

 این خانه آیناستو

 الابِ آبیِ پنجره با تصویرِ کود   أنوس استو

 هاش د خشان، زنی، ساق

 انهازد ی نوزاد سایه  ی بر چهره

 آیه: چرو  بنه  ی
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  رگ که برسه                       

 دیگر کیست که بمیرد؟                       

  

 


