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... سرد   فصل ايمان بياوريم به آغاز  

 

 و اين منم

    تنهایزن

   سرد ی فصلیدر آستانه 

   زمينی آلوده  ی هست  درك ی ابتدا در

   آسمان ك  و غمنا  ساده و يأس

  .ی سيمان ی دستها  اين یو ناتوان

 

   گذشت زمان

   نواخت  و ساعت چهار بار زمان گذشت

   نواخت چهار بار

   اول ديماه است وز ر امروز

  دانم  فصل ها را مي  راز من

  فهمم  لحظه ها را مي و حرف

   است  در گور خفته  نجات دهنده

   خاك پذيرنده ‚ و خاك

   به آرامش اشارتيست

 

 .  نواخت  بار  چهار  و ساعت  گذشت زمان
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   باد مي آيد در آوچه

   مي آيد  باد  آوچه در

   انديشمیا م گله ی جفت گير  به و من

 خون  آم  الغری ها  ساق  بای غنچه هاي به

   مسلول  خسته ي  زمان و اين

  گذرد  خيس مي  درختان  آنار  از یو مرد

   رگهايشی آبی رشته ها  آه یمرد

  گلوگاهش  ی دو سو  از  مردهی مارها مانند

  باال خزيده اند

   خونين را   هجاي  آن  منقلبش ی شقيقه ها و در 

   آنندی م كرارت

 ــ سالم

 ــ سالم

 .  مي انديشم  گلها  جفت گيري  به و من

 

   فصلي سرد یدر آستانه 

   آينه ها ی عزا   محفل در

  رنگ  پريده ی تجربه ها   سوگوار   اجتماع و

   سكوت  دانش  از  شده  بارور و اين غروب

   اينسان رود  آه مي ی به آن آس شود  مي چگونه

 ، صبور

  ،گينسن

  .سرگردان
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   . داد  ايست فرمان

  . نبوده ست  زنده  هيچوقت او  ،زنده نيست  او  آه   گفت  مرد  به چگونه ميشود

 

   باد مي آيد  آوچه در

   انزوا  منفرد یآالغها

 چرخند مي  آسالت  پير ی ها در باغ

  و نردبام

 .  حقيري دارد  ارتفاع چه

 

   را ب قل  يك  ساده لوحي  تمام آنها

   قصه ها بردند  قصر  به  خود با

    و اآنون ديگر

  خاست   رقص بر خواهد  به   چگونه يك نفر ديگر

    را  آودآيش  گيسوان و

   ريخت  خواهدی جاریدر آبها

  بوييده است  و  چيده است  آه سرانجام  سيب را و

 ؟  آرد  لگد خواهد  پا  زير در

   يگانه ترين ياری ا،  ياریا

  . خورشيدند ميهماني  روز  انتظار  در ی سياه  ابرهاي چه

   نمايان شد  پرنده  آن آه يكروز   پرواز بود  تجسم  از ی مسير  در انگار

   بودند  تخيل  سبز  خطوط  از انگار

   ميزدند  نفس نسيم    شهوت  آه در    تازهی برگ ها آن

  انگار
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  نجره ها ميسوختپ   پاآي  ذهن  آه در  بنفش  شعله آن

  .نبود   چراغ  ازی معصوم  تصور  به جزیچيز

  

   آيدی آوچه باد م در

   ويرانيست ی ابتدا اين

   آمدی م  باد شدند   ويران  توی دست ها  آه  هم  روز ن آ

   عزيزیستاره ها

   عزيزی مقواي یستاره ها

   ميگيرد  وزيدن  دروغ  در آسمانیوقت

  پناه آورد ؟  سر شكسته رسوالن ی به سوره ها   شودی م  چگونه ديگر

    و آنگاه  رسيمی م به هم    هزار ساله  هزاران  مرده هاي ما مثل
  . خواهد آرد  قضاوت  ما  اجساد ی تباه  بر خورشيد

 

 من سردم است

   شد نخواهم   انگار هيچوقت گرم  و من سردم است

 » بود ؟  چند ساله مگر  شراب   آن«   يار  يگانه ترينی ا  ياریا

  دارد ی وزن  چه  زمان  آن آه در اينجا نگاه 

   جوندی مرا می گوشتها  چگونه و ماهيان

  ؟یداری م   نگاه  دريا  در ته  هميشه چرا مرا

 

  بيزارم   صدف ی و از گوشواره ها من سردم است

   و ميدانم من سردم است

  یحشو   شقايق  يك  سرخ  اوهام ی تمام  از آه

   خون  قطره  چند جز
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  . ماند  نخواهد چيزي به جا

 

   خواهم آرد  را رها خطوط

  آرد   خواهم  را رها   اعداد و همچنين شمارش

   محدود  ی هندس ی شكلها  از ميان و

  برد  خواهم  پناه  وسعت ی حس ی پهنه ها به

 عريانم ، عريانم ،من عريانم

  عريانم  محبت   آالم هاي  ميان  سكوتهاي مثل

   است  عشق  از  من همه ی زخم ها و

  . عشق    عشق   عشق از

   را  سرگردان   جزيره من اين

    اقيانوس  از انقالب

   گذر داده ام  آوه  انفجار و

  بود   متحدي   وجود  آن  راز ،و تكه تكه شدن

  .دنيا آمد   به  ذره هايش آفتاب  حقيرترين آه از

 

 !  معصوم شب ی ا سالم

  را  گرگ هاي بيابان  چشمهاي  آهی شبیسالم ا

 ی مي آن  بدل اعتماد  و   ايمانی استخوان ی حفره ها به

  ها  بيد  ارواح   تو ی جويبارها  و در آنار

   را مي بويند  تبرها  مهربان ارواح

   مي آيم حرفها و صدا ها  و  فكرها  ی تفاوتی ب  جهان  از من

  است  مانند  النه ي ماران به    جهان و اين
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  مردميست  ی پاها  حرآت   پر از صداي  جهان و اين

   مي بوسند  ترا  آه  همچنان آه

 .بافند ی م  ترا   دار طناب  خود در ذهن

 

  !م معصو  شب ی ا سالم

   پنجره و ديدن ميان

  . فاصله ايست هميشه

 چرا نگاه نكردم ؟

 ...گذر مي آرد  خيس درختان آنار   از  آه مردي  زمان مانند آن

  نكردم ؟ چرا نگاه

  شب  بود آن  گريسته انگار مادرم

   گرفت شكل   و نطفه   رسيدم  به درد  آه من شب آن

  شدمی  اقاقی خوشه ها  من عروس  آه آن شب

  ،آبي بود  ی پر از طنين آاش  اصفهان  آه  شب آن

  فه من بازگشته بودنط  به درون، بود  آه نيمه ي من یو آن آس

 

  ، مي ديدمش و من درآينه

   بود  و روشن  پاآيزه بود  آينه آه مثل

    صدايم آرد و ناگهان

 ...شدم   اقاقي ی خوشه ها و من عروس

 

   بود آن شب  مادرم گريسته انگار

   آشيد  سر مسدود ی دريچه   در اين ی بيهوده ای روشناي چه
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  نكردم ؟  نگاه چرا

   دانستندی م ظه هاي سعادت لح تمام

   خواهد شد  ويران  تویآه دست ها

   نگاه نكردم و من 

   ساعتی پنجره   آه تا آن زمان

  نواخت   چهار بار  غمگين ی قنار گشوده شد و آن

  چهار بار نواخت

   برخوردم  آوچك  زن به آن و من

   بودند سيمرغان  ی خال ی النه ها  مانند  چشمهايش آه

   رفتی آه در تحرك رانهايش م  چنانو آن

   بكارت روياي پرشكوه مرا یگوي

  . مي برد  شب  بستر ی بسو با خود

 

    را  گيسوانم  دوباره آيا

 ؟  زد  شانه خواهم در باد

  آاشت ؟ خواهم   بنفشه  ها را  باغچه  آيا دوباره

   ها رای شمعدان و

 ؟  خواهم گذاشت  پنجره  پشت در آسمان

 رقصيد ؟   خواهم  ها  ليوان ی رو دوبارهآيا 

  برد ؟  خواهد  صدا انتظار  ی بسو  مرا  در  زنگ  دوباره آيا

  »ديگر تمام شد«  :   گفتم به مادرم

   افتدی م اتفاق ی فكر آن هميشه پيش از آنكه«    :گفتم

  » بفرستيم ی تسليت  روزنامهی برا بايد
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  پوك انسان

  تماد اع  پر از  پوك انسان

  آن آه دندانهايش نگاه

   ميخواند  سرود  جويدن  وقت  چگونه

    چشمهايش و

   درندی م  شدن  خيره  وقت چگونه

  :ميگذرد  درختان خيس  آنار  از   چگونه و او

   ، صبور

  ،سنگين

  ،سرگردان

     چهار  ساعت در

     رگهايش ی آبیرشته ها   آه ی ا  لحظه در

   گلوگاهش  ی دو سو  از ده مر ی مارها مانند

  خزيده اند باال

    را  خونين ی آن هجا منقلبش   ی شقيقه ها  و در

   ميكنند تكرار

  ــ سالم

  ــ سالم

 

  را ی آبی الله    چهار  آن  هرگز آيا تو

 ...؟ یبوييده ا

    گذشت زمان

  افتاد  اقاقي لخت  ی شاخه ها ی رو   شب  و   گذشت زمان
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   خوردی م  سر  پنجره  یيشه ها ش  پشت شب

   با زبان سردش و

  آشيدی  م  درون   به   رفته را  روز یته مانده ها

 

  مي آيم ؟  آجا من از

  آجا مي آيم ؟ من از

 ؟  آغشته ام  شب ی به بو  اين چنين آه

   تازه است  مزارش هنوز خاك

 ... جوان را ميگويم   سبز  دو دست  آن مزار 

   يار ترين  يگانه ی ا ، يار ی ای بود  مهربان چه

 یميگفت   دروغ ی وقت ی بود  مهربان چه

  یآينه ها را مي بست ی پلك ها  آه ی وقت ی بود   مهربان چه

   را و چلچراغها

  ی مي چيد ی سيم ی ها  ساقه از

  ی بردی م عشق   چراگاهی مرا بسو  ظالم ی سياه و در 

                             خواب  بر چمن  بود عطش    حريق  ي دنباله  آه  گيج  آن بخار تا
   نشستیم

 

  ی مقواي ی ها  ستاره و آن

  . مي چرخيدند  ی اليتناه   گرد به

 ؟  گفتند  صدا  به   را  آالن  چرا

 !آردند  ميهمان   ديدار  خانه ي  را به   نگاه  چرا

   را   نوازش چرا

 ؟ ي بردند باآرگ   گيسوان   حجب به
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   اينجا  آه در  آن نگاه

   گفت سخن   آالم  با  آه ی آس ن  آ  جان چگونه

   نواخت  نگاه  با و

   آرميد   رميدن  از   نوازش  با و

   توهم  تيره هاي به

  . گشته است مصلوب

   توی انگشتها  شاخه ي  پنج ی جا و

   بودند  حقيقت  حرف  پنج    مثل آه

  . او مانده ست ه گون ی رو چگونه

 

 يار ؟  يگانه ترين ی چيست ا   چيست  سكوت چيست

   نا گفته ی حرفها  به جز   چيست سكوت

   گنجشكان   اما زبان   مانمی م  گفتن  از من

  طبيعت ست   جشن ی جار   هاي  جمله  ی زندگ زبان

  .بهار . برگ.  بهار  : ی يعن ن  گنجشكا زبان

  .نسيم .عطر  .  نسيم  : ی يعن   گنجشكان زبان

  .ميردی  آارخانه م  گنجشكان در زبان

  ابديت ی   جاده  ی آه رو ی آس  آيست اين اين

   رودی م  توحيد ی لحظه   ی سو به

   را  هميشگيش   ساعت و

 . آندی  آوك م ها  تفرقه  و ها  تفريق   رياضي   منطق با 

  را  خروسان    آه بانگ ی آس  اين   آيست اين

   داندی نم  روز   قلب آغاز
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   ميداند ی ناشتاي یآغاز بو

  به سر دارد   عشق   تاج  آه ی آس  اين  آيست اين

 .ست  پوسيده ی عروسی جامه ها  و در ميان

 

   سر انجام پس آفتاب

   واحد  زمان  يك در

  . نتابيد  نا اميد   قطب بر هر دو

  .ی شدی ته ی آبی آاش  تو از طنين

 

 ...خوانند  ی م نماز   صدايم ی رو  آه    پرم  چنان  منو 

 

   خوشبختیجنازه ها

   ملولیجنازه ها

  متفكر  ساآت یجنازه ها

 خوش خوراك   ، پوش  خوش ، برخورد  خوش یجنازه ها

   وقت هاي معين  ی ايستگاهها در

   موقت ی نورها   مشكوك ی زمينه  و در

  ...ی بيهودگ  اسد ف ی ميوه ها   خريد    شهوت و

  ،آه

  حوادثند   نگران   چارراهها  در  ی مردمان چه

   توقف  یها  سوت  ی صدا و اين

   بايد ، بايد  بايد  آه ی لحظه ا در

   شود  له  زمانی چرخها  زير  به یمرد
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 ... گذردی  خيس م  درختان  آنار  از  آه یمرد

 

  آيم؟ی آجا م  از من

 

  » شد  تمام  ديگر «:    گفتم به مادرم

   مي افتد  اتفاق  آني  فكر   آنكه  از  پيش   هميشه«  :گفتم

  ». بفرستيم ی تسليت  روزنامه  ی برا بايد

 

   تنهايي  غرابت ی ا سالم

  آنمی  تسليم م  را به تو اتاق

   هميشه   تيره ی ابرها  چرا آه

 تطهيرند   آيه هاي تازه پيغمبران

  ع شم  يك و در شهادت

   آه آنرا  است ی منور راز

  .داندی  م خواب   شعله  آشيده ترين  و آن  آخرين ن آ

  ايمان بياوريم

   فصل سرد  آغاز  به ايمان بياوريم

  تخيل   باغی ويرانه ها  به   بياوريم ايمان

   بيكاری واژگون شده  ی داسها به

  .یو دانه هاي زندان

 ...بارد   مي ی برف  آه چه نگاه آن
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   جوان  دو دست آن   ، بود  جوان  آن دو دست  حقيقت شايد

   شد  مدفون  برف  يكريز  بارش  زير آه

  بهار  ی وقت  ديگر ،سالو  

  شودی  م  همخوابه  پنجره با آسمان پشت

  آنندی  م  فوران  تنش و در

   سبكبار  ساقه هاي  سبز  یفواره ها

  يار انه ترين يگی ا ، ياری خواهد داد ا شكوفه

 ... سرد   فصل  به آغاز ايمان بياوريم
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  تو بعد از

 

  ی هفت سالگیا

   عزيمت  شگفتی لحظه  یا

   رفت  و جهالت   جنون از  ی انبوه  در   رفت  هر چه بعد از تو

    زنده و روشن  سخت  بود ی رابطه ا  آه   پنجره   تو بعد از

   ما و پرنده ميان

    ما و نسيم ميان

  شكست

 شكست

 شكست

  ی خاآ  عروسك  تو آن بعد از

   آب، آب،آب   جز  به  هيچ چيز گفتی  نم  چيز  هيچ آه

 .  شد  غرق  آب در

  آشتيم  زنجره ها را   صداي  ما   تو بعد از

  خاستی الفبا بر م  ی حرف ها  از روي  آه ، زنگ  ی به صدا و

  . بستيم  دل  ی،ساز  اسلحه ی آارخانه ها   سوت  ي صدا  به و

 

   بود  ميز  بازيمان  جاي  آه  بعد از تو

   ميزها  به پشت   ميزها از زير

    پشت ميزها  از و

   رسيديم  ميزهایبه رو
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   آرديمی باز   ميزها یو رو

 .یسالگ   هفت  اي  باختيم   ترا  رنگ  باختيم و

  

   آرديم  خيانت  هم  به  ما  تو بعد از

   ها رای يادگار  تمام   تو  از بعد

   خون یمنفجر شده  ی قطره ها  با  و ، سرب ی تكه ها با

  . زدوديم آوچه  ی ديوارهای گچ گرفته  ی گيجگاه ها از

   رفتيم  به ميدان ها  ما   تو بعد از

  :و داد آشيديم

  باد زنده « 

   »مرده باد

  آوازه خوان  آوچك   براي سكه هاي   ميدان یو در هياهو

 . زديم  دست  بودند  شهر آمده  به ديدار  آه زيرآانه

 بوديم  يكديگر   قاتل  ما آه   تو بعد از

   آرديم  قضاوت  عشقیبرا

    قلبهامان  آه  همچنان و

   بودند  نگران   جيب هايمان در

 .آرديم   قضاوت  عشق   سهم براي

 

  آورديم   رو   قبرستانها  به  ما  تو  بعد از

  آشيد  مي  نفس  مادربزرگ   چادر  زير ،  مرگ و

   بود   تناور  درخت ن  آ   مرگ و

   آغاز ی اين سو یها آه زنده
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   بستندی م  دخيل   ملولش ی شاخه ها به

   پايان  سوي و مرده هاي آن

   ميزدند  چنگ   فسفريش یبه ريشه ها

  بود   نشسته   مقدس   ضريح  آنی رو   مرگ و

  شدند  روشن  یالله ي آب   چهار  ناگهان   زاويه اش  چهار  در آه

 

   باد مي آيد یصدا

   هفت سالگي ی ا ، باد مي آيد یصدا

 

   و آب نوشيدم  بر خاستم

 آوردم  خاطر  به  ناگهان و

   چگونه ترسيدند  ملخها   هجوم   از  تو   جوان ی آشتزارها آه

   پرداخت  بايد   قدر چه

   بايد  چه قدر

 ؟  پرداخت  سيماني  مكعب  اين  رشد یبرا

 

   بايد  را آه  هر چه ما

   داده ايم  دست  از  باشيم از دست داده

 افتاديم   به راه  چراغیماب

   بود آنجا  در  هميشه  مهربان  ماده ي  ماه و ماه

 یآاهگل  پشت بام   يك ی آودآانه   در خاطرات

    مي ترسيدند  ملخ ها  هجوم از   آه   جواني ی آشتزارها  ر فراز ب و

 ...؟   بايد پرداخت  قدر چه
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 پنجره

   ديدنی برا  پنجره يك

   شنيدن ی پنجره برا يك

  ی حلقه ي چاه  مثل  آه   پنجره يك

   زمين ميرسد   قلب  خود به  ی انتها در

  رنگیمكرر آب   یمهربان   اين   وسعتیو باز ميشود به سو

  را ی تنهاي   آوچكی ها  آه دست   پنجره يك

    آريم  ی ستاره ها  عطری شبانه   بخشش از

  .سرشار ميكند

   از آنجا شودی و م

   آرد مهمان  ی شمعدان ی گلها  غربت  را به خورشيد

 . آافيست  من ی برا  پنجره يك

  

   آيمی م  عروسكها  ر من از ديا

 یآاغذ   درختان یا سايه ه  از زير

   مصور  يك آتاب در باغ

   و عشق یدوست  عقيم ی تجربه ها   خشك ی فصل ها از

   معصوميت ی خاآی آوچه ها در

   الفبا   رنگ  پريده  حروف  رشد ی ها از سال

   مسلول  مدرسهی ميز ها  پشت در

   بچه ها توانستند   آه ی ا  لحظه از

   بنويسند را   سنگ   حرف  تختهیبر رو
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  پر زدند   آهنسال  درخت  از  سراسيمه یو سارها

 من از ميان

   گوشتخوار مي آيم  گياهان یريشه ها

   من هنوز  مغز و

  آه او را   استی پروانه ا  وحشت  ی صدا  از لبريز

  ی سنجاق  به  یدردفتر

  مصلوب آرده بودند

  بود  آويزان   عدالت  سست   ريسمان  از  من   اعتماد  آه یوقت

   شهر و در تمام 

   مي آردند  تكه تكه  مرا ی چراغ ها قلب

   مرا  آودآانه عشق ی چشم ها  آه یوقت

   قانون مي بستند   تيره   دستمال با

   آرزوي من  مضطرب   شقيقه هاي و از

   مي پاشيد  به بيرون  خون یفواره ها

   ديگر  منی زندگ  آهیوقت

  ديواري ساعت   تيك تاك چيز بجز   هيچ   نبود یچيز

   بايد  بايد  بايد  دريافتم

   بدارم  دوست ديوانه وار

 

   آافيست  منی برا  پنجره يك

  و سكوت   نگاه  و ی آگاه ی لحظه   به  پنجره يك

   گردو  نهال اآنون

   جوانش ی برگها یبرا را    ديوار  آه  قد آشيده   قدر ن آ
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   آند یمعن 

   بپرس از آينه

   نجات دهنده ات را نام

   لرزدی پاي تو م  زير  آه  زمين آيا

 تر از تو نيست ؟ تنها

   رای ويران  رسالت  ،پيغمبران

 ؟  آوردند  ما  قرن  به   خود با

   پياپي  انفجار هاي اين

    مسمومیو ابرها

 ؟  هستند  مقدس ی آينه ها آيا طنين

   همخون  اي   برادری ا   دوستیا

   رسيدي  ماه  به یوقت

 بنويس   گل ها را   عام  قتل  تاريخ

 

   خوابها هميشه

   ميرندیميشوند و م    خود پرت ی ساده لوح  ارتفاع از

   بويمی را م ی پر  چهار  شبدر من

 ست  روييده  مفاهيم آهنه  گوری رو آه

  ی جوان  شد  خاك  خود  عصمت   و  انتظار  در آفن  آه ی زن آيا

 من بود ؟ 

   رفت  خواهم  خود باال آنجكاوي  ی پله ها  از   من   دوباره آيا

    سالم  قدم ميزند خانه   بام  پشت  در  آه ، خوب  یتا به خدا

 بگويم ؟
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   گذشته ست حس ميكنم آه وقت

   است  تاريخ یبرگها   از  سهم من  لحظه  آه حس ميكنم

 و   گيسوان من  در ميان است ی آاذب  فاصله ي   ميز  آه  حس ميكنم
   غمگينیاين غريبه  یدستها

    من بزن  به حرفي

   مي بخشد  تو  به  را زنده    جسم  يك  ی مهربان  آه  ی آس آيا

  مي خواهد ؟ چه   تو  از   بودن  زنده   حس   درك جز

 

  حرفي بزن

   پنجره ام  پناه من در

   رابطه دارم با آفتاب
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  سوزدی م  باغچه یدلم برا
 

   نيست  گل ها  به فكر یآس

   ها نيست ی ماه  فكر  به یآس

   خواهدی نم یآس

   ميردی دارد م  باغچه باورآند آه

  آرده است   ورم  آفتاب  باغچه در زير   قلب آه

   باغچه دارد آرام آرام   ذهن آه

   شودی م  تهي  سبز   خاطرات از

   انگار اغچهو حس ب

  .پوسيده ست   باغچه   مجردست آه در انزواي یچيز

 

  حياط خانه ما تنهاست

   مایحياط خانه 

   ابر ناشناس  يك   بارش  انتظار در

  خميازه ميكشد

   استی خال  ما ی خانه   حوض و

   تجربهی ب  آوچك یستاره ها

   افتدی م  به خاك  درختان   ارتفاع از

   های ماه یخانه     رنگ  پريده یجره ها پن  و از ميان

   آيدی م  سرفه  ی صدا  شب ها

   ما تنهاستی خانه  حياط
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 : پدر ميگويد

  گذشته ست  من از« 

  از من گذشته ست

  خود رابردم من بار

 »  خود را آردم و آار

  ، غروب  تا  صبح  از  و در اتاقش

    يا شاهنامه ميخواند

  يا ناسخ التواريخ

 : مادر ميگويد  به رپد

   مرغ  و هر چه ی هر چي ماه  به لعنت« 

    ديگر  من بميرم  آه یوقت

    باشد  باغچه  آه  ميكند  فرق چه

  نباشد يا باغچه

  » . تقاعد آافي ست  حقوق براي من

 

    زندگيش  تمام مادر

   گسترده سجاده ايست

   دوزخ  وحشت درآستان

  یچيز   هر  ته  در  هميشه مادر

 گردد ی م ی معصيت ی پا ی جا  دنبال

  گياه   آفر يك  را  باغچه  آه  آندی م  فكر و

  .آلوده آرده است
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 خواند ی م  دعا  روز   تمام مادر

   ست  طبيعي ر  گناهكا مادر

    گلها  تمام  به   فوت ميكند و

   های تمام ماه  به  ميكند و فوت

   خودش  به و فوت ميكند

   است  ظهور  انتظار  در مادر

   خواهد شد  نازل  آه ی بخشش و

   قبرستان  گويدی م  باغچه  به برادرم

   خنددی م  علفها ش  اغتشا  به برادرم

  های  ماهی جنازه   از و

   بيمار آب  پوست  زير آه

 ميشوند   تبديل   فاسد ی ها  ذره به

  شماره بر مي دارد

   معتاد است   فلسفه  به برادرم

    را  باغچه  شفاي برادرم

   مي داند  باغچه  انهدام در

   ميكند او مست

   و ديوار  به در   ميزند  مشت و

    بگويد  آه   ميكند ی سع و

 است   و مايوس  و خسته  دردمند بسيار

  او نا اميديش را هم

   خودآارش  و فندك  و  و دستمال  تقويم  و  شناسنامه  مثل

   بردی م  و بازار  آوچه ه ب  خود همراه
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   و نا اميديش

   هر شب  آه   آوچك است آن قدر

 . گم ميشود  ميكده  ازدحام در

  

   بود  گلها  دوست  آه  و خواهرم

   را  قلبش ی ساده   ی حرفها و

   او را ميزد  مادر  آه یوقت

 برد ی م  آنها  و ساآت  جمع مهربان به

   ها را ی ماه ی خانواده   و گاه گاه

 ...ميكرد    مهمان ی شيرين  آفتاب و به

   است  شهر ی در آن سو  خانه اش او

    خانه مصنوعيش   در ميان او

    مصنوعيش  قرمز با ماهيان

   مصنوعيش  همسر  عشق   پناه و در

  ی مصنوع  سيب  درختان ی شاخه ها و زير

   ميخواندی مصنوع یآوازها

  د سازیمی  طبيع ی بچه ها و

  او

   آه به ديدن ما مي آيد هر وقت

   شودی م آلوده   باغچه   فقر  از  دامنشیو گوشه ها

   مي گيرد  ادآلن حمام

  او

   آيدی م  ما  به ديدن هر وقت آه
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  آبستن است

   تنهاست  خانه ما حياط

   تنهاست  خانه ما حياط

    روز تمام

  د آيیم   شدن   تكه تكه    صداي  در   پشت از

   شدن و منفجر

   گلی به جا هاشان  باغچه ك  خا  در  ما همه یهمسايه ها

   آارندی م خمپاره و مسلسل

 آاشيشان   حوض هاي ی بر رو  ما همه یهمسايه ها

   گذارندیسر پوش م

 ی آاشیو حوضها 

   بخواهند  خود  آنكهیب

   باروتند ی مخف یانبارها

   را شان مدرسه  ی آيف ها  مای آوچه   ی بچه ها و

   آوچك یاز بمبها

  پر آرده اند

   گيج است  ما  خانه حياط

  ی از زمان من

  ترسم ی م   آرده است  گم  خود را  قلب آه

   دست  اين همه  بيهودگي   تصور  از من

 ترسم  مي  صورت  اين همه ی بيگانگ  تجسم و از

  دانش آموزي  مثل من

   را  هندسه اش آه درس
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   تنها هستم وار دوست ميداردديوانه 

   برد  بيمارستان به    ميشود  را   باغچه  آه  ميكنم  فكر و

 ...ميكنم   فكر من

 ...ميكنم   فكر من

 ...ميكنم   فكر من

  است  ورم آرده  آفتاب  زير  باغچه در و قلب

   آرام آرام  دارد  باغچه  و ذهن

 . ميشود ی ته  سبز  خاطرات از
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  هيچ آس نيست  آه مثلیآس

 

   آيدی م ی آس  آه   ديده ام  خواب من

   ديده ام  قرمز  ي  ستاره  يك   خواب من

  هي مي پرد  چشمم و پلك

  هي جفت ميشوند و آفشهايم

   شون و آور

   بگويم  دروغ اگر

   را  قرمز ی آن ستاره     خواب من

  ديده ام   نبودم  خواب  آه وقتي

  آيدی می آس

  مي آيدی آس

  ديگری آس

   بهتر یآس

   پدرنيست  مثل  هيچ آس نيست  مثل  آهی آس

   نيست ی انس مثل

  نيست ی يحي مثل

  نيست  مادر مثل

   باشد  بايد  آه  آن آسي ست  مثل و

   بلندتر است هم   معماری   خانه  ی درختها  از  قدش و

      ان هم روشن تر صورتش از صورت امام زم و

  است  آه رفته   هم  جواد  سيد   برادر و از
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   ترسدی نم  پوشيده است ی پاسبان و رخت

   مال  ما  منزل ی اتاقها تمام    آه  هم   جواد   خود سيد  خود  از و
  نميترسد اوست

     مادر  آن چنانكه  اسمش و

  ميكند  صدايش  نماز  نماز و در آخر  اول در

   القضات استیقاضيا 

  يا حاجت الحاجات است

  و ميتواند

  را   سوم  آالس   آتاب  سخت ی حرفها تمام

   بخواند  بسته ی چشمها با 

 بيست ميليون   روي  از   بياورد آم    آنكهی ب  را  هزار ی حت  و ميتواند
  بردارد

   دارد  آه الزم  قدر جنس  چه هر    جواد  سيدی مغازه   از   تواندیوم
  بگيرد نسيهجنس 

    اهللا  المپ  آه  آندی آار  و ميتواند

   بود  سبز  سحر  صبح  مثل  سبز بود آه

  روشن شود    مفتاحيان  مسجد   آسمان  روي دوباره

 ...آخ 

   خوبست  روشني  قدر چه

  چه قدر روشني خوبست

   مي خواهد  دلم  چه قدر و من

  ی يحي آه

     باشد  داشته  يك چارچرخه

  ی زنبور  چراغ و يك

    دلم ميخواهد  چه قدر و من
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   بنشينم  و خربزه ها ها  هندوانه  ميان ی يحيی چارچرخه  یآه رو

 بچرخم   محمديه  ميدان و دور

 ...آخ 

   چرخيدن خوبست  ميدان   دور  قدر چه

   خوبست  خوابيدن   پشت بام ی رو  قدر چه

   خوبست  رفتن   ملي  باغ  قدر چه

   خوبست ی پپس  مزه ي  قدر چه

   خوبست  فردين  سينماي  قدر چه

   مي آيد  خوشم  خوب  ی چيزها  از همه ي   قدر  چه و من

     ميخواهد  دلم  قدر و من چه

   بكشم  را  جواد  سيد   دختر  گيس آه

 

   هستم  آوچك  اين همه چرا من

   ميشوم  گم  در خيابانها آه

   نيست  آوچك  اين همه  آه  پدر چرا

   هم گم نمي شود و در خيابانها

   را  آمدنش  روز من آمده ست   بخواب  آه  آسي  آه آن آاري نمي آند
  جلو بياندازد

   هم خونيست هاشان  باغچه  خاك  آه  آشتارگاه  محله و مردم

   هم خونيست و آب حوض هاشان

   آفش هاشان هم خونيست  تخت و

  ي نمي آنند آار چرا

  چرا آاري نمي آنند

   است  تنبل  زمستان  آفتاب  قدر چه
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   جارو آرده ام  را  پشت بام ی پله ها من

   هم شسته ام  را  پنجره یو شيشه ها

     بايد   فقط  چرا پدر

   ببيند  خواب  در خواب

 

  ام  جارو آرده  را  بام  پشت   ی پله ها من

   شسته ام م را ه  پنجره یو شيشه ها

 

  مي آيدیآس

   مي آيدیآس

   با ماست  صدايش ماست در  نفسش با  با ماست در  آه در دلشیآس

 شود ی نم  را   آمدنش آسي آه

  گرفت

   انداخت  زندان  زد و به و دستبند

   آرده است بچه  ی يحي ی آهنه  ی درختها  زير  آه یآس

 ميشود  بزرگ و روز به روز

  ، باران   شر شر ی صدا  از  ،از بارانی آس

 یاطلس  ی گلها   پچ و پچ  ميان از

  آيدی م یباز  آتش  در شب  توپخانه   آسمان  ازیآس

   اندازدی را م  سفره و

   ميكند  قسمت  را و نان

   ميكند  را قسمتیو پپس
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   را قسمت ميكند ی مل  باغ و

   ميكند  قسمت  را  سياه سرفه  شربت و

   ميكند  قسمت  را ويسي اسم ن و روز

   ميكند  را قسمت  مريضخانه و نمره

   را قسمت ميكندی الستيكی چكمه ها و

   ميكند  قسمت  را  فردين یو سينما

  ميكند   قسمت  را   سيد جواد  دختر یدرخت ها

   ميكند قسمت    باشد  آرده  باد  آه  را و هر چه

   دهدی م  ما را هم  سهم و

 ...ده امدي   خواب من
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  آه ميماند  صداست تنها

 

  چرا ؟ ، توقف آنم چرا            

  اند  رفتهی آب  جانب ی جستجو  به پرنده ها

  استی عمود افق

   فواره وار : است و حرآت ی عمود افق

   بينش  در حدود و

   چرخندی م ی نوران یسياره ها

   رسدی م  تكرار  به   ارتفاع  در زمين

  ی هواي یو چاهها

   مي شوند  تبديل  رابطه ی نقب ها به

   استی وسعت و روز

   گنجدینم   روزنامه  آرم  تنگ ی مخيله ا  در آه

 

  آنم ؟  توقف چرا

   مي گذرد  حيات ی مويرگها   از ميان راه

   زهدان ماه  ی محيط آشت آيفيت

   آشت  خواهد  را   فاسد  یسلولها

   طلوع  بعد ازی شيمياي ی فضا  درو

    صداست تنها

  شد   خواهد  زمان ی ذره ها   جذب  آه صدا

  آنم ؟  توقف چرا
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   مرداب  باشد   ميتواند چه

   فساد  حشرات  یريز  تخم  ی جز جا  باشد   ميتواند چه

   سردخانه افكار

   رقم ميزنند  باد آرده ی جنازه ها را

   در سياهي  نامرد

   آرده است   پنهان  را  مرديش فقدان

  آه...  سوسك  و

   ميگويد  سخن  سوسك  آه یوقت

  آنم ؟  توقف چرا

   است  بيهوده  ی حروف سرب یهمكار

  ی سرب  حروف  یهمكار

   نخواهد داد  نجات  حقير رایانديشه 

   درختانمی از سالله  من

   ميكند  ملولم  مانده ی هوا تنفس

   به خاطر بسپارم  پرواز را  آه داد  پند  به من   بود ه مرده آ یپرنده ا

 پيوستن  است  پيوستن  نيروها  ی تمام نهايت

   خورشيد  روشن   اصل به

   شعور نور  به و ريختن

   استیطبيع

   پوسندی می باد ی آسيابها آه

  آنم ؟  توقف چرا

   را  گندم  نارس یمن خوشه ها

  به زيرپستان ميگيرم
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   ميدهم  شيرو

   صدا  تنها صدا صدا

   شدن ی جار  به   آب  شفاب   خواهش صداي

  خاك یمادگ   جدار  بر   ستاره  نور   ريزش یصدا

 ی معن ی نطفه   انعقاد یصدا

    عشق  مشترك  ذهن   بسط و

 ميماند   آه   صداست  تنها  صدا صدا صدا

   قدآوتاهان   سرزمين در

  آرده اند  سفر  صفر  مدار  بر  يشه هم   سنجش یمعيارها

  آنم ؟  توقف چرا

 ميكنم   اطاعت  چهار گانه   عناصر  از من

    قلبم ی نظامنامه   تدوين  آار و

   نيست  آورانی محل  حكومت آار

    توحش   دراز ی زوزه   به مرا

   حيوان چكار ی جنس  عضو در

  ار چك یگوشت    آرم در خال  حقير  حرآت مرا به

   آرده است متعهد    زيستن  به  گلهای خون   تبار مرا

 ؟  مي دانيد  گلها ی خون تبار
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  استیپرنده مردن

 

  گرفته است دلم

  دلم گرفته است

 

   را  و انگشتانم  رومی م   ايوان به

   آشمی م  شب ی آشيده    پوست بر

 

   تاريكند   رابطه یچراغ ها

  كند تاري  رابطهیچراغها

 

   آفتاب  به   مرایآس

   نخواهد آردیمعرف

  نخواهد برد   گنجشك ها ی ميهمان  به   مرا یآس

   بسپار  را به خاطر پرواز

   ستیپرنده مردن

  

 
 
 


