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سراینده  :مهران ِ راد

این کتاب را به کویر ِ کرمان تقدیم میکنم

مدادشمعی
مهران ِ راد

۴

روند ِ دموکراتیزه کردن

دوسه تا پایه ندارید سراغ؟
محفلی  ،خانهی امنی ،جایی
بنشینیم و بسازیم  ،اتاق ِ فکری
انقالبی بکنیم
جُنبشی را که قرار است به جایی برسد
سر و وضعی بدهیم
و ببینیم کجایش لنگ است
به حلاظ ِ تئوری بحث کنیم
هی بگوییم به هم:
بچهها وقت حسابی تنگ است
دگراندیش و کُنشگر باشیم
»پارادایم شیفت«شناس
همگی کارشناس

۵

حرکت باید نرم
مخملی ،نارجنی
حرکت باید رنگی باشد
***
من شدیداً پکرم
واقعاًیک دو سه تا پایه ندارید سراغ
دوسه تا آدم ِ داغ
لیبرالی
سکوالری
چیزی
الاقل مذهبی -اصالحطلب-
سه نفر کار درست
عشق ِ آپلود -نخست-
و سپس عاشق ِ پُست
باخودم چار نفر اهل ِ نشست
احتیاطا ورق ِ خوب -اگرشد-
یک دست

۶

قرار
زیبا ترین خیابان
زیباترین عبور
زیباترین »به شیشهی ِ ساعت شکستِ نور
زیباترین سهراهی
یک حلظه زیر ِ لب-تکرارِ یک نشانی
زیباترین مرور
زیباترین شمارش ِ معکوس ِ گامها
زیباترین رسیدن
باصدهزار شور
زیباترین درنگ
دوثانیه پشتِ در-زیباترین نگاه به آن دورهای دور:
زیباترین درخت  ،دران انتهای ِ دید
خورشیدِ عصرگاهی
چون تُنگی از بلور

٧۷

زیباترین »نگاهِ دوباره به پُشت ِ در
نام و شماره
با دو سهتا حرف ِ نوظهور-زیباترین »فشارِ سرانگشت روی ِ زنگ
وقتیکه صد خیال به سر میکند خطور-زیباترین سکوت  ،که آید صدای ِ پا
گوشی زغیر بسته
چشمی زغیر کور
زیباترین گشایش
زیباترین سالم
زیباترین تبسّم
زیباترین حضور

٨۸

سفر
مجال ِ قافیههایم دراین غزل تنگ است
دلم چو کندوی ِ زنبور  -ای عسل – تنگ است
دلم چو کودک ِ یک روز مانده از مادر
برای ِ ثانیههای ِ اتل متل تنگ است
برای ِ چین ِ معمای ِ اخم ِ پیشانی
برای ِ بوسهی ِ شیرین ِ راه ِ حل تنگ است

٩۹

میان ِ اینهمه دلشورههای ِ ناممکن
برای ِ حلظهی ِ دخلواه ِ محتمَل تنگ است
سالم کرد به دریای ِ چشم ِ تو  ،ماهی
دلش به وسعتِ یک تُنگ – ال اقل -تنگ است
شبیه ِ حلظهی ِ تشبیه ِ لوس ِ تکراری
مثال ِ آن که تو را عرصهی ِ مثل تنگ است

١۱٠۰

مالت ِ حرامزاده
بود که نیمهشبی پاس ِمان بههم بخورد
لب ار نشد ،لب ِ گیالس ِمان بههم بخورد
تو جنس ِ جور گُمامن که میشناسی چیست
خالصه میکنم :اجناس ِمان بههم بخورد
ز برق ِ چشم ْ چراغان شود ،زمین و زمان
ستارههای فلک واسهمان بههم بخورد

١۱١۱

تو در لباس ِ سفیدی میان ِ بازویم
فِالش و شاتِر ِ عکاس ِمان بههم بخورد
خوشا دال که به سوگندمان وفاداریم
مباد » حضرت ِ عباس ِمان « بههم بخورد
انرژی ِ من و تو هستهای و بعضیها
درین امید ،که اجالسمان به هم بخورد
به سهی حُکم ِ حکومت بُرند آس ِ دلم
ز ترس ِ آنکه مگر آسمان بههم بخورد
شکستهاند همه کاسهکوزه بر سر ِ عشق
که کوزهمان شکند ،کاسهمان بههم بخورد
ولی ز آب و گل ِ ما امید ِ سیمان است
تو صبر کن که کمی ماسهمان به هم بخورد

١۱٢۲

پوست انداخنت

گفتم به طبع ِ شعر ،بزن پوز ِ قافیه
باشد سیاهتر بشود روز ِ قافیه
شعری بگو مدرن و ازان هم مدرنتر
تا در بیاید از همهجا سوز ِ قافیه
اصالً همین دو بیت چرا گفتی اینچنین؟
بهتر نبود خط بزنی »اوز« ِ قافیه

١۱٣۳

گویی به جای »اوز« برای مثال »اور«
راحت شوی به صحبت ِ از گور ِ قافیه
اصالً »ردیف« هم بجز از حرفِ مفت نیست
یعنی »ردیفِ قافیه« ای دوست کافیه
ذهنت کنون ز حشو و حواشی خالص شد
دیگر بیان ِ هرچه که نیکوست کافیه
از عشق گو ،ز معرفت ،از شور ِ زندگی
از مغز گو  ،خیال مکن پوست کافیه
این »وزن« هم اگر ز سرت دست میکشید
یک راست صحبت از دموکراسی و جامعهی مدنی میکردی!

١۱۴

خوانِ هفتم

یک غنچه دل! که اینهمه کندن توان نداشت
گر داشت پیشازاین ،دگر این دفعه جان نداشت
با این که خوب درسِ خودش را زحفظ بود
از فرطِ اضطراب ،حوصلهی امتحان نداشت
هر کس که رفته بود از این شهر غصه خورد
هرگز به رفنتِ خودش اما گمان نداشت

١۱۵

یک بیستون ز خاطره با خود کجا بَرَد
این پُشتِ خَم که طاقتِ بارِ گران نداشت
با اشک -صبرکن -که چراغان کنیم شب
گر بختِ تو ،ستاره دراین آسمان نداشت
ما نیز کم ز رستمِ دستان نداشتیم
شهنامهی ِ حیات گراین هفتخوان نداشت

١۱۶

مناندهیچ مسیری که باتالقی نیست
نگاه کرد و گمامن که اتفاقی نیست
حرام کردن ِ مشروب رسم ِ ساقی نیست
چنان به کام ِ دلم رفت آن نگاه فرو
که در نسوج ِ تنم غیر ِ باده باقی نیست
به یک جرقّه بسوزد درومن از الکل
هزار شکر که اِجنینم احتراقی نیست

١۱٧۷

ندامن از چه سبب ما منیرسیم به هم
گناه ِ طاسی و قدکوتهی و چاقی نیست
منم زنوئی و سِنکایی و اپیکوری
ولی چه فایده اخالق ِ او رواقی نیست
موازی ومتوازن چو شعر ِ سنتی ایم
که جز به قافیهمان فرصت ِ تالقی نیست
دریغ قافیهها آخرند در هر حال
به هندی و به خراسانی و عراقی نیست

١۱٨۸

آینه
این زندگی که غیر ِ عذامب نبوده است
چیزی میان ِ صبر و شتامب نبوده است
یک روز آب آمده از سر گذشتهاست
یک روز تشنه بودم و آمب نبوده است
جایی که خواب بوده ،نبودست جای خواب
یا جای خواب بوده و خوامب نبوده است
یارم نداشتست به یک عمر خواهشی

١۱٩۹

یک بارهم که داشته  ،تامب نبوده است
بایک دل از امید به بالینش آمدم
جز آرزوی مرگ  ،جوامب نبوده است
درمن منی نشسته به کردار ِ صخرهای
کز او امان به رفع ِ حجامب نبوده است
دیویست استخوانی و در مغز ِ استخوان
جز التهاب ِ سُرب ِ مُذامب نبوده است
عمری فرشته بود که دیدم در آینه
معلوم شد که غیر ِ نقامب نبوده است
این خواب ِ مرگ بوده همه عمر در قدح
مستی به تار و پود ِ شرامب نبوده است
امروز باز گفت :نکُشتی مرا چرا؟
گفتم که دار بوده  ،طنامب نبوده است

٢۲٠۰

زندانی
گیسوی ِ سوگوار ِ پریشان به روسری
زلفش مگو که شام ِ غریبان به روسری
آن موی ِ دلسیاه ِ تو در بین ِ مسلمین
از ترس ِ کافری شده پنهان به روسری
بگذار تا برون بریزد و ایمان رود به باد
تا کی مهار کردن ِ توفان به روسری
ایمان ِ من که بود به یک موی بند ،رفت

٢۲١۱

باهلل که میرود ز دل ایمان به روسری
گیرم که رنگ و حالت ِ او را گرفتهاید
عطرش به بند ناید آسان به روسری
انگار زلف مُلتزم ِ این نظام نیست
باید کشد جریمهی زندان به روسری
حبس ِ ابد که نیست دلِ من صبور باش
آزاد میشود ،ندهد جان به روسری

٢۲٢۲

شعر ِ ناب ِ سرباال

سالم میکنمت ای جناب ِ سرباال
چقدر از تو شنیدن جواب ِ سرباال
من و متام ِ وزغها ابوعطا خواندیم
که در خرام درآیی چو آب ِ سرباال
توای که قیمت ِ نان ِ منی در این بازار
تورّمی که گرفتی شتاب ِ سرباال

٢۲٣۳

جوانهای که برویید روی شاخه تو ای
به اوج میروی ای انشعابِ سرباال
سزاست فخر فروشی به هر ستاره و ماه
بتاب بر سر ِ ما ،آفتاب ِ سرباال
گرفت از نوک ِ پا تا سرم تهاجم ِ درد
صعود میکند این التهاب ِ سرباال
دوباره در بغل ِ حوض باش فواره
کجا روی تو به این پیچ و تاب ِ سرباال
سرم به پیش ِ تو افتاده تا قدم پایین
هوای تو -چو قدت -پای تا به سر ،باال

٢۲۴

مشاهده

مثل ِ تصویر ِ یک گرافیتی
رنگوروباخته  ،در ِ پیتی
ایستاده کنار ِ دیواری
زیر ِ یک بیلبورد ِ سیفیتی
خشتکش آمده  ،سر ِ زانو
ژِست ِ او فیگوری بِرَدپیتی
کَلّهاش ابتدای ِ شُخم زدن
کُلَهش انتهای ِ قُزمیتی
هرطرف ریخته نخ و زجنیر

٢۲۵

روی ِ یک تکهپارهیِ شیتی
حلقهای توی اللهیِ گوشش
مثل ِ قالپاقهایِ تیبیتی
روی ِ بازو و گردنش اَشکال
ماری و عقربیّ و عفریتی
دختری میگذشت از آجنا
کفش ِ او داشت تقتق و تیتی
الغر و تَرکه و سیهچُرده
راست چون مردمان ِ هائیتی
روسری و کیلیپس  :افراطی
بینی و خطِچشم  :تفریطی
لب مگو  ،سُرخیاش به رنگ ِ لبو
وانگه اندازه :لوبیاچیتی
چشم ِ تبدار  ،مست و ویروسی

٢۲۶

دور ِ آن رعشهای مننژیتی
الک ِ سرپنجهاش  ،متالیکی
طوق ِ در گردنش  ،گرانیتی
اِسترچ  :نخمنای ِ کِشمُرده
مانتو  :راهراه ِ کبریتی
برلباسش حروف ِ نامفهوم
همچو محمولهای ترانزیتی
دخترک گفت نکتهای به پسر
عشقوالنسی  ،خَفن  ،صفاسیتی
ایستادند و گفتگو کردند
نامشان بود جعفر و گیتی
پشت ِ یک غمزهی بلوتوثی
دستشان خورد جوش ِ کاربیتی

٢۲٧۷

دو من و یک مناند »من تو من«
»من یونایتد« بگو و » منسیتی«
بُرد من را به غار ِ حافظهها
ذهن ِ صدها فالن مگابیتی
ناگهان فرقها شباهت شد
مُتعجب شدم ازین فیتی
کف و سقفی ز نور پُرقندیل
استاالگتیت و استاالگمیتی
جان ِ من گشت غرق ِ بیوزنی
همچو یک صحنه از »گراویتی«
عشق  ،عشق است و فرق مینکند
چه نپالی  ،چه لُر  ،چه تکریتی

٢۲٨۸

ابر ِ بهار
پروندهای جدید چرا وا منیشود
گویی به بایگانی ِ دل جا منیشود
پرونده هیچ ،یک ورق ِ سادهی سفید
با نام و یک شماره چرا تا منیشود
اینجا شکر زیاد و هِل و بِه زیادتر
قاطی منودهایم و مُربا منیشود

٢۲٩۹

هر مرد ِ خوشلباس که با مادر ِ تو بود
تا بستنی خرید که بابا منیشود!
گیرم غزل عوض شود و قافیه عوض
گیرم ردیف »میشود«  ،اما منیشود
دل گریه میکند -خفهام کرد -یکنفس
این بچه جلب ِ لیلی و قاقا منیشود
با این همه بگویمت از شعر ِ شهریار
بهتر ازو به معرکه پیدا منیشود:
»باران به دامن است هوای گرفته را
جز در صفای اشک دلم وا منیشود«

٣۳٠۰

بار ِ منّت

جهان  ،نخست چه مایه مرا تعارف کرد
سپس به هرچه که من دوست داشتم تُف کرد
گذاشت تا که متام ِ افق شود تاریک
به باد ِ سرد ِ زمستان چراغ را پُف کرد
شما خیال کنی هرچه شد ،تصادفیاَست
که صبح ِ روز ِ عروسی طرف تصادف کرد

٣۳١۱

و ساعتم که دوماه ِ گذشته گم شده بود
درست حلظهی پیدا شدن توقف کرد
برای دفع ِ بال میشود ؟  -منیدامن-
بیانِ شور و شر ِ خویش با تأسف کرد ؟
شما سالم کنی فحش بشنوی خوب است؟
از آن گدای علیلی که رفت و هُف هُف کرد
پلنگ سیرک نباشد دلم که از رایض
کشیدهای بخورد چون به او تلطُف کرد
به روزگار بگویید سخت چون گیرد
چو شاعریست که در قافیه تکلف کرد

٣۳٢۲

بدبخت ِ خاکبرسر

هر صنعتی که دیدم  ،هر حلظه گشت دیگر
در سیر و در تکامل ،از روز ِ قبل بهتر
جز »آینه« که در آن ،سیر ِ افول دیدم
صنعت نه! انحطاط است ،بدبخت ِ خاکبرسر
سی سال ِ پیش بودند ،آیینهها چه روشن
چون چشمهای ز جیوه  ،از نور ِ مه منور

٣۳٣۳

ده آینه اگر بود  ،ده باغ بود پر گُل
افرا و بید و آزاد  ،سرو و ون و صنوبر
زان سالها که بُگذشت  ،چون آینه خریدم
هر روز بدتر از پیش  ،شد تیرهو مکدر
آن چشمه گشت مغشوش ،امواج ِ جیوه مخدوش
یک سمت ِ آن مُحدّب  ،یک سمت ِ آن مُقعّر
باالی سرو ِ آزاد  ،همچون صنوبر افتاد
باغی که بود پژمرد ،گلها شدند پرپر

٣۳۴

واحد ِ عشقآموزی

جنّتطلبی الزمهاش سیبشناسیست
آری هنرِ عشق به آسیبشناسیست
در واحدِ حتقیق ِ گدایانِ رهِ عشق
یک کورس ِ شپشهای ته ِ جیبشناسیست
باید بروی خرجکنی درس بخوانی
کمتر نه ز آغازی و آمیبشناسیست

٣۳۵

بر باد رود هرچه نیاگان ِ تو کشتند
تاسیسپژوهی نه ،که تخریبشناسیست
افتادن ِ در دره به فرمانِ بُریده
خندیدنِ بر جتربه و شیبشناسیست
من جتزیه میکردم و حتلیل  ،به من گفت
ای مُردهی ناشسته به ترکیبشناسیست

٣۳۶

drink and drive

از مسیحا فقط خرش مانده
زندگی شام ِ آخرش مانده
یکنفر هرچه بوده باخته است
هوس ِ دست ِ دیگرش مانده
ورق آماده و نفر حاضر
ادعا کردن و بُرَش مانده
رفته عُمری که از کَفَش رفته

٣۳٧۷

مانده خاکی که بر سرش مانده
باطناً داده خویش را برباد
این وسط حفظ ِ ظاهرش مانده
خرمنی گشته الیق ِ آتش
خشک ِ او سوخته ،ترش مانده
از سر ِ باده دست پس نکشد
قطرهای تا به ساغرش مانده
بر لب ِ دره مست و الیعقل
ایستاده  ،تلنگُرش مانده
شب و روز ِ گذشتهاش رفته
حلظهی ِ حال ِ حاضرش مانده
توی آیینه دوش میدیدم:
لوطیَک مُرده عنترش مانده

٣۳٨۸

کرده حَج ِ متتُّع و عُمره
لیک هَرچه نَبَترش مانده
شاعری گشته بیحساب و کتاب
منطقش رفته و جِرَش مانده
راست چون ناظری که خسته شده
نایِ او رفته و ظِرش مانده

٣۳٩۹

آتشبازی

بی نگاهت شرابْ کاری نیست
راه ِ حلی بر این خماری نیست
چشمهایی چو می شرارانگیز
که در آن شعله را قراری نیست
تو چرا مبب بستهای به خودت
مهربانی که انتحاری نیست!

۴٠۰

چه هوا چاشنیست در چشمت
گرچه گفتند انفجاری نیست
هر یکی برق ِ خویش را دارد
به صفاتی که در کناری نیست
تو برو گوشههای چشم بکش
اشک ِ من در حساب ِ جاری نیست
منروم قلب ِ تیر خورده کشم
بر درختی که یادگاری نیست
نفروشی کرایه هم ندهی
این دوتا ملک ِ تو جتاری نیست

۴١۱

قهر

قهر کن قهر کن  ،مترس گُلم
من همان عاشقِ قدیمِ خُلم
تو وقارِ پلی  ،به دشتِ سکوت
من هیاهویِ آبِ زیرِ پُلم
چند گویی ز فصلِ کوچ  ،که دل
بر نچیند ز دّره یِ تو جُلم

۴٢۲

چرخِ من از تو بر منی گردد
تا منِ دل شکسته پشتِ رُلم
به هر آن ره که شد  ،عالج کنم
شُل و سفتِ تو را به سفت و شلم
هر طرف پیش پات سبز شوم
مثال شانه میکنم فُکلم
بپذیرم بدونِ حرف و دلیل
هر چه گویی  ،اگر چه عقلِ کُلَم
می منایم که پیروِ نظمم
یا گراینده ی پُروتُکُلم
ارتشی وار  ،تابعِ دستور
رومِلَم ،شاه نادرم  ،دوگلم

۴٣۳

پس زمن خویش را به مجنونی
که چو جوحا و قیسم و اَبولم
تا کنم عاقبت تو را مجبور
که زنی بوسه بر لُپِ تُپُلم
مرگ ,من را ز تو  ،جدا سازد
سوی مردن چه میدهی تو هُلم

۴۴

غروب

حالی که گرفتی و نپرسیدی و رفتی
بدشد ،که به هم خورد و نفهمیدی و رفتی
چون مویِ فروریخته رویِ کمر،ای ماه
درکوچه مرا دیدی و تابیدی و رفتی
چشم است! نه کفشِ سرِ دستیِ کتانی
چیزی که تو بر رابطه پوشیدی و رفتی

۴۵

بستم قفسِ سینه به زجنیرِ ظریفی
با مته گشودی تو و دُزدیدی و رفتی
گفتند فالنی چه بسا خونِ جگر خورد
باباخبری نیست که ترسیدی و رفتی
گیالسِ شرابی که چو خونِ دلِ من بود
آن دل به فدایِ سرِ تو چیدی و رفتی
یک کوه -به غیر از دلِ من -تویِ افق هست
کاری نتوان کرد که خورشیدی و رفتی

۴۶

آخر ِ خط

ای قامت ِ تو تیر ،ولی تیرِ عمودی
بر چشم ِ حسودی که کند بر تو حسودی
حیف است چنین تیر ،سپر میکنمش من
یک سینهی مشروحتر از حافظ ِ سودی
راهی که روی غیر ِ خدا آخر ِ خط نیست
ای هر قدمت ترجمهی سیر ِ صعودی

۴٧۷

تو موشک ِ پرتابی ِ بُگذشته ز جوّی
جوگیر مشو چونکه زدی عینک ِ دودی
این تیپ و خرام ِ تو مناز از سر ِ ما بُرد
آقا وملان کن چه قیامی چه قعودی
ما را دو سند بود که از دست برفتند
جانی که گرفتی و دلی را که ربودی

۴٨۸

شعر

رفته از کف ،نبودنش مانده
یادگاری ز بودنش مانده
جان ِ من را ز شعر پُرکرده
جمله جمله ،سرودنش مانده
یافتم کُنج ِ غار صندوقی
هیجان ِ گشودنش مانده
نقطه نقطه کتاب ِ مزرعه را

۴٩۹

بذر دادم  ،درودنش مانده
دایهای کو که کودکم آمد
دست بر سینه سودنش مانده
شیر نوشد عزیزدانه شود
دل ِ خلقی ربودنش مانده
سنگ را پیکری تراشیدم
زِبری از تن زدودنش مانده
گرچه خاموشیاست گویاتر
گفتهام من شنودنش مانده

۵٠۰

کوت و مات و مارس ،باهم
عشقت هوسِ وصال فرمود  ،رسید
ازپا ننشست و راه پیمود ،رسید
دل داشت دگر از انتظارش میمُرد
تا این که حدودِ هفتِ شب بود  ،رسید
خوشحال شد از دور و سر از پا نشناخت
خوشحال شود هر که به مقصود رسید
از اشک ِ وصالْ چشم ِ دل دریا شد

۵١۱

میگفت ببین که ماهی از رود رسید
تا هشت هنوز گیج بودیم از شوک
چون لذّتِ نشئِگی که از دود رسید
تا نیمهیِ شب عشقِ تو بیدار نشست
خوابید و گذشت و روزِ موعود رسید
صبحی که پدیدار شد از طالعِ سعد
خورشیدِ سپید ،از افق ِ جود رسید
من بودم و دل بود و تو بودی باعشق
دستِ ورقی چو گنج ِ مفقود رسید
»تک حاکم و تک شریک« آمد به میان
آس ِ دل و آسِ خشت  ،مشهود ،رسید
من با تو شریک و عشقِتو با دلِ من
هنگامِ زیان و عرصهی ِ سود رسید

۵٢۲

تومار ِ من و تو از نبرد ِ دل و عشق
چون تار ِ کشیده از تن ِ پود رسید
شد عرصه به ما تنگ و حریفان سرمست
هنگام ِ شکست و راه ِ مسدود رسید
من را و تو را چه لِه منودند و خراب
»بود« از کفِ ما برفت و »نابود« رسید

۵٣۳

یک کمی با دلم حقیقی باش

یک کمی با دلم حقیقی باش در فضای ِ مجازی یی همهاش
من به تو سخت بستهام دلِ خود ،تو بهدنبالِ بازی یی همهاش
بِرکهام بودی و شدم ماهی  ،در هوایِ تو آبزی یعنی
بعد از آن هی تورا هوا برداشت  ،آنقَدَرکه هوازییی همهاش
و تریپِ تو نفیِ فرصتهاست  ،بیمحل کردنِ محبتهاست
نَشِناسی نیازمندی را ،آخرِ بینیازییی همهاش

۵۴

همه جایِ مرا تو میگردی ،کُمُد و کیف و کفشهایم را
روز و شب کشفمیکنی الکل ،زکریایِ رازییی همهاش
باده نوشم» :خُجستهام« خوانی ،نخورم :بچهمثبتم دانی
به سخن هی کُلُفت میگویی  ،به زبان در درازییی همهاش
تو فقط گیر میدهی و کسی ،نزند برخالفِ تو نفسی
وَ سَرت درد میکند یعنی! عاشقِ صحنه سازی یی همهاش
شهرْ این روزها چه خط خطی است ،تو منیری عجب حکایتی است
همه از رویِ هم عبور کنند  ،تو چهجوری؟ موازی یی همهاش

۵۵

مفعولن فاعالتُ فَع
بر آن لب ،آن دو گونهات  ،میبوسم بوسه میزمن
گویی سم ! آن شکر مرا  ،بر آن سم بوسه میزمن
ای چشمت باغ ِ ملیام  ،آغوشت کوچه مرویام
اینجا نوشابه میخورم ،آنجا سمبوسه میزمن
ازهولِ آن ،که ناگهان ،برداری دستِ خود از آن
بر دستانت به گردمن  ،از ترسم بوسه میزمن

۵۶

چون دستت را کنی دراز ،تا گیری دست ِ من به ناز
با یک چرخش به جانبت  ،میرقصم بوسه میزمن
رویت  ،پایت ،سرت کجا ؟ امضایی با لب آشنا
بر هر جایی که الزم است ،میپرسم بوسه میزمن
آیم روزی به خانهام  ،کفشی بینم ولو شده
نشناسم جفت میکنم! بشناسم بوسه میزمن
یادت باشد عزیز ِ من  ،عادت دارم -چو میروی-
پیش از آن که بریزمش بر تاسم بوسه میزمن

۵٧۷

عروسی
عشقم نبود مسخرهبازی  ،اصیل بود
تهمینه و تهمنت و از این قبیل بود
همچون دوتا پرندهی ِ عاشق نبودهایم
این عشق  ،عشق ِ کرگدن و عشق ِ فیل بود
مردم اگر به دایرهی ِ عشق راضیاند
دریای ِ بیکرانهی ِ ما مستطیل بود
بازوی ِ من به شانهی ِ او سّد ِ آسوان
گیسوی ِ پرتالطم ِ او ،رود ِ نیل بود
بر عکسهای ِ کهنهی ِ عُشاق بنگرید
آلبوم ِ عکسِ ما همه سنگ و فسیل بود

۵٨۸

بر کوه کنده بین سند ِ ازدواجمان
کز شرق تا به غرب حدود ِ سه میل بود
با خط میخی و به زبانهای ِ سومری
عرضش عریض دیدم و طولش طویل بود
زرتشت عاقد و طرف ِ من بزرگمهر
سمت ِ عروس ،سام ِ نریمان وکیل بود
مهریه دُرّ و لؤلؤ و یاقوتِ آبدار
گنجی که دانه دانه به باران دلیل بود
جشنی و شام و کیکی و چاقو و رقص ِ آن
اسپیکر ِ مراسممان جبرئیل بود
قوچ و گوزن ،همچو دلِ عاشقان کباب
سیخ ِ کبابها به درازای ِ بیل بود
نوشابه  :بادههای ِ گوارایِ میهنی
جاری ز خُم به جام  ،چنان سلسبیل بود

۵٩۹

شهدی چو آبِ خُلد  ،بیاندازه خوشگوار
جامی چو قرصِ ماه  ،بهغایت شکیل بود
تزئینِ سفره بود ز صورتگرانِ چین
»توپ و ترقّه « مُنبَعِث از چرنویل بود
»دی جی « جناب ِ باربد و زهره نغمه خوان
سعدی به منتِ کارتْ  ،گمامن دخیل بود
حافظ دو خط سرود که دَرجَش کنیم ما
چون صورتِ عروس کالمش جمیل بود
امضا ی ِ پایِ عقد  :طلسمی هزار تو
سوگندمان نهادن ِ موی ِ سبیل بود
آنکس که میگذاشت سخن در دهان ِ من
افسوس وقت ِ قافیههایم بخیل بود

۶٠۰

عار ناید شیر را از سلسله
مدنی بودن ِ تو موقع ِ نافرمانی ست
آبی ار در دهنی ریختهای قربانی ست
تو خودت شاه ِ دلی  ،حکم ِ تو دلهای ِ کباب
برگ و کوبیده چو مخلوط کنی سلطانیست
اینهمه »آن« و مالحت که تو داری یکجا
عاشقی کردن ِ ما ،عین ِ جنون ِ آنیست

۶١۱

صفر را ضرب در اعداد کنی بیحاصل؛
جانِ عشاق اگر فرض کنی مجّانی ست
دوش در مردُمکت عکس ِ خودم را دیدم
خورد حتماً نشود شخص اگر زندانی ست
شیر را ننگ نباشد که به زجنیر کشند
روبهی گر بکند توبه ،بدان از ما نیست

۶٢۲

آنارشی
در سرم میل ِ اعترافی نیست
در دلم شُبههی ِ خالفی نیست
تو بیا پرده را کنار مَزَن
که طلوعی به هر سجافی نیست
پشت ِ دریای ِ عقل و احساسم
بهگمامن که کوه ِ قافی نیست

۶٣۳

الی ِ آن کوه و بین ِ آنهمه سنگ
حُفرهای روی ِ سنگ ِ صافی نیست
در دل ِ حُفره  ،یک سیهچالی
مثل ِ یک غار  -در شکافی نیستدر بُن ِ چاه  ،رشتهای زجنیر
بسته محکم چو بند ِ نافی نیست
بندْ  ،دیوانهای در آن زجنیر
هیچ بر گردنش کالفی نیست
دوستدارد مرا و میدامن
با منَش هیچ اختالفی نیست

۶۴

عرصهی ِ معنی
همیشه قسمتم این بود  :آخری بودن
خوش از رسیدنِ نوبت به دیگری بودن
صف است و  -جانِ شما -گشته عادمت دیگر
عقبتر از نفراتِ عقبتری بودن
یکی فروخت  ،یکی عرضه کرد بفروشد
من و نداری و یکعمر مشتری بودن

۶۵

همیشه خواسته بودم که در وسط باشم
نه آنوَر ِ دد و اینورتر از پری بودن
ولی زمانه وسط را نگه منیدارد
چهقدْر سوژهی ِ اجحافِ داوری بودن
همیشه قدرتِ رجالهها زیادتر است
به پاسِ یکسره از قیدها بری بودن
چه راحت از سر ِ میثاقها گذر کردند
به هر چه را که منودند ظاهری بودن
به صورت از همگان بیشتر دری گفنت
ولی به عرصهی معنی دریوری بودن

۶۶

پس از  ۵۲سال
باختم من عجب شکستی بود !
دست ِ دشمن عجیب دستی بود
بختِ ما خواب بود و دشمنمان
رند ِ بیدار ِ شبپرستی بود
صبح گشت و هنوز گیجم من
ناز ِ دستش که ضربِشستی بود

۶٧۷

آن که ما »نیست« میگرفتیمش
هست بود و چگونه هستی بود!
بر بلندی پلنگ میدیدم
فاحتی راکه موشِ پستی بود
داشت کف بر دهان و میغُرّید
 بند بُگسسته  -لوک ِ مستی بودکارت نه »کارد« بر جگر میزد
سینه میدان ِ قبض و بسطی بود
میپراکنْد ابرها را باد
شبِ پیوستی و گسستی بود
باش تا نوبتی دگر برسد
ملخَک جَستی و چه جستی بود
بر یکی پاشنه نخواهد گشت
هر دری را که باز و بستی بود
بارِ دیگر شکسته از پیکار
برنخیزم اگر نشستی بود

۶٨۸

حس ِ خوش ِ گوسفند

گُرگی ز تو و گزند با من
حسِ خوش ِ گوسفند با من
یک نیش ز تازیانه با تو
یک گردن ِ در کمند با من
ازجانب ِ تو کمی شکر خند
هی وزوز ِ دور ِ قند با من
یک روز نگاه ِ مهربان کن
پس سیصد و شصت و اند با من

۶٩۹

بردار هرآنچه میپسندی
دعوا سر ِ چون و چند با من
یک ارتش ِ شیر  ،روز ِ دعوا
وهلل بهخدا کماند با من
تو دفع کن این شغالها را
آنانکه منیروند با من
پروانهی پیله را تو رَد کن
آن بلبل ِ خودپسند با من
تو شعلهی آتشی  ،بسوزان
تق توق و تق ِ سپند با من
شعرم به همین روال باتو
عشقت به همین روند با من

٧۷٠۰

اولین تانگو در اُتاوا

نحوی شکسته ،چهرهی انحا را
شعری نشسته بر دلِ من یارا
دل در گلیم ِ سینه منیگنجد
خواهد درازتر بکند پا را

٧۷١۱

تا درد ِ خود ز سینه برون ریزد
قَدْری مگر گشاد کند جا را
از رفتنش بگوید و از کندن
 زیر ِ بغلْ کشیده متکّا را-لپتاپی و پتویی و سیگاری
فکری سپس ،احاطه کند ما را
رفنت ز خانه خانهی واترلو
وانگه اجاره  ،خانه اتاوا را
تو گرمی و هنوز منیدانی
یک چشمه از عواقب ِ سرما را

بس بارها که پیشتر از اینها
خم کردهبود این قدِ رعنا را

٧۷٢۲

بشنو به گوش ِ جان که چه میگویم
ولکن دمی تو »لیدیِ گاگا« را
آنروزها که آمده بودم من
دیدم چو عمق ِ فاجعه اینجا را
نه آشنا نه یار نه فامیلی
نه یک شناس ،مادر و بابا را
هی نامه بود و هی تلفن -هرروز-
ازراه ِ دور  ،خواهرم اینها را
نه جراتی به خوردن ِ استیکی
چون ترس ِ سیب ،آدم و حوا را
در حسرتِ خریدن ِ کُنیاکی
بر دل نهاده آتش ِ وُدکا را

٧۷٣۳

تا پیتزا گران نخرم -تازه-
در فِر نهاده  ،یخزده پیتزا را
بد بختیام یکی و دوتا چون نیست
یک در میان بگویمت اینها را
کو قدرت ِ خریدن ِ ماشینی؟
گشتم بسی کرایسلر و هندا را
بنزی طمع نکرده و نیسانی
مزداطلب منوده اهورا را
آنهم منیرسید به من آخر
برآسمان رسانده خدایا را
ماشینفروش پول ِ مرا چون دید
گفتا زکی  ،نگاه کن آقا را

٧۷۴

ناچار یک قراضه پلیموتی
قسمت شدم -نصیب زدنیا را-
شدهمسرم روانه به دانشگاه
برداشت پله پله قدمها را
دختر به مهد و مدرسه شد مشغول
آموخنت حروف ِ الفبا را
بگذشت روزگار  ،برین منوال
یکسو نهاده شاید و امّا را
تااینکه خواهرم ز وطن آمد
چون حل منود مشکل ِ ویزا را-پس خانهای دوواحده پیدا شد
کردیم بر معاهده امضا را

٧۷۵

مامستقر شدیم به پایینی
خواهر گرفت عرصهی باال را
اکنون رفیقِ تازه بباید جُست
گرمابه را و خانه و سونا را
سونا اگر به وزن منیگنجد
تشدید نِه -برادر ِ من» -نا« را
رفتم میان ِ جمع ِ مهاجرها
با این و آن طریق ِ مدارا را
یاران ِ تازهای به کف آوردم
مسعود و مجتبا و حمیرا را
دهها علی ،سهچار محمد ،لیک
گیرم حساب کن دوسه سیما را

٧۷۶

یکچند آرش و دوسهتا بابک
نیلوفر و منیژه و مینا را
قاسم یکی ،سعید دوتا یا سه
بر روی هم سهچار فریبا را
یک لشکر از حمید بپا گشته
کم کرده روی مریم و سارا را
هم چپگرای سابقمان  :بهرنگ
هم پیرو ِ بهائیه  :ورقا را
هم مذهبی  ،خدیجه و معصومه
هم میهنی چو کورش و مزدا را
ازازدواج ،بچه بیاوردند
رایان و سام و لیلی و دریا را

٧۷٧۷

افزون نگویمت نشوی خسته
بشنو کنون ادامه  ،قضایا را
باری دران میانه من و خامن
هریک گرفته یک سر ِ سودا را
او کار و درس و خانه و آب و نان
من عشق و شور و مستی و رویا را
مجلس نهاده هرطرفی ذکری
تاریخ و شعر و خطبه و انشا را
بیهقی و جوینی و گردیزی
هوشنگ و برکیارُق و دارا را
از حیره و حمیری و از خوزی
تاسغد و تاشکند و بخارا را

٧۷٨۸

ازنخشبی و نقطوی و بابی
تاشیخ ِ اوحد ،احمد ِ احسا را
بوبکرو بوتراب و ابوجعفر
بوها دگر چو مُسلم و سینا را
آنهاکه ایستاده و جان دادند
ژاندارک و آریو و مسیحا را
وانان که دست داده به دشمن ها
خواجه نصیر ِ طوس و یهودا را
ازشعر و شاعران ِ گرامنایه
مسعودِ سعد و سعدی و نیما را
اشعارِ نغز ِ مولوی و خیام
تصنیفهای عارف و شیدا را

٧۷٩۹

وزن و ردیف و قافیه و معنی
مفعول و فاعالت و رارام را را
تاسیس کرده مدرسهای دیگر
درس و کالس ِ کودک ِ نوپا را
هم سطح ِ ابتدایی و هم عالی
دستور و رونویسی و امال را
یکسو نشسته فاطمه و احمد
یکسو نشانده شادی و تینا را
اینهاکه گفتمت ،همه روز آمد
بشنوکنون حکایت ِ شبها را
جایی فراهم آمده عیاران
اهلِ ورق اگر بدهد پا را

٨۸٠۰

میزی میان نهاده ،دلیری چند
برپا منوده عرصهی دعوا را
هرروز شعر و نغمه و موسیقی
هرشب به شور ِ معرکه غوغا را
دودی،پُکی ،نخی و گهی پاکت
نه بیخیال ،خط بزن اینجا را
ولکن حدیث ِ شب ،سخنی نو گو
اخبارِکار و مسکن و ماوا را
مهمانی و بساط ِ پذیرایی
گرمای بوسهها و بفرما را
چای و کنار ِ سینی ِ آن چیزی
اجنیرِ خشک و برگه و خرما را

٨۸١۱

برروی هم -طبق به طبق -میوه
بردند آبروی مربا را
پس میز ِ شام و سفرهی ایرانی
تهچین و مرغ و ماهی و حلوا را
چندان خوراکِ خاصِ مُعمایی
مردی بگو جواب ِ معما را
اکنون چه وقتِ یافنت ِ اسم است
دریاب مرغهای مسما را
زین حرفِ مفتها که زدم بگذر
بایدکه خواند ،روضهی حاال را
اینها بگفتمت که بگویم من
اینجاوطن شدست دگر ما را

٨۸٢۲

گویی فشار ِ زین همه دل کندن
قاطی منوده بلغم و سودا را
ماشینِ دل ز بدقِلِقی دیگر
چسپانده است آمپر ِ صفرا را
ای وای خُل شدم چه بگویم من
باندم ندارد اینهمه پهنا را
باید روم به شهر ِ اتاوا من
پنهان کنم جراحت ِ پیدا را
پرسم ز آشیانهی تنهایی
پیغامِ آشیانهی تنها را
آجنا به یادِ خاطرهها رقصم
باباکرم ،شبیه به چاچا را

٨۸٣۳

ارودی ِ تناوبی ِ مندلیف

نوکراتِ روبیدیُم که منم
چاکریتِ بریلیوم که منم
استخوان خورد کردهام در عشق
وَه چه محتاج ِ کلسیم که منم
دل ِ آهن چو آبْ جاری شد
نقطهی ذوب ِ لیتیُم که منم

٨۸۴

نه رسانا نه عایقم کامل
این وسط آلومینیم که منم
خاکیام من ز خاک ِ ایرامن
تو مبین این فرانسیوم که منم
از تواضع -اگرچه تاج ِ سرم-
عنصرِ ِ زیرکونیوم که منم
نصف ِ من موج و نصف ِ من ذره
نیم عمر ِ اورانیوم که منم
کورهی آتشم منیسوزم
کاربیدِ سیلیسیوم که منم
سوزش اما بر این و آن فکنم
کلریدِ آمونیوم که منم

٨۸۵

میل ِ ترکیب  -ای شکر-هیهات
کُلُراتِ پتاسیم که منم
برحذر باش از تشعشع ِ من
رادم و عین ِ رادیوم که منم
باتقدیم ِ ادب و احترام به موالنا به خاطرِ »وه چه بینقشو بینشان که منم«

٨۸۶

زمین ِ قناس
آسی ندیدهام که ز آس ِ تو آستر
وز دست ِ خود  -به صورت و تک  -آس و پاستر
هِی تُند میروی تو ،من ِ خسته پشت ِ سر
بُگذار طی شود  ،دوقدم باکالستر
بازم دوباره  ،بوسهی ما حیف و میل شد
من بیحواس بودم و تو بیحواستر
لبهای بیدروغ ِ تو از التهاب  ،خشک
چشمان ِ پرفروغ ِ من از التماس  ،تر
خیّاط ِ دیده  ،برتن ِ تو جامه میبُرید

٨۸٧۷

موزون ندیدم از تو کسی خوشلباستر
آجنا سلوک ِ چشمْ به آغوش میرسید
از رویه تا به الیه برو تا به آستر
گویا اساس ِ عشق کند تکیه بر فراق
چیزی شنیدهای تو ازین بیاساستر؟
از جنس ِ آتش است که از دور دلکش است
با هیمههای خویش بود ناسپاستر
بیمُشتریست خانهی دلهای عاشقان
از ملک ِ عشق نیست زمینی قناستر
بااین وجود ترک ِ اقامت منیکنم
مهمان نگشت هیچکس از من پالستر
»هرگز منیشود ز سر ِ خود خبر مرا «

٨۸٨۸

سرناشناس نیست زمن سرشناستر

اختالف ِ فرهنگی

تو در ِ قصر و من در ِ گاراژ
به کویر این گشوده آن به پالژ
هردوتا باز و بسته میگردیم
من به دیلَم ولی تو با پُمپاژ
یکنفر ساخته تو را عالی
یک نفر کرده بنده را  ،مونتاژ
من رها گشته جیرجیر کنان
تو مرتّب به روغن و رگالژ

٨۸٩۹

هر دوتا شاعر و نویسنده
بیریا  ،بیدروغ  ،بیشانتاژ
هر دو در سینه گنجها داریم
همچو تاالرهای آرمیتاژ
تو بگویی ز »بارد « در » ا ِ یو َن
من سخن از » حکیم « گویم و پاژ
هردو از تکهپارههای درون
واژه بر واژه میکنیم کُالژ
مینویسم من و به صد ایما
مینویسی تو و به صد ایماژ
تو سخن از میانه میگویی
من چپ و راست میدهم ویراژ

٩۹٠۰

دست ِ تو بر پسامدرنیته
پای ِ من گیرکرده در سِرواژ
و کتاب ِ من است مال ِ خودم
و کتاب ِ تو میخورد تیراژ
زیر ِ بارم من و تو بندی بار
هردو از نشر و سهم ِ پورسانتاژ
هر دو گرمیم توی ِ این سرما
من ز گرمای ِ دل  ،تو از شوفاژ
تو به استخر و بنده توی ِ اوین
یکنفر هردو را دهد ماساژ
طول ِ سلول ِ من  :بیار وجب
عرض ِ استخر ِ تو  :بکن متراژ

٩۹١۱

تو به کمپین ِ رفع ِ حصر از من
هر دو در تیترهای ِ ریپورتاژ
گرچه در شاعری هماهنگیم
همچو رقصندگان ِ پاتیناژ
تو به من تشنه من به تو معتاد
همچو تریاکیان ژ روی ِ نیاژ
ریشهی من ز هند تا ایران
ریشهی تو ز روم تا کارتاژ
من و مترین ِ تکصداییها
تو و تکثیر ِ صوت در سولفاژ
شعر ِ تو مادری که زاییده
شعر من رفته تا کند کورتاژ

٩۹٢۲

چتربازی پریده توی ِ هوا
خلبانی نشسته در میراژ
این بوَد اختالف ِ فرهنگی
بدتر از اختالف ِ در ولتاژ
آخرین نکته را بگویم من
بنویس ار نبستهای تیتراژ
زاصل ِ اسالم و اصل ِ جمهوری
موتورم کرد ناگهان گیرپاژ

٩۹٣۳

یوم ِ تُبل السرائر

ایخدا یک زمان بیا دِل کن
امرِ ِ تدبیر ِ مُلک را ول کن
هرچه کردی بساست جانِ خودت
میزنی لطمه بر دکان ِ خودت
گرچه در کارت اشتباهی نیست
تیمِ تو تیم ِ رو به راهی نیست
مثالً این جناب ِ عزرائیل
میکُشد پشهکوره را با بیل
توببین بی سلیقه یعنی چه

٩۹۴

مبُب توی جلیقه یعنی چه
تویِ جا یا که پُشتِ میز بکُش
میکشی-جانِ من-متیزبکش
قبضِ ِروحش شده سریکاری
خطِ تولید گشته پنداری
هرکجا مبُبی از بال دارد
عیشِ کُشتار ِ ایبوال دارد
یکنفر ،یکنفر  ،ولی خواهش
ندهددست ِ احمق ِ داعش
مَلَک است ای خدا نه قصاب است
ازچه اینگونه روی ِ اعصاب است
بکن این ماجرا درست  ،خدا

٩۹۵

چون همه زیر ِ نام ِ توست  ،خدا
اگر از حرف ِ بنده میرجنی
بکن از دیگران نظرسنجی
بیسبب زود خشم میگیری
حرفِ ما را به پشم میگیری
نیستی پیرو ِ دمکراسی
خلق را میکنی ز خود عاصی
چونکه روز ِ جواب شد چهکنی
وقتِ حرف ِ حساب شد چهکنی
کودکانِ یزیدی و غزه
حمله آرند چون زمینلرزه
هرکسی در صفی عریضه به دست

٩۹۶

نام و مُهر ِ شهود در پیوست

حاال فعال

بیگ-بنگ ،در اوج ِ بینیازی بودم
درزُمرهی ِ تودههای گازی بودم
هی جِرمْ شدم  ،نورْ شدم  ،تابیدم
بخشیدم و در گُشادبازی بودم
تااینکه جلورفت و زمین شکلگرفت

٩۹٧۷

وقتیکه چو ذرّه نازنازی بودم
پس سردشد و جّو به سکون آمد و من
جّوگیر هنوز  ،گرم ِ بازی بودم
دیدم که منیشود جمادی مامن
الیق به مقام ِ سرفرازی بودم
آواره شدم لولی ِ تکسلولی
بااینهمه از حیات راضی بودم
یکچند گیاه گشتم و روییدم
خوشرنگ چو گُلهای پیازی بودم
پس ماهی و مُرغ و جانور شد جامن
آهویِ رَمان و سگ ِ تازی بودم
وقتم همه صرف ِ جفتگیری میشد

٩۹٨۸

یا فکر ِ غذا و النهسازی بودم
خلقی چو مگس گَه مگسی میکردم
گهگاه چو باز  ،عشق ِ بازی بودم
یا همچو پلنگ  ،میپلنگیدم من
یااین که گُرازان به گُرازی بودم
کس تخم ِ مرا منیتوانست خورَد
وقتی که به روزگار ِ غازی بودم
میمون شدم و حیات حالی میداد
یکسر به هوای ِ بند بازی بودم
هی ناخُنکی به این و آن میکردم
وز فاصله در زبان درازی بودم
تااینکه زمین اسیر ِ یخبندان شد

٩۹٩۹

مجبور کنون به چارهسازی بودم
بایست که میماندم و آدم باشم
یااین که ز نسل ِ انقراضی بودم
آدم شدم و جهان اسیر ِ من شد
ازبس که به کار ِ حُقهبازی بودم
درعشق شدم سعدی و در عقل  ،دکارت
خوشتیپ چو ناصر ِ حجازی بودم
درخانه طبیعی  ،به خیابان ادبی
درمدرسه مشغول ِ ریاضی بودم
افتادم ازین همه تناقض در عشق
برخوردِ دوتا خط ِ موازی بودم
گویی که ز تکیاختگی در غمِ عشق

١۱٠۰٠۰

تاهستم و بودهام هوازی بودم
اعصابِ من این قافیهها خورد منود
مجبور هَمَش به فعل ِ ماضی بودم

سمنوی منزل ِ آقای ِ عسجدی
افکارِ گُندهگُنده مناییم نصفهشب
تا بلکه پلهپله به پایان بریم شب

١۱٠۰١۱

زان گُندهگُنده  ،گُنده شده طول و عرض ِ رَگ
زان پلهپله  ،پله بیُفتاده بر عصب
ازبسکه لرزهلرزه فتاده به دست و پا
ازبسکه پارهپاره شده پوستهای ِ لب
زان لرزهلرزه  ،لرزه بیُفتاده بر قلم
زان پارهپاره  ،پارهی ِ دفترچه مُلتهب
انگار ،دانهدانه به چشمم ستارههاست
انگار ،حلظهحلظه فزونست هُرم ِ تب
زان دانهدانه  ،دانهی دُرّ ِ یتیم خوار
زان حلظهحلظه  ،حلظهی ِ بیمارْ پُرتعب
فکرم به خانهخانهی ِ میهن جلوجلو
یادم به کوچهکوچهی ِ ایران عقبعقب
زان خانهخانه  ،خانهی ِ رندان شده خراب
زان کوچهکوچه  ،کوچه به فرمان ِ محتسب

١۱٠۰٢۲

نوروز و چشمهچشمه و یاران چرا ملول؟
گلهایِ دستهدسته و بلبل چرا عزَب؟
زان چشمهچشمه  ،چشمهی ِ امیدِمان دلیل
زان دستهدسته  ،دستهی ِ اقبالِمان سبب
هرگوشه سُفرهسُفره پُر از سین ِ هفتسین
برسفره سکهسکه پُر از گنج ِ مُنتخب
زان سفرهسفره  ،سفرهی دلها گشوده باز
زان سکهسکه  ،سکه شود دَکهی ِ طرب
یکظرفْ میوهمیوهی ِ سیب است  ،از عسل
یکظرفْ سرکهسرکهی تُرش است از عنب
زان میوهمیوه  ،میوهیِ دل در هزار جوش
زان سرکهسرکه  ،سرکه بهصداخم مُنتسب
این گوشه کاسهکاسهیِ سیر است با سماق
آن گوشه سبزهسبزه  ،سرآورده یک وجب
زان کاسهکاسه  ،کاسهی ِ صبرم در انتها

١۱٠۰٣۳

زان سبزهسبزه  ،سبزهی ِ کُهسار در عجب
سِنجد :که مُهرهمُهره  ،عقیق است  ،ناتراش
ماهی :که غمزهغمزه  ،عجول است ،بیادب
زان مُهرهمُهره  ،مهرهی ِ مار است پیش ِیار
زان غمزهغمزه  ،غمزه  :کُند جان ِ ما طلب
دروزن مینگنجد  ،آن سین ِ هفتمین
گرچه ز لطف ِ دوست رسیدست یک حَلب
شیرینتراز عسل به چنین روزگار ِ سخت
دخلواهتر ز آب  ،در این وادی ِ عرب

بد شانس

١۱٠۰۴

تواز بچگی دایه پیدا نکردی
لبت خشک شد  ،سایه پیدا نکردی
نه در کاخ ِ اُمّید و نه کُنج ِ حسرت
بهجز »صبر«همسایه پیدا نکردی
صدا داشتی  ،همصدایی ندیدی
ورق داشتی »پایه« پیدانکردی
طمع کردهبودی به شُغلی مناسب
مبیرم که سرمایه پیدا نکردی
به رفتار ِ خود هرچه دقت منودی
یکی کار ِ بیپایه پیدا نکردی
ولی دیگران را که وامیرسیدی
به رفتارشان مایه پیدا نکردی

١۱٠۰۵

کسی را که با تو توانَد دراُفتَد
جگردار و با  ...پیدانکردی
هُنر در وجودت رسوب است و گیرم
فُسیلی به هر الیه پیدا نکردی
سخن نغز گفتی و از بُز بیاری
به تصدیق ،یک آیه پیدا نکردی
اگر خواستی شعر ِ زیبا سرایی
بدآوردی ،آرایه پیدا نکردی
سزد نام ِ نیکت به عالم مباند
پس از قافیه  ،جای پیدا نکردی

در فرودگاه

١۱٠۰۶

عبوس و تلخ نشستم کنار ِ دجلویی
بیا خیال بکن چای ِ قندپهلویی
خودش لطیف و کنارش لطیف فرزندی
بسان ِ سیب ِ گُالبی کنار ِ لیمویی
چو صفحهای که خطافتاده بچه نق میزد
و مادرش به عوض میپراند ابرویی
حدیث ِ پول و طلبکاری ِ پسر یک بند
که خرج ِ چیپس کند یا که آب ِآلویی
چو تیر ِ او به سر ِ سنگ خورد  ،شرطی شد
هرانچه بود پراکنده کرد هرسویی
نه کیف ماند و نه شال و کاله و دستکشی
مناند بر سر ِ آن زن گمان کنم مویی

١۱٠۰٧۷

کمی گذشت و ندامن ز سطل ِ وارون بود
و یا ازان پسرک اندران فضا بویی
ازان میانه مرا نیز بینصیب نکرد
هزار بار بگفتم به دل  :عجب رویی
کالفه گشتم و گفتم به مادرش  :نبُود
چنین رویه سزاوار ِ چون تو ِ بانویی
سزاست آنکه بگیرید گوش ِ او به ادب
به پند بلکه نشیند به روی زانویی
جواب داد تو هم کودکی چو او بودی
عبوس و تلخ شدی این زمان چو لولویی
پسر جماعتْ یک عمر وقت میخواهد
که تا مگر بپذیرد ز آدمی خویی

١۱٠۰٨۸

الم تا کام
دلبال »ل« منیتوامن گفت
»ل« بهجای ِ »ل« اَل قبول کنی
عاشقی همچو من اَگَل دیدی
از غُلول ِ خودت عُدول کنی
خاطالت ِ گذشته ال هَلچند
که مَلولت کند مُلول کنی
یاد آلی ز هَلچه بوده و هست

١۱٠۰٩۹

و نباید ز حق قُصول کنی
این چه وضعیست من دمُکالمت
تو ولی لو به حَلف ِ زول کنی
ظاهالً دَل قدمزدن با من
باطناً هی غلیبه تول کنی
هی میانبُل زمن من از هَلسو
هی تو تدبیل ِ اله ِ دول کنی
تو بهشت ِ منی و حولی ِ من
چند با غِیل حال و حول کنی

١۱١۱٠۰

گواهی ِ دکتر
گناه ِ من نبُوَد  ،دکتر اشتباه نوشته
به جای ِ قرص ِ دیازپام  ،قرص ِ ماه نوشته
نوشته شب که شود -شام خورده -میل بفرما
اگرچه بدخط و معیوب و افتضاح نوشته
دویدم و نرسیدم ببین گواهی ِ دکتر
مگو مگو ننوشته  ،بکن نگاه  ،نوشته
وگر نه هر قدم ِ من حدیث ِ آمدمن را
به عرضتان برسامن  ،به طول ِ راه نوشته
من این دروغ نگویم -خدا گواه  -و اگرچه
خدا ز روز ِ ازل پای ِ ما گناه نوشته

١۱١۱١۱

به بخت ِ من که رسیده ،کشیده جوهر ِ سبزی
ولی ز جوهر ِ قبلی کمی سیاه نوشته
وزانطرف ز شما را  ،نه جوهری و نه کاغذ
به آب ِ روشن و صافی به زیر ِ کاه نوشته
به روی ِ صورت ِ خوبت ،نشسته خنده و رفته
به سطحِ آینه حرفی به رنگ ِ آه نوشته
نداده نان و ز ایمان بپرسد و نشکیبد
که بواحلسن چه حدیثی به خانقاه نوشته

١۱١۱٢۲

