
 
 

 

 

 

رنگی دنخو  
 

 
 سبحان گنجی

 بهمنِ نود و دو



 سبحان گنجی

 

 

 
:موزون  

 
 

 



 نخود رنگی
 

 

 الي پاي پاندا

گردندهاي قطبی میپی حکم اعدام خرس  

. 

کنندپیدا هم می  

 

 دي هشتاد و نه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سبحان گنجی

 

ي بلند لعنتییک عاشقانه  

 
 

ات اقیانوسبی ِ روسريآ  

ت خورشیدالك ِ زرد  

 دست کن در موهات
  

ستبلند لعنتیي این یک عاشقانه  

 که هجده سالِ تمام طول کشیده تا نوشته شود

  
 دست کن در موهات

!هات ،هی... هیهات ... هات   

ستي بلند لعنتیاین یک عاشقانه  

 که هجده سال تمام طول کشیده تا نوشته شود

هایم اعتراض کنیپس تو حق نداري به خواسته  

  
 دست کن در موهات

!هاتسردرِ باغ معلق کپی از ابرو  

 دست کن در موهات
  

!راه من  



 نخود رنگی
 

!ماه من  

!اهللا من  

 آه... 
جنبه نباشبی ...آه   

 دوستم داشته باش
  

ستي پس تو حق ندارياین یک عاشقانه  

  
 وسط اتوبان

 خیس باش از باران

 ... ي پر آب ِ زمین درنقطه ي ثقل تماشایی ِ سیاره  

!وسط ابروهات  

 دست کن در موهات
  

شودالي موهات گم می ت که به راحتیدست  

کنمحس می  

مانیطور میحاال حاالها همین  

 پیر نخواهی شد
 نخواهی مرد

 مثل آنها که مردند
میریممثل ما که می  

  



 سبحان گنجی

شودت که به راحتی الي موهات گم میدست  

 نفس نیست
 آه است
کشمکه می  

  
 قلبم

زندات تندتر میهاي مورد عالقهاز ریتم آهنگ  

تريدیدنی  

تمام آبشارهایی که می شود زیرشان قر داداز   

  
 باید با دوربین زیر نظر بگیرمت

خنديتا هر وقت می  

 بخندم
 تا هر وقت

ت به راحتی الي موهات گم شددست  

گوید مامور بوده از طرف حکومت ایران تا سفیر عربستان اسم این یارو که امریکا می
 سعودي را ترور کند یادم برود

که اینها شعر نیستو به تخمم باشد   

چرخدو مملکت دست به دست نمی  

  
دهممن در انتخابات بعدي تنها به دست تو راي می  

اندازمم را هم در صندوق نمیاراي  



 نخود رنگی
 

کردت زمزمه خواهمدر گوش  

 حتی اگر شعارش گم شدن در موهات نباشد

   
  

 مهرماه نود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سبحان گنجی

 

  یک تکّه ابر

  )در باد ( 

  ستکافی

  ات را سرگرم کندسرمههاي بیتا چشم

  ات چیزي بشنوندگوشوارههاي بیبی اینکه گوش

  ...انگشترتهاي بییا انگشت

  راستی

  .نگذار دستی که سمت من است در جیبت حرام شود

  

  اسفند نود

 

 

 

 



 نخود رنگی
 

 

  من

رگ  

کوچک  

  کنارِ

  چشمت

  .زنماي طاق نمیرا با هیچ رودخانه

  

  آبان نود

 

 

 

 

 

 



 سبحان گنجی

 

  ي آرامیک عاشقانه

  

  

  اشرويفهمد که میراه نمی

.  

  مرا برو

  

  بهشت نوداردي

 

 

 

 

 

 



 نخود رنگی
 

 

  ات را من کنارپرده

  زدم

  تر بتابددستتا آفتاب یک

  تبر اتاق نمور

  تا تو

  تر به آغوش این و آن فکر کنیراحت

  دمم گرم

  نه؟

  

  دي هشتاد و نه

 

 

 

 



 سبحان گنجی

 

اتتمامِ رخوت تهران تنیده دور تن  

اتتر شده انگار خط پیرهنشکسته  

وقفهتک رخدادهاي بیخراش تک  

 را

اتي بدنزدنِ سالنامهتوان خواند با ورقمی  

اتدهن  

اتکفن  

اتو من  

.که این اواخر دوستش نداشتی  

 

 بهمن هشتاد و هشت

 

 

 



 نخود رنگی
 

 

 پیش از اینکه دنیا بیایی
 تکلیف گربهها معلوم نبود

 تکلیف برفها
 دریاها

 

 
 

 تکلیف گربهها را دست تو معلوم کرد
 اینکه چطور ناز کنند

 کجا چنگ بزنند

 کی خمیازه بکشند

 
  پیش از دنیا آمدنت هیچ کدام اینها را نمیدانستند

 

 
 همهي برفها

 همهي زورشان را میزنند
 



 سبحان گنجی

 تا به پنجرهي تو برسند
 و آنها که موفق میشوند

 مؤید اند
 

 
 و آنها که موفق نمیشوند
 همهي زورشان را میزنند

 تا به دریا برسند
 

 همهي زورشان را میزنند
 تا به ابر
 تا به باد

 تا به مهرشهر
 

 
 دریا

 با موهاي تو تکان میخورد
 با دست در موهات کردنهات



 نخود رنگی
 

 
 هیچ دریایی

 دوست ندارد آرام باشد
 

 با موجها بازي کن
 طوفان کن
 غوغا کن

 
 دریاها

 پیش از دنیا آمدنت خوشحال نبودند
 

 همینطور که برفها و گربهها
 همینطور که دنیا

 
 تکلیف دنیا

 بعد از ارديبهشتی معلوم شد
 که تو دنیا آمدي

 
 تکلیف دنیا

 شاد کردن دل توست



 سبحان گنجی

 و وقتی موفق باشد مؤید است
 

 وقتی موفق نباشد
 فقط دنیاست

 بی اینکه مؤید باشد
 

 دي ماه نود و یک

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نخود رنگی
 

 

امسرگرمِ گریه  

 

 انگار زندگی 

ام سرُمِ اشک بسته استبه رگ تار بسته  

 

 انگار روزگار

 روي سرم به قصد فراغت نشسته است

 از بس که خسته است

 

اماز بس که خسته  

اممن هم نشسته  

 

 بهمن نود و دو

 



 سبحان گنجی

 

 ي ما بودانار میوه

  پیش از آنکه فکر کنی
  اتپسر قبلیست به دوستايهدیه تبکارت

  ي ما بودانار میوه
  

  من
  در ایروان

  کردمفکر میبه تو 
  به اینکه شراب انار را در کدام جیبم جا دهم

  
  و تو

  در تهران
  کرديبه این فکر می

  اتکه زیپ
  اتپسر قبلیست به دوستايهدیه

  
  ي من بودپردهانار 
  ي مامیوه

  
  حتی سیبی که روي دوچرخه گاز زدیم



 نخود رنگی
 

  دادطعم انار می
  اي بود که من کنار زدمانار تنها پرده

  
  انار بود مانما میوهاي دارد و میوهیی هر ما

  
  گذاشتیم وي انار میما بستنیِ انار را روي ژله

  گذاشتیم ولواشک انار را روي بستنی انار می
  گذاشتیم وانار را روي لواشک انار میهاي دانه

  آوریمکدام اینها را به یاد نمیطوري هیچ
  که انگار ما نبودیم

  ها راضی بودیمیخیچوبِ بستنی ما فقط به شکستنِ انگار
  

  نبودیم
  

  که اگر بودیم
  گذاشتیم وي انار نمیبستنیِ انار را روي ژله

  گذاشتیم وواشک انار را روي بستنی انار نمیل
  گذاشتیم وهاي انار را روي لواشک انار نمیانهد

  ها تکرارش کنیماین طور نبود که انگار حاضریم سال
  

  ي ما بودانار میوه



 سبحان گنجی

  
  فلسطین در

  در ولیعصر
  در شریعتی
  در انقالب

  بندي بود به شکل انارگردن
  ي تو بودکه تنها برازنده

  ي گردن توبرازنده
  

  تدور بود گردن
  رسیدنمیت ش به گردنبند
  

  انار حسرت من بود
  

  در گوشی
  زدي و من سی ضربهتو پنجاه ضربه به انارِ آخر می

  انار حسرت من بود
  ماي حسرت من و میوه

  
  لکچالدر کُ

  انار خوردیم و باال رفتیم



 نخود رنگی
 

  انار خوردیم و پایین آمدیم
  پایین آمدم

  من پایین آمدم
  تو باال ماندي

  انار حسرت من بود
  نه تو

  
  تانخانهدر حیاط 

القیا گل دادهر وقت گ  
  به سالمتی عشق
  اناري پاره کن

  
  یادت باشد

  اي نخورده نمانَدهیچ دانه
  شاید بهشت دروغ نباشد

  
  نم

  در همان روزها
دهدالقیا گل میوقتی گ  

  اواسط اسفند
  گذارمهاي انار میسیانورم را الي پرده



 سبحان گنجی

  و به بهشت خواهم رفت
  اگر دروغ نباشد

  
  

  دي ماه نود و یک
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نخود رنگی
 

 

مارممارِ خُخُ  

 ندارم

 ندارم

 

:توالت  

 فرنگی

 

:نخود، توت  

 رنگی

 

:پشه  

تجاوزخوش  

 



 سبحان گنجی

 همه خلق مشغولِ رقصاندنِ بز

 تو مسئولِ پخشِ صداي گلِ رز

 

 تو تحت فشاري

 خماري

 نداري

 

 بهمن نود و دو

 

 

 

 

 

 

 

 



 نخود رنگی
 

 

 

 
 

:ترموزون  
 

 

 

 

 

 



 سبحان گنجی

 

 

ش باشد مهیاالهی فُرصت  

ت کنم از کلّه تا پامالکه گه  

 

 شود مغرت به قد نصف یک سیب

ت آسیبتک اعضاببیند تک  

 

ش شود با خوردنِ سوپت گرمزن  

ژوپمینی بیاید پیشِ مهمان با  

 

 الهی هر که دارد بیست انگشت

ت از پشتدو تایش را کُند در گوش  

 



 نخود رنگی
 

ت باشد مونّثالهی دشمن  

ت باشد مخنّثالهی دوست  

 

 سرت در کفش باشد پات در تاج

ت وقت معراجکند گیر آستین  

 

ت کُند کوچالهی فرد محبوب  

ت شود لوچالهی چشمِ خیاط  

 

ت کُند روحالهی روز تعقیب  

 الهی شب شوي از روح مجروح

 

]هاي ما شود کاخالهی کوخ[  

هاي تو شود آخالهی اوخ  



 سبحان گنجی

 الهی مقعدت مسدود گردد

ت نابود گردددو پستانِ زن  

 

هایت با تلمذالهی بچه  

 به جاي چیپس بنویسند مزمذ

 

 الهی هر چه هیتلر داشت تقصیر

ت وقتی شدي پیربیفتد گردن  

 

 الهی آنچنان سازت شود سوز

ت شود گوزه تنها کار معقولک  

 

تان استاد شانتاژفک و فامیل  

دست ماساژت در حسرت یکتن  



 نخود رنگی
 

ت در بدوِ تاسیسالهی شرکت  

 همه اسناد مسنادش شود خیس

 

ت شود فاشالهی ارتباطات  

ي آشت رشتهبمانَد روي ریش  

 

ات دارد تخصصاگر همسایه  

 تخصص را کند خرجِ تفحص

 

از امراضگرفتارت کند نوعی   

ش بود مدفوعِ مرتاضکه درمان  

 

ود خبطهمه کارِ اساسیات ب  

سیاسی ات شود ضبطهمه حرف  



 سبحان گنجی

 همه دور و برت حرّاف و واعظ

 تو قزوه مابقی سعدي و حافظ

 

ت بیندازند در جمعچنان دست  

 که هم کوچک شوي هم آب چون شمع

 

 تو در خانه عزیزانِ تو در باغ

یِ داغبنوشی چايِ سرد و پپس  

 

 اگر شهباز کرد از باز تعریف

 بگیري باز از بازار تخفیف

 

 به حدسِ اینکه از ودکا شدي چاق

ت همان هشتاد شلّاقشود حکم  



 نخود رنگی
 

 کوکائین هم نبینی مثلِ تریاك

 به دور از کیف باشی تا شوي خاك

 

خود کند هنگت بیالهی تبلت  

ت با سنگالهی بشکند گوشی  

 

 الهی مطمئن باشی که اسهال

رسد مانند هر سالبه خدمت می  

 

نامپوشی نه خوشقولی نه خوشنه خوش  

اعدام. تو را اعدام باید کرد  

 

ات با زود مردنشریک جنسی  

ت کند از قرص خوردنپشیمان  



 سبحان گنجی

 الهی از جهان از کهنه از نو

 نصیبِ تو شود یک کهنه مایو

 

ناخواهبترسی هر شب از من خواه  

ناخودآگاهت بشاشی حینِ خواب  

 

 برایت شعر گفتم چون گُشادي

ام را نداديکالجواب میس  

 

 بهمن نود و دو

 

 

 

 

 



 نخود رنگی
 

 

 

ام خاص و عام استمن امشب عام و خاص  

 پس امشب کیف خاص و عام کوك است

 

 نکن کُندي که کندي کار ما نیست

 که کندي کار کُندانِ تبوك است

 

 کتابی و کتابی و کتابی

نوك استکه یک کیندل خودش پنجاه   

 

 به آنجا آمدم آنجا نبودي

 از اینجا تا شما پانصد بلوك است

 



 سبحان گنجی

 اگر ماشینی از روي تو رد شد

 کمی خم شو که ماشین بیوك است

 

بعد! ببین جانِ خودت دقّت کنی[   

! ]نگی گفتی که ماشینش کروك است؟  

 

خواستاستیو جابز می خوش آن سیبی که  

 نه این سیبی که دست تیم کوك است

 

ستقضاي روزگار امروز عالی  

 غذاي بد غذاي پِرپِروك است

 

هاستدو ثلث بانک سهمِ دالتون  

 ولی خب شانس با آقاي لوك است



 نخود رنگی
 

ان کار کرديبه تقلید از کالغ  

 که تقلید از کالغان کارِ خوك است

 

 ندیدي دهکده تغییر کرده؟

پوك استخدایی کدخدامان کلّه  

 

گفت تقصیرِ خودش نیستکسی می  

چروك استلباس فُرمِ قدرت بی  

 

.به او گفتم کس نگو  

 

 دي نود و دو

 

 

 



 سبحان گنجی

 

 

 صبحِ غم، ظهرِ غصه، عصرِ یقین

گینزده، شبِ غمبه شبِ غم  

 جرمِ ما از سپیده گفتن نیست

همین. جرمِ ما فکر کردن است  

 

 

هاي دو مشتفکر کردن به ضجه  

 فکر کردن به غم که ما رو کشت

زیادهاي فکر کردن به بغض  

هاي درشتفکر کردن به چشم  

 

 



 نخود رنگی
 

هایی به وسعت گریهچشم  

هایی به قدرت گریهبغض  

شب، صبح، ظهر، عصر، غروبنصفه  

 دست من نیست ساعت گریه

 

 دست من نیست اینکه این پاییز

مهامو هنوز نشمردهجوجه  

خونهکبک روحم خروس می  

مساعتم خوابه و خودم مرده  

 

 پاییز هشتاد و هشت

 

 

 

 



 سبحان گنجی

 

 

هات کنارِ عصاش عادت کردبه دست  

دخترِ موسی به تو حسادت کردو دوست  

 

!؟!مسیح، خوب؛ ولی زنده کردنِ مرده  

هاي تو حتما در او سرایت کردبوسه. نه  

 

 شبِ رسول شدن جبرئیل غار نبود

 خبر نداشت محمد که با تو صحبت کرد

 

شد به قتلِ اسماعیل؟چطور راضی می  

تو ابی جهالت کردي به لطف سفسطه  

 



 نخود رنگی
 

 

 شنا که یاد ندادي به یونس بدبخت

 نهنگ مادر مرده از او حفاظت کرد

 

ران نشودچقدر نقشه کشیدي که کام  

 که آخرِ سر یوسف خودش دخالت کرد

 

ت زد؟چه شد که این همه بودي و بعد غیب[  

]شود این قدر قرن غیبت کرد؟چطور می  

 

ي طوفانِ نوح الف زديسرِ قضیه  

نوح بعد از باران تو را شماتت کردو   

 

 



 سبحان گنجی

 

دفعه عشق یادت رفتبه ما رسیدي و یک  

سنگ کجاي سرت اصابت کرد؟شهاب  

 

 دي نود و دو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نخود رنگی
 

 

 

امرد گُه مانده روي ایران  

امکیرِ خر رفته توي ایران  

 

به تخمم نیست ¹تاندیگر ایران  

 

اماین هووي ببوي ایران ¹  

 

 آذر نود و دو

 

 

 

 

 



 سبحان گنجی

 

 

 

 

 

 

 پفک فقط نمکی، بستنی فقط میهن

شهر زندگی لندنوطن فقط ایران،   


