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مردانگی

قدم هایم بر تن سنگفرش هاي زیبایی پایان نمی یابد

و تو چه زود عبور را پشت سر میگذاري

من قدم می نهد بر هیچ

فاصله ایست مرا تا شتابان تو

زمان می میرد، زمان می گیرد مرا در شلوغی نت هاي سردرگمی

و پایم،

نایم هنوز یخ زده است

بسته است مسیر خوش بختی

هستم از غرور خدایان باستانو من پر 

داستانی می گویمت تا چشمانت خاب شوند

و تب و تاب زندگی را فراموش کنی در قصه ي قاصدکی غمین

خاموش میشود نور ستاره ها، ماه می میرد

تابوت میشنود جمالت،

جیرجیرك ها خاموشند، آفتاب می آید

می رباید خاستگاه مرا در وراي نفرین بندگی

ته اي، دستانت را تکیه داده اي بر ابرهاي سیه روي پاییزيانتظار گش
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جالیز را کمینگاه شده اي

و آرزویت در باغستان کودکی ات پرسه میزند

غم گشته ام، کم گشته است دستانت

چشمانت، خصم گشته است در چشمانم

رها کن مرا، اینجا هنوز مردانگی هست

تو بمان، رویایم مرگ است

...زندگی مال تو
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Routine

...امروز

لحظه هایی که هجوم خفگی در هوا پراکنده است

...از آن روز هاست

و بغض گلویم را گرفته

از خواب بیدار می شوم

خوابی که بیدار شدنش بوي خفگی می دهد

...بوي تکرار و هجوم احمقانه زندگی

...امروز هم

...می میرم
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"خاموشی میگرایدنور ستاره ها به"

سایه  و درخت و درآن دور دست

تپه اي نا پیداست

مردابی، ماهیانی و پیداست، 

لطافت 

راه میرود و یا می گریزد

غروب آفتاب 

...وچه نازیباست

پیچ می خورد و باز، تاب

تکه تکه شده اند

ابرها، بر فرو رفتگی گونۀ مهتاب 

در ازدحام المپ ها

کستريقربت و روشنایی و خا

...  و خاك

می تراود شب تاب

و در آن دور دست

نور ستاره ها"

"به خاموشی میگراید
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ادیبانه

عرض ادبی، ادیبانه با مردم ایرانِ کهن

که حاال ایران کهنه شده و اسالم شده

و می سازم کهنهو پرچمش را می کنم پاره

و بچه می ریندمی پیچم دور بچه

و در پرچم در دنیااز همان کودکی

...و می کند رشد و من میشود

و پشم میشودو آن یکی می آید به دنیا و ریش میشود

...و هی میکندو عشق میکندو پول میشود

و هنوز اجازه میدهندو هی می دهند

هنوز در خوابند

و فقط در آسمانو هنوز به آسمان می نگرند

و پرنده اي می ریندپرنده اي می میرد

در زمین می ریزدو خونی 

...تا اسالم نمیرد

کابل اینترنت از  سپاه عبور میشود

بر چهار پا میبندندو مرا دستگیر میکنند

دفن میکنندودر چهار کوهبه چهار تکه می کنند

و خواهرم را اعدام میکنندبرادرم را حبس میکنند
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بس است ادامه ندهید اي جالدان تو می گویی

منماینک اینمن می گویم

ولی فقیه مذهب ایرانیسم

بر تن خاطره هاشورت میشومو چورت میزنم

و راست میکنیحادثه هاو لخت میکنم

کمرت را در برابر آزاديکج میکنی

بر دهانم و دستبند میشويو دست به جیب می بري

تا وقت دیدارو حبس میشود حرفمقفل میزنی

.روي ماهت راببینمو وقتی که
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حیاط خلوت

آهسته آهسته نوك می زند

زاغی که بر بلنداي درخت کاج، زخم میکند تن غبار را

و ویز ویزِ زنبوري به سطوح آمده

و خنده ي موریانه هااز دود سیگارم

...در خنکاي عصر تابستانی کوچ پرستو هاو پیچش نسیم بالهاي پروانه

من،

لَم داده ام

حیات دوباره امبر صندلی پالستیکی حیاط خلوت ِ

...که شتاب کرده اند کوچ راو تماشاي نوزادان قاصدك هاي پاییزي

صداي کو کوي کبوتر آزاديآهسته آهسته فرود می آید

و لمس لطافت مژه گانمدر گوشم

در چنگ تند و تیز آفتاب

زیر پاي بابونه هاو سنگ ریزه هاي سکون

*سکوت خبرچیناندر سوگو عطر تازه ي یونجه که سر برآورده

آهسته آهسته نوك می زند

پرستوي پا برهنه ي آزادي، و پر می گشاید
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و اسیر می کند غمم رابر تن عریان کاج پیر

...بر خواب رفتگی بوته ي قاصدك

کاج هاآهسته آهسته زرد میشوند

...در غرش بال پرستو هاو شکسته می شوند

من، 

یکنمدر آستانه ي پاییز آسمان را بغل م

من، 

آهسته آهسته بر بلنداي درخت دلتنگی

چراغ می شوم

من، 

حس میکنم بوي شکوفه ها را، و آواز پرستو ها را

آهسته آهسته تناول میکنم
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گانگستر

...آري

فرمانده ي معظم کل یاخته هاکهفقط اوست

در کروموزومشو بدون یک صدم لیتر خطا

ها،فرمانده ي معظم کل سانسور چی 

...شمشیرزن یک دست

و درمغزشوتنش بوي شراب میدهد

...و کویر است مغزشتور بیابان گردي راه انداخته اند

براي خودشو یک پانسیون داردیک گانگستر پیر و فرتوت

...و همه ي سگهاي سوسیسی اش

او یک اثر انگشت بزرگ است

...و فرمانده معظم کل قواست
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بالکن

غمگین اند و پرتو چنگال پرستو ها براي تکه اي نانپرندگان، 

اعدام می کند نگاهم را،

غمگینم و قناري سه گاه می خواند

همسایه، و من سیگار میکشمطدر قفس، روي دیوار حیا

قابی که شکسته ام و عکسم را،

قتل نفس کرده ام، کشته ام خویش را بر پشت بام رفاه

خورشیدگشته ام جاري بر شعاع کم نور 

گشته ام ساري بر سر زبان ها

گشته ام باقی در کوچه پس کوچه هاي تو در توي گمراهی

بسته ام چشمانم را از سنگینی رویاي تو

جاري می شوم در جاده خاکی خیالِ خسته ي خواب آلودگی ات

شکسته است پاهایم بر دوش مردگان، شکسته شده ام

و تابوت میشوم خیالت را

انی از رنگین کمانه اي سفید و خاکستري با روبگلی شدتو دسته 

بر انگیخته میشوي آنگاه در رویاي غمینم

بر مافیاي مه اندود حرف دل، گل اندود میکنی حوصه ام را
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...همچنان غرق میشوي، همچنان ستارگان می میرند



12

شبانه ي آخر

آنقدر گریه میشوم

آنقدر خالی گشته ام، 

از تو

... از اشاره ي تنهاییآنقدر پر شده ام

نفسم بوي خاکستر میدهد

و تنم، در آتش سرماي خانه ات

قندیل بسته است
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Stupid

توي جیبت توت هاي وحشی

و دردستانت تاول هاي سرسخت

...ترکیده اند

فرسایش یافته افکارت

بر پهناي فیبر نوري

و فیبر نوري فرسایش یافته در دریا

دلم شور میزند

شور تاول هاي دستت

و شلوارت که صورتی و قرمز شده

مسخره است

...مسخره اي

...هنوز توي جیبت توت وحشی

هنوز افکارت مزاحم است

...و هنوزهنوز
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جوخه ي اعدام

جنسینگ میجوم

تازه است

و پدر زنم مرد حاصل خیزیست

و دو زنپنج فرزند دارد

ریش سفید است

ابروانی سیاه داردو اما 

...چاق و چله

میخکوب میشوم

...آري

حوزه رفته است

وحوضی پر از خرافات دارد

و اندرز در درزش و پند میکند

...یعنی فاجعه

نفس هاي آخر است

صداي مرگ و میر می آید

و جمجمه ي انسان را هدف گرفته اند

، جوخه ي مرگ

...آماده
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و من چشمانم را میبندم

، شلیک کنید

...فقط میمیرممن 
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چشم پریش

حرف از کیست؟

حرف از چیست؟

!!کردن شیخرضطی االیاازمحاصره

که اکنون زیر خاك استو مرجع دین 

...و خوراك کرم ها شده

حرف از چیست؟

از عقربه هاي ساعت؟

...یا تیک و تاك مهتابی فرسوده

...شایدو من چشم پریش شده ام

مردي چهل و پنج ساله امکه عاشق 

عشق یعنی پریشانیو 
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جسد

می شود گاهی وقتها چیزهایی نوشت

وقتها عمیق شد در نگاه مادرمی شود گاهی

می شود گاهی وقت ها زنده شد، می فهمی؟

شب ها مرگ است، دیو درونم تو شده اي

نا مرئی میشوم در تالطم خستگی،

مرگ است آرزویم

سردرگمی اتاقم ترس گشته استخوابم بر دیوار 

...و گسیخته است از قاب عکسم، جوانی

قبر گشته است دیوار، و عکسم نصب است در گورستان فیلتر هاي سیگارم

کفش هایم، پیراهنم، جامانده اند در سردخانه نگاهت

نگاهم هنوز درگیر است با گیتارم، دستم مرده است

و می ترسم از خویش

اي راز و نیازت با کسیاگر شده ام بر اما ه

سردرد شده ام بر انتهاي خودکارم، خسته ام

انتها ندارند غروب هاي زندگی ام، ابتدا ندارم

...خسته ام
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مرگ می خواهم، درد می خواهم و یک شیشه ویسکی در کنار تو، 

دیازپام هم باشد، بگذار چیزي بگویمت

...سالهاست،مرده اممن،
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طلسم

...همه چیزگذشتساده

و هر زمان فقط می توان دید

و سکوت کردفقط می توان شنید

باید گم شدن

باید جستجو کردن 

باید،در خواب عمیق خدا

...کابوس شدن

، و همه کسهمه چیزطلسم شده

و یخ زده

روزيو سپرده خواهد شد

به دست فراموشی
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شجره نامه

...بگذار بروم! سیدولم کن

دست وپا گیر استو شجره نامه اتسستیتو 

! سیدولم کن...آزار دهنده است

همه چیز مرتب نیست

گالویز نشو پرخاش نکن

که من موعظه میکنم

طبق موازین اخالقیو من

...به تومرفین تزریق میکنم

! سیدولم کن

...کالهت را برندارهوا گرفته است

...و با نزاکت باش

! ولم کنهوا گرفته است
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سپاه

من یک حشره خوارم

من یک حشره کشم

...نه

من یک حشره شناسم

...و میشناسم حشرات را

من یک روانشناسم

...و میشناسم دیوانگان را

ارتشی اممن یک

...که می شناسم سالحشان را

...من یک پلیسم که کشف میکنم نیرنگشان را

من یک حلقه سازم

...راو میسازم حلق آویز 

و خدا نکند که سپاهی باشم

...می ترسم

...از تجربه ي خونخواري، می لرزم

و تنشان می لرزد

از حرفم،

میکنندتفنگ هایشان را مسلح 
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شلیک میکندبا یاد خدا

من می خندم به خودم و به خدا

که حال و روزش خوب نیست

و خوب نیست که این حرف را بزنم

...و خودت ببین

من نمی میرم

خون میشوم

و 

در زمین نفوذ میکنم

و

.زنده میکنم نامم را
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گمان

من آنی نیستم که می گمانم و تو میگمانی آن چیزي نیستم من،

تو،و من میگمانم تو آنی نیستی که منکه  

...و تو مرا

همه به هم می برند گمان و میپرند به هم

می کنند قمار و می دهند شعار 

و می کنند آتش را روشن براي ذغال 

منقل و سیخ در می آورند از زیر تخت و سیم گیتارشان شده است پاره 

و می روند آشپز خانه و زیر گاز را می کنند روشن

سنجاقيو هواکش را می کنند روشن و سیخ را می کشند رو

شده اند پاره، و خودشان 

میدهندجامعه، آدمهاي عجیبش و فریب هایی که از 

در مدرسه هادر مهد کودك ها

و جاي چاقویی که بر بازویت و بر گردنت دستمال ِ ابریشمی که در گردنت

و حاشیه اي که دور من است

و من میگمانم تو آنی نیستی 

...که من و تو می گمانی مرا
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Childhood

تکاپو میکردندو حاج خانمحاج آقا

حاپو سر و صدا می کرد

صدایی می شنیدمو از ته باغ 

از ته دل می خندیدم

و ابطال کرده اندافسار گیسخته اندکه از شهوت

و حیوان شده اندانسانیت را

و من هجوم می برم

و خسته میشومبر مفهوم اسالم

...از فکر کردن

و بسته میشود را ه من

...پسر همسایهدر پیچ و تاب سردرگمی

خودش راو گم کرده استگم شده است

که هیچش غیرت نیستو پدرش را سر کار گذاشته

و در پیچ است صبح تا شبو هیچش سخن نمی گوید

و روزي سه مرتبه با خدا حرف میزند

هنوز حرف میزند

و من برف بازي میکنم با خدا

و خدا برف بازي میکند با من
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ودر آغوشش اسکیت بازي میکنم

و سقوط میکنم 

زمین میخورم"

هوا میروم

و نمیدانی 

تا کجا می روم

...من

"این توپ را نداشتم

و یکباره توپم پر شد

...آنقدر پر

که ترواش میکند از مغزم

و شعر میشود بر زبانم

در انگشتانم

...و تایپ میشود در کامپیوترم

سیگار

سیگار

سیگار

...فندکم را بدهید
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تازیانه

.به وحشیانه ترین

و سرسخت ترینبه لجباز ترین

...به مقدس ترین تازیانه ها که بر بدنت

و زخم هایی که بر بدنم

و دردهایی که در قلبمان

...قسم

...سکوت میکنیمسکوت میکنمسکوت میکنی

اقتصادرکود میشود

و شروع میشود انکسار

خلق میشود انزجار

...و سهل میشود انفعال
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کابوس خدا

خدا بر تخت خود خوابیده و 

خواب می بیندانگار 

که من در خود می لولم 

...و می میرم

مرا می بیند که از درد می نالم 

و از سرماي شب یلدا 

می لرزم و می ترسم، 

خدا در خواب می خندد

سرم گیج و دلم لبریز از شوق است

و من آري 

نگاهم را ز چشمانت 

و دستم را ز دستانت نمی گیرم

...خواب می خنددخدا بر تخت خود خوابیده و در 
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الك پشت

و الك پشت هاخنجر ها بر پشت

قدم می گذارنددر دره اي از اشکال موهومی

و می دوند بر تناقض خویشاوندي فصول

از الشه ي آزاديآن زمان که کرکس ها

در سایه ي ابرهاي سیاهاز چشمه ي آبادي

پرواز می کنند،می نوشند،می خورند،

دها بستهکمربنکفش ها ور کشیدهجر ها بر پشتخن

بر طویل جاده ي استبدادو الك پشت ها

می کوشند پرواز کنند

و دریاچه ي آرامشآن هنگام که دروازه هاي آزادي

کویر شده اند،سته شده اند،ب

.الشه ي انسانیتاز سیر نمی شوندآن زمان که کرکس ها
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آرامش شیرین

فریاد میزنمفردا می آید

فراموش نکن تنگنایی را

بیشترکه روز به روز

این محبس تنگ تر است، 

آري

تکرار نفس کشیدن هاي بی سرانجام

. اکنونو خاطره هایی که مرده اند

اشکالی موهومی

... و خداو تکرار مردم، کوهها، تپه ها،

. و آسمان که همچو کالهی بر سرم سنگینی می کند

اضطراب و فراموشی

توو من با 

همه را مرده می یابمهمه چیز مرده است

ماهی ها،  آسمان وزمین و

و خدا را مرده می یابم

چه آرامشی است

آرامشی شیرین

"...آرامشی پر از مرده"
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و بلندشوبرخیز

برخیز و ببین

مرگ را

و غروب خورشید را

برخیز و ببین که سرما

...بر گرما غلبه کرده

کنار بزن، پرده راو بلندشوبرخیز

هیچ جاییو

هیچ کسی را باور نکن

برخیز و اشکهایم را ببین

و از توهم من بترس

که خواب را از شب میگیرد

و روز را آشفته می کند

برخیز و ببین 

...غروب نزدیک است
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He Used to Love Me

من هنوز معتقد هستم

من هنوز بی حس هستم

من یک تکه یخ هستم فرو رفته ام

...اي راست خویشدر پ

و نتهاي موسیقی جویده شده ي یک استاد پیر، 

.درمغزمهرروزکه رژه می روند

و مغزم در سرم و سرم روي گردنم،

گردنم روي پوتین داغ و پاره

...در بیابان

همانجایی که گم شدم،

همه چیزم آنجا گم شد

...فقط او ماند

و هنوز هم 

به من

عشق

می ورزد

.مراو فقط می ورزد 
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حج تمتع

تجاوز میکنند به عنفت

در بلوغو عنفت تجاوز میکند به اسالم

در پانزده سالگی

و شلوغ میشود افکارم

....شروع میشود مغزم به سوت کشیدن

مبتذل میشود کعبه،

جعبه هاي مهر را آتش میزنم، 

در قلب قرآن

در بیابانو می برم با فرقان

...راه میرومو در خیابان سیگار روشن میکنم

حس میکنم بوي آزادي را
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...حلوا سازي

...گردي لبریز"گر صبر کنی ز قوره"

...آزادشید هستی،...خورزگر ابر شود،

...حدیث و یک آیه ي نوور پندشوي

میفهمی جهنم است اینجاتازه

نه گاهی 

بلکه از مکه تا تهران

وسعت دارد این برهوت خرافات

به توان ده میلیونو کسري از یک 

در مخرج ات

که سرار مفعول شده اي

در مزرعه هویجو مقصد هویج این بنده ي حقیر

اي مترسکمن نمی میرمو هویجوري

بادمجانی هستی زیر چشمم

جان نمی دهی به ازرائیل

که به حکم پیغمبرتومن به حکم تو

جان به جان آفرین تسلیم میشوم

میشويترس و تو جان به جان آفرین

.از شعر برنده ي قاصدك
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Racism

همین برازنده است، براي تو

که در مملکت امام زمانت

...افغانی، پاکستانی، عرب و 

به آنهاو از پنج زاویه توهین میشوددر رنج اند

و به زنانشان میشود تجاوز 

هست نامعلوم و براي من نامفهومو حقشان و حقوقشان

که گذاشته اي دست روي بیضه ات 

شب ِشعرو برگزار میکنی

... شده اي پیر، و هنوز نیزه ات

...که اسالم باید شر و ورشب ها میگویی

و محمد در قبرشکاسه ي داغ تر از آش شده اي

و شده الغرروده بر شده از خنده

که تو کیستی و چیستی؟

که اراجیف مرا کرده اي باور ؟

گوش شنوا نداريمحمد را نمی شنويو تو صداي

فقط موش می دوانی در زندگی مردم

.از قاصدكتو بگیر این پند رامن به تو گفتم پیام محمد را
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گزارش رئیس جمهور

...الحمد اهللا الذي

...

.و الضالین

و سالم به همه بینندگان عزیز

میگویم عملکردم را ریز ریز 

یا نکنیدو باور کنید،

که من هیچکاره امخودتان مربوط استبه 

و معظم اله رئیس است

که نی زدن بلدم ومن چوپانی بیش نیستم

و در آستین کردن مار از کوزه بیرون کشاندن

و مبادا زیر آبم را بزنندبراي روز مبادا

و دکتر ظریف و هیئت همراه و من بمانم

و فیلترینگ سایت ها

و گشت ارشاد 

می نشیند برتن دختران و پسران و شالق هایی که

...به جرم عاشقی

حسن جان، 

که شرم نداري و شورت چرم میپوشیتو می مانی و شرمندگی
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از  آیینه ات در حمامو می کوشی که لذت ببري

با ماشین ون به زندانو حمل میکنی جوانان را

و زنها که میفروشند تن خود را از فقر

...غرق در اعتیادو غرق می شوند در افسردگی

،علی جان

شوخی کردم حسن جان،

و من سر شوخی را کردم باز 

تا کنم مبارزه را آغازو گرم کردم بدنم

گردشیکه این بود نرمشی تا داشته باشید

و بیت هاي فاخردر ادبیات معاصر

بخوانید از قاصدك

...و بخندید به حال خودتان
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فلسفه

و این عشق 

...عشقو این است 

عشق یعنی بهره بردن

عشق یعنی بررسی

یعنی، مزه ي شراب دلواپسی

عشق یعنی دست و دلبازي

یعنی تجهیزات بازي

عشق یعنی 

زناشویی یک پنگوئن و یک فالمینگو 

عاشق یعنی یک آدم، یک پنگوئن

...یعنی من

عاشق یعنی یک احمق

...یعنی من

...و این است

...فلسفه
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بچه گیا

اتاق اسباب بازیاتمیاد بچه گیاتیادت 

تو کوچتون بازي کنیمآخ ما زیاد میومدیم

راضی کنیم زمونه روآخ ما زیاد میومدیم

آچین و واچین یه پاتو ورچینرو،عشقاي بچه گونه

حرفاي بچه گونه رویادت میاد بچه گیا

نمیرسه، نمیرسم به مدرسهیادش بخیر یادش به غیر

نه، آي با خونه، آي بی خونهباترس و لرز میرم خو

آي بی خونه و بچه دارآي خونه دار و بچه دار،

زنبیل و وردارو بیار

یادت میاد محلتون یادت میاد محلمون

تو یاد من، تو یاد منیادت بیاد با بچه ها

... بچه گیا، بچه گیا، اتاق اسباب بازیا

یادت میاد؟ 
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آتش تنت

نگاهتو سرد است گرم است هوا

و سرت می چرخدبدنت می لرزدتنت،داغ است

ناگهان، ونفست می گیردپیشاپیش من

عشق را در من می جویی

...ومن عشق را در تو

و تو لبانم را می بوسیگیست را می بویم

در آستان جانانو من یکپارچه فرو میروم

به توو من جان میدهمو جان میدهی به من

مهربانی راو به هم وام میدهیم 

.و آرام میشویمو داد میزنیم
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Imagine

...تجسم کن

و پرش زانو دارمناقوس مرگ در گوشم میزنند

و از دست و گردنم...روان پریشم...به طور غیر ارادي

...و از گوشمزلم زیمبو آویزان است

پایم استو حداقل پایین ترین عضو بدنم

...در ریه ام پارتی گرفته اندو و در معده ام بزن و بکوب

...فقط تجسم کنمرا نگاه نکن...تجسم کن

...لُب مطلب چیز دیگریست

...تجسم کن

خره خره ام کش آمده 

...و هوس کباب زرافه کرده ام

.تجسم کن
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کوثر

و خوش به حالشو البد، صفا کرديعطا کردي

...ماراو خشک، خشک

.از سرمان بردارراپرگارِ تمرکزت پرورد گارا،

...الهی آمین

.پروردگارا، جوانانِ، مارا بنما

...الهی آمین

دوستی رابابِو باز کنپروردگارا، خون شهدا را، دریاب

و من،

یا چرت می شنوي؟ چرت می گویم،

و زورتو زِرت، و زارت

و تو، و می کشندمی زنند

... نهر کوثر میدهی به محمد

... و کاش نمی دادي

شکرانه را محمدبه جا بیاور

سماور رامی روم روشن کنمومن،

اي محمدکهو روشن کنم برایت
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اي مرد عرب

از نسلتباقی ستکثرت و عزت

هست شهري،هر جا کهو

!!! هست، امام زاده اي

وخیالت، راحت

خیال ما؟ پس خیارِ ما،پس،

که نه کثرت دارددر شیارِ روزگار

...براي ماو نه عزت
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مسد

مسد و ممد، زن مش اسد، 

مسد و صمد، زن داش ممد

صمد و اسد، زن داش مسد

صمد و ممد، زن داش مسد

... زن داش مسد، اس و ممد

و

...ابولهب، تَبت یدا أبی لَهب

و تَب

می کنمو لرز

: می کنمو عرض

إقرا، 

ابولهب،بسم ربک الذي خلق

...تَبت یدا أبی لَهب

و تَب

می کنمو لرز

: می کنمو عرض
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إقرا بسم رب االم جمیله، 

و هیزمو نفتام جمیله

و چرخه ي سوخت الهی

و اکتشاف

و ذرات خانه ي هسته اي هستی

و ولی فقیهو ایران

5+1و و تحریم

و لیف خرما لیف حمام

قیر و آسفالتقیف و بستنی

و فندکمسیگارم
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کودك کار

بر سر چهارراههالباسهایشانِلیبل می زنند به

با بیل کتکشان میزنند در آجر پزيو

...می رسد عصر

تازه سکس کردهحاج آقا بوي عرق می دهد،

هست عصبیوغسل نکرده

وقت آن است که بشمارد خشت هارا 

و کودك دوازده ساله ايبشمارد کودکان را

که شد قربانی براي اسالم 

و کتکش زدند در حد کربال

که دو خشت کمتر زده براي حاج آقا

و خشتک آن حاکم پاره شود

و از االغ بیفتدو تشتکش بپرد

نمی گیرد از مردم سراغکه چون االغ ار ار میکند و

و نیست در باغ که در بیت رهبري سکنی گزیده

از بس تکان نخوردهو گوزیده

ا را به نفع خودش میکند تمام و ماجر

در زمینو نماینده ي مهديکه دائم الوضو هستممی گوید من نبودم

و فرو میکندنزول میدهد خون مردم را
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وشروع میکند به پند و اندرز

و البالي حرفهایش چرس میزند

:معظم له فرمودند

... جوا  نانه ما به معنی واقعی کلمهاین نه باشد که

:فردموده امو من 

به معنی واقعی کلمه

افسرده شوند... بیکار باشند و معتاد

و به معنی واقعه اي کلمه وجود دارند کودکان کار 

و به معنی واقعه اي کلمه خاك بر سرت

که شعر مرا خوانده اي

هنوز نشسته اي و بازي میکنی

با تخمِ 

مرغ هایت، 

"اي مقام معظم "
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موهایت

ات، پشت پلکهاي مادرتزیر سقف خانه

...ناله استو آنطرف خنده ي بابا

در بین نمازهایی که میخوانیدر کاسه ات،

وزیر ناخنت

حرف هاي نگفته به جامانده

و جامانده از دهانت گلی که چیدم

و چیدمان ستاره هاو چیدمان ابرها

...کوهها

ودریا که صدایش شبیه توست

...و رام میکندآرام میکند مرا

گسیخته،

گریخته،

فریفته

وخیلی زیباست

...شب ها

.موهایت
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Big Liar

از تاثیر زخمتمتاثر است زخم هایم

...و غمت

... حول محور منوکم است هواي تو

خاطره اتآویزان است از گردنم

...مانده از توودر دلم آشوب

پریشان شده از تو،

...ازمن یکسان

در گوش موش هاقدمهاي آهنگینتو صداي عکست روي دیوار

براي خویش...براي توو موش ها دلواپسند

...کم است هواي تو
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اسیر عشق

و چرخ میکنم، چشم می زنم برهم

چرخ فلک را

و پرت می شوي از بحث

به درِ میکده زنیتا که سر

و می آوري به جا آیین بندگی را

...مگر با ماهو سخن نمی شوي

آه،،،و 

اسیر  عشق شدن، "

"چاره ي خالص من است
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Pigs

و بزم دیو هاستبزم است اینجا

و این جا همه درگیرنداینجا همه در رزمند

با جهانبا جامعهبا خود

...و با تمدن خود

و پنبه سنگین استاینجا سنگ وزن ندارد

و زنده ها به کما رفته اندو مرده گان زنده اند

اینجا هر کاري می خواهند میکنند

و کودکان می میرنداینجا مردم می ترسند

اینجا تبهکاران به زیارت میروند

تبهکاران حاجی میشوند

وبا دختر نه ساله ازدواج میکنند

و کمی پایین تر در آغوش مادرش

...در چهارراه گدایی میکندبچه اي شش ماهه

و آن باال لباس شخصی ها عطر میزنند

میدهد عطرشانو بوي خوك

...و بوي خون میدهد

و گریه ام میگیردومن فکر میکنم

...و بعد می خندم
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!!اینگونه؟

و از دست رفتنشکستن

گاهی،حس کردنیا

...یک رویابه اتفاقِ

پلکهاي سنگین

...بی توو گذر لحظه ها

ترك کردن، مرا

هیچ کردن، مرا

پوچ کردن، مرا

دستانت،بهو پایبند بودن

به قلبت

مگر جزباتوبودنو آرزویی

و با تو مردن

... .نه اینگونه تنها گذاشتن
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خروس و دیو

و اینجا اگر بگویی آزادي

، از آزادي تا میدان اعدامتورا

با ون هاي خطی می برند

...و پیاده ات میکنند همان جا از قطار پرسرعت دنیا

و از آنها میشود تقدیر میکنند تکثیر 

اسپرم هایشان را

زن میکنند اختیار و مثل خروس به تعدد

و غذاي بینوایان را میکنند احتکار 

الي دندان هایشان راو بعد

خالل دندان میکشند

می خندند به ریش مردم ، دستشان روي شکمشان

شراب خون می نوشندو پیاله به دست  می گیرند

وظاهري شیطانیند عمرهایی طوالنی و دار

و در تالطم شهوت

و در تمرکز قدرتو در پیچ و تاب ثروت

و در لباس دیودرلباس مار

زهر میشوممنومیشوند آشکار

مسخ میشوم
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مرگ میشوم

می ریزد از چشمانمو شعر



54

...تا

...تا

.خیالمتاریک است،

و خوب میدانم

... بودنمپوچ است

، وحشیدر کنار چشمه

جاريپونه هاي 

و منزلگاه موریانه ها

البالي انبوه چوبهاي بریده شده

...تا

تاریک است

همچو منآشفتگی خرمگسی

و یک آب تنی مفصل

... .وآتش

...تا

تاریک است

تار میشودچشمانم

و تضاد زندگی را می فهمم

ناهمگونی خلقت و خدا را
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... .می فهمم

پس میزنم نفسم را 

، و حبس میکنم

سخنم را

چشمانم تار میشود

...تا

...تاریک است

پرندگان را مبینم

، که خسته اند

از خدا،از کوچ،

از پرواز،از تخم گذاشتن

چشمانم را میبندم و نفسم را حبس میکنم

...تا

.تاریک است
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توهم مرگ

بیهوده است

و باطل است

خاموش بودن

است براي تردیدو دیر 

که حصاریست آغوش اتاقم

و آغوشش

پر از رهایی و پر از خیال،

شب است 

...نه

روز است

نه، این توهم مرگ است

و چه بیهوده است این تاریکی

و چه احمقانه است،

...چه پوچ است زندگی

... آري

...احمقانه است

... آري

...دردناك است
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..آزادي یعنی

در انتخاب عشقآزادي یعنی استقالل 

استقالل در پرستش خدا

استقالل در رابطه ي جنسی

استقالل در رابطه ي عاطفی

استقالل در عقاید

و استقالل در انتقاد

...استقالل در

در چارچوب قانونی که معنا ندارد

مثل یک جامعه ي نه چندان قانونمند

!ولی قانونی

.و جامه اي نه بر تن سخن



پایان نامه

مهره هایی هستند که بودنشان یشآدمها. نه آغاز داشته است و نه پایانش را می فهممبرایم،جااست اینزندان
خفه ... و خدا توهمِ من... و این وسط من یک توهم هستم، توهمِ خدا... یک چیز است و نبودشان چیز دیگر

آدمها موجوداتی هستند غیر قابل پیش بینی، گاهی وقتها . مرا تشکیل می دهدثانیه هايگی، تنش و تیرگی 
گاهی وقتها میخندند، گاهی وقتها غمهایشان را هزاران قطار جابجا نمی ... عاشقند، گاهی وقتها متنفر از عشق

کند

.این زندگی، مرگ بر این زندگی، مرگ براین ثانیه ها، مرگ بر این خدامسخره است

جنگ و ! دگانه ي پوچ و بی مزه، لذت هاي زودگذر، شهوت و گرسنگی و تشنگی، عشق و نفرتحواس چن
یکه قصه ي تکراري، ! و اما زندگی... خونریزي، بیکاري و اعتیاد، افسردگی، قتل و غارت و تجاوز، تولد و مرگ

نمی شود از انبوه ِ یک فرمول ناقص، یک سوال بی جواب، یک کلمه بی احساس و سرد، و دنیا، تابوتی که سیر
بوي . همه جا بوي خون می آید، همه جا بوي شهوت می آید، خاك هم بو میدهد. جسدهایی که بلعیده است

مثل من که ناخوشم، آغوش میخواهم، آرامش میخواهم، سکوت میخواهم، پایان . خاك هم ناخوش است. مرده
.می خواهم

آنگاه تو دوست ... ی، بوي خدا و بوي بیهودگی را حس کردمیک بار براي همیشه از کنارت گذشتم و بوي تنهای
...!شکستن. و من از حس خود می گفتم، من از شکستن می گفتم...! داشتی بگویی شب را دوست می داري

...آري

...و نفس کشیدن، یکبار براي همیشه

تقدیم به 

.همه هم میهنانم، که خسته اند از اسارت، از حقارت، از اجبار

94قاصدك بهار م.ا.م
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