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۱

»ترمینال«

از اول هم شلوغ می خواهمش!

از فحش های ناموسی،

و خداحافظی بدون روبوسی.

بدون حتی یک صندلی که ببرد تو را.

آنقدر اینجا بایستم،

بخند!   

شعر بنویسم،

بخواب!   
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و باور کنم آش دهن سوزی نیست زن،

فقط گرسنه ام من.

داغی تو،

اینجا نمی شود ببوسم ات.
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۲

با صدای مخملیِن هادی مریخ

از این پینوکیوهای گنده می شنوم

دست روی دلم گذاشته ای

رفته ای

و دماغشان بزرگ نمی شود.

به درخت ها گفته بودم

داستان بلندشان را می نویسم روزی

روزگاری که طوری میلیونر باشم
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تا دستم به دهانت برسد

به نظر می رسد 

از تریا تا کالس 

گنجشک ها را خواسته بودم شعر باشند 

و یکی شان داشت سطرهایش را

یکی یکی...

نه! 

این خستگی از تنم بیرون نمی رود

هوایی بخورد

می روم سراغت را از خودت بگیرم

و دیر می گیرم

دست روی دلم گذاشته ای
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رفته ای

دهانم از کلمات مبتذل پر 

                                     و  

                                          خالی می شود 

از داستان بلند درختی

)طوری رفته ای که میلیونر نمی شوم هرگز(

و گنجشکی 

که از تریا تا کالس دوستت می د اشتم

تو بارهاست که رفته ای

کلماتم معمولی ست

و خودکارم از خط زدن خاطره ات خودداری می کند.
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۳

پائین بکش فوَرن!

شیشه را

جیغ از گلوی بلندگو می خواهد در جنگل بالغ شود

خواننده ی شاهکاری

سرعت می دهد به ماشین

در جاده ای که از کجا معلوم تمرین پوست کلفتی نباشد رفتن

تو نِخ دخترهای دست نخورده

نگاهشان می کنی خوشگل می کنند

و شروع می شوند به لخت شدن در وان بزرگ و کثیف
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دریا را به اشتباه می شناسیم و نمك ندارد

دستی به نام دنیا

ما - انگشت های قد ونیم قدش -

دنبال سوراخ تازه ای…

تا خواننده نفسی تازه کند

از اینجای گیتار خوشم می آ  ید به تو فکر کنم

)دیکتاتور نیستم که به حکومت در شهرهای دور تو…(

شادا باران!

موسیقی بدون کالم در شهرهای دور تو

در سکانسی که معموال از چتر خبر تازه ای نیست

در شمال امسال

یکی، تنها، باال می کشد شیشه را
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شادا دنیا!

مادر قحبه ای

 که ما بچه های شلخته اش را به هم می رساند.
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۴

برای دکتر شمیسا 
و »شاهد و شاهدبازی در شعر فارسی«

شاهد بیاورید

و کمی هم شیراز

با شاعرانی ارغوانی

در عرق ریزان ِ کو مخاطب؟

و چند روسری با رنگ هایی پا به سن گذاشته...
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حاال مرا از روی سن بر دارید

نه رقص

نه شعر

و هیچ اتهام دیگری به من نمی چسبد

مگر اینکه آمده ام

و می خواهم شاهد تو باشم

در عرق ریزان ِ دوستم داری

برایم روسری بیاوری

و از خواب بیدارم کنی شبیه ساعت

با چند کلمه کوك می شوی

و روسری نمی گذارد گو ش های تو را دراز ببینم
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 - هی!

 ساعت ِ هر جور راحتی

فقط بیا

من شاهد تو

با چشم های شهال

که دنبال ِ تو درزیر روسری ها می چرد

و نیز دراز گوش ِ حرف های توام

با  بار سنگین ِآخر ندارد دنیا

در عرق ریزان ِ کو  شاهد

شاعر بیاورید
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وکمی هم شیراز

وچند رنگ تازه برای روسری های پا به سن گذاشته
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۵

گنجشک هاِی تو کجایی نمرده اند هنوز، کجایی تو!؟
باباچاهی

نشون به اون نشون که گنگ نیستم

                       - گفتن ندارد-

با این همه اقیانوس

و چند تایی چشمه و یخچال،

سربازهای تشنه توی گلویم

فرصت نمی دهند به آزادی

که ترس ندارد قدم زدن ِ با تو



2۱

م.عباسیشاهد بیاورید و کمی هم شیراز

تا جایی که جهان به احترام ِ ما سکوت می کند به مرگ

                                                - گفتن ندارد-

سربازهای خسته را تف می کنم

به شانس ِ لعنتی... آزادی...

»دردی ست غیر مردن کان را دوا نباشد«

و کوه هــای نابالــغ قــد می کشــند در غــرب نقشــه ای کــه برایــت خواهــم 
کشید

                                                  - گفتن ندارد-

نشون به اون نشون که سرد نیستی

برف هستی

همیشه مدرسه را تعطیل می کنی

و یک بار جنگ را...

می خندی، می خندی، می خندی
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ترانه ی خنده آوری که  توی آن

سربازها به گنجشک ها فکر می کنند

و چند جای خالی

توی ستون آخر روزنامه

                  - آزاد-

و روی سیم ِ چراغ برق

                     آزار 

 می دهد مرا 

اینکه گفتن ندارد...

                      - کجایی تو؟-
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۶

باران های کثیف در سبوی یادگار
رویایی

دلتنگی هایت کتابی هم که باشد

به درد خواندش نمی خورم؛

که جنس بین ما هوای آن روزها نیست.
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 ۷

نازك و نارنجی 

برگی هستی که از پاییزهای نیامده آمده ای

و رو به شعرهایم ایستاده ای تا باشی فقط.

اما من

خدای خستگی

هنوز نفس می کشم

و می کشم از زندگی

تصویری کر و الل
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با سیگاری که...

راستی تو نمی کشم حتما

که لنگه ات را در نقاشی های شبانه ام نکشیده ام

صدا نمی زنی مرا که َکَرم

و نمی شنوی کلماتم را که اللم

باید انگشتانم را دور بریزیم

وقتی که رخ نمی دهی نازك نارنجی من!
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۸

Life's but a walking shadow, a poor player
That struts and frets his hour upon the stage
And then is heard no more: it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury…
Shakespeare

به بنجامین در رمان خشم و هیاهو

احمق!

گریه که می کنی

در حنجره ات اتاقی

و در سایه روشن ِ اتاق نویسنده ای
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می شنود روایت تازه ای:

"a tale told  by  an idiot"

بس کن بنجی!

بوی باران    بوی گل

باغچه       بوی آتش

بوی مادر از آغوش ِ خواهر ِآبستنت

و بوهای دیگری که

 ما نیز به اتفاق آقای نویسنده بو نبرده ایم

در مشام اخته ما

بومیان جزایر دوردست
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تو تنها بوی عجیبی هستی

که به اتفاق آقای نویسنده

در یک بازی خنده دار با زمان

- فرضا حال استمراری -

"full of the sound and the fury"

خواهرت را آبستن می کنیم برادرت را به خودکشی دعوت

می نشینیم با پدرت والکل

واز تو پیامبری تازه

- در حد فاصل مسیح ومحمد -

مبعوث می کنیم
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… گل از دستت می افتد

بو نمی کشیم

و از ادامه داستان صرف نظر می کنیم
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۹

از خدا هم که بتونم پنهون کنم

از شما چه پنهون

با اجازه ی بزرگترها

نسبتی خیلی دور دارم

با دختری که خیلی

چسبیده به هم

صندلی ها قشنگ ترند

برای از ما بهترون

با نسبتی که نمی ترسند در خیابون
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خیلی

از قیافه آقای جدید

با پوسترهای سیاه سفید

راحت تر می شود

خیلی نشست روی صندلی

... پس من چگونه انگشت های تو را خیلی.
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۱۰

»سه گانه ی مرگ«

به پدرم
به  پیمان پیرعطا
به احمد پوالدزاده ۱. پدر

زود بود

و آوازی شبیه گریه می شنیدم

- در این سرما

باید خوابتان ببرد پدر؟!  

قرآن بود
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و قبرستان بود

و به ناچار زانو می زدم.

- به

 رسم

 باز آمدن

 به 

دست بوسی... 

پدر!

پیراهن ها سیاه 

صورتم نتراشیده

و دیگران خنده ها را می دزدیدند

من درک درستی از ماجرا نداشتم
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ندارم.  

۲.  پیمان

تشنگی

درد همیشگی ست

فقط

گاهی گلویی تر وخشک می شود

               تر و خشک می سوزد  

پس رو به من 

نگاه کرد به من

قلیان کشیده شد

من گریه کردم

او تشنه شد
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ما رفیق بودیم

تر و خشک.

۳. احمد

از فحش هایی که نثار کاغذ می کنی

دلم خنک  نمی شود

تا خودم هم.

کارون و داستا ن هایش

برای من پدر نمی شود اگر

تو شاعرتر می شوی

                می رسی

و می ترسم بیفتی.
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۱۱

باران

به دقیقه های زرد

که نفس نفس می زنم لذیذ

تجاوز می کند

               باردار می شوی

در خاطرت چنگیز متولد می شود

به دنیا می آورم عشق را

شهر هفتم چنگیز را به آتش می کشد

اسب ها به اصالح نژاد فکر می کنند
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و خنجرها در موزه می خوابند

جای دور از ذهن و خوبی است

خلوت تر از خیابان

که به هنگام عبور از آن 

برای بار هفتم

چپ...

یا راست...

اول با کدام سمت قانون وفا بیاموزم

به تو که هنوز بارداری و باید به دنیا بیاوری

قابله ای چنگیز را از قیافه ام بیرون می کشد

درد هفتم )شبیه زایمان(

می گریاند مرا
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باران

به دقیقه های زرد

که یکی زیر چراغ دنیا می خوابد روشن

تجاوز می کند

تو، خاطرت خواسته می شود لذیذ.
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۱۲

»ساكت!«
در من زندانی ستمگری بود که به آواز ِ زنجیرش خو نمی کرد!
شاملو

از گوش هایتان پرده بردارید،

ساکت!

زندانی ستمگری که در زبانم 

زمانی دراز کشیده بود

گریخته

و ریخته چمدانی از پیراهن و کلمه های بلند و گشاد

تا آستین باال بزنم
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از عریانی بعد از پیراهن من چشم پوشی کنید

کلمه به جای دکمه می نشیند

و تا می آیم درها را یکی یکی به روی دنیا ببندم

می شنوم

یکی در زیر پوستم با چمدانی از آواز و طناب 

حلقه حلقه دارد خفه می شود

جار می زنم

دار

نمی زند پس چرا حرف حسابش را

و با استکان تلخ چای به چارچوب شعر و بیداری ام تکیه می دهد

جار می زنم چرا

از گوش هایتان پرده بر نمی دارید،
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ساکت!

چشم پوشی کنید

از صندلی خالی رو به صورت ناالیق ما

که نگریستن ندارد 

گریستن گرگی نر

که به رسم قایم باشك چشم گذاشته

                           و دست برداشته از پنجه هایش

و حاال

گم کرده بره هایش را.

پــرده برداریــد و اندامــی کــه در طــول ایــن بــازی دراز کشــیده را 
بپوشــانید،

ساکت!
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۱۳

»اتوبوس«

-  میان رفتن و رفتن،

مانده بودم!

... سگ دو می زدم از کالس تا کتاب

از کتاب تا بوفه ی اتوبوس

تا خوراك هندی 

بدون نون اضافه

خسته
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و با عرض پوزش کمی غمگین!

- اگر رفتن نبود،

پس من چگونه می ماندم!

باری

جای شما خالی می گذرد یك ساعت و اندی بنشینی پشت تلفن

تا دنیا از هزار و چند کیلومتری  برایت بخندد

لطفا آقایان عرب را با لهجه ی نامهربانشان

از کلماتم

و از کلمات هر که نمی خواهد  ما به هم برسیم
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بیرون کنید...

- رفتنی ام

باقیمانده های پسران یعقوب مصری

وسوسه می کنند مرا که خودم را به خواب بزنم

و از داستان هایشان گم کنم

گورم را

رسمش نبود کوچك تر را...

با عرض پوزش عصبانی ام!

چنان رفته خواهم شد   

که جاده های جهان کوتاه بیایند!



45

م.عباسیشاهد بیاورید و کمی هم شیراز

۱۴

پرنده! صبر کن آسمان قشنگ شود
احسان ایزادی

- باور کن چشم ندارد ببیند!

ــت  ــی دس ــن نقاش ــه ای ــمان کودکان ــای آس ــرای هفت ه ــا ب ــم ت منتظری
ــم! ــکان دهی ت

- دو بال کافی نیست

پرنده باید چشم داشته باشد...
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۱۵

شهریار غزلم خواند غزال وحشی
بد نشد با غزلی صید غزالی کردم

شهریار

آفتاب می شود،

آفتابی نمی شوی.

چشم ها خالی می بندند،

نیمکت ها خالی نمی شوند.

غزل تمام می شود،

تمام نمی شوی...



47

م.عباسیشاهد بیاورید و کمی هم شیراز

با غزلی غزال زیبای چشمانش را شکار خواهم کرد.   

دنبالت پیچیدم،

خیلی زود فهمیدم،

غزل ِ من نمی تواند تا طبقه ی سیزدهم این آپارتمان باال بیاید

                                                  شیر نسکافه بنوشد

                         و طراوت لب هایش را از »برق ِلب« بگیرد

دریغا!

با کدام غزل به شکار گربه های لنز چشم هایت بیایم؟!

غزل ِ من

بوی گاز زدن به سیب َنُشسته را می دهد

بوی آبشار ِ نقاشی نشده

بوی مردی که به »نومیدی خویش معتاد است«
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و زنی که به فتح ِ » باغ پاییز« افتخار می کند

غزل ِ من

بوی خودم را می دهد!

بوی تو که در کوچه مان می پیچد

سیب َنُشسته

آبشار ِ نقاشی نشده

و غزل ِ تمام شده را

نیمه تمام رها می کنم تا...  عاشقت بشوم!

اما تو نمی آیی،

آفتاب بی تو گرمم نمی کند
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مردان نومید به نیمکت های خالی معتاد می شوند

و غزل می میرد

...

هنوز نیامده ای

کاش من هم شاعر بودم

کاش تابوت ِ عشق های هرز ِ من هم از جنس غزل بود!
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۱۶

جانا به غریبستان تا چند به چه می مانی
باز آ تو از این غربت تا چند پریشانی
موالنا

   تنها خورشید است در ادای دین به غریبه ها طور دیگری 
نمی تابد!

در امتداد نگاه خاکستری روای،

پسران سیب ِ کال می خورند

و  دفترچه های خاطرات ِ دختران  پر از دروغ است

یکی هم هست که نمی شناسندش
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و دیگری

که نیست و گمان نمی کنم که بیاید...

ــذران  ــته ی رهگ ــای خس ــه کفش ه ــت ب ــای بن بس ــه کوچه ه ــاال ک ح
فخرفروشــی می کننــد

و دوم شخص، غایب است

خیابانی که آخرش دو خط موازی به هم می رسند،

چقدر می تواند عزیز باشد!؟

بازی از دهان نمی افتد:   

تا تو نباشی،

خورشیدپرستی آیین مقدسی است.
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۱۷

Hey you…
پشت کدام میز ِ قمار نشسته ای

و تمام دست ها را برده ای

                      -حتما-

که خنده ات نمی چسبد

که رو به روی من که می نشینی

دست هات می لرزد

دروغم کجا بود:

مهرت به دلم می نشیند!
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۱۸

کسی انتظار نداشت 

بر شعر ِ من سجده کنی

حیف بلندای ِ تو

که بر حافظه ی تاریک و کلمات سیاه و سفید ِ شعر

                           خم شود و... گریه ام بگیرد!

کسی انتظار نداشت 

بر شعر ِ من سجده کنی،

صرف ِ نظر از خودم!
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۱۹

تا نوبت ِ من و تو

گرگ، میش را می خورد و

یوسف

پیش ِ عزیز ِ مصر

عزیز ِ یکی می شود.

چه روایِت بیهوده ای!

کسی حوصله ی چشم های یعقوب را ندارد و

از دلتنگی های بچگانه هم
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                       - حتی -

گریه اش نمی گیرد چشم های تو

که بهانه ی هیاهوی جمعیتی است

که از صدای نخراشیده ی من

که گاهی بی بهانه گریه ام می گیرد

گریه شان نمی گیرد!

در گرگ و میش هر روزه ی هوای بین ما

یکبار هم تو زلیخا باش

تا من با زوزه های گرگی عاشق

تمام شوم!
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۲۰

جاِی خالی پدر در هفت سین ِ سال نو

بسیاری می آیند،

بسیاری باز می آیند،

  نوشابه های بسیاری بدون الکل،

ماشین های بسیاری بی سرنشین،

کلمه های ارزان در روزنامه های بسیار دولتی،

بسیاری سر بسیاری کله بسیاری پا بسیاری دست

روی  دست

می گذارند
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تا نیمه شب بهار با هوای خوشحالش برسد!

از جا پریدم و دیدم

یکدست نیست اینجا!

اینجا

یک 

دست 

نیست:

دریغا دستی که تو داشتی،

در ماجرای من!

نمی بوسمش  از بس که نیستی!
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۲۱

»شام آخر«

اذالشمس ُ شراب را در گونه هایت داری

و پپسی تعارفم می کنی

مالی روم کوزه اش را از کاسه چشم هایم پر آب می کند

و

 قاشق و چنگال در دست هایم

                     از اشتها می افتند

                                 به رقص وسماع.
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چیزی در گلویم گیر می کند انگار

لبخندت را

پس می گیری

نگاهت را از روی میز به بیرون  پرت می کنی

سرد می شوند

بشقاب تو و دف من

اذالشمُس شراب را در گونه هایت داری

مرا به نام کدام کتاب سوگند می دهی...
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۲۲

»سه شنبه«
خدا دنیا را در سه شنبه آفرید
دانای ُکل

در هر یك از چهارگوشه اتاق بنشینم

سه شنبه زل می زند به من

روز هجران و شِب فرقِت یار

دنیا به آخر نمی رسد

سه شنبه از قبایل غارنشین سردر می آورد

و ثانیه هایش تمرین شمردن می کنند

یك… دو… سه… دو… یك
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بار دیگر کجای ناگهان شلوغ سالن درخشیدی

که چشمم روشن!

کِف دستت را بو نکرده بودم

کسی دستت را بوسید

پیر شدم

سه شنبه خسته بود

و دنبال کمی اجازه برای انگشت سبابه ام می گشت

تا از دنیا بیرون بروم.
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۲۳

»عکس«
در محضِر میثم امانی

عکس 

اتفاقی که دوتایمان ایستادیم

و تو فقط افتاده بودی

می افتم

از پلی که بین ما نبود و خرابش کردی

توی یك دردسر بزرگ

طوری که وقتی می خندی
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تمام دندان هایت شمرده می شوند.

به سالمتی هرچه خراب

نیفتاده ام از نگاه جماعت

تا بفهمند بطری ودکا خالی شده

ــی  ــت قاط ــا و لب های ــه دندان ه ــی ک ــا جای ــمردن را ت ــوز ش ــن هن و م
می شــوند بلــدم

اما

مستی روی پلی که بین ما نبود خراب افتاده

و تلو تلو می خورد حرف هایش را

تو بهتر است دهانت را ببندی و بخندی.

حیف نیست!

پلی که بین ما نبوده را خراب می کنی.
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۲۴

یک کوزه شراب تا به هم نوش کنیم!
خیام

به سالمتی زکریای رازی که ذکره شفاء

داروخانه ی آن سوی میدان

دارویی ندارد که برقصاند مرا دف.

شمس را

از خورشید دزدیده می خندی به بوق غریبه ای

ترمز می زنی
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ماشینی سوارت می شود

بوق ها به عروس کشون می روند.

تعارف نکنید!

امشب نمی رقصم

بین این همه آدم تازه لباسی نیست که مرا بپوشد

ترمز نمی زنم

پیش پای ماشینی که تو را عروس می کند

عروس 

می رقصاند مرا

سه ماه تمام

ماه چهارم،
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چند قطعه هالل استخوانی در سینه ام طلوع می کند

و در گودی زیر چشم هایم 

یك کوزه شراب بی حوصله

آدم های تلخ را

به سالمتی زکریای رازی

سر می کشد.

غرق می شوم،

کسی مرا می سوزاند.

آتش نشانی لطفا!
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آواز های زیرزمین )تاریخچه موسیقی راک(

سید ابراهیم نبوی }لینک دانلود{

میم...نون )مجموعه داستان(

آرش هامون }لینک دانلود{

اعالم وضعیت گیاهی )رمان(

دانیال حقیقی }لینک دانلود{

داستان هایی بدون دکوپاژ )مجموعه داستان(

مانیا اکبری }لینک دانلود{

سقط جنین )مجموعه داستان(

علیرضا میراسدالله }لینک دانلود{

http://www.nogaam.com/sites/default/files/KianFotoohi123.pdf
http://www.nogaam.com/sites/default/files/ZirZaminBook0.3.pdf
http://www.nogaam.com/sites/default/files/MimNoon_0.2.pdf
http://www.nogaam.com/sites/default/files/VazyateGiahi_0.1.pdf
http://www.nogaam.com/sites/default/files/MAnia%20Akbaari%20.pdf
http://www.nogaam.com/sites/default/files/9781909641075.pdf


دشت سفید )شعر(

پیام ِفیلی }لینک دانلود{

والس با آب های تاریک )رمان(

امین انصاری }لینک دانلود{

جزیره سالخی )رمان(

امیررضا مافی }لینک دانلود{

پدر-عزرائیل )مجموعه داستان(

فرهاد بابایی }لینک دانلود{

http://www.nogaam.com/sites/default/files/9781909641082_3.pdf
http://www.nogaam.com/sites/default/files/9781909641099_0.pdf
http://www.nogaam.com/sites/default/files/9781909641105.pdf

