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  بيهوده است، معشوقه
  
  

   عشق منسالم 
  
  برف يزمستون غمبرك زده ب ين سرد، وقتيشب فرورد ي مهيدر ن

  نازكم با تو يادگارهاي ي ر لحافچهيخودمو جمع كردم ز

  كه خدا كنه امشب

  كش عاشق يها ين دلتنگيد و رها شد از ايبا صدات خواب يبشه كم

 
  من ي ست از اندوه شاعركانهيچ خبرت نيشك ندارم ه

 
  ... :ت زمزمه كنه كه گوش ياد تويت شعر بشه بيزار بكه دوست داره ه 

  مقابل من يو حاضر گذاشت يانتظار، ح يشنبه رو از دلتنگ

          نيا ينارنج نازك ي پوسته يش زمان رو رويكه فرسا

  احساس  ِ نورس، لمس كنم 

 
  باشه

 
  ريقدرت انتخاب رو از من بگ

 
  شه از جانب تو يگار شنفته نمچ انيكنم كه ه يهامو حس م ناله يثمر يب

  شه يشهر سردتر م

  ابونامويخ ي كنم همه يم يومن چراغون

  شه كتمان كرد يرو نم فاصله يرزدگياما زمهر

 
  داغم كن

  تو يهاويشم موار بزنم به جنگل ابر مياونجور كه ابراه

  ر و دار بوسه و شهوتيدرگ

  ت تن ي ن گرهيجور بشم با آخر

 
  خودتمنو وصله كن به 

  ناجور و جور

  يرو حرومش كرد يبود كه ساعت ين توقفگاهيار كه به دردنخورتريدنم، به روت نيبه د ياومد يفقط وقت

 
  نگاه كن

 
  ك نفر دوستت دارهي

 
  ك نفر كه تنهاسي
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  يمارينامرد ب يها برده به سلول يدلشو كس

  ده يداره جون م يگه از خستگيو حاال اون د

 
 م خسته

  دن به ته ته ته جادهيمن، مترادفه با رس يها يو خستگ

  چ آخرو به سالمت رد كنمين پينمونده ا يگه حاليد

  ق كردن تا مرگيطر ين سرعت طيتر عيسر يذارم رو يپامو م

  حتمليم شده يزيچ

   از آب گرفته يدا كردم، مثه بودايها دوباره پ يرو تازگ يكس

  يك نفر  ِ من باشيبذار تو اون 

  يريمقصود رو از من بگ ين سفر بيا ياغباره 

  آوره يشاد يك روز شنبه، كه هوا ابر گرفته و بيو 

  يمن بش ي روزگار سكون گرفته ي ادهين عابر پيتر يناگهان

  وصال تو ي داغ داره دلم تا لحظه

  ترس هست يعني

  شوق هست

  اضطراب هست

  ك نفر هست كه عاشقت شدهي

  ز كنيت آو ش، به دار تن يرندا ي ك نفر رو با همهياون 

 
  به تو، غزلش گرفته هزار دفتر ي، از گرفتارين جوريك عاشق ايشرم نكن اگه 

 
  نخونده از من نگذر

  خودت ي ف روزانهيخوانش منو بذار جزو وظا

  ارياد بيهر شنبه منو به  يعني

  صدام كن يهر شنبه كم يعني

  ن درد منيتمام بشه ا هر شنبه دوستم داشته باش، تا تمام تمام يعني

 خالصم كن

  آد يكه داره سرم م ييها يزن ياز ب

 
  م يدگيغرور و تك ياندازها شن از چشم يدار ميكهو ناپدير كردن و يكه دست و پامو غل و زنج ييها از عشق

  يدارم انگار يچه دل پر

  بشنو منو

  دوستم داشته باش

  رسه يند شم كه قدم به اونا نمپام بل يت، كه هر چه هم رو يقبل ينه قد عاشقا

  خدا ي ن هفتهيتر اسم، در شنبه يك دختر بيقد خودم، 

  حد فاصل سالم و خداحافظ يعني

 
 نشسته يشب به سرد

 سرد، آهسته شدن ين هوايكلمات از بس كه در ا

 كنن كهير ميرو در تو تكث يمين سوتفاهم قديا

 د دارميمن ترد
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 ستيكو نيك هاين يا

 يكوفسكين شعر چايبه آخر يزدرا ك دستيا ي

 ن منميا

 خلوت و ساده

 نه شعر بلدم

 دار دارهيصبح خر يها روزنامه يهام در پاورق نه داستان

 كنه يدن ميم كه شما رو دعوت به بوس ك پابرهنهي

 
 ياز اون باال خم ش يه كميفقط كاف

 نيهم

 ادم رفت سالم كنمي يو راست

 ادم رفت با تو قرار بذارمي يو راست

 ميراهن تو رو ببويپ يادم رفت نشاني ياستو ر

  
 ن كه سردهيبا وجود ا

 ينه روشن نگاه داشتيرو، توي شوم يبرف يها زمهين كه هيبا وجود ا

 من ي در بارون مونده يبه شوال يت زدين كه كبريبا وجود ا

 اما

 بذار رك و پوست كنده بگم

 كه تب دارم

 ستيعشق ن ي هيف كه پاشويو ح

 كه باغ داشت يزيين پايها همه سرمازدن در آخر تقالف كه آب پريو ح

  
 بغلم كن

 شك يب

 شيتجر يها باغ خاطرات كوچه ي سراغ گرفتن از همه يب

  من يا به بن بست نارمكيب

 
 يستيآد كه امشب مال ما ن يبوش م

 اري يب ي خ زدهيده بر تن يما و لحاف بركش يمونه برا يم يآد كه امشب آغوش  ِ خال يبوش م

 منتظر مونده ين چشمايشه عادت ا يم يآسه دلتنگ دنه و آسهيتو رو كردن، معادل صدسال غربت كش يآد كه هوا يش مبو

 وقت يوقت و ب يپرون تر درشت ِ واژهين تيتر شه سر خرمن يدن شما، ميد ي وعده يشه وقت يتر م يزمان طوالن يليآد كه خ يبوش م

كه تو رو از من  ييوزنه، آخ كه زندون خوشتره از حصارها يب يها يه، اونم درست سر بزنگاه غزلخونيتيامن يآد كه هوا، دم كرده از حس ب يبوش م
 كنن يجدا م

 ساله يست و انديب يها ين آوارگيسهم سهل ا يستيآد كه تو ن يبوش م

  ن ساعت شبيتر ين ابريه بزنه به چتر سوراخ ايت تو، سايد زنيكه شا ينم تا كيمن، باس بش يعني

 
 آد يتو نم يوب

 كش يدرد يها يوارياله و هشيپ يب يها يكنه در مست يتن تو غرقم نم يبو

 يزمان يگاه ب يم تا بزنگاه گاه و بيچه خوبه حرف بزن

 هراس يمنع و ب يمال من، ب يتو بش

 آرامش و بوسهت ياره از ازليملموس، از اونا كه خارش هفت ساله به بار ب ي ك حس كودكانهيه ير پوست تو، شبيمن برم ز

  راهن خواب ما باشه و بس ؟يپ ي ا، متصلهين رويشه ا يم يك
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 فكر و ذكرت من باشم ي دوست دارم همه

 ست معشوقه هودهيب

 ير كنيهات منو در خودت زنج ست كه از تو بخوام با سلول هودهيب

 يهات منو در خودت حبس كن ست كه از تو بخوام با نفس هودهيب

 يمن خنك نگه دار ياون وسطا، گرم و تبدار برا ييت، جا زهيغر يها اندامواره يخوام الست كه از تو ب هودهيب

 يست كه از تو بخوام نجاتم بد هودهيب

 ك كنهيرو با تو به حد باور نزد يهودگين بيخوام ا يخواب، از خدا م يسم برايكردن بالشت خ ها قبل از صاف اما من شب

 يتو مال من باش

 فتنيشم و نظر تو بهاي ديگه از چ و زن

 ر  ِ من شهيه آغوش، ختم به خيآروم گرفتن در  يو جستن تو، برا

 
 نميخوب بب يا به آغوشم با تو خواب هايب

  ؟ يسال گرفتار ين سيس از اين حق من نيا

 
  ازمن شعر نخواه

  ك شب نخواهيهزار و  يها از من داستان

  دهان پر كن نخواه يها از من استعاره

  ده با تو از عشق گفتممن آنقدر سا

  ه با تو از اندوه گفتميرايپ يمن آنقدر ب

  من، معشوقه يهزاران شب استعار ي شاعره يكه ناگهان تو شد
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  شروين
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 دو شعر  يك داستان 

 

  صندلي
  
  

 .نسل من خيلي چيز ها را نديد ، اما چشيد 

  
 روي صندلي هاي كهنه ي مدرسه اي نشست كه

  
 .ام را مي ريخت  -nندگي هنوز سد مي ساخت ؛ برنامه ي توسعه ي  ساز

  
 حال جبهه رفتن نداشت ، - و - نسل من انقالب نكرد ، شور

  
 و لگوهايش را جمع كرد از جلوي تلويزيون كه

  
 .بابايش داشت پخش كنفرانس برلين را مي ديد و از قتل هاي زنجيره اي مي شنيد 

  
 رداد نبود ، استعاره هاي شاه سلطان حسين را نفهميد ،تير نبود ، دوم خُ 18نسل من 

 
 . و شلوار خيس ِ شب ِ قبل را چپاند توي كمد و گريه كرد 

 
 نسل من شريعتي نداشت ، خميني نداشت ، حتي حوصله ي جهاد نداشت 

 
 گراس و كراك كشيد ، رپ شنيد و خوش خنديد

 
 .نسل من هيچ وقت از هيچ چيز ، هيچ چيز نفهميد 

 
 .ي نخنديد حت
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  مرگ
  
  

 چرا تو اين ، هزار بار خوشگلي ؟ 

 ام ؟  چرا من اين، هزار بار عاشق 

 چرا هميشه عالمي ، 

 ام ،   خيال ِ صد هزار روز ِ روشن

 به باركي نگاه در 

 رود فداي تو شوم ؟  وريد ِ زير چشم ِ تو به باد مي

 ات ،  هاي كوچك  از اين خيال ِ دست

 ات  هاي كودك   مو چش

 هاي هار ِ من كه دست 

  -هزار بار شكر ِ حق  - 

 رسد   به هيچ يك نمي

 شود خالص شد  نمي 

 مگر به مرگ 

 . يا جنون 

 ولي دل ِ و دهان ِ تو ، 

 اند  ام نبود و نيست زين خيال ناخوش  كه قسمت 

 اي تو بارها ، گفته 

 از آن دهان ِ بي صدا، 

 اي خدا... از آن دلي كه 

 ام ؟  ست زندگاني چرا چنين شده

 شود خالص شد  نمي 

 مگر به مرگ 

 . يا جنون 

 كنم شبي  تمام مي

 فالكت ِ حيات را ، 

 .به تيغ ِ تيز ِ نفرت از طريق ِ عاشقي و شوربختي ام 

 تو كُشتي ام ، 

 به هر نگاه ِ بي گناه ِ خود به من 

 تو كُشتي ام ، 

 به پاكي ات 

 به حس و حال ِ سوختن

 . ر اين فداي تو شوم د
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  يه گردان كشته داديم

  

سالح مـون   صبحهر روز ... يه گردان فشنگ تموم مي كرد  صبحهر روز ... گفتم رفيق اين تفنگا خالي ن چه كنيم ؟ گفت برادر ما سالح مون ايمانه 
يـه   صـبح  هـر روز ... دان كشته داديم سيگار بده لعنتي سيگار مي خوام يه گر... گُفتم سپهر سيگار بده ... تفنگا خالي بودن  صبحهر روز ... ايمان بود 

پاشـو يـه گُـه    ... مي گفتم ديوث اين تفنگا خـالي ن   صبحهر روز ... مثال يه دستي ، يه پايي چيزي ... پيدا مي شد يه چيزايي ... گردان گم و گور بود 
فشـنگ مـي   ... مي خوام اين گردان همه شون سرحال و قبراق با تفنگ ِ پـر رژه بـرن   . ..مي شه كثافتا پاشين يه غلطي بكنيد  صبحداره ... اي بخور 

همـه ي  ... يكي يـه سـيگار بـده ايـن جـا      ... من فشنگ مي خوام ايمان داره اين گردان ... مگه دست و پاهايي رو كه مي رن هوا نمي بيني ... خوام 
شـده حـاجي ، پاشـو     صـبح   -... يكي فشـنگ بـده ايـن جـا     ... يكي يه سيگار بده ... بده يكي يه تفنگ ... گردان با تفنگ خالي موندن تو محاصره 

يه گـردان كشـته   ... سيگار بده  –. معده خالي كه نمي شه حاجي  –... سيگار بده مريم  -صبحونه تو بخور بايد بري  بنياد جانبازان ، ويلچرتو بيارم ؟ 
  . داديم
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  رسول معين
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  ستاره
  
 

 . داد  يگوش م يقين گذاشته بود و به موسيفرمان ماش يپسر سرش را رو.  ك  شده بود يهوا تار

  
  ه نكنيگر گريباز يا 

  م يما هممون مثل هم
  م يصبح ها كه از خواب پا ش 
   ...م يزن ينقاب به صورت م 
  
  . شده بود، و صورتكي كه بر صورت داشتاد اين كه چگونه آفريده يانداخت، به  ياد خودش مين ترانه او را به يا
  .كرد ياي را جارو ممغازه يجلو بن شش ساله يتقر يانداخت، دخترك ينگاه.  رون آورديا بيها او را از رو  خش برگ خش يصدا 

  .زد يش موج ما ت در چهرهيش را پوشانده بود و معصوميها اش گوش يا قهوه يپوشيده بود، موها يديو شلوارك سف يشرت صورت يدخترك ت
  :زمزمه كرد. نه نگاه كرد، گوشواره اش در آن جنگ نور و تاريكي برقي زديبه آ. دار شد كه اسمي نداشتيدر درونش ب يا دن دخترك حس كهنهيبا د
  ...تونستم  د من هم بايد ميياومدم يا شا يا مين دنيد به ايد نبايكنم شا يها فكر م وقت يبعض... دونم  ينم "

  .ه زده بوديوار تكيانداخته بود و حاال به د  يا دخترك جارو را به گوشه. نه كنديز آنگاهش را ا
  .د ياش را درهم كش زد اما زود از درد چهره يدخترك لبخند. اده شد رفت طرف دختركين پيپسر از ماش

  شده ؟  ي، چيسالم خانوم   -
  .تيغش رفته تو دستم  - 
 .بده من نگاه كنم ...  يآخ   -

ع آن را يك حركت سريپسر با . ي جارو، به دستش فرو رفته بود از دسته يخار. شد يد دستش را به پسر نشان دهد اما باالخره راضيترس يدخترك م
 .ديرون كشيب

  آخ    -     
  .شه، صبر كن  يحاال بهتر م    -
  .ممنون  بهتر شد    -
 .ا بودير ياش ب دخترك هم مانند چهره يصدا

  .نجا يا ايب؟ ييدختر كجا...  يه - 
  .بد اخالقه  يلين عمومه خيد، ايوحشتزده گفت، آقا شما بر. ديرنگ از صورت دخترك پر

  .زنم  يك ساعته دارم صدات مي؟  يمگه كر:  ت گرفت و گفت يرون آمد و دست دخترك را با عصبانيب يفروش وهيآلود از م اخم يمرد
-   ...  
  ...  ها  يبر نگرد يداره، تا پولت رو نگرفت ي، مهمونيرو خونه خانم صبرار، بيدر ن يبم بازيننه من غر  خوب، يليخ    -
  ...دستم ... ولي    -

 :مرد نگذاشت حرف دخترك تمام شود با غضب گفت 

 . گه ياال دي... دوباره نري سراغ بازيگوشي ... يادت باشه آبروداري كني    -

 . زد  ياد دور نشده بود كه برگشت و لبخنديو به راه افتاد، هنوز ز دخترك چادر گلدارش را برداشت. د يبگو يزيخواست چ يپسر م

  ه؟ ياسمت چ يراست: ديپسر پرس
  ستاره اقا   - 
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  آسمون ؟  ي ابون به دست ستارهيب يخارا:  پسر زمزمه كرد 
  .دخترك تكان داد و دختر هم در جواب دست تكان داد و دور شد يدستش را برا

او  يزندگ. داشته باشد  توانست بچه يچون ستاره را داشت اما نم يداشتن دختر يشه آرزويهم. رفت يرون نميباز ذهن پسر  يا فكر ستاره لحظه
به . آزرد حتي فكر كردن به نداشتن يك ستاره روحش را مي. توانست از اين شاخه به آن شاخه بپرد او فقط مي.  و تنهايي ييمختوم بود به تنها
  .و به طرف ماشين به راه افتادهايش را پاك كرد  خودش آمد اشك

كنارش  يدخترك هم گاه. كرد  ينشست و او را نگاه م يها گوشه خيابان م دن دخترك، ساعتيد يرفتند و هر روز  پسر برا يآمدند و م يروزها م
  .زدند ينشست و با هم حرف م يم

ديگر تقريبن آن دو نفر به هم . ها كار كند ي همسايه كرد در خانه يمجبورش م. اش بود يا رفته بود و آن مرد ناپدريها قبل از دنمادر ستاره سال
پسر ديگر به . كشيد تمام انتظارش را مي توانست به ديدن ستاره برود گويي چيزي كم داشت و كاري نيمه عادت كرده بودند روزهايي كه پسر نمي

  .كرد كه وجودش، يك اشتباه بزرگ است كرد و ديگر فكر نمي نميديگر خودش را در بسترهاي گوناگون جستجو . رفتنمي هاي شبانه مهماني
 يليتو خ:  پر از شرم گفت  ييدخترك سرش را بلند كرد و با صدا  . دست دخترك در دست پسر بود. شد يتر م قين آن دو روز به روز عميي ب رابطه 

  ؟ يش يمن م يبابا... شد  كاش مي... كاش ... يمهربون
ن پسر را يو ا  به هم وابسته شده بودند ياديز. ديترس ين ميپسر از هم.  باريد ت از نگاه دخترك مييشرم و معصوم.  وخته شده بودهاشان به هم د نگاه
... نرو ... شد ؟  يچ:  د يدخترك پرس.  به سرعت از كنارش بلند شد. نديش را ببيها خواست ستاره اشك ينم. سرش را برگرداند.  ترساند يم يليخ
  نرو  ... تو رو خدا ... صبر كن   كردم، يشوخ  زنم، ين حرف رو نميگه ايد...  ستايوا

  .ن شد و با سرعت از آنجا دور شد يسوار ماش. توانست تحمل كند يپسر نم  .گرفت يش اوج ميالتماس با صدا
  
توانست باباي كسي باشد  كه گي بود، چطور مياما او   دا كرده بود،يشتر نداشت حس خاص پدري به دخترك پيست و چند سال بينكه هنوز بيبا ا
  .شد  يشتر از او دور ميب يد قبل از وابستگيبا. اي را بزرگ كند بچه
  
...  
  

آور بود اما  ش عذابياز ستاره برا يگذشت، دور يدارش با ستاره و آن روز مين ديهاي زيادي از آخر ماه. برگشته بود يوه فروشيپسر دوباره به آن م
  .نداشت  يگر ترسيد. م خود را گرفته بوديتصم. شه بمانديهم يبود تا برا حاال برگشته
  . نجا رفتند يوقته از ا  يليخ  رفتند،:  زد و گفت  يسراغ ستاره را گرفت مرد تلخند يوقت.  اش نبود يفروشنده هم ناپدر.  نبود يوه فروشيدخترك در م

  كجا رفتند ؟   - 
   .اما ديگه خبري ازشون نرسيده  گفت اون طرف آب،كار هست، پول هست،  يمردك م. رفتند  يمرز ياز شهرها يكيبه   - 

  
ك ستاره، همان دستبند يبا  يدستبند  زان بود،يآو يوار افتاد، دستبندينگاهش به د. ده بودير رسيد. توانست باور كند ينم. پسر خشكش زده بود

  .خودش بود  ي ستاره
  ه؟ درست... مال ستاره است ... اون   - 

  آره    - 
  . دم  يبهت م يش، هر چه قدر بگيفروش يم  - 
  !!!  ؟  يتو باباش  - 
  ؟  يچ  - 
  !  يگرد يدونستم برم ين مين بابام و بهش بگينو بدين دستبند رو داد و گفت ايرفت ا ينجا مياز ا يوفت  - 
  

  . من باباشم ... آره :  آلوده گفت  پسربغض
  ن پخش روشن بود ؛ يماش يده بود، توش را پوشانيها از اشك چشم يا پرده
  
   ...  .و دست من كوتاه  يبزرگ يتو آرزو 
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  .ش گريه كرد   ن چسباند و دستبند توي مشتيپسر سرش را به فرمان ماش
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  حميد پرنيان
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  هايكو

  

  ست خانه آراسته

  ها پر از نورند كتاب

  آيد ات مي دست

+++  

  ات روي ادب

  كشد حزن چارقدي مي

  طرح گلبادبا 

+++  

  ام فقر دستان

  به شمارش سيالب

  خو گرفته است

+++  

  نيست همه را گشت

  تنها از تو يك نام هست

  ها ردي بر آب

+++  

  هايكو كه شعر نيست

  قسمتي از تن توست

  به هنگام ظهر



21  

 

+++  

  باران بر دريا

  ما در ساحل نشستيم

  روي تخته سنگ

+++  

  كيرت كه راست شد

  باد و درخت و علف

  ي شدبا ما يك

+++  
  

  قايق را باز كرد
 گفتم دريا زمين شد

  خنديدپارو زد 
  
+++  
  
  آيد باران مي

  من روي خودم بايد
  كنم كاربيشتر 

  
+++  
  

  سينه ات چرا
  شود مثل دشت مي پهن

  وقت خوابيدن
  
+++  
  

  سايه سايه درد
  آيم روي تو كش مي
  رقصد مي پرده

  
+++  
  
  گويد آبجي مي
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  ات قشنگ افتاده عكس
  من/ باد/ دريا/ سنگ

  
+++  
  

  غم چينه بسته
  رقصي ها مي بر كوهتو 

  ...خار ... خارها ... خارها 
  
+++  
  

  گردن تو را
  است ليسيدهخداوند 

  ترش است و خلوت
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  سپهر
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 خواهمت هايي كه نمي لحظه

  

 كنم هايم را با قاشق به حلقومم فرو مي تمام تنهايي

 شوند ند اما نميكه تمام شو

 تو چكار كني؟ هه

 مگر كاري مانده كه بشود بكني و نكرده باشي

 داني داني، نمي داني، نمي دانم، نمي اصال بودنم در اين روزها از حضور تو بوده،  مي

 روي صحبتم با تو نيست كه اينبار

 خواهم حرف بزنم زنم، فقط مي دانم با كي دارم حرف مي نمي

 آيد ولي تنهايي اين روزها ي بدم نميمن اتفاقن از تنهاي

 هاي فضايي چال گذارد هيچ،  مانند سياه اي تنهايم نمي لحظه

 خواهمت هاست كه نمي كشدم،  در اين لحظه در خود فرو مي

 تو را هم به درونش بكشم؟

 خواهم الاقل مثل انسان عاشق باشم نه، مي

 امشب

 

 .از گل فروش، يك شاخه براي خودم خريدم، سرخ 

 وباره صدايش كردم د

 . فو يكي هم براي تو، بدون تعار

   

  نكن 

  
 .آبي خيلي تيره كه دوست ندارم اينجا سرد شده، 

 .ام      از در و ديوار      از ماشين شدنت اگر بشوي از ماشين خسته

  
 ديگر دير شده من نطفه نماندم جنسيتم هم معلوم شده حاال



25  

 

 .ميرم نمي مانم، تا به دنيا نيايم هم زنده مي

 تقصير ِ كي بود ؟    تقصير ِ كسي بود ؟

 ميرم گذاري به دنيا بيايم       نترس اگر حقيقي نباشم زود مي نمي

 . نكن     بگذار دلم تو را بخواهد     پيدا شو

  

  روز هر

 

 رساند آفتاب پسران را به هم مي

 كند  شان مي مهتاب عاشق

 آيد ميمن چه كنم كه خورشيد تو همراه ماه من 

  

 اينچنين 

  
 هايم در فرو ريختن

 در ابن رخوت بستانكار

 ديگر نامت ترك ها را بند نزد

  دهانم اما شيرين است 

 عشق

 

 خندي اين كه چگونه مي

 كاود چگونه نگاهت كنج مي

 گيرد چگونه چشمانت نم مي

 كني ات  تن مي چگونه از خواب خسته

 …آيي روي مي چگونه مي

 خواهم مي كند  خواب ام مي تشنه

 خواهم كند آب مي بي خوابم مي

  

 هنوز

 
 .ي خودم همه چيزش يي     زيبا      كوچك     سليقهآپارتمان تنها

 تو پيدا شدي     با آن همه زيبايي     يادت مانده ؟

   …من فقط دوستت داشتم      كليد دار شدي       ولي عاشق شعر نو بودي 

 دير فهميدم ها    آپارتمان كوچك من     سال

 اين تقصير ِ مشترك را چه كنيم ؟

 بري و من عذاب وجدانش را   اين اشتباه را كه تو هنوز لذتش را مي

 رسي ؟ هايم به همه چيز مي گويي كه تو با اين همه كاستي كنم وقتي مي چرا باورت نمي

 …برسي     من هم رستگارم  

  
 "نه ي ماخا"حاال      خانه ي بزرگ تو         يا همان 



26  

 

  
 هايي به ياد خواهند آورد ؟ اگر نمانم       از باال تا پايين       چه فرقي دارد        اين همه اطاق        مرا با چه واژه

 …اشك و  سردرگمي         …ام        مرا كه  مرا كه هميشه كم گذاشته

  
 باور كن

ز گمان هنو هايت روزهايت را بي هايم خيره به عاشق بودن عكس قاب :اين اعتراف هميشگي حق من است تنها سالح من است
 !سوزانند مرد من مي 

 تو سزاوار ستايشي

  

 روزها

 
خوابي وقتي  كجا در من مي .شوند روزها هيچ مرهم نمي …كني كه اينها را بنويسم خوري عزيزم     چرا بيدارم مي چقدر تكان مي

  .خوابم
 

 آغشته

 

 اي   گونه شه گونهتر كه همي چه از تو كامل

 اند شان را پيشاپيش ساخته هاي آنها اما قفس

 هايي كه نامي ندارند به دنيا نيامده اند تو  آن رنگ

 بيني ؟ به همين بيگناهي، مي

  بگذار هر روز در تو حمام بگيرم 
  .گمان كاشف منم       مجرم من    عاشق اگر نه ات كه باشم بي آغشته

 

   … و

 

  .ي جاري  پايان گرفت و خودي نديدم قطره قطره آينه … هايم خود با اشك سپس از تو روبروي
 هيچ گاه

 

  آشيانه

 

 …ايم  راهي آشيانهگيرمت  ام به دندان مي هاي نداشته مانند ِ بچه

  .اگر تير خوردم نگو شام من نبودي
 

 مديون 

 
 ي قرمزم در من جاريست شيفته

 اش با غلظتي كشنده جوشاني مي

 اند ام نشسته هر به پنجرههمه زنبورهاي ش

 
 قاتل ِ پروانه هاي باد كرده و پرپر ِ  پايين پنجره منم ؟ 
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 اند جاودانه مرهمباري كه  ها را مي اينچنين است كه بر اين مديون آبي

  …آبي ست شعور تو         ناجي ست 
 
  

 كوچ

 
 :اشك بودم و شوخي

 !چند كوچه و كوچ ِ كوچك

 كر بودي و عاقل

 …هق كر بودي و هق
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  سلطان
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  از مردمان حاشيه
  

  روزي دلم گرفته بود يك شعري گفتم و بيشتر، يك... است در كوير   باران كه عروسك براي آن

  گفتم 

  وقتي كه باد نيست

  ها را ترين پيغام چرا عاشقانه

  به قاصدك بسپارم ؟

  

  تا يه روز يه قاصدك اومد سراغم... لجم  ها نسپردم از هيچ پيغامي به قاصدك... 

  

  رسيده پاي ديوار شهر   گفت، چه نشستي سهراب

  

  گردآفريدم من ؟ يا رستم ؟: گفتم 

  ام من تهمينه... اگر بخوام انتخاب كنم ... اهل جنگ نيستم من ... نه 
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  سپنتا
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 ...آواز يك قُمري خيس

  با او حرف بزن الهام گرفته شده از ترانه فيلمِ

  

  :گويند هاي چوبي مي آدمك

  كرد خيلي گريه مي

  او كه رفت، 

  او كه از كنار او رفت،

  نشست  اش مي ها در مهتابي شب

  آرام و بي صدا

  كشيد، ها آه مي زير پلك ستاره

  . كرد گريه مي

  

  :گويند هاي چوبي مي آدمك

  .خورد مشروب هم، زياد مي

   ترين دوست، وقتي كه او، آن يگانه

  از كنار او رفت

  بر سكوي سنگي انتهاي باغ، 

  نشست ها مي كنار جوي

  كشيد ها آه مي ي اقاقي زير سايه

  خورد و  مشروب مي

  .كرد گريه مي

  

  :گويند هاي چوبي مي آدمك

  .شد زياد خيره مي

  وقتي كه او رفت، 

  وقتي كه او، آن تنهاترين دوست، 
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  از كنار او رفت،

  ي صبح،  هاي تازه روي چمن

  ا شكل سپيد ابرها، ب

  نشست شد و غمگين مي مبهوت مي

  كشيد ها آه مي زير باران

  شد خورد و خيره مي مشروب مي

  . كرد و گريه مي

  

  هاي چوبي اما آدمك

  اكنون 

  حكايت ديگري دارند

  هاي دور گويند، كه از سرزمين ها مي آن

  نشان از همان ناكجاهاي غريب و بي

  ها ست كه شب اي آمده قمري

  همان سكوي سنگي انتهاي باغبر 

  ها در كنار جوي

  ريا،  آرام و بي

  :خواند نشيند و آواز مي مي

  كوكو رو كوكو

  كوكو رو كوكو

  

  گويند، اين قمري هاي چوبي مي آدمك

  روح همان عاشق تنهاست كه يك روز

  .ترين دوست، از كنار او رفت آن يگانه

  

  گويند، اين قمري هاي چوبي مي آدمك

  ي بينواست  بهروح همان غري

  كشيد خواند و آه مي كه آواز مي



33  

 

  شد كرد و خيره مي گريه مي

  

  هاي چوبي  آدمك

  گويند،  ديگر چيزي نمي

  اما من 

  از انتهاي باغ

  ها از همان سكوي سنگي كنار جوي

  ها هاي خيس باران ها و چمن از زير همان اقاقي

  شنوم  اي را مي هنوز آهنگ قمري

  ريا كه تنها و بي

  :كند خواند و گريه مي يآواز م

  كوكو رو كوكو

 ...كوكو رو كوكو

  
  

 دكمه ها

  

  شوند هاي پيراهنت چه بازيگوشانه رد مي دكمه

  از زير انگشتان دستم

  

  وقتي كه انگشتان دستم

  از شكاف الي پيراهنت

  هاي پيراهنت  شوند، دكمه با پوست تنت هم جاذبه مي

  شوند  چه بازيگوشانه رد مي

  دستماز زير انگشتان 

  چه بازيگوشانه
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  لغزند مي

  بين انگشتان مستم 

  

  هاي پيراهنت دكمه

  هاي پيراهنم دكمه
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  افشين
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  چند شعر 

  

 با بال رنگ گرفته از حس و كلمه آمد

 چشم براق از درخشاني درك

... 

 مي گفت

 از انتهاي سينه 

 سرود سرو سبز است و

 ي ته دريا از ترانه

 گوش ماهي و صدف 

 شنوا

... 

 مه آمدكل

 كلمه با سبد آمد

 با سيب لمس و

 سبزي سرور

... 

 با كالم آمد

 

 ...او هم حتي ديگر او هم

 آري
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 ...باور كن

 "نيست"بودن با طعم 

 "ايست"رفتن با شكل 

... 

 ...آري

 كني؟ باور نمي

 .پوسد دفتر كهنه مي

 و ما 

 ما

   تكه تكه

 ...شود و من تو مي

 كني باور نمي

 بارد كه هيچ مي

 ...سقف بي رنگاز اين 

  

 ام است كه به خاطر كودكي لرزم كمي مي

 هنوز

 ايستم تر نمي كمي محكم 

... 

 همه بر لب فرياد دارند 

 ها با رنگ تند سرخي چشم

 لرزم كمي مي

 هايم است به خاطر چشم

 ...كه زود بارور شوري باران مي شوند
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 با منند 

 ...يا نه

 شنوم صدا را من مي

 لرزد قلبم مي

 درست است

 ام است ه خاطر كودكيب

 كه هنوز قطره قطره 

 ...كند سوسو مي

... 

 آيد نا خوانده مي

 ي ساكت و مثل سنگ در شيشه

 ...ي قديمي باد در فرفره

... 

 قوي باش

 اشك: نويسد تالطم خراشي است كه با قلم بر چشمت مي

 درد: مي كشد

 تا تو پيچك نشوي 

 ...كه در انتظار يك ديوار خم بماني

... 

 آيد انده مينا خو

 در فصل خاموشي آمادگي

 و يا استواري

... 

 قوي باش
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 شكست استخوان

 پايان بازي بادبادكت نيست

 يا پايان دويدن تو 

 اي  در كاه و گل كوچه

 كه در انتظار سيالب نيست

... 

 قوي باش

 .آيد ناخوانده مي       

  )مي ترسد) الف( كه از دكتر ) ز ( براي      ( 
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 رامتين
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  باران و پاييز

  
 براي سدريك

  

  
  در تمام سفرهايم حاضر هستي

  تمام قد
  با موهايي آشفته و 

  هايي سرخ و خسته، چشم
  شوم، هايي كه رد مي يي كنار خيابان ايستاده

  يي مچاله در دست آهن روزنامه هاي راه در ايستگاه
  منتظري،
  د شده استات سر ها قهوه شاپ ها توي كافي در فرودگاه
  منتظري،
  هاي شهرهاي جديد در خيابان

  شوم، هايي هستي كه سوار مي ي تمام تاكسي راننده
  زني، هميشه خجالتي لبخند مي

  كني كه انگار هميشه يك جوري رفتار مي
  ناشناس هستيم

  كشي موهايت را دست مي
  ريزند ر بهم ميبيشت
  شوند در هر لحظه تر مي هايت سرخ چشم

  تر و خسته
  

  كنم ا فريدون فرخزاد سفر ميمن ب
  هايم شان در چشم و فروغ، كه خطوط

  در هر لحظه
  رقصند، مي

  صدا تو آرام و بي
  با لبخندي ابدي بر لب

  كشي انتظارم را مي
  ؟...كي وارد خواهم شد

  
  شوم از هواپيماها پياده مي
  شوم از قطارها پياده مي

  شوم ها پياده مي از ماشين
  تو

  همه جا حاضر هستي
  جا هستيهمه 
  و انگار
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  واقعن هيچ چيزي
  واقعن هيچ چيزي

  عوض نشده
  .باشد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



43  

 

  
  
 

 

  ها آواز باران
  

  براي مجتب

  
  ها را بستي پنجره
  ها را كشيدي پرده
  روي من ايستادي روبه
  تر از آفتاب بود هايت كشيده دست

  كه سرانجام پشت ديوارها آرام گرفته بود،
  يستاده بوديتنها ا

  همانند توفان بودي
  اش توان و نفس و آرامش را از كه قدرت

  .برد درخت و خانه و زندگي مي
  نفس هايت

  هايي بود كه نويس حرف دست
  كردي بر زبان بياوري هميشه فراموش مي

  ايستادي، روي من مي وقت روبه
  انداختي سرت را پايين مي

  ات را لمس كنند هايم صورت گذاشتي انگشت مي
  هايم ميان بازوهايت حلقه بزنند گذاشتي دست مي
  گذاشتي توفان باشم و دريا و خورشيد مي

  ي هاي گذشته و تمام لحظه
  تو را بي

  كنار بزنم با يك حركت درست،
  شوي، يي كه از آن من مي درست در همان لحظه

  ماني از آن من مي
  تنها

  همانند يك كوه
  كه تصويرهاي زير پا و آسمان و ابرها و 

  ها و توفان را تمام پرنده
  .كند هايش تحمل مي با نفس
  ماندي باقي مي

  ات را تحسين كنم تا ايستادگي
  ها، تنها كلمات و ناآرامي و ديگران  وقتي سيالب

  نيستند
  شوند، كه بر وجود آدمي آوار مي

  وقتي زندگي
  ها نيست تنها گذشته و آرزوها و خيال
  .يي از اتاق كه آوازش بخواني در گوشه
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  آيم ات مي تنها به سراغ
  هيچ چيزي ديگر تنها و بي

  هايم را قدم به قدم لباس
  افكنم به كناري مي

  هيچ چيزي اضافه و بي
  افتم روي تو به زانو مي روبه

  كنم سر خم مي
  هيچ چيزي ديگر تا تنها و بي

  ها و پاهايم ها و عضله در ميان دست
  ...فرود آيي

  
  

  روح و آواز و ساز
  
  

  زنم و  هم مي ام را خون
  كشم ليوان آب را يك جرعه سر مي

  با يك قرص صورتي رنگ
  براي ساعتي كه موبايل مشخص كرده است

  هايت قرص: اش در زنگ آرام
  هايت قرص
  ...هايت را بخور قرص

  ريزد كشم موهايم بهم مي دست مي
  كنم صداي موسيقي را بلندتر مي

  پيچانم صداي قلبم را مي
  مكن صداي تو را نگاه مي

  توي آينه كه كنارم نيستي
  ام هايت سپيد دور گردن كنم دست نگاه مي
  زنند حلقه مي
  كشي كنم آرام دست مي نگاه مي

  هايم ميان سينه
  كنم نيستي نگاه مي

  كنم هايت مزه مي قرص صورتي را توي نفس
  كنم مزه مي هايت مزه بين لب

  خندم ات مي توي نگاه
  كنم صداي موسيقي را بلندتر مي

  پيچانم هايم را مي دستلرزش 
  زنم با دستم نگاه تو را كنار مي

  افتم راه مي
  توي اتاق

  از اين طرف
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  به آن طرف
  ...از اين
  كني ام مي تعقيب

  افتي و سرت پشت سرم راه مي
  پايين

  گويي هيچي نمي
  شوي ام مي سايه

  كنم ام نگاه مي به موبايل
  كنم فهمم نگاه مي به ساعت كه نمي

  كنم كه ذها و كارهاي مانده نگاه ميها و كاغ دي به سي
  فهمم نمي
  فهمم نمي

  خورم  قرص مي
  خورم آب مي

  رقصي با من مي
  ي اتاق توي ميانه

  با موسيقي تند كه صدايش
  صدايش

  كنم بلندت مي
  چرخيم توي هوا مي
  هايم كشي بين دست دست مي

  بين صورتم
  هايم بين شانه

  خندي مي
  چرخي مي

  ريزد موهايت بهم مي
  ...موهايم
  زنم توي ليوان ام را هم مي خون

  ...كشم كه يك جرعه سر مي
  

  01-05-2009: نويس اول دست

  مشهد –ي صبح  هفت و بيست و هشت دقيقه
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  فاني
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 قبل

  

بي تلنبـار  يـا  كني تا بهش برسي ولي تنها چيزي كه مي به سختي جان مي. عذاب آورترين كار دنياست. كني گردي و پيدايش نمي مي
جاست كه اين كورسـوي اميـد بـا اينكـه شـايد بـه        ولي عجيب اين. ست كنار كورسوي اميدي كه در دل داري شدن انبوهي نااميدي

 .دارد تاباند ولي اميد را در تو زنده نگه مي اي كوچك نور را به قلبت مي اندازه نقطه

يـك  . ام كنم به بهترين دوستانم خيره شده كنم حس مي نگاه كه مي .كنم شان نمي ديگر احساس. اند هايم جزيي از پاهايم شده كفش
هـاي ريـز و    هـايم از بـس بـرگ    دسـت . ست تناقض عجيبي. رنگ سفيدشان را به كلي محو كرده است جفت كفش ورزشي كه گل

هـايم   جـع بـه دسـت   ولي به راستي كه چنين احساس خوشـايندي را . اند اند كاملن سبز رنگ شده هاي جنگلي را پس زده درشت بوته
بدون اينكه راهـم بـه جـايي    . چرخم چرخم و مي روزهاست كه توي اين جنگل هاي انبوه مي. شوم كنم دارم ديوانه مي فكر مي. ندارم

جز من  .ولي اينجا. از ترس موجوداتي كه شايد بيايند و مرا در غربتي دهشتناك بدرند. خوابم ها مي ها را روي درخت شب.  ختم شود
تنهـا  . اي حتي صداي پرنـده . دار و درختان سر به فلك كشيده و سبز رنگ و رطوبتي خفقان آور هيچ چيز نيست موذي بال و حشرات

 .هاست به هم صدا صداي سايش شاخه

گـاه  ست كـه هيچ  حسي. دانم كه بايد اينجا باشم ولي مي. چگونه اينجايم. كنم دانم اينجا چه مي نمي. دانم چرا اما نمي. پيمايم راه مي
و در تمـام ايـن   . دانم چـه چيـزي را   اما نمي. دانم كه بايد چيزي را بيابم مي! دانم چرا  اما نمي. دانم كه بايد اينجا باشم مي. ام  نداشته
 .ست كه پاهايم را به حركت واداشته است هاي خيس و پر رطوبت و دردناك همان نقطه نوراني ساعت

آيد كه مال خـودم   يادم نمي. اش قرمز رنگ است و روي عدد دوازده ايستاده است صفحه. مكن ساعت بدون بند توي جيبم را نگاه مي
 .است يا كس ديگري

 .به سوي افقي كه همه اش سبز رنگ است. به سوي مقصدي نامعلوم. روند ام راه مي پاهايم انگار بدون ارده
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  سينا
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Mini Fictions 

  
 رقيب

   
 

 من آره ولي تو يكي اصلن

 اممن بي خيال همه آدمه

 .خيالت راحت

*** 

 من چشم بند دارم،

 .تاريك و روشن فرقي نمي كنه

 قدم بر نمي دارم،

 .نزديك و دور فرقي نمي كنه

 وزنه نمي زنم،

 .كاه و كوه فرقي نمي كنه

 گذشته رو جا گذاشتم،

 .جمع و پخش فرقي نمي كنه

*** 

 رقيب هم باشي براي من رفيقي

  .من رقيب ندارم
  

 تولد

  
 

 حبابم

 بِ كوچيكيه حبا

 شم هر بار بزرگ مي

 پتّي مي تركم

 خوره و آب هم از آب تكون نمي

 ... 

 
 حبابم

  
  

 تلفن

  
 

 چند سال پيش بود؟

 .تو كه يادت نيست

 .سكوت يه مزاحم ناشناس ياد هيشكي نمي مونه

 .من كه يادم نيست

 .شد جوابش داد تمام حجم حافظه رو پر كرده صدايي كه نمي
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  هاي آشنا سم و تلفن هاي قديمي سر كوچهبپر ها بايد از سكه

  
 موقعيت

  
 
 اس ام يا خودم گرمش مي كنم؛.ام.وقتي گرمِ اس* 

 وقتي از خستگي ناي تكون خوردن ندارم؛* 

 وقتي اونقدر حساسم كه به تماسي از جا مي پرم؛* 

 ...وقتي مي دوني ارزشش رو ندارم * 

 
  خودت خنده ات نمي گيره با من ور بري؟

  
 

د آزادترد 

  
 

  .تنهايي من حصار نداره
  

 عربي

  
 

 ما عربيم

 پدر، استاد مسلّم عربي

 ما عربي صحبت مي كنيم

 پدر، آگاه از معني هر ضمير

 ما در مورد همراه زندگي هم حرف زديم

 
  !لطفاً ضميرها رو ناديده نگيريد! پدر
 

  
 فتيش

  
 

 صاف صاف نمي خوام

 ترجيح مي دم زبر و خشن باشه

 ارونشبايِ ب

  كف خيابون
  

 سكوت

  
 

 چيزي نمي گي

 انگار كه تو كوچه بازار



51  

 

 رد نگاهم رو نديده باشي

  مامان
  نور،
  
 از لذت پسيو بودن هيچ نمي دونه 

  آي دلم مي سوزه براش
  

 عبث

  
 پخ كنم بترسي ؟ - 

 چي ؟: 

 پخ كنم مي ترسي ؟ - 

 !پخ كنن مي ترسيم : 

 .بيا پخ مي كنن نترسيم - 

  خ مي كنن كه بترسيم ديگهپ! چه كاريه ؟: 
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  ناجور
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  هاي تسالي گرد گل

  

  گويم؟ خيالتان رسيده من از جايگاه هادس سخن مي

  .گاه پدر خدايان و آدميان هم فراتر است جايگاه من از اولمپ، از تخت

  .گويم ، با شما سخن ميهاي مگنوليا خوش است من از روي زمين، با فشار پاهاي نيرومندم بر خاك، با نفسي كه از بوي گل

  ...به ياد بياوريد

انگيـزش بـا معشـوقم تمـرين نبـرد       شـگفت   هـاي  ي گـل  آورم روزهاي خوش فتيا را كه بر خاك سرسبزش و در ميانـه  به ياد مي

از پاي رقص بوديم كـه مسـت ِهـم، دسـت      نمود و ما انگار دو هم هايمان به آهنگي مي ها در هماهنگي دست برخورد نيزه. كرديم مي

  .شديم از يكديگر تر مي خواست و ما مست پاهايمان بر زمين، به هوا برمي  هاي تسالي، از كوبش كشيديم و گـَرد گل هم نمي

گويي اين يادگارهـاي خـدايان   . كرديم اي را دنبال مي پريديم و آهو بچه هاي آسماني نژادمان، كه يادگار تتيس بودند، مي بر اسب

  .رفتند و آهنگين يورتمه ميهم، به نيروي ما، همزمان 

  .كرديم هايمان را پر خون مي چشانديم و رگ از كباب آهو به هم مي

هـاي زعفرانـي خورشـيد را بـر      واپسـين تـابش  . گشتيم در آغاز شامگاه خرامان خرامان، بي هيچ نشاني از خستگي، به خانه بازمي

شـد كـه در    هايمـان نـوايي مـي    قهقه. شد دل نشين اي مي و قهقه كشيد لذت از درونمان زبانه مي. كرديم پوست هم با لذت نگاه مي

كـرد   رفت و سرمستشان مـي  ها مي  ي مورميدون پيچيد، از اين كوه به آن كوه سرگردان و به ميانه هاي فتيا مي ها و كوه ي دشت ميانه

  . از لذت ناب زندگي

  .زني ربوده شد و جنگي آغاز. گير زمينيان شد ند كه دامنآورم آن دم را كه در اولمپ خدايان آشوبي به پا كرد و به ياد مي 

سرنوشـتي آن  . دادمـان  كرديم كه به سوي سرنوشت هل مي ي دريا نگاه مي معشوقم و من، دست در دست هم به شكستن سينه

  .هاي يونان سوي آب

نه سـال بـه اميـد    . هاي مگنوليا ور از گلنه سال جنگيديم، دور از خانه، د. چادرهايمان پشت به آب داشتند و رو به ديوارهاي تروآ

  .كردنمان شنيديم كه تماشا مي هاي خدايان را از آن باال مي هاي تسالي جنگيديم و قهقه بازگشت به دشت

كـرديم و گـه گـاه كـه شمشـيري بـه        گرد ميدان نبرد را از تن هم پـاك مـي  . تابش زعفراني خورشيد اما هنوز مانده بود برايمان

سـاز   هايمان را به گوش اولمپيان فتنـه  يافتيم و آواي خنده ي دريا مي هاي هم را در كناره د مجال لذت بردن از تنخور شمشيري نمي

  !ما هنوز هم را داريم! ببينيد: رسانديم كه مي

، چـه آدم چـه   ربودند و از زنـان  هاي هم را مي از مردان كه كور نفرت زن. ها آورم چونان رگباري از اتفاق و سال دهم را به ياد مي

  .دادند خدا، كه فتنه و آشوب را نيرو مي
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  .و آشيل را كه از جنگ كنار كشيد

آورم كـه قلـبم را بـه درد     كشان را به ياد مـي  به خاك افتادن آن همه گردن. و آن دم را كه مردان هكتور سپاه آخايي را قهر دادند

  .آورد

از زخـم خـوردن   . ها بود، به خانه نگاهش به آن سوي آب. نشسته بود ي دريا بر تخته سنگي آشيل دور از هياهوي جنگ در كناره

  .كرد به خانه نگاه مي. گفت چيزي نمي. از زبون شدن يونانيان. هاي پسران پريام آژاكس برايش گفتم، از دالوري

خـورد   داشـت سـر مـي    ي من ديد كـه  برق خورشيد را روي گونه. شد رفت، انگار كه در فتيا فرو مي خورشيد داشت به دل دريا مي

گفت كه سپاهش را بردارم و تا پس نشاندن مـردان  . هايم نگاه كرد به چشم. انگار كه خورشيد را. نزديك آمد و اشكم را مكيد. پايين

  .و گفت كه به گشودن تروآ انديشه نكن كه بر جان تو بيمناكم. هاي خودي سپاه آخايي را ياري دهم هكتور از كشتي

هـايم   بـر لـب  . هاي دست ساخت ِ خدايان پوشاندش جامه داد و با رزم ام را بوسه  تن برهنه. د كه فرمانبر من شوندسپاه را فرمان دا

  .ي مرا پوشاند پوشاند، چهره اش را مي مردانه  بوسه زد و با خودي كه همواره پيشاني

آمـد   ياد دارم كه هياهويي پر لـرزه از سپاهشـان مـي   من آن دم را به . اند ها سرودها ساخته هايم در برابر تروآيي شاعران از دالوري

  !آيد آشيل به ميدان مي: كه

دادم  خود را بوسـه مـي   ي كاله كناره. انگار كه در پوست او بودم! يكي دانسته شدن با معشوقم. داد داغي لذتي ژرف تنم را نيرو مي

  .كوبيدم تا تندتر مرا به ديوارهاي تروآ برسانند مي پاهايم را بر شكم تكاوران تتيس. كه اين همه به دهان آشيل نزديك بوده

من به يك لبخنـد  . آوردم ها به خنده مي گزاف گويي نادان! اند اند كه خدايان اندرز آشيل به بازگشت را از ياد من برده به شما گفته

مـن حتـا اشـك    . ر ميـان يونانيـان  كه شيريني اين پيروزي را سـپاه او بچشـد د  . هاي تروآ كردم پس از گشودن دروازه آشيل فكر مي

  .ي ابرها بر خاك ميدان باريد اما از كشتن پسرش هراسناك نشدم خونين زئوس را ديدم كه از ميانه

  آورد؟ اما امروز چه كسي فوبوس را به ياد مي. آورم ها جدايم كند به ياد مي ام كوبيد تا از ديوار دست پرتوان فوبوس را كه بر سينه

هـا   ي كودكي نخستين زخم را بخورم؟ مورميدون كرد كه من از ضربه چه كسي  باور مي. را از جنبيدن باز داشتآن گاه اين خدا م

هايشان را فرمان داده بود كه نجنبند؟ فوبوس چون بختك بـه تـنم    زئوس تن. آمد كردند به هكتور كه نزديك مي هاج و واج نگاه مي

  .اش را در تن پاكم فرو برد زديك آمد و نيزهگذاشت حركت كنم تا هكتور ن افتاده بود و نمي

هـاي تسـالي كـه     در ياد من آشيل ايستاده بود در ميان گـرد گـل  . انديشيدم و نه به پسر پريام من اما نه به خدايان ِ خشمگين مي

  .روانم از تن جدا شد

آشيل در بسـتر خفتـه بـود و خـوابي     . دمجنگي كه بر سر پيكرم بر پا بود را نگاه نكر. پر كشيدم سوي آشيل. به هادس نرفتم. نه

لبخند زديـم  . اش را پر كردم از بوي مگنوليا خواب آشفته. اي در تنش جاي گرفتم اش خوابيدم و با بوسه بر تن آسماني. ديد آشفته مي

  .هاي فتيا؛ سرشار از گرمي و لذت ي گلستان درميانه. و خوابي شيرين ديدم

! منالس پيكر معشوقم را كه از چنگ هكتور بيرون كشيده بود بـرايم بـه ارمغـان آورده بـود     .هياهوي مردان تسالي از جا كند مرا

  .مادرم از ژرفاي دريا شنيد فريادم را و بيرون جست. ام پشت پدر خدايان را هم لرزاند نعره
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  .نو خواستمهاي  جامه مادرم را گفتم كه تنش را نگاهباني كند و از او رزم. هايم شستم تن پاتروكل را با اشك

  .چهل روز بر پيكرش به سوگ نشستم

  !اي كه آشيل از چله برخواست چه نشسته! هي هكتور: آورد آورم آوايي كه در روز چهلم ديوارهاي تروآ را به لرزه در به ياد مي

رفـتم،   ورتمـه مـي  ام به دنبالش تنهـا ي  هاي آسماني كرد و من بر اسب  و فريادهاي زاري هكتور كه گرد ديوارهاي شهرش فرار مي

سه دور چرخيد و آنگاه كه ديگر تـوان  . دانستم كه از تروآ كسي ياراي پناه دادن به هكتور را ندارد مي. چونان كه به دنبال بچه آهويي

  .جانش را به پريام پس دهم دويدن نداشت رو به من كرد و خواست تا تن بي

  .دور پيكر پاتروكل پس دادم اما پس از چرخاندش در ميدان و پس از گرداندنش

. هاي مـرا نداشـت   پاريس حتا توان نگاه كردن در چشم. آورم كه چگونه مردن مرا به دشمن آموخت باز دست خدايي را به ياد مي

  .ام رها كرد هاي او به سوي پاشنه آپولون بود كه كمانش را در دست

اي چشـم بـه راه    هاي فتيـا چـون رقصـنده    ه در در دشتديدم ك پاتروكل را مي. از مرگ هراسي نداشتم كه هيچ خواهان آن بودم

  .پايش بود ِهم

هاي من امروز خاك بـارور   چه كسي امروز به هادس و زئوس و آپولون باور دارد؟ گام. گويم من امروز از جايگاه هادس سخن نمي

جاست؟ چه كسي مادرم تتيس را به يـاد  فوبوس ك. نوازند ام را مي هاي گرمابخش آفتاب بمبمئي پوست چهره پرتو. فشارد يونان را مي

  دارد؟

من امروز از پكن تا سن فرانسيكو و از مسـكو تـا قـاهره    . گويان شيراز هم رسانده صبا خاكستر تن من و معشوقم را به مشام غزل

  .در گردشم

ي  فراز درياهـا و در ميانـه  شود بلند؛ از اين كوه به آن كوه، بر  هايمان آوايي مي قهقه. دهيم دست در دست معشوقم قهقهه سر مي

  .آدميان تا سيرابشان كند از لذت و خدايان امروز را از اورشليم  تا صحراي داغ عربستان به هراس اندازد

گـي گردشـان سرشـار شـوند از شـور       رويند تا آدمي زادگان از پراكنده هاي مگنوليا مي هايمان، بر خاك سرد، گل از گرماي گام   

  . زندگي

  ناجور                                                                                                                                        

     87آذر                                                                                                                                          
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  بزرگ يها پنجره

  

  . دم كه زنگ زدياز خواب پر. مييگو ينم يزيچ. ميكن يم هم را نگاه ميدار. نا برگشتهيم

ك يـ كـوه   ييخانـه رو بـه سـرباال   . ام شناسم نشسته يبزرگ با چند نفر كه نم يها با پنجره يا ك كوه در خانهي يدم رويخواب د

  .خشك؛ بدون شاخ و برگ. شود يانه دو شاخه مياست كه از م يدرخت ي در آن تنهاط خلوت دارد كه يح

ا تهران است، دو خط رفت و برگشت تلـه  يشهر، كه گو ياز برج به سو. الديه برج ميشب يزيچ. ك برج بلند استيكوه  يبر بلند

  .ديروند را د ين مييكه باال و پا ييها نيكاب ياهيرون و سيب يها شود برف يخانه م ياز توو. ميا خانه يما توو. ن هستيكاب

ـ  يپنجـره زل مـ   ي م و از پشت پـرده يكن يهمه به هم نگاه م. درخت شكسته يدست چپ ي شاخه. ديآ يم ييصدا اط يـ م بـه ح يزن

ـ ا دهيترسـ . نييهـم بـه پـا    يخورنـد رو  يها سر م نيبرج كج شده و كاب. ختهياز شكستن شاخه، كوه به هم ر. خلوت ه هـم را نگـا  . مي

بد خواهد شد كـه   يليانگار اگر بسوزد خ. شود يور نم درخت مثل زغال منقل گر گرفته اما شعله. اط خلوتيروم به ح يمن م. ميكن يم

. زم باز گـر گرفتـه  يتا فنجان دوم را بر. ديآ يسسسسش در ميف. درخت يزم روير يك فنجان آب مي. نقدريام ا در خواب هراسان شده

رم آن ور يـ ك ور درخـت را خـاموش كـنم و آب را بگ   يتا . دارمش يبرم. اطيح ي ه كه حلقه شده كنار يگ آبشلن يافتد رو ينگاهم م

  .باز گر گرفته يگر، ور اوليد

ان يـ دو مـرد م . انـد  شده يها هركدام آدم شاخه. شود ينكه خاموش ميتا ا. برم يسسسسسسسسس لذت ميف ياز صدا يچند ساعت

  .زنند يجهان سوم گپ م يكشورها است دريس ي سال كه دارند درباره

  ؟يخواب بود: پرسد ينا ميم

  ...شناسم نشستم يبا چند نفر كه نم  ك خونهيك كوه توو ي يدم رويخواب د... آره: ميگو يم

ـ ندارم، با يگريد يا اما چاره. دهم يخودم هم گوش نم. دهد يگوش نم. ميگو ينا ميم يخوابم را برا ـ د ي م كـه  يبگـو  يزيـ ك چي

  . جنبد يار من، دارد مياخت يم و فك من، بيكن يهم را نگاه م. اورميبتوانم تاب بنگاهش را 

  .ام و هستم بوده. نا هستميمن عاشق م

                                                  ***  

  

  

تـو چـرا   : گفت. ام نهيس ي قفسه يده بود و نگاهش دوخته شده بود رويمن خواب يمه روينا نيتخت درازكش افتاده بودم و م يرو

  ؟يكن يكار نم يساز بدن

  .شناختم تا آن زمان يها كه نم از آدم يا و جمع تازه يك باشگاه ورزشيمن باز شد به  يپا
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تـر؛   قابـل تحمـل   يهـا  كـل يهم با ه ييشان و چند تا دنيشود با د يگنده كه آدم از آدم بودنش شرمنده م يها از آن آدم ييچندتا   

  .ن دو دسته نبوديدارا اما از ا. يخارج يها گرياز تن باز يته چندمدس يها نمونه

ـ ام و  فتـاده يهـا كـه ن   خوشحال كردنش به چه كار يكردم كه برا ينا فكر ميبردم و به م ين مييرا باال و پا يا داشتم وزنه ل يـ ك گوري

كـه   ين جـور يـ خـدا ا  ي بنـده  يكن يكار م يچ: لو، گفتها، كه دارا آمد ج د به تعداد كم وزنهيزد، شا يستاده بود باال سرم پوزخند ميا

  . گهيمونه برات تا دو روز د يكمر نم

قـد بلنـد   . ساز ه شناگرها بود تا بدنيشتر شبيب. ادم دادير ساعدم و حركت درست را يدستش را گرفت ز. زد به پشتم و صافش كرد

  .فشرده يها و الغر با عضله

شـب   ي نا از مادرش اجـازه يم. شتر كردميآب را ب يدم و خنكيدوش را كش يجلو ي پرده. زد و رد شد ير دوش كه بودم لبخنديز

دسـت  . رونيـ م را خشـك نكـرده، زدم ب  يموهـا . كـردم  يد مـ يد هم بايخر. خواستم زودتر خانه باشم يرون ماندن را گرفته بود و ميب

  .ميدارا ترمز كرد جلو. باد سرما نخورم يموها كه توو يدم رويكش يم

  .خوره سوار شو يرت مياگه مس. رم ير ميهفت ت من سمت -

 ستم؟يمزاحم ن -

 .ها رو ندارم يور ين دريا ي حوصله. ا باال باباجونيب -

  .سوار شدم

  .من دارا هستم -

 .محمد رضا -

ـ بعد كه د يها بار. آورد يسر در م يست شناسياما او از ز. آورم ياد سر در نميز يفن يها گفتم كه از رشته. مهندس برق بود ش دمي

  .آورد يز سر در ميبا از همه چيدم كه تقريفهم

گارش را روشـن كـرد و   يس. م توويرفت. دهيد كنم طول كشيگفتم كه تا خر. دمير رسيغر زد كه چرا د. ستاده بودينا دم در خانه ايم

خسـته  . راهنم را بـاز كـرد  يـ پ يها د مرا و دكمهيبوس. د طرفميآ يگار را گذاشته و ميدم سيرفتم به آشپزخانه كه د. كاناپه يلم داد رو

ـ . لخت شـد . خواستم نه گفته باشم يبودم اما نم تـنش و بـا    ي انـه ينشسـتم م . تخـت  يخـودش را انـداخت رو  . اتـاق  يم تـوو يرفت

  ! منو بكن! منو بكن: گفت. ش ور رفتميها پستان

ـ دانـم كـه    يرود و م يبعدش درهم م. سكس ي انهيزند م يها م ن جور حرفيشه از اينا هميم ش افتـاده و خجالـت   يهـا  اد حـرف ي

. از خاكسـتر  يمانـده بـود بـا نـوار دراز     يگارير سيز ينا رويگار ميس. هال يدم و برگشتم توويلباس پوش. حمام يرفت توو.كشد يم

  .د از حمام، شام را آماده كردميايرون بينا بيتا م. دميكش . دو پك داشت - يكي

ش يهـا  ا به خاطر حرفيگو. كرد و اخم كرده بود يم يش بازيبا غذا. گفت ينم يزيچ .ف كردم كه با دارا آشنا شدمينا تعريم يبرا

  .ش زمان سكسيها و لحن حرف
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                                                  *** 

 

  ؟ير خواب بلديتو تعب: پرسم يم. من هم نگاهم را از او. دارد ينا نگاهش را از من برنميم

  ر خواب بدونم؟يمن ممكنه تعب يردچرا فكر ك: ديگو يم

  

                                                  *** 

 

  نجا؟يا: دارا گفت

  .درست همون جا. آره: گفتم. از پشتم ييجا يو دستش را فشار داد رو

  .دراز بكش. كوفته شده. ستين يزيچ: گفت

  .از باال تا دمبالچه و از دمبالچه تا باال و بعد دو ور گردنم را ماساژ داد. ردد و ول كيراهنم را زد باال و پوستم را كشيپ. دميدراز كش

  بهتر شد؟: گفت

  .دستت درد نكنه. آره: گفتم

  .ميچاكر: گفت

  .دميهمانطور به شكم خواب. از تنم در رفته بود يگ كوفته. رديپشتم و رفت دوش بگ يو بلند شد از رو

سـتاده بـود   يا. ؟ سـرم را بلنـد كـردم   يدم، تو هنـوز دراز يلباس هم پوش. دوش هم گرفتم من! ها بچه ماساژ تموم شده: دارا گفت

  .دم سمت دوشيخودم و دو يگرفتم جلو. رونيدم از دستش بياش كش اش را كه انداخته بود سر شانه حوله. زد يم و لبخند ميجلو

  ؟يامروز هم با دوست دخترت قرار دار: گفت. سوار شدم. ميايمانده بود تا ب

  .كارم ينه، ب: گفتم

  م؟يتر كن يك لبيما  ي م خونهيبر يكن ياگه حال م. كارم يمن هم ب: گفت

. وان كنـارش يـ شـخوان و دو ل يپ يال را گذاشـت رو يتك ي شهيش. خچاليك راست رفت سمت يچراغ را روشن كرد و . م توويرفت

  .زيخودت بر. ستيم نيها حال ن حرفيو ا يدونم ساق يها و نم ين مرام بازيمن از ا: مه كرد و گفتيمو را دو نيل

نجـا  يمو ايتـونم كـار و زنـدگ    يموندن؛ من هـم كـه نمـ    يرفته برا: گفت. عكس دوست دخترش را نشانم داد كه رفته بود آلمان

  .ميتمومش كرد يتلفن. بگذارم، برم اونجا از اول

  مگه چند سالته؟: دميپرس .ز شده بودنديم ريها چشم. رونيدم بير دندانم كشيمو را از زيل ي ه كنار

  .ست و هشتيب: گفت

  .زنه يم ين حرفو آدم توو شصت سالگيا. گهيگه از اول نداره ديخب د: گفتم

  تو چند سالت بود؟: گفت

  .ست و دويب: گفتم
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  …ست و دويب: گفت

مـه رهـا كـرد    ين. بـود ست و دو ساله بودنش حرف زده يشاعر از ب ييجا. خواند. ك شاعر روسيك كتاب شعر آورد از ي. لبخند زد

دسـتش را زد سـر   . د و بلند شـد يوانش را سر كشيل. كنارش نشستم. صورتش ياشك جمع شده بود توو. كتاب را بست. خواندنش را

  .اتاق يمن و رفت توو ي شانه

  

                                                   *** 

 

  ... دهدنطور به نگاه كردنش ادامه بينا بخواهد همياگر م

  ؟يخور يكه م ييچا: پرسم يم. دانم اگر بخواهد به نگاه كردنش ادامه بدهد چه كار خواهم كرد ينم

ـ فهمـم ناراحـت اسـت     ينمـ . ام بدزدم نگاهم را هم كه شده توانسته ييچا ي به بهانه. روم سمت آشپزخانه يشوم و م يو بلند م ا ي

ـ پرسـد كـه با   يانگار از مـن مـ  . م ِ با هم بودنمانيل و نك ساين يامش در ا دهين جور نديتا حاال ا. خوشحال ـ د خوشـحال باشـم   ي ا ي

  . ام از او و از خودم دهيها را پرس نيمن انگار ا. دهيها را نپرس نيهرچند او ا. ن دو تا هستند و بسيا هميناراحت؟ انگار تنها احساسات دن

  .كنم يرا روشن م ير كتريز

  

                                              *** 

 

  .خوشبختم؛ دارا: دارا گفت

  .نايم: نا دست داديم

سفت شدن عضالت شـكم   يگه برايكوه، د يايدو بار ب - يكي يا ن پسر خوب، اگه هفتهيبب: دارا گفت. كوه يم در راه اصليافتاد

  .ستيبه كار كردن با دستگاه ن يازين

  !رهيگ يهم پوستت خوب رنگ م يليتازه خ: نا گفتيم

  !عشق برنزه شدن دارم يلين كه من خيآره، نه ا: دميخند

 يده نشـده؛ راهـش كمـ   يآن ور هست كـه بـه گنـد مـردم كشـ      يا گفت كه چشمه. د و ما هم دنبالشيچيانبر كوه را پيدارا راه م

  .تر است اما سخت

هـا بـاال    از صـخره  يبـه نرمـ  خـودش  . ميمان را كجا و چطـور بگـذار   يگفت كه پا يكرد و م يردمان م يسنگ يها چ و خمياز پ 

  .ديكش يد و ما را باال ميخز يم

  .آتش يم برايم چوب خشك جمع كنيها و من و دارا رفت نا نشست كنار كولهيم. م به چشمهيديرس

دو ور  يهـا  رگ. اسـت  يبرگشتم سمتش كه بپرسم چـه آهنگـ  . ام دهيآمد كجا شن يادم نميزد كه  يآشنا را با سوت م يك ملودي

  شده؟ يچ: نگاهم كرد. يا رون زد لحظهيب ميها قهيشق
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رفـت كـه    يخم شده بود، دستش م. نگفت يزيچ. دم و از دارا عكس گرفتميرون كشيف بيتند از ك يلين را خيدورب. نگفتم يزيچ

 .زد يش را كرده بود به من، لبخند مين و رويبردارد از زم يا شاخه

 .آمد يآشنا م يليبه نظرم خ

  

                                                      ***  

  

شـود   يرم نمـ ياز نگاهش دستگ يزيچ. كند يش و نگاهم ميموها يدستش را كرده توو. نايام، نه م نه من لب زده. سرد شده يچا

م نگـاه  ياهـ  چشـم  يرم كـه دارد تـوو  يـ م و من تـوهم بگ يابروها ي انهيانگار كه زل زده باشد م. م زل نزده باشديها انگار كه به چشم

  . كند يم

 ي شـده نشـانه  . كتـاب اسـت   يعكس دارا ال. دارد يز است را برميم يكه رو يموها و كتاب شعر يرون از توويكشد ب يدستش را م

  :كتاب

  

  امروز

  گارميجز دود س

  ...ت ندارميبرا يپوش تن

  

  .  زند يگارش را آتش ميس. من يابروها ي نهايد ميآ يباز نگاهش م. كند يده و نگاه ميرون كشيعكس را ب. گذارد كنار يكتاب را م

  

                                               ***  

  

  .دوستت دارم: نا گفتيم

ـ گـردنم را مك . كه روشن نبود ته دلـم  يزيده بودم از چيترس. دميخند يته دلم اما نم. لبخند زدم ـ . دي . دم از رد افتـادنش يترسـ  يم

د و گـاز  يبوس يكرد و تنم را م يباز م يكي يكيراهنم را يپ يها دكمه. تم و سفت فشار دادمش به خودمدس يش را گرفتم توويها كپل

تلفـن زنـگ   . شلوارم يدستش را سر داد توو. ش رايها توانست خوب حركت دهد دست يدادم به تنم و نم يمن فشارش م. گرفت يم

  .دارا بود. يدم سمت گوشيخودم را كش. زد

  .ميجا؛ گپ بزن نيا ايب يار؟ اگه حال ديچطور -

 .آم يباشه م... باشه -

 .منتظرم -
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  شده؟ يچ: دميپرس. كرد ياخم كرد بود و به انگشتش نگاه م. نا را نگاه كردميم

  .آد يخون م. ر كرد به سگك كمربندتيانگشتم گ: گفت

دستش كـه بزرگتـر    يديسف يوسرخ ر ي ك نقطهي. اد نبوديخونش ز. دستم يدستش را گرفتم توو. ش، رو به مبليزانو زدم جلو

  .سوخت گردنم. گردنم يد رويگرش دست كشيمبل و با دست د يپشت يسرش را گذاشت رو. دمشيمك. شد يم

  .جا دعوتم كرد برم اون. دارا بود: گفتم

  ؟يك -

 .امشب -

 خب؟ -

 ...كه يديشن -

 كار كنم؟ يپس من چ -

  :م را بستميها چشم. لوترسرم را هل دادم ج. ش گرم بوديپا ي انهيم. شيپا يسرم را گذاشتم رو

  ...ايخب تو هم ب -

   

                                                 ***  

  

. ش از زانو شكسـته شـده  يپاها. مرخش رو به من استين. كاناپه يدهد رو يلم م. يگاريرسيز يدهد توو يگارش را فشار ميته س

ـ . دارم يبرم. كش مانده فقطينخ پ. دارم يگارش را برميس ي بسته. كشم يسرد را سر م يچا. كند يسقف را نگاه م كـام  . زنـم  يآتش م

  .نايكه برسد به م يرون؛ جوريدهم ب يرم و دود را هل ميگ يم يقيعم

  .هال گم شده ي گرفته ينا در هوايتا برسد به م

  

                                                ***  

  

. مينشسـت . اتاق ينا انداخت و رفت توويبه م ينگاه. دست داد. اش لخت بود باالتنه. ده بوديوشن پيك شلوارك جي. در را باز كرد

گـذره؛   يشتر خوش مـ يب ي، سه نفرينا جان اومديم يچه خوب كرد: گفت. شيها شانه يبلند انداخته بود رو يعرب ي هيك چفي. آمد 

  .تزا سفارش دادم، زنگ بزنم سه تاش كنميفقط من دو تا پ

  .نا آبجو آورديم يخت و برايمن و خودش عرق ر يبرا

تـه  . يا ه كنار رفت لحظهيشد چف يبلند كه م. رفت دم در. زنگ در خورد. گفت دارا يدم چه ميشن ينم. ك سوم مست شده بودميپ

زبـانش   يرو يقـوط  يآخر آبجـو را از تـوو   يها داشت قطره. نا را نگاه كردميم. دوستت دارم يليدارا خ. دارا دوستت دارم: دلم گفتم
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. نـا را دوسـت دارم  يفكر كـردم كـه م  . من نبود يزندگ ينا توويك شب مين يكه كاش هم. نا نبوديفكر كردم كه كاش م. چكاند يم

  .اش را دوست دارم ن مشروب خوردن كودكانهيا. اد دوستش دارميز يليخ

تـزا را گذاشـت   يپ ي شكمش و جعبه يجمع كرد تووش را يها ساق. مبل ينشست رو. ها مبل يز ِجلويم يدارا غذا را گذاشت رو 

  .خوام يمن عرق هم م: نا گفتيم. خودم يغذا يش كشاندم رويها ساق ينگاهم را از رو. شيها زانو يرو

داشـت  . نـا يسرم را انداختم سمت م. جمع شد صورتم. دميسك سر كش. ختيمن هم ر يبرا. شيخت برايدارا خم شد به جلو و ر

ام را  قهيشـق  يهـا  اش رگ نهينرم سـ  يمو. خت؛ كج شده رو به منير يخودش هم عرق م يدارا برا. ختير يمعرقش نوشابه  يتوو

  .داغ شده بودم از عرق. جنباند

  .گرمه يليخ: ك چهارمش را كه خورد، گفتينا پيم

ـ نـا دزد يم يهـا  دارا نگاهش را از خط پستان. رشيده بود زيك تاپ نازك پوشي. آورد راهنش را دريپ خـط   ينگـاه مـن امـا رو   . دي

  .داد يدمش گوش ميشن يكه من نم يآهنگ يدارا آرام نشسته بود و به صدا. ك ششم را باال رفتميپ. ديچرخ يعضالت دارا م

نـو  يا: زيـ م ينـا، رو يم يك فنجان نسكافه برگشت؛ گذاشـتش جلـو  يبا . آشپزخانه يبلند شد، رفت توو. نا كرديبه من و م ينگاه

  ...بخور كه حالت بد نشه

  ...رميك دوش بگيخوام  ينه، من فقط م: نا گفتيم

  . كنم يدا ميز پيتم ي ك حولهيمن هم برات  يريتا تو دوش بگ. حموم اون وره -

رون آمـده از گـره   يب يها ش را بسته بود شل شده بود و تاريكه با آن موها يكش. حمام يشل رفت سو يها نا بلند شد و با قدميم

آمد كـه داشـت دنبـال     ياتاق م يدارا از توو يصدا. نا رفت كنار و گشت دنبال داراينگاهم از تن م. دنشگر يسيده بودند به خيچسب

دوسـتت  : ته دلـم گفـتم  . تنش يِ مو يخواهم دست بكشم به نرم يخواهم ببوسمش، كه م يفكر كردم كه م. گشت يز ميتم ي حوله

  !دوستت دارم: بلند گفتم. دارم

  ؟يگفت يزيچ: ديبلند پرس

  !با تلفن بودم: زدم داد

را گذاشـت    حولـه . يحرفم را ادامه دادم بـا گوشـ  . رون از اتاقيآمد ب. دهانم يدم و گرفتم جلويرون كشيب بيام را زود از ج يگوش

د دارا جان دوست دخترم بود؛ حالش بـده،  يببخش: گفتم. فشار دادم انگار كه تمام شده حرفم يگوش يرا رو يا دكمه. مبل ي لبه يرو

  ...د خودمو برسونم بهشيبا

  ناكس؟ يست؟ تو چند تا دوست دختر دارينا نيمگه دوست دخترت م! دوست دخترت؟: با تعجب گفت

  .هيك دوست عادينا ينا دوست دختر منه؟ ميم يچرا فكر كرد! نه!! نا؟يم: دميپرس ين شگفتياز خودم شگفت زده شدم كه با ا

  .فشم را بستمك يها دم و بنديو بلند شدم و كاپشنم را پوش

  ...ينا اومديو با م... آم كوه يبا دوست دخترم م يتو خودت گفت...  يول: گفت
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ـ نا گفـتم ب ياد، به ميم، دوست دخترم، نتونست بيمر! نه! يچه اشتباه يوا! ديببخش! آها: دميخند ـ اون هـم پا . ادي ... ه بـود و اومـد  ي

ش يبرام پ يه كارينا بگو يبه م. د برميا، بايگه بيم يست، وقتيبه راه ن ش اصال رويط روحيم شرايدونم كارم زشته اما مر يد، ميببخش

  ...اومده بود كه مجبور شدم برم

  !تو شده ي هيپا يلينا خيم يراست: با خنده گفتم. در را كه باز كردم، سرچرخاندم سمتش. سر تكان داد كه باشه

  .در را بستم

. گـرفتم  يتاكس. عرق يداغ ين سرما رويش استخوان سوز بود اما خوب بود ايسرما. رونيسرد بود ب. ن آمدمييپا يكيها را دو تا  پله

. رسـد  يكه به ذهـن مـ   ين نام دختريتر م فكر كردم كه سادهيبه مر. هال يگار از عصر مانده بود توويس يبو. خانه گرفته بود يهوا

 يدهد در حمام؛ بـه نگـاه   ينا ميا فكر كردم كه حوله را به مبه دار. ديآ يرون مينا فكر كردم كه از حمام بيبه م. تخت ي نشستم كناره

  .ديانداخت شا ينا ميس ميكه دارا به تن خ

. پـر زور دارا  يهـا  دسـت  ينا فكر كردم توويگرد م يها به پستان. كه خشك كند تنش را. حوله يچد تووينا را بپيد خودش ميكه شا

نـا فكـر كـردم كـه     يبه م. گرفت ينا را در برميدارا فكر كردم كه م ي ت مردانهبه عضال. دميشرتم و خودم را مال يدستم را كردم توو

  !منو بكن! منو بكن: ديگو يم

  .دميخواب. تخت يخودم، رو يلم دادم توو. شد يذهنم خال. ده بودم از كمرم، از ذهنميرون پريب. دستم گرم شد و لزج

ك يـ كـوه   ييخانـه رو بـه سـرباال   . ام شناسم نشسته يند نفر كه نمبزرگ با چ يها با پنجره يا ك كوه در خانهي يدم رويخواب د

  .خشك؛ بدون شاخ و برگ. شود يانه دو شاخه مياست كه از م يدرخت ي اط خلوت دارد كه در آن تنهيح

ج نم كـه آره، بـر  يـ ب يكـنم مـ   يدرخت كه نگاه م ي دو شاخه ي انهياز م. الديه برج ميشب يزيچ. ك برج بلند استيكوه  يبر بلند

رون يب يها م و برفيا خانه يما توو. ن هستيا تهران است، دو خط رفت و برگشت تله كابيشهر، كه گو ياز برج به سو. الد استيم

  .ميكن يرون نگاه ميب يها برف يروند را رو ين مييكه باال و پا ييها نيكاب ياهيو س

از شكسـتن  . اط خلـوت يم به حيزن يپنجره زل م ي پردهم و از پشت يكن يهمه به هم نگاه م. شكند يدرخت م يدست چپ ي شاخه

ـ . ميكن يهم را نگاه م. ميا دهيترس. نييهم به پا يخورند رو يها سر م نيشود و كاب يبرج كج م. زدير يشاخه، كوه به هم م روم  يمن م

خواهد شـد كـه در خـواب هراسـان     بد  يليانگار اگر بسوزد خ. شود يور نم درخت مثل زغال منقل گر گرفته اما شعله. اط خلوتيبه ح

ـ تا فنجـان دوم را بر . ديآ يسسسسش در ميف. درخت يزم روير يك فنجان آب مي. نقدريام ا شده شـلنگ آب را  . زم بـاز گـر گرفتـه   ي

  .باز گر گرفته يگر، ور اوليرم آن ور ديك ور درخت را خاموش كنم و آب را بگيتا . دارم يبرم

ان سـال كـه   يدو مرد م. اند شده يها هركدام آدم شاخه. شود ينكه خاموش ميتا ا. برم يسسسسس لذت ميف ياز صدا يچند ساعت

گـر  يبرج همانطور كج مانده اما انگار د. كنم يتفاوت نگاهشان م يمن ب. زنند يجهان سوم گپ م ياست در كشورهايس ي دارند درباره

  .اند ها دوباره به رفت و آمد آمده نيكاب. ندارد كج بودنش يخطر

  

                                               ***  
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ـ ز يكنم تـوو  يگار را له ميته س. نديب يم ينا چه خوابيدوست دارم بدانم م. سوزد يم. گردنم يكشم رو يدست م. نا خوابش بردهيم ر ي

  .شود يهال گم م يواِ ه يگرفتگ ينا توويتا برسد به م. يمانتو و روسر ينا توويدهم به تن م يدود را هل م. يگاريس

  

                                                                                                                                    

 ناجور                                                                                                                   

  87آذر                                                                                                                        
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  فريبا - داود
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  و اين منم

  !ي فصلي سرد  دوجنسي ِ تنها در آستانه

   

  .هاي پارك، تو را به چشم دختري فراري در لباسي پسرانه ديده باشند تهاي راهنما، نيمك هاي شهر، چراغ بايد خيابان

هات كشيده باشند و زير چرخ ِ سنگين نگاه مردم احساسات خود را كشـته   بايد رد ِ ترمزهاي ماشين ِ گشت حداقل، دو سيلي رو گونه
  .باشي

  :هاي جلو را چشيده باشي  بايد طعم تمام صندلي

  هاي لباست تجاوز كرد يكي از پشت گردن به دكمهچه در تاكسي وقتي كه دست 

  اي براي پاهاي تو تراشيد هاي كالس وقتي مداد هم شاگردي، زير ميزت، بهانه چه پشت نيمكت

  !حتي خلوت كوچه و پسر همسايه، خلوت كالس و ناظم مدرسه، ازدحام صف نان و يك اتوبوس شلوغ را هم به تنت ماليده باشي 

تواني باجه ي تلفني باشي كه در ازاي يـك سـكه، مشـت و فحـش  و ناسـزا       اند مي هايي كه به دستت داده ره تلفنحاال با تمام شما
  .هاي خيالت هم بريزد تحويل بگيري و تمام شيشه

  !آنوقت بيا تا برايت ترجمه كنم دردهاي دوجنسي ِ خود را 

  

  ))بچه خشگل    ((
  
  

  متولد شدم 1362سال 

  دور زمين گريه كردم          در مادرزير چا         سه سال

  عروسك نخريد         ام براي پنج سالگي       كسي

  پسر همسايه   و  بودم        عروسك خودم    خودم

  با من

  بازي كرد        شبي در خلوت كوچه
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  ي دوچشم عوضي گرفت به دبستان كه آمدم آقا معلم مرا با ه

  براي بقيه قالب پنير شدم

  ))بچه خشگل( (و با كلمات 

  به تكليف رسيدم       هاي كالس راست بشود مداد بچه    پيش از آن كه

  هايم گرد سينه      !ببخشيد كه خط من كج است 

  كنم خدا را شكر مي

  چون

  واجب است بر من

  !مصرف قرص هورمون دار 

   
  

  )AIDSY(ايدزي
  
  

  .م جمع كند زير ِ پوستموي كه سرُ_آي  _مثل ِ اچ
  

  و دو گلبول
  هم را به شدت بمكند

  و مويرگ ِ اول
  از كمر فشار بياورد

  .و بمالد همانجا توي ويروس
  

  توان  اش مي ست كه در اسكن از چهره تصوير هماني
  ديد

  ي الكل شيدهي سر پو قاپيد و در محفظه
  .چيد همانجا توي ويروس

  
  به اين خانوادگي، كسي نزده تو رگ

  عاليمش بيشتر كرده ما را - 
  ها را ها را ، فعل تر كرده، نقطه و سياه - 

  خورند  ها كه به هم مي نشانه
  !بازي  روند همجنس دو تا كلمه مي

  ي دو چشم ِ مرا غير ِ بهداشتي كرد اين الف قامت ِ تو بود كه ه
  !بندي ِ آدم  نه گروه ِ خوني ِ سازمان ِ بسته

  شوم شنوم خون روي تو حساس مي وقتي مي
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  گيرد شوم خون جلوي چشمان ِ مرا مي وقتي نمي
  

  به ويروس هم گفتم
  به هر گروه ِ خوني عاشق

  .رسم به ايدز هم مي
  

  وي كه سرُم جمع كند زير ِ پوستم -آي - مثل ِ اچ
  .با الفم دوستم

  
  

  آندروژني

  برخورد نزديك من با ويرجينيا وولف

  

  قسمت اول

  . ي درخت هرمس و ُ آفروديتم من، هرمافروديت، ميوه

  .شود صورت من زيبا ميآيم وبالفاصله يونان ازسراسر من،هرمافروديت،ازجنگلي به نام آيدا مي

. دهم كه من، هرمافروديت، از هر دو چشمم يك،عاشق بسازم سازم و قول مي دي افسانه ميمن، هرمافروديت، پسري هستم كه بزو

  .ي كري روم به درياچه مي

  .تابد من هنوز هرمافروديت و خورشيد هنوز، از كوه المپ مي

كري به من دل  ي ي درياچه جوشد؛ يعني الهه شود اگر نه، چشم سالماسيس چون چشمه مي اگر چشم بپوشم، آب درياچه سرازير مي

  .داده است

  .خواهد ي زيبا، الهه نمي تو برو اين درياچه! اي به نام عشق ندارد  من، هرمافروديت، تو، سالماسيس، و اين افسانه هيچ قاعده

  .تابد هاي آزاد و خورشيد هنوز از كوه المپ مي من، هرمافروديت، عاشق آب

سطح آب خواهم تر از باشم، بي شك آن روز،عرياني كري  طالئي آب درياچه هرمافروديت، روزي محو تاللو ياماغافل ازاينكه من،

  چسبي و  به اعماقم مي! درنگ، تو سالماسيس  بود، آنگاه بي

  يونان بالفاصله، و

  .به زيبايي دوبرابر مي رسم
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  . كند را نقل ميي هرمافروديت  ي كري، افسانه حاال به جاي من، هرمافروديت، از جنگلي به نام آيدا، كنار درياچه
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  :است نشر افـرا منتشركرده 

  

  

  ساسان قھرمان  شعر                             سبز                                              

  ساسان قھرمان         گسل                                              رمان                    

  زاده از دور بر آتش                                 مقاله                            رضا ع7مه

  زاده راز بزرگ من                                   قصه                            رضا ع7مه

  رمان                            شھريار عامری  ھا                                         گمزاد

  ھای شاعران ايرانی در تورنتو سرودھای جانب آبی                           گزيده سروده

  ايرج رحمانی –بھروز سيمايی : به کوشش                                                     

  شعر                            اسماعيل خويی                       درون دوزخ بيدرکجا    

  مقاله                            محمد مختاری                          برگ گفت و شنيد     

  کافه رنسانس                                   رمان                             ساسان قھرمان

  قصه                              مھری يلفانی                           ھا                 سايه

  از دروغ                                         شعر                              ساقی قھرمان

  ھا                                  شعر                              عاطفه گرگين معاشرت آب

  چاپ دوم                               رمان                             ساسان قھرمان  –گسل 

  ھا                    قصه                             حسن زرھی ماھی ھا و شير ماھی کاش

  حسن زرھی ھا و آوازھا                                 شعر                             دھل

  زير ستاره صبح                                شعر                              صمصام کشفی

  ھای من                         شعر                             اسماعيل خويی غزلقصيده من

  ھايده مغيثی  فمينيسم پوپوليستی و فمينيسم اس7می     مقاله                         

  شعر                             صمصام کشفی        از سر ديوار                              

  شعر                               ساسان قھرمان       رنگ                                        

  ساقی قھرمان                     شعر       ...             بخشد به که جنده يعنی جان می

  چاپ سوم                                رمان                             ساسان قھرمان -گسل

  پور زنان بدون مردان                               قصه                            شھرنوش پارسی

  مقاله                             ساسان قھرمان            نگاه                                نيم

  اتفاق                                             رمان                              ايرج رحمانی

  حاW دوباره صدا                                شعر                              صمصام کشفی

  ه                                    رمان                             ايرج رحمانیاسامه اسام

  رمان                             ساسان قھرمان ...                             ھا نگفتيم به بچه

  ھرماناما وقتی تنھايی، گاو بودن درد داره         قصه                           ساقی ق

  شعر                             ساقی قھرمان!                          ھمين. ساقی قھرمان

  خلقيات ما ايرانيان                             مقاله                             محمدعلی جمالزاده

  عزيز معتضدی                  شھرزاد                                          رمان            

  زبان ما، از آغاز تا زمان ما                  درسنامه زبان و ادبيات فارسی     

  ساسان قھرمان: ويرايش                                                                            

  اکبر سردوزامی                       ھای نسخه نويسم              قصه        به ياد انگشت

  طنز                               اسد مذنبی!                              خاطرات من و آقا

  من خود ايرانم                                   مقاله                              مجيد نفيسی
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  نسرين الماسی   قصه                                                     پرسی چرا؟                   چرا نمی

  مھدی ف7حتی گفت و گو با نويسندگان                      پنجاه گفت و گو                                

  مھدی ف7حتی                  شعر                                کوير ِ پر از ماه                               

  فريده زبرجد  قصه                                                 نبض                                           

  اسد مذنبی  طنز                                                 ھای بيسواد      ھای بلھوس، چوپان بره

  عبدالرضا مقدم  شعر                                                                             ھای متن من  نت

  آيدا احديانی قصه                                                  شھر باريک                                 

  

  :نشر الکترونيکی

رامتين پاک: ژان پل دوا  برگردان                             شعر                                                خاکستر ھای آبی   

خشايار خسته                     شعر                     ھميشه اينطور بوده  درست گفتم؟ حرفھای ما  

مھدی ھمزاد                        شعر  نثر  در                               –به  -قبيله ی پسرھای در  

باربد شب                              شعر                                 ما برای فتح ثانيه ھا آمده ايم  

حميد پرنيان                              شعر                                       درد را بريز روی تن من  

حميد پرنيان  مقاله                                                                              مجموعه مقاWت  

رضا پسر                                قصه يک روز                                                     فقط   

جواد وکيلی                             مينيمال                              سيزده روايت من اينجا ھستم   

تصوير  پديکی                           مجموعه                                  پديکی در سرزمين عجايب   

ساقی قھرمان                               شعر                    دست من است و دست به من می برد    

ساقی قھرمان                              شعر            And all of a Sudden, We Are Here  

مجموعه ی آثار دگرباشان جنسی ايرانی شعر و داستان                                                            گردان کشته داديميه   

 

:شود منتشر می  

  

  کوشيار پارسی   قصه                                                 سيرکی که جھان ماست، سيلوانا 

  ساسان قھرمان    رمان                                          بندباز آماتور                                 

  ي7 طالعیل   قصه                                            صبح بخير، شب بخير                     

  ساسان قھرمان     شعر                                               ھفده روايت مرگ                      

         »               تورنتو - کلوپ ادبی کافه رنسانس «ھای ماھانه  گزيده شعر و قصه از نشست                     ديدارھای جمعه                          

  فواد اويسی  –ساسان قھرمان : به کوشش                                                                                      
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