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  اگربخواهید كتاب تان را بااین جمله پشت ویترین بیاورید 
  از چشمان كسي شروع كنید كه ال اقل از این جا با متن مورخ

  . اریب دارد  نسبتي19/6/79 
  البته از قرار معلوم برفِ نم نم بویژه در این صفحات بر موهاي شما

 : ببخشید آقا « دلیلي است تا  
  » در سي و سه جلد گالینگور محض نگاهم تخفیف بدهید    مرا اتوـ بیوـ گراف 

شما به عبارتي صحیح درهمان صفحات اول مشّرف شده اید واوصاف پیش از شما نه 
  ونه مكانیزم آرواره هاتان به هنگام خنده         سرو، نه بهار نارنجزا ردیفي

       فقط كمي از كفش تان ونگاتیو درخت واره اي در حوزه هاي عظیم نفتي چون كه صادره از 
  :ر شمال خلیج اید ودر شناسنامه تان این توضیح آمده است دساحلي 

   
  در قطع رُقعي اصل تورا فراموش كرده اند 

   توچنان در حاشیه آمده است   المثناي نمودار درختيودر 
   بچسب و رهایش نكن  كه همین جا ، در همین پیاده رو

   
 سي وسه صفحه اي1347ما به هر حال ما به ازاي فصلي گرم از صفحه ي 

   اسیر تو كرده اند
   سال تولدم و سي و سه كفاف عمر مرا مي دهد1347شمارا به خدا اصال فكر نكنید این 

   تا دق بكنید    فقط نمي گویم      نه
     ما نه قدمان به كافكا مي رسد

  نه خنده هامان به موزارت 
        من از الي پوشه اي به گمانم سبز6×4فقط قطع  
  ) شاید هم سرخ(
  در پشت جلد باباالترین رنگ چنان اتو كشیده آمده است  
   كه ناشري قول مي دهد سراپاي وجودم را در تیراژي 
   منتشر كند به كثرت رویاهاي پدر 
  پس چنانچه اگربه محض خروج از این جا  
          در سر نبش 
  به شكل قهرماني پیچیدم باور كنید 
              ودر انتهاي كوچه اگر وارفته شدم 
   نترسید ، نمي میرم  نه 
  قصه ي من قصه ي شاه پریان است  
  ودر صفحه ي آخرحضور من حتمي است  
  ازه آن هم در سر سطرت
  وچنان ادیبانه ، متكلف وبلیغ نطق ام را تمام میكنم 

  .كه همه ي مخاطبان برایم دست بزنند   
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  تقدیم به استاد یداله رویایي                                                                           
   

  رویا ) ز ا/ به(نامه                                          
   
     به هنگام شام–شب  

   در را بصدا درآورد   همسایه ي عراقي ام
  ) این همسایه ي عراقي سرباز نیست (
  پودر كاستارد وما هم كه با شیرو شكر و كمي  
  و خالصه دسري كه چه مي چسبید 
   ما كه قند فراوانمان آرزو بود    ما 
   رخ نمي داد و جویدنمان دقیقا 
    حدس نمي زدیم 
  شكل آتشي براین خانه كه كاشانه بسوخت  
    :چهار دست وپا پریدیم میان این كلمات 
  و با رنگ روغن 
  به دریوزه گي بال میزدیم به سوي افالك 
   در رنگ روغن رنگ هاي زمینه را تیره انتخاب مي كنند و سپس كم كم رنگ هاي( 

  )  روشن را بكار مي برند  
  دندانهایمان بهم فشرده مي شد   
  گونه هایمان به لرزه افتاد  
  مي چرخید میزو صندلي ها و مرمر سینه كه مي لرزید وكمر كه   
  ارون موج ك حتي قاب مرده ي پدر با آبرنِگ موج  
 در آبرنگ زمینه با رنگ روشن شروع میشودوسپس كم كم با ( 

  )رنگ هاي تیره به پایان میرسد
  گیسوي بلندش دست مي كشید ) به/ از( خواهر  
  دهانمان باز مانده بود   
  و نستعلیقِ شیرخدا و رستم دستانم آرزوست خرچنگ قورباغه شد  
  برخاستیم  
   بخوانیم  بي آنكه سرود اي ایران 
  و گریه از عالئمي بود با حروف ابجد دركتاب قانون  
      كلید درب زیر زمین    كلید 
  معماهاي مارا گم كرده بود 
   از انشاي هفته ي پیش پریده بود  تر همسایهدخ  
    ومن كه نسبتا شجاع ترین شوالیه بودم   
     در زره تلخ دن كیشوت گم شدم   
  ور شدم كروكي ام را روي یك مقوا متص   
  و آن وقت سبز روشن دیگر به من نمي آمد     
  شاید كه رنگ از فرهنگ عمید رخت بربسته بود   
      
  موجودات میكروسكوپي در آزمایشگاه علوم در هم مي لولیدند  
   شكسته شد  و بِشركه باز از دست مبصرافتاده بود  
   حرف مبصر وحي منزل است  گفته بود معلم خودش   
      عینك ته استكاني اش تأكید كرده بودوبر    
  و بعد از روي انگشتان ما مثالي زده بود   
  )*(وما نكات دستوري اش را به روي تخته سیاه برشمردیم    
    

  از روزمان رفت  ) - ( ما كه آفتاب فقط با اینقده    
   

http://www.lookiran.com/



   
   

    در آن وقت جاده ما را آهسته مي ُبرد بر روي شانه اش- 1           
ر هیچ نفهمیده بودیم                واز سبقِت ممنوعِ پد
   پلیس بویي از سقراط نبرده بود- 2           
  در دستور   در بدو امر سكونتمان از مواردي است كه با زور تبصره با لوایحي-3           

    كار مریخیان آمده است           
      ، موش گوش دارد و گوش موش ما را ) ماموش خر( دیوارما موش دا رد - 4           

            »   ma baker «  ) **(   
    ازشش مي كند نو           

   
   

  

   اتفاقا كدورتموقتي كه من حرف مي زدم حس بینایي ام همین نكته را متذكر شد و مرتفع شد

 

 آهنگ معروفي از یك گروه غربي در دهه هفتاد        **
    

  شما كه آگاهید         
   از دستور زبان شما مي گریزم به ُگم   من       

   جي لي گُم گُم          به گُم         
   به غلط كردن افتاده ام    به گُه خوري  و ُگم نمي شوم نه        
  و در همین لحظه         
  یابان نوشتمد و تعریف مرا به روي پوسِت ریاضیات خ كالغ آ» سیاه« دسته ي        
     من با نگاِه ممتنع        
    از كنار جمعیت گذشتم       
  ملقب به په له ›› ادسن اورانتز دوناسیمنتو‹‹ از كنار        

    كه كوكاكوالي خنك مي نوشید        
   شاوب لورنس     آدیداس       از كنار سِوِن آپ      

   كه رفته باالِي سكو و تندیس كسي كه حتما آدم خوبي است        
  آن وقت به ذهنم نرسید كه از كفشم بپرسم كه این معناي ماست كه به چهار راه نرسیم       
   

  آخر مادرم چیزي گفت كه مایلم این نوشته ها را خط بزنم         
  مایلم به سمِت خطوط كف دستانم         

  اعالم مي كنم         
   
  ) *( جمله چه مي خواهم بگویممن نمي دانم با این        
   از جمله پسر عموي مادرم در شلمچه در كربالي پنج       
   گذشت   كه از قیِد بعدٌا            

   خواست ››علي ‹‹  لفظِ  و از رونوشت       
       كه در مایه ي دشتي       
  در دل هاي شما شور بزنم                                      

  !  پرانتز چیزي را عرض كنم  اجازه بدهید توي       
  بیچاره سرایدار (      

  در پله هاي منتهي به سراي آخرت       
  به خواب رویا رسید        
   پیچیده شد      ودرست در قانع ترین نگاه من      
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  پسرش      
   یك فرضیه بود     به دلیل خودش       
   براي گم شدن بود    قدم پالك فلزي در خط م و      
  ما      
  چ كداممان قطعي نشدیمهی 
  من همه را چندین و چند بار خواندم 
    

  

   در منزل یكي از دوستانم جمله اي خواندم براي79در بهار سال  •
 .درك صریح اندامي كه گلها را چید

   
   
  ودر آخرین قرائت     
  )الحمدي ضمیمه شد به شناسه هاي الجرم   
  :اال شور مي زنمو ح   
    

             در آخرین روز علي    
    یك قایق از دریا جدا مي شود    
     )به فرضِ شاعرانه پركاهي است بر آب(    
     یك درخت از جنگل جدا مي شود    
    )در واقعه ي شاعرانه اي چوبه ي دار است(   
    به گردنم» آرامیس«تارموي با بوي     
  زم از حلقه ي چشِم مستوسبز مي گری   
      باران یك روِز دیرین وآن وقت یادم آرد   
    پیش از لب گزیدِن مادربزرگ    
  كه بوسیدنم گرفت و سایه بر هم سایه رفت باالي درخِت نخل    
  )*( چه آوازي       چه بالي   چه پري! وه    
    

  .  به دبستان نروید ، همه غایبند  * 
   
  ! نه    
    نمي روم تارستم دستان من چنگ مي زند بر شاخه هاي تنتكج    
    این را كنده بوده برروي تنه   
   با چاقوي دسته سفیِد كاِر زنجان                    
   
     متوجه باشید كه این جناب آقاي علي   

       از چراغ قرمز مي گذرد                     
  ً   ا كه مكررا توقف بي ج                     

      وبا سرعتي غیر مجاز به گنج هاي در اعماق میرود    
     و بایك مشت اشرفي     
  شیریاخط مي كند روي نقشه ي خلیج     
  با نقشه ي علي     
میمه شد به جغرافیاي جهان        حتي طرِح ضمیِر خاتون ض
  بعالوه     
  ز روِز نخست قرار ما نبوده دستي برزلِف پریشاِن ساحل ا    
  حتي تماشا گه راِزباِد افتاده بر پیراهن ِویِل لیلي   
  وسرخاك مادرت    
    عصر پنج شنبه بود كه پته ها را دادم به آب   
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ن‹‹عینك              براي درویش›› ریَب
تن‹‹ زیرپوش       براي ناخدا›› كَْپ
   ليْ  ليْ  ليْ  ليْ        ْ  و براي خاتون شلواِر لي   
   چنان شیفته ي شاعر شده بود كه مي خواست بجاي من مسواك بزند     وعلي   
  نه علي    
   راه به جاده ي ابریشم نبرده اند    اشتران جد ما   
  پدرم نیز پته ها را به آب داده بود   
   گنج میسر نمي شود بالنج   
         به بندر عباس باالي تب نمي رسد   لنكروس    
ْت ی         دَآ علي قنبري َو تَبّتَّب
    

    دل به دریا زدن آسان است علي    
  بویژه وقتي قلم براي معده نسخه مي پیچد    
      زنگ میزند به رویا    
  ودربازارمكاره از دست هاي عاریه مي گوید     
        )* (  )GULF AIR(وبااولین پرواز گلف ایر    
  ه عاجز استبه نوبتي مي رسد كه ازتلفظ پرند    
        مي گذریم ما نهایتا از سوال مان    
  و بروي بادبادْك درشْت شكِل خنده مي كشیم     
      سرنخ كه رها شودبه نبِض دقیِق رویا مي رسیم     
     آن وقت مي داني كه تمامي این راه به قصه مي رسد    

  )بحرین(  شركت هواپیمایي خلیج    *  
            ژه هایي است كه با ما به خواب مي رودودریا ازجمله وا    

  و بندر    
  هرگز در كف دستان ما دیده نشد    
  نه علي      
  دریك متوازي القلوب دوچشم تر كه به آینه مي رسد كافي است     
  و گرايِ رویا قطب نما را متقاعد مي كند كه باد گاهي براي تسلي ماست     
        اژه به عرشه میرودچشم هاي تو از فرط و    
  وچنان متمایلند كه ترسیم افق ازكمان ابروي اوست     
         بهتراست كمي از سكان بترسیم    
  كه دودست از ما گرفته است ودو چشم كه مشغول پرسیدنند     
        چشم   چشم    
        و ابرو كه گفتم از افق گره گشوده بوده به گراي مجنون     
    

ره مي خواست به سمتِ ازمابهتراِن      هي كه الالیي ام برده بودو ناِز دو چشِم تو ستا
 روزهايِ

  كفش من جا مانده بودز  خصوصٌا كمي كه ا   
دي     بِن تو یا وَِل   ِا
   
  توهم بهتراست بروي كمي بخوابي از خرس    
  كه تعبیِر ًدب اصغر از ما سراغِ رفته برباد نمي گرفت   
   
  )* (     دالیلي بنفشیمما ب   
     ..…… و سرخاب  سرمه مي كشیم به چشم   
     جناب آقاي علي   
   محو زمینه مي شود       فانوس    در تابلوي ساحل    

  !بسیار خوب     
   
  لطفا این طور هاج و واج به من نگاه نكنید   

http://www.lookiran.com/



  اینقدر نپرسید   
  چرا نمي توانم یك آكورد ساده بگیرم     
     آخرین باري كه انتزاعي شدممن  
                                       با مرباي آلو و برگه ي هلو  
  با قرابه هاي آمده با كشتي هاي دورتوي پستو   
  ودرست كه مجردانه به انعكاس پیراهنم برسید  
        مي بینید كه میالد من 

           ت عاري از پرسش كوتاه مادران اس                 
  بویژه مادر عباس  
   

  

 زیر نگاه شما كمر خم نكرده است) ؟( من حق ندارم دالیلش را بگویم ، این عالمت * 
   
   
  كه گیاه را پیش از مردنش فهمیده بود  
  و كمي آب داده بود به چشمش 
  و با واژه هاي عاریه و هجاي بلندي در نبود آه 
  وبا لعنت بر گور پدرم  
  م هاي كوتاه من رقصیده بود به جاي قد 
   
   تتي   تتي    تتي   تتي 
   ترجي     ال     مجي   اجي  
  و چنین بود كه بر باد رفته بودیم از مسیر ساحلي با طرِح سگرمه هاي درهم بابا 
   )    ››علي قنبري  ‹‹            پدر براي طرح ژكوندش به روي عرشه زحمت كشیده بود( 
    یموپیش از عذاب ال 
  ) *( مارا با پند و اندرز ترسانده بود  
   
   
  وخالصه  
   پاهایم آنجا نبود   ما به قدمگاه رسیده بودیم 
   

  

  سوره ي نوح همیشه به جیب پدرم سنجاق شده بود*
  متذ كر میشوم كه افراد معتنابهي دریا را ندیدند   
  ولي من با دقت تمام سراپاي وجودش را نگریستم   
  ر نمي كنید از ساحل بپرسید و از صدفاگر باو  
  كه در تمامي تابلو ها ي مذكر با همند  
  و همیشه باهم به كالس اخالق مي روند  
  حتي به او گفتم   
   زیر یك سقف نقشه مي كشید  برادران در رختخواب پدر مادرتان شما هم مثل ما  
  )*(›› چیلیپ چیلیپ كیاهه ؟ ‹‹ و گاهي زمزمه مي كنید   
   
  ما سرشار چنگ زدن به گیسوي بلند مادینگي   
  ما رمیده از سكوتي با لهجه ي غلیظ پدر   
  )**(ولعب كرة القدم   
     با چرده ي منتسب به زنگباردوستم  
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  حمیدِ وطندوست در نیمكت آخر از روز اول مدرسه   
  )***(و تصبح علي خیر بعدالبرنامج التلفزیوِن خلیج  
  وي آب با رایحه ِي آن س   

   

  

  این صداي چیلیپ چیلیپ از چیه ؟ ) هندي  (        *
  بازي فوتبال) عربي  (    ** 

   شب بخیر بعد از برنامه هاي تلویزیون خلیج )عربي ( ***  
   
  ! با شمایم    هي  
  اگر این گفته هاي من جریمه دارد   
  از این دست مفرط بپرسید  
ّب    دآ علي قنبري َو َت ْت َی   تَّب
  و گرنه رویا براي زائیدنش اجازه مي خواست   
  ودر طاق باز هرروزه اش  

   تمهیدات غریبي داشت                               
    
   

  شما فكر میكنید این سطور براي ستایش رویاي من 
  كافي است ؟ 
  اصال مي دانید خواندن من به وقت پرسش تان مي رسد؟  
ا موخره بیایم و شمارا در مسیري هدایت كنم بر رد گنگ سمت من مي توانستم در مقدمه ی 

    صبح
 سراغ این دلیل نوشتن را نمي  در آن وقت شما در چند زمینه ي رویاو یا در بوم پاره پاره 

  گرفتید
  )* ( ودر ادامه ي دیگر 
  برداشت تان را مثالدر جیب رفیقي نمي جستید  
  مدرسه به اردو بردند و به فرمان معلم ودر ادامه ي دیگر یك روز مارا از طرف  *

   ما دویدیم و دویدیم تا به كوه بلندي برسیم    
   
   

  واقعا شما نمي توانید در بخشي از راه مرا تحمل كنید ؟ 
  الاقل ببینید برحسب چه رنگي حدس میزنید 

  مثل من كه از روي قهوه اي براي رویایي نامه نوشتم
  :ذف افاضاتو اینكه نوشتم مي نویسم براي ح

  نوشتم
  پیاده در یاد اسب 

  فیِل در یاد هند 
  . مرد اول نبود       شاه

   
  خالصه یاد شما كردیم 

  )*(و ضمنًا به پیوست 
   عكسي فرستاده ام از دست هاي شما                     
   از یاد نبرد    لطفا مرا هم از باد                    

  ایران سالم مي رساند 
  ه راه افتاده است پسرم ب

   پاریس                                        
  . حتما شهر قشنگي است                                             
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را بفرستم اما شاعري گفت این خیلي انتزاعي ›› غایب ترین عكس تان ‹‹ من مي خواستم  *
  !!است

   
   
   

  اي رویایي من
  امبه دستهاي شما رسیده 

   نامه تمام  والسالم ،
   

  ) * (     علي قنبري عزیزم
  مدتهاست كه نامه ي شما روي میز من است

   
  ..……روي میز من از این سرزنش ها كم نیست كه به خود مي كنم 

  گاهي سكوت آدمي براي خفه كردن حرفي است كه عجله در گفتنش دارد
  آنقدر كه شنونده ي آن حرف 

   مي شود  خودش موضوع حرف      
   و خود آن حرف مي شود                                        

  و هرچه هم كه عجله كني  
   زودتر از او به خود او نمي رسي            

  .  نمي تواني برسي                                                  
   

  

  

 
  

 لي قنبري  پاسخ یداله رویایي به نامه ي ع  بخشي از  *
   

  وقتي كه خود حرف شمایید 
 من با چه شتابي مي توانم زودتر از     
                                                                  شما

   به شما برسم ؟                                                            
   

  شما شاعرید 
   
  من با تو حرفي دارم 

   ولي براي طرحش باید حرفي پیدا كنم ،      
  . مثل كلمه اي براي كلمه                 

   
    
   

  ضمیمه اول
   

         عصرْ        روبرو عبدالحمیِد همین كافه تریاي
 جنب شانه – نرسیده به راه – رو به روي باد –عبدالحمیِد نخل و غروب خیابان ساحلي 

    هایم
  !عبدالحمید 

http://www.lookiran.com/



   میز          صندلي هارا بچین       قشنگ      ظهِر خارجِي چشم من افتاد ه ايدر سكانسِ
       نوش     دستمال میز خیس اشك تورا یك دور كامل از بر خوانده ام

         نوش جان   ازته دل كشیده ام 
  ودر خنكاي كوكا 

        دشتستاِن چشِم تورا چشمْ
  »گواداالخار« در  » پانچو«  از سُِس تنِد گوشه ي دنج  
   

       !عبدالحمید 
   تورا نامه گذر نمي دهد 

  پاسپورت خیس تورا
   مادِر در حوض ظهر  با كشتِي سندباِد دست هاي

     ! عبدالحمید        ودر گردابي چنین هایل
   في امان اهللا سمت حق به جانبي نیست   
  و بگ          مارا زآرزو كشت       كشتي هاي كاغذي   

  بگواي باد ُشرطه برخیز
      !عبدالحمید 

   صدابردار صحنه 
  لهجه ي تورا با بابا آب داده با بابا نان داده با بابا انار دارد حتي میكس میكند 

  عبدالحمیِد پنج شنبه ي خیس 
  حتي در نماي دورهم ذكر خیري از گالیل نكن 

  »قاَل لي فنجان «     این را
        ! عبدالحمید

           »ریمسكي كرساكف «  این وزوِز           گیرم
   نور چشم مادر     ونور اندك سقفْ
   این چه ژستي است ؟    در نماي نزدیك

  این عظیم الشأن شانه هاي تورا بگو برشیشه هاي كافه نئون كنند 
        !عبدالحمید

   میز دیگري نمانده است  
   را كه روي دست تو ماندوفنجان شُسته نه ، شكسته از بخت بدم

  عبدالحمیِد قوز باالي قوزش
                                     . از فال قهوه ي تو و روزهاي هنوزش                          

   
   

  ضمیمه دوم
   

          با لكنِت انگشِت اشاره بر فرِض محال
  مِن جمله سمت هرچه باران تر از تو هاشور مي زند 

     الفي الح
  انشاي الجورِد رویاست 

  مثل شكل هجي شده ي كالغ و باالترازرنگ سیاه
  نشسته بوده بالعكس در گوشه ي قاب 

   قارقارمیرود بشناس نامه ي او این اللِ الالیي ماست كه با
   ترنادو رفته الي پرونده دوست       با علت مرگ پرنده

        وسطرهایي
        چه سطرهایي كه بر ماگذشت 
   نبوده است ZORRO      ! نه  

             فتحه نبود ، كسره نبود ، ضمه نبود
   قصه ي ما راست بوده است   “ا  نه جد 

                   حال كامل استمراري است   این
          بعد از نوك بیني ام     فقط بیني ام كه خارید
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  افالتون در حومه ي شهر و سقراط گواهي نامه نداشت 
         آخر

  مگر با نمره ي عینك تان چقدر مي شود در حاشیه رفت 
        گره گشایي از انتهاي قصه كه نیست    مسئله

  آوازه خواِن طاسِ بي طرح و توطئه در پیاده رو مي رود
    وبا عود و چنگ ظرف چند صفحه محو روزگار مي شود

  با اقبال عموم روبوسي مي كند 
         زبان درمیاورد    لبانش را گاز مي گیرد

  در دهانش مي رود 
       اصال

  .خارپشت و روي تنش میرود لیس مي زند تنش مي رود
   
  . در این بند تكرار میشوم  بدون ترجیع بند 
   

      شود  واژه واژه در ازدحام خیابان هم كه گم  افالتون
   بي ترمز از چراغ قرمز هم كه رود   مثل باند، جیمز باند 

            پشت كوهي ام   من
         رسما غلط مي كنم 

   خراب مي شوم  وبرسر هر بیت شما
   

          هم قطارتان
         به صرف هزارتوي شما پدر جد آدم است

  به كیوي ممنوع گاز میزند نه 
  ودر گردش به چپ مكث مي كند نه

          براي فصل پنجم نقشه مي كشد
    ا مي بردبا جبهه اي ازجنوب بوي تور 

       ودر شرق بهشت بر روي رود نیل معجزه مي كند
        بارنگ روغن    بو مي كشم   من

ْن (و برمشامم مي رسد هر لحظه بوي تن  ْن َو َت ني تَنََن نا َت ْن َت ْن َت   )َت
               و بعد

       همكف با رود كارون     -  در نبش كوچه ي دوم غربي
     از آپارتمان خارج مي شوم                                     

            وباعصاي بي موسي   
       در انتروپي مارپیچي از نفت فواره مي زنم                  

         رسما فرشته نیستم از آسمان هشتم 
   )* (   3032وبال هایم از جنس آلومینیوم  
   

  

 
  

  استاندارد امریكایي آلومینیوم *
   

    میمه سومض
   
   

         شنبه
      ماهي از دست تو باشم كه نلغزم               
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       اشاره
   بر آخرین شَستي نشستگانیم                 

               آهنگْ كمي با طمأنینه وسنگین
   از چهارشنبه گذشت       این 

                پنجشنبه
   اهواز پَر          در هر قدم سر به باال یا دست كسي 

  آهنگْ كمي با طمأنینه و سنگین 
         - سه شنبه- معشوق در پا گرد سوم   گاه قبله

  ) این جمله نباشد    نه ( 
               در سي و سومین پاگرد

   سه شنبه           قبله گاه معشوق مگر                        
  آهنگ كمي با طمانینه وسنگین 

  یكشنبه 
  وب مگر ارث شما نیست غر

             از بال قو كنده بود اشك وبالش
                  چه كه دیدم 
  پیراهني چهارخانه با نگاهش كمي جانب ماست  

                                        دیدم    
  اتفاقاً نشاني تان در دیوان حافظ نبود 

  آهنگ كمي با طمانینه وسنگین 
  سه شنبه 

   دیدم            كم كه هیچ            حوصله كن           
  :بگشایید      نوشت  كنار درشت ترین نئون                فرداي موقّر

   از روبان زرد آن گره به شكل پروانه
  گفتم گره نگشوده ام زان طره تا من بوده ام 

  آهنگ كمي با طمانینه و سنگین 
  نبه بود یكش  نه                جمعه

     االغي سپید
  )عر عر عر  (        قانون حمار را رعایت نمي كرد و عربده مي كشید          

  سطر باال را سیاه نوشتم
        و منجي ناخن هایش را مي جوید

 آهنگ كمي با طمانینه و   
                                                                                                   سنگین

      
                                                                                           

                                                                  
                         ضمیمه چهارم

   
          از متون كهن آمده است

   تخت طاووس تكیه مي زندو بر
   ) جغرافیایش بر پانل ها آمده است( 

   از همین خیابان گذر میكنند امروز كودكانه ترین كفشها
   چنان قرینه اند  و نقش ها بر قالیچه ي سلیمان

   به آسمان هفتم مي برد  »پیلوت « كه فراش شما را از 
ن   وبعد از الف ر َا   ودو پیش اُن       ودو زیر اِن       دو زَِب

  همزادتان را در قرن هاي قبل قول مي دهد 
  واگر این در روزنامه هاي صبح نیامده 

        البد دریاچه چنان یخ زده بود
   كه شكل قو به قرارش نرسید                       

  )این را هانس كریستین آندرسن فراموشش شده بود ( 
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  وتازه به نامه بر بگو پشیمان شده ام 
   نشسته است   بر كلیساي نوتر دام         بوتر سفیدوك
  ) پرانتز گوژپشتش را الك گرفته ام  در( 

       ودر همین خیابان ولي عصر 
             با همبرگر و كوكا وعصر   

  عشق شقه شقه دارم كه مپرس 
          این بار

  ي سرخ نه كوله بار كوژِ پشت دل داده گاني كه باغچه شان پر از گل ها 
                      

  نه كاوِ سینه اي سپر كرده تا زانوي غرق به خون  
            فقط

            نیروي این جانِب دلْ در شعاع كانوني عینكش 
  )مثال سیاه ( به رنگ هاي مقرر 

  وبگو موهاي بلندي دارد
   وبه نام مختصر آمده است              

                       
  رخ این غروب را به طراح گفته است براي روي جلدوس 

  وتا فراموشم نشده 
                  حتمًا بگو       بگو

   گوش شعر مرا مي گیرد              در تابلویش      ناقوس
   

   الف -  ه              به ها       عین و قاف   از              این
   الریب فیه   ذالك المكتوب

  . كساني است كه به آن ایمان دارندو براي 
                                                                                                           

     
   

  ا به یاد برادرم رض                                                         
  ضمیمه پنجم

   
   نقشم را به شاه مي دهم                 در سوِگ تو 

   تشییع مي شود               ماِت شدن    نعشْ
  شكل دشتستانيِ من به راه دوري ختم نمي شود 

  شیاري از گرانیت سرخ
   سرتاسر چشم انداز را برید                            

       این توصیف
        بر روي صحنه 

        شت در سرازیرِي راهي كه ندا       
   صورتكم را دزدید                                           

  مترسكي در اندازه هاي واقعي 
   در خانه ي جن هاي پریشب در پرده ي پیش        

       از منتهي الیه چپ     و قرمزي تند
   مسیحایي من       مرا در قرص نور 

        مرا در قرص نور
   به نقش هملت    »تونوفسكي اینو كنتي اسموك «   

  طرِح قاِب بر دیواِر بیِت آن مرِغ طرب كه نام او بود شباب 
  طرح دیگري بزنم 

از تقویِم سال پیش    آقا مثًال خورشیِد سیاه شده 
   بر تمامِي دیوار شهر A4اصًال خورشیِد بر صفحه ي 

  پنجشنبه حدودًا نزدیكي هاي چشِم افیلیا 
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   قبِر تو نیست حرِف فاصله از       تا
   كوچه همسایه را سایه سایه كند         حتي تا

   كوتاه تر از دیوار همسایه كه نیست          تا
  در از پاشنه بگو بچرخد به شكل آغوش تو 

             در رختخواب كودك          طرح بهشتم        صبح
  .  خسته از وصایاي تحریف شده ام          شب

   
   
   

  شمضمیمه ش
   

          رسیدن ازهركجاي دلت به سمت هاي از این جا
   در هیچ وقِت دیر     علي الخصوص 

  كه طرحِ كمرنگي از دست هاي شما بر گردن قوست
   ازوقتِ بي وعده نیست      خمیازه ِي صبِح نامعلوم

   شكلِ توامان در مالفه ها       وازتو پرسیدني ترند
        درخواِب تو دوشْ

           دیدم از مالئكه                  
   پرسیدم از الزاروس                                      

       ورویا در ادامه ي زندگي
   در قطار زیر تاخیر       در كوپه نشست              

   تعبیرات بكارتند  سرشار   كه مریم هاي مجدلیه
         علي الخصوص

         میروند وقتي كه درراه راست 
      برروي ریل                         

  . با شناسنامه ي دیگرم                                        
   

               مماِس بر رویا
      در تماِس كوتاِه شبانه است                   

   پیش از تفاهم سایه ها                                         
        یكي از ما به تعبیر این لحظه مي رسد

      ورخت آویز 
  دفترچه ي خاطراتِ یادم ترا فراموش باراني 

        پیش نهاده بوده رویا
       باامضاي خودش                    

       وسهمِ نرینه به ساعت نمي رسد                            
   فقط سه دقیقه                                        

          خط تماس قطع مي شود
      گریمش بهم مي خورد                        

       صحنه را ترك مي كند                                            
   
   

  ضمیمه هفتم
   

  حدس درخت بر عكس چشمان تومي رود حق به جانِب تابلویي كه حراج مي شود 
         تكه پاره باالي ساعت اندشاعرو اوقات

  مثل اهواز باالي دماسنج در شعر ماهان
       با یك امضاي زیبا       رویا     با یك انشاي زیبا

  قرار من روي یك تكه كاغذ است  
          پراز سطل زیر میزم
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   با بوي هیچ وقِت پول قول مادرم                      
              و دست بر قضا

   با هر وقت پول قول مادرم        انه دارم كه مپرسخ
   لوله كشي كانادادراي        درختان پفك نمكي         و موبایل          با اتومبیل

         !توجه كنید 
       جنب دیوار خانه ي زیور        من درخت دارم 

  و ساعت مرگ من هرگز سحرگه نیست
        صفحه اش طالیي است

   در حوالي میدان      با عقربه هایي ظریف         
           با لنز بهتري خیاباني در شروع سطر است

            در كتاب راهنماي شهري
        آدرس دندان شیري ام به كفشهاي من نمي رسد

  در اولین روز مدرسه 
         در اولین مشق شب ام

   در خواب ناپلئون      در مسكو 

 
  

)com.poetry.www    تماما در باره ي شعر  آدرس یك مجله اینترنتي است  
   به انگلیسي برگردانده شو بجاي  پیاده در نقطه پشت فعل خراب یا فرانتز كافكاي پشت جلد

 میو  ،گربه ي نازا سه بار میو  نقل و قول جادوگر مكبث آمد مارا زسر بریده مي ترساني
  )كرد 

   
   

  ضمیمه هشتم
   

  كالم از كتابِ كوچه آورده با آيِ باكاله با دو تاِي دستكدار 
  .روبه روي این پالك قدیمي كه شكلش همان كلوپاتراست

      نه   گردن آویزش از آستیني است كه جیبِ مرا لخت وبعد موهاي تورا شانه مي زند
  جنس شمااصال نه تا خیانت از بوي زني گم شود حتي از 

  » حتي تو بروتوس  «            وبگذار بگوید 
  مگر همیشه دشنه از دست كسي از سر حوصله با دوچتَول از تنگ غروب ؟

  این سفره گشوده ي دستي از دشتستان من آمد كه چه ها كرد
  ودرخصوص بیست و دوم مرداد ماه هفتاد ونه بگویم 

به گلي بدل مي شودكه روي كسي از توي كالهش زن گوشواره به گوش وعصایش 
  ...........میز

   صندلي را از زیر پایش مي كشند                           
    ویادمان ما بگو

     یا علي صندلي راببر پشت حس المسه ي استوایي اش 
   ماجرا را بگو چرا را  
  ننگ با رنگ ببرهمه قافیه هارا بخند 
   سیاه   رامن ختم متن هایم كه روزگاِر سپیدي ها 
  خم مي شوم روي شقایق  
   بو مي كشم مثل سگ  
 مي    ازمسیر مجنون در سینه ام حبس  ودشتي را 

                                                            كنم 
   
   
   

http://www.lookiran.com/



  ضمیمه نهم
   

  دست و پایش را گم میكند در پرتره اي كه امضایش همه ي دریاها را درَنوردید ودر
  طوفاني / خارجي / روز / رشه  ع

  :بي بي دل در دایره اي كامدن و رفتن ماست با تك خالِ دلِ بر لباني كه درروایت اول 
  شاعر در جستجوي همسر مرده خویش به جهان زیرین رفت وخداي جهاِن مردگان را

  . همسرش را باز گرداند    راضي ساخت كه به وي رخصت دهد
  به عقب نگریست وبا این عمل) اطاق عمل(بقه منهاي سه اما شاعر پیش از خروج از ط

  و عهد خویش را شكست ودر نتیجه ي شیفتگي وبي صبري خویش شاعر    شرط پزشكان
  .پرستاران تكه تكه شد   بار دیگر همسرش را از دست داد وخود نیز با نگاه

   
  : زنم گفت   ودر روایتي دیگر

  دیكي هاي مردن  در نز       جنب پیاده رو  در خیابان
   دست و پایش را گم مي كند    در حادثه اي

  وتابلو فقط دریایش مي ماند 
  ودر صحنه ي بعد 

  سوت و كور/ داخلي / شب / در طبقه هشتم تهران كلینیك 
  از خالل پنجره

   میلیون   هزاران را میشود شمرد 
   بیلیون                      میلیاردهارا

  دریارا
  ودرآن پایین

                         تي یكي راح
  كه تكه تكه از اورژانس خارج مي شود 
   
   
   

  ضمیمه دهم
   

  حتم دارم این متن سند ششدانگ ایستگاه عصر وهمین
خیاباني كه تورا بي دست و پا مي خواهد چنان برسر این جمله خراب شود كه بالنسبِت 

  فاعلي
آن تصادفي است كه از شدت آن این صفحه  كه اتفاقا خوش نشسته است و بي قیدوفعل اش 

  كمي
و آن حرف اشاره پشت لباس كسي را نشانه مي كند كه در   تا قسمتي چون ابر در بهاران

  آسمانِ
  گاه تورا سوسك مي كند و ایست  بي گمان بي ستاره نیست وآن اسم مقرر جّنت مكان

  مسیح نفس چاقت را در پاگرد بعد مي رباید
   ، بي دور تو مي گردم  مده اممن گرد این حادثه آ

  پاي تورا از پله ها بر مي دارم و رّدت را از پیامبراني 
  مي گیرم كه در كتاب هایشان تورا جعل كرده اند

  كمي هم غروب با خود آورده ام ،چه مي شود كرد 
  در این متن هرپیشامدي ممكن است

   
   
   
   

  ضمیمه یازدهم 
   

   مهجور از نبض خیابان گذشت و از حس بخششامروز چنان طوالني شدم كه كفشهاي
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  . در گلفروشي رز عقم گرفت
  از آپارتمان نمي شود دستي را حواله كرداما در خیابان شناسه هاي قانوني برآشیل پاهاي

  یترین كتابفروشي ها هم سري بزني به و تو حكم مي كند و قیافه ها چنان متغیرند كه باید به
 نیزه اي  در آن وقت حتي در زمینه ي آبي تومان3750 / چاپ دهم/  روانشناسي رنگ ها

  بر
اژدهاكش میدان پرتاب مي كني و درمي یابي یك لحظه مي شود در فهرست حماسه    پهلوان

  ها 
  .ثبت نام كرد

 سیمرغ ما از تعدد اشاره ها با پیاده رو كنار  درخیاباني كه منتهي مي شود به آشیانه ي
  آمدیم و

  . ها به جیبهاي مناسب رسیدیم دستفروشي  در بساط
   هم چنان كه مي گویند گلوگیر نیست فقط من شبیه فرشاد به فكرم من آهسته نرفتم و اداره

  . خطور نكرده كه تقویم را به گوشه ي اتاق ام پرتاب كنم 
  من بهترم ، همچنین دستهاي بهتري دارم ، این دستهاي من در اداره گذرنامه ، در سفارت 

مي ریختم برقبر مادرم خودشان را    و خاك كه   درستون كوتاهي در روزنامه دانمارك ،
   نشان دادند

  . و من خوشم آمد و خوشي ها حرام نیست 
)1(  

  پس دستان من در حق من مثل آواز خوش در حق گوش ، 
همچو سبزه و آب روان در حق چشم ، و همچون بوي مشك در حق بیني ، و همچون طعام 

  خوش
  ق و همچون حكمت هاي نیكو در حق ذو

  در حق عقل 
   
   
   
   
   
   
   
  برگرفته از كیمیاي سعادت) 1(

  ضمیمه دوازدهم
   

  من از روي ابرها دورِ تو مي گردم ، بدون پاسپورت ، كیف چرمي ام و كمي غرور
  كه در منظور دریا در ›› سكونتم ‹‹  به  واز روي ابرها كه پرسیدن از تو آسان است 

  .  نمي كنم  اشاره اضر استاستفراغ تان ح
  من از روي ابرها با دریا سخن مي گویم و مي توانم درتِه لنجي همه ي دیوارها را

   و هم خودم در جمع پریان  دیواربه دیوارنرود  فروبریزم وكاري كنم كه هم سایه ي
   .  نطقي بلند بخوانم درباره پل ها و رنجي كه از شما مي برم 

  .ن ازتو آسان است و من دور تو مي گردم در این پرواز ، پرسید
   مثل پته هاي روي آب پدر پشتِ كامیوني ترانزیت قاچاق مي شوم  من بوي دریا میدهم

   ، حوله ام و شناسنامه ام بدون مسواك
  من از روي ابرها دور تو مي گردم ، با موهاي كم پشت ، خالي به روي گونه ام و با اسم و

  د مي كشد بر تلي از نشان هاي منقرض ق حافظه ام ازروي ابرها   شب تكلیفِ
  ابري به شكِل این ؟ 

  بر اسم مكان قناعت نمي كند
  ! ابري به شكِل این 

  با امور ظاهري بویژه صورتمان و البته خال روي گونه ام  
    &واین ابر 

  نه عینا ولي دستي كه مرا برده بوده در اثناي خیره شدن به آدم  
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  ~واین 
    كلید آمده تا به من بگوید درنقاشي هاي دبستانبر صفحه  

  آرزو خیلي بود و ابرها دقیقا رخ نمي دهند
  اما به هرحال 

  من از روي ابرها دور تو مي گردم 
  با اسبي كه هرگز وارد بازي نشد
  و چیزي كه باید اندیشیده مي شد

  فقط همین 
  و زمان

  ومن از روي ابرها 
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