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  زن
  صنوبرستصبر

  با رنگِ عاشقانۀ مھتاب برابرست
  ذکرستھميشه مُ    قبولش کرده بودم  قبولش کردم  آن  

  ،صنوبر
  چيغی 

  با ارضای آواره  
  چشمانی با استتيک ابری

  درشتی روايت ھای زخمی با  صبری
  دھان ھای جدا افتاده از تکرار بسم هللاآغوشی با 
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 نازنين
  خوردرا گاوانديشه 

  گنديشه ھستی کرد
  ُبرد را فيلانديشه 

  گنديشه مستی کرد
 آنگه که در سپيده ی مھتاب

  نغاره بود آبشار،
  زمزمه در خود شرر شدندآھنگران ِ 

  آتشفشان ِ تجربه را دربدر شدند
  ه را بشيوۀ سنگرودخان

  ھمسفر شدند
  احاطۀ ذھنم 

                 سنگی تر از ديواره ھای آرامی ست که بر دوصد پلچرخی  می 
  شود افراشت

  چارُبرج  حماقتم 
  ارتفاعی ست 

  ساختمی شود عقابان مؤنث را برآن چارميخ که 
  ،در سلول

  سلول مغزم 
  در رقصند   ،نشسته   ،قفسھا

  در خونم
  جاويدند   ،ايستاده  ،دارسيمھای خار

  ،پستانھايم
  آنقدر

   است لميدهخود  شيری بر نعش
  دستکه ستمگرترين 
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  را قطره قطره آن
   دوشد میدر  کندوی استبداد 

 
  سال تعويض صنوبر با سگِ مجنون

  و را به دندان شستن استـسـسال ِ گي
  ـال بر لبِ  ُپرخــونـتسـ ريظ ِـسال تق

  ن استرا به خورشيد بست سال غوغو
  سال ِ نو سال ِ شرنگ
  سال ِچوتی سال سنگ
  سال ِ گـفتن از رکـوع
  سال ِ رفتن سوی بنگ
  سال ِ بانگـھای عقــيم
  سال ِ گللبانگ ِ تفـنگ
  سال ِ جيب ھای کـالن

  سال ِِ◌ واسکتھای تنگ 
  سال ِ تـنقـيــض ِ رمه
  سال ِ تشــويق ِ پلـنگ

                 سه نقطۀ جلی با گذاشتن  ...حيف که امسالت و صد  سالت نيز 
  يگذردم

  ميترسد بوفروشنفکر از 
  بوف از بامداد

  ميترسد بيگانگیآزادی از 
  ناتو از بغداد

  ترسدمي مردم از مکتبی
  دست از امداد

  نی ميترسدزراکت از  شري
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  کابلی از فرياد
  سيرتی ميترسد صنوبر از بی
  مادر از برباد

  ميترسد بی زبانیعقل از 
  باداباد عاقل از

  نسترن از کندن ميترسد
  موش از انقياد

   ،حقيقت 
  ارجاعی  ِ ذھن ساختۀ 

  گشته مقروض زبان  
  محيف که ديرتر ميرس

  نازنين ،با قھقۀ افغانی به ديدارت می آيم
  نازنين  ،گلھای خشخاش را با زمزمۀ نمازی تر برايت می آرم
  منتظر باش                  انتظار در اُفق زندانيست

  زندان در انتظار            باشه دانيست
  ست  ن                      پاشيدن نادانيباشيد
  ، که
نيزاز                      تا نيچه تا      ؟نميگيرد  ال از مدلول روی ميگيرد   د
  از نيکر تا ايزار     ؟نميگيرد ال از مقتول بوی ميگيرد    خ

  تا نسوار خشخاشاز   ؟نميگيرد   الل از مجھول شوی ميگيرد
  رارــــھورا تا اشاز   ؟نميگيرد سال از مسلول خوی ميگيرد   

  
  نازنين

  ،خاموشی قبولش کرده بودم بومی تر از 
                 تا شبھای پرپرشده ی در آغوشت  بی پروازانه ته نشين ميگردم 

  پرمنانتی
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 سگِ مجنون  در شام ھایکه زمزمه  تعويض می گردد با 
  کبريتی

  تـفويضی ھای تاراج که بکارت ته نشين ميگردد در 
  وازتآَپری بودی در شرشرۀ شيرين 

  نازت در شرارۀ  پيرگشتی
  پروازتَپر َپرگشته 

  مبادا
  سال ِ تـقـــرير ِ غله

  سال ِ تقديم ِ خدنگ           باشد اگر نباشد
  سال ِ تشخيص شکم

  سال ِ تجليل ِ تـبنگ          باشد اگر نباشد
  سال ِ کيران ِ کبـــير

  سال ِ محمولۀ نـنگ         باشد اگر نباشد
  سال ِ تاجپوشی ِ غم

  سال ِ تکرار ِ ترنگ        باشد اگر نباشد
  آخر،

  نازنين 
  چه چشمی

  ؟رنج ميکشد ،از آرايش نوين اپـيستمه  با آژنگ
  ؟گنج ميکشد ،از برآمدگۀ يک تفاوت در آھنگ

  آخر 
  چه تبرزينی  

  ؟خون شورانی می کند ،اگرغزل را غزل نخوانيم
  ؟کون ُجنبانی می کند ،کر نخوانيماگر ذکر را ذ
  اگرھلمند را  
  یدکردن      يز سبزآم    غوزه غوزه  
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  چکمه چکمه     طالب خيز      کردندی
  دخمه دخمه       ِمنقاد ريز       کردندی

  بغالن را 
  کردندی     حلق آويز     ال ال     بغ بغ    

  کردندی   باغ باغ     لم لم      رستاخيز   
  کردندی    واريز        لب لب قند     قند 

  
  ،مادرک

  چشمت ُپر از ھلمند شد
  ت چه بی لبخند شدخواھرک قلب

 شد ابندبندچه  ھا چادرت بر نوک تلوار
  مادرک بر شانه ات بغالن ريخت

  خواھرک در خانه ات شيطان ريخت 
  يختبر صورت ِ ايمان رچادرت 
  مادرک 
  الدرک  دستھايت

  کابل ُمرد ُمردۀ در
  زابل ُمرد ترفته رفته  در سرگفته گفته  
  صد پکتيافرياد ِ ، پلک ميزند َپَ◌رميزند ات نالهمادرک در 

  سياصد طيلسان َدرميزند سرميزند ، النه اتخواھرک در 
  ،بانک

  ی پارين استاختراع مديجی ھا
  ،ديالک تيک

  استالجوردين کشف رودخانۀ 
  ُجماع دسته جمعی

  است گنديشه ھای راستينع جماا



 سال ِ تعويض صنوبر با سگ ِ مجنون

 

 

9 

 

  خدا
  دين استضمانت سپيده دمان ھر

  
  بما چی 

  سال از بی حافظگی 
  ديروز ميَدود  سویدستھای خالی با 

  ديروز از ديروزينه گی بيزار
  قاضی بسوی ماضی ميدود
  لحظه از بوزينه گی سرشار
  زمان از خود انتقام  ميکشد
  ساعت از دريوزگی  آبشار

  مانيدربوف بش
  صوف بشرمانيد

  ماضی برای          روشنی را احتکار می کنی
  تازیبرای          می کنی  ھا را انکارچشم 
  قاضیبرای          انتحار می کنی تھا راانگش
  ُھموسکسشَولشوھر

  بلقیدو آستينۀ ااز سوراخ 
  می زند شمشير

  ُمرَوج کنيد        باغھای چاپی            
  َچج کنيد       اعدام قطره يی           
  حج کنيد       پس از زنای صغيره     

  کج کنيدغالف را بسوی ارگ           
  ؟فھميده شد

  ژوند
  ژوند                 
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  ژوند                                      
  دوصد قره قلی بردار

  در وحش سيمھای خاردار
  دوصد تا داربه ھر صنوبر ميدھند 

  ميکنند ُمردار خشخاشخرافۀ با رد ھای ُخرُخر زده  را خِ 
  آوازھای آواره درسبد ھای نان را

  بندبند
  بند تنبان بسازيد

   زندان بسازيد ِبندبند بند 
  بسپاريدجاودان را به خاموشی   بگو مگو  بگ مگ   گو   مو

  سال ِ نو
  سال ِ امداِد چـپن
  سال ِ بيداد ِ  کفن
  سال اسطورۀ درد

  افسانۀ مردسال ِ 
  سال ِ اندوه ِ برين

   کينيابوسال  سال ِ
  سال ِ مادر            خشم وغم
  سال ِ خواھر          چشم و نم

  عطرو ريشک ھای خـَم          سال مفتی  
  بی آدم و اندام ھایابريشم  ابر و   سال چکمن        

  کم کم بيغم ِ◌  رزمبزم اُشتر زياد زياد           جاھلسال 
  نازنين

   از بوف ميترسدروشنفکر
  بوف از سپيده دم

  روشنفکر از صوف ميترسد
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  صوف از قامت ھای خـَم
  ؟ تو از چی ميترسی

  از آدم
  ،هنيزسال 

  سال ِ انکار قلوب
  سال ِ موجوِد وجود

  سال ِ آغشته به چلتار جنوب
  سال ِ تبخال شعف
  از شرفھا گريخته سال ِ شف شف 

  و   مافيا    سوسو سوس
  سپاھی گمنام   موگوردو  موگوردو

  د  ِ ھفتصد فوتوی نان ريشخندی ست بر استردا
  زبانقيماق وھيچگاه ِ قاب و  ای ست تا سکوت ِ کشيده

   ؟نمی اندازد !....به تعويق می اندازد ھميشه ما را  ،نقطهسه 
نمی ...... می اندازد يق را به تعل  نگفتنو  گفتننقطه سه 

  ؟اندازد
  ،سه نقطه

  سکوت عارفانه نيست
  النه استعادخاموشی 
  سه نقطه

  پرواز فاخته نيست
  ناشناخته است سفر

  حقيقت است چوبیايستادن در زير پا ھای 
  فضيلت استزنانۀ  تماشای مرگ ِ
  است جزيلتتقاضای تسليم شدن  به 

  خنده
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  مؤنث است
           ستآزادی لبھای  ای بر خنديده شدن  عتيقه
  زن

  ستصنوبر
   برابرست دو عالم  ِ سليخبا چيغ و ت

       مخاطب ُمجسمۀ تابناک 
  دروغ

  ُمذکرست
  شرير نھنگ

  تشويش دربحيرۀ نظامی
  ب
  ی             

      گ                          
  ا                         
  گ                 

  ی         
   ن
  ؟

  ضلعی   شتھنعش  ھفت
  از سلطنت موج خيز حروف باج ميکشد

    تا ُپشت ِ گردن  ميرسد شمشير ی که از نقدينگی  آيينه ھا  ھشت
  ھنگامريش 
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  عقل را

  قره قل شويی کنيد
  يقت راحقزيبايی و 

  ميخ طويله بزنيد ،بر سينه اش بجای گل ميخک
  بردارَچپـن دوصد 

  سرکارتعليمی  يا بروتی ھای مخنث ھا با
  دارچکمه سيمھای  زير در

  دار تا  صنوبر ميدھند دوصدمنصور و به ھربه ھر 
  نازنين

  انديشه پاشان گشت
  گنديشه رقصان شد
  انديشه تنبان گشت
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  گنديشه  تابان  شد
  گشت نانديشه زندا

  گنديشه  باران  شد
که از بيگانگی  آبگينه ھا تا نعش  ِ گردن  می َپرد  شـم ھفت

  پيشا شبا ھنگام
  آسمان غلطيد ه باشد بر  پچيراگام

  ھمدستی پوشيده
  ضلعه ھشتوحش  ھفت
  اُف

  !اُمی 
  آزادی گيسوی دال کلمه ايست معصوم تر از

ا چارآسي ز راکتھامدلول غريبه ايست ُمجرم تر از غرش 
  آسمايیو
  لد

  مؤنث است
  دلترقیحجم از 

  چاپ شده و تکراری گفته ھایفريب و از روی ميگيرد از  
   دل از تسال ميترسد

   نباشد یزنجيرروزی اگر
  آويزان خواھد ماندريش ھا  کدامينبر ھای ريش نازنينان ل  د

    گ                                                                
  ن                                                    

  د                                       
  ی                           
  ش               

              ه        
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  ؟
  ُرخیرشمۀ شش 

  ھنوز به محتسبان زيرک باج ميفروشد
  ميريزدھنوزاز دوش برھنه اش سپرھای تاجدار

  يدۀ پايانھنوز به ا
  نقطه ھای نمايان می بيزد

  دھنت را 
  به گوش راستم که اھلی شده ترست، نزديک کن

  نگاھت را 
  ، بريزانستفردانامکشوف  تر از چاه ِ سنتیکه چپم  م برچش

  کف دستت را بر پوست منسوخم بمال
  تيرشواز چار دروازۀ  جاھليتم 

   نکتايی ام در
  ميوندوال آويزان است

  در تمسخرم
  ھا چراغان است باکره

  درُمشتم
  ای قومندان است قھقهھر 

  از ريشم 
  علفتا ابديت  ،خواھد ريختترانۀ خوشبختی ن

  نازنين
  عصارۀ داللتی ،تو
  شورۀ مالمتم ،من

  آزادی
  شايد 
  انگبين می چکدشوکران يا سيُمرغی نباشد که از بالش  
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  ُمرغکی در ُمشت مالکان ميکروسافت 
  ذخيره شده  چيغی

  تيلانحصار در 
   پرنده ای مخفی تر از پرواز

  پرنده ديگاِه  پروازی مبھم تر از
  رد مافيا يعنی مَ 

  آزادی يعنی گرد 
  دل يعنی سرد
  زن يعنی درد

  آھنگ چندشبکۀ  درھم پيچ  ِ 
  يکی شاه رخش نيرنگ است يکی افتاده از اورنگ

  ھشترنگبريکی مدلول ھفترنگی يکی داللتی 
  يکی از سال می چيند    عيشانوش

  يکی بر سال ميکوبد
  ميخاگوش

  يکی آذان ميخواند از خرطوم
  ميسازديکی جيخون 
  با کلوخ ِ وضو
            با جنباندن ريش

   کردندی سلسال ِ سنگی را  سنگ سنگ
                   کردندی شاھمامه ی باميانی را  شنگ شنگ 

  ،عقل
  بيدار ميگردد زير قره قلیدر 

  کنيدمشروطه را به دھن توپ بسته 
  ژوند

  ژوند                  
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  ژوند                                                        
  سال تعويض صنوبر با سگ ِ مجنون

  َو ند  
  َو ند                        

  َو ند                                   
  تفنگ با پورسال ِ ماست مالی ِ شير

  سال ِ تفويض ُمال
   تقليل صدا ِسال

  ؟بالسال تعويض صنوبر با 
  ،با اينھمه حال" 

  ا گر زنی را
  باالی عرش جا دھند و او را از ناگاه نظری به دنيا افتد 

  و در روی زمين
   ،قضيبی را برخاسته بيند 

  ديوانه وار خودرا پرتاو کند و 
قضيب افتد از آنک که در مذھب ايشان از آن باالتر برسر

  " !چيزی نيست
  حافظ جلد دو خدا

  و شصت و دو ششصدصفحه ی  ،مناقب
  را می بوسم  تھيروغليفدست 

  قصيدۀ سه نقطه يیشکرانۀ يکھزار و يک شب با   
  !دل

  نقبی بزن به من
  خندۀ آببشکن مرا به 

   زن
  صنوبرست
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  در تشِت اشک 
  نيلوفرست کبودی چشم ِ

  شالق را ترانۀ  جاويد بر سرست
  زويرت

  تجاوز 
  تازيانه
  ياک و تفتيش و تفنگمانند تر

  ھميشه  ُمذکرست
  زن که ميخندد

  از پشت گھواره 
  گاھواره را شور ميدھد

  از پشت زنجير
  ميگرددانجير طعم جاودان

  سالت سال تعويض صنوبر با سگِ مجنون شدمادرک 
  ت پرخون شدپيکردر ھا ی شيرين آستا برو 
  را عاطفه

  قومندان شويی 
  شويی  طالبرا  انديشه

  يم و تعظيم شويی تنظ حقيقت را
  نکتايی و قره قل شويی  کنيدجيبھا را 

  لبخند شاعرانۀ ايزک ھا ی عالم بشرمانيد
  بشرمانيد ماتمدر حمام ھای ھا حماسۀ رگ ُبری رابعه 

دمادم تکفير شدن شيخ االکبر ھا در زندان ھای داراالسالم 
  بشرمانيد

  اخی
  ؟اخی
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  اخ
  ھا سرنکون سال بحث

  فرياد  بی ستونسال ِ 
  ل ِ عشقھای صغيرسا

  سال ِ ذوق ھای کبير
  عقل و نبرد گشتن غوغا سال 

  َمرد ن کندن ِ زن با دسِت سال ِ جا
  سال ِ تبليغ تبر

  سال ِ ترويج تبار
  چنارتقاضای سال تان خوش باد در زير 

  عار
  دار
                          سار

  سال ِ تشويق تنور
  سال ِ تأويل ِ ترور

    اوروراز برادر  ازسال ِ بيرار 
  سال ِ قاچاق خبر

  خزر زنبق درسال ِ 
  روی خـَرھا نشسته سال ِ خورشيد 

  سفردر  دست ھای سترون سال ِترفند سال ِ 
  چشمبرنخته ھا 

  پخته ھا درگوش 
  به نابرده رنچ گنچ بدھيد

  ندچ
  ند   چ             

 ندچ                              
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  سال ِ ادغام ھزار بورس جليل
  خليل تقسيم امارات ِ  ِسال

  سال ِ منظومه ی ُسود
  سال ِ جرثومه ی ُدود

  سال ِ آشتی عمامه با يھود
  سال خويشی سفيد ھا با کبود
  سال ِ ھمدستی ِ لنگی با ُدُھـل

  با پکول کراواتبا سال آشتی قره قل 
  چادری

  کشف انگريزی
  حبس و خونريزی  ،قاچاق خبر برای

  کور کنيدالنھاری را شمس وطنی و چشمه ھای
  ندوَ 

  ند   و              
  ندو                             

  کسال ِ دوستی ِ ابرپول با ات
  تعويض صنوبر با نمکسال ِ

  سال ِ مازادی ِ ارز
  سال ِ فتوا
  فاز ِ فتح

  سال طوفان تجاوز بر صغير 
  عبيربا  تعويض صنوبرسال 

  طناببری مراھق سال ِ قلب ھا  
  شيخ فانی
   شيخ نر

  َبر به َبر    نوش شھوت    وش  ِ خـُرخـُرج
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  اگرچه
  ،ھمه بدخويی بکردی و شب چو در جامۀ خواب درآمدی

  .عجب بودی
  :گفتی 

  .ذکرم می بايد 
  ... خنده ام گرفتی 

  
  ميزند  خودرا بسی آونگ             مراھق

  مذاھب              ميشکافد سنگ
  ؟ا  سيـر ِ چنددر بازار ِ قبۀ خضريا تکفير ، چشم يا گوش 

  بخاری شاد  شاد ،بوعلی ُمفت است
  ياد  نظامی رفته است از ياد

   ،است ليالم غرق  سنايی
  ،خيام با منقل آرام است

  را به نرخ کاهی  تکانمند کسی ھرگز نمی گيرد صدا ھا 
  صدا ھای سترون را ھمی گيرند به نرخ آه

  نازنين
  گوش ِ کر
  چشم ِ خر
  زير اکبراز تپانچه ی و شده عزيز تر

چه دستی نمی گذارد که َدم دستی ھای موجود را به ذاتيِت 
  دست بزنيم ،وجود

شصت  ،چه چشمی نمی ماند که  دھانۀ آتشفشان ِ مسدود را
  بزنيم

  بست بزنيم ،چه گوشی نمی خواھد که گوش را با گوش
  ريش افسانۀسال ِ 
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  سال ِ مملو از شب و از شيھۀ تشويش
  خودی بودن درموج 
  در منـُم خفتناوج 
  دیکردن سبد سبد            حسخشخاش را به  لحن

  دیکردنلگد لگد       ذوق      را به صدای آيخانم 
  دیکردنسند سند   زمزمۀ پنھان را به شوق         

  ؟چی  سال ِ نو ريشۀ نو        
          ? what what      نو سال ريزومسال  

  َمُچم            سال ِ انديشۀ نو
   شايدسال ِ صد تيشۀ نو         
  ُيمکن سال ِ بی پيشۀ نو         

سال عمامه و واسکت با =    سال ِ نکتايی و چکمن با شپو
  پکول
  را شعر

  شوکرانبرادری ودر حوض 
  پيچه مالی کنيد گو

  موسيقی را
  یتيزاب وبرابردر خريطۀ 

  سودان و سومالی کنيد
  ِتکست را

  وفی خالی کنيدکله کاز نوع بر چشمانش سه شارجور 
fund    
fund  
fund  

  سال نو 
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  ُدرنا سال ِ ُسرنا ھا ی دور   سال
  يدن عشقسال ِ غلط
  سال گوگرد
  سال تيل

 درخانه روشنفکرتر از نسل ھای منقرض شده ی  سالی گوارا
  ھای خاردار

  تاالب ھای باجگيرشيرين تر از انجير خوشطعم سمنگانی در 
  ،زن

   چيغی
  تکه تکه

  زخمیاستتيک چشمانی با 
   ابریروايت ھای  زشتیآغوشی با 

  تکرار شيطان الرجيمھای جدا افتاده از  لببا  جفتی
  بريده انگشتان

  در تآنيث خويش
  ميترسد از جسد عاطفه وحقيقت

  کاف          ...       اگر بمالند
  کيف       ...        اگر بخارند

  حيف     ...     اگر بشرمند    
  مزدورسال ِ

ل خيرات سال حلوا ی دوپيازه سال صد بنگله در سا 
  شــــــيرُپور

  مادرک
  دوصد پارهسالت مبارک مثل گوشت ھای  

  خواھرک
  سالت مبارک مثل زنبيل ھای آواره 
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  چادرک
  سالت مبارک مثل بيرقھای بيچاره

  نازنين ھايت که از تذکره داشتن گشته اند  بيغم 
  آفتابندھفت سين اُفت ِ 

  افبارندون ِ افساُف  اُف ِ 
  ساليست پر از وســوسۀ بربادی
  ساليست برون از صفحۀ آزادی

  م ِ ُمـردنــغمھاش قوی تر از غ
  ساليست که در چاکۀ رانش شادی

  کجاستی 
  ؟اخی اخی

  ؟جاری ِ جاريستی اخی اخی
  از ھمه سو دستی دستی  دستی

  جھالتازبادۀ 
  مستی مستی 

  ؟چند قبۀ خضرا  سيـر ِ  تاقچه ھایدر نابغه چشم 
  مفت

  قوی صداقت را
  کناز دسترخوان چلبی            قرض  

  حلزون حالوت را 
  غرس کنکنج دستار مثنوی               در

  ؟ميخواھی ،نھنگ تبعيد وطھارت را از سلطان العصيان
   کردندیبيگانگی                      يشامبر ر

        دادندی صدگانگی                       سپتامبر
                    داشتندی  زنبارگیقمچينبر                       

  سال ِواسکت
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  ھرسو چيغ    سال ِ ھرسو گوشت
  سال ِ موبيل

  سال پيوند دو جيب
  سال پيوند دو گوش

  ؟گوش
  ناف ميشود    شوگی که در خنده ھای گره شده  

  می شود غالف    درخود ايستاده  ايستاده       ،گوش
  می شود   شاف خود بخود   خوابيده     خوابيده    ،گوش

  سال موبيل
  سال ِ قطع رابطه

  سال ِ کومای ھزاران ضابطه
  ؟..؟ . ،بلی

  ؟؟؟،بـــــــــــــــــــــــــــــــــــلـی
  شنيده نمی شی

از بيت الخالء  بيرون برای   از کجا گپ می  ،آنتن نميتی 
  ؟زنی

  از جوی شير 
  بگو گپته 

  ھيچ
  بزنم  َد ِدلم گشتی    گفتم باش يک زنگ وال بال
  بد کدی

  کريدت ِ  لوده
  ؟جوی شير

  ھميشگیجھل  ِ جليل و
  شاھیاز دامنه ھای  جا ماندهب آبشار ِ
  ی تابانجويبار
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  بارانشيری  ِ  بی  زمزمۀ 
  ناودانو داربست ِ بی ھمدلی 
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5  
  
  
  
  
  

  نازنين
  ستی کردانديشه سُ 

  يشه روشن شدگند
  انديشه پستی کرد

  شن شدجوگنديشه 
شيرۀ استبداد از کھکشان ِ شيری می شورد چون جويبار  ِ 

  سرگردان
  جوی ِ شيری می کشد تنبان

  گو و شاشه ميزند در برکه اش  فورانکه  پاچاييستصد 
                          !خطا کردندی     انسانی بگو         کودِ 

   !یکاشتندجفا              گـاُل َبروی بگو 
                 !حيا پاشاندی   دور از شما بگو         

  بلی 
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  ؟بلی شنيده نميشی
  چند؟ متر  ِ يا سنايی گفتم شھرک گلوبال 

  متر يک ماچ 
  متر يک پوز بند

  ؟متر ِ چنديا سينا  ورآشھيد  چاراھی  در يک نمره بلند منزل 
  خاموشیمتر يک 

  متر يک لبخند
  ؟متر چند تکبير با موطاليی ھاطاليی ک رشھ

  سو بندو يک  چيغسو متريک 
  شھربند يک شھروند يکمتر 

  ؟متر چنديا گالبی ھا ھای صنوبر فصل چيغ
  ھر باکره
  ُدرهمتر يک 

  صغيرهھر 
  متر يک سگ
  ھر سياسر
  تلواريک  قھقهمتر يک 
  سرکاريک  مرمی  متر يک 

  رگباريک   مادريک   يک سينه متر 
  سه تا دار   منصور  متر يک

  نشخوار صد    متر يک مرسل 
  !بلی

  ؟شنيده نميشی
  برآی صدارتبی آنتن  از کنج 

  ادامه ميابدا قين و فانه از نظارتخانه آغاز ميگردد و بصدارت 
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صدارت از تاراج تن آغاز ميگردد و با تاراج روح درگير 
  ميماند

  صدارت از زنبور آغاز می گردد 
  ن ميماندنبور چراغابا جرقۀ ا

  ؟خرچنگ سوی چوکی متر چندخيز 
    متـَر کی نيس
  لوده اجاره می شود

  انگور خروار انھزاربه تول 
  تنبوريا  خشخاشبا  زمردیدر ترازوی 

  ؟ر چندمتر مردم  يا قصيده مت
  ای ملعون نمانده یچيز

  بگذر از مرز اليه ِ راجعون
  سوی مار  ر ِ  توله رفته از دشت        مت

  خفته در زير کچالو يا کدو يا غار سين               ھفت  متر ِ
  ر قماآواره در ُجنگِ    ر  ِ تشبيب و غزل      مت
  مشِت کفار در آزرده   ر ِ سنگسار عقل             مت

  سال ِ رمه سال ِتصوير ِ پلنگ
  سال ِبازار جھانی  سال سانسور ِ کفن
   چپن ِکنجقطره قطره می چکد صد حزب   از 

  و چند راديويکصد
  چل تلويزون

  صد نشريه   غرق ِ اتن
 چاکھایکاف و بر جوامع الحکايات  است که تطبيق می شود بر

  تن
  نگو که آرد سير  چند
  بگو تاراج  سير  چند
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  نگوکه ھوش سير چند
  سير چند  بگو که باج

  صليب  سير چندنگو 
  که کاج  سير چندبگو 

  نگو که عشق سير چند
  اج  سير چندبگو که خ

  نگو که چيغ  سير چند
  بگو که عاج  سير چند
  نگو که  ديد  سير چند
  بگو که واج  سير چند

  ؟سال
  سال ُسرنی 

  در اخاللسالی از بی نانی ِ مجھـول 
  ماالمالسالی از آيينه و تنديسۀ شيطان 

  سال ِ فارکسی
  سال ِ نوشانوش
  سال ِ غـُرغـُر

  سال کف کف  زدن خود  در ھوای بوش
  سال َچم َچم ھای دوشادوشسال ِ ُسر ُسر 

  سال ِ کاندوم 
  ريفـــَرندومبار سالی بروزن دو عالم ريخ و دوصد 
  یواتيکان به گفتمان کاندوم           آمد
  ندیآورد کلکته را به سايز کوچک کاندوم     

  پوقانهرش از روی پ
  ستھنر

  شمارش خايه
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  مذکرستاضافی ھای ارزش فخر انباشتی در
  نازنين

  هشيشه خاندر 
  ندیرا فرو ريختشراکت ِ محبوبه 

  را ِخرد
  سود  آبگينه یدر 

   شستشو دادندیبا آبروی مؤنث 
  سال ِ استر سال ِ پنھانی ِ پوش

   بازار ھای خالیسال ِ 
  سال ِ طوفان ســھام در حوزه ای گوشا گوش

  ادغام دوصد قافله در جادۀ زر سالِ 
  سال ِ ادغام جھان در کِف مست

  ؟بلی
  !مرِگ  بلی

  خالص ميشهپنجاه افغانيگی که کريدت گپ بزن ز تيز تي
   !خو

  ... ،نيم سير آرد
  کيلو گاز نيم

   تيليک پاو 
  يک پاو تيل يک سياسر

  سياسر يک شارجور سی
  زن

  صنوبرست
  با صد ھزار سينۀ پاشان برابرست

  آتشفشان غصه
  مکررستآھی  
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  آيينه ای شکسته بدست مذکرست
  سال ِ آزاد شدن تير وتبر

  شصتاز روی 
  سال ِ تسخير ھزار واھمه در بازار

  سال ِ اشغال ھزار کابله و بابله در انظار
  سال ِ پنديدن ِ پوقانۀ آز

  سال ِ صندوقچۀ  خالی بر فراز
  سال ِ نرخھای ِگرافدار و بلند
  سال ِ خونھای علفدار و َچرند
  سال غفلت ھای مردم بند بند

  سال بوجی سال ِ  َو ند 
  از نو کيسه
  کی ھستی نپرسيد که 

  بپرسيد که چی داری
  تيلنيم  پاو  زوسال يک پاو نا

  سال يک خورد عقل ويک سير خـُر
  سال نفتی  سال ناف

  سال خون ھا در شکاف
  ننگ  سال ِ ظاھر شنگ و باطن 

  ؟می سازد چراغانيم پاو تيل چند تا زن را نپرسيد که ن
  بپرسيد که نمرود

  ؟چرا ھميشه مردان اند
  نپرسيد

  ؟يزنندرا تيزاب مچرا که عشق 
  بپرسيد که مرگ
  ؟مردان استجاھالنۀ چرا در مالکيت 
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  راستی
  پرسيدن را از مغز تان بشوييد

  آ وال
  قند 

  قند                          
  قند                                                    

  به زمين ميغلطندنان  مازاداز تمسخرشکم ھا ی  مقدس 
  در شيشه ھای دودی ميرقصند چاک ھای مقدس

  چون رسيد از کنج دل بی سيرتی
  ھوتیــچون جماع طفل دان آن ش

  شد جماع طفل و صد بی عزتیسال تعويض صنوبر 
  سال ِ گريه

  موج موج 
  سال ِ  خنده رفته تا ھفتاد اوج

  سال خـَو
  سال چپن

  ھرطرف بادام ِ بی مغزست که تا لب واکند رسواشود
  ؟شنيدی

  تير       پرواز تان 
  پير        زندان تان
  جه گر را تکثير کنيدـکيبل شکن ،گلولۀ صياد
  را تفسير کنيدآتش بی پنجاو دو ،کارد استبداد
  زلی را تکفير کنيدــسينه ھای غ گيسوی صدا،

  َو ند  
  َو ند                             

  َو ند                                            
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  ای بشر سال ِ حقھ
  ھنر ایـقھعُ سال ِ 

  حلق آويز کن خواھرک سال را به گيسو بند و
  کن ی فلک آويزک اشک را به گوشھاچادر

                                                                                           
                                                            ؟?

  سال نو سال دوصد ُبرج عقيم
  سال نو سال درفـش ھای يتيم 

  سال زنجير سال بی آدم
  سال ُپت ُپت سال خـَم
  سال تيشه سال َوھم
  قسمآبشار سال خشکی سال 

  سال ھر چی زياد زياد سال آدم کم کم
  دکانداران غزل

  موزيم قاچاق چيان 
  کتابخانه موش ھای

  فالبينان دو شمشيره
  مسگران مثنوی
  پھلوانان پوھنتون

خريطه و کاله  ،ھمگی از آه ،پس مدرنگوگل فروشان تا 
  ميدوزند

  زن 
  صبر صنوبرست

  مذکرست توھين ، ھندسه علم در
  علم

  در اکادمی  
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  عمامۀ بطليموس   می پوشد
  علم

  در آکادمی
  شرفۀ پای ويتگنشتاين را زنا با محارم می خواند

  علم در اکادمی 
  نھنگ اختالس را

  قورباغه ميسازد العۀ علمیپس از مط
  شوکران را صافی ميزند  شدۀ رهعلم درتاق  اکادمی  جام پت

  است و ماموت وبودنه نيچهمصروف تسليخ علم در اکادمی 
  را دالسا ميکندمنتقد موشھای   علم در اکادمی

  علم 
  در اکادمی
  ميسازد یلوکرسيوسبرای استفراغ ِ  تيکری
  علم

  در اکادمی 
  ردروی ميگي ،از خود

  ميدھد دوغمامورين خود را در جمجمۀ شھيدان شيردروازه 
  میاکادُ 

  با بودجۀ مستور
  ميماندھوس چور بی نور در 

  لبھای مذکر
  جمھوریجاھليت در
  ميخنددی سلطنتمذھبی و لبخندبا 

  جھلی که در قصر گلخانه پوستين می ريشد
  آستين ميدوزدمارھای  مقدسجھلی که با گلوی 
  جھلی که با واسکت



 

 

 

36 

 

   ازه ھای آتشين می بيزدجن
  نازنين

  نازت در الست  نزول کرده بود
  ھستی را به من ھست کن
  جادو را به من موجود

  پستی را به من پست کن
  فضلو را به من رستم

  ؟چه ميل داری
  قھوه يا خون 

  ؟کيا زنبيل  متحرپنچر امبوالنس 
  چشم انی  برای بسته بندی  يک الری  سينه بند يا تکه ی مرج

  خشم چادر و چادری  برای کور کردن  انتينر  صد ک
  انگليندیھزار بوجی کود ِ 
  برای روياندن  پشم

  نازنين
  از جوی شير 

  سپيده مخور که سترون ميمانی
  قصيده مخوان که کرگدن ميمانی

  رويد مي   که بر حوصله ی ظريفت تازيانه 
  ميـبارد  به جای زمزمه  کنجاره لکھايتکه بر پ

  نيلوفرک  
  ؟کردی قبول

  تکرارکو
  !قبول کرده بودم قبولش کردم

  زبان زبانه زد
  نيش و نی و نيلوفر 
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  بخشيدتوطيه صدا و سکوت را به صاحبان 
  در مغازه ھای ابريشم

  دنچيز ھای تکاندھنده لم لم به ليالم نمی رو
  قلم استمنا ی

  پسواز فاجعه صف ھای صرافی می کشد  به
  در سرزمين صنوبر

   جماع طفل
  زيباست وتیھرقسابا 

  چادر ھاستترجيع بند ِ  خشونت
   چاؤشھاست  ِوچاکيدنصله گيری  ضمانتی برای ،شیخامو

  جنس لطيف
  را می افرازد  بادبان ِ لذت

  را پيش می اندازد پاروی ِ شھوت
  شکم سربعد از

  زير شکم با 
  را به دار آويختنو انالوگ صفريک 
   را بھم انداختن وديالوگ جادۀ ميوندو  باغ وحش

  زن 
  صبرصنوبرست

  صبر صنم برست تفنگی
  چپن آزرده از لنگی
  پکول آزرده از ھردو
  ُملی آواره از ُسرخک

  کنيزک از آشفتهکدو 
  الل زبانھا

  جماع طفل
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      کل ُ َ ناقض  ملُعوناجماعی بر 
  بکنيد
  بکنيد

  قلمش را قلم قلم 
  جوی شيرشعرش را          
  کومگرصايب اجرا ميگردد              

                                     fund  
                  fund      

fund  
  دکني جغله به سبک جنگل انگشتانش را
  Warlord ! 
  warlord !  

  سپيده دمشمع بجای 
  چراغ  يلدا بريز کم کم 

   ضعيفه  به فرق
  ماتمقفس و قند و ساندويچ و

  قبولش کرده بودمبجای 
  قبولش نکردم

  نازنين
  را از گوشھايت دور کن هحوصل

  کن غرق منصور آينه ھا ی تجربه خود را در ميان 
  کن قھوردستھا را جدا از دستھای م

  که سالت
  پاشانی ِ رگ سال 

  سال شبنم  ھای سوخته روی برگ
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  ؟شنوی می      زمردی که در ناقوس ھا افتيده است
  ؟می بينی    است غلتيدهالجوردی که در کارتوس ھا 

  ؟می شناسی   ه در تاريکی ھا جنبيده است    يورانيمی ک
  ؟می چينی         يده استيوه بر کله منار ھا رکلداری ک

  ؟فھمیمی                  يده استدوھا  بر ديوارديناری که 
را شاداب ميکند                ی اجباری خشکی ھا  دالری که
  می گيری؟

  نازنين
  از اتھامت ميترسم
قتقتک جفت کردن چه کسی را  ربلبا  را ايرو وگرنه ميدانم که

  ميدھد
  سال در خـُم  که اخمی

   بار گنده شدسيصدو شصت و پنج 
  سيصد و شصت و شش بار َبرده شد

  باز مرا با آن می تـُرشانی
  باز مرا به گرِد آن می چرخانی

  سال ِ گاو
  سال ِ بوجی ھای نو
  سال ِ شاريدن ھوش

  سال ِ خرگوشی ِ گوش
   فرات ِسال ِ اشغال

  داربست فراهسال 
  سال غلطيدن ديوار نفس

  پناھگاه جرسسال خفتن  در
  سال ِ ناتو

  سال تسخير صنم
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  نديشه و َبمگسال ِ 
  سال دولت

  سال دولتمند شدن
  سالی خيزک خيزِک گردن

  سالی قاق بودن و گشتن کرگدن
  سالی بی ريش 

  سالی از بيگانگی سرآمدن
  سالی پروردۀ سوسيال و نمک

  ا تنگ وخورجين تا فلکسالی جيبھ
  سال ِ آمد آمد از َدور زمين

  سال رفت رفت سوی قافھای برين
  سال ِ برخورد با عمامه
  سال برخورد با پکول 

  سال چابک سال باريک سال طنز 
  سال َمرُدم
  سال گژدم

  سال تسبيح سال تعويذ سال َدم
  سال َمردم سال آخ آخ در شکم
  سال ماندن در مسير صد کـرم 

  رُدم سال ِ بی بيرق شدنسال ِ مَ 
  باغچه ھا خاموش و بی زنبق شدن 

  سال کابوس
  سال گرگ

  سال استفراغ ماضی
  سال قی کردن حال

  سال ِ آيندۀ  گنگس 
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  محبوبه 
من يک روز تصور کند که در روزگار بسيار قديم  معشوقۀاگر 

  ،زندگی می کرده
  دونفره بروی تختی ،و در جايی

   ،و غيره ،بسر می برده
  اشتباه  مزمن بخوانم تنھا توانم اين رامن نمي

  ...، بل آشفتگی قی شده 
  .آنگه

  سال تر
  سال ِ ترياک و تبر
  سال جامھا سال َجم

  رفتن  خـَم خـَمسال 
  مادرک چشمان تو ھلمند شد

  خواھرک دستان تو بند بند شد
  عاشقک اندوه ِ تو چند چند شد

  در قفسھا
  شاد بودن ھنرست

  غصه ھا مثل خرست
  ی ھا ی نجيبپی آر ت

  کنيد محبس ھای زنانه را گوتيک
  کنيد زاييکنوعروسی ھا را خ
  پاشی کنيد جنازه ھا را دالر
  ر پاشی کنيدقفسھا را سنگ

  بند
  بند                       

  بند                                             
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  سال شادی سال ِ ريختاندن ِعيـد سال خشخاش
  با عمامه روی يک خوان سپيدسال ِ ناتوی نشسته 

  گشتن تبعيد ننهسال  
  سال فارکسی
  سال فارسی 

  ...سال پشتو 
  ؟سال نفرت از زبان

  :جسد
  ،عليشير کاتب وشنيدستی که خوشحال خان و

قبۀ خضرا  مثنوی ترين وضعيتگور ھای غزلی شانرا در 
  !خوابانيده اند

  ديدندی 
 عاشقې او خودبينې دې سره لرې

  وې خودبٻن مه شهکه طلب د عاشقې 
  نشرميدندی

   ،و گنجهماشوخيل  اجسادکه با 
  پھلوانی کردندی

  ،ی جامیرحمن بابا 
   ،باباامی رحمن ج

  خانه نساختندیھای فاجعه بروی آب 
  کردندی حلقه را بر گرد ِ  آدميتِ  انسان  حلقه  ی صداقتدستھا

  اگر خراب بود خانه جھان چه عجب
  آب که ديد خانه که آباد ماند بر سر
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  زن
  صنوبرست صبر

  با رنگ ِ عاشقانۀ مھتاب برابرست
  در انتھای زمزمه چيغش مکررست

  جانی 
  صنم برست وحش
  جنايت است که دايم مذکرستجشن 

  کمانگرستخشم و خيانت است که ھرَدم 
  ؟قبه

  قاضی شد   قمارقمه ھا قصه تر از قلب و 
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  شد راضی  قحط قلم   با قھقه برقوله ھا 
  شدماضی   ھا  کله چون جھيل  در جھل جابر
  سال تيرکش

  سال ديد 
  مرگھای شديداقرار سال سال ِ 

  سال ِ انديشۀ ويرانی ِ بامھای جديد
  خريد   به نرخ جوسال ِ روزھای  شرافت را 

  سال ِ پرچونی ِ خون
  زبونسال ِ  عمده گشتن  نرخ 

   سال چيغ ھا را به سر افراشتن
  نبور کاشتن  اعزت را به سال ِ 

  سال کندن سال پوست برداشتن
  سال ِ اسطورۀ پوست ريزی ِ خوست را به دھن آغشتن

  ب ُبردنستـــــسال ِ آتش را به مکت
  سال ِ وحشت را به دامن خوردنست
  سال ِ ُبت ھا را به زيارت ماندنست
  سال ِ سر ھا را به غارت کردنست

  صبورسال مرگ ھارا شمردن تا به مرز ھای 
  سال دستھا ی نجيب
  سال بوتمالی و برس

  آنسوی جنوب    سالت چه قرن آگين ريخت     !مادر
  بيخت آگين چه درد آنسوی غروب    خودرا!    خواھر

  تا بکی فرزند ِ دلبند ِ تو طالب باشد
  تا بکی نازدانه ات قصۀ جالب باشد
  تا بکی موج قفس غـُصۀ غالب باشد

  اشدقالب ب کلهتا بکی جوش َجَرس در
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  تا بکی تقليد از دشمن کند
  تابکی باخون ترا روشن کند

  خويش گلشن کند گوشتِ تا بکی از 
  شن کند تا بکی از واسکتی بی آيينه صد چھره را در

  تا بکی عمامه ھای چيچنی و شيخ نشين
  تا بکی عمامه ھای ازبکی و تيغ نشين

  تا بکی فرزند پشتون تا بلوچ
  تابکی فرزند ازبک تا عرب

  فرزند تاجک تا َحبش تا بکی
  آوشن کند ،رود خانه ی خون را به اقيانوس پول

  تا بکی گوشبند تاجيک                  تاج تاج
  تا بکی محراب  پشتون               عاج عاج
  تا بکی عنقای ازبک                   کاج کاج

  ھزاره                    داج داج شھرتا بکی 
  

  !سر سوته خفک کنيد ه را با حلوایسپيد
  !آويزان کنيدجاھليت  طناب معلقات ِرا در  غزل

  !شاعره را خودکشی کنيد
  ؟فھميده شد

  ژوند
  ژوند              

  ژوند                             
  به بوت ھای خارجی بوسه زنيد
  به کوچه ھای ميخی پرسه زنيد

  شمع ھای انگشتان را خاموش کنيد
  اھپوش  کنيدعشق ھای جليل را سي
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  حقيقت را فراموش کنيدزمزمه  و 
  را پس ِگوش کنيد صميمیگپ ھای 

  مردم  دوش کنيدآبشارخيز اشک در
  جيب ھا را آمادۀ نوش کنيد

  فھميده شد؟
fund 

                 fund  
Fund                                         

  ؟نميشد
  که ُمسَمط  ميُسرود از ُپشت نيلوفر

  نمود ُمرسلموشح مي
  ُمقفا می کشيد از گل

  سال نو
  بند بند چخانسورشھر محابس تا  

  ِکلکِ بريده 
  تا به بغ الن  قند قند

  سال چرخی سال بگرام سال صد ابو غريب
  سال  فانتا 

  سال  ِ غمنامۀ کون
  سال سرھا سوی پايين سرنگون

  سال گلچين کردن بالقيچی از روی قرون
  نازنين

  من 
  مدر چار برج حماقت

  چارميخمچاند ماری و 
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  تو در آشفتگی
  قفسگيرم

   مابو غريب در زير پوست
  بی وقفه جاريست

  احاطۀ ذھنم 
سنگی تر از ديواره ھايست که بر دوصد پلچرخی  می شود 

  افراشت
  ست که بر کابل و بغداد می توانش کاشتبنگی تر از سيه مستي

  سال موذی
  سال فرزندان آدم را به دامن چيدن است

  توای شيرينسال  ف
  سال ريموت کنترول

  تا به فردوس بريناز تقابل سال رفتن 
  سالی مشحون از قلوب

  سالی مملو از تلفات جنوب
   غزهجنگ ِ کشمير و 
  خزرجنگ جيحون تا 

  فاعالتن فاعالتن فاعالتوضوی با  بابلجنگ 
  با فعولن فاعالت کابلجنگ 

   جنگ خواھر با برار 
   الرجنگ مادر با پ
  ا پياده جنگ جنرال مات ماتجنگ پياده ب

  مرحبا صد مرحبا  غزنه جنگ 
  سومنات صد سومنات  غزهجنگ 
  گمشکو

  !چوچۀ ھندو را قف پايی برداريد
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  !چوچۀ پنجابی را با نکتايی برداريد
  ھيچ   چين ِ ما يو   

  يچ  پ           عمامه يیايران 
  ھيچی ھيچ                  شکستهشوروی 

  حق بشرمانيدضيا ء ال ھوايیگور 
  شمشتو و ريش و ريشن بشرمانيد

  ناپالم ميريختکالوش و  کودتا و وقتی شوروی
  بود لبخندپاکستان 

  زولفقاروقتی 
  چون تيغ آخته

  آراست می برادری حريق ،در زير گلوی  سردار ديوانه
  بود  شھروندپاکستا ن  

  مسلمه وقتی
  لندنیبا حجاب 
  طلبه می افراشت ،ريشازذخيرۀ 
  بود شھربندپاکستان 
  قصرسفيد حاال که

   يزنديده مسف  به رخسار يار 
  ديورند  آستابروی ِ

  ھيرويينسپيد در مزرعۀ 
  گل ميکند 
  ،نع

  به شرطی که مشتی فرومايگان
  ندزدند  کاالی ھمســــــــايگان

  صنوبر 
  سدۀ صبرھاست
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  در اسطورۀ نسا
  نقل ھاستنفيس زنجيرۀ 

  سال ساختن عمامه ھفت ھفت
  سامه سوی  تختا خرطومسال 

  سال ساختن عمامه ھشت ھشت
  تشت تشت درامه سال غوغای 

  فريادسال َبرَبرشدن 
  سال خشکی روده ھا پشت شتر

  سال ِ  صدقِ  دست و بازو ی چريک
  سال ِ سنگر شدن ِ سينۀ  مردان غريب
  سال نو سالی که ھر چی باد ھرچی باد

  عزيزآبادعزيزآباد سويش  چارسال نوسالی که 
  دال ساختنسال ِ گو

  سال  ِ سلسال باختن
  سال نو سال اجاره سال طالب کاشتن

  به نوک ِنيزه ھا افراشتن  سال قلب ھا را
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  ،انديشه
  آھسته آھسته فراری شد

  رويھمـــرفته جاری شد ،گنديشه
  بوفی که ناگھان قناری شد ،گنديشه
  ر،صنوب

  صبر ساکن
  آتش و سوختن ماندتيل و عاشق 
  تفنگی

  ُجماع بردار
  و تاختن ماند تيشهشھوت و  در

  سنگسار
  صنوبر شد
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  جنگساالر صنم بر شد
  لـُنگ حمام

  در کون گلخانه
  باختن ماند چھار راه در 

  ،آتشفشان زمزمه
  در خود شرر شدند

  آن کھـکشان تجربه را بی اثر شدند
  دربدر شدندآيينه ھـا به شيـوۀ خود 

  روی گريۀ خود مکرر شدندبه گـُلھا 
  که خودرا ميزند با نشتر از پشت در مالی عام ،سال

  خام ما بخارانيم درون ِ
  سال بربادی ِ مردم از درون
  سال مردن سال گفتن راجعون

  شدن حک در زنخدان سال نارنج 
  سال نارنجک شدن
  ،سال تعويض صنوبر

  با سگِ مجنون
  بر لب ِ ُپرخــونسال تقريظ  تســال 

  سالِ  گيسو را به دندان شستن است
  سال غوغورا به خورشيد بستن است

  سال ِ تبخير عقل
  قند

  قند          
  قند                     

   تشکيل ِ قضيب ِسال 
  ژوند                    
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  ژوند          
  ژوند

  سال ِ تقديس ِ ذکر
  پند

  پند        
  دپن                 
  ِذکر او کرد

  و 
  ذکر بر پای کرد

  در زمان ِ حال و انزال خوشی
  صد خليفه گشته کمتر از مگس

  چون زند شھوت درين وادی دھـُل
  چيست عقل تو

  فُجـل ابن ُ الفجـُل
  سال نو سال جدايی 

  نان کم 
  سال تو سال گدايی

  ران خـَم
  سال ُبت ھای شکسته

  ی گسستهسال غم ھا 
  :صنوبر

  !غصه نويس
  ا صنم بر ھم قافيه مکنمرا ب

  مذکرند خود سراپا درمنظومۀ که قافيه ھا نيز
  بی سلسال سال مسلم سال ِ 

  ؟سال
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  آری سال
  ماالمال  سالی ازريش ھا و از تشويش

  ماين تا ميدھند  يک  به يک يک 
  جالتا ميدھند  چاربه چار چار 

  آمين  کشندميترياک به 
   نذيبرند  گاو ھای خوش آمي مسجدبه 

   نه ميبرند   شيطان ِ خوش آيينبه شا
  سال نو 

  سال دوصد دستی زھمسايه 
  مايهبی انشای   ھای لـُک  سال ِ گردن 

  مادرک از چادرت ھلمند ريخت
  يختخند راشکخواھرک از مادرت 

    افاغنه و ُمزد
  قـُمدر شط 

  زيرُسم له گشته رفته رفته  
  عبوراالنقالب         گـُم 
  ب بروت االنقال        خـُم

                                                                 
  ال عمامه ھشت ھشتشال قم ش

  شال تقسيم نزاکت تشت تشت
  ال شيعه رنگ رنگس
  ال ُسنی جنگ جنگ س

  خوشا آبشار بربادی
  خوشا سنگسار آزادی

  خوشا اسپ ھای بی گادی
  ر شادی قال دخروار خوشا مثخوشا غمھا در 
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  نرخش کاه شقعيک سير 
  يک سير خشم نرخش چاه
  يک سير قلب نرخش  آه
  يک سير خـَر نرخش ماه

  يک سير عقل
  چند

  چند              
  چند                           

  مبين سرسری سوی آن شھريار
  که ھم تيغ زن بود و ھم تاجدار

  !سال مسکو سال تشويق دوصد گوپيچه تا فتح َچَپن
  !کفن فسخيج دوصد بالقيچی تا سال ِ مسکو سال ِ ترو

  پاچاھی
  ذل مذکرست

  آغاز کوچ و ناقصه و چشم سياسرست
  پاچاھی

  تير وتوھين ميخرد
  و سرگين ميفروشد عقلپندانه و

  را در اشراق کبوتران معصوم  ميشويد  تاج
  ،زمزمهبلسِت  بلست  از

  گيردمی و زمزم  الجورد
  می گيرد باج را تا نبود آدم
  ،در دنيای ُمشت

  انگشت ت به ميله ھای ُپش
  حی علی الفالح را سالخی کنيد

  غويی ته سالمی وھی



 سال ِ تعويض صنوبر با سگ ِ مجنون
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  ژوند
  ژوند       

  ژوند                  
  فيردست به 

  از گاو فارمی
  ميخردزرافه 

  چادری پنھان ميسازدصبرزيبايی و فريادرا در زير 
  کيبل ميخورداز کابالنگی انقالب 

  کودتا از افغانگی اندل ميخورد
  ز خراسانگی صندل ميخوردچرخش  ا

  که در فرانسگی  ِ پاريس
  یآخرين ديکتاتور را با رودۀ واپسين کشيش به دار بيا ويختند

    مسخره   آخرين ناقوسدايرة المعارف را بر نوک  مشعلآخرين 
  یبيافراشتند
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9  
                                                 

  
  
  

  رودخانه
  به روش سنگ

  قھقه ميزندپی دريی 
  که می جوشد خـُمی از خـُرخـُر خوابھا ی  مستانی 

  که تأويلی از تابشھای  تابانی
  که تنديسی از تندرھای تازانی

  که تجنيسی از تعويذ ھای ترياکی
  نازنين
  فالت
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  شترُمرغ در چشم 
  می شودباز  لبخند ی بی شکرانه

  می شودساز در محراق يک سمفونی عقيم 
  فال ِ کاويدن تشويش ِ نَسب          تا به خدا

  فال ِ تسليخ نژاد 
  فال ِ تبليغ منـُم
  ؟دالی يا مدلول

  اخی 
   مکتبی ِاخی

  اگر نکتايی ات را دزد ببرد چه خواھی بود ؟
  ؟افغانستانی

  ؟افغان
  ؟پشتونستانی
  ؟خراسانی
  آريايی ؟

  ؟چی استانی
  شھريست که در چاکۀ رانش شادی

  ازۀ وزنش گـادیشعريست که پرو
  آبـيست که سنـگِ آسيابـــش بـادی
  رقصيست که ھنگامۀ سازش خادی

  شنگِ شکنجه گر 
  محبوس حيله گر 

  ھردوی تان نشسته به يک خوان مرمرين
  افسانه و علوم
  پروانه و زقوم

  يکجا لميده بر سر ِ تنگنای عابرين
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  افغانستانی
  استاد چو قانغوزک

  ُبزک ُبز چو شاگرد
  ه نغمه ی چرخھای آخرينھمرقص شده ب

  افغان
  نحيفشاعرچه ی 

  بازيچه ی حريف
  از خلوت يسار

  يمينغلطيده در 
  غينمثل مذکر برای کار ميکند به 
  !بولدوزر کار

  در شبھای مھتابی
  بريزيدنمره دار موزون وھای زنجير  ،سرخھای مستطيل بر 
  مرغابی سينۀبر

   در روز ھای آفتابی
  زيدتير بري ،امداد از کوله بار 

  !شليکزن
  در شامھای بی تابی

  ريزندقيرب ،سپيده دم نی نامرادبر پيشا
fund  

                    fund   
fund  
  ؟اخی
  ؟اخی
....!  
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  ؟شخی
  ؟شاخیبسيار 

  بر سرم يک کھکشان انصاف می جوشد.... آ 
  آتشی از جنس ِ يک  اسالف می جوشد

  ،و انعطافاصلن با تغير 
  عادت ندارم

  بسيار شخی ،اخی
  ق ھای تکراری حنجره ات را از تکبير می اندازدعُ 

   :خسته نميشی که
  ھفت

  ستمگرترين رقم
  ھشت

  دو خنجر ِ برخويش افتاده
  توبيخ دانشگاه 

  پوھنتون ميرودميخی ست که تا بيخ 
  دانشگاھی 

  دانشگايی ميکند لفظدر روسپيخانۀ 
  پوھنتونی

  پوھنکونی ميکند معنی   شيشه ھای سرخدر 
  ،آخ

  شرمانيدفاژه ھا ب
  می آزمايی ،به تن فروشیجادۀ کاه فروشی درواژه ھا را 

  !افاغنه
  !افاغنه

  زبانت را بروی ِ خشت 
  دھانت را بروی ِ سنگ
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  آبوی ِ نگاھت را بر
  ری ات را بروی ِ َدردَ 

  غمبروی را  غزلھايت
  خنجر برخيزد  ،بليسانش که تا از حنجره
  بر خيزد عنبر ،بُجنبانش که تا از آيينه

  !هافاغن
  انگولک را  قتقتک ترجمه نکن 

  زخم در زرادخانه
  نمک يگانه شورش لفظ است

   زرينکوب نمی شدمشھدی  اگر مولوی با طالی
  در کانتينر ھای جوی شير

  منسوخھای  دامنهدر 
  !افاغنه جون ،، گنده ميشدمانند نمک

  ،؟يکند يا بچه ھای صورتی حرمکنيزک حرمسرا زيبا انگيزی م
  استمونا ليزا خوشگل 

  يا
  ؟صنوبر

  شدن افغانستانی 
  سرباالست  قی شده و  ھجای

  ِدِه  طی شده 
  ست نافرفتگی ِ دالرا
  فکر ِ شی شده

  در شھر آراستچون باغ وحش باغ زنانه ی که 
  صبر صنوبر

  آموزش اشک ميدھدرا  مرسل ھای عشقی
  شنيدستی
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  ،در باغ زنانه
  خر گشته است  نيلوفری

  مانيفست ِ ھذيان
  بيگانگی کر گشته است که درکابوسی 
  زنجيرنامه

  در آرشيف زنآھنگی 
  شرفنامه 

  گنجه فروشی نظمی در جدار
  

  قال نو 
  قال ِ پتلون و قلم 

  قال ِ تشريح جدايی چشمھا ی گريزان از بدن
  قال ِ عيش ا لکرگدن

  قال نو 
  قال  تبارست و شرار

  قال نو مرِگ غبارست و انار
  قال نو قال پريدن سوی دام

  شدن ِ اندام از اندام قال تبعيد
  مست تقليد ازشرابخانه
  مست تصنيف جرنگانه

  مردم گنديشه می چيند اخی ِ مکتبی از فاژه ھای گرسنۀ
  ؟انديشه
  گنديشه  ،نی

  در ميان صد قلمقال پشتون 
  فاعالت فاِعـالتــُن

  ھلمندی شدن  تا بيشه ھاستمردم شام ِ◌  شام
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   خاکدانی شدن با تيشه ھاست ِشام
  صنوبر،

  ست صوميتیمع
  صدای ازبکی تاراج ميگردد ،لحن فارسی ،که با لھجۀ پشتو

  در ميان صد سخنقال تاجک  
  فاعالت فاِعـالتـن

  بيرنگ شدن ِ انديشه ھاستمردم شام  شام
  ھاستريشه شام نيرنگ شدن بي

  نيلوفر،
  عاطفۀ مؤنثی ست

آويزان می ی فيشنی از نکتايی ھا ی فاخرکه در جشن زبانھا 
  گردد
  بک در ميان عاشقانقال از

  فاعالن فاِعـالتـن
   زبده قيله بيز  ِشام 
  دشت ھای دوصد ليلی شدنمردم شام ِ◌   شام

  جنگی شدن ، ھرسو کله ھا ِشام 
  صغيره

  زيبايی بھشتی ست
  که با ھشت چکمه دار ھشت زبانه غارت می گردد

  در نوشت ھزارهانگشت قال ِ 
  فاعالتن فاعالت

   تسخير دو سنگ ِ مرتفع ِشام
  در سراب سنايیشام تسليخ 

  سياسر
  زنانگی خورشيدست
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  ويران می گردد مسلحکه با شيپورققنوسھای 
  +فاعالتن 
  + فاعالتن         

  +   فاعالتن                 
  نشنو ازنی = فاعالت                            

  را چاکشاعر کنيد 
  خاکچند زنبيل  بياندازيد برمؤلف  
  ندچ

  ندچ            
  ندچ                            

  صنم، در پيش پايش انفجاری 
  يا نداری  پساپورتی تو داری

  اریـمنش، آزرده از بحث ِ بھ
  دلش را برده است زلف ِ اناری

  شھرۀ  صد خانه داری قضيبش
  بر صنوبر

  سنگ ميريزد
  بر صنم بر
  بنگ ميريزد

  مادرک فالت چونان آيينه ی بشکسته و تاريک  ماند
  خواھرک فالت شغالی تر ز شرح  ماضی  ِ نزديک ماند

  ؟افاغنه يی
  ؟افغانستانی

  ِمرسی دی ھای امام رضای غريب        سپنا
  فالگيران حافظ در حاشيۀ قم              مرسی مرسی

  تان بخير شب ِ باخته                 پرچم نشستگان سپر
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  تان خوشِ◌  روزه               ختشرايين آتبرزين بدوشان 
  بای  بای     کاھيان ِ سبد ساخته           –دانش 

  رام  راممشعل ھای نياويخته                       
  دوره پوشان ِ واژه  گرد

  کارد بر جگر گاه ِ کلمات انداخته
  توان شی  تان به دانشکده
  ھورا           به توان قی            تان  ځیپوھن
   ،وجود

  اکه            جود است             ناپوشيدگی مو
  شعر

  اکه        روايت اپيزوديک و موعود است       
  بوتھای

  ون گوگ 
  است                     اکهمشھود ايق افراشتن حق

  یماورالنــھرمنقبتی ھای 
  دوشيزه لبخند ِ ی حالل کردن ودکا و برا

  به يک دست خراسان
  به يک دست آريانا

  قاش قاش ميکنی ،را مانند دوتا  تربوز سمرقندیتاريخ گمشده 
  کاشفين

  دواژه ھا را شکنجه کردن
  دگلوی بريده را اره کردن

  افغانستانی
  غانستانخر فِ ف

  افغان
  فِغانفصل 
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  و عبدالرحمن را حلق آويز کنيد درانیامپراطوری 
  ز کنيدرا کارطوس خي پوش سلطنت کله گوش و قره قل

  !ناتخاد جماھير خراسازنده باد
  َو ند ژ

  َو ندژ         
  َو ند   ژ                      

  اسپندی ھای حوزۀ علميه
  قسطنطنيهمنقبتی ھای 

  يهپنجابھای تبليغی 
  برادران قرآنی انفجاريون ميخ شده در ابو غريب را مانندی

ليلی را  تنی  جسد ھای خشک شده در دشت ھایبرادران 
  مانندی

  قشبندی را مانندینو پايک  کحالل کنندگان گردن
  را مانندیو نارنج  ی خفته در زير درخت يونيکالريشھا
  ، سپتمبر

  دالکی کردندیريش را 
  ،ُبن

  سالخی کردندیبيخ را 
  برادران ھمريش و ھم تشويش 

  نږ زيبا وطندا زمو 
  دا افغانستان دی 

  دا لويه پشتونستان دی
  بيا وايه

  دا لويه پشتونستان دی
  ژوند 

  ژوند          



 

 

 

66 

 

  ژوند                                     
  خاراندیچند ين بارچاک ِ انديشه را 
  ندیگنداتاک ِ انديشه را 
  ندیخنداناک ِ گنديشه را 

   ،زبانی بھره کشی استخدام و  خاللدر
  مفرس شدندی ،ژبه

  یمندرس شدند، روشنفکر
  مقدس شدندی ،افغان

  تبليغی ھای مھاجر
                         و برمنگم رالھودرسينمای بينندگان سکس 

  اسپيشلست ھای مقاربت با واژه ھای صغير            
  مستوفيان فاژه ھای کبير  

   شيرينخوابتان 
  قند

  قند             
  قند

  برابرست ماتمقاچافبران واژه به 
   فاصلهقاچاقچيان 

  مذکرستھردم 
  زن

  صبر صنوبرست
  تا انتھای زمزمه ھا نيز مکررست

  ه ھا بينی تو درپرد
  ُپشت ِ زبان

  ھای تيارسی شپش
  ګنيکرعقل تان           ج در زير
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  ادا می کنند غسل جنابت را در چشمۀ زبان جماعت شريفی  که 
  می شويندغريزی دال را در داللت 

  ،زبان
    خانۀ ھستی ست
  ،قاچاق زمزمه

    پستی ست چکامۀ
  نفاقتزريق 

  خيانت به چيز ھای دم دستی ست
  نيم جستی ستطاليی يا به خايه ھای مذکر قصيده خوان  افتخار

  در آتشکدۀ بلخ
  فروش تير

  روشنفکر ،ممنوع ستی مشرق بر سينه ی نارنج ھا  
  دکاندارن مثنوی گوی ِ پکتيکا

  باسنگ ِ سپيده دم
  روشنفکر ،تول می کنندرا  شمالیخوشبختی ھای 
  در آبگير تالقان

  توله زن دامنه ھای للمی  
  روشنفکر ،ساز می کندنيشکر  ر سمفونیرا د رديزیگلبانگ ِ گ

  از دره ھای نور
  تابشی تا ِکشم  ميريزد

  استخوان شکن     بشرمانيدرييس جمھورآويزان ِ ُمردۀ 
  بشرمانيد     استخوان شکن زدورو م ذليلانگشت ھای 

  ريش ھای افتيده بر انگور بشرمانيد      استخوان شکن
  نميشرمی 

  ،از
  ُپر از ھلمند شد  مادری که چشمش
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  خواھری که موھايش ُپر از بند بند شد
  شد دربند بدست ناکست    صنوبری که بی  آيينه و قرآن

  نيلوفر
  خال غليظی ست

  بر زنخ بريدۀ وجدان
  نقطه ايست که ارتفاع آن تا خورشيد ميرسد ،خال

  نوکۀ تيغی ست 
  که تا قلب صد شھيد ميرسد

  خال  ِ بيرنگی ِ چپ
  خال اخته کردن   دی موکراتخال ِ ليبرال 

  خال ِ فاشيزم ِ زبان از چپ و راست
  دوصد قره قلی بردار

   زير چوبه ھای عاردر
  صنوبر  به چشم

  تمسخر می بيزند
  فرا ميرسدبا تکثير حوصله وجھالت جال 

  جال ِ پاچا
  تا به ُرماز خرابات جال ِ خـُرخـُر 

  ھای شوم جال افسون مناجات تا به کاريز
  ِخرد در بنگله گسارسن جال

  جال در خود ريختن
  زنجير بيختن جال 

جال رفع حاجت و خردال و اينھمه جال از اين ھمه صال س
  ميکنم  آقا
  عقلیمن از

  ليلی ميريزدگيسوی بر که 
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  شالی ميريزدزمزمۀ گندم و حيای که بر 
  حرف اين  ر تکرااز

  آب فرزند رود خانه استکه 
رفع حاجت ميکنم  ،ستباران ا صداقت وريشه و آب فرزندکه 
  آقا

  مذکر   انديشه را پيش از وضو شاراندی
  مذکر    گنديشه را پيش از غسل کاراندی

  مذکر     يشه را پيش از نماز خاراندیبند
  صنوبر
  چراغان است ،حجمی

  فرزند رودخانه و باران است
  چشمه ساران استھای  و زيبايی اشکبنياد ِ
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  ،شوخ  روايت گوزن ِ
  شخ شخ 

  شاخ می زند
  ،ايزد

  در معبد
  قبل از تجلی

  منسوخ می گردد
  ،رنگ
  به وقوع لبخند ِ ژکوند می رسد ،ھم
  ،ھم

  !صنوبرسگ و به رويداِد 
  ،رنگ
  به واقعۀ گرونيکا ميرسد  ،ھم
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  چمتله ھای جانکاهدشت ھای ليلی و  ُسرخیِ به  ،ھم
  دست حنايی
  ساق سپيد

  چشم در زير قمچين ھای قاری
  مادينگی ِ وحشت را جشن می گيرند

  ،سنگی
  ونوس می گردد ،در آتنکه 

  !در کابل  بر دوشيزه ای سنگسار ھمان سنگی ست که
  تابش سنگ
  در معبد

  لطف خورشيد نيست
Die welt weltet  

  تخريش سنگ
  قھر بازوان مطھره نيست

  سنگينی می کند ،نيتی ست که بر بی قلبی  قلب
  سنگ
  رودخانه ی پاريس برست ديدرو  مجسمۀ
  سنگ

  است در باميان فرو ريختن  سلسال 
  سنگ

  در تو اھورا می افرازد
  در من اھريمن

  در تو  
  ما می افروزد

  در من
  من
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  من          
  من                   

  درتو
  پرواز می افرازد

  چارغوکدرمن 
  ،ناميدن
  در تو

  بکار بردن لفظ است برای ماندن
  در من

  زاييدنھيچ ای گاييدن لفظ است بر
  ،سال
  در تو

  سدھای بديھيات را فرو ريختن
  در من

  سد را بر سد آويختن
  جال در دستھای ظريف تو ست ابريشم

  در من
  و انديشه اخالق صيدتوری برای 

   لحظه
   ،در تو
  واژه زمان در  وقوع
 کمبود سيصد کاروان فاژه  ،در من

  سال تأويل نقاب
  سال گمگشت حساب

  طنابوھالکو  سال برگشِت 
  ،در تو
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  ترقی ھای عالم رو به باالست
  من از باال به پايين می تَر قم

  در تو
  آزادی ست شروع ،انديشه
  در من
  آغاز بربادی ست ،گنديشه
  در تو

  انديشه، پھنای آبادی ست
  درمن

  بنديشه، زنجير بامدادی ست
  

  يم سکوتسال بی نان سال تقس
  سال آزمايش ريش
  سال آزمونۀ  ناف

  کاف سال رسوايی ِ
  فِت کافرانسال ِ جُ 

  سال ِ گفِت کاِف  ران
  غرغره کنيد در مالی عامھا را  تلويزيون

  دست ھا را در غازی ستديوم  ذخيره کنيد
  چشم ھا را با نشــترھای داغ  جبيره کنيد

  يره کنيدـيره  ھا را درآتش گنه   کبـصغ
  تيره کنيد آبشار ھای زمزم را با دروغ 

  زنجيره کنيد جيب ھای تانرا با چنگک 
  وند
  وند
  وند
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  ليالم شدن ھوش در جاده
  با ضربه گوش برباد شدن 

  نکتايی ھا را شخ ببنديد
  به بروتھای تان عطر چارلی 

  بزنيدتجاوز به چشم ھای تان سرمۀ 
fund  

Fund                    
Fund                                           

  لق هللا آماده استنوين برای حلق آويز شدن خ ھایدار
  بر لبخند اطفال

  ُجماع دسته جمعی جاريست
  ھجوم جمعی در يک سال 2000
  زير سيروم بشرمانيد کودکان

  غرقه در خون بشرمانيدچيغھای 
  بی خبری زانيان ِ نشسته بر سگھای مجنون بشرمانيد

  يمه سقاوی رد
  دريمه الغ بيگ
   يوه لسمه ُدرانی

  ي يو سل يوه لس کرته وشرمو
  ی منگلیيغما

  جنگ ھای زرگری
  ي دری سوه دری کرته وشرمو
  اگر نکتايی ات را دزد نبرد
  اگر نبوغت را موش نخورد

  ، ھای خاموشدر شکستن استخوان 
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  فيلسوف ميگردی 
  که ميريزيم دعای استقساء بر کشيد از دل

  دعای استنجاء برکشيد از دل که ميريزيم
  ای استمناء برکشيد از دل که ميريزيمدع

  استثناء برکشيد از دل که ميريزيم دعای
  پيداشگافی در ضمير شد 

  حکمی از فتوا ھای سر باال
   اشاعۀ ترفند

  عصر امان هللاروی لچی ملکه درجشن در 
  چادری

   ،پلچرخی کوچک
  ستصميمی صنوبر شانۀبر 

  ... دويمه
  .... دوم

  اندھشت  رودخانۀ خونين ھفت ِ برفرزندان  ِ 
  سال

  برای مرجانھا
  اپريل آغاز می گردداز ماه 
  رقم

  ھانيلوفربرای 
  از ھفت و پنج و سه و يک آغاز ميگردد

  درد
  برای صنوبرھا

  شروع می شود مؤنثدموکراسی از 
  سال ِ غلطيدن ِ تنبور و نمک
  سال ِ آمد آمِد غول از فلک



 

 

 

76 

 

  سال نو
  سال حجاب

   نقاب ِیمستسال ِ 
  سال چاقی سال آبھای کرستال و شراب

  ح سال ويسکی سال قوغھای کبابسال قيماق سال تفري
  سال سنگھای شريف

  سال ُپرگشتن ِ جيب ھای نحيف
  سال خيرات سوی ديگھای رغيف 

  سال قاچاق خبر
  سال تبليغ تبر 

  سال باريدن  ساطور و صواب
  سال نو
  سال اتن

  سال رقصھای نھفته در چپن
  سال شلفينه و شف
  سال الفينه و عفو

  نميشرمی
   ری از واژه ھای باج ميگيھنوز

  بشرمانيدشلفينه و الفينه 
  ِکلکھای پنديده و ُپرخينه بشرمانيد 

  بامھای هللا و اکبر و بی زينه بشرمانيد 
  و امروزينه   بشرمانيد ھيروغليفینغمه ھای 

  قلب ھای صاف و دل ھای ُپر کينه  بشرمانيد
  

   گاوميش سپتمبر 
  سدۀ بيستم را انگشتک می کند برۀ 
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  سپتمبرسنگِ 
  يشم را سنگپشتک می کندباغھای ابر
  سال ِ نو

  سال تاللوی غزه
  غوزهغزنه غوزه سال 

  مرگ ھای مسخرۀ رؤسای جمھور کابل بشرمانيد
  بشرمانيدبابل خداشرمانده مزدور وسرکارھای 

  زن
  صنوبرستآِه 

  شيخ ھای فانی مکررستنکاح در وقوع 
  زن
  عشق کوه در 

  آغاز ميگردد رنج از چشمۀ 
  مرد

  در تپۀ ترفند
  زا ميزند،  مۀ گنج از چش
  زن

  در جوشن نور
  پايان ميابدخودکشی  با حريق ِ

  زن
  صنوبرست

  جنگیکه در بغل ھای 
  با يک حلقه سگِ  جنگی تعويض ميگردد

  زن
  سپيده دم است

  پايان ميابد شفقیکه با يک لبحند آغاز و با يک کبريت 
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  زن
  نيلوفرست

  شبنم ناموس
  آغاز می گردد از ُبرقه ی سياه

  پايان ميابدو يک کارطوس سپيد و چند گز چوب  یبا برقه ھا
  زن

  محبوبه است
  تسليمکه در تنور

  چون الھۀ نور زبانه می کشد
  پايان ميابد تيلبا ختم دوران الھگی با خندۀ 

  
  صنوبر را با سگ مبادله کنيد
  نيلوفر را با انگشت خفه کنيد

  عشق را با پشيمانی معامله کنيد
  کنيدمعاوضه زندانی زيبايی را با 
  صغيره  بگيريد ،بعد از کبيره 

  ضعيفه بگيريد، بعد از صورتی 
  خيال را آزاد بگذاريد
  شھوت را شاد بگذاريد

   توھينمحبوبه را با تيل يا 
  خود کشی کنيد

  کام را 
  کنيد مجدد  آيينه مصاف بعد از حلوای سر قبر با ماليدۀ 

  ندق
  ندق
  ندق
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  دان کنيدروشنفکر تعليمی را در شھربند واژه ھا سرگر
  پرواز روشنفکر را درپھنای مرغانچه ھا آويزان کنيد

  تزويج نترسيدو  تکرار انزالاز 
  ،صنوبرسکوت بعد از 

  عبور کنيدبالدرنگ از قبولش کرده بودم قبولش کردم 
  را غرق انگور کنيدای  جديده صنوبر
  بگيريد
  بگيريد
   بگيريد
  چند

  چند                      
   چند                                         

  سال ھفتاد ساله با ھفت ساله ھمبستر شدن
  شدن ال ھشتاد ساله با ھشت ساله آرکسترس

  ھفت
  جانی ترين  صدا

  ھشت
  کامل ترين گناه

  سال تعويض صنوبر با سگ مجنون
  د و شست و پنج بار در مسير انا اليه راجعونسالی که سيص
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  جان صنوبر
  در زير آبشار قفس

  دربدر شدی
  در زير سنگسار نفس

  دربدر شدی
  در زير خاکسار جَرس

  دربدر شدی
  در زير قابسار عَدس

  دربدر شدی
  در زير خوابسار ھوس

  دربدر شدی
  نازنين
  از ما گريزان  شدبخاطر دمه شدن انديشه 

  گنديشه  چشمه ساران شد
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  گرفت ا روی انديشه ازم
  گنديشه درما چراغان شد

  کشيد  انديشه از ما انتقام
  شد اران ي  خشم گنديشه
  ماندياغی تبعيد وانديشه 
  فصل باران  شدگنديشه 

  يد خوابيدـانديشه با شھــ
  بھاران شد حرفِ گنديشه 
  صنوبر

  صنم وش است
  قومندان سياوش است

  ميابدپايان  ،صنوبربا جدا شدن از خود آغاز و با جداشدن
  سال ريش ھای سفيد 
  سال حور ھای سپيد

  سال اعصا سال فوران اميد
  سال پيسه سال ليالم پری

  مشتریسال رفتن سوی نسل 
پايان  آغاز می شود و با تجاوز ھشت مرد مقدس فقرصنوبر با 

  ميابد
  مکتبی

  قومندان ديگرست
  لتفنگدار غز

  ستی مرجانی تحقق پسماندۀ افسانه ھا
  یگيالس  يک پاسپورت

  را قيل می کندھای خوابيده فيل 
  يک پاسپورت
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  را نيل می کند ی ی شيرھاجوتبعيديان  اشباح
  طاغوت ابريشمی

  اقيانوسیماموِت 
  را بند بند  نيشکر مھاجر

  در چاکليت شھروند
  رکالم ميکند

  عيدی تب
  فاعله نيست که تنبور بزند

  فعل است
  دزنمی  انگورکه 

  ھرکس
  جاريستغريبانه خود  بيگانۀدر غربت 
  نياويخته برای تابلو ھا و مشعل ھای آرايشی

  آويخته به داريکريخت و آوازی برای زمزمه ھای 
  عيدیتب

  چيزی شبيه به آدم
  از آدم  کمو يک غزل اما يک خنده 

  سگِ ھمسايه را احترام می کند
   شاروالی را سالم می دھد ِپشک

  می سوزدبياد دوشيزگان وطنی درتيزاب وسوسه 
  ھويتهآدمھای دو 
  سنگسارتباھی وفقر و اتدر خاطر

   آزرده از آبشار
  مھاجر

  ست عصارۀ بی وزن  تنھايی 
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  نازنين
  سال خود سوزی زن 

  اسطوره شد
  سال ھر گند پوره شد

  ھا پوره نشددر شعله  سيهی گيسوسال 
  شتر سراج االخبار پايين شدااز که انديشه 

  صنوبر غرق آمين شد
   دھکده

  ين شدو آي ريشطال و جمھوری 
   عادت کرد حوصلهبيت المال پرداختن باج از شھر با 
  مادرک 

  ؟شتر زدن خشخاش ميلرزیدر فصل ن
  خواھرک 

  ؟ميلرزیکاش در فصل سوختن با صدای کاش 
  چکچک شھر

  شھر در خود نقب زدن
  شھر ھفتصد تذکره

  رهتترازو و شھر فوران 
  ،شھری ھرکه گفت نی

  فروآھنگين رفت در خلوت 
  بيمار و شقی  شھر سقفی شھر ِ
  شھر ِ مرِگ بيھقی

  زنبقیشھر ِ چيغ ِ 
   و نق نقی سنگشھر روشنفکر 

  عاشقیشھر مرگ 
  شام پرواز در دل ِ  ُمرغانچه ھا
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  شام روشنفکر خسته خـُرزدن
  شام تسخير عدالت با علف

  در زير قولور خورجين کتاب              ش
 ُ      بند   ر تا به ناف             انبيقشور خـُر خـ

  زنديق بند ا شکست              شور ِوای وای ب
  اخی 
  اخی

  فکريستی که به تفکر نيامده ای       شيخی
  گاميستی که گاميده نشده ای           شخی
  رازيستی که گشوده نشده ای          شوخی

  شخمی 
  شخمی
  ھفتاد مثنوی  مشخ
  بحث است و قفاق رشو
  و نفاقمن ھا  رشو
  زاييدن ھفت رشو
  روييدن ھشت ورش
  شورتسليخ عقل بالشت شام
  درس خندق کاشتن بالشت امش
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  عقل را
  عقل شويی کنيد

  دوصد قره قلی بردار
  دوصد پکول و گوپيچه بردار

  نکتايی  بردارپاسپورت وو  تنباندوصد لنگی و 
  ريش ھای دراز و عطر دار شانه زنبوت پاک و دوصد 

  در ميان سيمھای خاردار
  رسانه ھای بارداردر ميان 

  تجاوز  به ھر صنوبر ميسازند دوصد
  ردوصد  تا دا

  به ھر منصور 
  تا دار چند

  به ھر سينه 
  رگبار دوصد 
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را به ديوار اقوام   تسليمیتفنگ ھای  ، خشمی که از آغاز
  آويخت

  شاخی که درشکم ھای ھمدل 
  ابلقی تزيين کرد سوراخھای 
  روشنفکر
  شب شب

  یزدندسرتمبه سرتمبه شاخی  از روی ناچاریبيدانه را کاه 
  زن

  صنوبرست
 چشمه عزای غرق شدن در چشم آغاز ميگردد و با بغضکه از 

  پايان ميابد
  اخی

  کمی شخی
  رخ به دويل سوی کاغذ تاختی
  آخ که ماضی و مستقبل باختی

  شخی
  شخی

  اه ستبر دروغ عشوه ھا ت نازت گو
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  َچپن پوشيد ،که سپتمبر طالبی را به تاالب ريخت... 
  که سپتمبر پکول ھا را به گنداب ُبرد  و گزمه گندھار افروخت

  که سپتمبر سر از گوپيچه بيرون کرد
  که سپتمبر عمامه غرقه در خون کرد

  که سپتمبر
  عماميد

  چپن گرديددرون ُبن و پکوليد و  
تراش کرد ريش وبرتيغش عمامه و پکول يکجا زدند که سپتمبر 

  آويز در زنجيـر نکتايی
  که سپتمبر

  به حيث ِ موش
  پلنگی شد ،شراب فلسفی نوشيد

  ُمال نص  
  ا زين بابت



 

 

 

88 

 

  جنگی شد ،کمی بامن کمی با خـَر کمی با خود
  کمی از بوسۀ ابليس
  کمی  از مرگ نيلوفر

  به خود پيچاند و خود پيچيد و  لنگی شد 
که سپتمبرکمی ريش ماند و از تمھيد پريشان شد به زير پا  ...

  نھاد  غـُمُبر
  َچـپن بوســيد

  به چلتار آيه ھا  گـُل کرد
  تبرزين عزم ِ بابل کرد

  صنوبر با صنم َبر
  رو به کابل کرد

  دو چشمت ميبرد برق ِ تماشا را به درگاه ِ خليفه با سگ ِ مجنون
  ِخرامش خنده در جيخون 

  در خاتونخفته  ،شخيال
  که سپتمبر

  انگور رخنه دربه جای 
  روی کرد  خود اردآونگبه 

  که بلبل ِ کابل را بابـُل کردندی
  و ھردو را گـُل گـُل 

  چپا ُول کردندی
   ،کابلی

  ھا ست ،تنھايی ِ تن
  ،يلی ست

  !که ميرزمد به تنھايی بر دوشک
که سپتمبر ھنوز برجيب و انگشتش عمامه می پکولد به نفع 

  چلتار
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  و ھا عماميدندعم
  چينه چينان چندان چلتاريدند

  که خشخاشيدن را از ياد ُبردندی
  که استنجا زدن را آھسته آھسته  برباد دادندی

  ضربات قمچين شاد کردندی زيرکه استمنای قلم را در
تو ھنگامی پکوليدی که ايمان ميدريد خودرا به واسکت ھای 

  تبعيدی
  گشتیتو ھنگامی فرود 

  در خويش بسته بود تچار درب حماقکه 
توسنگی تر از ديواره ھای سنگينی بودی که بر دوصد پلچرخی 

  می شد افراشت
  زن را 

  به حيث زيبايی 
  زمزمه کردی  غضباحساس  در

  کمھاجم
  نميشرمی

  زن صنوبرست
  با رنگ عاشقانۀ مھتاب برابرست

  مانند آفتاب 
  نيلوفرانه ترلبخند نور به شيوۀ 

  کررستمُ گيسو کشان به شانۀ صبرش  
  زن صنوبرست

  ُمذکرست دستبھتر ز کشف ُدره و 
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  ربيع الثانی  1428
  ھجری قمری

 فرھود. م 
  ھاگ
  ِندرلند

  
  
  

            
                                             * * *  
  
  
  
  
  
 
 
  

 :مؤخره
  

  فرھود صايب ده د ما پال ر
  ده لـکه انا ر  هږره خـوـدوم
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  ل آچا رما شعريستيم مث
  دو جمع دو ميشويم چا ر 
 
 
  

Mijn  vader  doet  een  beetje   raar 
De werkelijkheid  is  niet meer  waar 
Sanawbar is geruild met een hond maar 

Het  sanawbar  gedicht   is  nu    klaar 
 
 

  مسکا فرھود
Muska Farhoed  


