
مجموعه آفرینش های ادبی 

حمید حشمدار



َهوس کتاب: عنوان

حشمدار حمید بقلم:

م ش/2018 1397 ق/ 1440 اول: چاپ

تومان 7500 قیمت:

نسخه 1000 شمارگان:

978-622-00-1444-7 شابک:

راستی مرادی فاطمه آرایی: صفحه

مؤلف ناشر:







تقدیم به تقدیرم





فهرست
هوس...............................................9
عشق نوجوانی................................10
زمستان..........................................13
توهم..............................................15
ُگل..................................................16
چشم..............................................17
هیچ................................................19
او....................................................20
کافه دار...........................................23
غریبه..............................................25
آزادی..............................................26
دل..................................................27
دوست...........................................29
من..................................................31

فریب..............................................33
سیگاری ها......................................34
ستاره.............................................35
داستان...........................................36
قامت.............................................37
مرگ..............................................38
باَل...................................................40
هوسک..........................................41
تقصیر.............................................43
کالس..............................................45
یادت هست...................................47
جمهوری.........................................51
جنگ و صلح..................................53
منم................................................54
ناسزا..............................................55
زمان..............................................56
رفتنی.............................................57
آه....................................................58
دنیا.................................................59
تو....................................................60
الکی...............................................61
تطور...............................................62
یاد..................................................63
حس خوب......................................64
نمی توانم........................................65





9

هوس اّما چه بدی دارد اگر،

از سوی تو باشد...

سحری!

باز شبی!

حِس چو آبی...

و چه نابی!

هوس آ !!!

سوی من آ

باز بَِبر گیر دو دستم

تو بزن!

َچشم به هم،

حاِل خوش آمد!!

و چه مستم!

هوس آ !!!

راه جهنم تو به من راهنمایی 

به جهنم!!!

که جهنم بروم من،

تو مرا راهنمایی...

َهوس
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عشق نوجوانی

دوباره دوست دارم چون نوجوانی عاشق شوم!

دوباره با دیدنش قلبم چنان بتپد، 

که سینه را یارای در بر گرفتن نباشد

دوباره با سالمش رنگ ببازم

دوباره ساعت ها برای دیدنش، 

کنار تیِر برق چوبی محله ی قدیمی مان، سرک بکشم! 

دوباره آنقدر در کوچه پس کوچه ها زندگی خرج کنم، 

تا با دوچرخه ی صورتی رنگش بیاید ...

و من او را ببینم و ببینم...

دوست دارم دوباره پدرش سیلی محکمی به صورتم بنوازد،

تا آهنگ و حرارتش را با تمام وجود حس کنم

ری را!

یادت هست؟!

یک قدم فیلی یک قدم مورچه ای را...
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یک طرِف کوچه ی بن بسِت زندگی

تو و بچه های کوچه ی پشتی،

یک طرف دیگر من

و تنهایی هایم

بازی که شروع می شد

تنها حواسم به تو بود

خیره!

چون کودکی هراسان،

یک قدم فیلی من می آمدم

و یک قدم مورچه ای تو

در انتها! 

همیشه اینطور تمام می شد، که

تو!

با پاهای کوچکت

به روی پای من می زدی و می گفتی:

» زدم َسِرتو شکستم! «

و من!

آنقدر غرِق در تو بودم،

که ندیدم رفتنت را ...

ندیدم پیر شدنت را ...

یادت هست؟!
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داستاِن عزیز و نگار1 را چگونه مادربزرگ برایمان می خواند؟!

نگار عشِق عزیز،

اما سهم کل احمد!

تو را روزگار نه به کل احمد،

بلکه به خاک سپرد...

و من هنوز خنده هایت، 

نگاه هایت! 

و صدای الهوتی ات را فراموش نمی کنم ...

ری را!

موهایم سفید شده و دستانم توان گذشته را ندارد، 

احساس پیری تمام جانم را فرا گرفته

ری را!

بیا باز در کنارم باش، 

فقط در کنارم

... خلق  عاشقانه ی کالسیک ایران که در جغرافیای فرهنگی استان البرز، قزوین و  آخرین   .1

شده است) رجوع شود به کتاب عزیز و نگار نوشته ی علیخانی( 
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زمستان ست

هوا دست بر گریبان زمین و آسمان ست

گهی سرما!

گهی گرما!

بال تکلیف ماندست

زمستان ست!

 

زمستان نیز چون من

هوای رفتن و ماندن به سر دارد

بیا خاقاِن عالم گیر ِعالم تاب!

بر گیر این ذره ی بی قید بی جان را

چرا ناگه نمی آیی!؟

بِسان باد سوزان زمستانی     

برگ هایم را بِتارانی و

جانم را بسوزانی و

عالم را بخشکانی و...

زمستان
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تو میدانی انسان ها به جان هم فتاده،

 خون از پِس خون

چون نهرها ریزند؟!

 بیا خاقاِن عالم گیِر عالم تاب!

  می دانم،

مرور تاریخ و سیل خون بارش!

 

بیا برگیر من را!

بر صحنه ی دیگر نشان

نمایش سخت جان فرساست

 بیا!

بیا ناگفته ها را وارهان!

 برخیز!

دستم به دامانت!

 مرا برگیر، بر صحنه ی دیگر نشان

 در این وامانده، طاقت نمی یابی

بیا خاقان عالم گیر عالم تاب
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سامان ندارد، 

روز زمستان!

هر شب حزین تر،

اندام باران!

هر کوی و برزن،

ناالن و گریان!

هر سو نگاهی،

آِخر کجایی؟!

من با گون ها، همراه بادم

عشق سلیمان، در هر نگاهم

موسی به طورم

یوسف به چاهم

یونس به دریا

آَخر کجایی؟

گاهی، نگاهی

گاهی، صدایی

گاهی عزیزم!

لبخند ماهی...

گویا سرابی

آیا تو هستی؟!

شاید نباشی!

شاید بیایی...

توهم
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به زیر تیغ زمان، 

پیکر تو!

به پیچ و تاب زبان

باور من!

لکنِت همیشه ی واژه، عذاب شبم!

درود بی کران سحر، هم ره تو

من از تمام آبروی جهان،

عذر می خواهم!

همیشه عشق نبوده، هم سِر من!

همیشه در کنار عشق، هوس سرک می کشیده ست

همیشه در َکشاِکش تردید،

باور من!

نمی توانم و نتوانسته ام بی تردید

مرور کنم همه ی عمر را دوباره، باور من!

کجا می روی...

گل اندام!

عشق بی هوس!

چگونه تکراِر ُمکرر تو را رها کنم؟!

بمان!

فزون تر از کنون می شوم، در کنار شما

مه ست توده ی خاک، 

در پناه شما!

ُگل
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لبانت غرق غم،

درونم لب به لب چون نهر دل مرده ست

غباری این پس دشوار خوابیده ست

به کوچک صحبتی از ناامیدی،

دهشتناک!

آماده ست، ترک های لبت را سخت بشکافد!

و خون آلود، میان صورتی،

صورتی که از غصه افسون ست،

قصه ای نو، دراندازد!

 داستاِن دشواری ها، رفتن ها، ندیدن ها و نسیان ها

غم اندود ست، چشمانت!

و چشمانت این افسونگر تاریخ

پلی دارد میان من

با عالمی دیگر

چشم هایش!

چشم هایش!

چشم
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به چشمانت بیاموز، هرکسی دیدن ندارد

ولی مرهمی باشد به درد دل مردگان خفته دل،

اکنون!

درونم لب به لب چون نهر دل مرده ست

بیا با آن مهین سحر آگین!

خرِق عادت کن

ناله ی بی بند و بارم را

رام و راحت کن

بیا و در قفس کن این تن رنجور را

آرام دل، آرام جان،

آرام تر کن...
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چه تاریک و نَمور و بی هوای تازه می ماند،

اتاقی کز بن دندان به تنهایی،

خو کردست!

چه قاِب خالی از هیچ ست!

که با بی رحمی رفتن، 

وضو کردست!

پی قد قامتش ماندم

ولی او سجده ی سهوی مداوم را قضا کردست...

چه نِسیانی ست بر دل ها!

چه عصیانی است در سرها!

عجب صبری خدا دادست،

برای حل مشکل ها...

هیچ
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نمی آید؟!

چرا آید!

به هر خاک،

کم کینه می ورزند

انسان ها!

بیاید با کدامین مرد، پی جوید و

با کدامین زن، مهر پوید او!

زنان مرد و

مرد، زن می نماید در خیابان، کوچه ها، پستو!

کدامین معبِرَشهرت،

آذین بسته ی عدل است؟!

تمام کوچه ها، پس کوچه ها بیذار عدل و عاشق فصل اند!

کجا دسِت یتیمی در دست های گرِم مهر و مهربانی، گره خوردست!

همه ُگنگ و کور و کر،

تا پاس شب شادند،

آواز می خوانند

عجب شهری ست!!!

او
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عجب عطری می رسد بر جان،

مهدی جان!

آخرین بیغوله ها را خوب، می شناسی،

آقا جان! 

جاِن جانان!

عده ای در جمکران دنبال جای پایت،

سخت می گردند...

جاِن آقا!

می روی ما را ببر کرب و بال...

آنجا تماشا می کنی گنبد و گلدسته ها را، جان!

دست عباس! 

سینه ی قاسم!

صورت اکبر!

آقا جان!

جاِن جانان!

خانه ی شهیدان می روی؟!

 شنیدم کودکاِن بی پدر را با تمام جاِن خود،

ناز و نوازش می کنی
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آقا!

قرباِن نگاهت، 

مهربان!

عاشق!

جاِن جانان!

باوقارم، 

مونِس شب های تارم...

دوستت دارم عزیزم!

دوستت دارم



23

سخت ست در کافه بنشینی و

او نیاید و

در باز و بسته شود و

سیگار به انتها رسد و

صبرت به منتها رسد و

قهوه ی سردت تلخ تر از همیشه شود و

بوی گندم زار،

َسّتار

 دیوار در آغوش کشد، تو را و

سیل گونه ها و

چشم ها به تو خیره،

گدا شوی

دستت کاسه و 

کافه دار
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اشکت دم مشکت باشد

ذکر فراق کنی!

کافه دار بیاید و

باز بگوید:

بس کن!!!!

چند سال شد؟!

نشستن!

قهوه نخوردن!

سیگار از پی سیگار...

ومن باز، مثل همیشه بگویم:

اولین بار ست!

اشک در چشم کافه دار

لرزِش قلِب خیاباِن الله زار زار زار ...

کافه دار:

آژانس؟

بله

آژانس

پیرمرد را به آدرِس افتاده بر گردنش ببر

آژانس  :

بله

و قبری که حک شد، به روی او

روزی می آید...
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تویی غریبه ای که سال ها آشنا بودی!

منم ترانه ای که بی گمان، رها بودم...

سرودی و رفتی!

خزان شده ماندم،

چو بغِض گلویی!

گره شده ماندم

تو دیر رسیدی،

یا من عجول بودم؟

چرا ندیدمت آن روز؟!

چرا؟ 

چرا!

آیا

قرار تقدیر بر مدار تنهایی است،

یا

بهار دل ها در خزان پاییزی ست؟!

غریبه
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پایت را جمع کن!

میدان آزادی

نکند غرور گرفته تو را!

میدان آزادی

به گرد تو همه، چو کعبه می گردند

نکند امر بر تو مشتبه شده!

میدان آزادی

پیش از این نام تو »شهیاد«بوده...

یادت هست؟!

نکند فراموش کرده ای،

میدان آزادی!

پس از این نیز، عهد اخوت ندارد َکس،

پس!

حواست جمع باشد

میدان آزادی!

آزادی
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شب

همه شب!

فکر تو را دارم و

هیچم به سر از تو!

دروازه ی قرآن به کنار دو لِب تو!

حافظ به تمنای وصالت بدهد جان!

سعدی!!

آواره ی بوی صنِم تو!

هر شاعِر بیچاره فدای سخنت،

پس!

مجموعه ی شیراز!

نه عزیزم!!!

همه ی ُملک زمین

ثمن تو!

دل
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ای آنکه همه در به دِر روی چو ماهت!

من!

بیچاره ی تو

خال لب تو!

ای داد!!!

او ناید و من نیز چو اسالف بمیرم 

ای عشق

الهی که بسوزد،

پدر تو!
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هر چی می خوام داد بزنم،

صدام گرفته!

نزنم،

دلم می ترکه!

غصه ها رو،

شریک بشم...

شریک ندارم!

با کسی رفیق بشم ...

رفیق ندارم!

پا می ذارم،

رو دلم

فشار میدم!!!

تا لِه بشه

یاد بگیره

اسیر هیچ موجوِد زنده ای نشه!

دوست
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آدم بشه!

آروم بگیره!

دل من!

دنیا همینه...

روزگاِر عاشقا بهتر از اینه؟!

نه بابا

همش دروغه

دل من،

دنیا همینه ...
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وقتی ُسخنت بر سر هر کوچه روان ست ...

دعوا و چک و 

مشت و لگد،

مامور!

و چشمی نگران ست

در محکمه!

قاضی

از نام تو گوید!!

بر چانه ی قاضی اثر عشق تو مانده!

من نیز به زندان،

غزِل عشق تو خوانده ...

من
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هنگامه ی خارج شدن از حصر،

عزیزم!

از یوم شباب،

اثری هیچ نمانده!

و صد افسوس،

که عشقی به سرت هیچ نمانده ...

روزی  ز خیابان حضورت،

همه تن چشم بُدم من

دیدم شده ای همسر قاضی!

وای از تِن راضی!

لعنت به من و

غیرت ماضی
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کالغ قصه،

عاشِق کبوترست

کبوتر ِسفید،

دلبر ِسگی ست

سگ! 

به فکر مخ زنی،

از االغ احمقی ست

االِغ بی هدف،

محِو دو تُن علف!!

روبَه بال!

می دهد صفا

دم و گوش و سر،

لحظه ای دگر...

کبوتر!

کباب

کالغ!

داغ ِداغ ِداغ

سگ!

مات مانده ست

االغ!

لمیده توی باغ

فریب
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همه خوابن

من بیدارم،

تو بیداری؟!

تو!

کنار بادبادک ها، قاصدک ها...

من!

کناِر شاپرک های سیگاری

سیگاری ها
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دنباله دارترین ستاره ی عالم،

تویی!

مجنون ترین رصدخانه ی دنیا،

منم!

هر صد

نه!

تو بگو ...

سیصد، هزارسال

یک عمر نوح

بیش از،

بیش از هزار سال!

بنشسته ام

بی قرار،

بی قرار تو!

تعریف حیات من،

در انتظار تو!

ستاره
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»اگر چه دل به کسی داد،

مال ماست هنوز«

فکرش مصیبت عظماست

هنوز!

چون رهرواِن بدون بازگشت،

می رود ...

غافل که کاسه ی آبی!

پشِت اوست!

دوباره باز می گردی،

می دانم

کارگردان!

عشِق پایان باز،

هنوز!

داستان
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زیِر خاکی خفته ای

کز ُهرم جانت!

هر گلی،

سرخِی الله می کند بر تن!

برخیز

ای تهمتن!

بار دیگر بر قبضه ی شمشیر،

بنشان دست!

هل من مبارز !!!

بَرَکش و 

بنگر!

یاغیان را

طاغیان ر!

برخیز،

پس!

برخیز..

قامت
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هر از گاهی که یادت نیستم

یاد مرگم!

یاد روزهای خسته ی پاییز ...

یاد سردِی استخوان سوِز

زمستانم!

یاِد چای جوشیده ی 

شب های آن سوی بهارانم

یاِد مرگم!

مرگ
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یاد خشکسالی آن سال نحسم،

من!

سال شالق و

نبودن ها

َمحبس ها

سال خون آلوده ترین، 

سال آدم ها ...

یاِد تو!

لحظه ای آرامشِ یادم!

یاد تو! 

مرحمی بر زخم اجدادم!

این روزهای بی سر و تِه آخر

بیشتر یادی کن از ما،

مهربان تر از مادر!
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زلف تو!

موِج دریای خیال و

دل من!

زورق عشق...

من توّلی!

تو تبّری!

چه کنم؟

موسِم عشق!!

چه کنم؟

رونق بازار بال را!

چه کنم من!!!

چه کنم!!!

باَل
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راستی!

تو چرا با من مسکین 

هوِس غم داری؟!

کمی از آن لب پوشیده به خجلت با من

حرفی از عشق بزن

حرفی از دوست بزن

حرفی از ماندِن بی پروا گو

دوست آب!

دوست آتش!

دوست هر بی سر و پا

من!

بی سر و پایم

بی سر و پای توام!

یادت رفت!!!

نگاهی که من کردی و بعد

دل آرامم بهاری کردی!

یادت رفت!!!

َهوسک
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گل بی خار! 

کمی با من باش

با رفیقان خودت هم قهر باش

می شود؟!

این هوسک را تو اجابت بکنی؟!

یا بمانم!

پیر شوم ...

این داستان را

تو!

خوب می دانی ...
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شب!

گلویم را می فشارد

مثل قاتل بی زنجیر

مثل بختک!

مثل کابوس آتی

مثل خاطرات کثیف آن روز

مثل بی رحمی

مثل نامهربانی

مثل کودکی هایم

مثل تو

مثل او

مثل خودم

تقصیر



44

سیب را خوردی و 

ما را بردی و

هیچ نگفتی که چه می شود فردا !؟

چه می شود غم ها

تبعید شدم

به جرم نکرده

به بلندای هیچ

تاوان پدر ...

تاوان مادر ...

یک جمله تسکین قصه ست

طاقت بیار 

تا صبح

چیزی نمانده ست
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دلم تنگ ست!

دلم تنگ ست ...

برای همهمه های کالس هر روزم

برای بچه ها ساکت!

برای مکِث بعِد هر سواِل چرِت شیطنت آمیز

دلم تنگ ست!

دلم تنِگ آن چشمان پرسشناک و مبهوت ست

برای بوی ماژیک و 

گرما و سرمایش

دلم تنگ ست!

کالس
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دلم با میِخ یادت هست 

ممزوِج جای استاد ست

دلم درگیر بغضی بی سرانجام ست

دلم تنگ ست!

دلم جا مانده بی انصاف!

آخر حرفی در گلو مانده ...

بخشی!

نه!

شاید تمامم پشت در جا مانده

بی انصاف!

همیشه حرف آخر سخت و مفلوک ست

و رفتن الجرم 

بر ُگرده ی چشمی مغموم و غمناک ست

همیشه تک تِک آنها که بودند 

یادم هست!

عزیزان یادتان باشد!

همیشه یادتان با یاد من ماندست
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شباهنگام!

خاطراتم مروری چند باره می خواهند...

ولی من می گریزم، می گریزم از مرور و خاطراتم 

تبانی می کند، خاطرم با شب،

باز می گوید: سالم!

من اولین عشقم،

اولین لرزش، اولین سرخی میان گونه های سبزه ات!

یادت هست؟

یادم هست 

برو!

دیگر چه کارت با من افسرده حال است؟!

اکنون!

سال ها در کنار تیله ها، دفترچه ی دوران راستی، بسته ام 

من دیگرم!

افسانه ها را باوری دیگر ندارم 

یادت هست
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یادت هست؟!

با دوچرخه 

با کالهی رنگ رفته 

با نگاهی کودکانه 

در مسیر مدرسه، مشق می کردی عشق را!

یادم هست 

یادم هست!

ماه مهر برایم صد هزاران یاد می کاشت 

صد هزاران عشق برمی داشت 

اما نیست دیگر، کودکی رفته...

یادت هست؟!

می دویدی تا برایم ترشک و آلوچه و نعنا بگیری؟

یادم هست 

صبحگاهان از بلوز غرق غیرت 

سرقتی کوچک نمودم 

تا برایت ترشک و آلوچه و نعنا بگیرم 

سال های واپسین عمر غیرت 

مادر گفت: سکه ی جیب پدر، یادت هست؟

خندیدم!

گفتم: یادم هست!

گفت: غرورت را پدر، بسیار دوست می داشت 
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یادت هست؟!

 هرکسی بیش از سالم و اندکی با من داشت...

غیرتت افزون تر از سرخی الله ها می شد؟!

یادم هست 

چه غوغایی بود!

مشتی که بر تمام عقده های بچه های کوچه ی باال و پایین 

من زدم !!

 هنوزم شاد و خوشحالم 

مشت باید زد بر دهان یاوه گویان،

  آن کسان کز خون یاران صد کاخ افزودند 

 تجمل را تجلی بر غرور و فخر و توهین نمودند و 

 ما کودکان فقر را 

 هردم برای جیب خالی، از صف بازی برون کردند 

 آری!!

یادم هست

 غرور بچه ی باالنشین را با کثافات اسالفش چنین کردم!

 بگذر... 
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یادت هست

  برای دیدنم، هر دم به روی پشت بام همسایه ها بودی!

 یادم هست 

تو با آن دامن گلدار و پیراهن گلدوزی مادر،

 گلی را آب می دادی که دیگر گل نمی داد!

 آن لحظه خوب یادم هست 

 گل خشکیده با من گفت:

 تو هم روزی بسان من، خواهی شد 

 یادم هست، روزی که رفتی را...

 و دیگر هیچ 

به آسانی دیگر هیچ !
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شورش!

کودتا!

انقالب کردم!

جمهوری عشقی دوباره دست و پا کردم

مجلسی از می گساران را بنا کرده،

عاقبت افسانه ها را مبتال کردم

مردِم جمهوری ام، بیابان گرد و مجنو نند،

اغلب کشاورز و 

صنعتگر و 

ممنوِن ممنو نند!

یک دانه جو!

یک دانه الماس!

فرقی ندارد،

ُشکر،

ُشکر!

می گویند

جمهوری
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خانه هاشان ِخشت و ِگل

حلوا غذاشان،

باال و پایین مرده ست!

شاعر فداشان!!!

جمهوری ام،

پاینده باد!

یا رّب، خدایا!

چشِم حسودانش،

الهی کور بادا !
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سر و رو

غرق خاک و خونم، من!

برای صلح می جنگم!

دِر تعلیِق بودن و ماندن

برای صلح می جنگم!

کودکم در انتظار من ست

همسرم!

دلهره!

ترس! 

تنهایی! 

او!

جانباز بی بدیل این جنگ ست

من

برای صلح می جنگم!

لعنت به این جهان وارونه!

من!!!

برای صلح می جنگم!

جنگ و صلح
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کمان ابرو

ِشکن گیسو

معّلم چشم

زمین پیکر

 باد صولت، 

ارغوان سیرت

ذبیِح عشِق نافرجام

بسم لله!

هر چه گویی، من همانم!

بال بسته

قد خمیده 

نای، ناالن

َچشم، گریان

بی تحمل، بی توکل، بی سر و ساماِن این سامان خاکی

آری، این منم!

سرنوشِت محتوِم تنهایی!

منزوی

َرسته

ز خود بی زار!

در غبار تنهایِی بسیار ...

منم
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تعبیر این همه خواب و

تفسیر چشم تو

سنگین تر از هزار زخم پربالست

پیری چه زود رسید برای من!

این هم گزینه ی دیگری ...

به خدا که نارواست!!

چشم بر جهان باز نکرده،

بسته ام!

روزی ما هم دو-سه فحش و ناسزاست

من در کشاکش بیم و امید مانده ام

این هم بازی روزگار ماست

ناسزا
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تو را برای همه ی آنچه نیستی دوست دارم،

هسِت من!

یادواره ات را هزاران سال بعد با ُفسیلت گره ی کوری خواهم زد، 

ماندگار!

رفتنت را خاطره کرده ام آویزان به دیوار،

 قاِب من!

لبخندت درون فریزر تازه است، 

بی وفا!

اشک هایت قطره چکانی آب می دهد مرا،

 ناِز دل!

سرم درد می کند برای اخم هایت،

 پر غرور!

لیوان دهن زده ات روی میز جا مانده،

 شکِل من!

چشم هایت خواب می رود، 

با غروب!

دود سیگار چهره درُربود،

 کندوان!

اسیرت جان بداد،

 بی هوا!

زمان
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 روی شیشه ی شبنم گرفته ی زمستان سال بعد...

می نویسم،

با سر انگشت لبانم!

دوستت دارم

و تو با نفس هایت 

آن را پاک می کنی!

ظلم، مظلوم، ظالم

چه فرق می کند!

زمستان سال بعد نشد، سال بعدش

رفتنی
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چو کودکان،

به ِگردکان،

دست یازیدم و

رها نگشته همی ...

این ذهِن ُمطّوِل بی فروغ،

َدمی!

از فکر تو!

َدماِر روزگار،

درآمده!!

لختی بمان!

که آه از نهادم،

برآمده!

آه



59

ما مالزمان سیاره ی تنیم

اشکیم!

شوقیم و

ماتمیم

گاهی خوشی زینت سیاره ی تن ست

گاهی غم ست و حضور ماتم ست

گاهی دنیا َشهد و ما عسل

گاهی جهنم اعلی در َمَثل

هر روز به جبر،

 شب و روز می شود

 هر آینه!

 غم و شادی

 ممزوج می شود

دنیا
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 هی تو که ...

 تو که!

 هی ناز می کنی

 نازتو برا دلبرکت 

 ساز می کنی هی!

 سازتو دسِت ولگرِد خیابون بده هر روز

 هی بگو بیاد کنار ناودون بزنه

 ساز بزنه

 دل ببره هی!

 هر روز هر روز ...

 دلم کنج اون چشم سیاهش مثل ریمل می مونه که 

 پس گریه ها وا رفته ...

 دستمال کاغذی بردار!

 منو پاکن

 منو پاکن

منو پاکن

تو
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 می شود من الکی

 تو الکی

 دوست شویم!

 الکی رود شویم!

 باغ شویم!

 می شود؟

 راست بگو!

 حجم دروغ همه فصل ...

زمستانی تو!

 می شود داغ شوی!

 می شود ساز شوی!

 پنجه شود هوس دورترین یاد من آیا؟

راست بگو!

الکی
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شاپرک!

در ازدحام موریانه ها معطل ست

و درخت

چشم به دارکوب دارد

کرم ها در صف خورده شدن،

زمین!

قدری مورچه طلب دارد

شاپرک!

شغلش دگردیسی ست...

عبوِر رازآلود هر چیزی ست

معمای زیستن را من!

ترجیح می دهم

به فالکتی که تاریخی ست

تطور
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سراغم را کناِر ندیدن ها نهادم من

بردارش!

سراغم را نمی گیری!؟

سراغت را بارها از لِب گلداِن ایواِن فراموشی گرفتم من سراغم کو!

سراغم را نمی گیری!؟

بگریز از پی یادآوری بگریز

سراغت را نمی خواهم 

خودت را

بوی مویت را

دوباره باز می خواهم

یاد
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ای چاله ی رویت

به کران!

کاسه ی عشرت

ای خاطره ی خوش!

پِس گوشه ی عزلت

تو بیا!!

با قمرت باز قرین باش

یک روح!

به دو پیکر

ملتمسم من!

و همین باش

حس خوب
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از شنبه!

از شنبه!

قوِل قول ...

شروع خواهم کرد

ترک تو را

فکر تو را

ذکر تو را ...

خاطرت

خاطراتت

از شنبه!

ترک خواهم کرد.

نمی توانم
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روزها از پی هم می َدود ...

ولی!

روِز نخست،

مانده در کنار من!

نیش و کنایه می زند

هر شب!

آن قاب عکس خالی دیوار ...

هرشب!

برای دیدنش باید،

حالی شوم هم سنگ استحضار ...
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دوست دارم در دوئل من و من

تو بمیری!

تو نمانی!

کابوسی در کنار دگر

و این! 

زخم سال های واپسین من ست

باری بودم!

از پشِت زمانه برداشت مرا
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من آن چای لب دوز لب سوزم

که جوشیدم 

ز بس دیر آمدی یارا !

هی که ساعت می رود ...

جانم به لب آید همی!

جاِن جانان!

بر لب ما بوسه ای جانانه زن!
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»دارا که باشی

سارا خودش می آید«

ولی من نَدار بودم،

منتظر نِدایی...

که هیچ وقت نیامد!

ابر آبستن خیانت است

اسید می بارد!
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 قدری کنار من بمان

 مثل جامدادی سال اول دبستانم

 قدری بمان کنار من

 مثل وسواس چیدن مداد رنگی هایت

 بمان قدری کنار من

غلط هایم را پاک کن

الجرعه مرا سرکشید ...

کسی که خیالم بود
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یادم تو را فراموش نمی شود!

وقتی آن سر جناِغ زندگی را شکستی، هیچ وقت

باورم نبود که دلم را بدهم و یادم فراموش شود!

یادم تو را فراموش نمی شود...

هر اتوبان نام تو را دارد

همت نازنین!

چمران نازنین!

حکیم نازنین!

صدر نازنین!

نازنینم تو کجایی؟

من!

آواره ی تهرانم ...


