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 )کتاب سوم(
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ی  )یک مرثیه ت؟را کش «ساسی»چه کسی مانکنِ 

، «ساسی مانکن»گردیِ  یافته، بافته از عباراتِ گوگل

 ساسی»و «دلقک ساسی مانکنِ»، «ساسی و کروبی»

 در کندوکاو افکار عمومی( «شکِ سمانکن کُ

 
)تمام عبارات این شعر به استثنای واژگان داخل کروشه مستقیمن از 

ار هم چیده ویرایشی در کن فضای مجازی وام گرفته شده و بدون هیچ

 اند.(                شده

 

 ]خبر فوری[
بعد از اینکه آهنگش با استقبال خوبی مواجه نشد از  ساسی مانکن

 . برج میالد به پایین پرید و خودکشی کرد

 ]منبع خبری دوم[
جنازه  )ساسان حیدری( ایرانی ساسی مانکن خواننده رپ معروف

 .اش دیروز در خانه ای متروکه پیدا شد

 یه[]مو
 ها گریه کنند  سوسول

 زادی آوای 

 وای تریپ مزخرف 

 وپرت ای خاک تو سر شما وای چرت

 اونهایی که اینها را درست کردن 
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 برید جونی ولوطی گری را از قدیمیها یا بگیرید

 که مرد بودند نه هرزه 

 یک خر کمتر

 ]تیترهای اصلی[
 ساسی مانکن دلقک رپ فارسی

 ساسی مانکن خواهر

 ساسی مانکن دوست دختر

 مادر ساسی

 مادر ساسی مانکن تازه ترین متوفی موج سبز

 ورژن جدید ساسی مانکن!!؟

 رقاصی در بازار کیش

 ساسی مانکن پشت ویترین اوین

 برداشتن زیر ابرو توسط خوانندگان زیرزمینی

 خوانندگانی که موی خود را فشن کنند

  نسل سیگار نامرغوب ساسی مانکن نسل خراطها و

 رونده[]مفاد پ
آموزی را طی کرده  سالی که دوران دانش ۱۲ساسی مانکن .... طی 

ای دوبار در مراسم دعای کمیل و دعای ندبه در  حداقل هفته

مدرسه حضور داشته و مسئوالن امور پرورشی مدرسه نیز به 

اند تا اندکی  صورت تمام وقت بر تربیت و پرورش او نظارت داشته

ثیر نگذارد ... روند تحصیلی و زندگی انحراف و هوای نفس بر او تا

او حاکی از آن است که هیچ روال غیر معمولی را طی نکرده و به 
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یک شهروند  دهد،  غیر از مواقعی که سی دی جدیدی ارائه می

گفته می شود ساسی مانکن که از فضا ها و  «مساله است بی

سیاسی دوری می کند از دیدار کروبی ابراز گالیه  شخصیت های

پلیس کسی مانند این فرد را که به اصطالح به دنبال  .ده استکر

. دهد های خود قرار می ناهنجاری باشد، حتماً در زمره دستگیری

فروردین در یکی از بازارهای جزیره کیش  ۷عصر روز شنبه 

 .دستگیر شد

 ]شهادت اول[

گفتیم بعد از ساسی مانکن و امیرتتلو  ،خدمت حضرت امام بودیم

امام فرمودن: چرا نداریم!  .ریم که تِر بزنه تو موسیقیکسی رو ندا

 همین آقای گلزار

 ]شهادت دوم[
تتلو، بروبکس، ساسی مانکن و خیلیای دیگه، از همتون به  آغایان

حد انزجار متنفرم و امیدوارم هرگز چشمم به چشمتون نخوره. 

من امثال شما رو زائدات بشریت میدونم. ایکاش راهی بود در 

ه امثال شما نفس میکشید، نفس نکشم. نحوست دیدار با هوایی ک

ساسی مانکن رو تجربه کردم و بال و پرشو تا جایی که موقعیت 

اون بیمارستانی که دیدمش ایجاب میکرد، ملتفتش کردم که لقب 

زیادی هم براش حرومه، چه برسه به هنرمند!!! امیدوارم دوستان 

، مشمئزکننده ترین اقشار ناراحت نشن. ولی برای من اینگونه افراد

 این اجتماع هستند و بس.

 ]تحلیل تاریخی[
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 از زمان گروهبان قندلی

 پاپ

 پاپ بندیکت شانزدهم

 وزارت ارشاد

 علی شمس معاون سینمایی

 حسین مخته معاونت مطبوعاتی

 شان  های ها و نوچه باقالی گنده

 دبیر کل اعتماد ملی  مهدی کروبی

 ای انتخاباتی ترانه

 نگاری[  ]تاریخ
 گفتار خوش شکرشکن وطوطیان آثار وناقالن داستان راویان

 طهران توابع از کرج  بلد در روزگاری روزی که کنند روایت چنین

 تناسب عدم و چاقی شدت از او. نام ساسان میکرد زندگی جوانی

 اختصار وبه میشد تشبیه مانکن به شوخی به دوستان بین اندام

 بیماری روزگاران آن در میشدـ خوانده «مانکن ساسی»

  . داشت رواج سامان آن در مانندی مالیخولیایی

 ]حراجِ گفتار و پندار نیک[
  . نخونه  کورشه -

 . به درک که گرفتنش -

  . با اشعار سخیف و مبتذل -

 به جهنم که دستگیر شد -

 ببینید چه غلطی کرده، به درک که دستگیر شد -
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 که تا حاال شنیدمترین اسمی هست  ساسی مانکن کیری -

 یه مشت بچه کونیه زیر ابرو برداشته -

  !شه مادر خراب، اگه دو تا چک بخوره درست می  این بچه کونی -

  مزه  لوس بی  معنی  های مزخرف بی با این آهنگ کس کش -

ساسی مانکن دیوس ، از اون سیبیلی که گزاشته بودی روی  -

پس پایه ی بچه بازیات کاور آهنگت باید میفهمیدم نیت پلیدتو ! 

 بود ، آره ؟ 

 خواننده ای دیوص که همه مردم ایران از او متنفرند  -

دردی و  ی بی دانید فلسفه دانید ساسی مانکن کیست؟! می می -

 خیالی محض چیست؟! تفاوتی و بی بی

 حالم ازش به هم میخوره -

واقعا تعجب میکنم چطور اسم این خروس)با عرض معذرت از  -

 !!را به عنوان خواننده ذکر میکنیدخروس(!

 ها  «چرت و پرت» -

 راجیف خونها ا -

 ازش متنفرم -

با دیدن تصویر مبارک جناب آقای ساسی مانکن یه شوک  -

 .خفیف بهمون دست داد

 از مانکن بودنش خیلی حالی به حالی شدم -

 ]شعرِ سنگ قبر[
 ... مَـرد ، مُـرد

 وقتی تختی ها شدن

 رضازاده ها
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 ... ، مُـردمَـرد 

 وقتی داش آکل و کوچه مردها شدن

 .. اخراجی ها و چارچنگولی ها و

 ... مَـرد ، مُـرد

 وقتی فرهاد و فریدون فروغی

 ساسی مانکن ها وعلیشمس ها

 مَـرد ، مُـرد

 وقتی ترانه هایی مثل گنجشکک اشی مشی و فریاد زیرآب شدن

        پارمیدا و فازت چیه و حالم بده

 

  ۱۳۹۳دی 
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 یبن عل یلبد ینالدّ افضلی  کارهای روزانه  لیست

قمری در راه  ۵۵۲شده در  قلمی یشروان یخاقان

بازگشت از سفر حج بعد از برخورد نامناسب اهالی 

 اصفهان و عبرت گرفتن از دیوان مدائن
 
 

 را بازی کن. القدس روحبرای مریم بکر معانی نقش  -۱

 را نیابت کن. غان عقلطُ  شه -۲

 را برای پوشیدن دم دست بگذار. حکمت رعدِ -۳

 خوان فکرت را برای همآیی بعدی اندیشمندان برپا کن.  -۴

 ات را مرتب کن.  نکات دوشیزه -۵

 خاطر آبستنت را معاینه کن.  -۶

 شاهدِ عقدِ ناظمانِ سِحر شو.  -۷

 قدری کیمیا به قلب ضربان شعر اضافه کن.  -۸

 جایگزین کن.ات را  ی بُراق طبع نعلِ افتاده -۹

 مصرِ حکمت را عزیزی کن.  -۱۰

 صفت را بیاشوب.  مغز تعدادی پیل -۱۱

 مراقب شدت صَریر کلکت و صور نطقت باش. -۱۲

 

  ۱۳۹۳مرداد 
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 ی هفتاد و پنجم صادق هدایت  : نامهشعر یافته

 
 

  ۱۳۹۳شهریور 
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 ی هفتاد و دوم صادق هدایت شعر یافته: نامه

 
 

 ۱۳۹۳شهریور 
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 ی پنجاه و چهارم صادق هدایت نامه شعر یافته:
 

 
 

 

 ۱۳۹۳شهریور 
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والیت فقیه: حکومت »ی کتاب    کالبد شکافی مقدمه

ی انتشارات  اهلل خمینی، نسخه به قلم آیت «اسالمی

 ۱۳۵۷امیرکبیر چاپ 

 
                 »       » 

والیت . «                                                 

 «فقیه

موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق میشود و  از

 چندان به برهان احتیاج ندارد. 
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 ۱۳۹۴مهر 
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هنوز »های اتفاقیِ  واریاسیونشعر یافته: در جستوی 

در جستجوگر  «های یوش در فکر آن کالغم در دره

 تصویر گوگل 
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 ۱۳۹۳ور شهری
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 پرسش؟
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 ۱۳۹۵دی 
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 باید
ی مجازی وام از فضا گردی از طریق گوگل)تمام عبارات این شعر 

 (               گرفته شده و بی هیچ تغییری استفاده شده است.
 

 کرد؟ یدباچه  یجنس ی پس از اتمام رابطه

 یدشن یدباکه قبل از مرگ  جمالتی

 باشد ها یمتحر ی ن همهبرداشت یدباتوافق  ی یجهنت

 همانجا باشد یدبا اینجا

 دید بایدایران را 

 اقوام شرق یکرد ا یدباچه  پس

 یدبرآ یکمان ینتا که رنگ یدبا بارانی

  یدشن یدباکه از دلکش  یا ترانه ده

صورت شوهرش رو فشار  یدبا یدهزن فهم یههست که  ییوقتا یه

 هاش!  ینهس ینبده ب

 کرد یکار باید

 یمنبتو یدبا

 یردبگ یررهبر خود را ز یدباحزب 

 کرد باید چه

 «یجهب» گفت یدبا یابعض به

 کرد؟ یدباچه  یشب اول عروس در

 یزدکَز عشق بپره ،یدبا کسی هشیار

 رفت باید
 

 ۱۳۹۳بهمن 
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 زنی و مردی
ی مجازی وام از فضا گردی از طریق گوگل)تمام عبارات این شعر 

 (شده است.گرفته شده و بی هیچ تغییری استفاده 

 

 به روباه شد یلکه تبد یزن

 در دوردست یزن سیمای

 جمع یاندر م یزن سیمای

 یندر برل زنی

 است چگونه ارضا شود یجنس یکه شوهرش دچار ناتوان زنی

 شناسم من یرا م یزن

 شراب نام به زنی

 کرد ... سیستأ را جهان ″شاپ سکس″ ینکه اول یزن یبعج زندگی

 ب نوزاد دوقلو شدمردانه صاح یها با ژن زنی

 یدر استخرِ زندگ زنی

 یخانهم ی در گوشه زنی

تفاوت است  یب ییکه شوهرش نسبت به مسائل زناشو یزن وظیفه

 یست؟چ

 ؟بود یحجاب شد، چه کس یب یرانکه در ا یزن اولین

 «یگرد یزن» رمان

 یشدمداد م یزن وقتی

 اش ساله ۲۳ با پسر یآور زن شرم ازدواج

 ه پا کردکه در مصر غوغا ب یزن

 ی؟ا را واقعن دوست داشته یزن یچگاهه آیا

 ییاز موجودات فضا یشدن زن باردار



ی صورتی سرفه  



 ؟خواهند یم یچگونه زن مردها

 

 دانست یم یادکه ز یمرد

 تمام فصول یبرا مردی

 در آتش مردی

 برداری یلمف ینبا دورب مردی

 یبا کاپشن بهار مردی

 خواهد پدر شود طالق از مردی که می درخواست

 سال است حمام نرفته ۶۰ در استان فارس که یمرد یها عکس

 جــلــد یال مــردی

 یخاز جنس  مردی

 گذشت یدکاخ سف یکه از حصارها یمرد بازداشت

 برود یبه شورو خواست یکه م یمرد

 یردبم یرانکه آرزو داشت در ا مردی

 کرد یم یدختر مرده زندگ ۱۵۰که با  مردی

 از روزگار خود یصوف یمرد گفتار

  میکشید خاک ةکه صورت افالک بر تخت یمرد یتحکا

 یشعکسها یهشب مردی

 که شما را دوست دارد مردی

 یشکالت یبا عبا یبه مرد یمتقد 

 در کار نبود ... یشد اگر زن یشاعر نم یمرد هیچ

 

 ۱۳۹۳بهمن 
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 ژانربازی
 )کتاب دوم(



ی صورتی سرفه  



 آدم
 

خوانی  رهای دارد که مدام دوبا نامه آدم. ]دَ[ )اِ( هر شماره یکش لغت

  خَطَد. بدیع نالد. درد می بالد. می نامد. می کند. می اش می و نویسی

مقدسی  کند. کلکِ بافد. سپیدسار می می  کاود. قافیه می  واژد. سره  می

کند  بازی می خُلد. به عناوین مختلف دال می  خالی کند. خامه شکل می

اش را فربه  امهنچراند. لغت کنان، کتاب می چرا  نمایی. چرا و مدلول

ی  نامه دهد. و لغت رسد می کند و به هر شماره دویی که می می

خواند. درست تمام آنچه  صدا می ی دو را بلندبلند و بی شماره

ای هستی که این سطور را  ی سه کند. و تو شماره ی دو می شماره

ای. و من  تا بدینجا خوانده «آدم«روی  ی من، روبه نامه در لغت

اری هستم که تمام واژگانم را در انتهای این جمله با ی چه شماره

به ذکر، زور، زار، ضرب یا  -  ی سه های ساعدِ شماره لیسی بر رگ

زد. )قبل از بستن مجلد، رجوع شود به مدخل   خواهم  تاخت -  طرح

 .(  «لیس«

 
 ۱۳۷۳فروردین 
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 خدا، عینک، دلقک 

 
 چشمان من ضعیف است. 

 شاید هم نباشد. 

 ال، به هر ح

 من یک عینک دارم. 

 رسد.  اش می خدا نشسته و به کارهای روزمره

 پنجره بسته است، 

 و من با عینکم، 

 ام: پشت میز شام نشسته

 میز چوبی. بشقاب. کارد و چنگال. 

 دارم: عینکم را برمی

 زند؛ خدا پُشتک می

 شود؛  پنجره باز می

 گردد؛ میز سرنگون می

 شود، میام عوض  تناسلی جای من با آلت

 ای با پاپیونِ صورتی،  و من مانند خواننده

 روم، بر سنِ واژگون میز می

 کارد و چنگال بر بشقاب،  و با ریتم

 خوانم: چنین می

 

 این منظرْ مرا به«

 منظورِ فلکْ روا از نظرِعینکِ لِه   

 «بینِ سُفته، نفله چه به. مردم و عین و زره



ی صورتی سرفه  



 

 زنم: عینکم را می

 رسد. اش می رهای روزمرهخدا نشسته و به کا

 ام،  من پشت میز شام نشسته

 ی باز،  و از پنجره

 - که بسته بود و باز شد و بسته نشد -

 آید،  صدای دلقکی می

 که چنین می خواند: 

 

 فلک. عینک. ترک. لَک. شَک.«

 شکیلِ شامِ شاد و شُرشُرِ      

    «لَک. تَرک. شَک شَکْ

  

 شود،  خدا عصبانی می

 بندد.  را میو پنجره 

 و من شام را

 - هایم با یک جلینگ جلینگ مبهم در بیضه -

 کنم.                                                 تمام می

 

 ۱۳۷۴اردیبهشت 



 ایرج فرشته



 ظهری که عاشق شدم از داستان بعد

 
 آمدم،  بعد از ظهر که به خانه می

 ام شدم. عاشق همسایه

 و تصمیم گرفتم

 شب بخوابم 

 ح بلند شومتا صب

 ام و به همسایه

 ــ که عاشقش شده بودم ــ

 سالم کنم. 

 پس خوابیدم 

 و خواب دیدم که

 ام  من و همسایه

 ایم.  در اتاق من ایستاده

 ما تصمیم گرفتیم 

 که لخت شویم

 و با هم بخوابیم. 

 شروع کردیم به لخت شدن که باد آمد

 ی اتاق را باز کرد و پنجره

  و اتاق را به هم ریخت.

 و من لختِ لخت که شدم

 هایم را باد برد.  بیضه

 من از خواب پریدم 

 و به سرعت



ی صورتی سرفه  



 هایم را در دست گرفتم: بیضه

 سر جایشان بودند. 

 خوابیدم. 

 و چون تصمیم گرفته بودم

 هایم را در خواب پیدا کنم  بیضه

 ام الزم بود ــ  ــ چون برای خوابیدن با همسایه

 اند، رفته هایم با باد که می دیدم بیضه

 اند. میان تکه ابری سیاه گیر کرده

 ام.  دیدم من لخت زیر ابر ایستاده

 و تمام شهر زیر ابر 

 منتظر باران 

 میان باد

 اند.  کنار من ایستاده

 و دستانشان  را به آسمان 

 اند.  دراز کرده

 باران گرفت 

 هایم  و بیضه

 ی باران ــ ی درشت به هم چسبیده ــ مثل دو قطره

 ین افتادند. پای

 هایم را و من دست

 ها بلند کردم میان دست

 هایم را گرفته و نگرفتهو بیضه

 از خواب پریدم

 و به سرعت



 ایرج فرشته



 بیضه هایم را در دست گرفتم: 

 سر جایشان بودند. 

 خوابیدم. 

 و چون تصمیم گرفته بودم 

 هایم را به اتاق بازگردانم،  بیضه

 خواب دیدم 

 دوم،  که در خیابان می

 ام  هایم را در دست گرفته هبیض

 و زیر باد و باران

 ام  در راه خانه

 از بین مردمان

 کشم.  دوم و فریاد می می

 کشیدم، و چون فریاد می

 دیدم.  جلوی پایم را خوب نمی

 پس به شدت زمین خوردم

 و از خواب پریدم

 و به سرعت

 هایم را در دست گرفتم: بیضه

 سر جایشان بودند.

 خوابیدم. 

 از دویدن خسته شده بودمو چون 

 هایم  تصمیم گرفتم که با بیضه

 به اتاقم رسیده باشم. 

 پس خواب دیدم 



ی صورتی سرفه  



 که خیس از باران ــ چون باران آمده بود ــ

 و خون ــ چون زمین خورده بودم ــ

 و عرق ــ چون دویده بودم ــ

 ام  میان اتاقم ایستاده

 ام. هایم را در دست گرفته و بیضه

 م نیست. ا دیدم همسایه

 به اتاقش رفتم. 

 خوابیده بود. 

 هایم را کناری گذاشتم  بیضه

 تا بیدارش کنم. 

  بیدارش کردم

 ام  هایم را کجا گذاشته اما یادم نیامد بیضه

 ام را  ی همسایه و تا صبح خانه

 ام ــ ــ با همسایه

 برای پیدا کردن آنها گشتیم. 

 و پیدایشان نکردیم. 

 صبح که آمد،

 لند شدم از خواب ب

 و به سرعت 

 هایم را در دست گرفتم: بیضه

 سر جایشان نبودند. 

 از اتاق بیرون دویدم:

 باران آمده بود. 

 ام اثاث کشیده بود.  همسایه
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 هایم را و من بیضه

 ام  ی همسایه ی زباله میان آخرین کیسه

 که قبل از رفتن 

 روی کف خیس و کثیف خیابان گذاشته بود،

 پیدا کردم.

 

 ۱۳۷۳ خرداد



ی صورتی سرفه  



 های توهای من تا ساق از خستگی

 
ای کتاب زیر بغل دارم.  آیم. کپه است. خسته به خانه می ۹ساعت 

پرسی آیا به  دهی و می بوسی. پیراهن جدیدت را نشانم می مرا می

گویم،  رسم، می کنم. به زانوانت که می ت می آید. برانداز تو می

 ها از بغلم ر کتاب «آید. عجیب می«

 ها                                                              

 می                                                          

 شوند.                                                                     

 

ه زنم ب اختیار، نمک زیاد می ام. بی آلوده خوریم. کمی خواب شام می

خندم. در  بری. می دان را به آشپزخانه می غذا. برای تنبیهم نمک

هایت مثل دو خطِ  داری، ساق تاریکی آشپزخانه که قدم برمی

 ی ماست را  رسند. کاسه نورانیِ رقصان به نظر می

                                                  
                                                   

 گوید.  ی مالزی میکشم. اخبار از زلزله خمیازه می

   :پریشان  ایست شهر خرابه

 ساقی مرمرین، 

 ی میدان و شاهراه   ی خسته کوفته بر سینه

 گر،   و صدها مویه

 افتان و خیزان به پرستشش. 
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 خوریم.  چای می

 در فنجانم،

 ، شنا کنان، صدها  پری دریایی 

 هایی که اگر داشتند، از زیبایی ساق

 سرایند.  ها که نمی چه ترانه

 

که برق چند ساعتی رفته  گویی. از شاگردانت. و این از روزت می

ی ابتدایی. از منطق تارسکی  های دوره بود. و از اعتصاب معلم

به پیر)از میان ی تحلیلی. دست  ثیرش بر فلسفهو تأ یکن صحبت می

 برم.  اهنت میاین همه واژگانت(

 کنم.  رانت را عریان می

 کنم،  لمسش که می

 فرو                         

 لغزم بر  می                                

 صیقلِ ساقت                                               

 

 روم می

 روم  می

 روم می

 شوم در خالئی براق. و رها می            

 

  ۱۳۸۰بهمن 
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 وقت در محضر صبحِ اول

 
ه در ام. با آنک رویت نشسته با آنکه از من متنفری، همواره روبه 

منتظرم نیست، رو به رویت  گاهی های زمخت تو هیچ مالقات داالن

برداشته. با   ویِنشینم با زیرابر زنم. می نشینم و به تو زل می می

ها زبان الل  های مثله در ده از نیکوتین. و با گفتمان ای پر سینه

کشم.  کنم. با دماغی پر از الحاد بویت می مادری. خیره نگاهت می

های ولگرد. با  های کشیده، با کهیر نشینم، با زانوان لق، تاندون می

مغزم هایی پر از تمبر ترش هندی و واژگانِ نقدِقدرتی. با  جیب

قروتِ زیرزمینی. با دو ها پر از قره چربِ چرب از خیام. روده

ساهابی. نه. فکرش را هم نکن. بدنم پر از  وغ بازوی بدآواز وغ

کنی. رو به  دندان تیز است. دندان تیز. جاهایی از بدنم که باور نمی

ام با یک ساعت دقیق. با چشمان تیغ جراحی. با بدنی  رویت نشسته

کرور زبانِ زرنیخی. رو به رویت. مثل تاول  پوشیده از یک

 ی بیان. بیا بنچاق را دوباره بخوانیم. سهم من کجاست؟      کرده ورم

 

 ۱۳۹۲شهریور 
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: «شعر و آب کُبِ»یا  «کَبابَتِ لغات»یا  «واژیدن کباب»

و  «زبان»ی  لقمه شعری بر منقلِ پدیدارشناسیِ رابطه

 «کبابِ چرب»

 
 دوغیدن. سُماقبافی.انگیزی.  کِتباب. زغال

ارزش.  سیخافرهنگ. کَبابیزیون. مَنقَلینار. کَباهنگ. سیخنما. سماق

 رسانیِ جمعی. کَبابات

ژوردوغالیسم. آزادی سماق. حقوق زغال. کَبابساالریِ سیخی. 

جُمدوغی اسالمی. انتکابات. صندوق سماق گیری. جنبش جوجه. 

کباب.  منبرِ  پوزه قصابی سنتی. رادیو آ. رِ. وِ. غِیِ فارسی. دیشِ

 پرچرب.

ی اضافه.  اللقمه. الحکمت الکباب. دعای آروغ الدوغ. نماز زرده فقه

 هفت کبک عشق. مفاتیح الجناغ.

محوری.  کوبیده. پیشاریحانیسم. سماق پساکبابیته. پست

 نوذغالیون. کبابیات.

ی ناب  رویکرد دوغیسم. منورالسماق. وزارت چاپپیاز و راسته

ر و شمع و پرواره و اشک کباب. انجمن ای. شع گوساله

 کشان مدهوش. هورت قلم

آموز. نهضت کباب آموزی. کبکور  الدوغ. کباب کباموزگارب. علم

 ران. پیام دوغ. سراسری. سازمان سیخش. دانشگاه ته

کباب کاوی شخصیتی. عرفان اجاقی. کبابالهیات. تیلیت عشق. 

 رگاه کباب.سوگند به دوغ سبیل مرد. به حق آل سماق. به د

کند. صورت حساب  زنی. او کباب می مکم. تو دوغ می من سماق می
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خورد. خالل دندان خبر فوری  ود میبر سر سیخِ سوخته د

 .شود می
 

 

 ۱۳۹۲تیر 
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  این یک شعر نیست

 

 این شعر به زبان روشن و شفاف نوشته شده است. 

 کند.  های زبانی دوری می این شعر از شعبده

 از آرایه و استعاره و صور خیال نیست.  در این شعر اثری

در این شعر جایی برای واژگانِ بدفهم و نامانوس و یا اشاراتِ 

 بینامتنی به متون کهن یا مُدِروز نیست. 

سازانه نیست یا سهل و  نویسیِ مصنوعیِ سبک این شعر ساده

 ممتنعِ مینیمالِ از سرِ سیری.          

خاصی در جهت دورماندن این شعر جوششی نیست و با کوشش 

 ی ادبی نوشته شده است. از قوانینِ تثبیت شده

ای  این شعر برای دلبری محفلی یا انتشار در نشریاتِ زنجیره

 نوشته نشده است.

 ست.  این شعر در خدمت ارتباط صریحِ انسانی

شناسیِ هزار سال گذشته را  این شعر قوانین دست و پاگیر زیبایی

برای زیبا، دلچسب، یا محکم بودن شی گیرد و تال نادیده می

 کند.  نمی

این شعر از قواعد ابتدایی آواز حیوانات، برای یک ارتباط قابل فهم 

 کند.  استفاده می

ای ندارد؛ عارفانه نیست، رازی و  این شعر هیچ ادعای فیلسوفانه

 کند، و از پیچیدگیِ فُرمی تهیست.  رمزی را نهان نمی

 «قهوه«و  «سیگار«و  «سیب«و  «انار«و  «شراب«در این شعر از 

 خبری نیست. 

 نیست.  «ناجیِ خلق«یا  «حکیم«یا  «رند«شعرِ من  «منِ«



ی صورتی سرفه  



 نشینِ گنگِ گمنام.       این شعر خود من است: یک آپارتمان «منِ«

االسرار، علم استخاره،  برای فهم این شعر به هرمنوتیک، کشف

 احتیاج ندارید.کتاب تعبیر خواب، یا نقدِ غیرِ قابلِ فهم 

 شود.  این شعر با یکبار خوانشِ سریع به سُهولت دریافت می

شناسانه یا  من این شعر را برای مدح، فخر، نقد، لذت زیبایی

 ام.  فکرانه ننوشته تحسینِ روشن دریافتِ

این شعر با زبانی روشن برای ارسال سریعِ یک پیامِ صریح 

 نوشته شده است:

 من احتیاج به کمک دارم

 مروز که از خواب بلند شدما

 ی عظیمی صخره 

 را 

 روی 

 ام سینه 

 دیدم که به زودی نفسم را بند خواهد آورد 

 اید اگر شما هم هیچگاه چنین مشکلی راتجربه کرده

 به پیام من پاسخ دهید          

             
 

 ۱۳۹۳شهریور 
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 رکامندیشن لتر
 

رسید. به سالمتی و تبریک قشنگم. پس باالخره این ویزای لعنتی 

میمنت. گفته بودم که نگران نباش. رکامندیشن لتر برای اپلیکیشن 

گذارم  هم به چشم. تو که دنیای محاسنی. با پاکتت بیاور اینجا، می

کاری  خواهند. بیا با هم یک ده میتوش. گویا مهر و موم ش

. انگلیسی من که تعریفی ندارد. خودت بهترین چیزی را که کنیم می

 کنم. همه چیزت که تعریفی رسد بنویس، من امضا می نظرت میبه 

. بیا حتمن یکبار دیگر ببینمت قبل از رفتن. بیا هم ترتیب این است

کردم  ی ترمت را حل کنیم. اگر وقت می ی پروژه را بدهیم، هم نمره

نوشتم اما این روزها به شدت درگیر  نامه را یک جوری خودم می

اگر وقت داشتی تو هم بیا. ثواب دارد مراسم افطار دانشگاهم. 

آید که دوست داشتی ببینی. پیامک  دورهمی. خانم هم معمولن می

 کنم. اما ترجیحن بعد از افطار.  کن روز قرار را. من جا باز می

 

 ۱۳۹۳تیر 
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را کمتر دوست  «حافظ»چرا باید  :طرح یک کتاب

 داشته باشیم؟
 

 شته باشیم؟عنوان: چرا باید حافظ را کمتر دوست دا

 

های  را از وکیوم بیرون بیاورم. با کاردِ تیز، رشته «رند»یک: 

ها را نشان دهم؛  های زیر پوست را از هم باز کنم؛ کرم ماهیچه

بپرانم؛ اگر هم بتوانم،  «رند»های فربه از معنی را از اطراف  مگس

کنم و با یک حرکت سریع  تر را با نوک چاقو شکار های تنبل مگس

های  های کتاب خانه ی کود چنارهای چاپ نم میان کوپهپرتاب ک

 کودکان. 

 

های عنیف چادر گلی را از  دو: منتظر بمانم تا باد مکرر، عشوه

اندام پنهان عرفان خراباتی کنار بزند؛ کاری کنم که ببینند که این 

هایِ خیسِ ملتهب. نشان دهم  های می است نه لعل ها نه لکه سرخی

و شنگول ی آقا گرگه و   و قصه، قصهاین سرخی خون است 

 است.  انگوری  حبهو  منگول

 

های  را مثل مدفوع گوسفند قربانی از روده «ابهام»ینِ هروئ:  سه

دیوان شعر بیرون بکشم و به آزمایشگاه بفرستم برای تجزیه. 

سازی از  همزمان، به معتادان ابهام حافظ پیشنهاد بدهم، برای پاک

 های فالت ایران چاه آب حفر کنند.  طریق تعرق، در بیابان

 

چهار: اینرا نشان بدهم که عروسکِ حافظ بدون شارژ مداوم و 
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زند؛ اینرا که این عروسک  ه نمیچَ هکند و چَ تاتی نمی تحمیلی تاتی

ورزان و  بازان، سایه شب شود با دستان خیمه کوک می

و سازان. تحلیل کنم که حافظ کی و چگونه وارد میدان شد  صحنه

 اینکه چرا این پرده دیر یا زود خواهد افتاد. 

 

ی نیما آنقدر بد ننویسم  ی افسانه ی کتاب را مثل مقدمه پنج: مقدمه

اندیشی  کنم دچار بدفهمی، کج که ابعاد انقالب فکری که عرضه می

 و تعابیر نادرست شود.  

 

 ۱۳۹۳مرداد 
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 ختم 
 

آورم. سی سال پیش بود؟ سی و پنج سال  یاد نمیدقیقن به «گفتم: 

ساله که بودی، وقتی مردها   پیش؟ در مجلس ختم پدرت، شانزده

ها  و زن کردند، هایشان بازی می ها و انگشترها و سبیل با تسبیح

 پنهانسیاه چادرهای   الی چین را البهدرپیچ  ذکرهایِ پیرِ پیچ

باال گرفتی و از قسمت بشقاب حلوا را مثل بوم نقاشی  کردند، می

زنانه نشانم دادی. من به زیبایی مهیب طرح خالل و گرد و گلبرگی 

که با انگشتان خروشان نوجوانیت خلق کرده بودی زل زدم. از 

تعبیر حلواطرحت عاجز ماندم و با دهان باز نگاهت کردم. تو 

حلوا را با عصبانیت از بشقاب جدا کردی و از بزرگی  ی تکه ناگهان

ی کنار دستت در آتش کارگرهای ساختمانی بیرون خانقاه  هپنجر

ی من ماند.  ها در شامه پرتاب کردی. بوی حلوای سوخته سال

را از  شکرِ کیک «منظورت از طرح روی حلوا چه بود؟

آورم. به هر حال هر  چیزی به یاد نمی«سرانگشتانش تکاند و گفت: 

  «است.  شد، شده چه نباید می
 

 ۱۳۹۳مهر 
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 نسخه

  
های  ها و بریدگی یک شیشه الکل برای ضدعفونیِ سریع زخم -۱

 زخم قید شده در رپورت(. ۳۶۵گیری شده )تمام  چرک

 

وقفه بعد از گندزدایی  واحد مرفین در روز برای خواب بی ۲۴ -۲

 کامل بدن )مدت خواب نامحدود تا ریکاوری محسوس(. 

 

ظهر، شب(  سرم کابوس )صبح، ۳روز هنگام خواب،  ۷به مدت  -۳

 تزریق شود برای افزودن قوای روانی و ترمیم جراحات ذهنی.

 

سرم اول )سرمِ زلزله(: استفاده شود برای ویرانی کامل 

گذاری و کنترل؛  های کژِ شهری شامل مراکز سیاست زیرساخت

در نقاطِ کور؛ و به منظور ایجاد  پنهانهای  برای انهدامِ النه

قیم انسانی از طریق افزایش سریعِ همبستگیِ همگانی و ارتباط مست

سرم را با احتیاط تکان  ،قبل از استعمال(وار.  درد و ویرانیِ زلزله

  )دهید.

 

ها و  سرم دوم )سرمِ شبیخون(: برای تزریق پهبادها، شهاب

هایِ کهن؛  کرده در مویرگ ی منطقه به اشباحِ اُطراق های آواره شیهه

سازان سیاه و سفید  دخاطرهی خاطرات سیاه و ب رحمانه انهدام بی

های  عامِ مطلقِ سایه و طالیی و سبز و بنفش. هدف نهایی، قتل

آورنده است. )برای تأثیر بیشتر هنگام تزریق با قدری غضب  یاد

 وارد رگ شود.( 
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پا  به تا ها شهروند سر سرم سوم )سرمِ حضورِ عمومی(: میلیون

 آوازکنند،  یعریان مراکز قدرت را به مدت نامعلوم محاصره م

کنندگان آنقدر زیاد  جمیعت تظاهرات. رقصند می نرم و خواندند می

شدگان به چشم نیایند. گردهمایی آنقدر  باشد که پلیس و کشته

ادامه پیدا کند تا قراردادهای تجاری، پول رایج، سندهای خانه و 

اعتبار شوند. به محض افتادن تب، سرم به  های ازدواج بی قباله

شود. )در هنگام تزریق وردهای موزون دگردیسی سرعت قطع 

 خوانده شود.(

  

بعد از بیداری، بیمار را در دل کویر لوت به همراه آب، گچ،  -۴

و یک گاری پر از  ، باند، چسب، نخ، سوزن، میخ، چکشآتل

 ۷پرستار را با  ۷به تنهایی رها کنید. نبش قبر شده، های  استخوان

ی خطوط مرزی    نقطه ۷مساوی در  های روز با فاصله تاپِ به لپ

کشور مستقر کنید. قبل از ترک بیمار از او بخواهید با مصالحی که 

در اختیار دارد یک روایت جدید از بودنش در جهان بسازد و در 

گذارید به پرستارانِ  قالب یک عکس با موبایلی که در اختیارش می

د که روایتِ نوینِ مرزی، ارسالِ الکرونیکی کند. به این نکته دقت کنی

ای  هویتِ بیمار تنها و تنها توسط او و بی کوچکترین مداخله

 سامان یابد. 

 

و در  پرینت گرفته، در خردکن پودر کردهها را  پرستاران عکس -۵

ی کشور بنا  سیلوی گندم که برای دوران قحطی در هفت نقطه ۷

کپی از اید مخلوط کنند. برای هر هفت خروار گندم، پودرِ یک  کرده
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 تصویرِ روایتِ هویتِ نوینِ بیمار الزم است.

 

آوری و منهدم شود. تمام  تمام خوراک موجود در مملکت جمع -۶

 آلوده است. مالحظه نکنید.  از انحاء ینحوی موجود به  اغذیه

 

کرچک رایگان تخلیه و با   ی شهروندان با روغن روده -۷

 شور به دقت پاک شود. روده

 

های خارج از شهر بدوند  های پراکنده در فضا تمردم در جماع -۸

های تقلبی، مشروب  های جنسی، حدیث کودکی، تعرض های و عقده

های عمومی، بوی  گوشتِ خر، رنگ توالت  های ساز، کباب دست

های اداری خود را تعرق )و در صورت لزوم  آیی جوراب گردهم

 استفراغ( کنند.

  

  هفته قحطی نازل شود. ۴تا  ۳بین  -۹

 

ی بیمار که ذخیره در  ساخته هایِ آغشته به بودنِ خود از گندم -۱۰

 هاست نان پخته شود. سوله

     

ی چالق  به هر شهروند که جفتی را عاشق کند، به یک گربه -۱۱

ی صدایی تازه را  نوشته پناه دهد، پیچِ شلی را سفت کند، دست

بزند، برای چاپ تصحیح کند یا دست به امری با نتایج مشابه 

 قرصی نان به رایگان داده شود.
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با میل کردن نان، روایات جدید بودن در بدن و روان مردمانِ  -۱۲

 شامل شرایط فوق جاری شود. 

  

زندگی میان سیرشدگان ادامه پیاده کند تا این بودنِ نوین به  -۱۳

ها یا ظهورِ نسل جدید  تدریج قوام یابد. با حضور اولین آبستنی

گیر، برای انجام چکاپ مراجعه شود. )افزایش  همههایی  ترانه

درخشش ادرار در این مدت موجب نگرانی نشود. تغییر رنگ 

شده با دستورالعمل  ی نان آماده و ناشی از استفاده  کاملن عادی

      باشد.( باال می

 

   ۱۳۹۵مرداد 
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 ی یک حشره نامهوصیت
 

خورند.  ه همه میراه است. ک کنند که همه چیز روبه وانمود می -۱

ها تا آخرین تکه  مواد مصرفی، تازه، سالم و حالل است. زباله

ها بعد از هر وعده ضدعفونی و زمینِ  شوند، ظرف کیسه می

دهند که این  ها هر شب سابیده. این گونه نشان می سالن

سورچرانی کور، مدیریت شده، همگانی و منصفانه است. این یک 

جای این بزم   شان نکن؛ کثافت همهدروغ مشمئزکننده است. باور

ی هولناک یک کفش  را گرفته است. دعوت هم اگر بشوی، تنها لنگه

 کشد. به هیچ دعوتی سالم نکن.  انتظارت را می

 

تر بپذیر و به آن افتخار  اینکه یک حشره هستی را هر چه سریع -۲

تفی بکن و وارد  های سیاه بخاران، اخ ی چرکت را با ناخن کن. سینه

 کارزار شو. 

 

قسمت چه «، «انشاءاهلل«، «حتمن«، «به زودی«، «بعدن«فریبِ  -۳

های این غذاخوران به  را نخور. قفل «اصالحات آرام«و  «باشد

 ها بگرد.  شوند: دنبال حفره طرق قانونی باز نمی

 

سترگی اضالع بتنی این برج فریبت ندهد. این قصر پر از  -۴

ا باز کن و به محض حس کردن هایت ر سوراخ و سنبه است. چشم

خرفتی اولین مسئول، خمودی اولین کارمند، اولین آنفوالنزای 

جمعی، اولین نشست فاضالب، اولین مسمومیت غذایی، اولین 

احساس اولین تَرَک، به درون بخز و   نکشیده، به محض مستراح آب
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 ای از این سرای مجانین پنهان شو.  در گوشه

 

های مقوی جامانده در  زمین را. ته ماندهحاشیه را بجور. زیر -۵

آمده. پزان  های تازه از نذری زباله یخچال. کیسه های تاریکِ گوشه

های ترسو به  . در منظر قیافهقیمت های گران های گرم پیژامه کُنج

ناگاه ظاهرشو. جیغ را به فال نیک بگیر. دنبال بندهای مبهم قانون 

های شلوغ. زیر  ای گمشده. بنگاهچک. رسیده بگرد. اشتباه چاپی. تَه

باهات نظم. محل پخش کاغذ سوبسیدی. اشت های بی میز. صف

تمام هیکلت را  ،بینی . مُهرهای ناخوانا. یک روزن که میدستوری

 به طرفش پرتاب کن.

 

 ی کور سکوت کن. بیتابِ کشتنت که شدند، در یک نقطه -۶

 

د را با تمام زورِ با شلنگِ آب اگر آمدند، چشمانت را ببند و خو -۷

 ات قفل کن.  هردو بازو بر اولین بر آمدگی در نزدیکی

 

با احساسِ نزدیکیِ اصابتِ کوچکترین ضربه به سر یا بدنت  -۸

به  کند؛ ریسک جایز نیست( )مهیب یا قابل تحمل فرقی نمی

 دورترین فاصله از ضارب پرتاب شو و خود را به مردن بزن. 

 

مدتی به فاضالب همسایه هجرت در صورت سمپاشی، برای  -۹

 کن. 

 

ی  ها را پیروز ندان: تو کشته اگر به هر طریق لِه شدی، آن -۱۰
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ها  ی بروز هرگونه فجر و ظفر را در آن حماقت خود هستی. اجازه

 بکش. 

 

ای محفوظ پرتاب کن که در  هنگام مردن، بدنت را به گوشه -۱۱

 دهی. گذاری را از دست ن ی مرگ، فرصت تخم طول پروسه

 

بعد از مرگ، چون زهر مزه بده تا کسی هوس خوردنت را   -۱۲

 در سر نپرورد.

  

ها جاری کن. بگذار صدایت تا  ت را بنویس و در گندابداستان -۱۳

 ی آدم و حشره بپیچد.     ابد در خاطره

 

 ۱۳۹۲آبان 



ی صورتی سرفه  



 ی کوتاه با الکل گندم یک مصاحبه

 
ی  ی دوم دهه ر نیمهاید که ظهور الکل گندم د س: در جایی گفته

ساختاری، سورئال، و حتی به  ی فرا گاهِ جنبه هشتاد، قدرت یافتنِ به

مدرن فرهنگ ایرانی بود که ساختارهای ایدیولوژیکِ  عبارتی پست

هایی چون  ساحتِ ایرانِ بعد از انقالب را بسیار بیشتر از نهضت تک

عا دوم خرداد و جنبش سبز به چالش کشید. منظورتان از این اد

 دقیقن چیست؟ 

 

ج: منظورم به صورت روشن این است که من یک انقالبِ 

های دوگانه را، از یک سو در زبانِ  شکنانه بودم که تقابل شالوده

ی فارسیِ بعد از انقالب، و از سوی دیگر در رفتارهای  زده شریعت

 آمده از آن زبان به چالش جدی کشیدم.  اجتماعی بر

 

 ؟ «زاده شریعت «یا  «هزاد  شریعتی«س: ببخشید 

 

نفسه به خاطر شریعت بودنش ایجاد  زاده، که البته فی  ج: شریعت

کند، طبیعتِ  کند. آنچه زبان شریعت را بیمار می اشکال نمی

های  ساز آن است. ظهور من در داروخانه ادیولوژیکِ سپید و سیاه 

ی  و توجه مشتاقانه - خصوصن تهران - های بزرگ ایران شهر

های متضاد دوگانه را به  خور، یک سلسله از تقابل ای عرقه گروه

 لرزه افکند. 

 

 شود مثالی بزنید؟ س: می
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بوداده   ج: بله: قانونی/غیر قانونی. وقتی با نوشابه و چیپس و ذرت

رنگ، در سودای الکل گندم پا به یک  ی پالستیکی بی در یک کیسه

ظه هم قانونی گذارید، در یک لح ی مملو از مشتری می داروخانه

. وقتی پزشک داروساز را «عرق«قانونی  خرید و هم غیر می «الکل«

های زبانی را به  کنید، مرز بین تقابل دار تبدیل می به ساقی مجوز

گیرد. دکتر/ساقی، حالل/حرام، دارو/زهرماری،  بازی می

داروخانه/میخانه، تجارت/قاچاق، راست/دروغ، بیمارستان/مرکز 

 ظم ایدولوژیک زبان فارسی را به هم ریختم. فسق و فجور. من ن

 

 زنید؟  س: از زبان گفتید. از رفتارهای اجتماعی هم مثال می

 

های عصبی پر دل و  بتیاع. مزاحترسوترها هنگام ا خجولِ ج: قوزِ

دار هنگام  های سن مشتی ترها. لحن شوخ و شنگ داش تجرأ

های  هنهای مشکی مخصوص الکل گندم در داروخا سفارش. کیسه

کارتر. اخم داروسازان مذهبی به مشتریان  داروچیان محافظه

برای دخترهایی که  تر. همسران و دوست تیپ تر و خوش جوان

های نرشان برای خرید محموله وارد  جای جفتپرانی به  شک

شدند. هزاران ساعت گفتگوی تلفنی برای فراگیری  می  صحنه

ستجوی دانش بهترین بهترین نسبت بین ساندیس و آب و الکل. ج

های  آلود با کوکتل مواد افزودنی. جایگزین کردن عرقِ بدِ دیازپام

توسط  - شدند که به اسم کنیاک فروخته می - مختلف الکل گندم

ی ایران بود. یک  صدا در جامعه های سنتی. این یک انقالب بی ساقی

 انسانی.  جمعیِ پوستی. بویی از شادیِ آزادی زیر
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 ولین نوع الکل طبی در بازار نبودید. س: اما شما ا

 

فرمایید. من هم ادعای آفرینش این نهضت را به  ج: صحیح می

تنهایی ندارم. مصرف الکل طبی از همان بدو انقالب شروع شده 

طبی دسترسی داشتند و آن   بود اما عمدتن بین پزشکان که به الکل

ریشه در  رانطبی در بازارهای ای  شناختند. پخش انبوه الکل را می

ی اشرافیت  ی داشت که در ادامهتغییرات سیاسی و اقتصاد

آقازادگی و اصالحات حکومتی شکل گرفته بود. من سردمدار 

ی تناقضات ساختاری  جنبش میِ طبی نبودم اما بهترین جلوه

 چیانه بودم.  زده و خاتمی رفسنجانی

 

 رأیاز  - یا حداقل اصالحات - های سیاسی س: این سیستم

 «متناقض«تقیم مردم به وجود آمدند. چرا آنها را به طعنه مس

 نامید؟  می

 

طبی حق رأی ندارم و جایگاهم در جهان   ج: من به عنوان الکل

ی انتخاب  ی درکِ نقشِ صندوق رأی را در پروسه اجازه

دهد. اما به عنوان یک کاال، شرایط اقتصادی  دموکراتیک به من نمی

 کردم. نم حس میزمان را با پوست و استخوا
 

 د؟یکن یم صحبت یتناقضات چه از است گونه نیا اگر: س
 

 و وار ییرفسنجا یِاسالم سمِیتالیکاپ تِینها که است نیا تناقض: ج

 من یبرا البته که د،یرس یم گندم الکل به گونه یخاتم یِمدن یآزاد
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 ادامه ابد تا من دوران که است واضح اما. است بوده نیافتخارآفر

 انحصار یرفسنجان محورِ لهیقب یِساز یخصوص. کرد یمن دایپ

 جهینت در و کرد خارج دولت دست از را یطب الکل پخش و دیتول

 عرق، ی تشنه مردم استقبال. شد ریسراز بازار به یطب الکل

. کرد  انیعر را یمذهب سمیتالیکاپ یمانیا نیدروغ یها هیپا

 سؤاالت دهیپد نیا و بودند شده تکنوکرات اکنون میقد یها یأتیه

 عرق به بنا اگر که سؤال نیا مثلن. آورد یم وجود به را یادیز

 در شود؟ ینم دایپ یکس آخوندها بچه از بهتر ایآ باشد، یفروش

 ساز سرنوشت سؤال هم منش یجیبس یها توده احوال، نیهم

 نیبهتر که بود نیا بزنگاه سؤال نیا. کردند یم خود از را یگرید

 یاسیس یشوربا شلم نیا در قدرت نردبام از نصعودشا یبرا راه

 ست؟یچ
 

 نژاد ... ی احمدی گیری نظامیان و شروع پدیده س: و این زمان اوج

 

ی  دانستند که عمده ج: دقیقن. اسالمیون لباس شخصی می

توانند تا ابد الکل طبی بخورند. در شرایط طبیعی  ها نمی خور عرق

ی مجدد  سب و با ارائهدهی منا سازان سنتی با یک سازمان عرق

 خوران را فتح کنند توانستند بازار عرق عرق کشمشِ با کیفیت، می

فکری  گیری الکل طبی، و رشد که به لطف افزایش جمیعت، همه

بود. قاچاقچیان سپاهی اما با یک حرکت   جامعه چندین برابر شده

آخوندِ تکنوکرات، و ساقیِ سنتی  خورِ عام، بچه حساب شده، عرق

ات کردند و تاریخ میگساری در ایران را برای همیشه عوض را م

 کردند. 
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 س: این حرکت چه بود؟

 

یا دُکتُرینِ سستِ هم حالل هم  «حَالمی»ج: اول اینکه ایدیولوژی 

مختلف افشا و ساقط کردند. آنها حرامِ آخوند سنتی را از طرق 

کید کردند که حرام حرام است و این را روشن کردند که تأ

ت یک بام و دو هوایی الکل طبی به جای عرق را به هیچ سیاس

پسندند. در قدم بعدی با سرازیرکردن مشروبِ قاچاقِ  عنوان نمی

ی هم که در این فرهنگاعال از غرب پول عظیمی به جیب زدند. اتفاق 

میان افتاد این بود که با وجود دسترسی آسان به مشروب گران 

ردن الکل طبی در جامعه به امری اما پرکیفیت قاچاق، به تدریج  خو

شد. این دوستان، با درایت خاصشان، حتی  کالس تبدیل می بی

کاری نجات دادند و به عنوان  ساقیان سنتی را هم از کثافت کشمش

ی آخر سیستم توزیع خود به کار گرفتند. همان استادکارانِ  حلقه

 عرق کشمش اکنون دیگر بطری قاچاق دیلیور می کردند و زندگی

گذراندند. اینگونه بود که دوران الکل گندم کم کم رو به افول  می

 گذاشت. 

 

یک سؤال دیگر. چرا الکل گندم و نه  «افول«س: اما قبل از 

 های دیگر؟ مارک

 

های  ست. ورشکستگی ایدیولوژیک تکنوکرات ج: این سؤال خوبی

مافیای رفسنجانی نه با هر بِرَندی که تنها با من رقم خورد. من 

شدم. مستی سنگین. مستی غمگین. مستی  رای مستی تولید میب
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. ی انواع ان. بیش از دوبرابر بقیهتوم ۲۵۰ایرانی. من گرانتر بودم. 

های  یبی فیلمهای ج بود و اندامم یادآور شیشه طراحی من زیبا

دست با رنگِ کدرِ سنگین. شکل و شمایل من طبی  قدیمی: خوش

مال کرد.  وصیات تمام بازی را برنبود، بزمی بود، محفلی. این خص

 من ناگهان جایگزین عرق کشمش شده بودم. 

 

 ای را برای خود متصور هستید؟ س: چه آینده

 

جاتِ تاریخ فراموش خواهم شد.  ج: هیچ. مثل تمام داروها و نشئه

ی  اما از اینکه نماد سقف مطالبات یک ملت بزرگ در یک دوره

ی الکل گندم در چند  . مگر پدیدهبالم تاریخی مهم بودم به خودم می

     تواند اتفاق بیافتد؟ جای جهان و چندبار می

  

 ۱۳۹۲آذر 
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 مشتاق علیشاه

 
 در کند می شُره ،«مشتاق« یِ شده شقه-شالق ی شاهانه های شیهه

 سالنه که بار هر «اوتار« شیطانیان، ما الشعورِ شبِ ی شالوده

 .صبور سایدْ می صوتْ ساطورِ به را سکوت سالنه

 

. سه. دو. یک. پایین برو بشمار باال از. سومی یعنی نه،. چهارمی«

. نزدیکن خیلی آره بینی؟ می حقیقت، در دوتاست که. سومی همین

 میگن سیم بهش ولی چهارمه سیم که دوتا، این از دومی حقیقت در

. زننشون می  هم با. سیمن یک تقریبن سومی با که چون. سوم

 سیمیه سیم این. «بم سیمِ« میگن بهشون.  ..........…. بزن یک بار 

. «مشتاق سیمِ«. گفتن هم «اوتار«. کرده اضافه «علیشاه مشتاق« که

. دونم نمی. دونستن می «صبا« تا «فارابی« از ای؟ بچه میدونستن؟

 به سیم یه. نیاره ور روز اون خدا. جیگرشو یا نداشتن، کونشو یا

 «شه؟ اضافه سیستم این

 

 و تربتی محمد میرزا نامش(: ق. هـ ۱۲۰۶: وفات) شاه،علی مشتاق

 و عرفان سرشناس های چهره از او. بود ملقب علیشاه مشتاق به

 سه به را چهارمی سیم مشتاق. رود می شمار به هنر و ادب شعر

 در مشتاق. اوست یادگارهای از تار سه چهارم سیم و. افزود تار

 تار سه نوای با را قرآن آنکه جرم به قمری هجری  ۱۲۰۶ سال

 حسین میرزا مقبره کنار در را او بدن و شد سنگسار خواند، می

 کرمان، مشتاقیه میدان در مزار این اینک که کردند دفن خان

 .است عرفان اهل زیارتگاه مشتاقیه گنبد به معروف
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 هزار و سیزده دو سپتامبر و پنج بیست تاریخ در را باال پاراگراف

 ةتاریخچ« ی صفحه. کردم پیست کپی یفارس پیدیای ویکی از

 از را خط چند این هم با زیر کاربرهای که گوید می «ها ویرایش

 :اند نوشته ۲۰۱۳ ی ژانویه تا ۲۰۰۸ دسامبر

 
A.LAVASANI 

 تفکر

AliBot 

Ebrambot 

Tanhabot 

Nima.m1 

 کایروس

 

 اسمش، به متصل ی صفحه در را، خود که وان، اِم دات نیما

 بوده تر فعال همه از کند، می معرفی «مهندسی یدکترا دانشجوی«

 .است

 

 جستجو ایران ملی ی کتابخانه تارنمای در را« علیشاه مشتاق»

 منابع. ای مقاله حتا یا. کتابی. شود نمی حاصل ای نتیجه .کنم می

 یافت خبرسازی دراماتیکِ اثر. ایران هم تأتر و سینما الین آن

 ی پرده در «علیشاه شتاقم» آیا اینکه جستجوی در. شود نمی

 استاد طهماسب، بیژن با است، شده تصویر  شاخصی نقاشی

 استاد. گرفتم تماس تهران دانشگاه در ایران فالت هنر تاریخ

 ی برجسته های چهره های پرتره محقق که هاست سال طهماسب

 نتایج تعداد. کند می خبری بی اعالم اش ایمیل در. است ایران

 تهران دانشگاه ی کتابخانه سایت در «مشتاق»ی  واژه برای جستجو
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 «مشتاق» عنوان تحت مدخلی هم ایرانیکا ی دانشنامه. است «صفر»

 انگلیسی منبعی دنبال به هم را تورنتو دانشگاه ی کتابخانه. ندارد

 دنیای محققین جانب از توجهی بی این. نیست خبری. کنم می چک

 سایت در Avicenna ی واژه جستجوی. دارد تعجب جای غرب

 را مقاله ۷۲۶۸( ۲۰۱۳ اکتبر ۱۲ در) مذکور دانشگاه ی کتابخانه

 جا همان در Rumi جستجوی و. را کتاب ۵۰۶ و کند می نمایان

 .کتاب ۸۶۴ و مقاله ۲۲۳۵۹

 

  جهان های خانه کتاب ای

  من،  نیاکان طوطیان

 چشمتان. توتیای

  ذوقشان. آوای از پر حلقومتان

 انگشتانتان. سر باالی ما حروف ی سایه

  کِلک. پر دستانتان

 بنویسیدمان، 

  خط،  بد

 آگین،  تحریف و کابوسناک

 طویل، هایی قیلوله در ما که هنگام

 .گردیم می سنگ قلوه دنبال به

 

 اهلل روح اثر «ایران موسیقی سرگذشت« در مشتاق حال شرح

 نویسندگی به «ایران نوین و سنتی موسیقی مردان« کتاب و خالقی

. است نگرفته قرار نویسندگان این التفات مورد نصیری، اهلل حبیب

 :نویسد می خالقی. شود می اشاره اما «مشتاق سیم« به
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 دارای  تار سه ساز علیشاه مشتاق از قبل تا که است چنان مشهور

 آوازی خود که علیشاه مشتاق را چهارم سیم و بوده سیم سه

 ساز این به است اختهنو می  کمال به تاررا سه و دلنشین داشته

 سیم تار، سه نوازندگان میان در اصطالحاً سیم این ـ نموده اضافه

 (۱۲۸: ۱۳۸۱خالقی) .شود می نامیده مشتاق

 

 مشتاق«فارسیِ  گوگل هم هنوز .نیست تنها هم بسیار اما مشتاق

 بار به نتیجه ( ۱۲/۱۰/۲۰۱۳ تاریخ در) ۴۸۹۰ ،(گیومه در) «علیشاه

 به ای صفحه در «جزایری رامین سایت« نام به سایتی. آورد می

 نشانیِ
http://www.raminjazayeri.com/ReadNews.aspx?News

Id=296  
 :کند می مشتاق معرفی احوال شرح در را زیر منابع

 

 بدون تهران، سنایی، شیرازی، علیشاه معصوم ،الحقایق طرایق

 تاریخ

 نعمت خانقاه کرمانی، علیشاه رونقمحمدحسین  میرزا ،غرایب

  ۱۳۵۲تهران، اللهی،

 اللهی، نعمت خانقاه مظفرعلیشاه، تقی محمد میرزا ،مشتاقیه دیوان

 ۱۳۴۷تهران،

 

 که جست را متونی حتا توان می حوصله، با گردی گوگل قدری با

 به. کنند می بیان تأمل قابل جزییات با را «مشتاق« سنگسار داستان

 اینترنتی های نشانی در مکرر، صورت به زیر روایات مثال، عنوان
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 :است شده ارائه متفاوت

 

 جوانی است، تربتی محمد میرزا اش اصلی نام که علیشاه مشتاق»

 از که بود ولی اهلل نعمت شاه مریدان از و برازنده و سیما خوش

 هنرمندی او. شد ساکن شهر این در و کرد کوچ کرمان به اصفهان

 می مهارت به را تار سه هم و سرود می شعر هم که بود شوریده

 یک وی که چرا است عجین تار سه نام با او نام اصالً و نواخت،

 «مشتاق سیم» وی، نام به که افزوده تار سه های سیم به سیم

 های پله روی روزها هنرمند درویش این گویند می .شود می نامیده

 صوت همراه به را قرآن آیات و نشست می کرمان جامع مسجد

 مدتی از پس رو این از و کرد می تالوت جان ناز بُ تار، سه مؤثر

 کرمانی، تقی محمد مال ها آن ترین پرآوازه که یافت بسیار مریدانی

 که بود کسی تقی محمد مال این و. بود «علیشاه مظفر»  به معروف

 آنان با هرگز ورزید، می تعصب دراویش با مخالفت در ابتدا،

 منع آنان با برخاست و نشست از هم را دیگران حتا و نشست نمی

 این از آن داستان و شد مشتاق مریدان از ناگهان به اما کرد، می

 روضه که کرمان بازاریان از یکی روزی گویند می که است قرار

 و بود فراخوانده روضه به را شهر علمای داشت، ساالنه خوانیِ

 در هم تقی محمد مال و بودند نشسته خاص ای رده در همه علما

 در و شد وارد خبر بی علیشاه مشتاق هنگام این در. بود انآن میان

 محمد مال گستردند سفره که هنگامی. نشست او مقابل ای زاویه

 هم علما دیگر او، از پیروی به و نکرد دراز سفره به دست تقی

 و شد ناراحت بود، متدین مردی که مجلس صاحب. نزدند دست

 از سفره مخارج امتم که کرد اشاره ضمن در و پرسید را سبب



 ایرج فرشته



 مالمحمد .نیست آن در ناحق ای ذره و آمده دست به حالل کسب

 و کرد اشاره علیشاه مشتاق به میزبان، ی گفته تأیید ضمن تقی

 می اکنون و باشد سفره این سر بر درویش که نبود قرار:»گفت

 و نافذ نگاه سخن این شنیدن با علیشاه مشتاق !«هست که بینیم

 ی سفره اگر حاجی،»  :گفت و انداخت تقی محمد مال به داری معنی

 برخاسته، آنگاه پس!« ندارد درویش غیر و درویش که موالست

 به تقی محمد مال در نگاه آن تأثیر اما رفت او. نمود ترک را مجلس

 پی در و برداشت را خود عبای وی که آنگونه ماند، باقی ژرفا

 سر بر که دید را او «ماهانی» ی کوچه اول در شد و روانه مشتاق

 اصرار هرچه. است برده فرو خویش در سر و نشسته گوری

 تقی محمد مال بعد به لحظه آن از اما نگشت، باز درویش ورزید،

 مسلک تغییر شد، عشق ی شد،دیوانه شیفته و شیدا شد، دگرگون

 و گردانید «علیشاه مظفر» به را خود نام افتاد، عرفان راه به داد،

 «مشتاق دیوان»  خود مرشد نام به نیز را خود رشع دیوان حتا

 می افزونی به رو مشتاق پیروان که چند هر طرف آن از اما .نامید

 اضافه بودند، قتلش صدد در که هم او دشمنان تعداد بر گذاشتند،

 بود شهر مجتهد که بود نامی عبداهلل مال آنان صدر در که شد می

 می بهانه درپی دم هر و ودنم می تر خونی و تر گردنکش همه از و

 شمسی،۱۲۰۶ رمضان ماه هفتم و بیست روز اینکه تا گشت

 به ای گوشه در و شد وارد علیشاه مشتاق بود، منبر بر که هنگامی

 را قرآن وی که بود شنیده چون عبداهلل مال. گشت مشغول عبادت

 به حکم منبر باالی همان از کند، می تالوت تار سه نوای با

 درویش .افتاد پیش خود و داد علیشاه مشتاق قتل و سنگسارکردن

 آن اما است، جامع مسجد شبستان امروز که مکانی در و گرفتند را



ی صورتی سرفه  



 سنگ به و افکندند گودال در «فروشان خر تل» نام به بود تلی روز

 روی به را خود جعفر نام به مشتاق مریدان از یکی. پرداختند زدن

 هم او و نکردند رحم نیز او به ماا بدارد، امانش در تا انداخت او

 از کار که رسید زمانی( علیشاه مظفر)تقی  محمد مال و شد کشته

 دید را ناگوار ی صحنه آن که هنگامی پس ،..بود . گذشته کار

 مشتاق، مرگ از بعد  .«است مشتاق بهای خون شهر، یک:» گفت

 شد، فمعرو «سگو عبداهلل مال» به بود او مرگ بانی که عبداهلل مال

 تکان هنوز علیشاه مشتاق های لب دید که زمانی مرگ هنگام چون

 کرمانی ی لهجه با و شد نزدیک او به گوید، می «یاهو»  و میخورد

 آن از لقب این اینکه وعجیب «میگویی؟ یاهو هنوزهم سگو: » گفت

 اهلل عبد» را خاندان آنها مردم و ماند اقوامش و او بر وی بعد به

 صفای و خلوص از که علیشاه مشتاق مدفن .ندنامید می «سگو

 زیارتگاه و معروف «مشتاقیه» به کرمان در دارد، بهره خاصی

 «.است جهان رندان

 

 نشاط،  شیرین نه

  تناولی،  نه

  ر ا قرآنغزلتار این مشتاقیِ شهدِ اند نتنیده

 فتو ا و صوتی تار و آیه و وحرف نستعلیق از هایی پرده در

  هنر،  ای جقه بته های  بقچه در

 ملیتی.  چند زرینِ تاالرهای در

 

( ۱۳۸۶) «سبز آتش« فیلم که اند کرده اشاره منتقدین از جمعی

. است گرفته وام مشتاق مصائب از اصالنی محمدرضا  ی ساخته



 ایرج فرشته



 ایران موسیقی زنان و مردان سرگذشت کتابش در سیدی ماهور

 حجت. دهد می مشتاق ی شده کوتاه زندگی از عریانی شرح( ۱۳۹۰)

 تاریخِ از است کرده منتشر کتابی قم در اخیرن کردستانی السالم

 دی سی یک با همراه که ایرانی موسیقی الحان در قرآن خواندن

 در طاهرزاده خوانی قرآن جمله از هایی مثال با شود می فروخته

 همین در فوق، کتاب. نامجو محسن خوانی شمس و «سوخته گنج«

 موسیقایی ابداعات بنیاد آوانگارد، قاریان انجمن توسط تابستان،

 به دپارتمان وابسته ساز آکادمیک ژورنال و وزیری، کلنل

 .شد تقدیر و برداری پرده آزاد، دانشگاه موسیقی

 

 از مقاومت موسیقیِ« بین المللی کنفراس در ،۱۳۹۰ تابستان در

 مبسوط گزارشی فخیم نیما دکتر اصفهان، در «هیچکس تا مشتاق

 مشترک تاریخی های تجربه باب در اش تحقیقاتی ی پروژه زا داد

 کنار در کنفرانس این در که پوستری ی جلسه. زیرزمینی موسیقی

 توسط پوستر ۶۵ نمایشگر شد برگزار فخیم دکتر سخنرانی

 توصیف همگی که پوسترها، این. بود فخیم دکتر شاگردان

 نانموسیقیدا ظهور سیاسی و اجتماعی فرهنگی،های  زمینه

 زیر مدل بر مبنای  کردند، می تصویر علمی جداول با را آلترناتیو

 :بودند



ی صورتی سرفه  



 
 

 همه خطهای جدول هنرست

 همه زیچ هنر جدول به جدول

 ستاره نرفتست جدولی دانی که بی

 ها همچو خطوط جدول راست شد قاعده

 نتواند که کژ رود جدول 

 شناسی کوش به خویشتن در جدول این خط قیاسی، می

 کنید گر جدول  کشید این صفحه   عالم خط بر دو

 

به قلم آرش صوت،  دگرگونه یقرآن در قالبهادر تاریخ ده جلدی 

های  ابیات استفاده شده توسط مشتاق به هنگام نمایش

، به (۲۱۵، ص.۶، ج. ۱۳۵۷)آرش صوت،  «اش تارانه سه قرآن«



 ایرج فرشته



ای  در مقاله ۱۳۸۵اند. سام نیوشان در  صورت دقیق ثبت شده

توسط آرش صوت را برای توضیح  «تالوت« ی فعلِ ادهاستف

را پیشنهاد  «تالواز«ی  های مشتاق نقد کرده و واژه سرایی نغمه

 «تالوت«چالش ژانرهای  «تالواز«دهد. نیوشان معتقد است که  می

ی این  دهد. توصیه تر نشان می را توسط مشتاق روشن «آواز«و 

های فارسی  شناس استان تواژه بارها و بارها توسط محققین کتابَ

های  های نوشته تعدادی ژانرهای مطرح در حوزه زبان که نگران کم

 علمی و خالقه هستند تحسین شده است.

 

 تالوازی، در کتاب مرجعِ های موسقیایی مشتاق هم، به گاهِ نغمه

 به چندین روایتِ ،۲۲در جلد  ،یرانفالت ا یقیِموس( canon) قانونِ

 محققین مختلف، ثبت و ضبط شده اند.  بازسازی شده به گمان

 

ی معطوف به ستایش مشتاق  خیال دنیای هنر نیز خالی از اراده

نیست. در گپی غیر رسمی با پسر یکی از بزرگترین کارگردانان 

شاپی در تورنتو به صورت اتفاقی خبردار شدم که  ایرانی در کافی

یلمی بر پدر شهیرش در چند جمع خانوادگی از تمایلش به ساخت ف

 مبنای زندگی مشتاق خبر داده است. 

 

 احواالتاین نوشته روزی شعری خواهم ساخت در  من هم از دلِ

پرداز. هنگامی که این ستور را می نوشتم، تارْسه این تالوازخوانِ

ساختم که مطبوع طبع هایی شاعرانه  گه گداری به آزمایش، تالش

 ی تم قطعهیز به آنچه در ذهن داشترین چ نیامد. نزدیک

است که در چند پاراگراف باالتر آمد. هر  «جدول»ی  کوالژگونه

خط این قطعه را از یک شاعر کهن فارسی زبان به عاریت گرفتم. 



ی صورتی سرفه  



کردم. اول این که، این فضا را به در این امر دو هدف را دنبال می

اند. شناختهوجود بیاورم که شاعرانمان گویی همه مشتاق را می

محققین را در جستجوی نگارندگان آن ستور به دوم این که، 

چندین متن گرانقدر روانه کنم. این قطعه هم اما آن گونه که باید به 

 قانونِدر نیامد. به امید روزی که شعر مشتاقم سامان گیرد و در 

 چاپ طهوری در کناری فاخر کرمان در شعر فارس یهایتشخص

 هاشم قلم به «....………ق.……ا...ت..ش.م»مدرن  اثر پست

 . گیرد قرار رفسنجانی،

 

 ۱۳۹۲مهر 



 ایرج فرشته



 

 بافی سنتی متن
 (اول کتاب)



ی صورتی سرفه  



 ارتباط عجیب
 

 ی عجیبی داریم. رابطه

 خواهی.  چه ویژه مرا می

 کنی  ام می تکه با قمه تکه

 به

 ی اندازه

  گوشت

 ها

 ی  

 خورشت 

 ی  قیمه

 نذری، 

 کنی،  ات مخلوط می های خوبم را با برنج روغنی قطعه

 ...  کنی با اخبار رادیو، تناول می  صت، پای سفرهو سر فر

. 

. 

. 

 رود. اخبار به خواب می

 کند،  گوجه نشت میرادیوی کهنه رب

 شود  گلویت با آروق درگیر می

 شوی.    هایت، تا ابد متورم می های من در روده و تو با پاره

 

 ۱۳۹۳آذر 



 ایرج فرشته



 دستهم

 
 ی ذرات معلق در هوا را ببین،درجه

 ن را بر تایرِ ماشین،ی خو لخته

 های تگریِ خشکیده بر آسفالت،  ترکش

 ی کمد،  ی گوشه هایِ شورتکِ مچاله تخم سوسک

 دودِ تهران. های چرب دیزی، روی مه لکه

 

 هوا آنقدر آلوده است، 

 که حتا اگر نفس بکشی،

 دستی. هم

 

 ۱۳۹۲دی 



ی صورتی سرفه  



 گ. پ. ژ. چ. 

 
 ی. سیاه است. ضخیم. پُر از پُرز. تلخ. تاریخ «گ«

 ی در خالء. . مثل شالقِ چَندْسرْکشیده  گمثلِ   

فوج کالغِ هایِ بمِ فوج ی چای. مکثی مشکی. و ضجه کرده سکوتِ دم

 پُرْپَر. 

*** 

های مشدد آب. آبیِ صریح. زبانی از ابر. سرپُر. روشن.  . قطره«پ«

 موکد. 

. کمربندِ  های وزینِ فرزانه. و  . جای پای گوزن مثلِ  

 آرامش.

 ی جادارِ مخمل. خاطرِ آرامِ تقویمِ جاللی. لهجه

*** 

 های معطرِ غلو با شیطنتی نوچ.  ست. مستِ در کمر. لب صورتی« ژ«

 پژواکِ یک لطیفه.  قُلِ پروانه. نبضِ پُرْ قُل «ژ«

 های خارج، در ورمِ عصرِ مرداد. کنسرتِ زمزمه

*** 

 .زرد . لجنی. چسبناک. دروغِ له. ابهامِ منطقِ شله«چ«

 های آش.  رندی در بند رشته

 چغر، چغانه و چاچ.  



 ایرج فرشته



 کاو. حشره.               جان سخت. کور  .مثلِ 

 

 ۱۳۹۲مهر 



ی صورتی سرفه  



 آنچه در کافه گذشت

 
 ام بود،  غصه

 «یک چای»چون عبارتِ 

 چی،   در جوابِ چایخانه

 ، «برایم مهم نیست»ای که یعنی  ، به گونه«یک»با موسیقیِ 

 «چای»گویم  ن چگونه میاهمیت که ببی چنان بی

 شود به ارتفاعِ آهِ یک ترومپت،  ، که برافراشته می«چا»و با یک 

 ام، «چای»ی  خسته «آیِ»چنان بلند که 

 آمدن،  ناتوان از کِش

 در حلقومم خفه خواهد شد. 

 ام بود،  غصه

 . «یک چای»ی  چون عبارتِ حقیر و لودهنده

 

 ام بود،  غصه

 مانده از زیرسیگارِ میز.  های بیرون چون خاکسترْدانه

 های سکوت در صحرایی سترون.  این نقطه

 های به دور از هم نشسته،  نوازنده

 تشنه، 

 در انتهای بیابان، 

 بی تماشاگر. 

 

 به بیرون نگاه کردم. 

 آمدی.  نمی



 ایرج فرشته



 ام بود، غصه

 های چوبیِ صندلیِ خالیِ مجاور،  چون زخم

 مانست،  ی ویالونی می که به کاسه

 شود. تکه می ای مهیب، تکه شب در خوابش، با ضربهکه هر 

 

 ام بود،  غصه

 مثل انتهای سرانگشتانم، 

 هراسان به دنبالِ بودنِ تنها روژِلبم،

 پنهان میان صدها خاطره، هزاران آواز،  

 ْدستی.  در تاریکیِ چرمین این کیف

 ی یک نوازنده،  مثل سرانگشتان آواره

 در بیابان یک ویالونسل،  

 شده.  ی نتی گمدر پ

 

 غصه ام بود، 

 عصبی انگشتانم؛ی عضالت  به اندازه

 ،«یک چای«اختیار بگویم آنقدر که بی

 و با پرتاب استکان چای، 

 خانه را هزار تکه کنم،   ی چای پنجره

 ی پنجره،  تا هر تکه

 ی یک یگان موسیقی،  چون جسد نوازنده

 تنها، 

 ی سکوت، چون یک نقطه

 فروخسبد.  خانه بر صحرای چای



ی صورتی سرفه  



 

 ام بود،  غصه

 ندارِ لبانم.  چون رژِ پُرْتَرَک و رَنگ

 و بسان همسُرایانی سخت در تالش، 

 ای.  بی دهانی بر صورتی، بی لبی برای ناله

 

 ام بود،  غصه

 ام روی میز،  ی گوشی ی لرزش ملتمسانه چون زمزمه

 ی صرعی این جسد الکترونیک،  و رعشه

 ز. های می در میان خاکستردانه

 

 ام بود،  غصه

 مثل گردهمایی اصوات ناصحیح:

 آمدی.                                 تو دیگر نمی

 

 ۱۳۸۱مهر 



 ایرج فرشته



 ی انهدام دقیقه

 
 ام  دوباره

 ام نشان بده،  دوباره

 ها     که زیرِ آوارِ آبادی خاطره

 سخت در تالشم به یاد بیاورم

 که جریان سرانگشتانت

 هر بار که از شوق 

 کردی   اشاراتی می به هرچه                         

 از قدرت 

 مانست به انگشتان کدام شهریار کهن می

 که فرمان به بزرگترین مصیبت تاریخ داد. 

 

 اش  دوباره

 اش به انگشتانت بنواز  دوباره

 آن دهل کرکننده را. 

 

 اش  دوباره

 اش بِکِش بر آن پرده دوباره

 ا.                   ی انهدام ر زیباترین دقیقه

 

 ۱۳۸۱آبان 



ی صورتی سرفه  



 در دانشکده
 

۱ 

 شوند.  آنی برافراشته می  ها به ستون

 دهند. پُختگیِ خردِ پیر می ها، روی جوانِ سرخ، به رنگ آجر

 کند به تعمیق معنای واژگان.  ها را تار می نبشته تاختِ زمان سنگ

 شوند: بالغ می ها  گچکاری

 ریزند و  میشکشان خ مغزِ نیمه های بی گوشه

 شوند به ماندن و ماندن.  های ناب ماندگار، سختِ سخت می طرح

 

 آیی به تاالر درس که می

 شود،  دانشکده به گاهی به کهن معبدی بودایی تبدیل می

 ی خاور.  ی دانشِ دورترین نقطه ترین دهکده در مه گرفته

 

۲ 

 ترینِ قدوم،  پوش اتاق به تحملِ نظامِ پرمغز کف

 گردد.  پوشِ تاالرِ رومیِ جنگ می مرینْ سنگمبدل به مر

 هایت، با ضربِ منظومِ ساق

 کنند ورزان به تنظیم سازها آغاز می آهنگ

 ایستد.  و چارستون ساختمان به گوش می

 

داری به  به تفکر به فراسوی اتاق و به فروسویش قدم که بر می

 آغاز سخن، 

 کنند شاگردان گوش تیز می
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 دیوارهای بابلی،ی  کنده زان سنگچون سربا

 در انتظار فرمان تو دهان بسته،

 در انتظار فرود لوگوسِ مقدس چون رعد. 

 

۳ 

 ها،  بری به مرزبندیِ ارعابِ هزاره گچ به سیاهِ تخته که می

 شود،  ای تار می ی چوبین، صخره تخته

کن و صدها  ها کوه دار ده بازیِ داستانِ بال روشن به آتش

 ساز.  صورتگر و مجسمه

 هایی به پرواز و تراشیدن.  ستد

 دستانِ مهارت. 

 انگشتانِ رنگ. 

 

۴ 

 گشایی،   لب که می

 شود.      باران پیچک بر بدن دانشکده سرازیر می

 ی شاگردان به لُختیِ حماقتِ قلم  مُشت پیچیده

 شود.      می آرام وحی با تماسِ دانشِ گیاه

 آید.  یا میای به دن ها، نقطه ی جزوه در انتهای طویل جمله

 

 کنی  ای را تلفظ می انگیزِ واژه تو بداعت شگفت

 کرده بودند؛ که ادیبان بخارا، در خواب، میان کابوس گم 

 و خنیاگران ساسانی 

 ترین آوازها،  به اندام مقدس



ی صورتی سرفه  



 ساختندش  ی هزاران نغمه ملبس می به جامه

       شنیده اگر بودند.

 

 ۱۳۸۱آذر 
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 کُنِ دختر رَپ

 
 گویی،  می

 پرد،  و پلک مرد بنگاهی می

 هضم،  ای بد به وقت خواندن واژه

 در بنچاقی ژولیده. 

 

 گویی،  می

 ی آشپزی،  و مجری برنامه

 زند،  تپق می

 رسد.  که می «نعنا داغ«به 

 

 خوانی،  می

 و میکروفونِ سخنرانِ حزب، 

 شود،  به علت نقص فنی قطع می

 ریشش مورمور. و ته

 تازند ها می ها به سیم تکنسین

 راند و سخنران، سرِ صبر، سخن می

 داغ در بنچاق سیاست. از میزان دقیق سیرْ

 

 کنی رپ می

 پرد.  ی وافور می و نشئه

 

 و ویراستار بنگیِ 



ی صورتی سرفه  



 ، «شناسی هگل زیبا«ای الکن از  ترجمه

 کند.  می  سطر گم

 

 کشد  ی کارگردان تیر می بیضه

 ای پر از انار و سیب.  در صحنه

 

 دهد به قیژک بودن،  گونه ادامه می و قیژک، قیژک

 ماند به ابد به ژَکیدن.  و قیژک می

 

 کنی رپ می

 و تنها لیقه است

 دهد.  که دوات واژگون را نجات می

 

 خندی،  می

 ها،  و انتزاعِ سیمرغِ طالییِ جشنواره

 ها،  ها و تندیس از زندان قاب

 پرواز می کند

 شود سکسی می

 سرخ و صورتی:

 و استخوان و گوشت. ای از رگ پرنده

 

 فریاد می کشی، 

 و آلت سرکش صیغه، 

 کند.  سقوط می
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 کنی،  سر ریز می

 ی بلوغ،  های کالفه از هدفون

 و بر اندام مادر، 

 −داغ و جادو گم میانِ النگو و پیاز−

 ی یک بوسه داغ می شود.  خاطره

 های پدر،  و روده

 زند،  قل می

 از شهوت و عشق و رشوه و ذکر. 

 

 کشی،  ه مینعر

 پرد و و پلک آقایان می

 ماه را نمی بینند:

 شود و می پَر لَبرمضان 

 تو «رپِ شور«لب ما پُر از 

 خواریِ لذیذ و در این روزه

    این غنای مقدس.     

 

 بخوان.

 

       ۱۳۸۵دی 
  



ی صورتی سرفه  



 مزه

 
 ها در انتهای تمام هراس

 ها ترینِ کابوس در گرداب عمیق

 پنهان 

 ها ویرانه ی در دورترین نقطه

 سوی کشف تلخ تهی بودن آدمی  آن

 ای تو نشسته

 دانا                  

 و                         

 بلند،                              

 ی تنها و چرک و سیاه.  خانه در این قهوه

 

 ای ناب مزه

 دارد.        بازم می

 

 ۱۳۸۲اسفند 
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 خیابان جمهوری 

 
 زخمی و خاموش، 

 ریزان، گ

 جهد از فراز البرز،  می

 غزالی از هراس و دلهره، 

 لمد آرام،  و می

 ی جمهوری.  در پهنای سینه

 حس های بی ساق

 سپارد لرزان، می

 های نواب،  به نوازشِ سردِ برج

 و سر، به غوغای دامانِ ساختمان آلومینیوم. 

 کند،  و خروشِ تلخِ سینه را آرام می

 اشِ سفارت انگلیس.خر در پشتِ دیوارِ پوستْ

 

 غزال،

 در ترشحِ نازکِ چرک و خون، 

 رود.  به خواب می

 

 شود از بارانی سبک:  جمهوری خیس می

 ِ برقی، تراش و مسواک ریش

 دالر و ین،

 نرد،  ریزش گوشی و تخته

 سامسونگ، 



ی صورتی سرفه  



 نوکیا.

 

 )میان همهمه

 شارژ موبایل عابری 

 ای جین خیسش در انتهای سرمه

 شود.( تمام می

 

 های نادری، ی استکان رهکب

 ها،  الفکر منور

 لغت،

 بلیغ، هایِ واردِ نا فروشنده

 ها،  و دود اگزوز

 ایِ  با بوی زیرپله

 های اهورایی.   فروشی سوزِ اغذیه روغن نیم

 

 آسا،  دیگی غول

 زرد، زردِ زرد از شله

 زند،  می  ظریف قُل

 در اعماق زمین. 

 و فالت ایران بر این دریای زرد: 

 ی این دیگ.  کهنه درِ

 

 دو جن کنار دیگ 

 کنند غیبت می
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 زنند و  خنده می ته

 پایند.  دیگ را می

 

  ۱۳۸۵دی 



ی صورتی سرفه  



 پونک 

 
 تهران، پوشیده از لجن است. 

 کشی زرد، مسافر

 خورد چون سیبی، سُر می

 دانِ پونک. به توقف در زباله

 و کارمندانِ خمیازه، 

 آلود ــ  های خواب ــ این کرم

 ولند و ل به هم می

 زنان شان غلت ترین خوشبخت

 روند.  های سیب فرو می به سوراخ

 آید. باران می

 شود. تهران تار می

 آیی: تو می

 شادمان و سبک

 به صید یک ماشین. 

 و هراسان از سیل صیاد مسافران، 

 ــ جهی ای می ای به گوشه از گوشه

 ای رنگارنگ  پروانه

                             ی تهران.         بر خاکستریِ خاکروبه

 

 ۱۳۸۰بهمن 



 ایرج فرشته



 خیابان فرشته

 
 ورم کرده است؛  «فرشته«

 الزمِ تورمِ برج. لهیده است در کبودِ کاهلِ حجامتْ

 هایش، کوچه

 گون،  مویرگ

 نحیف. 

 

 دی و سوت، های صیقل و سی ماشین

 ، زالووار:«آواچی«به اشتعالِ واریسیِ زانوی  ور هار، حمله

 رنگ، تنگْ در بندِ باد و ورم. های رنگ گِرهقر، از زالوکمانی  رنگین

 

 آدمکی پُربو،

 جهد  از سویی، گهگاه برون می

 - آروغی از این ورمِ معده -

 ای و بوقی از گوشه

 هم.  های در بادی نابگاه از این روده -

 

ست فربه از آرتروز و قوز و باد و بلم و چرک و  غولی «فرشته«

 ک و زخم و وهم؛رَتَ

 پسته و چیپس.  ویایی حجیم از روغن و زعفران و نشاسه و خاللر

 : شکالتِ عفونت، «فرشته«

 . «کاپ«ی  قهوه-ی بتادین چسبیده بر زمین، زیر ملحفه

 



ی صورتی سرفه  



 ایان فرشته

 - این حشراتِ موزیِ زیبا -

 سهم خود را، 

 ، «شیرین«ای  ی خامه کران قلعه های بی در حفره

 جوند.  با ولع می

 

  و خوشگلکان،

 ، «اکسیژن«در قعرِ خفقانِ 

و تواشیح و پیامکِ رپ فارسی زیر تلنباری از ضجه و روضه و 

 رکیک، 

 با موسیقی ظریف الکترونیک،

 های یک تاریخ را عقده

 زنند.  هالتر می

 

 ست راست، گذرانی خیال و خوش آلتِ خوش «فرشته«

 که احمق و کوچک و گم، 

 ای ورم کرده،ه گاهی فراخ از اقیانوس بیضه در قربان

 های سیاتیکی ران،  تپه

 شکل،  های بی و صحراهای سرطانی پستان

 ی یک همخوابگی را،  رویای اخته

 زند.  بشکن می

 

  ۱۳۸۵تیر 
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 وَنَک

 
 زنند،  آدمیان قُل می

 های تاریک،  چون حباب

 به طوافِ میدان ونک. 

 

 زنی قوزی،  پیره

 اش را،  آبِ آفتابه چرکْ

 کند،  خالی می

 بر ناف پهلوی. 

 

 ی فاضالب تهران،  پروژه

 است و   ی پهلوی را چاک داده سینه

 عصر بر باد: دامان ولی

 خندقی بلند بر بدن پایتخت، 

 های خاک، احاطه با کپه

 با عضالتِ افغان و کرد و بلوچ و ترکمن به کندن. 

 و چند پیکِ هخامنشی، 

 شان های گرسنه در روده

 - ی شاهی جاده -

 .به تاخت

 

 ی فاضالب تهران،  خندق پروژه

 ی شهروندان: در انتظار روده



ی صورتی سرفه  



 مقعدِ پایتخت، 

 ای از وباسیر: با دایره

 میدان ونک. 

 

 دختری از چادر و بکارت، 

 نگ، تَ در ونکِ

 میان دو غولِ دو چراغ جادو، 

 خراماند،  ساق می

 از میانِ اقیانوسِ تفِ رهگذران، 

 ی.هایِ خونینِ دستمالِ کاغذ و قایق

 

 ن، مدارا لغات سیاست

 های روزنامه،  روند از کپه سر می

شوند میان سوت و متلک و دشنام و شیشکی و فریاد  و جاری می

گیری و سم اسبان و  طالبی آب  کشان و دوتار و تنبور و جیغ مسافر

 بوق. 

 

 پیچند،  کنان به هم می ها ضجه ماشین

 در زندانی از دودْ به پرواز،

 اسبِ سواری مغول.   چون یالِ وحشیِ

 

 زنند،  آدمیان قُل می

 در دیگِ ونک. 

 ی نذری،  در تالطم قیمه



 ایرج فرشته



 هایِ طالییِ لپه: غلتند در کوسن می

 گونِ گوشت،  دخترانِ رُب

 زمینی،  وپسرانِ خاللِ سیب

 الغر و ترد و چرب. 

 

 جوانکی پنهان در جوی و اورکُت، 

 در خلوتِ استمنائیِ نشئه، 

 سرایِ ونک را،  حرم آلودِ هیاهوی خون

 - با مارکِ کهنِ ساسانی -

 با آرامشِ سپیدِ گرد، 

 کند.  تزریق می

 

 فالت ایران، 

 هراسان به انتظار، 

 های زلزله،  های گه گدارِ لرزه با رعشه

 و تهرانِ یبوست، 

 ی البرز،  دست بر سینه

 با سر سرخ وافتاده، 

 زند.  چمباتمه، زور می

 کرواتی چینی،

 پیدا و پنهان،  مار گونه،

 ای از پیراهن هاکوپیان.  در مچاله

 گاه ونک، نشیمن

   ۱۳۸۳خرداد    بر تختی از پیژامه و گیوه.       



ی صورتی سرفه  



 ی هنرهای معاصر موزه

 
 بند است.  ی هنرهای معاصر سینه موزه

 هایش را  تهران هر روز طراوت نورس پستان

 کند  دزدانه در آن پنهان می

 ریاد خیزد تیز به ف و بر می

 کش چون تمام نرینگی یک مسافر

 پیچ، با عضالت رگ

 آلود سینه،  ی پشم ضجه

 ی شقیقه و رگِ گردن، نعره

 چرک ناخن، کبره و

 قیه و تف،

 گریس.  

 

 

  ۱۳۸۸خرداد 
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 لک بر آینه

 
 بر آینه باید

 من باید خطی می کشیدم.

 هر چروک 

 خطی 

 هر مویی 

 خطی

 و هر فرازی بر صورتم و هر نشیبی 

 هایی.  ها و نقطه خط

 کشیدم بر آینه  من باید خطی می

 تا شکلی شود. 

 باید

 من باید شکلی را که کشیده بودم

 کردم از رنگ پر می

 تا از من و آینه 

 ای لکه

 ای بماند.                                           تنها لکه

 

 ۱۳۷۳شهریور 



ی صورتی سرفه  



 از چرخ 

 
 های رقص ابرها،  زیر حلقه

 های چرخان،  ای با چرخ لسکهبر کا

 ها،  اسب  در پی سرگشتگی

 رویم که هر پیچش را ای می بر جاده

 پیوندد؛ پیچی به پیچ دیگر می

 و هر بار که تو سر به من بگردانی

 گردانم،  روی می

 چرخند، تا چشمانم که، در جای، به جستجو می

 پویند نیفتند،  به چشمان چرخانت که می

 تا ندانم

 مرا نمی جویند،  که چشمانت

 چرخد، چرخد، می چرخد، می و بر زمینی که می

 گردند،  به دنبال جایی می

 که در آن نگردند، 

 و خود را

 چرخند،  تاب می هایی که بی به هستنده

 نگشایند؛ 

 دانی  نم که می و تا ندا

 پر است.                             خورجین از سرگیجه

 

 ۱۳۷۴تیر 
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 مداد 

 
 خرم.  می مدادی

 گذارم.  در جیب می

 ها  ترین کوچه و از نزدیک

 آورم.  به خانه می

 تراشم.  آن را به دقت می

 ریزم.  زباله می  ها را در سطل تراش خرده

 با نوک انگشتم چندین مرتبه 

 نوک تیز مداد را

 کنم.  برای امتحان لمس می

 نشینم.  پشت میز می

 گذارم.  کاغذی روبرویم می

 بندم. می چشمانم را

 کنم.  باز می

 به این امید دور 

 که نوک مداد بشکند

 و من چیزی ننویسم، 

 نوک تیز مداد را، 

 برای آنکه بنویسم، 

 گذارم.  بر کاغذ می

 کنم.  مکث می

 کنم.  چند ثانیه مکث می

 



ی صورتی سرفه  



 از ترس آنکه مبادا نوک مداد نشکند، 

 و من بنویسم، 

 هیچ

                   نویسم.                    هیچ نمی

 

 ۱۳۷۳بهمن 
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 جلق

 
 خوابیدنم با تو را، 

 - که چون هستی هستی -

 چنان در تالش بودم، آن

 ات کنم تمام که احاطه -

 با بدنم، سهمناک در کش و قوس، -

 - مان در جستجوی ارضای

 ات پیدا نماند،  تا هیچ گوشه

 - چوب من بیرون از چار

 های تنم،  که تکه

 ند، گسست که خواست

 از هم،  -

 بر وسعتِ تنت،

 - کردنش از تالشِ احاطه

 از چاک خوردن تا جدا شدن، 

 خواست،  به هر عضوی که جدا شدن می

 شدم  تا،  دوباره ساخته می

 کامل بسازمش چو خود، 

 چون حریفی برای من به جنگ، 

 در پی فتح تو؛

 یا چون موافقی عجول، 

 که از هراس از دست دادنت 

 د مرا،کِش چنان می



ی صورتی سرفه  



 کُشد چنان، و می

 های تنم جدا شوند،  که تکه

 تا دوباره ساخته شوم از آنها، دوباره تا،

 پیوند و جنگ میان ما،

 میان من  -

 و تو 

 - و من

 ها کشیده شد و به کوچه

 ها؛ شهرها و خانه

 چنان،  و همه جا و همه جا آن

 های من هر یک، که از گسستِ تکه

 منی به پا شود و

 که ببویمش،  ی منی برای آناز هر بوی

 ام منی؛ ای و، از جدا شده بینی لحظه

 که ببینمش،  از هر منظری منی برای آن

 ای و از،  لحظه

 از حدقه در آمده چشم من منی؛

 از هر چیز منی، 

 برای در دست گرفتنش و 

 کامل و ویران نمودنش؛

 و از هر دشنه و آدمی منی،

 اش فرو کنم؛ تا در سینه

 ا، تا که تنه

 ها بمانند و من
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 تنها 

 رویاها؛

 و از هر رویایی منی در خواب،

 سان،  که آن را ببینم آن

 که من در آن رویا هم، 

 شوم مدام و زیاد می

 مدام و مدام، 

 نکه من،  تا آ

  - چون دورترین من، در آن رویا -

 کنم غمگین،  ای مکث می لحظه

 که چه دوری،

 ن،نیافتنی در آغوش م سان دست  و چه

 بینم؛ که جز من نمی

 و چه جای تو خالیست، 

 برای آنکه  به جای خالیت فرو روم، 

 تا برای ارضایمان

 تو را در رویایم پنهان کنم و دست، 

 به آغاز استمناء آغاز؛

 تا که تا چنین کنم، 

 های من،  تمام من

 اند،  که بر تمام هستی

 به تصویر تو در رویای من،

 - که چون هستی هستی -

 رو روند و فرو روند و فرو روند، ف



ی صورتی سرفه  



 ها،  تا من و تو و هستی و من

 از من، 

 چون آبی میان خالء، 

 رَ

 ه

 ا 

 شوند.       

 

 

 ۱۳۷۵تیر 
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 سنگ بازی

 
 من تمام روز، 

 گشتم،  پی کودکی می

 ی اتاقم را  که پنجره

 با سنگ شکسته بود؛

 تا شب به خوابم بیاید

 و مرا چون کلوخی

 د؛ به آسمان بیانداز

 و آسمان بلند شود، 

 آن اندازه که من

 بروم 

 بروم 

 و به آن نرسم؛

 و در باالترین نقطه 

 زمین را چون کلوخی ببینم 

 که خدا در دست دارد؛

 و من 

 بیایم 

 بیایم

 به زمین بخورم 

 تا بیدار شوم، 

 تا تمام روز پی کودکی بگردم

 که در خواب 



ی صورتی سرفه  



 ی اتاقم را بشکند  پنجره

 تا بیدار شوم 

 تا مرا چون سنگی به آسمان بیافکند

 تا ببینم

 خدا با زمین در دستش 

 آسمان را بشکند؛

 و من 

 بیایم 

 بیایم

 و چون دیگر 

 نه زمینی بر جاست 

 نه آسمانی، 

 آنقدر بیایم

 تا مانند کودکی و خدا 

 در خواب زمین 

 گم شوم.                                           

 

  ۱۳۷۳تیر 

 



 ایرج فرشته



 ی مو رهدر گ

 
 پوش استشب زنی سیاه

 رسد که هر شب می

 نشیند، روبه روی شهر می

 زند دامنش را باال می

 هایش را  و ران

 گشاید.  رو به شهر می

 برد، روز شهر را میان پاهای شب فرو می

 ها را و مردمان را  خانه

 و همه چیز را 

 و من،

 زنم  دستانم را به نازموهایِ شب گره می

 نم و ببینمتا بیرون بما

 شب تمام شب 

 سوار بر لذت

  تازد آنچنان و پس پیش می

 تا من در این میان

 له شوم؛

 چرا که از تمام شهر

 دانم  تنها من می

 ستنوازی پوشِ همجنس روز زن سپید

 رسد که هر روز می

 نشیند رو به روی شهر می



ی صورتی سرفه  



 های شب و روز جریان یابد تا شهر بین ران

 بازی  بتسازی کنند و لع آنها عشق

 و ما بمانیم و 

 بازی چند رنگ.  سرّ این شیشه                  

 

 ۱۳۷۴دی 

 



 ایرج فرشته



 نام

 
 رفتی،  هنگام که می

 نامت را خواستم فریاد کنم، 

 چنان که بایستی، آن

 و من بگویم که آدمیان چه گستاخند، 

 خوانند.  که معشوقشان را به نام می

 گاه تنهایی،  من اما به 

 نگام نبودن، به انتظارت ه

 به کشفت زمان بودن، 

 و به جستجویت بعد از رفتن، 

 ای،  به دنبال واژه

 برای خواندنت، 

 ام.  ها را ورق زده تمام کتاب

 ام.  ام و حیرت کرده نیافته

 ام که آدمیان، حیرت کرده

 چه اندازه گستاخ، 

 خوانند،  معشوقشان را به نام می

 زنند. صدا می «خدا«ای چون  و خدایشان را با واژه

 تر اگر بودم،  من گستاخ

 زدم که بمانی،  تو را صدا می

 شناختم،   و خدایی را می

 ای گستاخ دارد،  که بنده

 چرا که تاریخ و تبار و تن و تار و پود و خون و پدیده را، 



ی صورتی سرفه  



 به نامی قانع است.  

 

 ۱۳۷۳خرداد  

 



 ایرج فرشته



 ای دوباره    بوسه

 
 «ام ببوس! دوباره»گفتم 

 وسیده بودیمتو هرگز نب

 ام  تو را چیزی هرگز نگفته

 ام  هرگزت ندیده

 ام  هرگز ندیده

 ام  هرگز نبوده

 ای  هرگز نبوده

 ام بوسیدی.  تو دوباره

 

  ۱۳۷۳اردیبهشت 

 



ی صورتی سرفه  



 ها ها و چشم دست

 
 تنها دستان تو بود و

 چشمان من؛

 تا با نگاهم از دستانت بخواهم، 

 مرا بسازی آنچنان

 که دستانی داشته باشم، 

 تا تو را کامل کنم، 

  و یک لحظه 

 −تنها یک لحظه −

 ببینمت، 

 و از دستانت بخواهم، 

 چشمانم را درآوری، 

 و به خاطر چنین گناهی، 

 دستانت را از خود جدا کنی، 

 و بعد از آن، 

 تنها تو باشی و من:

 بی دستان تو، 

 و چشمان من.  

 

  ۱۳۷۵اردیبهشت 
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 نهنگ

 
 احاطه شدن به دریا را، 

 ای ساختم،  الشی برای رسیدن به صخرهت

 به آغوش نهنگِ آشنایی دور،

 ای،  لمیده بر صخره

 شد هربار، که قلبم می

 رسیدم،  به صخره که می

 ناتوان از به آغوش کشیدن نهنگی، 

 شد،  که جدا از من به دریا که می

 شدم به دریا،  شناگری می

 ای،  به سوی صخره

 د. که نهنگی آشنا بر آن نشسته بو

 و تکرار دردناک بارها

 شدنم به هر سو را باز،  کشیده

 ای،  خود، دریا شدم با قلبی از صخره

 که نهنگی، 

 از تنهایی بر آن جان سپرده بود. 

 و من چون ناخواسته قاتلی، 

 بر سنگی نشسته،        

 کردم.                           دریایی را گریه می

 

  ۱۳۷۶مهر 



ی صورتی سرفه  



 چمدان

 
 جا را دورتر،  از همهرفتنش 

 چنان چمدانش را، 

 از همه چیز، 

 کرد،  بسته باید می

 ای بر جا ماند،  که تنها جاده

 - برای گشودن

 ای که چون طنابی،  جاده

 به استحکام چمدان پیچیده بود، 

 به رفتن، 

 ای که نبود،  برهیچ جاده

 بر هیچ کجا چون هیچ چیز،

 که همه چیز در چمدان بود، 

 ای گرد آن،  و جاده

 - برای گشودن

 ای که گشودش،  جاده

 چون روبانی، 

 که چمدان را هدیتی کرده بود، 

 از همه چیز، 

 از دورترینِ از همه جا، 

 - برای به منزل رسیدن

 چمدانی که تا گشوده شد، 

 همه جا همه جا شد، 



 ایرج فرشته



 همه چیز همه چیز، 

 و او اینجا به بستن چمدان آغاز. 

 

 او هر عابری بودم، 

 ای که در چمدانت،  که در آینه

 دیدی.: بستی می می

 

 هر عابری

 کشد.     تابوتی به دوش می

 

 ۱۳۷۷خرداد 
    



ی صورتی سرفه  



 مست بودم آنقدر 

 
 من مست بودم 

 و آنقدر، 

 توانستم نتوانم که  که نمی

 ای عاشقانه بسازم،  نامه

 ام که معشوقه

 نتواند نخواندش، 

 و نتواند نخواهد که مست باشد آنقدر

 ای را فرو ریزد.  ه چشمش هر واژهک

 بود، من بودم.  «من»و اولین واژه که 

 که نتوانستم بسازمش

 چرا که من

 فرو ریختم بر زمین، تکه تکه، 

 آنقدر که مست بودم. 

 و چشمم نتوانست که نچرخد 

 چرخید و دید 

 که مردی از مردی که فرو ریخته 

 دارد  چشمی بر می

 تواند که پرتاب نکند و نمی

 خورد به زنی تا فروبریزاند،  می کند و بر می

 ریزد.  و زن فرو می

 ایستد  مرد می



 ایرج فرشته



 ریزد و فرو می

 از برخورد چشمی، 

 که کسی نتوانسته بود پرتاب نکند، 

 و کرده بود. 

 بینم  دیدم نمی

 و فهمیدم که چشمم را 

 دستی برداشته 

 که تویی،  «تو»و به 

 و این خطوط را، 

 ای،  جاست خوانده ینکه ا «این جا»تا 

 پرتاب خواهد کرد

 تا فرو بریزی و نتوانی که بخوانی

 ای را   ی عاشقانه نامه

 که من نتوانستم بسازم

 آنقدر که مست بودم. 

 

  ۱۳۷۳مرداد 



ی صورتی سرفه  



 مرا ببلع

 
 مرا ببلع

 هضم نیم ی دنیام که بلعیده در انتهای معده

 تا در تو هضم شوم

 

 مرا ببلع

 کشیم که می که به عریان کردنم بیرون

 ی پیراهنم سینه از دهان

 ی شلوار  روده از دهان

 مقعدِ کفشهایم وز دهان

 

 مرا ببلع

 ها را  ها و خانه های کوچه الی دندان که البه

 ها درها و پنجره

 ات  های خانه ام به آرواره چگونه فرارراه ساخته

 که به گزیدنم است

 

 مرا ببلع

 زند که نورم لیس می

 مکد  و هوام می

 دَرد و زمان می

 

 مرا ببلع



 ایرج فرشته



 کند که مغزم مرا نشخوار می

 

 مرا ببلع

 پیش از آنکه در بزاق این تشک غرق ... 

 

 مرا ببلع

 نکه زمین مرا پیش از آ

 تو

 مرا تو ببلع

 تو مرا

 

  ۱۳۷۶اسفند 
 



ی صورتی سرفه  



 صابون

 
 ای لمیده به انتظار.  ست، گوشه صابون بیمار جنسی

 ترِ چه، همخوابگی دراز هرتر  کثیفت در انتظارِ ،صابون هر لحظه

 توست.  انگشتانِ

دهد، با تنش، با  صابون بهای با بدنت بودن را با بدنش می

 اش. های زندگی میلیمتر

صابون انزال است؛ کف است؛ ارگازم ناتمامِ بودن؛ کفیدنِ 

 ابدی.   ازلی

 یِ دستانتْ تا مرگ.  صابون، ارضایِ ناتمامِ منتظرِ دوباره

 های اولت،  چرکین انگشتبازی  صابون از کف

  .آید اش به دنیا می تا آخرین اتم منزه

 صابون تولد است. 

 است.   مآب شهوت صابون مالیخولیای مقدس

 صابون مرگ است.

 ارضایی تا مرگ،  ست به خود کشی صابون خود

 چالی که از دست ناپاکِ لیزِ تو رها شود.  در هر آب

 

  ۱۳۷۷خرداد 
     



 ایرج فرشته



 عصا

 
  عصا دنیاست.

 خورشید و ماه و ستارگان. سنگینِ متحملِ است، آسمان عصا

 .آسمان سنگین ، متحملتعصا درخت است و کوه اس

  ها. ها و خانه ین است، متحمل سنگین دنیا و جنگلعصا زم

  ها و آسمان. خانه سنگین متحمل است، دیوار  عصا

 عصا منم، متحمل سنگین دنیا و دیوارهای خانه.

  .من و دنیا سنگین متحمل ام؛ بینی و گوش چشمم، پوستم، عصا

  ها. عصا زبانم است، متحمل سنگین نام

  عصا قلم است، متحمل سنگین زبانم و من.

 عصا کاغذ است.

  عصا شعراست. 

  عصا

 هر

 لحظه

   موریانه است و آوار.
 

  ۱۳۷۷شهریور 



ی صورتی سرفه  



عصرِ تابستانِ بامِ  پشت روی طاقباز فکرِ چند

  چشمه سر

 
 عزا،   با نظمِ طبلِ

 ابرها چون دودست،

 به جدا شدن و پیوستن، 

 سازند،  آسمانی را می

 آرد  ابرهایی می که بچه

 که چون دو دست، 

     - شوند و پر عضله که در عرض یک نسیم بالغ می -

 شوند.  به سوی من دراز می

 و من دست به آسمان، 

 کنم،  دستی را دراز می گرفتن ابرْ

 ،تا ساختن تو را از ابر

 با دستانت آغاز کنم، 

 که مرا بسازند،

 با دستانی که دراز کنم، 

 آلودت.   برای گرفتنِ دستانِ مه

 

 کنم، دست بلند می

 و رعدی را می سازم، 

 که تو در دست داری. 

 رعدی که ما را،  
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 های منتشر در هوا، از قطره

 و ریزان بر زمین، 

 دهد؛ شکل می

 و آسمان را، 

 زند.    ه میکه از رحمِ رعد فوار

 

 ریزد،  مان باران می بازیِ خیس از ابرْ

 شام غریبانِ سرچشمه،سختِ  و عزادارانِ عقیق

 ی ابر و آب و اشک،  زیر شُره

 شوند و گم،  حباب می

 های بازار.  در حجره

 

 ببین: 

 های ابر و شمع.   اند و قطره تنها دستان ما مانده

 

  ۱۳۷۵مرداد 
      

    



ی صورتی سرفه  



 اشک، تن، آینه

 
 گریه کردی 

 ی تنت،  و من در آینه

 خود را دیدم، 

 ام  که اشکی شده

 و شدم.

 لغزم ات پایین می آرام از گونه

 و لغزیدم. 

 خزم برگلوگاهت پایین می

 و خزیدم. 

 چرخم می

 چرخیدم. 

 آیم ات پایین می و از میان دو سینه

 آمدم. 

 روم  روم می می

 رفتم رفتم. 

 میان موهای میان دوپایت

 هایی و پیدا شوم لحظه یگم م

 ای اشک،  گم شدم و قطره

 هایت رفت  تا ساق

 و انگشتان پایت، 

 ی اشک من،  و تا قطره

 در انگشتان پایم.



 ایرج فرشته



 

 ی خیس،  بیا، بیا، بیاسای در این آینه

های منعکس در ساحات این سرایِ  و یال اسب   تن تا سایشِ سُرِ

 آینه به سکوت افتد. 

 

  ۱۳۷۵خرداد 
  

         



ی صورتی سرفه  



 سفر 

 
 دانم،  نمی

 رسم خسته از راه می

 یا از سکون گرد گرفته بودم

 ناک دستت را  های دهشت که ضربت

 که چون نوازشی شروع کرده بودی، 

 آغاز خواهی کرد.

 

 بتکانم از خاک؛

 می تکاندیم؛

 ام بودی؛تکانده

 آن اندازه که تکاندیم که،:

 پخش در هوا خواهم شد همه خاک ...:::.....

 ونه که هیچ از من نمانده بود،گ آن

 برای نشستن در انتظار نوازش دستانت، 

 یا باز آمدن به استقبالِ ]]تکانِ[[ دستانت، برای من از دور. 

 

  ۱۳۷۸خرداد 
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 دهان، چکش، سالم

 
 چون دهانی بر صورتم نبود،

 دستان تو را،

 -که دهانی بر صورتت نبود-

 گرفتم 

 و به خانه آوردم 

 ش، تا با قلم و چک

 دهانی برایت بسازم 

 که اگر باز دیدمت 

 و خواستم بگویم سالم،

 و اگر کسی دهانی برایم ساخته بود تا بگویم، 

 بتوانی جوابی به من بدهی. 

 

 من هر آنچه می توانستم کردم

 با چکش در دستم

 و قلمی آهنین.

 

 بعد از روزها 

 که صدای چکش

 تمام خانه را پر کرد 

 دیدم

 ات رارتت و جمجمهمن تنها سرت، صو

 ام،ویران کرده



ی صورتی سرفه  



 اَمَت خداحافظ، گفته

 ام.و از خانه بیرونت افکنده

 

 

  ۱۳۷۶خرداد 

         



 ایرج فرشته



 احواالت این روزهای من

 
 شب و شیشه، 

 سایه و سنگ و نماز، 

 تار و دف. سوتک و سه قالی و سوت

 

 یه جوری شدم اگه اون سر شهر 

 نمک ای،  فکر می توی قبرش جا نشه جنازه

 خواد بره کالنتری می

 بگه تقصیر منه. 

 ها، اون آخراش یا که تو نماز میت تمام مرده

 کنن. با زبون عربی، منو نفرین می

 

 شب و شیشه، 

 سایه و سنگ و نماز، 

 تار و دف. سوتک و سه قالی و سوت

 

 یه جوری شدم مثه یه ساختمون آجری

 که فراموشی گرفته طفلکی، 

 بیچاره صابخونه رو 

 .ده ش راه نمی ونهخ تو

 یا مثه یه شاعری 

 گن  که تو خواب بهش می

 آسمون یه صفحه شعر آبستنه؛



ی صورتی سرفه  



 بوم، ره رو پشت پره، بدو می یهو از خواب می

 خوره، فقط شبا خوابه، نه غذایی می نه می

 گه برای آسمون؛ الالیی می

 دو خزون و سه چهار تا چشمه و دو سه تا کوه که میگذره، 

 زاد؛ یآسمون یکهو م

 داره  و شاعر بر میر ی شعر صفحه

 ذاره،  کنه، تو جیب پیرهن می تا می

 اما وقتی که میره تو مستراح، 

 شه،  زیادی دوال می

 افته توی چاه مستراح.  شعر آسمون می

 

 شب و شیشه، 

 سایه و سنگ و نماز، 

 تار و دف. سوتک و سه قالی و سوت

 

 یه جوری شدم مثه یه دزدی که

 ک بزنه، ره عین می

 ذاره.  چشاشو جا می

 

 ی تاریک و تنگ،   یا مثه یه کوچه

 نگاه و خنده و عطر و آدمم پیشکشتون، 

 ی نازک و ترد و نازنازی  حتی یه ترانه

 تونه رد بشه از وسطش.  نمی

 



 ایرج فرشته



 ی تازه اومده یا مثه لحاف یه بچه

 که داره به بوی شاش،

 کنه. دیگه عادت می

 

 شب و شیشه، 

 و نماز، سایه و سنگ 

 تار و دف. سوتک و سه قالی و سوت

 

  «دونم نمی«یه چیزی شدم مثه 

 ، «آره«شه دروغ بگم، بگم  نه می

 بگم.  «نه«نه اونقد بزرگ شدم که 

 ها و عطر گل دمشون گرم، مستا و فاحشه

 گن.  به آدم نه نمی

 

 یه چیزی شدم مثه عالمت تعجبی،

 که توی مهمونی و تو بقالی، 

 و توی نقالی، که توی کتاب 

 که تو خواب و توی شعر و توی حرف قالبی، 

 ای، پیدا کنه، ای، حتی شبه جمله هر کجا عبارتی یا جمله

 عینهو یه مگس پیر سمج، 

 شینه. رو دماغش می

 

 یه جوری شدم مثه یه عاشقی

 دونه اصن عشقش کیه، یا که چیه،  که نمی



ی صورتی سرفه  



 تو کدوم خیابونه، سر کدوم چهارراهه، 

 کردنش کدوم درو سر بزنه،  واسه پیدا

 که اصن خودکار بیک یا دختر مش صفره. 

 

 بینه،  یا مثه یه کوری که خواب می

 چشارو در میارن، 

 کنن،  تو تابه سرخ می

 زنن،  رب می

 ریزن، نمک و فلفل می

 ذارن،  با سالم و صلوات آبگوشت چشم بار می

 تا شب قتل، به همه نذری بدن.

 

 شب و شیشه، 

 نگ و نماز، سایه و س

 تار و دف. سوتک و سه قالی و سوت

 

 خون آخر شب یه چیزی شدم مثه آواز یه غزل

 ها؛ ره  تو کوچه که تلوتلو می

 کنم،  به درخت گیر می

 خورم؛ در می  در و اون  این

 رم، بیرون میام؛ تو گوش سگای ولگرد محل فرو می

 ها،  های خونه  ی پنجره شم رو شیشه شم ولو می بعد

 زنم: د میشکی دییوا

 زنم  دید می



 ایرج فرشته



 زنم  داد می

 زنم  کف می

 زنم،  بشکن محکم می

 ی شب رو  خشتک پاره

 زنم؛ با نخ و سوزن ماه کوک می

 رم تو جوب شم می آخرش خسته می

 رم: بعدشم باهاش می

 رم رم می می

 کفشی ته جوب کنم به لنگه گیرمی

 شم؛ شم، اسیر لنگه کفش می اسیر می

 قناری آخر شب،  یه چیزی شدم مثه

 که توی یه لنگه کفش اسیر شده. 

 

 شب و شیشه، 

 سایه و سنگ و نماز، 

 تار و دف. سوتک و سه قالی و سوت

 

 یه جوری شدم مثه عین خودم. 

 

 آسفالت خیابونارو،

 دنبال  بوی آدامس صورتیش  

 زنم. نیش می

 

 های نشئه رو،   لپ زنگ خونه



ی صورتی سرفه  



 کنم؛  آبکش از ماچ می

 زنم  زنم، زنگ می یاونقدر زنگ م

 که دیوارا همه دیوونه بشن. 

  

 بعضی وقتا دم عصر

 دم پررو نشه به باغچتون آب نمی

 ولیکن یواش یواش

  .شه جیگرم کباب می

 اسبی و  ی کاجارو دمب ریشه

 کنم.  موشی جمع می صنوبرو دمب

 

 صدو بیست تومن دادم الک خریدم که شبا 

 نگاه مادربزرگ پیرمو الک کنم. 

 

 سم بوی کفن گرفته و نف

 کفنم بوی جذام. 

 

 گیرم  و اندازه میرجیغ 

 کنم؛  رو وزن می  ضجه

 

 کنم  ابرا رو جمع می

 کنم؛ از آسمون کم می

 

 و ر ی شهر چشمای تشنه



 ایرج فرشته



 .میشمرم کم میارم

 

 افتم  تو کوچه  راه می

 توی نقاشی شهر

 زنم؛  های قد بلند و گنده رو خط می خونه

  کن دزدی با مداد پاک

 یارم.   بستتونو در می های بن ته کوچه

 

 توی آسمون شهر 

 رو رج می زنم.  «رابطه«ی  واژه

 

 اما فرقی نداره 

 شم آخرش مجبور می

 ی چار تا دیوار گوشه

 بشینم یواشکی 

 زیر آواز بزنم. 

 

 خالصه من این روزا همش دارم 

 کنم. رنگ می فکرای بد

 

  ۱۳۷۳شهریور 
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