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 چهل سالگی

 

 ، مننگرا

 باور نمیکنم اما

 چیدن روزانه تار های سپید ریش دروغ نمیگوید

 من دارم ثانیه ها را از دست میدهم

 ،  همان طور که کودکیم

 نوجوانیم 

 و حاال جوانیم...

 دارم پیر میشوم

 بی ثمر تر از هر درخت بی ثمر

 مثل کاجی بلند
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 تسکه صبحی چشم باز میکند و میبیند که چیزی نمانده ا

 ی پرنده ای بوده!نه میوه ای داده و نه خانه 

 فقط چند سالی بی هوا قد کشیده 

 لین کوبه های تبروو حاال دور نیست ا

 و این است کابوس یک مرد در تولد چهل سالگی...
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 سرطان غم

 

 بیمارم یعجیب به شکل من

 فکر میکنم سرطان غم گرفته امو 

 مدام تکثیر میشود،

 مدام از شکلی به شکلی دیگر بدل میشود

 چاره ام خندیدن استو من تنها 

 به چه؟

 نمیدانم اما،

 هر روزبه کوچکترین چیز ها میخندم،

 حرفهای خنده دار میزنم 
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 دیگر همه باورشان شده دلقک بودنم را

 و به این خاصیت تمام حرفهای تلخم را میزنم

 اما باز آنها میخندند...

 مسخره است،

 اما عادت کرده اند به جدی نگرفتن،به خندیدن!

 کنار خنده کمی هم فکر میکردند به حرفهایم اما کاش

 اما دیگر مهم نیست ...

 سرطان کار خودش را خوب میداند

 ...حتی اگر در وجود یک دلقک باشد
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 مرد همسایه

 مرد همسایه مرد

 همسرش گریه کرد، پسرش سکوت...

 و من به این فکر میکنم

 که چقدر دلم برای  

 تنگ خواهد شد خشک صبح گاهیشتک سرفه های 

 و صدای لخ لخ کفش هایش

 که دیگر تا ابد ساکت خواهند ماند. 

 با خودم میگویم زندگی کوتاه است

 و بی شک فردا رهگذر کوچه ی بنبستم را

 بیشتر دوست خواهم داشت 

  شاید نفر بعدی من باشم...



 

11 

 دنیای امروز من

 

 شعر هایم بوی مرگ میدهد 

 و قصه هایم بوی گس سوال

 همراهم روزی دو ساعت روشن است 

 و باقی سکوت است و سکوت

 تلویزیون را از برق کشیده ام

 و انگار جهانم از حرکت ایستاده است و من

 اصال حوصله ی دنیا را ندارم

 تیتر روزنامه ها خبر از مرگ میدهد و قتل عام 

 بدون حتی یک خبر خوب

  و این است دنیای این روزهای من...
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 3ژ

 

 

 

 دیگر کلت جواب خودکشی من را نمیدهد

 مگر خود کشی کنم! 3با ژ

 تا خالی شود مغز گندیده از این افکارم....
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 به جای تو...

 

 

 دلم که میگیرد میان شماره ها 

 به دنبال نام تو میگردم

 و باز یادم می آید که رفته ای

 و من باز به غرورم تکیه میکنم 

 به جای تو...
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 هفت

 

 هفت سال و هفت ماه و هفتم روز است که رفته ای

 و این توالی هفت عجیب تکان دهنده است

 مثل آن هفت روز اول

 که فکر میکردم باز میگردی 

 و مثل آن هفت ماه اول 

 که دیگر سعی میکردم فراموشت کنم

 و مثل این هفت سال که گذشته است 

 و تو هنوز نیامده ای

 و دروغ چرا؟

 هنوز امیدوارم که برگردی 
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 ست ا و هنوز دلخوشیم همان آهنگ تکراری

 که تو دوستش داشتی

 ،نمیدانم حاال کجای کره خاکی ایستاده ای؟

 که دم رفتن بگویماما یادم رفته بود 

 عجیب دوستت دارم، 

 امان از این فراموشی...
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 حمله قلبی

 

 دیروز حمله ی بدی داشتم

 قلبم برای لحظه ای ایستاده بود

 که دوباره تپیدن گرفت...

 راستش را بخواهی دیگر از مرگ نمیترسم

 فکر میکنم هیچ وقت نمیترسیدم

 ظه های آخر خوشحال هم بودم...حل نو حتی آ

 از آن لحظه دیگر خوش نیست حالم

 ناخوشم،

 آن هم از آن ناخوشی ها که هیچ دکتری نمیفهمد
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 صادقانه بگویم:

 دیگر دستم به زندگی نمیرود

 انگار همان لحظه های پر از درد 

 نیمی از وجودم مرد

 ال من مانده ام با نیمه ای و حا

 ...نیمه ی دیگر است تابکه بی
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 مردها

 

 

گریه نمیکنندمردها   

 تنها زجر میکشند و دم نمیزنند

 تا باالخره یا خودشان تمامش کنند 

 یا تمام شود....
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 آدم های تنها

 

 آدم های تنها را میشود راحت شناخت

 روی نیمکت پارک،

 توی قطار،

 توی مهمانی،

 مثل دیگران نیستند

 زیاد میگویند،

 زیاد میخندند

 اما امان از سکوتشان

میشود درونشان دیدتنها که میشوند غم عالم را   

 گول خنده های بلند آدم های تنها را نباید خورد
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را انتخاب کرده اند هآنها آخرین را  

 وانمود میکنند که خوشحالند

 اما موسیقی ماشینشان

 رنگ لباس هایشان

 نگاهشان را ،نمیتوانند عوض کنند

 این است قصه ی آدم های تنهای دوروبرمان
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 برف

 

میزنندچراغ های قرمز چشمک   

 برف پاک کن ها دست تکان میدهند

 خیابان ها سپید پوشیده اند

 و من،

،که دردی از من دوا نمیکند،مچاله کنار آتش سردم   

 کنار این همه سپیدی،

 من سیاه بخت...

...است عدالت دنیای خاکیاین و   
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سال نو!تحویل   

 

 

 

 

سال نو چقدر احمقانه است!حویل ت  

تو کدام سال من دوباره بهار میشود؟بی   


