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 گیآرواره 
 محمد مهدی نجفی 

 

 

 

 اش را  های آخته شبیه شبی که نیزه 

 از اعماق چاهی وارونه  

 ،شلیک کرده است

 کنار بطریِ تنها

 خالی

 ای به دیوارِ سیمانیِ خانه 

 ایتکیه داده 

 

 ای چهارگوش با کله 

 که تا مثلثِ گردن 

 ، تنها یک دهان فاصله دارد

 

 یالای فرو رفته در گِل و  با چهره

 تا ُسم اسب  

 ایخیس خورده 

 

 های آب گودال 

 اند کوچه را به دریاچه انداخته

 ترنّم باران 

 اتپارههای پارهدر گوش 

 کشد شیهه می 
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 به زودی  

 زمین دهانش را خواهد گشود 

 و تو 

 با تمام آنچه ناتمام  

 اش ای بر آرواره ایستاده

 

 کنی ها را چاق می بادبان

 اندازیمی لنگر از گردن فرو  

 های کوچک و لغزان سوار کشتی موج 

 ، سوی دریاچه روی به آن می 

 

 هارطوبت از شکاف کفش 

 کند هایت نفوذ می به جوراب 

 زبانِ خیس  

 زبانِ چسبناک 

 شکافددهانِ زمین را می 

 زند لیس می 

 کف پاهایت را 

 های چروک آن آینه 

 های مقعر آینه 

 ،آبچکان در قعر دوزخِ مرطوب 
 

 آید ات باال می های تکیده ساقاز 

 شبیه جیوه  

 در رگ باریک دماسنج 

 

 شوی فشاری و خم می شکمت را با دو دست می 

 ایهایی که بلعیده حرف

 کند انتهای گلویت را داغ می 

 

 مالی زبانِ خیس را به زمینِ خشک می 

 مجسمه از میان میدان 

 کند  سالم می 
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 های برهنه به ساق 

 در گُرده به دستانِ زانو زده  

 

 اندات را تالقی رودها آشفته سینه

 دهد که بگوییطوفان مجال نمی 

 رباید ات را سکوت می سرفه 

 

 قاصدی از دوردست

 درددستانش را به سمت تو می 

 زنیلبخند می 

 های سفید دندان

 کشند سرخی لبخند را به نیش می 

 

 هادست

 های قاصد دست

 هاچشم

 قصد های سوءچشم

 نیشترها و 

 های روزنامه بریده

 اتهای خشکیدهبه استقبال شریان 

 اند صف کشیده 

 

 طلوع خورشید هراسناک است

 

 های صبح روزنامه 

 روز دیگر را از اعماق چاه 

 کشند بیرون می 

 و در پیشخوانِ پیش از خواندن

 ، سپارند به فراموشی می 
 

 ی اسبمجسمه 

 تیزپا و چاالک

 اتمقرمیدان را به مقصد زانوان بی 

 کند ترک می 
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 خواهی دوید 

 روزی 

 روزی 

 خواهی دوید 

 اما اکنون  

 ای ایستاده

 روی پا  

 ای خم شده

 

 های حاصلخیزشکم

 اندات را بلعیده برهوت معده 

 های لبریزتو در گرسنگی ظرف 

 ایبطری خالی را به تماشا نشسته 

 

 کوچه 

 باک ی بی کوچه 

 سرازیر از خیابان 

 سرریز

 قندپهلو دوز و لب

 در تکاپو 

 

 ای به رودخانه تن سپرده 

 بَرَد با رود بدنت را آب می 

 ای به پلک چشم دوخته 

 جاری بر زمینِ سخت 

 شود با تو رفته نرم می که رفته 

 

 دستانِ تهی 

 خواند چشمانِ تهیدست را فرا می 

 گودیِ چشم 

 هایِ آب گودال 

 که فردا پرندگان را سیراب خواهد کرد 
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 چشمانت 

 چشمان رو به سیاه  

 از انتهای داالن  

 کند به روز درز می 

 اما

 اتهای آهنی پلک

 ای است در چاهِ ترازو وزنه 

 

 چشمانت 

 چشمان رو به نگاه 

 هرآنچه را که داشت 

 به صف آوارگان سپرد 

 

 ایچیزی ندیده 

 جز نوری خیره 

 کورکننده و مسحور 

 در عنقریبِ کوچه 

 آنجا که فاضالب 

 های خیابان  در حفره 

 . کند غروب می 
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