
   1هرگز / 

  
  

  هرگز
  محمد مهدي نجفی

  
  
  
  

  نه! هرگز!
  ي طوفانیتنیدهکسی رمیده نبوده است در این امواج درهم

  
  نه! هرگز!

  در این تنگناي حنجره مرغی نریده است
  

  آواز خواهم خواند
  آوازم را خواهم خواباند

  با الالیی اليِ در
  در مترویی که در ایستگاه بعد 

  از دهانم پیاده خواهد شد
  

  اي است رو به دري بازش دهانم دروازهبه گمان
  اي است رو به سري شکسته در پروازخمیازه

  ي زخمیادگار پرتاب خون و خنده
  

  گویمبه پایم می
  به پاي چپم

  انباري پنجم آببه آنکه در پله
  اش را در جیب راست شلوارم فرو کردسرگیجه
  گویمبه او می

  ي بدبختی من او بودهمه
  اما چکنم؟



   2هرگز / 

  
  کردم!اش را میمالحظه باید

  اي نداشتمچاره
  

  ام او بودقسمتی از سرسختی
  و یا شاید

  در ایستگاه بعد منتظرم نشسته بود
  

  رساندمباید خودم را به او می
  گفتمباید به او می

  لیسیدمش؟باید می
  لیسد؟آنطور که سگ استخوانش را می

  
  نه!نه!

  
  بوییدمش؟باید می

  بوید؟یآنگونه که گربه گوشت را م
  

  نه!نه!
  

  نوشتمش؟باید می
  کشیدم؟باید روي کاغذ تصویرش را می

  کردم؟گرفتم و به جیب پیراهنم سنجاق میباید عکسش را می
  

  اما یک پاي چپ
  یک پاي الغر و تکیده

  پایی استخوانی
  که حتا ممکن است پاي راستی باشد در آینه

  آید؟اید؟ / به کار چه کسی میبه چه کار می
  باید بین چه کار و کار چه کسی مردد بمانم؟)(چرا 

  گردانمگر ران مرغی باشم در جوجه
  

  نه! هرگز!
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  کسی که از پشت چهارچوب در 
  اش را بیرون تاباند کله

  خورشید نبود!
  گري زبدهطوفانی بود که از فوت کوزه

  از یک نقاشی قدیمی
  دار)دار (دستهیا یک شعر کوزه
  بیرون پریده بود

  حل اقیانوس اطلسو در سوا
  ي نویا در گینه

  و یا شاید در خلیج یک کشتی پهلو گرفته
  نشسته بود

  اي فراخبا کونی بزرگ و جامه
  

  شک اگر در آن کشتی باشمبی
  میان مشتی الوار

  پریدملیسیدنش را تقلید کنم (باشم) به هوا میخواستم استخواني شاش سگی که میتختهمثل شلنگ
  شدمبلند می

  امکردم پرندهمیگمان 
  آیا پرنده بودم؟

  
  نه! هرگز!

  
  هاي موتور یک هواپیماي مسافربري رنده شودتواند در پرهاي میهر پرنده

  من پرنده نبودم
  کنماعتراف می

  نه اینکه گمان کنید سنگدلم
  ي هواپیما باشمدهم پرهاما اینجا ترجیح می

  دهید؟آیا به من این اجازه را می
  ايق مدیر مدرسهآیا با آن اخال

  کنید؟ام را محکوم میطلبیاین فرصت
  

  دهماما من به آن پرنده حق حیات می
  کشمخودم را در او می

  پرمي هواپیما میوقتی از پرنده به پره
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  اید؟ي من نبودهآیا شما مدیر مدرسه
  ام؟بندي ندیدهي شرطمن شما را در یک مسابقه

  ي میدان استبرنده دانستندکه همه میخصوصی شرط بستید شما روي اسب به
  

  اما ما چند نفر بودیم
  شدنیمثل باتري ساعت گم

  شرط بستیم روي اسبی
  که پیش از مسابقه

  راکبش را زمین انداخت و گریخت
  

  ما هم گم شدیم
  مثل باتري ساعت

  زیر پتوي مچاله
  در حوالی پاي میز

  
  دنبال باتري نگرد!

  خوره به میز!سرت می
  

  !نه! هرگز
  

  امسري نداشته
  میزي نبوده است
  دري گشوده نبود

  شاشیدسگی نمی
  لیسیداي نمیگربه

  هواپیمایی نبود
  چیزي پیدا نبود

  مه بود و سیاهی مطلق
  در ظهر تابستان

  در شهري کویري
  جایی شبیه کاشان

  و این یعنی چیزهاي بسیاري بوده است
  که هرگز
  نه! هرگز!
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  گفتمبه پایم می
  به پایم

  انم به پاي راستدنمی
  دانم به پاي چپنمی

  به دستم بودم
  ايي پرندهبه دست زنی آویزان از پنجه

  در جیب شلوارم
  اي دیگري پرندهبه دست مردي لرزان از پنجه

  در جیب دیگر شلوارم
  

  به دهانم بودم
  دهان خودم

  به خودم بودم
  به خود خودم
  به خود خرّم

  زیر بارش خمپاره
  در خرمشهر

  
  ودم؟آنجا ب

  با دهانم؟ 
  با شلوارم؟
  با جیبم؟

  
  نه! هرگز!

  
  هر کجا بودم

  رفتجایی بودم که از پشتم کسی به جایی می
  گشت؟برمی

  نشناختمش
  ندیدمش

  آیا اصلن کسی بود؟
  ایستاده بود؟

  زد؟قدم می
  زد؟قدمش را چگونه می

  ي شهیر پیانو؟مثل یک نوازنده
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  مثل یک ویولونیست ناشی؟
  شوبناك؟مثل یک سمفونی آ

  کندات را اره میهاي حلقهکه گوش
  ات جاسازهاي جلیقهو در جیب

  یا مثل یک مطرب شوخ و شنگ؟
  نشسته بر مخده

  خوانی از می و بنگ؟تصنیف می
  

  نه! هرگز!
  

  چیزي تسالي تو نیست
  این تو نخواهی بود

  این تويِ تسال یافته
  براي تو تسالیی نیست

  جر الالیی اليِ در
  شاد بادایستاده در گ

  خوان و رهاخروس
  که از سمت دریا 

  دهدتو را تاب می
  خوريو تو چرخ می

  لوال دورِ
  

  اما آنجا
  آن سو

  دانیدریایی نبوده است / می
  جز بوي دري در یا

  
  ي در مترو)(صداي شیهه

  
  بله! هرگز!

  
  امیافته
  امهایی داشتهیافته
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  ام بافته
  مثلن اجاقی کور

  موش اي کنار سوراخِشومینه
  بزرگراهی

  چسبیده به کندوي زنبور عسل
  اما بدون عسل

  
  غسل تعمید
  از روي عمد
  اما یواشکی

  زیر دوش آب سرد
  دهاتی عیالواردر کوره

  شهري کلّاشچون کالن
  هایی تراشیدهبا کله

  و دهانی ترشیده
  

  زندانی پر از بطري نوشابه
  افزار لوکسنوشت

  چیزي شبیه گربه
  ه اما از باال فقط یک جث

  ي یک بستهسایه
  

  ي من بودآیا آن جثه
  لمیده روي رمیده؟

  
  نه! هرگز!

  
  ي مقواییدر این بسته

  دري بسته نبوده است
  الي این کاغذ چروك

  اي گشوده استپنجه
  و آن دهان

  و آن دهانِ دهان
  دودکه برق دندانش در رگانم به دو می
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  به چیزي نو نخواهد رسید
  فقط دود خواهد کرد

  را خواهد سوزاندو چشمانم 
  با خواهرش

  
  کدام خواهرش؟

  
  همان که یک دستش به در بود؟
  یا آنکه یک درش به دستم بود؟

  یا هر دو دستم؟
  کجاي صندلی؟

  
  دانمبله! می

  دانمخوب می
  شناسممن داناي این دندان پوسیده را می

  شناسممادرش را می
  شناسمپدرش را می

امش را دیدهجد  
  امخودم دیده

  مان خودمبا چش
  امبا چشمان گریان خودم به او لبخند زده

  امو راه را به او نشان داده
  راه روستاي بعد
  گذشتکه از شهر می

  
  راهیشهري بین

  که روزي سد راه من بود
  امبند جوانیراه

  امها گذشتهمن از آن
  

  کجا هستم؟ االن
  کجا هستم؟ دقیقن

  
  جا وسط میدانیک

  میدانی وسط شهر
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  ط فوتشهري وس
وسط فوتی وسط  

  وسط این سطر
  در این

  یعنی اینجاي خودم
  امدر سینه

  کنار همان شومینه
  اما انگار در سوراخ موشم
  کنار دیگر همان شومینه

  
  شوخیت گرفته؟

  
  به داد بامدادان

  هادهانِ رو به دهان
  کمرم بیرون کشید دمار از روزگارِ

  ي تسلیمو دستش را به نشانه
  دام نشانبر گونه
  چگونه؟
  اشبا نیزه

  
  من به او سالم ندادم

  من به او نگفتم خسته نباشید
  رسیدن به خیر

  ام را جویدرفتن خرخره
  من به او احترام گذاشتم؟

  کنارش نشستم؟
  نشستم کنارش؟
  کنارش نشست؟

  فرو نشست؟
  ام؟یا باالنشستم از صندلی

  ي صندلی؟روي دسته
  گاهش؟روي تکیه

  
  افتاده به رو

  دادهکیهبه پشت ت
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  روروبه
  پیشمرگ او بودم

  پیش از مرگش
  هاي سال پیش از اینسال
  هاي آزگارسال

  
  موزگار من بودآ

  امدر جوانی
  امدر کودکیِ پیش از جوانی

  هاي پیردر سال
  نمیر
  نمرد

  
  نه! هرگز!

  
  موقتی که مرد

  مرا کنار اتوبان انداخت میک دست
  مرا کنار حوض چال کرد مدست دیگر

  مر آینه دیدرا د مخود
  با دستانی بلندتر از پاها

  چهار دست و پا
  فرشروي سنگ
  ممرده دید

  تر از مبل راحتیمرده
  استخوانی

  بدون گوشت
  اي چوبی که سخنران بر آن ایستاده استچهارپایه
  قژقژکنان

  لی خورانلی
  ملول

  ي تفنگچون لوله
  برگشته در دهان

  
  باید خودم را شلیک کنم

  به کجا؟
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  مباید بفرست
ست کنمپ  

  پست پیشتاز
  با پیک بفرستم

  پیک موتوري
  بکوچانم
  امزیر چانه

  امدر چمنِ زیر چانه
  هاي بدون مرغابیدر باغ
  هاي با غازدر باغ
  هاي با قوزدر باغ

  به سوي ستون فقرات
  یا قاضی الحاجات

  
  جات کجاس؟

  
  کجا نبودم؟

  گفتم کسی به من سالم کرد
  ددیدم از پشتم پرید و بال درآور

  گویدشنیدم می
  گفت؟به من می
  با کی بود؟
  کجا بودم؟

  رفت؟
  به من سالم کرد

  کردخواهش می
  خراهرم بود؟

  کردتمنا می
  برادرش بود؟

  پرسیدسؤال می
  پدرت بود؟

  چیزي نگفت
  مادرِ عزیز!
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  ي میزآنجا کنار پایه
  ام گریستپتوي مچاله

  ببرش را ناز کردم
  نازش را بوسیدم

  ویم گالویزبا پرزهایش در گل
  آب دهانم را بریز

  پاکم کن
  به طوفانم ببر

  بگو
  به او بگو

  امبه او که ایستاده بر نوك سینه
  اي ستبربا سینه

  ي دماغش رجزخوانو ابري در حاشیه
  

  به او بگو
  به او بگو که بگوید به او بگو

  دهانش را باز کن
  زبانش را بیرون بکش

  با نوك دو انگشت
  مودبانه

  ن بکش از سوراخزبانش را بیرو
  گرد بدوز تا بگوییو با سوزن ته

  بگویی که چقدر 
  

  چی؟
  

  امام که هواپیما نبودهآنقدر پرنده
  آزمایی شاید کلید بخت

  گیآزمون من بود در پرنده
  امپیدا کرده

  در جاکلیدي روي دیوار
  کابین کنار وروديِ

  امگم کرده
  شاید هنگام خروج

  کلید را یادم رفته بود
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  چتر نجاتکلید 
  پریده بود در گلوي فرات

  
  دریاي دجله را فروخت

  چهار باغ معلق خرید
  ي پتوکاشت در چاله

  میز را از اینجا برداشت
  سوي کلهو با کلید فرستادم به آن

  
  بله! خبرداشت!

  
  اماي کثیف خالی کردهنفسم را در کیسه

  ي بعديکمرم را در کثیف کیسه
  چشمانم را در کابوس

  اي پالستیکیکیسه چاقو را در
  امو بازوانم را به زانو درآورده

  آرنجم ام دورِجمع شده
  امقرار گذاشته

  با آنچه از فقدان کمر به خاطر دارم
  هاي ستونمیعنی مهره
  سرستونم
کشیدهستونِ نمبی و کمرگاه  

  دادهشکم
  ول شده

  آوار روي رف
  بلندتر از بلنداي موهاي بلوندش

  امجایی کنار سینه
  سنجاق

  
  امنفرین بر آنچه فراموش کرده

  نفرین
  نفرین بر آنچه از خاطرم گذشت
  اما به خرطوم فیل قدم نگذاشت
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  دانست!می
  

  خوردمآب می
  اي در دهانمبا لوله

  ام؟جاروبرقی بوده
  برق نبوده است

  ام؟رفتگر بوده
  یک دستم جارو

  دست دیگرم به جاي او
  ایستاده رو به سبیل

  خوردهتاب
  ردهخوآب

  پوالدین
  

  گویماز درون لوله می
  ،کلماتم

  انددرون لوله
  لولنداز درون لوله بیرون می

  شوندسرریز می
  با کف

  آلودبا خونِ کف
  با کف آلوده به خون

  اي است درون لولهولوله
  بیرون از آن

  خوردآب از آب، دهان نمی
  رودچشم است که بسته می

رو به موت خیس از خصوصیات  
  تمام سکناتخالی از 

  هاي بکرسوارِ رملموج
  با شیارهاي باد و جاپاي خزندگان

  
  ام؟مرده
  ام؟زنده
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  پرسماز دستم می
ایستاده در ایستگاه از دست  

  شق و رق
  پرسماز پایم می

  از پاي جامانده در اتوبوس
  درز صندلی

  الي دري اکاردئونی
  با صداي فوت

  شاید سازدهنی
  

  با توام
  دهانم را بساز

  جر و مالتبا آ
  آب دهانم چسبنده است

  دهانم طوالنی است
  تلفنی است از راه دور

  تفریحی است خطرناك
  دشمن من است

  بساز
  تشنه به خونِ من است
  از دهانم بزرگراهی بساز

  
  نه، هرگز؟

  
  امدهانی نداشته

  دهانم نبوده است
  این گشوده درگاه رو به خیبر فروریخته

  غار افالطون
  السکو

  
  خراشیدهاي دیواره

  دریایی خروشان
  چراگاهی خرّم
  ي جادوگربا جاي پنجه

  برگشتهاز دین
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  هاي خالی از معجونبه استقبال ظرف
  معجون جنون

  
  (بال در آوردم)

  
  قبل از روز

  کوه زیرِ
  کوهان درونِ
  شدهذخیره چربی و آبِ میانِ

  ذخایر گوگرد
  خوردههاي زنگباروت و تفنگ

  دندانهدندانه
  نه!

  امشتهدهانی ندا
  

  خوانداي از اعماق زمین میصدایم را لوله
  بلعیدگلویم را صدایی از اعماق لوله می

  سکوت بودم و فوت
  اي بلندخمیازه

  منتهی به آروغ
  با طعم گوشت و پیاز

  ي سیبسرکه
  ترشی مخلوط

  رودي آلوده
  بخار گه

  ي فوالدفاضالب کارخانه
  

  گذشتممی
  استخوانی هاییچکمه با پایی برهنه در برزخِ
  تماس آهن و گوشت

  تیز و تیرآب
  ي سپرنیزه و سینه
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  چکیدخونین بود رد پایم که می
  هاي قدمدر چاله

  جویددریاي خون بود که خاك را می
  

  گذشتممی
  با پایی دایره

  هابه گردي شاخ بزهاي سفالینه
  رفتممغشوش می

  گذشتمرفتم از میمی
  با عجله

  قبل از فرود فضاپیما
  ي درز صداي شیههقبل ا

  ي کوسهروارهآقبل از دندان و 
  باید بدوم؟
  نه! هرگز!

  
  امپایی نداشته

  جز هزارپاي سلحشور
  سوار بر هزار اسب آذرخش

  چهارهزار پاي گرامی
  هزار پاي آویزان

  چندهزار پاي عزیز
  

  نشستهلشگري به گل
  آلودگل

  هاي سفالیسپاهی از مجسمه
  ي نبردآماده

  میدهاما لمیده روي خ
  در نشیمنی دوازده متري

  ي دو مترياز فاصله
  بیندتلویزیون سی و دو اینچی می

  
  داند که شیر حمام را محکم نبسته است؟آیا می
  ي مبل جا گذاشته؟اش را روي دستهداند که حولهآیا می
  داند فقط یک جالباسی است؟آیا می

  اند؟هاي بسیاري گرفتهو جایش را لباس



   18هرگز / 

  
  نه! هرگز!

  
  اي محدب بخرویزیون را بفروش و با پولش آینهتل

  اي بزرگآینه
  ي تمام اتاقبا شعاع دیدي به اندازه

  
  ي امروزي؟آیا تو موضوع برنامه
  ي امروزي؟آیا تو مجري برنامه
  اي صحنهآیا تو منشی پشت

  1بینی؟و برنامه را از دوربینی مداربسته می
  

  شوداگانه کشیده میاز این به بعد شعر موقتن به سه مسیر جد
  

  مسیر اول: موضوع برنامه
  

  امموضوع برنامه
  ي بعديبعد از برنامه
  امي بعديقبل از برنامه

  شدنمدنبال دنبالِ
  دنباله بدونِ

  بالبی
  البالفارغ

  ماالمال
  مالل

  
  ي نرمدنبه

  در ظرف آبگوشت
  اضافه یک دندانِ

  افتادهاي بیروندندهچرخ
  زمینیي سیبمزه

  ايتومبیلی قهوهسوار ا
  زمینیي سیبپوره

  هاي بزرگراهزیر نور چراغ
                                                

 ي امروزي؟آیا تو تصویر برنامه -1
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  ي سرپرست دستگاهقوهچراغ

  با صداي پاکت چیپس
  پر شده با هواي کارخانه

  هاي پالستیکیکشو بوي دست
  

  مسیر دوم: مجري برنامه
  

  اممجري برنامه
  گذشتدر اجراي ماجراي جز آنچه می

  یادآوري و تقویم رومیزي در لزومِ
  زانِ ملتمی

  پشت به دروبین
  ي کتاببا صورتی صاف رو به صفحه

  امایستاده
  روي دو پا
  تنهروي نیم

  روي شکم
  شکمی شناور در چربی

  شناور چربیِ
  ي مذابکره

  سرازیر از نوك سینه
  در گرماي شومینه

  با مرباي بالنگ
  

  امگدار به آب زدني بی(گدازه
  ي امروزِ این رودخانهگدازه

  امام را دویدهي خالهنهام تا خاانهکه از روي خ
  با چیزي در جیب

  و تصویر چیزي در گریبان
  امگردنبند کودکی

  
  ام؟کدام کودکی
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  جنبید؟کودکیِ دستی که مثل کرم خاکی می
  هاي بازپشت دري بسته از دست

  دمِ جا مانده
  دمِ در؟

  
  کشید؟اي که نفس را به دار میکودکیِ خمیازه

  ده خوابیدنبا جرم ایستا
  دراز کشیدن کنار بزرگراه

  طعم خاك
  ي خوشبوي درختانریشه
  ل و الي ي پوسیده در گریشه
  در؟) اليِ

  
  گناهکار

  چشم و رواما وکیل مدافعِ بی
  قاصد بدذات
  قوري چاي

  در میهمانی محتوم
  

  امفدا کرده
  امفدا شده

  
  تر از بند کفشگشوده

  آویزتر از رگانم
  ام ایستاده

  ي گردنهردبر گُ
  اي استخوانیگردنه

  اي فلزيپایه
  تنهیک

  ترقوه در خاك
  

  مسیر سوم: دوربین مداربسته
  

  امدوربین مداربسته
  دور از دید
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  امدرونِ بسته
  پشت هرچه درِ بسته

  
  تر از گرسنگیگشوده

  در بويِ کنارِ کبابی
  گریز از مرکز

  اما نشسته در کوزه
  

  روزماجراي نیم
  جاننیمهي روزي به دو نیمه

  بارجانی اندوه
  ناپذیرجهانی از جهنمِ وصف

  
  کجاي آنجام؟
  کجاي اینجا؟

  
  برگشته از مدار

  سرانجامبی
  امجا رفتهیک
  امجا نشستههمه

  
  ها انگشت بمالممزدورم که به این تاول

  ها تاول بزنممجبورم که روي انگشت
  تاولم

  تا ولم کنید
  دست از سرم بردارید

  
  دهانم 

  سرت بر سرم گشودهتاولی اس
  چشمانم

  انداختهتاولی است بر سرم پوست
  هایمگوش

  تاولی است بر سرم فرورفته
  امپیشانی

  تاولی است بر سرم برجسته



   22هرگز / 

  امچانه
  تاولی است بر سرم آویزان

  دست از سرم بردارید
  ولم کنید

  تا دوباره به مسیر قبل از انشعاب بازگردم
  تر از وسطمبه چندین سطر قبل

  میان گردنِ غاز جایک
  در میدان

  
  اندبه استقبالم آمده

  اعتناپرشور و بی
  منتها

  انتهاصفی بی
  تق بارانزیر تیغ آفتاب و تق

  گرماي گوشت و سرماي استخوان
  

  ام؟سرگیجه گرفته
  

  دست روي دست
  دست به سینه

  دیشب مستیِ با دهانِ بويِ
  که رفت تا سر کوچه

  آنجااما برگشت تا بزرگراه سالِ پیشِ 
  جدید التاسیس

  زدهدر جهرم یا شهري جنگ
  نه! بیرونِ شهر
  رفتهکنار کوهی آب

  در حمام 
  فرش مدرسهجاري در سنگ
  ایستاده کنار در

  کنار قیژ
  کنار تق

  
  امها زبانهبا تمام آن
  امها دهانهبا تمام این
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  تابع دستگیره
  مفتون سوراخ کلید

  ي درمغلوب حماسه
  دستم را بگیر

  بیرونم ببراز میدان 
  

  کدام دستم؟
  دست روي دست؟

  دست به سینه؟
  

  ببند دام عزیز!
  ببند

  دهان دانه سرودي است که زود
  سازدبر درخت تو آشیانه می

  ببند
  تا از آن سوي جالباسی

  ها دل ببنديبه جاي تمام لباس
  

  ي اختاپوسخوردهپالتویی از پوست آفتاب
  هزار رنگ رنگ و رو رفته

  ايراه از چاك سینههاي راپیژامه
  اي گلدارفرورفته در فوران پارچه

  گل همیشه بهار
  ايسرمه

  کمرنگ آبیِ
  سیر سبزِ
  تابناك ايِقهوه

  هاي اسقاطیتلی از اتومبیل
  کنترل برجِ

  ي برنجآویزان از شاخه
  زرد طالیی

  ي گندمدانه
  

  چه مربایی! 
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  امرو به دانه دهانِ
  دهدبه زبانِ رو به دام سالم می

  یزرعهاي لمبه دشت
  دهددشنام می

  کنار رود
  اي مکدرچون آینه

  بر دوش ندیمانی بلندجامه
  خورانسکندري

  خشخش
  دامن و دشت

  
  دانی!دانی، میمی
  

  گذشت از آنچه گذشتم
  امدو میان چنبرهبه

  با چند سالِ دیگر
  بر همین منوال
  در همین کوچه

  در همین خیابان
  سوار همین مترو

  قابدر همین بش
  با همین همین

  با همین و همان
  

  ام جایی نمانده
  جامانده باشمکه آنجا به

  ام جایی نرفته
  که اینجا جامانده باشم

  
  وسط سطل، وسطم

نشستهلبه گ  
  خشکیده چاه در اعماقِ

ناشدهالروب قنات  
  ناشتا
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  هاي کوسهفلس
  خودبدون کاله
  بدون زره

مادر زاد لخت  
  گرسنه
  ته از رژههاي برگشبا مژه
  سودنمک

  
  دستی سمور

  در باغ وحش طرقبه
  پایی نمور

  بازگشته از نبرد
  

  اي کلوخکله
  بانگی مطنطن از تنِ تور گذشته

  چهارمضراب
  عمامهمعماي بی

  تهمتن
  عمود

  در زمهریر
  

  پسندعامه
  عاربی

  در غار
  رو به دیوار

  ماهیگیر مفلوك
  

  دانی!دانی، نمینمی
  

  دریاي طوفانی
  ام را دریدنجرهچراغانیِ ح

  من بودم و خاموشیِ جنگ
  اي خمیدهبا خرناسه

  پلهراه زیرِ
  اي اتو کشیدهبا کله
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  پشت دیوار پستو
  در گلوي بلندگو

  
  کمانیصداي رنگین

  سرخ، سفید، زرد، سبز، ارغوانی
  آلودخون

  
  نورهاي مورب

  شمارهاي بیرنگ
  هاصاعقه

  
  موتورها غرشِ

  روشنایی ویترین
  پاساژهاي لوکس

  بازارهاي روز
  

  نه! هرگز
  

  زمین نبوده است ،زمینه
  زیر سینه است ،روي زمین

  ساکت
  هاي مهلکنفس زندانِ

  میدان مسابقه
  زمین فوتبال

  
  هالکم
  هالك

  چون هالل ماه
  محلول در حلول

  حایل در شمایل کوه
  پریدهرنگ

  رنگپریده
  امچیزي ندیده

  امصدایی نشنیده
  امحرفی نگفته
  امهرگز نبوده
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  نه! هرگز

   
  امندیده

  امنشنیده
  امنگفته
  امنبوده
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