
  

  

 ترسم من از زنبور می
 مهدی نجفی محمد

 

 
  تصوير از مجتبی حق جو

  
با اخمی / اند  ها تراشيده انگار تو را با اين لباس / اند هايت چقدر سرگيجه از اين دکمه تا آن يکی انگشت

خيلی روی، نگاهم  ی بعدی که می تا دکمه/ کادر بسته شد، تيک / هايت  ای کنار لب و خنده/ کنار ابروهايت 

نه بيشتر / ی ی قدت داشت اش قدرم را به اندازهو ک/ ام  ام که شاعر شده من از دماغ تو افتاده/ رود  جاها می

    خورد، از بلندی مثل سر طاقچه که به سقف می / خورد که سرم به سقف می

ها  مورچه / اند ها خورده و حاال شايد مورچه / جا گذاشتم خيلی بزرگ بودم باری که عکست را آن آخرين

کردم دختر بشوم يا پسر که  داشتم فکر می / باری که مرا خوردند نطفه بودم آخرين / خورند چيز می همه

تا / ده سال طول کشيد تا دوباره نطفه شدم / ها خوردن  ويزاُم مورچه/ الخروج شدم  ممنوع / کدام نشدم   هيچ



من هم چه زود پسر  / ر کم داشتی که لولو شده باشیپارچه چاد يک / هايت را بسته بودی وقت تمام دکمه آن

  :ترسيدم از خيلی از چيزها می/ شدم 

   زنبور -٤ تاريکی                 -٣ آب               -٢ لولو              -١ 

  :خورم های تو رفته باشد می اما عسل، به چشم

  سياه سياه

  ترسم یتنها از زنبور م    مثل تاريکی و لولو و اعماق آب

  نيش زنبور هم سياه است

  

های لباست به  زنبورها از بين دکمه/ و با سنگ افتادند به جان کندوها  / های همسايه زود بزرگ شدند بچه

 / چشمانم را ته استکان چای گم کردم  / ها گم کردم جانم را برداشتم و جايی بين دکمه/ جان من افتادند 

گليمم را / ديگر خيلی بزرگ شده بودم  / و قلبم/ يعنی گم شده بود / د دستانم را دور کمرت گذاشتم که نبو

دست و پا تر از  بی/ ها گرفتم اما زنبورها بردند  قلبم را از مورچه/  برد  گرفتم اما رودخانه می از آب می

از / ايت ه و انگشت/ ی بااليی؟  کجا بود؟ روی دکمه/ حتا نگاهم را گم کردم / کس به دنيا نيامده  من هيچ

سياه سياه، / هايت عسلی است  هايت نفهمند چشم زنبورها از انگشت/ ! مواظب باش/ اين دکمه تا آن يکی 

  اهللا شی بسم جا ماهيگيری ممنوعه اگه نطفه می اين/ مثل تاريکی و لولو و اعماق آب 

  

و زنبورها را وقتی /  ها در آن تاريکی آشنا شدم با مورچه/ ترسيدم  وقتی که نطفه بودم از تاريکی نمی

هايت را وقتی شناختم که بزرگ شده بودم و دستم به طاقچه  و چشم/ هايت آشنا شده بودم  شناختم که با چشم

سرگيجه سرم را / که دختر بشوم يا پسر  فکرم چرخيد دور اين/ ها کمی نطفگی کردم  وقت آن/ رسيد  می

/ جا که عکست را گذاشته بودم  آن/ اقچه ماند باالی ط/ بعد از هزار چرخ برنگشت / باال انداخت 

خواهد  می/ خواهد نگاهت کند  از سرم چيزی نماند جز دو تا چشم که می/ ها دوباره برگشتند  مورچه

مرا هم انگار روی / اند  ها تراشيده انگار تو را با اين لباس/ از اين دکمه تا آن يکی / هايت را ببيند  انگشت

  زند  زنبوری خودش را به شيشه می/ بينيم  کنی، ديوارتر می هرچه بيشتر نگاهم می /اند  طاقچه تراشيده

  ها  بيرون پنجره، الی گل/ دستم را بگير و از اين فکر بيرون بيا / روی و تو دوباره در آينه فرو می

اله سوسک و انگار عروس، خ/ اند  ها برايت دو تا چشم پيدا کرده مورچه/ اند  زنبورها برايت عسل آورده

/ و داماد، تعجب نکن، / پدرسوخته، مادرش گر گرفته بود و سوخته بود : پدرش گفته بود/ من است 

دو تا چشم شدم که سر از / اما من، نه سوسک شدم نه پسر / اش سوسک شده بود  پسری بود که از نطفه

به جای /  پا نکرده بودی ای بودی که هنوز، دست و پا، دست و تو هم قورباغه/ ی ديوار درآورده  سينه

و هی به پنجره / پارچه زرد و قرمز و نارنجی زنبور شدی  يک/ اشتباها زنبور شدی / ماهی گرفتمت 

ای ديگر از  خورد لقمه ای که قسم می به جای صبحانه/ خورم،  ام را می من خنده/ خوری به جای عسل  می

  خندم به خاطر صبحانه  نمی/ اند  ها خوردهمورچهعکست را / ای  خندم که ديگر تمام شده می/ تو بگيرم 



/ با عسل و قاشق مرباخوری / کشم  هايت را روی ديوار می چشم/ با دهان پر نبايد خنديد، نبايد حرف زد 

ام، اما  تازه سروده/ ای  شما هم که ببينی، انگار تمام اين شعر را خوانده/ ام  انگار تمام اين شعر را گفته

تو روی تختت خواب / ام، اما هوا هنوز تاريک است ام را تازه خورده صبحانه/ ام شود هنوز مانده تم

/ زدم  زدند حرف می هايم را مته می هايی که چشم با مورچه/ خواب بودم و  و من تمام شب چراغ/ بينی  می

و را حرف دادند، که داشت خواب فردای ت های تو گوش می شايد به خرناسه/ زدند  با دهان پر حرف نمی

اين / فهمی؟  می/ های من برايت تداعی شود  و شکل چشم/ فردا قرار است قاب روی ديوار بيفتد / زد  می

و / رسد  بزرگی نمی جايی که دست هيچ آدم/ ی اين اتاق  از باالی بلندترين طاقچه/ کنم  منم که پيشگويی می

خورند  هايی است که زنبورها را می ز عنکبوتفهمد اين طاقچه پر ا پدرت قهرمان بسکتبال هم که باشد نمی

  ترسم از هيچی نمی/ ام  درست حدس زدی، من مرد عنکبوتی/ 

  لولو، آب ، تاريکی، زنبور  جز

  :خورم های تو رفته باشد می اما عسل، به چشم

  سياه سياه

  ترسم تنها از زنبور می      مثل تاريکی و لولو و اعماق آب

  نيش زنبور هم سياه است

  

  

که بترسی صدايم کن، تا با دو  فردا که بيدار شدی، قبل از اين / توانم بجنگم جز زنبور چيز می همها پس ب

قدر بيار و ببر  آن/ يکی  هايت را از اين دکمه تا آن بعد با خيال راحت انگشت/ سوراخ روی ديوار بجنگم 

دستت را / شود و خراب میچيز سر ت و همه/ روم  بعد به جنگ ديوار می/ که ديوار هم عاشقت بشود 

ها برايت دو تا  مورچه/ اند  زنبورها برايت عسل آورده/ ها بيرون اين خرابه/ آيی  گيرم و بيرون می می

نه، نه، / يکی را گردنت بينداز  آن/ اين چشم را انگشتت کن / ای  انگار عروس شده/ اند  چشم پيدا کرده

/ آيند  های پيرهنت می راهه به بی/ آيند  ا به رنگ پيرهنت میه اين مردمک/ های پيرهنت باشند  بگذار دکمه

مونده سوسک بشه و از  کم/ زند  پشت در داماد قدم می/ يکی قدم بزن  از اين دکمه تا آن/ هايت  با انگشت

کی / ترسم  کنی و من از سوسک نمی مرا صدا می/ ترسی  تو هم که از سوسک می/ زير در بياد تو 

يا عاشق تو بوده که / اند؟  ها عاشقش شده عاشق تو بوده که حاال مورچه/ ک کی بوده؟ فهمد اين سوس می

توانم  که می/ اش را  اش را دوست داری من طاقچه از اين اتاق تو آينه/ اند؟  اش شده ها عاشق حاال مورچه

تا /  را مهرت کنم توانم عاشقت باشم و تمام زنبورها می/ ها آينه شمعدانش باشم و برايت قيه بکشم  ساعت

  ...تر تر، استاندارد تر، بهداشتی تر، استرليزه تر، پاستوريزه تر، وانيلی تر، شکالت هرچه عسل

ها هوای ابری، بارانی، برفی، صاف تا  مورچه/ تقصيرم  من بی/ کنند  ها پيشگويی می انقضايت را مورچه

  کنند مرا تعبير میهای  حتا خواب/ کنند چيز را پيشگويی می قسمتی ابری، و همه

  



: ی دوم و دکمه/ ای  ی اول هنوز دوشيزه دکمه/ افتد  ی بستن دو دکمه اتفاق می های من در فاصله تمام خواب

ها  انگشت شستش را مورچه/ کند  ی خوشگلی است که صدای زنبور می فرزندتان حرامزاده/ واقعا متاسفم 

حاال سعی کن ياد بگيری گيتارت را بدون / ايش بازی کند ه تواند مثل شما با دکمه و ديگر نمی/ اند  خورده

شلوار : ی اخالقی يک توصيه/ رقصی دامنت را با چهار انگشتت باال بزنی  يا وقتی می/ شست بزنی 

/ ام راست دستی، پس قلم بی قلم  نوشته/ ام، با آن يکی دستت ياد بگير  مشروب هم شرمنده/ بپوش 

ام برای امامزاده  هايم را نذر کرده انگشت/ تف ... خَا/ کنم هايم را فين میمن شعر/ شعرهايت را تايپ کن 

ها که  مورچه/ بايد دوباره نطفه که شد / شود  چه فايده، حرامزاده حالل زاده نمی/ نسبش را بشمرد 

 صادره از ١٣٠٢وقت پرواز شماره  و آن/ فکر کند دختر بشود يا پسر / ی ديگری که شد  نطفه/ خوردند 

ها از  خيلی/ اين يک فرود اضطراری است / باند دستت را باز کن و به جای کمربند محکم کن / کاشان 

تو را در اين جرز ديوار گچ / و چقدر شانس نداری که تمام بدنت شکسته / اند  اين فرودها سالم ننشسته

  هايت پيدا نباشد  که چشم/ خوب شد عکست را قاب کردم روی ديوار / هايت پيداست  و فقط چشم/ گيرند  می

ی  و حاال شده دو تا حفره/ اند  ها خورده هايت را که مورچه چشم/ و فردا چه کار کنم اگر قاب عکس بيفتد 

  ترسم من از عنکبوت می! آهای مرد عنکبوتی/ ام را زنبورها ببينند  نکند موهای عسلی/ دو تا کندو / سياه 

شستم / شوم  تان می وقتی عروس شدم عروسک/ دستم را بگيريد  /ترسيد کمکم کنيد  شما که از زنبور می

  / بشکنه اگه دروغ بگم 

  اما متاسفم 

  ی دوم  دکمه

  ی سوم  دکمه

  بايد بروم 

اگر از ترس نطفه شدی، صبر کن تا / شان زنبور آمد  شايد زد و از بين/ تان بازی کنيد  های شما با دکمه

شنوی  تر بشوی يا پسر از من میکه دخ وقت بچرخ دور اين آن /ها، آسياب مرد ديگری را بچرخاند  آب

دهد  ها فرمان می کشاند و به آن بشنو اگر نه از نی بشنو که چگونه زنبورها را از کندوهايشان بيرون می

شود، پس  اند که عسل، عسل می های بهشتی را دزديده ها بنشينند و انگار فرمول آب چگونه روی گل

  ها بپيوندد در آتش است  ه آنکس ب اند و هر آن حوريه های مو عسلی حرامزاده

  ترسم  اما من نمی

  ترسم  از هيچی نمی

   لولو، آب، تاريکی، زنبور، ز ج

  :خورم های تو رفته باشد می اما عسل، به چشم

  سياه سياه

  ترسم تنها از زنبور می      مثل تاريکی و لولو و اعماق آب

  نيش زنبور هم سياه است

  



  

  از اين دکمه تا آن يکی / هايش را  و مثل تو انگشت/ شود   شبيه تو میقدر دانم آينه ديگر کيست که اين نمی

  روی و ديگر تمام  در او فرو می/ آورد  تو را در خودش می/ برد  تو را با خودش می/ آورد  برد، می می

  ت گويند مادرمان دوشيزه اس و می/ زنند  زايی که در نطفه حرف می هزار تا بچه می/ حاال اگر آينه بشکند 

اولين سنگ را خودم / پس بايد آينه را سنگسار کنيم / مگر صليب را به مسيح نکشيدند / چطور باور کنم؟ 

جايی بزن / زند  خود سنگ می/ زند؟  دومين سنگ را چه کسی می/ دانم کجايت را لگد کنم  می/ شوم  می

های توی آينه  آدم/  قد تو نيست ی قدی کوتاه بيا آينه/ و عسل از موهايش شره کند / که صدای زنبور کند 

و / شان  بافی با اين موهای عسلی که داری می/ ای، از بس خوشگلی  تو هم که خود آينه/ اغلب خوشگلند 

وقتی آهنگساز شدم / مطمئنم به گوشتان نخورده / آهنگ زنبوری که عاشق شد / زنی  زير لب آهنگ می

و تو / آهنگ تمام شد / گوزد  و تا قاشق و يک سوپرانو که میتا زنبور عسل، يک قابلمه، د با ده/ سازم  می

بندی، تمام  هايت را هرچه می دکمه/ يکی  از اين دکمه تا آن/ هايت  روی آينه با انگشت طور روبه همان

ها را تمشک ببينی و  توانی عنکبوت و می/ رسد  ای که دستت به طاقچه می قدر بزرگ شده آن/ شوند  نمی

ها  چيز را از آن سوراخ ها را سوراخ کنی و همه وانی مرا دو تا چشم روی ديوار ببينی و آنت می/ بچينی 

توانی امشب، رواندازت را از پنجره  می/ من َکَرم، کورم / ها بشود  که سرپناه مورچه قبل از اين/ ببينی 

رو به  شايد از اين/ کر کنی ها ف توانی به تمام اين می/ تا چشم خدا هم کور بشود از آفريدنت / آويزان کنی 

اسکناس عسلی رنگی هستی که / قلک که نيستی يا صندوق صدقه / کمتر از سکه که نيستی / رو شدی  آن

  .ترسند و خوش به حال زنبورها که از تو نمی/ اند  زنبورها عاشقش شده

  

/ ، ميرداماد، ميرداماد، ميرداماد/ کردند  ها فرار می ماشين/ آخرين باری که از تو ترسيدم، خيابان بود 

دست و پا  بی/ زير چشمی بو برده بودی / شمردی  ها را می عالمت بدی بود که ماشين/ دربست، دربست، 

پل / وقت نفهميدم  هيچ/ بست شد رو ترسيد و بن گم شده بوديم يا پياده/ کس به دنيا نيامده  هيچ/ تر از من 

اين / با من يکی به دو نکن / موافقم عزيزم /  غربت است گفتی نشان/ عابر پياده را نشان کرده بودم 

/ تو چند ضلعی هستی؟ / حتا اگر شش ضلعی باشند / ها که زنبور نيستند  ماشين/ ترسند  ها از تو می ماشين

با من / تو خوب تری / خودت خوبی / اس، هم خلوت  هم سايه/ اين نيمکت چطوره؟ / چرا نشد بپرسم 

از زنبور هم / گفته بودم مرد عنکبوتی نيستم / من بيشتر / ترسيم   دو از زنبور میهر/ يکی به دو نکن 

چی / قول دادن / ها جسدم را ميل کنند  قرار شده قبل از عقرب/ کنم  ها را لگد نمی اما مورچه/ ترسم  می

ه تا مال س/ خب چهار پرس هيچی / م نيس  نه به خدا گرسنه/ دو پرس هيچی ! آقا/ هيچی / ميل داری؟ 

تا / ی ديگر بريزيم  يک مالقه/ وقت مالقات ديگر تمام شد / ! تری بچه ننه آخه بزرگ/ تو، يکی مال من 

به / اين صدا چرا تمامی ندارد / زند  انگار يک ترن هميشه دور اين شهر را می/ آه ژوليت / ات کنم  بدرقه

قدر  که اين آرشه اين/ ما را جايی پياده کند / د اين نيمکت بپر/ وردی بخوان / دهم  ها قسمت می تمام ماشين

رفتی به سمت قوطی / ماچ / بگو خداحافظ / حاال پرانتز را ببند / ميان کالمت / روی استخوانم نپرد 

  اين دو خط را همان موقع گفتم / من به سمت قوطی کبريت و پاکت سيگار / های چند طبقه  کبريت



  ريزد  پاييز که شد ترسم می/ با من يکی به دو نکن / ترسم  گفتم می /ايستگاه مترو، پل صراط شده بود 

بزنم به / باز بگو بدشانسم / کند  همه بيکاری که بيداد می سرکار بودم با اين/ ديدی نيامد / اگر پاييز بيايد 

از اين / جيم پسر خوبيه / دی زنگ اين خونه رو بزنم جيم بشم؟  چند می/ زنی نه تلفن  نه در می/ تخته 

/ بيا سوار اين مترو، تهران را متر کنيم / چقدر خوبی / ! آه ژوليت/ اما جرج خيلی بده / کنه  کارا نمی

فقط قوه / من که از تو توقعی ندارم / تونی پيش بدی؟  گفتی چقدر می/ شايد جای بهتری پيدا شد اجاره کنی 

تونم زنبورا رو وسط هوا  می/ خيلی کار بلدم  /دوباره بزن به تخته / ديدی نيامد / دارم که شعرم بيايد 

حاال کی قرار است پاييز ليز / ! مرده و حرفش/ پس برو پاييز بيا / فقط بايد ترسم بريزه / هيپنوتيزم کنم 

بيا موهايت را / شمارد  البد وقتی ملکه، زنبورهای نگهبان را می/ از تقويم ديواری روی ميز؟/ بخورد 

مگه خدا چند / نهايتی وجود ندارد  تا ثابت کنم هيچ بی/ با همين ده تا انگشتم / مبريز روی ميز تا بشمر

گردد، سر تا  که دنبال بهانه می/ با همين ده تا انگشتم بشمرم / بگو تا بشمرم / چند برابر موهات؟ / تاس؟ 

فرقی / هايت  بازوهايت يا جسارتا ران/ تر است يا موهايت  هايت ظريف شانه/ پای تو را مورچه برود 

/ فهمند  اما می/ برای زنبورها هم فرق ندارد، کجا را نيش بزنند / فهمم  اما مورچه باشم بيشتر می/ کند  نمی

هايم  ستون/ بابات ديگه پير شده / هوای باباتو داشته باش / اگه يه روز روسپی شدی / ؟ !فهمی دخترم می

ميخم را / اند  کوب هم شده که قطار قطار ميخ/ دانند  میهای ضربی  دردم را اين طاق/ اند  مهره شده مهره

خواهم مرا به اين قطار  می/ بلدی نخ به سوزن کنی؟ / ! سوزن بان/ شوی؟  به واگن چند بکوبم راضی می

ها ويزايش را  وقتی نطفه بود، مورچه/ دخترم جا مانده / ! محض رضای خدا اين ترمز را بکش/ بدوزی 

از / باور کن / کند  شود، شکمت صدای زنبور می وقتش که می/ کشد  ند سال طول میدانم چ نمی/ خوردند 

زد و آخ که چقدر پا  شکمت تنبک می/ ابروهايم را کمانچه کردم و رقصيدم / مادرت که آبستن شدی 

ها قسم  ستاره/ شود  قول داده پسر خوبی می/ زنم  اين نطفه را برايت ميل می/ هايش  داد با انگشت می

دانست هميشه  نمی/ گفت  اين را شهريار می/ ی اوديپ هم ندارد  عقده/ شود  اند پسر خوبی می خورده

  رسد  شمری و به ده ثانيه نمی هايت را می هايت، دکمه وقتی با انگشت/ شود  هايم کنار پاهايت گم می دست

  

  

 ازقول آخرين باری که مرد من/ گفت  های من می  آينه از قول چشم/ای؟ چه تن قشنگی زير لباست کرده

اين / ها قسم خوردند  ستاره/ ها پرده کشيدی  که حتا روی آينه/ ترسيدی  چقدر از زنبور می/ شده بودی 

مهم همونيه که انگشت / بکش بيرون از اين مرد و زن گفتنا / آخه ای شاعر ماعر / مرد دوشيزه است 

عرش من باالی همان / دويدی  و گرنه تا عرش می/ بشکنه اين انگشت که فلفل نداشت / خدا درست کرده 

خواهی آدم  انگار می/ ها، چمباتمه زده بودی  زيباتر از تمام فرشته/ طاقچه بود که عکست را گذاشته بودم 

خدا را برق می گيرد و من روی / خوری  ای که يک ثانيه هم تکان نمی قدر تار بسته اما آن/ را سجده کنی 

مرا رنگ / شان کرده  و بوی نفت مست/ اند  تمام زنبورها دور چراغ جمع/ گذارم  ینفتی م طاقچه چراغ

ی اسبی  يا از بوی جنازه/ از بوی جنازه ی اسبی مثل من؟  / شی؟  تو از چی مست می/ کند  عسل مست می

/ د چه رسد الی جرز ديوار تنها دو تا چشم باش/ کشم استخوان که بو ندارد  خوب که بو می/ مثل من؟ 



های روی ديوار  سوراخ/ شود و ديوار در  در ديوار می/ شود  زنی تمام اتاق مست می کلن که میدا

لولو و آب و تاريکی و / کند آينه شده  پنجره فکر می/ شويد  تو و مادرت يکی می/ شوند  های من می چشم

و اين اتاق انگار / مرد عنکبوتی، دانشمند / شود  عينکم ميکروسکوپ می/ شوند  زنبور، زنبور می

تو / ! يه سوال/ شوی  زنی و مست می همه صورتک که می با اين/ وحش شده  وحش بوده که حاال باغ باغ

  قدر خوشگلی؟  که اين/ ای  ای و از خشتک کی ُگل کرده از چه خشتی آدم شده

   -هر جونوری هم که باشی -

  خشت طال، خشتک مامان 

  زنبور پر طاليی

از اونجا که / ی طاليی بخرم واسه انگشتات  پول از کجا بيارم، دکمه/ ره باال  ال میتو که نباشی قيمت ط

من روی / ذارن  رن تخم می جا کجاس که زنبورا می وقت نفهميدم اون ولی هيچ/ آره / دوسم داری 

قطع ها را هم  تمام جنگل/ ام  روزی که اردک شدی فهميدم چند تخته کم داشته/ هايم تخم گذاشتم  انگشت

/ ترسم  نه انگار از زنبور می/ آخه پاييز شده / که بايد بزنم به آن / ماند  خواب تو می ی تخت تخته/ کنيد 

 .يک زِن بور بود/ کسي هم نگفت اين زنبور يک زن بود 
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