
اسب آبیزیر سمِ
محمد مهدي نجفی

تن اوراقم را
چهار موتور خسته
زرت و پرت کنان

ي بختبرد به خانهمی
زرافهِدر منتها الیه

بینمکنم و خود را در دهان غاز میچشم باز می
شنومگشایم و از دهانم واق میلب می

شوم زیر پتوقوه مینور چراغ
خزدو از ستون فقراتم ماري بیرون می

در خطوط مترو به فکرم خطور کرده بودکه قبلن

کنممشتم را باز می
ي محصوالت ایران خودرو نشان بدهمتا خودم را به نماینده

لگیر چپمگ
امشانهبه پهناي داردخراشی 

اندچراغ خطرهایم پریود شده
دهدام نشت میانهـثـم



و در طحالم 
شناور استروغن

باید شنا کنم
اسب آبیِزیر سم

خوابیودم را برسانم به رختی که در آن میخ
به جالباسی

آیم که امتدادش به اگر رو در روي من بایستید و بخواهید به چشمانم زل بزنید؛ با پوزخندي به استقبال شما می
دور ما ایم. اي نشستهبین جادهِاینک رو به روي هم، پشت میزي کوچک در یک رستوراندهد همما نشان می

(نه آنقدر محکم که کوبممشتم را روي میز میاند. اینکه بدانند دور ِ ما جمع شدهاند؛ بیاي زیادي گرد آمدههآدم
را در سوپی که مرا به آن خواهم پوزهو از شما میدر آن حد که بیشتر به حضور ِ ما پی ببرند)،از جا بپرند

ي آنگاه در حالی که سوپ از چانهدر سوپ شنا کند. تانقشنگي فرو ببرید. بگذارید کمی پوزهایدمهمان کرده
زنید.چکد، چشمانتان را پذیرا خواهم بود. در غیر این صورت به من زل نزنید! انگار لگد میمیشما

افتممیفروو از جالباسی خورممیغلت
شاید کمی چروك 

شاید بسی کثیف
اسب آبیِزیر سم

شومشهید می

شویی استهم ماشین لباسام سجنازه
در لگنی کهنهاما

که روي صندلی راحتی نشستهدر حالی 
زندخودش را باد می

آوردسی برایش چاي میبیگزارشگر بی
کندو افکار عمومی در اعتراض به اعتصاب می

کشدخمیازه میفیل
و آقاي راننده

:کنداعالم میي تلویزیونیدر یک مصاحبه
آلودگی اسب آبی استبه چپ ِ جالباسی و خوابانحرافاصلیمقصرِ



کنداي که در صدایم پرواز میبا پشه
خوانمآواز می
موتوري چهار سیلندرآوازم را 

زرت و پرت کنان
کندبدرقه می

زنمشیرجه میو من در طحال
پروانهبا شناي 

رسانم به انتهاي باغخودم را می
گیرمجایزه میجالباسیو یک 

www.mindmotor.net


