روزهای کوتاه
بهار رفت و تابستون ،بس که داغ بود سگ ،پوست می نداخت
آزادی یه جایی بود که استقالل اونجا به نفت می باخت
شبا می رفتیم رو بوم با چشم باز و حیرون می شمردیم
گلهایی که ضدهوایی ،روی تن شهر می بافت
روزهای کودکیمون با این چیزا رفت و حروم شد
روزای بدی بود حیف که زود تموم شد
خزون رفت و زمستون ،از همه از این و اون ،مرگ می خواست
واسه ی شهر شیشه ای ،سرنوشت یه دیوونه با سنگ می خواست
کور و کر و دزد و دیو ،زیر یه درخت سیب دموکرات شدند
صدای بوق کامیون شنیدن از راه دور زیباست
روزهای کودکیمون با این چیزا رفت و حروم شد
روزای بدی بود حیف که زود تموم شد
تابستون رفت و خزون ،کالغا توی آسمون ،پرواز می کردن
میخونه ها رو بستند و در دیوونه خونه رو باز می کردن
اینه قانون بازی ،آدمای عوضی ،عوض نمی شن
توی سینمای رکس گوزنای اسیر رو کباب می کردن
روزهای کودکیمون با این چیزا رفت و حروم شد
روزای بدی بود حیف که زود تموم شد

***

ممنوعه
خریت اسمش شجاعته ،کودنی معنی صداقته
ننر بودن مالحته ،ارزش ها در حد فاجعه ست
توهین اسمش هدایته ،نقاب تعبیر نجابته
سرمایه زن بکارته ،ازدواج یه جور معامله ست
چیزی زیادی واسه گفنت نیست ،وقتی سکوت و فریاد ممنوعه
برو داداش اینجا وا نست ،واستادن اینجا ،ممنوعه
صدای پلیس :عکس برداری از ساختمان های دولتی ممنوع است! /فرقه ی ضاله ی بهایی ممنوع
است! /تلویزیون خصوصی ممنوع است! /اجتماع بیش از  4نفر ممنوع است! /تحصیل کودکان افغانی
ممنوع است
!مصلحت توجیه خیانته! بیگناه مجبور به ندامته
!خفقان اسمش نظارته! حقیقت فقط یه شایعه ست
!شرط پیشرفت بالهته! خایه مالی یه جور مهارته
ن سیاسته! سیاست تو بن بست مذاکره ست
!زندگی گروگا ِ
!چیزی زیادی واسه گفنت نیست ،وقتی سکوت و فریاد ممنوعه
!از این حرفا جلو بزرگتر ها نزن! حرف زدن اینجا ،ممنوعه

!از این حرفا جلو بزرگتر ها نزن! حرف زدن اینجا ،ممنوعه
صدای پلیس :آشپزخانه اوپن ممنوع است! /خالکوبی فوتبالیست ها ممنوع است! /تویتر ،فیسبوک و
یوتیوب ممنوع است! /شباهت به رئیس جمهور ممنوع است! /لیس زدن بستنی در اماکن عمومی
!ممنوع است
!قتِل ناموسی از رو غیرته!ماتیک تهدید امنیته
ت مرد یه ثروته!وقتی زن جنس دوم جامعه ست
!آل ِ
!توهم اسمش درایته! خود شاخ بینی شهامته
...دشمن اسم دیگه ی ملته! هر روز تکرار همین فاجعه ست
!چیزی دیگه ای واسه گفنت نیست ،وقتی سکوت و فریاد ممنوعه
!برو داداش اینجا وا نستا ،واستادن اینجا ،ممنوعه
کودکستان مختلط ممنوع است!/خانه سینما ممنوع است! /انفارکتوس کردن میر حسین موسوی ممنوع
!/است! /کمک به زلزله زدگان ممنوع است! /داشنت سگ ممنوع است!/قلیان کشیدن زنان ممنوع است
شوخی کنار استخر ممنوع است! /دیش ماهواره ممنوع است!/درویش گنابادی ممنوع است! /آبپاشی
ممنوع است! /خواندن زنان برای مردان ممنوع است!/تظاهر به روزه خواری در مالء عام ممنوع
هوی متال ممنوع
ک ِ
است! /دست دادن هنرپیشه ها در جشنواره های خارجی ممنوع است! /موزی ِ
!/است! /نشان دادن ساز در تلویزیون ممنوع است! /حضور زنان در استادیوم فوتبال ممنوع است
ورود افراد مجرد به رستوران ممنوع است! /مانکن ممنوع است! /بعلت ایام عزاداری ،دریا تعطیل
!است

***

اونو ندیدی؟
آی بارون پاییزی ،که از آسمون می ریزی
یه دریا اشک میاری ،رو برگای زرد می ریزی
صدتا افسانه داری ،هزارتا قصه داری ،به من بگو اونو ندیدی؟
ابر کولی سیاه ،پر از اندوه پر از آه /می پوشونی صورت غمگین و گریون ماه
می گذری از دشت و رود ستیغ کوه کبود ،به من بگو اونو ندیدی؟
آی موج دریای دور ،بلند و پاک و مغرور /مرواریدای دلت ،جنس ستاره و نور
از دامن چشمه ها تا آغوش صخره ها ،به من بگو اونو ندیدی؟
اون که ترانه و ساز تو زنگ خنده هاش بود
یه دنیا از رمز و راز تو عمق اون نگاش بود
شوق بلند پرواز همیشه زیر پاش بود ،به من بگو اونو ندیدی؟
ای نسیم بهاری ،ترنم بیداری /از تو باغا می گذری ،بوی شکوفه داری
همراز دشت و صحرا ،همدم رود و دریا ،به من بگو اونو ندیدی؟
دونه برف می آی پایین از آسمون رقصون
روم آروم می شینی ،رو پنجره رو ناودون
رخت شهر می شه سپید ،به رنگ پاک امید ،به من بگو اونو ندیدی؟
ستاره های شبگرد ،تو اون زمستون سرد
راه رو نشون می دین ،به کولی های دوره گرد

راه رو نشون می دین ،به کولی های دوره گرد
ای خوشه های پروین ،ای ماهی های زرین ،به من بگین اونو ندیدی؟
اون که ترانه و ساز ،تو زنگ خنده هاش بود
یه دنیا از رمز و راز ،تو عمق اون نگاش بود
شوق بلند پرواز ،همیشه زیر پاش بود ،به من بگین اونو ندیدی؟

***

تشکیالت موازی
ی راحت و ساده ای
ی سختی دارن ،بعضی زندگ 
بهش میگم بعضی زندگ 
می گه بیا بریم از اینجا اونی که من می خوام اینجا نیست یه جای دیگه است
یگذره
بهش می گم همه چیز یه روز تموم می شه ،خوب و بد اینم م 
سواره یا پیاده یه عدددن تو دفتر آمار تلفات جاده ای
ف مطالبات بقیه است
سقف آرزوهای من زیر آوار ک ٔ
اتفاقًا جالبه بدونی تاریکترین موقع شب قبل از سحره
می گه خسته شدم می خوام برم از اینجا
تهای بقیه است
صحبت قضا و قدر نیست وقتی سرنوشتمون گروگان حماق 
یکنم منهم قربانی خشونت عدم خشونت تو شدم
تها فکر م 
می گه بعضی وق 
ی غیرت مثل تو شدم
ساکت نشستی هر کار خواسنت باهامون کردن من هم گنگ و ب 

ی غیرت مثل تو شدم
ساکت نشستی هر کار خواسنت باهامون کردن من هم گنگ و ب 
دیگه دارم می رم از اینجا ،روزهای زندگیم داره حروم می شه فکر کردی بچه بازیه؟
ی زناشویمون نکن عزیزم
می گم سیاست رو قاطی زندگ 
ی اینجا تشکیالت موازیه
می گه سیاست و زندگ 

***

رهایی
یه شب تو خواب سنگین رویاهامون رو یکی برد ،قهرمانهای قصه ها ،یکی گم شد یکی مرد
درد و رنج جدائی طعم گس رهایی ،سرخوش از این آزادی ترس از غم و تنهایی
ی
ی ،تفاوت فرهنگ 
ی ،رفاقت و یکرنگی ،رنگین کمون جنس 
نوستالژی و دلتنگ 
ی روح
آرزوهای رنگی پشت دریا پشت کوه ،روزهای نحس تکراری سیاه سفید و ب 
ی در اصول اعتقادی ،سوپاپ تنگ اطمینان بحثهای انتقادی
نبست عمیق فلسف 
ب 
سکه رایج حماقت ،ذوب شده تو والیت ،حمایت از جنایت ،جنایت حماقت
تیمهای کهکشانی ،جامهای قهرمانی ،ببر بال جام زهر ،عروج آسمانی
یه شب تو خواب سنگین رویاهامون رو یکی برد ،قهرمانهای قصه ها ،یکی گم شد یکی مرد
ی روح
آرزوهای رنگی پشت دریا پشت کوه ،فیلم تکراری جمعه عصر سیاه سفید و ب 
درد و رنج جدائی طعم گس رهایی ،سرخوش از این آزادی ترس از غم و تنهایی

***

متهم ردیف دو
پشت این حصار سیم های خاردار ،فرسنگ ها دیواره
دل های آزاد تو زندون جا نمی گیرن
مجازات جداییه ،وقتی گناه بیداریه ،دنیا توخوابه
دل های هشیار تو زندون جا نمی گیرن
تو برای من و من برای تو ،متهم ردیف اول ،متهم ردیف دو
پاهات خسته بودند وقتی دستاتو بسته بودند ،خاموش شد ستاره
دل های روشن تو زندون جا نمی گیرن
عشق اسیر گرداب بود ،رهایی یه سراب بود ،اعدام ترانه
دل های دریایی تو زندون جا نمی گیرن
یه شعر تازه ،یه روز نو ،متهم ردیف اول ،متهم ردیف دو
تو برای من و من برای تو ،متهم ردیف اول ،متهم ردیف دو

