
 

 

  دادا
 

!دادا  

بیفتد تواندمی هراتفاقی  

استنشده ریزیبرنامه چیزی  

شد نخواهد ریزیبرنامه درست هم چیزی و  

توانمی  

را صبح هشت روزنامۀ اول   ستون   سوم   خط    

ُپست واشنگتن اول   خط   سوم   ستون   با   

گاردین نشراتی سال   دوصدمین در  

سایت دی دوهزاروچند   سال   هایشماره اولین و  

تایمز توکیو   

 االهرام

 حریت

دیلی چاینا  

 پراودا

لوموند و هندوستان  

 آمیخت

کندنمی فرقی  

دیگری هرزبان   یا پارسی انگلیسی،  

هم در هازبان کنار   

گشایندمی ترخوب را ما جهان   دهان    

پرکنند را معنا معدۀ تا  

باشیداشته دهنی که نیست کافی   

"فلک پهنای به" هم آن  

جهانی فرهنگ  فضالت    

فراوانی همه با  

افزایندنمی افریقا در را باغی بار    

ماندیال درخت   سپید   هایشگوفه که سانآن  



اوباما سر   بر توانندمی  

بنشینند بار به   

بگذارند مغزش بر اثری کهآنبی  

بیلد آلمانی پرخوانندۀ روزنامۀ  

ویژه شمارۀ در  

نگاردمی پیشوا بیضۀ تک از  

 

هیتلر سبیل   و رایش ریش   از  

برلین و کابل در که  

اند روز مود   هنوز  

سربازان گروهی تجاوز   از و  

زنی بر  

تاریخ بیهودۀ نبرد   درازترین در  

 

آزادی هایاسپ  

چرندمی خشک هایچراگاه بر  

 هندوکش

را فاتحانش نام     

استکرده فراموش  

 

بیفتد تواندمی هراتفاقی  

ریگان و گرباچف که گونههمان  

آدم هاملیون و سرباز هزاران مرگ   از پس  

کردند روبوسی  

رقصید یلتسن و  

دیگری هرکس   یا و ترامپ  

را آری بنی با یادگاری هایعکس تواندمی  



بیست سدۀ گمشدۀ آلبوم   از  

کند تویت  

دیگر هایدهه انتخابات   در یا و  

را مشترکتش خانۀ خاطرات     

نظیربی بانوی   با  

الرحمانفضل بن عمر شیخ انگریزی   شاهدخت    

انگیزیخیال هاینام زیر  

ملیون صدها تیراژ   به  

کند منتشر  

 

استنشده ریزیبرنامه چیزی  

کردمی باور کسی چه  

ما میهنی یک وبیست سدۀ انتخابات   در که  

خرها فقط   

را دموکراسی امانت   بار     

کنند ضمانت  

باندیده سازمان   نه  

 و آدمان؟

 

 

 جنگجویان

را حرمسرا یک شرقی   هایپستان   

بردند خلیفه خوابگاه از  

  جهادالنکاح

شراب شور   از دور  

بیتاب برهنۀ ساقیان   و   

را جدیدی خالفت   پیام     

بردمی مهترالم به شام از  



بغداد و توپکاپی برهنۀ دخترکان  

انتظار دوربین چشمان   در  

را فاتحی هیچ راه     

نگرندنمی ی بستههاپنجره پشت   از  

 

معشوقه که کیَمل    

را طالیش دندان   

بود گزیده لب جای به  

 گفت

ستییروسپی عشق   

زدن همبه چشم یک در که  

عاشقی کنار   از  

گذردمی تند و خرام با  

سازی هر به که ییرقاصه یا و   

چرخدمی مست  

 

بیفتد تواندمی هراتفاقی  

  شهریاران

را شب بکارت    

کنند بیع قصه به  

هاشب از شبی ...  

تاریکی دل   در  

زد خنجر دلی به شهسواری  

 شهرزاد

گشت اندر چشم به که خوابی دید  

:کرد زمزمه لب زیر    

گیزنده   

است پایان  

داستان یک پایان     

 

بیفتد تواندمی هراتفاقی  

تنگ هایکوچه خاموشی در   

جنگ و بنگ هایکوچه  



سگان عف   عف نه  

زنان دف   دف نه   

 مردی

تنهایی در  

خواندمی عروض  

استنسروده که هاییعاشقانه برای تا  

بیابد وزنی  

  زنی

بودکرده گمان که –     

چینی عروسک با شوهرش   

ورزدمی عشق   

کاره همه عروسکان بازار از   

   – گرددبرمی ییخانه به

گریدمی زار زار  

 

بیفتد تواندمی هراتفاقی  

پیمبران نه  

رهانندمی پرتگاه از را پیروان  

رسوالن نه  

دانندمی نجات آیات  

نتوانی اگر  

بمانی تماشاگر فقط  

را سوهان صدای   

جان خلوت   در پیوسته  

شنویمی  

 

استنشده ریزیبرنامه چیزی  

گفتمی که شنیدم کسیچه از دانمنمی  

تواندمی ملت یک  

بیدارگردد شبی نیمه در تصادفا    

دیگر ملتی و  

رود خواب به روشن روز   در  

چیز تریناساسی شاید  



باشد شب و روز تشخیص    

خورشید و ماه میان   فرق   دانستن   و   

گانسیاره و گانستاره  

صاف و ابری هوای در  

که این و   

را کاینات حتا   

نبینیم کوچک خود بزرگی در  

 

را غربی آدم    

راند بهشت از سیب  

را شرقی آدم    

 گندم

مغرب هایفروشگاه  

را سیب سیر هزاران  

شامگاه هر   

ریزندمی دور  

 چرچیل

نان برای را شرقیان مرگ    

دانستمی شان خود مشکل    

 

جوانی آغاز   در   

را خیام و حافظ  

شوربازار شرابفروشی   در نشسته معتادان   چون  

کردممی تصور  

مردم ترس   از که معتادانی  

را شراب   

نوشیدندمی چای پیالۀ و چاینک در  

 روزی

بگشودم فال به برگی  

 خواندم

فریاد فرهادکش ازین بنیادبی و است" پوچ" جهان  

شیرینم جان   از ملول نیرنگش و افسون کرد که  

است آن گی  کهنه در حافظ جهان   پوچی   که دیدم  



!بنیادبی و است پیر جهان  

بردمپی آن از پس   

را خیام هایپرسش که   

است هیچ پاسخ  

" هیچ بربستم؟ طرف چه جهان ز بنگر  

هیچ دستم؟ در چیست عمر حاصل   وز " 

کردم حس  

" هیچ با قافله این کشدمی عبثی رنج   " 

 

پایان! در روشن   نقطۀ ای آه،  

کنی  می دراز سویم به که دستی"  

یأس هایلحظه ترینتاریک در   

شکند"می  

بگذار تنهایم"  

را خویش ابتدای من که   

"امیافته  

توفان توهم   از پیش  

گیزنده شبیه   اشیای همه"  

*اند"خورده ترک من در  

بخوابم! بگذار  

 

َبردمی خوابم  

را سلطانی که هاییخواب آن از نه  

بردمی حرمسرا اتاق   آخرین در  

رؤیاها بستر   در را شاهبانویی یا  

دیگر خواب   هزاران گرفتن   نشئۀ نیمروزی   هایخواب آن از نه  

 

ام خسته  

را تیرش واپسین و نخستین که مجروحی چنان  

کند شلیک دیگری سوی به خواهدنمی  

بردمی خوابم  

!بردمی خوابم  

ببندم را هایمچشم بگذار  



!ببندم را هایمچشم بگذار  

 

 

 

:حافظ  

شیدایی من چو نیست مغان دیر همه در  

جایی دفتـــر و باده گــــرو   جایی خــرقـــه  

 

:خیام  

دوش رفتم گریکوزه کارگه در  

خمو و گویا کوزه هزار دو دیدم  

خروش برآورد کوزه یکی ناگه  

فروشکوزه و خرکوزه و گرکوزه کو  

... 

 

جنگل ای تو تا شـــهرزادی را هاقصــــــه پری    

جنگل ای تو با هم بود هاپرگــــشودن خـــیال    

 

َمــه پشــــت   آواز   آن پـــای   صـــــــــدای شــب تـــــمـــام    

جنگل؟ ای تو ما گوش   به خوانیمی چه خوانیمی چه  

 

تنهایی و دوری از خســـــــته هایخواب آن و من  

جنگل ای تو را هایمخواب چشمم دو از بردی که  

 

سرگردان هایساحل سوی  این در افتاده کسی  



جنگل ای تو دریا ســــــوی آن اما ا ستاده تویی  

 

آزادی است نقـــش دفترت هایبرگ روی به  

جنگل ای تو باال جز نیســـت رفتن آهنگ  ترا   

 

ایما عزیزهللا  
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