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  شعر از کتایون حالجانه س
  

1  
ي   به سروناز سید

  
  رام باش آرامآ

  در تعامل ماسه و نهنگ
  می زندقفلی بر گلویم ضجه 

  گردد از شب میراه باز
  کوبد به سرم مهتاب و می

  »نازکی مرگش را در آخرین تقابل تنبور و خاك رقصید«
  تناقض سپید عریانی و سنگ

  کند هاي سیاه غسل می ونوسی بر آرواره
  خورشید ي صورتش هذیان شب است و کشاله

  دهد آوار مجال نمی
  کنم اندك مایه نشاطم را گم می

  ترکد و شب از چفت بغض می
  .زند از قهر ماه تاول می

  »کشد مجوس دنیا قبایش را بر می«
  هاي جنون کشیدیم مرگ را تا کوهپایه با خود می
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لکل را می   دریدیم تا صبح و شاهرگ ا
  بانوي رویاهاي بر باد شده

  !دراز به دراز رو به آفتاب خبر آوردند
  .شراین روز را با خود می کشم تا ح ي که الشه

نگ عریانی و س   اي تناقض سپید 
  هاي زالل کشد تو را در آب سیاه سر می

  .ي تو اللم و من، در ادامه
  مرگ ي طور به یاد بیاورم چشم را در کاسه هچ

  ي تنت از گلوگاه تا مثلث هوس پاره جرم پاره
  !ي تو را به هم دوخته بود و نخهایی که دو نیمه

حم فرو ي آهم را با ضجه عم میرو   بل
  کنم از تعلق خواب انم را آزاد میو دست

نگ عریانی و س   اي تناقض سپید 
  آرها را از گلویت در پنبه

  اي هایت را که به من دوخته و چشم
  کوبم دست بر خاك می

نم برسنگ تو را ی باد و باران را میی و این ساز کوبه   ...خوانم و تو می شک
یديشب فرو ي از آستانه   .غلت

  .نمایی از من شد و تو تمام آینه، تمام
  آغاز از کجا

  .کشاند رهاند و نه می که نه می
  هایمان را بادرویا

  .مان را خاكو دستهای
  اینک ،ي مرگ بر توبره

  .پاوسر آخور هزار االغ بی
نگ عریانی و س   اي تناقض سپید

  طور در خاکستر به یاد بیاورم هچ
  ي نابالغآرزوي کفشهاي کوچکت را در پاي پسر

  حاال این منم که با اتوبوس
  روم و به پاریس می
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  آورم دم به یاد می تو را هر
  .هاي خیال آسوده بودي که پاره پاره بر یاخته
  .آورم تو را هردم به یاد می

  تهران ،1388شهریور 
  
  

2  
  

  آغوش دیگري را باید
  وار دید هرزه در نور

  ها براین سال
  ؛بر بطالت لجوج این فصل

  بستري
  تنی

  یی خونابه
  زهري
  سان کنم بدین جو میو جست

  هایی ضخیم پرده ـ دستی نازك را از پس
یم زمان بر شقیقه   ها

  .در ویرانی گذشته است
  

  هاي گچی هیوالهاي مجسمه
  .بلعند روزهایم را می

  جا نه جاي من استاین
و نه استخوان   هاي فرتوت ت

  نه سایه
  ...نه هذیان

  به بهتان این فصل
  پاسخی شاید

  کوتاه
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  به جمع
  .ما

  2012دسامبر  ،پاریس
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ت   سرم پر از رنگهاي پریده اس
  به تماشا و تشنج

  ام به کلمات کدري پیچیده
  ي شعله ي بی عشقه

  عشقی
م   باید برگرد

  هایم ي زخم به دلمه
  هاي مادرم گی دستبه ترکید

یده   ي رنج به غول نتراش
  ي سلولم به خاطره

  به تنهایی همبسترانم
  مرز به تصورات چرك بی

  مرز زمان هاي بی به باتال ق
  به جنون اشتیاق

  .به آتش
ت   سرم پر از اشکال محدب اس

  .و موهایم دراز شده تا زانو
  .آید از شب ي صبور که کش می به کلمه

  به چسبناکی شهوت
باکره به هذیان لبه م هاي    ا

  هایم نبه تندي تلخ پستا
  ...آهم
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  منم
م   باید بگریز

  بگذارم لبهایم را روي سایش این درد
  هاي نور در درگاه و رعشه

م از هجاهاي جا مانده در دیواررپ  
  از اندوه کاغذهاي تورقم

  لرزش خفیف اشتهایی کور
  باز زیر چشمهایی نیمه

  به من
  تمام

  کنم که غسل می
  مي عمومی بهت هر روز زیر تازیانه

  سرم پر از کلمات شکسته است
  تعلیق جا مانده در نستعلیق پدرم

  جایماین
  با کشفهاي متعفن همینگوي

  رمقی در بار بی
  .در شب

  2013ژانویه  ،پاریس


