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  متن از : محمدشاه فرهود                                                                             

       سکرمت

 

  2016مارچ 
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میخ به پایم مسس مت  به د  

دو چشمم رخ به دیوارست بسوی غار میخکاز  ین خالیتردر  

جماعت گیچ  ودهاِن سایه ها تنگ     مبهم ق ر و    است سربگلو نمی پرسد    سراز  تبر  

بپای ای پای بی پایان   د محکم خلذوالنه بیشتر می  مخز  زنتر از حاجی به هر اندازه پیش تر می سرم هفت  
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بگذار      را  زا که وجود ندارد ی نانگشتارا بردار    در زیر  هرز  ه یمزرع    طناب زا  

م اگر دست می کشی      بکشذهن خالی یهاجا به  

 مترس

                                                هستم         در محاصرۀ خود ازخود میترسم       مترسکم

   جز صلیبپوستینم در زیر 

نمی کندقناعت   رقعیمۀ هیچ پرندنه بقه  نه بقراط  دگر   

هرچه می بینی      چند اینچ باالتر از بینی  محلزونماه و خوراک   

ویزان که قلبی   
 
همه چیز دیره وار می چرخد کازیر نور غمندر که  بهتر می دانداست در سیخ تنهای  ی ا  

 

خرین دس تهای
 
       شوددراز می طویلۀ خوک   هم جهت به     عناباز فاصله های   ی کها

 نمی رسند         چیزی کم دارند        کماکان  از کم   هم   چیزی کم

 ترس در پیاله

 جدای  ی در پاکت

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.allposters.com/IMAGES/SHD/S1437.jpg&imgrefurl=http://anjoman.parsfootball.com/showthread.php?t%3D3576&docid=jLU5xoeMRut1FM&tbnid=L61eJ-YK1jxAvM:&w=352&h=450&ved=0ahUKEwjrmKX-9qHLAhWsHpoKHcKBBrkQxiAIAg&iact=c&ictx=1


2 
 

یند   ابر ها ی مهیب    قافلۀهمسفر با    در مسیر باد های باستانیبریده ی دستها
 
می ا  

بگیر      از شِط دو فوارۀ سرخ   
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است و بیزان  چرخان   تا پنجشنبه جمعهاز   پنج ضلعیهای باالی سر   سخاوت پنج سبد با عدد ساعت  پنج  

نقل قولیک درجن    

معذالک و   قس علیهذا دو بندل  

بارندمی پنج...  با چندتا وغیرهرا یک صندوق هکذا   

 مترسک

از سگباالتر متر  یک  

الهجر  و رنج  از موزیمی  

 رستمی با نک تای  ی براق    غلتیده در کالبِد  فاش افروز سیزیف۱ 

 

ویخته ب
 
در بدل   پیشم ۀصد سال کندوی از را خوشبخت غزل هایمی گرفتی کاش    چوب های زیر بغل را  

                                                                                                                                               گل های رجن۲  

گپ از گپ تیر شده نگو      

دندان ملبهایت را   

 خنده ات

خرین دقایق فلسفی     بمب کوچک
 
می ویراند قلب را تا ا  

 

المتوکل علی هللا  با گ فتِن  دیروزت اکنوِن از   گرا  

بمانی  مگر  در  

  نمکی رویا های

دتبدیل می شونگر مگر ا ذخایر  به ی که از ِگل ساخته شده استدر دهن گرگ  
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است شناور گزمه و تعقیب     در استخر دنبال کن   استخاره  ابرا  رویاها  

گام بزن  عقب تر از کله  

ذخیره کن دامنزیر را در  مفاهیم   

از چاه نپری بیهوده بهوش باش که   

پیش می روند مجانی  به سوی حرمسرا های  ی بیمار میدوند هایلکس های ضد گلولهها شتر راهی کهاز   

تزئین یافته اند     ی تقریری     ها مسای از  درختان بریده اش      می ترسد در خطه ای که خر از خرگوش  

 

4 

 در جامعۀ بدنی

 کلمات

 دانه های تسبیحی که بر گرِد القهار  می گردند

ایسمصد کیلو    

مقالههزار کیلو    

 با نیم سیر وعظ  دود می شود و به هوا می رود

{؟}....  چهار حرِف مهلک  

 تک معنای متحرک

ویزان می کندرا  شاعرهصد 
 
از یک مو ا  

 

 تعویذی با یک کلمه چهارصد تخته سنگ را پنجاه سانتی از کله به باال   می چرخاند

سیاب های بادی 
 
 مشغلۀ زنخ های تراشیده   جنگ علیه خود  و  ا

المعارفة با یک پشتاره  دایر   

 نشسته  در دو نوک بربادی

 بیل می زند

بادیبرای کشف تذکرۀ سید جمال الدیِن  
 
اسدا  
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در کابل کله  

 عشق در دمشق

د داد ؟نرا چگونه پس خواه باروتبروت و بین  بربریت  

له نیست       پس از 
 
دادن مسا  

،مسئله این است  

بیرون نریزد از گوش های دو مجهوله  سوالی  که   

ب تکان نخوردو  اگر ریخت
 
ب از ا

 
ُخرُخرخر یا خورش صیدی برای ها  رهرخ  خ  هر مجهولی در انتهای     ا  

تشفشان مزمن
 
شقایق  یک دردو نگاه    دو ا  

هق   هق    اول ِنق ِنق   بعد    

شوکران پیالۀی تر از کشاصدا،   

 در کوچه های گیچ

سرخ  غزِل   

هفت بار     تکرار می گرددبطور عمودی جفت جفت  که دو جسد افقی    

    به واقعیت  تبدیل می گردد     ای پس از فاجعه حادثه هر    رشد می کند  تلویزیون زبالۀ در حقیقت

ر چشم دستفروشد گریه  

تسن را فراموش کرده ازیستانسانی    

  در صفحۀ دینترنتفقط            خنده 

می گیری    دوهزار فیصد فایدهبا   را جسد  ددوص سه شنبه می کاری رده فروشان ُم  رستۀدر جسد را دو شنبه دو   

 

  کلمه  یک  در مسطِح می مانی  میخچار 

 بمان

ارزان قیمت  مرگی  

افغانیبا لباس   اجنبی جالِد   

  به احترام پوچی های مستمری که خالصگیر یگانه 
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می دهد نزیلت ُتفُپف    به  ازمسکوته را   

 دال

ل
 
می بالد بال به بال تا ایده ا  

بگذار  اندیشه را در سیه چال     شرافت را در یخچال   

  ی سوژه دراز بکشبه دو سو

 نشرم

ست الم شنگه یکو  شنگه دو روی یک  گرم  و     مرگ  
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می شوند قی بعد   اول طی     کنیزک ها بازارسر های بالماسکه از بناگوِش مخترعین انترنت  به با  میخی های موتما  

ذانی   ا  الباطل اکن زهوق ان  
 
بخارا  باال حوِض  به گوِش   پالمیرا   از معبِد  ا  

    وحشتناک است         هممنوع

  هر قدر قدغن

    نزدیکقطغن بسوی  همانقدر

است  چهرۀ مخترع و ماموتپشت معنای بالماسکه در خودش نیست در   

 

 
 
مدحشر ا  

فره ها باز شدس دهان  

افالتون  از تقویم ریشخند ترغار جنون هنوز در کالبدم   

حوران استرخ به  دو چشمم   تیمفاز  زنترهوا دین ناک تر از نارنج   دراین پنج  تیغ م نافبه دستم میخ به   

غشتۀ تیغ  چنان  ی پوشدریش کرگدن های هجوم
 
عرق خشک است  می ریزد  جابلسا تیر ازسلف   هنعر که هر اند ا  

بیزنددیروز می      همه   باالی سرم از پنچ عدد ساعتبه  جهان اینک  زمین ریش است و پر تشویش  شن و پا بر   
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گیرندیخ می    از شرم  اریز هاک  دبار می زن یبسوی بگرام زیبای   فوالد یرمه وقتی   

ر  مترسِک افتیده را  دزاغ می د   

دب   باغ می  رامقالۀ گندیده  ر   

؟افغان یا افغانستانی  

در بازی های زبانی  افاغنه  

االفغان بند میمانی !البیان فی تاریخ مة در تت  

سیاب های بادی
 
رد می کنند   گوتیک و فالمنکو      ا

 
ا  

بی
 
سیاب های ا

 
باد می کنند   و الدین ملة ال سراجو  داروغه        ا  

های طالی  ی   مرده اندحساب کردن تذکره های  ی ست که در جیب کار روازانه ام   

 " یوما   فیوما  رعاایی مطیع، اب وفا و آ رام می خوامه " ۳

 رعایت می شود!

 

 اگر خواهی نشوی رسوا

 از دیوار چپاول مستانه باال شو

رگنج قارون و نیلوفر مرگ را 
 
بدست ا  

 وجدان را با ُکنجاره مدغم کن

 بیغم باش

مرور نخواهیم رادیگر  غرور هم یم  هستمزمن  رمدچار الزای   فاصله موجود  است   ک تابخانهخانه و صد د صهنوز   

کرد                                                                                                                                                                             
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می کنند شاف  را ها شهپرهاما   می کنند انمیدانم که چه مشهوره ها راکه با کاف شروع می شوند   کلمات مشهوری   

تشی های برگ ساقۀ گذاخته و    کریم حریمدر  
 
ختم می شوند      رسنبه   خوش است  انش که پایانکلماتی      ا  

  رسم کن عمودی  رسن را
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 مترس

 مترسکم

  ازخود میترسم

راه برود ی مؤقر اگر موشی بر پشت واژه ها  

خواهد خورد؟  اول کدام واژه را  

و     جواب بده   
ُ
و ل
 
ل  

 چرا ساک تی؟

بیادت نیست؟ بیادماندنی   گپ  

بیرون بتراود        است چنگک ی که منظور تا اعتراف      شودشکنجه می شعر   

از سطح به عمقکوسه ماهی ست     شعر  

 انهل های گم شده ترکیب می کند ۴ 

بی  
 
در تابوت ا  

 با ویلون و شهنای  ی

ب    بر جسِد 
 
ی  ی    مومیای  ی    قدیمیگام به گام تا تِه ا

 
   می ا

   

 در میدان شهکار    در جنگ تن به تن

ژرف  معنای  

ر و لغت زیبا بیا  

گلو بریزاز  بیست هزار بیت   

 مقدمات موهومه و التائم منتجه را یاد کن

 گفیت که شعر سؤ تفامه اترخیی و نوعی نژاد پرس یت در عرصۀ نوش تار است ۵

می نویسم هست به   محرمانه های را برای تثبیت خوشی  ستا  

  :   кириллицаی سیریلیک الفبابا  نویسدب در ک تابچۀ خاطراتش هایات خدمۀ هوتِل تا 

ریزی  گندم می نامحرم ودکایبر روی پستان های خرمای  ی با دست های  از حج عمره که بر می گردی  

  زنی قطارک می    لیبل طالو هفت   هفت رقاصۀ چند ملیتی را با خرچنگهفت کیلو  برج خلیفه هفتم در طبقۀ 
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می خوری  عرق   

 ورق می خورم

نه زیسته اند   حتا در انتظار مرگکشف شجره نامۀ مردگانی ست  که کار روزانه ام   

بگین کودک پنجسالۀ نهر   تجربۀ      نیست  یبه طب عدلی ضرورت    رسد به غلیان میتدریجی    ُخم  در    مرگ
 
  ی ها

شناسی است   مرگ                                                                                                                                                       

حروفدیِگ   

ش
 
      عقلکرمک های درون برای  خرافی ا

رد  از کانالی به کانالی می پ  remote control کلمات مانند 

خر نمی رسد کانالی درکلمه و  هیچ 
 
خود به ا  

   پوشیده و شناور ی ا هقطع

  

9 

ناف رب غلتیده سر  

شفته  در برابر 
 
   عابرینا

ژورنال ستریتچشم در سراج االخبار یک چشم در وال ایک   

مقعرترلی باقی مانده باشد   در خود  تا  اگر گرگ یا گوری یمببندبطور مشترک را برای اولین بار  خوش بینچشمان   

     ببینیم                                                                                                                                                                       

                 سرنوشت یک نسل با قاشق چای خوری تقسیم می گردد

          پروکرات تسلیم می گرددتخت  به دمادم هر که از قاشق افتید

تلویزیون  جهنمدر ورق ورق جنگ و صلح را ک تاب برایش بگو که دیشب   دیدیاگر یک چشم را پیر و سیاستمدار   

  ریختم                                                                                                                                                                      

تفنگ در دهن لبخند کوچکی    پس از این پیش و    صلح   

 ماهی   جنگ مقدسی در گلوی  نهنگ

    محکم  خطوِط  از

محاکات کن  حک حک   پیش از هر محکمه ایا ر  محکومی ها تصویر  
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 چون دانمی که تصویر گری مهسایۀ دیوار به دیوار رشک است آ ن طویس مدحیه خوان گربان بود ۶ 

 

  می گردد  یننزدیک تردورترین شان به من  می ایستم   از قی وقتی    باالی سرم چرخ می خورند    پنج عدد ساعت

داشکمی   اشکانیزمان   در زیر پلکهایم با دف دِف   

دچپو مینوک انگشتانم   درحرکت و توقف    

چارمیخم در چهار مقاله   

ویزانملوامع الروایات از  
 
ا  

 من

 ُجغد

میبودا محکم گرفته ا رنِج اسپینوزا از  خانۀ در ،و چنگنواز  

لیگ هیکمدی البین   تفاوتی نیست  ندارد  بیست و یک  و   یک   برای من سده
 
  مالنصرالدینت افکاهیری و یدانته ا

   ی درخت    سبز عور ش

  یبیض   بنفش شهود

خالی کنه از فاتح      فتح  به اندازۀ پنجاه و هفتمرا   
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سرباال تِف   

می کنداصابت  نخ  ر زنخ های پُ  بر   کیشوت دوناز ریِش تار تار   

بنشینروی شکمت   

 برهنه 

پرواز نمایند    غرناطهها  از غار های  مورچهرا  بازکن  تا  مسواک زده  ِن اده  

لبخند بزنند   بر مناره های کاشی   کاتولیکبا قطعاتی از تائتر  مردهسرهای   

،تیغ  

بربط جانشیِن   

راه دار لباس  
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داردستبند و همنشیِن   

به عاریت گرفته ای     زند چوب میشوهر را  غرور   دریا خندۀ ی که  در از مادر شاید تو ترسیدن را   

 ترس

س
 
 مظهر یا

غوشت دروغهایبه بدون بال  پرنده ی
 
می خندد ا  

نند که توته های زلیل  ی ناسوت تابوت ها
 
بدهند را درخود جایسونات  تر از ا  

می گریزند قدیمی   گور های بسوی   های طبیعی  نقاشیُمرده از کنار  پاهایزنده ها با   

 در زیر نویس کوچ های للمی  نوشته اند

جاست ینهم  

 کوچه ی رسنوشت   گلچهره۷

      

11  

 اشرافه

زربفت تنهای  ِی در بوسه   

شچشماناساطیر می نشیند با حرکت نامرئی به پشت خورشید   

ب منعکس م تابلوی  ی اش لبخند قتیومی افتد  بحیره  درتاب هم
 
دگردی در ا  

بی تصدایراز تابناک    ای 
 
عشق است   پارتیزان  هر فضعنقطۀ که بریزان ست که در گلدان قلب می ریزد  ا  

نگاه که به  دلهره تولید می کند     زمان
 
میمحتاج خندها  

  قلعه

 به گنجشک و باد 

زنده یاد می اندیشد عاشِق به        نامه  
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با چهل دزد چهلستون نیستم که  

دختر پیچ       دخترانچهل  درزینه بگذرم و از چهل  
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  ندوجدمی   از وجب وجِب وجود  های میخی  بچه

  میکارند کافره  مست ترین  دهندر را  جنابت  دعای

 می خواهد باشد   نهایِت  هر ارگان و هر ارگاسم    پنج ضلعی ۸ 

در میان نیزار پنج ماه   

سافو پنج انگشِت   

 در افِق سنگسار

هقار ُم   

دامن میخپنج با   

   ... تختخواب پنج نفری  دنبال به

 

تفرقهپاعریق  های م    

ی یوانن ابس تان است..سزییف راز خدااین را افشا کرده و خدااین وی را به جزای جعییب حمکوم کرده اند.سزییف جمبور است هر روز یک س نگ اسطوره  ی درسزییف انم.  ۱

گ را دوابره ابال کند.آ لرب نانتقال می دهد و پیش از آ نکه س نگ به اتالق کوه برسد دوابره بسوی زمنی می غلتد و سزییف  حمکوم است ات این س  الی کوه ابالکن را از پائنی به 

  است.پوچ و بیهوده تالش های انسان حمکوم به افسانۀ سزییف ،،در این معل سزییف را  تالش پوچ می خواند.  زیر انم افسانۀ سزییف، اکمو در مقاهل ای

شارل بودلر، دفرت شعر گل های رجن.  ۲  

۲۶۴ص   جدل اول . اتج التوارخی ۳  

از شعر ققنوس نامی  یمرصع .۴   

مقالۀ نقد نوش تار ،نارص جنفی ن  . ۵  

. واصف ابخرتی ،بیان انمۀ واراثن زمنی ۶  

،چهارپاره   . نورهللا وثوق ۷  

  :چزی های پنج اتیی ما زاید اند . ۸

 .؟..بنادوره ؟ ... پنج وقت ؟... پنج  پنج ...؟ گنجوی گنج پنج

 پنج شنبه ؟...پنج اقلمی؟... پنج حس؟... پنج آ ب ؟...  .پنج انگشت؟.. 

       ..؟.دون کیشوت پنج شری؟... پنج عرص لوراک؟... پنج آ س یاب

 

 

 

 


