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ﺧوﺷیھای پسرانهی يک ھمجنسگرای حامله
عشقبازی میکنم ،با تصور ِ اندام ِ الغر ﺷدهی ھوسآلود ِ ﺧاطرهانگيز ِ آرمان ،با بوی دود ِ برگھای زرد ِ توی
جوب ِ بAیآب ِ کوچAهی بAاريکی کAه انگAار پAاييز تAوش گيAر کAرده ،بAا نوﺷAتهھAای قلقلAککننAدهی مثAل بAاد ِ صAبح ِ
) queerکه بعضی وقتھا ھAم سAماجت ِ قلقلAکھAا پوسAتات را ﺧAراش مAیدھAد( ،بAا مAوج ِ سAرزندگی کAه انگAار
ي AکھAAويی وول زده تAAوی ھمAAهی آدمھAAا ،بAAا گAAپھAAای ﺷ Aيرين ِ دلچسAAب ِ اينترنتAAی ِ بAAا رفقAAای بAAزرگ ِ نديAAدهی
دوستداﺷتنی ،با بوی ﺷديد ِ عجيب ِ معلوم نيست از کجای عصرھای پAاييزی ،بAا رنAگ ِ فيAروزهای ِ کAادو تولِ Aد
يک دوست ِ ھنرمند – که با ديدن ھديه ذوقمرگ میﺷود ،با صدای تلفنی ِ ﺷبانهی ﺧشدار ِ ﺧستهی ﺧشايار –
که میﺧزد الی ﺧطوط ِ ذھنام ،با ﺧيال ِ دل-وا-پسی ِ مالقات ِ اول ِ توی ايستگاه ِ راه آھن با يAک دوسAت ِ از راه
دورآينده ،بAا عطAر ِ سAيب ِ پژمAردهی يAک مAاه و يAک ھفتAه مانAدهی يادگAاری از آرمAان ،بAا عشAوهھAای کمرنAگ ِ
پسرھای روسپی ِ ﺧيابانھای ﺷھر ،با نگاه ِ متعجب ِ گربهھای توی پسکوچه – وقتی از کنارﺷAان رد مAیﺷAوم،
با ﺷوق ِ رنگوارنگ ِ بچهھای مدرسهای ِ تازه تعطيل ﺷده ،با صدای اذان ِ بيرون از تاکسی ِ در حال ِ عبAور از
کنار ِ يک مسجد ،با بوسيدن ِ لبھای داغ ِ ھمان ھنرمند ِ ذوقمرگ ﺷدهی قبلی ،با گردابھای کوچک ِ ناگھانی ِ
بیحساب ِ افسردگی ،با حرفھAای گيAرای مثAل ِ چAای ِ داغ ِ تAوی عصAر ِ سAرد ِ سAھراب ،بAا ھيجAان ِ جنAونآميAز ِ
رانندگی با سرعت ...150
عشقبازی میکنم،
با ھمهی اينھا
حامله میﺷوم،
با ھر معاﺷقهای حامله میﺷوم،
بچهھام را – با ﺧوﺷی – سقط میکنم
يکی يکی
دوباره عشقبازی میکنم،
حامله میﺷوم،
میکُـشم،
عشقبازی میکنم.
.
.
.
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نھفت
پيش آمده بود که ﺧيال کنم پيداش کردم؛ آﺧر ﺧيلی وقت بود که پیاش بودم .ﺧيلی وقت بود که ھر وقت فرصتی
دست میداد ،يواﺷکی و قايمکی ،ال به الی ھمهی قفسهھا و کتابھا و کمدھا را میگشتم .جاھAايی کAه آدم ﺧيAال
میکند حتما يک چيز جالب ،يک چيز مھم ...چه میدانم ،يک چيز فراموشﺷده آنجاھا ھست .حتAا زيAر تخAت و
البهالی لباسھا را ھم میگشتم .يا مثال وقتھايی که با بچهھAا مAیرفتAيم کAوه ،حAس مAیکAردم االن اسAت کAه يAک
جايی روی زمين ،البهالی سنگھا ببينماش .وقتھايی ھم بوده که کسی – معموال يک پسر ،احتماال ﺧوﺷAگل –
داﺷته با من حرف میزده و من ھم در حالی که تو نخ ريزهکاریھای حيرتآور لب و چشم و دھان بودم ،منتظر
بودم تا پيداش بشود ،از يک جايی وسط ما دو تا ،مثل يک پروانهی قرمز بینظير ،پيداش بشAود و بعAد ھAم الی
دو تا مشتام بگيرم و بدوم و فرياد بزنم :ايناھاش! گرفتماش! ھميشه که تنھا میرفتم ﺧيابان ،زير چشمی و بAا
احتياط ،ﺷيشهی بیربطترين مغازهھا را ورانداز میکردم و حAدس مAیزدم بايAد ھمAين حاالھAا وسAط ايAن ويتAرين
ببينماش .يک زمانھايی ھم سرﺧورده میﺷAدم بAه ھAر حAال .ﺧيAال مAیکAردم ﺧيلAی وقAتھAا پAيش ،يAک جAايی جAا
گذاﺷتهاماش .مثال توی مدرسهی دوران راھنمايی ،توی يک از آن کالسھای ﺧAالی ،ﺷAايد زيAر يAک نيمکAت .يAا
مثال – تصورش را بکنيد – الی اسباببازیھای زمان بچگی .آلبومھا و کلکسيون کبريت و جعبهی يادگAاریھAا
را ھم گشتهام ،و صفحه به صفحهی فرھنگ لغت ،و حتا – ﺧجالتآور است – تمAام فايAلھAای کAامپيوترم را .امAا
نبود....
ﺷما اگر ديديدش ،حتما به من ﺧبر بدھيد .ايميل من را که داريد :ھمزاد – ات – ياھو – دات – کام .اگر الزم ﺷد
ﺷمارهام را ھم میدھم .مژدگانی؟ باﺷد ،ﺧيالی نيست .ولی اگر پيداش کرديد،
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سياهمشق
ھمهی ھستی من آيهی تاريکی ...تاريک ...تاريکی) ...بعدش چی بود؟(
وارد جلسه میﺷوم .ھزار رديف صندلیھای ﺷمارهدار که ھر رديف تAا ابAديت کAش آمAده .چAه مضAحک! مAداد و
ﺧودکار و پاک کن و کارت و ساعت و عينک را میچينم روی ميز .منگام.
ھمهی ھستی من آيهی تاريکی است که ...که تو ...تو...
داوطلبان ،ﺷروع کنيد! صدای در ھم و برھم ھزار تا دفترچه که با ھزارتAا دسAت بAاال مAیآينAد و ھAزار بAار ورق
میﺧورند .و صدای اکوی يک کورنومتر ،توی سالن :تيکتيک تيکتيک تيکتيک تيکتيک .چقدر مسخره.
ھمهی ھستی من آيهی تاريکی است...
سرم میﺧارد .سوال سيزدھم :اگر يک الکترون نسبيتی با اندازه حرکت زاويهای ثابت ،و طول موج معلAوم ،در
يک ميدان مغناطيسی قطبيدهی وابسته به زمان...
ھمهی سرھا پايين است .صدای راه رفتن مراقب .احساس سAنگينی مAیکAنم .بAه ھAر کلمAه کAه نگAاه مAیکAنم ذوب
سر میﺧورد و میچکد کف سالن .فکر کنم ثانيهھا ھم بايد يک چيزھايی باﺷند مثل اين
میﺷود و از لبهی کاغذ ُ
صندلیھای مرگبار که ھيچ وقت تمام نمیﺷود .که تو را در ﺧود تکرار میکند...
 ...ھستی من...آيه ...که تو را در ﺧود ...تکرار ...تکرار...
دنيا دور سرم تاب ور داﺷته .سوال  :75ﺷرائط انتاج ﺷکل دوم قياس :الف( موجبه بودن صغری و کليAت يکAی
از دو مقدمه .ب( موجبه بودن صغری و کليت کبری .ج( اﺧتالف دو مقدمه در کيف و کلی بودن کبAری .د( ھAيچ
کدام .احمقانهھای منطقی.
ھمهی ھستی من ...آيهی تاريکی است که تو را ...در ﺧود تکرار ...تکرار کنان؟ )؟(
گي Aر کAAردهام روی سAAوال  .137سAAرم را بAAاال مAAیکنم .ھمAAهی صAAندلیھAAا ﺧAAالی اسAAت .سAAنگين ﺷAAدهام .تي Aکتي Aک
سAر مAیﺧورنAد و
تيکتيک تيکتيک تيکتيک .نگاه میکنم به سAاعت روی ديAوار ،عقربAهھAا ذوب مAیﺷAوند و ُ
چکه میکنند کف سالن.
ھمهی ھستی من عبارت از يک آيهی تاريک میباﺷد ،که جناب عالی را در ﺧودش تکرار کرده است.
رابطان اجرای بند  .7حالام ﺧوب نيست .ضعف کردهام .سوال  :666ھمAهی ھسAتی مAن آيAهی تAاريکی مAیباﺷAد
که :...الف( تو را در ﺧود تکرار میکند .ب( من را در ﺧود تکAرار مAیکنAد .ج( تAو را در مAن تکAرار مAیکنAد .د(
الف و ج را در ب تکرار میکند.
حالت تھوع دارم - .مراقب!  -چی ﺷده؟  -نمیدانم ،حس میکنم ھمهی ھستی من آيهی تاريکی ...دستام را می
گذارم روی ﺷکمام و باال می آورم و يک مشت کلمهھای ريز و درﺷت میريزد روی صندلی و زمين .سرم گAيج
میرود .سعی میکنم از البهالیﺷان چند تايی را بياورم بيرون :ھستی – ھمه – من – ھمه – تAاريکی – ھسAتی
– آيه – من – تاريکی ...تو را پيدا نمیکنم اين وسط .نيستی تو .کجايی المذھب؟!
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گرمام ﺷده .دقيقهھا تند و تند چکه میکنند توی کلهام و سرم باد میکند .نفسام در نمیآد .تيAکتيAک تيAکتيAک
ت يکتيک .ا ی
لعنت به ارسطو و تو و نيوتن و من و فروغ! آی ...سوال  :18254ھمهی ھستی مAن چيسAت؟ الAف( يAک آيAهی
تاريک .ب( يک

آيهی روﺷن .ج( ھزار آيهی کم نور .د( آيه نيست.
وقت تمام ﺷد! لطفا دفترچهی سواالت را با دست چپ و برگهی پاسخنامه را با دست راست باال بگيريد .رابطان
اجرای بند  .1000کاغذھا را باال میگيرم و بهﺷان نگاه میکنم .نوﺷتهھا ذوب میﺷود و چکه میکند و مAیرود
تو آستينام :تيکتيک تيکتيک تيکتيک تيکتيک.
ھمهی ھستی من آيهی تاريکی است که تو را در ﺧود تکرار کنان...
.
.
.
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دريا و ساحلايم

 ...و کشتی کنار ساحلھا پھلو گرفت.
.
.
.

9

پسر بودن مثل ما
پسرک جادوگر! بعضی وقتھا ﺧيال مAیکنم کAه يAک مجسAمهام از ﺷAن وﺧAاک ،در ارتفAاعی کAه بAاد میآيAد و بAاد
میآيد .در معرض متالﺷی ﺷدن ،نابودی ،از ھم پاﺷيدگی.
پسرک جادوگر! راست میگفتی :زمان لجباز است .مثل يک بچهی سمج که از گوﺷهی پيراھن آدم آويAزان ﺷAده
و ھزار بار میپرسد :زندگی يعنی چی؟ زندگی يعنی چی؟ و من چقدر دلام می ﺧواھد بگيرم اين بچه را و بکوبم
به ديوار.
پسرک جادوگر! من و توييم اينجا که داريم باال میرويم ،باال میرويم ،باال میرويم .توی تاريک -روﺷنی ِ ايAن
پلکان عجيبی که ديوانهوار بين من و تو پيچ میﺧAورد و پAيچ مAیﺧAورد و اوج مAیگيAرد؛ داريAم بAاال مAیرويم از
ﺧستگی و تنھايی ﺧودمان.
پسرک جادوگر! يک سال گذﺷته و اين روزھا پُ َرم از "من چی می ﺧواھم؟" و از "بايد فکر کنم" .ايAن روزھAا
از تو پرم .از آتش بیﺷعلهای که بين ماست و ﺧواستنیست .و توی اين روزھايی که سرد مAیﺷAود و سAنگين،
ما کاغذ باﺷيم يا چوب ،گرم میﺷويم از اين بیﺷعـلگی ِ دلچسب.
پسرک جادوگر! اين ﺷب ھا که میﺧوابم ،آدمھا ،اسمھا ،ﺧاطرهھا روی فضای باالی سAرم چAرخ مAیزننAد و مAن
نگاه میکنم .من نگاه میکنم به اين روزھا که گذﺷت ،به صAداھا و نفAسھAا و بوھAا ،کAه بAا زمزمAهھAای ﺧفيAف،
میچرﺧند ،میچرﺧند ،میچرﺧند .نگاه میکنم و پAر میﺷAوم از تAرس و تصAور يAک مAاه ديگAر ،و روزھAايی کAه
وحشيانه انتظار میکشند.
پسرک جادوگر! پاييز میﺷود.
.
.
.
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بادنما
ھميشه ھمين جوری بوده .وقتی ھستی ھمه چی حل است ،مرتب است ھمه چی؛ مثل آھنربايی کAه ھمAهی قطAب
نماھای بينمان را ھمخط بکند ،يا مثل جريAان بAاد ،کAه باﺷAد و ھمAهی بادنماھAای ﺧروسAکدار ،بAه سAمت ﺷAرق
اﺷاره کنند .نبودنات امAا ،يAک بAه ھAم ريختگAیسAت ،پAر از حرفھAايی کAه کAاش زده بAودم و کارھAايی کAه کAاش
میکردم.
میفھمیام؟
در ضمن با ﺧدا ھم صحبت کردم چند روز پيشھا ،قرار ﺷد يک سياستی به ﺧرج بدھد يک تکه از آينده مال مAا
باﺷد .اما بايد صبر کرد؛ متقاضی زياد ﺷده و سر ﺧدا ھم ﺷلوغ.
.
.
.
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زبان زنده
ھر لحظه به ﺷکلی بت عيار برآمد،
دل برد و نھان ﺷد.
مAAن چنAAدتام؟ ھزارتAAا ﺷAAايد .مثAAل انعکAAاس از ھزارتAAا آينAAهی جوراجAAور .آدمھAAا ﺧودﺷAAان را در آينAAهی ديگAAری
میﺷناسند و من انگار ،ھمين تصويرھای ﺷکستهم ،ھزارتا تصوير رنگارنگ ،انعکاس از تو و آينهھای ديگر،
از آدمھايی که دوست میدارم.
در آينAAهی تAAو ،مAAن ھمAAان بتپرسAAت پابنAAدم ،کAAه ھAAزار سAAال اسAAت تAAو را در معبAAد باسAAتانی ﺧAAودم ،سرﺧوﺷAAانه
میپرستم .در آينهای که تويی ،میتوانم من ﺧودم را به پسرانهترين زبان زندهی دنيا ترجمه کنم .در آينهی تو،
من پررنگترم.
در آينهی من اما تو ،ھزار بار دزديده چون جان میروی ،اندر ميان جان من.
.
.
.
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و ﺧواستنی بودی.
روﺷن نبود ھوا ھنوز .سينی چای را زمين که گذاﺷتم ،نشستم پای تخت ،نگاه کردم به لبھات ،تAوی ﺧAواب بAاز
مانده بود از ھم و دلبرانه وسوسهم میکرد به بوسيدن .نگاهام دزدکAی رفAت بAه نيمتنAهی لخAتات ،بيAرون مانAده
بود از پتو و سفيدی سينهت ،يواش و مواج باال -پايين میرفت .دستات ،آويزان از لبهی تخت بود ،با رگھای
سبزآبی ،و سرما بيرون پنجره بود .تکانی ﺧوردی و پتو پايينتر رفت ،چيزی توی دلام فرو ريخت ،و ﺷھوتام
موج ورداﺷت .بوی گرمای چAای مAیآمAد و تکAرار تAنفس تAو .آمAدم نشسAتم آرام کنAارت ،دسAت ھAام را دو طAرف
بAAالش گذاﺷAAتم ،سAAرم را بAAردم پAAايينتر .بAAوی نفسھAAات را م AیﺧواسAAتم .ب AیصAAدا زمزمAAه کAAردم :صAAبح ﺷAAده ھAAا!
چشمھات باز ﺷد آرام توی نگاهام .ﺧمار و گيج و منگ .و ﺧواستنی بAودی .پيشAانیت را بوسAيدم ،آمAدم نشسAتم
پايين ،و نگاه کردمات .غلت زدی به يک پھلو ،لبخند زدی به صورتام .گفتی :سالم...
.
.
.
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قبيلهی پسرھای در -به -در
قبيلهی ما فرق داﺷت؛ يک جور عجيبی بود .ناف قبيلهی ما را با در -به -دری بريده بودند.
ما پسر بوديم .گذﺷتهھا را يادم نيست ،يادم نيست چند نفر بAوديم ،بAار اول ِکAـی بAود ،کجAا ،کAه ھمAهمان دور ھAم
جمع ﺷديم .ﺧيلی ھم فرق نمیکند حاال .آن اوايل ھرچه بوده بايد ﺧوب بوده باﺷد و قشنگ؛ آن روزھا احتماال با
بدنھای لخت و برنزهمان – که بعضی جاھاش را با چند تا برگ قايم میکرديم )میکرديم؟( – صبح زود میزديم
بيرون از غار ،بیﺧياالنه ،پی ِ ﺷکار گراز ،الی آفتاب گنAدمزارھای داغ يAا کAه سAايهھای سAرد درهھAا ،و ﺷAبھا
مینشستيم احتماال دور آتش کنار ھم و صدای ترانهھای اساطيریمان با لرزش سايهھا و بوی گياھان کAوھی و
نجوای موجودات عجيب و ناپيدايی که اوراد غريبی زمزمه میکردند قاطی میﺷد...
تاريخ قبيلهی ما ھميشه در لحظهھای پرﺷکوھی ﺷکل گرفته که در آنھا ھمديگر را کشف میکرديم .مثال پيش
آمده که در کشاکش يک ھمآغوﺷی ِ تبدار يکھو تو را ﺷناﺧته باﺷم که يکی از افراد قبيله باﺷی .يا جايی ديگر،
توی دانشگاه ،توی مھمانی ،توی قطار ...چه میدانم توی ﺧيابان ،پسری را ديده باﺷی و رگ آﺷنايی تAوی لAب
و چشمھا .حتا ﺷده که وبالگی بخوانم و کم کم متوجه اليهی محوی بشوم پشت متن ،که نشAانهای از قبيلAهی مAا
باﺷد...
فراموﺷی ،نفرين ابدی قبيلهی ماست .و مAا محکAومايم بAه ناﺷAناﺧتگی .ايAن روزھAا مAا ھمAديگر را پيAدا مAیکنAيم
گAAاھی ،تAAوی پسAAکوچه و پي Aاده رو ،تAAوی مھمAAانی و رﺧتخAAواب و پAAارک و کAAالس و اينترنAAت و اداره و کافAAه ،و
حرفھای ممنوعه میزنيم ،نگاهھای ممنوعه میکنيم ،لذتھای ممنوعه میبريم.
ما اينجایايم ،پرتاب ﺷده به گوﺷهھای ﺷھر ،بی اسم ،بی رسم ،بی رد و پی .زندگی ما در ﺧيابAانگردیھAا ،دو
نفریھا و چندنفریھا ﺷبانهی اينترنتی ،مکالمAهھای بAی زمAان ،دور ِ ھمھAای کشAدار ،و عشAقبازیھAای بAیھAوا
معنی ﺷده است.
ما ھمه پسريم.
 ...قبيلهی ما فرق دارد .ناف قبيلهی ما را با در -به -دری بريدهاند.

.
.
.
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رويکردی فروکاستگرانه به وضع ِ اسفناک ِ بشر در فرآيند ِ انتزاع ِی واگسيختگی ِ تصاعدی ِ مفاھيم در بسAتر ِ
ناھمساز ِ ھيچانگاری.

) (1زندگی يک پلکان است ،تاريک و نمور ،تخمی ھم.
) (2من ،تو ،قلبات و ھمهی ماجراجويیھایمان ،موجودات ﺧوابآلودی ھستيم که يک جا ،توی يکAی از ابعAاد
مخفی ِ جھان قورت داده ﺷدهايم.
) (3زندگی يک راه -پلهی کشدار و کھنه است ،پر از ته سيگار ،دستمال ِ مچاله ،کارھای نکرده ،پوست ِ تخمه،
کاندوم ِ استفاده ﺷده ،آفالينھای لگد ﺷده ،کاغذ پاره ،عشقھای ﺧاکﺧورده و چيزھايی ديگر.
) (4پشت ھر دری ،يک موجود عجيب -غريب ﺧوابيده ،يک دنيا که ھمهی ماجراھای ريز و درﺷتی را که قرار
است اتفاق بيفتند قورت داده.
) (5زندگی يک پلکان کثيف و کوفتی است ،پيچﺧورنده به پايين و در انتھای تاريکش دری ھست.
) (6زندگی ﺷستن يک بشقاب است.
.
.
.
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عبور و مرور

ھمهی درھا و آيفونھا و باغچهھا به صف ايستاده بودند و گذﺷتن ِ من را نگاه میکردند .درﺧتھای بلند از دو
Aرف ﺧيابAAان دسAAتھایﺷAAان را گذاﺷAAته بودنAAد روی ﺷAAانهھای ھAAم و از بAAاال گذﺷAAتن ِ مAAن را نگAAاه م AیکردنAAد.
طِ A
آپارتمانھای ﺧوابزده که صAدای جAاروبرقی و گريAهی بچAه و بAوی لباسھAای تAازه ﺷسAته و قورمهسAبزی مثAل ِ
آبشار ِ روزمرگی از آنھا میريخت پايين توی پياده رو ،کنار ِ ھم نشسته بودند و گذﺷتن ِ من را نگاه میکردنAد.
ت ﺧانAAه م AیرفتنAAد و
ت ھAAم را گرفتAAه بودنAAد و بAAه سAAم ِ
پسAAرھای تAAر -و -تAAازهی دبيرسAAتانی ِ سAAورمهای پAAوش دسِ A
زيرچشمی گذﺷتن ِ من را نگاه میکردند.
ت کAAذايی ِ قطAAار را گرفتAAه بAAودم .تAAوی دسAAتم بAAود و لبخنAAد م Aیزد و ﺧوﺷAAحال بAAود کAAه دارد م AیرسAAاندم بAAه
بلي ِ A
مجمعالجزاير ِ رفقا.
ت ﺧيابانگردی ِ ما حباب مAیﺷAدند تAوی ھAوا و مAیگذﺷAتند و گذﺷAتن ِ مAن را
و من میرفتم و تو نبودی و ﺧاطرا ِ
نگاه میکردند.
.
.
.
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زندگی ِ ﺧوابھا

بيدار ﺷدم ،پنجره وا بAود و بAاد وحشAيانه درگيAر ﺷAده بAود بAا پردهھAا و کتابھAا بAا عصAبانيت ورق مAیﺧوردنAد.
ت صAAAميمی و در آﺧAAAرين لحظAAAه – غافلگيرانAAAه – ناگھAAAان –
ﺧوابھAAAا بAAAرده بودنAAAدم بAAAه کھکشAAAان ِ يAAAک ﺷAAAھو ِ
ناجوانمردانه – از ارتفAاع ِ سAاده لAوحی ِ ﺧودﺷAان پAرتام کAرده بودنAد و حAاال تAوی سAرم مAیچرﺧيدنAد و بAا يAک
ب فراموشﺷدگی.
مراسم ِ آيينی ،بیصدا فرو میرفتند در گردا ِ
پنجره را بستم .دراز کشيدم.
ت بیاھميتAی
ولﺷدگی ِ بعد از ﺧواب ،مغز ِ معصومام را مثل يک بادکنک گرفته بود دستاش و میدويد و جزئيا ِ
از گذﺷتهھا را نشانام میداد :از کارتون ِ سايمون در سAرزمين ِ نقاﺷAیھAای گچAی گرفتAه تAا بطAری ِ پالسAتيکی ِ
کوکاکوال که وقتی داﺷتيم ﺧداحافظی میکرديم و نگاهام از تالقی ِ چشAمھAات فAرار مAیکAرد ديAدم و گيAر کAرده بAود
ب ﺧيابان ِ ولیعصر و میچرﺧيد برای ﺧودش و میچرﺧيد.
توی جو ِ
يک ﺧنکی ِ ملAوس از الی پتAو در آمAد و چAراغ ِ ھمAهی ﺧيابانھAای مغAزم را يکAی يکAی ﺧAاموش کAرد و رفAت و
ﺧوابام برد مرا به مھمانی ِ اتفاقاتی که نمیافتند.
.
.
.
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Not Like This

يک
حالام ﺧوب نيست.
دو
حدس میزدم اتفاق بيفتد ،ولی...
سه
ت مضحکی بود .داﺷتم چيزی تايپ میکردم .برادرم توی اتاق بود و ال -به -الی حرفی که میزديAم گفAت:
وضعي ِ
وبالگات را ديدهام .ھمچنان در حال تايپ و بیاعتنا به چيزی که گفته بود پرسيدم :کدام وبAالگ؟ گفAت :ھمAزاد.
يخ کردم .دستم روی صفحه کليد گير کرد .ھمان طور ﺧيره مانده بودم به مانيتور .ھزار سAال ھمAان طAور ﺧيAره
نک آن را از کجا گير آوردی؟ گفت :گير آوردهام ديگر.
ماندم به مانيتور .آرام پرسيدم :تو لي ِ
چھار
گير آورده است ديگر.
پنج
حالام ﺧوب نيست.
ﺷش
اينجا را میﺧوانی.
ھفت
ﺧوب نيست.
.
.
.
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سفر ِ عشقبازی
ِ
قسم به ھمخوابگی● نگاه کردم● و در پس ِ پلکام ﺧدا به ﺧاک افتاد● کلمه مقدس نيست انسAان مقAدس نيسAت
زمان مقدس نيست● دل مقدس نيسAت اﺷAک مقAدس نيسAت آه مقAدس نيسAت● عشAق مقAدس نيسAت بAدن مقAدس
اک
نيست وطن مقدس نيست● مقدس چشAمھای توسAت● رازی کAه بAرمال سAت● چشAمان ِ تAو ابAریتAرين صAبحن ِ
سرد● چشمان ِ تو ھولناکترين پرتگا ِه عAالم اسAت● مقAدس مAنام● کAه نگAاه مAیکAنم● مقAدس تAويی● کAه نگAاه
میﺷوی● مقدس عشقبازی ِ ماست●
ت يکم تا پانزدھم(
)سورهی چشمھای تو – آيا ِ
.
.
.
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ماھی میﺷوم.
ماھی میﺷوم ،ﺷناکنان توی پسکوچهھا.
لعنتی! ببين چهکار کردی!
ت ھم قدم مAیزنAيم
کاری کردی ھمهی پسکوچهھا پر بشود از تصاوير ِ سياسفيد و برفکی ِ تو و من که دستادس ِ
توی پسکوچهھا .ماھی میﺷوم و ﺷناکنان توی پسکوچAهھا ،مAیروم الی تصAاوير ِ برفکAی و مAیروم ،مAیروم
ھمهی بقايای انعکاس ِ صدای تو را که توی پسکوچهھا جامانده قورت میدھم.
لعنتی! ببين چه کار کردی!
ب کنAارهی آن پسکوچAهھا ،مAیرفAتم ﺷAناکنان تAا آنجاھAا کAه تAويی،
کاش ماھی میﺷدم ،مAاھی مAیﺷAدم تAوی جAو ِ
میرفتم تا دورھا.
ببين چهکار کردی!
کاری کردی ماھی بشوم ،ﺷناکنان تAوی پسکوچAهھا .يAک گAاری بگيAرم دسAتم ،دوره بيفAتم و جAار بAزنم :ﺷAنيدم
ﺧال ِ لبھات میفروﺷی ،ﺧريدارش منام چند میفروﺷی؟
لعنتی! ببين چهکار کردی!
ماھی میﺷوم ،ﺷناکنان توی پسکوچهھا ،ماھیترين آدم ِ روی زمين.
.
.
.
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میپوﺷمات
چيزی که من میﺧواھم يک جور ﺧنکی ِ زيرپوستیست ،يک برھنگی ِ ﺧوردنی ،ﺷبي ِه ھوای يک جنگل ِ گمﺷده
که سه روز توی آن باران آمده باﺷد ،جنگلی که تاﺷو باﺷد و ﺷبھا بشودش جمAع کAرد و گذاﺷAت زيAر ِ بAالش،
صبحھا برداﺷت و مثل ِ يک مسواک استعمال کرد.
چيزی که من میﺧواھم کتابیست در ھAزار جلAد دربAارهی راه -و -رسAم ِ گAرفتن ِ دسAتھای آدمAی کAه دوسAتاش
داری ،در حال ِ با ھم رفتن توی کوچهھای ﺧلوت در عصرھای پاييز وقتی ھوا ابر است ولی باران نمیآيد.
چيزی که من میﺧواھم يک دين ِ تازه است ،بدون ِ ﺧدا و مقدسات ،پر از ﺧيAر ِ بAیحسAاب و معجAزه؛ يAک ديAن ِ
تازه که بپوﺷماش و تسخيرم کند.
ترک اعتياد است ،تا بجوم و ﺧالص بشوم از ترسھای ما ِه آبان.
چيزی که من میﺧواھم يک بسته آدامس ِ
ِ
چيزی که من میﺧواھم ﺧال ِ لبھات است .بفروشﺷان .به من.
.
.
.
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دريانورد
مرد ِ من
کوچک من،
مرد ِ
ِ
آتشھای تو
آتشھای پسرانهی تو
 -که مثل ِ دردکش آمده در تمام ِ تاروپود ِ تنام --
چه وحشيانه معصوماند
□□□
ببين که تو
روی سردی ِ اين ﺷنھا
چه اقيانوسانه موج میزنی
ببين که من
لبهی اين اقيانوس ِ ابری
چه پرچمانه میرقصم
□□□
ببين
چه جادوگرانه در منای
□□□
مرد ِ من
کوچک من،
مرد ِ
ِ
تو نوحای
دلتنگی ِ ما
توفان است و سيل
و من
چه ِکشتيانه میروم
□□□
مرد ِ من
مرد ِ کوچک ِ من...
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عشق ِ من :آنفوالنزا
صبح که بيدار ﺷدم آنفوالنزا با من بود .و من عاﺷق ِ آنفوالنزا ﺷدم .آنفوالنزا به يک دلتنگی ِ کھنه میمانست،
آنفوالنزا مثل ِ يک بغض چنگ انداﺧت به گلAوی مAن .آنفAوالنزا در مAن بAود ،مثAل ِ يAک عشAق ِ ﺧسAته .آنفAوالنزا
ب آنفوالنزا سوﺧتم .آنفوالنزای من ،آنفوالنزای ابدی...
ھمهی زندگی ِ من ﺷد ،و من در ت ِ
من برای آنفوالنزا چای ريختم ،کمرنگ .من بAه آنفAوالنزا ليمAو ﺧورانAدم ،ﺷAيرين .مAن بAه آنفAوالنزا سAوپ دادم،
داغ .و آنفوالنزا در سکوتی بيماروار مطيع ِ من بود .من با آنفوالنزای ﺧودم به زير ِ پتو رفتم .من به ھمه جای
آنفوالنزای ﺧودم دست کشيدم .من با آنفوالنزا تا مAرز ِ عAرق و انAزال عشAقبازی کAردم .تAن ِ آنفAوالنزای مAن تAب
داﺷت ،تن ِ آنفوالنزای من مريض بود از عفونت و چرک .آنفوالنزا را به دکتر و دواﺧانه بردم .در تمام ِ راه ،در
تمام ِ تاکسAی ،آنفAوالنزا پيشAانی چسAبانده بAود بAه سAرمای ﺷيشAه و بAه مAهآلودگی ِ ﺧيابAان ِ ابAری نگAاه مAیکAرد.
آنفوالنزا ،تو به چه فکر میکردی؟
ت کُديين زيبا و ﺧواستنیتر ﺷد .من و آنفوالنزا به ھم مبتال ﺷديم و
و باز به ﺧانه برگشتيم .و آنفوالنزا در َ
سکَرا ِ
از درد و داغی به ھم پيچيديم .ما پر بوديم از اﺷک و آبريAزش و ِﺧلAط .و مAن نمAیدانسAتم کAه دارم آنفAوالنزای
ﺧودم را می ُکشم :آن قرصھا ،قرصھای لعنتی ،آنفوالنزا را نابود کردند ،آنفوالنزا را گرفتند از من ...کديين بAا
تو چه کرد آنفوالنزا؟ دکونژستان و سفيکسيم 400چه بالھا بر سرت آوردند؟
آنفوالنزا رفت و دل ِ من برای آنفوالنزا ،برای ھمهی آن ﺷب و روزھا که با ھم به رﺧتﺧواب رفتيم تنگ است.
آنفوالنزا ،آنفوالنزای ابدی ...تو با من چه کار کردی؟
.
.
.
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ت صدای تو
در ستايش ِ سيالي ِ
ت بوی تAن ِ تAو را کلمAه کAرد ،کلمAهھا را
کاش میﺷد بوی تن ِ تو را نوﺷت ،کاش میﺷد بوی تن ِ تو را و سيالي ِ
گره زد به ھم و لباسی بافت از متن ،ﺷبيه به ھمان لباس که تنات بود امروز ،ﺷبيه به ھمان لباس که بوی تن ِ
تو گير کرده بود البهالی آن ھمه تار ،البهالی آن ھمه پود.
تک آن دقيقهھا را که توی اتاق بودی و بیکلمگی ِ آن دقيقهھا را مثل ِ لباسھای ﺧAيس آويAزان
کاش میﺷد تک ِ
کرد از بندبند ِ اين متن.
کاش آھنگِ صدای تو را میﺷد نوﺷت؛ عجيب است که کلمهی اسم ِ من با صدای تو که ﺷنيده میﺷAود زنAگ و
آھنگی دارد ھمانقدر سيال که اوراد ،ھمان قدر سيال که ذکر .کاش میﺷد آھنگِ صدای تو را نوﺷت اينجا.
.
.
.
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مکعبھايی که به دنيا آورديم
امروز که رفتی ،بيچاره ﺷدم من.
تا ﺷب ھمهش توی اتاق راه میرفتم ،عشقبازیھایمان را که مثل ِ مکعبھای ترد ريخته بود گوﺷه -و -کنار ِ
ﺧانه جمع میکردم ،تکهتکه میکردمﺷAان و تکAهھا را ﺧAرد مAیکAردم و ﺧردهھAا را مAیچپانAدم تAوی کمAد و زيAر ِ
تخت ،قايم میکردم تا کسی نفھمد اينجا بودی.
تا ﺷب که اھالی ِ ﺧانه برسند ھی توی اتاقام  --که جايیست ميانهی معبد و منجالب  --چرﺧيAدم ،ھAی مکعبھAا
را ورداﺷAAتم از روی زم Aين ،نگAAاه کAAردم ،بAAو کAAردم ،گرفتمﺷAAان کنAAار ِ گAAوشام ،مAAزه کردمﺷAAان ،و کولهپشAAتی و
جيبھای ﺷلوارم را پر کردم از آنھا.
امروز که رفتی ،بيچاره ﺷدم من.
.
.
.
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پا در ميان
آيا ھميشه بدنھایمان ما را با ھم آﺷتی میدھند؟
.
.
.
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آدم ،آدمھا
مامان و بابا را رساندم راهآھAن و برگشAتم ﺧانAه .مAن کوچAهایام کAه ﺧAانوادهی مAا در آن بAه بنبسAت مAیرسAد و
تAارک دنيAا بشAوی .نمAیدانAد ،نمAیفھمAد .آدمھAا
منقرض میﺷود .چارهای نيست .مامان میگويد نکند میﺧAواھی
ِ
تارک دنيا بشوی؟ ﺷايد .مجرد
تﺷان را نمیتوان ديد .آدمھا ديوارھا ھستند .میﺧواھی
ِ
ديوارھايی ھستند که پش ِ
تارک دنيا و ھمجنسگرا .و چيزھای ديگر .کی مAیدانAد ،کAی مAیفھمAد .کAه آدم گAاھی دلاش مAیﺧواھAد
و عذب و
ِ
يک آينه بگيرد دستاش ،آدمھا را نشان ِ ﺧودﺷAان بدھAد .آدم دلاش مAیﺧواھAد آدمھAا را نشAان ِ ﺧودﺷAان بدھAد.
ت ھم دادهاند و ھمﺧوابگی
ت ميز و نگاه میکنم به کتابھايی که توی قفسه پشت به پش ِ
آدم ،آدمھا .مینشينم پش ِ
میکنند .کتابھا ايستاده میﺧوابند ،درﺧتھا ايستاده میميرند .و اتفاقھای بزرگ در زمانھای بزرگ میافتند.
گذﺷته به منزلهی کتابھايی است که يکAی يکAی ﺧوانAدهای و کنAار ِ ھAم گذاﺷAتهای ،چيAدهای ،فرامAوش کAردهای.
کس Aی مAAیگفAAت مAAا آدمھAAا ﺧAAريم ،يAAک جورھAAايی .ﺷAAايد .و چيAAزی از مAAن الی آن کتابھAAا جامانAAده .جامانAAدگی،
ت مAن نيسAت .کAاری را ھماھنAگ مAیکنAيم،
ت کAیسAت .دسِ A
جاگذاﺷتگی .رامتين زنگ مAیزنAد مAیپرسAد دنيAا دسِ A
میﺧنديم ،و قطع میکنيم .آدمھا کتابھا ھستند و ديوارھا .و چيزھای ديگر .اينجا که ھستم قيافAهھا را مAیبيAنم،
صداھا را میﺷنوم ،اتفاقھا را تماﺷAا مAیکAنم .کAه ھمAه چيAز انگAار فيلمAیسAت کAه ﺧAودم ھAم در آنام .نمAیدانAم،
ت لب و دھAانات را تجسAم مAیکAنم ،وقتAی داری
نمیفھمم .زنگ میزنم میگويی ديشب ﺧوابی ديدهای .و من حال ِ
کلمهی "مواظب" را میگويی .آدم دلاش میﺧواھد آدمھا را .ظرفھا را میﺷورم ،چيزھايی يادداﺷت میکنم ،و
يادم ھست که بايد به کسی تلفن کنم.
کلمهھای کليدی:
Aارک دنيAا ،ديوارھAAا ،آينAAه ،آدمھAAا ،کتابھAAا ،ھمﺧAAوابگی ،فرامAAوش ،جاگذاﺷAAتن ،تلفAAن ،تماﺷAAا،
ﺧانAAه ،انقAAراض ،تِ A
مواظبت.
.
.
.
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تفاوت
فکرش را که میکنم میبينم ﺧيلی چيزھا فرق کرده.
حاال ديگر ﺷببهﺧيرھایات بوی مسواک میدھد ،نه بوی گوﺷی ِ تلفن.
.
.
.
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نوﺷتن بهمثابهی امر ِ جن سی

• نوﺷAAتن ،نگAAا ِه ﺷAAه وتآمي AزیسAAت کAAه آدم بAAه ﺧAAودش در آیـAAنه م AیکنAAد؛ بAAا ھوس Aی ارض ـانشدنی و ھميشAAه
نصفهنيمه.
• نوﺷتن ،ھوس ِ ش ـرمآور– نوجوانانه – يواﺷکی ِ نشان دادن ِ جاھای ناپيدايی از بدن به کسی ديگر است.
ت ﺧواننده به ھمﺧـوابهﺷدن در رخ تﺧوابی از کلمهھا.
• نوﺷتن ،ل ﺧت ﺷدن در حضور ِ جمع است و دعو ِ
• نوﺷتن ،به-کلمه-در-آوردن ِ حسوحالھاست و منجمد کردن ِ فکرھAای گريختنAی در قالAب ِ کلمAهھايی کAه مثAل ِ
ﺷکلھای ھندسی ،گوﺷهھای تيزی دارند و میﺷود به آنھا دست زد ،با آنھا "بازی" کرد ،آنھا را گAم و پيAدا
کرد.
• نوﺷتن ،پيشنھا ِد بیﺷ رمانهی يک ماجراست به کسی که میﺧواند.
کشف )تن ِ( ﺧود است :دست کشAيدن ،ﺧارانAدن و ﺧAونیکAردن ِ
ت ﺧودآزارانه/ﺧودارض ـاگرانهی
ِ
• نوﺷتن ،ل ـذ ِ
زﺧ ـمھا و جوشھايی که ديده نشده بودهاند.
• نوﺷتن ،تبارﺷناسی ِ ﺷخصيت است :ھر از گاھی ايستادن ،برگشتن به عقب ،نگاه کردن به چيزی که بودهای
و پيدا کردن ﺧودت در الی کلمهھايی که در چشم و مغز ِ ﺧوانندهھا انزال ﺷده است ،و گفتن ِ ايAن کAه :ھAه! ايAن
من بودم.
• نوﺷتن ،عاﺷق-يک-روس ـپی-ﺷدن است :تن دادن به اغواکنندگی ،فريبدھندگی ،بهﺧودکشندگی ،ويرانگری.
• نوﺷتن ،فاح ﺷگیست.
.
.
.
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آقای الف که عاﺷق ﺷد.

آقای الف پسریست که يک روز عاﺷق ِ پسری ديگر ﺷد ،در او اسير آمAد ،دچAار ﺷAد ،در او ھمAزا ِد ﺧAودش را
ديد و در سلسلهای از ماجراھای درکنشدنی و فرساينده ،کارﺷان به جدايی رسيد.
آﺧرين ايميل را که زدند ،الف حجم ِ تحملناپذيری از دلتنگی و سرﺧوردگی در ﺧود ديد که ھر روز مثل ِ ديAوار ِ
عظيمی از آجر و سنگ در دلاش فرو میريخت و چارهای برایاش نداﺷت .و اين ﺷد که الف به راھی افتاد که
ماجرای داستان ِ ماست.
الف پس از يک دوره اﺷک و آه و فلوک ـستين ،به الکل پناه آورد ،به عرق و اتانول و ودک ـا و ابس ـولوت،
به ھمهی آن پيکھا که از پس ِ ھم میﺷود تھی .الف در آن لحظهھای اوج ،در آن ھمه ﺷبھای پيالAه و مسAتی
ت دنيای دستنخوردهای بAود کAه قAرار بAود بAا "او" فAتح
و پاتيل ،به يا ِد عشقی بود که با "او" داﺷت .در حسر ِ
کند .به روﺷنی و تميزی ِ روزھايی فکر میکرد که با "او" سپری کرده بود و ديگر نبود .و دفع ِ ھمهی اينھAا
را با ِمی میکرد و مستی.
الف از ﺧودش میپرسيد چرا مردی که با زنی ماجرايی دارد ،میتواند از ﺧAودش در تAن ِ آن زن چيAزی بگAذارد
که ببندد و نطفهای ﺷود که ﺷايد بماند و نشان ِ عشقی باﺷد که بوده .و از ﺧودش میپرسيد چرا ميAان ِ ﺧAودش
ب تنھاﺷان ھيچ نمانده جز آن عرقھا و اسپرمھا که مثل ِ دستمال ِ چرک دور ريخته ﺷدند.
و "او" ،در تب و تا ِ
از ﺧودش میپرسيد و مست میﺷد و فراموش میکرد.
اينھا ھمه بود و ادامه داﺷت تا يک سال ،که الف ﺧسته ﺷد ،که ديد اين طور نمیﺷود :ديد "او" را میﺧواھAد
و نبAودن ِ "او" مثAAل ِ نبAودن ِ انگشAAتیسAت در دسAAت ،چيAزی کAAه ھميشAه جAAای ﺧAالیاش احسAAاس مAیﺷAAود .الAAف
نشست و فکر کرد ،نشست و نامه نوﺷت ،نشست و ايميلی زد از ھمهی آنچه ميان ِ ﺧودش و "او" رفتAه بAود.
گفت ديگر عاﺷق ِ "او" نيست ،اما میﺧواھدش .مثل ِ يک دوست ،مثل ِ گرمايی که با آدم باﺷد و بمانAد و سAرد
ب
ب احساسAات بAود کAه از دسAتاش در نAرود ،در ھمAهی جملAهھا ،الAف مراقِ A
نشود .در ھمهی کلمهھا ،الف مراقِ A
واکنشی بود که کلمهھا برمیانگيزند ،الف مراقب بود که منت نکشAد و نالAه نکنAد .آن حرفھAا کAه الAف نوﺷAت،
طAرف مجAازی ِ
باری بود که از دوشاش سوار ِ کلمهھا ﺷد و کلمهھا صفر و يک ﺷAدند و صAفر و يکھAا در آن
ِ
ﺧطوط ،اﺷکھا ﺷدند در چشم ِ "او" که آنھا را ﺧواند...
ت نامھا و اتفاقھا تصادفیست؛ اما نطفهی ھر داستانی از ماجرايی
اين داستان غير ِ واقعیست و ھرگونه ﺷباھ ِ
بسته میﺷود ميان ِ دو آدم ِ زنده :آن کس که مینويسد و آن کس که میﺧواند .آقای الف ھم ﺧيلی بعAدتر فھميAد
که ميان ِ ﺧودش و "او" نطفهای بسته ﺷده بوده ،بی آن که بفھمAد؛ نطفAهای کAه ھميشAه در تAن ِ آدم مAیمانAد و
حاصلاش گرمايیست که ﺧواستنیست.
اين داستان پايان ِ ﺧوﺷی دارد که تعريف کردناش ،آن را لوث و ﺧراب میکند .به ھر حال ما میدانيم که از بعد
از آن ،الف و "او" صميمیانAد و حسAادتبرانگيز .امAا ﺧواننAده بايAد توجAه داﺷAته باﺷAد کAه ھنAوز ھAم ھAر روز،
ديواری در دل ِ الف فرو میريزد و ھوار میﺷود .و چرايی ِ اين ﺧرابی و ريزش را فقط الف میداند و من.

30

افکار ِ پنجرهای ِ صبح ِ جمعهی دی

دوسAAAتدارندگی و دوستداﺷتهﺷAAAدگی بايAAAد چيAAAزی ﺷAAAبي ِه ھمAAAين رونAAAدگی ِ ابرھAAAا باﺷAAAد :کندگAAAذر ،ﺷAAAکلپذير و
ديگرﺷونده ،رونده به جايی نامعلوم.
.
.
.
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آونگ
لب و چشم ،تن و بدن – نوجوانی – اولين – يک حس پرطراوت – غلغلک – يک ميل برھنه – نگاه ھا  ،چھره
ھا – معصوميت ،رغبت  ،حرکت – تلنگر  :لوط ؟ – ايست – سرکوب – گنAاه  ،آتAش – آتAش  ،عطAش – انAزوا،
گيج ...
لب و چشم ،تن و بدن – يک پسر ،ھزار پسر – اﺷتياق  ،حسرت – دبيرسAتان ،کوچAه – کشAش – سAرپوش –
کشش – رنج – کشش – قشنگ – آﺷفته – ﺧوﺷگل – درد – گم – آبی تيAره – چAرا؟ – عشAق آسAمانی – فکAر،
ﺧيال ،آرزو – درماندگی ...
لب و چشم ،تن و بدن – ﺧطوط قرمز – ﺧواھش پررنگ – دل ،تشنگی – تالطم – ديوارھا ،مرزھا – گوﺷه –
فکر و فکر و فکر – ؟ – نياز – پناه – ساز  ،کاغذ ،ﺷب – درس و مدرسه – آبان ھا – تقدس تنھايی – عقربه
– ھيچ – نقطه سر ﺧط .
لب و چشم ،تن و بدن – فرياد ،فرار – ﺧواب زده – سرد – تشنه  ،تلخ – پريدن ،پرنده – گم  ،گيج – گريزگاه
 ...يک بدن – ھيجان – يک ﺧلوت لخت – اولين ھا – طعم لب – بوی عرق – انحنای قھوه ای – نفAس نفAس –
گرمای انسانی –  – ...لذت  ،دلھره – لذت  ،اضAطراب – لAذت  ،وجAدان – لAذت  ،عصAيان – نوسAان سAايه ھAا –
باال ،باال ،باال ،باالتر  ...سقوط – ﺧشم – کالفه – اعتقاد – کش و قوس – ﺷھوت ،ياد  ،دوباره ...
ساعتھا و سالھا – پسرھا و پسرھا و پسرھا – ھواھا  ،رنگ ھا  ،عشق ھا – بليت ھای يک طرفه – جزيره –
بيماری ،انحراف ،گرايش ؟ – صفر کردن کنتورھا – تفاوت – ساز نو ،آغاز نو – دل – رفتن – مه آلود – سوم،
ﺧود راه بگويدت که چون ...
اﺷنايی –  – gayاولين ھا – قرار  ،انتظAار – لAب و چشAم  ،تAن و بAدن – – ! – t/b/v/sواحAه ھAا – عاﺷAق و
معشوق ﺷدن – ھزار بار – اوج  ،سقوط – ﺧطوط عاطفی – پر  ،ﺧالی – عشAق زمينAی – دل ،دادن و بسAتن و
باﺧتن و کندن و بريدن و ﺷکستن – اﺷک لعنتی – ﺧستگی کشدار – دلتنگ – لحظات ...
لب و چشم  ،تن و بدن – تمنای کشAنده – صAبر  ،لبخنAد – يAک حAس طربنAاک – مAن و مAا – دالﺷAوب تAرين –
اميد ،رنگارنگ – جنس زمان – ھمزاد ،ھمسفر  ،ھمجنس ،ھم سکوت – لخت ،ﺧالی – عشق ﺧAانگی – نيسAت
در ﺷھر نگاری که – ...زنده – سمت روﺷن – آيا ...؟ – نزديک – صبح فردا ...
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دعای ھفتهی آﺧر ِ ارديبھشت
ای ھواھای جر-دھندهی صبح ِ سر ِد ارديبھشت
که مثل ِ يک پرندهی ناﺷناس ِ تازه-بال-درآورده
از الی پنجره میافتيد توی ليوان ِ چای ِ روی ميز
و بالبال میزنيد
)ﺷلپ ﺷلپ(
و يا که مثل ِ آيهھای معلق
انزال میﺷويد بر من ِ روی-تخت-دراز-کشيده
من از آتشی hotام
که ﺷما ھم
ﺷعلهور-تر-اش نخواھيد کرد
من تسخير ِ جادويیام
که طلسماش را گربهھه ﺧورد
)ميو ميو(
و گربه را لولو برد.
منام که در گذر ِ ارديبھشتھا طلسمﺷده و گـُرگرفته ﺧواھم ماند
ای روزھای ارديبھشت
که مثل ِ مامور ِ مخفی ِ پليس
ب منايد
در تعقي ِ
برويد و
ت ﺧدا حوالهیتان.
دس ِ
.
.

][...
چه گريزناپذيرترينی تو،
در اين بیاسمترين رابطه که ما داريم.
.
.
.
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نشر افـرا منتشركرده است:

سبز

ﺷعر

ساسان قھرمان

گسل

رمان

ساسان قھرمان

از دور بر آتش

مقاله

رضا عالمهزاده

راز بزرگ من

قصه

رضا عالمهزاده

گمزادھا

رمان

ﺷھريار عامری

سرودھای جانب آبی

گزيده سرودهھای ﺷاعران ايرانی در تورنتو
به کوﺷش :بھروز سيمايی –ايرج رحمانی

درون دوزخ بيدرکجا

ﺷعر

اسماعيل ﺧويی

برگ گفت و ﺷنيد

مقاله

محمد مختاری

کافه رنسانس

رمان

ساسان قھرمان

سايهھا

قصه

مھری يلفانی

از دروغ

ﺷعر

ساقی قھرمان

معاﺷرت آبھا

ﺷعر

عاطفه گرگين

گسل – چاپ دوم

رمان

ساسان قھرمان

کاشماھیھا و ﺷيرماھیھا

قصه

حسن زرھی

دھلھا و آوازھا

ﺷعر

حسن زرھی

زير ستاره صبح

ﺷعر

صمصام کشفی

غزلقصيده منھای من

ﺷعر

اسماعيل ﺧويی

فمينيسم پوپوليستی و فمينيسم اسالمی

مقاله

ھايده مغيثی

از سر ديوار

ﺷعر

صمصام کشفی

رنگ
که جنده يعنی جان میبخشد به...

ﺷعر
ﺷعر

ساسان قھرمان
ساقی قھرمان

گسل -چاپ سوم

رمان

ساسان قھرمان

زنان بدون مردان

قصه

ﺷھرنوش پارسیپور

نيم نگاه

مقاله

ساسان قھرمان

اتفاق

رمان

ايرج رحمانی

حاال دوباره صدا

ﺷعر

صمصام کشفی

اسامه اسامه

رمان

ايرج رحمانی

به بچهھا نگفتيم...

رمان

ساسان قھرمان

اما وقتی تنھايی ،گاو بودن درد داره

قصه

ساقی قھرمان

ساقی قھرمان .ھمين!

ﺷعر

ساقی قھرمان

ﺧلقيات ما ايرانيان

مقاله

محمدعلی جمالزاده

ﺷھرزاد

رمان

عزيز معتضدی
درسنامه زبان و ادبيات فارسی

زبان ما ،از آغاز تا زمان ما

ويرايش :ساسان قھرمان
به ياد انگشتھای نسخه نويسم

قصه

اکبر سردوزامی
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ﺧاطرات من و آقا!

طنز

اسد مذنبی

من ﺧود ايرانم

مقاله

مجيد نفيسی

چرا نمیپرسی چرا؟

قصه

نسرين الماسی

پنجاه گفت و گو

گفت و گو با نويسندگان

مھدی فالحتی

کوير ِ پر از ماه

ﺷعر

مھدی فالحتی

نبض

قصه

فريده زبرجد

برهھای بلھوس ،چوپانھای بيسواد

طنز

اسد مذنبی

نتھای متن من

ﺷعر

عبدالرضا مقدم

ﺷھر باريک

قصه

آيدا احديانی

نشر الکترونيکی:
ﺧاکستر ھای آبی

ﺷعر

ژان پل دوا برگردان :رامتين پاک

درست گفتم؟ حرفھای ما ھميشه اينطور بوده

ﺷعر

ﺧشايار ﺧسته

قبيله ی پسرھای در -به – در

ﺷعر نثر

مھدی ھمزاد

ما برای فتح ثانيه ھا آمده ايم

ﺷعر

باربد ﺷب

درد را بريز روی تن من

ﺷعر

حميد پرنيان

مجموعه مقاالت

مقاله

حميد پرنيان

دو بابا

قصه

رضا پسر

سيزده روايت من اينجا ھستم

مينيمال

چيترا

پديکی در سرزمين عجايب

مجموعه

تصوير پديکی

دست من است و دست به من می برد

ﺷعر

ساقی قھرمان

And all of a Sudden, We Are Here

ﺷعر

يه گردان کشته داديم

ساقی قھرمان
مجموعه ی آثار دگرباﺷان جنسی ايرانی

منتشر میﺷود:
سيرکی که جھان ماست ،سيلوانا

قصه

کوﺷيار پارسی

بندباز آماتور

رمان

ساسان قھرمان

صبح بخير ،ﺷب بخير

قصه

ليال طالعی

ھفده روايت مرگ

ﺷعر

ساسان قھرمان

ديدارھای جمعه

گزيده ﺷعر و قصه از نشستھای ماھانه »کلوپ ادبی کافه رنسانس  -تورنتو«
به کوﺷش :ساسان قھرمان – فواد اويسی
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