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«پادشاف فصلها» به قلم متولد آخرین ماه فصل پاییز

ببرگ تا ببرگیم

عکس :روزنامهدیواری حق

فضول ثالث فصول
باید هم اخوان میشد
که فهمید
پادشاه فصلها
پاییز است
خدا عاشق بود
معشوق بود
عشق بود
و موهای بلندی داشت
وقتی پاییز را آفرید
پاییز
نقاشی خداست
بر بر و بوم هستی
پاییز
اثر مؤثر مدادرنگهایی است
که شکست عشقی خوردهاند
خدا
وقتی پاییز را آفرید
که آدم
فریب شیطان را خورد
هنوز هم دل خدا شکسته
ابر
دود سیگار خداوند است
خدا
نه مارلبورو میکشد
نه وینستون
نه فروردین
نه تیر
نه بهمن
خدا
از دست ما میکشد
روزی هزاران نخ
و ابلیس
هر شب
به خدا طعنه میزند

که دیدی حق با من بود
دیدی آدم
لیاقت سجده نداشت
بخوان ستار
عجب صبری خدا دارد
پاییز اما
همان کاسهی صبر خداست
که لبریز شده
بریزید برگها
باید به سرخی بزند
رنگ نازکنارنجی شما
دل خدا خون است
بیفتید بر زمین
و سجده کنید پای ابنای آدم
کاری که آن نامرد نکرد
فکر میکرد خدا
بالش را میچیند
ولی خدا
بالش را نچید
رهایش کرد
آزادش گذاشت
گذاشت تا ما
از بین خدا و دیو
خودمان انتخاب کنیم
جانم به این انتخابات
بدون شورای نگهبان
شورای بینگهبان
همان نباشد بهتر است
رئیس بیجمهور
همان بخوابد بهتر است
رئیس بیمجلس
همان بمیرد بهتر است
رئیس بیقوه
همان نبخشد بهتر است
و من

رئیسی جز خدا نمیشناسم
خدایی که لو نمیدهد
اسم عفوشده را
آبرو نمیبرد
انگ نمیزند
شو ندارد
و بیخود کسی را
محکوم امنیتی نمیکند
تا پز بدهد فراجناحی است
ناسالمتی ستارالعیوب است
اتفاقا خدا
کامال هم جناحی است
خدا
در جناح بهار است
فصل اللهها
و در جناح تابستان است
موسم آفتاب
و در جناح زمستان است
زمان برف
اما خدا
بیشتر در جناح پاییز است
به شهادت انار
به گواهی باران
مستند به رنگ
به برگ
به مرگ
و تولد دوباره
خداست دیگر
میمیراند و زنده میکند
خوش به حال متولدین پاییز
زادهشدههای فصل شیدایی خدا
دلم سجده به پای پروردگار میخواهد
ترجیحا مهر کربال
تا بخوابانم بر گوش شیطان
و تجدید عهد کنم

با خالق قشنگیهای پاییز
از هر رنگی
خدا
یک مداد کشیده
بر چشم پاییز
عروس بیقرار است انگار
فقط دلش رقص میخواهد
برگها را نگاه کنید
چه قری میدهند
تا برسند زمین
از روی شاخه
و این
عروسی باشکوه خداوند است
همه دعوتیم
آی زنها
کل بکشید
به افتخار شاهدامادی که خدا باشد
عاقبت انتخابش را کرد
و دست پاییز را گرفت
با مهریهی مهر
و یک کالماهلل مجید
و چهارده برگ
و یک قاشق عسل
و چند جرعه غزل
با اجازهی بهار
«بله» را بده پاییز
خدا صبر چیدن گل تو را ندارد
شیدا شده است
یا حضرت حوا
کاش از خدا بخواهی
برمان گرداند بهشت
امشب
شب حکومت عشق است
و دعا
مستجاب

