قانون
جاذبهی
آسمان
برای منی که
متولد ده آذرم
زادهی امروز
و اولین نمرهی فیزیک را گرفتم ن ُه
اُه اُه اُه
و برای بچهشهیدی که خرداد
باید پز قبولیاش را میداد
اما شهریور با تکماده قبول شد
نوشتن از شهدای هستهای
تکیهزدن بر جای بزرگان است
قلمت را تیز کن دکتر مصطفی
که الحق تنها دکتر خوشخط این سیارهی رنجی
و خدا وقتی تو را آفرید
شک ندارم به خودش گفت
بهبه از این چمران
عجب گنجی
بنویس دکتر!
آخر صدرحمت به فیزیک
شیمی را رسما شدم صفر
تو بنویس دکتر!
که از الوازیه به دهالویه رسیدی
و از #اتم به #اهلل
عوض بمب
هی نتانیاهو!
با وجود آنهمه نمرات درخشان
خیالم راحت است که جاسوسهای تو
یعنی همین ریشرنگیهای کثیف
و عشاق مذاکرات سخیف
هرگز کاری به کار من ندارند
ولی آنقدرش را میفهمم
که مرجع تقلیدم باید
حضرت آیتاهللالعظمی مصطفی چمران باشد
صاحب رسالهی جنون
جمع فیزیک و شیمی و فلسفه و عشق و عرفان
تجمیع اشک و شمع و گل و پروانه
الههی همهی آفتابگردانها
اگر یک سیب کرمو
کاشف قانون جاذبهی زمین برای نیوتون شد
خون مجید و مصطفی و مسعود و داریوش
و استاد همهشان محسن
اثبات قانون جاذبهی آسمان است
این منم
تنبلترین شاگرد دههی شصت
تیلهباز قهار عصر جوانی و جاهلی
فیزیک و شیمی من
قوانین خودشان را دارند
لطفا به مندلیف بگویید
جدولش را بزند جدول
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چرا که  NACLدر مرام من
نمک خندههای آرمیتاست فقط
و برایم روشن است
که علیرضا هم
از منیزیم به خدا میرسد
درون راکتور قلم دکتر شهره پیرانی
هیچ اجنبیپرستی
نخواهد توانست سیمان بریزد
زنده باد به تبریکت
هان ای فخر همهی همسران شهید ایرانی
دشمن خیال کرده
ما نوگل بهاریم
ولی ما
انتقام خداییم از استکبار
قابل توجه انقالبیهای عجول
و ضدانقالبهای فضول
بدون مطهری و بیبهشتی
هنوز پرچم سیدعلی باالست
دشمن
کشتهی حاجقاسم را میخواست در کربالی پنج
و آقا فرستادش خود کربال
به اذن خدا
صبر کنید
مهرههای شطرنج خامنهای
همگی سرباز وطناند
آقایی که در بینالحرمین
کیش میدهد
حتما در مسجداالقصی
مات خواهد کرد همهی مثلثهای اسرائیل را
این خطاب یک مردودی دوران ماضی است
از قضا با بچهحزباللهیها
هنوز نشناختهاید حضرت ماه را
بلکه #سپاه را
و صدالبته بقیئاهلل را
قمر از شبپرست
انتقام با شمس میگیرد
با نور خورشید
با تیر درست
نه با تیتر درشت
بگذار دل آن بوزینه
به تعداد کالهکهای اتمیاش خوش باشد
ما هم دلخوشیم به تار و پود چفیهی تدبیر آقا
صددرصد
سالهایی است که جمعهها کمتر خطبه میخواند
#قدس اما این را میداند
که یک روز خامنهای
در تمام مساحتش
#خطبه میخواند...

