
و سكون بوده است .پيوسته شط خون

ــو نگــاه. خــود يــك تاكســتانم ــه خــودت را ت ب

.گردانم برمي

. گسـترانم هايم را زيـر پوسـت ديگـران مـي رگ

.دوانم مي

.داشتند خون من است كه در شيشه نگاه مي

مي. يا هيچم مي. گذرد نگاه از من از. كنم خيره نگاه

ــي ــره م ــرون خي ــه بي ــدان. شــوم درونِ هــيچ ب دن

مي. مترصد فرصت. كروچم مي . جهد خون در رگانم

مي يا آن . كـنم بدنم را شـيار مـي. كشم ها را بيرون

ام سـطلي از خـون زنـدگي. پيچم برگرد دستانم مي

لب. گذارم است كه زمين مي . زنـد پر مـي به بيرون

.قطراتي چند

در. كـردم يا خودم شادمانه اهداء مـي گـويي كـه

در جـام،بـر زمـين نـه. باشـميمراسم شـادخوار 

ميا دشنه. ريختم مي را. كشيدمي بيرون رگ گردنم

رسـيد نوبـت كـه بـه مـن مـي در واقع،. بريدم مي

مي نگون .كردم سار

و سكون بوده است .پيوسته شط خون

. شدم كه ديونيزوس را همگاني كنم يا عاشق اين مي

ي كـه جـاي. عاشق با هم بودن. كه گرد هم بنشينيم

ــا دوســتان در بوســتان باشــد مجــالس. دلســتان ب

هاي شـادباش قهقهه. داشتم شادخواري را دوست مي

ره. را و ايرادي نداشت اگر فريبِ دختـر رز طُرفـه

مي.زد عقل را مي گـويي. داشـتم روبنس را دوست

بخب پس، تجليِ نگاه من بود كه  قيامـته مباد تا

.كخراب تارم تا

در كشتي:كه يا اين ام هربار به عوض شـط شـراب

مي. افتاد خون مي زدم، اطالل را جيحون ربع را برهم

آن كـه آرزويا. از خون خود يا ديگران. كردم مي

.ي خون تا به كمر باشد كردم در هر گذري لخته مي

ميهر بارو .رسيدم به شط خون



و سكون بوده است .پيوسته شط خون

كـه رسـيد نتيجـه مـي به اين شبانه كسيكه اينيا

تا مرا به ايـن.ش را از سرم بيرون كندا سوداي رخ

ربع از دلم پرخون كنم، خاك دمنكه نتيجه برساند

و خالصه، يك مدتي زاري كـنم بـر. گلگون كنم

و دمن و اطالل  تا مرا به اين نتيجه برساند كـه. ربع

يا.اطالل را جيحون كنم از آب چشم خويشتن .ديگرانو

همكه رسيدممينتيجه به همين هميشهو هربار و سكون بوده است ارهوانگار .شط خون

يكهم هربارو مي به ميكه به اين.شد جا ختم هـر.شـد در عشائي غريب، در عشائي رباني، شراب به خون بدل

مي به اين. دو نجس بود و مسـت را سـرمي قربـاني اي از خـون در آييني نامتعارف، كاسهكهشد ختم كشـيدند

مي كه دربارهتا مرا،و بود.هر دو نجس بود. شدند مي را بـدين نويسمي خون جـا رسـاند كـه هربـار كـه قلـم

در برم تكه فرومي بهي شيشهاي از گوشتم را كه.گذارمجا دوات جا بدان كنيميخون ديگران را شراب تا تو را

تو.نيرساند كه خود را تاكستان بخوا مييييا كه بدان كني را كه نگاه كـه اكنـون را ببينـي چيـزي جا رساند

مي.بيني مي .خوانيو چيزي را بخواني كه اكنون
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