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نام خاص
چشمهای خودم را دیدم در سنگ  /که داشتند میگریستند
و میپروراندند تو را که سبزهای بودی در َت َرک سنگ
و بازوانات در نسیم شادمانه  /برافراشته میشد  /شادمانه برافراشته میشد
سر دیگران را دیدم از تن تو جدا افتاده
سر خودم را دیدم َ
َ
و سنگها از گوشههای گوناگون آمده
به برادری و خواهری دور تا دور نشسته  /و هم چنان آبشار...
ـ پس چه کسی چه کسانی سر بلند نکردند حتا لحظهای به تماشا
و واژهای تلفظ نه؟  /از چه سرزمینی چه نژادی چه جنسی بودند؟
ـ نمیدانم  /فقط میدانم که کرمها  /نام خاص ندارند!

خشم بیپایان
از بوسهی کی  /نقش پول مانده است بر چهرهی کی؟
تب من سرد است و دو لب را میشناسم
که نمیخواهند خود را به عضویت هیچ چهرهای درآورند
خشم از کجا میآید که جادهی من به پایان نمیرسد؟
آیا تو از لبخند تو به این نتیجه نرسیدی
که مصاحبات در تملق نشسته است؟
کجایید ای تبسنجهای از صداقت ساخته شده؟  /میدانم که هستید اما کجایید
که بیچهرهگی رخت برنمیبندد ازاین همنشین من
از این من که همنشین من است؟  /زمانهگیی شما کی خواهد وزید؟
ای که محجوبیتتان  /استعفای هر ستاره از عضو آسمان بودن است
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تحقیر و تکفیر
پاهایام دلشان میخواهند ورزش کنند  /بدوند  /اما جادهها ضد خارجی هستند
نه این که اصلن نشود  /اما دلی شکسته است اینجا از آن همه تحقیر
در ته دل تو میخواهمها فراوان است
و رویات حتا یکبار نزدیک به سنگپا نشد
بهای آن تکفیر  /همین چرکهاست که چهلچهل به استقبالات میآیند
نه این که هستهای اصلن پیدا نشده باشد برای دستی گمنام
و درختی نشده باشد سرافراز حداقل برای خودش  /پیش خودش
ولی ُخب چیزهای دیگری هم هست
اضدادی هم هست که چهچههشان از چنار میآید
وآبشاری که چون شصت تیر موازی  /عاشق جانی جوان میشود
ای سنگ افتاده در المکان  /جنبیده ای در بیزمان  /برای یک زندهگی
چهقدر مرگ در تو منجمد شده است!

آیین و آینه
ای پایینتر از لجن  /ای رفته تا اوج کرم  /خوکخصلت!  /خبیثهوس!
آمیبآیین!  /دو خیانت در چشمهایات میبینم
و یک تیشهی افتاده در پشیمانی را
دیگر نمیخواهد با آسمان و با زمین دوست باشد را
فهمیدن  /دیگرانی هستند که میبینند گریز یکیک ستارهگان به شرمساری را
پهنای صورت چه کسی از سنگ تراشیده شده است؟
چرا سر سوزنی انسانیت را حتا بازتاب نمیدهد این آینه؟
دریا سگی پاچهگیر و  /دنیا یکپارچه میشود از قندی که حتا ذرهای
ذرهگکی  /با مخروط پوزهی گرازان ارتباط داشته باشد  /ای من
ای سبب فقر فقیران  /ای عامل مرگ ُخردساالن  /ای موجب موج جنایتها
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دنیا خانهی من است  /یا دنیا قتلگاه من است
که هر جا میروی ارزشهای حاکماش  /تو را مثل سگی جذامی چخ میکنند؟
اینجا تنها یک پیراهن به جا مانده است
که سراغ از بدنهایی گم شده میگیرد  /و حتا برف حتا بوران مزاحم نیست
اذان هر روزیی دستههای کالغان را  /من میهن دنیاام  /یا من قتلگاه دنیا؟
که تو از دیاری به دیاری میروی مثل یهودیای فراری
تا این چشم افتاده در میان زبالهها
همچنان از میان زبالهها  /به راه یگانه گربهای بماند
که دستاش از سر تا پا آسمان را لخت میکند  /تا آن موش سفید شبها
آن موش شبهای سفید  /عاقبت بتابد بر پنجرههایی که گوشتهایشان ریخته
نیز بر دستهای کارد که پرواز میکنند

نژادپرستیی آفتابپرست
نژاد را دو پا به اینجا آوردند  /من رفتم به سوی آفتابپرستی
که به ابرها دست میبخشید  /تا کاشتن را از پوست بردارند
خفهگی مرا به مقصد نمیرسا َند  /دُمی فریاد میزند«:من دُمترم!»
لذتهایی که خردهخرده تعریف میشوند زیر دندان حربا تویی
که بر پوست ما نگاه میکنی لکههایی را  /صاحب چند پا است ننگ؟
طناب که تقلب دُم است  /برمیدارد تلفظ چههایی را
که مورچههای من میکارند
و پاهایشان  /رنگارنگ اندیشههای شماست
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کمان و کمال
و تو مثل سگی که در باران  /در به در پناهی میجست
هیهیهای مرا در باد مثل چه میدانستی؟
دانستنها هر چه را که مییابند عاقبت از دست میدهند
تا آهی بیاید اینجا و خود را از آغاز دوباره بنویسد
و کار کارگاه چترسازی رونق بگیرد
کدام روغن هنوز به فکر گربهی گرسنهایست که در زبالهدانها
حقیقت را میجوید؟  /تو به من آموختی که قلمهها در جان خود
بسیار چیزهای دوست داشتنی دارند  /و کلمهای که در ابر روان است
از راز چشمها سخن میگوید  /سخن میگوید
تا پیر مردان و پیر زنان فقیری که به زمهریر زمستان
در بساط ناچیز دستفروشیشان  /فقط یک و دو کیلو َکلَم
یا سه کیلو سیبزمینی و پیاز است
شنوندهی هیهیهای ققنوسی باشند که مثل باد بیپناه میرود
مثل کتابخانههای در زیر یخ  /من بر آتشها مینویسم:
«چهگونه میتوان دوست داشت گرگهایی که اعداد را
فقط برای به میلیارد رفتن دوست میدارند؟»
این که میآید کسی نیست جز کودکی که کمانهی شاشاش
به همهی کمالهای شما  /خطی قرمز میکشد!


در پلغیدهگیی پشکل  /معنای یک جهان خوابیده است
جهانی معنا خوابیده است  /اما آن کبوتر از تریی عقل باالتر بسیار رفته
با دو چشم چشمانیتر از چشمان من  /بر باالی نورها کجا رفته است
تا کجاها رفته است؟  /که معنایاش در تن تو مانده  /در تن تو خوانده
این ماهتابی را که در پهن  /این پهنی را که در ماهتاب
پنهانی ما را عمیقن بسیار دوست میدارد
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بی ذاتی
سخنهایی زنگ زده هستند اینها که اینجا
به روی خود الیهای از طال کشیدهاند  /که تو را برکشیدهاند
و ستارهگانی هستند که در هرگز خود
حتا یک بار اعتراف نمیکنند به اصل خود  /به زغالی که در فلسفهدانی از فلز
چون گیاه بر میآید  /گیاهی که تو را برکشیده است
تا به کجای خورشیدی زنگزده کشیده است
من بگویمی باشم از فراوانیی الیههای چون پیاز تو  /و از آتشی که دهاناش
که دهانهایاش را از گوشهکنارهای همیشه جمع میکند
آورد و
اینجا سپوریست که شعر را از بیذاتیی درون خویش در می َ
ُگلهای آتشی را از روهای چون زغال

آسپرین

پارهگیی پیراهن است اختیار  /و قاتالن محمد مختاری را ُکشتند
ایران شلواریست که از پای جنایتکاری به پای جنایتکاری دیگر میرود
سردردهای من از محمد مختاریها را کشتند است
از ستارهگانی که میروند و دیگر باز نمیآیند به پیراهن
به این پیر زشت آهنی چهگونه میخواهی مشت بکوبی
میتوانی اما به من بگویی که بهترین آسپرین  /عصیان است
اختیاری تازه را باید به تن پوشید  /و هنگام سالم دادن به نسجهای مقتول
ماه را باید از سر برداشت
به این چوب کوچک ُگلهایاش رفتهاند سرش رفته است
چهگونه آیا میتوانم بیاموزم وطندوستی را!؟
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چرخشها
هنگامی که به سنگ نگاه میکنم  /یا به شیشهی شکستهای
هنگامی که به تیر برق نگاه میکنم  /یا به سپر ماشینی
میدانم با که طرف هستم  /اما وقتی به تو نگاه میکنم
ُبهت در خانهام را میزند  /نفرت از پلههایام باال میآید
ابتدا او از بشریت را نجات باید داد میگفت
او با انسان برای ایثار است میرفت  /میآمد
اما تو اینک از هر طرف نگاه  /نگاه کردنی هستی
تو از ُبهت در ُبهت را میزند و  /نفرت از نفرت باال میرود َپستی
و هر چرخش بدن من از گرگ و خوک و روباه است  /بد است؟
پس کدام سه تا  /تثلیث و تقدس و عشقها را آفریدهاند؟

دو رگه
واژهای بر دو پا راه میرود  /که رودههایاش مینویسند فاجعهایست
که قلباش میخواند شاهکاریست
واژهای با دو دست یکیاش در دریا یکیاش در بیابان
ورق میزند مرا  /مرا میزند ورق را
تو زورت به خر نمیرسد که کسی میرسدش به پاالن است
و در پاالن شاهپران است  /اینجا عجب هیچ عجب نمیبیند
نه این که کور باشم  /نه این که الل باشد این بدن مینویسد طاووس را
این کاله زمزمه میکند فقط گوریل را
تو هر چه میخواهی را حتمن در مرور بگذار!
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ثبات
از دو میخ در حدقههای من است  /تمام بناها فرو میریزند و
آدمیتها آب میروند و " /وانگوک" گوشاش در سخن با تیغ و
"ژرار دو نروال" طناباش نیوشندهی پل
و "پاول سالن" نعشاش معشوق آب  /از چشمهای در خیابانها راه میروند
تو میرسی به برای چیست این غوغا؟
به تکرار فوارههای قطرههایاش از غم  /ای زنجیرههای از نجوا  /ای عمود
آمدن رفتن ما بود  /است این میخ طویله  /که در زیر شعاعاش
چهارپایان خیلی آدمترند

ضحاک
غمی حیوانیست این که  /این به  /این حرفهای اضافه
در جملهای که خود اضافیی جهان است  /و میخواهد اندکی مرا بیان کند
چشمهای بسیاری در آسمان  /و دهانی در بطن خاک
و ما که همهگی اندکی گیاهایم  /ای گلویی که مادری در خود داری
و در خودداری نمونه شدهای برای دیگران  /این ابر بر در میکوبد
این من باز میشوم  /مگر روی دیگر جنینی نیستند  /که هرگز از کتفهایاش
دو خورشید سرچشمه نگرفتند؟
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خواب من  /چند تکه استخوان است  /و پتوی من گرگیست که هر شب
به نام میخوا َند یاران از پیش رفته  /اما هنوز مانده در پیش چشمام را
چهگونه میگذرد زمان حال در پیکرتان؟  /از چه جاهایی میگذرد تکههایتان
با مای مور مار عقرب؟  /تختخواب و پرنیان  /خار و خاراسنگ
یک نام بیشتر نداشتند  /مهی همواره در دو چشم است
تا از دیوانهگی صرف نظر کنی توـ اگر بتوانی ـ
و پروانه دچار فراموشی شود ـ اگر بخواهد ـ  /آخر مگر چند واژهی زیبا
آورد؟
برای چه کسی قرص خوابآور میشود /یا می َ


شعر آش خاله است  /بخوری پایات است و نخوری پایات است
دستان من کجاست؟  /چرا قابلمهها چنین تلخ به خانه باز میآیند؟
طول خیابانها دروغ بیپایان تو است  /آتش من کجاست؟
ُمشتی واژه در هم میجوشد و فرا میآید  /که در  /یعنی گشایش به تظاهر
یعنی تظاهر :این پنجهی گرگ که ستارهگان را از هم میدرد
آسمان من کجاست؟  /در میان قلبهای آسفالت شده
بچههای خاله چارهای ندارند جز ساختن آشپزخانهای از شعر
یعنی که از دروغ  /این بال فرشتهگان
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آورد تو را که روبهرویاش تا صبح مینشستی
شب به یاد می َ
و مرا که گاه دلو در دین میانداختم و  /یاد در بی دینی میگذشت
نوک بلند درختها و بلندتر ابرها
و چیزی شیرین که در قعر جان تو آب میشد
آب میشود و همیشه کسی را به تماشای ستارهگان و ابرها میکشا َند
که از آنان ما سر خم میکنیم و به زمین مینگریم  /درختان شما هستید
و گذرندهگان از جوارشان نیز شما هستید
ضربههای تبر به بدن خودش فرود میآید

دست و پاهای بیپایان دریا
حاالت و روحیات پدر و مادرت هنگام جفتگیری  /در جنینیی تو جمع شد
بارداریی من هزاران هزار سال طول کشید
این قطره تجربیات و مشاهدات همهی کهکشانها را در خود فراهم آورده است
سایهی همهی گیاهان و دوندهگیی همهی حیوانات
و جنایات و تقدسات تمام انسانها  /با تولد هر کس به دنیا میآید
دریای مهربان دریای نامهربان
طوری رفتار میکند که انگار هر بار یگانه بار است
که بدنی را به آغوش میکشد  /که بدنی را در آغوش می ُکشد
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شادمانهگی
وقتی که نیستم من  /اتاقی هستم من  /که چه میکند؟  /کتابهایی هستم من
که چه را میخوانند؟  /چراغی که خاموش خود است  /تو هستی
و در و دیوار گفتوگویشان  /ادامه در وقتی دیگر دارد گفتوگویشان
و کلیدی که خود را به طرز دیگری باز میکند
میبیند خود را از قدیم اینجا میبیند
و میشنود صاحبخانه را که ساعتاش چراغ کوچکی به طرز دیگری دارد
وقتی که نیستیم ما  /سردمان دیگر نمیشود هستیم ما
سرور و سرودی از قدیم باریده است که در مقابلشان
ُ
چه ارزشی دارند مالکان هستند؟

دستدردست هم
هنوز میبینم آن آتش خیس در نقطهی آغاز را  /هنوز به من میگوید را
که بیرحمی و مهربانی در پایان هم با هم خواهند بود را
اینجا خاکی در هوا است که  /مردهگان ما را از آن میگریند به
دو چشم که دو عشرتکده است  /و میچرخند به برای
هنوزی که دنیا را جای زیستن میداند  /گلوی تو را زیرای پرنده میخوا َند
روی ما از به هیچ روی  /تا بنابر این
نفی آینهایست که همه چیز را یکدست  /و هزارپا را منهای  999میخواهد
پس کار ریاضی به با کجا خواهد انجامید؟
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از نو
تو خودت مسئلهای هستی که هر روز از نو باید حل شود
مثلن این صبح که از خواب برخاستی و در برابر آینه ظاهر شدی
ناگهان دیدی موهای سمت چپ چهرهات بیشتر سفید شدهاند
با این که من هرگز جزو نیروهای دست راستی نبودهام
و نخواستهام انقالبی علیه نیروی جاذبهی زمین به راه اندازم
دوزخ آسمانیست که مشکل آبیهایاش را
با سوزاندن رؤیاهای بلند پرواز شما حل میکند
اگر پروتون و الکترون از اختالفهای قرمزشان چشمپوشی کنند
فاتحهی جهان جاودانه خوانده خواهد شد
و آینه هرگز دیگر نخواهد توانست شب و روز  /زنان زیبا را دوست بدارد
مردها حتا روحشان هم ریش و سبیل دارد

آرش
َ

اینجا چهرهها چراغ ندارند  /و اگر از قلبی نامهای  /به آسمان فرا بیفتد
محتوایاش ماییم  /که از تاریکی میآییم  /و به تاریکی میرویم
دست سر در گم است در میان پنج خط خود
و هر بندش عقربیست که پرچمی را  /در چهارراهها برمیافرازد
تا سرشاریی این سوسکهای پارسا ُ /پر کند آن خودکار را
تو کار خود را نیمبند ول کردهای
و قرنهاست که سرگردانی در دو سوی یک پل
اما مگر از قلب سه لولنده ـ آن هم نابینا ـ
چه چیزی میتواند فرو بیفتد بر زمین  /چه میتواند بخواهد تیری ظلمانی
که از واژهای گندیده برآمده  /واژهای در روح شما
که وارونه کاشته شده؟
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«پریی کوچک غمگین»
فرقهایی کوچک اما سرنوشتساز شانهها
و پیراهنی از روح که همهی پیران را جوان میکند
اگر سیمی از ژرفای سینهها نداشته باشد این ساز
تو چه فرق میکنی با چکش آن آهنگران؟  /گلوی کوچک شانهبهسر
سرو را استوارتر میکند در برابر توفان  /من توفیدم
اما ابتدا به اندیشههای تاریک خویش  /به ریشههای نادان خویش
سپس به تبار او که سرنوشت تو را تلخ و
گیسوی آشنا و بیگانه را پریشان میخواست  /پریشان کرده بود
معنا و شادمانهگی و َنرمانهگیی اقیانوس  /از پریی کوچک غمگینیست
که با وجود بر باد رفتن تمام داسها و چکشها
و حتا چیزهای به مراتب بیشتر از آن در گذشته و آینده
چیزهای شریفتر و پاکتر  /هرگز و در هیچ مکان
تسلیم دیوان و ددان نشده است  /تسلیم دیوان و ددان نخواهد شد
آن پریی کوچک غمگین!

خورشیدی از موم
رسم خط فارسی خود را میبیند که عوض شده باشد
روزی که من دیگر عربی نباشم
و شب نقصهای نوشتاریی خود را تصحیح کرده باشد
عوضی گرفتن دنیا  /نویسندهایست که خودش را گرفته است
در حالی کهی من  /گذر میلیاردها سال است  /گذر از میلیاردها سال است
و این غلتک ضد قتل  /این غلتک لبریز از شعر و شهاب
صاف و صوف کردن مومیست که جاودانهگیاش
به آن نویسندهای میرسد که در هر کجا
به آداب و رسومی از می و آزادی احترام میگذارد
عقل در استکان  /مرزها و ملیتها را پشت سر میگذارد
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مردهای مکرر
چاه در من میاندازد سنگی  /که کودکان فلسطینی آن را برمیدارند
یهودیی سرگردانی هستم به دنبال آبی  /که از تو بردارد بارها را
زنی باردار است این دنیا  /و بازی در زهدان
با سنگهایی بازی میکند که بر آنها ُ /گلهایی هم میرویند گاه
تو سجده نمیکنی به چاه
و من چارهای ندارم جز چهره برگرداندن از تمام نقابها  /در هر جا
ریشهها از کوچکترین تماس با بدنهای ما میترسند  /در هر بیجا
بچهها به چه چیزی جز سرگردان نبودنشان میتوانند دوست داشته شوند؟
عاقبت تمام میشود تن هیتلر و استالین و خمینی
اما حتا نقابها تاریخ تولدهای خود را  /نخواهند دانست!

تار و پودهایی از آتش
حیوانی در من است که با چنگ و دندان به زندهگی چسبیده
و گیاهی در گوش تو چندان چاپلوسی کرده
که دیگر چنگ و دف نمیخواهند خود را بکَنند از سکوت
چه میچسبد اگر در زیر این سایههای گسترده  /عاقبت انسانی پیدا شود!
سمات را
پیدا شود  /تا من بیگانه شوم با آن گوشها  /و تو به بادها ببخشی ُ
ببخشی /تا برآورده شود عطش چشمهای نوآمده و  /ناز انار آورده
کتابی دیگرگون  /کتابی که شیرازه ندارد  /برگ ندارد  /واژه ندارد
پس چه داشتیم ما که همواره  /باد به غبغب میانداختیم!؟
زنده باد آن دسته از سوزنهای سرکش شما  /که سر آن ندارند
که اشرف مخلوقات باشند!
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عشق عمومی
تمام طنابهایی که نطفه میبندند در زهدان پنبهزار
عشقی گران به گردنها را در خویش میپرورانند!
پروانهای شیفته  /میرها َند خود را از ریشههایی که به او چسبیدهاند
و تیشهای فرود میآید بر نوری سیاه که دریچهام را میجوید
خویشتن را رها میکنی در رنگهایی که از هر عشقی دور میروند
دور از جان تو!  /من تمام جانها را جای خوشی برای بوسهای میدانم
که مقدمهای مهم برای آن آمیزش است
طناب  /نابترین و شیرینترین آموزشها را به زنبوری داد
که زنها و مردها را به هر گونه پرهیزی  /از تلخی فرا میخوا َند
و پرده به تو دستی میدهد که در سیاهی
یکییکی ریشهها را از من جدا میکند  /مستعدترین جانها را  /خدا میکند

شیرههای شگفت
بیست و سه سال است که هیچ عیدی را جشن نگرفتهام
روحام را سایهای در خود گرفته است  /که از هر دیواری که باال میرود
اعدادش را گربهها به دندان گرفته  /به زیر شیروانی بردهاند
دیگر چهارده به مخیلهی ماه خطور نمیکند
و هر چه این خطها را سگی بو میکشد
فقط به ساعتی میرسد که دوازده کودکاش را از دست داده  /پا به پای سایه
در پشت سرابها  /تنها خشکی به جوجههای من مینوشاند
هیچ چیزی نمیپوشاند روی رقص تو را  /در میان دو آروارهی گرگ
من از نهایت تاریکیی زیر شیروانیهاست  /که به سپاسگزاریات میآیم
زیرا ارواح با شیری آشنا شدهاند که در اعماق  /از شیرهای عجیب
جان میگیرد!
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به کفشام گوشهای از آسمان چسبیده  /اما دیگر گوش ندارم با هیچ آیینی
و در گوشههای چشمات گم میشوم  /درفشی که آسماناش در قعر دل توست
می داند که خدا را دستی در آب چالنده
و لغات الغر و چروکین را به جایی رسانده
که دیگر نه این ماشینها مرا درک میکنند  /و نه من چهار آیین آنها را
دهانی با سکوت دایرهایاش  /به راه یک ستارهی چسبنده میرود
ستارهای که میخواهد  /به احساس قرمز و  /به آبیی دو لبهایات بچسبد
اما دست سیاه ابلیس  /تمام آبها را در میان گرفته
و خشتک بیرنگ خروس را  /تا خورشید درانده
در این حباب سر از پا نشناس  /نور چشمهای بسیاریست
بسیاری نور چشمها  /و وزغ هر سحرگاه که از خواب میپرد
به جای من  /مسواک را در آغوش خود مییابد


جگر مرا قبل از اعدام درآوردند و فروختند
کلیهی تو را قبل از اعدام درآوردند و فروختند
قلب او را قبل از اعدام درآوردند و فروختند  /اینک اینجا
بیماری با جگر یک جانی  /جهان را دوست میدارد!
اینک اینجا  /بیماری با کلیهی یک انقالبی
از سراسر دریاها  /سودهای بسیاری بیرون میآورد!
اینک اینجا  /بیماری با قلب یک قواد
به درگاه آبیی روحالقدس  /شبانهروز دعا میکند!

20
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فقط بعدها فهمیدم که چرا تو سیاه پوشیدهای
بعد از آن که پیش دندانپزشک رفتم
و او به من گفت«:عصب دندانات را باید ُکشت»
چرا خاکی که از پیش  /خواب گستردهی جاودانه را میدانست
و تغییری را در تلخیی رؤیاها نمیتوانست
این یگانه زهدان را ُپر از سفید کرده بود
و تو را همیشه ترغیب به سکوت؟
رفتنها ناگهان در سر جای خود منجمد میشوند
و تنها نباتهایی این جا میرویند  /که نه با من به اتاقهای گاز سر میکشند
نه با تو بر صندلیهای الکتریکی مینشینند
در هر جا برگهایی هستند که در تعصب فرو میریزند
هرگز رقیب من نیست آن کس که به سرکشیها رأی میدهد
شما هم بیایید و ببوسید حنظلهایی را که از دلشان  /آرامآرام یا ناگهان
آبی فرا میدمد فراموش کنندهی قرص
یک قرص که هزاران حیوان درنده ـ حتا اگر پیر و بیدندان ـ
در خواب و بیداری  /سراپا یکدیگر را برایاش  /از هم میدرند


عشق من  /پنهانیی عقربهایی بود  /و تو آشکاریی یک تصویر
که کار قمر را به حسادت با مترادف خود کشانید
و ماه من در قمهها پنهان شد  /و کشتیها در پهلوی تو پهلو گرفتند
اما تضادهای پرده و ُپرتره
بازیی پنجرهایست میان ستارهگانی که همهگی عاشق عقرباند
و گذرنده رپرپ دفیست  /که هر چه بیشتر دفع میکند ما را
شما آشکارتر و از جانتر جذباش میشوید
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چهگونهی چرا
دردها خواب را در دستهای فوالدیشان  /سخت میفشارند
و دامهای رنگارنگ را در هر گام فرومیکارند
ابری با چشمهای نقرهایی خویش  /به پشت سرت نگاه میکند
و جز دستهای از جا َکنده شده  /چیزی نمییابد
پس من هنوز چهگونه میکارم و میدروم  /بیدست و پا؟
و چرا این همه ناخنهای در آسمان  /بسیار بی ارزش و ناچیزند
در برابر این دو فوالد بیفکری  /که ریشه در اعماق خاک دارند؟
رو به روی تو میایستم و تو برقی از یک کلید میبینی
اما تا ُنک پایی به سویام برمیداری  /سراسر سیمابها سریع میشکنند!

مقام انتقام
به خون آلوده این مثلثات  /و اگر وجدانی قائم فرود آید  /نمیداند  /جدا از تو
آیا به آبیها دست خواهد یافت  /یا رودی سرانجام  /مرا رها خواهد کرد
از مقدساتی که بوی قرمز میدهند؟  /دیگر بارهای معطر بر درخت دریافتهاند
بیهودهگیی رنگهای تکراری را  /و بوسه فقط به روی کسی میزنند
که میخواهد از فرازها بگذرد  /از فرازها میگذرد
در چشمهای مردم موجی از رودیست  /که مورچهها در آن هم دعا میخوانند
هم با من همخوابه میشوند  /تا تو جداییها را طی کنی
سرودی از شهوتهای سبز  /در نی کنی
و آن کسی که از جایی به نام هیچ جا خواهد آمد  /میآید
قائم اینجا میایستد  /و دیگر نمیپرسد :کجاست مقام انتقام؟
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نیست که نیست
خوشحالام که عاقبت رسیدم به جایی که در آن جنایتی نیست
و عافیت با گامهایی میآید که صدا ندارند
رنگی ندارند انسانهایی که به من میرسند و سالم میکنند
و جالباسیها خوشحالاند از سبکبالیی خویش
و دیگرانی که به اینجا میآیند بیچشم  /پرندهای را میبینند که پرندهای نیست
و نه پناهی در زیر َپرهایاش برای پستفطرتان  /پستفطرتانی که از آغاز
چشمهای انسان به آنها گشوده شده بود
و رنگدانها را ُپر از وداع کرده بودند  /گشوده و کرده
تا تو نبینی قتلها و دزدیهایی را که پنهاناند در جامههای جورواجور
و من ندانم فرجامی را که از هر جاماش فاختهای شاد بیرون میآید
پروازکنان به سوی آسمانی که آسمانی نیست

چرا میشوی نشوی
تو شب را در چهرهی او بوسیدی و
نمیدانستی چرا شب در چهرهی او جا خوش کرده  /ـ چرا خوش نکند؟
و او که از رو به روی من خشک شدم میآمد  /دو روباه بودند پاهایاش
که چرا تو همزمان  /در دو جهت مختلف که میروی نروی؟
چرا سرگردان میشوی نشوی  /از آن آفتابگردان که در نیمههای شب
دانههایاش یکدیگر را مقصر میدانند؟
باه بادها میگذرد از فراز ساقهی سیاهی
که سامان خودش را میسازد ذرهذره زرد
در زیر میلیاردها روباه پروازگر پاهای ما
چرا دیوانه نباشد او َو نغمهنغمههایاش از جاهای مختلف نیایند و
همانطور که هر یک خود را تبرئه میکنند
جا خوش نکنند در گرمای گوشهای شما
که پنهان است در زیر گیسوی سفید خرگوش؟
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فقط مادران و جوجهها
بال بلندی که نام خود را نمیدانست  /گسترده بر فراز سرم  /کشیده شده بود
آیا صورتی نداشت کسی که سایهی کبوترم را دزدید  /یا چشمهای من...؟
اما دستاناش را دیدم که پرهای تو را می َکندند
و پاهایاش را که پشتپا زده بودند به بلندیها  /میدیدم
چهلهزار تکهی من چهرهای ندارم را  /به زمین ارمغان میکنم
و شگفتا که میبینم  /با وجود بیپریها
اصلن ذرهای از زیباییات کم نشده است
و ندایات هنوز از زیر نعلها َکنده میشود  /و َکنده که میشود  /میگوید:
«فقط مادران میتوانند طوری دیگر دیدن را  /و طوری دیگر دوست داشتن را
و فقط جوجهها نمیخواهند اصلن ذرهای جنایت کردن را!»
سر
اما آیا سرزده آمده بود آن گردن بی َ
یا از پیش پیشنهادی بود پشت این خانهی بی دَر؟

واپسین تجربه
و تو لذتی نباتی را تجربه خواهی کرد
و رباخواران دیگر بر برگهایات سایه نخواهند افکند
سرهای فرو افکنده یکییکی دوباره با تو  /خواهند گذشت از تازهگیها
و از کاکل مرغ ماهیخوار  /خورشید را بر خواهند داشت
و شانههای شکسته شده در گیسوی زنان  /از آن پس
دیگر در مثلثهایی اتراق خواهند کرد
که گوشههایشان را سرودهاند صنوبرهایی در اعماق اقیانوس
و شما بکارتهای بیسایهشان را دیدهاید در رگهای تاریک من
که خاستگاه ماهیانیست بیسر  /اما رقصان  /همین من  /که از این پس
لذتی نباتی را تجربه خواهم کرد  /ودیگران از کاکل مقروض تو
خورشید را بر خواهند داشت
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پلکان و پلیکان
به یادبود مهدی اخوان ثالث

انگشت خواهرم در امتداد آسمان ادامه یافت
از دام رهیدم و دیدم با حروفی آبی نوشته شده است:
«مهدی اخوان ثالث این جا خوابیده است»  /ابری از رختخواب برخاست و
انگشتهای خیس و بلند زنی  /از نمیدانم کجایی  /فرو ریختند
سراسیمه گریختند دو مردی که صلیب میساختند از پلکان
و پلیکانها دست برادر کوچک مرا صبح زود در دست گرفته
به مدرسهای میبردند که پردههای دالورش را باد
از دستهای افسرده و سرد من میربود
و تو را داوطلبانه دانهای آبی میکرد  /برای مرغابیهای رها
مرغابیهایی که بر طهارت تختههای کالس  /شجاعانه و شاد
با خون خودشان مینویسند:
1
«بهل کاین آسمان پاک  /چراگاه کسانی چون مسیح و دیگران باشد»

کیفری ابدی
خانهای که پلههای درونیاش  /به پلههای بیرونیاش میگویند
تو ما را خراب کردهای  /تو چشمهای ما را به تنهاییی ُگل سرخ
در گورستان گشودهای  /حاال من ماندهام که با این اتهامها به تنهایی چه کنم؟
با تو ما را خراب کردهای  /اما چشمهای ما را گشودهای  /چه کنم؟
میگویند جز باال رفتن و پایین آمدنی ابدی  /جز حاال من تنها ماندهام
دیگر جزایی ندارد برای ُگل سرخ  /آن خانهای که خدا هم
حتا دیگر خدا هم  /با او نمانده است
1

از اخوان ثالث است
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ُترشرو
درخت پرسشی در کف دست من میگذارد  /که َپر پرواز ندارد
پرنده پرسشی در کف دست من میگذارد  /که پایاش در خاک فرو رفته و
در یک نقطه ثابت است  /چه دارد دریایی که در میانهای بیماه
با تو از دست من  /با تو از پرندهپرسشی میگذرد؟
که دارد خاک فرو نرفته را  /و عقاید ثابت نیست را /از درون نیهای زیبا
زیباتر درمیآورد؟  /دنیا در میانهای بیماه  /در کف چه دارد آبجوها
میبوسد لبی را که با نی  /اندکاندک ما را از درختپرسشی
از زیباتر درمیآورد  /می َبرد و میکشاند به مگر من برای کیست تغییراتام
اگر برای شوریهای حقیقت و  /شوریدهگیهای عقابی نیست
عقابی که سر سکوت دارد  /بر فراز این امواج خندان  /که همهشان
فرزندان یک پستهی خشک و اخمو هستند

شقایق
شقایق را در قایقی از یقین گذاشته بودم
و وعدههای روان آب در چشمهایام میدرخشید
بخشیدم دقایقی از جسم خود را  /به تقویمی که روی میز تو بود
به از یقین  /به داغی که بادها بر سینهی بادبانها کاشته بودند
چشمهایام میدرخشید روی میز تو  /اما چهرهام در قایق میرفت
در خودم را هم دیگر نمیشناختم  /میرفت
و روح آن رفتگری که برای حفظ شقایق  /شریانهایاش شقهشقه شده بود
و بعد  /شطشط  /در آتشی روی میز تو  /مدام ورق میخورد
در وعدههای منجمد خاک  /مرور میشد  /و بعد
ُبعد این شقایق چنان غریبانه گسترش یافت
که همهی بشکهها و باروتها را در خویش غرق کرد
اما چهرهی من هنوز دارد  /در قایق میرود  /با قایق میرود
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شاهنامهی بیآخر
جادهها را تا کردم و در کفشام گذاشتم  /گفتم دیگر احتیاج نیست به رفتن من
زیرا سفر آمده است به خانهی من  /گفتم دیگر گفتار میخها را کج کردهام
و با آن رستمی که لج کرده است و در عینیات نشسته است  /قهر کردهام
اما تا چشم بر هم گذاشتم و برداشتم  /دیدم ُرستنیهایی راستین در آستانهام
خاموشانه از آب  /جادههایی جورواجور برآوردهاند
و جابهجا آبروهایی شکفته و قد کشیده  /که با سپرهای سبزشان مرا خطاب
و با پاهای سفید دوشیزهای که به هیچ خانهای پا نمیگذارد
رستمیی تو را در واقعیات  /عتاب میکنند  /افرا در هر سفر
افراسیابی را از خود فرو میاندازد  /افراسیابی را بر خود فرا میرویاند
گفتارها کفتارها را میخورند  /در ظلمت  /یک رخش  /هزار میخ میشود

یعنیی بسیار با معنی
من مثل مژهای در چشم دنیا افتاده بودم
که تو اشک را بهتر از هر چیز دیگری میشناختی  /میشناسی
جزیی از ذات دریا بودن بدی  /دلیل ستوده شدن نهنگی نمیشود
که ماشه را میچکا َند  /تو مثل مژه در چشم من افتاده بودی
و کسانی هنوز کنار گود نشستهاند و هی میخندند  /به چه میخندند؟
آیا مگر نمیدانند  /و چرا نمیدانند
که آن کسی که در میان دو آروارهی غولآسا
ذاتاش ُخرد میشود و خمیر میشود  /کسی جز آنها نیست؟
این هنرمندی که عزلت را قرض کرد  /نزولاش خالقیت بهتر
و هنرهای غریبانهتر بود  /اما باز با این وجود  /لبی آمده است اینجا
که مثل هیچ لب دیگری نیست  /یعنی با خنده و ترشی و نمک  /یا کجی
به هیچ وجه آشنا نیست  /و بیدلیل میگوید  /قلم آن ماهی
که در ناف دنیا معتکف است  /اصلن هیچ اصل و نسبی ندارد
یا دارد  /یعنی ندارد
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و به کرم میگویم که تو مادر و خواهر من میباشی
"تورات ،کتاب ایوب"

تاروپود ندارند
فرشتههایی که ُ

چه کسی باور میکند که این همه چهها و کههای زیبا در ابریشم
ساختهی دست کرمیست که تو را گمراه در اینها و آنها میکند
در دستمال من که همهی باورها از چهار جانباش
به درهای مهیب میرسند؟  /چه چیزی در ذهن من میگذشت؟
که هنوز میگذرد از زاویههای هر حریر
از جیبهای ُپر  /یا خالی از جادو  /تا به تو بگوید که بی این گمراهی
ما کورهراهی بیش نبودیم  /و نیستیم  /شما چه هستید
خورد؟
آورد و  /می َ
جز میوهای که هر روز خود را از دستمال در می َ
کسی میآید اینجا  /و واپسین مهرهی فقراتاش را در میآورد و
در این خرابهی سرشار از خرافه میکارد  /کسی که هیچ کس نیست
من از پشت آن مهرهای هر روز زاده میشوم  /که پیشانیاش از عبودیت
پینه نبسته است  /و به ُجرم همین "نبسته است"
است که خزنده گان و خرپوالن  /که خزندهگان خرپول
پاره میکنند پیاپی پارچههایی را
که سرشتشان پرواز کردن در زیبایی است تنها  /و کارشان
کاشتن گمراهههایی  /که آتشفشان گرانشان
شیطان و همهی حیوانات هار را می ُکشد!

تبعیدگاه
اگر هم میزنی به سینه  /سنگی را بزن که رنگی از خوبی داشته باشد
تا مردم بو ببرند بلاَخره  /که سیاه و سینهزدن  /بسیار بیهوده است
و بدبینی یعنی بددماغی  /ما اما شعر را دوست میداریم که زن است
و پستانهایاش سفت است و سفید است  /که همهی پروانهگان خودخواسته
آنها را تبعیدگاه خود میکنند  /ولی  /حتا گرگ هم شما را استفراغ میکند
شما را که در تمام طول عمر خویش  /با چهار عمل اصلیی حساب
تنها مرگ را کتاب کردید و  /تنها زنبورها را دستهدسته  /روی هم چیدید

گردون مرا به فارسی کُشت

28

موسای قرن بیستویکام
ای مار هفت خط و خال  /تو مرا یک بار و برای همیشه از دنیا بیزار کردی
ماهها را از هفتهها تهی کردی  /هفتهها را از روزها تهی کردی
روزها را از ساعتها تهی کردی  /ساعتها را از دقیقهها تهی کردی
دقیقهها را از ثانیهها  /و ثانیهها را از خودشان
اینک دل و رودهای در درون این ساعت بر دیوار نمانده است
دیگر سری با من نمانده است  /تا به دیوار بکوبماش  /ای چکش هفتآهن
تو مرا برای همیشه از چوبها بیزار کردی
چرا که یادها و یادگاریهای نوشته شده بر آنان
همهگی با حروفی از دروغ نوشته شده بودند بر آنان
حاال دیگر تنها خال کنج لب او  /که از این دنیای َپست فراتر رفته است
یعنی از دنیا رفته است  /دلام را میرباید  /حاال دیگر تنها سایهسار ساعتی
که مچهای چاپلوس چپ و راست را  /تدفین کرده است
برای لحظهای سری به من میدهد  /که چشم داشته باشد
ای عصای هنوز از دست من نیفتاده  /در دست من اژدها شده!  /من روزی
یک روزگار بیخیال کوچک  /یک روزگار معطر بودم  /در سبدی قانع و شاد
که از هفتاد تار روشن ساخته شده بود  /اما حاال چه هستم؟
اما حاال که هستم؟  /کسی اینجا گرفتار آمده است
در ُگرگرفتهگیهای گرگ و میش  /و بر روی میز پلنگ
تقویمیست که همواره از تقوا و تقدس میگوید و
دریغا که به یک چوب میراند  /خشک و تر را
آیا گیاهان میتوانند از بیشاخهگیهای خود  /هرگز شاد باشند
و نیز از رودههایی که مثل ریسمان  /از آنها آویخته است؟  /نمیدانم
اما میدانم که شما  /ما را از شما  /شما  /ما را از ما
یک بار و برای همیشه بیزار کردید  /برای همیشه از زندهگی
و از هر چیز بیزارکننده از زندهگی  /بیزار کردید!
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قضیهی تلفنزدن عقاب
یکی از دو بال کوچک و سفیدم شکسته شده بود
کز کرده بودم کنار شیشههای یک فروشگاه
و غولهایی که کفشهای بزرگ را خریداری میکردند  /یا کرده بودند
هزارهزار و بیاعتنا از کنارم میگذشتند
چیزی عزیز و گرامی در یک جای جهان شکسته شده بود
که من حتا دیگر با دو چشم صحیح و سالم هم نمیدیدم  /ندیدم
آن بال تو را که انگار از چند قطره سخن سرخ خود خجل بود  /هست
در این میان  /فقط عقابی وحشی از میان اهالیی رهگذر
(که پاهای قدرتمندش به پاپوش احتیاج نداشتند)  /به پزشک تلفن کرد و
تقاضای کمک  /اما گویا خیلی دیر شده بود
و آن معنیی تکهتکه شدهی مقدس  /دیگر تعمیرپذیر نبود
و هنگامی که سایهی محجوب و سربلند تو
شروع به سیر و سفر در دنیایی دیگر کرد  /عینک نازکدل این گربهای
که نازنینترین موجود جهان است  /به پهنای پاک و بیشیلهپیلهی خویش
زارزار گریست  /و سگی هار و کور  /در دورترین جایی از ما غولها
غمگین و کز کرده در کنج خلوت خویش
سرنگی تعارف کرد
سپیدیی شکسته و تابرداشتهی دستمالاش را  /به ُ
سرنگی بیقرار و دلشکسته  /که در کناری نشسته
و هنوز میکند ُ /
ُ
ُ
و از خیلیخیلی خجالتی بودناش  /گروگر سرخ میشود چهرهاش
در برابر مرگ
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به دست نیاوردنی
از کار افتادن این عقربه  /مانع نشد مالقات آبیی مرا با آسمان
و آن سنگی که پرنده را به منقار می ُبرد  /از عشق که کار و بارش قرمز است
اصلن خبر نداشت  /صیادیست در جایی گمنام
که از سر صبح به دست و پا میافتد  /تا صید کند قاصدکی را که سازش
تنها راهی درونی میزند  /درونیای
که همهی جهان را بیاستثنا در خود دارد  /اینجا سراسر باد است و
آینهای که در او شمعی شوریده زندهگی میکند
تو هر چه میخواهی ای دشمن /شیشههای از هر رنگ  /یا بیرنگی را بشکن!
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خاک و ماسک
مسیح را از حسد تسلیم کرده بودند
انجیل

چشمهایی در ژرفای شب  /از البهالی درهای بسته
از هر شکاف ظلمانی که پیدا میکنند  /از درون دیوارها  /از تلویزیون خاموش
مرا میپایند  /ایستادهاند گوشهایی از هر سو و سکوت سیاه مرا میشنوند
تنها یک گلو که از تمام یک بدن به جا مانده است
آویخته است این جا در گذرگاه واپسین
در زیر آن ماه تمامی که برای آن تمام بود  /تا عروسکهای کودکان
نقش دکتر و مریض را بازی کنند  /و ما که کودک بودیم
با تفنگهای پالستیکی و فشنگهای قالبی
به داروخانهها و بانکها حمله کنیم  /برای مصادرهی انقالبیی دارو و پول
و شما که میمردید
ادا درآورید که از مالفهی سفید و خاک سرد که رویتان را میپوشاندَ
نمیترسید  /که جاویدید  /و دوباره برمیخیزید  /تا چشمهایتان در ژرفای شب
(وقتی ماشینهای کوچک کوکی در گذرگاه واپسین گاراژ چوبی مردهاند)
چون ماه از پنجره  /یا از هر روزنه و شکاف ممکن
بپایند پاهای نیمهعریان و گیسوان ُمشکین را در بسترها
و به خاطر بیاورند پوکهی فروتن فروافتاده بر خاک را(در تصویر دیوار)
آویخته است اینک اینجا ریسمانی ناتمام  /که سپیدیاش
تجسم معصومیت است  /و در زیرش ستارهایست
که دیگر اصلن هراس ندارد  /از مرور کردن ما در ژرفا
و از مستقیم چشم دوختن  /در چشم ماسکی
که روی حسادت ازلیی صورتها را پوشانده است
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خورشیدانه

دست صحراییی من  /برای سرانگشتان گیاهیی تو آواز میخوا َند
قلب بیابانیی من  /برای قدمهای بارانیی تو  /سکوتی سزاوار ترتیب میدهد
ُگلها در هیچ جای جهان به ترتیب قد پراکنده نشدهاند
پس وزن را کنار بزن از پنجره  /و ببین دستهای منطقهایی مرا
که اینجا جمع آمدهاند از سراسر جهان  /فرش شدهاند چشمانه در حیاطات
تا نسیمانه که تو میگذری  /تا بیمنطقانه به جان هر جلبک که تو سر میکشی
من چوبانهی زیر بغل غانها و غار باشم
و ببینم اولیههای انسان را که از ترتیب سنگدالنهی کوهها
از تربیت خون و خنجر در بیتها
به اینجا آمده و هر کدامشان  /بر پشت دوچرخهای نشستهاند
که سوارش فقط خورشیدانه رکاب میزند
برای بارانیی تن تو و تکمههای ستارهگانهاش
این ترازو  /سنگ را از خود کنار میزند

باد و فرصت
چشم چپام به چشم راستام میگفت«:تو ارتجاعی هستی
و میخواهی تمام کارخانههای مژهسازی و اشکسازی
تنها در تملک هفتهشت سرمایهدار باشند!»
چشم راستام به چشم چپام میگفت:
«تو آنارشیست هستی  /مگر میتوان از دندانههای مختلف کوه
نانهایی شبیه هم درآورد؟!  /یا از انار  /آبی؟!» /و من که از سردرد
آسمان را به پیشانیی خودم بسته بودم
فقط بعدها بود که فهمیدم هر چه فکر کنم  /نخواهم فهمید
که مالک اصلیی گرایش دلها کیست؟
منظور این گربه از درآوردن دستمال سفید از آستین  /در لحظهی اول
و سرخ  /در لحظهی دوم  /چیست؟  /فقط بعدها وقتی موشی تاریخی
در نقشهی جغرافی  /چندتا چکش و داس را از پرچمها
و هیچتا بوی نان را از تنورها دزدید  /مسئله کمی روشنتر شد:
دانهاناری که از چپترین دهان وزیده بود دیروز
امروز در مألعام  /بر سینهی خود  /صلیب را رسم میکرد!
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فقطها

از روانشناسیی گیاهان ـ این برادران ُخردسالمان ـ
اندکاندک نزدیکتر میشوی به او  /که همسایهی خورشید است
و صدای درخشاناش  /حیوانات ـ این خواهران میانهسالمان ـ را
رام میکند  /اما چه چاره که با این وجود  /از هر گوشهی گوش شما
چاهی را میتوان صید کرد  /که سعادت انسان را ویران میکند
ریشههای زیر زمین و شاخههای در هوا
به هر چیزی که چهرهی ما را شاداب کند  /و بدن شکوفهها را به لذت برساند
درود میگویند  /زیرا صید کردن سرود و سرور
دیباچهایست برای جوانهزدن فرشتهای
که چهرهی بیسن و سالاش را فقط اطفال
و صدای سرشار از ماهاش را فقط آن ظلمتهای بیدار
که قلبهای بزرگی دارند  /میبینند و میشنوند  /میبینند و میشنوندی
که چشمها و گوشهایشان
شبانهروز در اندیشهی چاره کردن درد دردمندان هستند

همانطور
برای آن که به دیدار تو بیایند  /تلفنی به آنان خبر دادی که تو مردهای
و من که در جهانی سفت و سخت زندهگی میکردم
از ساده نبودنهای زیرش دوباره به هوا سرزدم  /تنهای تنها به تو سرزدم
اما در انجماد استخوانهایام آن دیگران زندهگی میکردند
و از زوایای گوناگون  /تو مردهای را نگاه میکردند
و آن دیگرتران برای ابراز همدردی با ابر
ریختهگیی آبی شدند در پای بوتههایی دور  /که بر لبان عاشقشان
زمزمهی "دیر یا زود دارد"  /بود  /برای دیدار من نبود
پاالیشگاهی که سوختوسازش  /دو ریهی تو  /و چند شماره تلفن است
در آن انحنایی که دود به چشم حسادت میرود تنها  /زیر و زبر آواز قناری
و سکوت فک ُگل  /همانطور از سرشتشان  /همانطور برای خودشان است
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طاق نصرت رحمانی
عاقبت ترکات میکنم  /سرانجام ترکام میکنی  /اما جوری میروم
سرم اینجا بماند
جایی میروم که باز َ
دو چشمام را هم این جا به یک مرغ کور هدیه خواهم کرد
اما خیال نکن که با سر بریدناش  /دیگر ترکام نمیکنم
عاشق  /خروسیست که همیشه در حال رفتن است
پنهانیی سرخ ساعتیست در مالفهای سرکش
و این طاقها اصلن خیال تو را در خود ضرب نمیکنند
هم اینجا عقربهای دیوانه قوقولیقوکنان خواهد رقصید
طوری از بیحالیهای خرس سخن خواهم گفت  /که از هر نیمبسمل
یک شیشه عسل ارمغان تو باشد
و دو پوست َکنده شده از سه گوسفند اناالحقگو
نصیب طبلی که سرانجام آدمهای دریده را ترک میکند
تو هر جور به جوار آینه که میروی
اصلن به روی خودت نیاور که ابدن دیوانه شدهای
که میخواهی چشمهای پرندهگان و چرنده گان نیز ترکات کنند
شیشههای عینک هر چه قدر خود را پنهانی زالل  /پنهانی کدر کنند
تأثیری ندارد به حال پریشان آن عاشقی  /که طاق نصرت رحمانی است
شاعری که همیشه سرش در اعماق فرو میافتد!

اندیشههای بستهبندی شده
از تو چشمهایات را به من قرض ندادی بود  /که او نتوانست خوب
خوبتر خود را بخواند
و بداند هر یک از این ناخنخشکان که از این جا میگذرند
آیا حشرهای ریز هستند  /یا مثلن قوطیی کبریت  /یا چیزی دیگر
حاال من هر چه کرم را از پیش پای خودم میرانم
میبینم آن که به سویام میآید  /فقط ماری عینکی است  /عمرتان دراز مباد
ای اندیشههای بستهبندی شده!  /یک چیز پیش پا افتاده  /اما مثلن فرهیخته
همیشه از آتشفشانها فقط ربا طلبید  /که اینگونه هزاران سر سرافراز
و قهوهایرنگ  /عروج کردند
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راهراه میلههای پیراهن
درشکهای زرد از گونهات آغاز به حرکت کرده بود
َرشک در هیچ کجای راه سبز نشده بود
من از سفیدیی چشمهای خودم آمده بودم
از پشت راهراه پیراهنام فریاد کرده بودم  /هیچهای پیدا نبودن
از پشت ما باری برنداشتن  /را کسی نمیدانست
از سفیدیهای ماه قابل شناسایی نبود  /این آمده بودم
این از سفیدیی چشمهای اسبام
که عبورش چهارخانههای پیراهنات را به هم زده
سلول ریز زندان خودمان را بر شانههایمان حمل میکنیم
کسی تشخیص نمیدهد رنگ فریادی را که روزی از موهایتان
آمد و این جا از ریشهی گیاهان فرا رفت  /تا زندانبان هر یاخته
در خود یاخته  /سبز شود
دیریست به هم خورده چرخش چرخهای این گردونه
این من نانیام که هر پگاه ُکره اسبی آن را  /از دَ م خانهها برمیدارد
این ماه هیچ منجیای را  /بر زمین نمیگذارد

مقصر
آینهای در دستام بود و راه میرفتم  /چهرهی تو در دستام راه میرفت
یک جفت کفش در دستام بود و نشسته بودم
پاهای تو در دستام راه میرفت  /و هزارپایی که ناظر ماجرا بود
به بندی افتاد که فکرش نمیتوانست او را باز کند  /این بار برآمدی از خاک
بر پشت اسبی نشسته ـ در دوردستترین ابر ـ  /که سرش در دست من بود
که بیسر میرفت  /من که قاتل نبودم این چه منظرهای بود در کفشفروشیها؟
یکه سواری بیسر  /در آستانهی سرابی بیآغاز و پایان
ـ که حسرت پینهبستهاش رویش یک سوسن است ـ  /ایستاده است
دست در دست کاغذی ناکام  /که در آن  /نام مقصر سفید و ناتمام است
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ابروان
شقایق حتا در شقاوت واژهای از دل خود بر نیاورد
و آن را نگذاشتاش بر برگی که به اعتراض روییده باشد
اما ترازوی تو را هم به جای یک شاهین  /دو االغ راهنمایی میکنند
و حتاها را در آسمان آنقدر میکشند  /که اعماق آبیی آن کودک
خود را از این تابلو برمیدارد  /مرا هم به جا میگذارد
خدا واژهها را شناخته است  /که به ما شاخ نداده است
راهنماها را هم به جا میگذاریم
نه این که درون این گاوهای کوچک پالستیکی
از تسلیم ُپر شده باشد  /نه!  /از چراغ چهارراه
داغها خود را برداشتهاند و ُبردهاند  /درخت برگها را شناخته است
که منت از بادهای شاد  /از بادهای اساطیری نمیکشد
و خود را قاطعانه و جاودانه کنار میکشد
از جادههایی که به زیر پیشانیی حتا یکی از آنان
دو واژهی میزان  /دو واژهی آبی نروییدهاند!

چشم اسفندیار
میلههای فلزیی فرو رفته در زمین بودند آنان
َخم به ابرو نیاورنده از مصیبت و از مرگ دیگران
ساقههای چوبیی زیبا و نازک بودی تو  /شکسته از ریزترین نامردمیها
اما با این حال  /فراآورنده از یک شکستهگیی خویش  /صد ستاره
صدها چراغ  /چرا اما این زمین سختدل
ریزترین بهرهای برنمیگیرد از آن صد  /از آن صدها و صداها؟
سگیست این جا که به قدردانیی استخوانی از جسم مردهگان
ـ استخوانی که شبانهروز جلوش میاندازند ـ
از ازل تا هنوز دارد دروازهای را حراست میکند
دروازهای که قلبی از فوالد دارد
چرا همواره تیر تاریک و بیدرمان دروازهبان
فقط یکیدو سانتیمتر در زیر ابروهای ما را نشانه میگیرد؟
اوکرایین ،زمستان 2007
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مهری
به یاد آن زیبای محلهمان

سبزهرو بود و سیاهمو  /زنی که در حوالیی خانهی ما زندهگی میکرد
و مردهگانی چند حسد میبردند به شوهرش  /که شاد از زیباییی او بود
مهریی باالبلند با چادر مشکیاش  /برفها را سخت عاشق خویش کرده بود
و کفشهای پاشنهبلندش  /سنگهای کوتوله را
و سگهای ثروتمند را به هیچ میگرفتند
شبی تکاندهنده که چراغهای تیر برق
به کوچههای دراز و باریکمان نور نمیدادند
شبی که شاید عقربههای حوالیی ساعت یازده
به یک َپریی پاک با دو پای زیبایاش فکر میکردند
ناگهان سردیی فریادی در کوچهها پیچید(فریادی از بند جگر ظلمت)
و ابهام دویدنهایی به درهای بستهی ساکنان کوی کور  /فروخورد
سپیدهدم بر سر گذرگاه  /مردی غنوده را یافتند
با چکامهی درخشندهی چاقویی در گلویاش  /که از آن جنها بود
از آن پس خدا آنقدر کوتوله شد  /و آن قدر دور
که چشمان هیچ کس در هیچ کجا دیگر او را
هرگز ندیدند  /کسی هرگز او را به یاد نیاورد

سرود
اینک این یک روح محض است  /که با تو سخن میگوید
اینک این یک سخن مسرور است  /که تو را به روح میگوید
این یک اینک است  /که با روح  /بی تو سخن میگوید
من سالها پیش از این مردهام  /سالها  /پیش از من مردهاند
مردن  /پیشاپیش هر چیز  /زنده ایستاده است  /زندهتر از هر کس دیگر
و روحافزاترین سرودها را  /در زمین و هر زمان میسراید
از راستها و دروغهای مردم سادهدل و زیبا
و از نامردمانی که با نامردمیهایشان
سالها را حتا از سایههای خودشان بیزار میکنند
برای زندهگان یا همینطور  /برای هیچ کس و هیچ چیز میسراید
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قایم موشک
بدیهای من از برکت حرفهایام  /خود را در حرفهایام پنهان کرده بودند
تو حیلهگرترین و قایمترین موش دنیا بودی  /و هنوز هستی
و دنیای گربهها گریان و خراب از توست  /الفبایی با اندیشههای آسمانیاش
پشیمان تولد خویش در این بیشه است  /و جیبهای همهی مردمان میدانند
که انگشتهای بازیگران  /کشیدههای فراوانی را در خود پنهان کردهاند
الفبا همچنین مغرور تولد خویش است  /که در جهان ُگنگان و َک ّران  /تنها او
شما را قادر ابراز اندیشههای پیچپیچ  /و عشقهای شگفت کرده است
بنیادگذاریی دریایی این همه بزرگ  /با موجهای بازیبازیاش
با خونیخونیهای خداییاش  /از یک شمع به شدت الغر و مردنی است
و دو نهنگ بیگناه در تگرگ و زمهریر زمستان
به برکت حرفهای شیرین و بازیهای دنبالهدارشان
و با سیلیشان به صورت ما
شما راا امیدوار و سرگرم و گرم میکنند

بازگشت ابدی
در دوات باد و  /قلم ویرانی را مینگارد
در جستوجوی آن نگار که نگاهاش یگانه بود  /تو چون الکپشتی
به الک خویش میخزی  /یا چون کاغذپارهای /در خیابانها میان مردم میگردی
اما نه این گردون نه هیچ گردون دیگری  /هرگز رفو نمیتواند کرد مرا
نه این دست نه دستهای دیگری/از قفسههای کهنه یا تازهی ادارهها و بانکها
بیرون نمیتوانند کشید کتابی را  /که در آن نقشی موعود
گوی سبقت از بال عاشق پروانهها میربود  /ما به جای اشک
چشم ریخته بودیم  /ما به جای آه  /سینهها را به آسمان فرستاده بودیم
اما این کتها و کرامتهای متولد کارگاهها  /جز ویرانی
هیچ چیز دیگری سبز نمیکنند جلوی پای شما
و او که چیزی از ستاره میخواند  /یا از ستاره مینویسد امروز
همان کسیست که دیروز  /با نگاه ناگهانیاش به پشت سر
به مجسمهای از سنگ  /یا از نمک مبدل شد!
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نیلوفران
1
صدای اصلیی تو را دزدیده بودند  /که گوش منتظر من
از فالتهای فرعی میگذشت  /و نیلوفرها تا دین سبز خود را به تو ادا کنند
خود را در دیدهی سیاه من کاشته بودند  /هنوز این جا خودکار
از فالتهای فرعی میگذرد  /و کاشتههای زرد در کاغذها
اصلن ذرهای دستگیری از دلشکستهگان و بیپناهان نمیکنند
هر خط بر چهرهی عابران  /به نفع خودش  /فوری خط دیگر را پاک میکند
فقط سینهی دیوانهگان عاشق سرشار است  /از پیچش نیلوفرها
و از گریهی میلیونها مردم  /بر گودالهای گمنامی
که عزیزانشان را پنهان  /در آغوش گرفته است
فقط از رقص سرافرازان و سر به بادرفتهگان است  /که این جا زیر پای ما
ز َبر زیتونهاست  /زیتونهای نوازنده
که شما را فالخنی خونین میکنند در فالتهای بیفرجام
سریدن سپیده از کاغذ است
مسئلهی اصلی ُ /
به غروبی که در ابرهایاش  /کودکان بیسر بازی میکنند
کودکان  /با بازیهای بیسر بازی میکنند!

2
مادر این همه پاسگاه  /که پوست رنگارنگ پرچمها
بر فرازشان با باد تکان میخورند /هستهی یک زیتون است  /پرندهای هست
که پرهایاش فقط برای دستگیری از هوا  /به هوا پرواز میکنند
پرندهای که پیکرش را به دست خود در چاههای جورواجور  /چال کرده است
تا آسمان هر شب از سرشاریی نقطههای معطر  /شاداب شود و غرق لذت
از گرمای دلپذیر حرف و  /حضور عزیز عزیزاناش
اما پدری بیکالم هم هست  /که تن میزند از گام زدن
بر خ َفت این خاک خسته و خونخوار ـ خسته از خونخواریی خویش ـ
و حضورش در جاهاییست بینام  /پدری که در دست عاشقاش
به جای پرچم  /شعلهیی پهناور و بلند است  /از پر بیپروای ققنوسی
ُکشتهمردهی دواتی  /که در صمیمیتها و بیدروغیهای دوران کودکی بود
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همه جا سایههای مضاعف خودم را میبینم
"بوف کور ،صادق هدایت"

یک نامه در دو چشم
ما دریای نخستین بودیم که قطرههایمان نبودن آخرین را نمیدانست
دوم شاخابهایی بودند بیگانه با آه گاوهای وحشی
سوم شما بودید که اشکهای میانه را نیز نشنیده بودبد
این بود و بود تا آب راهراه پیراهن شد
سمها را از گوشام در بیاورد
و من پیش پزشک رفتم تا ُ
و تو برای قفلهای نخستین  /وقتی پرستار را دیدی به او گفتی:
«خانم کلید!»  /و پی در پی از چشم شناگران در و دروازه فرو افتاد
این بود و بود تا از تمام قطرهها فقط یک یقه باقی ماند
که االن دارد میگذرد از پیادهروها
و او را دستی نیست که با دیگران دست دهد
سری نیست که از حرف دیگران درآورد
َ
یا بر تاقچهی اتاقاش بگذارد و یک َدم استراحت کند  /دُمهای پیچپیچ
عشق به نیلوفر را از همان آغاز در خویش داشتند
و کشتیها میدانستند که برای بردن و آوردن بیماران بیعاری زاده شدهاند
که نمیشنوند آب پیراهن آن درویش را
که به لقمه نانی راضی است در این دیوان اشعار َپر َپر شده
در این دیوان َپر َپر شدهی اشعار
درویشی که یگانه بازیاش با جانوریست که از جان من در آمده
و شب و روز در خیابان و بیابان میگذرد
و از سایهی صخرهها و ارواح خاموش تیرهای برق میپرسد:
«شما آقای یقه را ندیدهاید؟»
چشمهای تو دو نامهی عاشقانه برای همهی پایانها مینویسند

41

گردون مرا به فارسی کُشت

فرهاد
از خاموش نشستن تو زبانام روشن شد
برخاستم و دیدم دروازهبان پروانهها را زندهزنده در واژه مدفون میکند
و شنهای تو تکثیر صبر است  /و روشنا از کجای دهان موش میآید
رو به روی این گربهی سنگین سنگی که نشسته است این جا  /خطاب به من:
«ای ایوب  /تو حتا نمیتوانی خون عیوب شخصیی خویش را
بر خاک  /یا هر کجای دیگر بریزی!» /ـ آری من خاکریزم!
اما به روی واژههایی که زندهگیی پشهها را هم حتا
ذرهای پشتورو نمیکنند  /خاک میریزم  /و اگر در همه جا  /هر ُکتی
به تن شتابناک تو مجنون است  /از معوجیی خطابهی پروانهها به الله
از نشست شیرین بر پشت سگهای مرده است

نامک رنگین ُگل

پروانهها سرافرازیی تو بودند  /و راز ُگل گمشده دستهای تو بود
من دو چشم نابینا بودم  /و یک بیپروایی که از ُبن نیها برمیآمد  /بودم
او که بر دنیا و بر لبها حکومت میکرد  /سوسکی بود در سوراخها فرو شده
صدا صدای اسکلت است صدا صدای عشق  /من دو
تو چشم نابینا در حدقههای سوسک
هر شیره  /فقط شیری1برای سبزههای ضعیف  /ضعیفتر از خویش میکند
دریا با دل بزرگاش چرا چهگونه میترسد  /از نامک رنگین ُگل؟
از دو دست من که سوسمار است  /کجا بگریزم؟
در خارج از این متن زنبوریست زنبورهایی اما
که عاشق ساقههای دلشکسته و بسیار خستهاند  /و دیدنی نیستند
زیرا تنها تبدیل به نوایی شدهاند  /که از سوراخهای نی  /پر میگیرد
1

شیری :دالوری ،گستاخی
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نقطههای بیدایره
من هم میخواستم مثل او که دو لوزهاش
لوازم زندهگیی خود را در کلمات خالصه کرده بودند  /به یک آسمان دست یابم
اما رودهدرازیهای سه باکتری  /همیشه از عمق دلام مربع درمیآوردند
من هم میخواستم  /اما با قویترین میکروسکوپها هم نمیتوانستم
نصفهای از دست و بال فرشتهگان را ببینم
که فقط در ترانه و تنفس زندهگی میکنند  /پس معلق ماندهام پیش این انگل
که حتا یک واژهاش منطبق با کردارش نیست
و ستارهگان همواره دستهای درازشان را فرو میآورند
و آن انگل را پنج پله فراتر مینشانند  /خواستن تو آبی  /آبیها بود
و خفاش من از ضعیفترین زاویهها برمیخاست  /و با نصفالنهار در منقارش
از اعماق اقیانوسها میگذشت  /میگذرند از این جا میزهایی که افتخار میکنند
که گردییشان مثل خورشید است
من اما با چشمهای غیر مسلح هم میدانم که جلوس این طفیلی
و تالشیی پایههای پلکان در روح آن طفل همیشه آبی /و دزدیدهگیی دهان تو
خورد :هستند موجوداتی که بر گردنشان مکعب میچرخد
از کجا آب می َ
و از آن بر صندلیها  /دریغا که فقط نقطه  /فرو میافتد

«ای آخرین صدای صداها»
آیا لبی جوابی برای این سیگارهای افسرده  /و به سامان نرسیده  /دارد
من یک عمر آزگار  /بر لب آن بام بلند و خطرخیز میدانستم
که دو لبهای تاریک تو  /هنوز بوی شیر میدهند
آیا ماه کامل جوابی برای آهوی شکستهدل دارد  /و میداند که آن کبوتر یاهوگو
روزانه روی هزار تخم هم اگر بنشیند  /و هر چهقدر هم بنشیند
حتا یک درویش از آنان  /عاقبت بیرون نخواهد آمد؟
نخواهم آمد و از آیاها بویی رفت که هیچ ُگلی نداشت
و دیوار سرشار از دیو و دد  /هنوز اصلن کوچکترین اعتنایی نمیکند
به برههای تو که جسمشان سراسر از قرمز آتش سیگار سوخته است
این مایع هنوز بچهای کوچک است  /برای شناحت کامل کاسهها
و برای پیکاری چیره بر کوسهها
و لبها آن زندان واگذاشته شده وبیفریادرس را  /یکسره سر میکشند
زندانی که زندانباناش ابراهیم است
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اهورامزدا

تو اتفاقی بودی که روزی افتادی در دستهای ُخردسال من
من نفاقی بودم که کفتاری در ظلمت با خود می ُبرد
او شمشیر میرانندهی فرود آمده بر دندهی آیین اهورامزدا
عنکبوت در آیینه چه میبیند؟  /که تو دلشکسته تنها در تاریکی میروی
و جماعت به َمد مردار سجده میکند
دل کرکس بویی از دیوانهگی و عشق و شوریدهگی نبرده است
که کسی این جا سر نمیکشد به عصیان
پای نمیکوبد بر سر موجهایی که به دندهی چپ میغلتند
آه  /آیین مهربان مهر و  /پروانههای شادمان خوشگلاش
که پیمان را بس گرامی میداشتند بر لجهها  /بر خشکی!
اما حاال در الی و لجن انگار لج کرده است این جماعت
که فقط سر بر آستان کثیف خرچسونه و عنکبوت و سوسمار میساید
ماه مهربان میموید بر کاخهای ویران و  /بر کتابهای گمشده در ظلمت
و من در سواحل فرحناک تابستانی
در میان آنان که با توپی فرهیخته در گوشهکنارها بازی میکنند
یا بر پتویی بینقشی از شمشیر و دشنه و درفش دراز کشیدهاند
به دنبال میترا و آناهیتا میگردم  /دو دختر مثل دو اتفاق متبرک
مثل درختهای جوان بهارانه  /سبز و دلشاد  /که بر پوست زیبا و لطیفشان
یک پروانهی پیمانناشکن و معطر  /چون ماه در ظلمت  /نقش شده است

درکناشدنی
دروغدست  /هذیانپا  /قلبمعده بود او
که این در احساس میکرد همیشه با باز شدناش
مردهای به آغوش من فرو خواهد افتاد  /بازیذات  /زیگزاگ َروش
حلزونناخن بود او  /که بیست قطرهخون حقیقتجو  /قاطعانه سر آن را داشتند
که سر بر یک بوسهی نرم و گرم بگذارند و  /برای همیشه بمیرند
تو اما ترک نمیکنی این زمین زالوذات را و  /آن زمان نامهربان را
زیرا رگههای این صخرهی عاشق  /اما از بیخ و بن درکناشدنی
دستهای مشتاق ما هستند  /که برای به آغوش کشیدن سبزهها و ُگلهای شما
یا به دعا  /فروتنانه در پیشگاه خورشید بزرگ  /گشوده شدهاند
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گرگ
در اندیشههای من چه شهابی وجود داشته باشد  /چه نداشته باشد
و در دل شهاب  /چیزی یگانه و پاک  /یا نه  /این خاک مشتاق
همه شب تو را در خواب میبیند
همه چیز و هر چیزی ممکن است در این دنیا:
یک روز دیدی که آن لحاف یکدفعه سگ شد  /اما باز با این وجود
هیچ اشکی ُ /مشک گربه را پاک نمیتواند کرد از دستمال
چناری همهی جوانب جهان و نور و ظلمت را در خود جمع آورده است
اما به یقین  /چیزی فرد و ممتاز را در درون و برون خویش
به شدت کم دارد  /چنین که چنار  /هر شب مرا در خواب میبیند
عجب است که کسی اسیر و خونچکان در میان دو آروارهی توست
معدهات سیر  /اما باز با این حال  /تو از کهنهگیهای کنار آسمان
ناراضی وعریان و سرمازده میگذری  /و با دستمال
ستارههای چشمهایات را پاک میکنی

آهای  /ببینید  /بشنوید
در مدار تیره و محدود درک ما نمیگنجد  /نثار کردن نورانیی شما
جان مهربان و شیفتهی خود را  /برای جهانی بیگناه  /اما مجبور به زندهگی
عالمت سؤالی واژگون  /و از آن آویزان تاکنون و تا کیهای خیس
شاید سیارهی من و سیارهی تو نمیتوانند
نتوانند در کنار یکدیگر زندهگیی صلحآمیزی داشته باشند
اما کاش حداقل میتوانستم استخوانهای سرخ تو را بشمارم
استخوانهای سرخ مرا بشماری  /که نابههنگام میزبان مدارهای گزلیک
یا هر سالح دیگری از هر رنگی بودهاند  /و هنوز هستند
کاش حداقل میشد به خورشید دعوت کرد  /ریاضیات را  /ببینید!
آهای با شمایام  /ببینید نقطهای را که در حاشیهی خودش افتاده است
و بشنوید خیزاب را  /خیزاب خسته  /ولی از پای ننشسته را
که فریاد بیوقفهی آنانیست  /که در اوج بی ُجرمیهای خویش
در این سرای سراسر کسوف  /بیگناه مردهاند  /و هنوز دارند میمیرند!
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گل مینا کجا روییده؟

او دست راستاش را باال ُبرد که کشیدهای در گوش من بخوابا َند
از گهواره از موهای سفید تو خجالت کشید
در گور شانه از خود تکانید تمام ترانههایی را که عاشقانه نبودند
تمیز تمیز شد دندهی سفید سینهای که در ماشین بود
من قصیدههای قاطعانهی چپام را  /از موهای نوجوانانهی تو
بیرون کشیده بودم  /از "را باال ُبرد"  /از "در گور شانه"
تا طفلی طربناک که خود یک شعر زنده بود.
از هنگامی که می و مرثیه را ترک کرد آن ُمغ از گهواره
و آمد اینجا و راست پشت فرمان ماشین آخرین سیستم نشست
من مینایی هستم که دیگر اطاعت نمیکند از هیچ دندانی
و از چهرهی نخستین مسافر کالغی زاده شده است
که االن با دو آینهی کوباناش از سمتهای سرخ آسمان میگذرد
چنگالاش هم تو هستی افتاده بر زمین

بیستون
خار من گفت«:چرا زمان رفتن را به دست خود انتخاب کنم؟
بگذار بمانم و گردنبندی از قطرههای خون ایجاد کنم»
صخرهی تو گفت«:چرا از این سینههای بیگل  /زود
آورد تیشه»
زودتر از موعد شکسته شوم؟  /بگذار پیکری پایا از من در َ
اما حلقهای بود که نمیدانم از کدام انگشت
و چرخشی بود که نمیدانم از کدام بیشه  /و ما هنوز در نبودنها هستیم
هنوز در شکم ماهیی منفعتجو  /با دو بالهئک از عقلی قلیل
دشنه و دشنام از حبابها میترکد
خورشید موعود در دستهای شما توقف میکند  /و میمیرد
آیا مجسمههای اعماق دریا جای خود را  /خود انتخاب کردهاند؟
پس چرا بر بازوی بیقرارشان  /نشان داغ و درفش است؟
تا از زادگاه صبور خود بیستون کمی آن طرفتر نرفته بودم
نمیدانستم که یونس  /مونس دیرین خود را  /سنگسار میکند آخر!
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تندیس مایاکوفسکی
آورد قالب
شستام با خبر شد که دیگر باز نمی َ
خبری از ماهیهایی که میخواستند  /این پنجره بسته نباشد هرگز
به روی ماه تو  /چهارده ستاره  /دیگر در صندوق ُپستیی خود را باز نمیکنند
و بیست موج ُپر اوج فرو افتاده از انگشتانی گمنام
روی مرا شاید به بخشی از شنها در گوشهای پنهان
از این جهان ُپرجهالت سپردهاند  /روی مرا که ُپرتمنا میخواست
تنها رو به روی آبیهای گستردهی تو باشد
بر بام بلند سنگیاش ایستاده بود  /در میدانی از مسکو
تندیس شکوهمند مایاکوفسکی  /و من به زیر سایهی خالقاش
ناچیز و فروتنانه دیدم  /که از چشمهای مشتاق تو  /شهابهایی فرو افتاد
بر سفیدیی یک نامه  /که ُمهر مهرانگیز بر پاکتاش
از قرمزیی ماتیک لبی بود  /از لبهای سرایندهی دو ماهی که دیگر
یکدیگر را در این دریای جاودانهی اندوهگین  /باز نخواهند دید
و بیحضور عزیز و گرم و گرامیی آنها  /دیگر من هیچ نیستم
مگر جمجمهای تهی و کهنه  /اما باز همواره تازه
که جالدان در جاهای بهنام یا بینام
در آن به جاودانهباد خسوف  /و مبارکباد جهالت  /شراب مینوشند

زنجیرهی بیفرجام
پشت هر چیزی روی چیزی دیگر است  /باالی سر من پایین پای تو است
تا در مقابل آینه نیست خر است
اسبی که در کوچهها دست و پایاش چیزی دیگر است
یک شانهی ساده هزار مو در دل خویش دارد
و پیچوخمهایی را که بر گونههای تو  /اشک گرم قاطر طی میکند
قاهقاه قاتل است در کالسی که لوحاش  /سادهلوحیی مردم را میگذارد
بر پشت نامردمان  /که روی چیز دیگری را دارد
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اگر کمال وجود میداشت
ای کوهستان کهن سالی که احساسات کودکیی ما را زخمی کردی
و جوانیی ما را در سنگی گذاشتی  /تا سرنوشتی گمنام به سویشان بغلتد!
حتا اگر گردونهات گردشی نو را بیاغازد  /تو را دیگر ما دوست نخواهیم داشت
چرا که به باد دادی سرهای بسیاری را که مادران نمکآلود
با عسل نوشته بودند  /حتا اگر ابرها به رویات زیباترین نام جهان را بگذارند
ما دیگر آتشمان را از تو عبور نخواهیم داد  /زیرا به روی چتر عروسکها
هنوز اشک است که پایکوبی میکند  /اینجا آینهها تنها به خود نگاه میکنند
اما در جیب من نامهای از دیگران است  /و عابران خمیدهپشت من
اعضای بدن خود را دیگر دوست ندارند و
آنها را یکییکی به درههای بیبازگشت میغلتانند
زیرا بادهای مسموم تو ای کوهستان  /همه چیز این جهان را لمس
و هر چیز گرامی را در جان بیگناه انسان  /لوث کرده است
(اما آیا اگر خوک و کفتار و گرگ  /کشندهی این گردونهی بیفرجام
یا بدفرجام نبودند  /و اگر ماه در صندوق ُپستیی من دایره شکل بود
باز هم رفتار این غزال غمزده  /که سرش هزاران بار بر باد رفته
مانند اکنون  /این همه نمکین میبود  /و گفتارش این همه شیرین!؟)

«تنها صداست که میماند»
میخواهم صدا هم باقی نماند  /هفتاد سال سیاه در این جهان
وقتی که گلوی من در زیر خاک مشتاقانه میخواهد
هفتهها را در هوای پاک بگذارد  /بگذراند  /از کجا میگذرد ماه
که چشمهای تو توانستن را به آتش میدهند  /یا در آتش میاندازند؟
بگذار همهی بندها را آب ب َبرد برای ابد
وقتی گیسوی معشوقام دیگر شوق خوابیدن با شهاب را ندارد
یا از دست داده است  /و کسی دیگر نمیکند خود را آویزان
چون میوهای شعلهور از شاخه  /تا تمام ترازوها از او میزان شوند
و تا من تمام کاالهای عالم را ببوسم در این سرگشتهگی  /حاال هشتاد سفیدی
خودشان را همانطور بر بند رخت هشتهاند
و با عبور بیاعتنای هر حیوان از کنارشان
تو بار دیگر کاملن مطمئن میشوی  /که خدا وحشیترین آدم است
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لکههای دامان لکلک
وقتی به او در بارهی رخت بر تناش راست گفتم  /تو منحنی شدی
سم اسبها درخشیدن گرفت
وقتی تو منحنی شدی  /بر سنگ ساعت  /نشان ُ
و خرها سر کشیدند و دیدند  /که پیراهن من رنگ از آه پیران گرفته
گرفتاران این دایرهی تاریک و خونآلودی که دنیا نام دارد
ـ تا به حقیقت کوهستانها دست یابند  /و تنپوشی از خوشبختی
بر تن اطفال شیریناطوارشان بپوشانند ـ تمام دُگمها را دشمن ما میدانند و
لکههای بر دامان لکلکها را  /در هر کوی و گذر  /برای پیادهگان شطرنج
ـ که قربانیان اصلیی ظلمتها هستند ـ افشا میکنند
اما آیا این دگمهی تا گلو غرقه در خرافه و دین  /این اسیر روده و علف
این یابوی بیبوی ُگل
بیدار مگر میشود و چشم مگر میگشاید و هرگز مگر میبیند
سر ساعتهایی را  /که به دقت از گردن ما می ُبرند؟  /و مگر میشنود
تنههایمان را که از گهواره تا گور  /خری تاریک باقی میماند!

حاتم طایی
سر راه میرود
سر که دارد بی َ
این َ
سریی من که دیگر مدتهاست درد ندارد  /ظلع سوم  /ظلمت بود
و بی َ
که از او دود  /به روی پیشانیی تو پیچیده میشد  /و میخیده من بر خیاالتی
تا تختهها خیالشان تخت باشد  /و با زندهگیی عابران
دیگر هرگز بینباتی نباشد  /حاال دیگر مردن  /خودش را طبقهطبقه
بیرون از مثلثات آورده  /و بر و برگ داده
و نمیدانم که داروگر است یا داروغه  /این که دارد بیسر راه میرود
و از چیزهایی مثل َط َبقزدن و آبجو خوردن سخن میگوید
تو میدانی که من اصلن دریغ نمیکنم  /از همخوابهگیهای لذتناک
با سفید بر تختخواب  /یا بر هر جا و بیجای دیگر  /و از خیال پا و گفتوگو
با پشت و روی و سینههای مؤنث  /مؤنثها  /به هیچ وجه درنمیگذرم
و تو میخوانی روان  /نور مثانهام را که جاودان است
و نثار صورت تمام داروغهها و بیدادگران است
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شرابهای چندینه ساله
شعرهای سرخ و سفیدم را زود چاپ نمیکنم
میگذارم تا شراب چندین ساله شوند  /زردی خورشید در اولین ساعات بامداد
برای خریدن بطریها پول به اندازهی کافی ندارد
و میداند که خوانندهگان جاافتاده در آخرین ساعات زندهگیی خود هم
به دنبال خواندن مایعات خام نمیروند
ستارهگان بیهوده در صندوق صندوقدار منتظر پیامی از رنگینکمان هستند
و تو دیگر چشمهایات را برای هیچ پیامبری خمار نمیکنی
فقط میخواهی با خرمایی که دیردیر از زیر چاپ درمیآید
خودت را تا اندازهای سرگرم سر سرد من کنی
وگرنه زندهگی در همهی یخچالها  /در هر سرزمین و به هر زمان  /یخ میبندد
یخ بسته است و آفتاب  /بیهوده در نیمههای شب خیابان
با یک کلید مست در دست  /پیش میرود و هراسان
هی برمیگردد و پشت سر خودش را نگاه میکند
مبادا که خودش را در تعقیب خودش ببیند

احجار فراموش شده
بزرگترین ضعف هر آدم  /خوردن و ریدن است
و دیدن را به من حیوانی آموخت بیمعده  /که شک کرده بود به معنای َ
ش َرف
و اشرف مخلوقات را مخوفترین و خونخوارترین موجودات جهان یافته بود
تو هیچ چیزی را نیافتی در این گیتیی غدار
که به گونهای با روده رابطه نداشته باشد
و شعر تالش همیشه شکستخورندهی یک حشرهی ُپرمدعا بود
برای فرشته شدن  /و دور رفتن از هزاران خانهای که فقط تکوتوکی از آنان
پیروزهای دارند در بنیادشان  /پیروزهای که تنها به اوقات پیری
(با چشمهایی از نوعی دیگر دیدن  /و با موشکافی و شکی همیشهگی
هر چیز و هر کسی را شنیدن)  /از دل سنگها
قلب را به گونهای دیگر میتراشد
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با این حال
کتابی را به رختخواب میبرم که چشماناش  /ستارهگانی پخشاند در آسمان
و شمارهی صفحاتاش رقصندهگانیاند در شب یک عروسی
صبحزود عروسکها مرا از خواب بیدار /و از دار تو پایین میآورند
و تا بیش از این ماللآور نباشد آسمان
رختهای هنوز نسرودهای را اتو میکنند  /چه قصهی تو در تویی هستیم ما!
و شمارهی قبرهایمان دست دراز میکنند و گهواره را میجنبانند
تا دُمجنبانک بیاید و مجددن داری برای شما ایجاد کند
و در جوارش دریا شب زفاف خود را جشن بگیرد
ماهی هم فرض ماللآور نبودن زندهگیی زمینی را بگیرد و
خورد
در خطهای کتابی بگذارد که از همخوابگی با من تا می َ
تو دیگر نخور به سالمتیی چشمهایی که تا ابد نابینا
و رقصهایی که حرکتهایشان از ازل نه ُد ُرست ادا
این پرندهی بیچاره از بسیاریی میخ و چوب و رسن  /سردرد دارد
با این حال با ماشین کوکی به سوی شن و خاکی میراند
که خودشان را با رؤیا  /تسکین و تکثیر میبخشند

تار و پود
شاید ما که به شما رأی دادیم  /و آنها که هنوز میدهند
شایستهگیی بهتری باید میداشتیم  /اما شما مار را به شکل ماه درآورده بودید
و ما هنوز محتوای آستینایم  /شاید این کودهای بیشمار شبانهی آسمان
زبانشان غریبه است با ما زمینیان
اما این جا عمامه و تاج  /جداجدا افتادهاند از َکلهی االغ
و بر تنهی من ترجیح میدهند شاخهها  /که دیگر نرویند
و فقط قناعت کنند به رفتن تماشای آتشی
که شکلهای خود را لحظه به لحظه و پی در پی  /انکار میکند
تو هم مواظب هستی که پا به رویات نگذارند و کثیف نشوند کفشهایی
که شاید شایستهگیی بهتری دارند
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چنگ مریم
اگر رازت به چنگ چنگمریم میافتاد
مطمئن باش که چنگولهای شوخیانهی من از ران ملیحه و ماریا و سارا
باز هم چندان دورتر نمیافتاد  /هیچ ساری شک ندارد که افشای یک س ّر
درختها را نگونسار نمیکند  /های نگین!  /باش و ببین
اگر انگشتهای مسیی دست من  /طالی پاهای او را هورا و آفرین میگویند
به خاطر این است :خری که فقط به گرد یک اسب میگردد
از مسئلهی اصلیی حیات دور میافتد!  /اما پاهای متعدد معلق یک گروه
پادشاه نقشهای نوین هستند  /از نگارهای به رنگ ماه مستاند  /هوی گره!
تو بازیی توپهای پروین و پرستو و مریم و ماریا
و من ناراضیی بیرازی که مورد نفرت ُگلهای مورد  /قرار بیقرار گرفتهام
فقط به خاطر آن که هرگز شک نکردهام
به لزوم چنگ زدن مورچه در پشت آوازهای سفیدی
که بلاَخره خود را و بهار را به همراه خود میآورند
میخواهم باشم و ببینم اولین سائلی را که با لگن خاصرهی شتری در دست
از مسئلهی اصلیی قطرهها نمیگذرد  /از تاجهای شما که سفید سفیدند
و از نشگونهای ما که مقدمهی ُگل زدن به سر همهی سارها هستند
مؤخره آفتابهایست در آسمان  /بر تخت شکوهمند آبیاش نشسته
و خرها برایاش عربده  /و بدبده برای خودش دروازهبان شده است

سکته
تا صدای زنگ در خانهام ـ که تشنهی خداست ـ درمیآید
نزدیک است که قلب تو از حرکت بایستد  /و این تاس کافر رنگ ببازد
آورد
از بازیای که هر میهمان نزد شما در می َ
هیچ کس نیست که بپرسد آخر آن نذر  /برای چه همانطور بیخود
در هوا مانده است هنوز
و خانهی واقعیی این نقطههای بیقرار و پراکنده کجاست
تا صحبت از آب میآید  /روی من رنگ به رنگ میشود
اما بطی که میزبان است سرافراز  /آیا این کوبهها فقط برای یک هیچ است
که کوه به کوه میروند  /یا برای نزدیک است که دایره
قلباش از حرکت بایستد؟
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جدیترین وظیفه
دندان هنوز در زندان است  /که این شبها سفید نمیشوند
و تو اسیر سیاهیی معده باقی خواهی ماند  /باغ مرا بیستاره تعریف میکند
با زنجیر پاهای ُگل  /و کسانی به صدای فواره هنوز دخیل میبندند
اثیری که از ُبن ساقه برمیآید دیگر با تعریفها کاری ندارد
و غریزهی پهناوری که بر فراز سر تو گسترده است
همیشه آبی نیست آگهیی استخدام زندانباناش
نعش موش در حوض و شادیی درون رنگدان  /خواهران تنیی یکدیگرند
و من زنبوری ماده که از دهان تو بار میگیرد
این باغ جایگاه ارواحیست که کار و بارشان
برآوردن آرزوی خود و دیگران نیست
و آگاهترین پروانه عشقبازی با ثانیههای رها را
جدیترین وظیفهی برادرانی میداند
که ُکنده و کندوهایشان هرگز با هم برابر نیست

تاج
زبان چهگونه تغییر را در من ایجاد نردبانی میکند برای تو؟
به راه او چه موجودی چرا واژهگان را چیده است؟
من روزی چینهدان این شبهای بیسؤال بودم
رودم برای تو قوقولیقو را در البهالی آجرها  /پنهان آشکار کرده بود
ده بود و شهر پلکانی که پایین باال را در پای قصاب فدا کرده بود
تو چوب هر پلهای هستی که در شرق آتش به آب میزند
دلزدهگیی دیوار و گداییی رود را چرا سوزن میرود و راهراه برای دانهها
تعریف
و برای آن هنوز خوابماندهگان بیدار شده من ناگهانهی چراغانیها بودم
(آیا بودم؟)  /دَمدَمهای صبح بود یا چه بود که میگفت :نگاه کن
غروب  /تاج خروسهای نابیناست!
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من خاکریز بر زرتشت نباشم
از اشک  /خواب نمیچکد  /من میچکم تا چلچله چشمهای تو باشد
تا حاصل خاک جز چلچراغ نباشد /ای بلور خانم لوند همسایههای احمد محمود
من نام خودم را که زرتشت باشد  /بسیار دوست دارم
و میخواهم خاکریز باشم به روی نامردانی که دینشان بیسیم برق
سر پرستوهای این سرزمین را از تن من جدا کرد
حاضر یراقیی بیموسیقیی عراق من ای بلور جانم  /از من نام خود را
تا به روی َبر َبران /و حتا پس از آن/جلو و پشت خوشگل تو را و نه فقط تو را
توها را دوست دارد  /کیست که چاقو برای پوست هستههای غرنده از کنام
نداشته باشد /و نخواسته باشد تخم بگذارد در آسمان طناز لمیده بر تختخواب؟
من از چشمهای اسب بیسر اینک رونده در آنک بیآلونک در آمدهام
و خواهم ُمرد دور از هالوهای مزوری که المپشان از الالهاالهللا
تا اللههای بیسر اما هنوز عاشق  /و حتا پس از آن
تازان میرود از خواب نمیچکد  /از میخواهی فقط زرتشت خاکریز باشی

زبانانه
جهان را زبانانه که میکنم  /همه چیزش نانانه و آبانه میشود
و هر راز جهان خود را باز میگذارد  /تا تو را تماشا کند که در زبانههای آتش
اصلن خود کلید هستی  /و تمام شنوانههایی را که آب بارها با خود برده است
دوباره آباد میشوند از تو را تماشا میکنند  /از من زبانانه که میکنم
تنور نور از جان حالجها میگیرد
و جماد جان میگیرد از تو اصلن خود کلید هستی
سرهاست
وقتی متکا در هر جای جهان گرسنهی َ
من به دست و پای جانور درندهی درونام قفل میزنم
و هر تماشاچی خودش را از دارهای دیرینه پایین میآورد
تا آبهای هوایی به راز گرامیی گیاهان بوسه زنند
حوا  /آبستنیی کودکیست که به همهی کذبهای کاینات پی برده است
ّ
ای آدمی که َدمی را دیگر در راه هیچ بادی نمیخواهی بیهوده قربانی کنی!
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گل مریم دامن
درد استخوانی را که در روح توست  /درد روحی را که در استخوان توست
هیچ کس جز تو  /و جزجز ماهی را در جان من  /هیچ کس جز من
نمیتواند به او بگوید که دوست  /فقط پوستاش دوست بود  /و هنوز دوز
میدوزد َکلَکها را در روح  /و نمیتواند مرا بیندازد جز در توفان نوح
دست مریزاد ای پیامبری که در زیر پاهای ما روییدی
و ما نمیبوییم در بستر جز مریمها را
فقط باغچه میداند که درد و لذت همزمان
عزت را از مکان بیرون درونهایی میکند که تو
دامن به آتش اجاق ماهیها میزنی  /چه سفید است هیچ کسی که با باد میرود
و نمیتواند به هستهی زیر پای من بگوید دوستات دارم!

قبلنها بعدنهاست
حاال در قبر ورزش میکند  /او که باالیاش قبلنها فرصتی نداشت
و در ُتنگ َتنگیای کاشت  /که تو از آن عرصهها را برداشتی
و برای من بالها را گذاشتی  /حاال در قبر پروازی بلورین دارم
مواظب باش آسمان را نشکنی در زیر پایات
این مورچههای تابان تا دورترین بیابانها هم که بگریزند
باز در مقابلشان گوسفندیست دُنبهدار
که دَنبلاش فرصت ندارد به قیامت سری بزند
و به پاهای حشرات که با لبان من میروند  /بگوید مواظب باشید
قبلنها بعدنهاست  /و باز قهرمانی که تاوان فوارههای نداشته را میپردازد
فتیلهی ما را کمی پایینتر خواهد کشید
و گوش خواهد داد به صدای فلوتی که از کدام النهها میآید
من به باشگاهی که باشندهگاناش را باشهها تعریف میکنند میروم
اما تو همین جای آینه بمان تا از جاناش  /اهریمن که همان اهوراست
نشانههایی برای پیداییی خود  /و برای نرفتن دیگران به رستوران بیابد
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چه شوم اگر نشوم
سنگانه آمد دنیا به استقبال تو  /و آهنانه گذاشت بوسه بر روح تو
که جسمات را به من بخشیدی  /و خود رفتن شدی از این مس ُتفانداز
به طالی هر چه اندیشهی من  /ما  /ماهانه فقط دنیا آنگاه آمد به استقبال ما
که تو میدانستیی کسی در خانه نیست بودی
دقی هستم که سنگستان به روی آینه میگشاید
ای حاتم طایی که تای در را به بوسهی میخها عطا!
ای من که لقای ماهی را به روغن چراغ چکامه سرودنها!
طال هم آنقدرها طال نبود خودمانایم!  /که این همه دقالباب
و یک ُتف سرپایین فروتن  /برایاش بسیار متکبر شوند
برای خیر مقدم قدمهای قتال شما  /هر فراجانی
خود بستن هر در و دریچه میشود
چه شوم اگر نشوم جز ثقلی که هر سنگ را جواب میکند؟

شغل من
من نظافتچی یک روز تو را که شب بودی که بیستاره بودی
و شمع را که روشنایی نداشت که موم نداشت
ترک نکردم َت َرک در سنگ ایجاد نکردم
فقط به بومی که انتظار جاوید پشت بوق اشغال بود گفتم:
«آخه تو چی داری واسهی گفتن که من برم به خاطرش شغلا ُم عوض کنم»
و سنگستان که معنی نداشت که لبی نداشت
شما از او چیزی را فقط برای سنگسار فقط برای زنگی آسمانی که هرگز رخ
نداد  /قرض گرفتید  /فرقان و فرقه و فرق سر  /و دستهی بیستارهی شانهای
و دست شکستهی بستهای  /اما من رفتگرم  /یک شب تو را گفتم:
جانام ای جغد جهان « /بگذار تا مقابل روی تو بگذریم»1
دزدیده ُگه سگی در فرغون بیفکنیم!
1

از سعدی است
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چه نکنی؟
بخورید این است بدن من
"عیسا مسیح"

خورشید ناچار  /درد خود را با تابیدن چاره میکند
بیدی که من مجنوناش هستم از چهار جهت
گمشدهگان را با بادی راهنمایی میکند که آسماناش  /ناگزیر از مریضیست
زیر تمام خودها دیگرانی هستند که روز  /برگشان دستات را نوازش میکنند
اما شبشان صدها هزار کالهخود دارد
در البهالی اللهها چشمیست معطر که من مجنوناش که من زمیناش هستم
و کمر تو نقطهای را در کاه و کاهکشان انداخته است  /که برایاش
سرهای سر به زیر در زیر رازها در زیر دامنها
بقیهاش را نمیگویم اما شبشان صدها هزار ماماچه دارد
چه مانده است جز این که خود را به مسیح بدنام را بخورید بسپارم؟
رقص را نونی هدایت میکند که دربهدر به دنبال نقطهاش میگردد
چه نکنی اگر ستارهی دنبالهدار دُنب خر در خرابآباد
راز مقدس تو را ناچار تشنه بگذارد؟

نازکتر از گل
پیامی برای مامی برای بابی  /من پیامی برای کسی ندارم
نکارم من بیکار و بار باردار  /شوهری را در خاک خاردار که پیامبر شود
بر شود به باال به زمینی که مامی که بابی ندارد
برای کسی ندارم جز نازکتر از گل گفتن  /به گلی که تو میدانی
به "شبلی" که او میخوا َند  /تیر خانهها خود را باران میکنند
تا باز نشود جز چتری از نازکای رقص بر سر مردم
و قدرت نگیرد جز پای دُهلی
که ددان را میدرد  /شایسته آن که فقط از این در از این دُر بگذری
و نگذری از گناه نداف بیندامت با عداوتی
که بر میشود به باالتر به زمینی که ندارد پیامی برای ما
و از چشم من در میآید جنینی با دو بال
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در درون هر کسی صد خوک هست
"عطار نیشابوری"

من چهقدر خوکام!
این خاکدان چنان مرا خوک کرده است  /و چنین قناری را مرده
که کوچه بیاعتنا به ما هر دو  /تو را که سومینی راز دراز بیعابر میکند
مرا که میکند قناریی مرده آبستن میشود
و عابرانی که نیستند وحشتزدهی این خاکدان میشوند
چرا چهارمین چهچهه نمیخواهد ایمان بیاورد که هنوز اعجاز ممکن است؟
تو تمیز نمیتوانی داد داد را از بیداد در میان دانههای رنگارنگ
سم سفید مردهی دراز کشیده بر سکو
اما آن ُ
خوب میداند که از مغز مردهشور تا شاخههای زنده و سرزنده
شکرگزار َ
راه چندانی نیست  /و بدبدهی بیبدیلی که ُ
شکرهاست
پیوسته میجنگد با زاهدان و  /دریغا که جنگلی جاودانه به جا میماند
با شاخههایی سرشار از خوکان  /که راز عمر دراز و شادمانیهایشان
خو کردن به خوکیهای خویش است

زخم و عنف
خورد به صورت من  /آینه نمونهی خروار میشود
ُمشت تو که می َ
سزاوار آن همه دندان نبود
یک دانه گندم من که به دنبال هواهای تازه میگشت
دو دُم که بر تمام شفافیتهای عفاف و پاک ُحکم میراندند
زدند و بردند و ُکشتند و خوردند  /و عاقبت ُمشت کثیفشان هم باز نشد
و ُتف صورت تو دلاش را فقط به این خوش کرد
که ترازو آرزوهای دیرین و آسمانیی ما را به بهترین وجه میسراید
و جاودانه خواهد سرود  /فرود نیامد با سر آخر آن ستارهی دنبالهدار
با پا هم نیامد َدمی حتا به این کتابفروشیی کوچک و صمیمی و سادهدل
پس بیا بنوشیم دستارهای دوستانهی معطر در باد باشیم
اسبوار زیبای خجلتی  /که در زخم و در عنف میگذرد
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تو خود دنیایی
نقطهی بر زانویات را مرکز دنیا یافتم
خسته از خطهایی که فقط خطای دیگران را میدیدند
ُنک زدن من بر سخنهایات  /برخاستن زاویهنشینان بود
تلفظ سین و شینات را مرکز دنیا یافتم
حاال  /تافتهی من بود در فردایی جدا بافته  /اما ماتیک خونچکان تمنای ما
میدانست که شرق همیشه دراز بر تخت نخواهد کشید
زیباترین نعش از میان خفتهگان میآید
و ُگلی متفکر را بر نقطهی زانویام که از تو جدا افتاده میگذارد
چه کسی برمیدارد  /منقار غلط کردنهای زیاد را که از یاد قارقار
تا ماه در غار  /تافتهی ما  /تافتهی دستهای بیفکر خود ما بود؟

صراط
میباشد1

اگر مرد موی دراز دارد او را عار
اگر کیر دراز دارد او را چه میباشد؟  /چه نمیباشد اگر زن در پای
مشق مرا دارد؟  /این َمشک چکههایاش بیپایان دست من
به گردن مار خطهایاش نمرهی بیست
چه میگوید چه میشنود از عینک ُپرگیس؟
فقط نرگس نیست که بی نر تاب زندهگی ندارد
با کمی دقت میبینی که بینیی بزرگ دارد
هر خار بیعاری که دبستانی بیبنیاد  /بنیاد میگذارد
من به یاد پاک شپشی که خود را پرتابیی شیر کرد
پلی شدهام نازکتر از مو این جا
و آن جا ناز دفتر حاضر و غایب را میکشم بر دوش
تو گفتوگوی سفید اسکندر و داریوش هستی:
درازای بیپناهیی استخوان پادشاهان  /در خوان گران حشرات بیجنسیت
1

رسالهی پولس به قرنتیان
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آس
با دستهای خالی به دنیا آمدی و اکنون خال چهرهات
چهچههی مرا و ما را ثروتمند کرده است
چهل شاخه که با دستهای تو بازی در دنیای درون من میکنند
نون  /نقطهی خودش را به پای خال تو میاندازد  /و پلنگ تقدیس میشود
ای بیخدای مقدس با دستهایات خالی
با دو شیر مسلح سینهی سفید من چه میکنی؟
که چهلهزار شاخه از خواستگاریی خدا  /ناکام باز میگردند
و کام ببر در بر الفبا  /تنها با رؤیاها ثروتمند میشود
شما بیآینه َنه نمیگویید به تنهی فروتن درخت
ما بیرخت میرویم به سوی قفسی که بیسیم به دنیا میآید
در بیرون چه میکنی ای اعراب رقصان قرمزجامه؟
که با دستات بازی میکند پیالهای که خالیاش
خدا را در خود با من غرق کرده است
خدا را با خود در من غرق کرده است

اوستا
چنین که تگرگ بر شیشهی تو میکوبد  /میموید گرگ من در اتاق تاریک
چنان که برگ برمیدارد دستمالی و بر شیشهی تو میکوبد
میجویم در جوی دُر آشنای با اشک شیر  /اما کهنسالیی کوبه و در خمیده
اما نور نو بر میز تحریر اسبی تازی و تازان
و گیسوی گیاه من که در گرهناکترین فصل و به زیر خشکترین چشم  /هم
اهمیت نمیدهد به گرگ ُگراز ُگر اندازنده در دستهی کاغذ
آشنایات شمع بیمومیست که هرگز سالم در اللهای نمیگذارد
که به روی من ماسکی از اسب میزند
و خود به بوی موی سلمان فارسی گم میشود

گردون مرا به فارسی کُشت

ل ُنگ انداختن
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هر جا میروم با من  /در دوزخ با من است خدا  /بر بام من کبوتر تو خداست
و فرشته بی من آتش را اصلن به آشیانه نمی َبرد
َفرعن هم جوجهایست که دولاش  /من و خدا را رنگینکمان میکند
بام بر استخوان ما بنا بر  /چه اصلی میگوید که فنا بر
هر چه تخم در هر کجا پرده میکشد؟
فنآورترین تیر از چاه آهی عمیق درمیآید َ /دمی چند با دُم ددان َورمیرود
یا می َنبردد /و بلاَخره خود رنگی میشود مبهم
که بوقلمون شما پیشاش لُنگ میاندازد  /و وقتی خدا تو را از خاک برمیدارد
چه کسی میگوید  /که فرشته با آدمی استخوانیتر از من
به همراه ُدم دو حیوان  /به حمامی میرود که کیسهکشاش یک گیاه است؟

ابر در دهان
چشمهای که مه چشمهای مرا در ماه دیده بود
و میدانست که ابر مادر تمام دهانهاست
چرا اینک صراحت میطلبد از این سبزهی زمینی  /و از آن صراحیی زرد
که مرا در ماه دیده بود؟  /سهراهیی اقنومها هیچ مربعی را قانع نمیکند
و میطلبد از زهدان در دهان  /بر سبزهها راه رفتن و نساییدهگی را
من به قند قرمزی قناعت میکنم که پند را از اَشکال بیشکل
تا پدران سفید میکند  /و تاب آن را ندارد که تنها در میان دو درخت
از چشمه طفلی را درآورد که ُتفاش  /تقدس صورت تو باشد
و سنگ در دستاش  /درد ما را از زمین بردارد و از دشواریهای زمان
با ماهیی مستی که مادر تمام دریاهاست  /بسیار صریح سخن بگوید
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مژده
دست راست من با روح چپام سخن میگوید
اما باروی در سکوت خندهزن به سمتها  /پارویی به تو میدهد
که قایقها خود را از باروت تهی میکنند  /ته تمام ارواح
رایحهایست که ُپرروترین ملوان هم در برابرش تعظیم میکند
هم با جسم چپام سخن میگوید
خود را به تو نمینمایا َند نمایشی که در دل دریادالن
اما فقط روی یک برگ رخ میدهد  /و وقتی اسبهای ُکشته از ته دل میخندند
آبدارچی به اتاقام میآید و چایاش با کرنشی  /میزم را می َب َرد به نیز
از قلب دریا تپشها ُبرده میشوند به بازار بردهفروشان
که شپشی ناگهان میدود و میآید و میگوید ای ناخدا
قندی از گره ابروی خدا خواهد افتاد!

تأخیر ابدی
تو در زنجیرهای خود مرا ایجاد کردی
و جادهها حتا در بیچراغیی خود شیرین شدند
وقتی که دستهایات راه شیری را میبافت
و نوزادی میدانست که من چشم پوشیدهام از تو در /از حتا
تا شکستهگیی شیشهها نخندند به عریانیی عابر
به انجیری که دانهدانه در ظلمت  /و من که حلقهحلقه از انگشت تو بر فرمان
فرا میافتم به قهوهی غروب
پیشخدمت که از خدمت سربازیی در جنگ فرار کرده
با سیارههای مضطرب در سینی
وعصای از عصیان سبز شدهی خندهزن به هر انتظار
در  /یا ورای هر بیراهه و جادهای
و کت و شلوار قهوهای من آنقدر خساست به خرج داد
که تن تو تمام مام و بابها را در خویش میپروراند اینک
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توپ آزاد از گذرنامه
همان طور که آدمها مختلفاند به لحاظ ظاهر
همین طور اشعار هم به لحاظ باطن  /و اگر کسی بیاید و بپرسد از طینت آدمها
من میگویم شعر در ته دلاش هم خودش را نمیشناسد
و دیگران درست به همان صورت تعریف نمیکنند عکسی را
که در آب تو میافتد  /ظاهر اگر بشود خورشید از پشت ابر ظرفشویی
من دیگر در رستوران کار نخواهم کرد
و تو دیگر همین طور هم که شده شعری در ته بشقاب نخواهی گذاشت
توران خانم بیبدیل خودش هم نمیداند که چرا
فقط یک لحظه از دریا سر به در میکند
و چهگونه جوجهکباب همیشه فراموش میکند  /عکسی برای پاسپورت بگیرد
اما مردیست در ساحل که تور در دستاش میخواهد افکار مرا صید کند
و نمیدانم با تو که َتره هم برای اشراق ُخرد نمیکنی  /میخواهد چه کند
چه بنویسد بر این توپ بازیی بیگذرنامه از مرزها گذران

بی اما و عبا
چهگونه آهن درآورم از چوبی که تو را آفرید  /و از آب  /آتش
برای کاغذهایی که مرا ُکشتند  /در آوردن و میخ آوردن /و میخکها را خواندن
راز آفرینش ما را برمال نکرد  /چه بگوید ُمال از البهالی عمامهاش
به بادهایی که در البهالی عمامهاش پنهاناند؟
چهگونه میخواهی از گلوالی اللهای درآوری که گویاترین
که پویاترین باشد بر این خاک که خوبترین طالیاش  /در الیهالیههای جاناش
آب و آتش را با هم میآمیزد؟  /من آویزهی واژههاییام که صلیبی میآفرینند
و لهیبی که مردم را مهیبانه می ُکشد
به یکایک انگشتان سرگشته ابراز عشق میکند
پرندهای پنهانی برای لیال آوازهایی میسراید خالصتر از طال
بی اما و عبا  /بی چهگونه و چرا
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دارچین
های چای!  /به هر جا میخواهی برو اما از یاد نبر این عینک تهاستکانی را
که خواهان زندهگیی شیرینیست برای تمام سطوح
قهوهی چشمام به هر جا میرود میگوید ای رنگها
این استخوان بوسهزن بر طبل  /ضربهی نبض زندهگان است
اما هیچ َ
شکری به ما ضربه از پشت نمیزند
و نمک را فقط آن گاه به جانشینیی خودش برمیگزیند
که زنی زیبا و با مالحت مالح پهنهی آبهاست
زنی که از عسل چشماناش  /رقص امواج هزار برابر میشود
و دو کفهی من همین جا میمانند و برای قلمموها میخوانند:
رابطهی عاشقانهی عینک و بینی را به هم نزنید!
ضابطهی نامردان از "دارچین"  /همیشه برداشتن سیالب نخستین است

پس چه

من به َگرد پاهای شاعر بزرگی
من هرگز به َگرد پای هیچ شاعر بزرگی نمیرسم
و می دانم از َگرد پای من  /از بیابانی که به پا میکند َگرد پای من
شعری که درخور سفرهی گرگان باشد  /سبز نمیشود
پس چه میشوم من که از جای بوسهام در زیر پای تو
درختی به جا میماند با خاطراتی رسیده؟
چه میروم به هنوزی که در کتابفروشیهاست؟
مشتری با َتریی چشماش میداند که از تمام منظومهها
فقط چند استخوان ناقابل باقی
باغی سبز نمیشود که گرگاش هرگز بو نکشد جا پاها را
پس چه میشود عقدهای که عقد ثریا را به گردن شاعران بزرگ
چه میرود چشم ما در زیر پیشانیی مور؟
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کرامت خسروان
به خاطرهی گرامیی کرامت دانشیان
و خسرو گلسرخی

هر کس که هوای عشق به سرش میافتد  /از ُ
ششهایاش ترانه میگذرد
سری که میافتد  /آسمان گذرگاهی میشود برای موسیقی
و مو به یاد نازکترین رقصهای من  /در هر کس دقیق میشود
به دقت تو قایقی از قوقولیقو میسازی  /از ستارهگان سوخته میگذری
اما در هر چه  /چهچههایست که چنارها را به گریه
و سر تنهای من  /که سحرگاه در سرخی میافتد
گلسرخی با ریشهی عزیز و شوریدهی کرامتاش
تیشه بر کوه بیوفای ریختن به فراموشی
دانش را از ُ
شش با شهامت شهابهای آوازخوان  /عبور
و بوران به پا در دل مرغان آواره میکند
دردتان به روی تخم چشم ما
هوای پاکتان  /مو را به سمت هنوز شانه میزند

بیجوهرانهگی
کتابی را که االن دارم میخوانم  /نور چشم تو را در خود دارد
در خور آن هستم آیا که تابی باشم برایات در ظلمتی که اینک تو را میشنود
و تو را یک آیین میکند که درختان آن را برگزار؟
اما هیچ نویسندهای نمیتواند از مرگزار
برگی برآورد و به او بگوید آواز بخوان
ناز نکن برای نانی که عینک چشماش  /در خور سنگ
است یا نیست سؤالیست در ظلمت  /که پایام را قلم میکند
پرنده با پرواز بیقاعدهی صندلیی چرخدارش  /و نفرتاش از مردم بیجوهر
فلک را حیران  /شما را اسیر تنور میکند
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عابد و معبد عریانی
من از انجیل فقط انجیرش را برمیگیرم
و زنجیرش را میگذارم برای شیفتهگان زندان
من از رندان فقط رندهی تراشیدن چوب  /تا این میز نوشتن و نوشیدن بیاموزد
ای آموزگاری که عاقبت مرا برخواهی گرفت
درخت خشک تو را همین خشتکها آبیاری  /و مرا باری از زندان رهانیدند
میلههایاش را اما میگذارم برای میل زیبای آن همه مریم و ماریا
ای ماری که عاقبت همهی سوراخها منتظرت هستند
پونه نام دختری سفید است که بر بام کاغذها  /قلم ما را ُپر اشتها
اما فقط شاگرد میداند شگرد دهانهایی که مکیدن شهاب را روی میز
و چشمی که پاهای بیحجاب را در زیر میز  /به خاطر یک انجیر مرور میکنند
سرمه را در مه گذاشته بودی!
ای مرارتی که از آغاز ُ

مگر چه اسراری؟
رازهایی هستند که آدم باید با خودش به خاک َب َرد
رازقی تو را که از جنس گیاهانی  /فقط به این دلیل که از جنس گیاهانی
سفرهی دلاش را برایات باز نمیکند  /بازیهای روباه با دیگران
جنس نر و ماده نمیشناسد
روحهایی هست که جسم خود را باید به خاک ن َبرند
اگر چه کاردهایی از نقشهی کارت دستشان سرمیکشند
به این دلیل ساده که خودشان هم نمیدانند برای چه سر میکشند
ای عاصی که دست دستههای ُگل را خواندهای
و میدانی که یک قطره خون سه جنسیتی  /دوم باید بدون رگ در گور َر َود
باید از سفره باقی ماندهی ارواح را  /تا باغی که خود نمیداند چرا باغ است
و چرا چاقو در خود نکاشته است  /بنگارم و بینگارم به خواب َر َوم
و در رؤیا چهار دست بازیی جانانه
با آسیاب آس و پاس مگر چه اسراری دارد  /بکنم
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سرخ مثل خون
هندوانهی او که شکسته میشود  /دانههایی از من برون میافتد گویان
از سیاه ایجاد شده در زمین توسط دستان تو
توسل به هر چه میجویم سرخ است /و در تابه جویی که از صدفهای شکسته
با صدفهای شکسته سخن میگوید  /و از موجودیی دودیی بانک
با پوستکلفتان که در و دریا را در اختیار دارند
پیچکهای به زبان هندی و فارسی را
سیسی و سیصد و صدهزار ُکشتند سگان تازی
و روغن به روی رازی که نه در آسمان بود و نه در زمین ریختند
تا گربه بیاید با گرسنهگیی ُگر گرفتهاش  /و موش با دُم خودش گردو بشکند
و هر دو به سه سوسک معرفی کنند بادام ما را که به زبان بیزبانی هم
پستهی شما را خیلی خوب میتواند بخنداند

الهامی شکسته
تغییر در استکان صورت میگیرد  /اما استکان به جا میماند
به جا میمانم که بگیرم از قیر الهامی
و در اما و اگرها تشخیص دهم ماهی را که عاشق صورت توست
ُتف سرباال پایینتر از شورشها هم  /به تشخیص نادرست پزشک میافتد
درسام را اگر هم به بهترین نحوی یاد بگیرم
باز مردود استکان است و دود در باالی کوه  /منتظر به جا میمانم
منتظر از پزشک میافتد
تا الهام که زنی زیباست ُمهرش را بگذارد بر لب استکان
تکان تو از واپسین جامهی در جدال با رنگ قیر است
من مست آموزگاریی خویش  /روزگار چشمسفید از انتظار را
و حسرت مریضان و دلشکستهگان را  /یکییکی و یکنفس سر میکشم
تب دارد دو ماه یک عینک  /و فکر میکنم که غبارهای یاغی
شما را برای ابد قال گذاشتهاند
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نوش جان
وقتی از من سنام را پرسیدی  /دانستم که تو خود عزراییل هستی
و دانه حساب مستیی َتک َتک عقربههای عالم را دارد  /و میداند کدام کتاب
کجا دامی برای سؤالها گذاشته است  /وقتی پرنده َپر از من میگیرد
دیگر درختها هیچ جا نمینشینند  /نشان ناشر به دنبال سن پیاله را نمیگیرند
ای اللهی داغ یک حمام  /تو خود دانستن گریز از بیشمار امامان هستی
گریان از فتوای مرگ زودهنگام جوجهی بیدیدار مامان
و حاال دیگر قلمهای هشیار  /هیچ آدرسی را بر پاکت بیسن نامهها نمینویسند
زیرا بدن بابا همه جا حوله را  /بدون لیموی عمان میخورد

ماهی دودی
سروته میبینم و با سر راه میروم
بعد از این دیگر دنیا را
ُ
و قاشق را نه از دهان کاسه  /که از ته او درمیآورم
بعد از این عشق  /درختیست ریشهاش در هوا
و کرم فقط النه در ریش پیشهاش آیه خواهد گذاشت  /سر به سر َ
شکر گذاشتن
ماللت خاکیست که پیشانیی درختان را در خود دارد
و این جا درها فقط به روی کالهخودها باز میشوند
ولی در ته دریا کوچهایست  /که معشوقاناش سرخیی مرجاناند
بعد از این دیگر جان چه کسی فدای کرم  /چه دیگی ادای روی ما را در؟
در را از جا نکَن  /از جا نکَنید!  /فردا قاشقیست که خودش بام است
بگذار جانوران جنگلی  /چنگال خود را به سبیلهللا ببخشند
و حلقه را به رخ صدفی بکشند که عروسیاش را در هیچ کجا برگزار نمیکند
تا جمعشان جمع باشد مارانی که از کنار پونهی بیچاره بیاعتنا میگذرند
سس و نمک و فلفل بیار!
و بساط عیششان برپا  /تو ب ُدو سریع از آشیان ُ /
من هم در این میان  /سبیل امامان را دود خواهم داد
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باب چندم کبوتر چاهی
در این شیار دانههای من از سن خود عقب میروند
و سندان دربهدر به دنبال دُریست
که دیاران را معصوم میخواهد و یاران را در ساعت عقب میکشد
اما مچ مرا گرفته است باران  /بریده است آن را و در شیارها کاشته است
کاش اصلن از ابتدا کبوتری دانهی مرا به این جا نیاورده بود
ای َبردهای که شبانه به دزدیی نبضها میآیی
و دیاران را معصوم و مقدس و طفالنه میخواهی
بارش ماه گرفته است و برگهایاش آهنی
در این کاروان که َ
من هر چه بزهها را به آغاز ببرم  /باز مچ تو را گرفته است باران

ـ ولام کن مرتیکه دستامُ شکستی!

و شعرهای فوالدی را حتا در روز روشن هم  /دزدان آسمانی دزدیدهاند و
در دلهای دردمند و گمنام کاشتهاند
کاش کوزهگر از ابتدا خوانده بود سرنوشت خانها و اربابها را
و راحت کرده بود کار شیارهایی را که دیارها را از صورت ما
برمیدارند و در پشت سر ستارهگان گرسنه و بیعاطفه میگذارند
(در مطلق تاریکی)
این آویزهی درخشندهی سرشار از بزه  /در گردن خستهی کاروانیان
باب چندم کبوتر چاهیست؟ /من زن تشنهلب آبستن از گیاهی بیسن و بینامام!

صداهای خسیس
تو زالل بودی  /اما زاللها نیز میتوانند نبینند  /خون ذبحی را که میطبیعتد
یا میتصادفد  /زاللها میتوانند بسکوتند  /هنگامی که ماهیان
سراسر عمرشان  /تنها عبادت واژگونهی بیدند
سرابانهگیی سراسر هستی
مجنون  /آهویی بود که آگاهیاش به َ
بازش نداشت از سر از پا نشناختن  /از یاد تو  /از یاد تو با بوی خوش عودش
که مانند ستارهای بیوقفه در دل آسمان میسوزد  /خاک بر سر این خاکستر
اگر من نتوانم حتا به اندازهی نیمهسیگاری
یک سرخی از خودم باقی بگذارم در این روزگار  /در این روزگار وحوشپرور
که صدای خروسهایاش  /همهگی خسیس است
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هپروت تعجب از کی میکند؟
با سیم ظرفشویی هم عقدههای او شسته نشدند
و من همچنان ماندم در دلات ای پاکباخته
و تو به گردنام پنهانی عقدی طال انداختی
که الالییها مجذوب و داوطلبانه برایاش ُکشته شدند
این پشتههای ُپرنعش  /همه از یک داغ است
از رویهای تر و زمینی  /که آستر را به ثریا حواله داد
حال آن که این شیر آب را  /دستان سادهی یک پلنگ  /باز میکند
َوه! آنها که خزف خودشان شکسته است
میخواهند سردیی ظروف دیگران را نجات دهند!  /ابری بزرگقلب
پیاپی میبارد بر برنا و پیر اللههای دلسوخته  /اللههای بیخانومان
و تو هر بار که به دنیا میآیی  /عمرت را بر سر امر مشتبهای میگذاری
خورد
که سرنوشتاش در آشپزخانهها رقم می َ

آری گفتن به زندهگی
اخالق مزاحم کفشیست که شوریده و عاشق کشف است
چالق تمام عمرش را بر سر چراغی گذاشت
که به من فقط اجازهی استفاده از بعضی کفشها
و به معشوق میگفت تو فقط واکس سیاه
که یک ُهو دو رنگ دلبسته به هم شاخ درآوردند
که چهطور حیوانی الل همهی عمرش امیدوار بوده است
که ماتیکی جای چراغ را بگیرد  /تا آقای مجاز او را تور زند
از کوه تور که پایین میآمدم  /دل با کفش پاشنهبلندگوی تو داشتم
اما فقط بعدها بود که فهمیدم این َدم را باید نگاه /داشت و کرد ای چشم گرامی!
و محتوای دماغهای بیمار را /با ماغ گاوها تنها گذاشت  /برای ابد تنها گذاشت
سینهی زن که باال کوهوار آمد
اخالق با چراغ در دستاش خودش را راهنمایی
و محترمانه غرق دریا کرد
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بازیی روزگار
گرگ و کرم  /نه فقط در گرگان و کرمان خانه دارند
بوی بوشهر میگوید که موییدنهای بیپایان تو
از شیرهاییست که نه فقط در شیراز شهرآشوبی میکنند
یک سار حتا اگر از ساری هم نباشد  /داراییاش جز خاطرههای خوب اندک
یا خیلی خونین شاخساران  /نخواهد بود  /و خورشید کهنسال
آسمان مغموم مرا میبیند که در آن انبوه بیعقل ستارهگان
هنوز گرگینه برای گرگ و پلنگ میدوزند
دامی را میشناسی تو که قناعت به دامغان نمیکند  /و بسیار خوشحال است
که دیگر نمیوزد بوی خوش آتش مغان  /از ویرانههای باقیمانده
از آن همه خرابههای بیباغ  /ما مطمئنن رؤیای دیرین قند را
با خود به سینهی سرد خاک خواهیم ُبرد
ببین چهگونه این توفان درنده و کودن  /طول به طومار خونین خویش میدهد
سم به توپی میکوبد که سیارهی سرگردان و آوارهی ما  /زمین است
و ُ
آری /یگانه داراییی شما  /همین بازیگران از پای افتاده
اما هنوز نیفتاده از شاخههای سرافرازند
بازیگرانی که گربهی ابله روی نقشه را  /خلیفهی بغداد مینامند!

َت َوهُماییها

او هر طور که میخواهد  /می ُکنا َندَ م  /او هر طور که میتواند  /میطورا َندَم
تورات تو این است :من هر کار که میخواهم  /می ُکنانماش
من هر طور که میتوانم  /می َتفسیرانماش  /چه تا؟  /تا چه؟  /تاج ...
خروس هر جور که بخواهد  /میخوا َندمان  /میخوانا َندمان
بیداری بر دارهایی از دین  /یا بیدین  /همواره می َت َوهُما َندمان
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بومی بر بام ما
تیمور :موری خونخوار که از الی دیوارها بیرون میزند
و َ
سازش هنوز پیلها را به دنبال خار میفرستد  /میآید ققنوسی به درون من
و میپرسد از دوهزار فانوس زنده به گور
و برمیدارد یکییکی نتها را از زیر پای پیل
ای بهرام در آسمان دلتپنده به سینهی زمینیان
بپرس از هفتادهزار تاج تشکیل دهندهی یک منارهی بلند
و چشم مپوش بر پیراهنهایی که پارههایشان هنوز از الی جرزها
دست تکان میدهند به وداع  /نمیخواهم نامههای نوشتن باشم من هرگز
وقتی آدرس  /چنگیست که خود را "چنگیزی" مینوازد
و از چهار جهتی که صلیب نشان میدهد  /ققنوسی آواره میآید
آواره به سوی خروسی که سوی چشماش را در پرسشها گم
و تابش َکلهی کندهاش از آسمان  /به تمام پنجرههای جهان است
ای چشمهای نپوشیدن  /هنوز گرسنهگان و لخت وعوران
مانند فنجانی ظریف  /در زیر پای پوالدین فیل هستند
و من کودکی به دنبال تکهپارچهای که پیامی پریشان برای آتشها دارد
و اشکی برای مسح ارواحی که با وجود خار و خنجر
هنوز مسخ نشدهاند و هرگز نخواهند شد  /و شور آواز در زیر و
رقص در باالی همهی آوارها را دارند

در انبوه پستفطرتان
تو ستارهای و  /من تاریکیی میان ستارهگان  /و آسمان بسیار عادل
برای پرندهای آزاد و  /برای پرندهای ممنوع اعالم نمیکند پرواز را
(به هر رنگ که باشند)
و هیچ ُرستنیای قاتل نمیروید از زمین
کتاب را باید از ورق واپسیناش شروع به خواندن کرد /و در خستهگیی چوب
باغی تاریک است  /دو چشم منجمد  /در بارهی یک منظرهی زیبا
چه آوازی میتوانند بنیاد بیندازند؟
از همان آغاز کسی میخواست باالفطرت باشد(حتا پیش از میالدش)
اما دریغا که ما از روی انبوه جنینهای زرد و مرده  /و از درخت فرو افتاده
راه میرفتیم  /و راه فقط از آخرین کفش کهنه و کپکزده
خورشید را درمیآورد
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کوچکترین شاگرد تو دُب اکبر است
یک دل کوچک را با تنگیاش با وسیعترین اندیشههایاش به من دادی
دو ُتنگ را که قاضیاناش سه تیشهاند برای خودت گذاشتی
دهانی تنگ که تمام ماضیها عاشقاش َو ماهیها از هر رنگ برایاش شعر
سرودهاند
ای دریای در واژهگان با من تمام بامها را در یک دل فرو ریزنده
برای خودت چه گذاشتی جز کوهی که پستان معشوق  /آن را ساخته است؟
و جز مستقبلی که از ستون فقرات ماهیها /طنابی /و از اندیشههای محکومان
آورد؟
رنگدانی را در می َ
آورد غوک
با احوال نپرسیدنهایاش از شما پدر درمی َ
و دو سوی سبیل خود را سرمشق دادگاهها در هر کجا که باشند  /قلمداد میکند
اما جز شیشههای شکستهای که در دل ما  /از درد  /آتش فرو میاندازند
هیچ کس نمیداند جای آن دبستان از جان دستشسته و آب از سر گذشتهای را
زیرکانهها و نازکانههای عشق را /همواره فرامیآموزد
که حتا دُب اکبر /از او َ

گلهای دامنپوش
به چوبی کوچک گفتم تو چه معنا داری
و چرا قلبات آتش میگیرد از تصور پایان زندهگیی من؟
و همهاش از درخت پاهایی درمیآوری که تو چه معنا داری؟
گیر دست من از سرمای سینههاست که َپر میگیرد
و تاکنون هیچ تخمی نیافتهام که زندهگیی خویش را
با توهُم باغبانها گرم نکند
و چرای خود را در چاهی نیندازد که از آن گاه نسیان باال
و از من عصیان پایین میرود
اما پروازهای نئین بر هیچ دستی نمینشینند و ابدن آ ُمخته نمیشوند
و شعلههایی که با خود انگشتان تو را باز میآورند به این دنیا
میپرسند تخم اصلن چه معنایی دارد؟ /اما نمیدانند که باغبان کورخوانده است
و داماش در راههای فرعی  /عینک شنیده است  /گیر زبان من
دریست که باز میشود به روی دامنهای خوشگل و ُگل ُگلی
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بپرس و کاری بکن
دانهای که مردانه خود را میکارد و زنانه خود را میدرود
یا زنانه خود را میکارد و مردانه خود را میدرود  /درود را کودکانه
و مرا روانه به دنبال دُردانهای میکند  /دو داس از یک زهدان سر برون
اما توفان به یکدیگر  /و روانی شدن را به تو ارمغان میکنند
جام را جامدی سر میکشد به یاد سرهای بر باد رفته
به نام نامیانی که در وهمی وسیع روییدند  /میرویند
مرا که کودکی هستم از ُتردترین شاخهها  /به دقت برگیر
و از برقهای بیابر بپرس
تعداد تیغههای معصومی را که در بدرودهای نابههنگام  /فروافتادند
فرومیافتند  /باز هم بپرس  /و کاری بکن کارستان
( به قول خسرو خوبان :گلسرخیی عزیز)
تا دستهای قابله دیگر جایگاه جانور نباشد  /بیش از این نباشد
و در تیمارستان مارها دست و پای ما را(که موجوداتی خیلی خطرناکایم)
سفت و محکم ببندند  /و بگذارند تا در توفانهای زرد ماندن
بگندیم و بپوسیم و بریزیم و بمیریم  /حاال شما خودتان  /خود سبزتان
روانه به دنبال آن دُردانهی موعود شوید!

تعریفها را به باد بده
تو این تنپوش را با خاری که از پشت خارپشت آورده بودی  /بافتی
که من مدام شکافته میشوم  /و دامها را از روحپوش خالی مییابم
تو این دانه را با ُگلهای دیگری برای من تعریف کرده بودی
اما حاال میبینم که همهی امور ریشها
به دست تیغهای جوجهتیغی افتاده است  /و دیگر حتا نیم بوسهای نمیزند کسی
به پای آن درخت که چاوشی  /یعنی جلودار جاه سبز و جالل بهاران بود
پوست انداختن مار تو لحظهلحظه جلوی من  /و استخوان جلوی سگ
تعریفهای دیگری به دست پرندهای میدهد/که بیجسم و بیروح پرواز میکند
بحرانی سخت عجیب  /گریبانگیر این عطر بیشیشه و بیشکست است
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گریهی نقاب
پس پطرس بیرون رفته زارزار بگریست
انجیل

وقتی دیدم دیگران زمینشان تمیز از سادهگیست
دانستم که صورت تو بهترین جا برای ُتف است
و صوتی که َتف را غارت میکند  /از دانش خورشید چیزی نفهمیده است
نفهمیدهام و وقت از نیمه گذشته  /اما ُتف عزیز فرشته
از تقصیر صورت ما نمیگذرد
و از صابون نمیپرسد چیزی در بارهی ستارهگان سودباره
اسب من نخستین بار که از ساعت بیرون آمد گریست
و رفت به سوی بهترین تفسیر که از آن ابلیس بود
اما تو هنوز نمینگری سکوت کودهای فرصتطلب را
و نمیشنوی گریز ُگل را از هر کمال که در زیر خود
جز ُتف و تیغ و تزویر ندارد
نداریم و اسب هر یک از ما ـ همهی ما ـ
َرود  /باز خواهد گریست
واپسین بار که از ساعت بیرون َ

تعهد
آیا پنجره به هر سو که باز شود  /من متعهدم به او؟
آخر ستارهگانی که بر پرده نقش شده بودند  /زندهگی و نوری نداشتند
آیا میز مسئولیت دارد در برابر پیالهای که روزی با او  /همانطور سرسری
احوالپرسی کرده بوده است؟ /باد خود نمیداند چرا آب را به اینجا آورده است
اما همچنان که میرود  /از پشت خمیدهاش پیداست
که یاد خوب و بد ما را با خود می َب َرد  /از یاد نمی َب َرد/حتا سایهی من میخواهد
جسمام را دست به سر کند و  /پا به فرار بگذارد
تا تو که نقش دیرینی بر دیوارها هستی  /جان بگیری و بدانی
که همواره ابری که ا َبرمرد یا ا َبرزن است/فرزانه بر دورترین و فرازترین جایی
از این آیینهای آمیبزده و  /سنتهای چروکیدهی زمینی  /پرواز میکند
و به هیچ قیمتی اینجا نمیآید و  /بر صندلیهای بیتعهد نمینشیند
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تیر در کمان مرداد
پروازت تمام شد ای عقاب پیر  /اما هیچ حمامی
آخر سیاهی را از سرنوشت من ن ُ
شست
این سر بیسامان برای آن آمده بود این جا  /شاید  /که آماج کیسه ُبکسها باشد
باشد!  /اما اعقاب دانای عقابان  /عاقبت
نقاب از چهرهی خدایان خونخوار فروخواهند کشید
فرا بکشم چه کسی را که رکوراست بگوید که او  /چرکی بیش نیست؟
چه چیزی که بخارش آسمان را به خارها نسپارد
خارهایی که آتشبیار شتابناک دوزخاند
برای سوزاندن یارترین یاران دیروز و امروز و هر زمان خود؟
ولی آخر سرسپردهی هیچ کیسهکش و هیچ ترازوی زرکشی نبود
این که اینک آش و الش و خونین  /در کف رینگ افتاده است
پس به چه ُجرمی سیاهیی روی دیگ را باید
گرسنهگان روحی بشویند؟
و چرا داوری در بارهی پرندهگان تمیز و عزیز اما بیعضله را
سپردهاند تنها به تیرهای تیزدندان  /در این مردادی که سر مردن ندارد هرگز؟

طلوعها برای کیست؟
برای فرق نکردن رنگ  /چشمهای من کافیست
یعنی هر چشم بینا فارغ از رنگاش  /میتواند ببیند  /و برای جنبش
لبهای تو که از سخن یا از آدامس  /یعنی که میجنبد
آدم که از فرق سرش شنوندهی شانهها میشود  /برای درختهای زیر پایاش
حتا شالقی الغر و سست و به شوخی  /باالترین جنایت است
ما که از یک سخن و دو جانور  /ضلع سوم را تشکیل میدهیم
یا شما که نمیدهید اصلن چهارگوشتان را  /به ابدن هیچ بدنی
باز برای آن شکستهترین و شوریدهترین و  /مغمومترین دندهی تنها
در پستیی این دنیا  /این سقز همان سپیدهایست
که پس از طوالنیترین و چسبناکترین شبها  /بلاَخره طلوعی شیرین میکند
تا تازیانه و قدرت و هرم و حرمسرا را  /مثل هزاران سال پیش از این و هنوز
باز بدهد به دست آنان که روحشان کور  /و دندهی چپشان
حوا  /ما هیچ وقت آدم نمیشویم
یعنی که ای ّ
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بومادران ()1
بومادران!  /کجاست بوی مادران؟ /ما را مارانی نابههنگام به زیر خاک آوردند
تا هوا فقط از آن نابکاران باشد  /و پیامهای ناب در شاخهها شکسته شوند
اما آیا ایامی که پوست عوض میکنند
مگر نمیدانند چیزی که عوض دارد گله نداردَ /گله َگله ما را به زیر خاک آوردند
و پیام قرمز پارهقلبهای پدران را برای گلولهها بردند
این لولهی نابههنگام فقط برای چشمهای سیاه و زیبای شماست
که سبز میشود  /چشمهایی که بوی مقدس قدمهای اقاقی  /از آنها میآید
وگرنه هستههای این دنیای بیقلب را  /عوضی به روی هم چیدهاند
و نیز قالبیاند منقارهایی  /که چشمها را یکییکی برمیچینند
چه کسی ادعای دوستی با چین رنگارنگ دامنهایی را دارد
که رسیده و آویزهی گیاهان بیگناه و عشوهگرند؟
در این ظلمت تنها چیزی که نمیدانم تن من است
که در آتش از ققنوسهای اعدام شده  /برای تو که مارماهی هستی
و از سنگسار اندیشههای آسمانی
برای ساکنان از دیرباز کور و کر و گنگ این سرزمین  /سخن میگوید
ُگله ُگله خون چوپانان  /به خیال خوش خبری از مادران  /هر دَ م هوا را میبوید

مجلس دریا
وطن تو سرچشمهی چشم عنکبوتیان است
و آسماناش فریاد بیپناه ارغوان است
با شادیهای غمناک  /یا غمهای شاداب  /به سر میبرند شمشادهای من
و ُتف میاندازند به روی مالکیتهای خصوصی  /و گولزدنهای گروهی
تکان این گهوارهی گورزا  /از چشمهایست که سر خود را گم کرده است
و از زاغی که میخواهد عقربهها را متوقف کند  /تا سپیدهدم ندمد
تا قطره کشف نکند که فشرده و نمایندهی شفاف دریاست
و همچنین تا مثل همیشه یک عینک  /دو عنکبوت داشته باشد
کتابی را مردهای دارد در گور مینگارد /کتابی در بارهی بهترین نوع زندهگیها
کتابی که آغوش گرم و سرزنده و مهرباناش
َ
حتا کرمها و ثروتمندترین آدمیان را  /از خود نمیراند  /به خود پناه میدهد
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آنک انسان
از عینک ته استکانیاش هنوز صدای نوشانوش ودکا میآید
و اینک بادهایاش  /کاهیست که میرود تا از ته ُوتوی دنیا سر دربیاورد
نیاوردنام  /آیههاییست که بر کوه مینشینند  /و نشان هنوزهایی را میپرسند
که مارهای عینکی نویسندهگاناشاند  /اَشاَم  /اشه ُداَنَ استکان
و اسکناس در باد میرود تا از اسرار ناس سر دربیاورد
موش از النهاش سر خود را که از تناش جدا شده درمیآورد
«بشنو از نی چون حکایت میکند»
و شکایت من در ذایقهی شمعهاییست که نخهایشان
سانتیمترسانتیمتر خود را و دیگران را میفروشند
بنوش به یاد مورچهای که از َکلهپاچهی خود چنان ادبیاتی پرداخت
که نمازگزاران فردا را هم گرسنه  /فریفته و سرگشته
و این شهد کسی را که در جیباش نقشهای از َزر دارد  /زنبور میکند
تکهسیمی که صادق هدایت در یأسها و دربهدریهایاش
دستهی عینک دلزده و خسته و شکستهاش را با آن بسته بود
هنوز صدایی از دل بانکها و ضرابخانهها را میشنود  /که:اینک آن انسان!1

سرشت ناگزیر
پاره ابرهایی که رواناند و گاه میایستند
موجهایی که فراز و نشیب میروند و آواز میخوانند  /یا گاه میخوابند
آتشهایی که میرقصند و گاه از آنان کوچکترین خبری نیست
ـ نه در خودآگاه نه در ناخودآگاهشان ـ  /منتظر ریزهپاداشی حتا نیستند
منتظر رسیدن به مقامی لقمهساز نیستند  /یا حتا شنیدن یک:دستات درد نکند!
در این راه که راه شادترین و زیباترین زندهگیهاست
راه شاهبازهاست و راه تمیزترین ابرهاست
نیز راه ضد میکروبترین و ضد مرگترین آتشها
شاید دست و پای تو بریده شوند و  /سرت بر باد برود
در باد یا ورای باد  /من سرشت خودم را با فراز و فرودهای حدسنازدنیاش
طی میکنم  /یخ ناچار باید آب شود  /تا باز چون آتش  /در هوا َپر بگیرد
1

انجیل یوحنا ،باب نوزدهم  .و نیز نام کتابی از فردریش نیچه.
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این گوی و این میدان
هر چه به خودم میگویم بس کنم ترانه خواندن را  /او بس نمیکند مرا
و تو را برای زیبا کردن این گوی میخواهد
که حتا به سرنوشت خویش هم بیاعتناست  /این گوی و این میدانی که میدانی
و وقتی میخوانی فواره را به نام  /من سر برمیگردانم و میبینم هر چیز زیبا
رپر بر خاک ریخته است  /و از خاکهایی که آثارش بر سر سراینده است
َپ َ
سرایی  /حتا محقر هم  /ساخته نمیشود
دیگر حاال هیچ َ
هیچ پنجرهای به سرنوشت دیگری باز نمیشود
نمیشوی و زنگ زدهاند واژهگان
و پیداست که از این سبزی(که نشانهی کپک است  /نه بهار) /باغ پنهانی
به خود چه میگوید  /چه میخوا َند در گوش خرگوش سرخوش با شعر
من میبینم باشهای را  /که باقیماندهی اندیشهی مانیها و مزدکها را
به منقار گرفته و در سایهسار سرد آسمانخراشها  /از خیابانها میگذرد
نیز میبینم ُگلی را که از صحبت ماللانگیز تیغ و صورت  /ترانهخوانان
میان ُبر میزند به قراری که در آن  /زنی باریکمیان /به نام میخوا َند موشی را
و تو روی برمیگردانی و همانطور که بیکاشانه میروی
با ذرهای از ندانستنات در بارهی زرتشتها و لنینها
با اندیشهات فقط به شکم و زیر شکم
دینوسورهای زیبا را ـ که از آن سبزههای کذایی /تازه بر پشت لبشان روییده ـ
و ما آدمها را با روی سیاهمان  /از هر میدان با فوارهای به در میکنی

باد در تیمارستان
درختی هست که از آن تندیس میروید  /آسمانی هست که از آن کشتی میبارد
و تابلویی هست  /که سایهای از آن بیرون میآید و
مرا در سرپیچ چراغها سفت میبندد  /و تو نورانی میشوی  /بدن ابدی مالح
مانند زمین پهن شده است همه جا(هر جا که کسی پا بگذارد)
و تیرهای برق از روح ما در آمده و  /عمود ایستادهاند(در هیچ جا)
مردم با دو بیرقشان  /راه میروند  /اما در روشناییی تمام هم
مجسمههای خود را در خیابانها و کوچهها به جا نمیآورند
و در برابر اعتراض تند رفتگر به ریختن افکار گندیده و عقبمانده بر زمین
میگویند :بادی که تن به اعتقاد عوام و مصلحتها نمیدهد
دیوانهای زنجیریست!
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ضیافتی که ضیااش را نیز باید دید
صفی از مهرهها در بدن مار  /ما را انتظار میکشد
شما در را انتظار میکشد باز نمیکنید
نیک میدانم کارتی که شمارهی نوبت تو بر آن نوشته شده است
در به در میشود از نیامدن خورشید
(آن خورشیدی که عادلترین و رهاییبخشترین است)
و از بدی(آن بدیهایی که شمارهشان را کسی نمیتواند بشمارد)
دیماه و شماماه  /میخواهند نانوشته بمانند در تقویم
تا چیزی بویی نبرد  /از سردی و سختیی کسی نمیتواند بشماردها
و ستارهگان مظلوم هرگز آگاه نشوند  /از زهر و درد نتابیدنها
وهیچگاه خر از نیامدن خرمیهای مانند خرداد  /دلسرد و تاریک نشود
و نفهمد که صفی از مهرهها در بدن ما  /مار را انتظار میکشد

انگشتانی از مه
با وجود انبوهیی سالهای دراز آشنایی
او حتا نخواست یا نتوانست قطرهای از تو بنوشد  /ای چشمهی تابان من
اما بسیار بیسر و پایان غریبه با تو  /هنوز نرسیده از غبار راه
و هنوز اسبشان را به ستونی نبسته /از تو بهرهها گرفتند و بالها قیچی کردند
و در خیال خام خودشان  /دریایی شدند بیکران
اما دراین منجالبی که دنیا نام دارد  /تو ماهیای بودی تابان از طرازی دیگر
و پروازگر  /که من او را در دریای پاک و بیکرانهی روح شوریدهگان
و در شیرینیی کوههایی که هرگز به انسانهای خونخوار و وحشی سواری
نمیدهند
در به در می ُجستم
و نمیدانستم دستی که با ما مانند پیادههای شطرنج رفتار میکند
دریغا که پنج انگشت از مه دارد
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آشیل و پاشنهکش
گفتم هرجا که آبی باشد وطن من است
و تن من قوییست که سپیدیاش را به کاغذها میدهد در هر جا که باشد
خودکار تو چه میگوید در بارهی زادگاهی
که گاهی اردکهایاش تکان نمیخورند از هیچ رنگی
و بیگاهی که سنگ سنگ میشوند  /از سمت چپ سینهی من  /آواز میخوانند
و چشمانشان از هیچ تپشی  /با هر کفی  /قرار نمییابند
گردن ملوانان به درازا کشیده است از کاوش
و چه از چین آب بگویند و چه از ژاپن باد  /ژاله وطنی کوچک حتا بر برگی
ـ به هر رنگیـ /و من نبض ُخرد خودم را نیزـهر چهقدر دلخوش ُکنکـ نمییابم
تو را در زیر بالهای بیپناهشان  /با منقارهای کنجکاو  /مرغابیها میجویند
ای شپش وطنپرست  /درخت ُپر است از شاخههای گردنکش و رها
و آن َپر بیقرار گرفتار در دست بادها  /تنها از آن جهت خودش را مینویسد
تا از ارضای کک به خشکی افتاده  /و قلباش سنگ  /آب بچکد
این پاشنهکش چه سکوت را اختیار کند چه سخن را
رنگدان به خوبی میداند که آشیل  /در شیارهای سرشار ازعقده زاده میشود
و در شیارهای سرشار از عقده میمیرد!

از چشمهای آبپاش
اتوبوسی که اشک میریزد و  /مناظری که میمویند
مادرانی که جایجای روییدهاند از زمین  /بر شاخهها  /با اطفالی در بغل
مهی که خود را آنقدر و در هر کجا کاویده است
که سراسر هستی را فرو گرفته
و چرخ تنهای اتوموبیلی که جدا شده از چهار ستون محبوب و/از شدت تنهایی
در شدت بیمایی  /آسمان منفرد و زالل خودش را بنیاد گذاشته است
آسمانی که درکاش برای این همه مردم خشکشده و زرد
سم  /بسیار دشوار  /یا حتا تا ابدالدهر
و آن نامردم شاخههایشان چنگ و ُ
غیر ممکن است  /پیادهروهایی که پاپوشهای پاره دارند و  /مظلوم و سادهاند
و سبزند  /همواره تو را دوستانه در بغل میگیرند و /گرم میبوسند
تا من از همهی آبپاشهای فقیر /اما کمکرسان و زندهگیده به گیاهان و گلها
تازه زاده شوم هر بار  /و آبی  /با دو چشم بیریای ُخردسالی
اوکرایین ،زمستان 2007
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فضلهدان

خلنگزار بود آن جا  /و او یا خدا را بایست میخواست  /یا ُخرما را
و این خون رگی را بایست میجست  /که یا شاعر بود  /یا تاجر
بازی بود شاید همهی این غوغاها  /اما توپاش خونآلود بود
و خواستهای درون هر رنگدان را  /فرصتی کوتاه
که من شروع کردم با شتاب اما مدام  /کیسهای حسابی از کلمات کشیدن
لیفی جانانه به جمالت زدن  /آب گرم و گوارایی بر سراپای پاراگرافها پاشیدن
و ُمشت و مالی َنرم و گاه متوسط  /بیگاه سخت  /ولی به هر حال کیفآور
به سراسر سطورها دادن  /آری  /همه چیز واضح بود آن جا و
تصمیمی سریع و صریح الزم  /که در میان ابله و ابلق بودن
من راه سوم را انتخاب کردم  /یعنی شما را در هیئت مادهای خام
به گرمابهای که گرما و لذت بینظیر و یگانهاش  /از عرقریزان روح است
آوردم  /اما به شمایل شعری شسته و ُرفته  /به میدانهای رنگارنگ بازی
باز فرستادم  /تا از شوتهای نیرومند چنانییتان  /چنانتر تمام سکهها
به فضاهای ماورا َپر بگیرند  /تا کاسهی چشم تاجران و جالدان
فضلهدان جاودانهی پرندهگان فاضل شوند!

من باز میگردم
من باز میگردم به این مکان مقدس  /حتا پس از مرگ :به هیئت گیاهی شاداب
در درگاه خانهات خواهم ُرست  /تا گاه رفت و آمدها  /فقط تو را نگاه کنم
یا به سیمای سوزان ستارهای بیخواب  /در خواهم آمد
تا فقط به پنجرهی منتظر تو بتابم  /یا پرندهای خوشآواز خواهم شد
که تنها بر بام سربلند تو  /النه میگذارد  /یا گربه و سگی عاشق خواهم شد
که فقط به دنبال تو راه میافتد  /از راه خواهم افتاد  /اما نخواهم شکست
اما نخواهم ُمرد  /میدانم تویی:
پروانهای که پیاپی سر بر پنجرهی منتظرم میکوبد  /و اصرار درون آمدن دارد
یا تکه کاغذی که با دل سفیدش  /به گردم میپیچد در گردباد
و یا هر هدیهی درخشندهای که به این مکان مقدس بازمیگردد
با خبری خوشگوار بر لب و  /با روی خندان
و در خانهام را که از دق این همه هجران َ /ت َرک خورده است میکوبد!
اوکرایین ،زمستان 2007
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تو خوبی میکن و...

من آن مقواییام که قول و قرارم را باد بر خاک میغلتا َند
و می َب َرد به سوی سبزهی فروتنی که در زیر پای تو روییده
و منتظر کسیست که بر مقوا چیزی نوشته  /چیزی ربایندهی قرار از چشم
ربوده که میشوم پاهای پیل اقرار میکنند
که جهتی بیآتش و محبت یافته نمیشود در جهان
و سوز و رنج ستارهگان  /از خطی ناخواناست  /که تردید ایجاد /و بر پشت فیل
ُگلی گمنام را مینشاند  /که تمام غوغاهای از جان ما  /در هر کجای جهان
به خاطر روی زیبا و موی ُمشکین اوست /دراز است سرگذشت آن راز نوشته
یا نانوشته  /اما سوگند گند شما  /برای فریب آن اسب فریباییست
که اشکاش مشعلیست جاوید در دستهای بیقرار ما  /ای چاوشیی بیقرار
که قرارت را همواره میدزدد  /ذات این دنیای پشکلوار
از آن زمان که من  /در زیر پای متبرک و مهربان تو روییدم
پی بردم که آن تراوش نقش بسته بر جان ظریف مقوا
جز از قامت بلند تجربههای قلم ما (مای هزاران سال پیش  /تا مای االن و
مای هزاران سال بعد)  /ازهیچ موجود ماورای آسمانی و
زیر زمینی نبوده است  /و دانستم که تنها آن ستارهگانی که جانشان سوخته
و فکرشان چون دسته ُگلی زیباست  /آن پیام پاک را به خوبی دریافتهاند
که این چنین بیپایان (در این دریای جاهلزا و رجالهپرور)
در حق تمام گیاهان بیگناه و رنگارنگ  /اما بیتکرار (حتا اگر بیگانه)
خیزابهخیزابه خوبی میکنند و  /در دجله میاندازند!

عقد ثریا خیلی عقدهای است
با تغییر سمت وزیدن دست  /دوپایان عوعو خود را عوض میکنند
این نقاب تصویری را قاب گرفت تا به پایان  /که هرگز صورتی نداشت
سری نداشت  /و کسی که میخواست دریا را دریابد
یا بلکه اصلن َ
همیشه به ساحلی میرسید که در آن
عقدهای ریشه داده بود و شاخه داده بود و برگ داده بود
و کسی اصلن فکر نمیکرد که در اعماق گورها
دیگر جیبی و گاوصندوقی و بانکی وجود ندارد  /تا ذهن آنها را دریابد
وقتی تو با چهار عنصر اصلیی هستی میتازی و به هر سویی میروی
چهگونه میخواهی من آتش نگیرم  /غرق نشوم  /به خاک نروم
با باد یا بر باد هم نه؟
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ای برادر تو همان اندیشهای
مابقی تواستخوان و ریشهای
"مولوی"

خران و کاهکشان
از سگ بدسگالی که در این دنیا بود  /گربهی من چه خوبیها آموخت!
چه چنگها زد به دود!  /تا تو زبانزد شدی و
شرارت و شرنگ و شکیبها شیرین  /من همان اندیشهی دیرینی هستم
که دین را به دست آزمند گرگها سپردهام
و ساز را از سوراخ رازناک مورچهها درآوردهام
ای زن زیبایی که نامات دنیاست  /گوزنهای نادان میخواهند
تو با آتشی بیامیزی  /که به کلی بیگانه است با لذت دوزخ
و پلنگی را به پیامبری برگزینی  /که به زیر فر فرهاد
پنجهاش اصلن نمیجوید دودهای خوب و  /دردهای گرانقدر را
ای جوی جوشنده  /ای جوی شفاف ُپر چشم  /که چشمهها از تو َپر میگیرند
و سازها از تو سرود  /خود را تنها به پای پاک زنبقی بریز
که تولههایاش از بطن تولد نیز  /زندیق و زنشخصیت  /و زنپرست بودهاند
یعنی که خیلی خالق و  /خودشان خدا بودهاند
وگرنه شاخ غول را نشکسته است  /کسی که فقط در بزرگسالی یا پیرسالیاش
پی می َبرد  /که تشکهای شاشآلود از چشمه گلآلود
ُکشندهی سهروردیها و حالجها و مختاری1ها هستند
ای مورچهی آموزگار و پروازگر  /که با ترانه و رقص و عشق و مستیهایات
میروی تا خود  /تبدیل به خورشیدی تام شوی
ما همان ستایشگران سوزان توایم  /پیامگیرنده از شیرینیی زبان کودکان
پا گذارنده به راههایی شبانه  /که مثل شیر سفیدند
سرشان گم شدن در دورترین جاییست  /از این کاهکشان و
راههایی که َ
از آن خران  /خرانی که اقتدا به گرگی میکنند عمامه بر سر
و عبا در پا

1

محمد مختاری

گردون مرا به فارسی کُشت

84

رصد دائمیی خویش
جان کوچکام جا برای خودم هم ندارد
چه رسد به جهانی که ترسد داراییهایاش را هم بربایند!
چه نرسد به جوانی که از رصد دائمیی خویش  /تو را هنوز قائم نکرده است
ستارهگانی که امروز آسمانی برای خود ندارند
چه دارند در فردایی که خود را در گوشه کنارها قایم میکند؟
ای پاسبانی که بانیی نیهایی هستی
که از هر سوراخاش اطفال  /به این آتش بیاطفا میافتند
من چهگونه از دندههای فقیرم  /فرشته درآورم؟
وقتی سینههای دخترک تا میآیند برسند  /یک سینی میآید و میگوید
که از قیامت  /برای عقاب و عذاب ُگلزار آمده است!
و دو آدم دینی که خودشان خودشان را با هزار حیله و تزویر
انتخاب کردهاند  /میآیند این جا برای حکم راندن بر  /و محکوم کردن آسمانی
که از بیستارهگی  /و فرط فقر  /خودش همینطور در ُ
شرف موت است
خورد
ما مردهایم و دیگر به چه دردمان می َ
پاسبان پوسیدهگیهای استخوان خود بودن و
غمخوار این کرمهای ُم َنجمی  /که دارند حجم بزرگ جانشان را
به نغمههای درخشان نی  /تبدیل میکنند؟

بهترین سالهای عمر سوسنها
نسیمهایی را که من یکییکی در صفحهی تقویم میاندازم
و بادهایی را که دوتادوتا تو به غبغب  /تقدم را به آن سومینی میدهند
که قدمهایاش در خاک گم شده است  /به قلمی که از چهارمین آتش
برگ برمیدارد  /من این درختها را با آب رختهایی
که هر لحظه از خویش میگذرند  /و خویش را فتح میکنند  /سیراب میکنم
ولی چانهی تو  /تأخیری ابدیست
مأیوس کنندهی دستی که میخواست برایاش  /ستونی استوار باشد
رؤیاها و توهمات ژرف ما  /با لباسهای مبدلشان
افسوس که هیزمهای تون دوزخ شدند
برای سوزاندن بهترین سالهای عمر سوسنها!
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زرتشت تلفن همراهاش کجا بود

مردمکات مردم ُکش است  /از این است که سنگی شدهام که به تلفنها میگوید
از سیمهای سیاه و نه فقط سیاه بترسید  /نترسید از سبز که به برگها
و از آبی که به آسمان میگوید آدم ُکش  /کشی باش با غمزه تا من ترغیب شوم
دوباره به کودک شدن  /و نسبام به شلوارهایی برسد که شقایقها
آنها را از پا در میآورند  /و نسیم شمال شب و روز با آنان میخوابد
بخوان مرا به خوانی که در آن  /هیچ چشمی به هیچ رنگی  /چاشنی نیست
و حتا سنگها به یکدیگر عشق تعارف میکنند
و ما مطلقن از یاد میبریم ترسی را  /که علت آن  /تعداد فراوان کوران است
و َمبلغهای غلیظ بانکیی آدمفروشان است  /رنگی میچکد از بانک خون
با روی زرد و دندههای پیدایاش از گرسنهگی  /دندههایی که از تیزی
بهتر است سیمهایی را ب ُبرند  /که ُکشتهمردهی گلوی فرشتهگان و
روشنفکراناند  /ای کودنی که نمیدانی مستی چیست  /و هستی کیست
تو چه میپرسی از شمارهی تلفن همراه زرتشت و  /پالک خانهی الکپشت؟
آن اللهی خونیندل  /آن بیپروانهی خانهخراب  /حتا خانهی خالیی چشماش
جا برای مردمک خودش هم ندارد!

تاج همهجا مقدس
آن پیچ را نچرخان!
من رادیویی هستم که صدایام را برای هر کسی در نمیآورم
این میخ را به تخیل تختهها نکوب!
من دری هستم که به روی هر کسی باز نمیشوم
سربازها در انتظار آن آخرین منجی  /آن قدر خبردار ماندند
که تو به روی هر ناکسی ُتف نمیکنی
زن پاهایاش را باز نمیکند تا آنتنی راست نباشد  /و در یک ادب پیچک
دهها دروغ خفته است  /ما مجسمههایی هستیم در میدانی از باد
و با آن که جسم شما عاقبت آب میشود  /هنوز برخیها نمیدانند
که اسم آن افسر راستین همه جا معتبر  /یا ارجمند  /کاپوت است
اما این زیپها به روی هر سر سخنگو  /یا مسکوت  /باز نمیشوند
مگر آن که ستارههای بر دوش آن مرد متخیل از در درآینده
پیچکهایی باشند دروغین  /که تا به هوا برمیجهند  /در میدانی از هوا
به مجسمههایی از آتش  /با فرکانسهای مؤدب  /تبدیل شوند
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اشارههای سبز
برای آن دختر ناشناس

درنیافتن من  /تکان خوردن شاخهایست که دست تو بود  /و چشمهای او
همین زلزلهای که نمیدانم خود را  /به چه کسی مینوشا َند
برای چه بپوشانم گرم  /روی کانی را که تا ابد در نخواهد یافت
تمنا و جنبش سبز سرانگشتانی را  /و نخواهد شنید  /اتهام سرخ رگی را
تمام تنپوشها از ُتنگی در میآیند
که دوست دارد ریسک کردن و  /تنگ سنگها نشستن را
و چشم در چشمهای قشنگ تو دوختن را
برای چه مهرههای سفید من ُ /مهر دیرین خودشان را از لب برنگیرند
و مرثیه پشت مرثیه نسرایند  /و پیچهای نیلوفر  /چرا تلخ نگریند
در یاد دختر خیلی جوانی  /که در اثر اصابت اتومبیلی دیوانه در اتوبان
ُکشته  /و نعشاش بر آسفالت  /اسفبار و بیسخن  /همانطور افتاده بود
انگار که به خوابی عمیق فرو رفته بود  /آن دختر بیگانه با من
که گوشههای رنگین کنایهی دامن و بلوز تابستانیاش
هنوز از بادی خنک تکان میخورد  /هنوز انگار َد َمر افتادهام
بر آن آسفالت  /با افسوس دراز و داغاش  /با گیسوی ُپرپشتام
که ناگهان گویا زلزلهای سیاه  /او را شانه زده است
(درنیافتن تو  /تکان خوردن شاخهایست که دست من بود)

نجابت مادرزاد
او به تارتنک بیشتر از من اعتماد دارد  /که از یک تارش شاید بتوان
به سوی خورشید رفت  /بیکه پاره شود  /او به مگسها بیشتر
که هیچ کدامشان  /هیچ پلی را بر سر دیگران خراب نمیکنند
ای خری که منام  /نه من منام  /درون من اسب تو است
که برای راحتی و شیرینیی بیشتر  /بند دل دیگران را پاره
و حتا به خودش نیز اعتماد ندارد  /پمادی اما چهگونهست که از زادن تا مردن
پل به پل  /من به من  /میرود و شما را که زنبورهایتان با باد رفته است
و خانههایتان خراب شده  /میجوید  /تا بر زخمهایتان ستاره بگذارد؟
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پنجرهای که رو به خودش باز میشود
آسمان بیکرانه  /اتاق کوچک و سادهی توست
پنجره را بگشا تا آفتاب سخاوتمند/از دروناش بر انتظار دیرینهی زمین تشنه
و زمان خسته بتابد  /میگویند هنوز هستند کسانی تشنهی عشق و
گشادهدستانی به رغم فقرشان/پس حتمن تقصیراز این دو چشم صحیح وسالم و
همهی عینکهای شفاف با نمرههای مختلفشان است
من باید بروم فکری ستارهگون  /به حال خودم بکنم و خانهای بنا
که هر شئ دروناش  /خدایی باشد(اما نه مانند خدایان سترون)
مطمئنام که در جایی از این جهان بیپایان
پنجرهای هست که تنها رو به خودش باز میشود
اما حرف دل همهی آدمیان را میزند  /و آن مارعینکی
هنگامی که با چشم دروناش به همه چیز نگاه میکند
هیچ چیز دنیا کم و کسری ندارد  /دنیا هیچ کم و کسری ندارد!

مگر دیوانه خواهم شد از این سودا که شب تا روز
پری در خواب میبینم  ،سخن با ماه می گویم
"حافظ"

اسلوب نگاه
میلهمیلهها از واقعیت نبودند  /که از اسلوب نگاه بودند
و ما هر کجا که میرفتیم  /آنها را با خودمان میبردیم
اینجا کجاست که نه باد میتابد و نه آفتاب میوزد  /و یک قطره اشک
چندین صورت را به دست گرفته است و  /با این حال  /تنها راه میرود
دو رؤیا هستند  /که همیشه در خویش میبینند  /پیکر َپریای را
َپریی در پیکری را  /که آتش گرفته  /که سوخته
و خاک میبوسد و دردمندانه در آغوش میگیرد جنازهی عزیز تو را
و با او گرم و مادرانه میآمیزد
در زیر پلکهای من  /چیزیست پنهانانه و بینامانه  /که از او
این قفس به نیمه امیدی هر چهقدر ریز نیز  /دست نمییابد
با آن که همهی ما صددرصد میدانیم  /که دنیا و هر چه در اوست
ما را دست میاندازند
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1

ـ «لطفن بگویید ساعت چند است!»
و تو با نگاهی به روی ساعت مچات جوابیدی:
«شب جهانیی فراموشیی هستی»  /و من چندیی اشکهای در چمدانام را
و چونیی شکهایام را  /دقیقن به یاد نمیآورم  /و تا به خودم میآیم
میبینم آن سایهی سرنگونی که عمرش  /به قدمت این جهان بیقداست است
بی آن که حرفی را بر زبان بیاورد  /یا با من بگوید
سوار قطاری قهوهای شده در چشمهای عابران
روان به سویی که در زیر پایاش سبزهای روییده  /و از فرط انتظارهای زرد
ُمتحجریده /اما بیآشناییهای عمیق  /با عمق رازآمیز عقربهها و
با هزارانهزار حافظههای بیحافظه  /چپهای دست بلند چنار
چهگونه قاطعانه از ایمان به ماه و  /از آسمان بیدار آیندهاش
سخن میگفتند؟  /و چرا دستهای بسیار راستزدهی سپیدار
خروسهای خوشخوان و خوبیخواه مردمکها و رنگهای معصوم را
خروسهای عصیانگر بر َگندها و سکوت سنگهای فرصتطلب را
ملحد و مکروه نامیدند و /آنان را محکوم کردند به "پرتابی"
از آبیی متحجری روییده در زیر کفشها
به آسمانی که قطاری سرنگون در آن  /با حفرههای خالیی دو چشماش
آورد و
از رانندهاش سر به بیرون می َ
از ما که همهگی سرنشینان بیحافظهاش هستیم
میپرسد :لطفن بگویید ساعت چند است!؟

1

از مارتین هایدگر است
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آگهیی استخدام
تو بدوش تا من شیر شوم در این سیاهی
در این بیابانی که ببرها بیان میکنند دو دوش او را
و سهگوش مای عجیبالخلقت را  /که از یک صدا  /هزار سفیدی در میآورند
تا در گوشه کنارهای هر شهری  /ضحاکها گم شوند
تو بجوی تا من جوی شوم در این ابعاد  /و بعد
مورها خواهند آمد با شانههای سفید خوشتراششان/و چهارگاه خواهند نواخت
باختن من عجیب نیست در جایی که قربانیان و گرسنهگان  /جالد را تطهیر
و تو را اسیر سنگهای بیابان میکنند  /پیاله به تعداد لبها مفتخر  /و کاه
کور از ورقهورقههای شیری دروغین است /اما در اعماق زندهی هر سرزمینی
مثلثاتی هم هستند که از عمق جان  /به یکدیگر عشق میبازند
به دیگران رشک نمیورزند
و اگر هرگز جسته نشدند و مستحسن در سیاهیها هم
ُخب نشدهاند  /همین کافیست که از استخدام ماران به آشپزی
سرپیچی کرده باشند

سیرک بیآتش
این جا در صورتهایی که محتوایشان را ماهیان ُبردهاند
چشمهای مکعبیشکل وجود دارد
و من که بردهگی را در هیچ شکلاش نمیپذیرم  /میدانم که وجود دایرهها
از لولهی تفنگ به این جا آمده است
از َمد میمون که تمام معنیها را از تو گرفته/و از هیچ که من در آن غوطهورم
آورد
شما میدانید که گرفتهگیی ماه دیگر باز پس نمی َ
آن ظرفی را که روزی حتا شیرش میبوسید  /و سرشار از ستاره و
بشارت طلوع نسترنها بود  /امروز در چهرهی آهو
چشمهای مکعبشکلی هستند /چیزی از ُمد افتاده است و شکسته است در اوج
چیزی زیبا و واال  /که هر نقطه دیروز سودایاش را داشت و
سر میباخت برایاش  /حاال دُم ما تنها حلقهواریست
که هر صبح دریای بیهویت
(دریایی که َبردهی چشم و گوش بستهی شکم و زیر شکماش است
و زندهگیاش حتا با زندهگیی َپستترین نوع کرمها تفاوتی ندارد)
از دروناش می َپرد  /تا حبابهایی که بر صندلیهای تماشاخانه نشستهاند
دَم به دَ م برایاش کف زنند  /و شما در دهاناش  /حبهای قند بگذارید
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همه سوز نا تمام ام  ،همه درد آرزوی ام
به گمان دهم یقین را که شهید جست وجویام
"اقبال الهوری"

اگر این بار مسیح بیاید
تو مردهای و ذرات پیکرت در زیر خاک به کاوش ادامه
و به خواب من رؤیایی میدهند  /تا سومین کس  /در رویارویی با باد
زیرترین صدا را که زنانه است که آبستن است بردارد
برداشته شدهام و بستری آتش گرفته  /بستری که میداند پشتها میمیرند
اما خنجرها نه  /و حنجره در جستوجوهای بیخوابانهاش
به جنینی مجرب و زندهدل  /به جنینی جویای نیالودهگیها میرسد
که نمیخواهد از زهدان بیرون بیاید  /نمیآیم و ذرات بیگناه اتم
ُتف به روی بمبها و راکتهای خونخوار میاندازند
و میرقصند بر بام بلندهمتی  /که سایهاش به هر کس بیفتد  /هُما میشود
ـ آخه شوهر باید نون با خودش به خونه بیاره

نه شعر و ِشر ُو ِوری که ِ
بوی خون میده با خودش از خونه ببره!

آری  /حق با برههای بیگناهیست شاید  /که فقط پشتشان دیده میشود
و شما دقیقن میدانید که تحقیق استخوان  /تنها در دهان سگ است
که میسر میشود  /اما آیا اگر این بار مسیح بیاید  /سراپا مسلّح نخواهد آمد!؟

کاملتر از سیمرغ
شعر فرخزاد:ماشینی شیفته و ُپر شور/با بدنهای از زاللهای صداقت و عصیان
و سرعتی از نور  /در اتوبانی خلوت و گشاده و بارانی  /شعر تو:
چندچرخهای مشکوک به زمین  /متهوع از زمان
با وسواس به چالهچولههای خالی از چامه  /رویگردان از هر چه کوتوله
به دنبال فروغی فرزانه و بینظیر در مه
تا من به ترک بلندباال و مضطربانهی پرندهگانی خالق بنشینم
پرندهگانی که زبان زیبا و نیرومند و روانشان  /فاقد حتا تکهای از ابر است
و دو بال متعهد و عاشقشان  /در یک زمان  /همزمان
به همهی جهتهای جهان  /و نیز عموداافقی میپرند

گردون مرا به فارسی کُشت

91

اژدهای عمامه بر سر
تو حتا به دزدیی ستارهگان برخاستی  /و من که خدا بودم  /و خودم دزد بودم
چهگونه میتوانستم حتای تو را محکوم کنم؟
چهگونه یک خواجه محکمیی کوبیدن میخ باشد؟  /و نباشد من که خدا بودم
و شنیدن آخ ُواوخ حورالعین بودم؟
عین آن است که چکشی خودش را از چکها بردارد
و چکهچکه از چشمهای قاضی بچکاند
بر پای غازی که خودش دارد با آبها مغازله میکند  /اما مرا جنده خطاب!
من که تختی هستم ربایندهی رؤیا از رختخواب
نه یک "چپی" که مرگ غالمرضا و صمد1را
وقیحانه به گردن سلطنت میاندازد  /ناجوانمردیی درون سطل هم حدی
تا حدود دو میخ سینهی شما دارد  /و مرغابیها حتا عکسشان در قاب
بر عکس "راستی"های ناراست  /همصدا با ناصر خسرو میخوانند:
«از شاه زی فقیه چنان بود رفتنام  /کز بیم مور در دهن اژدها شدم»
افسوس اما که نشد من  /زودتر از اینها بدانم  /که انحنای داس
ماه را هرگز تکمیل نخواهد کرد  /و آسیابهایی که ناجوانزنانه
ما را به دزدی و فریب آرد پستانهای برجسته و
سوءاستفاده از ستارهگان سفید ران متهم میکنند
خودشان هر یک بدتر از دیگری  /اما همهشان بیاستثنا
"جلقیان اخالقی"2هستند!

1
2

غالمرضا تختی و صمد بهرنگی
عبارتی است از فردریش نیچه
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غنیمت دَم
شاشیدی در شعر و دیدی که عجب تمام کلمات کف کردند
وجبوجب تو را به جانب جوانیی بطریها هدایت کردند
و ماه خودش را از رجب جدا کرد و
آورد
می
خود
با
واجبی
و
/
رد
ب
می
خود
به جویی پیوست که دستها را با
ُ
ُ
و من دیدم که عجب هر پا به جای پنج  /شش ستاره دارد
که به اضافهی هر هفته  /سیزده به در میشود  /و چهارده کیر تمام
از در درمیآیند و میگویند  /کلمات کف کردهاند
و آدمهایی که خودشان ُخردهشیشه دارندُ /خرده به آسمان عاصیی ما میگیرند
که چرا آسمان عاصیی ما  /در شعر میشاشد؟
اما هیچ کس نمیداند که این حمام پیر و فرهیخته
شما را به جانب جویهایی هدایت میکند  /یا میخواهد هدایت کند
که پشت پا به ماه بیستارهی رجب و ُ /محرم و  /عید نافرخندهی قربان میزنند
تا در این دو روزهی عمر  /آدم دَ م را غنیمت بشمارد  /و قندهای بیشماری را
در دهان تنگ آن ماهیی بیدین و ایمان و  /سرشته از عشق بگذارد
حوایی میرود با نمک
ماهیای که در یک روز /هزار بار  /قربانصدقهی ّ
که نیمتماشایاش  /زمین و آسمان را به صد تعجب وامیدارد
و اشعار را چنان جوان میکند و مست  /که از ستایش
صدای کف زدن تقویم بیبرگ و خشکماندهی اعماق دریا
لحظهای قطع نمیشود

درست است
درست است که من به هیچ وجه در شمار ُمهم ّیان نمیآیم
اما میتوانم مانند تکهی کوچک و شکستهی شیشهای  /هزاران آدم را بکُشم
درست است که من مات ماندهام در کار این عالم بیدر و پیکر
اما میتوانم مانند گوشهی ناچیز آینهای
حیوانات بیشماری را جذب زیباییی بینظیر تو کنم  /همین تو
که درست اشتباه کردهای همیشه  /تا َ
شترنج
خانههای خودش را فقط از دو رنگ نسازد
و هر چه گوش آن بچهی بازیگوش مدادبهدست کشیده شود
تابع هیچ قانونی نشوند  /حرکتهای اشعار در ژرفا
که در دستهای شوریده و بزرگشان  /غوالن زیبا را
با ذرهبینهای بسیار قوی  /باید به تماشا نشست
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غبارها انساناند
جان بیمارم را بیمارتر گردان!  /تا بگردم در میان مارها و خارها
و از این َگردها جانهایی را بیرون بیاورم
که هنوز میانها به اندیشههای باریک و زیبایشان  /عشق میورزند
و تو با گردون  /پیاله به یاد تنهای تنهایی میزنی
که سالمتیان از درکشان عاجز  /و از تا بگردم در میان مارها و خارها
هراساناند  /هر انسان عاقبت چنان مخفیانه به بینی وارد میشود
که فقط عطسهها او را لو میدهند  /و صدها هزار کمربند درخشندهی آسمانی
شبانه بند از مارها و جالدان و راهزنان میگشایند
تا هر صبح من از نو پوست بیندازم /پیاله در عشق زنم/و رزم را به تن بپوشم
این جهان مریض /از درک عشق جاودانهی تو عاجز است/که اینچنین دستمال
از عقربها قرض میگیرد  /یا میخرد
و قرصهایی را که در زمین و آسمان پخش میکند
از بانک و ضرابخانه و زرادخانه آورده است

بومادران ()2
بومادران! کجاست بوی مادران؟  /این گلی که بر جاده افتاده دختریست جوان
که یادش مرا پدری پیر /و جایاش جان تو را جاودانه مجنون خواهد کرد
و خواهد ُبرد به جنگلی که جمع درختاناش  /پراکنده و خوار  /فرو افتادهاند
و تیشههایاش در کجای جوانیهای عمر خود  /از حرکت باز ماندهاند
بازی هستم نیازمند تسلیی گنجشکهایی  /که در چشمهای متروک تو خفتهاند
و منقارهای کوچکشان  /هنوز گر ُوگر میگریند
در یاد کاه بیخبر از َدمی بعد و  /بیگناهی  /که هرگز به مقصد نرسید
بید سفیدی بادها را جواب میکند  /و صدهزار التماس رویانده از خویش
مگر مرگ ُ /گلهای رنگارنگ و غنچههای زیبای دهانشان را
به کدام بین َفس و بیفانوس مکانی می َب َرد با خود  /که تو با شیون و شروه
این گونه از پیوستن به آن سیرهی سیاه تن میزنی  /و من که دوشیزهای هستم
در اوایل جوانیهای جادهای غریب افتاده  /و در اثر اصابت با اتومبیلی بیقلب
ناگهان و اندوهباره  /برای همیشه مرده  /پیاپی میپرسم:
کجاست بوی آشنا و ُمشکین مادرم؟( کی بود که آن تیشه با قلب آهنیاش
طرح توطئهای علیه دستهی خویش را ریخت
علیه چوبی که آبستن شکوفهها بود؟)
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زمان معاصر
من در هر موقعیتی  /واقعیت تو را دیگرگون در گونی میریزم
و از سر وا میکنم اسراری را که دیگران به آسمان نسبت
و از هر ریزهحرفی  /فیل را در میآورند
دالور کسیست که ُموی1آزاده را درمیآو َرد
از واقعیتهای تکاندهنده  /و دل دردمند مرا از سینه
تا دینوسورهایی که با ریش و تسبیح  /سر از گونیهای عهد بوق درمیآورند
در هیچ گهوارهای جا برای خودشان نیابند
و پیالهای که تو به پیالهی ستارهگان میزنی  /مزهی بینظیرش
خورد رازی معطر /در سینهبندی تنها /اما آزاد
لبخند لطیف اطفال باشد/تکان می َ
تا جمیع چشمهای مست /سرزنند از ساقههای سبز دور از گندستان و گورستان
و بیگانه با زلزلههای اجتماعیی ناشی از خرافه
و ناشی از خرمهرههای محبوس در قفس
دالور باشیم و از دست و پای آزادیخواهمان باز کنیم  /مناظری را
که مال زمان معاصر نیستند  /و فقط دوربین عکاسیی مگسهای ترسو
از آنان عکس میگیرند

قارچشناسی
آبروی چه کسی شرافت تو را شفاف خواهد کرد بار دیگر
و زنگ را از عفاف موی من خواهد زدود؟
ساعت اطاعت نکنندهی دودشناس را  /راهیی درون کدام باد کردند
آورد و  /بیآبرو میکند
که یک االغ  /مرا از مچ چپ خود در می َ
آورد از کپکها  /و یال میافشاند در تو
اسبی آتشین سر در می َ
که برای رهایی از بیریشهگیی زمامداران و
بیبرگ و بریی همهی این زمینیان  /شب و روز به شدت میکوشی
به انتظار سخت چیزی برتر و نورانیتر است  /که خانهی نیمهخراب ما
قرنها اینگونه چشم به راه و سنگین نشسته است  /و دستهایاش از دیوارها
ـ بیخستهگی ـ قارچها را یکییکی می َکنند و  /میسوزانند
قارچهای تسلیم شونده و فرصتطلب را  /در این میان زاهدان چپ و راست
از کیر خود اشک میچکانند و /آدمهای آزاده و ریشهدار را ننگین مینامند
و سوار بر زهد نازایشان  /در درون ظلمت میتازند
1

مو :تاک ،انگور
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تبسنج تاریک
رفتارت را همین صورتات تعیین میکند  /همین صورت نیم وجبیات
و گفتارت را همان اندام یک متر و چند ده سانتیمتریات
اما ماه که حتا ارتفاع خودش را نمیدانست
و بیرفتاریهای مرا تغییر نمیتوانست  /میپنداشت که آسمان در شب
میلیونها محتوای مختلف دارد
اما در تو تبی معتبر است و برگزیدهی خدایان
که عمر زمستانها را تعیین میدارد  /و نقابها را به لغات ارمغان  /دریغا
من نداشتم توان و فرصت تا از نیمهی ماه  /آن تبسنج تاریک را
درآورم  /و حتا ندانستم که آیا بتهای کوچکی که در گوشهای تو بودند
جای اصلیی خودشان را  /که در دستهای یک آدمک برفیست
عاقبت یافتند یا نه  /اما همینقدر پیداست که سبقت این صبحهای خونسفید
عاقبت پزشکان را خواهد رسانید  /به جیوههای مختلف چهرهی ما
به تعدد نقاب شما  /و به خدایان روسیاهی
که دریغاگوی کوتولهگیهای خویش و  /نتوانستن تغییرهایی در بنیاد آینهاند

خاطرههای چسبناک
خاطرههایام چسبیدهاند به صخرهای در دوردست
و تو را میسقوطانند در خلئی که هایهایاش
به قعری پاک و راستین و واال دست نمییابد  /ای نیافتنها
دریا را چه کسی این گونه بافته است  /که خارههایی در دورپا
خود را شبیه من ناکامل و بد مییابند
و همواره با کسی سخن میگویند که اصلن وجود
در این عالم موجود ندارد؟  /ای کفهای با سینهی بیاکسیژن
دست و پایی که وجود ندارند  /چهگونه بسته میشوند با چسبهای نواری
یا با هر چیز دیگری؟  /یا آوازی را که هرگز به جهان نمیآید
چهگونه برباید گلوی قناری؟  /خارها را اینجا از دل شکستهی ما
خوبترین و سخاوتمندترین موجود جهان مگر
در بیاورد ولی اگر  /قطرههایی که از افق عبور میکنند
خودشان را شبیه هیچ کس دیگر نیابند  /آیا به اشتباه نرفتهاند؟
خاطرههایی چسبیده به یک دریای صدیق و پاکیخواه
که سه میلهی بافندهگی  /دو دشمن اویاند
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پریان کوچک پرورشگاهی
گرسنهگی  /انبوه درختانی بود که از البهالیشان
شما سر میکشیدید وقتی پای پتیی پرندهگان  /به سوی ُخردهنانها میآمد
به سمت ما که بچههای ُخردهریزی بیشتر نبودیم
و تودهی تاریک سرنوشت بر خاک  /پیش از آن فرو پاشیده شده بود
که پرندهگان حتا اندکی قد کشیده باشند  /یا حتاتر
آن که سر از تخم درآورده باشند  /االن /عکس درست نان /آنان را صدا میزند
که از البهالیشان  /پرورشگاههای سبز سر میکشند
تا یازده سالهگیی تو را ببینند  /که یک مرد وحشیی جنایتکار
دست و پاهای کوچکات را با ریسمان  /به ریل دراز قطار بسته بود
و خودش رفته بود و  /تو را همانطور به حال خودت رها کرده بود
از ُ
شک و وحشت و اضطراب  /موهای من همه ناگهان  /و سخت نابههنگام
یکپارچه سفید شدند  /ای نابههنگامیهای سفید همهی موهای دوازده ساله!
چه چارهای بپاشم بر خاک؟  /چه خاکی بر سر؟  /آن دخترک ُخرد سیزده ستاره
از شنیدن خبر مرگ آخرین بازماندهاش  /که پدربزرگ پیر فقیرش بود
چهارده ماه تابان خودش را در یک حمام  /شبی حلقآویز کرد
پیش از آن که آبها اندکی قد کشیده باشند
یا حتا قلمموها ـ به قصد کشیدن ُپرترهی رنگپریدهی آن ابر گریان
با دست و پای متشنج سفت بستهاش به ریلی گرسنه
و سخت منتظر قطاری خسته ـ  /از بیضهها بیرون آمده باشند

یک قطره حقیقت و دریایی دروغ
یک قطره حقیقت بود و  /دریایی دروغ این زندهگانی
اما با این حال چه چارهای دارد آن چاه  /که بیدوست داشتنهای ژرف و زیبا
حتا لحظهای نمیتواند زنده بماند  /و تو که آتشفشان در عاطفهات
حتمن باید در پای دلوها ریخته باشد؟
دریا اسبیست که میتازد و سوارش شمعی  /یک دانه اکسیژن بود و
اقیانوسی خأل  /این زندهگانی  /اگر زمین برای همیشه از نور
یعنی از جستوجوگران حقیقت و معشوقه تهی شود
آنگاه ما به قبرهایی با حجمهای کهکشانی محتاجایم
برای مظروفانی که از ظرافت نبض و زیباییی شیهه
نیز از دانههای آبستن شعله  /اکیدن هستند بیبهره
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راز رازیانه
قاشقی که بشقابهای مرا فراموش کرده بود
و قابی که عکسهای تو را دیگر نگاه هم نمیکرد
اما عاشقی هست نه در فراز نه در فرود  /که همیشه در حافظهاش آتشیست
و با چوبها از دهانی سخن میگوید که وسط هر کاری
هیچ نافی را قال نمیگذارند  /نمیگذارم فقط این مقال
به سفره و به بلعیدن ختم شود
کسی که همهی نافها را تنها برای خود میخواهد/مگر خودش چند پیکر دارد؟
کران نمیخواهند  /خرده اخگری توسط وسط
چرا این کوران و ّ
برای آن عاشقان گذارشان به این دنیا تصادفی
و نشستنشان خاکستر ما  /بفرستند؟
مگر کالهخودی که خودش را از تاقچه برمیدارد و  /میخواند  /نمیداند:
سری که از زیپ شلوار در آمده
سر به سر اجباری میگذارد که در هر کجای جغرافیا  /پخش است
در این پهنهی بیپایان هیچ چیزی پیدا نیست
مگر سر خوکهایی بیرون آمده از گریبان ما
که بزرگترین شاهکارشان ُنشخوار  /در کنار چشمهای عاشق کسیست
که بیهوده راز رازیانه را  /در کلمات گرازان میجوید

شک به وجود مشکوک
تا بدانم که تو چند َمرده منصوری  /چند زنه حالج  /تشک را به اینجا میآورم
تا همه بدانند /که پنبههای امروز دیگر حاضر نیستند/هرگز برای هیچ عقیدهای
هر چند تازه و به رنگ فردا  /بمیرند  /و کودکان هنوز زاده نشده میدانند
که این تختخواب دست به اینجا آورندهاش نامعلوم
حتا به وجود مشکوک خودش هم شک دارد
چه رسد به چند و چون نطفهای که خارج از زمان و مکان
همهی امکانات را  /فقط به خلیفهها و خونخواران و سودجویان میسپارد
و تنها دست و پاهای بریده را به ما  /پس شما دیگر چهگونه خواهید رفت
به پسفرداهای بیپیغمبر ُپر از مجهول
انباشته از برای چه بمیریم در این خوابگاه بیمعنی؟
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کرکس کسان

تو پیازی بودی که َ
آزت  /عشق به سیبزمینیهای بیرگ  /به من بیریشه بود
کسی با الیهالیههای تو  /الالهاالهللا را پوست  /و پیوسته مرا مار میگرفت
از الالییهای شیرین یک الله  /تو هزاران اشک را طمع داشتی
داشتم میگفتم که گفتار مهرههای ماشین  /به هیچ کجا ختم نمیشود
اال به کفتاری که از عشق سرشارش به تو  /مرا مجنون کرده است
کیست این کسی که نور را کثیف مینامد و  /نقطهی نون را سر ما میداند
باال افتاده بر سر دار؟ /سر خود را برمیدارم و /دو پا داشته دو پا قرض میکنم
و میگریزم از تنورهایی که هنوز دارند  /روز و شب با آب ُوتاب و با حسرت
از سیر تا پیاز برای سیبزمینی تعریف میکنند
داراییهایی را که صحراهای خداپرست  /یا بیخدا  /از جیب ُبری به جیب زدهاند
نیز تقدیر و تأیید میکنند  /هفتها خط مار و  /هشتها خال یک راننده را
از این دشتی که در آن  /عشق دارد بر سر ریسمانی آسمانی تکان میخورد
چرا نمیکنی تو  /یک سر قدم به دیدار آن اللهی منزوی بروی
و ببینی با آن که سرش  /چون نقطهای بر خاک افتاده است
چهگونه هنوز قلم به دست دارد  /تا ریشه و مقصد  /کرکس کسان را بیابد و
ما را عاقبت رسوا کند!؟

امضای عنکبوت
نه!  /از بوسههای سوخته  /بر خاکی که مرا همانگونه خام به خود پذیرفت
و بر آتشی که تو هنوز بویشان را در خواب میبینی
جز همین اشعار رد کنندهی گونههای َگند شما  /بر ما ُگر نخواهد گرفت
بتوانی بنویسی تو هنوز را شاید
امای نه مقبولی را در دستهای عقیم آن قابله  /چه باید؟
که خواهد از کرمی تعبیر رؤیایی را حتا اگر پختهترین باشد
مجربترین آدمها هزارههاست
و از من /که هرگز نباشم گلی در دبستان/گلی که
ّ
در سراسر گیتی  /از صمیم دل و شبانهروز  /سر از پا نشناس
منتظر زاییدناش بودهاند؟  /چشمهای والدین هنوز  /به درهاییست
تهی از الدن و پیچک و یاس  /اما معلوم نیست چرا  /بدر بویناک خودشان را
که در زیرش امضای عنکبوت است  /به رخ ماه و خورشید میکشند
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پروندهی پروانهها
در زندانی از طردها  /زهدانی زاده شد که اندکاندک
و من مرده شدم که یواشیواش  /سابق خود را به این نور آوردم
آوردگاهی که گاه طرد ُتردترین آینه  /و باز هم گاه من مرده شدم
که چه شود آهستهآهسته؟
خورد؟
چرا نیاید بیرون میله از خودکاری که هی خود را می َ
چهگونهست پیشینهی پیشانیای که طرهای آن را زیر ستاره
مینویسد که نوشته باشد؟
نیاورد بیرون؟
میخوانم خونی که آینه را چرا از زهدان
َ
سرمهای هستی  /که کشیده باشد
سابقه خود را میکشا َند به باز هم گاه تو ُ
اسبابهای خانه چپچپ نگاه میکنند به لبان یک سیگار
در روزگاری که همهی نورهایاش  /عین ظلمت است  /که بوده باشد
و پروندهی پروانهها با دستهای زندانبان چه چپ چه راست  /یکجا
به دو نور به سه گور احتیاج ندارند  /که نداشته باشند

خندهزن به خویش
پرندهای هست که رویاش به سوهای فرق نمیکند است
و دُماش را ستارهگان دنبالهدار  /مو به مو برای شانه تعریف میکنند
رویات ته دیگ نیست  /تا من شکمام را صابون زنم
و منقار او حمامها را حمل کند  /جدول ضرب میداند که با تفریق هم
آسمان تخم نخواهد گذاشت
نخواهم گذاشت و بهتر است دستام در موهای تو سفر کند
موهایات دستام را هر لحظه دیگرگون  /یعنی که خوبتر  /تعریف کند
پستانداری هست گر چه مبارز  /اما قهقاه زننده به خویش
و کفگیرها از هر سو با خودشان  /کالهگیسی را به همراه میآورند
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سفر در زیر پوست
این کارد که االن دارد سفر میکند در پوست هویج
همسفر من بوده است در کشورهای دوردست
و شعرش را خواندهاند کسانی در جان سیبها
و پرسیدهاند که این یأس بیاصالح مسافران بزرگ  /مردن کیست؟
از چیست اشتباه االن این ریشها؟  /من معتقد شدهام
که دستهی تو هر چهقدر دسته ُگل به آب بدهد
باز آب نمیرود این پارچهای که نقش گالبی را بر خود دارد
خونی به رنگ پرسش هی به خود میگوید  /بروم پیش پزشک و با کمکاش
شعر و هنر را ترک کنم  /اما تا هویج در موقت این مسافرخانه چشم میگشاید
تو میبینی که یک چاقوی بیریش و سبیل  /در پوستهای نازک من
در پوستنازکیهای من  /نشسته است
و دارد به تجمع پراکنده و رنگینی از واژهگان  /با صبر و شور و ذوق
نظم میدهد  /از آنان نبض میگیرد  /بی آن که حتا خودش هم بداند
ای بهتر از تریی ُگلها و /باالتر از هر پزشک
تو در ژرفای کدام آبهای بیاشتباه و  /آتشهای مجاب سفر میکنی
که این پرتقال نازک نارنجیی نقشبسته برپیراهنی مرده /از تو زنده میشود و
آن خاک  /فوری از گوشهموشههای روح ما ُ /خردهمردهریزهای امیدوار را
بیرون میکشد و /در چمدانی که اصلن بیمار روانی نبوده و نیست /فرامیچیند؟

گریز از وطن
پرندهگان بر فراز سرمان
دو سنگ خود را باز میکنند و میبندند و میگذرند و محو میشوند
ستارهگان در سواحل قدم میزنند و دور میشوند و به آسمانشان باز میگردند
ابرها در پای تندیسها گفتوگو میکنند و خسته میشوند و میروند در
تختخوابهای سبزشان میخوابند
ولی حقیقت برتر  /از آن آنان است که دلشان شکسته است شاید
و این َتکبرگ رویزردی که بر بابونه باقی مانده
و جاودانه بر جای خواهد ماند  /حکایت عشق شفاف و شوریدهی آنان است:
اینان که سنگها تشکشان بودند  /به گاه گریز ناگزیر  /اما نورانی از وطن
و بعدها  /از خیرهگی به دوردستها  /مثل تندیس شده بودند در کنار دریا
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مرجانی در سنگدان طوطی

داش آکل!  /اگر کا ُکلات با آن باد خوشگل همخوابه میشد
مگر به کجای این دنیای دنی برمیخورد؟
اگر تن ُترد باران شکفته و شکفتهتر میشد هر َدم  /و غنچهها دیگر این چنین
تکرار بیطراوتیهای یکدیگر نبودند؟
ُمشت خوابآلود ما دیگر باز شده است و
از فراوانیی شکار وحشیانهی کبوتران معصوم  /ابرهای تر و تازه و بلندفکر
نمیدانند به کجا بگریزند  /و از این دنیای ُپر کفتار و ُپر کابوس
غم دل با که بگویند  /عقدهی افتاده به نخها را با پا باز کردن
نتیجهاش همین میشود  /همین برخاستن یک "هزارپا" از هر رختخواب
و ندانستن شما هرگز  /که آن َقمهی به خشکی افتاده  /نه از یک دل
که از صد دلاش عاشق قناری شده  /اما عمدن شکارچی
آبهای خوشگل را گلآلود میکند  /تا انارها متوجه نشوند که در پردههایشان
ـ که به نازکیی آرزوهای سرکوفت شده
و به تاریکیی ُمشت بستهی غنچه ـ خون دل بیچارهی داش آکل
آن قربانیی عقابان خوشخواب  /دارد آوازهای مکرر میخوا َند
(دُم خروس چیزی نیست این جا  /جز دو سیب پایینتنهی تن یک مرد
مردی دوست بارانهایی  /غداره بسته به کمر)

دختر دفتر
بوسههایی به شمارههای باران
میزنم بر یاد زالل یارانی که در جدال با آفتابی تاریک  /جان نهادند
و رفتند به چه ارزشی دارد زیستن در ارضی
که صدای زارهایاش حتا متوقف نمیشود دَ می؟ /تا دَ مدَ مای صبح این قلم بارید
اما چشمهای چهارصدهاهزار آدم  /مانند چاه و چالههای سیریناپذیر
فقط فراموشیها را داشتند فرو میبلعیدند
سر به صحرا نهادم و ریگهای روان با من گفتوگو کردند
دانستم دختر درخشان دفتر  /زنده است  /زندهتر از تمام زندهگان زمین
و هر مردهای از خدایاش است  /بوسهای چنان طوالنی چنان ژرف
بر گفتار سوسوزن لباناش زدن  /تا چنین یخهای قطب شمال
با زاریهای هزارهزارش  /به تمامی آب شود  /و دگمهی خندهاش  /باز شود
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پس میخواستی از حشرات موذی
با چای وشیرینی پذیرایی شود؟
وقتی از خیابان به خانه باز میآیم و  /از یاد موسا خیابانیها میآیم
برد  /ساعدهای خیرخواه را
باد اعداد ساعت تو را با خود می َ
ُ
آتشی در جایی میسوزاند/جان شادابی دارند حشرات خونخوارو خانهخرابکنی
که به پیشواز من میآیند  /و وقتی میآیند  /حتا مسیح
مهربانی را فراموش میکند از آزاری  /که آنها به گل مریم میرسانند
موشهای مسلحی که نگهبان حکومت هللا بودند
ندانستند نام آن پیرمرد سادهدل روستایی  /که هنگام فرار مرا تا مرز بدرقه کرد
عیسا بود  /وقتی تو از یاد فقرش از یاد غالمحسین ساعدی میآیی
آیینی زالل از چشم مورهای زحمتکش میچکد
عابر آزادمنش دیگر نمیتواند ببیند و نمیخواهد بشنود
میهنی را که می عقبمانده و کپکزدهاش  /در دی و مرداد یک رنگ دارد
میای میمیرا َند بوسههای گرم بدرقهکنندهگان را
ای آزاده برخیز و آن وزوزکنان خیلی مؤمن را ـ که آزادی ُکشاند
و هزاران یهودا به َگرد پای یکیشان هم نمیرسد ـ
با دو کف منتقم دستهایات
ـ َ
ش َت َرق ـ از باال و پایین و غرب و شرق  /سه تا سه تا
به چهار ضربهی جانانه بکُش!

تغییرناپذیر
کتابی که آن را با برف نوشتهاند  /و سطور من که از آتش است
قلمهایی که از آسمان میبارند  /و چشمهایی که به سنگ مبدل میشوند
ای افقیهای از آسمان بارنده  /چرا همیشه یک تأخیر
سرنوشت ما را به آیینه تبدیل میکند؟
اینجا ساعتیست که از آن گیاهانی بیرون میآیند نابینا  /و در نابیناییشان
رموز پیروزیشان پنهان
من از بر دارم سراسر کتابی را که عمودیهایاش  /در طول تاریخ
انسانهایی بودهاند که به هیچوجه  /تغییر نمیپذیرند
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هیچ کس نمیخواهد جزغاله شود
تو از من نخواه که موجودی آسمانی شوم  /بیاکسیژن زندهگی کنم
و در آتش وحشتناک خورشید خاکستر شوم
تو از خود نخواه که از من بخواهی که بی احشا  /وحشانیت را بمیرانم
بسوزانم احباب را به جرم نداشتن سنگهای آسمانی در کلیه
هیچ جزیی از کل آبجوها انتظار ندارد که دندانهای خاکستر شده
از گندم بسرایند
و تو دُم خود را از ته بکَنی و به آبهایی بیندازی که در اعماقاش  /ماغها
کتابهای زمینی را میسوزانند َ /نه!
ُنه دندانپزشک از ده انگشت خود نمیخواهند که از این تاس چیزی بخواهند
تاسی که عاشق دو آتشهی آبهای جوگندمیست
اما نامههای تو برای من اینجا با شیهههایام  /از ذات اجاق درمیآیند
و آنها را سه عصای کوری میخوانند که ُجرم همهشان
اهل همین و همهی حوالی بودن است

دروغهای شاعران
آیا واقعن واژهگانی وجود دارند  /که واق واق کنند  /و دُم من روشن شود
تا مگسها دیگر  /سرگردان کجاست واقعیترین گردونه نباشند؟

ـ دونه دونه بشمُر پشه ِ
های تا حاال تو ُر گول زدند ُر

تا کجا آیا بیگشتی و بیگلشنیهای خود را
فقط با شهابهایی در شعر جبران کنیم؟  /عقابی بیاعتقاد را میشناسم
که همیشه از شهر و چراغهایاش  /با ظلمت به خانه باز میآید
و با وجود انواع مگسهای در روحاش  /باز از فقدان حقیقت میسراید

ِ
میون همه ِی میمونا
ت نباز! /بیخود نیس که از
ـ پسر روحیه ُ
ویس ُر انتخاب میکنه رامین

آمین! /اما تمام شاعران  /فضلههای در فضیلتشان را /در تاریکترین بیابانها
پنهان چالهها میکنند /ـ بیا دُروغا ُر  /یکی یکی بشمر!
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کسی از ما منت نکشیده بود
آن صندلی در وسط دریا چه میکرد؟
و قطاری که تار و پود سرزمینها را به دنبال یک میز میکاود
تو دو نویسندهی کاملن متفاوت بودی
که از تاریکی به آسمانها چنگ میانداختی
و من سه گرگام که صندلی نمیداند خودش را به کدام یک بفرما کند
دریا در سفر به ژرفای خودش خودکاری را تشریح میکند
اما چهار دندهی متفاوت  /و متنفر از یکدیگر
به کامله مرد رانندهی قطار گوش نمیدهند
نمیدانند که در کنارههای دریا بوس و کنار نهنگها انتظارشان را
منت از من کسی برای سوار شدن به این واگن نکشیده بود اما
و رفتن به سوی دو ُگند کاملن متفاوتی که دستهای هیچ زنی را قانع
و حداقل نوری را هم َنه  /بر نسجهایی که همهی نوشتهها را میشکافند

شمعی در ژرفای دریا
خودم عمدن میخواهم که ماهی برقی1مرا بگیرد
تا دریادلی تو را به معشوقی برگزیند  /و همهی چراغها
ناخودآگاه آگاهیی خود را در اختیار خزهها بگذارند
بگذار همینجا بگویم که من از مردنهای خودم  /دریاتر شدهام
داستان دُر را سیمهای رنگارنگ  /طویلتر کردهاند  /و طویلها تو را آتشتر
در بینیتیی هیزم عشقیست که جبرش  /ما را ادبیت ماهتاب میکند
اما خوب است که خود را گاه نگاهی هم بکند
و بوسهای بر چشم شمعی بگذارد که در ته دریا  /خالصهی رفتار دریاست
خالصیی خود را پروانه عمدن  /و تعویق تو را من خاکتر شدهام
در زیر همین ساعتهایی که َز َبر بیخبری از روانشناسی هستند

1

نام نوعی ماهی
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منگر بدین ضعیف تنام زانکه در سخن
زین چرخ ُپر ستاره فزون است اثر مرا
"ناصر خسرو"

داغ دل پیاز
چرا آن سیبزمینی این همه از آسمان میگوید
و نمیگوید حتا کالمی از داغ دل پیاز
از اللهای که مرا رویانده است بیچون و چرا
ُمردانده است با آسمانیهایاش که هزار؟
تو صد سال سیاه هستی  /بیهستهای از سفیدی  /و سکوتات
ربوده است ستارهگان را حتا از برنج  /ای ستارهگان را حتا از برنج!
من چهلوشش سال را کجای این برگچهها بگذارم؟
تا عاقبت سؤالی از میان مردهگان سر برافرازد
با دهان بیگرسنهگیهای فلسفه  /و بادها بیچون و چرا بیایند و
در رضایت این ماهیتابهی ماهیاش در ماهیچههای تو  /بخوابند
و پایانشان سردتر پایانشان سیاهتر نباشد دیگر از سکوت
از ما که لحن لحدها را بر زعفران میپاشیم  /تا کمی آسمان
بیشتر نور برباید از شصتوچهار بازوی ضعیف

دانش در گهواره
اصلن من خودم هم نمیدانم  /که من چه میخواهم  /چه نمیخواهم و این کوه
کجا دیگر دامنهای نخواهد داشت  /پایی که اصلنها را به اینجا آورد
خودش هم نمیداند که چرا آورد  /فقط تو میدانی که بسیار خواستنیست
چیزی که زیر دامن است  /و عقاب هر چه قدر باالتر هم برود
باز به همین فقطها باز خواهد گشت  /دق کردن کوه از ندانستنهایاش بود
و دقالباب برای گوهری که اصلن در هیچ جا وجود ندارد
آورد و  /جوجهی هنوز در گهوارهی عقاب
رباب خود را به صدا در می َ
پستانهای مرا باالتر از هر دانشی میداند
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دلیل بدن
در مغزی ظلمانی قدم بر سر نور میزدم
دَم میزدم از قلمی که جمجمهی خود را زیر پای تو انداخته بود
و دیگر سر آن نداشت تا حتا ذرهای  /به پوستهای چپ راست
برورو
و راست چپ تردید کند  /اما دیدزدن زنان خوش ُ
خوب است حتا بیچشم  /چه رسد به دیگر سر نداشت که چشم داشته باشد
که آدم دَم که میزند از چیزی
دلیل این نیست که کسی در مغزش به آن عمل میکند  /جراحیی بدیی خوب
و خوبیی بد بود  /که بدبده را از بدن تو به بدن تو رسانید
چه نرسد به یک بریدهی گوش نقاش
اما صدای سرریز کنندهی مداد هنوز خواستنی
دلیل آن نیست که دیگر هیچ دلیلی سر برنیفرازد
و دیگر من و گندمها درک نکنیم  /دیوانهگیی بلدرچین را

یافت  /است
آن چه برگچهها نوشتهاند تا به حال  /و این چه کفچهماران نخواندهاند تا به قال
هنوز عنوانیست که نشنیده مانده است در سپیدار
در زغال تا به کجا کف دریا خواهد رفت
و نخواهد ماند منتظر مهرههای با رنگ  /یا بیرنگ
بیچشم  /من دیده بودم همهی احوالی را که در دو چشم مار
و بر ما پس از یک خیزاب  /چه خطرها خواهد رفت  /بود
قیل و قال خود را گنجشکان از حلقوم مار بیرون میکشند
و جای خالیی سه دندان کشیدهی شب  /و با موجها رفته
متن خود را بعدها خواهد یافت
بیا بد را به کفچههای دیگهای رویشان سیاه بسپاریم
و دل را به جوجهای با چشم  /بیچشم
که گرچهی دیر نماندن است در این دیار ویرانهپرور  /اما با وجود این
خواستن کشف  /یک رنگ ناماش را بعدها خواهد یافت  /است
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مجسمههای نیمتنه
حقیقت من پنهان چرکی بود زیر پوست
کی بود که چرا را میخواست با یک لیف جواب دهد
و زیر تنهی خودش را حذف کند؟
ای آقای نیمتنهای که در هر متنی حمامی کار گذاشتی
ما را سر کار گذاشتی و ُمزدمان را پنهان بهشت خواستی
این کاسه هی کاسته است از خودش  /اما باز دو قورت ُونیم شما باقی است
و سنگهای در زیر آوازهای کوچه باغی
تنها کسانی هستند که به این متنها وارد میشوند
وارد میشوم و رد میشود تقاضایام
توسط گرمابهای که سرمای سرهای بر باد رفته را
میخواهد با یک لیف الل  /جواب دهد  /نمیدانم چه بدهم من از وسط شکسته
به این سه خانمی که هی گل به سر دنیا میزنند  /اما تو باز خوشحالی
از بیگاریی سربهسر آینهها گذاشتن

کلمههای پوک
آبستنیی بیداریی من از آمیزش با رؤیا  /در رؤیا بود
یا تو خودت را به کوچهی علی چپ  /یا این آب راست را به دار زدهای
که زبان من دارد همین طور برای خودش با آتش بازی
و با آن نوزاد یا تو خودت را از دار پایین آوردهای
پل و پلکان را پس از پیمودن خودت نشکن!
زیرا این کسی که دارد به جای یک گردو  /با دو بیضهاش بازی میکند
رؤیایاش را بر لب تیز تبر دیده است
ماتیکام را پس از آن که تمام تیکتاکها خوابیدند
میروم از درون کلمات در میآورم /همانطور که تو پدرم را درآوردی از نطفه
نه اینطور که تلویزیون نشان میداد "صدام حسین" را در دادگاه
که برای خودش  /تقاضای تیرباران کرد نه دارکشیدن را
چهارپایهی تختخواب خواهند شنید صحبت یک بط سرگردان و پابهزا را
با خود
پس از آن که ما ناامید از میان صدهاهزار گردوی درخشان و رها در کهکشان
باز از پلهها  /به این جا بازگردیم
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تملک خصوصیی خرچنگها
وقتی شعر از نیاز جسم و جان اولین آدم زاده شد
من قابلهی قابلیتهای دهان تو شدم /و آنها که برای آخرین بار به دنیا میآیند
ناز هیچ شعری را دیگر نخواهند خرید  /و مشتری
تمام منظومههای شمسی را از خرهای من مامایشان  /پاک خواهد کرد
خواهد ُبرد وقتهای نورانی را به سوی اسبی که دارد در قابلمه پول میپزاند
نه!  /نافی از طال ابدن نفی نمیکند دنیایی را  /که پنجرههایاش
دهانهای باز بازند  /و بدن تو نام مرا برای هیچا ُمین بار
از تختهسیاه میان ستارهگان پاک  /و خودش بیباک
برای خریدن چند کیلو دانش  /راهیی فاضالبها خواهد شد
خواهد خواند خنیایی را که چنگالاش بیهیچ دروغی  /خرچنگ را
صاحب همهی بیمارستانهای مشتریشان فضال  /معرفی میکند

افتخارهای فلزی
بیا نورییهم باشیم  /اینجا که اوهام  /فقط با سیم و زر زدوده میشود
مثل گلی که با آمدن یک نسیم  /دو بار زاده میشود  /و خاکسارانه مینویسد
از بیابرو متوهمانی که از جیبشان  /راهبهراه ستاره درمیآورند
بهدر بردن من از مهلکه را فقط مریمی میتواند
که خودش را به هیچ قیمتی نمیفروشد
و زندهگیاش را به هر آتشی درمیاندازد
تا این بینطفهگی  /تجربهاش  /مثل هیچ کس دیگری نباشد
نبودی تو جز یک جیپ که با چهار واژهاش /به هر کجا تنها صلیب حمل میکند
و اصلن نمیکند گوش به من که میگویم  /بیا ظلمتیی هم باشیم
این جا که تمام تیمارستانها در سالهای نوری  /انباشته از سیارهاند
این جا که تمام سیارهها در سالهای نوری  /انباشته از تیمارستاناند
و دربان  /یک صندلیست که افتخارش  /چهار نجابت فلزیست
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ضربدرهای سرخ
آورد
ای ظلمتی! َ /مدی که همواره مرا به سوی ظالم می َ
چه کسی را میخواهد برای چه چیزی تعریف کند؟
خوارتر از این نوری که غالبن مغلوباش  /با چشمهای خفاش به اشیا مینگرد
گوشهای من ندیدهاند  /چشمهای من نشنیدهاند مدیدتر از آن َمدی که مدام
میخواهد چه چیزی را به دام بیندازد؟
ما برداشته میشویم برای اشیایی که شعرهایشان را
اقیانوسی بیمقصد میخوا َند  /ای خفاشی!
افشاگریی دانهها همواره خواسته است "اگر" را نجات دهد
اما "مگر" را هم با خود به قلوبی ُبرده است  /که غالبن ضربههایاش
یک قالب خسته کننده و یکنواخت را  /تعریف میکنند
با سر چه کسی حرکت میکند  /آن دو ضربدر سرخ در دریا را
شما همیشه نادیده میگیرید  /ای نادَرکیی َمدهای من!  /چرا و چهگونههای تو
آرامیی دامی شکستخورده  /آبادیی اوی خواب نوشیده است

زبان و زیان
آیا من دیوانهام که به جست و جوی یک دیو  /دیوانها را میکاوم
و آیا تو فرشتهگانهای که دوگانههایات  /کارشان از شکم فراتر نمیرود؟
فریبا نیستم من نمیدانم  /میدانم  /اما تو رودهها را نیز جز مار
به معشوقی برنمیگزیند  /برنمیگزینم  /جنانه و جانانه آمد این جهان
به جهتی که ما در آن  /نه مادر و نه پدر بودیم
اما االن این جوجه از سه سمت همهی سورهها فراتر میرود
فراتر میروی و باز این جوجه میداند  /که اما منها و آیا توها
فرقشان فقط در زبان است  /در تا وقتیی نقطهای
که هنوز به زیان نیفتاده باشد
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قارون
و قارون همواره از زیر زمینهای موسا نفرین کردهاش بازمیآید
و گنجهایاش را باز مییابد از َز َبر زمان  /از رأی اعتماد زنان و بچههایشان
و من همچنان آفرینگوی گویی که به سوی زبانی تازه میگردد
و سو از صائب1های به زمین فرورفته از خجلت
از حافظ2های َپست شده پیش باد میگیرد
اما ُپستخانه سرشار از نامههاییست که رأیشان
به مردهاییست مبدل کنندهی گیتی به َگرد و خاکستر
و فراخوانندهی تو به حفاظت از بومی
که همهی بامها و ه ََرمها را یکی یکی فرو میریزد
آن پیاله محتوای خودش را که ظلمت بود ریخت در کام من
و من اکنون دیگر با دو کاه نا ُکهنه راه میروم  /و گنج جاودانهام
سفیدیی گویهای کوچکیست  /که میدانند آن سینهی خوشمنظر بی َزر
که آفرین هنرآفرینان را در پی دارد  /به رأی و نظر دیگران نیاز ندارد

غلظت غریبانهگی
و چشمانات غلظت غریبانهگی را برای من تعریف
و برای اوی هنوز نیامده بویی آفریدند  /تا دندهای برای ابد بینام باقی بما َند
و بیکتف بروم به سوی دهانهایی  /که پیشهشان تعریف کردن است
همین و بیچشم میروی به جانب غنچهای
که از تعطیلیی فلسفهها روی برگردانده  /و کسی را مینگرد که تهیگاهاش
کورش
تمام گیتی است  /تمام گیتیام با عینکهای هنوز َ
از عظمت و شکوه کوروش  /تکه استخوانی پوسیده برمیگیرد
و به سوی همین سگی میاندازد  /که هنوز به دنیا نیامده
 1صائب تبریزی:به زمین برد فرو خجلت محتاجانام/بی زری کرد به من آنچه به قارون زر
کرد
 2حافظ :چون خاک راه پست شدم پیش باد و باز  /تا آبرو نمیرودم ،نان نمیرسد
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ولی عاشق فلسفه است  /و عطرش تمام جمعهها را میجنباند

حتا بیشترین آبیها
تو آن اوولی بودی که از ترکیب با هر اسپرماتوزوییدی تن میزدی
تا آن گاه که شنیدی اینجا پول و َپله فراوان است
و مرا میتوانی مانند یک جنین گول بزنی
و پدر معترضام را محکوم به جن بودن کنی
تو روح در خون خفتهی نوشته و تصویر سکهها بودی
و میدانستی یاختههایی که حتا اندکی به تجزیهی تجربهها دل بندند
زندهگیی خود را عاقبت خواهند باخت  /و میتوانند مرا هرگاه بخواهند
بیابند در دادگاههای زیر خاک و /دودهای در فضا
با همین دو پستانی که شیرش برای گول خوردن از روباهها ساخته شده است
اینک هر کس با یک عقل متوسط هم
متوسل به نوشته و تصویرهای خوابیده در هیچ کتابی  /اصلن نمیشود
و میداند حتا بیشترین آبیها و رؤیاها  /در معتکفترین سلول بدن هم
عاقبت بدترکیب میشوند  /در زمینی که تو با دو کفهی زیر ابروانات
آسمان برههایاش را وزن میکنی

عجایب
خوکصفتیهای از من که نمیخواهند جدا شوند
آهوصنعتیهای از تو که نمیسازند آدمی جدید
پس اسم خودم را به کشاورزی میبرم و  /کشی در قدیم میگذارم
پس چشم تو به پیش چشم تو که میآید  /تراکتوری شلوار را مقید میکند
و ما را مقیم طویلهها  /پیوستهگیی تو به تیر و به زمان
کاله آ را فقط به ادارهی بازرگانی خواهد ُبرد  /که در جنباش مرداد
مردهها را از دل خودش درمیآورد و  /برایشان دُم میگذارد
تا پیش َتک َتک گندمها پذیرفته شوند  /و یک تکتیر برای همهی ما
شناسنامهای عجیب صادر میکند در فضا
در شناسنامه فضایی عجیب صادر میکند
اما افسوس که ستارهگان حتا  /با پاشنهکش هم به پاهای شما نمیروند
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نمیگذرد مگرها
از حنجرهی نامطمئن توست که من آهسته سخن میگویم
از نامی ُپرشتاب است که مناره جز انارهای پچپچهگر را به خود نمیپذیرد
و نمیگذرد مگر از تابلوهایی که ارمغانشان به خیابان  /خیالی تابناک است
بال گیرنده از پوستههای نازک تو  /از حنجرهی نامؤمن من
ای آهستهگیهای از من تا گلدستهای که به دستهای نورانیی آن مرد نیفتاد
این طوطی معتاد است به نمیگذرد مگرها
به دانهدانههایی که از اناری آبی میآیند  /به آتشهای بستهبندی ناشده
من دیگر ریسمان نیستم تاریک نیز نیستم
تا آسمان را در کلمات اتو کردهی یک باغبان
یا در اتومبیلی بجویم که پارکینگاش  /همین پارک اُرکیدههای مرده است
ای قندهای ارمغان شده توسط قناری به گوش هر گیاه
تردید دامن من اگر هنوز باال میرود  /جز از دستهای شما نیست
که به خاک ناپاک پای هیچ نامردی و نامردمیای نمیافتید
و نمیگذرید مگر شتابناک و گمنام/از این هستهای که هستیاش متراکم از آبی
و پچپچههایاش نابستهبندی  /آن زن رو به سوی پرندهگانی دارد که ایمانشان
با سیم برق روشن نمیشود

نوشتن برای کیست؟

من برای َگردهاست که شعر  /تو برای کیست که معر مینویسی؟
چکهچکهی چکامهها فقط به کام ناکامان این بیابان است  /که خوش میآید
و آنان که سرمیکشند از زیر چکمهها  /چه بکشند در ترازو؟
اگر که نکشند شعرهایی را که َگردها برای من مینویسند
و برای خوشآمد بدبدهای که از دیوانهگی به بیابانها سر نهاده
سنگینترین شخصیت میآید این جا  /تا جان خودش را
چون چادری عادل به سر جهان بکشد  /و نهاد دریا دریافته شود
اینجا این زانوها هرگز َخم نشدهاند  /مگر در برابر ُخمی که درهیچجا
به هیچ خونریزیای خوشآمد نگفته  /و خوشههای سرایش سرودش
اگر که از دیوانهگیهای تو برای من نیست  /پس برای کیست؟  /و از چیست؟
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چند وجهی
عجیب ّیت توُ /پر باریی تو در بیهودهگیست /بیهودهگیی تو در ُپر باریست
و پرنده در این بین میداند که آن جیب ُپر از آواز
دیگر به سوی سرو باز نخواهد گشت/و با من سر بر یک خاک خواهند گذاشت
دو نانجیبی که مقصودشان از میدان به در بردن بام با من بودنها
اما از تو سرودنهاست
از تو که شگرف ّیتات دیگر به سوی سرو نه دیگر به سوی فواره نه
اما باز  /نازبالش میداند  /که در زیر بال پرنده  /سه قطره
قطع میکنند چهار مقصد سراینده در بارهی ما را  /این اسب عجیب
که سوارش دریاییست نجیب و /در عین حال نانجیب
سر بیرون رفتن از میدان را ندارد  /به هیچ وجه

خدا و خرما دوقلو هستند
این ماسکی که افتاده بر خاک و خاک را مبهوت میکند  /نمیکند
از آن رفیق من بود که من بودم  /نبودم
از آن تو چه بود که خود را خوب از خاک تمیز میدهی  /نمیدهی
گرفتن  /شاخهایست که از آن  /خدا و خرما با هم فرو افتاده
ده و شهر را شهریاری مست میکند که دستاش کثیف تمیز
که نقابام تلخ شیرین است به روی صورتات
صورتات که اعضای خودش را مبهوت کرده نکرده
فوری ما از تمام سازمانها فقط سازی را برمیگیریم
که آوازش خوب درآید از دل  /و خوش بنشیند بر شاخهای که در کنارش
دستی ُ
شکه شده  /نشده است(از بیشماریی سرسامآور ماسک و استحاله)
من چینهای هستم که هم چپ هم راست را
همهمهای بیشتر نمیداند در این نامستی و ناراستی
و تو آن صبر طویلی که عطسهاش غبارها را آفریده
چیست و کجاست آن هستهای  /که گوشتاش را  /دعاها تشکیل میدهند؟
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لباسی که پوشانندهی ذات نیست
از سرنوشت بود یا از نوشتههایی که او خوانده بود
که مرا مثل تختهپارهای بیمصرف /سرانجام به دورترین جایی از تو انداختند
در ته اینجا یک نوش  /خودش را مینوشد و سرش را که بلند میکند
چهرهی من ضربالمثل میشود  /و خطهای کف دستام که خوانده بودی
همهی میخها را به دور میاندازند  /تا این کشتی مستتر رود به راه خویش
در راهراه پیراهن من همیشه یک عاقل زندانی بوده است
و سر بلند کردناش آسمانی بوده است بیحساب و کتاب
اما این همه تاب از کجا آورده است نوشندهای که در اعماق خودش
مرا دن کیشوت میخوا َند و تو را نمیدانم چه میدا َند  /چه میخوا َند
که هر یک از دو چشمهایات را سه تختهپاره به جهتهای جورواجور ُبرده
اما تا سرنشینان کشتی به خود آمدهاند  /دیدهاند که چهار استکان مست
حساب همهی آنان را پرداختهاند
و خودشان رفتهاند به راهی که در آن هیچ لباسی  /پوشانندهی ذات نیست
و خط میخیی دیگرگونی که از آینده دارد میآید
داراییاش شکل بیمحتوای شما  /و فقر مفرط ما  /از جان حسابگریست
که همینطور برای خودش وجود دارد

نی بر لبان سیاوشان معاصر
آدم وقتی آب از سرش میگذرد  /وقتی آدم از سر آب میگذرد
دیگر چه فرق میکند که جلبکها دَم بزنند یا نزنند از ریشههای حیوان
از ریش من که هی بهانه میتراشد تا تو را ببیند
تا تو را به سالمت از آب بگذراند  /مالمتی که بر سر آتش فرومیبارد
از به حساب نیاوردن آن جلبک کوچک جلب کنندهی ما
و فراخوانندهی شما به ریشهای وجود ندارد بود
به همهاش تقصیر این کلمههای کبود
و وقتی ُبزی در هیئت قاضی بر آب َخم شد
کمرش جدا از تنهاش پیش یک چوپان میرقصید
و بنفشههای بیگذشتن از فشفشه سرافراز  /در نبودن تو با بهانهای آبکی
حکم جلب سر مرا که هم به ریاضی چسبیده هم فرقاش پیدا نبود
اکیدن صادر کردند
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خون دل عقیق
برای دختر اتریشیNatascha Kampusch :

اللهی شیرین زبان من  /ده ساله بود که در راه مدرسه
توسط مردی ناشناس ربوده شد َ /گردها چنان زیاد بودند که برگ
حتا سرخیی خودش را هم نمیدید  /و نمیشنید یاد سبز مرا
که در بیراههای سیاه میشکفت  /شگفتیی این ریشهی تماشاگر
از آبیست که بیست حیوان را از درون یک آدم نمیدزدد
نمی َبرد زنگ را از آهنربایی که سواد و سودای عشق ندارد
اعداد آن ساعت چنان زیاد  /چنین سخن نمیگفت بود
که من هنوز از کیف مدرسهایی بر شانهام  /دانهدانه چشم درمیآورم
و آسمان هنوز پرندهپرنده گیسو میبارد  /میباید این را هم میگفتم که من
از دستهای بیرنگ و الل تو َ /پر َپر که بر خاک نشستم
نشاندم عقیقی عبیرزا و یگانه  /بر انگشترانی که هنوز زاده نشدهاند
اما نمیشود چرا که آن گردون سنگدل کهنسال
از َگرد بیگناه این همه نونهال  /و از گردوهای پرندهگانشان شکستهبال
عشق و ُتردی و پروانهگی را بیاموزد؟  /نمیشود چهگونه نیامیزد زن با زمینی
که آموزگارش کوره راه  /و درختاش ُپر از عصاست!

توفان در حافظه
چیزی اما نمیدانم چه  /میزی اما نمیدانم صندلی
در دلام و در اتاق تا توانستنها بیایند تو را فریاد میکنند
یادی اما نمیدانم چه  /بادی اما نمیدانم خاک
در حافظهی من و از سطرهای حافظ آتش به پا میکنند
رقصی اما نمیدانم از که  /میخی اما نمیدانم تخته
هستند که مست کردهاند قلم را بر میز  /در باد
تا دادگاه بیاید و عاقبت ما را فریاد کند
و شما که نمیدانید برایچه را کجای جمله بگذارید
و تاوان خطای که را چرا بپردازید
بلاَخره نوبریی دستهای یک خوشبر ُوروی میشوید
که موهایاش اما نمیداند کدام شانه  /نه یا آری را در آتش میگذارد /چه دهان
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سفر در مغز استخوانها
خورد
سر ما از گرمایی که در دروغ است سرما می َ
خورد
می
خورد  /سر ما را دروغ
َ
سر ما از دروغ سرما می َ
و جسم بی سر شما را که میبینند شمارههای ساعت
همه سراپا دهان میشوند  /و هر واژه را تک به تک میشویند
و میبویند پایی را در پایین پاییز  /که نه مینوشد نه میخورد
نه به دروغ میرود نه به راست  /و قلباش هم نه در چپ
این جاست که گوشیی معاینهی پزشک حیران میشود
آن جاست که تو از سفر تک تک استخوانهایام
که سخنهایشان همه با هم مختلف  /باز میآیی
و زیر لحظات چیزی در آنان ویران را  /و زیر لحظات سپیدیشان یکسان را
توسط هیچ یک از اعضای بدنات  /بهارانه و شعلهسبزانه  /امضا میکنی

آسمان خورشید خودش را خورد
و آسمان خورشید خودش را خورد  /و کودک من من را نوشید
آن گاه تو نوری را شروع به شناختن کردی که معدلاش صفر بود
و معدهاش ُپر از ستارهگانی که دیگر پدر و مادر خودشان را نمیشناختند
من اگر بیگاه با یک استکان مالقات کنم  /چه لبی میان ما قاضی خواهد بود؟
چه عددی نیست مشکوک به اعداد پس و پیش خودش
و نمیرود به آسمانی که َمسکن شیشههاست؟
بارش من نیست جز بر ضربدرهای قرمز /و با آن که دو بال تو
تو را خوردهاند  /هنوز این کوک سیاه  /بر زخم کبود  /عاشق و
ُکشتهمردهی آبیهای شفاف است  /بیداد ما در این زمین شکستهدل و
گرفتار ظلمت  /شما را با ماتیکی بیرنگ با ماتیکی ناب آشنا
و به آن کسی که معده ندارد
و اصلن ناکسی هم نمیپرسد احوال او را
خودکاری میدهد برای نوشتن گاه شرم و  /بیگاه شهوت
بر پشت و روی زن و مردهایی  /که ابدن پشت و رویی ندارند
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تیشهی مثل فرهاد
به یاد احمد شاملو

من همین جا اعالم میکنم که بهشت هم فاحشهخانهای کمتر اگر نباشد
بیشتر نیست  /و همان جا الم را به اضافهی میم " /غالم" میکنم و
این جا آ را در باد میاندازم  /تا کالهاش آرایش دهد به آیشها
غیناش را هم در زمین فراموش میکنم عمدن
تا اگر حوریای گیرت نیفتاد بعدن
نگویی که من قیها را برای دیگران گذاشتهام و
رفتهام تا اعالمیهای چسبیده بر دیوارهای فردوس باشم
ای پهلوان الفبای با ما بی ُرک و راست
ای ستودهی محمودهای دین و دینار دروغین
من اگر از پادشاه پشهها بیشتر نباشم  /کمتر نیز نیستم
که تو زیرکانه و َز َبرانه مرا فراموش کنی
و بروی پشت سر مگسهای اسهالی نماز بگزاری  /که مخصوصنشان
هنگامیست که به حرمسرای َککها وارد میشوند  /و هنگامهشان
سرودهایی که برای سوراخهای پایینشان  /از آخهای باالیشان  /میسرایند
روزنامهها نوشتهاند که:
«ادارهی مبارزه با منکرات یک غین عین الحاد را دستگیر کرده است!»
ولی تو غیظ نکن ای تیشهی مثل فرهاد  /ای که دستهی متبرکات را
هر روز دستههای نسرین و یاس میبوسند
و "فردوسی" با لبانی مثل لب خورشیدیی تو  /سرود و درودش را میسرود
آن هم در بیشههای بیشور  /بیشعور  /بینور
در این یأس ماهیست تابان  /ورای دروغ و دوزخ و دود
فرای بهشتهایی که جاکشی در آن جا خوش کرده باشد
و دستور بدهد که سنگ لحد عزیز شاعر بزرگ  /احمد شاملو را بشکنند!
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آخر چه از آب در آمدیم!
جای دندانهایات را بر قاچهای هندوانه میبوسم
و نگاههایات را با خود از میان اطرافیان  /قاچاقی میگذرانم
تو نیستی که ببینی حسد چهگونه خربزههای چاق را آب کرده است
و نان چهگونه هستیی خود را در میان قارچها هدر میدهد
او که ناماش هادی بود  /دندان عقل گمشدهگان را َکند و
خودش را به دیوانهگی زد  /من نیستم که ببینم آیا هنوز کسی به آب میزند
برای چیزی که در زیر آب نوشته شده  /یا نوشته نشده
ای پوستی که مرا از بیخودی میگذرانی  /و از میان مریدانی
خورد
که هر روز میانهشان برای کمتر از یک شاهی  /به هم می َ
این گفته که خدا نه در زمان و نه در مکان است  /درست از آب درنمیآید
اگر که او خیلی الغر باشد!
مگر همین َکپکهای قاچاقچی یا نزولخور که شبانه
طال و جواهرشان را دانهدانه  /تا آخرین ُکپک1هایشان میشمارند
و روزانه شما را بیآن که قاچی خربزه خورده باشید  /به لرز ُوتب وامیدارند
همان کمونیستهای دو آتشهی سابق نیستند!؟

به هر کس فقط یک بار شانس داده میشود
تو عاقبت پزشک کلمات شدی و مات کردی
بطی را که همیشه ُپز میداد که عاقلترین و بهترین است
و مرا گربهای کیش میکند که در زیر َعلَماتاش  /موجهای فراوانی
خودشان را تکرار میکنند
بیماران  /این جا عاق سگی هستند ساکت از بازیهای روزگار
و با موش آینهایست  /که تو را شفاف و مهرههای مار را فروتن میکند
فقط آن گاه که از عبارات  /عبا برگرفتم و آن را پاره کردم
فهمیدم ُمشخصاییی از اول یک دست بازی کردن هر کس را در این دریا
و عزیزاییی آنانی را که هر بار دو دستشان
نغز تعریف میشود توسط صدفها
1

سکهی روسی
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اگر کار به گفتار است ،بر سر گویندهگان تاجام
و اگر به کردار است  ،به موری محتاج ام
"خواجه عبدهللا انصاری"

و هستی ادامه دارد
شیر از صعود دو نقطهی تو  /شتر میشود /و من هنوز محتاج سه مور هستم
با آن که یک کوهانام در راه شیری است
بی آن که نیمهی خودش را در ابر فراموش کرده باشد  /این ببر خندان
شما هنوز در پیی آن هستید که تاج را از سر مگسها بربایید
اما باد با کسب نقطهای از ما  /چهار یاد میشود
چنگی گریان است این جا  /که دیگر چرا خروسها  /از درون رگ خرسها
خروشان بیرون نمیزنند؟  /چرا بزنند وقتی که عاقبت کاجها و کاکتوسها
همهگی کاسب میشوند  /و حتا دخل نقطههای آسمان را درمیآورند؟!
بخوابید شاد و آرام و بینگرانی  /که «همه چیز باطل است  /باطل اباطیل»1
ای زمینیها  /اما نازمانیهای من!

گردون مرا به فارسی ُکشت
آدم وقتی از چیزی استفاده نمیکند  /آن چیز یادش میرود
همانطور که من انگلیسی را  /و تو َ
ش َرف را  /آدم وقتی از یاد دیگران میرود
تا کجا میرود؟  /این انگل به چه چیز خودش افاده میکند؟
اس اسها فقط به آلمانی سخن نمیگویند
حیوان وقتی زباناش را مدتی در دهان حیوان دیگری نمیگذارد
تو فکر میکنی که سکس فقط یک چیز گیاهیست  /ولی نه
تو بهتر بود که نامات علی نبود
مگر محمد زنهای بسیاری را در آغوش خشونتبار خودش  /گرد نمیآورد؟
این گردون دنیتر از جانوران درنده  /و خوارتر از خزنده
مرا به فارسی ُکشت  /آن فاختهی فراموشکار
کرمهای خودش را تا زردیهای کجا  /فرشته خواهد پنداشت؟
1

اقتباس از تورات ،کتاب جامعه
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ما کمترینههایی بیش نیستیم
شکمام ورزش میکند با غذاهای گوناگون
ورزشام شکم میکند با غذاهای گوناگون
تو همانی که دَم از گرسنهگان میزدی قبلن َ /دم تو را میزد از گرسنهگان قبلن
قلبن هم همهی سالنهای ورزش میگویند  /که تو کمتر از سخنهای خود بودی
که سخن کمتر از توهای تو بود  /در تودرتوهای تاریک هر زبان
آورد از تفاوت سالها و فکرها  /از تفاوت شخصیتها در سن
ترجمه دُم درمی َ
حوایی که شاخ درآورده است میگوید«:ایناند فرزندان فرزانهی او
و بالن به ّ
که موبهمو از چربزبانها انتقاد  /و از سرهای سنگیی در ورزش با بالین
به نفرت یاد میکرد!» /میکنم نگاهی دریغآمیز  /به باد کردنهای پوست طبل
به پارهتلخهای رقص  /در دست هر آدم با دل  /هر آدم با شور  /با شعور
حاال چه کسانی میآیند به باشگاه پیش تو؟  /ای پیشکسوت
ای همانی که در فکرهای آغازین  /یا حتا پیش ازآغازینات
ـ بی که به زبان بیاوری  /خودآگاه یا ناخودآگاه ـ ربودن زین اسب و
مرگ برگهای زبانبستهی گیاهان پیاده و مفلس را  /تدارک میدیدی

جهانی منجمد
من داراییام را از هیچ  /به رخ تو چون کشیده کشیدم در سر آن پیچ
و ماهیتابه داشت از کورهراهی میگذشت  /که یک دفعه یک ماهی
با تپانچهای در دست ظاهر شد  /و "سرخی" چون گدایی خجالتی
که از هیچ جا نمیگذرد  /بر عکس همسایههای آلمانیام  /بسیار مهربان شد
میدانم که هرگز یاری  /جز گلولهای آبی
که ُگلباران میکند مزار شرمسار قورباغههای زرد را
به میهمانیی من نخواهد آمد  /من که بسیار سنگ شدهام از این آفتاب
سنگی که در ترکهایاش ُ /گلهای منزویی آتشی خانه دارند
این گوش هنوز یک دوربین عکاسی است  /برای صداهای بیکراوات و گرسنه
با موهای پریشان و  /سخت نابههنگام سفید شدهی شما
تابه تا به تعریف بغرنج این تاریکخانه برسد
تا به تعریف تاریک این بغرنجخانه
ما رخ میدهیم در درون یک تفنگ سرسامآور سیاه
و آفتابه ُپر میشود از زبان تلخ فاشیستها
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«ما رفتیم و دل شما را شکستیم»
تو امروز گورت را هنوز از دیروز خر من پنهان میکنی
اما نمیدانی چه کنی با خطی که در ته خودش  /نمیتواند خودش را بخواند
کسی هست که میتازد به هر سویی با زبان فارسی
تا زمان بر اسبی بنشیند و بگریزد
یعنی رها شود از نقصها و کاستیهای زمینی
«از گوشهای برون آی ای کوکب هدایت»
که صادقترینها زودتر با زبان و آیینی اثیری میروند و  /دل ما را میشکنند
شما را نمیدانم  /شما نمیدانید که زبانهای دیگر هم گم میشوند
در ته خودشان  /از صدهاهزار سردرگمیی و ُگربزی و ظلمت دیروز
و از امروزی که Mاش ماری را در هر گوشه نشانده
و Nی که از پیش از حیاتاش"نه" گفنه
به شادیها و عشقها و انسانیتها
این ستارهی سرگشتهای که هی دارد از پشت ظلمت سرمیکشد
با زبان بیزبانی به ما میگوید  /برای یک لحظهی دیدار لذتبخش کوکب خانم
حتا جان خودتان را هم فدا کنید!  /که از جوراب ساقهبلند و
ساق ُپرتمنای اوست  /که آسمان پلهپله پایین میآید
و لبان آبیاش را صادقانه  /بر لبان راستگوی بوف بینای شما میگذارد
آه مریم!  /سوار من بشو سریع  /من سرکش
تا تند بتازیم و برویم به جستوجوی کمال
بی نیمنگاهی به پشت سر  /و هر چه بیشتر دور برویم از این مارهای مقدسی
که سوراخ دعا را گم کردهاند  /بیا زودتر از اینجا برویم  /تا دیگر هرگز نبینیم
این جمجمههایی را که حتا جمعهها  /پول ُو َپلههای شپشزدهشان را
در جیب شورتها و الی سینهبندهایشان  /هی پنهان میکنند
و باز آنها را  /دوباره از الفبا بیرون میکشند
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ستونهایی از نمک
او نگاهاش را از من دزدید و تو مفلستر شدی  /و یک فلس آمد و گفت:
«من گوشهی چهارم دریا هستم  /به دادگری آمدهام در میانهی شما»
و ما که همهگیمان میانمایه هستیم  /نگاهمان را از چشمهای یکدیگر دزدیده
اما آن را به کجا بریم  /که خجالت  /دو بالهی یک ماهی نباشد؟
و شما اصلن نباشید
در دریایی که هنوز "یا" را به کار می َب َرد  /در میان عبارات؟
من مخلوطی از ذلت و افتخارم
و میدانم که هنوز "لوط" خود را به مستی میزند
تا هر چه بیشتر لذت برد  /از همخوابهگی با دو دختران خوشگلاش
تو نمکی هستی از به کجا برویم؟  /از میانمایهگی را چهگونه ارتقا بدهیم؟
هر کسی از هر کجای اضالعی شور و خیس  /آمده باشد به این جا  /ناچار
در زیر تزویر نور "دو برادران"1قرار خواهد گرفت
و خیلی خوب بلد خواهد شد  /به شیرینی الالیی خواندن برای دیگران را
مانند ما که هر کداممان  /پیامبرانی هستیم شرمسار و میانمایه  /یا حتا کمتر
که در بیداد همهی دادگاهها  /در حضور جمع ستارهگان نابینا
و ماهیی ترشرویی که با چکش به روی میز میزند
پیاپی فریاد میزنیم :مرگ خوب است  /اما برای همسایه!

پشه کاشتن
اگر من در ازدحام سریع آن ماشینها دیروز کشته شده بودم
چه شده بودم که تو باز پنجرهها را امروز از نو میکنی آغاز  /چه کرده بودم
چه مرا کرده بود  /که تو االن پشهای میکاری تا فردا جای مرا بگیرد؟
اگر در ازدحامهای من  /اگر در ازدحام منها
ماشینی برای ابد خاموش شده باشد
ُجز معرفیی تازهی مگسی به ُنقل و به شیرینی ُ /جز جزجز جگر َکک
راننده میتواند فک تو را هم که در تصادف سالم مانده است
و هنوز در صورت ُپر ازدحام جیرجیرک ننشسته است  /از در بگذراند
از در اژدری متفکر را بگذراند
1

نام دو ستاره
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گلزدن
هر زلزله در خود مهندسی دارد  /هر مهندسی در خود زلزلهای دارد
که من تا از خون و خرابی سر بلند میکنم  /خانهها از دار پایین میآیند
و خودشان را میآینهاند  /تا یتیمان بار دیگر باز زیبا شوند
و برگ و بر درختان سر بلند کنند  /و ببینند و بدانند
که مرا ُگلهای نگونسار  /در ظلمتهای خودشان ساختهاند
از ظلمتهای خودشان ساختهاند  /اتاقهای طاغی و آزادیخواه را
باکی نیست از آن خورشید سرافکنده  /از آن خورشید خسیس و توطئهچین
با کیست روی سخن متخصصان عطر و طراوت و رهایی  /اگر که با ما نیست
ما که بر مالهها مالیده شدهایم  /و ظلمت بر ظلمت و /زندان بر زندان میافزاییم
اما در این میان  /تنها نالههای سبزاعضای تیم یتیماناند  /که میدانند:
فتح کنندهی اندیشههای بلند و عمارتهای زالل و باغها و آبادیها
تنها گلیست گمنام و سربهزیر  /که اول از همه
خودش را به دروازهی ظلمانیی خودش میزند!

بارگاه یک هیچ
من اصلن بحث را در بارهی هر چیز و با هر کس که باشد سه طالقه کردهام
و طینت باتالق را که ازدواج با هر ناکس است  /خوب شناختهام
و طعم آن اللهای را که در گلوالی نمیروید  /همیشه جشن گرفتهام
یک صندلی در بارگاه خویش /به اندیشه نشسته است/و میداند که خوب و بدها
بیگلدان نیز وجود دارند  /اما اگر تو بخواهی میتوانی کارت دعوتی بفرستی
برای زاغی که ذایقهاش ما را همیشه آزمایش کرده است
و خودش رفته است که از ذرات خاک  /محلّلی بسریشد
من اصلن نمیچسبم نه از پشت نه از جلو به آخوندکی1
که همانطور که دارد شادیها و رقصها را سر می ُبرد  /یکییکی بسمهللا و
دو تا دو تا الرحمنالرحیم فرو میافتد از دهاناش در گل و الیی
که عروسی و دامادی هستند
1

آخوندک نام حشرهای است
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یک مو از موهای تخمام را که َکندم و آتش زدم  /سیمرغ از کون تو در آمد و
پرواز کرد به سوی تاسی  /که برق آباش را هرگز از خود دور نمیکند
اگر بکند دیگر که را مانده است که نکند؟ /که پرواز کنم به جانب آشیانهای بلند
که در آن َتکتوپی  /با خود بازی  /و تو خود را به این میکنی راضی
که شعرت میخواهد مثلن تقدس را به جهان باز گرداند!
یک بیالخ بزرگ که از آن سوی عالم  /این همه راه دستانداز و پاشکن را
یکسره کوبیده و آمده است این جا  /به در خانهی َتک َتک ما  /و َتق َتق /
اما دو بیل که هزارههاست  /هنوز بیهوده افکار خستهی خودشان را
هی خالی میکنند شبانه روز  /از این سوی در«:تقدس خانه نیست
هیچ گاه نبوده است  /اصلن یک ُتک پا هم به این جا نگذاشته است
نه روی ناموجودش را دیدهایم یک دَ م ما
نه صدای افسانهایاش را شنیدهایم نیم ثانیهای حتا!»
هر سلمانیای میداند که ما از کون سیمرغهای بسیاری درآمدهایم
و شما از شبهای بلند شاعرانهای پلهپله پایین  /که روشناییشان
فقط از یک َ
شست بزرگ است که قائم ایستاده
و دارد جلقی منثور میزند  /برای سه ماهیی زیبا روی با موهای ُپرپشتشان
و اندامهای جذاب مقدسشان

گلهای دستمال
همهی آدمها شبیه هم شدهاند  /و من چشمبسته هر شمارهای را که بگیرم
تو جواب میدهی  /و او که از دست آدمها  /دیگر حیوان شده است
هر گوشیای را که برمیدارد  /گیاهان صدای بازجو را میشنوند
میشنوم دستمال روی چشمام را  /پایمال روی چشمام را
و ُگلهایی که بستهگان یکدیگرند بیگانهگان یک دیگرند
اما در این میان هم شده است که واقعن شادی داشته باشی تو
و رفته باشی به دکان گوشتفروشی و خودت را دیده باشی پشت پیشخوان
در حال شمارش چیزهایی  /و از قنارهها تلفنهایی آویزان بوده باشد
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کفشهای سیاهمست
برو به سوی زیبارویان  /شوخیشوخی بچسب بهشان
سیبی بگذار الی بهشان  /تا تو مشغولی خودم انار را خواهم آورد
خواهم شنید خنیا را دانهدانه از دهانشان
جفت خواهم کرد آنشان را با اینشان  /تا تنهایی دیگر از شمشاد َپر نگیرد و
روی شانهی هیچ کس ننشیند  /فقط میوههایی که موبهمو دنیا را خواندهاند
بذله بذل میکنند ـ حتا به دهان ناکسان ـ  /و فقط مخاطب تو میداند که بذر من
با هر خاکی جفت نمیشود  /نمیتواند  /یا نمیخواهد که بشود
با بروم به سوی خوبرویان بود  /که لنگههای کفش
خودشان را گذاشتند الی بندهای انگور /و این سریش به ریشهای ُپر از پرهیز
و پندهایشان  /قاهقاه خندید
و آنگاه پرندهای خنیاگر آمد از پشت آینهها بیرون
( با رونهایاش ِ
زیر بارون جفت) /و تو را انتخاب برای سبدها
و چه کسی را َتر از اشغال همیشهی تلفن کرد؟

میوههای بهشتی
خدا عقدهها را چه ژرف کاشته است در جانات!
و درازترین و نیرومندترین دست عالم هم  /ریشهی مرا نمی َکند
نمی ُکند اسبابکشی به هیچ وجه  /شیطان از این جا
داستان این نخهای تاریک  /به درازا کشیده است  /به درازا میکشد
و آن رف  /نویسندهایست که خودنویساش را به نورها نسبت میدهد
و دانههای انارش  /هنوز دستهای بسیاری را گرم  /سرگرم میکنند
دو سیب سینهی من به بهشت میافتند  /و یک موز وسط پاهای تو
در میان کالفهای بیچراغ ـ دربهدر به دنبال خدایی خیلی عقدهای
و هنرمند و الفزن ـ کالفه شده  /اسباببازیها چه ماهرانه و شیطانانه
(چون بچههایی که پنجاه شصت سال دورند از مچالهگی)
فلسفههای سرخ و سفید و زرد را  /به رشته میکشند مثل تسبیح
و میدهند به دستان منتظر درازگوشانی کهنسال
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الو در آتش
حرف زدنهای همیشهی تو با خودت
و گوشی که گوشی1به دست گرفته است در نهانجایی
تلفنی دلزده از سیاهیی خود  /و نشناخته نیازهای خود
با کی در کجا نشسته است؟
با من جز خلئی نیست که خود را جزء به جزء تعریف
برای گوشوارهای کنجکاو میکند  /که حریفاش
ُکل کوه را در دستهای کور خویش دارد
کارت شناساییی چه کسی حلقهای از یک ریسمان است؟
هر ذرهای از دُر را دریایی دیگرگون به سوی خود میکشد
و تو تنگدلترین انسان در یک صدف
و تو بیاحتیاجترین انسان در یک صدف  /با معناهای پیچپیچ
چون نیلوفر  /دستبند را از دستهای عطرین کوهنوردان میگشایی
تا حریف من جز شمارههایی بینا نباشند
که هر کدامشان  /تمام دیگران را در خود جمع آورده است
(آیا هر یک از ما به تنهایی  /از تن ناشناس خودش
کارت شناساییاش را بیرون نمیآورد؟)

اوقاف
من که انگشتانام همیشه همنشین صفحههای کتاب هستند
و چشمهایام در تیرهای سقف سرگردان  /چهگونه میتوانم شوهر کنم؟
و مداد شاهد چه میخواهد باشد  /غیر از عبور دمادم تیرها از بدن؟
دیوار با طرد هر دیو از دل خود ـ بر عکس انتظارش ـ اندکی دیوانهتر شد
و چشمهای تو تکثیر چنان  /که یک تاکسیران  /هنوز قرنهاست
دَم در همهی خانههای جهان  /منتظر است  /دستی هست در هیچ جایی
که با تردید  /دارد مرا ورق میزند
و فکر میکند که چهگونه میتواند زن بگیرد  /وقتی وقف سقف آسمان
با میلیاردها حرمسرای شبانهاش میباشد  /تمام اعضای بدن شاهین
1

گوشیی تلفن
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اصولن مرض شعر مقولهی نامعقول پرتی است
"مهدی اخوان ثالث"

سرخیی زغال از خجالت
یک شاعر با گذاشتنهای شب شعر خودش به دست خودش
و مردم با نیامدنهایشان /به تو توهین میکنند /به من با دادن هفتاد سال سیاه
و آمدنهای اینان به تعداد انگشتهای دست
سم دربیاورند
شنیدنهای شب بهتر است که ُ
و خجالت بکشند شعرهایی که حتا نمیتوانند  /یک پشه را در هوا نعل کنند
ای زغال بیقال و مقال هیچ چیز را به هیچ کس ندهنده  /نرساننده
یگانه خوبیی تو  /نیامدن به این َ
شست است  /به خجالت بکشند از این قرمز
که من به اضافهی او را اگر به پنجهی این گربه هم بسپارند
باز برف با دست به دست کردنهای خودش  /چون کتابی بیتأثیر
به ماه و ماهی توهین میکند
و مصرع ماقبل آخر این شعر کوچک را مثل نعل واژگون میکند:
«دنکیم نیهوت یهام وهام هب»

مانیفست
کیرت بسیار شبیه موش است  /بسیار شبیه همیشه سوراخی را میجوید
و میداند که کار من شبها در جوی  /کشف آخ است
کفشی از دلتنگیی خود اوخ میکند و  /شبیه موش است
و میخواهد هی از دهان گربه دانشجو دربیاورد
بارکهللا که هنوز ُپر شور و انقالبی هستی تو
و از چکاچاک سالح عاصیی تو  /مورچهگان چنان خسته و کوفته
و چکههای زالل از چشم مگس
چنین بندها را از دست و پای ارواح باز میکنند
که تمام سوراخها باورشان میشود  /که مانیفست آتشین سگها
فقط سوسو از ستارهگان گرفته  /و شغالهای کاشف و شورشی
تنها شبیه آفریدگارشان هستند و  /مقدساند
این قالب درخشان و دهاناش دُرافشان  /هرگز جایی نمیخوابد
که زیرش آب برود!
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فرق گل بهمن با بهمن 1357
من هرگز در ژاپن نبودهام و خبرچینی از ژالهها را بلد نیستم
و یک نی چنان تو را برای برگها خوانده است
که دیگر هیچ نانی جان شیریناش را در راه مبهم میهن نمیدهد
و جای خودش را در ظرف ظریفنگری حفظ میکند
بیانگر باران برای برگها  /این بوریای مأیوس
از بوی دلپذیر گل بهمن  /به انقالبی میرسد که در سر راه خود تا چشم گشود
از جا پای نادان ما  /میلیونها جاسوس رویید  /و سوسکی سیاه
صدها تیر زهرآلود را  /به سوی آنان انداخت که جانشان مانند آب  /روان بود
مانند آب روان بود  /جسمی اینک بر شاخههای زرد شکوفیده است
جسمی ناتوان از ساختن چهرهای سبز برای خود
اما توانا در فداکردن چهلهزار مهر آبکی
در راه َتکفلوتی که در فالتهای بینام و نشان  /لولیوار میزید
تو در سر راه خود به قبر غریب من سری بزن  /ببین که حشرات شورشی
دیگر برای هیچ حاشیهای از این خاک خائنزاد
حتا ذرهگکی هم شیون نمیکنند
و کولیان عاشق  /بارانها و رانها را فقط برای سفیدیی لحظههاست
که طی میکنند  /ای آسیایی که دو سنگات به گرد یک هیچ میگردند
و یکریز زندهگیی شیرین شبنمها را ُ /خرد میکنند و خمیر میکنند!
شاید آن یگانه و تنها کسی که میتواند خوب تا کند
با رویهای از رسوایی به رنگ افریقا  /مسیح باشد
وگر نه ببین که حتا نرمترین و صبورترین نغمههای نی
از دست شتههای شمشیربهدست و  /شپشهای بیچهره
چهگونه بیبازگشت و دستهدسته  /سر به صحراهای سرد و گرسنه گذاشتهاند!
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خویشاوندان خورشید
واقعنهای تو چه شاعر هستند!  /و من در این دنیای عن
واقعنهای تو چه بیزار از این من هستند!
و او که دو قند در حدقههای خود دارد/این سه چیز در شورت از آن که هستند؟
آن دونصفت قناعت در قیدها نمیکند
و شعرزاران چه حلقههایی برای گردن شیر/برای در بند کشیدن شمشیرهستند!
خیاط حیاتی میدوزد و سمند نثری به تن میکند
و در زیر چشمهای شیرین شما
و در کنار َن َمکای حوضچهای که در وسط شکم شماست
ما چهقدر مادون به نظر میآییم!  /و پاچه با چکامههایی که از تخم
یا از تخمدان خودش درمیآورد  /چه خوب این چایی را
مقبول طبع ُبزهای بیزار از من  /و تو را سوار سمند
ـ دور از ریسمان دور از این دنیای تلخ  /ورای پاچهورمالیدهها ـ
همسایهی خورشید میکند!

عزیمت سوگندها
قرمز خجالت میکشد از خویش  /و آبی عرفانی میشود از بیش
اما من چه گونه انکار نباشم دریایی را
که ُتف به صورت معصوم ماهیها انداخته
و تو را درون رگ پنهان کرده است جاودانه؟  /ای از خویش رفتن من!
آی فقط حقارت جا خوش کرده در رنگدان!  /دیگر برای سوگندهای راستین
جایگاهی باقی نمانده است  /و نه صاحبی برای دستی
که صورت ما را از بینیلوفری /پاک کند  /آن سوگلی
ناگهانهی چشم من از گشودن بود  /و دریافتن این که  /گوشهای سوگندشکن
تنها آشیانهی عرفانهای عرعرفام است
اما هنگامی که عزیمت جاودانهی تو اعالم شد/و اعدام دستمالهای رنگارنگ
از پیر و جوان آغاز  /تازهتازه دانه از نهانگاه خویش بیرون آمد
و دریافت که از ُتفهای ُمشتی جماعت نادان  /بر صورت پاک دریاست
که پرندهگان دریایی وطن خویش را انکار میکنند
و این گونه دستهدسته  /به پروازهای بی بازگشت
ـ با وجود وقوف به بیآشیانهگی و بیریشهگیی پیش رو ـ تن میدهند
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باالالیکا
من چشم بیدار تو بودم و من بیمار من بودم  /و اینک  /آن عینک  /نری است
که من قبلن نرگس چمنزار بودم  /در خیابانها چه کسی راه میرود
که َط َبق َط َبق غریبانهگی میروید؟
چه میگوید عینک دسته استخوانی در بارهی زندهگان؟
طبق تعریف تو از قرصها  /من اسیر اتاق بودم
و گویندهای بیکه دیده شود در گردون راه میرود
که روانیاش از تربتهاییست ورای جنسیت
و در دست من دستهای از سوسنهایی که دیدنی نیستند  /شنیدنی نیستند
این که هرگز از تماشای َط َبقزدنها سیر نمیشود
و تفسیرها را طاقهطاقه با گام زدنهایاش میشکند
باالالیکاییست که ناگزیر زیر ماهی عینکی
اما آزاد از فلسفههای تاریک ماست  /باالالیکایی که از غربت بیپایان هر فلس
ـ حتا اگر شمارشان میلیارها ـ میسراید
و سیبزمینیی تو را از شور و هیجان  /به آسمان هفتم میرساند
زیرا از دو نرگس نازناک پیازهای سرزنده /با اندامهای سکسی و تماشاییشان
من درد خود بودم و درمان خود بودم

شغال وطنپرست
بادها از کشورهای مختلف میگذرند  /و میخندند به "وطن پرستی"
ُپر است از پند  /پرچمی که ما را همواره در شوخیها میکوبد  /و میداند
که گذشتن از چهلهزار َچم ُو َخم در این خرابآباد  /فقط برای رسیدن به باد
یا تبدیل شدن به َگردهایی در باد است
پرندهگان دانا با بالهای ُگرگرفتهشان میدانند
که هیچ بنیبشری در سختیها و دردها  /به یاریی دانههای محجوب و گریان
نخواهد آمد /پاهای شما هر بار از گور در میآیند و /به پیکری دیگر میچسبند
آه ای یاسی که حتا حاضر بودی سرت را به بادها بدهی
تا راستی و درستی آشیانه بگذارد بر شاخسارها
حاال دیگر حتمن  /تو بهتر از هر کس دیگری میدانی
که حریف من شغالی شوخ است ـ با شصتهزار دندان کج و معوج
اما تیز و وطنپرست ـ  /شغالی آنقدر وطنپرست
که هر بار که به گور میرود  /دوباره سریع برمیخیزد و
به اینجا بازمیگردد  /تا َگرد پای گهوارهها را دنبال بگیرد
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پاهای عمامهپیچ
آخر کسی که هر روز میخورد و میریند دیگر تقدساش چه است؟
اول ویالن بودم و دیگران مرا شبی میدانستند
که ستارهگان خود را نخواهد خورد
تا آن که رود رودهی خودش را از آب تهی کرد و  /هرگز دیگر صبحدم ندمید
در صف سرگردان سطلها  /خورشید آخرین کسیست که از خودش میپرسد
آخر کی هستم من که تنام به تن هر کس بخورد
و دهان تو سخنان درخشان هر َیل را که بنوشد /به کلی بی تأثیر است بر زمین
و باز پیراهنی از خاک  /پیر و جوان را خواهد پوشانید؟
تنها تبی معتبر  /پیالهها را نوبت به نوبت مجاب میکند
عجیبتر از هر چیز دیگر  /سریست که در خود باد دارد
بادی که سرهای بریده را در خود دارد  /بادی که اصلن س ّری ندارد
اما پایاش عمامهپیچ است

خروس کراوات
من از دو تخم تو یک پاپیون ساختم  /و گردن زرافه را هم قرض گرفتم
تا آن شاعری که از خودش خیلی مفتخر بود(و با عقدههای فراواناش
ساخت و پاخت کرده  /و میگفت مرغ یک پا هم ندارد)
و نیز این گردونی که فقط موقتن  /هر چیزی را به هر کسی میدهد
دیگر فکر نکنند که شعر  /تخم سه زرده میگذارد
چهار ُگرد در میدانهای رجزخوانی  /چون شمع حاضرند بسوزند
برای پروانهای  /که هیچ از نوشتههایاش حرف نمیزند
ولی امضایاش در پای تابناک پروین میافتد
پروین در پای امضای تابناکاش میافتد  /در جمع ُگل َپرها خروسی بیمحل
که نقش یک کراوات است (کراواتی مثل کیر شتر لرزان)
منتظر کف کردن شدید توست
چرا که مردم هی نامات را بر زبان نمیآورند
رو ُگر برایات کف نمیزنند!  /دریا به دست مرغهایی بوسه میزند
و ُگ ُ
که چون شمع  /بیچشمداشت به پایاش تا واپسین قطره میسوزند
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سقز در دهان نوح
توفان که میشود کاغذ و سقز و سنگریزه و گوهر
در هم میلولند َپر و شیشه و دگمه و برگ  /توفان که میشود
برد
نمیشویم جدا من و پرندهای که تو را  /چون کاهی به منقار می َ
در غارهای تاریک  /شاعر و تاجر  /اصلن از یکدیگر باز شناخته نمیشوند
و بیداریی خود را هر کبوترباز  /شاید مدیون زنگ آهن میباشد
در آن َمد تاریک  /ما آدمهای ُخردهشیشهدار /مدتی نه چندان مدید
با تو سنگ  /گرم به گفتوگو نشستیم  /و گوی سودجوی زمین
از غار که درآمد  /و سخنها که از خورشید  /چسبناکتر شد
کسی به این جا آمد با چشم تر و کاهی بر سر
و چیزی به آن جا رفت که توفانی  /بر پشت خری نشسته بود
خری که انسان بود  /مفتخر به جامهی فاخر و /نجوم در جیب و
رنگینکمان در گاوصندوق  /آیا به هیچ وجه آن چوگانباز
باز شناخته میشود حتا در روشناییی تمام
از این شتری که در خواب و بیداری  /فقط دارد شعر ُنشخوار میکند؟

همای بی سایه
یک دوست اوکرایینی در نامهای برایام نوشته است
که وضع مالیاش خیلی بد است  /همین امروزی که نزولخور است
نامهاش به دستام رسید  /این دنیای بیدست
چهگونه صدها دشمن را آفریده است؟
سدّی آنقدر خودش را کوچک کرده  /که در صندوق پستی جای گرفته
اما من دست ُپر خط و خالاش را خواندهام
من دریای سیاه گیسوی جوانیاش را شناختهام
ُگلهای صدتومانی یک برگ از خودشان را  /به فرداهای چشمسفید میبخشند
تا تو دیگر در صدفها  /امکان اندیشه و نوشتن نداشته باشی
و تن این ماهیهای گرسنه حتا در منزل خودشان  /ذرهای منزلت نداشته باشند
همین صداهای صدمه دیده و صدف را شنیده  /و همان س ّد و بندهایی را
که من در نامه برای یک دوست اوکرایینی نوشتهام
روی دیگر همای بیسایهای هستند  /که از صدر آسمان
به این زمین بی چشم ُو رو  /و سفید گیسو  /و هفت خط و خال  /به این زال
ُتف میاندازد هزار بار  /زمینی که شبانهروز مارهایاش بیرحمانه
بیرون میکشند سودهای بیاندازه  /حتا از جنازهی ُگلها و گیاهان خردسال
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حوا ترش میکند از مردان مسکین
ّ

تو جدا شدن قبلنهای از من هستی  /و االن
تغییر شب و روز رنگ و فُرم چشمهای گربه است  /و آینده
نیستن دندههای توست هنگام سوگند خوردن  /قند سیاه
پنهان است گامهایاش در آب  /مختصر روزیای دارد موش
در چشمهای شور ما  /گوشهای خستهی شما  /دیگر اگر قبلهای ندارند
همان بهتر اگر دیگر قبلهای ندارند!  /زیرا سبیلیی قیچیی خدا
همین گیجیی گیتی است  /همین گیتیی گیجی است
و افتادن خطی تنگ از چشم مورچه  /آموزشیی بعدنهای نقطهایست
که الشهاش روی آب آمده  /سیب بابا آدم تو
(که از دروغهای ریشدار و  /شیرینزبانیهای ساختهگی  /اشباع شده)
تغییریهای منفعتجویانهی به را  /بهتر از هر کس دیگری شناخته
و تکثیریهای مامان ما را در انارها  /خوبتر از هر استکانی
(که روزهاش تلخ و  /نمازش َت َرک خورده) /برای آتشهایی که دندههایشان
از شدت الغری پیداست /از َبر خوانده

عقل و اقاقی
افکاری که تا به حال در کیهان دوخته شدهاند  /بسیار تنگاند برای من
و تنهایی که قال را میتنند  /از کاجها سوزنی برمیگیرند
که به کلی درک دیگری از مسیح دارد  /دار ُوندار یک دارکوب
سکوت توست که در خودش  /دو عنکبوت ناراضی از قامت من دارد
آن اقاقیهای روییده از عقل  /آن عقلهای روییده از اقاقی
با دیوانهگی مسح میکنند مرا  /نسیمی که از سرهای گرامیی بر دار
عبور کرده است  /هرگز جسم شریف هیچ عابری را  /خوار نمیکند
و این واژه دوست دارد  /از سوراخ سوزن بنگرد  /زرتشت را که ناشیانه
اما از صدق دل  /پشت سر هم تنپوشی گرم میدوزد
برای همین مردم خاکی با ضعفها و قوتهایشان
مردمی که پیامبران خویشاند  /و پیامی را که امروز بر نان میمالند
خورد!
فردا دیگر هیچ آشیانی  /آن را نمیتواند بخورد  /نمی َ
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مجانی نیست!
«عشقات رسد به فریاد ور خود بهسان حافظ
بر قرآن برینی در چهارده مستراح»1
و بشنوی ماه را که هر چه میرود  /به پانزده پونز طالیی میرسد
هر چه نمیروم فقط سکوت است
ُ
و اعدام شانزده سالهگانی که چون شبنم  /وفادار به گلبرگها
اما هر یک فقط شبیه خودشان بودند
سیزده ده  /هر کس را که این جا میبینند  /از خروسی تعریف میکنند
که روزی شهریار شبگیرها بود  /و عشق پاکاش به ما
مورد حسد غروبها بود  /در این دنیا میخیست نقرهای
که منحرف میکند سالها و ماهها را در افق  /از راههای آبی
و شما فرو نمیافتید اال به تاجهایی  /که همهی جواهراتشان
از دزدی و از دروغ به دست آمده است  /ای تارتنکی که شب و روز
در این دنیای تاریک  /با لعابی از ملعنت و خیانت  /هللا را میتنی  /من نیستم
مگر عاشقی کوچک  /و برآمده از همین خاک افتاده  /با دهانی فریادزن
از بیداد  /و ذهنی در یاد آن ستارهگان پاک اعدامی  /که همهشان تابان
اما هر یک از آنان  /فقط شبیه مالحت خودش بود
ای حاسد به کتابهای خردسال یا جوانی  /که اندامهای نو آب ُو رنگ دارند و
جویای راستیاند  /آن توالتی که تو آن جا میبینی در چند قدمیی ما
پولی بودناش  /به خاطر صف طویلیست که مگسها بر درش بستهاند
برای دیدار ُپر برکت عنکبوتی
که هر خروسخوان از رختخواب برنمیخیزد
مگر فقط برای آن که به ژالههای عاشق
ژالههای وفادار به فضل و فانوس و رنگینکمان
تیغ و تازیانه بدارد ارمغان!

1

این حافظی دیگر است
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تندیس استوار بر آرمانهای خویش
آن مجسمه بر پایهی بلندی از بتون  /همانطور برای خودش مانده است
و از دوردستهای نگاهاش  /گیاهانی روییدهاند و قامت افراختهاند
و پرندهگانی آرزوهایاش را در دوردست  /چون دانه دارند برمیچینند
همینطور برای خودم مردهام  /اما شاد  /اما نویسا
و از آسمان بر زمین فرومیتابند  /آدامسهای ریز بیشماری /
از نگاههای تو که یکییکی  /در دوردستها فرو میریزند
پلی با دو بال پوالدین برمیخیزد  /و آغاز به پرواز میکند
کاش همیشه در آغاز پرزنیم ما  /و رنگینکمانها هرگز پیر نشوند
کاش از آن تندیس اصیل یاد بگیریم  /استوار ماندن بر سر اعتقادات زیبا را
یعنی نمردن را  /و بپرهیزیم از برچسبزدن به خودکارهای درخشانی
که گرچه با ما بر یک آیین نیستند /اما نمیشکنند سوگندهایی را که یاد کردهاند
برای ادامهی مبارزه در راه رهاییی گل از خار و  /پرنده از قفس

غزل و ازل
نفرت تو از من  /نفرت از آن ازلی بود
که غزلهای "بدی" را در من کاشته بود
ولی چرا حتا یک دست نیست  /که از شاخههایام حداقل یکبار
غزاله را برگیرد؟  /چرا پاهایی که بیپایان از اینجا میگذرند  /نمیدانند
یا خودشان را به ندانستن میزنند  /که هر  24ساعت یکبار
زاغ سپیده را هم میزاید؟  /به شکل و شمایل و بدن شما نیست
که این گوزن متنفر از بدی و بادهای ویرانگر  /شاخهای خشمگیناش را
هر لحظه فرو میکوبد  /به نیروهاییست نادیدنی در ما  /یا بیرون از ما
که هر انسانی را به بزهکاری بزرگ تبدیل کرده
و عقربهها را منتظر ابدیی آن عقربی /که میگویند سرانجام موجودات زنده را
نجات خواهد داد(نجات از بیدادی چنین ژرف
که حتا سنگ و جمادات دیگر را  /اینگونه عمیق  /عاشق خدای زهرآلود و
خوانای غزلهای خداحافظی کرده است)
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شب اللهای تاریک است
شب اللهای تاریک است  /و تو آن پروانهی شگفتانگیزی هستی
که از آسمان بر من فرومیتابد  /و تمام آینهها داوطلبانه
خودشان را قربانیی او میکنند  /قربانات میروم
ای که برایات همهی شاخهها
خودشان را در تیررس هر گوسفندی قرار میدهند َ /ت َرکی عمیق و ظلمانی
از تو که پروانهای  /طرفه ترانهای را آفریده است  /اما نه آنگونه که آفریدگار
آدمی را آفرید که صورتاش شورتی  /و دماغاش دکمهایست
ای محبوب همهی ما  /ای همهی ما محبوبات  /اما آخر چرا تو گرگوار
با پروانههای بیشیلهپیله میکنی رفتار
یعنی چرا دروازهی معطر قصر خوشصدایات را
چون کمانی شگفتانگیز و رنگین  /در ابرها یا ورای ابرها ساختهای
هنگامی که ما را پلکانی شکسته و کوتاه است
آن هم خوابیده در اعماق این خاک ناپاک؟!

خودمان را در کودها ببینیم
مادری بیمار چهگونه میتواند فرزندی سالم را بزاید؟
مادر تمام ما این دنیاست  /و هر صندلیای که از اینجا برخاست
از خ َفت و خون و خواریها رهایی نیافت
و کبک تا خودش را اندکی از کپکها دور کند  /هرگز به پدری مبدل نشد
این زنجیر زجردیده  /هرگز نخواست حلقههای خودش را بیشتر کند
و آن اندک روشناییی چراغ تو را نیز  /خاموش
برفها از یکدیگر سبقت میگیرند  /از سرقت و قتل هم نمیگذرند
تا هر یک پیشتر از دیگری  /و آسمان و زمیناش بیشتر از دیگری باشد
وقتی درخت دید  /که صندلیها همه همنشین نشینها میشوند سرانجام
و ما کودهایی که در آنها  /حتا حشرهای به احترام حشرهای
از سر جایاش بلند نمیشود  /و نه سالمی و نه علیکی  /آن بیمار
دست خودش را از دستبند رها  /یا دستبند را کمی ُ
شل کرد و
استکانی برگرفت  /سرشار از آواز سرشار از رقص
ای خواهران و برادران زندانی  /کجاست آن جایی
که نوزاد از قابله مراقبت میکند؟  /که نوزاد مادر را به دنیا میآورد؟
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ما ز قرآن مغز را بر داشتیم
پوست را بهر خان بگذاشتیم
"مولوی"

او از بیخ فارس است
همیشه مقصودی به سوی ما میآید و  /در سر راه خویش /عشقها را
مثل گلهای گوناگون میبوید  /و آنان را با شیرینزبانی و خدعه
یواشیواش به رختخواب میکشاند  /و حسابی میبوسد  /و میکند
یا به آنها میدهد  /اما چرا تو اینگونه مثل مردهها بیجنبش نشستهای؟
قاطعانه برخیز و  /گوش زندهگی را بکش و  /او را کشانکشان ب َبر ادب کن!
و به زندهگان بگو که جذر عشق ـ هر عشقی ـ به اعماق ظلمت میرسد
و به آدمیان امروزی بگو که ما برعکس موالنا
حتا مغز قرآن را برای بیمغزان گذاشتهایم
و فقط آنگاه که از فرمان قلب خودمان اطاعت کردهایم  /و سود و مقصود را
چون پردهای برای همیشه کنار زدهایم  /آری فقط آنگاه بوده است
که آزادی آمده است و سرانجام
بر این شاخههای سرسبز و بلند درختان حیاطمان  /مغرورانه نشسته است
و تنها آنگاه بوده است  /آری
که بلاَخره دیوارهای آواره ولی سرزنده و بیدار فهمیدهاند
که دروغها در درخشندهگیی تمام  /راه میروند
و او که در پوست برهای شیرینزبان و بیگناه و خوابآلود خزیده
و َمدهای نادان دریا را  /به اطاعتی بیچون و چرا
از گرگهای مؤمن یا ملحد فرا میخواند
کسی نیست جزعکاسی  /که ماهیان آزادیخواه و نیلوفرهای آفتابدوست را
با سر بریدن یک کتاب (که مثل گلی بیگناه  /بر مالفه نقش بسته)
و با بریان کردن دو آشیانهای ادب میکند
که همانطور که دارند در باد میروند  /مشغول عشقبازی با یکدیگرند!
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حوایی که کارگر کارخانه است
ّ

این جا هنوز گلها بوی فاشیسم میدهند
و دندههای من فاش میکنند نام جایی را  /که بعد از پیچ َ
وخمهایی
به یک آدم ریشهدار میرسد  /تو مردود دودها هستی
و این را هر استخوانی میداند  /و نیز میداند
که َدمی بودن در این دنیای خان و اربابپرور
قیچی می کند َپر هر بویندهی گل و  /گویندهی اسرار را
سلولهای من َتک َتک ریشهکن شدهاند از خودشان  /از تو مردود دودها هستی
از تو اما باز هنوز  /با این وجود عاشق شقایقها هستی
آنان که این باب خوشبوی و اسراررنگ  /به رویشان باز میشود
میدانند که هر زندانبان  /با قیچی به دنیا میآید و نمیآید
و میدانند که از هر استخوان بر طبل /پروانهگان به پروندهی ُجرمی بدتر که نه
و من به جوجهتیغیی بیتیغی اصلن که نه
اما تو بلاَخره به آدمی ریشهدار میرسی  /که از هر دندهی خودش
جانوری درمیآورد ریشتراشیده و مرتب جامه پوشیده و عطرزده
حوایی که کارگر کارخانه است
و رقصنده رونده به سر قرار با ّ
و دود و َگردهای سیاه به سر و رویاش نشسته
و از سرمایهداران و فاشیستها هست خیلی متنفر و خسته

قایمموشک
زیروزبر زیبایاش محتاجام
من به صدای تو با
ُ
و آن تاجی که خودش را سپرده است به دست گدایی
میداند من جیکجیکی هستم که به گوش تو محتاجام
آینه از تعدد تصویرها ثروتمندتر نمیشود
شما سر خود را میسپرید به وترهایی  /که وطنشان را گم کردهاند
گم کردهام کبوتری را که نادانیاش زیباترین که تخماش گهوارهترین بود
و از شکستهگیی خورشید به بعد
فقط لیوانی از مه است که هر روز تو را سرمیکشد
هر شب برای من دست بریدهی در آشیانه افتادهایست از یاد رفتهایست
که نامهاش خطترین که صاحباش عاجترین بود  /فیلی تا ما را فیلم کند
خودش را بر بامها پنهان کرده است
تا این دایرةالمعارف هر صبح محتاج واژههایی جدید باشد
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فرا زبانی
همان یک ساعت پیش تاریک  /دو پای تو بودند که از خانه بیرون رفتند و
باریکی چیزی نبود  /جز کبوتری کز کرده و تنها در کنج آن خیابان
االن این کسیست که مرا از مهر  /به خانهی باصفای خودش آورده
و تو با دانههای فروتن و  /با کوچکیی جامی از آب
به زبانی ورای زبان انسانی  /سخن میرانی  /فردا
آن کسیست که از دل همین ساعت  /دیروز به جستوجوی پروازی پاک
از خانه پا به بیرون گذاشت  /و جز جاودانهگیی جریانهای جاریی زندهگی
چیزی با خودش برنداشت  /اما ناگهان دید  /که خاک بسیاربسیار پهناور
از وحشت هجوم وحشتناک چیزی  /شبیه گربهها و سگهای وحشی
و وحشیتر از آنها  /آدمها  /چنان در گوشهای از شب خیابان
کز کرده و کوچک شده  /که به کبوتری معصوم و لرزان  /استحاله یافته
حاال دو همصحبت ـ یک انسان و یک پرنده ـ در اتاقی گرم
نه به زبان انسانی نه به زبان پرندهگی  /که به زبان دل
ـ زبانی ورای همهی زبانهای دیگر ـ با هم صحبت میکنند

منطق طبیعیی طایران
تو نور چشم من صدای گوش من واژهی دهان من هستی
تو چشم نور من گوش صدای من دهان واژهی من هستی
ُخب در این میان بگذار حسود مسواک را ب َبرد  /با این وجود باز
آورد اینجا
صحبت پارهای پماد در دل این پنبه میما َند  /و باز عدسی را می َ
یک آدم چشم و دل گرسنه  /تو منظرهی خوشمزهی من تو پنبهبرف من
مورد رشک دیگران هستی  /و حالج پنجمین فصل است
ُخب بگذار دست ُوپای بریده شده و تکثیر شدهی ما را در داروخانهها بفروشند
این جا آن مشتریی درخشان  /شاهد منظومهی شعر مظلومان است
و آسمان با آن که دندانهایاش دارد میریزد
باز عطار همان است که در شب نخستین بوده
و من منثور قلم تو در هر فصل از سال و در هر سال از قرن
و من ستارهای در دهان کتابهای سخاوتمند هستم
کتابهایی که خوانندهگانشان
بیسر و دست و پا هم  /مثل شعلههای اجاق میرقصند
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ای نوترون مخنث
تو در تمام طول عمرت آن ذرهی خنثایی بودی
که من او را در زیر فرود بمبهای اتم
و همه میدانند که تو آن ذرهی خنثایی بودی
که حتا از مردی بزرگ در خیابان  /که راه میرفت و راهبهراه میگفت ممه
و پس از همهی اینها ذرهبین متأثر شد و  /به ادارهی پورنوگرافی رفت
هیچ کس اما نمیداند آن اشکهایی که از اسباب و آلتها میچکید
و این ویرانهها و شلوارها و پیراهنهایی که درآورده شده
اما تو همان بودی که حتا تلسکوپها نیز  /اقرار به فرصتطلبیاش کردند
طالبان  /تجاوزی هستند آشکارا به افغانستان  /از افغانستان
فغان این زنها از اسبابکشی به کجاست؟
ای خانههای خالی  /یا ُپر از الت و رجاله
خیابانها از بازنشستهگیی خود کوچک و کوچکتر میشوند
و روز به روز چروکیدهتر  /اما هرگز از یاد نمیبرند  /که آن هنوز خوابیده
نداشت حتا ذرهای لوطیگری  /در حق هیچ ملحفهای

خوشگل و مشگل
تو خوشگلی و مشگل است به دست آوردنات
تو مشگلی و خوشگل است به دست آوردنات
من شروع به راه رفتن با چهار دست و پای آهو کردم
از آن هنگام که پیام تو از جانبهای ُمشک میآمد
سم میدهند اما من نمیخواهم دوباره آدم شوم
مرا َق َ
نمیتوانم دور روم از سهتاری که بوی تو را دارد
آنان که چند شاخ را در البهالی دستارهایشان پنهان میکنند
نمیدانند که تلفن تو  /صحراهای پهناور و  /جنگلهای سرسبز است
سارای من!  /با آن که نسیمهای آزادیخواه و زیبا  /از همان نقطهی آغاز
تا عاشق میخواهد به فرشته نزدیک شود  /جانبداری از تو میکنند
تو نمیتوانی دست بیابی به من که کیسهی زیر شکمام  /از ُمشک تهیست
و آن بینیاز از سوگندی که دارد به این طرف میآید
تکبرش از َتکدندان باقیمانده در دهاناش است  /از آن َتکدندان طال!
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عمودی نگاه کن به دنیا!

تو میمیری و بلاَخره زندهگی از دستات خالص خواهد شد

ـ ُخب حاال بُرو تو دندهی یک

من همین آینهی کوچکی هستم که از شکست یک انقالب میآید

ـ ولی خداییش باشه شاه هم سایه ِی خدا نبود ها

از تمام آن میهن  /من فقط به فکر مهین خوشگله هستم

ـ عجب توفانی تو چشمامه  /لطفن برفپاککنه روشن کن!

تو میمیری و بهمن که همسایهات بود  /پیشترها اعدام شد

ـ ولی هر چی باشه جاده ِی قبلی اینقَدَهم سیاه /این قَدَهم آدمکُش نبود

این واپسین پیچیست که ُپر از پچپچهی جادو و نجوای جن و پری  /جالدگری
ُپر از دستانداز و دستشکستن بود

ماشین اون ِ
ِ
ـ واال خدا پ ِ
رژیم سابق ُر بیامرزه
در
دیگه اینقَدَهم عقبعقب نمیرفت
ِ
ِ
کار ِ
کاریام به ِ
صورت عاش ِ
ق خاله نداشت
خوشگل
خال
ِ
باری اضافیاَم ِ
ِ
پاهای ِ
شهین آتشپاره نمیگذاشت
ناز
روی

اما در این میان  /تابلوهای دست چپی هم خیلی مقصر بودند و هستند
(در رخدادن آن همه رخدادهای خونینی که ازشان گذشتیم و میگذریم و
خواهیم گذشت)
الحق که فقط آنهایی در این معامله بردند که تو ُمردی
شورش را درنیاوردند
فقط آنهایی
َ
که واقعن به فکر لبهای شیرین مریم مامانی بودند و هنوز هستند

ِ
عموی خدابیامرز بود
ـ آره بابا  /نباید از حق بگذریم ها  /حق با

که همهش ماها ُر نصیحت میکرد  /که عمودی نگاه کنین به دنیا!
حاال درسته که خودمام نمیدونم تو چه دندهای دارم میرونم
ِ
چشمای جذاب و پُررمزور ِاز تو  /داره کمکم مسئله ُر کمکم جاده ُر
اما

روشن میکنه

پس بیا بزنیم و یک راست برویم به سوی تو نمیریها  /توها نمیریها
و اگر دامهای سیاهتر از سیاه و ددوارتر از ددان
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خواستند باز مانع شدن  /پرواز دامنهای شوریده و ُپر از گل و عشق را
دامنهایی را که در زیرشان  /خدای یگانه خدای زیبا
پیش از همه میزنیم و سریع میرویم
به آن جا که دیگر هرگز در زیر پای آزادیخواه و عدالتدوست پروانه
سبز نخواهد شد سه پدال از اقانیم سهگانه

بر قبر فئودور داستایفسکی
مسافتها مرا پاک میکنند  /اما دیوارها دوباره مرا به روی هم میچینند
تو آن چینهای هستی که پرندهگان را دیوانه کرده است
زنجیر خود را از خود پاک میکند  /اما باز از چین آب  /آتش متولد میشود
منقاری هوا را میشکافد و دل مرا  /در هوا  /شکار میکند
و میآکند از چیزی زنده  /اما تنزننده از نام
ای روح درهم تنیدهی همزمانیهای عشق و نفرت!
از همزمینیهای مرگ و زندهگی  /ساقههایی اینجا صرعی شده
و بادها ترانهای را میخوانند که ذهن کوچک برگها  /آن را درک نمیکند
کسی مرا که در زیر خاک خفتهام  /سایهسایه  /برخاک روی هم میچیند دوباره
اما باد حایلیست میان دستانی که در خورشید و  /پاهایی که در ژرفای زمین
یک مرد با یاد تختهسیاههای دوران کودکی
و سبزههای ُخردسال  /سبزههای عاشق سرزده از هر شکاف سنگ
دارد مثل َپر میگذرد از دوردستهای هوا
و حلقههای ریز زنجیر زینتیی ساعد تو  /تنهای گمشده و ترانههای گمنام را
راهبهراه زمزمه میکنند  /آه اگر دیوارهای آوار شده به روی یکدیگر
میتوانستند پاک و پوستکنده بیان آن چیز پنهان
آن چیز بینامی را که در جان پهناور آن زن  /چون َپری در پرواز بود
زنی که ساعتها بر قبر غمگین فئودور داستایفسکی
غمگین و ساکت و بیحرکت  /چون سنگ نشسته بود
و من میدیدماش و میرفتم  /مثل برگی اسیر در آب
آبی که افکار درهم برهم
و عواطف رنگین میلیاردها میلیارد ذرات رازدار رواناش را درنمییابند
نمیتوانند دریابند آتشهای ناعاشقی  /که از دور فقط دستی بر خاک دارند
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روی همین فرش
هر آشنای من که شنا بلد بود  /استاش االن دارد پول جمع میکند
دارد جان تو را شمع میکند  /برای غریبهگان  /خواهد بود غروب
بدنیست که استخری در خود دارد  /و استخراج ضرب بر در کبوترخانههاست
و پرسیدن آیا بغبغوهایتان را میفروشید است
بر روی همین فرش بود که ُکشتندم  /که کشتندم در اشک شمع
استخاره دیگر پی ُبرده است که نیازمند هیچ کتابی نیست
و سر تو دیگر کمتر درد میکند از خارخار
سرمایهها چه خیس چه خشک از النهها  /سر برون میکنند و میگویند
ما در راه آرمانهای زیبا و دنیایی بهتر
قبلنها از سر خویش مایه گذاشته بودیم

سوار تمام سمندها تویی
فقط آن مغاک میدانست که ُمغها در ما مردهاند
و داناتر از همه پستههای دامغان بودند که به ما میخندیدند  /ماه فقط در پایان
دوپایان را به بهترین وجه معنا میکرد  /و شیرینترین بادام را به بادها میداد
من با چهار دست و پا از بیپروایی  /به آرامگاه اسبهای رام میرفتم
و آجیلهای جلیل  /نادانیی تو را به رویات نمیآوردند
ُتفی که به روی چاروادار است  /بهتر تفسیر میکند وجه جیبهای آن کسی را
که میخواهد چادر به سر فندقهای زیبا کشد /میکشد /خود را آشکار کن!
ای شکاری که خود  /از شکار بودن خودت خبر نداری /داری
و بیچشم حتا دیدی حتای مرا  /که آمد اینجا آرام و راضی دراز کشید
و ُمرد /برای همیشه ُمرد /ترجیح دارد بمیرد /اما در سختترین گرسنهگیها هم
تعظیم نکند به قلدرترین قُلکها و  /طرارترین ُتفها
کشیش به روی و موی مردهی خویش  /که هنوز لبخندی به لب دارد
دارد گالب میپاشد  /سوار تمام سمندها تویی  /و سمندر که بنا به وصیتاش
جسدش را دارند میسوزانند  /خودش این جا هم صدا با "فرهاد"
هنوز دارد میخواند :گنجشکک اشی مشی...
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سفر کار ُتنخوابی
تو هنوز جای خالیی یکی از دندههایات را حس میکنی
و من جوامعی را که از عقلام برآوردم  /همه بر بنیاد گوشت و استخوان بودند
به جز یادها در این َجوها
جانهایی نیز هستند که عضوی از اعضای خودشان را میفروشند
اما حتا نیمعذری هم در هیچ جای طبیعت نمیروید
گوسفندی سر آدمهایی را به قناره کشیده
حوا را در هر جای جان خودش حس میکند
و گیاهی هست که ّ
اما اصلن نمیخواهد هیچ کس را به صورت خودش بیافریند
آفرین بر تو که باالخانهات را فقط به عاقلی اجاره میدهی
که پایینتنهی فروشندهگان را فراموش نمیکند
کاش برای آوردن من به این دنیا  /اول از من اجازهای میگرفتند
و کاش آن دست  /که از همان نخست  /از دوستی سخن میگفت
پنج نفرین را در خودش پنهان نکرده بود
حاال شکاف پهلوی خر کاملن به هم آمده است  /و خدا تا به حال از فرط فقر
نیمی از اعضای بدن خودش را  /به تاجران جسم و جان آدمی  /فروخته است
و شبها روی مقوا  /در خیابانهای گرسنه و لرزنده از سرما  /به سر میبرد

درختهای تا ابد ایستاده
این جماعت مثل کبک میخواهد تا ابد سرش زیر برف باشد
این جماعت مثل برف میخواهد تا ابد سرش زیر کبک باشد  /باشد!
اما الاقل بگذارند که تو کونات را چون تفنگ  /رو با آسمان نشانه بگیری
و خدای بیچاره بیاید این جا میان بیچارهگان و
ببیند که سر بریدن چه عالمی دارد!  /آدمی هست این جا با رویی مثل ته دیگ
و با دستی مثل تسبیح  /که خودش را بیهوده هی تکرار میکند
آدمی که سراسر عمرش  /پاییست به روی سر جمعی از جانوران
جانورانی که برای جهانی فارغ از استثمار میجنگند  /آدمی که دادناش نیست
مگر کاردی به کبوتر و  /گرفتن فردیت او  /پس الاقل ما بگذاریم که گیاهان
مثل خودشان  /همین طور تا ابد  /روی سخن سبزشان ایستاده باشند
و بیخواب باشند  /و به خاطر آرمانهای هوا مانندشان
ـ یعنی خواستن آتش برای زمستانهای فقیر و بیچاره
و سرشار شدن چینهدان پرندهگان از ستاره ـ  /ایستاده بمیرند
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سیگاری افتاده بر سینهی خاکی گمنام
که از داغ خود زاده میشود و از داغ خود میمیرد
ابری افتاده در گوشهی آسمان  /که بر دل خود میخندد و بر دل خود میگرید
دیوانهسالمی که تویی  /چه گونه میخواهی بگنجی  /در چند برگ ناچیز الله؟
گنجی از آتش چه گونه میخواهد  /حسادت آبها را برنینگیزد؟
هر دانهی کوچک برف  /تابوتیست  /هر دانهی برف  /تابوت کوچکیست
که مداوای ما را نصفهنیمه رها میکند در فضا  /و خودش میرود تا از زاغها
برای دیگران چوب طلب کند  /هیچ روزی از روزهای جهان  /تعطیل نیست
برای شعلهای که گرفتار بدی و بارانهاست  /ای گرفتار آزاده
"ولکووا" در
آیا یادت هست آن سالی را که سری زدی به گورستان ُ
سنتپترزبورگ
رپر و پریشان و سیاهپوشی را
و دیدی برگهای َپ َ
بر گورهای خلوت الکساندر بلوک  /و ایوان تورگینف
و دیمیتری شوستاکوویچ  /و چکهای از چشمان یک شیر آب را
که همانطور که داشت میچکید  /ناگهان از تو پرسید:
«ببخشید آقا  /آیا شما کبریت دارید؟»
آن تندیسهای فلزیی گوناگون در جایجای گورستان
با سیگارهایی بر لبانشان ـ که از داغ خود زاده میشوند
و از داغ خود میمیرند ـ  /چهقدر فرق دارند با این فلزی که این جا
در سینههای زندهی این زندهگان امروزی است!
ای گچی که افتادهای در خلوتای دل خاک  /ای پاک و بیباک
ـ که چون ابر میباری و میخندی ـ
آیا تو میدانی  /که آن تندری که روزی نوشته شده بود
بر تختهسیاههای معصوم مدارس ما
حاال دارد مثل َپر َکنده شدهای از یک کبوتر سرگردان
به جستوجوی آن کبوتر سرگردان  /بیوقفه میگذرد از فراز سر مجسمهها
از روی اجسام و ارواح و سرزمینها؟
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پوستکلفتی هم بد نیست
آن روز که سبیلام را دود دادی  /فهمیدم دنیا مرکزی دارد که در آن هر بیل
در نهایت کز میکند و به گوشهای مینشیند  /راه رفتن آیتها اما این جا
نه برای آن است که از تو دایرهای بسازند
و نه برای رسیدن به داد سلمانیست  /آتشی که در همهی روزهاست
همین طور برای خودش  /بیهدف میسوزد
دلاش برای خودش هم نمیسوزد  /بنابر این
من از دنیای درون خودم مینوشم و  /سازهای دانا
برای پایکوبی و شادخواری  /از سفیدیی عشق صابون و
از کوچکترین فرصتها  /بیشترین استفاده را میبرند
موهای ته سبد هم دیگر زیاد حساسیت به خرج نمیدهند
به خاطر هر چیز پوچ  /هر چیز هیچ  /چرا که میدانند دیر یا زود
دخل هر آب و آینهای در خواهد آمد

شور زندهگی
 364هرگز کامل نخواهد شد  /مگر به اضافهی یک مروارید
که دیگر سالهاست با من مصاحب نیست  /واژهگان تو در گردنبند
آزادترین موجودات عالماند  /از وقتی که من دارای سه پستان شدهام
دیگر راه شیری این طرفها آفتابی
و نمیشود آن مارماهی هم کمی به خودش بیاید و
بیشتر از این با صحبت از کمال  /ما را گول نزند
چه جمالی داشت جمیلهی رقاص!  /گرچه تو آن موقعها خیلی کوچک
و بودند کوچهها ُپر از شهوتهای زیبا  /ای شور زندهگی
مصاحب من در کدام قنددان پنهان
و شده است آیا که تو خود بر  114حنظل ُتف انداخته باشی؟
من صورت خودم را پاک
و نمیکنند چرا تقویمفروشان یادی از هنرپیشهی خوشپیکری  /با نمکی
که فروزان نام داشت؟  /در زیر همین چراغهای قدرناشناس نبود مگر
مگر نبود که واژهگان با دست کشیدن به بدنهای خردسال خودشان
و با یاد  12مارماهی  /ما ذرهذره خودمان را میشناختیم و
شما سخاوتمندانه از نمکدان  /آزاد میساختید
هزاران موجود زندهی بیضرر ذرهبینی را؟
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هیوال و ال(یعنی نه)
آری  /تو موجودی بودی عالحده  /ولی نه آن طور که خودت فکر میکردی
و به خطا  /حد و مرزی قایل بودی برای جانور درون من!
قابلی ندارند هزاران آری و نه جاری بر لبان ما
تصمیم اصلی را آن سنگخارای ته جان هر کس میگیرد
عالحدهگیها به من اطمینان میدهند که هر َحدزن  /روی ددان را سفید میکند
و تو را تشویق که ریگ درون کفشات را  /به نخستین توفان رهگذر ببخشی
حتا خوبترین خدای عالم هم نخواهد گذشت  /از تقصیر این همه واژهای
که نیمهآتشی  /از یک سنگ بیرون نیاوردند  /و قویترین ذرهبینهای عالم هم
حتا نمیتوانند ذرهای شرافت را در شما کشف کنند  /و متعجباند
که بدن این مرزبان بسیار بیتفاوت خودخواه آسوده خیال
از چه ساخته شده است!  /شاید بانیی اصلیی گفتارها و کردارهای ما
کسی یا چیزی دیگر باشد  /اما بیشک همه میدانند  /که اتمها
تنها آن گاه نام اتم را به خود میگیرند  /که بیقرار و دردمند و اندیشهگر شوند
یا باشند /از اندوه حتا نیمانسان  /یک جانور  /یا دو گیاه  /در هر کجای جهان!

دکان باز کردن
هر کس به گونهای برای خودش دکان باز میکند
هر دکان به گونهای ما را باز میکند  /هر دکان به گونهای ما را میکند
من بارها میخواستم  /دری را که برای خودش در شعر باز مانده بود  /ببندم
اما نشد  /اما نشدها یکی را شیخ  /و دومی را خواهندهی کاله
برای سر سومی میکند  /که بر گردن توست
خون این خر را من به گردن نمیگیرم  /این خری که لغزشهای زبانیاش ناگاه
لو میدهند ساعتی را که در دکان است
ساعتی که اعدادش در خرجین تنگ اسب  /با آرنج به پهلو
و با اردنگ به در کون یکدیگر میزنند
هر کدام از آن کاپوتهایی را که شما در صف میبینید  /جیغ و دادشان
و ُمشت یکدیگر را باز کردنشان  /از خفقانی شخصی و به شدت درونیست!
چهارمین سر  /در کاپوتی کافر است  /و بیکوچکترین لغزشهای زبانی
و فارغ از هرگونه ایدئولوژیسازی و مسلکپردازی
سرافراز به سادهترین اما نورانیترین راههای جهان پا میگذارد!
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واژههای بیوزن
یک واژه که هیچ سنگینی ندارد  /چهطور پشت تو را میشکند؟
و دو تختهی رنگین چه اطواری درمیآورند  /که دردهای ما تسکین نمییابند؟
آورد
ترازو چیزی ناخوانا را  /از َتک َتک سلولهای پزشک درمی َ
و من ترجیح میدهم  /فقط در سفیدیها َمسکن بسازم
و در آن اجناسی بیجنسیت بگذارم  /که پشت هیچ خریداری را نمیشکنند
وقتی این در بیرنگ  /به روی سه شاهین باز شد
َ
چه کسی اولتر از همه تشخیص داد که در مقایسه با تو  /هر "تکسلولی"
مقدس است و آنقدر جوانزنمرد  /که همسایهگان مرگ را ترجیح میدهند
به یک دَم همنشینی با تو؟  /بیمارستانی سفیدپوش  /دارد در خیابان راه میرود
میرود تا با کمال میل  /خودش را به پرستارانی بفروشد
که مثل فرشته هستند  /و با دو اللیای که بر پشتشان روییده  /پرواز میکنند

معاینهی بدن چلچله
علمی را که تو به دنبالاش هستی  /در همین بدن است
دُمب من خود را از آسمان آورده است این جا  /و دیگران را مست کرده است
دست تو خود را از هیچجا نیاورده است و  /به زیر همین َعلَم
در سینههای یک زن به دنبال می اگر نیست  /پس به دنبال کیست؟
بالی در نادانی  /همهی ما را دست میاندازد
چه کسی با چشمهای در شورتاش  /دنیا را مینگرد  /یا نمینگرد؟
تنها گنج ُپرارج این خاک  /دستهای افتادهی یاران است  /به تیغ یاران
یا نایاران  /این زن پروازگر  /که کمربند مرا باز میکند
اگر به دنبال خدا نیست  /پس چرا باران  /در سالهای هزاران
سراسر کشتزاران را  /دست به سر میکند؟
در انتهای دُم تو یک چشم سبز شده  /که چون پزشکی عاشق تحقیقات علمی
بدن چلچلههای ُکشته شده به دست دوستان  /یا نادوستان را میکاود
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انسانهای تراز نوین
تا چشم گشودم دیدم کمان کهنسال را و خطا در چشم من نبود
تا چشم گشودی دیدی کمان کهنسال را و خطا در چشم تو نبود
آری "انسانهای تراز نوین"  /خودشان هم آخر دیدند ترازنامههایشان را
و مدادی را که یک دانه حقیقت و ده دانه دروغ مینوشت
پلک در هر سرنوشت که گشوده شود  /از چهارپنج رنگ ناگزیر فراتر نمیرود
اما در فروترین و سرسبزترین جای جهان  /ریشهای هست که با فرشتهگان
برای همهی قربانیان و فریبخوردهگان  /نهایت همدردی و احترام را دارد
نه این که من رام شده باشم و ندانم  /که ریشبلندان و عمامهداران
چهقدر سر بریدند و چهقدر کتاب سوزاندند! نه!  /اما میخواهم همچنین ببینم
دست چپ شما را  /که خودش را به کوچهی علیراست میزند حاال
و از هر نامه و کردارش نمیآید  /مگر بوی کاسبی و ریا
این کاسهیعاصی سرشار است از بیزاری به هر چیزی
با رنگ و بوی اسالمیعربی !  /اما عجب نیست
اگر که تیر یک عجم چشمگشوده به حقایق
و دوستدار مردم سادهدل فریبخورده  /یک تیر حتا چشمبسته
َپر بگشاید و آماج خویش کند  /جان جالنیافتهی آن"انسانهای تراز ُگهینی" را
که کار و بارشان از کوچههای علیراست
و خیابانهای بیعشق و بیآینهی محمد/حاال دارد میگذرد/یا بسی گذشته است!

غرش جداییها
فقط دیواری نازک دل ما دو تا را از هم جدا میکند  /و نازبالشی سهگوش
میداند که آن سیاهگوش  /مرا نه فقط در جنگلها تاکنون دنبال کرده است
میکند  /دو تا اتاق که یکدیگر را بر تاق نسیان گذاشتهاند
و یک کبوتر مردهدل  /خوشحال از این که آوازهای َپرش را از بالش
گوشهای مردمان میشنوند  /این َگردهایی که از پنجرهها وارد شده و
تاقباز در هر گوشهکنار دراز کشیدهاند  /شیری هستند که روزی عاشق تو بود
و عطسههای حسود  /از صحرا دویدهاند و آمدهاند این جا  /سرخر من شدهاند
ای شب بیدر و پیکر  /تو حتا در آن سوی نسیان
خطی از پوست ترسخوردهی گورخرها برنمیداری  /مگر اینکه آن را بگذاری
بین قلوب من و یارانام  /برای جدایی
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عواقب نبودن کرگدن در َ
شترنج
شط  /شاهیست که شکها را میشوید  /و نمیشوید
ولی میرود بینیاز از هر در و دیوار و پاسداری  /و بر ریسمان
ارواحی رنگارنگ ولو شدهاند و  /تکان میخورند آرام در نسیم
آفتاب  /اسب را بیدلیل به کسی میدهد  /و مه را به کسی دیگر
با آن که یک یقین را چهل چرکی و دوصد نادانی در دل است
گلهای جامه  /و ستارههای پرده  /سر خود را به خاطرش بر باد میدهند!
رخ تو  /نشان از صابونی دارد که باد بیدلیل  /که باد بیدلیل
گوشههای سفیدش را میساید  /من ساغر در اشک
من ساغر در خندهی کرگدنی میزنم  /که هیچگاه اجازه نیافت
یکی از مهرههای َ
شترنج باشد  /یا حتا یک بار  /فقط یک بار
ُ
اگر شده نقشی حتا بسیار کوچک را  /بسیار خرد را
در میدان مهم و سرنوشتساز این شترنج ُپررنج  /بازی کند
یا به عهده بگیرد  /هم به این جهت است
که میلیونها کاخ و قلعه و عمارت رنگارنگ در زمین
از یک چسفیل بنا  /از یک چسفیل فنا  /میشوند

ستارهی قطبی
ستارهی قطبی را گم کردهای و  /یکییکی در یخچالها  /به دنبالاش میگردی
موش بهترش بود  /که دُم خویش را به قطبیت برمیگزید  /تا ما را /
گزیری ندارید شما سرانجام  /جز سردرآوردن از کنسرو
و گربه وقتی سوراخ زیر دُمباش را  /یعنی سوراخ دعایاش را گم کرد
بر آن سر شد که به دنبال آب حیات برود  /بدود
سهتار تا "تاری" را از چشم ساکنان خانه  /از چشم ساکنان خانهخراب بزداید
همهی پولاش را به دکاندارها میدهد  /رقص این دوپا همواره
از چاه به چاله است  /از چاله به چاه  /ستارهی قطبی مرا گم کرده است
ستارهی قطبیی مرا گم کرده است پروردگار  /چرا که تو آن قدر کوچکی
آورد  /زنها چه زیبا چه زشت
که وقتی خضر  /شورتاش را از پا در می َ
دو پا دارند و دو پا قرض میکنند
تنها آن سگی که فتوا علیه کنسرت در کنسرو میدهد
مریدان زیادی از دُمداران نامردم و نامرد دارد
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ای پیره مرد  /این چیزی که بر سر تو نشسته است َ /
شکر که نیست
کسی از دست تو  /پکر که نیست
پس چرا شیرینزبانی را بر شانهها ممنوع میکنی؟
من ممنون این پای عسل که نیست هستم  /زیرا از وفور ناجوانمردیهایاش
بسی چیزها آموختهام  /پس چرا زنبور زیرک و کنجکاو
از زیپهای مؤنث  /زیراهای زیبا را برندارد و نبوید و نبوسد؟  /ای زیتون تلخ
بارهای بیهودهی تو  /از نوع اعالی دیبا که نیست
و چشمپوشیی پروانههای عریان و بانمک  /از آیههای منجمد دریا
و وعدههای بیجال  /آینه را دانشمند میکند  /دانشمندتر میکند  /ای جوان
ذات زیباییی تو  /برای ربوده و ُبرده شدن  /تکهتکه به دست موران مؤمن و
ملخهای کاسهلیس که نیست  /بورانی ناسپاس پارو میکشد در چشمها و
سخنهای سبز در استکان  /سرکشیده میشوند توسط دریادالن
و سر سرکشان واال از سرخیهای معنا  /به باد میروند
لب پریشان من َپرمیگیرد بر َ /پرمیگیرد از  /شما ای ساقههای سپیدموی
و از ازل بیوفا  /از ازل ناآموزا  /شما که پدیداریی هستیتان
هیچ سببی نداشته است  /و ندارد

ادای وام
اگر کردارم زیبا نشد اشکال ندارد  /سخنانام نازک شد و تلفنام اشغال ندارد
در کشوری زندهگی میکنم که هنوز باقیماندههای نازیسم
اگر فُرم شعرم دیگر شد  /تو کوچکترین تأثیری بر هیچ شغالی نداری
و نه نیازی شهابها به دانستن شمارهی تلفن من
عاری شدهاند کشوها از آینهای که خودش را در دیگران میدید
ماریست این جا  /که دیگر نمیخوا َند ُگلزارها را بر سر راهاش  /و خورشید
مرا هر شفق در آشغالدانها به خواب می َب َرد  /چه را  /و چرا بخوانی
وقتی اعضای بدن تلفنچی  /خودشان را یک بار و برای همیشه
باز پس نمیدهند به آن خوک  /که واقعیترین صاحبشان است؟
وطن اصلیی یک انسان خوشطینت و باوقار  /تاج این خروس است
تاج این خروس باید باشد
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بارانهای فرو ریخته
بارانهای فرو ریخته را دیگر نمیتوان به آسمان باز گردانید
پس آنها را در ماشینهای باری جمع میکنم  /تا تو فرد باشی
توی چه دندهای داری میرانی  /که چشمهای فرو ریخته
به َگرد پای ما نمیرسند؟  /پس ماه با پیشاش هیچ فرقی ندارد
و شانههای درخشان تو در شب  /بهتر دست مرا میخوانند  /زیباتر
دستهای مرا به خود میخوانند  /کتابی بیتاب است که کلماتاش را
کدام حافظه دارد میراند؟  /واگنها زنجیر گسستهاند و
هر یک به راه خاص خویش روان  /تا شما همیشه در اول راههای شاد
تا شما فقط فروردین باشید  /هر دین و هر آیینی که جوانه میزند از زمین
ـ در این جمع فردپرستان ـ  /پس و پیشاش برای چیست
اگر که برای دفع اندیشه نیست؟  /دیوانهی من!
دیوانه تو از من!  /ای مجذوب ماه  /خوش باش که دیگر آن قطرهها
زنجیری را تشکیل نخواهند داد!

ارواح بابات
کدام یک باالتر است  /ما که فقط روده نیستیم  /یا او که رودیست
بودن و عودن1و فراغت را  /فقط برای خودش خواهنده؟
قلمی که از روح میگوید  /اما دیگران را قط میزند  /یا تو که میای میشوی
تا دیگراناش نوشانوش بزنند  /و سپس سری به رایحهای
و سامانی به واژهگان گرسنه بدهند؟  /رایتی هست که روایت میکند خودش را
اما نه برای سبزههای باالیی و  /نه برای ستارههای پایینی
و باد سینهی ما را هر َدم  /با نیزههایی از تزویر میشکافد
و شیشهها ُپر میشوند از تفاوت  /از  12و  / 21کدام  2آیا پایینتر است
دام ابتدا دربارهی قطرههای باوقار قلم میزند  /سپس پس میرود
تا شما پا به فاحشهخانه و ضرابخانه  /پا به دروغخانهای بگذارید
که قفلشان فقط از دریاست  /حاال دیگر در هیچ کجای جهان
دهانها باالی چانهها نیستند  /و چامهها هنگام سرایش در بارهی ارواح نیز
از ُکندُم و آفتابه و اسکناس استفاده میکنند
1

عودن را معادل عود نواختن گرفتهام
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تابستان 1367
پوشکین میگوید«:تابستان عالی میبود  /اگر پشهها نمیبودند»
پشههای من شمایید ای قاتالن  /که در میگویمهایتان  /کردارهایتان
به گونهای دیگر است  /مقتولتان منام و تابستان ُ / 1367پر از پشهبند است
به خاطر میآورم َپرهای پروانهای را که در خرداد ماه  /و هر دیگر ماه
راز را  +نیاز = با مزار لرمانتف در "پتیگورسک"1میکرد  /و آن سوی مرز
هیچ رمزی نبود با عامل ماالریا  /که مالهای فراوانی را از دزدی جمعآورده
حسابی چنگال دراز خرچنگیاش را در قدرت فرو برده
و فصول سبز و سرشار از گل و آواز را  /به ناانسانیترین شیوه
میفریفت و میربود و می ُبرد و می ُکشت
زنبور به زبانهای خارجی هم که صحبت میکرد  /که صحبت میکند
من میبینم تلخیای را َپر َپرزنان  /بر گورهای دستهجمعیی گمنام
که خفتهگان درونشان  /نثرهای زندهی زیبایی بودند
درویش و شوریده  /و بیهیچ بوسهی بدرودی
برای همیشه عزیزانشان را ترک کرده  /و میشنوم شنیدن را که میگوید:
«آیا تولد این ستارهگان  /فقط برای بسی نابههنگام یتیم شدن
یا از خود یتیمی به جا نهادن است؟» /من االن در سال 7631
که به خاطر میآورم آن عالیجناب را در ردای خوار و خونآلود یک مگس
تو چه گونه شعر  /تو چه گونه تصرف میکنی در عسل؟

1

یکی از شهرهای روسیه در شمال قفقاز که میخاییل لرمانتف در آنجا در دوئل کشته شد.
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گرامافون
صفحه زمین بود و  /لباسهای گوناگون َپهن شده بر آن  /واژهگان
تو نبودی مگر دور رفتن از پهن  /و مستطیل  /شعر را تشکیل میداد
مسلسل بوسهها را سوراخسوراخ میکند
و سوسکها بر صورت ما به سور مینشینند
تکهتکههای تاریک ابر آسمان را  /گاوان و خران دنبالهدار
به دنبال خویش میکشانند  /قلمی که تنها را زیباتر از همه میکشد امروز
فردا دست شاعران را قلم میکند  /دیروز صفحهای بود
که صدایاش از مقعد قاطری میآمد
قاطری که بزرگترین قطب همهی انسانها بود
از چپ تا راست و از جنوب تا شمال
این َمد از اشکهاییست که هر کدامشان را در قعر تاریک خویش
سوزنیست مستور  /آتش میآید و لباس از تن درمیآورد
و بوسه بر خواب گوارای واپسین میزند  /اما افسوس که ما بازمیآییم
سمدار
برای ساختن هزاربارهی مرقدی  /از صداهای پوزهناک و ُ

امتحان در حضور تناسخ
خواب جاوید من در معدهی خرخاکیها بود  /و بندر
خود را به جای روح جا زده  /تا روی ناخدا همواره سیاه باشد  /نباشد
خواب جاوید من در نقاب بود  /پس چه انتظاری داری تو از این رؤیای سفید
از آن دُر بیچهره؟  /دریا که زاری میکند برای کی میکند؟
خواب ابدیی خرچسونهها  /در رنگارنگیی جان بیشمار شما بود
حاال دیگر ارواح سرگشته  /سرسری میگیرند ماسکها را
و این دوچرخهی بیزار از بشارتها و بالشها  /تنها برای پاپایی
مورد پذیرش تناسخ قرار گرفته  /ونمرهی بیست گرفته  /ماما جان!
تو فقط برای خرحمالیها و  /هرگز ننشستن در ساحلهای ُخرم و
شنیدن صدها سخن بیستاره بود  /که روزی از رؤیای برفیی و
از برابر هزار چهرهی ما گذشتی  /حاال بیستوچهار خط خرچنگقورباغه
و از سرما و شهوت به یکدیگر چسبیده
خود را به جای مرجانهایی جا زدهاند  /که گویا منجیاند!
خواب همیشهگیی خودکارهای خودکاو  /در معدهی خدا بود
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خدا را قاتل و جنایتکار نامیدهام
"اشتفان تسوایک"

حوا را نیافرید؟
چرا خدا نخست ّ

شاعران کهن ما کودن میشوند  /آن جا که شعرشان از زن میسراید
فقط حافظ و خیام  /خیمه در جایی میزنند
که ران مردان نیز از گوشت و استخوان است
دو دهان که از یک کباب میخورند  /سومی چرا احمق میشود
چهارمی آنیماست  /که نیما را از برافرازیی آتش سرافراز میکند
و پای تو را باز  /به سی خیمهشببازی  /که همهشان نادان یا ناعادلاند
و نمیبینند  /یا میبینند و نمیگویند:
هزاران منارهای را که تا به حال از سر آدمیان برافراشته شده
به دست کی بوده؟  /و میلیاردها اناربنی را که در پهنهی دنیا  /تبدیل به دار؟
اگر به راستی آفریدگار  /ضد سر ُبریدن سبزههای بیپناه و
حوا را نیافرید؟
شکنجهی غنچههای زیباست  /پس چرا نخست ّ
من بیستوچهار میخ را  /از خورشید کهن که برمیگیرم
ماه چرا چکش میشود؟  /یک شراب خودش را در خودش میکوبد
از خودش میمیرد و  /از خودش زنده میشود  /از خودش رنگ میگیرد و
به خودش رنگ میدهد  /تا او که نخستین بار
سیب را نچیده است و نبوییده است /1سرانجام بداند
که نام بلندترین و پهناورترین رنگینکمان  /زن است
که نام مواجترین عروس  /و نزدیکترین نثر به طبیعت  /زن است
او که در چشم زیبای بارانها گل میکند  /و گل را میآفریند  /زن است
و پنجمی شکاریست معطر در شعر
نرسنده به اسرار میلیونها دست و پای در بطری  /که از مایعاند همهگی

1

فروغ فرخزاد :و سیب را که سرانجام چیده است و بوییده است...
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قضیهی پیاز و عطاری
روزی من از شاخههای این قرةالعین1به آسمان فراافتادم
آسان نبود حدس زدن که تو تمام طول عمرت را
در میان کوران به سر خواهی برد  /و در میان دشواریی دل سنگها
آسان نبود حدس زدن  /که میلیونها میلیون ستارهی بیچشم
پیرو ُع َمر خواهند شد  /که هیچ روزش خالی از سوزاندن کتاب نبود!
و ورزش صبح و شباش  /راه به راه آدم ُکشتن  /و سر بریدن خروس!
چه بود اگر "پیری" نمیافتاد از زمین به شاخهها
و میشد ساخت آشیانههایی را  /که هر یک خدای خویشتناند  /و تنشان
خاستگاه مهتابهای فروتن خاکی!  /چه میشد اگر روزی  /دیگر پرستوها
رواجدهندهگان پیام زردیهای از آغاز و  /اللیهای تا پایان نبودند!
زاغ چشمان جالد و  /روباهی با گیسوی زال  /و کفتاری ریختهدندان
کیست در این میان  /آتشبیار معرکه؟  /آب میخواهد زاری و نزاریاش را
و هراساش را از توطئهی توفانهای آشیانبرانداز
با باج و سر بر آستانسایی  /درمان کند
جزای ملخخواریی آن جماعت بیروشنایی را
کیفر به دندان گرفتن رنگینکمان توسط سوسماران را
پادافرهی ترانهی کبود تازیانهی تازی  /بر پرنیان پیکر پروانه را
ققنوس بیچاره باید بپردازد ! /میپردازد!
آری  /آسان نبود فتح تمام عطاریها  /توسط پیاز موهای شما

1

نام گیاهی است
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بوکسبازی
دیگر میخواهم بوکسور شوم  /چرا که شکم تو خیلی گنده شده است
دیگر میخواهی نظافتچی شوی  /چرا که هنوز تکهای اسالم
بر در کون او باقی مانده است  /سالم بر آن سکون و سکوت مبارکی
که زایندهی فیلسوف است  /کسی فیل را میافزاید هنوز
بر کیسهبوکسهای ضعیف  /اما ما در این قرن برگذشته از بازیی اتم هم
باز خیلی کم میآوریم  /یک دین چهقدر آفتابه به روی رینگ آورده است!
ریگ در کفش پیامبر  /من و تو را هزار بار میکند در پیش چشم تماشاگران
اما عجبا که داور فقط تا شمارهی ده میشمارد!
سالم بر دوازده شمارهی مجرب ساعت  /که شاخ درنمیآورند
از قال و فال و فلسفهبافیهای فنجان  /فیل هنوز به دنبال بوکسور شدن است
و وقتی عقربهی خیلی عرق کرده  /عقربهی از حال رفته و به توان باز نیامده
آخرین خداحافظیاش را خطاب به عمو نوروز (که قامت بسته و
حولهی تازهای به دور گردن نیقلیانیاش انداخته ) به زبان میآورد
ناگهان ناکاوت میشود گوزن الغر سیاهمستی  /که عینک دودی بر چشم دارد
و هر گوز بیعضلهاش  /ادعای برابری با غزلهای حافظ را

هستم اگر نیستم
سیبی بیسبب افتاده این جا و من مجبورم جاودانه بغلتم
به جستوجوی ریشهای  /که روی دیگ را  /به این روز نشانده است
تو از خجالت هی سرخ تو از ماندن هی سفید نشو!
گالبی را زورزورکی چپاندند از ازل  /در ذات بیذات زمین
و هی از چپ گفتن آن شبنشینان  /ریشه در آسمانها نداشت
دستآویز آستین  /برای مجبور کردن ما  /به جاودانه غلتیدن در اندیشهها
همین جوانهزدن هر صبح دستهاست  /از زمین
چاقو جان! هی رنگ نده و هی رنگ نگیر!
به دلخواه نبود اگر از پوست پیچپیچ و طوالنیی یک سیب
یک دفعه دو کرم بیرون جهیدند و  /روی سه اژدهای بیسبب /ولی چپاولگر را
سفید کردند  /و تو ای ریگ  /هر چهقدر میخواهی به اجبار یا اختیار
از راستی سخن بگو  /و هی به دور خودت حلقه بزن!
من شرمگین نیستم  /اگر شرمگین هستم  /از آدم بودنام
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کج دار و مریز
محتاجاند؟»1

«وقتی ستارهگان میتابند  /آیا به این معنیست که کسانی به آن
من به تابشهای شورانگیز تو محتاجام  /اما تو ترجیح میدهی
روی زیبایات را اصلن به من نشان ندهی  /و تنها گاهگاهی
تاج را از سر پادشاهان بیندازی  /تا خروسک نرود و سر نگذارد و نمیرد
و جسد جنبان مرغ بردار  /مرغ بردار  /زیاد هم بیمعنا جلوه نکند
کالهی هست که همیشه کج میدارد ما را  /و سعی میکند نشانههایی سرخ
از خودش نریزد بر خاک  /تا خرخاکیها گاهی به آخوندکی دل بدهند
یا ببندند  /و بیگاهی  /آخوندکی به خرخاکیها
سپس تو ترجیح میدهی که مأیوس کنی همهی آنان را
و نابههنگام  /سر به سرشان بگذاری و  /به ریش خودت بخندی
و دانههای اینان را  /که ذرهای بخار هم ازشان بلند نمیشوند
مورد نیاز ضروریی ستارهگان بینیاز  /قلمداد کنی
چه قدر منجی تاکنون قُدقُد کردهاست بر خاکهای بینام و نشان
در این زمین بیاصل و نسب!  /تا همین "ت" و"آ"
این دو بیمقدار  /نروند و سر ننهند و نمیرند!

فطرت فتانهی صدف

من بلاَخره نفهمیدم که سخن این جسم چیست؟  /جسم این سخن کیست؟
و دستهای روییده از آنان چه میخواهند؟
افتخاری که بر شاخههای بلند نشسته است  /چه در ذات خویش دارد؟
چرا اولین آواز قناری  /به جمادات تحرک بخشید و  /نهنگ را واداشت
تا کنج و زوایای گوشماهیهای گوناگون را بکاود؟  /آمده است تا کجا آیا باال
یک موجود ذرهبینیی زرد  /از اعماق اقیانوس حاال
که کالههای کاوشگر در باد قرار ندارند و  /سرافرازان هنوز قانع نیستند
از نشستن بر پشت شیر و نهنگ؟  /بلاَخره اگر هم بر لب ساطور
سخنانی پیدا شوند درخشنده  /و همینطور اگر ما تا ابد هم  /عقبعقب برویم
باز نوزاد از جلو زاده میشود  /و باز چیزی هست در فطرت فتانهی صدف
که سرانجام مانع میشود  /تا دریا از زندهگی دست بشوید
1

بیتی است از مایاکوفسکی
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گفتم کمی دست
گفتم حاال کمی دست نگه دارم و نمیرم تا زهرم را
و فکرم به آن زندانیی پیراهن راهراه تو بود  /تا زهرت را
اما مگر نسل زندانبانان منقطع میشود؟  /و او که با من در یک حزب بود
مگر دو برابر از تو نزول نخواست  /وقتی که میلهها احتیاج به سه نان داشتند
این آب دیگر روی گفتارها  /اصلن ذرهای هم حساب نمیکند  /و نشاء انشاء ما
فقط حواس خاکهای نابالغ را پرت میکند  /با خودم گفتم درههایی هم هست
که از نسل سنگهای شکنجهگر نیستند
و امالءشان در خلوت و تک و تنهاییشان  /درست همان است که در مالء عام
اما مگر پیراهنی که در خلوت تناش  /از بیکرانهگیهای روح میگفت
و از نجات دادن زنجرههای گرسنه  /و از گیاهان سفیدکارنامه
حاال تبدیل نشده است به پیر باراندیدهای
که حتا گرگهای زنجیرباف بیحزب و سازمان هم  /پیشاش لنگ میاندازند؟
و آیا مگر از گفتار میلهمیله و  /کردار ُپرنیش من نیست
که تو از وجود خودت در هیئت آدمی دیریست  /بیزار گشتهای؟

آن بزرگواران
چهگونه میتوان دوباره شاملووار  /شعری در شویدها کاشت
و چون اخوان ثالث  /از آسمان سوسنی برداشت؟  /چرا دیگر شخمی فرخزادی
رپرشدن پرستوها
در روح به راه نمیافتد  /و سپری سپهریگون  /در برابر َپ َ
پدید نمیآید؟  /در زمانهای که دیگر نیازمند زمزمههای ستارهگون نیست
و انبوه بیکران سنگها  /کف میزنند برای زالوها از یک طرف
و برای دلقکها از طرف دیگر  /چهگونه به میناهای شکسته
یا شکستخورده  /نیما را بیاموزم؟
تو هنوز محصل کالس اول دوبارهها هستی  /دوپارهها هستی
و به دنبال آن که این زمین َ
شرپرور و شعر ُکش/از چه چیزی اشباع شده است!
آب در هر جنبش لب خویش  /هنوز هزار رنگینکمان ضد شوکران دارد
اما دستهای آتش هر چیزی را از ریشهها که برمیدارد  /نمیدانم چرا
عاقبت خیشی میشود برای گردن ما! /در این عصری که سه بالاش سیاه است
و عصارهاش قفس  /سفیدیی دندان شما  /آیا عالمت تسلیم است
یا بختی نوین را در شعر  /یا ضد شعر میجوید؟!
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آقای کوه
در چنگ احساسهای حساس گیر کردهام
عمر به این کوتاهی و من باز گیر کردهام  /آه از سینهی شیریست
که گرچه ارغنونها را همه خورده است  /اما هنوز دو قورتونیماش باقی است
چشمهای گیرای تو در کدام کنام است؟  /از در و دیوار بیقراری میریزد
بر چنگی که سیماش  /سرانجام نتوانست با زر و زیور آشتی کند
رستم دارد یکییکی اعضای بدن خودش را  /از فقر میفروشد به گرگان
چه پیچپیچ است راه بلند شیری و  /دریغا که لوالی زنگاری  /هنوز منتظر
تا اللهها بیایند پشت این در و  /دو تا دو دراز بکشند و بمیرند
و ما از الشههای گندیدهمان هنوز  /راه به راه نغمههای عاشقانه دربیاوریم!
آیا کسی باور میکند که زخمها و ورمهای زیر چشم تو
از ضربههای ُمشت یک مورچه است؟  /پشه از تکهای طال که قورت داده است
سمدار را  /مرید و محب و عابد خود کرده است
همهی کوههای ُ
و فردوسی با چشم گیرای شاهنامهاش  /در دوزخی بینیلوفر زندهگی میکند
سه سیم یک ساز  /که همسایهی تنگاتنگ یکدیگرند  /تا آخر عمرشان
هرگز نمیشنوند صدای خورشید مشترکشان را
ای مشتریی سقوط کرده از آسمان
آن چیزی را که به دندان گرفتهای و داری به کنام بیقرار خویش میبری
در چنگ احساسهایی حساس  /گیر کرده است

تکثیر چشم
دری در درون تو بسته شده  /و من کلیدی هستم به کاینات
تعجبناک نگریسته  /کاشف چیزیست که میزی دروناش را تسخیر کرده
و وقتی تسخیر کرده  /صندلیهای بیرون را ما دیگر نمیبینیم  /عبور یک دود
چشمهای مرا چنان تسخیر کرد  /که کلنگی که از گوشهای شما بیرون میآید
نخستین شعاع شگفتزدهی گیتی را با خود به همراه  /اما باز تنها در بیراه
راه میرود و با خودش حرف میزند  /وقتی آتشها همه مردهاند
پیداست که به صندلیی چهار دست و پا راه رونده میگویند آدم
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زرتشت خاکریز
های خاکریز آتشبیز همهی عمرت بر باد!
این دیزیی حاویی گوشت آدمیزاد  /دیدی چهقدر از روح دَ م زد
و خودش شنید عاقبت آبی را که پیشهاش  /الک کردن چشمهاست؟
های پیشانیای که تو را هر شب فتیله کمی باالتر میکشد!
کجاست الکدولکهایی که ما را حسابی سرگرم میکردند
اما سیر نمیکردند از شهدشان؟
و آن رگهایی که پیشینهشان به سیبزمینی نمیرسید
آن صمیمیهای خردسال کجایاند؟  /هیهات از از دست رفتن شقایق قرمزی
که به خاطر شقیقهی شیفتهاش  /همه کس و هر کس
به خاک گرسنهی پایاش بوسه میزدند!
کجاست آن چراغی که به خاطر مهربانی و بیشیلهپیلهگیاش
دستهای سفید  /هرگز نمیخواستند بازنشست شوند؟
ای آتش نامقدس بیزرتشت  /حاال پیاز  /از صد سیلی هم سرخ نمیشود دیگر
و نمیگوید های بچهها  /بیایید بدویم و برویم
به جستوجوی ارواح عروسکهایی  /که آبیی آبیاند!
من هم دیگر به روی سیاه آشپز نخواهم آورد  /که او خودش
تمام عمرش را مظروف ظرفها بوده است!

تو همهی اجزاء عالم هستی
قبلنها چمن در چهرهات  /و حاال در چمن چهرهات  /من این گل قدرشناس را
بر سنگ قبری میگذارم  /که عالمت ضربدر در زیر خودش دارد
اگر تو خار بوده بودهای  /حاال پاها به روی من ُتف میکنند
اما اگر خدایی در قالب آدمی  /االن به من درود و دعا میبخشند
مظنونانه میبویند کوسههایی بیمرگ  /کسریهای محجوبی را
که در پایمالترین لحظات خویش نیز  /دستشان سرشار از عطر بود
دستشان خود عطر بود  /هر موی صورت ما مثل قلم
بوسههای صمیمانهای را در هوا نوشتند  /که اینک به شکلهای مختلف
از همهی شاخهها آویخته  /و سرنوشت  /هر تیغی که به روی شما کشید
نقاش را در َپر پرندهگان و  /در پای آهوان تکثیر کرد
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پورنوگرافی و نماز
بر دیوارهای ایران امروز  /پوسترهای بزرگ و خارج از قد و قوارهایست
که تر میزنند  /که با ُمشت به صورت تو میزنند
هر چهقدر پوست مردم کنده شود  /و هیچ طوری هم اگر دیو بوکسبازی نکند
نردهبام ما از ما برداشته نخواهد شد
من باید مواظب باشم حرفهای خودم را طور دیگری برداشت نکنم
و آن صورتزخمیان  /شاید شایستهتر باشد
که بار دیگر سری به دیوانهای شعر بزنند
پیشانیی تو هرگز از سر تو برداشته نمیشود
و ُمهر مبارزهطلب  /نمیخواهد به هیچ قیمتی از دست بدهد
بازی با دانههای خوشدست تسبیح را  /که تخمهایی بسیار کوچکاند
تخمهایی که خیلیها آنان را  /هی در دستهای متعصبشان
سبکسنگین و وزن کنند  /امروز ایران رازی اگر دارد
در یک آجر مؤمن اما ناکاوت شده است  /تو آجرهای الش و آش را
یکییکی و تندتند بردار و ب َبر پیش جنهای جلیلقدر  /برای مداوا
تا من یواشکی و با ُنک پا  /اما صاف و پوست َکنده  /و بیچشم
از سوراخ یک نثر کافوری (اشتباه نشود با وافوری) ببینم
هزاران کون متدین و پارسا و پرهیزگاری را  /که خیلی آمادهاند و منتظر
(مخصوصن به گاه سجود و رکوع) /تا آن کیر موعود  /آن کیر تابان
آن کیر غزلخوان  /سرانجام از قصرهای سحرانگیز و ُپر زرق و برق
و افسانهایی آسمان(با بوی عود و افسون و افیون)
قدم رنجه فرمایند  /و از شایستهترین و صلحجوترین پلکان  /پلهپله و با ناز
پایین بیایند  /و ما َدم بگیریم و با سر سردمان  /گرم بخوانیم
صل هللا محمد را  /داماد از حمام در آمد را
آه ای کوسهی ادیبی که در این محشر هر کس به فکر خویش
حتا به اندازهی یک کاه بسیار سبکوزن  /ارج و اعتبار نداری
(نه در ایران نه در انیران)
تو باید مواظب باشی که حرفهای خودت را  /طور دیگری برداشت نکنی
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ای آخرین خواهران
من دچار دردی بیچاره گشتهام  /و تو هشتی هستی که چیزی کم دارد
با آن که از دو چهار میآید  /ای آمدنهای به این جا فقط برای یک لحظه
چه دارید برای گفتن در برابر سالهای نوری؟
چه گونه درمان خواهید کرد دو بال درمانده را که هر یک
گوش با بادهایی دیگرگون دارند؟  /چرا هفتبرادران در جایی نمینویسند
ننوشتهاند  /منهاییی هر روز گیاهان را از خودشان؟
تنها سفیدیی موجود در ظلمت  /از یک قرص است
و ُدرنا حروف را که از نام خود باز پس میگیرد
دیگر چه باقی خواهد ماند برایاش؟  /تو مبتال به دلی هستی که مبتدا ندارد
و نیز به آشیانههایی که محروم بودهاند
محروماند حتا از داشتن ُخردینه شمعی در زمستان  /ای آخرین خواهران
آن خودکار که تمام عمر  /موضوع عشقهای من بود  /که خود عشق بود
اکنون پس از مرگ خورشید و بیمعناییی ساعتها
سر بر کدام صفحهی درمانگر گذاشته است؟

همهاش چه است؟
پوست صورت صورتک  /سراسر افتاد و  /دیگر کسی تو را بازنشناخت /هفتاد
من سر از پا نمینشناختم بود  /و سال سیاه  /کالغی که از سر کسی پریده بود
و حاال صورتکی تازه را  /خریده بود
چه میخواهند که نمیخواهند دیگر اعضای بدنام
خودشان را به روباه بفروشند؟  /آیا روسفیدتر از این روبان هم کسی هست
روبانی که گردن آن سگ وفادار را  /ترک نکرده نمیکند هرگز؟
اما همهاش این نیست  /بود یک عاشق  /دو عاشق دهها عاشق بودند
که وقتی دست و پایشان را بریدند  /آنها توپ شدند
توپهای سر از پا نشناس و رقصنده  /و به میثاقهای زیبا پشت پا نزننده
و وقتی پالستیک توپها را دریدند  /آنها هوا شدند هوای تازه
و اندیشههای کبک آزادیخواه  /دلآزار گربههای کهنهپرست شدند
اما همهاش این نیست  /دست زاغی سراسر سفید  /هنوز اگر از هر جا بپرد
میتواند ششهزار ُ
آورد از سینهی هر کدام ما
شش روباه را  /در َ
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میآبانمات دوباره ای رفته از جوی
درست است که در یخزدهگیی چشمها  /تو دیده نمیشوی  /اما من میبینانمات
رو ُگر  /دیرگاهیست گمنامیی گلها  /دارد میبارد از آسمان
درست است که ُگ ُ
اما من مینامانمات  /درست است که گوشهای درونیی آدمها  /از کار افتادهاند
(صرفنظر از فصول  /یعنی در همهی مراحل پلکان و  /در هر آشیان)
اما من میخوانانمات  /میآبانمات دوباره ای رفته از جوی!
ای درستکرداریهای بیچشمداشت و  /رنگ و عطرهایی که از شاخههایتان
انسانهای راستین فرا میروییدند  /ما تا اویانه  /تا اویانهها نباشیم
از آغاز همهی آغازها  /خودانه آمدیم به جانب این ُ
شعلهانهی سرکش
به روی این خاکانهی زیبا  /حاال شما آقایان انجماد و  /خانمهای سنگ و
فرزندان دود  /دُرستانه میگویید که من مردهام  /اما افسوسا که از فرصتانه
و از مستانههای رنگارنگ مرغان بینام  /درکی سخت سخیفانه دارید
و نمیدانید که مردهگان  /زندهگیی درازانهای دارند!

تدفین کینهها

تو مثل شاه َ
شترنج بودی  /و خانههای خاموش میدانستند
که من در شطها روان  /و روان من در شطها
آورد از جسمهای منهدم  /و اتاقی سیار میسازد از هر نعل
چراغ درمی َ
با صعود و فرودی در امان  /از دسترس اسبها و فیلها
اگر ما دست در دست این امواج عاشق
مدفون کنیم کینههایمان را در زیر قلعهها
گنجی درخواهد آمد از صفحههای مقوایی یا چوبی
نیز عقابی اوج گیرنده و از هر اوج  /به اوجی اوجانیتر رونده
آن گاه دیگر سربازان از مفهوم شهادت
گواهی به نور و عدالت و گرما را خواهند فهمید
نه ُکشته شدن در زیر پای اسب و فیل و کرگدن را(حاال شاه و وزیر و مال
در اختیار خویش دارند خانهخانهی خیزابهها و  /باغباغ پنجرهها و
سم خودشان را
عقیقعقیق نوک قلعهها را  /و میگذارند ذرهای از سایهی ُ
با منت به عنوان ارمغان  /در ویرانههای کوچک دست شمایان)
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با سهراب سپهری

من که از بازترین پنجره با ِ
مردم این ناحیه صحبت کردم

بیهودهگی و همچنین زیباییهای زندهگی را دیدم
دیدم که ُدمداران هی به ستارهی ناهید ربط میدهند  /مردمکهای تو را
ظروف مرتبط از احساسهای ظریف انسانی خالیاند
و هیچ کس خمینی ار سر یک مزرعه جدی نمیگیرد /شوخی را کنار بگذار
وقتی از پنجره میبینم حوری ـ دختر بالغ همسایه ـ را

چه خیالپردازیهای رنگارنگ و اروتیکی به نارون دست میدهد!
سینههای جدی ُ /پر احساس  /وهوسانگیز انار را چرا استالین
ـ این شخصیت برجسته ـ هی سانسور میکند؟
باید امشب چمدانی ار  /که به اندازه ِی مجلههای جلیل جنسی جا دارد ،بردارم

و به سمتی بروم  /که هیتلر ـ این آتشزنندهی سبزقباهای زیبا
و ارغوانهای بینا در کورههای آدمسوزی ـ از آن گذر خواهد کرد
تلهموش کجاست؟  /تو در کدام سوراخ  /به دنبال خدا میگردی؟
یک سیب سیمین َتن  /با دانههای آزادیخواهاش
با چشمان قهوهای اغواگرش  /با لب ُپر و قرمز از ماتیکاش
و با پیر ِ
اهن آبیی آسمانیی نازکاش  /که دو سه دکمهی باالیاش باز

باز صدا زد :سهراب!
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با فروغ فرخزاد ()1

ِ
بوهای ِ
زیر خاک
 ...میآیم  /با گیسویام :ادامهی
با چشمهام :تجربه ِ
های غلیظ تاریکی

اما تو باید را به توجه بده و شاید را به دقتها
و همیشه شانهای میآیم و همراه خودت داشته باش  /و رفتن را ادامه بگیر و
بی بند ُوباریی گیسوی رهای آب را تماشا کن  /و به دسته ِ
های کالغان
که از ژرفای آشیانههای آتش درمیآیند و پرواز میکنند  /نامهای بده
تا با چشمهای رازناکشان همان طور که میروند
ِ
و از فراز ِ
دردناک سپیدار ِ
های باغ میگذرند
رشد
از مادرم که در آیینه زندهگی میکرد  /حتمن جوابی بیاورند
و به پاداش آن نامه میتوانند  /هر چهقدر که میخواهند بچینند
از تخمه ِ
های سبز  /از ما که در ابتدا فقط واژهای بودیم
و هم چنان در انتها فقط واژهای خواهیم بود
یا حتا میآیی میتوانند اگر یافتند دل بدهند  /به دختری که هنوز آن جا

در آستانه ِی پُر عشق ایستاده

تا پسرانی بالغ در گوشهکنارهای چشم اندوهگین خاک  /از خواب برخیزند
دست و روی مهربانشان را  /در توجه و دقت بشویند
و هم چنان که فرقشان را مرتب باز کرده و
دست مواجشان بر شانههای ُپر شور یکدیگر است
به آفتاب با تجربههای سوزاناش  /سالمی دوباره بدهند
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ناهنجارهای زیبا
یک ردیف از دندانهایاش  /یکدفعه مثل قطار از ریل خارج شد
و رفت به سوی گرسنهگان  /من میدانستم
من همیشه رفت به سوی گرسنهگان میدانستم  /که یکسری میوهها هستند
که خودشان را بهتر و باالتر از دیگران نمیدانند
از ریل خارج شد اما زباناش خارجی نبود  /اصلن به زبان احتیاج نبود
پس چشمها چرا همیشه از وحشت دریده میشوند؟  /از دیگران نمیدانند نبود
اصلن در ذاتاش بود  /آن قناری به سوی شرمهای زیبا میرفتم
موازی با خودکشیها میخواندی  /ریلهای زالل و نازک از چشمهای او
از چشم ما پنهان نماندند هرگز  /و آتش عروج و خاک هبوط شما را میداند
و دوست میدارد دو سهرهی بیسامان را  /که زبانشان در دهان یک دیگر
زیباست مثل قطاری که بیبرنامه و بیهدف  /اما عاشقانه میرا َند

پرنده دوش میگیرد
کلمات دستهای مناند که میروند  /آیا میروند؟
کلمات پاهای مناند که میآیند  /آیا میآیند؟  /و چشمهای تو جاده است
ای جادوی من ای آیای بیپایان من  /همیشه این جا چیزی ثابت چیزی جذاب
دامنها را میسراید  /رفتنها و آمدنها به سر نمیآید
آخوندی عمامه از سر میاندازد و به جای آن شورتی  /بر سر میگذارد
و من از دوربین عکاسیام آدمهایی را بیرون میآورم
که چشمهای پرنده جاده است  /و میگوید «:ای آسمان ای آبیی بیپایان من
دُم من ریش مذهبیان است  /و فضلهام کتابشان را سراسر میپیماید
و حسابشان را کف دست عکاس میگذارد »
من میدانم آن کسی که دو پای خوشتراش شاهین را میسراید
آن کسی که روح آبیی شاهینها را  /چیزی جز آیای مردم
آیاهای مردم نیست  /شاهینی که میگوید «:دُم تو در پایینات در جلویات است
و زمین همیشه کاله سر زمان گذاشته و میگذارد
تا زبان جرقهی دوربین عکاسی را بلیسد»
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دروغ ادبیات
کیرت خیلی تفکیر میکند و تو را راحت نمیگذارد  /مرا چه میگذارد؟
کیست که از کنار درختانی که هنوز در ادب ایستادهاند  /میگذرد؟
َتک َتک پایههای صندلیی راحتی  /از "مرا چه میگذارد" که گذشتند
به دروغ ادبیات رسیدند  /البته پیچی هم از کیستها
در این میان قربانی میشود  /اما نشد یک هرگز بیاید این جا بایستد
و مهرهای از مهرههای پشتاش  /بشارت آمدن ماری را با خود نداشته باشد
ماری که صمیمانه عاشق درختان است  /و کلمات زیبایاش بر زبان
و ادا و احتراماش به دیگران در نهایت کمال  /البته پیچ البته تو عربده من
سه تا هستند  /ولی صندلی را چهار عقرب است که میرانند و می َبرند
به دروغ ادبیات  /با چشمهای خودم دیدم دو ُرتیل را در چشمهای یک ستاره
که لباسهایشان بسیار بسیار مؤدب بود!
و داشتند خورشید صادق را تکفیر میکردند و
رنگینیی کمانهای آزاده را تعزیر /اما مگر امایی هم هست در نیستزاران
که آماده نباشد برای هر چه بیشتر قربانی گرفتن از کبوتران؟
پس برخیز و بگذار بگذریم من و تو مست  /ما و شما رقصان  /بیپا و دست
در زیر فرصت کوچک این ماه جلقی!

به هر جا بنگرم:کوه و در ودشت
نشان از قامت رعنا ته وینم
"بابا طاهر عریان"

مرگ تو را خط خواهد زد
مرگ تو را خط خواهد زد  /اما من تو را پاکنویس میکنم در دفتری دیگر
تا نوزادهایمان ما را به طریقی دیگر بخوانند  /و نو که به بازار میآید
کهنهترین مومیایی  /دوباره شمع خواهد شد
و چشمهای پروانه شیوع خواهد یافت  /مثل سکهای که رقصهایاش در هوا
ریههای تو را از نو مینویسد  /و جاری میشود به جایی دیگر
به جاهایی دیگر  /باغبان در سبدش  /محصل در کیفاش  /دکاندار در دخلاش
و پرنده در َپرهایاش  /پاکباختهگان را مییابند
و ما همین که راه رفتن را بیاموزیم  /و قادر به تلفظ کلماتی شویم
برای شما حتا از خودکارهای خودکامه  /نور و شیرینی درمیآوریم
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مسکو
گاهی که برای دختربازی در خیابانهای مسکو قدم میزدم
گاهی که سری هم برای دید زدن پای زنان به میدان سرخ میزدم
میدیدم دو سرباز و چهار سربازی را با تفنگهایشان که سرنیزه
و با ادای مراسمی خاص که ُپست را از یکدیگر تحویل
و این جا آرامگاه لنین و این جا جسد مومیاییی لنین قرار
و از فراز گنبدها و از فرش آجریی کف خیابان  /پرندههای بیقرار
اندیشههای منجمد را با خود میبردند
و من میدیدم و دیگران میدیدند زنهای فاحشهی روس را
سراندند
که خیلی محتاطانه  /اسکناسی را در دست پلیسها می ُ
برای آزادانه تور زدن توریستهای ثروتمند آمریکایی و غربی
یا هر کشور خارجیی دیگر  /اما دیگر هیچ توری
آن خواب و خیالهای کهنهی با منقار رفته را
هرگز دوباره صید نخواهد کرد  /یگانه بود و تنها جسد خوابیدهی لنین
«کوروش بخواب که ما بیداریم!» /و کشور را دو دستی به آخوندها تقدیم
تا زنانمان باز چون عهدهای جاهلیت  /زندانیی چادر و خانه و آشپزخانه
و زنجیریی نامردان  /و مردان آزاده و خوبمان
مانند همیشه طعمههای تفنگ و طناب  /و آوارهی بیابان
من اما باز میگردم به میان آن مردم نازنین
آن مردم مهماننواز و زیبا و سادهی روس
که از زمین تا آسمان و از دریا تا خشکی فرق دارند
با مردم خشک و خشن  /با مردم سرد و سخت بیروح آلمان
نزدیک میدان پوشکین  /و کمی دورتر از تندیس پوشکین
مردی همجنسگرا مردی استاد دانشگاه  /میخواست جوانیهای تو را تور کند
اما متأسفانه اما خوشبختانه  /من داشتم بال در بال کبوتران زیبای ماده
پر میزدم و از مارکسیزم دور میرفتم
ولی شما به هر حال همواره باز میگردید  /به خاطرههای بد و خوبتان
به حاالی روسیه که در آن  /مانند هر جای سرمایهدار جهان
جسدهایی از گرسنهگی در خانهها افتادهاند و
جنازههایی از بیخانومانی در خیابانهای خیلی سرد زمستانی
اما دریغا که االن دیگر تندیسی /دیگر هیچ تندیسی با جانی بزرگ پیدا نمیشود
که به یاد گرامیی آن پرندهگان نازنین و ساده و دوستداشتنی
آن پرندهگان رفته  /آن پرندهگان مرده(صرفنظر از جنسیتشان)
پرچمی سرخ را در هوا برافرازد!
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ریش موالنا و سبیل گورکی
مثل درختی فرافکر و فروتن  /بر سر سخن سبز خویش ایستادهام من
تا تو چون ابر به هر کجا که میروی  /به میرومها بگویی
جهان چندان هم ظلمانی و بیبرگ و بر نیست  /و االن زمانهایست که باید
باران از زمین به آسمان برود  /هواپیماها را همین اسالمیهای تروریست
منفجر میکنند  /و کشتیهایی که سکانشان در دست گراز است
به ترکستان میروند  /آیا حیف نیست که زبان شیرین فارسی
ـ که با حافظ شیرینسخن  /شیرینتر شده است  /و از یأس شکوهمند خیام
چون یاسی شکوفا
و از سعدی که منادیی دوستی و عشق به مقام واالی آدمی
به ندایی رنگینکمانوار بر فراز زمین تبدیل ـ
به پای خوکان و گرگان و گرازان ریخته شود؟1
موالنا اگر االن زنده بود و در هواپیما نشسته
و تکهتکههای تناش را بعد از انفجار هواپیما با بمب مسلمانان افراطی
یکییکی از گوشهکنارهای مختلف جهان جمع کرده  /حتمن میگفت که قرآن
چون مال بد به بیخ ریش صاحباش
و یک سبیل چپ مثل ماکسیم گورکی برای خودش میگذاشت
و هر وقت دلاش هوای صحبت با آتش را داشت
دست در دست زنبوری به دیدار تو میآمد  /که چون درختی سبز و ملحد
هنوز بر سر حرف ملیح خودت ایستادهای
تا ما هر بار که از گور سر میکشیم و برمیآییم
تا ما هر بار که با فانوسی از ریشههای رنگارنگ تو بازمیآییم
از رودخانهای که نیما است  /پیالهای عشق برگیریم
و فرافکر و فروتن برویم از باجهی باد  /برای پروانهها و برای خودمان
بلیطی بخریم  /برای تماشای تماشاییترین شاهکارهای زبان فارسی  /آری
جهان اگر هم چندان ظلمانی و بیبرگ و بر نیست
از برکت وجود آهوانیست  /که ( گر چه حیف است زادن و زیستنشان
در این گیتیی گرگپرور و بوستان و گلستان ُکش  /اما به هر حال)
فروغ چشمشان سمت درستی و راستی  /سمت عسل را نشان میدهد
به مسافرانی که هم راه را گم کردهاند  /هم تکهتکههای بدنشان را

1

ناصر خسرو :من آنام که در پای خوکان نریزم  /مر این قیمتی د ّر لفظ دری را
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سرهای ما کجا رفته است؟
تو در طول تمام لحظات زندهگیی من  /چون درختی حی و حاضر
آن جا ایستاده بودی  /اما من شادی و سبزیی خودم را نمیدیدم
هیچ شیئی بینصیب از پرتوهای رنگین تو نبود
اما حرفهای ما دوستدارانات  /چون سنگ به آسمان چسبیده بود
و مردمان شروع زندهگیشان از نوک پا بود و  /پایانشان در گلو  /در گردن
پس سرهای ما کجا رفته بودند؟  /همیشه چیزی هست در جایی
که عاشق بر باد دادن گلها و گلبرگهاست
و کسی هست که برای تداوم هستیی زرد خویش
حاضر است همهی ساعتها را قربانی کند
و دشنه در دل و رودهی ماه و ستاره و سال بگذارد
مرا که امروز در آغوش گرم تو هستم
تو فردا از سر راه خودت کنار میزنی  /تا پسفردا قاب غمگین عکسام را
کر و کور و گنگ را
بر تاقچهات بگذاری  /این نوشتهی پشیمان از گذشتههای ّ
میخواهم همین جا  /چون یک آه تلخ و کوتاه  /به سرآورم
تا دستهایی هر چه زودتر بروند و
هزار بار سپاس بگزارند آفتاب سبز و سخاوتمندی را
که از قلب سنگیی خودش با صدها سختی
آورد
هزار عشق و عشقه و شقایق را درمی َ
و بهرغم قدرنشناسیی قرمز و بیپایان شما  /میکندش نثار ما
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تفکر با تمام ذرات تن
من با چشمهایام فکر میکنم و  /یکییکی درختان میرویند
من با گوشهایام فکر میکنم و  /آوازها َپر پیدا میکنند
من با دهانام فکر میکنم و  /هر حرف تخم میگذارد
جهان اما ریشهاش هر چه بیشتر از پیش
به جانب جنگ و جنگل  /به جانب گرگان و پلنگان میگراید
و او که با کفشهایاش فکر میکند  /خیابانها به هیچ جا نمیرسند
این جهان چون یک بیضهی بزرگ شکستهناشدنی  /یا شکستناخوردنی
و رستم دربهدر بیضهی دوم خودش را میجوید
ای ریشههایی که پسران خودتان را می ُکشید و  /میدرید و  /میخورید
این جا دخترانی مظلوم  /با همهی اعضای مهربان بدنشان میاندیشند
اما باز آن پرندهی غمگین و تنها و تغییرطلب  /زبان مشترکی نمییابد
با َگلهی سر به راهی که من دیریست از دروناش بیرون زدهام
تو فکرت از معدههای ُپر پیروزی و
معامله بر سر زندهگیی اللههای بیگناه و
رفتن به مغازهای که ارواح را در آن بستهبندی کردهاند  /فراتر نمیرود
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افسانهها و اسطورههای شیکپوش
ما همه دلباختهی یک عروس زیباتر از همهی عروسها بودیم
و دستهای ما مثل ابرهای گول خورده  /از ماه تمام دور
زیرا ما دلباخته بودیم  /زانوی ما به خاکی ُپر از شنیدهها ساییده میشد
زیرا او عروس پاکیها و زیباییها بود  /اینک از چشمهای من
درختی شکاک روییده  /با برگهای عاشق هیچ کس نمیشوند
با ریشهی فقط عقربها به آن بوسه میزنند
زیرا پرده از رخ که برانداخت آن دختر /همه دیدند که او  /ملکهی زنبورهاست
تو با این حال نوزیدن به جانب جنایتها هستی  /تو هنوز سفر عصیانیها
مقصد سرودهای سرخ دو لب  /خانهی هزاران غرابت هستی
در آینده هم خورشید نیست  /مگر لو دهندهی آن آبی
آدمی تا سیاهیی غلیظ ابرهای زندهگی
و ذات وحشیی آذرخشهایاش را بشوید
و تا تن زندهگان را با گرما و لطافت و امید بپوشاند
مدام لباس سفید عروسی را میدوزد  /برای افسانهها و اسطورههای رنگارنگ
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خاطراتی از روسیه
من خورشیدم را انگار در روسیه به خاک سپردهام  /که همیشه دلام سخت
هوای تو را دارد  /چشمهایام سنتپترزبورگ است  /و یاد
پیرمرد سفیدموی فقیری  /که روزی از پیشخوان یک کیوسک مرغفروشی
محتاطانه یک ران مرغ را دزدید  /در موزهی آنا اخماتووا
دستنوشتهی چند بیت از اشعار کهن فارسی  /قاب گرفته شده بود
و یک  Sex Shopدرست رو به روی موزهی فئودور داستایفسکی
افتتاح  /ودکا نوشیدنهای ما تا دل سحرگاه  /انگار هنوز زنده است
هنوز آن زن راهنمای موزه  /نشان میدهد اتاقی را که الکساندر بلوک
غالبن حوصله نداشته از آن بیرون آمدن را
و دیدار با خواهندهگان و مشتاقان دیدارش را
هنوز انگار در طبقهی هفتم خوابگاه انستیتوی ادبیات گورکی در مسکو
شما با دانشجویان شعر میخوانید و حشیش میکشید
خوابگاهی که سالها پیش از آن  /چنگیز آیتماتوف هم ساکناش بوده
شبی ستارهای تا سحرگاهی سرد  /با سری کنجکاو و قلبی گرم
بر جادههای بیپایان برفی راه رفته
هنوز انگشت اشارهی یک دوست روسی  /در هوا بیحرکت مانده
و نشان میدهد هتلی را در سنتپترزبورگ  /که سرگئی یسهنین
خودش را در آنجا به دار کشیده بوده است
یاد  /زنیست بسیار پیر و فقیر  /زنی آواره که در یک بازار شلوغ
دو سیبزمینی را میدزدد
چند تن از آشنایانام که "تودهای" و "اکثریتی" بودند
حاال در جمهوریهای سابق اتحاد جماهیر شوروی
میلیونر شدهاند از تجارت و قاچاقچیگری!
هنوز از مقابل دبستانی در شهر کوچک و سرسبز پوشکین میگذری
دبستانی که بر سر درش نوشته:
"نیکالی گومیلیف در سال ...اینجا تحصیل کرده بوده است"
و هنوز میشنوی صدای گلولههایی را که در سال 1921
به اتهام ساختهگیی تالش برای براندازیی نظام سوسیالیستیی اتحاد جماهیر
شوروی
بر او میبارند  /آسمان دارد میبارد  /و من چشمهای ُپرحسرتام را گم کردهام
در هزاران خاطرهی برفی و آفتابی  /خاطرههای خرمی از روسیه
آن کشور جالب و فراموشناشدنی!
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آشنای بیگانهگیها
دختری سایهی دست و پایی را پیدا کرده بود
و دربهدر به دنبال صاحبشان میگشت  /من مهی بودم و او در من جاری
او آشنای بیگانهگیها بود  /و تو آن آغوشی که تا ابد
ندانست چه کسی را احاطه  /چه کسی را لمس کرده است
این مادریست عاشق طفلی  /که ناماش به شمارهی دانههای باران است
ماشینهای عقیم  /خودشان را بهترین یاران طبیعت معرفی میکنند
چشم چشم را حتا در یک صورت نمیبیند
و بخاری که از افکار مردابی بیدست و پا برمیخیزد
یگانه راهنمای زندهگان است  /صدها آبی که میخواستند با آیینشان
خاک را خوشبخت و  /جسم و روح ما را به کمال برسانند
عاقبت به این آتش بیمقصود و کپکزده ختم شدند
که حتا سرمازدهترین سگان هم  /از آن روی برمیتابند
و در کارتهای شناساییی شما آدمهای ماشینی
فقط چیزهایی چنین نوشته شده«:دست شمارهی یک  /پای شمارهی هزار»
گوش گوش را نمیشنود حتا در یک سر

ضد جریان
تو اوهام تبری هستی که دستهاش خواب درخت را میبیند  /و پرندهگان
ناآگاه از تبدیل خودشان به آهن  /اندک تفاوتی نمیگذارد ضرب
میان نبض نوزاد و  /کیسههای سرشار از سکهی سرمایهدار
(دزدیده شده از زندهگیی جوجهها)
سری هستم افتاده از ازل تا هنوز /به پای پهنآلود آهنربایی رباخوار
من اوهام َ
ولی با این وجود  /سرودهای سرخ و داغدار  /یک َدم قطع نمیشوند
برخالف جریان آب شنا میکند شقایق
و ضرب شستی نشان میدهد به مرغان ماهیخوار
اما آن جاریی میان رگهای ما دریغا  /که هرگز آبی نمیشود  /و فئودالها
ساقههای ساغرزننده به نابودباد ساسهای شکمپرست و
دینبرکش و آتش ُکش را  /زود و تیز به َدم داس میسپارند
ای آتش از ازل خاک بر سر  /تا کی در خواب بودن و
از نوای نورانیی یک نی  /دو بال بلند را نیافریدن؟
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و مردمان بیشتر به دلقکی و نابکاری گردند
"یادگار جاماسب"

فرشتهگان معکوس
درخت هم به رویش خود آگاهی دارد هم به
سنگی که آگاهی دارد به پرتاب خود
این فقط ما نیستیم که از ریشههای در دستمان میرویم
دستمان نیز از ما میرود  /از سنگی که پنهانیی یک پرنده در خود است
خورشید خطابهایست کهن  /و بلند و سوزان  /نه فقط برای دوپایان
طالییست ناب  /نه فقط در سخن با مس  /عشق چوبانه  /یعنی گیاهانه
عروس فصلهاست  /خاموشانهی رفتن  /اما همیشه زیبا ماندن
صبورانهی ریختن  /اما همیشه استوار ایستادن  /ظاهرانهی سکوت کردن
اما در ذات  /برای پرندهگان رنگارنگ هوایی  /و پریان فروتن خاکی
خواندن با دهان هزاران جوانه و شکوفه  /اما تو پایینهتر از جماد و سنگی
و خاک پاک پای خرخاکیانات بر سر  /زیرا هرگز بر آن سر نشدی
که سبزانه یا هر رنگانه  /بلاَخره از خاک برخیزی و
آگاهی بیابی به ریشههای خودت  /که دارند هر روز بیش از شب پیش
در بطن طالپرستی و الله ُکشی و پولپروردگاری  /در عمق احمقایی
یعنی کوری و کری و گنگی  /میپوسند و پود میشوند و محو
ماه خطابهایست سالخورده و سربی  /نواخته شده هر شب از شیپور
و واضع وظیفهی کرمهایی مسلح
در مقابل دستههای پرندهگان عاشق و َرسته از نادانی  /پرندهگان انقالبی
که چشمانشان با کهنهپارچهای بسته و  /دهانشان سرودخوان
ولی آخر چرا ستارهگان معلق نوری نمیافکنند بر زمینی
که وجدانها در آن واژگونه روییدهاند؟
ای باغ قلعیی سرشار از دلقک  /و َتک و تنها پرتاب شده به این هستی
و رها گذاشته شده به حال خودت!
این فقط تو نیستی که از ریشههای در دستات میرویی
و از ریشههای در دستات میروی  /ما نیز فرشتهگانی معکوسایم
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اینها با هم در خاک میخوابند
"تورات ،کتاب ایوب"

با فروغ فرخزاد ()2

ِ
گیالس سر ِخ همزاد
گوشواری به دو گوشام میآویزم  /از دو

که با هم همواره در نبرد هستند  /و آرامش را از پرستوهای زنده میربایند

ِ
انگشتان جوهریام  /شاید که فرق ندارد
دیگر برای قلمهای آشنا با گودی ِی
که دنیا دارد به کدام سو میرود  /و دو ستارهی صددرصد ضد هم
به یکسان در گوشهای از آسمان  /شانه به شانهی هم تدفین میشوند
و ِ
سهم من از آسمان دیگر حتا نگاه کردن به او هم نیست
چرا که اخمهایاش درهم رفته  /و هر روز بیش از پیش درهم خواهد رفت
بی پرده با من سخن بگو!  /آیا این تبر که دارد شب و روز
به ریشههای درخشانام ضربه میزند  /و برای پرندهگان پاکسرشت
در قفا و خفا میزند /1تعلق ندارد به پسرانی که به من عاشق بودند؟
و این سیگار که در زندان با آن بدن عاشقان را میسوزانند

همان نیست که در فاصله ِی رخوتناک دو همآغوشی  /افروخته میشد؟

ِ
عبور گی ِج رهگذران  /همینطور تا به ابد ادامه خواهد داشت
گویا

و تا به ابد گویا از ثمرهای آن دو دستی  /که روزی در باغچه کاشته شدند

فقط برای شکستن نیلبکهای عاشق در دامنهی کوهستان
و برای قلع و قمع آوازهای آزادهی آزادیخواهان در زندان
و به خاک و خون کشیدن انقالبهای شورانگیز کبریت
در هر کجای جهان  /استفاده خواهد شد

1

زدن :بدگفتن و توطئهچینی

