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انسانِ امکان
تو آن تُفِ فرو افتاده بر پهنهیِ بیپایانِ برفزارانی
هیچ خدا و هیچ انسانی

که دیگر پیدایاش نمیتواند کرد

شبِ آسمان و واژههایِ درخشانِ چسبیده به او
و من که قلمی هستم در زمین روان
نقش و نشانِ دریا را بر خویش دارد
برفِ مویِ مرا ببین!

و افکار و احساسِ ماهی که به ناگزیر
جذرِ مرا بگیر!

رازِ مرا بخوان!

اجاقِ جاودانهیِ جانام را بدان!

این پرندهگان از آن آشیان
بر سیمهایِ خیانت مینشینند
پرتابِ واژه از کمان

جاسوسی را مینوشند

ظلمت را میبویند

از سیمهایِ جنایت برمیخیزند

تنِ گمانها را زخمی میکند

و خون را از رگِ زمان جاری
به چهرهیِ تو میرسند

باری جذرِ تُف را اگر که بگیرند

به سراپایِ سیاهِ وجودِ تو

و به آشیانی که شاهینها از او

تنها سخنچینی را برمیچینند

و برایِ ساکنانِ خانهها چشم و گوشهایِ پنهان را به ارمغان میبَرَند
من ازکجا آمدهام که هنوز سالمِ سیمهایِ تلفن در خوابام
تکهتکه میشوند؟

هنوز آتشها و عشقها از اجاقام

شعلهشعله ربوده میشوند؟
این انسانِ امکان

من از کجا آمدهام که این انسان

از خویش فراتر نمیرود

به زنگارِ دیرینِ روزگار شک نمیکند
و ماهیان را علیهِ عقبماندهگیهایِ دریا نمیشورانَد؟
ما موجی عاجل بودیم که از جوی گذشتیم

با خزههایی ناچیز از تجربه
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و بیگوهری از ژرفاندیشی
و انسان نابینا

اما هر چهقدر هم هوا که مِهآلود باشد

باز یاد و نامِ شما تا جاودان

چون قلههایِ مغرور و غریبی به جا خواهد ماند
شما ای جانتان انباشته از آتشفشانهایِ عاطفه

ای صاحبانِ زلزلهیِ عقل

شما که فریادتان چون پرچمی پهناور و بلند
از هر طرفِ تاریخ نمایان خواهد بود
پرچمی که نوشتههایِ درخشان و نقشهایِ عرشنشاناش را
پاک نمیتواند کرد

نه پاککنِ هیچ پلنگی

نه افترایِ هیچ نهنگی

3

قی  +چی = قیچی
حکایتِ من و تو حکایتِ آن قیچیایست که دو تیغهاش جاودانه به هم نزدیک
و از یکدیگر دور
که عاشقانه از یکدیگر دور و به هم نزدیک میشوند
ستارهگان امروز تابوتهایِ عزا و فردا خُنچههایِ عروسیاند
بر دوشِ آبییِ آسمان روان

و موشهایِ بدبین و از انسان گریزان

در پستو و پسلههایِ پیچدرپیچِ هستی

اسرارِ جاودانهیِ هستی را جَوان/

افکار دندانهایی ریزند که ذرهذره تو را میبویند
و قی

تو را میخورند

خودش را از قسمتِ دومِ واژهیِ "قیچی" جدا نمیکند

تا زندهگی معادلِ استفراغ نباشد
دستی پنهان سرنوشتِ ما را مانندِ پارچه میبُرد
امروز از این و فردا از آن آبروی را میبَرَد
و از دو میخِ بیرنگ و ریایِ عاشقِ یکدیگر
فردا تابوتی بر سرِ دستها

امروز خیمهای بر پا

کجاست خانهای که درهایاش از آتش

عبورهایاش از عبیرِ انسانهایِ صادق و خاکسار
و دیوارهایاش استوار ایستاده به تماشایِ زیبایی
الوارش تن سپرده به جویِ جویایِ حقیقت؟
کجاست سرایی که سرِ ساکناناش
ی دار؟
برچیننده ِ

روبندهیِ بندهگی و بردهگی

حکایتِ من و تو چه پُرشُکر چه پُرشکایت

چه حنظل چه سرشار از شَکر

مورچههایی بیش نیست

پایمالِ زیرِ پایِ موجودی سترگ

اینجا ناماش گربه و آنجا گرگ

4
اما بیرون از این قضیه آن فردِ سومی

بر شانسِ او گویا شاشیده بودند آری

بر شاشِ او گویا شانسیده بودند باری

که آهو از کنارِ سنگ هم که میگذشت

سنگ ناگهان به سگی هار مبدل میشد!

شامی که آشپزش یک شامپانزه است
توافق با تو موافق است که آن زمان که ما آسیاییان
دو سنگمان بر مدارِ تمدن و فرهنگ میگردید
اروپاییان بر رویِ درختان زندهگی میکردند

اما با این هم مخالف نیست

که االن مسئله درست بر عکس است
مثلِ به نوبت باال و پایین شدنِ زن و مرد در سکس است
دوازده حوارییِ من از یاد میبرند و نمیبرند حوّا را
و گِرد بر گِردِ میزِ گِردی مینشینند و نمینشینند
و شام هم شامِ آخر است و هم نیست
و آشپز شخصیتاش هم بیشتر هم نه بیشتر از شامپانزه
پانزده ستارهیِ پندار

چهارده ماهِ کردار

و انسان که مثلِ دانه
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سرنوشتاش در میانِ دو سنگِ زمین و آسمان خُرد
کاشتن همیشه دلی با صفر داشته است

اما خودش خِردمندتر نمیشود

و سفرها و سیاحتها سری در سرزمینی سیاه
و من گرچه جسمام اینجا پرت شده چون ریگی در ریگزارانِ اروپا
روحام اما چون خون در رگِ زبانِ زیبایِ فارسی جاری
شباهت اصلی شباهتِ صلیب و کیر است

باری

آیینِ شما اینجا در زندهگی

همان دین و آیینِ منکر و نکیر است
همان شکنجهها و بازجوییها در جویهایِ خشک
همان چشمبندها و زهر در بشقاب ریختنها
زهدانِ صفر را به رگبار بستن
ای تو

جنینِ گیاه را به گروگان گرفتن

اما تنها تو میتوانی این گره را بگشایی

ای افقات فراتر از توافق و تخالف
ای برایِ خودت هم نوک هم دانه

ای هم بیپشتیبان و هم بیدشمن
هم آشیان هم آسمان
تنها تو میتوانی با نمکدانِ سالمِ ماه

و با فلفلِ پراکندهیِ ستارهگان

در دیگِ سرنوشتِ ما تغییری بیافرینی

ما که آفرینههایی خُرد هستیم

با چشمهایی گرسنهیِ نورِ تصاویر

با گوشهایی باغچهوار

برایِ رویاندنِ دانههایِ صدا
ولی مگر آیا آن عکاسی که ناماش را گذاشتهاند خدا
نمیداند که تمدن و فرهنگ پَرپَرزناناند چون آهویی االن
در زیرِ چنگ و دندانِ گرگان و پلنگان؟
و مگر آیا نمیداند که شما هر کجا که باشید و در هر زمان
ماههایِ دوازدهگانهیِ هر دو سال

همه حوارییِ یک آفتاباند؟
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شاعران چند پله به خانهیِ خدا نزدیکترند
چشمهایِ تو ستایش میشود

وقتی که مناظر ناظرِ زیبایییِ یکدیگرند

وقتی که آوازِ رنگارنگِ پرندهگان پرمیگیرند
و از شاخهای به شاخهای مینشینند
وقتی که عواطف و عقول را در سر

گوشهایِ تو ستایش میشود
هوایِ عریانی و درخشش در عقیق

و ماندهگارییِ جاودانه در جهان است
بیگاه است اینک و بیگانهگی

دهانِ تو ستایش میشود

چتر گشوده است بر فرازِ سرِ من
همسرِ من

و نیست جز ماخولیا و شور و دیوانهگی

تقویمی بیعدد دارد بر درها تَقتَق میزند
آدمیانی بیدست و بیچهره درها را بازمیکنند
پرندهگانی چوبی در حیاطهایِ بیحیا
خیانت به رازها و آوازها را
ای ظلمتِ نورانی

بر درختانی فلزی نشسته

آغاز میکنند

ای عینکِ بیدسته

ای درخششِ ظلمانی

ای دستِ بیتن

ما از دوگانهگییِ شما و از تَکایییِ آیینِ گوهرتان
گم در سریم

سر در گمایم

ما سایهیِ سیمِ چترها را همواره میشماریم

اما به شهابی نمیرسیم

به رگی که خوناش آبی نمیرسیم

وقتی که پارو شهوتِ فرورفتن در دریایِ برف را دارد
و اعتقادی به بهبودِ گیتی

و به گفتوگو با نهنگان ندارد

قایقِ حساس و سخاوتمندِ تو ستایش میشود
پس از ارضایِ رازِ دلِ باز و گنجشک
چشمهایِ تو منبعِ دانش

و خمیازهیِ خیمهیِ خورشید

چشمهایِ تو منبعِ بارِش میشود
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شاعران چند پله به خانهیِ خدا نزدیکترند
و من یک میوه هستم معلق در دوگانهگییِ بیگانهزایِ جهان
جویایِ هموارهیِ دستی مُصرّ به دوستی

در آن جاودان

استوار در پاسبانییِ سِرّ

دستی که معنایِ هر چتر و شکلِ هر سقف را
نه از کنج و کنارِ آسمانهایِ دوردست
که از اجزایِ جسم و جانِ بغرنجِ آدمی درمیآورَد
نیز جویایِ سَری که برایِ خانهتکانییِ جهان

ابتدا از متکایِ خویش آغاز

سپس از هر پَر سپری میسازد
برایِ مبارزهای بیامان با هزارانهزار موجودِ زیرزمینیای
که بر صورتشان هست ماسکی آسمانی!

چکاندنِ ماشهیِ سالحِ چکامه
دریچهیِ مدور و روشنِ خورشید
سخت تمنایِ عبورِ دستی شهوتناک را از خویش دارد
و تنفسِ تو ساختنِ نایی نایاب را

تا آب در را به رویِ زیبایِ آتش باز

و من سرزنم مثلِ سبزهای از جاپایِ پاکِ او بر خاک
اما از جوهرِ فروچکیدهیِ دستاش در سنگزاران

او که دیریست رفته

سنگها نخست جان
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سپس پَرمیگیرند

مِه و ابر کنار میروند

دریچهیِ چکامه که باز میشود

کنار میآیند با بیآیندهگیهایِ بشر
با آینهای که از او بازتابیده میشود تنها شَر

عطشِ نی انتها ندارد

برایِ شنا در دریایِ رنگارنگِ صدا
نیای که درازیاش رازِ نرانهگییِ نیشَکر را آواز میکند
و فرهنگِ تاریکِ سوراخهایاش
من به جنگ رأی میدهم

به گُلِ باکرهیِ مریم میرسد

به جنگی ناگزیر با جانورانِ درندهیِ جنگلی

به جنگی جاودانه با انسانهایِ جنایتکار
سالحی که با چکاندنِ یک ماشهاش
جان میگیرند

و سالح را دوست میدارم

هزاران چکامه و رقص و موسیقی

جان میدهند به مردهگان و

مداوا میکنند مجروحانِ بیعدالتی

و بیمارانِ عشق را

از فرازِ ابرییِ آسمانی مأیوس یک دسته سنگ دارند
دارند میروند تا تن

پرواز میکنند

به انتحار در آتشفشانِ خورشید بسپارند

آنان میروند اما باز اینجا جاودانه باقی میمانند
با پاهایِ ما میرقصند
بشقاببشقاب از شهدی

با دستهایِ ما برمیچینند

با دهانِ ما میخوانند
خوشهخوشه شهاب و

که ریشهاش به آن قطره جوهر میرسد

به آن قطره جوهرِ متعهدی که روزی روزگاری
بر شهوتِ روزنهها و دریچهها تابید
و بافید فرشهایی را که نقشی از کشتیها دارد
و بر عرشهیِ کشتیها دستهای مسیح نشسته
که دارند به سیر و سیاحتِ همهجایییِ روسپیخانهها
و همهزمانییِ کاروانسراهایِ دادوستد میروند
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ما تو را مثلِ استفراغ باال میآوریم
افکارِ تو آسمانیست

اما آسمانی که در زیرِ زمین است
و ساکناناش خزنده و چرنده

و تمامِ اوقاتاش صرفِ نقشه و توطئه

آسمانی که ستاره و باراناش با تابوت در ارتباطاند
شکلِ مشکلی دارد عواطفِ من
سرگردانکنندهیِ جغرافیا
در روشنایی ظلمتها

در ظلمتها جستوجوگرِ روشنایی و

زنبوری با بالهایی از "مسیح"

اما با پاهایی از "هرودس"
گاه به راهِ راست

دیوانهکنندهیِ هندسه و

گاه گُلها را به راهِ چپ میکشانَد

گاه به حضیضِ ذلت میبَرَد

گاه به اوجِ سرافرازی

ای عسلِ اینجا آبی و آنجا خاکسترییِ آسمان
و به کجا روان است

از کجا آمده است و چرا

قرمزِ درونِ رگهایِ انسان؟

تاریخ اسبیست درخشان و تازان
روبندهیِ نهایییِ نهرهایی که در آنان جاری

تکهواژههایِ رذالت و دنائت

برگپارههایِ خِفَت و خیانت
و تو تنها یکی از آن گَردهایی هستی خیزان به فضا
یکی از آن گَردهایی که بر اثرِ چوبکارییِ قالی زاده میشود
جیغِ جاودانهیِ جغد در جغرافی برایِ چیست؟
عشق و عشرت و شرابِ خوشبختی

در آغوشِ گرمِ کدام زاویه؟

تابشِ کندو و زمزمهیِ بیاندوهِ ستاره
جنابعالی سرانجام از چهار جانبِ اصلی
به اردوگاههایِ دروغ و دغل

پویندهیِ قوسِ کیرِ کیست؟
به این صلیبِ شکسته رسیدی

به سوزاندنِ سخنهایِ عسل
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و به تابوتی که میتوانست
زهدانی شایسته برایِ فورانِ هزاران گُلِ سرخ باشد
من نبوده و نیستم مگر نقالهای کوچک و عاشق

جویا و پویا

نقالهای دور از قال و غوغا
برایِ اندازهگیری و مقایسهیِ نُقلها و زهرهایِ زندهگی
برایِ بوسیدنِ دستِ نسرین و نسترنهایِ گذرنده از جادههایِ آزادیخواهی
نشسته در میدانهایِ عدالتطلبی
برایِ تاختنِ آن اسب

برایِ ساختنِ گهواره

اما تو را که اعتقاداتِ آسمانیات

مثلِ کِرم در الیهالیههایِ بیاللهیِ زیرِ زمین جریان دارد
تو را که تیغ بر شاهرگِ شاهین و شقایق گذاشتهای
آری تو را هنوز آن قربانیان
حتا در عالمِ دوردستِ ارواح

آن قربانیانِ بیگناه

آن قربانیانِ زیبا

مثلِ استفراغ باال میآورند

11

فالتهایِ سرسبز و آسمانییِ فلوت
فلوتی یاغی و سرفرود نیاورنده در برابرِ فلک
و روی تابنده از گَلههایِ فلکزدهیِ زمینی
و تو تازندهیِ توسنی در فلق

بانییِ باغی از شکوفههایِ اکسیژن است
توسنی که با شنیدنِ بویِ شهابهایِ شهید
شورانگیزانه شیهه میکشد
ارواحِ گُلها را پرداختن

از تن

دریایی را ساختن

و در بر و بحر هر دو

من جویایِ راهیام که ابتدایاش
هندسهای که دایرهاش

و سوسنهایِ معصومِ زندانی
و از خسها و خارها

یک جوهر را یافتن

انتها نداشته باشد

انحنا نداشته باشد

فلوتی که هر کنج و کنارش برایِ خویش
دریایی که هر دَم خود را از نو میزایانَد

جهانی جاودانه است
اینان با خرجینی سرشار از ابر و رعد

به کجا میتازند چنین شتابان؟
اینان چرا جاپایِ آذرخش را بر خاک نمیبینند؟
چرا نمیشنوند شیونِ مادران را برایِ ماهیانِ خُردسال

یا جوانشان

ماهیانی چشمبسته با چشمبند
زنجیرییِ تیرکهایِ تَرَکخورده و زنگارییِ محرومیت
یا افتاده در دامهایِ همهجایییِ اعدام؟
و دیر یا زود

اینجا یا آنجا

سواران یا ساکنانِ خویش را

با سر به مهلکههایِ سقوط میاندازند
از تور و از تیر و از کمان

معناها همه انحنا دارند

خانهیِ من ستوناش به ستوه آمده

از هجومهایِ همهزمانی و بیامان

از نهنگی که خودش را گسترانده

خودش را بیکران ساخته
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و نامِ دریا را بر خویش نهاده
تا زِندهای تازَندهای

تو در باغی از هواهایِ تازه

تو برایِ کشفِ ذرهذرهیِ رازهایِ روزگار برازندهای

تو شبحِ هر تنفس و سایهیِ دستِ هر انسان را
به خورشیدِ سرسبزِ فالتِ فلوتها دعوت میکنی
او را خدا میکنی

انسان را تصعید میبخشی

و چنان واال که دیگر پیادهگانِ پاکِ این راه

ـ آن پایداران بر سرِ پیمانهایِ زیبایِ بیپاییز ـ
کوچکترین ارجی نمیگذارند

یا اصلن نمیبینند

خیلِ خرانی را که روان در ویرانهها
و در خرجینشان چند دایرهیِ رنگ و رو رفته و

مُشتی نقطهیِ خونی
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نانِ قرمزِ خون و تنورِ کبودِ رگ
بینگاهی به پشتِ سر

خیلِ ابرها رخت برمیبندند و میروند

و دیگر انگار نه انگار که بدنشان روزی روزگاری
با رختخانهیِ آسمان داشته است ارتباطی

آبها گروهگروه و غلتان

به جستوجویِ اوجِ خویش رواناند
بیکه یکی از هزاران پرسشِ پیشینهگانشان را دربارهیِ هستی
گره گشوده باشند

دستهدسته برگها با بالهایِ مهاجرت پرواز میکنند

بییادی از آغازی

که بیضه گذاشته بود در ریشههایِ دیروزی
دوست یا دشمنِ هیچ ساختمانی نیست

هیچ خشتی در نفسِ خویش
و نه احساساتِ عمیقِ قلبی

قابلِ معامله در هیچ بازاری

پیدا نیست که ابرِ قلبِ مرا

کدام بادها با خود میبَرند

یا میآورند

پیدا نیست که گوهرهایِ گوناگونِ اندیشهیِ مرا
کدام آبها به رشتهیِ خویش میکشند

یا از هم میگسلند

پیدا نیست که رگبرگهایِ رنگارنگِ سرنوشتِ مرا
کدام پاککنها پاک میکنند

کدام قلمها نگاشته

نگاه کردن به پشتِ سر

و پاها را در گذشته به جا گذاشتن
و چشمها را نثارِ آیین و ادیانِ اعصارِ احجار داشتن
انسان را به مجسمهای از سنگ تبدیل میکند
و زندهگی را به خنجری بیآشتی

با دستهای از خدا

اما خوشتر میبود اگر که این خشت
و در راستایِ بلندِآزادی فرامیبُرد

خودش را با اندیشهیِ عشق تکثیر
خوشتر میبود اگر که این خشت
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بازیهایِ سرخوشانهیِ کودکانه را در بازارِ ناسودنگرِ هنر به کار بُرده
و پنجرههایِ ژرف اندیش را به عمارتها دعوت میکرد
تا من سرانجام و فروتنانه ایمان بیاورم به خُردییِ خودم
و به یکی بودنِ ذاتِ ابر و برگ و موج

و هر چیزِ دیگری

و بنیاد بگذارم نخستین سنگپایهیِ تنور را

در سه زمانِ اصلی

تنورِ کبودِ رگهایِ تو را

که هر روز هزاران نانِ قرمزِ خون را میپزد
اما طعم و طراوت و آغوشِ گرمِ حتا دوتا از آنان نیز
ـ با وجودِ اعتقادشان به برابرییِ آدمی ـ

هرگز با هم یکی نیست!

زندهگی میخواهد زندهگی کند
کالغی خودش را به شکلِ ترکهیِ کشیدهیِ درختی درآورده
و قارقارش را رنگی سفید زده

و چنگالاش را در بشقابِ تمدن فرو برده

تا ما غریبه بنماییم با دندانِ ددان

و با منقاری که پیشهاش همیشه

درآوردنِ چشمهایِ حقیقت از ریشه بوده است
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میخواهد از درختان باال رفته

زندهگی میخواهد زندهگی کند

دست دراز کرده ستارهگان را از آسمان فروبچیند
میخواهد در خاک با آبِ چشماش
اما دریغا که درهایِ باز

شادترین خانهیِ جهان را بنیاد بگذارد

همبستهگی با فرشهایی دارند که نقششان

در انحصارِ کالغ و کرکس
و پودشان امان ندهنده نه به تار و نه به هیچ سازِ دیگری

حتا یک نَفَس

با منقارمان ما چشمِ هم خدا و هم انسان را درآوردیم
با دستمان درِ آشناییها را از ریشه کَنده
روحِ تَقتَقها و تلفنها را به عدم بردیم

حاال دیگر از دستِ عینکِ سبزِ چمن

و سمعکِ سفیدِ کفهایِ دریا چه برمیآید؟
چه کسی شکمِ "یونس" را به جستوجویِ ماهیانِ معصوم و مظلوم میکاود؟
شما به هر شکلی که درآیید

و بالتان را در هر زمان که باز و

سایهتان را بر هر زمینی که بیندازید
حتا اگر شده است به بوسه و نوازش
از دودِ یک سرودمان

سرانجام آن شاهباز
و به بازیبازی

ما را شکار خواهد کرد

هزاران کالغ را به هوا خواهد کرد

فرش و اسباب و اثاثیهمان را

بر شترِ کاروانها سوار خواهد کرد

نورِ چشم و حقیقتِ گوشمان را با خود خواهد برد
و خودش هم با آنها خواهد مُرد
میخواهد زندهگی کند

اما باز با این حال اینجا این جنینِ سبز

میخواهد از درختان باال برود

دست فراکند و با پارچهیِ نظیفِ نبضاش
این قطره اشکهایِ انسان را پاک کند

ستارهگان
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دست و پا از آدم و ناخن از خدا
دست و پایِ آدمی

این هر جور که تکان و

آن به هر سوی که روان

هیچ کدامشان بیاندیشهیِ ناخنی که ناماش خدا

نمیتوانند زندهگی

نمیتوانند سالم به مقصد برسند
نمیتوانیم از زیرِ بامِ همواره فروریزندهیِ حیوانیت رها
و دامِ وفا را به آسمان برسانیم
همرزمها سنگی

اینجا سرها سنگی

اسمها همه سنگی هستند

اینجا لبخندها از خورشید تهی

و در تهِ دریایِ چشمها

غُلغُلهیِ تنفسِ غوالن پنهان هستند

اینجا خار را خدا خطاب

و حتا تیغ بر گردنِ جنینِ شیرههایِ گیاه میگذارند
و گیسویِ آدمی

همسرها سنگی

برگ

باد را میلرزاند

مادرِ برف است

و من میخواهم ماهییِ دریایِ خودم باشم

کارندهیِ تورهایِ سفیدِ دوستی

صیادِ تمساح و سودجویان و فرصتطلبان
دست و پایِ اندیشههایِ دشوارِ آدمی االن
و وقتی دوستیها سنگی

هر کدامشان به سویی میروند

لبخندها سنگی

و خون سنگهایی مذاب و ممتد است

جمع نمیآید

خاطرِ شمع

دربارهیِ مقاصدِ واال و هواهایِ تازه
و دربارهیِ آهویِ بیچاره در زیرِ چنگهایِ پلنگ

آواز نمیخواند

شعری شیرین و سفید مثلِ شَکر

ریزریز و سرشار از راز

جیرهیِ حتمی و روزانهیِ تو است

سرودهیِ قهوهای غرنده و درندهیِ شیر

و این کتری تَکتَکِ کاینات را با قلوهسنگِ قلبشان
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نخست مذاب و سپس بخار میکند

باال میبرد و فخر میبخشد

آنان را خدا میکند
آنگاه دوباره تا گردونهیِ جاودانه و خستهگیناپذیرِ زندهگی همچنان بگردد
شما را فرود میآورد خوار و شرمسار
یا اشکی زرد و زار

مانندِ گَردی بیمقدار

هزارانباره در پایِ شمع فرومیاندازد

یک خیار و دو گوجهیِ تناسل
در رگهایِ هنر مخدری روان است
و پَرها از خدایی کُشته

خدایی مرده

و بر مخده سرهایی سرگردان
خدایی رفته

قلبها آشیانِ حشرات شدهاند گویا اینجا
که انسانها مِنت را مثلِ کاله بر سر
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و آزار را مثلِ کفش به پایِ یکدیگر هدیه میکنند
کیهان رگیست که زندهگیاش همواره بریده
باز دوباره ادامه یافته است
و کودکی که در شاعر

و در بریدهگیاش

اشاعهیِ شاهراهها و کهکشانهایِ شاعر

دستهایاش دو شهاب است

و پاهایاش دو سنگ

من موجودی معلقام میانِ ابلیس و اهورا
گاه درآورندهیِ لب از عقیق

گاه بافندهیِ خورشید و گاه خسوف

گاه سنگزننده بر سرِ احساساتِ سرشار و رقیق
در رگهایِ مخدر هنری روان است
هنرِ چشمپوشی از اندیشههایِ پوسیده و پوشالی
و مبارزه با شالهایی که نسجشان

نسخِ انسانیت و دوستی

تنها یک تُف انداختن از ما به رویِ مکارِ آنان
آن کوهنمایانِ آبِ زیرِ کاه باقی مانده است
آن هم شما میخواهید از ما بگیرید!
تنها یک شاشیدن از ما به سراپایِ پلیدِ هستییِ آنان
آن نامستان و ناراستان باقی مانده است
از کیر و خایهیِ این خدایِ خنیاگر

آن هم مباد که کسی از ما بگیرد!

راهِشیری و فرشتهگان فواره میزنند

اما افسوس که پاهایِ او ـ آن خدا ـ از جنسِ گِل است

و زنجیرییِ زمین

و تو اشاعهگرِ اشتباهی

اشتباهی تباهیآورتر از خیانت

بنیانگزارِ آزار و مِنت

که از صاف و سادهگییِ یک خیار و دو گوجهیِ تناسل

سه افسانهیِ افسردهیِ تناسخ

چهار چکامهیِ صلیب

چهلهزار راهِ پُرپیچ و خَم و پُربنبست را
برایِ رسیدن به بهشتِ دشوارِ حشرات

به انسان ارمغان کردهای
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دو کفهیِ برابرِ خواب و بیدارییِ ترازو
زندهگی تارهایِ خانهیِ عنکبوت است
یمان
و ما مگسی که هم اسارت و هم رهایی ِ
کوه با چشمهایِ سنگیاش

و دریا با گوشهایِ آبیاش

به کشفِ اسرارِ هستی نشستهاند
خورشید بیدار نمیشود
به کناری نمینهد

از زنگِ ساعتِ سایهها

روزمرهگیها را چون رختخواب جمع نمیکند و

من که با جانِ دریا

چهگونه در خودم بگنجم؟

در آن اتفاق میافتد

و با ترازویِ کوه حرکت میکنم

چرا نتوانم فرارفتن از جنگِ رنگارنگِ جنگل؟

اینان انگالنی بیش نیستند
اینان که بساطِ دام را بر گسترهیِ هستی میگسترانند
و با چشمِ عنکبوت به دنیا مینگرند
از در و بامها باال میروند

اینان که به قصدِ ربا

و حتا کفنها را پاره

اینان که نورِ عشق و آشنایی را در چشمها
و انعکاسِ اندامِ شقایق و فرشته را
زندهگی تاریکخانهایست بیباطن
به زَر و به روزمرهگی
و به تزریقِ خونِ مگس

و جنازهها را آواره میکنند

به تور میاندازند

به دهانِ ساطور وامیگذارند
و انسان عکسی که به ظواهر دل بسته

به نقشِ دیوار و به نقشِ ملحفه
در رگِ خدا

ارواحِ سرکشیدهیِ ما هستند

این سبزههایِ بلندِ در جنگل

که با سرانگشتانِ همزادانهیِ گُل و خار

و با احساسِ تواَمانهیِ خواری و سرافرازی
آرزوهایی را که آرزو زاده شده

بر کاغذِ کاهییِ هوا مینگارند

که آرزو باقی مانده

و آرزو میمیرند

شما شاهینهایی هستید که هر چهقدر هم بلندپرواز و خوشتراز
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و هر چهقدر هم سنگینشخصیت

و ضدِ نزول و ضدِ دنیایِ دنییِ ددان

باز بیدارییِتان همچنان که خوابتان

در یکی از دو کفههایِ همزاد

اما بیدریا و بیمرواریدِ ترازو اتفاق میافتد

من پنجرهای هستم
من پنجرهای هستم که هر دو سویام یکدیگر را غریبانه تماشا
و از قلبِ سرشار از غروبشان

پرندهگانِ تمنایِ آشنایی را پرواز

و به آسمان ترازی زیبا را میبخشند

نوشتن زندهگی کردنِ تن است

شناسایی را مثلِ تنپوش به تن پوشیدن است
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تنیدنِ نیای نَه گوینده به گویِ غلتنده در مرگ و رنگ و نیرنگ
من تو هستم که از دو سویات دروغ و حقیقت
ظالم و مظلوم

قاتل و مقتول

پنجه در پنجهیِ یکدیگر انداختهاند

هم خدا و هم انسان را باختهاند
بیقضاوت و بیقاضی

زمین و آسمان دو برگِ ابدییِ بازی

و تحرکِ دست

راه انسان را به رفتن فرامیخوانَد
خطی از خطا دارد

ظلمت و روشنایی

از آستینِ نیرویی نامیرا و ناشناس

و شلوارِ رفتن همواره به ناگزیر

نقشهایی از شکست و از یأس

و نشان از گَردهایی که در دلشان

بشارتِ نیلوفرانِ دریایی

اتاقی در من نشسته است و دستاش به زیرِ چانه
و تغذیهیِ قلم

کاغذی که تو هستی

سپس به قلم

با سایهروشنهایِ معنا

و حاشیههایی از حملهیِ وحوش
و گریزِ ناگزیرِ گوزنهایی که وزنِ آرزو و آرمان و خیالشان
رسواگرِ تمامِ ترازوهایِ جهان

انسان زخمی و خونچکان و خسته

سرانجام میرود و چون نوایِ بیپناهِ نی
اما باز دهانِ بستهیِ پنجره

به زندهگیاش ادامه

و بازییِ لرزهاییِ زمستان و دندان
جاودانه از چشمِ شاهین
آنجا در ترازو

در گوشِ گوری فرومیخوابد

چون اشکی غلتان

"کشیدن" را سرچشمهیِ معنا اینجا در نقاشی

و سومی در رنج است

ولی تمامِ گنجهایِ شناسایییِ خویش و جهان
نتیجهیِ زورآزمایییِ ناگزیرِ ظالمان و مظلومان

ظلمت و نور

و نتیجهیِ آزمونِ موری در پیشِ پایِ پیامبری

خدایی

یا گریختن از نیروهایِ کور و

از کوهِ طور است
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ساعتِ شماطه در ابرها
دنیا لوالییست که الالیی را نه برایِ بدی میخوانَد نه برایِ خوبی
و انسان دری

عبور دهنده از خویش

هر جنایت و هر نجابتی را

واژهگان میگریند و دریا کاغذیست بیقرار
پاککن در دستِ تمساح

قلم در دستِ ماهی و

درخششِ دروغ در چشمهایِ آدمی

چریدنِ چرندهگان سخنچینی را در چمن

دنیایِ درونِ لوال زنگ زده

از سر تا ته سراسرِ هستی را ابر فرا گرفته
و دیگر کاری از دستِ ساعتِ شماطه ساخته نیست
من همواره با چشمهایِ واژهگان گریستهام
و به جستوجویِ گیاهانی بودهام که ریشهشان از هوش
و بارشان از گوش باشد
و به جستوجویِ اعدادی که خود را از مالل و محدودیتِ ساعتها ریشهکن
میکنند
خود را به توانِ ماه میرسانند

دست در دستِ خورشید و خدایان میگذارند

تو اما هنوز تنورِ مغزت سرد و بینور
و قلبات بینانی از خون و اعتماد است
خونی که خودنویس جانِ خودش را از آن پُر میکند
و سرشار از عشق و ایثار میشود
عقربی که نخست و پیش از هر چیز

و اعتماد به عقربی مهربان و شریف
به کاستیها و کاهلیها

و به کاهکشانِ بیپایانِ خودخواهیهایِ خویش
دریا گهوارهایست یکسان برایِ تمساح و ماهی

نیش میزند
دری همواره باز
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چه به رویِ گنجشک و چه به رویِ شاهباز

چه به رویِ صداقتِ آبییِ مرغابی

چه به رویِ آدمیانی که بر چهرهیِ سیاهشان نقابی
چه به رویِ شُمایِ خُردهشیشهدار
بطرییِ عاشق و مست

چه به رویِ بطرییِ شکستهدل

اما همیشه هشیار

تودهیِ جانورانِ جنگلی را با خویش میبَرَد
ـ که ساعتِ دقیقاش

مَدِ مُد
از جهانِ معصوم و پاکِ کودکی

ضربانِ زیبایِ نبض ـ دور میکند

اما جاودانه به جا اینجا باقی خواهد ماند
واژهگانی نجیب که در جانِ ما شنا میکنند
با مغزِ ما میاندیشند
بر باغهایِ بیدرخت

با قلبِ ما دوست میدارند

واژهگانی که در برهوتِ بیرختِ باد
با چشمهایِ ما میگریند
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قلم و دودهیِ مردمک
هنگامی که آنان سوارِ تابوت و پروازشان در باد
مَرکبِ تو چه میتواند باشد بر خاک جز کلمات؟
جز فراآمدن چون شیره از ساقههایِ کوکب
و دیدارِ پاکِ ارواحِ رودها

و کوبیدنِ دروازههایِ تازهیِ هوا
در آینهیِ زیبایِ ستارهها؟

قالبی که انقالبی است و هوایِ سعادتِ ماهیاناش در سر
ابتدا به انهدامِ خویش میبندد کمر
سپس از زیرینترین راز و رمزِ ذراتِ نبضِ من
و از زَبرترین اندیشههایِ شاهباز

زینی فراهم برایِ پشتِ متالطمِ دریا

هراس از آن تهدید و تعقیبها

از آن تخریب و تحقیرها

از سایهیِ آن داسها

یاس را تا واپسین ثانیهیِ زندهگی

هنگامی که تابوت سوار بر شانهها

و گیسو پریشان در باد

آب را چه راهی در پیش جز ادامهیِ حیات؟
با سفینهیِ سرسبز و رنگارنگِ گیاهان
مو به سویِ آسمان؟

بدرقه خواهد کرد

جز حیاط را آگاه و مصفا ساختن

که حرکتشان رو به تصعیدِ خویشتن

اجزاءِ مُرکبِ روحِ آدمی

یعنی که دنیا نمیتواند بیعشق وجود داشته باشد دَمی
یعنی که ظریفعاطفهترین بیشهها
دل در کمندِ کمرِ تو است

و باریکاندیشهترین راه را

یعنی که قلم را قُوتِ قلب از دودهیِ مردمکِ تو

و زدودهگییِ زنگِ آینهیِ دلِ من
و ربودهگی و دورییِ خارهایِ خانه خرابکن

از حوالییِ ارواحِ انقالبییِ گُل
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دستآوردِ دست و پایِ اسبِ آتشینِ تو است
اسبی که ابتدا به انهدامِ دامِ صیاد و دانههایِ ابر
و سپس انسان را پس از مرگ هم بدرقه خواهد کرد

تنورِ تنبور و نانهایی از نغمه و از نور
انسان ابتدا چون موادِ خام به کارخانهیِ سیاست وارد میشود
اما سرانجام مثلِ محصولی نفیس

یا شیای کامل و شریف

از دنیایِ رازآمیز و پاک
از دنیایِ پُرپروانه و پیچکناکِ هنر سر به بیرون میآورَد
انسان ابتدا میبیند دایرههایِ رقص را و نقطههایِ ترانه را
تلنگرِ سرشاخه را بر طبلِ هوا

نَه تو را و نَه مرا

نَه لنگرِ ریشه را در کشتییِ واژگونِ زمین

بیشمارند کُشتهگان و کارکُشتهگان در کُشتن

و از نعش پشته برآوردن

بینجابت و بیتبارند کارخانههایی که به نام یا بینامِ خدا
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از دودکششان ارواحِ آواره و سرگردانِ سیمرغها

پیچان در فضا

دَردهایی درخشان و تکهتکه شدهاند ستارهگان
و دانههایِ کوچک و آرامِ برف فروریزان

چون اشکِ فرشتهگان

چه پیلهایست این که در بسترِ حریرش

شبانه ما پروانه به خواب میرویم و

ساچمه و سرنیزه

پگاه ساطور و نیزه
چه چکمهایست این

از خواب برمیخیزیم؟

این زمین که در زیرِ پایِ خویش

بیشهبیشه چنگ و چکامه را خُرد و خمیر میکند
اما شجرهیِ خودش را به میوهیِ رسیدهیِ پروردگارانِ پاک
و به ستارهگانِ قدیسِ غنچهناک میرسانَد؟
سیاه است و حتا اگر سیمرغ آتش بیاورد
قرمز نخواهد شد صورتِ خجلتزدهیِ زغالی
که در ریایِ پهناورِ دریایِ سیاست پارو میکشد
من اینجا در میانِ دَرد و درماندهگان میمانم
سرودِ زیبایِ چشمِ فرشتهگان را میخوانم
ماندنی رونده در زندهگی به شیوهیِ درخت
به طریقِ بیدارییِ طربناکِ طبل
و تو را همواره دوست میدارم

باریدنی چون برف با رویِ سفید
دوست خواهم داشت

تو را که از میان ِتلانبارِ مردهگان برخاسته
پا به راهِ سبزِ بهاران گذاشتهای

جامه را از غبارِ نیشِ زنبور تکانده

دل با سازِ توفانییِ دریا داشتهای

من تنِ تو را همواره دوست خواهم داشت
از تنورِ تنبورت

مثلِ زنبور سخنهایِ شیرین

مثلِ انسان نانهایی از نغمه و از نور را خواهم برداشت
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کبریتِ من و گوگردِ چشمهایِ تو
مبارزاتِ مردمی مانندِ فراز و فرودِ آب
خوار یا سرافراز چون بخار

منجمد یا مایع

کشنده به چپ یا به راست

پیروز یا مغلوب

اما جهان کتریای همواره پا برجا و بیتغییر
با همان طرح و محتوایِ نخستین روزِ زایشاش
که کسانِ بسیاری از تو سردرگم

و دگمهها رختِ سفر بربسته

زمین و زمینیان را ترک کرده
فرزانه و فروزان؟

تو شکلِ چه چیزی را داری

رفته

و به سقفِ آسمان چسبان

من آن موجِ جاودانه جستوجوگر و تنهایِ دریا

هم دوستدارنده و هم گریزان از تنها
و روان به هر جانب و از هیچ جانبی نه پیدا
جنبندهای که بداند آدرسِ خانهیِ خدا
و بخواند خطی از نامهیِ خوشبختییِ انسان را
چه کسی میگوید که مردهگان ـ آن مردمانِ مبارزِ دیروز ـ
دستشان از زندهگی کوتاه شده است؟
ما از برگِ حافظهیِ سرسبزِ آنان است
که مثلِ پروانه به اینسوی و آنسوی پَرمیکشیم
که مثلِ قلم نقشِ دل و عالمتِ عَلَمِ بلندِ عشق را
بر زمین و بر زمان میکشیم

انگشتری هست که پیروزهاش

اندیشهیِ پیروزی و شکست را

خوراکِ کفتار و کرکس میداند

و نَسَبِ پوسیدهیِ ننگ را

به سکون و سکوتِ سنگینِ سنگ میرساند

مردم اما آن کفترِ دفتر به دست

و دخترپَران را دوست میدارند
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آن کفتری که جامد و مایع و بخار برایاش
اَشکالِ سهگانهیِ گوهرِ یگانهیِ پروردگارند

پروردگاری که تو هستی

دَمکشانندهیِ چای از شعلهیِ قلبِ خویش
معنادهنده به سرِ فکورِ تَکتَکِ افرادِ کبریت
پروردگاری که هردگمهای را که باز میکنند

از گوگردِ چشمِ خویش
اشارهای به بدنِ او را مییابند

نشانی از فرزانهگی و فروزانهگییِ فروتنانهیِ افرا را

من پسرِ خودم هستم

و نیستم جز بر این سر
که خوشبختی شاید تنها به آن درختِ معلق و تنهایی اختصاص دارد
که از میانِ دو حالتِ یزدان و شیطان
راهِ هرگز پا نگذاشتن به این جهان را برمیگزیند
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صدایی گمشده در سنگستان
چه فایده اگر که بهشتِ بالِ پروانه
چشمهایِ نیکوکار را به دیدارِ خویش فرانخوانَد
انسان را بر صندلییِ راحتییِ ستایش و شگفتی فروننشانَد؟
چه فایده اگر که زنبور به شیرینییِ زندهگی

به مالحتِ لبهایِ تو

و به ماللتِ مصاحبت با سوداگران شهادت ندهد؟
چیست فایدهیِ حبسِ اشعارِ زنده

در کشورِ چوبییِ کشو

در تاریکییِ خألیی با قلبی فلزی؟

زمین متالطم است و اسب مواج

قوسِ حلقهیِ انگشتر انکارِ کمال است و پول بیخواب
وقتی که آن مرد هنوز مثلِ آنتن در باال قرار گرفته است
و این زنِ بیقرار و جستوجوگرِ حقیقت
مثلِ خودِ دستگاهِ تلویزیون در پایین
دیگر سخن از کدام برابری در میان میتواند بود
کدام آیین؟

تصویر از کدام آزادی؟

صدایِ من گم شده است در این سنگستان

و رنگِ چشمهایام غروب را منتشر کرده است در آن مردمستان
مردمستانی که سوسویِ ستارهگاناش برایِ سودجویی است
و سرودهایِ آسمانیاش برایِ شهرتطلبی
در همان پرسشهایِ پیشِ پایِ شما سبز شده است
فایدهیِ آوازِ غمگینِ مرغِ کوکو

و وقت وقتِ آن که

و نوبت نوبتِ آن که دیگر زن باال برود مثلِ آنتن
و مرد پایین بیاید مثلِ خودِ دستگاهِ تلویزیون
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با اسبِ چوبی به کجا و تا کِی میتوان تاخت؟
آدم چهگونه خودش به خودش میتواند باخت؟
گرچه عشق همیشه متالطم است و خیزاب پَران به جانبِ نقطهیِ اوج
ما اما کندو و کشش و کوششِ کشوهایِ سرشار از دُرِ شناسایی را
صدفهایِ خدا شدن را

در جانِ مرجانهایِ اعماقِ دریا مییابیم

دهان به دهانِ گیاهانِ آبی میخوانیم
خنیایِ بازییِ پینگپنگی را که راکتهایاش
سرسپردهیِ توپِ سبکسرِ دو تخمِ تو نباشند
ما دست در دستِ ماهیان میرقصیم
ماهیانی که وجودِ عزیزشان در ورایِ بُرد و باخت
و اشک و خندهشان بیگانه با چشم و دهانِ فایده و بیفایدهگی
چون کتابی وزین و راز آمیز و جاودانه ورق میخورد
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دلتنگییِ گُلِ حُسنِ یوسف
زین است کاغذ و کلمات سوارانِ تازانی
که با یادِ یارانِ گمشده و دیارانِ ویران
مرا در افکارِ بارانییِ خویش باقی میگذارند
و میروند به جستوجویِ باغی که بارَش خوشههایِ خورشید و ستاره
و کالغاش در مبارزه با کالشان و صیادان
و جاناش سرشته از شعر و از شراره
کودک از زهدانِ مادر ابتدا مانندِ دُری درخشان زاده
اما بعدها با دیدنِ صدفهایِ یتیم
تو به خسوف تبدیل میشوی
از یکدیگر دور

و شنیدنِ دریاهایِ فتنه و فقر

و چشم وگوشات چون زمین و آسمان

زین است بستر و زن و مرد دو موجِ تازاناش

گذارندهیِ تاج بر سرِ باغبان

تاجی که جواهرش از آرزو و آرمان

و فرماش متغیر و زیبا چون رنگِ برگهایِ گوناگونِ گیاهان
یا لرزههایِ لذتمندِ کمندِ ظریفِ اندیشهیِ شاعران
در گهواره ابتدا گُلی از انقالب خوابیده
اما چشمهایِ انسان گشوده که میشود
کالغ میبیند که بر تنهایییِ تختهپارهای به جا مانده از کشتیهایِ شکسته
شاهپری روسیاه از دوستیهایِ برادرانهیِ گرگوار نشسته
برخیزید و به میهمانییِ صدفِ ساده و صمیمییِ کلبهیِ من بیایید
ای مرواریدهایِ خسته و دلشکسته

ای مبارزانِ زیبایِ روزگارانِ ماضی

بیایید و ببینید که بر رویِ میزِ دلتنگِ من
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گُلِ حُسنِ یوسف در گُلدانی آب نوشنده از عشقی ازلی
شبانهروز در انتظارتان با چشمی سفید آغوش گشوده
از جغرافیایِ جهانِ جزایرِ نادرِ جان

و از جلگههایِ جاودانییِ آسمان

دستهدسته سالم و بوسه برایتان چیده

سمندر در آشپزخانه
آن که به هوایِ آب

بابِ حباب را میگشاید

تنها ره به دریایِ گرم و ظلمانییِ عطش میبَرَد
و آن که در آزمندی برایِ به دست آوردنِ سایهیِ ساز
با صیاد همکاری میکند

نغمهیِ ملکوتییِ قناری را از دست میدهد

از چشمهیِ خوشبختی آیا تا به حال چه کسی قطرهای نوشیده است؟
چه کسی جامهیِ کمال را به تنِ خویش پوشیده است؟
درهایِ دریا به رویِ همه کس گشودهاند

اما یکی از او سراغِ چراغ را میگیرد
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یکی در نخستین اصطکاک با جرقههایِ سطح
عقیم میشود و در عقیمانهگییِ خویش میمیرد
دلدرد میآورد

خامخوردنِ واژهگان

هم از این روست اگر که سمندر

فتیلهیِ چراغ را درست و حسابی میزان میکند
و کتابِ در دستاش را در بالتکلیفی آویزان نمیکند
من میخواستم از جاپایِ نرمِ حباب بر آب
پرومتهای باشم کوچک

نشانِ نغمهیِ قناری را بگیرم

در این خار و خسها

در خار و خسِ خیلِ این خائنان

آتشی را درگیرم

من میخواستم از سرِ راهِ خلق و خدا

بساطِ دام و دامگذار را برچیده

و تنها دانهیِ خالِ چهرهیِ تو را دوست بدارم
(آن مرکزِ مُشکینِ دایرههایِ جهان را)

اما دریغا که دریا و دریابانان

در زیرِ نامشان کِرمی را پنهان داشته بودند
اما در قلباش هزاران توفانِ قحطی
کِرمی که گاهگاه دربارهیِ باد و بادبان

که بر لباناش تلفظِ کبریت جاری

مترصدِ به دست آوردنِ موقعیتی
سرودی هم میسرود

و درست و حسابی به جا میآورد آدابِ درود و بدرود را
(برایِ انسانهایی که جگر یا جگرگوشههایشان
در جنگهایِ استقاللطلبی یا در مبارزاتِ طبقاتی
و برایِ غذاهایی که بیحضورِ شاهد و قاضی
هنوز به رویِ منقلی از فراق و از شکنجه میسوزند)
و با آن که کمالِ ماه در آب میشکند
مته اما نمیتواند نه تنِ آتش
نه فروتنییِ واژهزا و پروانهپرورِ شما را سوراخ کند

با این همه
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شما آن چیزی هستید که جُعلهایاش بر خاک میغلتانند
در اثرِ سهو و حسادت و ندانستن
در اثرِ دستِ هستییِ خُردسالِ خویش را نگرفتن
به تماشا و شنیدارش نبردن

و چون غنچهای آب و آفتاباش ندادن

شما پیش از مرگ به مرگ پیوستید
شما فراموش کردید ریشههایِ درخشانِ راستی و دوستی را
و آشیانتان پَر و پوشال از پول و پلیدی گرفت
و آسمانتان رنگ و مضمون از زیرِ زمین
دریا در جانِ مرجانِ خویش زنی را دارد
از داغِ فرزند

از دردِ الله

که فریادشان چون داس

و بهتر از هر کسِ دیگر خبر

و از داستانِ بیقرارِ زندهگییِ مردمی که غریق
درندهیِ سنگینییِ گوشِ هوا

چشمهایِ من دو پرندهیِ پروازگر بودند
که در اثرِ اصابت با تیرِ بدسرشتِ طبیعت

و مالقات با حسادتِ طبیبانِ بیمار

مأیوس و خونچکان راهِ خویش گرفتند و رفتند
در پسِ پشتِ دشتها و دشمنیها خفتند

اینک ظلمتی جهان را فراگرفته

معناها به تولک رفته
طومارها سراسر جاپایِ جنایت و نشانِ جهل و جانوریت را بر خویش دارند
و آسمان

این مادرِ نامهربانِ بوستانها

به طرد و تبعیدِ غنچهیِ ستارهگان دامن میافشانَد
حاال دیگر کدام کودک و چرا

از پستانِ راهِشیری اندیشه میتواند مکید؟

حاال دیگر کدام غریقِ اشکهایِ خویش
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در پایانِ داستانِ پیچپیچِ زندهگانییِ بشر

که سرشار از شَر

نقطهای از شادی و از خوشبینی را خواهد گذاشت؟
شما مانندِ زخمهایِ بهبودنایابنده و فراموشناشونده
شما مانندِ زخمهایِ چرکیناید

که پیش از میالدتان

تابوت را برایِ خویش سفارش داده بودید

که پیش از دوستیها

دست در دستِ پیمانشکنیها گذاشته بودید
وجودِ نجومکُش و بیوجدانِ شما آن چیزیست
که جُعلهایاش مشتاقانه بر خاک میغلتانند!
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زندهباد پارو زدن در دریایِ کودکی
پارو زدن در دریایِ کودکی کجا و
میزِ قاضی کجا و

در دریایِ درندهگی کجا؟

شمشیرِ غازی کجا؟

هر هستندهای هستهایست که هستیای سرسبز را در خویش دارد
آن را بر دلِ چراغ میگذارد

و ناپیدا ریشهیِ چرایییِ داغی که باغ
عالمتهایِ دستورِ زبان راهِ خودشان را

و دُرهایِ یتیم و گریان خانهیِ مرا مییابند
و بادبان در دریا میگشایی

آنگاه که تو لب به سخن

و انگشتات پادشاهِ اشارتهاست

در سرزمینی که خاکهایاش را ریشه در آبِ اختیار
و آتشهایاش بیگانه با هیزمِ خشونت
و دریا از اشکهایاش

پاروها از اسکلتِ انسان سخن میگویند
و در جانِ ما جنگ جنگِ مرگ و زندهگی
جنگِ تازه و کهنه

جنگِ آزادهگی و بردهگی

جنگِ خدا و شیطان است

آیا جاودانه شکسته و فروریخته است در و دیوارِ وجدان؟
و آیا دادگاه را فریادِ غریق دایر میکند
او که روزی داغی بر دل داشت

یا اشکِ تمساح؟

و به خیالِ خویش چراغی را در دست

و گاهگاه قلباش تختهپارهیِ نجاتِ غریقان بود
اینک چشماناش دو هسته است

و خانهاش در مِه

من از شیرِ شیرین و شَکرینِ گفتارِ تو
میالد مییابم و بنیاد میگذارم

از آفتابِ تابانِ نگاهِ تو

صدفِ صدها دادخواهی و رزم را

و با یک رنگینکمانِ مهربانییِ تو خلعِ سالح

در درخت هزاران تیر و تبر را
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و مرگام نیز از تو است

آنگاه که پارویِ دو دستانات

گناه رؤیایام را
ِ
زورقِ طفولیت و بادبانِ بی
ترک و برایِ همیشه فراموش میکند

دادگاهی در دودِ ازل
مار را به خاطرِ این که ناخواسته به دنیا آمده
نباید دستِ نوازش بر سر کشید

و ناخواسته وحشی شده

باید او را اول کُشت

سپس بر مزارش به تحقیق در بارهیِ خارهایِ علت نشست
پرندهیِ حواس از هراسِ داس قرار ندارد
آن دروندهیِ زندهگییِ نوزادان و آرزوهایِ بلندِ سروهایِ پیرسال
شرافت و وجدان ندارد

چه دارد مار برایِ دوست داشته شدن

جز گشودنِ چشمهایِ ما به خیلِ خطرهایِ راه؟
جز هشیار کردنِ کفشهایِ ما به انبوهِ وجودِ سنگهایِ بیخدا؟
سرِ حلقههایِ علت در ظلمتِ ازل گم میشود
لباسِ قاضی را بر تنِ خویش میپوشد
به خاطرِ ناخواسته زاده شدنتان

و نورِ چشمهایِ گرگ

آیا زهر بخشیدنِ شما را به دیگران

باید بخشود؟

و آیا خاکسترِ بر باد رفتهیِ تنِ خدا را در کدام خاک باید یافت
و او را به دادگاهِ کدام آتش باید کشانید؟
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پشتِ خمیدهیِ دایره
هر علت خاریست که به آتشِ علتِ دیگری میسوزد
و بهاری از بهانههایِ تازه را برایِ ادامهیِ زندهگی بر پا میسازد
غم مانندِ نم در خاک میخزد

غم نمنم به سراغِ آدم میآید

و عشق رشتهایست که سرش در سرچشمهیِ ازل گم شده:
مرضی ساری که حتا در دلِ سنگ هم سرایت میکند
هر خار تا علتِ خواری یا سرافرازیاش دانسته شود
آتش آمده است و هر چیزِ این خانه را از نو نوشته است
و به چاپخانهیِ عدم سپرده است
با لباسِ مبدل ظاهر میشوند
کفشِ درمان را به پا پوشیدهاند

گَردهایِ پاییزی در چشمهیِ بهار

و دردهایِ دیروز

تو اگر ورایِ نیکی و بدی پرواز میکنی

پس این پرهایِ رنگینِ غم از کجا میآیند؟
هنوز بینام مانده است؟

امروز

و چرا مقصرترین دام

دست به هر دستآویزی متشبث میشود

تا رویِ زیبایِ ستاره را ببوسد

و تا که این نقطه

از دایرهیِ جادویییِ زندهگی بیرون نیفتد

بدنِ واژهها در آتش نمیسوزد

واژهها از آتش سرافراز بیرون میآیند
و افق بالها را بسته به سود و زیانِ خویش
گَردهایِ امروز

نیک یا بد مینامد

انسانهایِ عاشق یا عارفِ دیروزند

تا خودش را عریان به دیگران نشان دهد
آغازِ نامپذیرییِ هستهیِ من است
و پشتِ دایره خَم

و حقیقت بدنی ندارد

خالِ عزیزِ پوستِ وجودِ تو

معنادهنده به پرگارِ خدا

از بارهایِ سنگینِ گناه و خطا
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ستارهیِ مرا وطنی نیست
رنگِ بوها را از یکدیگر تشخیص دادن
بر تنِ صداها دست ساییدن
تو را برایِ نخستین بار
شیر داد؟

بویِ رنگها را استنشاق کردن

و شنیدنِ شکلِ بودنها

کدام رنگدان زاد؟

من در مِهی مدور زاده شدهام

و ستارهام را وطنی نیست

اما خورشیدم مکعبشکل است

و میدانم که مرگ و زندهگی

دو نصفهیِ یک سیب هستند

و دهانی عاشق و مست و واال

هر دو را به یکسان دوست میدارد
از دیاری به دیاری رفتن

کدام صدا در آغوش گرفت و

با چشمانی از ظلمت

و یادِ گرامییِ یارانِ از دست رفته را با خود بردن

و لذت از تماشایِ صدها صدایِ تازهای
که عطر بر سر و رویِ سراسرِ سفرِ خود میزنند

و به کشفِ جسم و جانِ خویش

زیبا و فریبا و رها در بکارتِ سفیدِ کاغذ با هم میخوابند
چشمهایِ چه کسی بویِ نقشها را حس میکند

این فوارهیِ خشک

کفارهیِ کدام خیانتِ خویش را دارد میپردازد؟
آنان که با دهانِ فرصتطلبی دنیا را تفسیر میکنند
رویِ رنگدانشان سیاه است

آنان که چنگ بر ابرِ اوهام میاندازند

ـ به جلوگیری از سقوطِ خویش ـ
نمیدانند که شکلِ ثمرهایِ درختان مختلف است
اما ذایقه را ذاتِ یک مضمون در آغوش میگیرد
یخها از وجودِ گرمایِ قلبِ تو گندیدهاند
تو که برایِ دانههایِ تماشا دام میگذاری

تو که نمیدانی:
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من آن ریشهای هستم که در خاک زاده

اما خاک خانهیِ او نیست

دانهیِ جاودانهگی
عمله و اکرهیِ خدا گردونهیِ ساعتِ سرنوشت را میکشند
و در دقیقهیِ از پیش مقرر شده برایِ هر فرد

یا میچرخانند

آن فرد را مثلِ تفالهای

از مدارِ پُرتب و تابِ زندهگی به بیرون پرتاب میکنند
عقربههایِ فرصت دارند به طرفِ هراسِ دره پیش میروند
و صخرههایِ سرشکسته سعی به صعود و

مالقات با خدا را دارند

ابری تُفی را از چهرهیِ خویش پاک میکند
پا در راهِ خیانت میگذارد

و دوباره بیخیال

عمله و اکرهیِ هنر

بار و برگِ خویش را در تقویمی جاودانه میگذارند
و مدارهایِ دیگری را برایِ زندهگی ـ این زندهگییِ پُرگیر و دار ـ
طرح میاندازند

از فقرِ خونِ دانایی

و در قفسهایِ بیعشق

نبضِ خطاها شدیدتر میزند

زندهگی دچارِ تنگییِ نفس میشود

آیا تو دیگر چون عددی در ساعت نخواهی رویید؟
آیا دیگر پروانهیِ دستانات

گُلِ درِ خانهیِ مرا به صدا در نخواهد آورد؟

و آیا تا کِی از یک تُفِ افتاده بر خاک
گردونه همچنان بیخستهگی میچرخد

هزاران انسانِ سفله سر خواهند زد؟
ستارهای از پلکانِ ابر سقوط میکند
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ستارهای فرا میرود

و دستِ باران نقشونگارِ خیالهایِ مختلفالشکل را

عاقبت به یکسان از صفحهیِ روزگار میشوید
عمله و اکرهیِ حشرات در زیرِ خاک

از چه روی هستند چنین پُرتب و تاب؟

و آیا آنجا دستهایِ آلوده یا غافل
با چه دستگیرههایی مالقات خواهند کرد؟
دانهیِ جاودانهگی را پرندهای به نامِ نسبیت برمیچیند
دانهیِ نسبیت را پرندهای به نامِ جاودانهگی برمیچیند
و در چهرهیِ معصومِ هنر

دو چشمِ زیبا از خواب است
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چراغِ اعماق
غمها در اعماقِ خودشان چراغی دارند

و دست و دلِ غمزدهگان را گرم و

شما را به آینده امیدوار میدارند
ریشهیِ درختان در زیرِ زمین به تماشایِ تلویزیون نشستهاند
به تماشایِ فیلمی دربارهیِ تکاپویِ زندهگییِ مردهگان
چرا چشمانِ من دچارِ غلظتِ ظلمت شده است؟

چرا چراغِ مرا شکستهاند؟

چرا رؤیاهایِ خشک و زرد زنده نمیشوند و
از درونِ تلویزیون پا به بیرون نمیگذارند و

در خیابانها راه نمیروند؟

سخن دستانی دراز دارد ریشهکن کنندهیِ آدمی از خاکِ غمهایِ زمینی
سخن قندیست که از او شیرین میشود دشواریهایِ دنیا
دریا مثلِ ورقِ پهنِ روزنامهای بر خاک میپیچد و میپوید
میرود و فریادکنان ماهیانِ من ستارهگانِ من کجاست میگوید
چراغ هر چهقدر هم که به سوختنِ غمها بکوشد

باز دودِ درد به جای میمانَد

باز محتوایِ فیلمهایِ تلویزیون مثلِ کباب بر رویِ آتش اشک میریزند
تو همواره با مردهگان راز و نیاز

تو همواره با مردهگان خوابیدهای

و من تا چون واژه از کتابی بر خاک فروافتادم
شبی به دستانِ ستمگرِ چراغی شکسته شدم
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سؤالهایی در سنگ
چراغ دارند و راز دارند

اشکها هم نیرو دارند

و از پایِ راهها گره باز میکنند

در هر نگاهِ آدمی به دنیا

زاویهای از رفتارِ دنیا نادیده میمانَد
سرودِ کاستیهایِ توانایییِ تو را میخوانَد
من چشمهایِ خودم را گم کردهام

و دستهایام چون دو تکه نخ

در آسمان پرواز میکنند
و تعجبِ من از آن است که چهگونه هنوز قلبِ تو منفجر نشده است
از فشارِ هر روزهیِ فلسفههایِ غم
از قرقرهیِ قرمزی که دنیایِ زخمهایاش را میبارد نمنم؟
و ساعتی از سکوت

دو عقربه از اشک

دو اندیشه از سنگ

و ساقهای که فرامیروید به سویِ هراسِ پرسشها
آیا عاقبت ظلمتِ بازوهایِ عضالنی و زمهریرِ دروغ را شکست نخواهد داد
نوری که در نرمایِ دلِ اشک است؟
واژهگانی از بهار؟

آیا در گلو سیالن نخواهد کرد روزی

در سفیدییِ دستمالهایِ کاغذی

بویِ عزیزِ مناظری راه میروند
و من اگر مرگ میبودم

که ریشه در چشمهایِ تو دارند

با دستانِ سرد و درازِ او

با دشمنانِ تو سخن میگفتم

در هر نگاهِ دنیا به آدمی

زاویهای از رفتارِ آدمی نادیده میمانَد

44

کالهِ توفانییِ دریا
حریرِ زمهریرِ بیمِهری به قامتِ شخصیتِ تو برازنده نیست

ای دوست

من او را فراموش نکردهام
او را که عریان آماجِ جهل و مالمتِ نامردمان بود تمامِ عمر
اما عاقبت به سرافرازی کالهِ طوفانییِ دریا را بر سرِ مرجان نهاد
و کفشِ آبییِ آسمان را به پایِ خویش کرد

خون دهان باز کرده است فراخ

مانندِ نهنگ به خوردنِ جهان
و دو سنگ در خیابان دست در دستِ هم راهروان
دل از یکدیگر گیران
ای دوست

نه!

دل به یکدیگر دهنده و

قامتِ بلندِ نامِ تو را قبایی دیگر میباید

او ما را فراموش نکرده است

گرچه خودش در زیرِ خاک خفته است
ـ این کالهِ خدا ـ در آب فروافتاده
و نه به خیلِ خزههایِ خیانت و

درست است که تصویرِ ماه

اما او خیس نمیشود

نه به انبوهِ جلبکهایِ جنایت آلوده

این ماییم که از نهایتِ جهلمان جُعلوار
چون سرگین به سویِ شما میغلتانیم

سرزنش و رَشک را
و عاقبت خودمان از دهانِ بلندِ کوه

راهییِ زیرترین ذاللتهایِ معدهیِ درهیِ درندهگی میشویم
مرجانِ خونِ تو در جانِ دریا
همچنان آماجِ هجومِ خارِ خواب و خاطرههایِ خراب
و در محاصرهیِ سردِ سنگهایِ خارا
بدنِ جهان بیستاره خواهد ماند

نه!

بدونِ شاعران

و ماندهگارها بیسرودِ رنگارنگِ آتش

اندکاندک رو به خاموشی خواهند نهاد
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وطنی نهان در ارتباطها
دریا سرد و تاریک

دریا سرشار از موجهایِ هرج و مرج است

و رابطهها به بطِ وجودِ آدمی معنا میدهند

آوازِ مرغان تونلیست که از آن

حنجرههایِ گرم و روشن بیرون میآیند

ستارهگان در جانِ من میگریند

و حروف در جریانِ رفتنشان به سویِ جمله شدن
و شعر درآوردن از سنگ و از چدن
و ذراتِ جانِ تو را تجزیه

جهان را تجربه میکنند

که گفته است که مردهگان خواب نمیبینند؟

پس چیستند این عمودهایِ سایهانداز بر سرِ خاک

بر اندامِ آدمی

این عمودهایی که رؤیاهایِ رنگارنگ در آنان آشیانه میگذارند؟
پس کیستند این بیضههایی که شبانه از سقفِ بلندِ آسمان میتابند؟
عضلههایِ فوالدییِ عشق

زنجیرِ منطقهایِ زنگاری را پاره میکند

و ورزشِ هر روزهیِ روحانی

اشعار را روانتر و شفافتر

وطنِ مرا تمامِ ارتباطهایِ من تشکیل میدهند
از بریده شدنِ دائمییِ نخِ نازنینِ آنان است

و تب و تاب و بیقرارییِ من

بازجویان و شکنجهگران در بازجوییها و شکنجههایشان میخواهند
جانِ عاصییِ دریا را جراحی کنند
و منشورِ نور اندیشهیِ ماهیان را

سرکشییِ میلیاردها اتمِ امواج را مهار
به ماهیتابه دعوت

هر دندانی اشاره به خندهیِ گمشدهیِ تو دارد
و از تونلِ سرد و تاریک و درازِ زندهگی

دریغا که سرانجام

لکوموتیوی درمیآید که چراغهایاش

پهلو به چشمانِ گرگ میزنند

حاال یک قرمز دارد در میزند

بروید به او بگویید که بیهوده است!
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بروید به او بگویید که نه!

دیگر چکامهیِ هیچ چکش و پاکییِ هیچ پتکی

از سنگینییِ خواب بیدار نخواهد کرد

این کِرمهایی را که بر رویِ خاک

وقایعِ زندهگییِ آدمیان را مو به مو تحلیل

و در زیرِ خاک

کالبدِ مردهگان را ذره به ذره تجزیه میکنند!

مورچهیِ گمشدهیِ تغییر
همه چیزِ هستی را دانستن خیلی کم است
و هیچ تغییری را در دنیا نتوانستن
سی گُلِ شسته رُفتهیِ یک ماه

ماتم است

دوازده ابر در ساعت
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دو پارویِ شب و روز در دریا
آبستنییِ تو

شکمِ عطرینِ زورق

و تولدِ خاموشِ واژهگان

هجومِ شهوتناکِ آب

آیا این دنیاست که تغییر میکند

یا دانایییِ آدمی که جزر و مَد؟
و آیا جانی که خودش در کالبدی زندانیست
چهگونه میتواند از تعدادِ میلههایِ بدییِ جهان بکاهد؟
همه چیزِ هستی را فدایِ پروانهیِ تو کردن

و همواره از ریشههایِ تو گفتن

بسیار کم است
عقربهها دیگر فراموش کردهاند که عاشقِ کدام ساعت بودهاند
به پیشوازِ چشمانِ دریا نمیرود

لنگرِ سفیدِ دستمال

و برایِ پاسبانان فرق نمیکند

مرغابی با دو بالِ عشق دیگر نمیپرد

که بدنِ کدام ماهی بر آتش انتظارشان را میکِشد
اضطرابِ بلندِ بادبان

شکمِ عطرینِ گُل

و تولدِ شیرینِ اکتشاف

چشمانِ سفیدِ زمان

هجومِ شهوتناکِ رنگهایِ پرِ پروانه

در این جهان جانورانی که بیشتر آدماند

اضالعی از جانِ خودشان و جانِ جهان را به پرسش میکِشند
گوشهکنارهایی از راه را برایِ دیگران

و با شمعِ رشید و ارزشمندِ شک
و برایِ درختِ انار روشن میکنند
دلِ اعداد آبی نیست؟

چرا دیگر در ساعتِ آسمان

چرا دریا به تولک رفته و

در سرش دیگر فکرِ پروازی نیست؟

خور و خواب را فراموش کردن و

شب و روز تحقیق و تفحص دربارهیِ تو ای مورچهیِ ریز و رازآمیز
ای مورچهیِ ابری و عزیز

ای زندانی

مرا عقربهتر میکند در ساعتی

ای نامِ تو تغییر

مرا فریادتر در گلویی

مرا ستارهتر در شبِ دردمندِ آسمانی
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اتحادِ روغن و ماهیتابه
روحِ او چون دریا در یک روز

هزار بار جزر و مد دارد

چه کسی خبر ندارد که اتحادِ روغن و ماهیتابه
برایِ کباب کردنِ شرافت و وجدان است؟

کفشهایی که در درخت روییدهاند

آدمیان را به جستوجویِ ریشهیِ دنیا فرامیخوانند
تنها در فاصلهیِ کوتاهِ میانِ اجبارِ چاله و چاه

و سرنوشتِ راهها

ورق میخورد

ابرها آبستن از هوسهایِ سیاه یا خاکستری هستند
و ابلیس تنها دزدِ شرافت و وجدان
نسیمِ آواره

و هر گور در هر جا مرکزِ جهان

روحِ انسانیست گمنام

که بوستان به بوستان میرود و

انسانهایی گمنام

استحالهیِ سیمایِ دوستاناش را

در برگهایِ رنگارنگ میبیند

با پروانهها سخن میگوید و

سر بر شانهیِ شاخهها گذاشته

آنان را میبوید و میگرید

و تا سیالبِ جنون و صخرهیِ انتحار
بیش از این بیقرار نسازند و طعمهیِ خویش شاعر را

ماهی اینجا و آنجا

به اعدامِ تنی چند از افرادِ فراوانِ الهام و تصاویر کمر میبندد
زیرِ ورقِ قرمزِ قلبِ چه کسی را

با سیاهییِ باروت امضا کردهاند؟

کفشهایِ درخشانِ شبانهیِ آسمان
چه کسی را به پا گذاشتن در راههایِ طوالنییِ سفر فرامیخوانند؟
چرا بر این پردهیِ بلند و بیانتها

دیگر نقشی از جزر و مدِ عشقی نیست

و گنجشکِ اشک دیگر شکی به چهرهیِ راهها نمیکند؟
و نه یادی از چشمهایِ گمشده؟

تو همچنان با بیلِ بال و کلنگِ کودنیات
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به کندنِ چاله و چاه مشغول باش!
و هرگز نگران نباش!

بر در و دریچهیِ دل و خانهات قفل نزن

تو از دستبردِ من تا ابد در امان خواهی بود
هم از اینروی در جایجایِ جهانام

زیرا من ابلیسِ جانام

من تنها دزدِ شرافت و وجدانام

خورشید تعظیم میکند
دنیا دلِ آن را ندارد که در اعماقِ چشمهایِ آدمی نگاه کند
سر بر در و دشت بگذارد و

کودکیهایِ تو را صدا کند

همهیِ ذراتِ زندهگی مانندِ اقمار

به گِردِ خورشیدِ رنج میگردند
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و اتومبیلی با چهار چرخ از باران

با سقفی از استخوانِ مردهگان
از خیابانی به خیابانی سرگردان میرود

و با کفی از کفارهیِ گناهانِ زندهگان

چرا هنوز تو به قرمزییِ مقصدی نرسیدهای؟
چرا هنوز تو جرأتِ نگریستن نمیکنی
جرعهای را که در تهِ جامِ چشمِ آدمیان باقی مانده است؟
سنگها کودکانِ ریز و درشتِ کوه هستند
شقایقها شهابهایِ درخشان و شبانهیِ دشت
در زیرِ سقفِ این خانه

یکییکی میپوسند و

و استخوانهایِ سفیدِ امید
سست میشوند و

شکم میدهند و میشکنند و بر خاک فرومیافتند
چرا من برنمیخیزم مانندِ زاللییِ آب؟
چرا من پاره نمیکنم پردههایِ ناپاکِ پلیدی و خواب را؟
خورشید در پایِ رنجهایِ دیرپایِ هر ذره تعظیم میکند
سر بر سجده میبَرَد

سپس برمیخیزد و

و میبیند که قرمزییِ ممنوعیتِ چراغ را
فرقیست فراخ

فرقی از حضیضِ زمین

اتومبیلهایِ پالستیکییِ کودکی

به چهارراهِ خیابانها میرود
با قرمزییِ دلِ سوختهیِ الله
تا اوجِ آسمان

سرگردانی را نمیدانستند

و راهِ خانهیِ امید را خوب بلد بودند
و در اسرارِ چشمِ سرنشینان یا رانندهگانشان

دریا غرق نشده بود!
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مرضِ مزمنِ خیانت
قلبِ اتمها سرشار از احساسهایِ ریز است
و سُرور و ماتم دارایِ اَشکالِ نامریییِ هندسی
و فراستِ تو یا فرسودهگییِ معنا

از فراسوهایِ فُرم میآید

به کجا میروند آن شرارههایِ شریفِ تمامِ عمرشان وقفِ مبارزه با شَر
که عاقبت تعهدی درخشان بر مداری نمیچرخد

و ستارهگانِ تازهترین افکار

برایِ مردمان نافهمیده میمانَد؟
احساسهایِ ریز دربهدر به دنبالِ اتمهایِ گمشده میگردند
بیضهیِ کژدمی پرورانده میشود

و در زیرِ گرمایِ بالهایِ مهربانی گاه

من تمامِ عمرم وقفِ چه چیزی شده است؟
از یک بند آویزان است

و دو رهگذر با جامهای از مِه

از کنارِ یکدیگر میگذرند و
به جای نمیآورند!

که هنوز جمعِ انگورها گلویشان

شُرطهیِ خوشبویِ عشق را

من تمامِ عمرم وقفِ چه کسی شده است؟

که دانهها پشیمان از سرسبزییِ خویشاند

و اینجا

این آدمیان که جامههایِ خویش را میشویند
من چه وظیفهای را هنوز انجام ندادهام؟
دارند اعدام میشوند
اعدام میکنند

عقلشان آب میرود!

که دستهدسته رؤیاهایِ رنگارنگ

که دستهدسته آدمها را به خاطرِ رؤیاهایِ رنگارنگشان

مرضِ خیانت چرا مزمن و واگیر است؟

چهگونهست که بدنِ یکی در برابرِ میکربِ نادانی
تا پایِ جان مقاومت میکند

و بدنِ دیگری نه؟

ریشه در چشمهایِ کدام باران دارد؟

میکربِ جنایت و بیوجدانی
این کتابِ خیس

اتمها در تنِ واژه بیخواب و بیقرارند
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دو پرندهیِ فرّارِ فرم و معنا
برایِ ابد محو میشوند

به فراسویِ آبیهایِ عشق میپرند
همیشه تغییر دادنِ اجزایی از ماشینِ تفکر

آری

به درست دیدنِ جاده کمک میکند

فرمولِ شیمیایییِ جنایت
هر انسان مثلِ اتمی است
هر انسان مثلِ سنگی است
صدایی که تا پایانِ عمر

که بر گِردِ مدارِ جهان میگردد
که از کوهِ هستی فرا و فرود میرود:

آشیانهیِ مطمئن و گرمِ گوشی را میجوید/

از اشکی که به سختی کمر راست کرد و

در ابتدایِ جهان ایستاد

انتهایِ جهان سرشار از چشمهایِ عشق شد:
چه منظرههایِ رنگارنگِ زیبایی!

چه ذرههایِ درخشانِ کنجکاوی!

چه رودخانهیِ زالل و بیپایانِ حقیقتی!
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اتمی خود را صاحبِ بیبدیلِ مدار میداند
به حبس و طرد و تبعیدِ اتمهایِ دیگر همت میگمارد
اما اتمی دیگر دنیا را برایِ همهگان میخواهد
چشماناش سرودِ زیبایِ عدالت و آزادی را میخواند
اینجا سری سرنگون و خوار

آنجا سری سوار بر اسبِ دار و

آن یک برافروزندهیِ آتشِ زندهگی و آشنایی
کارندهیِ شعر و شیرینکامی
این یک دروگرِ بیامانِ اشکِ مهربانی و آشتی
شکارچییِ چکامههایِ عاصی و هر اندیشهای که ریشهاش میرسد به
خوشبختییِ ماهی
تارتنکها این ریسمانها را برایِ گردنِ چه کسی میتنند؟
آینه در نطفهیِ خویش

چرا تصویرِ سنگسارها را سانسور میکند؟

آیا این فریادهایِ درخشان در هیچ جایی

در پیچِ رنگارنگِ زمانی

هرگز بیضهای را نخواهند گذاشت؟
آیا تا ابد در هستییِ پاکِ کاغذهایِ حقیقت

قیچی سفر خواهد کرد؟

پرنده اندکاندک به دانههایِ خوشبویِ دانایی
کسی با پاهایِ ظریفِ تحقیق

نزدیکتر میشود

به جستوجویِ ریشههایِ جهل و جنایت

در جانِ خود و در جانِ جهان فرومیرود

و به این نتیجه میرسد

که میباید تَکتَکِ اتمهایِ تنِ تو را محاکمه
و جزءجزءِ جانِ تو را شدیدن مجازات کرد
دستهایِ تهی و سردی را
مقصر میدانم!

من اما دستهایِ نهفته در تاریکی

که گهوارهیِ بیگناهِ اتمها را میجنبانند
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گریهیِ سایه سیاه است
وقتی استکانِ هستییِ آدمی از آبی شفاف و دانا پُر میشود
آیا هر لبی که او را بنوشد

خود ِخدا نمیشود؟

کودکِ زیبایی از زهدانِ عشق زاده میشود
و سخنانِ خوب سخنانی هستند که جاپایشان عمیقن در خاطر به جا میمانَد
سخنانی نیرومند که دست فرامیبرند و
صخرههایِ غولآسا را تکان میدهند

چرا شما بیدار نمیشوید؟

چرا شما هنوز قابلمهیِ خستهیِ مغزتان
از غذایِ داغ و معطرِ عقل تهی مانده است؟
وقتی استکانِ هستییِ آدمی میشکند
آیا خدا و هر چه که در خانهیِ دنیاست
آیا سایهها و اشباح

با او نمیمیرند؟

آیا رنجها دیگر دست نمیکشند

از تعقیبِ قدم به قدمِ تو

در شهر و در بیابان

من به دامنِ بیپناهیها پناه میبرم

در خواب و در بیداری؟

و بیپناهیها

استکان را سرشار از نوشتهیِ چشمهایِ خویش میکنند
چرا فطرتِ آدمی تن به خوانده شدن نمیدهد؟
چرا فتیلهیِ چراغی که به رویِ آن وجدانها را سرخ میکنند
پایین کشیده نمیشود؟
گریهیِ سایه سیاه است
که این خدایِ مرده

کودکِ عشق از زهدانِ زیبایی زاده میشود
و سرانجام بر گورِ تو خواهند نوشت

کلمهای بود که در تمامِ طولِ عمرش

سنگِ بیزاری را به سویِ توهُمِ نیزاران پرتاب کرد
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نیزارانی که در دلِ خشکِ یک نیاش

هزاران ابلیسِ دوپا

دست شسته و

بر سرِ سفرهیِ سرد و صامت و ثابتِ هستی نشسته بودند

جرقهای در جنگل
تو در سایهزارِ آرزوها و آرمانها زاده شده
برایِ نخستین بار چشمات چهرهیِ آنان را دیده
دستات دستِ آنان را گرفته

و با آنان به گردش در اینجا و آنجا رفتهای

تو از انبوهِ دودِ عودِ وعده و وعیدها دیگر خستهای
تو جز سپردنِ کاهِ گوشات به رودِ روانِ قصهها
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چه چیزِ دیگری را در این جهان شایستهای؟
آدمی از زهدانِ مادر تنها به دنیا میآید

و تنها به زهدانِ عدم فرومیرود

دریایی از تخیل بر لبانِ سنگ میجوشد

اما سنگ آنها را و امواجِ دردش را

با کسی در میان نمیگذارد

زیرا من چشمِ سیاهِ سایه و

آرزوهایِ رنگارنگِ پروانه را دیگرگون میفهمم
آیا بیضهیِ بیشکلِ جهان را

یا اصلن نمیفهمم

نطفهای آگاه آفریده است؟

آیا از بازویِ زاللِ حقیقت سخن میگوید
سخنی که نیزهاش بر قلب مینشیند؟
انسان کاهیست که کوهِ آتشفشانِ اندیشهها
و زلزلهیِ انقالبها را در خویش دارد
و دریغا که دو بال از تنهایی

در خویش میپروراند

از گهواره تا گور

پرنده را بدرقه میکنند

اشکی تو را چون دستمالی گرامی به دست میگیرد
و با آن خود را پاک میکند از چهرهیِ نامفهومِ هستی
تو را که در تمامِ طولِ عمرت
تو را که در هر صد سال

سایهها و تصوراتِ بیریشه را دنبال کردهای

هزاران بار برایِ آنان

و برایِ خوشبختییِ مردمانِ زحمتکش مردهای
من نخستین بار در کجا و کِی زاده شدم
از کدام آتش جرقهای در جنگلِ خردسالِ اندیشهام فروافتاد؟
که دودمانِ شریفِ پروانهگان دردهایِ عطرآگینِ دلشان را
با کسی در میان نمیگذارند

و تبارِ تیرهیِ نامردمان

پایمالِ پایِ پاکِ سایههایِ روشن نمیشوند
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راهِ سوم
آخر یک شپش چه احتیاجی دارد
به این همه ادارات و دَم و دستگاه و ارتش؟

در زبالهدانِ دو دنیا

چهگونه و کجا میتوان رفت دست در دستِ اندیشهها به گردش؟
ترس از زندهگی و زندهگان باید داشت

نه از مرگ و مردهگان

و باید دانست که اصلیترین ریشهیِ تجلییِ کردارها و واژهگان
جاودانه در ظلمت باقی خواهد ماند
آخر ترقی و تکاملی که در جانِ یک شپش رخ دهد
و هنری که در تنِ او اسب براند
من ترس از خودم دارم

شَترنج را خسته از بازییِ زندهگی میکند

یعنی از تو

که شاخههایات هر دَم رنگی تازه را به خود میگیرند
و دست در دستِ گَردها به گردش میروند
تا دریا به محاصرهیِ تنهایِ بیسر و سالحبهدست درآید
آن سربازِ سیاه و سفیدِ خانههایِ شعر
به تنگ آمده از اجبارِ سیاهی و سفیدی
چهگونه خودش را از بارِ سنگینِ اتهام و ظلمت برهاند؟
به کجا رَوَد که روندهگاناش را راه

نه از مرگ و نه از زندهگی آغاز

نه به مرگ و نه به زندهگی ختم شود؟
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زهرِ شیرین
از صدمههایِ روحییِ خویش

صد مِهِ مهربان و فرزانه را درآوردن

و آنان را برایِ خورشیدهایِ معصوم و مغموم ارمغان بردن
و با آنان نشستن و جامی از جملههایِ جلیل و شیرین را نوشیدن
و به گشودنِ زنجیر از دست و پاهایِ بیگناهِ دنیا کوشیدن

تو مانندِ دریایی

که در درونِ هیچ چارچوبی زندانی نمیشوی
که هر لحظه شکلی دیگر را پذیرا میشوی
چیزی بیتغییر باقی میمانَد
این صدایِ کیست در مِه و
از دستِ کدام زنجیربافان
بارِ جاودانهیِ جامِ جهان

و در تمامِ تغییرهایات

دریا دریا باقی میمانَد
سرودِ چه چیزی را میخواند؟
کنایهای در کار نیست

گالیه دارد؟

از زهرِ شیرینِ اندرز است

همین لحظههایی که ذرهذره از دست میروند

و زرِ حقیقی

و دیگر هیچ نشانی از آنان

مثلِ کود در پایِ گیاهی ریخته نخواهد شد
شاخههایِ من با دعاهایِ خشکشان
چون دستهایی هنوز در فضا باقی ماندهاند
پرندهگانی غریب و تحتِ تعقیب

گریزناک در دلام آشیان گذاشتهاند

بارانِ معناهایی موقت

بر کاکلِ پریشانام میبارند

و هدفِ خیسِ کشتزار

هر لحظه شکلی دیگر را به خود میگیرد

آیا مِهی که هزاران چشمه و خورشید را در خویش دارد
دیگر به ارتباطی با جهان و با دیگران

نیازی ندارد؟
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دانایی و روشنایی نامهایِ دیگرِ خدا هستند
تو آنقدر مردهای

که خاک

تاریخِ نخستین سردی و سیاهییِ خویش را به یاد نمیآورد
و نمیداند که باد

شناسنامههایِ مختلفی دارد

دروغ و جنایت را هر چهقدر هم که پنهان کنند
عاقبت بویاش مثلِ گُل آشکار میشود
و چشمهایِ باغ را به شناسایییِ خویش و دیگران باز میکند
من هر صبح قرصِ شیرینِ سخن را با استکانِ سردِ آب میخورم
و جغرافیایِ جانام را میبینم در جایجایِ جهان
که از گُلدانهایِ مختلفالشکل

با زبانهایِ دیگرگون

و رنگِ پوستهایی متمایز از یکدیگر میرویند

ای مدارِ بیمقدار

چرا تو حرمتِ هزاران ستارهیِ مداقهگر و مداواکنندهیِ مشکالتِ مردمِ این دیار
را
نگاه نمیداری؟

چرا تو تنها دانههایِ سخنچینی و

دامهایِ جالدان را در خاک میکاری؟
چرا تو نمیدانی که استکانِ بلورینِ سخن
ش گرفته است؟
جانِ تابناکِ جهان در آغو ِ
شرافت و فرزانهگی را هر چهقدر هم که پنهان کنند
عاقبت بویاش مثلِ مُشک همه جا را پُر میکند
و تمامِ دشتها و کوهها به سویاش سر بر میگردانند
و به حرفهایاش صمیمانه گوش میسپارند
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دانایی و روشنایی نامهایِ دیگرِ خدا هستند

و خاک آنقدر مرده است

که تو دیگر نخستین زبان و زادگاه و رنگِ پوستِ خویش را به یاد نمیآوری
و او

او که دست در دستِ عشق

بیقرار

مثلِ ستاره بر مدارِ سرگردانی میگردد
دردهایِ روحی و آالمِ جسمیاش را دوست میدارد
زیرا از آنهاست که درِ دانایی به رویاش گشوده میشود
زیرا از آنهاست

که نورِ توانایی در شبها و رؤیاهایاش پخش میشود!
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طبیبِ طبیعت
طبیبِ طبیعت عهد با خوبی و بدی به یکسان بسته است
و از دلِ هر دویِ آنان

سه مهد را درآورده است

که با دستانی درکناشدنی میجنبند
نورِ چشمهایِ هزاران سال پیشِ تو در آب
دارد خاک را نگاه میکند حاال به اشتیاق

و با خود میاندیشد که گویا

آتش از آتش اصلن تکان نخورده است

و صدها سالِ بعد هم

گهواره همینگونه در تکان

همینگونه ایستا خواهد بود

دستی تاریک

شما را که هنوز نیمِ بیشترِ عمرتان باقی مانده بود
چون سیگاری ناتمام بر خاک فروانداخت
و شما در زیرِ پایِ بیاعتناییهایِ دنیا لِه شدید

و گیسویِ خاکسترییِ ابرها

مانعِ دیدنِ چشمهایِ خورشید شدند
ب طبیعت
اگر خوشطینتترین طبیب است طبی ِ
پس این همه بیمارانِ بیعدالتی و ستمگری
این همه دام برایِ دادخواهان و اهالییِ سخنوری
و کُشتهگانِ آزادی برایِ چیست؟

این همه آزاردیدهگان

کیست که میپرسد:

چرا هنر در کارِ طبیعت دخالت میکند

و پا در درونِ معاینه میگذارد؟

این دستی که حاال دارد لباس از تنِ خوبی و بدی درمیآورد
یا به تنِ آنان میپوشاند
دگمهیِ نورش از صدها هزاران سالِ پیش میآید!
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مرواریدِ رؤیا در مسکنِ سردِ صدف
تردید قبا که به تن میپوشد و بندش را که میاندازد
قامتِ درختِ دانایی برافراختهتر میشود
خورشید پشت و پناهِ او میشود

و در مبارزهاش با تیشه و تبر

دشمنِ تو کیست جز تو؟

که دشنهیِ نادانی را تا دسته در پشتِ خویش فروبردهای
و به تیغهیِ درخشانِ تجربهها

و چوبِ رنگارنگِ آزمونها

بیاعتنا بودهای

تو که جوجههایِ اعتماد را از سرشاخههایِ درختانِ دور و نزدیک پراندهای
تو که چون عقربه از زنگِ لوال بیشتر به خواب فرورفتهای؟
تردید بندِ قبایاش را که میبندد
پنجرهها رو به جهانِ بیقضاوتیها و غرابتها باز میشوند
من خودم را در تو میبینم

تو در من

و نمنمِ شادی از چشمهایِ خورشید فرومیچکد
تبر ضربه بر روحِ درخت که میزند
و خوشبختییِ شانه

ریشهیِ خویش را نشانه میرود

در گروِ خوشبختییِ تَکتَکِ دندانههایِ اوست

چرا زمین دارد حاال به اکراه

پا بر مدارِ مقصدِ هر روزهیِ خویش میگذارد؟

چرا در من که آشیانهای هستم بر شاخهای متروک

ارواحِ بیضهها شکستهاند

و در بیضهها نطفهها از دوباره به دنیا آمدن خستهاند؟
تو وقتی با خدایی که خودت هستی خلوت کردهای
اگر کسی درِ ظریف و زیبایِ خلوتات را بزند
یگانهگییِ بیسؤالِ تو با هستی

مثلِ فلز زنگ میزند

رؤیا تا از خودش پا به بیرون میگذارد
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به وجودِ بیگانهگی و فواصل آگاه میشود

خوشبختی نامِ دیگرِ خداست
آیا جسمِ حوادث است که انسان را سرگردان میکند و
او را مجبورِ سرنهادن به بیابان

یا سایهای که از رفتارِ اجسام برجای میماند؟

آیا از مغناطیس و مِهِ در گفتار نیست

که خورشید جذبِ اوهام میشود و

جاودانه محروم از دیدارِ رویِ خوشبختی؟

در زیرِ وسعتِ سطوحِ نسیان

یادها مثلِ رودی راهِ خویش را از بَرند
و آرامش و قرار را مثلِ میوهای از درختِ هستییِ آدمی
میکَنند و با خود میبَرند

با آن که آغوشِ من سرد و زرد شده

و پرندهگانام را تیرِ درد فراری داده است

با آن که توفانِ سرسختِ واقعیت

ترانهیِ برگهایام را بر خاک ریخته است
و با آن که سرِ سفید و بیسامانِ دریا
با صخرههایِ عظیمِ یأس اصابت کرده است
باز کمانِ وجودِ تو چرا و به چه امیدی
و شویندهیِ دست و رویِ زخمها

راهِ خویش را از بَر است
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و فرستندهیِ دوبارهیِ آنان به نبردِ میدانها؟
خوشبختی خو ِد خداست

خوشبختی نامِ دیگرِ خداست

که به دالیلی تاریک

میهمانِ کوچههایِ سرد و باریک نمیشود
و پا به درونِ هیچ خانهای نمیگذارد
روحِ در جسم را آماجِ خود میسازد
میدانم اما

آیا داسِ داغِ حوادث
یا جسمِ در روح را؟

نمیدانم

که در زیرِ دوستی و درخششِ لبخندِ خویش

دست با غریزهیِ پست و ناپاکِ خاک میدهد!

آب
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فقر دلیلِ برترییِ کسی نیست
قطرهای در دریایِ پول شنا میکند

قطرهای از خشکییِ گرسنهگی میمیرد

قطرهای بر تختِ فرماندهی نشسته
قطرهای چشماش خسته و بدناش به چوبکِ اعدام بسته
دو دنیا کتابیست که در تنِ یک آدم ورق میخورد
و هزاران سالِ پس

و هزاران سالِ پیش

ما بوده و ما خواهیم بود

چکیده چون جوهری در ورقِ درکناشدنییِ جهان
دروغ بیمارییِ بدخیمیست
و رودخانه ماری پیچان

خیمهزده بر رویِ هر چه هست و نیست

که ماه را در زمین میجوید

چرا تو رویِ خودت را به ما نشان نمیدهی؟
چرا زبالههایِ ظلمت و زمهریر را جارو نمیکنی؟
چرا تو گاه گُلِ قلبِ دیگران را آماجِ گلوله
و گاه خشکییِ قلبِ خودت هست نشانهیِ لوله؟
من با قرمزییِ دهانِ زخمها سخن میگویم

من با لبخندِ اشکها میگریم

من واژهای آبی را به منقار میبرم
تا با آن نخستین سنگپایهیِ آشیانهای دیگرگون را بنیاد بگذارم
تازهگی و کهنهگی
خودنویس را نخست

دو نیمهیِ بالِ یک جلدند

و جوانی و عشقهایِ گمشده

سرشار از حسرتِ سیاه و سرگردانی

سرشار از آرزویِ مرگ میکند
نیمی بر چوبکِ اعدام و

و باز هم نخست

ماه دو نیمه شده است

نیمی فرماندهندهیِ آتش

و فقر دلیلِ برترییِ هیچ خاکی نیست

چه بسا فقراتِ فقیری که در برابرشان
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روسفید از آب درمیآید مار!

من فراموشی را فراموش میکنم
روز با چنگِ جاسوسی و دندانِ مراقبت به کوچهها پا میگذارد
و چشمهایِ خودش را که در پسِ پشتِ هر پنجرهای جا گذاشته است میجوید
ما فلزی بودیم که زنگمان کسی را از خواب بیدار نمیکرد
و رنگمان به وجدانهایِ کهنه هیچ تازهگیای نمیبخشید
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و دندانهایِ عقلمان سرد و سیاه بودند

ما نمیدانستیم که کنارههایِ دریا

دارند کفارهیِ صخرههایِ سرد و عبوسِ صدهزاران سال پیشِ خود را
میپردازند
و خفهگییِ ماه از ریسمانیست که دو تکه شده
و در ساعت نامِ عقربه را بر خود گذاشته است
کوچهها انگار لذتی پنهانی میبرند از عذابِ خویش
دیگر اشارهای به نمِ دوردستِ وجدان نمیکنند
که سنگینییِ اندوه

و ریشهها با انگشتانشان

این چه روزیست

سالمتییِ ترازو را به هم ریخته

و قامتِ بلندِ غم

سرِ سروها را به خاکِ پاکِ پایِ تو میساید؟
این چه روزیست که شمارِ کثیری از اسیران را در راهِ شیری به دار آویختهاند
و راهِ شیری دربهدر به دنبالِ کفشِ رهایییِ خویش میگردد و
آن را نمییابد؟

این چه روزیست که پرنده دیوانه شده

فضایِ آزادی را واگذاشته
با دستهایِ خودش

خودش داوطلبانه به درونِ قفس پا میگذارد و

به قفس قفل میزند؟

من فراموشی را فراموش میکنم

تا در هر جا

دیگر بیش از اینها نوشیده نشود

من مرگ را میکُشم

پیش از آن که به دستهایِ او کُشته شوم

جامِ جاودانهیِ جنایتها
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دندانهایِ گناه
دو دنیا مثلِ دو "دینازاوریا" از دو سو

از همان هنگامِ زادن

آدمی را به تکهتکه شدن در زیرِ دندانهایِ گناه تهدید میکنند
حیرانی تو را مثلِ دانهای به منقار میگیرد
و ندایِ ندامت از اطاعتهایِ کورکورانه و

میبَرَد
اعتمادهایِ چشمبسته

بر بلندترین شاخسار مینشیند
من ماهیای بودم که ناخواسته گذارش به دریایِ دود و دروغ افتاد
ماهیای که از یک حرکتاش
و تسخرِ دو دنیا

هزار مشکل و سختی و صخره میرویید

مثلِ نهنگ

از دو سو او را به میهمانییِ دهانِ خویش دعوت میکردند
ماهیای که حتا راهِ برونرفت از تناقضِ فلسهایِ خویش را هم نمیدانست
تو را منقارهایِ حیرانی به کجا بردهاند؟

تو را که نمکِ دلِ دریا بودی

و آشپزخانهیِ روح را ورق میزدی

تو را که بر اطاعتهایِ کورکورانه و

اعتمادهایِ چشمبسته میشوریدی

موجی در ابتدایِ جهان دهان باز میکند

و آوازش در انتهایِ جهان شنیده میشود
سفرهای اینجا در خویش سفر میکند
و مایدههایاش را دستهایی در بیرون میبوسند
صدفهایِ متعددی که در مَسکنِ سردِ دریا و تنگاتنگِ یکدیگر میزیند
صدفهایی که ساکت و تنها و متفکر نیستند
آن حقیقت قدحیست

به هر حقیقتی هم که برسند

که با سبُکترین و نخستین نسیم

شکستِ همیشهگییِ ما در نبردهایمان از آنجاست

تَرَک برمیدارد
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که نمیدانیم چهگونه آتشی در تهِ دریا به وجود آمد
از آنجاست که نه از نام و
نه از زندهگییِ نخستین آشپزانِ غذاهایِ آسمانی
و نه از خصوصیاتِ خسهایِ بنیانگذارِ خسوف
شب و روز از عشقِ شدیدشان به شما

کوچکترین اطالعی نداریم

مانندِ دو "دینازاوریا"

مِهر و ماه را همواره در دهانِ خویش دارند

شرایطِ استخدام
به آنان گفتند که برایِ پذیرفته شدن به شغلِ شریفِ جاسوسی و
سخنجَعلکُنی
باید مثلِ جُعل زیست
باید مثلِ جُعل سرگینِ رذالت را به اینسوی و آنسوی گردانید
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اگر هنوز تهجرعهای از شرافت و وجدان در جامهایتان باقیست
باید آن را هم بر خاک ریخت

و اینان ریختند و جانِ خودشان را بیختند

تا در غربیل تنها اثری چند از ردِ پایِ انسانهایِ نخاله باقی ماند
خورشید غروب کرد

و ستارهگان برایِ خود دست و پا

شناسنامههایی با مشخصاتِ جُعلها را
جنگلِ عشقِ درونِ ما از کجا آب میخورد؟
با سرکشیهایشان

جوانههایِ سرزده از خاک

در پییِ اثباتِ چه چیزی هستند؟

گیرههایِ آهنییِ بازویِ جرثقیل

برایِ گلویِ چه کسی میگریند؟

آبها به دیدارِ تکهای از تعفنِ شخصیتِ شما
و گوشها از شنیدارِ شمهای از صدایتان

بینییِ خویش را میگیرند
استفراغ میکنند

به جُعلها میگویند که برایِ پذیرفته شدنِ آدمیان از جانبِ الک
قلبشان باید قلوهسنگی باشد
جهانبینیشان اتاقی تنگ و تاریک و بیروزن
و زندهگیشان ورقخورنده در فاصلهیِ میانِ سایهیِ سفره و خورشیدِ مستراح
میگویند که آنان باید عقبعقب راه بروند و

جلوجلو بخندند

این جوی

جرعهیِ از دست رفتهیِ جرئتها و وجدانهایِ زیبایِ خود را میجوید
و آخرِ جویندهگی

نایابندهگی است

سنگِ خارایِ منطق را مخطط میکند

الماسِ درخشانِ عشق اما
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لکوموتیوِ ناخودآگاهی
شکلِ روح و ریاضیاتِ جسم

ادبیاتِ راهِ آدمی را تعیین میکنند

او برایِ تصوری از جهانبینی و
دری را باز میکنند

این برایِ ورود به معنایِ زیبایی

پنجرهای که در چوبخانهیِ فقر زاده میشود

به هیچ وجه طرفدارِ دار و شکنجههایِ سرزمینِ سرمایهداری نمیشود
و آسمانِ نابرابرییِ ستارهگان را
چون چتری بر فرازِ سرِ خویش گشوده نمیخواهد
لکوموتیوِ ناخودآگاهی بیاعتنا به تونلِ نصیحت و ریلهایِ علوم
به راهِ خویش میرود
متوقف میشود

و تنها در ایستگاهی که به سودِ اوست

قانونِ قدرتستا و تبعیضطلبِ طبیعت

و ارغنونِ رؤیایی و خوشنوایِ عدالت
مثلِ دو جامهای هستند که به یکدیگر نمیخورند

عدالت نهالیست دیرین

که دستهایِ آرزویِ آدمی آن را در خاک کاشته
و از سرشاخههایاش چه خونها و چه جسدها را که برنداشته!
این راه است که راهروان را بسته به روانی یا پیچیدهگییِ متنِ تن و روحشان
بسته به بیریشهگی یا به غرورشان
بسته به استعدادِ سرشارِ دادخواهی و زیباییپرستی
یا به کودنییِ سنگینِ کوهوارشان
برایِ پا گذاشتن بر بوسههایِ پاکِ دلِ خویش انتخاب میکند
یکی را خوار به خاطرِ تونلهایِ توطئه و دروغاش
و یکی را سرافراز از بیترمزیاش در راهِ عشق
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مثلِ صدایِ زاللِ سازی رستگار میکند
پنجرهای که در چوبخانهیِ ثروت زاده میشود
به هیچ وجه جهانبینیها را در جامهای یکسان دیدن نمیخواهد
سرنشینِ سرکشِ ماشینِ االهییِ عشق شدن و
از مرزهایِ باریک و تاریکِ وجودِ خویش گذشتن
و به ملکوتِ آبییِ پروازِ عقابان پیوستن را نمیتواند
من چمدانی سرگردان هستم
خمیده و چمیده و در خویش فرو رفته از بیچارهگی
روییده در درختی و فرو افتاده از درختی
جویا و چشم به راهِ درخشندهگییِ دستی
که ریاضیات و ادبیاتی بیجنایت و بیجسد را بنیاد میگذارد
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غباری بر نوکِ کفشِ کهکشان
زمین مانندِ نقطهای از اثرِ نوکِ مدادی بر کاغذِ پهناورِ فضا چکیده است
و فریادِ خطوطِ رنگارنگِ درونِ آدمی از دردها و ناکامیها
ناشنیده باقی میماند
و از ترسِ او

خورشید را با عنکبوت اشتباه گرفته است مگس

رختهایِ خیساش را بر بندِرخت نمیآویزد

مثلِ هوا که چه سرد چه گرماش

گرهِ موانع را از سرِ راهِ خویش میگشاید و

همهیِ اتاقهایِ خانهیِ جهان را

اندکاندک از حضورِ خویش پُر میکند

غیبتِ تو نیز

پرِ پرندهگان را سوگوار کرده است

مربعی پنجضلعی بیرون نخواهد آمد؟

آیا از درونِ بیضهای

آیا مگس و شاهین را تا ابد

به یک چشم نگاه خواهد کرد خورشید؟
و آیا گرهها تا کِی دربهدر دست و پایِ نخها را میجویند؟
بازی همان بازی است

منتها بازیهایِ کودکی با توپ و عروسک

با ماشینهایِ چوبی و پالستیکی بود

و بازیهایِ بزرگسالی با واژهگان

و برنده و بازنده هر دو یک غبار بیش نیستند
غباری نشسته بر نوکِ کفشِ درخشانِ کهکشان

دوست داشته شدههایِ ما

با هر چه بیشتر دور رفتنشان از دَمِ دستِ ماه
و با تغییرِ دائمییِ شکل و شخصیتشان

شما را نخست دیوانه و

سپس ویران میکنند
زمین فریادِ دلخراشیست رها شده بر مدارِ سرگردانی
و زمان شکلی کروی دارد
کُرهای که پا گذاشتن بر آن به قصدِ رسیدن به قصرِ آرزوها در آینده
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تو را به تاریکییِ نخستین نقطهیِ آغازِ جهان میرساند
به آنجا که از غیبتِ غمگین و طوالنییِ هستییِ من
قلمها به اندیشه فرو شده
و داشتند طرح و توطئهیِ یک بازییِ تازه را فرامیچیدند

کبوتری که تخمِ مصیبت را میگذارد
در میانِ علفهایِ زرد و پوسیده
با گامهایِ آب

گاهی میتوان گُلِ سبزِ سعادت را یافت

به سویِ آگاهیهایِ پروانهوار شتافت

میتوان جامهیِ جهانبینییِ تازهای را بافت
از خیلِ نهالهایِ مرگ
باریده از ابرها

از خیمههایِ خون

خاک دیگر خسته است خیلی
از خداهایِ خاکستریرنگ

کفزدنِ صندلیهایِ خالی برایِ کیست؟

مگر صحنهیِ سرد و متظاهر

صحنهیِ متقلبِ هستی
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عرصهیِ بازیگرییِ دلقکها نیست؟
غالبن سبزهزارِ سرخوشِ هزاران سعادت را طلوعِ یک علفِ ناخلف
خراب میکند

خوننوشتههایِ عقاب را با خود میبَرَد

و تخمِ شبیخونِ ملخها را به ارمغان میآورد
ما در باغی که به بازار میمانست زاده شدیم
در باغی که درختاناش

در باغِ ستمگرِ داد و ستدها

پاییز را چون پاپوش به پا کرده بودند

و زندهگی را چون دستبندی زرد به دست
در باغی که اندیشههایِ کبریت پیچپیچ بود و
در باغی که کبوتراناش تخمِ معصیت

صورتِ سیگار از خجالت خیس

تخمِ مصیبت را میگذاشتند

این صندلیایست که برخاستناش از خویش
و نشستناش بر خویش

همان برخاستن است

و کفزدنهایِ دریا برایِ صدفهایِ خالی
توفان به ناگهان میرباید

همان نشستن

و کمالِ سفیدِ ماه را

در میانِ آدمیانی با افکاری مانندِ نانِ بیات

گاهی آتشدالنی انقالبی هم پیدا میشوند
و در البهالیِ اللههایِ گندیده و نادان
اما اگر بازار را باغی باشد

گاهی دلسوختههایی هم هویدا

گُلهایاش تنها سکهها هستند

و گُلباناناش بازرگانان
وقتی سیارهیِ مشتری در حواشییِ اندیشههایِ واال میگردد
و مُشتاش انباشته از ذراتِ درخشانِ شرافت است
دیگر چرا چهرهیِ تو آغشته به ترشحاتِ شرم باشد؟
و دیگر چه فایده از رجعتِ جسدِ اندیشهای
به زادگاهِ خویش؟

یا اندیشهیِ جسدی
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مرغِ آفتاب
و یادِ درخشانِ یاران را

دانههایِ دلانگیزِ باران

با منقارِ بیرحمیهایاش برمیچیند
که بیکرانهگیهایِ این دیاران را
و نیزههایِ بیگناهیشان

مرغِ آفتاب تندتند

طوری که انگار نه انگار

دریادالنی زیبا نیز در کار بودهاند

اینجا در پییِ درآوردنِ گلولهای از تنی

و آنجا در پییِ شکارِ شکارچیان بودهاند
یک گفتارِ زشت دهان باز که میکند

هزاران کردارِ زیبا را میبلعد
وحشت دارد

و چشم از نگریستن در اعماقِ رازآمیزِ خویش

پرنده در آوازش تو را به مبارزه در راهِ درخشانِ آزادی فرامیخواند
به از یاد نبردنِ گریبانِ گَرد گرفته و دریدهیِ گردون
به گرامی داشتنِ سوراخهایِ خونچکانِ فضا
به مچِ دستِ چپِ خویش بستهام
با باد میروند

من جهان را مثلِ ساعت

و چشمهایام مثلِ دو دانهیِ شن در باد

سیبی بی هیچ چشمداشتی پیاده

راهی پیچپیچ و دراز را در سرمایی سخت میپیماید
تا نیمی از خودش را به شاخهای فقیرتر از خودش ارمغان دارد!
پس هنوز در صدفها گفتارِ شیرین یافت میشود
و ساعت به تمامی تهی از اعدادِ عادل نشده است
پس هنوز قوسِ قلبِ گالبی
و زنبور

زنبورِ تنها

برایِ در آغوش گرفتنِ راستی و حقیقت میتپد

تنها تخمِ تیمارستان را نمیگذارد

دیوانهگی نامِ دیگرِ فراموشی است
و مرغِ مرگ تندتند به انارستانها نوک میزند
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تا مگر آنان را به تمامی

از نامِ قرمزِ انقالبیون تهی کند

درخت چشمی دراز و عمودی است
برگی که در تنِ درخت خانه دارد
برایِ فهمیدنِ او

درخت را نمیتواند بفهمد

تو باید از خودت دور بروی

و دو چشمات را در خاکهایِ غربت بکاری
باید مرا به حالِ خودم بگذارد
آخر برایِ چه مثلِ عنکبوت

هر کس که مرا دوست میدارد

مرا به بالهایِ رهاییبخشِ فراموشی بسپارد
خانه در گذرگاهِ باد ساختن؟
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آخر برایِ چه بارویِ بلورین و شیشهاییِ اندیشه را
برگ از لحظهیِ زادن تا لحظهیِ مرگ

در محاصرهیِ قلوبِ فوالدی قرار دادن؟

از دستِ بادهایِ اضطراب و مارهایِ منفعتجویی
از دستِ بارانهایِ حسادت و سوءِظن

دَمی قرار ندارد

سر بر متکایِ سعادت نمیگذارد
ماشینی که جاناش رشد نمیکند و چراغِ اکتشاف را نه روشن
عاشقِ جادههایِ بازگشت میشود
در پسِ پشتِ سرِ ما دره و

و به زنگارِ دندهیِ عقب دل میسپارد

در روبهرو آینهای

که از کبودیهایِ غارشان

عنکبوتی پا به بیرون میگذارد
تو تا زادگاه و زادگاهیانات را درست ببینی
و بر صندلییِ بلندِ معتبرترین معنا بنشینی
از من که جرعهای در تهِ جامِ جنگها بودم
به بازگشایییِ گرههایِ کور رفتی

دور رفتی

بازو در بازویِ مارصفتان افکندی

زخم زدی و زخم خوردی
و به این نتیجه رسیده که هر خانهای را ساختن و در هر جانبی
حُکمِ واژهای را دارد

که عاقبت دهانِ سیاهِ مرگاش میرباید

پس چه میبایدش کرد درختی
درختی که میداند
و یاد و نسیان

که چشمی دراز و عمودی است؟

زمین موتورِ روشنِ ماشینِ کهکشانها نیست

دو مهرهیِ همسایه در ستونِ فقرانِ مارند
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 10کیلو کم میآورَد
چه فایده از خانههایی با اشکالِ هندسییِ عجیب و غریب و زیبا
وقتی که ساکناناش سایههایی بیخورشیدند
وقتی که فوارههایاش روحی ندارند؟
ستمگری و سترونی را برنمیتابد

و دیوارهایاش بیشعر

نارونِ بلندِ دانایی

و نای بر لب

بازنگرییِ مدامِ بازیهایِ پیشین و
پا گذاشتن به راههایِ تازه را ترویج میکند
آن گاه که کسی نمیتواند با تو دشمنی کند
و شجرهیِ کفِ دستاش را

با من از درِ دوستی درمیآید

به عشیرهیِ دریاهایِ شریف میرساند

چه فایده از تکنیکهایِ نیکی را فراموش کرده
پشتِپا زده به موجهایِ زیبایِ جنون
عمارتِ اعجاب را ایجاد میکنند؟

نقطهیِ اوجِ شخصیتِ فواره

آینهایست که تنها و یگانه تصویرش
خطی خوش و خوراکِ حشرات
هر دَم گرسنهتر میشود

از تکنیکهایی که بر پایههایِ خویش

خطیست خوابیده در بطنِ خاک

بودن خویش
ِ
آن روحی روح است که از روح

گرسنهیِ شناخت

گرسنهیِ شنا در شفافیتهایِ شعر

در وسطِ سطرهایِ شعور

آیا سرانجام از این شورهایِ مقدس و فرشتهوار
از سرودِ این سروهایِ بلندِ ایثار

و از آن شیرینیهایِ لبخندِ اکتشافِ اسرار

جز سایهای سرد و محو بر جای نخواهد ماند؟
جانهایِ سطحی بر جهان فرمان خواهند راند؟
که روزی دستی ناشناس

آیا عاقبت جانهایِ صنعتی
من نایی خُردسال بودم

مرا به دوردستهایِ سرزمینی بایر فرا انداخت
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و من در خویش نقب زدم

فرو رفتم

از تحقیقِ ذاتِ تاریکِ خویش تغذیه کردم
با هزاران شاخهیِ نیاز

و باز برآمدم چون نارونی

چشم در چشمِ زمین و آسمان دوخته

از یادِ عزیزِ صدها صدفِ زندانی و کُشته

دلسوخته

که آیا هنگامی که کَلهیِ آدمها توپ است

و تورِ دروازهیِ دلشان پاره

بازییِ زندهگی در هر جا که باشد و در هر زمانی
و با تردیدی در دست

که اینان

با پرسشی بر لب

برندهای خواهد داشت!؟

این دوستان

که هدیههایشان به راستانِ سرسبزِ بوستان
دستهدسته گُلهایی رنگین از ذاتِ درد است
آیا خوابیدهیِ اجسامشان در رختخواب
مهربانتر نیستند!؟

نمیدانم

یا در زیرِ انبوهِ خاک

میدانم اما که وزنِ شخصیتِ تو

از وزنِ یک شخصیتِ شریف و سنگین

دستِ کم ده کیلو کم دارد
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اعتباری آونگین
تابش یا تباهییِ تبارِ اعتبارها
به سکون یا به وزشِ ورزایِ ورزیدهیِ تاریکی بند است
تاریکیای که کوچههایِ تارتنکزدهیِ زاریها را
برایِ عبورِ خود بسی تنگ و باریک میداند

مگسی سرودِ آزادی را میخوانَد
که حتا اگر دو همزاد باشند

اما آجرها جِرشان گرفته است از این نسیمهایی
هیچ کدامشان شبیهِ هم نیستند
من خودم را چهگونه پیدا کنم در این زهدانهایی
و گرما و الفتشان

که پرده در پردهاند

مثلِ پروانه از سرِ سبزهها میپرند؟

آیا تابشِ تمامِ حقیقتها

ریشه در آبِ درخشانِ سراب دارند؟

تو تا از کوچهیِ تنگ و تاریکِ آرمانها بگذری
تنهیِ بیپایانِ روحات را الیه به الیه تراشیدی
با ناخنِ شیون خراشیدی

چهرهیِ معصومِ شادیها را

و رفتار و گفتارِ یگانهیِ کفتارها و کرکسها را

به معنایِ عدالت پیوند دادی
تو پروانهای را که میخواست تنها شبیهِ خودش باشد
و شیلهیِ تمامِ پیلهها را پاره کند
محکوم کردی

و بندهگییِ هیچ خدایی را نپذیرد

تو ندانستی که گاوِ ورزیدهیِ روزگار

چه در روزِ روشن و چه در شبهایِ تار
یکییکی اما نوبت به نوبت

علفِ الفبا و الفتها را

تا دانهیِ آخر میچرد

چه بر جای مانده است حاال جز مشتی از مُشکهایِ بیاعتنا به کشتارِ آهو
جز جویهایِ خشکیدهدلی که دیگر سر برنمیگردانند به دیدارِ سرنوشتِ
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غمگینِ کوه
که عنکبوتی آنها را در بانک ورق میزند؟

و جز صدایِ رنگارنگِ اعتبارهایی
اقبالِ انبوهِ درهمِ دندانههایِ شانه
یا رنگِ دو بو

گاهی با تغییرِ نگاهِ یک مو
و در پشتِ چهرهیِ حقیقت

از اینرو به آنرو میشود

شاید سه سراب نهفته باشد
چرا مجنون مینامند جانی را که خودش را جِر میدهد
در زندانِ تاریکِ وجودِ خویش

هر چه بیش

فروپیش میرود

برگ میآورد و گُل میدهد
تا من نامِ نخستین و واپسین زهدانِ جهان را بدانم
تا من دیگرِ آبِ بیقراری را در چشم نگردانم
تا من درنمانم از درکِ معنایِ تو
که دور از خسان و کرکسان

تو که آنقدر عزیزی

کسان

در و پنجرهیِ خانههایشان را باز میکنند
تا تو را مثلِ مگسان

باز میگذارند

به بیرون از رایحهیِ گرانقدرِ روح هدایت کنند
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پرندهیِ بوسه و درختِ چهره
صمیمیتِ سرشار و مهربانییِ واالیِ آینه
سالمتِ حجمِ کوچکِ ذهناش
من تکهتکههایِ جانام را

برایِ سنگ فهمیدنی نیست

از او سخت شکستنیست

از جاهایِ جورواجورِ جهان جمع میآورم
آنها را به هم میچسبانم

و با انواعِ چسبها و به هزاران سعی

این من آن من نیست

اما باز میبینم که این جام آن جام نیست

و نه ممکن بازگفتنِ آن که از صدها تصویرِ سریعِ تو در آینه
ای نازنین

کدام یک اصلیست کدام یک اصلیترین

نبضِ این جهان

بسیار زمخت بود برایِ قلبِ غمگینِ ما
و تقال و آرایِ ما را در دلِ سنگهایاش نه توانِ تغییری
و نه عمرِ دانههایِ دانایی را فرصتی باقی
تا منقارها از غارِ تاریکِ زندهگیهایِ زرد و پوسیده به درآیند
جادههایِ رنگارنگِ تجربه بگذارند

و پا به درونِ دُرِ معناهایِ تازه و

گاه تابوتهایِ سپید و کوچکِ دانههایِ برف
از حرفِ یک شاعر

به گهواره تبدیل میشوند

تصویرهایِ زیبایِ عاشقانه در قاب

قاب را از مربعِ عذاب میرهانند

و زیر و بمِ صدایِ خیزابهایِ دلدادهگی
برایِ دَمی

از یک حرف

بر هزاران زخمِ نبضِ آدمی

مرهمی میگذارند

ریشهیِ پنهانِ تمامِ رویدادها چه شرورانه چه نیکانه
یا موجی در دوردستِ دریا

مانندِ برگی بر شاخسار

لرزان است و دستنایافتنی

هم از اینرو جامِ همهیِ نتایج

جامِ هر نتیجهای

سخت شکستنی
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ما تنها میتوانیم تب و تابِ بیابعادِ تاریکیها را
چمدانِ چشمی تازه را بگشاییم

اندکی تفسیر کنیم

در آن جامهیِ کنجکاوی و دانش را بگذاریم

و چون خونی بیگانه در رگهایِ پراکنده و بریدهیِ خاطرات سفر کنیم
تا شاید از طریقِ این سفر و آن تفسیر
نه!

کمی از تقصیراتِ خودمان را کم کنیم

من اما آن آینه را فراموش نکردهام

آن آینهای را که طبعِ بلندِ اللهاش
سرانجام سنگ را دیوانه میکند

که بخششهایِ رنگارنگ و الیهالیهاش
سرانجام سنگ را دیوانه کرد

سنگی که دربهدر به دنبالِ ردِ پایِ او بود
دستبند زند

و بود و نبودش را

هم از اینروست ای نازنین

تا او را دستگیر کند

به زندانِ دودِ عدم بسپارد

اگر که پرندهیِ بوسهیِ من

تنها بر درختِ چهرهیِ تو مینشیند

و اگر که دو آبشارِ روانِ بازوهایِ من

تنها ریشهیِ شفاف و شیفتهیِ تو را در آغوش میگیرد
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ای آب  /ای من
حتا درِ رؤیاها را باز میکنند و به جستوجویِ تو میآیند بازجویان
و میخواهند بدانند که چرا موهایِ سرِ خواب سفیدِسفید شده است
تخمِ بیقراری را میگذارد

و چرا پرندهیِ بیپناهییِ من

میخواهند پیچکها را حتا از پچپچههایِ رنگارنگ
و از پروانههایِ آبستن تهی کنند
میخواهند گردنِ توانستنها را به افسارِ مراقبت مزین کنند
تولدِ اِراده

در جسمِ سختِ ماده اتفاق میافتد

مکان و زمان را اشغال میکند
با آنان به رقابت برمیخیزد

شخصِ ماده

حقِ مکان و زمان را ضایع میکند
در حقشان خیانت میکند

اما آیا کسی که ناخواسته به دنیا میآید
مگر باید لبخندِ تواناییهایاش را بازجویی و محاکمه کرد
و جویِ زاللِ دوست داشتنهایاش را به دستبند دعوت؟
و چرا باید از ضعفِ زردییِ گونهیِ گرسنهگانِ روح
کمالِ سوزانِ دایرهیِ آفتاب را طلبید؟

خدا از آن بیدی میترسد و میلرزد

که سرِ فرارفتن از امکاناتِ وجودِ خویش را دارد
و ریشههایاش بوسه بر صدایِ سرخِ خروس میزنند
بیدی که شاخههایاش مأمنِ پرندهگانِ بیپناه است
و سرش غرق در دریایِ کتاب و واژه
برقِ چشمِ هنوز بازماندهیِ مردهگان از ترسِ پیگرد سخن میگویند
از امکانِ شکستنِ پیمان در زیرِ شکنجه

از لو رفتنِ بیضه
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و باز گردیدنِ زمین بر گِردِ بیهودهگییِ مدارِ رقابتهایِ همواره
ماهیان تو را در درهایِ تکهتکه شدهیِ رؤیاها
در رازهایِ زیبایِ چشمِ پارهپاره شدهیِ پردهها
و در اشیاءِ تیرباران شده میجویند

در دیوارهایِ فراری

تو را که همواره میگفتی

نخستین و بزرگترین گناهِ آدمیست

حاال این آتش

آن آرامشِ آرمانی را جز در دهانِ گشودهیِ خاک
در کجا باز خواهد یافت

ای آب

ای من

ای از دست داده زیبایییِ هر چه سرود و هر چه یاسمن

که تولد
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بستهکبریتی کوچک در جیبِ سیمرغ
در پشتِ هر نامی

که مُشتِ هر کدامشان

دامهایِ فراوانیست

برایِ خود تشعشعی از شخصیتی را میجویند
در اینسوی وآنسوی

زیرکانه سرودِ سودهایی را میبویند

من آن جغدی هستم که از بیجغرافیایییِ جان میآید
و به خرمنِ ابرِ هیچ خدایی
دل نمیسپارد

و به تودهیِ دودِ هیچ جهانبینیای

پا نمیگذارد

این درختی که ناماش را سالمتییِ اندیشه گذاشتهاند
دانهاش به دستِ سرد و تاریکِ آبهایِ ناآگاهِ غارنشین
در زهدانِ خرافهیِ خاک کاشته شده است
دارد باد میآید

اما اکنون هم مانندِ همواره

و پرهایِ رنگارنگ و پراکندهیِ افکارِ تو
مأیوس و آواره

دارندهایِ زیبایِ خودشان را از دست داده

هر کدامشان در گوشهای با رودِ طوالنییِ بیهودهگی میروند
تا ببینند چرا خبری از بازگشتِ سیمرغ نشد

نیامد

این ماری که ناماش را سالمتییِ اندیشه گذاشتهاند
و خودش را به شکلِ شاخهها در میآورد
همرنگ میشود

از درختها فرا میرود

و با هر برگی و در هر کجا

ننگ را به جان خریدار

و مرگ را راهیکننده از دیاری به دیار
اما هر شخصیتی را که شخم میزنم

من نامی ندارم

کلوخهایی از خودم را

و نَه کلوخهایی از خودم را مییابم
و حشراتی را که در پشتِ خیرخواهیها و خوبیهایشان به دیگران
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خودخواهیها و خودپرستیها نهفته
و اشکهایی را که در پایِ روشناییهایشان
نه!

سرهایِ تاریک فرو افتاده

هیچگاه آرامشی بر دریا پارو نخواهد کشید

و دامها رامشدنی نخواهند بود

دامها فرزندانِ پیرسال

و ناگزیرِ فطرتِ فرسودهیِ طبیعت هستند
و مستییِ انسانهایی با اندیشههایِ بیمار
که شما سی مرغِ سر به راه بودید
راههایِ سردِ سود و سعایت

از دانستنِ این حقیقت

سی مرغِ دانههایِ پوکِ شهرت را جوینده

و خالی از سعادت را پوینده

و به دلِ بادهایِ بیهودهگی نوک زننده
آری شما سی مرغ بودید که نسبِ منجیگریهایتان
به نخستین جلگهیِ جنایتهایِ جهان میرسید
اما از یک دانهیِ الغر و غمگینِ کبریتِ سیمرغِ ما
سیگارِ هزاران زخمِ دلافگارِ روزگار هنوز خاموش میشود
افکارِ پیچپیچ و کبود و مثلِ درخت پُربارشان
برایِ پرندهگانِ پریشانِ بیپناهی
آغوش میشود

پرندهگانِ گریخته از هر خدا و ناخدا
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تاجِ زیباییشناسییِ درد
تنومندی و برجستهگییِ جانِ آزادیهایِ اردیبهشتشکل
نه از ورزشی روحانی و نیرویی االهی

که از ورمی در نتیجهیِ باد بود

و با باز شدنِ درِ اندیشهای کوچک و پالستیکی
بطِ بطالن بیرون زد

از اعماقِ بطری
دردی را بموید

دهان میخواهد چیزی را بگوید

اما خودش خبر ندارد که در این میان
معنا فدا خواهد شد در پایِ جرعهای از اجبارهایِ زیباییشناسی
در درگاهِ گستردهیِ معیارهایِ ادبی
و نانِ گِردِ گریزِ یزدگرد

تنومندییِ تفکرِ تنور

و آسیابانی که مرا کُشت

تا دودِ اسالم از دودکشِ بامِ هر کلبهیِ کاهگِلی
گُلی بر سرِ گرسنهگانِ آزادییِ جهان بزند
و دستبندی به دستِ دوستدارانِ پروانه و بهار
یارِ کیست این صبحِ از خواب برخاسته
و در حالِ انجامِ اعمالِ ورزشی؟
و از رویِ نادانی کُشت و
نه!

این صبحِ لباسِ سکسی پوشیده

مگر میشود نارونی را به ناروا

به پشیمانی از کُشتهاش

باد هم میتوانست تهی نباشد

پشتهپشته پوزش طلبید؟

بیهوده نباشد

اگر که خودش میخواست
اگر که میکوشید به منجمد کردنِ جانِ گستردهیِ خویش
به سنگی شدن با ذراتِ فشردهیِ سخنانی
که خالصهیِ دریا را در دهانِ خویش داشته باشد
و عرش را چون فرش در زیرِ پایاش
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زمینِ دندانگِرد گوربانییِ معنایِ گورهایاش را به کسی نمیسپارد
تو به دستِ خودیهایِ خودت
یعنی به دستِ فرمهایِ هنرییِ خودت کُشته شدهای
پس دیگر چرا گالیه میکنی که نان

باید به شکلِ هندسییِ روح باشد

و بانویِ سفیدبدن و پُرستارهیِ شب با لباسِ لطیف و تورییِ سیاهاش
نباید این همه دور از دست باشد؟
آخر گریزِ اردیبهشتِ آزاده از زندانِ کاغذییِ تقویم
آن هم بیتوشه و تغذیه

بیپاپوش

با آن همه دمه و دودِ بیقراری

و راههایِ دشوار و پیچپیچِ بودن

و پیش از مرگ نمردن

مگر تاجِ زیباییشناسییِ درد را

با دستانِ خوشرنگِ پروانه

بر سرِ نسیمِ مأیوس و آواره خواهد گذاشت؟
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اعتکافِ دانهایِ برنج در حاشیهیِ بشقاب
متعجبام که با بسته بودنِ نبودنهایِ امکان
آن عنکبوت از کدام روزن به درونِ خانهام پا گذاشته بود
و چرا در هیئتِ جاسوسی خودش را در البهالیِ ظرفهایِ تمیز پنهان کرده بود
قافیه و زیر و زبرِ اصواتِ کلمات
و تعجب بیرقی بلند

نمک و فلفلِ شعر هستند

که جامِ اکتشافها را به دنیا میآورَد

این متخصصانِ علمِ تشریحِ رؤیا و تفکر
دستِ ساطور و داس را از پشت میبندند
و با جامههایِ مبدل در سرِ راهِ یاسها ظاهر میشوند
این خبرهگانِ خبرکِشی و خبرکُشی
به هیئتِ حشرات در میآیند

تا بازشناخته نشوند

در حوالییِ خانهها کشیک میدهند

از دیوارهایِ بیشرافتی باال میروند

و بر بامِ ویرانِ خیانتها میخوابند

دانهای برنج در حاشیهیِ بشقاب به اعتکاف نشسته است
اعتالیِ معصومِ معناها از سرِ سفرهیِ هستی برخاسته است
و موهایِ فلفلنمکییِ تو
به جو و گندمهایی میاندیشد که از جورِ آسیایِ زمان
و در زیرِ بیعدالتیهایِ آسمان

ستونِ فقراتشان خُرد میشود

تلفنی که از دست بلند کردن و گوشییِ خودش را برداشتن هراس دارد
قفسی که هر سیماش جاسوسییِ سیمی دیگر را میکند
زندانی که هر میلهاش میلهیِ دیگر را لو میدهد
کاردی که به کالبدشکافیِ خونینِ روح خو گرفته است
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حاذقانِ سربریدنِ پروانههایِ خوشذوق در زنبق
میلهکِشندهگان به چشمِ قشنگِ شبنم
استادانِ ستردنِ سطورِ معصومِ سادهگی از سترِ گستردهیِ گستاخی
شمهای شعرِ سرد و ماسیدهیِ بیمیهمان در بشقاب
هیوالیی که در محلِ کارش رویِ مبلِ گرم و نرمِ رذالت نشسته
دستهایاش استکانِ زیبایِ آزادییِ انسانها را شکسته
و گرهِ عقدههایِ جنایتکارانهاش را

با انگشتانِ داغِ قهوهیِ قحبهگی

یا چایِ جاکشی باز میکند
آری گذر از شاهراهِ تاریکِ شامگاهی چنین سرشار از سوگ و سنان و سنگ
برایِ شانههایِ ظریفِ فرهنگِ شما

بسیار دشوار و سخت ناجوانمردانه

و وقتِ ما برایِ تمرکزِ حواس بر رویِ عشقِ متقابلِ گُل و پروانه
برایِ اکتشافِ اندیشههایِ بیآشیانه

پُر از عقرب و بسیار تنگ بود
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زنِ زیبایِ نبضِ تجرد
تو که با بالهایِ نازک و االهییِ موسیقییِ نبض اوج میگیری
تو که با آبیهایِ پاک و پهناورِ باالیِ مفقود شدن درگیری
تو که پایات میگریزد از راهِ شیرییِ شهرت
پس چرا دستِ ظریفِ هراسِ مرا نمیگیری؟
افتادن از زیبایییِ ارزشهایِ نجومی
از رعدِ رعنایِ شهامت

هراسِ افتادن

از جرقههایِ ابرِ نجابت

هراسِ افتادن از خونِ شهادتهایِ رنگینکمانی

و گواهیهایِ خُردساالنه به بیگناهییِ گهواره ای آوارهیِ بادها
ای بادِ آواره

آن خاکی که همواره سخنهایِ زیبا را بر زبان جاری میکرد

آن خاکی که تمنایِ سعادتِ هستییِ تمامِ هستندهگان را
در هر سوی ساری میکرد

آن خاکی که در دامنِ سنگهایاش

کودکِ معصومِ جرقهها را پرورش میداد
آن خاک

آری آن خاک

و به آبهایِ زالل پَر میداد

در نهان

گوشهیِچشمی به چنگِ سنگینِ صدایِ شخصیتِ ننگین و تهاجمینِ پلنگ
و دلی با آروارههایِ نهنگ داشت

و دستاش از تمامِ باغ

تنها موسیقییِ سرد و زردِ خزان
و تصویرِ خزندهیِ کِرمِ درونِ سیبها را برمیداشت
نه برداشته

من نه گذاشته شدهام

من نه با زندهگی پا بر پهنهیِ زمین گذاشتهام

از دایرهیِ زمان خارج شدهام
من همواره پرسیدهام که آیا باغِ چراغانییِ نبوغِ یک انسان
تا شایستهیِ حرمت و تعظیم باشد

و نه با مرگ
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حتمن باید قاطعانه از پروانههایِ بیگناه دفاع کند؟
قاتالنِ شقایق را رسوا کند؟

آیا حتمن باید او با جنگلِ جنایتها بجنگد؟

آیا ساکنِ سیارهای بودن که مثلِ سیب
دستهدسته کِرمها را صاحبِ سریر و سنان
گالبیها را خجل نمیکند؟
اگر که در هر باغچه

و ژاله و واژه را خلعِ سالح میکند

من دانستهام که عسلِ زنبورِ شاعر میمیرد

داغِ دلِ الله

زبان و سَبک و سیاقِ خود را تکرار کند

و رنگینکمان را مجبور به نگاهکردنی دیگرگون
به شبنمهایِ گناه نکند

به نگاهکردنی تازه

چه کسی ناز میکند و امتناع

از تماشایِ نبضِ نازنین و ظریفِ عشقی
که سایهیِ یگانهیِ بالهایِ بلندش جاودانه
جانِ زمینیان را دچارِ سرگردانی ساخته؟
نهنگ چرا هراس دارد از عقلِ صیقلییِ داسهایِ روی آورده به خودشناسی
به خدا شدن

به از جنگلِ جنزدهیِ جنایتکاران گسستن

هراس از رفتن

از به زیبایییِ ارزشهایِ نجومی پیوستن
هراس از ساحلِ ازدواجی پُرحاصل با زنِ زیبایِ نبضِ تجرد
و زادنِ نوزادِ خالصی از آتش
نوزادی با رگِ رازِ نجابتی سرشار از خرمییِ خونِ خدا
هراس از زیستن در خانهیِ خارزدودهیِ تنزدن از تمامِ خواستنها؟
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سالخ
تا کلبه به متکایِ اعتکاف تکیه زده
و از استکانِ نایابِ ادراک

و بر زیلویِ ظریفِ شناسایییِ ذاتِ روزگار نشسته
چایِ شیرینِ اعتماد و آرامش را مینوشد

و به دور کردنِ خود از کدورتها و کندویِ دروغها میکوشد
زیباست بدنِ تو پوشیده در لباسِ تمیزِ سعادتمندی
و بر گردنات شالِ ابریشمینِ شادی
اما همین که من از خانه پا به بیرون میگذارم

و کالهِ شمعِ شرمِ حضور را

در برابرِ جمع برمیدارم

سخنِ نیزارها همه بی نیشکر میشود

پروازِ رنگارنگِ مشکالت

با زبانی بیزمزمهای از مزهیِ شکالت
آغاز میشود

مانندِ لشکرِ بیپایانِ لکلکها

چشمِ جانِ انسانها را از ریشه درآورد؟
سنگ را به کمال نمیرساند

که دیگر هیچ کوهی

که دیگر هیچ جنگلی

جوانهها و یادوارهیِ عزیزِ از دست رفتهشان را
که دیگر هیچ ناخدایی دخالت نمیکند
که شقایقهایِاش را پشتهپشته
کشتیکشتی میربایند

به جهان بازنمیگرداند

در امورِ این دشتی

دستهایِ سردِ سالخِ بیمعنایی

دلِ کدام تاک شکسته است؟

که تا کلبه میآید کتابی را قرائت کند
و در کوچه بر سنگفرش

کدام منقار و کِی

در کجا

حواسِ اشیاء پرت میشوند

جز چند تکه استخوانِ رؤیا

و لختی از خونِ آرزوهایِ ماسیده

چیزی بر جای نمیماند

چرا دستی درِ خانهیِ خدا را نمیزند ـ خدایِ تکیده و معتکفِ همین پایین
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همین خاک را ـ

چرا کسی با او نمینشیند

نمیپوید با چشمی تازه

نمیگوید

سراسرِ مسافتهایِ طی کردهیِ پشتِ سر را

تا کندویِ کیهان کمی از تلخزبانییِ خویش بکاهد
و نسوزد دلِ شمع این همه بیهوده برایِ هیچ
و تا که صدایِ سبزِ نیها بیش از این نافهمیدنی باقی نماند
در جنگلِ خاطرجمعِ جوانهها و جانورهایِ جوامعِ مدرن؟
پُربار از تصویر است و از صدفهایِ تخیل
از مقتوالنی جویندهیِ قاتالنِ خویش
اما افسوس که اینجا به زیرِ خاک

اعتکافِ آب

لشکرِ حشرات

تنها برایِ جاسوسییِ دنیایِ مردهگان میآیند!

قورباغهیِ وقیحِ استراقِ سمع
کجاست آن تَکگلوله

آن تَکگلولهیِ رهاییبخشِ گُل

آن به ارمغان آورندهیِ سرود ِسنبل
آن گلولهای که خونِ متبرکِ آزادی از آزارهایِ دنیا و دنیاپرستان
از پستی و پستفطرتان را

بر خاک و در پایِ استخوانهایِ خدا خواهد ریخت

کِی به سر خواهد آمد پویشِ پاهایِ پلیدی بر جانِ شریفِ آب؟
عذاب از همان روزِ ازل نیز

نیای را بر لب داشت
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و خود را فاتحِ قَدَرقدرتِ سطوحِ هستی میپنداشت
و در دِه و شهر رواجدهندهیِ عادت و نابینایی

یعنی دو خسِ یک خیزاب بود

عذاب تفنگِ دروغ و اتهام را حمایلِ خویش کرده
و خشاباش پُر از واژههایِ تهی و وعدههایِ بعید بود
حاال اما آرزوهایِ مومیایی با تابشِ ذراتِ زردِ آفتاب
اندکاندک آب شدهاند
از انسان استمداد میطلبد

خدا دارد فریاد میکند و
و بندِ ارتباطِ انگور و شورانگیزیهایِ آبیرنگ را

قیچییِ تجربه و خِرد تکمیل میکند
حاال اگر آن تَکزنگِ همیشهگی و کوتاهِ پس از مکالمهیِ تلفنی
پس از گوشییِ تلفن را بر دوشاخهیِ سکوت گذاشتن
سپس آن بوقِ ممتدِ آزادیکُش
امانی دهد

خوابربا

و روانیکنندهیِ خروس

و قورباغهیِ وقیح و قواد و قمهبهدستِ استراقِ سمع را

سیمِ برق قاطعانه بگیرد

شورمندانه بکُشد

شاید که شبهایِ ما سرشار از طالیِ بیتلهیِ انگشترِ ستارهگان
برایِ پرندهگانِ پُرتب و تاب و شورشییِ انگشتِ شما شوند
شاید که شلیکِ شعری شاد به گردنبندِ آزاردهندهیِ آزادییِ آوازها و
پایکوبیها
خونِ مکروهِ خیانت را بر خاک بریزد
ذرهذره برافرازد

گردنِ این روزگارِ ذلیل را

روزهایِ بیگُل و سنبل را اندکاندک به خود بازبیاورد

و میثاقهایِ تازه را به جانبِ اردکهایی ببَرد

که سرِ تصاحبِ دریا را ندارند

اردکهایی که در پایِ استخوانهایِ فرسودهیِ خدا به پشیمانی نمینشینند
و بر جسدِ ارزشهایِ پوسیده نماز نمیگزارند

اشکی نمیبارند
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طنابِ مطهرِ تعهد
پروانه پچپچکنان و کنایهزنان
شرحِ حالِ نانهایِ ناجوانمرد را به سمعِ شمع میرساند
عینکِ گالیه از گُلهایِ گناهکار را به چشمِ خویش میزند
دو بالاش را به یک قلم تبدیل میکند

تا تب و تابِ قلبِ انقالبیون و

آتشفشانِ خدایییِ جانِ جانبازان را

جاودانه سازد

که شبانه و تندتند

و رسوا قبحِ قبیلهیِ بیلهایی را

در کارِ کندنِ گورهایی برایِ نورهایِ عدالتخواه بودند
نورهایی که خواب را از چشمِ خائنان و خونریزانِ خروس ربودند
کجاست سالمی با حیاطی بزرگ
آغوشی با پنجرههایِ فراوان

بوسهای که فوارهای را در خود داشته باشد
و آن منقارهایِ بلندِ باران

که دانههایِ زردِ زمینی را یکییکی برمیچیدند
کجا رفتند آن نیهایِ ناسردی که هیچ یک از سوراخهایشان
سعایتِ سوراخِ دیگر را نمیکردند
آن سایبانی که سازندهاش یک خورشید بود
و آن زندهگیای که چکهچکه از رختهایِ شسته میچکید
و بر بندِ تمیزِ رختِ تعهد خانه داشت؟

تو کِی باز خواهی گشت

ای که پچپچههایِ پاکات پُر از شورانگیزیهایِ رنگِ پروانه بود
و صدایِ عطرین و بویِ زرینِ عود
طرحِ طبیعتِ سیرتِ زیبایِ تو را رسم میکردند؟
حاال یک نان با موتورِ نامطمئنِ قلباش در دندهیِ هر فکری که اتومبیل براند
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هزاران دندانِ بیابانگردِ خیابان

او را طعمهیِ خویش ساخته

تا بُنِ استخوانهایاش میخورند
حاال بشقابِ شکستهیِ خشم
و کلیدِ کجِ عصبیت

و سرنشیناناش را دیوانه میکنند

خوشههایِ عقل را تلخ کرده است

فانوسِ انصاف را خاموش

شاعران بهتر میتوانند نشان دهند که در ماجرایِ جنایتکارانهیِ سربریدنِ
شمع
گناهکارترین عاملِ اصلی

خودِ گیاهِ گناه است

(که البته او هم با کاوشِ بیشتر در نیشترِ تاریکِ ریشهها
و بهتر افشا

تبرئه میشود)

که بیلها در تمامِ طولِ عمرشان

برایِ به خاکسپارییِ خودشان گور میکندهاند
و تاریخِ بازگشتِ مرا از ظلمتِ آن دنیا
در این دیوانهزار
اما افسوس که حاال

به آغوشِ طنابِ مطهرِ تعهد در اینجا

تنها شاعران میتوانند درستتر حدس بزنند
انبوهِ درهمِ ابرهایِ شادی

دیگر جایی برایِ آذرخشِ اشراق

و تندرِ درایت باقی نگذاشته است!

100

کشتییِ تصویر
کلماتی که بال در بالِ هم پرواز میکنند
و خونِ روح را در رگِ رازهایِ خود آواز میکنند
و حقیقتی را در آشیانههایِ ما بنیان میگذارند
زمین تنها یک نقطهیِ خُرد از میلیاردها نقطهایست
که معلوم نیست کِی و برایِ چه
به این پایین فروافتاده؟

و از خودکارِ کدام خدا

و چرا در طولِ هزارهها

پیاپی عِرضِ آدمیان را به باد داده؟
آیا خاک متعهد است به آن چه که در حوالییِ حیاتِ خود و
به آن که از حواشییِ حیایِ دیگران میگذرد؟
قابِ شکستهیِ جان

تصویرِ سرکشِ دریا و

تبِ شبهایِ بیستاره و

سنگی که درمانِ خود را

در زیر و بمِ خیزابههایِ شعر و رؤیا مییابد
انسانها بال در بالِ هم پرواز میکنند
و سایهیِ رازشان را هیچ تور و دامی نمیتواند صید کند
سازِ تو تنها میتواند با اختراعِ بازیها

حواسِ حواشییِ کاغذ را

از فقدانِ آن واژهیِ جانبخش پرت کند
آیا اینان که از شکافهایِ تاریکِ خواب
از عمقِ عقیقِ اقیانوسها

از البهالیِ میلهیِ ابرها

به بیرون سرمیکِشند

آیا اینان که دزدانه از پشتِ پردهیِ پنجرهها و از درونِ آوندِ درختها
عرصه را بر گُلهایِ گُلدانِ آسمان تنگ میکنند
گرمایِ شدیدِ تابستانِ توبه

و خورشیدِ ابتذال

جاسوسانِ خدا هستند؟
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انبوهِ آشیانههایِ به جا ماندهیِ خیانت
نه

و گندیدهگییِ تمامِ میوههایِ روزگار

من کافر نیستم

من همیشه شرابخواریهایام را با نامِ پاکِ خدا آغاز میکنم
من هر صبح پنجرهام را به سویِ خواندنِ سوراخهایِ آبییِ آسمان
و شنیدنِ نییِ تنِ نازنینِ زنبقهایِ زمینی

باز میکنم

من میدانم که این همه میکرفونها و دوربینهایِ مخفی را برایِ آن در
گورستانها کاشتهاند
تا مبادا مردهگان روزی از خوابگاههایشان به درآیند
و آگاه شوند که تو شبی

پوشیده و پنهان

بی خبر دادن به دیگران

در آن کشتیای که تصویرِ درونِ یک قاب بود نشستی
رفتی و خودکارِ خورشید و نقطهیِ زمین را به حالِ خودشان واگذاشتی!
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جنایت کرویشکل است
تکرارِ ماللانگیزِ حکایتِ پُرشکایتِ دلِ آدمی
از کرویشکل بودنِ جنایت است
و از گردشِ گردنی جدا شده از تن و جاودانه بیوطن
از این باریکهراه

بر مداری مأیوس و تاریک

پایِ خدا چهگونه سرافراز بیرون بیاید؟
چهگونه سرودِ دلِ آن ستارهای را بخواند
که هر شب با شور و شوق سر بر بالش گذاشتناش
تنها برایِ آن است که ببیند
چشمهایِ کمسویِ عادت

فردا با چه قیافهای باز زاده خواهد شد؟

بیهودهگییِ دستهایِ عبادت

و معبدی که صدایاش هیچ تغییری در رفتارِ گوشها نمیدهد
لولهای که اشکهایِ صورتِ خودش را میشوید
که گاهی دود دارد و گاهی ندارد

چراغی در احساسها

و مرگ که از سالیانِ بسی دور تاکنون

خسته و خمیازهکشان آرزویِ کشفِ اسرارِ تو را
و در آغوش کشیدنِ گرمایِ بدنِ مرا در خواب میبیند
او

نه

او نخواهد مُرد

آن نانِ روشنِ شعور

مدارها را همواره به مردمگرایی و به گرامیداشتِ عادتگریزی
به قطعیتستیزی

و به پرهیز از زهارِ زهادی فرامیخواند

که خود را تاجِ سرِ گیسوانِ سبزِ جنگل معرفی میکنند
و سریرِ سلطنت را دو دستی تقدیم به قدمهایی
دودهایِ عابدند

که مادرِ دروغهایِ مهربان و

زمین هر چهقدر سکندری خورَد و واژگون شود
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شِکوه و شکایتِ پُرحکایتِ آدمیاناش سخت به آسمان چسبیده است
و بنیانگذارانِ تنورِ اندیشهیِ امروز
افسوس که به اشکِ دیدهیِ نانهایِ فردا تبدیل میشوند
مرگ آدمیست که هِر از بِر حالیاش نیست
و کفِ اتاقهایِ خانهاش از قالییِ قشنگِ شادیهایِ نجیبانه خالیست
پدرِ من کوه و

دخترم غنچه

کوهی استوار ایستاده بر سرِ ایمان به اعتقادهایِ زیبا

به انتقاد از خار و خیانت

به پیکار با پاهایی که میزبانِ راههایِ جنایت
و غنچهای که معشوقِ تعهدی قرمز به قداستِ عالقههایِ واالیِ باغ است
آری با وجودِ شکست یا خاموشییِ چراغ

و با آن که کتابِ گشودهیِ آب

سرشار از واژههایِ مرده از تشنهگیست
شور و شوقِ شبانهیِ خوابِ شاعر تنها از آن است
که ببیند خودش باز فردا با چه قیافهای

از دلِ خاک زاده خواهد شد؟
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نفتِ سبزِ عشق
هر چه از فراز و فرودِ ضربههایِ نبضِ اضطراب
و از پیچکِ جنون بر دیوارِ عقل میگویی

از زیگزاگِ زیبایِ جان
هر چه چون خون

در رگِ پیمانهایِ شکسته یا پابرجای میپویی
هر چه بر گورِ گِلهایِ گمنام میمویی
وقتی که به من میآیی

باز میبینی که عشق

مثلِ نخستین صفحهیِ صبحِ هستی
بیحرکت مانده است

وقتی که مرا میخوانی

بیسرود و ستاره

چه میرود با این قلم؟

هجومِ بازِ زاری به گنجشکِ دانایی؟

کجا باز خواهد ایستاد

چرا عروسانِ اسرارِ آتش

از حجلهیِ سردِ خاک سر به بیرون نمیآورند؟
به خانهیِ آب نمیبَرند؟

چرا حجمی از آغوشِ دوستییِ گُل را

هر چه نبض از پنجرهیِ قلب سر به بیرون میکشد
باز میبیند که هیوالیِ شب
در حالِ خوردنِ باقیماندهیِ گوشت و استخوانِ خورشید است
و رابطهیِ چراغ و باغ را
به نوبت برگِ دوستی و نفتِ دشمنی تعیین میکنند
زمین بازارستانی است و رؤیا

از خرید و فروش شدنِ خویش تن میزند

همواره درِ خانهیِ خوابِ مرا میزند

در خواب دستِ مرا میگیرد

و با خود میبَرَد به دیدارِ آنان که گرچه سخت نابههنگام
سرشان از فرازِ دار تابید

یا تنشان بوسه بر گلوله زد

اما باز همینجا ماندهاند هنوز پاکِ پاک
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مثلِ نخستین صبحِ معصومِ هستییِ عالم
و پُر از گُلهایِ رنگارنگی که دهانشان
در رودها جاری میکند

با آغوشی به فراخییِ دلِ آدم

سرودِ سَرورییِ درخشانِ عشق را

پیچی از پاکییِ راستی و

مهرهای از ستونِ فقراتِ مارِ دروغ
با هم ماشینِ بغرنجِ زندهگی را راه میاندازند
ماشینی که در تنِ هیوالیِ بیآغاز و پایانِ شب
زیگزاگِ ناگزیرِ حجلهیِ خون

مقصدی برایِ خود نمییابد

بر جامهیِ یگانه اما جِرخوردهیِ جاودانهگی

و هجومِ سبزرنگِ نفتِ عشق در رگهایِ من
که وجودِ تو را سراپا چراغ میکند
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ندارد دارد سخن میگوید
باطرییِ واژه و تیراژهیِ ترانه

و چراغِ روشنِ رقص

ماشین را سرشار از انرژییِ دوستداشتن میکند
گاهی جادهیِ جنایتها را مجبور به ترمز

و بنزینِ زیبایِ موسیقی

به توقف

این کُشتهیِ من است که دارد سخن میگوید
که دارد در غمِ قربانیانِ سرعتِ خیانت میموید

میبوید در زمین و فضا

آثارِ به جایِ ماندهیِ پا و پَرشان را
ستارهگان همه بر مدارِ تاریکِ تفسیرِ هستی میگردند
در راهِ این عقیده و آن عقیده تبلیغ میکنند و میجنگند
پیروزیشان شکست و شکستشان پیروزی
و خودشان عاقبت تبدیل میشوند به گَردی
گرگ چراغی را در چشمِ خشکِ بیابان میجوید
و سنگها خستهاند از سماعی که شعاعی از خورشید را به خانهیِ دایرهای
دعوت نمیکند
وقتی که زین با بنزینی خودکشی میکند
و خودِ قربانیان قمههایِ فرورفته در کتفشان را زود فراموش
وقتی که تابوتها بر چهارچرخ معنایِ جهان را در جادهها میرانند
ترافیکِ تاریکییِ مردهشویان است

و ترافیک

وقتی که ندارد دارد سخن میگوید

و پلنگان نقطهیِ خوشطعمِ پایانِ قصهیِ پریان را خورده و
ستارهگان نطفههایِ بیعاطفهیِ خدا هستند
از کدام دایرهیِ جانِ گیاهیات درمیآوری

باز تو این همه انرژییِ ژالهوار را
شکایت از چه کسی را
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به پیشگاهِ آن خطِ تیره و هولناکِ کشیده بر جادهیِ جاودانهیِ جان میبَری
آن خطی که حاصلِ ترمزِ قرمزِ اتومبیلِ طراریها و ترانهکَُشیهاست؟
هر حقیقتی به سرعتِ نور زاده میشود و به سرعتِ نور میمیرد
هم از اینروست اگر که همواره و در خانهیِ هر خدایی
به آدمی

یا هر خسی

قمهای در بشقابی تقدیم میشود

اسب جادهایست چهارپا و شعلهور و گریزان
گَردهایِ دیوانه سر از پا نشناس و شادیهایشان بیپایان
در کهکشانهایِ بیدار و بیسامان
قلمی راهی دراز را پیاده میرود

اما اینجا در زمین
تا از مغازهای قمریای را خریداری کند
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مقاماتِ باالتر از پایین
یادت میآید آن گیاهی را که در حوالییِ خانهیِ تو روییده بود
آن رویدادِ سبز
که زردی و ذاللتهایاش را در زیرِ دامنِ پهناورِ خاک پنهان کرده
و نورِ چشمهایاش انگار بر در و پنجرههایِ جانِ تو ماسیده بود؟
و آن آب را به یاد میآوری که در آبیهایِ آسمان
هوش و حواسِ مرا با خود برده
در دهات و شهرهایِ کهکشانها سرگردان کرده بود؟
آن دریاهایِ یادشان به خیر

چهگونه و کجا و کِی

به ناگهان خشکیدند؟

آن نهالهایِ پُرناله و رخسارشان خراشیده با ناخنِ دلتنگی برایِ خنیاهایِ
خدایی
چرا برگبرگ ریختند و سراپا پوسیدند؟
زیباست گفتوگویِ گرمِ دست و حلقهیِ در
سکوتِ حکیمانهیِ گردنبند و خیرهگییِ عاشقانهاش به گردن
و قابلِ تقدیر تقالهایِ یک خورشید
برایِ بازگشایییِ زنجیرِ صد مِه از دست و پایِ خویش
صد مهِ ناشی از صدمههایِ روحییِ دورانِ کودکی
که تا پایانِ عمر آدمی را بدرقه میکنند

یادم میآید که من

در حوالییِ خانهیِ خودم روییده بودم
و با دو چشمِ سبزم هر حرکتِ حیاط و در و دیوارِ دیوانهگیها و افکارِ خودم را زیرِ
نظر داشتم
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و آمد و رفتِ رفتگرها و گفتگویِ مگسها را فوری به مقاماتِ باالتر از پایین
خبر میدادم
معرکه میبردم

آتش میآوردم

آبرویِ خدا را بخار میکردم

و بر سردرِ ادارهای که تو در آن کار میکردی
با حروفِ درخشان و درشت نوشته بودند:
«تهماندهیِ ناچیزِ شرافت و وجدانتان را ابتدا زیرِ پا بگذارید
آنگاه به درون آیید!»

زیباست آهنگِ نبضِ او که دوستاش میدارند

آن دل و هوشاش را آبیهایِ آسمان برده
آن سبزییِ چشمهایاش دل از چراغِ درختان ربوده
آن که سکوتِ سایههایاش همه سرشار از سرودِ خورشید است
و اوقاتِ ورقِ روحاش از کودکی تا کهنسالی
که از خشکیهایِ بیپایانِ زندهگی

همه صرفِ آن

خشتخشت دریا را دربیاورد
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درختی با شاخههایِ کوتاهِ عقل
خودش دشواریها را متحمل

راهبهیِ راهِ سفیدِ حبهیِ شیرینِ عشق
اما به شوربختانِ گریزان از زندهگی

نشاط و شورانگیزی را هبه میکند

لیوانِ دیوانهگی شکسته که میشود

ریزترین ذرهاش فخر به دریا میفروشد

و به گفتوگو با صخرههایی مینشیند
که محتوایِ خیالشان خارج از اشکالِ هندسی است
زمین هزاران کوچهیِ کمعقل دارد

و نه فقط با دیگران

که گاهی با خودش هم سرِ جنگ دارد
و شما دربهدر به جستوجویِ کسانی هستید که به جایتان رنج بَرَند
که به جایتان بمیرند

راههایِ سفید چشمانتظارِ رسیدنِ پاهایِ زاغاند

و سرافرازیشان از پاشنهیِ بلندِ کفشی
دست به دعا برداشته است
بارش بارشِ زودهایِ دیر

که در کالبدِ کهنِ کیهان

بارش بارشِ دیرهایِ زود است
بارش بارشِ تیغ و سر است

بارش بارشِ سر و تیغ
و سنگهایِ سفید و ریزی که خودشان را شَکر مینامند
اوقاتِ تلخِ تو از خشتهاییست که هرموار تا خانهیِ خدا رفتهاند
و با دستانِ خالی از حرمسرایِ او بازگشتهاند
نیز از راهراهِ پیراهنِ افکارِ راهبانی
که دریا را به پسِ پشتِ میلههایِ زندان میفرستند
و زنبیلشان روزنهای برایِ عبورِ نور ندارد
پرندهای در ورایِ اشکالِ هندسی پرمیزند
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ـ آنجا که تقویمها پوسیده و اوراق میشوند
و سوهانی سراپایِ سرافرازیها را میساید
و مبدل به خاک و خاشاک میکند ـ
هدیهیِ من به درختی با شاخههایِ کوتاهِ عقل چه میتواند بود؟
جز آن که شب و روز با ریشههایِ تاریکِ خویش بجنگم
دربهدر به جستوجویِ کسی که به جایاش رنج برم

تارِ دیوانهگی به دست و
که به جایاش بمیرم

یک جفت کفش دَمِ در
عشقهایی که تازه سر از تخم درمیآورند
هنوز نمیدانند که تمامِ پیروزیها شکستنیاند
و بستنییِ معناها رویِ زبانِ زمان
ذاتِ ذایقهیِ تو از چه ساخته شده
و آن زندان آدمی سنگی

آبشدنی
که این کبوتر همواره ناراضی است

و دست و پاهایاش دراز و آهنی؟

پیچکی بر ستونِ ستمگر سیاهیهایِ هستی میپیچد
تا مگر بر گربزیهایِ گردون و گربهزیهایِ نمکناشناسانهیِ زمینی فایق آید
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تخمِ ترانهها تَرَک که میخورد
اندکاندک راهِ شیری از آن سر به بیرون میآورد
و ذوزنقهیِ ذوقِ ایزد ضدی ناشناس
من مرده از تشنهگییِ عشقام

بر فرازِ برجها و زندانها پرواز میکند

من تشنه از مردهگییِ عشق

من میدانم که تا به حال رؤیاها رازی عوضی را در آغوش گرفته بودهاند
و مریضیها خودشان را با نوکزدن به کلمات نجات میدادهاند
من میدانم که دیگر رختِ رخوتناکِ خاطرات
به چوبلباسییِ واقعیتها باز نخواهند گشت
و تو هر بار که در زیرِ روشنایییِ عصب
شعری زیبا را مینگاری

بر میزِ تحریرِ ظریفترین نبض

روزگار معنایِ دیگری را به خود میگیرد

آیا هنگامی که عمرهایِ متناقض

مانندِ زلوبیا

به یکسان بر رویِ زبانِ زمان آب میشوند

هنگامی که آدمی

زندانیست با پنجرههایِ گوشتی و دیوارهایِ استخوانی
با دودکشی از کوششهایِ باطل
و بازوهایِ فلزییِ گلوله بدنِ گُل را بیمهابا در آغوش میگیرند
و هنگامی که گامزنندهگانِ وادییِ عدم
ابتدا شرافت و نجابت را چون یک جفت کفش
دَمِ در میگذارند و سپس واردِ خانهیِ هستی
آری در چنین غروبِ غمناک و قمهناک

و بیقلهیِ موقعیتی

آیا خوابی پُربار نمیتواند بهترین کار یا بهترین چاره باشد برایِ شما
برایِ شمایِ گرفتارِ الکِ تبعیدها

و نمکِ نامردمیها

خوابی که خروسها به پایاش بوسه زنند؟
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زندانِ چهار عنصر
برقِ چشمِ عکسِ قاب

نقاب از ظلماتِ رخسارِ ماضی برمیگیرد
افشا ریشههایِ غمناک و نمناکِ رعد را

و پارهپاره میکند ابرهایِ گفتار و
پیدا پرندهگانِ درد را

وقتی که پاها سرگرمِ پیمودنِ راهِ شیرینِ عشق میشوند
سنگهایِ عقل و عدالت نادیده باقی میمانند

و نورهایِ کور

از دلِ خویش برج و باروهایِ بلند را برمیآورند
زاده شدن در قابی از چهار عنصرِ اصلییِ هستی
جز تکرارِ تاریکییِ اسرار چیزی را در بر ندارد
هر آدمی را که آفریدهگار بسازد

سَر ندارد

و از دستِ مراقبههایِ شبانهروزییِ داروغه

عقربه از عدد و

عدد از پیچ و مهرههایِ ساعت وحشت دارد
برقِ چشمِ تو از شرقِ عشق میآید
و حاکی از حکایتِ حرکتِ مادهای شریف در روح است
مادهای که چنین ماه و ستارهگان را به گِردِ خویش جاودانه میچرخاند
شما را برایِ جنایتهایی که نه آغاز کرده و نه به پایان برده بودید
محاکمه و مجازات کردند

کُشتند

آن هزارپایان

ای دانههایِ رنگارنگِ کشتزاران
شما را برایِ آن که از شرقِ درفشها میتابیدید
و به دنبالِ عنصرِ پنجمین بودید
خورشید را داشت

و بالهایتان به جایِ سایه

به مسلخخانهها بردند
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آخر یک ملخ چرا این همه نقاب دارد؟
چرا این همه از ترازو و سنگِ عقل سخن میراند؟
مگر دیروزِ ککمکِ ستارهگان بر چهرهیِ آبییِ آسمان
امروزِ همین قرمزی نیست که در رگهایِ ما جاریست؟
و مگر نه که تبارِ تاریکی و انبوهِ اندوهِ اندوهیان را سبب
از قطعهیخیست که در استکانِ حقیقت افتاده
از آنان که دستشان یقهیِ آزادی را گرفته و کشانکشان
به کلبهای میبرند که عکسِ انسانهایاش در قابِ رویِ میز یا بر دیوار
از هیچ نسیمی زنده نمیشوند
و پا به بیرون از زندانِ چهار عنصر نمیگذارند؟
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انگشترِ کمال
خنجرِ سختِ خاطرهها تا دسته فرو رفته در رفتارِ تو
و برقِ تیغهاش با ظلماتِ شب در ستیز است
سردییِ مناسباتِ انسانی گوشهکنارههایِ عصب را میساید
و رگها را گریزان از گرمایِ رنگِ خویش
و متمایل به شمایلِ بیشیلهپیلهیِ مرگ میکند
تا کِی روحِ من باید به تناسخ تن دهد

از اجاقهایِ خاموش کمک بگیرد

و از تاکِ تاریکِ هستی مستی را بربچیند؟
زمین خنجریست که در جانِ جهان میچرخد

و درختان قطرههایِ خونی

که دستانشان دعاهایِ بیثمر دارد
سبدی از پرسشهایِ انسانی در حالِ گندیدن و
گنجشکِ جهشهایِ فکری شکارِ نادانی
این واژهای که دارد االن خسته در خیابان راه میرود
روزی روزگاری برایِ خودش آدمی بوده است
با خدا و خلق مناسباتی داشته است
برگهایِ رنگارنگِ احترام را از زمین برمیداشته
در جیب و جوالِ خویش میگذاشته است
من سنگ را دیدم که از اهانتِ دیگران نسبت به خودش
خَم بر ابرو میآورد و آشفته میشد
دیگر چشم بر هم نمیگذاشت

و آرامشِ شبانهاش

سنگی که از سقوطِ ارزشهایِ دیرینِ دنیا

دیوانه شده و سر به صحرا میگذاشت

116
اما تو با آن که صدایِ قلبات قطرهقطره دارد از نوکِ خنجر میچکد
و انجیرهایات کاغذی

یا تصویرِ کاغذ هستند

و اجاقهایات جاسوسِ زمستان

باز خودت را خالقِ خدا میخوانی

و باور نمیکنی که بهترین یاوری
از سویِ مستان سر به درونِ رگها میکِشد
عصبی دارد که نورش در شب
و شناسایییِ راه را از چاه

و ساختارِ بسیار حساسِ خاطرات

دستِ درختان را میگیرد

به آنان بازمینمایاند

عقیقِ عقل بدونِ حلقهیِ عشق چیزی کم دارد
عقیقِ عشق بدونِ حلقهیِ عقل چیزی کم دارد
افتادنِ میوه آغازِ زندهگییِ رازهایِ رازیانه است
آغازِ زردِ قصهگویییِ شمع /
و با مرگِ خاک

آب از خواب بیدار میشود!

و به ما میگوید:
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گُلی به رنگِ نابههنگامی
دهانات گُلی به رنگِ نابههنگامی است
دستانات دو گیاهِ باال رونده به سویِ خدا
خدایی که یاختههایاش از خأل است
و خوناش در کبودییِ یک هیچ میپیچد
موجِ آگاهی در دریایِ درد پدیدار میشود
و نیلوفرِ حقیقت پس از قتلِ هزاران ماهی آشکار
تو گیسویات را مثلِ پردهای سیاه کنار که میزنی
و شمعِ روشنِ رخسارت را که به ما مینمایی
ماه سرِ خود میگیرد و پییِ کارِ پیچیدهیِ ابرها میرود
به پُربار کردنِ جیب و گنجهاش از سکهیِ برقها میپردازد
تو غنچهای هستی که به سویِ شادی شکفته میشوی
دریا تری را از چشمهایِ تو قرض گرفته است

و باغها سبزی را از دلات

گُلِ آگاهی در خاکِ درد میروید
و نورِ حقیقت از اصطکاکِ طبیعی و تویدرتویِ استبدادها
پاهایِ من پاهایِ تو را میجوید

زاده میشود

نگاهِ من نگاهِ تو را میبوید

صدایِ من صدایِ تو را دوست میدارد

صدایِ تو را میبوسد

آگاهی گُلِ سرسبدِ تمامییِ پدیدههایِ جهان است
ولی آیا میارزد به لرزشِ مضطربِ برگواری
که سراپایِ درختِ وجودِ آدمی را جاودانه فرامیگیرد
لرزشی ناشی از عذابِ مذابِ آهن

از تبخیرِ خیلِ منجمدِ درد؟
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نابههنگامیها نگاه به دهانِ تو میکنند

تا راهِ خود را بیابند
تا تخمی از خدا را

کودکانِ سبزِ بهار از تنهیِ مهربانِ تو باال میروند
از آشیانههایِ شادِ شاخههایات بردارند
و من موجی هستم که تصویرِ ماه را در آب بوییده
پیامِ خزههایِ مقتول را خانه به خانه پوییده
شمعی از آوازِ مرغابیهایِ سرگردان فراهم آورده

یاخته به یاخته متنِ تنِ بیانتهایِ هستی را میخوانم
در ژرفایِ خویش پیش میروم و

چون ابری بیدار بر بیداد میبارم

و با هر بار کنار زدنِ پرده از رخسارِ آدمی
به مناظری میرسم که خألِ درونییِ خودشان را
و با خاکِ واژهگان پُر میکنند

با بیلِ خیال

119

آینهیِ خواب
من اگر ذرهای شدم و در نزدیکیهایِ خورشیدِ دوزخِ تو خانه گرفتم
به خاطرِ درست از آب درآمدنِ خوابِ خدا بود
خدایی که تصویرِ عشق را از دلِ آینه ربود
و بود و نبودِ رود را تابان در بطنِ واژهگان کرد
زندهگی زنبقیست که برقِ هر برگاش
با برقِ برگهایِ دیگرش هم میخواند و هم نمیخواند
و انسان را هم مثلِ خاک پُربار میکند و

هم مثلِ خار و خاشاک میسوزاند

من اگر نیزهای شدم و پرواز در ظلمات را انتخاب کردم
به خاطرِ نزدیکی به بازویِ تو بود

به آن دو رازِ گرم و کشیده

که ستونِ سه سعادتِ ابدی را میساختند
خدایِ هر خَلقی شبیهِ آن خلق است:
سَر و دُمِ بادبادکی که بادها را یا به مقصد میرساند

یا آواره میکند

از آنها یا مرهمِ بادبزنی میسازد برایِ زخمهایِ گرمایِ تابستانی
یا کلنگی سیال به خرابییِ هر چه آبادانی

آیا گشودن و بستنِ یک پنجره

برایِ جابهجایییِ دو مگس با یکدیگر
اما ثابت ماندنِ وِزوِزهایِ وزیرِ شَترنج بود
و ادامهیِ کُشته شدنِ پیادهگانِ پیمانهایِ پاکِ پیادهروِ آرمانها؟
آخر این چه خانهایست که کاسههایاش را کابوسها پُر میکنند
و آینههایاش را تصاویرِ مرده؟
آخر این چه کارخانهایست که تنپوشهایاش همه
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بافته با تارهایِ تاریکِ جاسوسی است

و پودهایاش را در سر

هوایِ گره انداختن به گردنِ پاکِ ستارهگان؟
گویا دوزخ است که دارد مرا خواب میبیند
مرا نشسته در مهتابی و سرگرمِ بازی

بازی با واژهگان

با توپِ گرامییِ واژهگان
و دروازه دنیاییست سوراخسوراخ که بسیار دور رفته
و تبدیل به ذرهای عزیز
پرپرزنان به پیرامونِ خورشید چون پروانهای بیپروا
پاک و شاکی از دستِ نادوستان
مصمم به مبارزه با بافندهگانِ فنِ فناسازییِ زیبایی
و عاشق به تو که بازوانِ امروزیات در بطنِ خاک
دارند ستونِ سعادتمندییِ آبهایِ فردا را میسازند

ریز شده
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خدایِ اخراجی
اگر تو خانهای باشی

من تنها یکی از آجرهایِ آن خواهم بود

اگر تو درختی باشی

من تنها یکی از شاخههایاش

اگر تو خدایی باشی

من کوچکترین بنده

اگر که بیابانی

من ناچیزترین غبارش
کردارها ستارهگانی هستند رخدهنده بر زمینهیِ تاریکِ روح
موقعِ بازگشت از سفر است

و بدترین موقع

یعنی صبحها که از قطارِ رؤیا پیاده میشوی

با مخملِ سیاه و نرمدلِ شب خداحافظی میکنی
دو آجر شاید که دیگر یکدیگر را نبینند
دو شاخه از سخنانِ یکدیگر شاد نشوند

دو ماشین از آمیزش با یکدیگر

خیابانی را به دنیا نیاورند اما من برگِ کتابی جاودانه میشوم
که با انگشتانِ تو در حالِ گفتوگوست
قطرهیِ فوارهای که سر بر امیدِ سفیدِ شانهیِ میدانِ تو میگذارد
و در رزماش با شاهانِ چوبییِ شَترنج و شیخهایِ پالستیکییِ مساجد
مصممتر میشود
کردارِ ستاره میتواند موافق یا منافییِ منفعتِ آسمان باشد
میتواند با همان دستی که ابری را از خطر نجات میدهد
ابری دیگر را از پای درآورد

اما او

آن سلطانِ صبح را هر کس که یک بار

تنها یک بار ببیند در حالِ پیاده شدن از قطارِ تبدارِ شب
دیگر برایِ ابد رأی خواهد داد به بطالنِ بطریهایِ سرشار از روزمرهگی
به بیهودهگییِ دِه به دِه و شهر به شهر دویدنِ سگهایِ دوپا
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به دنبالِ استخوانی از پول
مخملهایِ نایابِ دوستی را ماشینها به زیرِ چرخ میگیرند و میکُشند
من اما به حاشیه رفته و تکهگِلی گمنام شدهام از کاهگِلِ بلندِ بامِ تو
بامی که با سایهیِ سیاه و سعادتمندِ بادبادکِ زیبایِ خدا میخوابد
خدایی که در ساعاتِ روزِ خستگیآورِ شغلخانهاش
آنقدر سرش در شوق و هیجانِ کتاب
و آنقدر پایاش را در رؤیاها به جا گذاشته
که سرانجام صاحبِ کار از کار اخراجاش کرده بود

شاد از جسمِ خاکییِ خویش
دو واژه که عقلشان را رویِ هم میگذارند

پشتِ آینه هم شفاف

و تو یک پله به شکلِ هندسییِ خدا نزدیکتر میشوی
سه ستاره پیامِ تارهایشان را که با یکدیگر آشنا میکنند
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گوشِ هستییِ من بهتر گُل میدهد در درخت
گَرد از چهرهی ِ چشمه میزداید

و چشمام با دستِ زاللاش

زمین طرزِ نگاهاش که عوض شد

سر باز زد از قربان صدقهیِ خورشید رفتن
نیرویِ جاذبهاش را از جانِ خود جدا کرد

و همهیِ اشیا و موجوداتِ زمینی

آزادانه پرواز کردند به جانبِ سکونت در سیارههایِ دلخواهشان
به چه درد میخورد آینهای که از هیچ گوشهیِ خودش سر بر نمیآورد
به انتقاد از خویش؟

و تنی که معبدِ روح نیست

روحی که معبدِ تن؟

چه فایده اگر که باد با خود نبَرَد از سینهیِ جامههایِ آویخته در معرضِ آفتاب
افکارِ کهنه و اعتقاداتِ قبیح را؟
دو واژه که نبضِ زمزمههایشان به اضافهیِ هم میشود
جدولِ ضربِ ترس از تنهایی درمیآید
و دوستیها صمیمیتر

اعداد عادلتر میشوند

آنگاه من میدانم که همین زمین

نباید به بایدها تن در دهد
و زمینیان شاید بهتر باشد که دل به نیرویِ جاذبهیِ عشق بسپارند
خدایی که تویی

و در هر گُلدانی شکلِ هندسییِ خدا را بکارند
تو که سیارات توپهایِ بازیات هستند
و هر گاه که چند میوهیِ متنوع در مشورت با هم

پاکتی از تازهترین پیامهایِ دانشِ انسانی را تا خانهات بدرقه میکنند
خانهات مثلِ بدری شادان از آینهیِ ابر به در میآید و
زمانه از بودن در روح و جسمِ خاکییِ خویش

شیرین میشود
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جنگلِ بیریشهگیها
در اندیشههایِ رنگارنگ

من خدا را در رنگها میبینم

من خدا را در جرنگاجرنگِ جنگِ ریشهها و سنگها میدانم
در برآمدنِ جوانهها به جانبِ جانِ واالیِ آفتاب
چه حادثهای در بوستان رخ داده است
که دیگر کسی میبینمها و میدانمها را ارج نمیگذارد
فداکاریها را به جان نمیخرد و
ننگها را به دشمنان و به تنگچشمان نمیفروشد؟
چرا داالن میخواهد طوری از خودش بگذرد
که جامهاش به جانِ آدمیان آلوده نگردد؟
زندهگی لحظهلحظه و پروانهپروانه پرمیگیرد
و برگهایِ دلِ ما را جاودانه ترک میکند
و زمین دهان باز و

نوبتنوبت وجودِ شما را مانندِ لقمهای قورت

من خدا را در صدا میبینم
در رقص میبینم

در صدایِ گوناگونِ گرایشِ دلها

در رقصِ کهکشانییِ ذرات

و در دانههایِ ذرتی که آزادی را فریاد میزند
چرا دیگر دندانی از زردییِ رخِ گرسنهگییِ خورشید سخن ساز نمیکند؟
چرا دیگر سایهای آن همه سعادتهایِ به ناحق کُشته شده را

آواز نمیکند؟

عرقِ بدنِ دانایی هم ناراحتکننده است
و دست و پاگیرِ آسایشِ تمیزِ آزادی

و مولدِ میکروبهایِ کاهلی و کدورت

عواطف را باید گاهگاه مانندِ جامه در معرضِ باد نهاد
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و اندیشهها را در زیرِ آفتاب پهن
تو خدایی هستی که خودت را در بیشههایِ بیچشمه گم کردهای
و دهانات پروانهای که زبانی تازه و گُلهایِ بیدستوری و بیدیکتاتوری را
میجوید
در این جنگلِ بیریشهگیها

من طوری به احتیاط از خودم میگذرم

که جانام به جامهیِ سرد و تاریکِ داالنهایِ ناطق و متفکر آلوده نگردد

درفشِ خونفشانِ صدایِ خروس
درگاه آنگاه آغاز به یادگیرییِ یک زبانِ بیگانه کرد
که خروس سومین بانگاش را زده
و تو دو گام بیشتر با گور فاصله نداشتی

و در پسِ پشتِ سرت

اثری از ردِ پایِ معصومیت و مهربانی بر جای نگذاشتی
من وقتی که طرزِ نگاهام به خویش عوض شد

زمین در زیرِپایام لرزید
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و زمانه مثلِ پرندهای آغاز به ریختنِ پرهایاش کرد

و زبانِ عشق دیگر شد

دنیا به بیدی میماند که مجنونِ خودش را گم کرده است
و لیلها بی که سرِ سفرهای از نهاریِ پُرستاره نشسته باشند

از میانه برخاسته

رفته و به خاک پیوستهاند
از انسان و انسانیت تنها اسکلتبندییِ ظاهریاش را دارند
آنان که آشناییشان را با شنهایِ عاشق و
دوستیشان را با باغهایِ انقالبی انکار میکنند
آنان که از چهارفصلِ متنوعِ یک صلیب
تنها تنِ خونچکانِ چکاوکِ چک و سفته را
به سوراخهایِ آبییِ آسمان دعوت میکنند
اما هر هیزم را هزاران دُم و

زبانِ زبانههایِ آتش یکیست

سگِ پستِ هستی را صدها سودایِ سیاه در سر

و گاه چهار چهرهیِ انقالبی را

چهل نقابِ پنهان در بر /

بسیار بیشتر از بالهایِ طبیعی
اللهزار از طرزِ نگاهِ نادرستِ اللهها ضربه خورده است
از طرزِ نگاهشان به لوال و به اهلل
عبورِ هر پَر

به سکوتِ فاصلههایِ میانِ قبور /

به ناگزیر رنگی از رنگهایِ زمینی را دارا خواهد بود

و رزماش به یکی از همین آشیانههایی ختم خواهد شد
که آشنا با شاخههایِ زمان است
دریغا که یادگیری تا میآید زبانِ رمزهایِ روزگار را بیاموزد
مویِ سرِ آموزگار از مرزِ سفیدی نیز گذشته و
درفشِ خونفشانِ صدایِ خروس را
کدام درگاه خسته

خدا با دستانِ خودش سر بریده است

کدام بالش سرگاهِ پشتِپازنندهگان به سود و سودا است؟
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سیمهایِ ستمگرییِ چتر
کشتزارِ پهناوری که بر رویِ سرِ آدمی چتر گشوده است
سیمهایِ ستمگرییِ بسیاری را در زیرِ اسرارِ خویش پنهان دارد
ردِ پاهایِ پریروزِ خویش را نمییابد

و نسیم مأیوس و بیمناک میرود و
آیا من در خواب راه میرفتهام؟

آیا من در اعماقِ آب خاک را دوست میداشتهام؟

شانههایِ خدا

اندوهِ آبییِ تابوتِ سنگینِ آسمان را دوست میدارد
حتا چشمهایِ چندشانگیزِ مگسان را
انسانها همه واژههایی هستند
و به هر راهی که بروند

و نورِ خورشید

از بخششِ خویش محروم نمیدارد

که از یک دهان تلفظ میشوند

و هر همراهی را که برایِ خود برگزینند

سرانجام سرنوشتشان در نقطهای ظلمانی خواهد درخشید

خواهد محو شد

آیا تو هیچگاه در این بستر نخوابیده بودهای
که آن پرها بیضهای از خاطراتِ با تو بودن را به یاد ندارند
و دست در دستِ آسمانی که محلِ عبورِ تو بوده است
چترِ آبی و پهناورِ رویِ سرِ آدمی

نمیگذارند؟

چه زود عمرِ خودش را میبندد!

چه به یکسان به ریشِ نادانان و اندیشمندان میخندد!
و حتا یکی از سیمهایِ دراز و نازکِ باران
خوشهخوشه طالپرستانی خواهند رویید
خنجری خسته است در شانهیِ انسان

حدس نمیزد که از آن کشتزاران
که رؤیایشان

از معنایِ بلندِ خدا دارد خون میچکد

دارم چشمهایِ تو را در چهرهیِ خویش حمل میکنم
و دور میروم از مگسانی که به گِردِ اندیشههایِ شیرین جمع میآیند
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تا گم شود ردِ پایِ شمعِ دستِ فرشتهگان جاودانه
در جهلِ جادههایِ جنایتکارِ دریا

و فراموش که همهیِ شانهها را در آغاز

دهانِ یک تابوت تلفظ کرده بوده است

پیراهنِ قیمتییِ حقیقت
بدنِ تو متعلق به تو است

اما کی است این تو است؟

چی است باعثِ اسفناکییِ صفِ طویلِ تاکهایی
که مستانِ خودشان را گم کردهاند؟

من نمیدانستم که دستانِ او در خاک

این همه شاخههایِ هشیار را به بار خواهد آورد
و سرنوشتِ سبزِ یاران را بر آبِ روان خواهد نوشت
مهم نیست که در خردسالی صورت بگیرد
گام برداشتن به جانبِ گاهنامههایِ آسمانی

یا در کهنسالی
زیرا عمرِ زمین به گَردی میماند
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که در برابرِ گردونهیِ خدایان به حساب نمیآید
کتابِ تنِ تو تعلق به قلمی ناشناس دارد
و تمامِ نامها سعی در به دست آوردنِ فانوسی روشن
که به بامها جاودانهگی را ارمغان میدارد
دست فرامیبَرَد

زیپِ حیرتزایِ زیبایی

و پیراهنِ قیمتییِ حقیقت را میدوزد

چه کسی در فراقِ باغِ پیکرِ تو میسوزد؟
چه چیزیست نهان در گوشه کنارهایِ جانِ دانههایِ کیهان
ترغیبکنندهیِ منقارها به قیام و
بازدارندهیِ بهارانِ بیگُل و پروانه از انتحار؟
هنر از سرشارییِ سنگِ کوههایِ خودش مست است
و هنرمند بر تختِ خدایانِ مرده نشسته است
اعدادِ تقویمهایِ قاتلپیشه را دهانِ زبالهدانها میبلعد
اما بلم حتا اگر الل باشد

پیری و جوانیاش

چینی بر چهرهیِ سخنگویِ انسانیتِ دریا نخواهد انداخت
من تعلق به من هم ندارم
و عالقههایام بیادعایی همانطور برایِ خودشان وجود دارند
در فقدانِ گُلدانِ وجودِ تو میبارند
و سرودِ بازگشتِ فانوسها را در این شبِ ظلمانی میخوانند
زیبایی سر از پنجره که بیرون میآورد و خودش را نشان میدهد
حتا پردههایِ پریشان و پُرسههایِ پُرسوز و گداز
و پرستوهایِ بیبهار هم دیدنی
بسیار شنیدنی میشوند

و پرسشهایِ در تنپوشِ مرگ هم
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خانهیِ تصویر
آیا کشتییِ طالیییِ خورشید در دریایِ دنیا بیسبب
هر بامداد جلوه میکند؟
و جنگِ جاودانهیِ جالدان ـ این جنینانِ لجاجتِ لجن ـ با ستارهگان برایِ
چیست؟

کیست پنهان در جانِ انسان
برشورانندهیِ مدادها بر فرمانروایییِ ظلمت و زمهریر
براندازندهیِ سریرِ سیاهی و سعایت؟
باز به خودش بازمیآید

آدم هر چهقدر که از خودش بگریزد

و گاه تصاویر به پر و پایِ پرندهیِ شعر میپیچند

و مانعِ پروازِ آسمانِ هماهنگیها میشوند

و باعثِ سقوطِ بالهایِ تو

من همواره جوانهای بودهام در جنگ با کوران و به جستوجویِ نور
و بازکنندهیِ نخِ خدا از دست و پایِ ظریفِ نبضِ آدمی
و رسواکنندهیِ آنان که پنهانی

از پشتِ پردهها و از البهالیِ برگها

به درونِ رنگها و صداها سرمیکشند
و جاسوسی برایِ نهنگِ سیریناپذیرِ مرگ میکنند
کشتییِ خورشید مست از طالیِ خویش

و بیاعتنا به سیارههایِ سایل

و اشعهپراکنییِ شعرش تنها از سرِ یک نیازِ درونی
و آگاه به این که هیچ خدایی قادر به تغییرِ غریزهیِ موجوداتِ جهان نیست
و صعود و سقوطِ ابدییِ بالهایِ تو

ترانهایست نوشتهیِ نیرویی کور

که بوفاش از بوفههایِ جستوجویِ حقیقتِ عالم

گرسنه باز میآید
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من زغالِ مغزِ مدادی هستم
از مبارزه با زمستانِ جانِ گرگان و گربزان مستام
و دستام میداند که در درونِ هر انسان
همهیِ در و پنجرههایِ کیهانی پنهاناند
با دهانِ او خنیایِ خود را میخوانند
پلکانی زیرِ پایِ خود گذاشته

و تمامِ شیطانها و فرشتهگان

کیست که به مبارزه با ظالمانِ ظلمتکار

از هر چه معناهایِ تا به حال گذشته و

به درونِ خانهای که نقشِ پردهیِ نقاشییِ یک دیوار است رفته
نشسته و به حوصله دارد از پر و پایِ آزردهیِ پرندهیِ آزادی
نخهایِ خرافه و خیانت را بازمیکند یکییکی؟

دبستانِ دُبِ اکبر
دیدارِ دیوِ دیوار

حواسِ آدمی را پرت میکند از پشتِ او

که پَرییِ پنهانیست در دلِ تو

هر گامِ من بر زمین

خطی قرمز میکشد بر خواب و خیالِ خاک
و زمان را مردود میکند در دبستانِ آب
برایِ جانِ توفانزدهیِ دریا

اتاقِ یک لغت گنجایش ندارد

و نه توانِ پیمایشِ بالهایِ پهناورِ عشق را
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دیوارِ بلندِ دیدار
پرت میکند حواسِ آدمی را از خورشیدهایِ مردهیِ پشتِ او
از تبانییِ تبناکِ چندین توطئه
دبستانِ دُبِ اکبر را

برایِ تولدِ یک زیبایی در شب

آموزگارانِ بزهکارِ روزگار انباشتهاند

و در خاکِ حیاطاش انسانها را

واژگون کاشتهاند

تا جایی که چشمهایِ من کار میکند
از بندِ هر چه تعلق رهیده
به دنبالِ صبحی میگردند

آبهایِ سر بریده

دارند لغتنامهها را صفحه به صفحه
که محصلاش را گفتار و کردار

به دنبالِ ساحلی که دو صدفاش

صدها صدایِ خدایی را از خواب بیدار

و آبرویِ ریختهیِ هزاران آتشِ بیخته را
مردودییِ دود و دروغ را

یکی باشد

به آنان بازگردانند

مرورِ کتابِ زمان

ورق میزند

و سیمرغ سیمایِ آرزویاش را از رویِ شمایلِ کبریت تو نمونهبرداری کرده
است
و نامهنگاری با آدمیانی

که عشق از اعماقِ قلبشان شعله میکشد

آیا کلنگی که زندهگییِ دیوارها را خراب میکند
مگر نمیداند که من جزیی از طبیعتام

و طبعِ طبیعت شکستناپذیر است

و حتا اگر جزایِ مرگ بر سرِ گنجشک آوار شود
و هزاران تابوت بر یک شانه بار شود

باز به ناگزیر

جیکجیکِ عشق از شاخهیِ هر درخت جوانه زده
و دوباره موجکِ عقل در اعماقِ ظلمانییِ هر اقیانوس
قصهیِ فانوس و سیمرغ را
با قاصدانِ زلزله و آتشفشانها در میان خواهد نهاد
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شعری گرسنه
حس و عاطفه داشتنِ سنگ بد نیست

اما در فقدانِ عقل

با دستِ خودش تمامِ شیشههایِ زیبایییِ هستی را میشکند
زمین بارانیست که جاودانه به دورِ چترِ خورشید میچرخد
و نردبانِ نبردِ آدمی را

تبرِ هیچ توفانی نمیتواند از بین برد

شعری گرسنه دهان باز میکند
و دست در دستِ احساس

اما از خوردنِ روزمرهگیها و زاریها امتناع

میرود تا سری به خانهیِ خِرَد بزند

با خدایِ تفحص به تبادلِ تجربه بپردازد
سپس بازگردد به بستنِ سوراخ سنبههایی
به کجا رفتهام من که اینجا شاخهیِ یادها
پُر از چین است؟

که از آنان بادی سرد میآید
زرد و پژمرده

و دامنِ برگها

به کجا رفتهام من که چهرهیِ چکامه خیس و

آینه دلگیر از هر چه آیین و از هر چه دین است؟
چرا همیشه سیمی از چترِ معناها میشکند؟
فاختهیِ خیال به یاورییِ بالهایِ نیرومندِ خویش
تو را از چنگِ واقعیتهایِ ماللآورِ زمینی درمیآورد
از آزردهگیها و ذاللتها ریشهکن میکند

با خود میبرد

و به دستِ ستارهگانی میسپارد که در خرابهزارِ هستی
به هیچ چیزی باور ندارند

و سر در آستانهیِ کسی بر خاک نمیسایند

آبِ چشمهایِ آدمی به جهان معصومیت میبخشد
از شکستِ پیمان و پیالهها سخن میگوید
شیرینییِ اشراق و قهوهیِ اکتشاف

و تولدِ سنگ
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سفرهیِ غمگینِ صبحانهیِ آن مسافرِ جاودانهیِ جان را رنگین کرده است
گرچه با وجودِ این همه تجارتِ جورواجورِ تجارب
و عالم گرفتارِ بادِ سردِ وعده

باز آدمی بسیار فقیر و شکستنی
برفِ پوکِ حرف

دوربینهایِ بیوجدان
زندانِ وجودِ آدمی وقتی که بمیرد
یک پرنده را به یاد میآورند

که همواره موردِ تعقیبِ بادها بود

و عشق به شقایقی دلاش را ربوده
دریغا که دیگر میسر نیست

چهار میلهیِ آهنییِ دست و پایاش

اما اهلِ منطقهیِ بیمنطقِ وحشیان نبود

بازگشتِ رود به نقطهیِ آغازِ حرکتِ خویش

و با وجودِ خیلِ خطوطِ دلتنگی

نَه آدمی از خطا بَری

پریها بندییِ هیچ بند و زندانی نمیشوند
به ناچار اینجا و آنجا گرفتارِ ظلماتِ چاه شده
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با مار و عقرب نمیشوند

اما همداستان با داسبهدستان

چهار میله جوانبِ اصلییِ جغرافیا را تعیین میکنند
تنها در جان است

و در این میان اگر رخنهای ره به نور بَرَد

که حتا صدایِ تنفسِ آرام و بیآزارِ روحِ تو را

چه عصری!

بی که تو بدانی

دوربینهایِ بیوجدان و مخفی و قَوی
از فواصلِ بسیار دوری دارند میشنوند
دوربینهایِ عضالنی در راهِ بالهت

دوربینهایِ قَوی در ارتکابِ جنایت

چه عصری!

که بیشیلهپیلهگیهایِ شمایلِ شقایقِ عشق را

شمهشمه و نهاننهان

به مقاماتِ قمهبهدست گزارش میکنند میکرفونهایِ کودن
تو آن پرندهای هستی که در بیضهیِ نبضِ خویش خانه دارد
و خامهیِ در دستاش
خیالِ خامِ رهایی از هزاران غل و زنجیر را در سر میپروراند
من آن رودِ دل داده به تنفسِ پاکِ ماهیانام
نور از چشمِ ماه گرفته

به خشکی افتاده

در ظلمتها اسیرِ هستییِ مگسانی پُرخطابه

که زندهگیشان از خطایی به خطایی دیگر
از خیانتی به خیانتی دیگر رفتن است
باز آن مِیِ دل داده به نی

وقتی که مرگ بمیرد

آوازخوانان

چه در اردیبهشتماه و چه در دی

هوایِ بیرون زدن از جدارههایِ زنگزدهیِ جغرافیا را دارد
هوایِ بازگشت به شکمِ اندیشههایِ معطرِ مادرش
که رخنههایِ نورناکِ دلاش

آن مریم

بی آن که خودش هم بداند

راهنمایِ خواب و بیدارییِ پروانهگانِ در پیله است

آن جاودان
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ماهی کاشتن و دریا درویدن
اینان مثلِ مگسانی که از کس و کارِ خودشان در نور
یک دفعه یا سالنهسالنه دور

و به ظلمت و زمستان گرفتار میشوند

و چاهِ بازگشت به راهِ درستِ آغاز فراموششان
دیوانهوار سرِ بیاسرارشان را بر شیشههایِ بیمرزِ نادانی میزنند
به چند ذره از خونِ ریختهیِ یک عنکبوت فخر میفروشند
و بیرقشان را بر بلندیهایِ پستفطرتی میکوبند
اینان خمیازهیِ گیاهانِ خسته از امر و نهیها
و تیر در ترانهیِ روشنِ حیوانات میگذارند
با چشمهایشان دنیا را قورت میدهند

از باید و نبایدها را نمیبینند
اینان مثلِ پول

و گوششان چراغی خاموش است

و دودشان همنشینِ دروغ
اینان نمیدانند که هر آن کس که ماهی را میکارد
من درودِ نورِ کوچکِ پَرپَرزنی هستم

دریا را میدرود

از چاهی به چاهی رونده

فریادی خروشنده که دستِ فانوسهایِ مغروق را میگیرد
و از قعرِ اقیانوسهایِ بیپناهی نجاتشان میدهد
آینهای که هر چه مگسها به آن سر میکوبند

راهی به دروناش نمییابند

تیری که ابتدا بر قلبِ خودش مینشیند
سپس میرود تا همصحبتِ خونِ دیگران شود
تو بیرقی هستی که خودت را پایین کشیدهای

چون فتیلهیِ چراغ

و خستهگییِ تمامِ خوبان را بوسیده و بر رویِ چشمهایات گذاشتهای
تو آبی هستی که پس از نمنم شنیدنِ شاخسارِ بلندِ سکوت
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پروانهات همزمان فرزانه و دیوانه شده
و دانسته که برایِ دور رفتن از ظلمت و زمستانِ جان
و گشوده شدنِ دو بالِ پهناورِ حقیقت در این سنگزاران
کُشتنِ هزاران باید است به دستِ یک شاید

بهترین راه

یک شایدِ بزرگ

راستی چشمهایِ چه کسی بودند که آن روز به دو عنکبوتِ عجیب تبدیل شده
راهِ خویش گرفته و رفته و گم
و کیست آیا که هنوز نمیداند که این مگسکُش
با هر حرکت و قوسی که تا به حال برداشته
به ناگزیر تنها خودش را کُشته است؟

در جوارِ جانِ گندم
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فسخ
او که از فقدانِ گرمایِ رفاقت رنج میبَرَد

پا در سخنِ آفتاب میگذارد

دل به رفتارِ شبانهیِ مهتاب میسپارد
و قطعِ رابطه میکند با روغنی که چربزبانیهایاش
برایِ مالکیت بر کلِ محتوایِ ماهیتابه است
اینان حتا خدا را با سکه میسنجند
و از سطرسطرِ کتابِ آسمانیشان خون میچکد
با دستهایِ بیفانوس

این باورشکستهگان

به دیدار نارفیقان و نامردمان میروند

و بوسه بر رخسارِ باد میزنند
مادرِ شادمانِ ستارهگان است

اینان نمیدانند که شب
و هر شبروِ راهِ دشوارِ حقیقت خندهای
شاید دلی که میسوزد

که نورش بساطِ جنایتکاران را برمیچیند
هوایِ رفتن به سویِ سعادتِ پاکِ "نبودن"
و پیوستن به پرستوهایِ معصوم را دارد
به تقدسِ آن آتشفشانهایِ آغازین

(آنگاه که هیچ موجودی ادعایِ خدایی بر دیگران را نداشت
و کسی بارِ درد و خیانت را بر پشتِ دیگری نمیگذاشت)
و نبودِ نرمایِ دلِ آب

ماهی را باهوشتر میکند

و از فانوسِ باورهایِ شکسته است
پشت راست میکند

فقدانِ گرمایِ رفاقت

و اوقاتاش را پُربارتر

که ظلمت رویِ پایِ خویش میایستد

و از هر یاختهاش

هزاران یار و یاور را بیرون میکشد

برخی برایِ تنزدن از تکرارِ تصاویرِ خستهکنندهیِ زندهگی
و گریز از حقارتهایِ بیحقیقتِ قلمرویِ هستی
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به ناگزیر نقطهیِ پایانی را میگذارند در برابرِ متنِ آینهیِ تن
و برخی دیگر را کتابِ وطن

دستِ باد و انگشتِ فرصت ورق میزند

سوختهگییِ جگرِ تو اما با محتوایِ تابه میانهای ندارد
پروانهیِ دهانات از سبزهزارِ کلمات میآید
و سرودِ دوستیهایِ خفته در زیرِ خاک را میخواند
و زنبورِ مغزت بنیانگذارِ کندویِ تازهترین اندیشههاست
و خدایات همین نور

همین نورِ پخش در پراکندهگییِ دلِ پدیدهها

من حقِ مالکیت بر پیکرِ خودم را هم فسخ میکنم
معناهایِ من همه معلقاند

و امضایِ پایِ صفحهیِ هستییِ من

تعلق به دستی اسرارآمیز دارد
دستی بینام و گمشده در دلِ پهناورِ کهکشانها
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نجابتِ ستاره افقی است
این امواجِ ناجوانمرد نیز از رویِ سرِ ما بگذرد
و ذراتِ بیذاتِ طرزِ زندهگییِ زالوان
مرغِ روح را دانه و آب دادن

به نیزارانِ عدم بپیوندد

پروراندن و در آسمان پروازاندن

جسم را ضعیف میکند

وقتی تو خودت را از خودت منها میکنی

جهان و هر چه در اوست

همانطور دستنخورده باقی میماند

پس تالشها برایِ چه مثلِ ماهی به اینسوی و آنسوی
و غرور برایِ چه از بیحرمتی دلگیر؟
سرِ ما از رویِ این امواجِ ناجوانمرد نیز بگذرد
و خفتهگییِ خلق همچنان به صدایِ خروس بیاعتنا بماند
نجابتِ ستاره افقی است و آبی
حبابِ آگاهی نمیترکد
و غوکِ وجدان برنمیجهد

که در این پایین و به میانِ امواج

شرافت در دریا بادبان نمیگشاید
آخر خدا با آن جسمِ زارش

چهگونه خانهیِ بیمرزِ هستی را به وجود آورده است؟
و این در و پنجرهها که خودشان عینِ جهنماند
چرا وعدهیِ جهنمی دیگر را به آدمی میدهند؟
زالوان با ماشینهایِ گرانقیمت بر خیابانها فرمانروایی
و هر کس را که بخواهند استخدام و هر کس را که بخواهند اخراج
و سرِ خودشان را بر فلک میسایند
من رشتههایی از رگ و عصب را در دست میگیرم
و با آنان از کوهِ دریافتِ جهان فرامیروم
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و میبینم که بافتِ جانِ تمامِ جانداران را یک رنگ است
اما از میانِ هزاران تخم

تنها دو جوجه بر خویش پیروز میشوند

و از مرزِ محدودِ خدا و خلق میگذرند
جدولِ اعداد باز به جا باقی

جهان خودش را از تو که منها میکند

و به زندهگییِ جانورانهاش راضی

و انسانها همچنان سرکوبگرِ غرور و تقدسِ آن جوانهای
که در حاشیه با نوکِ سبز و حساسِ خویش
و بر اقتدارِ دار و شکنجه و گلوله

بر اعتبارِ سیاهِ سایههایِ سرمایه

خطی قرمز را میکِشد

خطی که از رگِ نجیبِ اندیشمندانِ ازرقنشینِ آسمانی

گرفته است مایه

ترس نامِ دیگرِ خداست
چند قطره اسپرم که میخندد

دنیا فرومیریزد

با چشمهایِ دیگری به گیتی مینگرد
سفرِ سختِ زندهگی در سفرهای با دهانِ مرگ

و بنایِ وجودِ آدمی

142
و گوشی که تا قطرهیِ آخر سرمیکِشد
ترس نامِ دیگرِ خداست
دنیا که میخندد

و گاهی راهِ راست

در راههایِ خطا پنهان

چند قطره اسپرم فرومیریزد

تو گُل میدهی و برگ میآوری
و خودت قامت میکشی

تو قناری را به آواز

و از خرخاکیهایِ خرفت آبروی میبَری

مرگ کوچهای دراز است و زندهگی
و روح هم دست و پا دارد
ستاره روشنا

صدایِ معصومِ آب را

تنها خانهای کوچک در او
از دستِ اوست که برداشتن معنا

بدن دارد

و آتش طهارت میگیرد

به چَم و خَمِ توطئهیِ دشمن آگاه

از پاهایِ اوست که چاه

و به راه میافتد

چند میلیون سال است که من با چمدانام
پنجه در پنجهیِ پلنگهایِ پلیدی افکنده

در شیرِ پخشِ کهکشانها
و از دندههایِ هستیام چون باران

خون میبارد بر کشتزاران؟
چرا آن قطارِ ازلی از اعماقِ اقیانوسها سر برنمیآورد
چه کفشی به سرنشینانِ خودش ارمغان کرده است را

بیان نمیدارد

و نه افشا تازیانههایِ تهدیدکنندهیِ تنِ آب را؟
چهگونه میتوان میوهای به نامِ ترس را از بنیاد برانداخت؟
زندهگی کوچهای دراز است و مرگ

تنها خانهای کوچک در او

و کسی که رازِ ابدییِ استحالهیِ بالِ عناصرِ هستی را دریافته
میداند که کبوترِ جَلدِ عشق

چشم به آبیهایِ آسمان دارد

اما برایِ بستنِ دست و پایِ ناپاکِ اقتدار
ریسمان را از پیامِ قلبِ پنجرهای باز میگذراند
که همخوابهگیهایِ بیگناهِ تناش

همه با فروتنیهایِ درخشانِ خاک است
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معصومترین مسافر
برای سمیرای  9ساله

در پشتِ دیوارهایِ استوارِ آرامش

چه بیقراریها به فغان!

و در زیرِ سطوحِ سنگییِ سکوت
چه درخشندهگیهایِ فرشتهوارِ شیشههایِ دلشکسته
من شک را کنار میگذارم

و در شفافیتِ اشکهایِ تو غرق میشوم

برایِ نجاتِ شکوفههایِ بیگناهِ خدا
برایِ یافتنِ قلبِ ملکِ مقرب
بارِ ظلمانییِ این جهان

تلانبار!

من زمینِ نبضِ تو را میکَنَم

برایِ دریافتنِ معنایِ خودم /

برایِ شانههایِ ظریفِ کودکانِ کوه
بسیار سنگین است

(این سنگهایِ مقدس)

و دامنِ سگصفتان از ریختنِ خونِ آفتاب در کوچه

ننگین است

دریغا که مرغابی تنها با از دست دادنِ دریا
قدرِ قندِ همصحبتی با او را میداند

و برایِ ردِپایِ بر جا ماندهاش در ساحل

سرودهایِ گرم و دلسوزانه را میخواند

در پشتِ دیوارِ دلِ من

موجِ ارجمندِ جانِ تو خوابیده است
موجی بازکنندهیِ بند از پر و پایِ پرندهگان
بیدارکنندهیِ در دره خوابیدهگان
نیرودهنده به خستهگان

باالکشندهیِ در چاه افتادهگان

دستگیرندهیِ شکستهگان

موجی که جاذبهیِ زیبایی و

جادویِ واژهگاناش

خیلِ خرافه و انبوهِ خدایان را از اوج

به زیر میکشد
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زار میبَرَد

و از بیرازیها و دودوزهبازیهایشان

پرده برمیافکند

بیقراریهایِ روزگار را حاال یک قناری دارد آواز میکند
و شاخه بر بیمعنایییِ خویش نشسته
چشمهایاش را به راهی دوخته
یعنی آن کودکِ شیرینبیان

خسته

که مساحتاش را معصومترین مسافرِ جهان
درمینوشت

نامهای ناخوانده بر میز
آن اشکها تو را هرگز فراموش نخواهند کرد
دست فراخواهند برد به گذاشتنِ نامههایِ عاشقانه بر سرِ میزِ ستارهگان
آغوش خواهند گشود به رویِ یگانهیِ آن ماهِ گمشده
و ترانههایِ برآمده از دلِ تنهاییشان
جاودانه جاری در جوانبِ جورواجورِ جهان
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هیچ نوری بر شاخههایِ گندیده آشیانی نخواهد گذاشت
هیچ راهی از پاهایِ پلیدی ثمری برنخواهد داشت
و من این شعر را مثلِ ماهییِ تازهای
قالییِ رنگارنگِ باغ را

اینجا و آنجا

از لکههایِ جنایتِ جنایتکاران رُفتهام
شمعِ آن اشکها را

همین االن از آب گرفتهام

از یاد نخواهد بُرد

دلتنگیهایِ هراسناکِ شیشه
تو کِی به گوش خواهی رسید

من میدانم که فراموشی
و همیشه

برایِ سنگهایِ جوانمرگ شده خواهد بود
ای صدایِ ثمرهایِ نرسیده در درخت

ای آفتابِ عزلت گرفته از انبوهِ خیسِ دردِ رخت؟
در پشتِ دیوارهایِ خسته و درهایِ بسته
و در جنگلِ جنگآلودِ جوامع

یک گنجشکِ کریم و بیرَشک

آماجِ حملهیِ هزار شاهبازِ ننگ و نیرنگ
با خویش میبَرَد

چشمهایِ بازِ مرگ

ای جملهای که تو را تقدیرِ جوی

و نیشِ ناگزیرِ زنبورِ زندهگی

در ژرفایِ جانات پیش میبَرَد

ای ماهِ گمشده

ای جاودانه شاهدِ کشتارِ پروانههایِ بیشمع

بیآشیانه

چشمهایِ مرگِ او را چه کسی خواهد بست؟

او را که همین االن این شعر

چون ماهییِ تازهای از آباش گرفته است
او را که دلتنگیهایِ مهیبِ گوشاش
از سربریدنِ صداهایِ پاکی مثلِ صدایِ خداست
مثلِ میزی متروک و شکسته در ندا /
برایِ توانستنِ شعر گفتن
ناخوانده باقی خواهد ماند

زنده است

و لحظهلحظهیِ نبضاش

پیداست که این خواستن
گرچه دنیا نامهایست که تا ابد

146

ستونهایِ ناگزیر
سقفِ خوبیها و بدیها
سقفِ نور و ظلمت

بیگناهییِ دامها و خونریزییِ ددها
و با مرگِ من

بر ستونهایِ درونِ دلِ تو استوار شده

تمامِ آنان به اعماقِ عدم فرومیریزند
نگاهِ کیست که همواره مثلِ پرنده پرمیکشد و بر درختان مینشیند
و به جستوجویِ چیزی

بر روحِ خویش نوک میزند؟

چه میخواهند این چنگهایِ بلندِ باران
عمرِ پُربهایشان را وقفِ نوشتنِ شعر
بر کاکلِ کبوتر و

که چون هزاران قلم
بر بیشه و بیابان

بر پایِ مور میکنند؟

ستارهگان در جهانِ بیکران

بر کوه و دریا

بدنِ روح کجاست؟

خود نخستین گمشدهگاناند

و این نورِگمگشتهگییِ آنان است
که کاروانها را به مقصدِ خویش راهنمایی میکند
یعنی آیا در خوابِ آدمیست
یعنی آیا در پندارِ پرنده است

که خونِ آرزوهایِ آدمی
که هزار توفان و تبر

بر خاک میریزد؟

هزار تبرِ توفان

بر کوتاهییِ عمرش میوزند؟
ذراتِ ذاتمندِ نگاهِ تو بر ترانهیِ زمین و بر طالیِ زمان چسبیده
و گسستنِ خورشید از معناهایِ آبییِ آسمان
پس من مجبورم که تا ابد

مرگِ زیبایییِ انسان است

با عِلم و با عَلَمِ جنگلییِ جبر بجنگم

از جنینهایِ ظریف و ضعیفِ هنر دفاع کنم
و در دنیا ستونهایی استوار و واقعی

از دلِ توهُم بیرون کشم

تا بر سقفِ کوچک و بیگناهِ مژگانِ آدمیان
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پرندهیِ بیپناهِ اشک بیش از این ننشیند
و دربارهیِ چنگ و ارغنونهایِ شکسته

آهی آتشناک نکشد

و تارِ گسستهیِ سازهایِ بیستاره

آوازی نخواند

قدرتِ جنین
از اینجا تا ستارهگان تو را دوست میدارم
از این روست که از غمِ دوریات مثلِ باران میبارم
سرودِ نورِ سالهایِ خردسالی را میخوانم
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و نمنم به خدایِ درونِ دلِ انسانها نزدیکتر میشوم
آیا معصومیت اگر صاحبِ دو بال از اقتدار شود
م نازنینِ ایثار و مهربانی را خواهد گذاشت؟
باز هم تخ ِ
باز هم نردباناش آفتاب را از آسمان برداشته
به میهمانییِ مورهایِ زحمتکشِ زمینی خواهد برد؟
ستارهگان از من پیوسته سراغِ تو را
اما در این نزدیکیها باد میوزد

و میخواهند چراغِ تو را

و اندک کسانی میدانند که ورزش و هنر

به لحاظِ نظم و تکرارهایِ زیبا

و عضلههایِ حوصله

آیا ستونی ندارد این جهان

که همواره خانهیِ آرمانها خراب میشوند

و در کشورهایِ مختلف

حلزونها پادشاه؟

دلِ یخها را آب نمیکند

و آیا مگر اجاقِ عاطفه

و تیشه به امیدِ یافتنِ یاقوت

بر سنگها پیروز نمیشود؟
از جاودانهگیهایِ فاصله

بسیار به هم شبیهاند

سر به بیابان گذاشتنهایِ اندوه

از پابستهگیهایِ فاخته

و از ظلمتِ جارییِ درونِ رگهاست
و خدا لختهلخته به خونِ انسانها نزدیکتر میشود
تا شیوهیِ میهمانداری و زندهگی را از آنان بیاموزد
به ساقطانِ دره بیاعتنا

کَلهیِ کودنِ کوه

و از سرودِ نورِ سالهایِ خردسالی

تنها چند تکه استخوانِ شکسته به جا
و قدرتِ جنین در وجودِ بیآزارِ اوست

دوستی موریست که در حاشیه میرود
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تنها یک درجه
چهرهیِ او مثلِ خاکستری سرد بود
چمداناش پُرسرود و ستاره

اما در دروناش آتشفشانی به نجوا

راهییِ دیارانِ بیبیرق و مرز

بیسکه

هر قراری مرا به بیقراری میآورد
و خارِ بیخوابی را به چشمانام ارمغان میدارد
دانهیِ نیکی به هر رنگ و در هر کجا و هر زمانی
در خاک ریشه میدواند و برگ میآورد
چهرهیِ او مثلِ سطحِ زمین صاف بود
درهم ریزندهیِ معناهایِ تا به حال

ثمر میدهد

اما در دروناش زلزلهای
شکنندهیِ سنگهایِ قساوت

پشتِپازننده به بیاصالتهایِ روبهرو
دریایِ فرمهایِ هنری را نمیتوان در هیچ چارچوبی زندانی
و آزادی و آزادهگی را به زیرِ هیچ بیرقی

با سکهای خریداری

سرودها و قصهها بالونی هستند که چشمهایِ انسان را با خود میبَرند
به آنجا که جا تر و بچهای به نامِ خدا در گهواره نیست
و نه بارانی که باغچهیِ حقیقت را آبیاری
به چه کار میآید وجودِ این همه سخنهایِ زیبایِ کفش
چه باری انداخته است انسان را پایینتر از خر

در راهی ناشنوا؟

در زمانهیِ ما؟

دانهیِ هنر صرفِنظر از سَبک و زبان در هر زمین
کمک میکند به برچیده شدنِ دام و دروغ

به درویدنِ عصبیت و بیخوابی

به پایین کشیدنِ پرچمهایِ پلیدی

پول و پتیارهگی

ای کالهِ از کهکشان بر خاک افتاده

ای پایمالِ مرگ و روزمرهگی
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به ما بگو

که چرا به سر نمیآید انتظار؟

انتظارِ دیدارِ آن زلزلهیِ برمالکنندهیِ رازها

بردارندهیِ فواصل و فراقها

آن زلزلهیِ بنیانگذارِ عمارتِ هستییِ انسانهایِ نوین
افشاگرِ حیلهیِ هر چه آیین و دین

نه!

ما چمدانی نیستیم که هر کس و از هر راهی که رسید
با خود برده

بَرده کرده

ما را به دست گرفته

یا به دیگران بفروشد

ما میدانیم که شما چهرهای ندارید

و ابر
ما میدانیم که بالونِ دنیا

صعودِ سخنِ افسردهیِ سیگارهایِ زمینی است
همینطور بیهوا به اینجانب و آنجانب روان
و خدا تنها یک درجه از خر نادانتر است

اگر نباشم هم
سناش آنقدر پیچ و تاب خورده بود

که آب خاک را از یاد برده بود

باد مثلِ گیاه دستهدسته رُسته بود
و آتش در کنج و کنارِ دلِ خویش خفته بود

دیوانه اگر "من" نشده است
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پس چرا "تو" سر به صحرا گذاشته است
سرودِ چه کسییِ سرهایِ افتاده بر خاک و
جنگلِ تاجهایِ جهالت را خوانده است؟
و قرمزییِ رامنشدنییِ چراغ

سرعتِ سرسامآورِ الهام در خیابان

پس ما چهگونه به خانه چهگونه به خدا

چهگونه به معشوق چهگونه به آرمانهایمان خواهیم رسید؟
به نگفتههایمان چه خواهیم گفت؟
با چه تجاربی از میهمانانمان پذیرایی خواهیم کرد؟
پیچکِ کهنسال را سارِ اندوه میبوسد
و بر برگاش ذراتِ ناگشودهیِ راز نشسته
و خودش خسته از چراغِ قرمزِ چنگِ پلنگ

و انبوهِ ماشینهایِ اشک

من اگر آدمی با خصوصیاتِ خودم نباشم هم
عینِ جزر است همهیِ مَدهایِ تو

باز باشم است نباشمهایِ تو

و معناها خانهای ساختهیِ دستِ انسان

پرداختهیِ ضرورتهایِ زندهگییِ حیوان

یک دانه مولکول و کلی سئوال

یک سرگشتهگی در حالِ راه رفتن در راهروهایِ دل و
و دری که وجود ندارد

در کوچههایِ بیرون

تا دستی با حلقهاش به سخن درآید

شعر :نوری بیبدیل که از دیوارهایِ بیروزن نیز میگذرد
رنگی که نابینایاناش نیز میبینند
تا نجات بر چهار چرخ روان شود
این فتنهانگیزان

خدایی که به کُشتنِ خویش برمیخیزد

زیرا که سه فک دارند اینان

و بر شتابِ شقیقهشان دو شاخ روییده

چه کسی را بر سرِ سفرهیِ قرمزِ ترمز مهمان
چه داری زیرِ لب برایِ باالیِ زمزمه
ای صد صدفِ سیاهِ تجربهات را به هزارپا ارمغان کرده؟
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عشقهایِ انسانی در دهان ِمور
وقتی که با خودم داشتم راه میرفتم

وقتی که تنها نبودنهایِ خودم بودم

تو دریایی بودی ایستاده
نگران به کوچههایی که هر خانهاش نهنگی سنگی بود
دود برمیخیزد از سفیدییِ سینهیِ کاغذ

و درد

چشمهایِ خواننده را مینویسد

پس شادیها در کجا دارند با خودشان راه

و کفششان به چه چیزی گواه؟

فرهیختهترین وقت قطرهقطره صرفِ عشق

اما دستمالی که رازِ چشمها را در خویش دارد

مرزِ بازجوییها را گسترش

مرزِ بازجوییها را به بیکران میبَرَد
بیرقی خودش را از فروتنی پایین کشیده
دارند ذرهذره به دهان میبَرَند مورها
آتشفشان را درویدند

و عشقهایِ بدنِ آدمیان را حاال

آنان که آتش را کاشتند

و ندیدند هر دری که گشوده میشود

مانندِ نهنگی میهمان را میخورد
ابرهایِ متحرک ارواحی هستند در حالِ ورزش
و قطرهیِ قداست به اقیانوسِ جنایت ختم میشود
جوانی معدنِ جواهرِ دنائت است
و پشیمانی جریانِ جوی را دیگر تصحیح نمیکند
دریا در کنارِ من نشسته بود و دیگراناش با آدمی اشتباه میگرفتند
گاه بر زباناش موجِ جملهای
بر چهرهاش برقِ لبخندی
هر سلولِ تو دود دارد

گاه صدفِ سکوتی
گاه تصویرِ شتابزدهیِ اندیشهای

و زمین لنگه کفشیست
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که لنگهیِ دیگرش را خدایان از گرسنهگی خوردهاند

تو نوشتنهایِ خودت بودی
مدارمدار از خویش باال که میروی
با سنگها که مینشینی

در بیابانهایِ دیوانهگی که میدوی

با بخار که برمیخیزی

تازهتازه به این نتیجه میرسی
که من نوهیِ بینوایِ کهکشانهایِ نابههنگام هستم
و بیشراب و بیمخدر مستام

دستانِ سردِ یک هیچ

داستانِ تاریکِ زندهگی را ورق میزند

و ستارهگان

ـ این چشمهایِ چهرهیِ خود را گم کرده ـ برایِ چه چهرهیِ خود را گم کردهاند؟
مدارمدار در درونِ خویش پایین که میروی
ظلمت و روشنایی را همنشینِ هم که میبینی
و خدا و شیطان را مشغولِ تعارفِ پیاله به هم
سنگ به قیام برمیخیزد علیهِ اللههایِ یکسونگر
نای به نواهایِ تا به حال نواخته مشکوک
و ثمر رویگردان از سنتهایِ پوسیدهیِ درخت
شبنمی بر گُل
پیش از زادنام

تنی واژه را بر خود پوشیده
من او را دوست میداشتهام

برایاش چشم میریختهام

تو نوشتنهایِ خودت بودی
کسی که پیش از شناختناش
من به جایِ اشک

154

تاجی که پادشاهِ خویش را گم کرده است
در معبدِ کوچکِ تن

روحی سرگردان

فریادکشندهیِ آزادی

و انبوهِ سلولهایِ بیوطن

عشق بیشکلِ هندسی

تاجی که پادشاهِ خودش را گم کرده است
تا به ابد پیدا نخواهم شد

گویا منِ شیدا

من از جنسِ خاکام و خدا نخواهم شد

بهتر است که او در این فرصتِ کوتاه
زیرا گونه و لبهایاش را

و وجدان

تن دهد به بوسیده شدن

ذرهذره ریزترین حشرات

به دهان گرفته و با خود حمل خواهند کرد به ناکجا
هنگامی که در زیرِ پشتههایِ فراموشی

برایِ همیشه خفته باشی

بیداری نخیست که خروساش پاره کرده است
هندسه را بیچاره کرده است

هنگامی که تو مرده باشی

شکلناپذیرییِ عشق

ای زمین

ای تاجی که از سرِ "هیچ" فروافتادهای
و از پیچهایِ تاریکِ زمان راهی به بیرون نمییابی
چه آزادیای آیا نصیباش خواهد شد این زندانی
این دارندهیِ میلیاردها سلولِ سرد در بدن؟
و آیا مگر کسی که چیزی را دوست میدارد
ناکسان و کرکسان را خوار نمیدارد؟
من بوسه بر الشهیِ اندیشههایِ کهنه نمیزنم
من به جستوجویِ خدا در هیچ خانهای را نمیزنم
من میدانم که وطنِ ذراتِ تنانهگی
در انفجارِ گازهایِ گاهنامهگییِ خورشید است

و پارهگییِ نخهایِ بیداری و
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پریشانییِ موهایِ عاشقان

از این بید است

در فاصلهیِ فرصتهایِ خیس

مردهگان از معبدهایِ گوناگون اما بیپادشاهشان
پشیمان از نبوسیدن و بوسیده نشدنشان
در آغوشِ آتش آب نشدنشان
فریاد میزنند که :انسان اگر صد تا خانه هم بسازد
انسان اگر هزار درخت هم بکارد

یکیاش در ندارد!

یکیاش ثمر ندارد!

سکهیِ دوزخ
مرغی شرقی از اذیت و آزارِ مرغبان گریخته
در غرب هم سرِ آسمان بریده و
من از کجا به اینجا رسیدهام

خونهایِ آن همه ستارهگان ریخته
به این میوهیِ نارسیده
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به این پرهایِ هر کدامشان از دیگری گریزان
به این گُلهایی که سرهایشان ریزان؟
امکاناتِ کانِ تن

تناهی است

و در بیضه تیر و کمانی

اشک فریادِ بیپناهی است

تو نطفهای بودی از جنسِ اذیت و آزار

و زندهگی نخلی

و ریشه زنی به نامِ شیرین

اعضایِ بدنِ آدمی در آغاز

چهگونه یکدیگر را پیدا

چهگونه به یکدیگر پیوسته

و چهگونه نامی خاص را بر خود گذاشتند؟

در شرقِ مرغها

سرِ خدا برایِ ابد افتاده است

احزابِ گوناگون را بنیانگذاری
خودش را یک بال معرفی

هستهها برایِ تصاحبِ خرما

و تیشه برایِ همخوابهگی با زیبایی

دو چشمِ تو جواهرترین جاودانهگییِ جهان است

بیوجدانی حاال در کبوترخانهها

سه نامِ عام است

دست و پایِ هر آدمی در هر کجا

چهار دام است

بیاجازه گرفتن از جوانبِ جغرافی

جنابِ آقایِ خروس

پا به سرزمینِ سرود و رقص

اما سرش در همان محلِ تولدش بر خاک فروافتاده
فرازهایِ فریادِ اشکهایِ خاموش را

فراموش نکرده

و میداند که فرهاد از خواندن و نوشتنِ زیاد
و درخت واژهایست شستهرُفته و پاک

ضعفِ جسمیاش حاد

در صفحهیِ گستردهیِ خاک

درختی که ثمرهایاش هم رسیدن هم نرسیدن به مقصد را
دو رویِ سکهیِ یک دوزخ میدانند
به چهگونهگیهایِ چهار جانبِ یک تبر

پس ما حاال چه کنیم؟
بیخدا و بیپَر؟

چه رَویم
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شیپوری در دهانِ سگ
دو پلکِ زمین و آسمان که به هم میآید
چرا باز بیقرارییِ قبیلهیِ انسانها به سر نمیآید؟
این ایل به کجا دارد میرود؟

من در نزدیکییِ عزیزیهایِ تو ایستاده بودم

اما قدرِ گرمایِ نبضِ تو را ندانسته
آرمِ آرامشِ آرمانهایِ تو را نشناخته بودم
حواسام را هوایی به سویِ سرهایِ بی از پا
خدا هم خسته بود

یا نبود

که دو پلکِ مرگ و زندهگی

در بازیهایِ مثلِ موش و گربهای
نقشِ دو رویِ سکهای

یک!

و سطلهایِ بیآبرو برده بود

و برنده و بازنده نامشان

ای یکِ اتحاد!

جهادِ ما همواره پنجه در پنجهیِ خویش افکنده است
و انگشت به خاطرِ دوریاش از نزدیکیهایِ تو

شرمنده است

مداد به قصدِ دستمالی سفید دست در جیب
این ایل به کجا دارد میرود ای حبیب!؟
چرا آرمان و آرزوها تا نقشِ آرم و نگارِ کاغذند
ای نجیب!؟

قبیلهیِ بازیهایِ قداست

و چیزهایی از قبیلِ قتلِ امروز

قشنگاند

قبیلهبازیهایِ قداست

برایِ سرسبزییِ فردا و فراست

حواسِ همهیِ هستندهگان را از سیلییِ نقدِ سیالب به صورتِ ساحل
پرت کرده است
و گوشماهییِ فرتوت را ناشنوایِ حلوایِ حرفهایِ ماهییِ خردسال
قبول میکنم

که فاقدِ قندِ دوستی است این قحط سال
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اما هنوز به خاطرِ یوسفایییِ رویِ تو
گُل به اشتباه انگشتِ خویش را قط میزند
و فلفلِ ریز و میز

به نبرد با فیلِ فتنهانگیزِ قبیلهیِ دنیا

بر پالکاردها از پاکییِ خویش
بلوایِ لواها همه

کسی تندتند بر در تَق میزند

به هوایِ حلوا

چنان چسبیده به سکه

و بر شبنامهها از شبیخونِ دشمن دَم میزند
و نقشِ دوست و نگارِ دشمن به یکسان

که حکاک حکایتِ چسب را فراموش میکند

به همدردی با فیلِ مأیوس پیالهای نوش
و به رویِ سگی گریان میگشاید آغوش
که دست در جیبییِ به جستوجویِ دستمالاش نیست
مگر از دیدارِ تکهاستخوانی از استخوانهایِ سفید اما پوسیدهیِ اسرافیل
در بازیگوشیهایِ بیمقصدانهیِ یک بیل
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زلزلهای آویخته از چنگک
ترس از چه چیزایییِ شما
شبحِ تفنگ و دار

کسایییِ ما را به ما نشان میدهد

به درخت هشدار میدهد

و به خاطرِ قشنگییِ زندهگی

مردهگان از ژرفایِ گفتارِ گرم و کالفهکنندهیِ گورها
باز هم آغاز از نقطهیِ اول؟

سرِ بازگشت دارند

باز هم دو تَقه بر در؟

مرغابی خواب را از چشمانِ آب قرض میگیرد
و آرامشهایِ نزولخوار به غارهایِ سرد و ظلمانی پناه میبرند
دستهایِ درخشندهیِ صبح از زیرِ خاک پیدا و
دیگر اندامهایاش را شیر و پلنگ خوردهاند
امیدها و عزمها گویا همهگی مردهاند
ترس سرِ بادبادک است
از سازهایِ سرد و تار

کسایییِ ما دنباله و

و فضا قلمروِ گرگی از قرمز

از غارِ رگبار

حاال شما چهگونه میخواهید برقصید

در محاصرهیِ بیسرِ سربازانِ غبار
و چهگونه جان بدهید به نقطههایِ به جا مانده از تفنگ
تو بیا و با دستهایِ درخشندهیِ صبحگاهیات
بتکان و

ای قشنگ

سرِ خودت را از خاک بردار و

زلزله را چون کالهی بر چنگکِ چوبلباسییِ نزول بیاویز

بیا تا از آمدنات تمامِ رفتنها دلآویز شود
کرکس و کفتار از این حوالی فراری
حوله از گفتارِ گرم و کالفهکنندهیِ گور سر درآرد

درست و حسابی

عالی

و از او مثلِ از آسمان چهرهیِ خورشید بدرخشد
گرچه بطرییِ شیر در کهکشان یکیست

اما نوزادِ پس

نوزادِ پیش نیست
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هیچکس با پستانِ خدا خویش نیست
و از رفتن و به سواحلِ سردِ سود و سودا پیوستنِ ناخداست
که تَقههایِ مرغابی بر در و دروازهیِ بیکرانِ دریا

جاودانه بیجواب میماند

دردِ تو را دریا یابم
از تو نگاه به تو که میکنم

قضاوتِ او را نسبت به من درمییابم

و زیر و بمِ رازهایِ روزگار را لمس میکنم
آدم باید قلباش را مثلِ کفش به پا کند

و از خودش جلو بزند
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کالهِ واالیی کجاست؟

و آیا مگر میتوان به خاطرِ ترس از ترس

دست کشید از به دست کردنِ دستکِشِ ستارهگونِ عشق؟
میبینم که کاکلِ کیهان دارد پیش میرود

از تو نگاهام را که برمیگیرم

اما ریشهاش یواشیواش میگندد
سرِ بازِ بطری و

رندی به همهیِ قضاوتها میخندد

بطری که خودش از هوش رفته است

دست در دستِ خاطرههایِ بیتکرار
آیا قلب جزیرهای خاص است
و موجِ دامهایِ دنیا را

و بی که مقصدیش باشد در کار

در میانِ دریایِ اندامهایِ دیگر؟

دامگذار کیست؟

دانهیِ مرگ اگر برایِ چشم باز کردنِ آدمیان نیست
زیرهایِ دیروز

باالیِ امروز

باالیِ دیروز

پس برایِ چیست؟

زیرهایِ امروزند

و ترس مانع از درست شناختنِ مترسکِ زندهگی
ذراتِ بدنِ مردهگان در زیرِ خاک با هم میآمیزند
تا آب باز میزبانِ نوزادانِ آدمی باشد
خودش را بنگارد

و میز به شکلِ هندسییِ جاودانهگی

بگذار نمازِ قضاوت و محاکمه

من با قلبام فکر میکنم

من به دنبالِ قلبام میدوم

قلبِ من کمک میکند تا قلبِ تو را دریابم
الشهیِ ترسها بر آب

نمازِ مجازات

قضا شود

تا دردِ تو را دریا یابم

تمامِ مقصدها سراب

سرِ بطری افتاده در سود و سودا

و واالیی دوان به دنبالِ کالهی

و آن مست در خوابی بهتر از بیداری

آری

شاخههایِ شادمانِ درخت از باال عاشقِ آبیهایِ آسمان میشوند
اما ریشههایِ پریشان و پُرعمرش در خاک میافسرند
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خوابی بهتر از بیداری
خوابی بهتر از بیداری

مرگی شریفتر از زندهگی

دست در دستِ هم در کوچه
تو را از یاد بردهاند
بامهایی از باران

دارند راه میروند

در زیرِ از یاد بردنهایشان
دیارِ رؤیازاران

آن گذشتهیاران

آنان

چون سنگی خفتهاند

و این بیمارِ عشق که هر صبح حتمن

باید سُرمِ شعر را به رگهایِ خویش وصل کند
فصل فصلِ سر بریدنِ خروس
خفته است عروس
خوابی در بیداری

و سرزمینِ گاهنامهها
مرگی در زندهگی

که امایِ ستبر و مغرورشان
امید میآورد

در زیرِ حجلهخانههایِ سردِ سنگ
عرصهیِ گذارِ نسیمهایِ مأیوس

و گرچهیِ اندکِ تعدادِ خوبان

بَدانِ عالم را خوار میکند

یأس را میبَرَد

سُرنگِ رنگرنگیست آدمی

دَمی که به بازدَمِ خودش هم خیانت میکند
و جان را برایِ تن

سیرهی ِابلیس را پرواز میدهد

و سارِ خوشرازِ خدا را در قفسی بیآواز

من دست در دستِ کوچهای بیانتها و تنها
و خودنویسام را از مُرکبِ بیمارِ ابر پُر

حبس میکند

من سنگ از پا

و از گردنام سرِ خروس افتاده

باران همانطور خودش را برایِ خودش بیمقصد مینویسد
جانِ سبزهزار ناگزیر از گُل دادن
و تو خوابی بهتر از بیداری
خودت عروسِ خودت

از پروانه را سرودن است

و تو مرگی شریفتر از زندهگی

و آستینات از جنسِ همیشه به یاد آوردن

تقوایِ تقویمها را زایاندن

اینان گرچه تعدادشان کم

و صدایشان سبُکتر از رنگِ پرهایِ پروانه

و کفهشان خاکسار
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آبرویِ اما از ترازویِ آن دیگرتران میبَرَند
رگهایِ اکتشاف را به اینجا میآورند
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میهنِ من تعجب است
نامِ شیفتهگی به گفتا ِر تو
و سه

یک بود

نامِ شگفتزدهگی از کردارِ تو

دو

رویگردانییِ من از دنیا و دین

همین کافیست تا کبوتر بامِ تضادها را بداند

با اندوهِ خویش مَحرم بماند و

ترانههایاش را برایِ سنگِ تنهایی بخواند
و بر سرِ اندیشههایی که زرد و پوسیده
زیری

در زاویهیِ هر فرصت

دیگر استوار نماند

شغلِ وزیری

و ترانهها را بیدهان خواندن خوش است
نسپردن به دستانِ باد
و میهنِ من تعجب است

در پشتِ هر روی

و سرها را برای بیوفایییِ خاک

ریشههایِ مرا پاهایِ من مینویسند
و برجهایام به رویِ افسانههایِ یوسفوار فرو ریخته

و جغدم به خشکییِ عریض و طویلِ تاریخ رسیده
به "واقعیت"ی که هر یک از شش حرفاش

گرچه نزدیک یا چسبیده به هم

اما هر کدامشان در جانِ خود تنهایاند
و با حرفهایِ هر دَم لغزندهیِ هفت روزِ هفته بیگانه
آیا خاکِ ادیان به نمناکییِ شَترنج نمیرسد
اما شاه و وزیرشان هر دو

به خانههایی که سیاه یا سفید

برادرانِ چاه هستند

و شیفتهگیشان از وفا و پیمانی جاودان

که در سنگ نفس میکِشد؟

دین و دنیا به ظاهر با یکدیگر در تضادند
آنان دو دستاند به یک کتف رسنده
خندهخنده بدرقه

شما را خیرهخیره نگاه کننده

تهمت به ما از کجا میوزد؟

که استخوانهایِ بدنِ سه گرگاند؟

به چه میارزد چهار ترانهای
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خانهتکانی
تو ماهییِ کوچکی هستی عشقِ من!
بیگناه به کوچهیِ خشکی از عقل افتاده

تا انتهایِ خیابانِ خدا رفته

از میدانِ هوسناکِ ابلیس بازگشته
و به این نتیجه رسیده که در میانِ ادبیاتِ دو ساحلِ هستی و نیستی
و دوستی و دشمنی

عالمتِ ریاضییِ مساوی است

و حملهیِ ما به حیلههایِ صیاد را

دوباره به دریا انداختنِ تو

حاوی است

یک انسان که مرتکبِ جنایتی
به این معناست که تمامِ انسانها میتوانند بکنند با هم رقابتی
در مقاربت با قتل
ای کوچولویِ ماهی

کردارِ کوچهها از ارتعاشِ عشقِ تو حاصل میشود
ای بهرنگی

و عالمتِ ریاضییِ مساوی

که به و سیب از صدایات سرگردان

به دنبالِ دو طرفِ دعوا میگردد

زبان وقتی موجهایاش خانهتکانی میکنند

زلزلهای در بنیادِ دریا میافتد

و ستارهگانِ به ناحق جا خوش کرده در آسمان
چهرهشان تاریک میشود

اعتبارشان خراش برداشته

کیست این کیاستِ افتاده در دهانِ نهنگ

این آبروی بُرده از بیاعتنایییِ سنگ؟
چیست برکِشندهیِ عاشق به مقامِ خدایی؟
قلب و مغز زن و شوهرِ یکدیگرند
برادرانی از دندهیِ یکدیگر

و برنایی و نادانی

و حاال پس از ریختنِ باروهایِ دیرینهیِ باور

هر ماهی برایِ خودش یک مرغِ ماهیخوار است
و بیگناهی نَه گناهی چنان خُرد

که نتواند آبروی از ما بُرد
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مدادِ ابرو
خونِ سفیدِ کاغذ

قلبِ مرا به خاطر میآورَد

خونِ سفیدِ کاغذ را

قلبِ من به خاطر میآورَد

و قانونِ سدههایِ سکوت شکسته میشود

عشق را نمیتوان به کسی تزریق کرد
و تماشا با عصایِ مژه

و نه روحِ کسی را از زندهگی تفریق

عاجز است از به راهِ دور رفتن

از نزدیکی با خدا را کشف کردن

حالتهایِ ربودهگی

سری که تن میزند از بندهگی

بیرقِ اشراق

حالتِ شرقگرفتهگییِ ماهیچهیِ پا
انعکاسِ چشمهایِ کیست
دارد ظلمت را میخواند

و وسعتِ صفحهیِ مواجِ دریا

این تابشی که در ظلمت

دارو برایِ مریضانِ عشق میبَرَد

پیامِ ستونهایِ شکستهیِ باور را میآورَد؟
یعنی استراق و سمع

آیا مگر حاصلِ ضربِ گُه در گُه

یعنی کُشتنِ شمع

گیاه را به گاهنامهیِ کِرم نمیرسانَد
و کارنامهیِ پروانه را به صفر تقلیل نمیدهد؟
آدمیان مَلک و ملکهبازی را از طرزِ زندهگییِ مگسانِ عسل یاد گرفتهاند
و اخمِ تلخِ خواننده از پیچیدهگییِ متن
نشاندهندهیِ بیارزشییِ مدادِ ابرو نیست
عصایِ همهجایییِ تفتیش

خونِ سرخِ بیرق

در گذر از مرزهایِ درازِ راز

و حضورِ صدایی خفیف و مرموز

صدایی به اشتباه اندازنده

که پیدا نیست از کفکردنِ قرصِ ویتامینی در استکان است
یا از داسِ سبُکسرِ باد

که آرامشِ رنگارنگِ برگِ درختان را میرباید
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تو زردی و زار و نزار

بر راههایِ عمودیات نشانهیِ پایِ تبر

فقر و فراق را گرفته در بر

بر فرارِ کِرم

تو آگاهی بر وحییِ کندو

بر فرازِ پیامِ روشنایی در آمپول
هم از این روست که دوست میداری کَرهای باکره را
که لبهایاش عسل دارد

اما خرمایِ دو چشماناش

به زمین و زمان نظر ندارد

شما بروید به هر کجا که میخواهید

بگروید یا نگروید به گرههایِ سکوت

به دستهیِ ماهیهایِ فرصتطلب

بکِشید هر پرچمی را که میخواهید به باال یا پایین
من اینجا میمانم

بدوزید یا بدرید هر آیین

من گورستانام و با سنگهایام میخوانم

سرودِ سرانجامانهیِ بازگشتِ شما را به دامنِ خویش
و خاطرههایِ به خواب رفته

به دامنِ من

خاطرههایِ گرامی را روشن خواهم کرد مانندِ شمع

برایِ این گلشنِ بیتن

سالخخانهای در قرآن
سایهها را دستگیر و بازجویی

شکنجه و تیرباران کردند

تصویرها را از خانهها بیرون کشیده
و اشباح در دیارانِ غریب

خوار و دربهدر کردند

به زبانِ غروبِ خورشید روی آوردند
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در پشتِ حرفها کردارهایِ دیگری
بینام و نشان اخگری

در حالِ بافتنِ پنداری

اصلن پوست را دوست ندارد
سایهها دست از سرِ شما

و در پسِ پردهیِ سحابها
خشونت رنگِ پوست ندارد

و زبانِ اقتدار بیصداست

و من نیستم جز بخاری

که به حبسِ قفس تن درنمیدهد
اما پروانه را نیز با خود نمیبَرَد

پنجره میآورد
خورشید صورتِ تو است

درخت نامِ تو را دارد
و پایات نسیمیست که در میانِ سبزهزاران ورق میخورَد
آب حضورِ تو را میجوید
کُشتارِ لشکرِ حشو

خاک مجیزِ تو را میگوید

تا شعری شعر شود

و تیغ گذاشتن در گُردانِ تفصیل الزم

تا ستارهای ستاره شود

کنار رفتنِ پردههایِ ابر

اقتدار ملیت و میهنی ندارد

و از در درآمدنِ حقیقت

کهکشان هر کس که از راه رسید

پستاناش را به دهانِ او میگذارد

و شیر میدهد

شعر یواشیواش که رشد میکند

تنِ روح تنومند میشود

من نیستم جز تشعشعی که در چشمانِ تو زاده شد
جز آتشی به دست نیامدنی

یا از دست رفتنی

و آن پنداربافان را آنقدر دوست دارم
که برایشان در پیشگاهِ دود دعا میکنم

اگر به اینجا بیایند

پشهای را در سرِ راهشان فدا میکنم
خصوصیتِ کدام ذات با یک بار تپیدنِ نبض
سالخخانهای که در قرآن ورق میخورَد
چه چیزی را مینوشد؟

هزاربار تغییر نمیکند؟

پس از خوردن
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چهقدر به من نزَد تلفن
اگر میدانستم که او

میدانستم اگر که او

ای گَرد و غبارِ رویِ تلفناش

دیگر زنگی به من نزَد تلفناش

یعنی سنگهایِ مرگ آنقدر سنگیناند

که دستانِ خدا ننگین میشود از کلمهای به ما گفتن
یعنی سقفِ آسمان تَرَک برمیدارد

کلمهای از ما شنیدن؟

از گوشهیِ چشمی به ما انداختن

از شعاعِ چشمِ ما را از خاک برداشتن؟
اگر میدانستی که از دوریات دلِ آب چهقدر کباب
چهقدر مژه از عصبیت به هم زدن
بیخود شخصیتِ خودش را خُرد

چهقدر به من نزَد تلفن

آن وقت میدانستی که صدا
و آدرسِ خانهیِ خدا را طلب کرده بوده است

میدانستی ابدی بودنِ فاصلهیِ سقف و کف را
و ضروری بودنِ شنیدنِ نبضِ تار و دف را
و گاهگاه گوشهیِ چشمی میداشتی با
هم دشمنِ کباب

سیمی که هم دوستِ تلفن

ای عمرِ رونده بر آب

مگر آن گاو و گوسالههایِ در سالخخانهها
وجودِ خدا را انکار نمیکنند؟

آن همه اشک و آه

مگر آن گاو و گوسالهها انسان نیستند؟

این غبارِ سخنگو اگر میدانست بهترایییِ سکوت را
وجودِ سنگ

بادامِ چشمهایِ تو و

یعنی که شکستنِ شخصیت را

دفترچههایِ تلفن شاید تن میزدند از زاده شدن
و شورانگیزییِ دایره و دهل هرگز آشنا نمیشد
که اول با چهرهیِ من قرار

با شیرینییِ نقطهیِ خالی

و دوم چاه را قال میگذارد
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گفتوگو با مرحومِ تو
گوش کن ای که در مقابلِ من نشستهای
تو آن موقع که زنده بودی
یعنی هر چیزِ خوب و پاک
دست در آینه نکرده
هدفی دفوار داشتی

خدا بیامرزدت

انسانِ خوبی بودی
هر چیزِ زیبا را

مثلِ حاال زیرِ پا نگذاشته بودی

کردارهایِ زالل را از او حذف نکرده بودی
کوششی را از خاک برمیداشتی

موری در دریایِ نور بادبان گشوده

حاال به نجاتِ دنیا

شب و روزش غرقِ جستوجو

اما ریسمانها سرِ بوسه زدن بر گلویِ کشتی را دارند

و تَقه بر درِ گور

و بیدار و بیرون آوردنِ تو را مَدِ نظر
و برافراشتنِ بیرقِ بیرنگِ فرصتطلبیات را
ای که تصویرت در قابی به مقابلِ من
آری دلتنگیهایِ آب

برایِ آن همه جوانیهایِ خاک شده است

برایِ آن بالهایِ بیگناه
که ذاتِ خوبی بودند

و چهرهات پنهان در زیرِ هر نقاب

آن بیضههایِ بیپناه

که خیلی خوب

و هیچ شبی

به دریوزهگییِ روزهایِ زشت و رذل نمیرفتند
چه پیامی پخش است در روشنایییِ چشم
خدایِ چه کسی در شعر نفس میکِشد؟

در روشنایییِ فضا؟

خدایِ چه کسی شعر است؟

گم میشود آدمی در نقشهیِ بغرنجِ تن
و حذف یا افزودنِ خدا(از ـ به ـ زندهگی)

تغییری نمیدهد در این گم شدن

در خاطراتِ به جا مانده از تو

تو که یکی از توهایِ تو

تو که مهربان و خوب بودی

گاهی دل از این و آن هم میربودی
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حاال اما ما هستیم این مورهایِ در رقابت با یکدیگر
این مورهایِ رقصان به شنیدنِ آوایِ دف
کهاش ریسمانپیچان

و دنیا صدفی با گوشی سیاهمست

دو "هیچ" دارند بر دوش میکِشند

و گفتگوکنان و خدارحمتگویان

از شما دور میشوند

شُکِ الکتریکییِ مهربانی
اینان در بارانها

چترشان را از "مدوزا" قرض گرفتهاند

و در قرار بر سرِ پیمان با یاران

کفششان را از خارزاران آوردهاند

اینان نمیدانند که پَرِ پرندهای در ژرفایِ دریا

دارد چیز مینویسد
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و ماهی خاکسترِ سیگارش را در کفِ دستهایِ من میریزد
آن سخنِ مروارید

من که آن لبخند

دنیایام را از ریشه عوض کرد

آن لبخندی که در خویش

موجهایِ ریزی از مهربانییِ دریا را داشت

و در تبدیلِ جانور به آدمی

با خدا رقابت و سر به سرِ او میگذاشت

در بیچتری و وجودِ انبوهِ بازارهایِ نزولخواری
ریسمانی افکارِ خودش را افقی میکند و آفتابی
رختهایِ دلشکسته

تا رختهایِ خیس و خسته

به او پناه بُرده

از او نیرو برایِ گُل دادن آرزوهایشان بگیرند
تا بهترین فرزندانِ آن آب و خاک

بیش از این به ناروا و نابههنگام نمیرند

و دیگر قرارِ قناری با شاخههایِ هیچ نباشد
آیا باال و پایین رفتنِ جنایت مانندِ آب
در این خارزاران جاودانه خواهد بود؟

با شاخههایِ پُر از هیچ
آیا جزرِ جالد و مَدِ جانباز

آیا چهار دیوارِ نادانی

چهار دیوارِ سر به فلک کشیدهیِ ساحلی

دریایِ دیوانه را در ظلمتِ گور

محبوس میتواند کرد؟ باران دارد میبارد
و بازویِ اختاپوس گشوده است برایِ به آغوش کشیدنِ آرزوهایِ اصیل
آیا این تگرگِ مرگ است

یا مرگِ تگرگ

که دارد رخ نمیدهد با خواندنِ صفحاتِ شعر؟
نابههنگامییِ آن شُکِ الکتریکییِ مهربانی

آن لبخندِ ملیح

المپ را عاشق

و دشواری و دستنایافتنی بودنِ جوهرِ عشق

مرا دیوانه کرد

حاال دلتنگییِ دودِ همهیِ سیگارها در هر جا

برایِ آتشیست

که مادرِ لبهایِ تو است
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خانوادهیِ من در ابر خانه دارد
آدم وقتی در خانوادهای به دنیا میآید
مجبور نیست تا ابداآلباد تن زند از آزادی
و به قید و بندِ بندهگییِ افکارِ آن خانواده درآید
آخر من گناهی ندارم اگر که خاک
دوم شده است

اول خودش را زاده

هر آن کس که آتش میکارد

هر آن کس که سنگ میکارد

و نامِ توِ سرمست

دود را

کوه را میدرود

هر جوانه آیا مجبور است به دور نرفتن از معنایِ جنگل؟
به سرسپردهگییِ اندیشههایِ پدرش
حتا اگر باشد در حول و حواشییِ یک انگل؟

لنگرِ دنیا

ننگِ ما را از حدِ نصاب بسی پایینتر برده است
و حسابِ کتابهایِ مدفونمان را از دست به در
چرا پاهایِ سرگردانییِ ناخواسته زاده شده را
کوهانِ کوه مضاعف در مضاعف است
برایِ به دنیا آمدن

دریایی بیکرانه

سَرِ من کجاست؟
در غل و زنجیر کردهاند؟

و حسرتِ کسی که به دنیا نمیآید
خانوادهیِ من در ابر خانه دارد

گَهی میخندد گَهی میبارد

و گُلهایِ سبزهزاران

کودکانِ خُرد و کالنِ مناند

زمین لنگرِ کشتییِ کهکشانها نیستند

زمین از شرافت و از نجابت

از صدفِ هرگونه هدفی عاریست

و آزادی رودی جاری در زندانِ سنگییِ رودخانهای
تو پیش از ساخته شدنِ راه
در مقصد مرده بودهای

در راه بودهای

تو پیش از رسیدن به مقصد

تو پیش از حدوثِ پیام و پیامبر
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گیرندهیِ پیام بودهای
پیامی حاوییِ این ابالغ که«:آدمیان از الغر و چاق
از دانا و دنی

از فقیر و غنی

عالرغمِ نقش و نگار و معنایِ کلماتشان

همهگی اوراقِ رنگارنگِ یک کتاباند»

پیامی حاوییِ این سؤال

که«:چهگونه باید ادایِ تعهد کند طفلِ قطره

به مادرِ باران؟»

ای یارانی که نور و گرمایِ آتش هستید در قحطسالِ عشق
این سنگ روزی روزگاری

در این زمستان

آرزوهایِ دور و درازِ یک شتر بوده است

خونِ ما گرگ را در خودش دارد
میهنها همه موقتی
فردا همه مردنی

این تَقتَقهایی که درِ خانهات را امروز میزنند

و ارتباطِ آدمها با هم

آبهایی در سطحاند که میروند
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و نامِ آن چیزِ به جا باقیماننده در اعماق
و دو دنیا پاهایِ مرغابی

آن تنهایِ تنها

که بی هر کدامشان

به خانه میآیم تا در را به رویِ تَقتَقها باز

تن است

کمالِ دریا از دست میرود

اما میبینم که رازها رفته

و جاپایشان در زمستان به برفهایِ فکرِ گرگ رسیده
مدادی در پشتِ میز نشسته و دارد گوشتِ کلمات را میخورَد
اما تو روز به روز به شعر گرسنهتر میشوی
و به شناختِ شنایِ درختانِ آشنا در آب حریصتر
همه چیز با همه چیز در ارتباط

همه چیز در حالِ غرق کردن

در حالِ دستگیری و نجاتِ یکدیگرند
گاهی راهِ آدمی را روشن

و برقِ چشمانِ جانور

گاهی خدا را خاکستر میکند

تا کسی بخواهد به برفها برسد

رازها آب شده

روز کفشِ روشناش را از پا درآورده و
و باز روزی از نو و

شب کفشِ سیاهاش را پوشیده

ستارهگان در پشتِ سرش به دُو

خون ما گرگ را در خودش دارد
و هر شعر گرهای که باید بداند خودش را در کجا باز
تا دستهدسته خوانندهگان خسته نشوند
بیمعنایی را کشف کنند

در کجا بسته

و در بیمعنایی

معنا

و در معنا

این ابرِ اندوهناک

انبوهِ کدورت را کنار بزند یا نزند

کمالِ ماه را دیر یا زود

تنِ کیست آن که در اعماقِ دریا

داس میدرود

دارد با ذراتِ سرگردانِ اعماقِ دریا

مراسمِ آشنایی را به جای میآورد؟

هم میهن هم قبرِ مرا

در زیر و زبرِ اصواتِ واژهگان بجویید!

جسدِ مرا تکهتکه و تنها در تصاویر

و پیروزییِ پیامِ مرا در قابهایِ شکسته جشن بگیرید!
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بیهواییها
انسانی که زندهگییِ هر لحظهاش به هوا بستهگی دارد
دلاش مثلِ هوا هرجایی و

جاناش بیجهانبینی و

تناش مثلِ هوا بیوطن است
روزهیِ کالم گاهی پیکرِ فراست را نیرومندتر میکند
و روزهیِ جدل جنگلِ جان را سرسبز و پُردرختتر
اما تو پروانهیِ من بودی
من ابرِ تو نبودم

من موجِ تو نبودم

من گُلِ تو نبودم

اما تو دریایِ من بودی

اما تو آسمانِ من بودی

انسانی که عمرش از کاکلِ خودش میپَرد
پایاش در آشیانی قراری نخواهد داشت
و فرار سرنوشتِ سایهها از ذاتهایشان است
ما ریههایمان را از زبالهدانها برنگرفتهایم
هنوز نگفتهایم

ای هوایِ هرجایی
ما آن واپسین کالم را نیافته

نه قلب لحظهای از تپیدن بازمیماند

نه مبارزه برایِ کشفِ راز
روزهای را بازمیشناسد
من زخمهیِ عودِ تو بودم

و نه مبارزه با جنایاتِ درون و بیرونِ جنگل
من منِ تو نبودم

اما تو خرمنِ ماهِ من بودی

اما تو گوشِ هوش با من نداشتی

محلی به کوچهیِ احساسِ من نمیگذاشتی
نگاهی به پالکِ اندیشهام نمیانداختی
چه کسی به گریز از زبالههایِ روزمرهگی

شبانه درِ رؤیا را میگشاید

و به دیدارِ چشمِ خوشگلِ چه کستری میرود؟
تا ماهی به مکانِ قرار با موج برسد

موج را امواجِ دیگر بُردهاند
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نهنگهایاش خوردهاند

و عقل از سرِ ساحل پریده

رفته و در ابرها باریدناش گرفته
این کشانکشان کشیدنِ سایه

نه!

ناماش عشق نیست این

به دستِ ذات
جهانبینی کفشیست که با او

این در گریبان پارهپاره شدنِ آزادی و لذات
نه به جان و نه به جانان

نه به معنایِ جهان میتوان رسید

و او که گُروگُر و بیهوا

الهام درِ خانهاش را میزند

دیگر به دریوزهگییِ درگاهِ شاعری گرفتارِ روزمرهگیها نمیرود
رنگِ چشمهایِ تو را در همسایهگییِ پروانهها

صدایِ پروازگرِ تو را در ابرها

هرگز فراموش نمیکند

قابیل با لباسِ سفیدِ پزشکی در مطب
حسِ زیباییشناسی نخستین بار

با کدام باد در این بادیه وزیده است؟

زشتی و جنایت چرا خودش را پنهان کرده

در خاک خزیده است؟

چهگونه خونِ خدا زدوده خواهد شد از خاطرهیِ آدمی؟
من آن دَمی که تو را دیدم

سریع فهمیدم

که اگر عشق و دوستی از پلکانِ خالقیت فرانروند
فانوسها از باد رنگ میگیرند

هواهایِ تازه میمیرند
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تخمهای که در طالبی به فرصتطلبی پشتِپا میزند

واژهها را شیرین

و لبها را به زیباییشناسییِ دیگری

به فهمیدنهایِ گُلرنگتری میرساند

ندبه و زارییِ کالغها برایِ چیست؟

چه کسی گردویِ زمین را از اصالت تهی

و دندانها را اینجا با سربِ سفاهت
آنجا با سمنتِ سرگردانی دارد پُر میکند؟
قابیل خودش به سوراخ نمیتواند داخل شود
جارویی هم به دُمِ خویش بسته است
تو با حساسیتات به گَردهایِ حقیقتجو
آواره و سرگردان

به گَردهایِ مردمدوست و گرامی

تا مرا دیدی فهمیدی

نخست انسان را حیوان مینامند
و دانستی که خوبی و بدی
آنان خودِ اقیانوساند

که برایِ کُشتنِ خدا

سپس گیاهان را میکُشند

ماهیهایِ یک اقیانوساند

شنایِ زیباییشناسی آیا جهان را نجات خواهد داد؟

خیزابهیِ خالقیت آیا قتل را مجبور به عقبگَرد
و پلکانِ عشق و دوستی را در بوستانها خواهد کاشت؟
بالهایِ باد از فرازِ مطبی میگذرد که در آن
قابیل با لباسِ سفیدِ پزشکی بر تن

در کنارِ دستیارش که گریههایِ زاغ

به طبیعت خوشآمد و با او دست میدهد
و زیباییشناسییِ جنایت را به دقت برایِ او شرح
سِحرِ سرکشِ دریا تو را از ساحلهایی با قلوبِ سربی
و از کشتیهایی که دکلهایشان سرنیزه و تفنگ دور
و مرا به مروارید و رؤیا

به مرواریدِ رؤیا

و به چه کسی گردویِ زمین را از اصالت تهی؟

نزدیکتر میکند
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کشتییِ رؤیا
درختان خندههایی سبزند

زندخوانان و اَوستااندیشان

نگرانِ بر باد رفتنِ رنجِ گرانشان
نه نشانی از وجودِ یک منجی

و نیامدنِ نه گَردی

نه نامهای

درد میپیچد و از تنهیِ چوبیام فرامیرود

و تخمِ مار را در مغزم میگذارد
ریشهیِ گُلهایِ آتشی همسایهیِ اندیشهیِ زرتشتاند
و برایِ سرِ کسی نامهای به دار
انسانی که جاناش در ابر

یا گیوتین نمینویسند

با ابر پرواز میکند

هیچ خانهای بر خاک او را راضی نمیکند
بیشتر از یک بازی نمیداند

و فرمانروایی و ربوبیتِ عقربها را
ای صخرههایِ ساحل

ای ساحلی که صخرهها را در دامنات میپرورانی و شیر میدهی
بیکشتییِ رؤیاها ما چه میبودیم؟

ما چه میشدیم؟

ما چهگونه خود را انسان مینامیدیم؟
ما تا کجا بیهوده با بادبانِ جهالت میراندیم؟
ای خندهها و خرمیهایی که برگبرگ
ما را در بینوریها تنها گذاشتید
و به مغزِ ابرها بازگشته

از ما دور شده

و مرگمرگ

ای بارانهایِ در نیمهراه نادم شده

آیا رنجِ بودا و فاختههایِ کوکوخوانِ فضیلتاش

بیهوده بوده است؟
آیا هرگز باز نخواهد شد رازِ این پاکتی که نامههایِ هم شبیه هم متفاوتاش
انسانها هستند؟

نه سبزییِ زنگِ فلز

با سبزییِ درختان قرابتی دارد
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با اعدادِ عابد کوچکترین شباهتی

نه بیساعتیهایِ آزادهگی

اینان میخواهند شما را توابِ خواب دیدن
توابِ پرستشِ پرسش کنند
غلتان در ظلمت

توابِ عشق ورزیدن

اینان میخواهند روشنایی سَری باشد

و نجاتدهندهیِ جهان از جهل و جنایت

و نجاتدهندهیِ بشرهیِ خدا از شَر

عقربی که هر بندش بشریست

عقربی خزانخزان پیشرونده در عقبماندهگی
و بهایاش در بیبرگ و بهاری

آری

بیدروازه و بیدروازهبان است این توپبازیهایِ درد
فروشگاههایِ فضیلت بستهاند

و شاعرانِ خسته

دانهدانه مورچههایِ شعرشان را فراهم میآورند

دلشکستهگان

ذرهذره همنشینِ زرتشت و بودا میشوند

کفشهایِ ارتجالی
پرنده دریایی را شیر

دریایی را در زیرِ بالهایِ خویش پرورش میدهد

و هر پَر پنهانی شکارچییِ خود را گرفته در بر
و پلنگ در اندیشهیِ ایجادِ زبانی
با قانونی فراتر از فرمان و نهی

با چنگی قوی
و با چرخهایی آسمانپیما
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چرا راه هر چه جلوتر میرود

ماشینِ من به کجا میرود به کجا؟

چراغِ اصالتها یکییکی خاموش میشود

و مقصدها دوتادوتا فراموش؟

شیری اسطورهای پرنده را پرورش میدهد
تا به هنگامِ تصادفِ گِل

و به او سه مو از موهایِ خود را

یا تنگنایِ دل

من آتش بگیرم و روشن کنم نتهایِ نوشته شدهیِ چنگ و قانون
و راههایِ عمودییِ ارغوانِ خونِ شهیدان را
اگر چشم بگشاید خواهد دید

و واضح آید که هر پَر

که منجییِ خود را گرفته است در بر

آسمان درخت است و ستارهگان ثمرهایاش
که خانه در خورشیدِ سخن دارد

و ریشه را تیشهای تراشیده

ای ظلمتِ گمشده

مسافران چه مسافرانی خواهند بود
هنگامی که هر یک از چهار چرخِ این گاهنامه
هنگامی که از گوشهکنارِ هر کنام
قلبِ شهیدی میبارد؟

در حالِ فراز و نشیب

در حالِ نشیب و فرازی جاودانه
سرِ این پرنده را مبُر!

که دندهاش

نهرِ نهی و

از وسطِ هر نام

دنیا ارهیست و انسانها مثلِ مورچه

از دندانههایِ شباهتِ اعصار

نه!

سرِ سفر به سویی دیگر را دارد؟

و دسته

از اسطوره و افسانه

این پرنده از ماشینی پیاده شده است

دلشکسته بوده است

و چشمانِ ظلمانییِ رانندهاش خسته

این پرنده پیغامی را به اینجا آورده است
که :آسمان هستهیِ میوهیِ زمین است
و شیر و پلنگ را بر صندلییِ الکتریکی نشاندن
بسی بیهوده

و تنها خسها نمیدانند

کفشهایِ ارتجالی درمینویسند

و ناخنهایِ شعر را کندن

که مقصدهایِ ممتاز و مقدس را
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سازِ شکستهیِ ذات
پیدا نیست که دادن در ذاتِ دستهاست یا نه
اما گرفتنِ الهام و اندیشه آنگاه زیباست
آب کند برِ زبانِ تو

پنجره دهاناش را دره که میکند

پشه سرِ ورود به آن را دارد
شعرهایِ سنگی را میسراید
یکییکی مینشینی

که مرا مثلِ عسل

اما کوه استوار بر پیمانهایِ پاکِ خویش نشسته
ای بومِ شومی که بر بامها

و خانهخدایان را دوتادوتا

در آن قلعهیِ سیاه فرامیخوانی

به آن قلممویِ موعود

آیا مگر تو نمیدانی که این قلب

این معدنِ الهام و همدردی
تا به درجهیِ رشدِ خویش در دماسنج رسیده است
چهقدر جواهرِ زنده را باد بُرده است!؟

چهقدر عقاب مرده است!؟

پیدایی پردهایست

که گمگشتهگیهایِ بسیاری را در پشتِ خویش پنهان دارد
و هر سنگ نسبت به سنگِ پس و پیشِ خویش
گاه محکوم

گاه قاتل است

گاه مقتول

من از دستِ من راحت خواهم شد؟

گاه حاکم است

ش نو ِر آن بوم
آیا با وز ِ

شعرِ من از شَرِ وجودِ من رها؟

تاریخِ سالِ تولدِ تو مثلِ سنگی بر خاک فروافتاده
تیپاخورِ پاهایِ بیاعتنایی و نادانی
و خانهها در سبقت از یک دیگر به دنبالِ رباخواری
که ابرهایِ جلوتر دیده شوند

ابرهایِ جلوتر نمیگذارند

و جهان جلوهگاهِ تظاهر است

ای دلیلی که میشکنی و دادوگیرِ هیچ دستی
دیگر از تو دری را نمیتواند ساخت
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به من بگو که با وجودِ سفت و سخت بسته بودنِ پنجرههایِ من
چهگونه و از کجا این پَرِ

این پَرِ پریشان و نرمدل

این یادآورِ دریادالنِ قلعهیِ الموت
این کرده در جانِ خدا رخنه
و مرا به سفر از خویش
در جنگلهایِ جنزده

و نگارندهیِ یادهایِ گرامییِ بر باد رفته

به اتاق و به رؤیایِ من وارد میشود

به جستوجویِ پرواز

بر بالهایِ راز فرامیخواند؟

جنایتها همه نسبی هستند

ذات زهی که سازش شکسته

و آینه بیزار و خسته

از شعرهایِ سنگی

صخرهیِ رنجیدهگی
رنجیدهگی صخرهایست که شاید بتوان رخنههایاش را با خنده
یا با گچهایی حاصل شده از سایشِ دنده

پُر کرد

اما خطِ خطایِ تو
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و خألِ خدا در اعماقاش باقی میماند
بندِ ترازو کفهیِ عدالت را خفه میکند دارد
من ندارم آیا نیازی به هوا و واژه؟
سرودهیِ مادرِ هستی؟

و نیست آیا هر هستنده سرودی بیتکرار

ای سرزمینِ مار

با دماسنجِ دوزخ باید دمایِ زاریهایِ تو را اندازه گرفت
و دروازهبانییِ دروازههایات را به شاهینی سپرد
که در رنجیدهگیها میهن ندارد

و کودکان را خدایِ خود نمیخواند

وضعیتِ هر خشت در خانهیِ شعر بسیار مهم است
و استحکامِ زیباییشناسی به تَکتَکِ آنها متکی
چه خوبتر که دیگر کسی سراغِ عدالت را از ترازوهایِ ریسمانبریده نمیگیرد!
و تَقه بر درِ خانهیِ متقیانی که پستوهایشان پُر از نقاب نمی زند!
آدم فقط در شورتاش خالصه نمیشود
مغازهی شورتفروشی میگذاشتند

و اِال نامِ این خرابهزار را
خندهیِ ما لباسیست

که قدرتمندان را از بلندجایگاهشان پایین میکشد
دستشان را در دستِ مار میگذارد
حاال با تلفن بدتر از تفنگ
برقِ چشمِ معترضان و

عریان میآورَد

یعنی با استراقِ سمع

ابرِ جانِ آزادهگان را

هنگامی که پروازِ شاهین در رَشک است
هر یک از کفههایِ دوقلویِ ترازو

رسوا میبَرَد

آدمها را میکُشند

تیرباران میکنند

آسمان پلهپله پایین میآید

میخواهد یک و یگانه باشد

و هر انسانی حاکمِ حفرهها و حجرههایِ بهشت
چه کسی میرنجد هنگامی که من میگویم
هم اینجا در زمین

که خانهیِ شعر هم در ابر است

خونچکان و گرفته شده به دهانِ ببر؟
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درد بیضه میگذارد
یادها کفهیِ ترازو را پایین میبَرَند

و ریسمانها از انبوهییِ اندوه
رؤیا اشکریزان برخاسته

در بستر از دندهای به دندهای دیگر میغلتند
پشتِ میزِ تحریر نشسته

اما حواساش از خانهیِ بادها

من به کجا رفته بودهام؟

با کدام فتنه درآمیخته

خونِ کدام خدا را بر خاک ریخته بودهام؟
یگانه ترانهساز است و

بازپس نمیآید

که حاال کفچهمارِ خاطره

اینجا تخمِ کبوترها را میرباید

و آنجا واژهیِ "باید" را

به هر جملهای میافزاید

چشمی از درونِ ریسمان به دنیا نگاه میکند
اما هیچ ساحلی را برایِ لنگر انداختن پیدا نمیکند
و نه جوابی را برایِ من به کجا رفته بودهام؟
بچهیِ تو شبیهِ عقرب است

چنین که تکیهکالماش رب است

و باالبرندهیِ کفهیِ ترازو از سبُکسری /
و وقتی که میگذارد

با کدام مار آمیخته بودهام؟

درد بیضه میگذارد

ارزشِ تمامِ آشیانهها بر باد میرود

از جرقههایِ کهکشانییِ موجود در وجودِ آدمی
هر دَم آتشی تازه در کتابهایِ آسمانی میافتد
ایِ شکستِ هر معنا

اشکها(این کودکانِ چشم)

اما هنوز خدا خوابیده است
ای جامهیِ کوتاه شده

ای شکستهمعنا
بیدار شدهاند

و گویا از آبی به آبی دیگر رفته است

ای جنسات از عذاب

ای دکمههایات از آه

تو خطِ بطالن بکش بر ترازویی که آرزویِ برابریِ انسان و حشرات را دارد
حتا اگر آن ترازو را اسباب و آالت از طال!

من کالمی شکستهام
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و تنها در خواب و خیاالتام از بند رَسته :شعری که به هر جا گام میگذارد
جهان را با خودش حمل میکند

مگر تصاویر آدم نیستند
استعارهها عاری از ارزش نیستند
آریگویان به زیباییهایِ زندهگی کیستند؟
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در پییِ چیستند این گریههایِ گُرگرفتهیِ در خواب؟
و خیابانها پاهایِ چه کسی را صدا میزنند؟
گرچه سینهیِ تو به اقیانوسِ تاریک

فانوسی را ارمغان میدارد

اقیانوس اما به سخنهایِ تو حسادت میورزد
وزیدنِ استعارهها اگر مثلِ نهال
بالهایِ بیداری را زیباتر

درست سرِ جایِ خودشان نشسته باشند

و تبر را به تفکری بیشتر وامیدارند

حاال دیگر هر اشکی برایِ خودش مادری شده است
اما هنوز پاهایِ درخت دارند میخندند از

یا به

مادرِ چشمی
شوخیهایِ خاک

چه باک از این زندهگییِ عاریتی
که وظیفهاش تنها در یتیم کردنِ پرندهگان خالصه میشود
و در کشیدنِ کمان؟

من با هزار زخمِ جانگزا

بامی را برایِ فرود آمدن نمییابم
و نه هیچ شاخهای را درست نشسته بر سرِ جایِ خویش
و آری گفتنهایِ من به زندهگی

تنها برایِ زهی بوده است

بوسهزن بر سرود و رستاخیز
و ستایندهیِ انسانهایی رهیده از بندِ روزمرهگی
زهی دادرسندهیِ استعارههایی که فریاد میکشند:
چرا میخواهند چراغی از چراغها را خاموش
و ما را به سببِ حسادت یا هر چیزِ دیگری
مگر تصاویر آدم نیستند؟

از چارچوبِ شعر بیرون بیندازند؟
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خدا نامِ دیگری برایِ فداکارانِ فانی است
باد دیده نمیشود

اما وجود دارد

خدا دیده نمیشود

اما وجود دارد

وجدان دیده نمیشود

اما وجود دارد

اشکهایِ میوه برایِ خورده شدن نیست
برایِ بوسیدن و او را رویِ چشم گذاشتن

و راهِ خود را از او پرسیدن است

جنگلِ آدمیان را به نجوا

و به برخاستن از جا

نسیمِ اندیشه

به اعتراض

به تغییرِ معنایِ تقوا وامیدارد
ای وجدانی که دانهدانه آدمی را از خاک برمیگیری
و آهستهآهسته به جانبِ خدا میبری
ای متمایزکنندهیِ زندهگییِ ما از زندهگییِ جانور
بگو که کدام است راهِ چیرهگی بر این موجودِ چهلچشمی
که چنگ و دندان برایِ دریدنِ گوشت و استخوانِ کلمات تیز کرده
و به کمین نشسته است

این موجودی که فرهنگِ قتل را

به فرزندانِ زمانهیِ خویش آموخته است؟

عشق وجود دارد

اما دیده نمیشود

نجابت وجود دارد

اما دیده نمیشود

خیانت وجود دارد

اما دیده نمیشود

تو هر کس را که دوست داشته باشی

مرا دوست داشتهای

اگر ماه را

نیمهیِ روشن

و اگر جالدی را

نیمهیِ تاریکِ وجودِ مرا

تقوا غباری خشک است که مرغِ باد

آن را به منقار میبَرَد

و خدا نامِ دیگری برایِ فداکارانِ فانی

گیاهانِ قیامکنندهیِ جنگل

خواهندهگانِ خرمییِ آفتاب

بگذارید کلمات اینجا یکدیگر را دوست بدارند

آنجا به هم نوک بزنند
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از یکدیگر بار بگیرند
این ما نیستیم

و به تصحیحِ اشتباهاتِ خویش بنشینند

بلکه کلماتاند که دارند حرف میزنند

حرف از بودنِ عودی در برف

از عشقی شگرف

حرف از عهدی سیاه

که سرنوشتِ انسانها را میکند تباه

گریهیِ نقاب
فریاد وقتی که بال میگیرد و در امتدادِ خویش
دیگر امری شخصی نیست

امداد میطلبد

و نه به دنبالِ نهییِ ستارهگانِ دنبالهدار

که حتا ظلمت را به ایفایِ تعهد فرامیخوانند
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نامهیِ این اشک اگر برایِ چشمانِ نابینایِ خدا نیست

پس برایِ کیست؟

از چیست این چاقوهایِ پَرپَرکنندهیِ هوایِ استمداد؟
من ایستاده خوابیدهام

من راهروان مردهام

من رؤیاهایام را به عمود بردهام
نقش و نشانِ اندیشههایِ مرا دارد

و اینک این جنگل در جایجایِ خویش
و سرشاخههایاش در هوا

خواهشِ توانشِ زیبایی و زندهگی را مینگارد/
پرنده را گریان

یا بر هوا

پروازِ فریاد آسمان را دلگیر

و تمرکزِ حواسِ زمین را میرباید

چه کسی اینجا و آنجا مرگ را دارد میکارد؟

فاضالبها نابینا نیستند

فاضالبها هم چشم دارند
منتها چشمی که نامِ خودش را از مقعد قرض میگیرد
و بنگاهی مثلن مثلِ بنگاهِ معامالتِ ملکی را بنیاد میگذارد
خانهیِ ما کجاست

که از دلِ این خراب

کوهکوه ایمانها فرامیانفجارند

و رؤیاها خونین و شکستهدل فرومیبارند؟

برخیز!

تو به آبیارییِ نهالِ سرگردانی که در گوشهیِ سینهات
با گوشهیِ سینهات در سخن است برخیز!
کفشی از زندهگی و زیبایی را به پا بپوش!
و بدان که هر جنبش و جوششی از وجودِ تو
اما بیبروبرگرد

تعهد را بنوش!
نامهایست که دیر یا زود

ابرهایاش برایِ جهان و جهانیان قرائت خواهند کرد!

خشم و رَشک و حقارت مثلِ موادِ خام به کارخانهیِ پیکرِ آدمی وارد
اما به اَشکالِ کاملن متفاوت و ناشناسی از او خارج
دریغا که حاال حاکمیت با مِه است و
یا نقابی است برایِ چهرهای

یا بازتاب پیدا میکنند

گریه هم گاه نقابی بر چهره دارد
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آمد نیامد دارد
شاید نشستنِ پروانه بر برگ و بیدار کردنِ او از خواب
شاید راهرفتنِ آدمی بر خاک و خاطرههایِ او را به هم زدن
یا حواسِ او را از تمرکز پرت کردن
شاید پرده را کشیدن و نجوا یا معاشقهیِ خورشید و فرش را خدشهدار کردن
جنایتی باشد

شاید که نگاهِ بیش از حد آهنییِ تو به من

و نمردنهایِ او برایِ او
جنایتی باشد

شاید که میخ کوبیدن و دلِ چوب را به درد آوردن

به کجا باید رفت

چهگونه باید زیست

که نه فرشِ حقِ کسی پایمال شود
با باز شدنِ دهانِ شعر

نه ستارهای از عرشِ چیزی فروکشیده؟

جهان جا به جا میشود

نابینایان چشمهایی برایِ دیدن
ناشنوایان گوشهایی برایِ شنیدن میگیرند
و دستِکمگیرندهگانِ استعدادِ استعاره

پاهایی برایِ رفتن به راههایِ تازه

کیست این او؟
و برایِ چیست نمرهدادنهایاش به نمردنهایِ پس و پیشِ مرگ؟
شاید که میباید اصلن به دنیا نیامد
آمد نیامد دارد

زیرا که زاده شدنِ دوم

و تمرکزِ حواسِ آدمی بر مرکز

تبعیضی در حقوقِ قوسهایِ دایره به حساب میآید
چیست نامِ آن یک و یگانه

که از او انقالبیست در جانِ آشنا و بیگانه

و از منظرش فشارِ وزنِ پروانه بر ظرافتِ برگ
بارشِ باران و تابشِ آفتاب

حُکمِ جنایتی را دارد؟
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آهستهآهسته میفرساید نقش و نگارِ اوراقی را که نامِ روزگارش "کارنامه"
و پرندهیِ باماش امضایِ درونییِ آموزگاران
یا امضایِ آموزگارانِ درونی است

نامِ تو کمک است
آنان مثلِ قصابانِ صاحبِ ساطور و کُنده
با کودکانِ معصوم وقیحانه سخن میگویند

و گُلهایِ جنایت را میبویند

آنان به سمتِ راستی و آفتاب نمیروند یا نمیرویند
و خانههایشان در خرافه و توهُم است
وِزوِزشان طعمی تُرُش دارد در ادارهیِ پُست
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زنبورانی مدعییِ مواظبت از درختِ تمبرِ هندی
کسانی که شاید قلبشان به ایرانی بزند

اما ماتحتشان بدونِ ملیت است

کودکان تو را فریاد میزنند در دربهدریهایشان
تو را که نامات "کمک" است

شاعران تو را میخوانند در خلوتهایشان

تو را که نامات "الهام" است
شاخهای که از بیقرارترین جایِ جانِ درخت سرکشیدهای
روشناییای که خونات را بر خاک ریختهاند
من آن نیمهیِ روشنِ وجودِ انسانها را دوست میدارم
من در حاشیهیِ هستییِ خودم راه میروم
خودم را که سگی گرسنه بودم

و یک روز دور از قصابیها

سگی که در چشمهایاش التماس

از پاکتِ در دستام خوراکی درآورده

دیدم

به او خورانیدم

و به سویِ درختی رفتم که پلهپله با افق و آفتاب و راستی در سخن
و ریشهاش در ژرفایِ اندیشه بود

آیا در عالمِ مردهگان نیز

مردهبانان

تلفنها را مخفیانه گوش
و هوشِ نامهها را پاره میکنند و مزورانه میخوانند؟
آیا آنجا هم قایقبانان قایقهایشان را رو به قبلهیِ مقعد و مقتل میرانند؟
اینان با جوخهای از تفنگ و تیر

با قلبی که دور از صراحت و اثیر

حتا با جوجهگانِ دست بسته و اسیر سخن میگویند
اینان نمیدانند که پدران و مادران

خودشان در آن خرافه و توهُم غرقاند

برایِ خاکستر کردنِ هر چه خدا و هر چه زیبایی
به شهادتِ خاک
و تو فرداشب

خود سراپا برقاند

روزی سگی استخوانی را در جلویِ پایِ تو انداخت
عقبماندهترینِ انسانها از آب درآمدی
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مردی بیقلب
اثرش مثلِ سوزشِ اسید

رنگِ آن دلتنگی سفید بود

و تو عمدن منهیات را از زندهگی منها نمیکردی

و غسل به تعمید مشکوک
تا من شخصن به نحوِ احسنی
و از کفشِ سختِ دلتنگی

حُسنیاتِ میالد و مرگ را کشف
هر روز هنرهایِ رنگارنگی را دربیاورم

هر شب سر بر سرگردانیهایِ آن بالشی بگذارم
که پَرهایاش هوایِ آن قویِ سفید
آن قویِ زیبا را دارند
زیبایاند

آن قویِ تنها و دلآرا

همانطور که عمرِ آدمی

تا زیبایاند

آرمانها نیز تا جواناند

جواناند

مردی بیقلب پشتِ میزِ تحریر نشسته و چیز مینویسد
برایِ سرِ قرار حاضر نشدنها
چیز مینویسد

دارد برایِ نداردها

برایِ بیشُستوشو به خاک دادنها

به صدها سد و هزاران موانع میاندیشد

استفاده از فرهنگِ نیرنگ

اختالفِ تمامِ رنگها را بیرنگ میکند

انسان را ابتدا به رقص و شوق و شنیدنِ شوریدهگیهایِ قانون و چنگ
میآورَد
سپس تلخ و دلتنگ میبَرَد
او را سرگردانِ گردونههایِ تنهایی و بیاعتمادی میکند
ما تا به حال در تاالبِ اسید شنا کرده بودهایم
ما دست به سینه و اطاعتنوش در پیشگاهِ قوانینِ قرنهایِ قاتلپیشه
بودهایم
ما از خودمان نپرسیدهایم
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که یک مردِ بیقلب چه دارد برایِ به کسی گفتنها؟
چه پروانهای برایِ از شکوفه شنفتنها؟
گاه پای از دایرهیِ منهیات بیرون نهادن
نقطه را تواناتر میکند

نقطه را داناتر

و سمفونی را به نتِ آزادی و زیبایی نزدیکتر

اما ستارهگان همچنان سرِ جایشان به عادت باقی
و سیاراتی اینجا و آنجا یاغی

چه فرق میکند که قربانی را با

یا بی ادایِ مراسمی خاص به جانبِ قرمز بَرَند؟
دریا را به جنبش میآورَد هنوز اندیشههایِ قو
اما دریغا که استفادهیِ تمامِ نقشونگارها از رنگ
اختالفشان را بیرنگ میکند!
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رجعتِ ارتجاعی
من شعر مینویسم
نسرینی را میبوسم

یعنی که من اندیشه به تو را میریسم
که ریشه در جانِ جهان دارد

و شاخه از جوانبِ وجدان برمیآرد
اما انجمنِ خدایان در خواب

دارند بازی با خرافه و آب میکنند

ماهییِ فریب و نادانی میآورند
زایمانِ زنی سنگی

جنایت سر به آسمان ساییده

آبروی از عصمتِ هستی میبَرَند

و سر و صدایِ بچههایی چوبی

و آهنی تنها که برایِ رهایییِ نسترن از اشک و آه
راههایی تازه را از کتابها بیرون میکشد
انسان از درونِ خوابی به درونِ خوابی دیگر میغلتد
و بامغلتان هر روز حافظهاش را بیشتر از دست میدهد
و نوشتن مرا که مینویسد
به این شقایقهایِ گریان

یعنی که به دشتهایِ بیتو میاندیشد
و به این مارِ پیچانِ خورشید بر خاک

که سرِ آشنایی با سرمازدهگان را دارد

سالم ای اللهیِ نجابت

ای دستِ خودت را به تاریکیهایِ آسمان بخشیده

دستی را که ناماش ماه

و ناناش تماشا و تجزیهیِ آشوبهایِ اوضاع
شب قطعهای یخ است که سرِ آب شدن ندارد
و پاهایِ پریشان و گریانِ هر راه
چیزی چون آتش گرمابخش

فریاد میزنند غیبتِ وجودِ چیزی واجب را
چیزی که شور و شوقِ بلندش همه جا پخش

سالم ای استکانِ استدراکناشدنییِ هستی
ای از ذرههایِ ارزش هم پُر و هم خالی
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ای جنسات از به یاد آوردن و از یاد بردن

همیشه حسرت خوردن

چرا چوبی است همهیِ گُلبرگهایِ این گُل؟
چرا آهنی این جوشنده این شورزا این مُل؟
و چرا آنان که مستییِ این کتاب
این کتابِ در تابِ میانِ دو درختِ معنا و بیمعنایی را میخوانند
چهرهشان غاریست دهان گشوده و سیاه و هراسناک؟
مگر آیا این رجعتِ ارتجاعی
میخواهد از آن همه خذالن و خرافههایِ خزنده در اعماقِ خاک
و از آن همه کِرمهایِ کریمِ چربزبان
باز هم عقبتر بود؟

کِرمهایِ چوب و چماق به دست
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نامِ تو آبِ زیرِ کشتی است
همهیِ شعرها شراعِ تو را برمیکشند
با نامِ تو شروع به شناختِ شطها میکنند
که شارحِ شناسنامهیِ چشمهاست
که در تب است و که در تاب؟
نامِ تو آبِ زیرِ کشتی است

و باری از ناخنها را حمل

جهانی به شکلِ هندسییِ کتاب

چه کسی خدا را میبیند در خواب؟
و در خشکی

سایهای پشتِ سرِ خویش را تندتند نگاه میکند
رنگِ صداها را میشنود

پس کجا هستی تو ای من

ای همهیِ شعرهایات را برایِ او سروده
ای که خدا تو را در خواب

و راه با چشمهایِ سنگیاش
ای بر باد رفته خرمن؟

ای ضربهای از ضربانِ نبضِ او بوده

با خودِ خواب اشتباه

و کشتی را در راهِ تباه میبیند
حقیقت شمارهیِ تلفنیست که هیچگاه گرفته نشده
و نه با بنیانگذارش صحبتی رد و بدل

اما همچنان این بط تشنهیِ او

و کُشتهیِ شروعِ شناختِ درختهایِ تازهتر
اما مگر جانِ بیقرارِ دریا
مگر عود

از ضربهایِ عنکبوت

بویِ دل و صدایِ عقلاش

خاموش میشود؟

تجربه کردنِ تعجبهایِ دیگر

خدا و شیطان

دو تیغهیِ یک ناخنگیر هستند

تار و کبود میشود؟

با نوشیدنِ شرابِ مستی

و دنیا و آخرت
و کتاب به شکلِ مستطیلی

که هماش ره به خُنچهیِ عروسی

هم به تابوتِ عزا

روزی سایهیِ من دست از سرِ من برنمیداشت
تا به تهدید به سویِ او بازمیگشتم

میگریخت و
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تا راهام را پیش میگرفتم

در پییِ من گام برمیداشت

و من و او هر دو تو را دیدیم یک و یگانه
ظریفانه و اُفقانه

پیچپیچ و پُرطراوت و رنگانه

با پروانههایات از دیوارِ کوچهای فرا رفته

فریاد کشیده

که«:کجاست میهنِ تو ای آفتاب؟
چه کسی مِیِ پُرتب و تابِ عشق را به اینجا کرده است پرتاب؟
پیراهنِ خدا بدنِ کدام دانا را پوشانده؟»
پُربار

آن عریانییِ بیقرار

عریانی

آن عریانییِ شورانگیز و شورشی

چه نقشهها و برنامهها را که برایِ آینده در سر نداشت!
اما گویا اجلاش آمده بود

چهقدر سر به سرِ گذشته و حال که نمیگذاشت!
جلیقهیِ صبر به تناش تنگ آمده بود
که این شعر همین که از خانه پا به خیابان گذاشت
در تصادف با اتومبیلی فاقدِ چراغِ وصیت

بیخداحافظی و ناگهان

اتومبیلی بیگانه با سرو و سیمرغ

به طرزی فجیعانه کُشته شد

قحطِ وجودِ آدمی
ای مرغِ آب و نانِ من

ای تو بالیِ جانِ من

به البهالیِ پردهها نگاه کن

آن همه چشمِ پنهان!

از کنارِ نردهها گذر بکن

آن همه گوشِ آهنی!
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تو النهای در گذری

تو ماهی و مالِ منی
کبابِ روح و کبکِ جان
با ماهِ عشق آشنا
نور شدم

حجلهیِ دانشی مرا

پایِ صدایِ او را

شیرینییِ دو داستان

برایِ دستانِ خدا عصا شدم
گهواره و تقویمِ تو را

از عذر و از عزتها میگذری
میبَرَد و میکُندم بسانِ آه
دور شدم

دیدم و از مرغِ دروغ

معاشرِ معاشقه و عاشقان

عصارهها و سایهها

با صدا و با نگاه

میآورند به جنبش و به جوششی

ای مرغِ نان و آبِ روح

ای چهرهیِ هر آبرو

قحطِ وجودِ آدمیست

عمرِ زمانه یک دَمیست

به کوششی

به هر جهت که میروی
موهایِ کی سیخ شده؟

آتشِ کی خاموش شده؟

در پس و پیشِ هر چشم

کشاکشی و کوششیست

کدورتی در کتریای به جوششیست

ای نردههایِ ارتباط

ای جاسوسهایِ هر جهات

جهدِ بالهایِ اشتیاق را

وسط و گوشِ پرده را

جهیدنهایِ روح و

نمیتوان کشید به زمهریرِ میلههایِ زندان
به آزادهگان و به رندان

نمیخورد هیچ تهمت و هیچ بهتان

چه زلزله چه زلزله زاری را کرد ارمغان به نیزاران
عروسِ دانش را بیرون بُرد از حجله
مقعد را کرد قبله؟

قرنفلی مقوایی را به جایِ اصل جا زد

شیرینییِ یک داستان

دو هستییِ سرگردان

قاشقِ عاشقان تویی

سالمت میکاری عصا میدروی
ای بری از بالیِ بادهایی

سود و ثمر سه استکان
دل میدهی دل میبَری

خوشرویی خوش بَری

ای پری

که ثانیههایشان النههایِ سرگردان دارند
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مصباحی در محاصرهیِ بادها
پرندهای اول یک پایاش شکسته
سپس مرده بود

سوم دو بالاش خسته

برقِ چشمهایاش مرا خاک و خاکستر کرده بود

و بسترِ سردِ خیابان حسرتناک
و عطوفتِ سرشارِ باکشان

که چرا رؤیایِ ماشینها گناهانِ او را پاک

عابران را شتابناکتر نمیکند در راهِ مقصدشان

که شکستنِ سد و روبیدنِ صداهایِ ناپاک؟

ای پیراهنِ چاکچاک

من برایِ پیکرِ زیبایِ آن پرنده پیغام و پسغام فرستاده
در نامهای کنام و کیاستِ او را بوسیده

پروازهایِ او را بوییده

و خودش را به صبوری به برگیرییِ مصباحی شورانگیز فراخوانده بودم
من خدای را از بلندجایگاهاش فروکشیده
در پییِ دارو و درمان فرستاده بودم
پس چرا آن رؤیا بازنیامد و خودش را به تساوی تقسیم نکرد میانِ پاهایِ
پرنده و پاهایِ عابرِ پیاده؟
آخر یک قاب بدونِ تصاویرِ زنده به چه کار

و بارِ دو درختِ بیعار

به چه رنگ و طعم خواهد بود؟
صدها سد و بندِ رنگارنگ اِرادهیِ آدمی را سخت فراگرفته
هزاران پند در پنبهای سیاه بیهوده سوخته
با یکدیگر در جدالی جاودانه

عایقِ جسم و قایقِ روح

و دریا سر گذاشته است بر بالشِ افسانه

تو اول یک پایِ پاکبازی و پیمانات شکسته
سوم دو دستِ دوستخواهی

و داستانآفرینی و بوستانپروریات بسته

سپس برقِ چشمهایِ باز و مردهات در آن کوچه
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پرندهیِ رقیقالقلب را خاک و خاکستر کرده بود
ماشینِ آبییِ آسمان به کار و

اما هنوز هم مثلِ همیشه

زمین در حالِ نشخوار

و باکِ کاهلِ بامداد

پُر از بنزینِ اشعهیِ آفتاب

گُلِ ذات
آیا باید برایِ توصیفِ قطره
یا برایِ توصیفِ دریا

به اندازهیِ دریایی سخن گفت

به اندازهیِ قطرهای؟

آیا ترانه تو را بهتر نشان میدهد یا سکوت؟
چه کسی بود که قلمهیِ عشق را در باغچهیِ قلبِ من نشانید؟
همهیِ لحظات حساس و سرنوشتسازند برایِ ذات
و سوزانندهیِ عمر و اندیشه
خیانت کرده

و انقالب عاقبت حتا به قالبی که قابلهیِ او بوده

گوشتاش را از قابلمه درآورده

تا ریشه و استخوان به دندان میکشد
جز جاپاهایی آواره

از ما چه باقی مانده است

که حتا پایین و عقبافتادهترین خاکاش نیز
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دیگر پذیرا نیست؟
چرا این خانه از خُمهایی که در آن خونِ خدا بجوشد خالیست؟
نورِ درونِ یک قطره اشک

برایِ راهنمایییِ راهیانِ راهِ شک کافی

و نَه نافییِ ستون کردنِ مشتِ محکمِ ایمان
همانگونه که زندهگی را یک ابهام
به مرزِ عشق و عرفان نزدیک

در زیرِ فکِ صبورِ تفکر /

شعر را نیز دو ایهام زیبا میکند

از مرزِ خیانت دور میکند

چه رمزیست که هم کوه با تختهسنگهایِ سکوتاش
هم دریا با خشتِ خوشگلِ خیزابههایِ گفتوگویاش
هر دو به یکسان درکناشدنی باقی
و داغی را به دلِ جستوجوگرِ چراغ میگذارند؟
ره به میهنی نمیبَرَد؟

تلخییِ تجارب

چرا درخششِ این همه درفش

قندِ دانایی را غنی نمیکند؟

قیام هر لحظه دامی تازه را در سرِ راهِ کودکانِ قنداقِ امروز
و در خانهیِ قندیلهایِ فردا پنهان میکند

ای ذات!

ای گُلی که در لحظه به سویِ آسمان شکوفا و در لحظه بر خاک فرومیریزی
ما خدا را هر روز با دهانِ تردید

به یارییِ استکانِ امید مینوشیم

اما قاطعانه معتقدیم که یک شعر
اگر از دو موضوعِ مهمِ مرگ و عشق تهی باشد

بیشک آن شعر شعر نیست

بیش از سه مزمورِ پُرمار و مور نیست
بیشهایست که تَکتَکِ درختاناش به یکدیگر خیانت
بامها بالهایِ بلندپرواز و انقالبییِ دیروز را
به رویِ شعلهیِ هیزمهایِ مزاحمتِ امروز
یا به فرهنگِ فشنگ و دَمِ تفنگِ فردا میسپارند

و به نامِ دیانت
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بازی با دُمِ گرگ
اگر میخواهی مرا بشکنی

برایات شیشه میشوم

اگر میخواهی مرا از پای درآورده

برایات دیوار میشوم

فرو بریزی

اگر میخواهی مرا جاری کنی به قصدِ مرجان و مرواریدی
برایات آب میشوم
اگر میخواهی مغرورانه دست به دشنه بَری و قدرتی نشان دهی
تقدیر دَیریست محکم و ابدی

برایات مرغ میشوم

و راهبان اختیاری که در خانهیِ خیالشان میزیند
و ایجادِ خدایی

پاروکشنده در همهیِ جهتها

دراکِ همهیِ تقدسها و قساوتها
برایات ذاتِ شکستن میشوم

اگر میخواهی مرا دیواری
اما خیانت را برایِ کسی نمیبیزم

نمیکِشم زیرِ زبانِ بندهای را

و نمیگذارم محتوایاش را آن باال
مرجانی در دریایِ جان شنا

بر پیشخوانِ چرب و خونییِ خدا

و من با تو هم غریبه و هم آشنا

و روستاهایِ بیروشنایییِ اندیشه و خیال
نشانههایِ رویِ خاک

دستزننده بر همهیِ درها

اگر میخواهی مرا شیشه کنی

ذرهذره در خویش فروریختن میشوم
خونِ مرغی را نمیریزم

ازدواجِ تنهایی با تنهایی

همه از چرخهایِ خون

خواستن اگر چیزی را نخواهد

در قُرقِ گردونههایِ گرگ و
همه از چوبهایِ آه

چند گام به خوشبختی نزدیکتر

و کسی که رختِ خیانت را به تن نمیپوشد
و به واژگونییِ تخت و تاجِ جنایت میکوشد
ازدواجاش با صراحت و عریانی است

و دنیا برایاش جنینی

ای مادر
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ای در گردابها در به در
که شخصیتِ شیشه
تُرهاتاش بیش

ای دانسته که شخصیت و شیشه

شکستن را در ذاتِ خویش

و هر بیشهیِ بیریشه

ای به قصدِ شناسایییِ دیگران و به دست آوردنِ گوهری

با تیشه دیوارِ وجودِ خویش را فروریخته
همان در خورشید راندن است
و تقدیر تقویمی بیتغییر

در ذره زورق راندنِ من

به هر جا رفتنِ من

باز همین جا ماندن است

که در آن اعداد قربانییِ بیداد

و انسانهایِ پُرخاطره رقصان و ترانهخوان
مستانی که به قصدِ دستیابی به رازی از رازهایِ روزگار
از یکدیگر درمیآورند دمار

و با دُمِ گرگ بازی میکنند
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گُلِ آتشی
رنجی که قاتل پس از قتل میبَرد

به خاطرِ آن است که خودش را کُشته است

که نقطهیِ پایانی بر انسانیتِ خویش هشته است
نجاتدهندهیِ زمینهایِ بایر

دستگیرندهیِ گندمهایِ گرسنه

زدایندهیِ سعایت و سنان و دشنه

ای تشنهیِ شناسایییِ خویش

تو بیشتر از آن که برایِ سرنوشتِ خودت
گرانیگاه اینِ جهان را

گمشده میدانی

چراها و آیاها را زنده به گور نکنید!

به سویِ گندم و گیالسهایی برویم

چراغی بیاورید!

دستِ ستارهگانِ معصوم را گرفته
بیگانه با فکرِ قتل و فتنه

و ماندن مانندِ خر در خرافههایِ گِل

آدمی را منگ و خدا را سنگدل میکند
چنگِ گرگ و پلنگ میبَرد
به خاطر کُشتهشدنِ اوست

برایِ سرنوشتِ دیگران نگرانی

تا ما از یک شعاع

به صد انسانِ خورشیدشخصیت رسیده

به پشتِ سر نگاه کردن

مقتول دایره است

بنگ و ننگ میآورَد

رنجی که تو پس از قتلِ من بردی
او که کمال را لحظهلحظه اُفتان از قوسِ دایره

و شکستن را در فطرتِ پیمان و اعتماد میدانست
او که درد از دردِ دیگران میکشید

و کولهباری از آردها را بر دوش

تا سنگها بهترین افکارِ آسیا و اروپا را گرفته و با هم آمیخته
روحِ خودشان را به قصدِ جواهری بیخته
و مردهگانِ در گور را دوباره شیفتهیِ بازگشت به زندهگی کنند
شما همه از شما

یعنی که از گورها بازگشتهاید

از سرزمینی که حاکماناش گرگها
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و بنیانگذارِ سعایت و سنان و دشنهاش پلنگها
جایی که من در دورترین نقطهای از محتوایِ آن
در برابرِ خطِ خُرمِ خاطرهای تعظیم میکنم

از کُنهِ کتابِ "گندم و گیالس"

گُلی مینوی را گُلی که گرانیگاهِ گیتی ـ

برمیآورم

و به یادِ باغبانِ مهربان و جاوداناش "منوچهرِ آتشی"
آن را به شفافترین و روانترین آبهایِ جهان میسپارم

لیالییِ بیدلیل
دوست داشتن یا نداشتنِ چیزی
و خوبی یا بدییِ او نیست

دلیلِ درستی یا نادرستییِ کسی

چه بسا ناکسان که کرکسان را دوست میدارند

و تیغ بر شاهرگِ شاهینِ عشق میگذارند!
چه دارند در کوچه از خاک برمیدارند

که خوابها تمامی ندارند
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و تاکها جز بارهایی از تباهی نَه
و جز ریسمانهایی برایِ دست و پایِ رهایی؟

صدایِ خدا در من سخن

در بیرون با تو سر به صحرا
در خانه با او پیشانی بر شیشهیِ اندیشه میگذارد

یا میساید

کاغذ نوشتههایِ خودش را مچاله میکند و دور میاندازد
نور میاندازد بر یأس

بر این قلهیِ مغرور و رفیع

ریشهها را گرامی میدارد

کسی که تو را دوست

و گرمی و محبت را به گنجشکانِ زمستانی ارمغان

و مرا به این نتیجه که لیل
دلیلی برایِ تابش یا خاموشییِ ستارهگانِ خویش ندارد

یا نمیجوید

چه بسا کفشهایِ کشافِ پشتِپازده به ننگ و نامی
که در گمنامی میزیند و در گمنامی میمیرند
بی آن که راهی با آنان دست داده
از آنان بوسهای ربوده یا به آنان بوسهای داده باشد!
همه همهمه میکنند در مِه

اما هیمه

شعلهای را بد و شعلهای را خوب نمیداند
خونِ کفِ پا را از خونِ شاهرگ

و نه برتر یا پستتر

از خونِ سَر

پیداست که قلمههایِ اسرار در هیچ باغی ریشه نمیدهند و برگ و بار
نمیآورند
تا هنگامی که جیبها و گنجهها پُر از خواباند
تا هنگامی که کسی عقیقِ تاکصفتِ قلمها را نمیخواند
و نمیداند که مستی و تابشِ گفتارِ خدا
مادرِ میالدِ ظلمانییِ کفتار و کرکس است

نمیفهمد
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پرندهگانِ دستآموزِ پا بر قبر
دلتنگی چه میخواهد که دست برنمیدارد از سرِ سنگِ ما
و پا میگذارد بر آرامشهایِ از هر رنگِ شما؟
چه ارزشی دارد اشکی فروچکنده از چشمهایِ عقبماندهگی؟
سهچرخهای که دو چرخاش دنیا و آخرت
االن از اینجا گذشت

و آن یکیاش اهلِ نیکی و محبت

گذشتهها گذشت و گذشتهها نگذشت

و خاطرهها خوراکِ خوبی شد برایِ دهانِ باد
دلتنگی چه نمیخواهد که همواره در جیب دارد فشنگی
برایِ تو که شوخی و شنگی

و نشسته در ترکِ دوچرخهیِ من؟

سراباالیی خسته و نفسزنان و عرقریزان
خدا را قاچاقی غِل میدهد به پایین

چون بشکهیِ چاقی از خوردن از باروت

و من میافتم در من چون توپی که در تورِ بسکتبال
در فاصلهیِ میانِ حیوانی وحشی و حیوانی اهلی
تو گیاهی هستی نه این و نه آن
و نیکی و بدی داستانی نَه تازه
چرا اینجا حتا قبرها

هم این و هم آن
در نُهتویِ کتابِ هستی

به هزار شکلِ هندسییِ دروغ است؟

قبرستانی که برایِ ارزشگذارییِ شخصیتِ مردهگان

بر صدها سنگاش

حتا نقشونگارهایی از ماشینهایِ گرانقیمت
از ساعت و انگشتر و گردنبندهایِ طال را حکاکی میکنند!
سیمهایِ دلشکستهیِ دوچرخه
اشکی شستوشوگرِ پیههایِ پفیوزی و چربیهایِ چاپلوسی
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و تورِ بازیگرِ دروازهای
به بهانهیِ گُل /

در پایِ خار و خاراسنگ

فداکنندهیِ ماهی

آیا دنیا و آخرت دوقلوهایِ یک مادر نیستند؟

و آیا کیستند این قُلکپرستان

این ستارهیِ فلکنمایان

که دربهدر به دنبالِ پدرِ پدرسوختهیِ تواَند

تا با آتشِ دوزخ

سبیلاش را دود دهند؟

خاطرههایِ بیترانه و بیرقص

بیتربیت و بیپرورش

در آخورها خوراکِ خر میشوند

چاخانِ خان و خانهخدا
اما نه!

و قاچاقِ دروغ

شکمِ میهمان و ناخدا را چاق میکند

ترکیدنِ این بشکه از بغضِ گلویِ تو نیست

کیست که میگوید بر قبرِ من دانه بپاشید همیشه
تا پاشنهیِ پایِ پرندهگان را ببوسد خاکِ من؟
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خدایانِ هنوز شکل نگرفته
آیا ارتباطهایِ انسانی

دستهایی در باتالق و برایِ فروکشیدنِ یکدیگرند

یا ستارهگانی در آسمان و

فراکشندهیِ ظلمت از درههایِ درماندهگی؟
پاهایِ چه کسی را میجویند؟

آیا خیابانهایِ گریان و پریشان

کجاست راهِ رهاییی ِما از فراز و فرود
از دورِ باطلِ روز و

از شکست و پیروزییِ هفت و هشتوار

شبهایِ شکستهتار؟

شما زیگزاگی زارنده

دنیا دامنی ناامن است و

او قضا و شما اختیاری با نخهایی پوسیده

و بوسهیِ باد بر باتالق غَلت میخورد
ارتباطِ انسانی را به تن پوشیدن و دگمهاش را بستن
و شالِ تمدن را بر گردن انداختن
شاید از پهنهیِ زمین برچیند بساطِ ستم و ماتم را روزی روزگاری اندکی
اما آن تاری که تارتنکاش در دست گرفته
و ضرورتی دور و دراز مانندِ راز

بر سرِ آزادییِ دی و فروردین سایه انداخته

و آنان را مقیدِ فصولِ قساوت کرده
بر بیمچیهایِ خویش میبندم
که گذشتن از آن همان و

دنیا از اوست که گُرگرفته

من ساعتِ نداشتنها را

و حذر میکنم از گذرگاههایی

درگذشتن همان

که نگاه و صدایی را با او رد و بدل کردن همان و
در امتحانِ بزرگِ زندهگی مردود شدن
همان

و شایستهیِ پرداختنِ کفارهای گران

تو عریان میروی و بریدهارتباط حتا با تن و روحِ خویش

و هر روز بیش از پیش

کنارهگیرنده از آن انرژییِ سیاه

آن انرژیای که دنیا از او اینگونه گشته است تباه
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و بوسهاش چون مورچهای در فراز و فرود

بر گونهیِ باد

غلغلکدادنِ آب و تار را به دست گرفتن

برایاش آواز خواندن و رقصیدن

دَمی حواسِ خاک را از خیلِ خون و دامنِ اندوه
او که ارتباطاش با جهانهایِ هنوز نیامده است

دور میبَرد

پرت میکند

با خدایانِ هنوز شکل نگرفته

از خوشبختییِ ریگوارِ خویش
در مقایسه با دیگهایِ تهییِ ناکامییِ دیگران
شرم میکند

و سرنوشتِ ساقطِ مُغان مقیمِ درهها

گریهیِ فاضالب
از وجودِ یک پفیوز

هزار فیوزِ فراست و فرزانهگی میپرد

صد صدایِ خداوار و خُرمِ خلق میدرد
در خانههایِ شَترنج

میجهد جاودانه ملخِ جهل و جنایت

و ما میبینیم که شاه و شیخها همه چوبیاند

و بیداریها از زنگِ فلزهایِ نیاند

نه!

آن گریه گریهیِ فاضالب بود
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دروغین و به اشتباه اندازنده
چنین که گَردههایِ دود بر سر و رویِ ساکنانِ این خانه
و بویِ ابلهیت در فضا پراکنده است

نشانهیِ پایِ یک پفیوز

هزار راه را از وجودِ خویش بیزار میکند
و نمایان که چهرهیِ انسانهایِ این کشتزار
و میوههایاش همه کاغذیاند

دستی که درِ خانهیِ غریزه و تغذیه را میزند

پیداست که خانه را خالی از عواطفِ عالی
گاه شاید که میباید

همه چوبی

از عطرِ خدا و از رویِ پری مییابد

سخنانی زیبا را غُلغُل کند در گلو

تا تو بتوانی خودت را انسانی انقالبی و پُرتب و تاب

لولهیِ فضالب

علیهِ زجر و عذاب

و موجی بسته و پیوسته به دریایِ بیکرانِ مردمان بنمایانی
بتابانی چهرهیِ خودت را چون چراغی بر صفحهیِ سرد و ساکتِ شَترنج
تا خانههایِ سفید و سیاهِ زندهگی و مرگاش ـ این دو اصلِ ناگزیر ـ
همچنان جاودانه

در را به رویِ اندیشههایِ رنگارنگ و تازه ببندند

بخندند به ریشِ سربازانی که پشتهپشته کُشته

در پایِ سبزییِ کَپکها

در راهِ بیبیخییِ جلبکها میشوند!
این باغیست که ثمری را از هر جایاش چیدن
و ریشهای از ریشههایاش را بوییدن

چشیدن

فیوزِ زمانه را سوزانده

زبان را تاریک

و فیروزی و شکست را دست در دستِ هم در کوچههایِ باریک
به جانبِ خانهیِ یگانهیِ انگشتری میبَرد

که خاتماش بیگانه با روز و روزگار

با رقص و آواز و تار
و حلقهاش ساختهیِ دستانِ خوشگل و مامانییِ ملخیست
به سرکشییِ مترسکها در کشتزار میروند

که به همراهِ مار
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بیحقیقتی همان حقیقتِ دنیاست
آدم در تنهایی بهتر و دَم به دَم

صدایِ پایِ خدا را

و میشنود بیحقیقتییِ دنیا را

من دو بال بودم

و بام دَم کرده بود از ازدحامِ دهانهایِ ژاژخا
پرنده خوشپروازتر

یک پیام

آدم در تاریکی بیناتر

و آوازِ سکوت رساتر است

استکانِ تاریکِ هستی از بوسیدنِ لبهایِ تو شیرین میشود
تو که بسیار دوری از شِبهلعلهایی
که تمامِ عمرشان برایِ ثروت و مقام لهله میزنند

یا برایِ شهرت چَهچَه

چه دستی خودش را بر این درِ سرشته از اشک میزند؟
چه کسی به خألیی که ناماش خدا سر میزند؟
بیحقیقتی همان حقیقتِ دنیاست
اینگونه که هر کاهِ بیمقدار نیز

و چشمانِ آزادی شاید که کور
ما را از نیشِ آزارِ خویش در امان نمیدارد

بالهایمان را قیچی میکند

پیاممان را نمیرساند

منتظران را بگوی که نمویید!

که بلندپروازترین گُل و

شیرینسخنترین زنبورها را ببویید!

که از خواب بیدار شوید و رؤیا ببینید!

جفتجوییها آیا برایِ بار کردنِ جفنگیات ِ خود بر شانههایِ دیگری
و برایِ پخش کردنِ گیسویِ پریشانی بر گردنِ پشیمانی نیست؟
تفنگِ تنهایی

ماشهیِ تخیل

و فشنگهایِ مختلفِ فُرم

محتواهایِ تا به حال تاریکِ تاریخِ آدمی را اعدام
دامهایِ باال و پایینِ بام را افشا
قیچیای را که هنوز در دهاناش طعمِ طبیعتِ پَر

و عطرِ آزادی

رسوا
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و اعالم میکنند که خدا همان خأل است
همه از یک جنس

و سلولهایِ جسمِ کاه و کوه

و هیچ یک از چهار عنصرِ هستی

(دو تاجِ جدا را به هم نرسانده

یا دو تاجِ مرده را زنده نمیتوانند کرد)

باز چه اشکی دارد امشب درِ منزلِ چشم را میزند؟
و از نگفتنیها بگویید!

تاجِ سرِ جهان نیستند

در را به رویِ او باز کنید!

از زوالِ زیبایی و هنر در بازارِ آزمندِ روزگار

از سه سقوطِ سعادتِ آدم

از من دو پیام بودم

از هنوزهایِ یک بالِ گمشده

روح هم دست و پا گیر است
از فرطِ اندوه روح دارد فریادهایِ خودش را قطرهقطره مینوشد
رختِ شناسایی را بر تنِ خویش میپوشد
دلتنگییِ سنگ را دریابد

میکوشد علتِ تنهایییِ درخت و

جایِ غمگینِ انگشترِ مرغابی

بر انگشتِ خیسِ دریا باقی
اما خودش رفته و به دنیایِ سردِ عدم پیوسته است
بر شاخه نشسته

آوازش از جنسِ سکوت

روح خسته و از فرطِ اندوه

چشماناش دو قطره
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کوچک برایِ درافتادن با عظمتِ مناظرِ روزگار
و به اسمهایِ آسمانیات میخوانند

آبیها تو را گرم و گرامی میدارند
درختان به احترامات سرپا ایستادهاند

و پرندهگان برایات کاله از سر برمیدارند
پس دیگر چه غمی داری؟

شکافی ظلمانی مرا تمامِ عمر مینگریست

تمامِ عمر مرا میگریست

مرا که تنها دو چشم بودم

اما عاقبت سه دروغ را یافتم
کلمات بر دو بالِ راز

جویایِ یک حقیقت

و چون ماهیای مأیوس

به خشکی فروافتادم

در قعرِ آسمان پرواز

و برایِ عریان شدن و عریان کردن
ناز میکنند

تو که مالکِ کالمی

و حقیقتِ دنیا را به ما نمایاندن

شما را شیفته میآورند

کلمات حتا در سنگ رخنه

حیران میبَرند

اما در کَلهیِ لجوجِ کودنان

مثلِ میخ کج میشوند

حاال داس و چکش علتِ شکستِ سوسیالیزم و
تنهایییِ درخت و دلتنگییِ سنگ را
هر دو هوادارِ دار و خفهگی شده

به گردنِ یکدیگر میاندازند

هستیشان را به پایِ مرغی یک پا

در مرغدانییِ پُردروغ و فضلهیِ سرمایهداری
زندهگی را میبازند

مثلِ فوارهای میریزند

حاال دیگر کسی از خودش نمیپرسد

که ما داریم خدا را در خواب میبینیم

یا خدا ما را؟

و آیا آبهایِ جهان

همه فرزندانی نیستند برایِ مادرانی که نامشان چشم؟
من میدانم که نه فقط ماده

که روح هم دست و پا گیر است

برای به درازا کشانیدنِ این شعر
و در این ملکوتِ لکنت

هوا تاریک است و بسی دیر است

مالکِ کالم بودن

از بیهدفییِ انگشتانِ باد دیوانه میشود

مترادفِ دفی که یکدفعه
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بلیطِ عاطفهیِ آهو
اگر آهو نیرویِ بدنِ شیر را میداشت
آیا ناشرافتمندانه پلنگ را نمیدرید و گوزن را آزار نمیداد
و تو را وادار به راه انداختنِ دستگاهِ عریض و طویلِ جاسوسی
تا من همواره بیخواب و بیقرار باشم
غمگین و گریزان از تنهایییِ دشتی به دشتی
به جستوجویِ ستارهای که ریشهاش در نیکسرشتی؟
از قحطی روزی به در میآمد و

اگر دستِ استخوانییِ قحطی
در زیرِ پوستاش آب میدوید

آیا رفتهرفته خاک و خدا را

و هسته و باغهایِ گدا را فراموش نمیکرد؟
سیارهیِ زمین سرگین است و سرگینگردان را نام و نشان نه پیدا
و دستهایی در ابر

همیشه حاضر و آمادهیِ ببر شدن

و نامزدِ نامردی و نامردمی

شیری پیر کالهاش را برمیدارد از چوبرختی

و از خانه بیرون میرود قدمزنان و اندیشناک
کدام شاخه حاملِ پاکی؟

که چیست ریشهیِ تفاسیر و

کیست جاناش چنان بزرگ

که شاملِ شهامتِ دوستداشتن و

غزلهایاش منزلگاهی مطمئن

ی گریزان و در زیبایی کامل؟
برایِ غزالها ِ
چشمهایی هستند که فقط برایِ نگریستن از البهالیِ پردهها و پلیدیها زاده
میشوند
و برایِ آزادی را دو دستی تقدیمِ تقویمهایی کردن
که اعدادشان جاسوساند

گوشهایی که دو صلیباند /
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در زیرِ هر پوسته و هسته

پوسته و هستهای دیگر

چه بازیایست بین آیا و مگر؟
کی وفادار مانده است به رؤیاهایِ وفادارانهیِ کودکی؟
به آن مسیحِ تنهایی که عمدن تن میزند از زیاد غذا خوردن
از بارِ عضلهها یا چربیها را بر دوش بردن؟
عریانی نامزدی بهتر از خودش را برایِ خودش نمییابد
از سرابِ سرگینگردانها روی برمیگرداند
اماها و آیاها را چون پرده کنار میزند

به ستاره و سرافرازی آری میگوید

بلیطِ عاطفهیِ آهو را خریداری
و چنان میرود تا حتا در عطرِ بکر و وحشییِ اندیشهیِ شقایقِ شیفتهیِ دشتها
نیز
پیاده نشود!
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تازهتازه اولِ کار است
تو طاهرترین و طایرترینی که به ظاهر مردهای
که به ظاهر جنازه و اسباب و اثاثیههایات را به مردهئستان بردهای
و وصلت با سایهها و ارواح و اشباح کردهای
مانندِ هوا در عروسی و در عزا پخشی
و بهترین آموزگارِ روزگار

تو مانندِ نور در فضا

تو بر فرش و بر عرش نگاری و نقشی

و آموزنده به مردمان

که شایستهترین انتقام و درآوردنِ دمار از نامردان و نامردمان
فراموشییِ آنان

و خاموشییِ چراغِ ارتباط با اینان است

جاپاهایی بر آب

کفشهایی گمشده در سراب
و خدایی که خانهای برایِ خودش در خرابهها ساخته
و به جارو کردنِ خرافات و تپاله پرداخته
هنرِ تو از عشق و عشقِ تو به هنر
همه از اندیشههایِ تازه و تر

تو مادر و میهنِ منی

و درختات را بار و بر

همه از عواطفِ زیبا

شب و روز جستوجو کردن

صبحها در کشتییِ شعر نشستن

و سرانجام به ریشهیِ دریا رسیدن

تازهتازه اولِ کار است

زندهای در زیرِ مردهیِ تو پدیدار است

و دومین تولدِ هر کس

کسادکنندهیِ بازییِ زرق و برق و تظاهرِ ناکسان

در بازارِ روزگار

و خاموشگرِ چراغِ چرب و چیلِ چاپلوسییِ کرکسان

در پیشگاهِ قدرتمندِ شیر و ببر
آب جاپاهایِ بر جاناش را سریع پاک میکند

تا گمشدهگانِ دریا جاودانه

از هجر یا هجرتِ پاروهایِ ناشکستنییِ بهترین پیمانهایِ انسانی
و گنجها لحظهلحظه ریزنده از چشمِ ناخدا باشند

و تا که ما ندانیم

در رنج
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که به ریشهیِ خطایِ خدا در آفرینشِ آفریدهگان رسیدن
و غلطِ قوانینِ قرمز و غالباش را کشف کردن
و چه نفرین و نفرت و آفرین گفتنها
تو نمردهای
انسان و پری

تمامِ پدیدهها و اشیا

تازهتازه اولِ کار است

بر افرایِ فردِ فردا بار است!
ارواح و اشباح

نه

جانور و گیاه

تو را دوست میدارند و در یادِ پاکات میبارند

با تصویرِ تو سخن میگویند و

روزها را به امیدِ دیدارِ تو یکیک میشمارند

تو را به نام میخوانند
تو را که مثلِ پرندهای در ذاتِ نور و در فطرتِ هوا میپری

تو را که معتقدی:

بهترین انتقام از آنان که نابهجا بر قلههایِ بلندِ غرور
و به جا در البهالیِ ابرهایِ دروغ مُقام دارند

بارانی شدن و دست در دستِ نور

هر چه از آنان دور رفتن است

در کشتییِ خوشبویِ کشتزاران نشستن

به پارویِ پروانه عشق ورزیدن

بادبانِ خیانت را نگشودن

موهایِ خالقیت را شانه کردن

خلق را دوست داشتن

اما به آنان دل نبستن است
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آن استخوانِ پنهان
چشمانِ بازماندهیِ گاو پس از سر بریدناش
هنوز دارد به بستهگییِ گرهِ کارِ گیتی
و به پیوستهگییِ سرنوشتِ همهیِ هستندهگانِ هستی مینگرد
و میاندیشد که آن شیشهیِ حاوییِ روحی یگانه
چرا اینگونه شکسته و به هزار تکه تبدیل شد؟
چرا شاخهها ریشه را فراموش کرده

و پیشهشان کُشتنِ خدا و

تیشهها عاشقِ خون ریختن شدند؟

چشمانِ بازماندهیِ من

از روحِ گرگ در بدنِ تو سخن
و میگوید از ستارهگانِ شیفته و مطرود و بیوطن
که طرد و آوارهگی را ترجیح میدهند

به همکاری با دشمن

گوشتِ عشق و ایثار به رویِ آتش و
زغالِ قال و مقال که آدمی تاجِ سرِ حیوانات
و زمین سیارهیِ منتخبِ خدایان

تو خودت را کُشتهای

و اینک این کُشتهیِ توست که دارد در خیابانها راه
و میرود مغازه به مغازه به خریدارییِ انسانهایِ مصنوعی
و به تعویضِ غارها با تاریکییِ دهان
اهلِ بحث و فحص
با انواعِ تفاسیر

اژدهایی نقاب بر چهره و متمدن

و سیرکنندهیِ شکمِ توسعهطلبیهایِ خود

انگلهایی که به انگارهیِ کسبِ نقش و نگارهایِ گلستان و
تملکِ بهشت

به دیگران انگِ سنگ بودن و شیشه را شکستن
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پلنگ بودن و گوسفند را کُشتن

و میزنند درِ خانهها را یکییکی و سراسر

به جستوجویِ ستارهگانِ زمینی و نسترنهایِ آسمانی
که شب و روز در صددِ گشودنِ صد گرهِ فروبستهیِ هستیاند
آیا خورشید دیگر از پشتِ کوهِ کالمی تازه طلوع نخواهد کرد؟
و آیا یک کارد چه دارد برایِ در میان گذاردن با گلویِ آدمی؟
ردِ خون را گرفتن و رفتن

به قنارییِ قرار و

و به وطنی تهی از توطئه و گوشتِ قربانی

به خانهای خُرم

ختم نمیشود

چَم و خَمِ خباثتِ خائنان را از بین نمیبَرد
پرچمِ یگانهگی را به ارمغان نمیآورد

چشمانِ بازماندهیِ گاو

و گویِ عزادارِ زمین با هزاران رازِ مگویاش

و بویِ نادانی

ـ این دشمنِ اصلی ـ
که استخوانیست پنهان در بدنِ شکست و ناکامییِ آدمی

نه!
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خونِ شاعر
آینه از دستِ او اخمو و دلبریان

و چشماناش گریان است

به امیدِ نجات یافتن از این داستانِ بیابتدا و بیپایان
حرف و رویاش با شمایان است
گرمی و روشنی دارید

از این بیابانِ بیداد

شمایان که در جیب و دل

و در باغچههاتان گُلهایِ فرزانهگی میکارید

و میدانید که از نقشِ نان بر کاغذ
و آبی که ریشهاش در پیاز

شکمِ کسی سیر نمیشود

ناماش اشک نمیشود

از نادانیای که هر صبح جلویِ آینه میایستد
نشستنگاهِ صندلی را میتوان حدس زد
بر لنگر /

و تلنگرِ انگشتِ کدام آب را

در جیبِ جامهیِ عریانی حقیقتیست

که معاصراناش درک نمیکنند

و ریگهایِ کدرِ معاصی را از تَکِ درهها

به سویاش پرتاب میکنند
فراموشیهایی هست که مرتکبا ناش مرتب و عمدن
و برایِ منفعت به آن تن درمیدهند
شکمِ خودشان را اینجا سیب و آنجا زمین معرفی

و از حاصلِ جمعِ این دو

یک سیبزمینی را بر سرِ سفرهیِ آسمان دعوت میکنند
که از جیبِ پُرپولِ خدایانِ خاکی بیرون آمده
خونِ یک شاعر را نمیتوان عوض کرد
یعنی اعتیاد به یادآوری داشتن

آسمانِ بیداد

فراافتاده است

شاعر بودن

دریا را در باغچهها کاشتن

از نقشِ نانِ بر کاغذ تغذیه کردن و
طلوعِ صبح را در بدنِ خود تجربه کردن

از نگارِ آفتاب بر پارچهیِ پیراهن
دستی از درونِ آینهها بیرون میآید
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اما در هیچ کدام از آنان منجیای نمییابد
به این جهت دل به کرجیای میسپارد
که پارویاش در باغچهیِ هر خانه است
تا آتش خاک بر سرِ آبِ تو نریخته بود

و ناخدایاناش گُل و پروانه است
من ندانستم که زندهگی باد است

و حقیقت بادبادکی که پروازش از فرازِ منفعتِ یک کوه
نخاش پوسیده و پاره

رخسارهیِ کاغذیاش اخمو

بر کوهی دیگر
چشماناش اشکین

دلاش از سعادت و سرخوشییِ دیگران رشکین
و حلقههایِ رنگینِ دنبالهاش

جدا از چسبهایِ زمانه میشوند

و نامزدِ انگشتهایی که جاودانه آواره
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نعشِ خورشید در کوچههایِ ابری
برای مادلن ،دخترِ کوچکِ انگلیسی که در پرتغال ربوده شد

آن به ظاهر برادرانِ آب

آن ناطاهران

آن دلدادهگان به سربریدن و سراب
عاشقانِ خنجر

قاشقانِ خوردنِ خون

آن پاهایشان جامانده در خواب
آن بیلیلیانِ مجنون

چه دارند برایِ گفتن به تنِ آفتاب؟
چه میگیرند از دستانِ سرد و رنگپریدهیِ ماهتاب؟
واژهها اطفالی هستند نشسته در وسط و در اطرافِ دامنِ کاغذ
و مادر جوهریست در میلهیِ خودکار
و نامه از راههایِ دور و دراز و پیچپیچ میگذرد
تا روزی روزگاری خودش را برساند به دستانِ دخترکِ رسیدهای
که پاهایاش عاشق است

اینجا در زیرِ ظاهرِ هر شهامتی

هزار داسِ هراس خوابیده

و برادرانِ آب درِ خانهیِ یکدیگر را

بدونِ انتظارِ بهرهای نمیزنند

اینجا دردِ دلِ دلدادهگان

برایِ دادگاهها نافهمیدنی باقی میمانَد

و از هر طرفِ دامن که بنگری

جنونی سر به صحرا گذاشته و گریان را میبینی
و بیعدالتیای را که دارد آواز میخواند
نامهیِ نوشتهشده توسطِ مردهیِ او
پس از سالها و سایهها رسید

آن بچهیِ خوشگلِ آهو

اما به دستانِ هیچ کس

و آن را خواندند از سر تا ته و برایِ چند و چندمین بار
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اما چشمان و ذهنِ هیچ کس
نعشِ خورشید را دارند بر دوش میبرند در کوچههایِ ابری
ببری میغرد و میبرقد

ببری صاحبقلم

قدمزنان در بغلدستِ قداست

در بغلدستِ قساوت
ببری که نقاباش سقوط کرده و نامِ زمین را به خود گرفته
ای به ظاهر عاشق و به ژست

موهایات را پریشان کرده

ای بیدِ بیدزده
سیگار بر لب

ای گوری را برایِ ستارهگانِ معصوم کَنده
من آن دخترکی هستم که دستهایاش نشانههایِ جوهر و
بویِ کاغذ را دارد

آن دختری که خانهاش معبدِ اوست

و درش به رویِ تفکرهایِ تَکبُعدی و آدمیانِ ناعاشق بسته
از گریستنهایِ دریاوار خسته
آن مبارزِ راهِ آزادی و آغوشندهیِ ارتباطهایِ ظریف و زیباییهایِ نبضگون
دانا به ترکیدنِ اختیار در حباب

و به آن که در این بیدادستان

داس از دسته و دسته از تیغهیِ خویش هراس دارد
آیا زبانِ تو دیگر کالمِ قاشقِ چایخوری را شیرین نخواهد کرد؟
آیا پاهایات به آبیارییِ اللهها در لیلهایِ بیستاره نخواهد رفت؟
چیست نامِ آن رقاصانِ مرگ؟
آن شکنندهگانِ ترانه و نَهگویندهگان به گویِ زیبایِ زمینِ
کُشندهگانِ امانت و اعتماد

آن رهزنانِ شیفتهگییِ شمشاد

آن از یاد بَرندهگانِ نامهیِ نامآوران
ارابهرانانی که بچهیِ خفته و خوشگلِ خدا را
از خانهاش

از معبدِ کوچکاش میربایند

در خواب و خاموشی

227
به رویاش ملحفهای از ابر را میکشند
و ددمنشانه به دستانِ بیدادگرِ ابلیسی به اسمِ بالتکلیفی میسپارند

فرمدادن به افسردهگی
تو مرواریدی

مرواریدی زنده

هزاران ساکنِ ساحل را

که میخواهمِ من

صدفِ اوست

دل با صد صدایِ رنگینِ اوست

ستارهای یگانه که میتوانمِ مرا
دستی میکند آبی و در میانِ دستهایِ دیگر تَک

تو ستارهای

228
آینهها را بیزنگ و بیشک

زندهگیای ورایِ این زندهگییِ ذلیلِ زمینی

و دور از اینان که رقصشان قصابانه و سگشان را عصایی از استخوان
به گذر از خویش میخوانَد آن در

هر سری در هر صدفی

از اسرارِ دریایِ تو سخن
و میگوید از جریانِ جاری و نادیدنییِ جویِ تاریخی در اعماق
که از تاریکروشنایِ تهِ آینه

دستِ دانایی و توانایی را گرفته

و بیرون میآورد خدا را چون گردنبندی از گردنِ گیتی
که رابطِ تن و سرِ گربه است

آن ربایندهگانِ ربابِ ربانیت

آن شکنندهگانِ بیعت با عطرِ عطوفت

در کدام رباط بار میاندازند؟

از کدام گِل رنگ و گالب برمیدارند؟

قلبِ من به قلبِ تو راهی دارد

هر دردی برایِ خودش کالهی از آهی دارد
و آن عنکبوت که کتاش را از تن درمیآورد یا به تن میپوشد
آینهیِ خودش را زیباترین آینهیِ عالم میداند
شعری که به نحوی از انحا به انهدامِ دام
و کمک نکند نحوشکنیهایاش به محو شدنِ قصابصفتیها
و وحیاش نهیِ حملهیِ گرگ به سگ و

سگ به گربه نباشد

اینجا بهتر است که ناماش شاشگاه باشد
رقص از باد

دستگاهاش را تار از عنکبوت و

آیا کُشتنِ دیگری برایِ کُشته نشدنِ خود

بارِ گناه را از گردنِ خدا برمیدارد

و تاریخ را تبرئه میکند؟

فراستِ تو فرم دادن به افسردهگی است
از ناگزیریهایِ زندهگی هستی

نه!

تو آن راهِ بیجاپایِ گریز

مست و پرهیزنده از بردهگی و بندهگی

هیمهای که از او هنر و آتش زاده میشود
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نوکِ تیزِ کفشهایِ مردانه
نوکِ تیزِ کفشهایِ مردانه
برایِ نشانهگذاری بر دندههایِ زن ساخته نشده بود
و نه برایِ صحبت با کبودیهایِ بویِ زنبق
بازارِ تناش را خرید و فروش نکردن

این زنبیل برایِ به دست گرفتن

برایِ ذرهذره ذاتِ او را شناختن

او را برآوردن و در میانِ ستارهگان نشاندن

شاید که بافته شده بود

تنِ هر کس به تنهایی میمیرد
و افسوس که تجربهیِ مرگ را نمیتوان با دیگران تقسیم کرد
و بطالنِ سیم و زر را اثبات

وگرنه من از نوکِ کبوتر و نوکِ کفشها

چه سخنها که میتوانستم گفت!
و چه زاریها و اهانتهایِ در حقِ آن خانمِ خوشگلِ امانت را
که میتوانستم رُفت!

فریادی گلویِ خودش را گم کرده

کسی رفته است بر فرازی باالتر از عقاب
و با ده چشمِ شکفته بر ده انگشتاناش
دارد نگاه میکند به استکانِ تکهتکهشدهیِ زمین
به لبانِ مورچهگان که ریزریز
ذراتِ رازناکِ جنازهیِ آدمیان را با خویش حمل
تجربههایِ ربانی را به کجا برده

به کجا میکنند؟

با کدام آسمان در میان میگذارند؟

آیا آنجا اثری از ضربههایِ مُشت در جدولِ ضرب
و نشانی از ضربانِ قلبِ قساوت نیست؟
با کیست؟

رویِ صحبتِ کبودیهایِ بویِ زنبق

در بازارِ شناختِ ذاتِ جهان و ذاتِ آدمی

پشه پَر نمیزند

230
امانتهایِ روحانی را مردان

مانندِ نعل به زیرِ کفشهایشان زده

رسوایِ باالیِ ستارهگان میکنند

و ترییِ آب امروز کبوتریست

که فردایاش منقارِ عقابِ بخار با خویش میبَرَد
در کجایی تو و چرا حفرهیِ چشمهایات تاریک و تهیست؟
و تا کِی تسلسل خواهد داشت کارِ پُرمشقتِ نظافتچیانِ دوزخ
از آمدرفتِ انبوهِ سخنچینان و

از افکارِ کثیفِ ریخته بر خاک؟

آن مشعلی که شعلههایاش هرگز خاموش نخواهد شد
و این بام با دندهیِ شکستهیِ دیوارهایاش

ناماش نادانی است

برایِ من ساخته نشده بود

برایِ آن زنی که ذات و رموزِ زیبایِ جاناش را
در زنبیل گذاشتند برایِ حراج
که هر دو بودند در پییِ تاراج

و فریادش را نشنیدند

نه خدا و نه خلق
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بخشِ نقاشییِ شعر
شعرها را با بیل جا به جا کردن
خطِ خطاها را پاک و

در یک نقطه نماندن

سنگها را خواندن

اشتباههایِ تباهیآور را تصحیح

تا سرانجام دانسته آید که این قطعهیِ گورستان
چرا چتری آسمان را در خود خفه

از قلمِ چه کسی بیرون آمده است
و کشتزاران را مُردانده است

آدم در برابرِ رؤیا نمیتواند از خودش دفاع کند
و نمیتوان به دستِ خواب و خیال دستبند زد و
و پشتِ درها صخرهای گذاشت و

آنان را راهییِ زندان
که دیگر نخند!

گفت که دیگر نخوان!

به مورچهای که در دریایِ بیکران غرقه و دست و پازنان
اما با این حال فریادزننده
من دنیا را حبیبام

که دریا مالِ من است

و قبالهاش در جیبام

در یک شعر هزار بیل پنهان است

برایِ کمک به مردهگانِ بیدفاع
ای خزندهگانِ تاج بر سر و
ای از هر دانهیِ باران بر چتر

و در هم کوبیدنِ وزارتِ تزویر و تجاوزِ کِرمها

خردهشکستههایِ قیام و قلم در زیرِ پا
سیم و زرهایِ فراوان کاسب

رسم بر این نیست که آدم خطا و نقصِ دیگران را مثلِ خط و نشانی بر بیرق
بیفرازد
اما آنگاه که نوبت به خودش میرسد
کاه از جیبِ دیگران بیرون بیاورد و
ماندنِ یاد و یادگاری در این دیار

چشمهایِ بط را کور کند

از کیفِ خود

کوه بَرَد

وِردِ دست و دلیست

که به درهم شکستهگییِ دیر یا زودِ این چتر باور دارد

سری در خاورِ عشق و
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پایی در باخترِ عقل دارد
از شعر گرفته میشود

و میداند که بدونِ تصویر

بخشِ نقاشییِ شعر

زینت و مزیتی از ظرافتِ زمینِ او رُفته میشود
که رختخواباش از آنِ زبان است

گذرِ زمان در خوابی رخ میدهد
نخستین قلم هیچگاه در کار نبوده

اما گویا واپسیناش که سرد شدنِ خورشید است و انجمادِ مطلقِ او
مدتهاست که باردار شده

زاده

آبروی از خدا و خلقت بُرده و

چنین که این کشتزارِ پهناور مرده و

دیگر نیمهآدمی هم از هیچ جایِ جان

در هیچ کنج و کنارِ جهان نمیروید
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ققنوسِ نقشِ قبر
برایِ همدردی با قربانیانِ بیگناهِ کورههایِ آدمسوزی
آن نازنینِ سرگردان وصیت کرد که جنازهاش را پس از مرگ آتش زده
نقشِ ققنوسی را بر قبرش حک کنند
و حکایتهایی رنگارنگ را در اطرافِ آن بکارند

تا کودکانِ فردا بر فرازِ ابرها

از کفِ زمین دیگر هیچ جنگ و جنایتی را برندارند
کسی را بکُشد

و نگذارند که ناکسی

و از چربییِ بدناش صابونی بسازد

چه کثیف است این هستیای که هستندهگاناش همه شاکی
و کیفهایاش پُر از شَر و شکایت

و پرهایاش پروازگر در شقاوت!

چه تعجبزاریست آنجا که عُجب
وجبوجب زمین را در اختیارِ خویش گرفته
و غم با چشمانِ بزرگ و پُرپرسشاش

آزادی گُرگرفته

تو را نگاه

و مرا سرگردان به دنبالِ وصیتی گمشده میکند!
خانهیِ مقصودِ آفرینش کجاست؟
آن ارواحِ طبقهطبقه را بلعیده است؟
به سالمتییِ چه کسی

تاک تا کِی دست دراز خواهد کرد و

ما را تا ته خواهد نوشید؟

پیالهیِ ناپالودهایست گیتی
نه بر جاناش تَرَکی

دهانِ کدام مِه

که از دیدار یا شنیدارِ آن همه قربانی

نه وجداناش شکسته

ای هم گُل و هم باغبانِ گُل

ای کودکانِ فردا

ای جسمتان گُل و روحتان باغبان

ای داغدارانِ کاغذهایِ وصیتهایِ گُرگرفته
ما جامههایِ در اینجا به جا مانده از شما را نوازش

بوییده

بوسیده
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و دستهایمان را از نقشِ آتش درمیآوریم
برایِ مبارزه با ظلمت و زمهریر

از نعشِ آتش اِرادهای را میسازیم

از حریرِ اشکهایمان پردههایی را میبافیم
برایِ نابودییِ پنهانیهایِ پلیدی و توطئه
برایِ گذاشتن در زیرِ سرِ آن نازنینان

آن مردهگان

حاال دیگر تو آسوده بخواب ای خورشید
از سنگ درآمده و پرواز کرده است

زیرا ققنوس

آن نقشِ بر سنگ

و مردم دیگر دانسته

یا باید بدانند طبقهطبقهگییِ قتل و غارت
و بخوانند وصیتنامهای بادآورد را

و از ابرها نازبالشی را قرض

و نسبیتِ سبعیت و جنایت را

که با قلمِ درد در آن نوشتهاند:

نامِ آن قلمهای که در باغِ ظلمانییِ هستی کاشتند
این همه قاتل و مقتول را از آن برداشتند

و این همه محصول

کلمه بود!
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این معدنِ دنائت
تو پرندهای و من آشیانی چشم به راهات

راحتی و خواب را از دست داده

از وطنِ خویش رانده و از اینجا مانده
و به این نتیجه رسیده که باید زندهگی را با غرقهگی در خالقیت ادامه
و گاهگاه از خلق گرفت کناره
و ماه و ماهی

کلمه جوییست که جهان در آن جاری

و رنج و شادی برایاش با هم برابرند

هر خندهای اشاره به چهرهیِ محو شدهیِ تو دارد
هر وطنی وطن بودنِ خویش را انکار میکند و
و من با مبلغی ترس در جیب

در اندوهِ دورییِ تو میبارد

و با دو سه دانه امید

در فاصلهیِ میانِ ماه و ماهی به تحقیق
که آیا تا کِی میتوان غرقه در برقِ خالقیتی بود
و بر شاخههایاش چراغی

که ریشهاش در توهُم

نظارهگرِ چشمهایی که در جوی

با جوی میروند

پس چرا من به جایی نجیب نمیرسم؟
پس چرا جایی برایِ رسیدنِ سیبِ شرافت وجود ندارد؟
اینان که کلمات را بر تختهیِ آشپزخانه و در زیرِ ضربههایِ ساطور
این گونه ریزریز میکنند

برایِ کی و چه میخواهند بپزند؟

ظروف را خواندن و زیر و زبرِ نبض را به اندیشه بردن
و تجزیه و تحلیلِ رنج و شادی

این دو بالِ جاودانهیِ گنجشکِ حیات

آدمی را به آسمانِ معنایی یک و یگانه نمیرسانَد
و نه به سایهای اثیری و بیجسم

جسم :این معدنِ دنائت

این منبعِ بعبعگریهایِ گوسفندوارِ اطاعت
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این وطنی که ارواحِ واال را مانندِ کبوتری از خویش طرد
و نورِ در جیبها را اینجا یا آنجا

دیر یا زود

ولی سرانجام پاره میکند

هر لبخندِ دایره بر آب

اشاره به چهرهیِ محو شدهیِ تو دارد

خاک را خوابی پهناور و

باد در آشیان تخم میگذارد

گرچه پیدا نیست از کدام قلم فروچکیدهگییِ این نقطهیِ زمیننام
اما پیداست ارزشِ حقیرِ رازی که آن را یک خمیرِ دوپا
بر نوکِ قالبی میچسبانَد

تا ماهی و معنایی

تا ماهییِ معنایی به داماش گرفتار آید
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انسان  /این تصویرِ در چشمه
قوانین و معیارها را از درونِ دلِ خویش درآوردن
برایِ حفاظتِ دیگران از پنجهیِ گرگِ سرما
و در امان نگاه داشتنِ رازهایِ نادرِ زندهگی
هر روز در و پنجرههایِ تازهای را ساختن
و پرچمِ شناسایییِ جهان را پلهپله برافراختن
در زیرِ ساعتِ سه بر خاک میلولیدند مثلِ کِرم

چهار انسان

و منتظرِ به انجام رساندنِ سرنوشتِ دو جام بودند
من یکی از آنانام

از آن مردهگان

و این مردهیِ من است که دارد سخن

دو جامِ زنده

من زندهگی را ترک کردهام
که دارد چیز مینویسد

ای قوانین و معیارهایِ هنری را از دلِ خویش درآورنده
خودت معیار

ای یار

و خودت رانده از دیار

ای دو

ای تو خودت قانون

ای یارانات همه اهلِ تجارت و تاراج شده
ای شکسته جهانبینیها را و

پیشانی بر خاک گذارنده در پیشگاهِ جامهایِ زنده
با قلبهایِ کاشف و تپنده

انبوهِ آهنگِ سنگدلیها

گرگصفتیها و پلنگپنجهایها

چهار جهاتِ جغرافی را

بیزار از جغرافی

بیزار از شناسایییِ بیش از پیشِ خویش میکند
ما را چون تصویر بر سرِ قرار با چشمه میبَرَد
ما را چون تیزییِ لبهیِ عقربه فرود

و تشنهتر از تصویر بازمیگرداند

بر سر و گردنِ اسرار

حاال این همه انسان چهگونه دارند بیسر و گردن
و چهگونه بی فکر کردن وجود دارند؟

به زندهگیشان ادامه

در زیرِ ساعتِ سه
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مردن و مرداندن را کرده بودند پیشه

چهار کِرم به قصدِ تجارت و تاراجِ بیشه

و هیچ کس هرگز نمیدانست و نمیداند

که سرنوشتِ یک سخنِ راستین

به کجا میخواست و به کجا میخواهد بیانجامد
هر دَم بیشتر میخواهد که آب برود این شعر از ایجاز
و دو جامِ دنیا و آخرت

در حقیقت یک جاماند

تازه آن هم به سیمایِ تصویری افتاده در چشمه

رازها به زبانی نامکشوف

و بیرون از هر قانون و معیاری سخن میگویند

رازها از آب خیس نمیشوند

و بر مچِ دست یا بر رویِ میز و دیوارشان

اثری از ساعتی نیست

تو هر چهقدر به قصدِ شناسایی در خویش فرورفتی
داستان داستانِ شن و باد

و چاه بیچراغ و کورتر شد

خانه سردتر و تار و بی در و پنجرهتر

و من برایِ میلیوناُمین بار مرده

مردهای که حاال دارد در زیرِ خاک دوباره

از سه پرنده و یک درخت

همانطور بیمقصد و برایِ گذرانِ وقت
چیزهایی مینویسد که شاید آنها را تنها آن نیمهیِ تنها و پریگونِ وجودِ
انسان
آن نیمهیِ پریشان و نورانی

و دوستدارندهیِ هنر

آن انقالبی و واژگون خواهندهیِ هر چیز از خشک و تر
به خوبی درک میکند
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هر قبر قبالهای سنگی است
عمرِ کوتاه را زیبندهتر آن که همنشینِ دامنِ کوتاه باشد
و پایِ زیبا آن که خوراکِ خورههایِ خواب و غفلت نباشد
حیف است چشمها را مثلِ عنکبوت در البهالیِ پردهها گذاشتن
گوشها را در باغچهها کاشتن
و شغلِ شریفِ جاسوسی را به سوسکها ارمغان داشتن
عمرِ کوتاه را بهتر آن که پرواز
بر باالیِ پستانِ کوهها و

پهلو به پهلویِ عقاب

در امتدادِ رانِ دریا باشد

هر قبر قبالهای سنگی است

در به در روان و پرسان
و نیشِ خورشید نوبت به نوبت

به جستوجویِ صاحبانِ خویش
در انتظارِ بوسیدنِ سایهها و سروها

تو کاهی بیش نیستی افتاده در کشاکشِ بیآغاز و پایانِ اقیانوسی
اسیر اما همچنان در اسارت نیز مبارز باقی مانده
سرودِ سَرورییِ شرافت را در گوشِ کوهها خوانده
اما دریغا که برایِ لقمهای نان

اینجا و آنجا به برخی حقارتها تن درداده

دنیا دامنیست که از نخِ وجودِ تَکتَکِ آدمها فراهم آمده
و فرارِ عقابانِ نقشِ او از دیارِ خویش
ریشه در کردارِ دارسازان و جاسوسان دارد
ریشه در ترس از آن قبالههایِ سنگی
مگر آیا تصویرِ کوزه در چشمه

اما مگر آیا سایه از آب خیس میشود؟

با سنگ شکسته میشود؟

نخستین موجودِ عالم را نه نقابی بر چهره

نه جامهای بر تن بوده است
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نه نشانی در چشماندازش از صاحبانِ سریرِ قبور
نه عالمتی از عبورِ اندامِ خورشید
پس تو تا به حال چه کردهای؟

در بازارِ ذراتِ پول
تو که اقیانوسی بیآغاز و پایانی

و دنیا چون کاهی ناچیز در تو و اسیرِ انقالبهایِ بیوقفهات
گاه فرارونده به سویِ دامنِ سفید و بلندِ ماه
گاه در حضیض همخوابهیِ ارز و قباله

همنشینِ ریا و ربا

با وجودِ آن همه گوشهایِ در باغچه کاشته شده
پس چرا این برگ و برهایِ در هر گوشه درویده
و در نتیجه ناشَرَفایاند؟

ناشنوا

عمرِ عنکبوت در پرده شکاف برمیدارد

نیشِ خورشید تجربهیِ شما را میگزد
همواره در خوابی دیگر رخ میدهد

اما گویا هر بیدارییِ ما
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جنابِ آقایِ غروب
کسی که دریا را به تنِ خویش میپوشد
چه غوغاها که به پا میکند!

و خورشید را به دست میکند

و چه بالها که بر سرِ هزارپایان میآورَد!

این لباس دکمههایاش از فروتنی و از ستارهگان است
برایِ کشمکشهایِ اندیشهای واال

و دستکش خوابگاهی خوش و نرم
جنابِ آقایِ غروب به اینجا آمده است
و گویا دیگر هوسِ هیچ گونه سفری را
در سر ندارد

غروبِ انسانیت
به هیچ وجه از این جا رفتنی را

چه داری تو که همواره موردِ حملهی ِ هزارپایان

یا شکمپایان هستی؟

کجاست آغازِ افولِ فطانت و

کِی بود که خانمِ خیانت به اینجا آمد و
یعنی رنگ

نخنما شدنِ هستی؟

از وجهِ اشتراکِ غروب و قرمز

و از کفتار و کرکس هیچ سخنی نراند؟

کسی که دریا را با اندیشه جا به جا میکند
کسی که رختِ شهامت را بر تن میکند
برترییِ شاهباز را بر پنجرههایِ بسته میداند
به بیرانندهگییِ این قطار وقوف دارد و
غزلِ بیقداستییِ غنچههایِ غوغاگر را
چه کسی با سه بوسهیِ مرگ

رو به چهار جانب میخواند

به دیدارِ دو دیدهگانِ من آمده است؟

این بادِ گریان به کجا باید سر بگذارد
به جستوجویِ لنگهیِ گمشدهیِ آن دستکش؟

ای زمستانِ جان

ای ستارهگانات همه از جنسِ یخ
ای ساکنانات همه پیر شده و نیرویشان جمع آمده در زنخ

242
ایجاز اجازه نمیدهد وگرنه این شعر
و بیحوصلهگییِ مواجِ دریا

برایِ نخنما شدنِ هستی

و برایِ شبیخونِ نامهربانِ شاهباز

به مهرههایِ بیتجربهیِ شَترنج

چارهای را میاندیشید

ادا و اطوارهایِ مسیحانه را کنار میگذاشت و
به زندهگییِ چرب و چیلِ شکمپایان
کمکم روشنایییِ برقِ تیغهیِ چاقو را میبخشید
(در گریز از پایِ خویش

اما حاال بادِ بیسر

و سرگردانِ واحههایِ غروبزدهیِ وهم

و واقف به وجهِ اشتراکِ خویش با سه عنصرِ دیگر)
تن میزند از نشستن در دین یا آیینی
که همهگیشان واگنهایِ یک قطار هستند
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عقل خانه نیست
در هر بدن انرژیایست که میخواهد از بدن آزاد
و زاد و ولدِ خویش را ببیند

چه در چهرهیِ واژه

پرنده نوک بر اسرار میزند

من دست بر در

چه در سیمایِ کردار
تو خاک بر سر

آیا آن جدایییِ جاودانه سوزانندهیِ جان و جگر
جدایی از آتش است یا از خاکستر؟

هر انرژی را بدنیست

که شاید از بدی و ظلمت زاده شده

اما در پییِ نیکی و روشنایی باشد

و در پییِ به دست آوردنِ دف و نایی
ما هر آنگونه و هر آن کس که بودهایم
تسخرِ باد و

تا دنیا را به رقص و نغمه تبدیل کند
صرفِنظر از طعنهیِ ناکسان و

متههایِ بیشمارِ باران

مثلِ صخرهایِ پابرجا در هر جا باقی میمانیم
که نوک بر اسرار و
میخوانیم

آن مادرِ درد و ناکامی

سرودِ نامیرایییِ ققنوس را

میهن در آتش دارد(در آتشِ سرکشیهایِ جانِ شما)

انرژی در سلولهایِ ریز و مرموز

تا از اسارتِ سلولهایِ ریز و مرموز آزاد شود
و میلیونها میلهیِ ممانعت را از اطرافِ خویش برچیند
چنگ بر هر چه پیش آمد خوش آمد میزند
درِ خانهیِ خورشید و ابر را به یکسان میزند

امروز درد و

فردا شاید که دارو را به دار و درخت ارمغان میکند
ن عقل؟
کجاست جایِ مرجا ِ

آیا متهای که به قصدِ دستیابی به نور

ابتدا جانِ خودش را سوراخ نکند
و از خاکستر به آتش سفر نکند

از خار به گُل
در کوچههایِ تنگ و ظلمانییِ زاد و ولد اسیر
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و در کوچیدنهایِ خور و خواب پیر

و منِ نوکزننده بر اسرار

سیر نمیشوم از جستوجویِ سیمرغی
و دانا به آن که سرانجام مرگ

که اهلِ رقص و آواز و موسیقی

خاک بر سرِ تمامِ زندهگانِ عالم میریزد

و هیچ آبی برایِ کسی میهنی نمیشود
نیرو و انرژییِ تو با کرورها کردار و کالماش
با صدها هزار ماسکاش از کجا میآید؟

که به شنیدنِ صدایِ تقه بر در

صخرهای در را باز میکند

و میگوید که عقل خانه نیست

عقل حاال دیگر کاهیست

افتاده در دلِ بیکرانهیِ کشاکشِ اقیانوس

مسخره کنندهیِ خود و

دروناش ظلمانی

اما بر لباناش پیاپی نامِ فانوس
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ترانهیِ تاریکِ درون ِهر چیز
یک تنهایییِ باریکاندام
و با خود میاندیشید

مانندِ نهالی از پشتِ پنجره نگاه میکرد

که تهی و تاریکییِ دلِ باد نیز نیرو دارد

و پوچییِ این زندهگییِ هیچ هم
میتواند صخرههایِ سهمگین را از جا بردارد
گیاهان با گیسوانِ ژولیده و لباسهایِ پاره
و گویا مراسمِ سینهزنیست

به اینسوی و آنسوی خَم

که مردان مثلِ تبر قاطع و شَق و رَق

راهِ عقیدهای یکطرفه را در پیش گرفتهاند
و خویش را معیار و اُس و اساسِ هر چیز دانستهاند
باریک مانندِ تنهایییِ خودت
و چشمانات بارندهیِ سعی به ادراکِ مسایلِ هستی
چهقدر پشت و پشتِپا

تو میاندیشی که هر رو
و هر خَم و راستییِ گیسو

چهقدر خنجر دارد!

چهقدر استعدادِ تبدیل به یکدیگر!

من دیگر خودم را از خودم بازنمیشناسم
و این درختان با شاخههایِ شکستهیِ پیمانشان
آن نیستند که من برایِ اولین بار دیده

و برگهایِ زردِ ایمانشان

شناخته

و به دوستی دستشان را در دستام فشرده بودم
شانهام را برایِ حملِ خنچههایِ عاری از خون و خیانت
پیشکششان کرده بودم
آبپاش سرشار از آتش
خارج از اشکالِ هندسی

وقتی نهال از جنسِ باد است و
پیداست که ثمرها صخرههایی خواهند بود

شکاک به هر چیز
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و دوستدارندهیِ شانههایِ "سیزیف"
خاک افسانهای گاه خشک و گاه نمناک

ولی در هر دو حال غمناک است

نوشته شده با نوکِ تبر
و متبرک شده با بوسهیِ هراسهای که چوب و سنگ و پارچهاش
یکپارچه از اوهام سخن میگویند
در این روزگارِ ناشاد

گوشها گوسفندهایی هستند که پراکنده و بیچاره

که پارهپاره میشوند
از وحشت گشاده

در این زوزهیِ گرگِ باد

و آن دو چشم

آن دو برگ

از بیپناهی دریده

و هیچ میخی نه نگاهدارندهیِ بیگناهی و پیمانی
بر چوب یا دیواری
همان تهیایی و

چسبیده به شیشه

آری

دوستی و داستانی

عضالنیترین و بزرگترین نیرو را

ترانهیِ تاریکِ درونِ هر چیز دارد

کیست این که دارد میبارد؟

و از جای میکَند قلبِ آقایِ قرار را

میرباید تمرکزِ حواسِ هر هستندهیِ هستی را
چنان که حتا مرگ هم دیگر نمیتواند با خیالِ راحت بمرگد
رقص و نجوایِ این رنگارنگهایِ بر خاک ریخته
از ناعالجی است

نه!

از ترس و دیوانهگی

از آن جارویِ جارییِ استدراک

از آن جارویی که هر بار

جوانبِ نگاهاش را به هستی و مسایلِ آن
و ما هر بار که شانهیِ تابوتمان را عوض میکنیم
میهنِ موقتییِ شما هم مثلِ برگها که به دستانِ هرجایییِ باد
نخست جابهجا

سپس روبیده میشود
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نامهای بر خاک افتاده
معلوم نیست که باد چه چیزی را میجوید
که اینگونه خشمگین به هر گوشه سرمیکشد

میشکند دست و پایِ اشیا را

و با جارویِ درازش میروبد هر چیزِ سرِ راهاش را
وحشت با دو چشمِ درشتاش بر شاخهای شکسته نشسته
و مردمانِ حتا دور از بدی
که از ترس و از عصبیت

نامِ بیدی را به خود گرفتهاند
با پیام یا نامهیِ هر باد

شاعر با اندیشه دنیا را جابهجا

و میکند آیا جابهجا؟

شما خسته بودید و دیر رسیدید
از رخوت و دنائتهایِ این جهان

و قطارِ دانایی رفته بود
دلشکسته بود

و تنها سر به بیریلیهایِ بیابان گذاشته
از خشم و از خون

من با سنگ سخن

از جان و از جنون میگویم

از روانپزشکی که ناماش در شناسنامه باد است
خوراکِ دهانِ اندرز

به خود میلرزند

و مطبِ هرجاییاش

معلوماتِ آدمی کاهی حقیر است در دریایی بیکرانه

و شاعر تماشاگری که در بیداری خواب میبیند
و از خواب گُلهایِ نسبتن هشیار را

گُلهایِ هشیارتر را برمیچیند

جنابِ جستوجو نه این که ریشه در چشمهای االهی داشته باشد
یا از آسمان فروافتاده باشد
و اِال شناگرِ ماهریست

نه!

او آب برایاش پیدا نمیشود

و دستِ صدهزار کوسهماهی را از پشت میبندد!

رهایام کنید تا بروم و دو چشمِ خودم را پیدا کنم
تا بر بازویِ شکستهیِ شاخههایام مرهمی بگذارم
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رهایام کنید تا برایِ آن پزشک و برایِ پستیها

نسخهای بنگارم

برعکسِ عقربههایِ ساعت حرکت کردن
ظاهر نمیکند فیلمِ شادمان و بیگناهِ زمانهایِ گذشته را
بازپس نمیآورد قطارِ دانایی را

زندهگی نمیبخشد یارانِ درگذشته را

این عقربه بندآورندهیِ زبان است :بادی که دیوانهگیاش دست دراز میکند و
تو را از تو برمیگیرد

میبَرَد و همنشینِ هموارهگیهایِ دنیا میکند

این صخرهیِ سخت و غولآسا و ناجنبان

این تکیهگاهِ رجالهگان و جندهگان

ای بادی که در میانِ برگهایِ آواره و زخم بر تن میافتی
و وطنهایِ موقتیشان را نیز از صفحهیِ هستی پاک
و با خاک یکسان میکنی

تو چه میجویی؟

با که و داستان از خشمِ کدام آتش
تو چرا نمیدانی

از بیمارییِ کدام خدا میگویی؟

که آن خودکار نابههنگام و

که فرستنده و گیرندهاش پیدا نیست؟

دنیا:

این خلق نامهایست
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دو شمع در معبدِ چشم
جهنم جایی خاص نیست
در میانِ عام زیستن و زنجیرِ عوام را بر دست و پایِ خویش داشتن است
تو را ندیدن و عطرت را نبوییدن
غفلت ورزیدن است

کیست آن سومینِ غایب

اما میرود به راهِ خویش
یا در اعماقِ جان فرو

و هر چه بیشتر در جانِ اعماق

که ناماش آفریدهگار

گرفتار نیست

هر "الم" و "میمی"

ای مریضِ مالیخولیایی

که ره به المپ نمیبَرَد

که در کنارِ من و تو راه

میبیند که ریشهای در کار نیست

دانهای به دامِ هیچ مرغی
ای زندهگی

و از چیدنِ قرنفلهایِ فراغت

یا سخن از خَمی و راستییِ عصا و

دایرهیِ تنگِ دهانی نمیگوید

هر چراغپرهای

اعماقِ اندیشههایِ شبانه را که نمیبوید
موییدنِ شمعِ من در چشمهایِ او بوده است
آن دل با شما داشته

آن بهشتِ دوپایِ زنده

اما از جمعِ جنایتکاران و شنیعصفتان

کناره گیرنده

جهنم نمنم از کردارهایِ خودِ ماست که فرومیچکد
بر آسمانی که زیرِ پایِ هیچ خدایی نیست

و پاکی و پیمان و مبارزه

هر سه ساختهیِ دستِ دو سایهیِ مالیخولیاییست
که همواره به جستوجویِ یک آفتاب
زیستن با دایره

و نیمهشرافتی بودهاند

سرانجام سرِ نقطه را میزند

و او را بیزار از بویِ گندیدن میکند
سرسبزییِ کدام جنگل را آفریدهاند؟

دیدن کجاست؟

چشمهایِ در خاک

چرا کسی نمیداند که چراغپره
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گرفتارِ آزادی نیز میتواند بود؟
نشانِ دوزخ بر زمین باقی

با هر گام برداشتنِ ما در زمان

و شما شاکی از عصایِ واژگونِ آسمان و

درخششِ چوبییِ ستارهگان میشوید

آفریدهگارِ من اوست

آن غایبِ همواره در کنارِ من و تو نشسته
آن که در معبدِ خالییِ چشماناش

یا راهرونده

دو شمع جاودانه روشن است

و میداند که سبزترین فراغت
تنها از ساقههایِ خالقیت است که باال و پایین میرود
و میگوید جهنم آنجاست که ساکناناش
دربهدر به دنبالِ قاتالنِ معنا میگردند
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حقیقتهایِ چوبی یا فلزی
برخی دوستیها و آشناییها مانندِ زنجیر به دست و پایِ انسان میپیچند
اینجا و آنجا و دیر یا زود

و پُرباریهایِ هنرمند و درخت

ولی سرانجام میزردند و میپوسند و میهیچند
تمامِ مردهگان و تمامِ مطرودان
از زن تا مرد

از پیر تا جوان

تمامِ از دست رفتهگانِ روزگار
از فقیر تا غنی

در من زندهگی در من وجود دارند
از زمینِ دلام نجوا و سَر و سِری برمیدارند

یا بر آن میگذارند

برخی دوستیها و آشناییها مانندِ پیچک از دیوار
باال میروند تا اللههایِ آسمانی را از کمندِ دیو و
و از دندانِ ددان آگاه کنند
خجلتزده میشود

کمانِ نامرد

گاهی گُل از غفلتِ خویش در نبوییدنِ جانِ تو

گاهی حتا دهانِ تنگِ تفنگ

از دُرفشانیهایِ خویش خسته میشود
این برایِ اولین بار نیست که جنازهیِ ما را از گورهایِ گمنام بیرون میآورند
و
نورِ سیاهِ آسمانِ جنایتکاران را افشا میکنند
ستارهگانی را که دستشان در دستِ دوستییِ ابرهایِ سترون
رسوا میکنند

غایبِ مجلسِ حقیقت

یا حقیقتی که از مجلسِ خویش غایب است
لذتِ ناشی از تماشایِ زیبایییِ هنر را درک نمیکند
در پیریاش هم مانندِ جوانیاش

جز از پنجرههایِ جهنم سر به بیرون
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و جز با آمران و مجریانِ جنایت نجوا نمیکند
من در تمامِ مردهگان و تمامِ مطرودان
از زن تا مرد

از پیر تا جوان

از معلم تا محصل

و در همهیِ زمانها زنده خواهم بود
و خشم و خشونت و خشاب را

تمامِ از دست رفتهگانِ روزگار

از زبانِ اطفال عسل خواهم ربود

از اللههایِ آسمانی دور برده

هدیه خواهم کرد به دشمنانِ هنر

به دوستانِ دود

برخی انسانها از پوچی و بیبرگ و بارییِ درونِ خویش
هی چنگ بر آهنگِ تنفسِ ما میاندازند
و سایهیِ سرد و بیثمرِ سَروشان را
به فرهنگِ فرهمندِ فردا
ولی نه!

بر سرِ شما

و اسمِ این رفتارشان را

و به رسمِ واالیِ آفریدهگار نسبت میدهند

آن جرقههایِ محوشونده در فاصلهیِ کوتاهِ میانِ ابرها

آن جایِ زهرآگینِ دندانها بر آبییِ آسمان
حکایت از پوزهیِ حیوانی بینام دارد
و هیچکس از حقیقتهایِ چوبی یا فلزی

انتظارِ روییدنِ گُل و گیاهی را ندارد
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ای روشنکنندهیِ حقیقت بر مزارِ شمع
حتا دریایِ بیکرانه هم کرانهای دارد

هر دهانی آری و نهای دارد

و چشم اینجا و آنجا و شب و روز به جستوجو
وقتی که آن نیمهیِ روشن

آن مدفون شده در شن

آن همنشینِ شهاب سخن میگوید
عاشقِ زندهگی میشوند

تا مگر از خاک آبی را بردارد

همه چیزی و همه کسی

و بر بندهگی و بردهگی میشورند

اما وقتی اثری از شیرینییِ شکرِ ماه در استکانِ آسمان نیست
چشمهایِ تو حتا با پیشانی و گیسویِ تو بیگانه میشوند
و من در خانهیِ جانِ خودم هم

با خدا و خلق یگانه نمیشوم

توانایییِ آدمی کرانهای دارد

و گِردییِ نان گردونهایست

که دونان و حیوانصفتان را جاودانه

بر گِردِ مدارِ تاریکِ شکم میگرداند

شیارهایِ چهرهیِ هشیاری
سرِ رفتن و به چشمهای نه اینجایی و نه اینزمانی پیوستن را دارند
سرِ خفتن بر بالشِ سبزِ نیلوفر و
دیگر مرا بیدار نکنید!

فراموشییِ خفت و خواری را

بر مزارِ من شمعی روشن نکنید!

که تابش یا تاریکییِ پیشانیها را پیشآمدهایی تعیین میکنند
خارج از مدارِ اختیارِ آدمی

و کمالی که از گِردییِ خمیر برمیآید

عاقبت رؤیاهایِ برابری و برادریطلبانهیِ آسیاب را
با خاک و خاکستر یکسان میکند
تو به ماشینِ آسفالتکُنیای تبدیل شدهای
که تب و تاباش همه در روبیدنِ اللهیِ رفتارهایِ طبیعییِ آدمی
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و پریشانییِ اندیشه و گیسویِ پَری خالصه میشود
ماشینی که ستارهگان و سوسنها را از دَمِ تیغِ قساوتِ خویش میگذراند
ماشینی که رانندهاش عمرِ کهکشانها را دارد
آری و نه با یکدیگر میآمیزند
و فراموشی را به ما

در غارِ تاریکِ دهان

فرصتطلبی را به طالبانِ زندهگی میآموزند

نخست فراموشییِ اِراده و امکاناتِ تغییرِ خویش

و دوم و بیش از آن
فراموشییِ این حقیقت را که چاهها همه چشمهایِ زمیناند
که اگر دست به دستِ هم دهند
و آن دُرِ آرمانیای را
اما حاال چه ساعتیست؟
آن مدفون شده در شن

چهرهیِ دریا را تکمیل

که معبودِ مهر و ماهی و ماه

میآفرینند

که هنوز دارد دیگر آن نیمهیِ روشن
آن همنشینِ شهاب سخن نمیگوید

کسی نمیبوید رؤیاهایِ برادرانه و برابریطلبانهیِ تو را ای پروانه
ای خواهرِخوش خط و خالِ خویش
ای نقطهیِ پایان گذاشته در برابرِ جملهیِ زورگویانهیِ هزارپایان
ای روشنکنندهیِ حقیقت بر مزارِ شمع
در بسترِ سرد و تنها و منتظرِ نیلوفر

ای جایِ جسمِ گرم و گرامیات خالی
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بدی هم خوبیهایِ خودش را دارد
رویِ صحبتِ تو دربارهیِ این زندهگییِ بادصفت
این زندهگانِ بیذات و عفت

با کیست؟

رویگردانییِ تو از سرگینگردانان و سوداگران
به چه سبب و از چه باکیست؟
ترسِ من از این آدمِ نادیدنیایست که در سالنی پشتِ میکرفون ایستاده
و دربارهیِ بیمعنایی و بیخدایی
برایِ صندلیهایِ خالی سخنرانی میکند

و از تو یاد

از تو که ذهنات همواره محنتِ بیمیهنی و بیقراری را دارد
و به آوازِ قناریهایِ محال عشق میبازد
کاغذی سفید بر زمین میغلتد و میرود تا نوشتههایِ گمشدهیِ خویش را
و بیابد آگاهی به ذاتِ آن نیرویی که در تهاجمِ توفانها

درخت را یاری

آبیاری میکند تا شاخههایِ امیدِ ما نشکند
و نه زانوهایِ چوبییِ ما به خاکِ اطاعت ساییده
رویِ صحبتِ من با من است که تویی
و اویی که آن آدمِ نادیدنی
مطرود از چهرهیِ خدایی گمنام
و حرکتی مدام؟

و تویی که اویی

آیا این زمین یک چشمِ سنگی نیست
و محکوم به جستوجویی بیثمر و جاودانه

آیا آدمی برایِ فرارفتن به جانبِ آفتاب

گاهی مجبور به جنایت

یعنی به خودخواهی

و پا گذاشتن بر سرِ معصومِ سایه و سنگها نمیشود؟
بدی هم خوبیهایِ خودش را دارد

و اخالقِ تلخِ خالقیت
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مگسهایِ فرصتطلب و شیرینیدوست را فراری میدهد /
در پشتِ نقابِ رفعت و عفت

تا مفری برایِ خویش داشته باشند

چه عفریتها و عفنزارها که کمین کردهاند!
چه میکرفونهایِ سفیه و بیصفت
ای ابرها

ای کاغذهای سفید

که خودشان را به دهانِ ددان فروختهاند!

ای بارانهایتان گاه پُر و گاه خالی از امید

آگاهیهایِ این کشتزار را اینجا
گویا انگلها تنها برایِ پرورشِ سوداگری و پَریکُشی
و برایِ پروازِ یکچشمانِ پادشاه در شهرِ کوران

به کار میبَرَند

چه پیامی دارند میآورند این مگسانِ مداد به دست؟
و رویِ صحبتشان در رادیو و تلویزیون با کیست؟
از چیست ترسِ این چهرهیِ تمامِ اعضایِ خود را از دست داده؟
مگر آیا باالتر از سیاهی

سفیدییِ آن کاغذ ِابر

دارد نمیخوانَد خنیایِ خالییِ نای و
داریم نمینگریم توفانصفتییِ این زندهگیای را
که دیوانهگیاش شب و روز نمیشناسد؟
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کشوری در کشوِ میزِ تحریر
کاله بر سرِ پا گذاشتن و با دستها سفر کردن
مردمان را با چشمها و گوشها حس کردن
به تماشایِ رنگِ آبییِ آسمان که قرمز است نشستن
بر مزارِ سرد و سفیدِ ماه در آب رفتن
و لبخندِ رهگذری را که به سنگ تبدیل شده و بر خاک افتاده است
از خاک برداشتن
زیرا دنیا عوضی

کتابها و آدمها را میتوان سر و ته نیز خواند
و زایندهیِ هر بیمعنایی و مرضیست

چه رگی خونِ مِه را ریخته است؟
چه کسی از رفتن بر مزارِ این همه دانههایِ سیاهِ برف
و آن همه معنایِ مانعِ پروازِ آدمی

خسته است؟

خدا باید خیلی مواظبِ رفتارِ خودش باشد
خانه و احترامِ خودش را
و آواره میشود

زیرا با از دستِ دادنِ ما

معنایِ خودش را از دست میدهد

من کفشهایام را جفت میکنم و گاهی کنارِ سکوت

گاهی کنارِ سخن میگذارم
من هر روز کشوری تازه برایِ خودم میسازم و آن را در کشوِ میزِ تحریر
میگذارم
من میدانم که گور از همان آغاز
در گهواره میخندد

اما با این حال بال

هوایِ ساز و آواز و پایکوبی

و پرواز در دورترین جایی از کوری و کری را دارد
تو چرا نداری خانه جز در کالم

و اللهها را همواره در تردیدی میکاری؟
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آیا تو تنها یک تن هستی؟

آیا تو تنها یک لباس؟
میبایست بوده باشد او

چه لبهایِ بیرحمی بوده است او

لبهایی که یکدفعه به سنگی بیآهنگ تبدیل شده
و بر سرِ راهِ رهگذران افتاده است!

اما با این حال و با هزار زحمت

آب راهِ خودش را پیدا خواهد کرد

آب خواهد دانست روزی سرانجام

که ماه کالهی بوده است

که شبی از سری آسمانی بر خاک فروافتاده است

همین ماهِ پاکی که امروز از دور
تردید دیدِ نیرومندی دارد

به جنازهای سرد و سفید و متروک میماند

و مِهی که از خون است

تو میتوانی درختان را سر و ته هم بخوانی

جنون میآفریند

عریان شوی از بدن چون از جامه

قاتل و مقتول را قابلِ تبدیل به هم
خدا و خلق را یک دهانِ یگانه و در حالِ همهمه
راستییِ داستانها و سروها را هم کج
و سفیدییِ ماه و گچ را هم سیاه ببینی

سیاه بدانی
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خنجری رؤیاشکاف
آیا دود

این نیمهیِ تاریک و تنهایِ رخسارِ شمع

سمندیست که رؤیایِ روشنایی را با خود به گور خواهد برد؟
آیا به میهنی رسیدن

پوسیدنِ اکتشاف و

گندیدنِ جستوجو در مرداب نیست؟
تیرش به قلبِ خویش باز میآید
مثلِ اولین روزِ تولدش

که جانان به ساحلی نمیرسد

از دلِ سبزهای به بیرون نمیجهد؟

این نیمهیِ رخسارِ هستی
باز تاریک و تنها
این خنجرِ خدایان

و این جهانِ پیریناشناس

هنوز شنا در ناخودآگاهییِ انسان میکند

کرانهیِ جانِ من کجاست
که سمندی مثلِ بخار

کمال کمانیست که پیش از هر چیز

چرا با خوردنِ آن همه بوسه و نوازش

و تناش از غصه باریکِ باریک شده است؟

ماه

رؤیا و رؤیابینان را میشکافد

تا ما را از دستیابی به حقیقت بازدارد
به بیراهه بکشاند

مرگ

و پروازِ میهنپرستان و آوازِ تیرها را

در زمستانِ انسانیت

وقتی خبر از دود هست و از آتش نیست

و جایِ دوستی و ایثار خالیست

و مارهایِ هفت خط و خال عنوانِ بهترین نقاشان را به خود گرفتهاند
وقتی جاپایِ خدا و خوبی را رُفتهاند
سر و گوش به آب میدهند
چه آشِ پُرروغنی میپزند!

برفها ـ این سخنچینانِ همهجایی ـ

و برایِ خاک آش
تو غنی در رؤیا هستی

غنییِ رؤیاها

و شنایات در دریایِ ناخودآگاهی
و میهنات متغیر از اکتشافی به اکتشافی

و جانات چنان بزرگ
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که جامهیِ جهان برایاش تنگ

پاره شده است قرارِ من

و بوسه و نوازشام بر چهره و تنِ آوارهیِ آن نیمهیِ دودیست
که به جستوجویِ نیمهیِ روشن و گمشدهیِ خویش
در جنبشی جاودانه است

نه!

این آمران و عامالنِ جنایت

آن کامالنِ آماجِ کمانِ خویش نیستند

و این خونِ ریخته بر خاک

از خنجرِ خدایانیست خیلی خرفتتر از خر
زیرا خر به بیدارییِ خفتهگان حداقل یک عرعر
ولی آن خدایان در هیچ کجا و هیچ وقت
سوارِ یک سمند یا خنگ نشده

حتا لَختی آری به زندهگی نگفتهاند

در غربتِ غمگینِ خلنگزاران

بر مزارِ دو شمعِ شجاع و روشنکنندهیِ زندهگییِ جمع نرفتهاند
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صحبتِ گوشییِ تلفن با خویش
درهای شفاف و دور از دست در تهِ اشک
جستوجویِ چشمهایِ تو را دارد
به یک پرنده و دو درخت

سرِ برآمدن از خویش و

و رفتن به جایی جانانه و پیوستن

که دارند در آن میبالند

چه تاریک است این تاریکی!

و تاریکی دارد تاریکتر میشود

عشق و سه چهار کِرمِ دیگر در کوچههایِ باریک
درِ هیچ خانهای را میزنند

روان و دست در دستِ هم

تا از پیچ و خَمِ راهِ دشوارِ زندهگی

و از درازییِ شفافِ ماری که شبیهِ اشکی بر چهرهیِ زمین

سخن بگویند

گوشِ من با دیدنِ چشم و همچشمیهایِ مردم
و بیاعتناییشان به اشارهیِ آن باال

آن ماه

وزیرِ بیبدیلِ شاهنشاهِ زیبایِ شعر

عشق است

اما این بار عشقی که دیوانه

و شبیه نَه

و روشنیبخشِ اندیشهیِ شمعی

یا برعکس

بلکه اصلن خودِخودِ پروانه است

که هم جان و هم جهاناش ظلمانی

بالیدن در این شعر به دو معنی به کار
و دومی نمو یا اَلُو گرفتنِ بیآتش

یکدفعه زیرِ خنده میزند

یعنی یکی بالزدن یا پروازِ پرنده

اما سبز و عمودییِ درخت

ای دلسوخته و بازآمده از سیر و سیاحتِ آسمانها

ای تنها شبیهِ خویش

ای در هر کوچهای خانه دارنده و در هیچ خانهای نه ساکن
ای دانسته که گریهیِ مرگ

از ناتوانیاش در تغییرِ ذاتِ خویش

یعنی از خوردنِ شعر و روشنایی است
(مرگی که با قربانیاناش احساسِ همدردی و همبستهگی دارد)
انسان درهایست محکومِ ابدییِ از خویش برآمدن و در خویش فروافتادن
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دوست داشتن

امروز نقشِ اشک و فردا نقشِ خنده را بر دستمالها دوختن

معناهایِ کهنه را به امیدِ معناهایِ تازهتری یکییکی روفتن
از یاد بردن و به یادآوردنِ گروهِ گردابهایِ شَترنج
که فروبلعندهیِ صلح و دوستیطلبان

و کُشندهیِ سربازان و زحمتکشان

من در اشکهایِ تو اشکهایِ خودم را یافتم
و شادم که تو شادی به شادیهایِ او

آن شاه و سربازِ خویش

آن سالحاش گاه سکوت و گاه کلمه
آن هر چه در و پنجره را به رویِ ریاکاری و فرصتطلبی بسته
آن دو معنایِ اَلُو را دانسته
او که دیگر در عشق حاال

آن دیوانهیِ باالتر از عقال

هم کِرم را میبیند و هم پروانه را
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شکایت به پیشگاهِ تَکسلولیان بردن
به احترامِ ذرهای از زردییِ خورشید

سبزههایِ زمین از جا برمیخیزند و

کالهِ رنگارنگِ گُلها را از سرِ خویش برمیدارند
و از گرمییِ عشق و رامنشدنِ رخشِ رازهایِ گیتی سخن میرانند
بزرگییِ کوچکیست خاکسترِ بیپایانِ دریایِ ابر
چنان که چتر هیچگاه به خاطرِ او رؤیا را ترک
و من دیوانهگی نمیکنم و از ترسِ دشواریهایِ زندهگی
بر ترکِ اسبِ سیاه و سریعی نمینشینم به نامِ مرگ
احترام به گردن نمیگذارد

وقتی هوا سرد است و حتا سر

و گردونهیِ خورشید حقوقِ ستارهگان را زیرِ پا میگذارد
این پتویِ پهناور و گرم

تو پناه به کلمه

با نقشهایِ اندیشمند و نرمدلاش میبَری

و پی به پیامدِ آمد و رفت داشتن با نیای چوبی
که هم آتش میتواند گرفت

هم آتش میتواند زد به جانِ نیوشایاش

جز سیاهزار و ریشههایِ قارقارکننده اکنون

در اینجا چه بر جای

و آیا مانده است هنوز سیمی از چتری که به دنبالِ طال و مَقامهایِ به اصطالح واال
اما در اصل البهال(مثلِ سری جدا افتاده از تن)
راهِ دراز و پیچاپیچِ رازهایِ تاریک

دوان نباشد؟

انتهایی ندارد

و چه بسیار رُستمها که ستم به رُستنیهایِ خُردسال
و میکنند حقوقِ رخشِ شکستهنفس و خِردمندِ خورشید را پایمال!
من دوباره سر خواهم زد از زمین مثلِ سبزهای
من دوباره رأی خواهم داد علیهِ کمونیستهایی که در خیابانهایِ کشورهایِ
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دور یا نزدیک
با نوکِ به زهر آلودهیِ چترشان

خائنانه و مخفیانه

خیلی از مخالفانِ خودشان را از پای درآوردهاند!
بزرگییِ کوچکانه و کِرمانهای به ارمغان میآورد عقیق و یشم و طال
و از البهالیِ پردهها و در کوچهها

همیشه و همه جا

آدمهایی آهنی به سخنچینی و به تماشا
خاکسترِ کورههایِ آدمسوزییِ فاشیستها
چرا رفته است آن باالباالها و میانِ ابرها
زاغِ کسی را با چوب
احترام کجا و

و ادایِ عقاب را درمیآورد؟

آن هم با چوبِ عزیزِ نی زدن

حکمِ دیوانهگی را دارد

وجودِ شعاعی عمامه بر سر کجا!

روزی ناگهان صدایِ بسته شدن دری به رویِ زیبایِ رؤیا
مرا به تو که اسمات مرگ

و رسمات در نامردمی و نامردی:

آن سرِگردنهگیری که دیر یا زود
با او سر و کار خواهد بود
کجایی ای کالمِ ماندهگار؟
ای بیچتر و بیجامه

مرا به خویش آورد

اما سرانجام تمامِ زندهگان را

و کاروانها از گذرگاهِ او عبور خواهند نمود
ای عبیرت همواره تازه و در کار

ای شمعِ تمامِ مجامع

ای تنها شاهدِ هُدهُدی که از دستِ هزارههایِ فرزند و پدرکُشی
و سدههایِ صدارتِ سایهیِ سعایت و صالبه بر آدمی
شکایت به پیشگاهِ تَکسلولیهایِ تهِ اقیانوسهایِ آغازین میبَرَد
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سخنِ سوراخها از اخالق
پرندهگانِ ابر

پرندهگانِ در ابر

بر بالهایِ خویش

دستهدسته سالیانِ سیاه را حمل میکنند
اینجا اشعاری مانندِ تُف بر خاک فروافتاده
و در کوچهها دستی از ساعد بریده

راه میرود و یکییکی درها را میزند

من بر پاشنه میچرخم و به رویِ خودم باز میشوم

با خودم سالم و روبوسی

و موهایِ تو را کنار میزنم به قصدِ دیدنِ جاپایِ ارواحی
که دستهدسته دور میشوند و پرواز میکنند
بارش بارشِ خنده از چشم

ابر ابرِ اسرار و

و سالیان همه بیسقف و بیستون

و سردار کسی که دربهدر میرود به جستوجویِ حرفِ "نون"
تا پرچمی از خِرد بسازد اما خودش بنشیند در جنون
چیست آن چیزی که شخصیتِ یکی را مثلِ آبِ روان
محلِ امنِ مرواریدهایِ تابان میکند
و شخصیتِ یکی دیگر را مثلِ سرگینگردان
یا مثلِ دستگیرهای فلزی

همدستِ خزهگان و خزندهگان

که فرصتطلبانه به هر دری پیوند میخورد؟

تو از پدر و مادرِ جسمانییِ خویش سخن میگویی
من اما هزارههاست که در میانِ ابر و مِه

در میانِ سکوت یا همهمه

به دنبالِ رازِ مفقود شدنِ پدر و مادرِ روحانییِ خویش میگردم
و میخواهم که از گَرد

دریا را دربیاورم

من میپرسم که سوراخهایِ بدنِ آدمی
چهگونه یاد گرفتند که از اخالق سخن بگویند؟
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و چهگونه هویجِ رایجِ وسطِ پاهایِ مرد
به جایِ برجِ خدایان

خودش را به آسمان بُرد و

به کهکشانها قالب کرد؟

این فرمِ شعر است که جنگل و جنونهایِ دیروز
و پریهایِ خیالییِ پریروز را

امروز باز تازه میکند

و آبهایِ روان را در پایشان جاری

طوری که انگار این سگِ هار و تازی

همین االن حرفِ "نون" را دریده
و پرندهگان از دستاش به آشیانهایِ ابری رمیدهاند
از تُف و توهینها آهستهآهسته شعر و روشنی میروید

و هر در

به هزار دستِ فلزی یا چوبی تبدیل میشود
ستوندارترین عنصرِ هستی باد است

جویایِ پرچمی که پارچهاش از خِرد

و دستهاش از جنون
هویج و خرگوش دو عاشق و معشوقِ نیرومند در بینایی
و به دنبالِ زاد و ولد و روزمرهگی

اما موشی کتابخوان و عینکی

ما و سنگرهایِ گُرگرفتهمان را در صدفها به جا میگذارد
و میرود تا با چراغی سوراخ به سوراخ

به دنبالِ خدا بگردد
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خدا یک آدمِ دو شخصیتی بود
دستهایِ نابینا سرودِ دستگیرهها و
شادییِ اشیاءِ پراکنده بر زمین را نمیبینند
که به سویِ ستارهگان تیراندازی

از خودشان نمیپرسند که کیست

و جنازهیِ خورشید را به خاک میسپارد؟
دستهایِ نابینا در را به رویِ زیبایِ ماه و
به رویِ دردِ دل کردنِ دیگران میبندند
به ریشِ هر چه ماهییِ ضدِ نهنگ و تمساح میخندند
خدا یک آدمِ دوشخصیتی

یک دیوانهیِ زنجیری بود

لحظهای از توفان و رعد و برق و
از صلحدوستییِ آفتاب

لحظهای از صلح و دوستی و آفتاب

دستکشِ غوغایی را به دستِ خود و

شورتِ تعجبی را به پایِ دیگران کرده بود
من به جستوجویِ مرگ به راهِ دور نمیروم
مرگ در درونِ من

اصلن از خودم بیرون نمیروم

مرگ خودِ من است

ولی حاال من او را مست و دست به سر
و حواسِ خودم را از خون و تیراندازی

از ریش و قیچی پرت

و متمرکز بر دود دادنِ سبیلِ ابلیس کردهام
من از تغییرِ شانهیِ ماهی و نهنگ در حملِ تابوت
اما تکرارِ بیتنوعِ معنایِ دریا خستهام
عیبِ تو این است که عیبِ خودت را نمیبینی
که از خوابِ دیرینِ در گورت بیدار نمیشوی

از خودت بیرون نمیآیی
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و کج و کولهگیهایِ شخصیتِ خودت را صافکاری نمیکنی
تا جایِ بوسههایی جانانه را داشته باشد صورتِ این سوهانی
که راهاش نه راهِ خدا و نه راهِ شیطان است
اما راهنمایاش هم این و هم آن است
هیهات اگر که جدایییِ این دو عاشق و معشوق
این دو انسانِ ماشینی
مضاعف شود!

به پایان

و در نتیجه نابینایییِ دستهایشان

هیهات اگر که تیر به قلبِ ستارهگان اصابت

و بر خاک بریزد خونِ هر چه روشنایی و نجابت
و خورشیدِ درونییِ انسانها برایِ ابد در گور بخوابد!
از مثنویهایِ هفتاد من
ای مرگ

ای من

بهتر است که گریخت و پناه بُرد به دشت و به دمن

عیبِ تو این است که نمیدانی

که برایِ بیشتر دانستن

و در نتیجه مدرنتر شدن و بهتر نوشتن

باید گاهگاه از خویش بیرون رفت و دید دیوانهای را
که شورتاش از آنِ پروانه و

عمامهاش از آنِ گُل است

و خودش گریان و گویان که :ای داد

ای بیداد

خدا راهِ خودش را روزی در دشتها گم
و عقلِ خودش را مثلِ کفتری جا گذاشته بود بر رویِ گنبدهایِ قم
در نتیجه جسماش طعمهیِ شیران شد
و باقیماندهیِ باغِ جاناش نصیبِ کفتاران و کرکسان!
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چشمهایی از حقیقت دارد رؤیا
"روز" کلید در قفلِ "شب" میاندازد و در را باز میکند و یواشکی
واردِ اتاقِ روشنی میشود که تویی
تو که اندیشهات اندیشههایِ دیگر را در خود حل میکند
و پنجرهات از تمامِ چارچوبها بیرون میزند
رؤیا زیباترین چشمها را دارد و شنواترین گوشها را
رؤیا دستگیرهای دارد که دستگیری میکند فروافتادهترین ستارهگان و
انسانها را
قدِ درخت اندکی بلندتر از قدِ روز است
و هنوز که هنوز نظارهگرِ دوردستی که ردِ پایِ دورانِ کودکی

در آن محو شده

من آیا هرگز پیدا نخواهم شد؟
هیچ دستی آیا مرا که پیچی هستم افتاده بر خاک

از خاک برنخواهد داشت؟

بویِ گُلِ میخک خیلی سبکتر است از وزنِ کلید
و دیوارها و میلهها ناتوان از زندانیدنِ او
از از میدانِ مبارزه مثلِ فوارهای به در بردنِ او
چشمهایی از حقیقت دارد رؤیا

و هوش و حواساش میخکوبِ آنجا

که با شنیدنِ صدایِ پایِ زیبایی

درها همه خودشان را به رویاش باز

و پرندهگان خودشان را به آواز تبدیل میکنند
در پاییزِ جان و برگریزییِ رازها
که گاه زوزه میکِشد

بهتر میتوان خواند ذاتِ تو را

و گاه پنجه بر پنجرهها و پردهها میساید

پس این خوبیها و خداصفتیها

پس این تالشها برایِ از خویش باال
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از خویش فرارفتن
از کجا میآید؟

به افق پیوستن و موفقترین اثیر و نور شدن

کیست که مایهیِ اندیشههایاش را از رؤیا میگیرد و

بر گزلیک و زهِ کمان و میلهیِ زندان میشورد و
شیرینییِ گمشدهیِ لبخندهایِ کودکی را از پروانه سراغ میگیرد
و نظاره میکند هوش و حواسِ خویش را حل شده در استکان؟
دنیا را اگر آب ببَرد با خود به میهمانییِ اتاقِ روشنی که کلیدِ برقاش تویی
و هر دو پاورچینپاورچین بر فرشاش راه
مبادا که نقشهایاش از خواب بیدار
و زوزه بکشند و پاچهیِ خودشان را بگیرند
و فواره از ترس پا به فرار و سایهاش را با چه میخی میتوان به زمین کوبید تا
پشتِ سرش ندود؟
و فریاد نزند

که مرگ اتاقی روشن است

زندهگی و مرگشان

از یک شن است

هم به این علت سرنوشتِ سار و سرو
اما در هر دو حال

روحِ من اندکی از روحِ من بلندتر

گاه خشک و گاه تر

سه جن و سه جنگ حاکمِ جنگل

ای در آسمان و آبیها نامات بال
دور از هر چه دام و دانه

ای یک و یگانه ای رؤیا

و در زمین و در راهِ خانه

هر چه پست و پلیدانه

در جیبِ نجیبیها فروتنانه پنهان و
نیمات صاف

و دو فردِ حقیقت و زیبایی

جنسات فلزی

نیمات دندانهدندانه

و دلات نرم و گشایندهیِ رازِ در و دروازهها
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کتابِ تقدیمی
تو آن تَکانسانی هستی که با عشق ورزیدن به او
آدمی عاشقِ بشریت میشود و از هر چه بیهودهگی و شَر دور
و به شقِ گمشدهیِ خودش نزدیکتر

و مُدرِکِ خوبی و بدی از خشک و از تر

جوجه دیگر به تخم و من به میهن باز نخواهم گشت
و او با نقاشی کردنِ دریا و کوه و صحرا
همواره صورتِ خودش را نقاشی کرده است
همواره به خودش نگریسته است
کلید را بیرحمانه و بیاجازه در جانِ قفل چرخاندن
قفل را غمگین و خونینجگر میکند
و آهاش به آسمان میرود از دستِ دستهایی که رگهایشان آهنی
تو آن سبزترین و اصیلترین درختِ جنگل
تو آن روشنترین و شادمانترین ستارهیِ آسمان هستی
که بیآنان هر دویِ اینان

مأیوس از آدمی و دنیایِ پالستیکیاش

به خدایانِ چوبی و وعدههایِ فلزیشان ایمان میآورند
آن دستخطِ یادگاری

بر دوشِ چشمهایِ من از اشک میگذارد چه باری!

و با باز کردنِ آن کتابِ تقدیمی

چه قدیمی غمی مرا تسخیر

و درِ آبییِ آسمان را میبندد به رویِ پرندهگانِ اهلِ آواز و پایکوبی!
کلمات سایه هستند و در پشتِ بازیهایشان با هم
در پشتِ نشستنهایشان در کنارِ هم و برخاستنهایشان از کنارِ هم
رازی تشنهلب به دنبالِ آن رازسازِ ابدی میگردد
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به دنبالِ موطنی که طنیناندازِ واپسین آوازِ آسایش باشد
تو که هستی که حاال در فقدانات

اشکهایِ زردِ درخت بر خاک میچکند

آدمی از آدمیتِ خویش آزرمناک است
و هیچ کلیدی درِ درونیترین خواستهایِ مرا نمیگشاید؟
تو چه هستی که از ترسات
و آنجا آن مردهگانِ متحرک

اینجا بمب در آشیانِ پرندهگان میگذارند
آن مردهگانِ بیباال

در هیئتِ خزندهگان بر خاک میخزند؟
هزار رفتارکِ دیگر

و در زیرِ دو چهره

شَر نیز مانندِ خوبیهایِ بشر
و فریاد که :ای ادراکات

بیماه

در پشتِ یک رفتار
چهل چهرهئکِ دیگر پنهان است

از ریشهها سر میکِشد

پا در نقاشی میگذارد

اگر شما مصنوعی نیستید

اگر شما مثلِ کِرمی در سطح نمیخزید
پس چرا دستِ دستگیریهایتان را دراز نمیکنید و
ما را نجات نمیدهید از دوزخِ این زندهگی
آخر ما مخلوقات

از تَکِ دَرَکاتِ توهُم؟

ما آن دستخطِ یادگاریای هستیم

که خالقِ خودش را از دیرباز

از دست داده است!
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دریا صخرهای بیآغاز و پایان است
صبحگاه که مرگ از خواب برمیخیزد و رختِخوابِ خود را مرتب میکند
تب و تاباش همه این است که زندهگی را تا شبانگاه
چهگونه سر رَوَد

و تن اینجا تنها باقی بماند؟

سربریدنِ آزادی و دارکشیدنِ دموکراسی
دَهدَه با دیگران
هو آمد

چهگونه سر کند؟

تو را از میهن راند که آزاده بودی

یا در غمِ دیگران مرده بودی

من عینکام را ها کردم

صدایِ قوقولیقو از دورهایِ دور آمد

یک "هیچِ" روشن و بزرگ در زد و

از در تو آمد

صحبت راجع به جهل بود

سپس راجع به جنازه را به خاک سپردن
یعنی در خاک و در کنارِ خاکیانِ دوست داشته شده باقی ماندن
سرودِ سرگردانیهایِ زمین را به دورِ خود و به دورِ خورشید
بر سرِ یک جهانبینی و دوقطبینگری باقی نماندن

جاودانه خواندن

یعنی نمردن

پس آیا ما را زنده به گور
و چه کسی ما را محروم از تنفس و از نور کرده است؟
چه کسی عینک را از رویِ چشمِ خروس برداشته و
صدایِ سرخاش را از وطن رانده است؟
همهیِ ساعتها در صبحگاهِ خویش لنگر انداختهاند
و دریا به صخرهای بیآغاز و پایان بدل شده است
پس دو سویِ شما چهگونه به شما باز خواهند آمد؟
چهگونه دیدار با یک راه را تازه خواهند کرد؟
نقش ستارهگاناش
ِ
پتویِ آبییِ آسمان با

پس سه پا در نیم بوسه
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به چرایی و کجایییِ نعشِ خدا میاندیشد
بر حسِ استنشاقِ خود میپوشد
خاکِ تنِ مرا به کجا خواهد بُرد؟

و بویِ عزا را

ای جامه ای تنگ

آن تنگهیِ آب

از فانوس و از معصومیتِ تصویرهایِ تو

کدام ظالم و کدام ظلمت خواهد مُرد؟

میهن در آینه نگاه که میکند

جز مشتی تصاویرِ متوهم چیزی را نمییابد
و نمیشنود جز پچپچِ پیچک و دیوار را راجع به
یعنی رفتنِ دودِ تن و بخارِ اندیشه

به آتشسپارییِ جنازه

و پیوستنشان به ریشه

به کهکشانی که از کش و قوسِ مهیبِ صدا و رنگاش
گوشها و چشمها هر چه بیشتر در خوابِ فراموشی فرومیروند
بیدار نکنید این "هیچ" را!
این هیچِ بزرگ و غولآسایی را که با آن که جهان برایاش جایی ندارد
اما گویا که هنوز برایاش جایی دارد
این هیچی را که در رؤیا با شاخه گُلی در دست
در میانِ دو سنگِ قبرِ مفرد و مرموز

یکی در فضا و یکی در زمین

جاودانه غمگین و سرگردان مانده است
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تو را با قلمِ نور نوشتهاند
زیگزاگهایِ بیماری

معنا را پاره و جامه را آواره میکند

دگمههایِ ستارهگان را نادیدنی
چه واژگونهگیهایی!

و صدایِ زیبایِ یار را در هر دیار ناشنیدنی

پرنده بر دوچرخه سوار و

خزنده بر صندلییِ خدا و

انسان در هوا پرواز

مردهگان مَحرمِ مقدسترین راز

قناری نشسته بر شاخهیِ قناعت و
شباهتِ بیپایانِ زیگزاگها

تارِ تارتنک مدعییِ زیباترین آواز

پارچه را دچارِ خستهگی

و زندانیان را میاندازد به فکرِ از بند رَستهگی
صداها و نماهایی هست که تنها با گوشها و چشمهایِ درونی
یعنی توسطِ شاعر شنیده و دیده میشوند
خزندهگان و خدایان از بلند جایگاهشان
تا سرِ سنگ نشکند

توسطِ شاعر به زیر کشیده میشوند

انسان نمیداند که پایِ دانستن

و رنگِ خون و بویِ جنون

سمندِ سرکشِ توانستن را

دلِ راه را رام میکند
آرام میکند

پس این بیقراریها از کجا میآید؟
چه کسی دگمهیِ بر خاک افتادهیِ خواریها را

از خاک برمیدارد؟

 7و  8واژگونهیِ یکدیگرند
پیروزی و شکستی مکرر و در پییِ هم آینده تا ابد
که جدولِ اعداد را بیمار میکند
ای شاهدِ هزارهها

ای ماه

ای قرصِ ضدِ سیاه و سعایت

شاید تنها تو میدانی که انسان

این زندانییِ ندانستنهایِ خویش

بیش از هر چیز

به معناهایِ زرد و پوسیدهیِ پیشین خو میگیرد
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و در نتیجه میوهیِ زودرسِ مرگِ خودش را درنمییابد
ای ماه شاید که تنها تو میدانی
که آزادی تا از شاخهای بر شاخهیِ دیگر مینشیند
و آوازِ قناری به سیمهایاش

به قفسی تبدیل میشود

پس چاره چیست این سهچرخهیِ دو جهانی را

که هیچگاه سواری نداشته است؟

و آیا مگر با هر بار سرشکستنِ سنگ

پایِ من نباید پرهیزگارانه به فکرِ کارِ دیگران

و برگ و بارِ درختان باشد؟

شاعر را از توسنِ سرایش به زیر کشیدن
کِرموارهگییِ به زیر کشندهگاناش را در البهالیِ ریشهها نشان میدهد
و نشان میدهد که خدا یاری زمینی است
که نقشاش را با قلمِ نور بر جامهیِ فوالدییِ جهان حکاکی کردهاند
و اندیشهاش را در زمانه با عطرِ گُلها دوختهاند
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در چشمها دهانیست که سخن میگوید
"تاری" را طورِ دیگری معنا میکنی

تو طیفی از نوری که هر بار و از هر طرف
و یاری دیگر را برایِ خودت برمیگزینی

کلمه دست فرا میکند و جهان را در آغوش میگیرد
چشمها مانندِ دو دانه

و بر جانها از خوب و بد بوسه میزند

پرندههایِ پیاده یا سواره را ظریفانه جلب میکنند از راههایِ دور
و چراغهایِ راهنمایی دست میبَرند در قانونِ چهار فصول
حتا اگر سایهیِ دستِ تو بر سرِ کسی بیفتد
و متوفایان از وفات نجات مییابند

دستِ تو نَه

همهیِ باوفایان شفا

کلمه هسته است

تمامِ باغها را در خود دارنده
غمخوارِ شکستخوردهگان و مرهمگذارنده بر داغهایشان
برکشندهیِ ساقههایِ ناتوان به سریرِ آسمان
و فرهنگِ شیرینِ زنبور

گُلی بر گورِ پروانه میگرید

از جانِ شورانگیزِ تو

نیز از درنگِ تیزپایِ عشقات سخن میگوید
تو که ذراتِ وجودت در هر نوری از هر رنگی جاری است
و دریایِ وجدانات از امواجِ دروغ و سودجویی
در چشمها دهانیست که سخن میگوید
و من تا اسبِ سبُکپایِ خوابام

عاری است

در دهانها چشمیست که میبیند

از تشکِ تمیز و شَترنجی میپرد

معلوم میشود که تمامِ معلومات و معشوقانِ ما
دو رخِ صورتِ یک بازی بودهاند

و آن مجالسِ گرم و این مردهگان

گویا که اصلن زنده و در این دنیا نبودهاند

ای سایه ای دست
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ای سایهیِ دست

آیا سازندهیِ سایبانها و سعادتها

آیا برگذارکنندهیِ هزاران مجلسِ سور و سُرور
و ساماندهندهیِ صدها صدفِ چشم و مرواریدِ اشک
تنها یک حربا بوده است؟
آوازِ آدمی و نغمهیِ نی

آیا آزرم و معنا ریشه در هیچ و
تنها برایِ نترسیدن از کوچههایِ دراز و پیچپیچ

و تاریک و خالی از خدا بوده است؟

ای نامِ خود را قادرِ متعال گذاشته

ای شرافت و شیفتهگی را از خاک و خاکستر برداشته
چشمهایِ ما را به جایِ دانه
یارانِ کُشته
از یاد مبَر!

با منقار از ریشه درنیار!

و به باد داده
یارانِ مهربان و مهاجر

و سربازانِ خسته و خونییِ دیارانِ ویرانِ شَترنج را
حاال دیگر من و مخاطبِ من به خوبی میدانیم

در انتها نیز کلمه خواهد بود

که مانندِ در ابتدا

هوش و حواسِ مرا مثلِ استکان و

غنیمتِ وقتِ او را مثلِ قند خواهد ربود
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ذاتِ آزرم
ذاتِ آزرم از چیست؟

و چرا عزمها و رزمها تا از روزنه درمیآیند
به دستانِ او کُشته میشوند؟

موردِ تعقیبِ نور قرار گرفته و

یکی با بوقلمونصفتی و فرصتطلبی

طالبِ مالکیتِ آفتاب و باد میشود

و یکی از ژرفایِ همدردی با دردِ مردمان

با قلم و قدم

به قیام علیهِ قوانینِ ناعادالنهیِ طبیعت و
ریشهیِ شرم کجاست؟

سیرتِ سعایترنگِ مرگآورانِ اجتماع برمیخیزد
نجاستِ جاسوسی و شکنجه
برایِ نخستین بار از کدام جانبِ جهان وزیده است؟
تا فرصتی باقی است و توانی

تو برخیز و خیزابهها را به طرفِ نزهت و نزاکت هدایت کن!
و یادی از صادقترین صبحها و سرِ بریدهیِ فلق
از آن جنونِ سرخِ خروس!
از خواب بیدار شدهایم

از آن همه خون

ما همواره در خوابی دیگر

ما هرگز ندانستهایم که با تعقیب و دشمنییِ یکدیگر

در پییِ انهدامِ نیمهیِ وجودِ خویش بودهایم
آذر از آزرمی که ریشهاش پیدا نیست
ترجیح میدهد که دست و دلِ خویش را بسوزاند
اما دودش به چشمِ دیگران نرود
نروم اگر به جنگِ چراغهایِ دروغین و حرباهایِ رباخوار
و نسازم اگر هر روز میهنی تازه را در زبان
زمانه با دستهایِ خستهاش چه را از زمین بردارد و
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آدمی چرا چون پروانه بیهوده بسوزد به پایِ هیچ؟
نور با آن که وزنی ندارد و کفهیِ هیچ ترازویی را پایین نمیبرد
هیچ جانداری ره به مقصد نمیبرد

اما بی وجودِ شخصیتِ وزیناش

هیچ خوانندهای خطوطِ بیمعنایِ نوشتههایِ خدا را نمیخواند
داستایفسکی میگوید که«:با ریختنِ خونِ یک شپش
چهل تا گناهِ آدمی پاک میشود»
اما خانهیِ من در ادبیات

1

یعنی یک رباخوار

این مسئله مسئلهای ریاضی است

که میگویم

بیمبارزهیِ ممتدِ نیمهیِ آگاه و روشنِ وجودِ آدمی
آن نیمهیِ رذل و غریزییِ او

ذرهذره ذاتهایِ عزیز را میخورد و

شکم خودش را خانهای تاریک
ِ

برایِ خزشِ خدا و خلق میسازد

1

جنایات و مکافات ،فئودور داستایفسکی
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خانهیِ آدمی در ورق آتش میگیرد
همه به آب ایراد خواهند گرفت و به ادعاهایِ شفافاش خواهند خندید
اگر که اول از همه

ثروتدوستی و شهرتطلبی را در خودش نکُشد

نقص و نادانییِ خودش را نشوید
جانِ کودکان گردکانیست

و آواز و رقصاش به سویِ خورشید نباشد

که مغزش معنایِ گفتههایِ مسیح را در بر دارد

و پوستاش از دوستیهایِ بیریا
همه به تو ایراد

از بوستانهایِ ناسودنگر سخن میگوید

که چرا دست نمیکشی از خرافات و اوراد

و خانهای بنیاد نمیگذاری در آوارهگی؟
من با شعر ازدواج کردهام و کودکانام بیشمارند
و خواندنشان چشمها را آب میبَرَد

با آب میبَرَد

و آتش تنگ و کوتاه میشود
احساسِ ناراحتی میکند جهان در جامهیِ خویش
و دکمهها مانندِ میخهایِ صلیباند
آوازِ خورشید را قرمزتر

و شستنِ خون با خون

و پرچمِ آبیای را که در دستِ بیبی

دوستان را مثلِ ورقهایِ بازی

بادِ پراکندهخاطر

و جز جایِ پایِ شبنم بر برگ

و شبهایِ دلتنگِ شعرخوانی

چیزی در این خانه باقی نمیماند
و آوایِ زاللاش

پاره میکند

عاقبت پراکنده میکند

ایرادِ روانِ آب به من رواست

ترجیحِ کیفیتِ کلمه بر کمیتِ او

و آینهیِ بی هایِ مسیح

عرصهگاهی برایِ دیدار با های و هویِ معصومانهیِ کودکان
غرق شدن در دریایِ بیریایِ بازیهایشان

و شنیدارِ شنهایی

که شیشهها و عشقها را به کمین نشستهاند

ای عاشق ای کوشا
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میزِ سبزنویسیهایِ گشنیز

نیز رنگارنگخوانیهایِ پروانهیِ خانهخرابی را

که اعتقادات و خدایِ خود را از دست داده است

دریاب!

دریاب حیلههایِ دریایی را که در پشتِ ازدواجِ آشکارش با بهشت
(و در زاویهیِ ظلمانییِ آواز و کنجِ کجِ رقصهایاش
در پسِ پردهیِ سازهایاش)
رازها در کارِ ثروتاندوزی و شهرتدوزی برایِ خویشاند
دستشان بر ریش و در دهانشان دعا
و کمانِ پشتشان عاشقِ نشانههایِ درخشانِ کمال
تیرشان نشیننده بر دلِ ستاره و ماه
که در هر سو پرچم پرچمِ باد است و
در کوچه و در خیابان

آیا ما ما را از دست دادهایم
شما با تاجِ پادشاهی بر سر

در شهر و در بیابان

بچههایِ کوچک را از همان آغازِ بچهگی
چشمبسته میخوابانید و تاب میدهید؟

بر صلیب ودر تابوت
تَکخالِ چهرهیِ معشوق

چهرهیِ معشوق را گم کرده و آواره میرود
خانهیِ آدمی در ورق آتش میگیرد
که عاقبت در آب

و هر خدا و هر اعتقاد خشتیست

رؤیاهایاش سراب میشود
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دایرهای هَرَمشکل
آدلف هیتلر گفته بود که او با آلمان ازدواج کرده است
اما نگفته بود کدام یک از آنان زن و کدام مرد است
و چرا این جهان پُر از نامردمان و نامرد است
مردهگان از دایرهیِ عمر بیرون میزنند

مردهگان دیگر سن ندارند
زار و پریشان

آنان میروند و نقطهای به جستوجویشان
اینجا سرگردان باقی میماند
سرودهایِ ضدِ فاشیستی و ضدِ نیستگرایان را
درختان پاهایی هستند بیرون زده از خاک
و پرندهگان تخمِ هوا و هوس میگذارند

دوباره از سر میخواند

و ازدواج کرده با هوا
سر به سرِ خدا و خلق میگذارند

در پسِ اوجِ شهرتِ این برجهایِ سر به فلک کشیده
کسانی خانه دارند که اهلِ رشوه و باجاند
و خونریزی و خودخواهی را آماجاند
زلفِ شور و شوق پریشان و

قفلِ دانایی بسته و

جهان سرشار از جنده و جانیان است

و پیدا نیست که آدلف هیتلر آلمان را میگاییده

یا آلمان او را

اما پیداست که جوانی و جاودانهگییِ این گاهنامهها از آن است
که گرامی میدارند مِی و نی و رقصِ کمونیستها و پارتیزانهایی را
که بر اسبِ تیزپایِ شرافت

و شالقِ معرفت به دست

دایرهای هَرَمشکل را بنیاد گذاشتند
برایِ همیشه کاله از سرِ اندیشههایِ بیریشه برداشتند
و از کندنِ کفش از پاهایِ کهنهیِ نژادپرستی

پروایی نداشتند
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توفانِ خشک شدهیِ درونِ نقاشی
گاهی یک لبخند

یک اشاره

یک کلمهیِ کوچک

نقشِ بزرگی را در پردهیِ نقاشییِ زندهگییِ آدمی بازی
و رازهایی را از زیرِ تلانبارِ نابینایی و ناشنوایی بیرون کشیده

افشا میکنند

مرا بتکان تا پتوها دیگر خیانت به خوابیدهگان
و گَردها جاسوسی و غدر با دریا نکنند!

مرا نجات بده از نوکِ قالب

تا ماهیها دیگر دچارِ قلوبِ فلزی و بیرحم نشوند!
گاهی با تجزیه و تحلیلِ تهِ رفتارِ مورچهگان
به سطحی و عاریتی بودنِ قدرتِ دینوسورها میتوان پی بُرد
و پایِ شعر و شرافت را از منجالبِ جنایت و بیعاری به درآوُرد
من نه سرِ پیازم نه تهِ پیاز

و با غنیمت شمردنِ روغنِ دَم

و دور از چربزبانان و چاپلوسان

به راهِ خویش میروم

اما تو آن سیبزمینییِ بیرگی هستی که بیاعتنا به بزرگی و کوچکییِ
نقشها در زندهگی
و باز شدنِ فرقِ سر از طرفِ چپ و طبقهیِ کارگر
یا از طرفِ راست و طبقهیِ سرمایهدار
و بیاعتنا به این که کوچهها و میدانها درختها و میوهها را در آغوش گرفته
باشند
یا دارها و سرهایِ بر باد رفته را

آتشبیارِ معرکهیِ کوران و کران شده

بر سطحِ هستی و در تظاهر و تزویر خزیده

دست در دستِ نهنگان و پلنگان

و باری از ناامیدی و بیدهایِ به تیر تبدیل شونده را
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بر شانهیِ خدا و خلق گذاشتهای
و کفشِ واکسزده

شاداب و خندان شما را به عروسییِ خون

به بستن بر چوبهیِ جنون بردند
فشفشههایِ افشا و

دریغا که با موهایِ مرتب و لباسِ عطر

گاهی بر خاک افتادنِ ما

روشنییِ چهرهیِ دینوسورها را در پی دارد

"دیگ به دیگ میگوید رویات سیاه را"

از آسمان میباراند

ولی آیا چرا چشمهایِ پیاز و اشکِ تمساح

تکان نمیدهد و از جا نمیکَند

قلبِ این مردهگانِ راهرونده

این مردهگانِ زنده

این مردهگانِ خورنده را؟

چرا کسی نمیبیند شعر و شرافت را که گلویشان بر نوکِ قالبِ جرثقیل
با نوکِ قالبِ جرثقیل

در مبارزهیِ مرگ و زندهگیست؟

حاال دیگر همه میدانند که از درونِ دریایِ خلق
در هر سده اینجا و آنجا و به هزاران سختی
تنها سی چهل صدف به مقامِ خدایی میرسند
و شب و روز بیوقفه از خودشان میپرسند

که چرا به جایِ وجود نداشتن

نقاشییِ زندهگی وجود دارد؟
و چهگونه میتوان توفانِ خشک یا به بند کشیده شدهیِ درونِ او را
از خشکی یا از بند نجات داد؟
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مرغِ ماه
مرغِ ماه و دانههایِ ستارهگان کجاست؟
به جستوجویِ تو آواره میروم
و آوایام در هر گوشه و کنار

که من گرفتارِ هزاران دام و

در ویرانهها دیوانه میدوم

هزار بیضه میگذارد

هنگامی که خبری خوش بر تیغهیِ تبر میدرخشد
برائتِ درخت به شکوفه مینشیند
پروانه را در پردازش به هنر

و آسایشِ بیشتر و راحتی از غمِ نان

پُربارتر میکند

از پشتِ ماه چرا مرغها بیرون نمیآیند و
آوازی دربارهیِ کاروانهایِ گمشده
و دربارهیِ بیگناهییِ آدمی در برهوتِ هستی نمیخوانند؟
کودکان مدرسهای هستند که جزر و مَدشان

زندهگی را به ما میآموزد

و پاکی و سادهگیهایشان
سرخوردهگی و یأس را از تختهسیاهها پاک میکند
اینجا آواز آوازِ دام است

و هر دامگذار در پییِ نام است

که پیروزی در بیضهها میشکند

و مرغِ ماه الغر و باریک

و آسمان در غماش تاریکِ تاریک میشود
چیزی را کم داشت

این جهان پیش از زاده شدنِ تو

مرا در پرداختن به پر و بالِ هنر و

ایجادِ هنگامهای در گاهنامههایِ زیبایی
آیا آزار دادنِ خویش یا دیگری

و تزویر و تقلب و حسابگری

در کتابِ وجودِ هر کسی نهفته است؟
به سرکردهگییِ یک هیچ

آزاد نمیگذاشت

آیا این ویرانهها چنین شورانگیز

به کجا و تا کِی خواهند دوید؟

287
این تاکستان پیش از طلوعِ هستییِ تو
چیزی را کم داشت

پیش از چشیدنِ طعمِ عشق

پا در جاپایِ جهنمی از ابرهایِ بینم

و پَرهایِ پراکنده و بیتن

پَرهایِ پُرغم میگذاشت

از چشمِ بچههایِ کوچک نور میگیرد
گروهِ ناروایِ آوازِ گزلیک و تیر و تبر را
و به خاطرِ پروازِ بلندِ مرغِ دلپذیرِ ماه

خوشخبرترین چراغ

گرهِ رازهایِ روزگار را باز و
در پایِ پاکِ سکوتِ طبیعت
سَر میبُرد
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موزِ موزونِ شعر
زنها او را دوست میدارند

موزِ شعر اگر موزون باشد یا نباشد

دارها شهوت را از خودشان پایین میآورند
و شورت را به جایِ پرچم فرامیبرند
فراوانی از آنِ نقاب

عصر عصرِ عریانی و

و سیب خندان به مفهومِ گناه

و عقدهها خزنده بر خاک به جستوجویِ سوراخ
پروندهیِ زندهگییِ پرنده بسته خواهد شد؟
ریشه در رنگدانی یک و یگانه

آیا با مرگ
آیا همهیِ رنگهایِ گوناگون

و هر آدمی در تهِ دلاش

حتا با خودش هم بیگانه نیست؟

اندامِ موزونِ زن

همهیِ شعرها را دوستداشتنی

و موزها را خوراکی خوردنی میکند

مَرد برای شهرت و جلو زدن از رقیبان
خودش را در پشتِ چه نقابها که قایم نمیکند!
خواهشِ سبزترین سایهها از خورشید
و درهم کوبیدنِ قلوبِ فلزی است
و حرکتِ زیبایِ شالقِ عشق

ذوب کردنِ نقابهایِ پالستیکی

و پیش از درگرفتنِ گردبادِ حادثه

نازکترین شاخهها به تکان

و مضطربترین برگها به سخن درمیآیند

ای صدایِ گم شدهیِ من

که از جستوجویِ خدا و از جستوجویِ معیاری درخشان
برایِ قضاوتهایِ جهان
آیا تو هنوز مگر نمیدانی

با دستانِ خالی به خانه بازمیآیی
که شرمِ سرخِ سیب

دانههایِ ریا را در خویش دارد
از آری و نه گفتنهایِ رایج فرار

و زیباترین شعر
و بر فرازِ فر و شکوهِ رؤیا یا وصال نیز
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قرار ندارد

با مرگِ پرنده

رنگِ آبییِ آسمان به جا میماند

سرودِ دستنایافتنی بودنِ اسرارِ ستارهگان را میخواند
و تنگ بودنِ شورت را برایِ مفهومِ گناه نشان میدهد
بیگانهگی در گیتی باقی خواهد ماند
چون چوبهیِ دار است

تا هنگامی که اندامِ بلندِ مرد

و کراواتاش ریسمان

و کیرش موشی موذی و عقدهای

که به بهانهیِ آوردنِ آوازهایِ بهاری

و باز کردنِ گرهیِ رازها و زواالندنِ هزاران دشواری
از سوراخی به سوراخی میرود و
دارد میآید

کاری به کارِ کِرمِ خندانِ درونِ سیب ندارد

خدا در هیئتِ باد

با جسمِ نادیدنیاش

ناجوانمردانه و پُرحیله پیش میآید

غران و چنگ و دندان نشاندهان
زود و مضطرب برمیخیزم

برایِ خنجر زدن از پشت

و تمامِ در و دریچههایِ ادراک

و پنجرههایِ طرب و طراوت را محکم میبندم

به این شعر
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هر عریانی جامهای را در بر دارد
هر عریانی جامهای را در بر دارد
شالق به خویش میزند

و باد در شرایطِ اختناق

و فضایِ بسته

در پشتِ هر لبخند اخمی پنهان و

مرغِ باران

زردی و پوسیدهگیها را از زمین برنمیچیند
من هزاران بار با مرگ سالم و احوالپرسی کرده
اما باز از زمین سر زده

روبوسی کردهام

از خانه بیرون رفتهام

دست داده

جامهای سبز را بر تن پوشیده

به جستوجویِ خدا و حقیقتی گشتهام

کودکانِ دریا ـ این موجها ـ ساده و صادقترین موجوداتِ جهاناند
شالق به پشت و رویِ کسی نمیزنند

و نه نیز هرگز درِ خانهیِ مرگ را

آیا حرص زدن برایِ بیشتر دانستن

یک اعتیاد است؟

و کیست که نامِ خودش را آدمی بگذارد و
به بادها بسپارد؟
و سکه و پرچم

یادِ یارانِ گرفتار یا مردهاش را

اختالفی با هم ندارند البه و زاریها در مرزهایِ گوناگون
مُشت و دستی را باالتر از مُشت و دستی دیگر نمینشاند

نغمهیِ غرور و پاکی و خدایگونهگیها را
ای اختناقی که نیها را تبعید و
و کودکانِ دریا را ناکام
جز شکافتنِ روحِ خویش
و انهدامِ اندامِ شَر

ترانه و مِیها را ممنوع میکنی

ای شکنجهگرِ خدا

من در محاصرهیِ تو

به جستوجویِ جوهرِ بشریت

چه میتوانم کرد؟

تنپوشی نامریی را به تن دارد
اعتیادی زیباست؟

در هیچ افقی نمیخواند

به که میتوانم گفت که هر عریانیای

و روز و شب شرابِ دانایی را نوشیدن

در خیمهیِ اخم

خیلِ لبخندهایِ مرده و

مرغِ باران ناتوان از برچیدنِ اختالفهایِ رنگارنگِ کشتزاران
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و برقرارییِ اتحادی در بینِ عاشقان و بیقراران
الف چرا؟

در بارهِ خدا بودنِ خلق

گزلیک در گزافهگویی باید گذاشت
همانِ یارانِ مرده یا مفقودِ ما است

و باید دانست که هر آدمِ زندهای
همان یارانِ مرده یا مفقودِ ما نیست

انارِ دانایی
دانایی اناریست با اشکهایِ سرخ
و دلبسته به خیزابههایِ دریا
به تکرارِ طراوتِ خواندنِ ترانهها
و کام گرفتن از ناکامیها

و نیهایِ سَحَرخیز دور از خزندهگان

در پییِ گشایشِ رازهایِ روزگار /
و رقصیدن دست در دستِ سیبهایِ بیگناه

دارها خودشان را از خودشان پایین میآورند

دهانِ خودشان را بر دهانِ خودشان میگذارند
به طبیعتِ زندهگی دوباره بازمیآیند
چه کسانی را دوست داشتهام؟

و با نَفَسی مصنوعی

چند بار تا به حال من مردهام؟

چرا از انارم تنها پوستوارهای به جا مانده و

دوستان دیگر او را به جا نمیآورند؟

انارِ دانایی حاال دیگر بهتر میداند:

هر آن چیزی که بر شاخه میدرخشد

در ریشه نیز همان
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خزندهگان را تعریف میکند
و این حریفان که امروز در غمات آبِ چشم میچکانند
فردا برایات توطئه میچینند و

حریق در خانومانات میاندازند

خیزابهیِ جانِ تو به اوج رفته و همنشینِ ستارهگان
و شیرینکنندهیِ زبانِ پلنگان

در راهِ شیری شده است

تو را دریغ است از تُف انداختن بر صورتِ اینجاییان
زیرا از صورتشان

این چرندهگانِ چرندگو

این جانیان

تُفِ تو کثیف میشود

تو را دریغ است از کلمهای را در آسمانِ گرفتهیِ گوششان پروازاندن
زیرا از فلزِ قلبشان

بالِ کلمهیِ تو قیچی میشود

چند بار تا به حال بر بدنِ من پَر روییده و
با آتشهایی که امروز آتش و
دوستی کرده

ننگ بُرده

پدر و مادر و آشیان را ترک کرده

فردا استحاله شده به آباند

نام آورده

ولی سرانجام سقوط در یأس و افسردهگی کردهام؟
ای سَرِ در دره

از خودت

ای سَرِ بیتن

از دَرد باال بیا!

گرچه دُرد با آنچه بر سطحِ استکان ـ درخشان ـ
دو رویِ سکهای که ناماش تن

ای من

زیرا در آن پایین آدمی خوشبخت نیست

یکیست

و ظاهر و باطن

به بامِ ساز و آواز و پایکوبی بیا!
خوشبخت نمیتواند بود

چرا که آنجا اناریست که تا حواسِ همهگان را از تلخییِ حقیقت پرت کند
به رنگِ اندیشههایِ خونینِ خویش
شیرینییِ قصهیِ بهشت و خنیایِ شورانگیزِ خدا را نیز میافزاید
اناری که هر دانهاش

به وقوعِ قاطعانهیِ مرگِ خویش آگاه است!
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مردهگان برمیخیزند
او چنان روحاش سرشار از نور بود
که جسمِ مردهاش هم شعرهایِ شگرف و آسمانی را میسرود
و از شکوفههایِ شگفتانگیزِ افکارش
مردمِ روزگار کار و بارِ خویش را تعطیل کرده
از هر گوشه و کنارِ مستطیلِ تابوت
هزار کُندُر و عودِ ماوراطبیعی را درمیآوردند
ای قدمات به رویِ چشم
ای دیدار با تو تنها یک بار

تو را میبویم و میبوسم

ای چراغِ زندهگیات بیتکرار
من آن ظلمتِ شکاک به خوشبختی

من آن ظلمتی هستم که رختِ لحظه را به تن کرده
با کفشِ هر چه باداباد

کالهِ بیایمانی را بر سر گذاشته
به جستوجویِ یارانِ از دست رفته
به یادِ بازیهایِ نازنینِ رازیانهگی
شبانهروز میبارم

دیار به دیار روانام
و پروانههایِ پاکِ کودکی

چترِ گُلها بیچکههایِ خنده

آیا چهگونه زندهگی را به سر بَرَند؟
آیا چهگونه چند در و دریچهیِ اسرار را بگشایند؟
آن نور چنان روحاش سرشار از شادابی و صمیمیتِ رودها بود
که ماهیان گرچه از جسمشان لذت میبَرَند
اما هنوز با خود ماه و ستارهگانِ ماوراطبیعه را به ارمغان میآورند
مِیِ مغان و نغمههایِ اهورایی

دیگر آیا راه نمیبَرَد به جایی؟

و این خانهیِ از درخت و از خدا

و در نتیجه از خوشبختی خالی
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ره بردن به ریشههایِ هستی را؟

تا کِی نخواهد خواست از خنیا و اشعار

با آن که بادِ بدکار اینجا مجنون میرود و آنجا
و در دل و دستِ رنگارنگِ بادیانه و بالنگ
و از آن تخمِ هیچ را برمیدارد

شبیخون میزند

النه میگذارد

باز این جهان

تنها به شکلِ هندسییِ تابوت نیست

و کسی را نه توانِ انکارِ این

که بستهگییِ بازارِ زرق و برق و تزویر

و کسادییِ کار و بارِ رباخواران

از گشودهگییِ چشمِ مردهگان است
مردهگانی ملبس به لباسِ نازکِ لحظه
و در یادِ دریایِ شادکامییِ کودکی
دربهدر به دنبالِ ما میگردند

با چراغی در دست
که در زمین و آسمان

نه!
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زیباترین اتفاق
در اعماقِ دریایِ اتفاقات غرقیدن
به رزمِ رازهایِ نهنگوار رفتن

در بزمِ بزرگِ مرواریدهایِ زنده نشستن

دوری از دهانهایِ نیرنگ

پشتِپا زدن به خیانتهایی که هستند در بیضه
هزاران بار مردن

از دستهایِ نیزه

در گَردِ عطسههایِ زاری

و از صدها صدف دوباره زادن

دستهگُلی از اندیشههایِ شسته و رُفته
و سرانجام از خویش برآمدن

و تجاربِ واال را چیدن

من همین زمینِ زار و نزار را دوست میدارم

زیرا زمینِ دیگری را ندیده و زراعتِ دیگری را سراغ ندارم
من عودِ بودنِ تو را بیشتر از تو
و عطرِ زندهگییِ اشیا را بیشتر از خودشان گرامی میدارم
هستی در بیضهها تَرَک

زیرا بیساز و آواز و مستی

و معنایِ آدمی آدمی را ترک میکند
باز کلمات بر زبانمان

اتفاقات در ما غرق که میشوند

از زبانمان پرواز

و میروند به ساختنِ داروهایی برایِ متنهایِ سرماخورده
برایِ نوشتههایِ سردرد گرفته
چشمهایِ صدف سفید و

از تلانبارِ سدههایِ انتظار

مرجانها سرشار از خوشههایِ جنایت میشوند

و تجارب چون گُل همواره پَرپَر

و دستها تبدیل به حلقه و نشسته بر در

درهایِ فراموشی
افسوس که فانوس نمیتواند نصفهیِ سرد و تاریک و تباهیآورِ وجودِ خویش
را
از خویش جدا کرده

به جا گذاشته

به راهِ خویش رَوَد!
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من از کجا آمدهام که محاطِ محلههایِ بیواالیی
و معاشرِ اللههایِ سر بر خاک افتادهام؟
من از کجا آمدهام که آدمی در آن زاده نمیشود
مگر برایِ استحاله شدن به اشیا
و گردن گذاشتن به فرمانهایِ فرسودهیِ فرمانفرما؟

چرا این مردمان

اشک را به آبشارِ شادان و درخشانِ هنر
و آه را به آهیانهیِ نَه گفتنهایِ زیبا
بزمِ بزرگِ زندهگی کجاست؟

تبدیل نمیکنند؟

بزمی که در آن رشدِ امروزِ شاخه

خیانت به اندیشههایِ دیروزِ خویش
و به پاکییِ پَریهایِ پریروزِ ساکنِ درخت

تعبیر نمیشود

و نَه هیچ دستی گرفتارِ عطسههایِ پیدرپی

از درهایِ به شدت رنگ و رو رفته

از درهایِ گَرد گرفتهیِ فراموشی

تو هرچه با دستهگُلهایِ تجربه

پیروز از جنگ با جانورانِ درونِ خویش برمیآیی
باز میبینی که باالهایِ دیگری وجود دارد

بالهایِ دیگری آسمان را مینگارد

اما با این حال همین زمینِ زرد و زار را
که سُرنگِ سبزش از رقص و ساز و آواز سرشار

تو دوست میداری

و انسان را که هستیاش متشکل از دو نیمهیِ شَر و نیکی
سردی و گرمی

و خزندهگی و پرندهگی

زیباترینِ اتفاقِ این نیستزار میخوانی

ظلمت و روشنی
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واژهگان در کوزه
نادلپذیرترین هواها و زیرترین درجاتِ هوس را

زیبا بیان کردن

حتا بیاتترین نانها را شنیدنی میکند
و نقشِ کشیدهها را بر صورت دیدنی
چه دردی دارد همنشینِ بیدردان بودن!
مست نبودن و عشق ننوشیدن و شعر نسرودن!
چه زیبایییِ شکوهمندانهای دارد آسمانِ شبانهیِ دوستی!
ای هندوانه ای زمین

حرمتِ قرمزِ جارییِ درونِ رگهایِ وجدان را نگاه دار!

به پاکییِ پیمانِ بستهات با دهانهایی که زادگاهِ شرافت و عزت
وفادار بمان!

زیبایی آبی زالل است که هر جامهای را پوشیدنی

و هر تصویری را نوشیدنی میکند

با وجودِ این همه واژهگان در کوزه

پس چرا تو هنوز تشنهای؟
با وجودِ آگاهی به بیهودهگییِ ریختنِ خونِ خائنان
و جاودانه بودنِ جهل و جنایت در جهان

چرا تو هنوز عاشقِ دشنهای؟

انتقام نیز یکی از نیزههاییست که از بازویِ ذاتِ آدمی پرتاب میشود
و بیضههایِ دوستی و دشمنی همزادند در آشیانهیِ لحظه
چرا آسمانِ پروازِ ما همواره در نهایت سقوط
دود میکند و

میسوزد؟

و نانِ آرمانها بیات میشود و

چهگونه صورتهایِ فلکی ساکت میمانند

میتوانند ساکت بمانند
از سیلی و لگد و توهینهایی که زمین را زبون و خوار میکند
شاعر را به تولک میبرد

و تورِ طلوعِ انسانیت را پاره؟
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چه دردیست چندین روز شعر ننوشیدن و عشق نسرودن
مستِ اکتشاف نبودن
و ندانستن که ستارهگان ـ این دانههایِ هندوانهیِ آسمان ـ
از آری و نه گفتنِ ما به زندهگی
و از نگاه داشتن یا شکستنِ پیمانهایِ پاک توسطِ شما
نه سقوط میکنند و میمیرند

نه جاودانه میشوند و از وجدان

برایِ درخشیدنِ خویش شعله برمیگیرند!
بسا کسان که هوا و هوسهایِ درونشان
اینجا یک آدمِ روانی دوان است

دور از ناکسان و کرکسان
مادرِ آبهایِ روان است

و گویان که:

حقیقت شقایقی نیست که فقط در گُلدانِ زیبایی روییده باشد!
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عشق از شکلِ هندسییِ داد و ستد بیرون میزند
اندیشه با بالهایِ نیرومندش گِردبادی بر پای میکند
میبَرَد

تو را از تو برمیگیرد

و فرودگاهِ مرا مثلِ زندهگی شیرین میکند
از زیباییهایِ شبانهیِ آسمان مستاند

ستارهگان دانههایِ شَکر هستند

و مسخره کنندهیِ خیلِ خرانی که بر خود گذاشتهاند نامِ آدمی
خونِ دیگران را به عقیق تبدیل کردهاند بازرگانان
نشانده بر انگشتری و به خود نازان
فروکشندهیِ گُلها و ستارهگان از بلندجایگاهشان
گِردبادهایِ درهم پیچندهیِ بالها
اندیشههایی که شاید برایِ هیچ

ریشه در اندیشه دارند
پیدرپی میبارند

اندیشههایی که شورانگیزانه شیرینیهایِ زندهگی را
تضاد آزادی را دست و پا میبندد
تضاد خانه در تهِ هستی
چرا کسی نمیداند

و فروشندهیِ آنان

بنیاد میگذارند

به آزادهگان و آرزوهایشان میخندد

در ذاتِ روزگار دارد

فرودگاهِ فریادِ من کجاست؟

که با هر بار بسته شدنِ درِ تابوت
جاودانه جانِ ما

جهان تاریک میشود و
نامها گردنبندی هستند
و تو با هر بار مرگات

چشم بر هم میگذارد؟

که از تلنگرِ کوچکِ یک تغییر

گسسته میشوند

چنان استحاله در اشیا و پدیدهها

که اشیا و پدیدهها محوِ تماشایِ جمالِ خویش
حال و احوالِ تو را از آنان پرسان

و جمعِ عزیزانِ تو

پریشان

پس دیگر چرا اللهها هنوز داغدارند؟

مادران از چشمانشان شکوفه میبارند؟

نه!

عشق از شکلِ هندسییِ داد و ستد بیرون میزند
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که فراکشیدنِ گُل و ستاره چرا و

و خون از خانهیِ سرد و تاریکِ عقیق فریاد
فرودآوردنِ دوبارهشان چرا؟

چه را میخواهد اثبات کند خدایی که سرِ استکانِ زندهگی را با شَکرِ مرگ
و سرِ استکانِ مرگ را با شَکرِ زندهگی گرم میکند؟
همین خدایی که بیاعتنا به درِ تابوت و ریشه
بلیطِ هواپیما را شتابناک و بیقرار در بیشهای خریداری میکند
زیرا بخشِ انگشتنگارییِ ادارهیِ آگاهی

خطا و خطوطِ خیانتِ انگشتِ او را

و استحالهشدههایِ چهرهیِ او را در عکسهایِ متعدد

کشف کرده است

خدایی که در پسِ پشتِ رَشک و جنایت و قتلها
ما او را و او ما را به دستِ خویش

و پا به فرار

به شکلِ همدیگر آفریدهایم
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زنِ دلتنگیها
از لبخندی خنیایی مخفی و سبز سرمیزند
با برگهایی رنگارنگ و سرشار از زندهگی

پروانههایی در قیام علیهِ بندهگی

ارضایی دست از جیب درمیآورد و در میزند
و پایی پشتِ میز مینشیند و ضمنِ صحبت

چیزی

مثلن چای مینوشد

رؤیایی جاودانه از جامی به جامی فرومیچکد
و ساکنانِ خانه چشمانتظارِ نجات

از جهنمی که بر رویِ زمین ارابه میراند

تو در کجا پیاده خواهی شد؟
تو بیلبخند و بیلبریختهها چهگونه پیادهگان را یاری خواهی کرد؟
چه کسی میخواهد از میز

نه طبل و تنبور

تنها شاید آن زنِ دلتنگیها میداند

که تابوت و دار بسازد؟
که انتظار کیست

که درد چیست

و هم اوست که میخواند مردهگانِ زیبا را به نام
مردهگانی را که در جانِ گُلها و پروانهها
و در درخششِ معصومِ ستارهگان خانه دارند
این درِ زنگاربسته چرا باز نمیشود؟

مرگِ مدادهایِ متفکر

چرا سرآغازِ زندهگیای با زنبقهایِ بکر نمیشود؟
ای فریادِ شیرینِ در استکان

من آن فرهادِ بیتیشه

اما با ریشهام

که از لبخندِ جَنینان در زهدان
دستهدسته گُلهایی برایِ مادرانِ زندانها فراهم آوردهام
بارها تا بارگاهِ بیگناهییِ آدمها ارابه راندهام
و از آنها خنچه و طبل و تنبور ساختهام

تابوت و دار را شکسته
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اما ندانستهام که چرا پیادهگانِ شَترنج
از سوختنِ هستییِ چوبی یا پالستیکییِ خویش لذت میبرند و میخندند
و چوپی میرقصند

اگر جهنم آدرسی داشته باشد

آن آدرس اینجاست

اینجا که مردان با نوشیدنِ شکنجه و خوردنِ آزارِ دیگران
سیر و ارضا و مست میشوند

و در مستراحهایِ هستی

خدایی خنیاخوان و رقصان را دفع میکنند
تو همچنان منجی را

ای زنِ دلتنگیها

ای مرده

یعنی خودت را که خانهات در جانِ گُلها و پروانهها

در بطنِ کوه و دریا و جنگل و صحرا
و شاید تنها تو میدانی که گناه

به نام صدا میزنی
با بالهایاش در رؤیا دارد میگذرد

ادرارِ دادار
همانطور که هدف یا بیهدفییِ شعری شرمگین و شریف را
گردونهیِ نابههنگامِ کلمات تعیین میکنند
زنجیرِ بیانقطاعِ انقالبِ دقایق

زنبورِ زندهگییِ مرا نیز

عسل میدهند

شورانگیزانه از پروانهها لب میگیرند

به ناگفتهها لب میدهند

اوقاتتلخییِ تو
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چرخها را سریعتر و راه را صافتر
زنگار و جدایی را

و چمدانها را پُر از جان و وجدان نمیکند
از میانِ آدمیان برنمیدارد

زنگارِ جدایی را

شقایقِ اقبال را به ارمغان نمیآورد
صدایِ خدایِ درونی را شنیدن

زندهگی پردهایست مانعِ خود را دیدن

و شهادت دادن به این که شعری شریف

افسارِ خود را به دستِ بیطرف و طربناکِ کلمات میسپارد
و از هیچ چراغ و از هیچ کسی

چشمداشتِ تعریف و پاداشی را ندارد

همانطور که گردونهیِ گیتی بیهدف میگردد
و صافییِ آسفالتها را

آینهها را نیز گَردها

قلوههایِ سنگدلِ زیرشان مینگارند

ما چمدانی هستیم حملشونده به دستانی ناشناس
پُرشکست و پُرپیروزی

و راه پُرقیام و پُرشقایق

اما مقصد درونِ مِهی ناپیداست
دل از دلداران میربود

کودکیهایِ تو زنبوری شیرینسخن بود

و دربندِ چرایییِ چرخشِ چرخِ پالستیکییِ ماشینهایِ بازی نبود
خوشا عاشق بودن و نپرسیدن از دقیقهیِ پاره شدنِ زنجیر
خوشا بِنایی در زبان برآوردن به طعمِ انجیر

زنجیرِ زندهگی!

انجیرِ دوستی و ایثار!

و دانستن که هر انقالبی
نتیجهیِ ناگزیرِ رهایییِ انرژییِ انباشته در سلولِ زندان و
در سلولهایِ بدن است
در تن است

فرودگاه و خاستگاهِ همهیِ ارواح و آرمانها

من پردهای هستم مانعِ زندهگی را دیدن

و فهمیدنِ این که زنگار و زاللی
دو برگِ یک ساقه هستند

که قاتل و مقتولی

و کُلِ کلیهها چه دانا و چه دنی

چه فقیر و چه غنی چه چپ و چه راست
از بلندجایگاه

همه از چکههایِ ادرارِ یک خدا

بیهدفی خاص بر خاک چکیدهاند
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