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سرودِ سرخِ شفق
برای اعظم

تمام شگفتی من از آن است که چهگونه تاکنون
چهگونه این همه سالیان دراز

ستاره توانسته است بیآسمان زنده بماند

بیآسمان سرود زیبای خویش را بخواند؟
خروسی تاجِ خویش را گم کرده است

و جوانهای ریشهی خویش را

تمام شگفتی من از آن است که چرا و در کجا ماه
به جا گذاشته است نیمهیِ همزادش را
پروانهای پَرپَر میزند و اندیشه به اندیشه

آهنگ به آهنگ میتازد

اما نشستنگاهِ موعودِ خویش را نمییابد
و نمیداند که چهگونه آتشِ سالیانِ رفته را
بازمیتوان گردانید

به سرایِ سردِ باغ

تیر به قلبِ کی خورده است

چه کسی مرده است

که خُرده آوازهایِ خروس خاموشاند و
قیرِ شب گویا

و تو بر سر گذاشتهای چون تاج

یادهای مرا؟

تعجبی ندارد اگر که آسمان بیحضورِ ستارهگاناش
هر روز پتویی از دیوانهگی را به روی پیکرِ خفتهگان میکشد
و پروانه هی پَرپَر میزند و از هر قطرهی خونِ خویش
هزاران خاطرهیِ رنگینی را درمیآورد
که آسمان و زمین در آستانهیِ گرامیشان

سرِ تعظیم بر خاک میسایند

تیرِ تیزپروازِ غرابت از رویِ سرِ شاخههایِ بلندِ شگفتی میگذرد
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نشستنگاهِ موعودش را در قلبِ آوارهیِ من مییابد
و شفق سراسر در سرودی سرخ فرو پوشیده میشود
باکو 15 ،سپتامبر 2010
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دلِ تنهایِ ماه
برای افسانه

نامِ هر ستارهای را از ستارهگانِ دیگر که پرسیدم
"افسانه" بر لبانشان جاری شد
و اندیشههایی روشن در چشمانشان ساری
شناسنامهی شنها ورق که میخورَد
خودنمایی میکند

خطوطی زیبا و سرکش در دریا

آخر چرا تو نمیآیی

و سخن نمیرانی از سِحرِ دنیا

چرا با ما نمینشینی

از غنچههای یتیم

از خُنچههای خون؟

"افسانه" بر لبانشان جاری شد

نامِ هر آهویی را از آهوانِ دیگر که پرسیدم
و افکاری معطر در چشمانشان درخشان
شناسنامهیِ جنگل ورق که میخورَد

درختانی رشید و پُربرگتر از پدر

دریاچهای مهربانتر از مادر دیده میشود
و رنگِ سفیدِ چهرهیِ گَلهیِ گرگان
نسبتاش را با دلِ تنهایِ ماه از دست میدهد
آخر چرا من بیایم؟
آن نازبانو

چه نیازی به حضورِ من؟

آن مجاب کنندهی جانِ مرغان و ماهیان

تکههایی از زیبایییِ سِحرآمیزِ خودش را

به آهو و ستاره قرض داده است
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نقطهای در آغازِ جمله
به مکانِ حادثههای بد دیگر هرگز بر مگرد!
که تیر بر قلب زمان کاریتر خواهد شد
در پشت سرِ شهابها باقی بماند
با خود برای همیشه ببردشان!
به اینجا بازخواهد گردانید

که گردشِ زمین تیرهتر
بگذار زاری و زر و تزویر

باران بشویدشان
مرا دوباره نوزادی با زادنِ خویش

مرا دوباره دستی با تلنگرش

چون زمین به سفری بر دورِ خورشید خواهد برد
قلبی زخمی بهترین دارو را از درونِ قلب درمیآورد
و کبوتر در هر مکانی که گام میگذارد
آشوب خاطرِ شما
ِ
و نه لنگر آرامش یا

بیرون از دایرهی هستی نخواهد بود
بیرون از دریا

به مکانِ حادثههایِ ظلمانی دیگر هرگز باز مگرد!
آن باالترین ستاره

اندیشهیِ درخشانیست که کاروانها را به راه میکند

یا از راه باز میدارد

بگذار پرنده نقطهای را بردارد و

آن را در آغازِ همهیِ جملههایِ عاشق

و آشیانهایِ عاقل بگذارد!

گربهای قاطعانه به تبارِ تیره و خیرهسرِ خویش پشت کرده
در حالِ تفکر و دستاش به زیرِ چانه
چه چیزی را میخواهد بنویسد؟

و پرسان که خطِ درازِ کاروان
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پروازِ کوکو از درونِ تابه
از دلِ آن آبِ زاللی که پَرپَر میزد پریروز
یخی تیره و بالدار درآید

اوج بگیرد

و زمینیان را در ظلمت فرو برد

هیچ کس فکر نمیکرد که دیروز

و سایهاش سراسر زمین را بپوشاند

مذاب است دلِ من

که در هر ظرفی به هر شکلی ریخته میشود
و هر ساعت تفسیری جدید از جهان را ارائه میدهد
تو پَرپَر زدن و قطرههایِ معصومِ خونِ فاخته را دیدی
ولی بیاعتنا به او

به سویِ خورشید پَر کشیدی

آیا ارادهیِ یک نی میتواند به نیزاران آتش را ارمغان کند؟
آیا میکروبهایِ روحییِ آسمان را درمان چیست؟
ستارهگان تحقیر میکنند تنِ خویش و تنِ دیگران را

اما تو ای گوش

رختِ هیچ صدایی را بر خویشتن مپوش!
و تفسیرهایِ تا به حال را مثلِ کفشی کهنه از پای درآور
این کتریِ کودن و چرخانِ زمین

و به دور بینداز!

آبرویِ عاشقان را بخار میکند

سایهای بیجسم در کوچهها و خیابانها راه میرود
و خورشید حواسِ مردم را از انجماد و از واقعیت پرت میکند
هیچ کس فکر نمیکرد که کوکو در تابهایِ داغ بال دربیاورد
پَر بزند و برود و بر شاخهها بنشیند
و به دادخواهییِ خونِ خویش

سر کشان به اینسوی و آنسوی بنگرد

عریضه بنویسد و سرود بسراید!
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مادر
و مادر پخش بود مثل نور در زندهگییِ ما
مواظبِ خودت باش!

پسرم دریا!

سالهاست که شب و روز قالبِ سرد و گرسنهیِ جرثقیل
و خوابِ گردنات را میبیند

چرخ میزند بر فرازِ سرت

آن ماهِ معصومِ دورانِ کودکی نیست

سالهاست که دیگر ماه

و به قبیلهیِ تیره و تارِ ابرهایِ جاسوس پیوسته است
آن کلبههایِ گرمِ بازی
چه شدند و کجا رفتند؟

آن کوچههایِ شادِ خُردسالی
آن دامنِ دلپذیرِ دیدار و اطفالِ بوسه کو؟

مادر هنوز پخش است مانندِ نور در چشم و
مانندِ شیره در ساقههایِ کوتاه و بلندِ خاطراتِ ما
و من هنوز چرخ میزنم مانندِ عقاب

بر فرازِ سرِ مُشتی فلز و زنجیر

بر فراز سرِ آدمیانی که بر چهرهشان نقاب /
در مغزش پروانهای

و ناماش خیزاب

چشمانِ محکوم دو غنچه هستند

فرزندِ فروتنِ دریا!

نخستین بوسه را کدام ماهی بر چهرهیِ تو زد؟
کدام گوی گریبانِ تو را برایِ نخستین بار
با بستن و گشودنِ رازهای گیتی آشنا کرد؟
شکسته و در هم شده از رنجِ سالیان
ستاره با گیسویِ سفیدش

از حلقهحلقههایِ بدی و باران

پلهپله از پلکانِ ناعادلِ هوا پایین میآید

بر خاکِ خسته و خونیندل خَم میشود
بر سر و پیکرِ ابری خُردسال بوسه میزند
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او را به رویِ هشیارییِ دستانِ خویش میگیرد
با خود میبرد و گریهکنان در دامنِ بیکرانِ طبیعت گم میشود

Business class1

خادمِ هواپیما در بخش business class
کُت یا دیگر باالپوشِ بازرگانان را میگرفت و
از چوبرختی میآویخت با لبخند و احترامی خاص
و ابرها در ما پیش میرفتند و

با پیشرَویشان

شلوار به پایِ معناهایِ زیبایِ زندهگی میگریست
در فروجایترین جایی از زمین
گُلی روییده بود در پیشِ پای میلهای بلند و آهنی
که مرگِ خدا و انسان
 1بخش تاجران

و مرگِ رفتارهایِ ساده و طبیعی را فریاد میزد

8
خادمِ کلیسا تا از مؤمنانِ متمول اندکی دستخوش بگیرد
تندتند میروبید غبار را از شمعهایی

که دو پایِ من بودند

پیاده آیا ما نخواهیم رسید به سیرکی

که بازیگراناش اقانیم سهگانه؟

و آیا گُل چهگونه باور بیاورد به عشقِ فلزییِ پروانهیِ هواپیما؟
این بار اگر آمدی ای خادمِ سخنهایِ شیرین
برهنهیِ برهنه بیا
دیگر هیچ متری

ای زنبورِ شوریده

و بگو که برایِ اندازهگیرییِ جامهیِ جانِ آدمی
جز کیرِ بیآغاز و پایانِ خدا را قبول نخواهی کرد

کیری که شبیهِ کراواتِ گردنِ کلفتِ تاجران و دیپلماتها /
اما به راستی تو به من بگو ای شیطان
در هیئتِ هواپیمایی ریز

که چهگونه آن شئِ مرموز

با ژستی خاص

از یک طرف به داخلِ سیبی عظیم وارد شد
در هیئت کِرمی از آن خارج؟

ولی از طرفِ دیگر
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دریا زن است یا مرد؟
دریا زن است یا مرد؟

زیبایییِ بینظیرش میگوید که زن

افکارِ ژرفاش میگوید که مرد
اما حاال دیگر زمانهایست که در آن انبارِ روحِ آدمی هم
محتویاتِ خودش را خرید و فروش میکند
و دریا به خاطرِ منفعتِ شخصییِ خویش
عمیقترین روح را تنوریست
و نه نیز ملیتی

ماهیان را قربانی

که نانهایاش جنسیتی ندارند

و پارویِ پاک و پهناورِ سکوت

کاملترین و دوآتشهترین اندیشهها را به خریداران عرضه میدارد
پا بر رویِ حرمتِ حریمِ مطهرِ این شکوفهها نگذار

ای غوک

این شکوفهها از آن همه خونهایِ به ناحق ریخته شده

دمیده

خون درهمِ نرینه و مادینه
ِ
از هزاران قطره
و دیگر دورانِ سروشفروشی و دروغپوشی گذشته است
زن بیشتر دریاست یا مرد؟

گَردی میگوید که نامردان

سرودِ زیبای خمیرکی خدمتکار را

بر نوکِ قالب سرودهاند

قولِ سبزههایِ انقالب و زنبقهایِ آزادی را
اما در خفا ماهی را

به سواحل دادهاند

به دهانِ اندیشههایِ وحشتناکِ کارد سپردهاند
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خرمنِ آتش
که انسانها چه از آنان سنگترند

سنگها فکر میکنند

که مرگِ هر روزهیِ هزاران دوست و آشنا و همسایه
حتا دلِ آنها را اندکی نمیشیشهئاند
و جانشان را به بیرون از خود کمی نمیپنجرهئاند
مرا باز کن به جانبِ حجمی آبی
مرا بشکن چون دانهای

تا رگها سرشار از ستاره شوند!

تا زندهگی برگ و گُل دهد!

خرمنِ آتش است خاطرهیِ کُشتگان
مشعلی به دست بگیر و بچرخ در گِردباد
باال به جانبِ خدا آید

تا آب به خود آید

و رقصان شوند انبوهِ شهابهایِ اندیشمندِ آسمان!

انسانها فکر میکنند که سنگها

چه از آنان انسانترند

که پیوستنِ هر روزهیِ تَرَکها و آبشارها به قبیلهیِ انفعال
یا به عشیرهیِ شرارت

دلِ آنان را میدردانَد

میدرانَد

مرا بِمَرهَمان بر رویِ زخمِ ژرفِ اعتماد!
مرا ببند چون پارچهای رنجیده بر بازویِ شکستهیِ امید!
تا آوازِ به خاک افتادهیِ آدمی
تا خُردساالن بدانند

دوباره از خاک برخیزد

که چنگِ گرگ

خجالت از سهتار و سنتور نمیکشد
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غرقِ ستارهگان
روزهایی که همهاش به دنبالِ روزمرهگی هستند
چهگونه به خودشان اجازه میدهند

چهگونه میخواهند

اظهار نظر دربارهیِ شعرهایِ شبی را

که تمامِ عمرش غرقِ ستارهگان است
و کسی که شخصیتاش مثلِ پشه آن قدر سبک
که نشستناش بر پوستِ انسان اصلن احساس نمیشود
چهگونه میتواند بفهمد دنیایِ درختانِ پُر بار را؟
چشمهایِ اجارهای به جانبی میروند و

دریا به جانبی دیگر

و تو خوبییِ خون را با مکرِ پنبه جواب میدهی
کمانی با عقلِ حسابگر کِی میتواند بار یابد

در درگاهِ حالجی عاشق؟

سنگ کِی میتواند حل شود در استکانی سرشار از نگاه؟
شاعر پنجرهایست با دلی همیشه گشوده به رویِ هر چیز خوب و بد
تا من با هزار ستارهیِ چشمانام

غرقِ تماشایِ جهان شوم

نامها را چون کاله از سرِ اشیا و آدمها بردارم
و به خودم کمتر اجازهیِ قضاوت دهم
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فعل و انفعاالتِ ادبی در بدن
من کتابی گشودهام

نیمی شورِ مرگ و

که بادها هر یک بنا به موقعیتِ خودشان

نیمی اشتیاقِ زندهگی
و به شیوهیِ خودشان

مرا تفسیر میکنند
در بدنِ انسان چه فعل و انفعاالت ادبیای رخ میدهد
که فاعلی اشک میشود

و فاعلی خنده؟

نیمی نفرت و نیمی عشق
و حال و هوای تهِ جیبشان

من دریایی بیپایان و آغازم

که آتشها هر یک بنا به فیزیکشان
مرا تشویق یا تحریم میکنند

این شاخهگُل را چه کسی از ریشه جدا کرد و

دلاش را شکست و

بر روی آن سکویِ سردِ سنگی انداخت؟
و این جرثقیل را چه کسی بازو گشود و
قالب آویخت بر فرازِ سرِ دریا

برای به دار آویختنِ دریا؟

هر درخت تنها دربارهیِ باغی درستتر میتواند قضاوت کند
که او را چون زهدان در بر گرفته

که او را آب و آفتاب داده است

کتابِ کاینات را آیا انگشتانِ مرگ ورق میزند
و چرا تو گاه رانندهیِ جرثقیل هستی

یا انگشتانِ زندهگی؟

وگاه گردنات گرفتارِ قالباش؟
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چراغ
چرا تو نمیتوانی همچنان برگ و بار دهی
وقتی که صدایات شنیده نمیشود
و نمیتوانی چون درخت نادیده بگیری

نادیده شدنات را؟

ذاتِ انسان از دانستن بهتر نمیشود
و همچنان پاهایاش گاه راهِ گُهستان را در پیش میگیرند
گاه راهِ گلستان را
تنها یک چراغ شخصیت مییابد

از میان هزاران چراغِ خاموش
در خلوتِ خویش روشن میشود
و بیمقصد مشغولِ آفرینش
سپس ثمرش شنیده

فراموشیها را به یاد میآورد

آفات را از جانِ خویش در حالِ زدایش

و صدایاش دیده میشود

و دیگران قدماش را میگذارند بر دیده
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سرطانِ عشق
از وقتی که او به سرطانِ عشق مبتال شد
و اللهها زیباتر شدند

مسها طال و اللها گویا

ادبیات مشعل است

در جانِ آبهایِ بیمار بچرخان

دستهیِ او را در دست بگیر و

و خودت با او برقص

و خودت با او بخوان سرودِ خدا شدن را!
از وقتی که سرطانِ عشق به سویِ تو آمد
برگها از زمین به درخت افتادند

جاده بر رویِ پاهایِ من راه رفت

و گلبولها چون بلبل بر شاخه نشسته

دفترِ رنگینِ دانش را ورق زدند

لکهیِ دلِ الله گویا که میشود
ننگها همهگی دست به رویِ گوشِ خویش میگذارند
و کوزههایِ پُر نفرت از دستهیِ خودشان میگریزند
مشعل است ادبیات

روشنکنندهیِ ریشه و گشایندهیِ راز

ستایندهیِ سرطانِ زیبایِ عشق
درمانگرِ دریایی که دستمالی را به پیشانییِ خویش بسته
اتاق به اتاق میرود

تا با یافتنِ روزنهای

بگریزد از اندیشههایِ تَکیاختهای
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ناوند
برای لیزا

صدفِ سبز و ساکت و کوچکی که بر تاقچهیِ اتاقِ من نشسته
به یاد میآورد دریایِ بیکرانِ مهربانییِ تو را
آن ساحلِ دلپذیرِ با تو قدم زدن در خیابانها را
با تو نشستن بر پتویِ رنگینِ سبزهزارهایِ صحبت
و خوابیدن در آغوشِ گرمِ ستارهیِ آرامش را
آن ماهیانِ رؤیایی را که هر روز

با چشمهایِ تازهای دریا را مینگریستند

و صدایِ زیبایِ نزدیک شدنِ پاهایِ کمال را میشنیدند
چرا همیشه ظلمت میآید و چون پرندهای بر مهتابییِ آدمی مینشیند؟
چرا همیشه کمان از دلاش چون تیر
انسان را به جانبِ آماجِ دوردستِ جدایی پرتاب میکند؟
جایِ خالییِ صدفی بر تاقچهیِ غمگینِ اتاقِ من میدرخشد
دیوارم سر بر شانهیِ خویش میگذارد و میگرید
چه فایده که انسان امروز زندهگیاش قربانییِ تسبیح و تمساح شود
و فردا مجسمهاش در یک خیابان یا یک میدان
آیا آتشی که جاودانه بر مقبرهیِ قربانیان

با فضلهیِ پرندهگان متبرک؟

یا مبارزانِ گمنام میسوزد

چه دارد برای گفتن به تبارِ پراکندهیِ آوارهگانِ گرسنه
و به خیلِ سرمازدهگانِ بیخانومانِ گوشه و کنارِ خیابانها؟
پیشانییِ درخت احتیاج به مُهر و نمازی ندارد

16
و من هنوز دلِ تیر را میشکافم
و خاطراتِ خوش یا خانهبرانداز را مثلِ خمیرهایی
با ناوندِ دهشتناکِ دلتنگی
بر دیوارههایِ معصومِ تنورِ تو دعوت میکنم

17

نوروز
به من فخر مفروش که کلیسا یا مسجد هفتهای یکبار به دیدارِ تو میآید
به دیدارِ من هر روز میآیند

کلیسا یا مسجدِ من شعر است:

فرشی آگاه که مرا به هر آرزویی میرساند
عرشی متواضع که مرا هر صبح چون دانشآموزی
به پشت میزِ عشق مینشاند
اهریمن و اهورا به یکسان در درخت جوانه میزنند
اما انتخاب و اختیارِ چیدن در دستهایِ تو است
و رفتن به آالچیقِ شعر یا کلبهیِ شرارت با پاهایِ تو
کلیسا و کنیسه و مسجد مثل ثمرهایی خنثا از ساقهها بر خاک میافتند
این آب است که دست دراز میکند

یکییکی آنها را برمیدارد و میبوید

و به هر یک از آنها معنایی میدهد
چه جایِ فخر فروختن به کسی یا چیزی

نوروزی را که بر تن

جامهایست از جهانبینیای مندرس و کهن؟
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افسری فروافتاده بر خاک
پُر از گوهرِ گرامییِ سخن است این افسر

این افسرِ افتاده بر خاک

که افسردهگی را میزداید از روحِ آب
دستهگُلی در کشتی نشسته
که نامِ یک نهنگ است

وضو با آتش گیرنده

اینجا خزفی به مبارزه با گوهری برخاسته

غافل که در پیشِ رویِ من
شاکی از دستِ صیادی
و از دستِ قالبی

و گریزنده از پزشکی

دریای خَزَر

سفرهیِ دلاش را گشوده

که گلوی صدفی را میجوید

که با خُردههای خمیرِ خوف

ماهیانِ دلیر را میفریبد

چه کسی سفارشِ دوختنِ یکدست لباسِ سفید را برایِ زاغ داده است؟
چه چیزی دلِ کشتیای را که ناخدایاش شاعری ـ
چرا سخنِ خدا و سوسوی ستارهگان
من از این سویِ گِل

دل با خَزَر دارم

و دستام در سرما به دعا
اما افسوس

در تَکِ آسمان افسرده است؟
1

در چشمام پروازِ بلندِ مرغانِ مهاجر

برایِ ماهیانِ بیجامه و جا

که آن افسرِ درخشانِ اتحاد

قلبِ تو ساکت اینجا و

همچنان افتاده است بر خاک

دستهگُلی که عاشقاش

تنها و آوازخوان در آن سویِ دریا

1

شکسته است؟

"از این سوی با خزر" نام شعری از سیاوش کسرایی است
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زندانِ طبیعت
زنجیرهایی خزندهاند و

موجهایِ ریز و پیاپییِ دریا

او را از پای درآورنده

جسم و جانِ دریا را به بند کشنده

پس چرا دیگر شما میخواهید زحمت کشیده
برای او زندانی مضاعف را بسازید؟
گاوِ بیماری و ناکامی

چرا نمیگذارید که گاوِ پُرخورِ عمر

به تنهایی خودش چرندهیِ علفهایِ وجودِ ما باشد؟

در پسِ پشتِ روحِ هر آدمی

مرغابیای شاعر است

که از آب اندوه را مینوشد

همزمان جامهای از شوخی را به تن میپوشد

و نمیخواهد برایِ هیچ دریایی

مرغابیای فیلسوف

زنجیرهایِ مضاعفی را بسازد
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چتر
روباه آدمتر است از گرگ
تمام نمیکند

زیرا نمیدرد و کار را یکدفعه به تمامی

یکیک از کنارِ زیراها میگذرم

و قطرههایی از خونام میچکد بر کاغذهایِ پارهپاره
که جانشان خطخطی است
با ریش یا بیریش

یا اصلن بیخط

روباهی عینکی یا بیعینک

آدمتر است از لولهنگی که از دروناش

یا گلولهای برایِ قلب درمیآید

یا طنابی برایِ گلو

قطرهخونی پرواز میکند تک و تنها

بیدیگر اعضای بدن

میرود و در آغوشِ گشودهیِ گیاهی مینشیند
و آوازِ نسبیتِ هر چیزی را سرمیدهد
انسان چتریست با پارچهای از فرشته و
دستهای از حیوان

سیمی از طالدوستی و

چتری با رازی برایِ همیشه بسته
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هیچ ننگی مادرزاد نیست
تمامِ دنیا را در پایات مثلِ گوسفندی قربانی میکنم
چرا که تو کمی بهتر از یک گوسفند هستی
از میان بد و بدتر

او آن کمربندیست که چشمهایِ ریزش

بیشتر به چشمهایِ گرگ شبیه نیست

صدها فواره گرداگردِ هم ایستادهاند و

شما دارید از شانههایشان فرو میریزید

و روان میشوید در زیرِ پاهایِ دنیا

صفتی سفیدپوش دارد نوزاد در ابتدا
اما در پایان بیشترِ گوسفندها

به پیشِ روانپزشک میروند

دو موجِ عاشق دست در دست هم دارند

در خیابانها قدم میزنند

و انسان جادهایست دراز و ظلمانی در زیرِ پاهایشان
من کمی بدتر از خودم هستم
نه

و چشمهایِ تو بعبع میکنند

در هیچ کجایِ جهان و هیچگاه

هیچ ننگی مادرزاد نیست!
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دعایِ سفید
برای نیلوفر

ستاره مثلِ تو ملیح

آهو مثلِ تو قشنگ است

این را کسی نمیداند آیا ولی؟
غذایی با نمک برایِ آسمان نمیتواند باشد آیا دلی؟
تا بلکه شَکری

دل به آب و آتش میزنند

شیرانِ دریادل

نظری به آنان بیندازد

و ستارهای از بلندجایگاهِ آسمان دست دراز کند
و از زمین خاکی را بردارد که ناماش بشقاب است
مثل کیستایم؟

مثل چیستایم ما خودمان؟
که اما و آیاهایِ هیچ خودکاری
و صدفی تنگدل

هرگز به گَردِ پایِ آهویی نمیتواند رسید

با شکمی نیمهگرسنه و با تخیلی سوزان

دست برنمیدارد هرگز از عشقِ یک گرگ
ای پیالهیِ پاک از گناهِ قهوه
چرا بوسههایِ شکستهیِ ما

گرگی که ناماش دنیاست!

ای خستهیِ دور از دست

ای آسمان

و لبهایِ مطهرِ هاللِ ماه

هنوز ناشناخته مانده است برای این مردمان
و چرا نمیبینند شیری را که پشتِ میزِ تحریر
آهو مانندِ تو ملیح است
و چنگ و ارغنون

منتظرِ الهام نشسته؟

ستاره مانندِ تو قشنگ

با کلماتی جوشنده چون خون

حدیثِ سرسبزِ جنگلِ رشیدِ جانِ تو را
و صدها فوارهیِ شهید

شرح میدهند

دعایِ سفیدشان را در پای تو میریزند
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گیاهی با عینکی سبز
دنیا راه میرفت با هیکلی درشت و مهیب از جوارِ جادهای
و من مورچهای ریز و ترسان بودم در زیر پاهایاش
که صدایام را نمیشنید

و نگاهِ کوهپیکر و بلندباالیاش مرا نمیدید

فواره چرا بیهوده فریاد میکند
وقتی که اندیشهیِ عابران از او خیس نمیشود
وقتی که دری به رویِ جوجههایِ شکستهدل

خودش را باز نمیکند؟

ابرها چون دستههایِ فیل و هیوال در آسمان رواناند
بی که قطرهی خُردِ بارانی

ذرهای سر در بیاورد از اسرارِ زندهگی آنان

و بداندشان از کجا آمدهگی و به کجا روندهگی را
تو چهگونه میخواهی درفشِ بلندِ جهانبینییِ تازهای را برکشی
وقتی که در این پایین انسانها در پیرانهسری حتا
دلشان به رنگ مورچه است؟
گیاهی با عینکی سبز و با مدادی در دستاش
دنیا را به شیوهیِ دیگری در کاغذ بنیاد میگذارد

از بامداد تا نیمههایِ شب
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درِ خانهام را که زد آفتاب
درِ خانهام را که زد آفتاب

من خودم را به رویاش باز کردم شتابناک

و جیرجیری مهربان و سبزرنگ با او دست داد
کتابِ عهدِ عتیق خودش را خوانده است بارها با حوصله
و به این نتیجه رسیده که یأسِ انسان

ریشه در هجومِ بیامانِ بادها دارد

و گرفتهگییِ چهرهاش در ابرهایِ غلیظِ واژه
و مِهِ در دستاش حتا پس از صرفِ چایِ شیرینِ چکامه

جاودانه است

من و میهمانام به این نتیجه رسیدیم که گفتوگو و دوستی با ستارهگانِ
زنگزده
بیهوده است

و عقاب اگر میخواهد به درجهای از دانشِ بلندِ آفتاب برسد

و حتا از آن هم فراتر برود
باید درِ خانهیِ خودش را به رویِ مگسها ودنیایشان
و بداند که ازدواجِ گوشِ شَکر و صدایی یائسه

محکم ببندد

ناممکن است
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ساختمانِ روح
بوییست که هر چه فکر میکند سرشتِ گُل را درنمییابد
و به این نتیجه میرسد که میباید
سررشتهیِ زندهگی را به دستِ احساس و اشراق سپُرد
و خارهایِ دست و پاگیر را همه به گلخن بُرد
صداییست که هر چه فکر میکند فطرتِ حنجره را درنمییابد
و به این نتیجه میرسد که فتانهگییِ بلبل
خزههایی بر سنگی روییدهاند

فهم و دلیل نمیخواهد

و سنگ معتقد

که هر جا که گیسویِ یار است

شانه دیگر وطن نمیخواهد
بویِ عشقی در تَکتَکِ آجرهایِ ساختمانِ پیچیدهیِ روحِ
و درخت شاخهای از خودش را برایِ ساختنِ آشیانهای
در اختیارِ هیچ پرندهیِ نژادپرستی قرار نمیدهد

انباشته شده
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گُلِ خنجری
آخر هنگامی که خانمِ زیبایِ سکوت

آن خانمِ تنهایی

تو چهگونه میخواهی با زنِ دیگری ازدواج کنی
خانمِ اندیشه با من است؟

همواره با من است

هنگامی که خانمِ شعر

از کجا میآید احساسِ خجالت از کسی

یا احساسِ احترامی به چیزی؟

ای گُلِ خنجری

1

تو بگو که گُلی

با قلمی از ابر نوشتهاند

یا که خنجری؟

نثرِ طوالنییِ این عصر را

و حتا حشرات

از خوردنِ عقده و جنازه اکراه دارند

آیا اگر به پایان برسد نم

به پایان برسد گرمایِ باران و

سخنِ خورشیدِ سپیدهدم

باز هم آنان را گرامی خواهند داشت گیاهان؟

تو شرم داری از انسان بودنِ خودت
هنگامی که بسیاری از انسانها به جایِ خودکار
بدنِ انسانهایِ دیگر را

1

نام گیاهی است.

با خنجر خالکوبی میکنند
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مدار
االن در این بیداری
هنوز به جستوجویِ صندلیای هستم که دیشب در خواب دیده بودم
نیز شاعری آشنا و مرحوم را از دور در خیابانی
اما او در ازدحام جمعیت

که شتابان به دنبالاش رفتم

میزی شد و گم شد

چرا ستارهگان ارزشِ دنبالههایِ درخشانِ خودشان را
و دنبالهها ارزشِ ستارهگانِ پریشانِ خودشان را
در مهلتِ کوتاهِ زندهگی به خوبی درنمییابند؟
و چرا کاغذها زودتر آغوش نمیگشایند

برای قلمها؟

اینجا مداری صبحهایِ زود از خواب بیدار میشود
مرا مثلِ صابون به دستهایِ خودش میمالد
و تو در کفهایی زمزمهگر و سیاه گم میشوی
پرندهای مجنون سر به بیابان میگذارد
رؤیایِ خویش را بر شاخهیِ بیدی میآویزد
سپس میرود و در سیاههیِ فهرستِ اسمِ مرحومان

گم میشود
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سبب
بیسبب نیست فرورَویِ مدامِ مالقه به ژرفایِ جانِ خویش
سپس فراآمدناش و به سخنِ ستارهگان نگریستن
و در غمِ از دست رفتنِ نخودهایِ بینخوت و

عدسهایِ عاشق گریستن

آن آبی با ارزشتر است که سینهخیز و ساعی
و آن آتشی شریفتر

با مداقه

از شیبها باال رَوَد!

که تجربه و تجلی را بپزاند

دلِ کسی را نسوزاند!

جانِ هیچ آدمی در قابلمهای دَم نمیکشد
و من آن دودی را دوست میدارم
سببها مثلِ سنگ
و با این ساییده شدن

که از آب درمیآید

از سعییِ باد و باران و آفتاب

ساییده میشوند

شکلِ هندسییِ اسرار را

پیوسته عوض میکنند
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آیا راه خودش هدف نیست؟
از در درآ و بگذار ما ریشهیِ تو را ببینیم

شیرهیِ تو را بشنویم

تا دست و دلمان سبز شود

و جانمان بار و برگ دهد

آیا راه خودش هدف نیست؟

و تفنگ را هدفگیری به هر طرف که باشد

گ خودش در پی نیست؟
آیا مر ِ

از در درآی ای ماه

تا ما دیگر بیش از این آماجِ تیرِ خویش نباشیم

و پا خودِ راه باشد

از در درآی تا ما دیگر هر ستارهای را باور نداشته
و به هر ناکسی ایمان نیاوریم
روزی ما با دو چشمِ خود یک ابرو را دیدیم
که هی پیشِ درختان ژست میگرفت و از خورشید میگفت
اما ناگهان خودش ابر شد
سقزِ دهناش شده بود

و دیدیم آن دیگری را که از بشریت سخن گفتن
اما وجودِ خودش ناگهان به لولهیِ تفنگی مبدل شد
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اتومبیل
هراس تو از چیست؟

درست است که آن اتومبیلِ سیاه دیر یا زود

در برابرِ خانهیِ تو هم توقف خواهد کرد
اما مرا بالی در گذشته و بالی در آینده است
پس هراسِ تو از چیست؟

و بدنی در حال

انگشتِ رانندهای آدرسِ آسمان را نشان میدهد

آن جا که شاعری خانه دارد
خیابانهایِ خائن یبوست دارند
با بوقهایِ سخنچینشان

از انبوهییِ اتومبیلهایِ توطئه

هر گرگی هر چهقدر هم پاک و بیباک

خانه و زندهگیِ خود را ول نمیکند

و دربهدر به جستوجویِ یوسف نمیرود!

من کفشی را میخرم که به رنگِ خیانت نباشد
و گُلی را میبویم که از صدایِ تو روییده باشد
چرا پیراهن دارد خودش را میبوید و

هراسِ من از چیست؟

زارزار میگرید؟
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سه حرف
سه حرفِ واژهیِ "مگر" را هر طور که میخواهی پس و پیش کن
اما نه آنطوری که "مرگ" نوشته شود
و بدان که زبان جامهای عاریتیست که عوض میشود
با از زمانی به زمانی دیگر رفتن
حتا یک ریگِ ناچیزِ بیابان هم

با از اندیشهای اندیشهای دیگر را خواندن
اسیرِ روابطاش با محیط است

و طرزِ تفکرش را خصوصیاتِ تن

میلههایِ وطن است که ورق میزنند

پرندهای پروندهای را زیرِ بغل زده است و دارد با خود میبَرَد

بگذار ببرد!

ولی نه آنگونه که به قفسی ختم شود!
من فراموش نخواهم کرد الیافِ نخستین فریادهایِ جهان را
برای دوختنِ جامهیِ زیبایِ آزادی
برایِ برقرارییِ عدالت در میانِ ریگهایِ رنگارنگ
و برای خوشبختییِ حروفِ خُردسالی که از رابطه با یکدیگر و از بازی
فقط نفسِ رابطه و بازی را در نظر داشتند
سه حرفِ واژهیِ "مرگ" را طوری پس و پیش کن
که از آن گرمایِ زندهگی و آغوشِ عشق فهمیده شود!
و بدان که برایِ نیک ادا شدنِ مطلبی
تکنیک از زندانِ شعری به زندانِ شعری دیگر
بیشهیِ میلههایاش را همپایِ اندیشه

عوض میشود

32

فتیله
چراغی در جنایاتِ جهان روشن است
و کسی سنِ خودش را

چون فتیلهای پایین نمیکشد

از نردبانِ معصومِ خُردسالی باال نمیرود
سرگرمِ ستارهچینیهایِ بیمقصد نمیشود
کسی فروتنی را از پادرختیهایِ شیرینسخن نمیآموزد
عابرانِ جادههایِ ابری از خودشان نمیپرسند

به کجا میروندِ خودشان را

و چرایییِ گشودهگیِ ناگهانیِ چترِ گستردهیِ جمهورییِ جاهلیت
بر رویِ سرشان را

رَشک و بیشخصیتی چکهچکه از لولههایی فرومیچکد

حوضها را آهستهآهسته خسوفی پُر میکند
و ریهها را ذرهذره خألِ زندهگی
آیا چهگونه خاموش کند نسیمی

و خارِ بیعشقی میفرساید
چراغِ در جنایتی را

هنگامی که نفتی سرنمیزند از جانِ گُلی
و دودِ آهی

زیباتر نمیکند دلِ پروانهای را؟
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آن برگها
آن برگها که مرا با زمزمههایِ رنگارنگشان

آن برگها آینههایِ من بودند
و با نسیمهایِ وزنده از جانشان
گاه به حضیضِ ریشهها

گاه به اوجِ آسمانها میبردند

و من میدیدم تو را که دو پاره شده بودی
پارهای ببر و پارهای آهو

پارهای ابر و پارهای سنگ
پارهای سایه و پارهای آفتاب

قلبِ گیاهان با باد تکان میخورد

و استکان آهستهآهسته از پاییز پُر میشود
صدایی در گهواره چشم میگشاید
که دارد با دو بال دور میشود

و میبیند خودش را در فضا

آیا جز کِرمهای حواشییِ ریشه در خاک

با ساکهایِ در دستشان که پُر از دستههایِ سفته و چِک
چیزی سرانجام در جهان بر جای نخواهد ماند؟
آیا آن پارهسنگِ خسته

و دلشکسته

رفتهرفته چنان بزرگ خواهد شد

و جلویِ چشمها را چنان خواهد گرفت
که ما دیگر زیبایییِ زمزمهیِ شیرینِ چایِ بر شاخه نشسته را
و آن صدایِ سبز و شورشگرِ درخت

نخواهیم دید

دیگر خودش را در آینه نخواهد شنید؟
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جنگلِ جوانی
اما حتمن سفرِ تو از جایی دور

دیریست که ما یکدیگر را ندیدهایم

به جایی نزدیکتر به قلب من بوده است
که من همواره افزایشِ شور و شعلههایِ شمعی بینام را حس کردهام
و بیش از پیش به کار میروند

و دست و دلام شیرین و گرم

یا عمرِ کوتاهِ آدمی

زیباترین و بیتکرارترین شعرِ کوتاهِ عمر

جوانییِ اوست :جنگلی پُر از پرندهگانی دلپذیر
جنگلی با دریاچهیِ زاللِ آزادیخواهی
ریشههایِ شورانگیزِ اکتشاف
چشم به خواندن

پایکوب و آوازخوان

گیاهانِ رشیدِ کنجکاوی

آری بیتو دست به نوشتن نمیرود

پا به برداشتن

گوش به شنیدن

اما حتمن روحِ من در کالبدِ تو بوده است
که جدایی با جوانی را من حس نکردهام
پروانهای همواره گردنده به گِردِ شمعِ روشنِ شعر بودهام
برگهایِ بریده از ساعد و افتاده بر خاک را
به میهمانییِ قلمی از آب بردهام
و دانستهام که آموختههایِ روزانهیِ آدمی
برایِ شبپرههایی نیست که در گور

دارند معدهیِ سیریناپذیری
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سیگارهایِ روحی
وجودِ ما خود صخرهای بود در سرِ راهِ جود
و سرچشمهیِ رفتارِ آدمها و حرفِ دهانشان

همه در تاریکی

چشمان تو دو قطرهیِ نور است
ِ

اسیرِ اقیانوسِ عظیمِ ظلمت

و الکترونِ بیچارهیِ دلات

مدارِ خویش را گم کرده است

بارِ الکتریکییِ نبضِ نامردمان خنثاست

نسبت به اوضاع و احوالِ جهان

و امواج به یکسان
کاههایِ مذکر و مؤنث را به اینسوی و آنسوی میکشانند
صخرهیِ وجودِ ما مانعیست در پیشِ پایِ راهِ جود
و قانونِ اقتدار شما را برمیکشاند مانندِ عقاب
تا ابری از دلِ خویش

منقار و چنگ را بباراند یکریز

بر کشتزارِ ضعیفِ جسم و جانِ کبوترانی ترانهخوان و مسئول
که با هر آهشان

هم سیگارهای روحییِ ما روشن میشود

هم تعهد و طهارتِ شما

36

گهواره
آنگاه که طلوع میکنی تو ای یارِ من
آفتاب و ماه و ستارهگانِ تمام دیاران
و گُلها بویِ خود را وامینهند

روی پنهان میکنند و میگریزند

تا بویِ تو را بگیرند

که رنگدان را دیگر رغبتی در سر نیست
و انسان دیگر خوابی آرام ندارد

برایِ آشنایی با هیچ قلممویی

در گهوارهای که ناماش زمین است

فقط در دوزخ اگر زهرِ زقوم میروید
که پای در خاک دارند و

خیانت چه رنگی دارد؟

پس این چوبوارهها چیستند اینجا

از سرِ شاخههایشان طنابی آویخته برایِ گردنها؟

قلم را از تلخییِ خیلِ خاطرات پُر کردهاند
و آوازِ خروس

خطی کهنه و پریدهرنگ است بر پردهای

و میوههایِ گوناگون چون قومی گِرد آمده در سبد
با شیرینییِ وعدهیِ ادیان سرخوشاند

خیانت چه صدایی دارد؟

که هیزمهایِ دوزخ حسد میورزند
به هیزمهایی که اینجا زندهگییِ ما را میسوزانند
آنگاه که آفتابِ تابانِ آسمان

تو را در آغوش میگیرد ای یار من

مرا از یادهایِ مسموم نجات میدهد

و آن آیینِ کهنهیِ دِرهم و داس

گهوارهیِ معتمدِ گلستان را ترک میگوید
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اینجا هر جایِ دیگر است
تو که داری االن میآیی

هرگز به هیچجا نرفته بودهای

تو که داری االن میتابی
هرگز ستارهات بیرون از آسمان نیفتاده بوده است
در این زمین مُشتمُشت چشم باید کاشت

گروهگروه شعله باید برداشت

ماهیان دستهدسته به جستوجویِ خوشبختی میروند
و صدای گریهی دریا تا پشتِ پنجرهام میآید
تو که داری االن برمیخیزی
هرگز گُلات بیرون از گُلزار ننشسته بوده است
تو که داری االن مثلِ پیاله به لب بُرده میشوی
هرگز قطرهات جدا از جویی نبوده است
من نخوابیده رؤیا میبینم
بیدست میچینم

من بیپا راه میروم

درخششی از شاخهیِ مهربانِ یادِ یارانِ رفته را

در ذرهذرهی این زمین باید زیبایی را کاشت

و حقیقت را دروید

برای بردنِ فواره و غنچه و نوید

و نور بخشیدن به چشمهایِ نابینا

رفتن به دوردستها الزم نیست

اینجا هر جایِ دیگریست
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انجیر
چند عدد خورشید را من شبی در استکانی انداختم
و دیدم که صبح از آبِ انجیر

شرقِ آسمان سراسر زرد شده است

غروب با آن که غمگنانه راه میرود و

خیس است اندیشهاش از اشک

و پریشان گیسویاش از تنهایی
اما باز چه چیزی او را پایبند میکند به زندهگی
عادت به دهانی میماند

و کالماش را شیرین؟

که حتا ریختنِ ستارهگانِ خودش را هم نمیبیند

به رگی که حتا با وجودِ پایمال شدنِ خونِ خودش هم
فریاد نمیزند

چند عدد انجیر را شب در آسمان کاشتم من

و دیدم که هنوز آفتابنزده

خالیق با خرافاتی کپکزده

سر از خواب برداشته و وضو با شاش میگیرند
چون شمعی مدتها اینجا به نماز میایستند
و چون چاقویی آنجا

با نسیم میستیزند

صمیمانه از جالدانِ پروانهها پشتیبانی میکنند
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بویِ دستِ دوست
درخت واقعیتی سبز است ایستاده بر یک پا
با بادامِ دو چشماش که میخندند به رویِ زیبایِ انتظار
و دهانِ گُلهایاش که بلبل را دعوت به دوستی میکنند
که تبرهایاش نمیتوانند شکست داد

و عشقِ سرسختاش به خاک

درخت قطعنامهای له یا علیهِ کسی صادر نمیکند
و سایهاش را به یکسان بر سرِ همهگان میاندازد
اما دستهیِ تبر و کمانِ تیر

بویِ دستِ دوستان را دارد

و سخنچینان مثلِ موشهایی خسیس و خیس

و پنهان در ابر

گاهگاه چکههایی از واقعیتِ شُلِ شغلشان را
در دامنِ پَهنِ درخت میچکانند
کجاست صدایِ صیقلخورده و صمیمییِ وجدان
تا پَر بکشد و بیاید و بر شاخهیِ سرافرازِ تو بنشیند
و شهادت دهد به زخمهایِ ژرفِ امانتداری
و امضایی به یادگار بگذارد بر برگهایی؟
انتظارِ زیبا و دیرپایِ من در این برهوت برایِ کیست؟
چرا به جایِ پرندهگان
خیلِ خزندهگان خانهیِ بلندِ درخت را اشغال کردهاند؟

برایِ چیست؟
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اسبِ سنگی
من این عسلها را همینطور در سرِ راهام پیدا نکردهام
تا باز هم همینطور آنها را

مجانی به زنبورها واگذارم

روزی در کورهراهی شبی با منقارِ سیاهاش
چشمِ افرادی را از ریشه درآورد

چشمِ فردی

و تمامِ فرداها

خالی از خورشید و خالی از رؤیاهایِ زیبا شدند
من این گُلنوشتهها را همینطور در بادها نیافتهام
من بر پشتِ اسبهایِ سنگی ننشستهام
درست است که سخنهایِ تو قنددانِ من است
اما هر کسی قدرِ ارمغانهایِ نایابِ پروانه را که نمیداند!
و نمیداند که چشم

نورش را ذرهذره از کدام ظلمتها فراهم آورده است!

ماشینی در کنارِ کندوها توقف میکند
جاسوسی که تا از خواب میپرد
که جایِ سوارش خورشید
نه!

که رانندهاش جاسوس است

تندیسِ سنگییِ اسبی را رسم میکند

خالی است

عسل این سرود را تو همینطور سرسری
ِ

در سرِ راهات مثلِ سکهای پیدا نکردهای
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نامههایِ بیپاسخ
آن دو گرامیترین مرواریدِ گیتی

چشمهایِ توست

منعکسکنندهیِ ستاره و پرنده و رنگینکمان
و در آغوشگیرندهیِ دریا و جنگل و کوه
موبهمو خوانده میشود کردارِ انسانها توسطِ شانه
و همهیِ سرزمینها دوست میدارند ذهنی را
آن دو گرامیترین ساقهیِ هستی
مشوقِ پروانهها به پایکوبی و رقص

که نشان از پاهایِ آهو دارد

دستهایِ توست
مروجِ آوازِ بلندِ عشق

بخشندهیِ معناهایِ رنگین به برگهایِ کتاب
کودک تا کودک است

خدا را در آسمانها میجوید

اما بعدها

هنگامی که خانوماناش پیدرپی خراب شد
هنگامی که نامههایِ مکرر در مکررش بیپاسخ ماند
و دلِ معصومِ مرواریدش گُروگُر شکست
خودِ آن کودک بوده است
که او هم مثلِ شاخهها

انسانها خواهند دانست که خدا

آن کودکِ یگانه و گرامی

برایِ خود سبزهای را ذخیره نمیکند

و نَه مثلِ ماهیان برایِ خود قطرهای آب را
تو هم به جستوجویِ اثری از ردِ پایِ آن آهو
آن بخشندهیِ پاکِ معناهایِ پهناور به دشت
چشم بگشا و ببین که زندهگی از شانهیِ خود

پا به پایِ من برخیز از شکست
چه غبارها را تکانده است!
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دایره و رقصِ جاویدان
آیا اراده و تالشِ ما

سمت و سویِ مدارهایِ هستی را تغییر میتواند داد؟

و آیا چه چیزی از متالشی شدنِ الکترونهایِ عشق
او که وطناش چون آب

شفاف و روان است

جلوگیری تواند کرد؟

قلباش جانِ جهان است

اما او که در مقابلِ خسوفناکترین ابرِ آسمان و
خونبهدلترین سنگِ زمین

و در مقابلِ آینهای جنایتکار

مثلِ نوترون بیتفاوت است

وجودش چاهِ فاضالب است

چاقو میتواند با نوکِ خویش

گلولهای را از تنِ وطنی درآورد

او را چون آب زندهگی

و عمری خالق و دراز بخشد

زاللی و تازهگی

چاقو همچنین میتواند تا دسته
مثلِ خسوفی در ستونِ فقراتِ روزی بنشیند

انتخاب با تو است!

سنگکی سرد و نابینا از مداری بلند سقوط میکند
بیبرانگیختنِ توجهِ کسی
متالشی شده و میمیرد

یا چیزی

با خاک و خاکستر یکی میشود

انگار هیچگاه زاده

هیچگاه زندهگی نکرده بوده است!
اما او که مولکولهایِ جسم و جاناش همه از عشق سرشارند
و مشعلی پُرمایه و بلند را در دست دارند
آری او

جاودانه ضربانِ زیبایِ قلباش

و با آینههایِ جنایتکار در جدالاند
نقطهای در دایرهیِ دنیا خواهد بود!

43

گُلِ تحقیق و سکهیِ روحانی
گرچه تو بسیار دوری از من

ی خورشیدیست
اما دورییِ تو دوری ِ

که سایه بر سرِ نامردمان نمیاندازد
و آنان را به آرامشهایِ سبز فرانمیخواند
تو از آسمان خَم میشوی و دستِ گیاهان را چون طفل میگیری
و به گردشی عمودی میبری
آنان را با سرگذشتِ خاموش و روشنِ ستارهگان آشنا میکنی
تجربههایِ خوب و بدِ ابرها را برایشان شرح میدهی
انسان به هر سویِ رنگینکمان که سفر میکند
انگار به هیچ سویی سفر نکرده است
انگار که در همان نقطهیِ آغاز باقی مانده است
و چهرهیِ خورشیدِ معشوقاش همواره تکرار شده است
گرچه من بسیار دورم از سرزمینی که پیکرِ عزیزِ تو را در آغوش گرفته
اما پرچمِ من خاموشی را انتخاب نمیکند

زبانِ رنگارنگاش را میگشاید و

پاکیهایِ کودکوارِ تو را ستایش میکند
و رفتارِ تاریکِ خسوف و

تورِ خون را به پرسش میکِشد

هموطنانِ من که بیوطنانِ دنیا هستند
گُلهایِ تحقیق و سکههایِ روحانیشان را نثارِ خاکِ پایِ تو میکنند
تو که با پلکانِ نایاب و ظریف و بلندِ وجدان
به فتحِ آسمانِ آبیِ دلها دست یافتی
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حقیقت را از که آموختی؟
ـ حقیقت را از که آموختی؟

ـ از دروغگویان!

و پس از این مکالمه بود که قلبِ او بویان شد و
و ماهی از لجنزارها گذران

تا مگر تاالبِ معدهیِ انسان

خانهیِ روشنایی و صداقت شود

ـ سکوت را و صراحت را

عشق را از که آموختی تو ای قطره؟
و پس از این مکالمه بود

گُلها همه شاگردش

ـ از دریایِ بوگندو

از دریایِ منفور!

که یک عالمه چراغ در متنِ چشمِ من

و در دلِ اتاقهایِ مدرسه روشن شد
عشقِ نهنگ و ماهی در آبی یگانه خالصه میشود
اما هر یک از آنان
این شمع

بر حقیقتِ خاکی دیگرگون میمیرند

نخِ خوشرنگِ امید را از تخیلِ خویش قرض میگیرد

اما پروانههایِ مدرسه رفته یا از مدرسه گریخته
هنوز پشتِ سرِ هم

دستهدسته

نامه برایِ خدا مینویسند
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خالقیت
اخالقِ پُربار و خاموشانهیِ یک کارِ خالق
اخمِ درخت را از هم باز میکند

دور از آوازِ االغ

و پرنده را به تندادنِ به زندهگی راضی

و میوههایِ تو را از خالیق میگریزاند
دوستان و خویشان غالبن مانندِ زنبور میگزند اوقات را
عمرِ زبورِ زیبایِ زندهگی سخت کوتاه است
و زنبقی هنرمند در هیچ کجا خانهای ندارد
آدرس بیخانومانیاش را پروانهها از بَرَند
ِ
اما
و خالیق به خاطرِ شیرینییِ گفتار و
با دو بالِ مشتاق به جانبِ او میپرند

به خاطرِ مالحتِ کردارش
خاکی با عمری بسیار کوتاه و

آن همه سروها و صنوبرهایِ به تصنیف کشیده نشده!
آن همه پرندهگانِ به تیرِ قلم نانوشته
توسنی مشتاق است یک کارِ خالق
دور از دروغِ آدمی و ماغِ گاو

و جاودان نشده!
تعظیمناپذیر و کنجکاو

پرنده از فرازِ سرِ سنگییِ اخالق

درندهیِ رنگِ سردِ سایهیِ سُنت
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شاید روزی
من از هیوالیِ دلتنگی میترسم
من در را به رویِ من میبندم

و تا تیر و کماناش میآید در درگاه

آخر از کدام صدا پیالهای باید برگرفت

که حنجرهیِ صاحباش پُردرد و خونی نباشد
مُشتی باید برداشت

و از کدام مُشک

که پوستِ آهویاش مثلِ تنِ درخت

مزین به نقشِ یادگارییِ تیر و قلب نباشد؟
من از غولِ سترگِ اندوه میترسم
و تا سایهیِ مهیباش پدیدار میشود در آستانهام
من چشمِ من را درمیآورم
آخر ضامنِ آهو کجا و

و آن را در خاک میکارم

ضامنِ چاقو کجا؟

شاید روزی چشمهایِ در خاک کاشته برگ و بار دهند
پُر از صداهایِ شیرین شوند

قامت کشند همزمان در همهیِ جوانب

و فاصلهیِ بینِ دو شاخه از میان برود!
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خواب
من پادشاهِ مدهوشِ عشق هستم
که خالقِ مصالحِ خودش است

و در خواب دیدهام خانهای را

با ستونی از بیستونی

با سقفی از بیسقفی

و یوسف دیگر نه آن عزیزِ سرزمینِ مِصر
که نامِ عملهایست در میانِ عملههایِ دیگر
که هر صبح به میدانِ خوابآلودِ شهری خسته و عرقریز میرود
در پییِ پیداییِ کار و

کسبِ لقمه نانی برایِ زن و بچههایاش

زمستان است و برادرانِ تو درِ حیاطِ خانهشان
و خورشید دیگر افشاگرِ رازها نیست

گرگی برفین را ساختهاند

من حروفِ گمشدهیِ یک نام هستم

و انسان دیگر تاجِ سرِ مخلوقاتِ جهان نیست
خانه خوابِ انسانی را دیده است که واژهیِ خوناش
صفحهیِ وسیعِ برف را نگارآلود میکند
از رنجهایِ خویش لذت میبرد

و نقشِ مدهوشِ یک دهان بر پرده

48

تعهد
او دست بر هر چه که میکشید شعر میشد
و پا بر هر خاکی که میگذاشت

خاک شکلِ آدمی را به خود میگرفت

برمیخاست و پشتِ سرش به راه میافتاد
آبهایی که تا دیروز با هم دوست بودهاند
و شعرهایی که نسبت به یکدیگر متعهد

امروز یکدیگر را میخورند
یکدیگر را لو میدهند

ابرویی که در شرق متولد شده است
سخت است برایاش زندهگی در میانِ چشمهایِ غربی
اینجا سوسن به سوسن و ستاره به ستاره سالم نمیکند
اینجا هر زنبقی تنها برای انباشتنِ زر زندهگی میکند
و هر فلزی به شکلِ قلب میشود
شعر اما مثلِ نسیم مرزها را در مینوردد
بر هر چیزی که دست میکشد تو میشوی
خاک برمیخیزد و به دنبالِ تعهد راه میافتد

و بر هر خاکی که پا میگذارد
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بازگشت
وقتی که ما بازگشتیم با دستانِ تهی از سفرِ هزاران سالهیِ آسمانی
وقتی که ما چیزی نیافتیم در آسمان جز سِفرِ بیهودهگی
جز سنگهایِ خفهشده از بیاکسیژنی
چرا شما به حقیقتِ سفیدِ فوارههایِ زمینی دست نیافتید
و به درختانی که مشتهایِ برآمدهیِ زمیناند احترام نگذاشتید؟
عقربهها به گِردِ بیهودهگی میگشتهاند

چرا شما ندانستید که تا به حال

و ابرها از سترونی ثروتمند بودهاند
و مردم از اطاعتِ چشمبسته و
بازگشتِ ما از خویش

از تازیانههایِ آذرخش لذت میبردهاند؟

گشایشِ در و دریچهای را به دنبال نداشت

و سنگ یا چاقویی را از آسمانِ دستها
و کسی را به این حقیقت نرسانید

بر زمین فرونینداخت

که فوارهها برای آن زاده و رشید میشوند

تا شُرشُر بر سر و دوشِ یکدیگر نوازش و عشق
اندیشه و شادمانی را فرو بریزند
تو آن پرندهای بودی که بر نقصِ عمرِ کوتاهِ پروازت
نحسییِ قیچییِ بیرازِ ابر را نیز

دریغا که افزودی!
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گُلِ شکفتهیِ ماه
ای ماهِ دلسفید

ای شاخهیِ خشک

در زمین دریاب!

ما که برایِ آزادییِ بلندِ پرندهگان

و عدالتی سبز در میانِ میوهها

ریشههایِ خودت را که ماییم اینجا

با صخرههایِ عظیمِ بال ازدواجیدهایم

با توفانهایِ تبهکار پنجه در پنجه افکنده
آن شَتهها

ترانههایِ نامیرا را زادهایم

آن شهابهایِ سرشار از ریا

آیا حتا یک شب هم تو را به حالِ خویش نخواهند گذاشت؟
آیا همیشه قمهای را در قلبِ مقدسات خواهند کاشت؟
یکی به شکلِ قفس زاده میشود

یکی به شکلِ پرواز

یکی بر ترکِ اسبِ کورِ توطئه مینشیند
یکی از تَرَکِ دلی مثلِ سبزهای سرمیزند
و گویا تا ابد بدی و خوبی باز و کبوترِ یکدیگر باقی خواهند ماند!
ای گُلِ شکفتهیِ ماه

ای قیام کرده بر رؤیاکُشان

بر شبیخونزنان

ای بیرقِ سفیدِ صلحِ سرزمینِ آسمان
گُلدانهایِ خودت را که ماییم اینجا

در زمین دریاب!

ما که زیبایییِ آرمانمان طعمهیِ جاودانهیِ آنانیست
که چشمشان با مگسکِ اسلحه ازدواج کرده است
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دانهیِ انار
ای مولکولی که باد به غبغب میانداختی
همهیِ قبالهها را برای خودت میخواستی
و خودت را قبلهیِ عالم میپنداشتی
حاال ببین که چهگونه گلو و کاغذ و نمازت

در زیرِ خاک دارند میگندند

و گندیدهگیشان را حتا حشرات تاب نمیتوانند آورد
این نقطهضعفِ خیلی قویایست
که غبغبِ خودت را مرکزِ تمامِ قصابیها بدانی
و شعرِ خودت را رشیدتر از صنوبر و سروها
ساطوری خفته در زیرِ خاک
سالمی گرم به او میکند

قلمات را زیباتر از زنبقها

به استقبالِ نمازِ چاقِ تازه از راه رسیدهای میرود
بر دست و صورتاش بوسهای میزند

احوالِ محرابها را میپرسد

دایره اما راهِ برونرفت ازخودش را نمیداند

و من خوشحال نیستم از گندیدنِ رؤیاها در زیرِ خاک
واژههایِ گلوگیر تنها به دردِ ددان میخورند
اما بچهیِ قرمزِ دانهیِ انار

گرسنهیِ هنرهایِ نمکین است

و دانشِ شیرین از آنِ خروسی

با تاجی آبی

ای سگی که با تکهاستخوانِ بیمقدارِ در دستات

خیلِ خالیق را میفریبی

تو آیا مگر نمیدانی
که خدا هم مولکولیست در میانِ میلیاردها مولکولِ دیگر؟
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دانههایِ نقش
تختهپارهای در دریا مخالفِ حرکتِ جریانِ امواج میرفت
تا تن زند از تبدیل شدن به تابوت
و غرقاب

رفتارِ مردمی بود غریبه با تفکر

کبوتران میخواستند منقل را روشن کنند
اما پروازشان در سردخانهها به جا مانده بود
و شب و روز اشک همنشینِ چشمانِ گربه بود
تو رو به قبلهیِ قلبات ایستاده بودی

و نمازِ هراس و دریا را میخواندی

رختها بر ریسمان اسیر بودند
و نسیم لکههایِ جنایت را از دلشان نمیتوانست بزداید
امواجِ دریا دامنِ خودشان را برمیچیدند
تا با تختهپارهای که سرِ تبدیل شدن به گهوارهای را داشت
دو دستهیِ منقل دو واژه است
و لبهایِ معشوق

قرمزیِ زغال را تفسیر میکنند

هراس زهدانیست که زمین را چون نطفه در خویش دارد
چشمِ من اشکِ دستانِ تو را پاک میکند
اما هنوز پرندهگان نوک به دانههایِ نقشِ پرده میزنند

تماس نیابند
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نیزه
نقطهای ناچیز از نور بود

که ابتدا به خطی دراز و عمود
از اوجِ انسانیت سقوط کرد

و آنگاه به نیزهای تبدیل شد

جدارههایِ وجدان را وجبوجب در سرِ راهاش زخمی
سرافرازان را دستهدسته فراری
و سرانجام قلبِ ما را از هم شکافت
حاال ترانهیِ پُرنبضی از تالش
برایِ بافتنِ یک ستاره

پا در راهی ظلمانی گذاشته

آیا دانهیِ فروتنِ این مرهم

آهستهآهسته رشد کرده
همهیِ حجمِ هستی را با عطرِ خویش فرا خواهد گرفت
و زخمهیِ بهاران را به سازِ فصول دعوت؟
شما چه بودید از آغاز؟

که تا چشمتان را گشودید

خوف و خطر را در تخمِ پرندهگان یافتید
و دریافتید که پوستِ پیمانشکنِ شکمِ زمین
تا سرانجام روزی این نیزه زاده شود

دارد ذرهذره ورم میکند
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پاکت
پاکت که باز میشود

سخنانِ دریا از آن بیرون میریزد

و چشمانِ حاضران را موجزنان

از در و دریچه و پنجرهها با خود میبرد

مردان میخواهند با عضله به دست بیاورند
و تصاحب کنند کشتییِ زمین را
مگر به رویِ صلحآمیزِ تو

زیبایییِ غنچه را

من دری هستم که خودش را باز نمیکند

من نخ و سوزنی هستم که رفو نمیکنند

مگر معصومیتهایِ پارهپاره را
همهیِ حرفهایی را که لباس بر زبان میآورد
آیا باید به حسابِ بدن گذاشت؟

آیا نباید از نردهیِ آسمان خَم شد و

هوشِ سقوط کردهیِ مسافرانِ راهِ عشق را

از زمین برداشت؟

هنوز هزاران آرزویِ رنگارنگ از چوبرختیها آویخته
هنوز صدها بادبان به اینسوی و آنسوی سر میکشند
به جستوجویِ خُردهامیدی در صدفی

و هنوز از رازهایِ ناگشودهیِ دریا

پاکتهایِ انقالبی پُر از اشتیاق باز میگردند
آیا از ازل تا به حال عظمتِ عضله نبوده
که از بلندجایِ خویش اما با روحی حقیر
مانندِ خورشید بر پنجرههایِ فقیر تابیده؟
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اردوگاه
آیا نباید حتا به گُلهایِ سرزمینی تُف انداخت
که زمین و زماناش همه شبیهِ اندیشهیِ "هیتلر" است؟
و رازها را نباید آیا در دل مدفون کرد
آنجا که زبانها همه شغلِ شریفِ جاسوسی را در پیش گرفتهاند؟
ماهیای دارد در خشکی پَرپَر میزند
اما باز در واپسین لحظه

و غزلِ بدرود با زندهگی را میخواند

تو سر باز میزنی از نگاه به دریا

مبادا که در جایی از جانِ دریا

صلیبی شکسته نمایان باشد!

فتیلهها خود را پایین میکشند و دزدکی نگاه میکنند به اطراف
و در ظلمت پروانهها نه نامی دارند برای خوانده شدن
نه بامی برای استراحت
تمساح تُفِ صورتِ خویش را به سادهگی پاک میکند
و راهییِ اردوگاهِ اسیران میشود
اردوگاهی که در آن عینکهایِ شکسته و سمعکهایِ رنگ و رو رفته
کفشهایِ کهنه و گردنبندهایِ پاره
یادآورِ فصولِ سردِ بیبهارند

سنجاقِ سر و دیوارنوشتههایِ یادگاری

یادآورِ تو ای موجِ جان

ای دریایِ باوجدان

که زندهزنده در اتاقهایِ گاز خفهات کردند
از چربییِ بدنات صابون درست کرده و فروختند
جسدت را سوزاندند و خاکسترت را مثلِ کود در پایِ گیاهان ریختند
آیا چرا دزدکی یا آشکار

آن ققنوسِ قفسشکار
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پا به زمهریر و ظلمتِ سرزمینِ "هیتلر" نمیگذارد
غزلِ شریف و بهارانهیِ بادبانها را نمیخواند؟

نیلبک
از دلِ کدام نی پرواز میکردندِ خودشان را
کجا بودِ مقصدشان را

چه بودِ نامِ آبییِ آسمانشان را

فراموش کردهاند این سوراخها

و دانهدانه دارد آواز میبارد

روشن و پاک

اما لب هنوز هست

بر زمینِ برفییِ ذهنِ نوزاد

نقشِ پایِ دیدهها و شنیدهها به جا میماند
قیافهیِ میهمانانِ خود را فراموش کردهاند واژهگان
اما هنوز سفرهیِ وجودِ اشیا و عاشقان باز است
و چشمخانهیِ عدالتجویی بیخواب
آن شبپرهها را سر بریدن

از چه زمانی آغاز شد آن قیرِ شب

آن بیچراغی

آن بیچشموُرویی؟

و چهگونه تبدیل شدند به هیزمهایِ تنور و گلخن
جسم و جانِ انسانهایِ عاشق؟
در کدام چهره بودِ خودشان را فراموش کردهاند این لبها
اما هنوز هزاران نیلبکِ دراز و موازیِ باران
دارند خوابِ کشتزارانِ آینده را میبینند
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چهرهای که از خجالت آبی میشود
گویا ننگ است برایِ چشمانِ او
به روی و به اندامِ ما بنگرد
چنین که چهرهیِ ما

اگر لحظهای

اگر ذرهای

گویا رنگاش بیرنگ است او

برگِ شرم را در آغوش میگیرد

اما با نپذیرفتنِ تو گرما و روشنایی را
اما با سر نگذاشتنِ تو بر بالش
قلممویِ الحاد در سویی و

و با یک بوسهیِ "یهودا"

پرها که به آسمان پشت نمیکنند!

مذهب با هزار پایاش در سویی دیگر

و در این میان حدیثِ انسان
که از دو سو میسوزد

خورشید که نمیمیرد!

حدیثِ شمعیست که از دو سو اسیر

اما با دریا را به زنجیر کشیدن

رؤیاهایِ ما نمیمیرند!

هزاران خیزابه خائن نمیشوند!

گویا پرندهای وحشی مرا زاده است

که همواره هوایِ پرواز از مرزهایِ ممنوع

و فراتر رفتن از دیوارِ امکاناتِ خویش را دارم
چه ننگی باالتر از آن که "عازر"1فراموش کند نامِ آن آذرِ مصلوبی را
که به او زندهگییِ دوباره بخشید؟

1

مردی که توسط عیسا مسیح زنده شد.
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از توها
من اگر دریا اگر خیزاب شدم
سنگام از تو بود
بیضهام از تو بود

من اگر عقاب اگر تیزتَکی در پرواز بر فراز شدم
من اگر باغ اگر شاخسار شدم

گُلبرگام از تو بود
تیر و زه از تو بود

قطرهام از تو بود

من اگر کوه اگر قله شدم

گُلام از تو

من اگر آسمان اگر رنگینکمان شدم
من اگر اشک اگر خنده شدم

صدفِ سخنگو از تو بود

چشم از تو

ستاره و رنگ
نمک از تو

من اگر گردنبند اگر تابشی در ظلمات شدم

گردن از تو و سرافرازی از تو بود
که من قطرهای بیقرار شدم

آری

از دریایِ بیکرانِ تو بود

از آسمانِ خشمگین و واژگونِ تو بود

که من شکنندهیِ تخمِ قوانین و

شیشهیِ قراردادهایِ زمینی شدم

از عقابِ غمگین و تنهایِ تو بود

که من شاهپری نویسایِ شعر شدم
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عشق دلیل نمیخواهد
کِرمی در واژهگان خود را پنهان کرده بود
با آنان ایستاده

نشسته

خوابیده بود

با واژهگان سفر کرده بود
و واژهگان این را نمیدانستند

اشکهایِ شما به ستارهگانِ آسمان مبدل شدهاند
در ظلمانیترین شبها سرودهایِ روشن را خواندهاند
در سَحرها دست دراز کرده

چمدانها و صندلیها را بیدار کردهاند

اما این را هنوز چشمهایِ شما نمیدانند
عشق ما را چون آب جو به جو

عشق دلیل نمیخواهد

چون سنگ کوه به کوه

چون درخت چمن به چمن همراهی میکند
تو اقیانوسی هستی بیطرف که رختخوابِ نرمات
نه از خوابِ نهنگ نه از خوابِ ماهی سیر نمیشود

60

رؤیا در رؤیا رؤیا میبیند
ما فکر میکردیم که فکر چرا با ما دشمنی دارد
چرا کفش از پا درنمیآورَد و نمیآرامد
ما با خیالِ آب

دوبار باز و بسته میشوند

ما با خیالِ باد

دکمههایِ آسمان در یک روز

تا نیمی از وجودِ انسان در روشنی باشد

تا یک بالِ پروانه با زندهگی دوست باشد

یک بالاش دشمن
که در زیرِ گِل

و چرا قلب در خواب هم خواب ندارد

گُلها و جانشان را شستوشو میدادیم

روح را بر بندهایِ رخت میآویختیم

نیمی در ظلمت

چرا به جایی نمیرسد

فکر فکر میکند که ما کی هستیم

یا حتا وقتی که خودمان به گِل تبدیل شدهایم

جانمان باز سرِ سردادنِ آواز از شاخهها را دارد
ترس کیست و چه میخواهد؟
چرا غالبن دلاش میگیرد و از خانه به کوچه و خیابانها میزند
تا خودش را مثلِ دگمهای در میانِ مردم گم کند؟
کفشهایِ تو تابهتا است
لنگهایش ساختهیِ آسمان

لنگهایش ساختهیِ زمین و
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خرما
خرمایی که خُردترین روزنی از دلاش به بیرون گشوده نبود
دارد میاندیشد که چهگونه و چه هنگام و از چه خمیرمایهای
این کِرمِ در روحاش زاده شد؟

حتا تلخترین تلخیهایِ زندهگی هم

ن تو را نداده بودند
بشارتِ آمد ِ

آسمان چتریست واژگونه

که خشکیهایِ مرا جاودانه میخواهد
و برفها بدنِ سفید و سوگوارِ مردهگاناند
اشکها خودشان را از چهره پاک میکنند

تسکین مییابند و نیرو میگیرند

قدم بر خاک میگذارند
و میروند تا در و پنجرههایی شیرین بسازند
برایِ خانهای که ناماش زبان است
به هیچ کِرمی اجاره نمیدهد

و اتاقی را به هیچ قیمتی
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بیضهای مکعبشکل
کوچهها دست به دیوار میگیرند و
از مردهگانِ موزاییکی

آهستهآهسته و با احتیاط

از مردهگانِ آجری

یا از مردهگانِ آسفالتی میگذرند

شب قیر میآورَد و ستاره بیل

و ما مکعبمکعبهایی هستیم اجارهای توسطِ آدمها
در ما با نظمی خاص چیدهاند اسبابهایِ گوناگون را
دانهها را در حیاط یا از باالیِ بام

جوانیها و تندرستیها برمیچینند

و پرمیکِشند و میروند
فانوسی دست به دیوار میگیرد و کورانهکورانه

کوچه به کوچه میآید

به جستوجویِ چشمهایی که مثلثی شکلاند
چندتا آدم را کاشته بودند روزی در میدانی
و آدمها جوانه زده بودند و تنه آورده بودند و شاخه آورده بودند و عشق
آورده بودند
عاشقی را آورده بودند
سایهیِ لغتها و قدمها کاش پیش از فروافتادن بر خاک
خودشان را غربال میکردند!

کوچههایِ شهر قرقاند و نخالهها حاکم

خجالت و خیانت با پاهایِ هزارپا و با چهرهیِ قیرِ شب میآیند
کجاست پرندهای که بیضهاش مکعبشکل باشد؟
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گیسویِ تو و شانهیِ عسل
آنجا که جهان فرجام مییابد

جانِ ما آغاز به جوانه زدن میکند

و آنجا که واقعیت دیگر حرفی برایِ گفتن ندارد
دفترهایِ شعر شروع به تورق میکنند
امروز تاریک و فردا روشن
آنجا که من سنگام

دهانِ دریا که هزاران است

امروز روشن و فردا تاریک است

تو سبزهیِ دلام هستی

آنجا که من چشمام

تو جامی سرشار از معنایِ چشمانداز و بینایی هستی
اما در اینجا صدایِ رنگارنگِ حقیقت را دزدیدهاند
ستارهگانِ سرافراز را به بند کشیدهاند

گُلهایِ متفکر را سراسر سر بریدهاند

و ماه و پروانه و نسیم از تقویم کوچیدهاند
آنجا که شانهیِ عسل از تجلی بازمیماند
و وقتی که من بمیرم

گیسویِ تو آغاز به سخن میکند

تازهتازه شروع میکنم به شناسایییِ خودم
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قانون
قانون از درونِ تخم

نوک میزند به تخم

تو از تخم درمیآیی
نه به اینجا بازنمیآیی

و انسان تَرَک برمیدارد

پَر میزنی و دیگر نه به درونِ تخم
چشمانِ فصل سفید شده است از انتظاری دراز

فصلی که من ریشهاش هستم
و سرانگشتِ شاخه هوایِ نواختنِ سازِ دورانِ کودکی را دارد
هوایِ رقصیدن با گُلهایِ بیگناهی را
آیا آن چنگ گرگ را از آغاز در صدایِ خویش پنهان داشت؟
آیا چه کسی قلمههایِ غفلت را در خاک میکاشت؟
بینِ راهِ من و تو فرق است از کجا تا به کجا

ای کفشِ تابهتا؟

سرنگ درونِ خودش را سرشار از شفق کرده است
آسمان بیمار و آهو در خون نشسته است

عشق در عشق و

اندیشه در اندیشه شنا میکند

اما هیچ کدام از قطرههایِ دریا

با قطره اشکِ چشمِ بچهآهویی

برابری نمیکند!

قانون و قاعده در تخم میگندد
و شب هر کفشی را که به پاهایِ خویش میپوشد
به تَکستارهیِ سادهدل و معصومِ کودکی نمیرسد

و به هر جانبی که میرود
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آینه
افکارِ انسان در الفبا زندانی است
فقط خودش را تکرار میکند

و پرنده با دانههایِ مستعمل

با وجودِ تصاویرِ تکراری و خستهکننده

باز آینه نمیخواهد دست بشوید از زندهگی
پلنگی در قفسِ خاطراتاش زندانیست

و چارهای ندارد مگر ادامهیِ مبارزه

و زیستن با امید شکستنِ آینه نقصِ تصاویر را اصالح نمیکند
و در پهنهیِ گَندزار

دانهیِ گندمی نمیروید

در تنوری خوشبختیای پخته نمیشود
صدایِ مرا در دستهایات بگیر و
نورش را تجزیه

جاناش را تجربه کن

و ببین که من با این که دور از ابرِ مذاهب ایستادهام
باز چهگونه زندانیِ زندانِ بارانِ ناگزیرِ الفبایم!

منقارهایِ گریزناپذیرِ تکرار

دانههایِ نوِ اندیشهیِ آدمی را برمیچینند
و چشمِ بیپناهِ قربانیان

مقدسترین و شفافترین آینهیِ تاریخ است
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بیرق
بیرق برافراشته بیاعتنا به زیبایییِ جان و
ِ
این
تناش ناآشناست با نوازشِ دستِ نسیمِ حقیقت
و ریسمان خوابِ گردنِ زیباترین رنگها را میبیند
پنجرهها بسته به رویِ دادخواهییِ فریادند
و ریشهیِ درختان به جانبِ بیگانهگی میخزد
این چه دبستانیست که شاگرداناش
جانورانِ عظیمالجثهیِ دریایی

یا ددانِ دشتها و جنگلاند

و اتاقهایاش قلبی بیروزن
و درهایاش بسته به رویِ اندیشههایِ روشن و هواهایِ تازه؟
انسانها تابوت را با خود از زهدانِ مادر به همراه میآورند
و برگِ گیاهان بیرقهایی کوچکاند

جنبنده با نسیمِ دروغ و خیانت

آموزگار به مبارزهیِ ماه با ابرهایِ عظیمالجثه

نمرهیِ صفر میدهد

و خطی قرمز را بر انشایِ شبانهیِ نور میکشد
گرهِ ریسمانی
و غُل و زنجیری

دربهدر گلویِ واژهای را میجوید
دست و پایِ ظریفِ غنچهای به نامِ حقیقت را میبوسد
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داستانی در درونِ دایره
از چه نقطهای عقربهها شروع به عشق ورزیدن کردند
که داستانِ طوالنییِ دایره به پایان نمیرسد

و عقل باید در هر سَحَر

دوباره خودش را از نو بیاغازد؟
چرا نسیمی در تقویم نمیوزد و از نفسِ خویش
رؤیاها طنابِ دار را برایِ ماهِ شبِ چهارده میبافند
نعشِ نقطهیِ عشق را

اعداد را زندهگی نمیبخشد؟
و دایرهیِ داغدارِ خورشید

به رویِ دستانِ خویش میبَرَد

آیا آن چیزی که دستِ ما را گرما و چشمِ ما را روشنی میبخشید
تنها تصویرِ یک مشعل بود؟

آیا ما در هر زمان و به هر جانب که برویم

به آن عقدهیِ ظلمانیِ آغاز میرسیم؟
سه برادر یا سه خواهرِ یکدیگرند
یک داستان

عشق و مرگ و رؤیا

و در دهانِ ناگزیرِ دو عقربه

جز تکرارِ خویش راهی ندارد

68

گُل میکروفون است
گُل میکروفونی است و حضار گیاهانِ مختلفالقامت و برگهایِ رنگارنگ
تو سینه صاف میکنی و از اندیشههایِ تُردِ شبنم
و از منشأِ آینهها سخن میرانی

پردهها خود را کنار میزنند

تا آن پرندهیِ موعود را ببینند
اشیا و اسبابها خود را از غبار میتکانند

تا از دلِ پروانهها عید پَر بگیرد

کدام سرزمین فاقدِ قلوبِ آهنی و ایمانهایِ سیمانیست
کجا دفترِ حضور و غیاب در دستانِ مرگ نیست؟
کِی پرده و دیوار و سدها
چهرههایی چون گهواره
و برایِ دریا اردک و آدم

از میانِ سخنانِ ما برخواهند خاست؟
شایسته

یا جایگاهِ بچههایِ تُفِ نفرتاند

به خاطرِ تکههایِ لذیذِ گوشتشان یکساناند

بلبل میکروفونِ معطرِ گُل را به دست گرفته و دارد سخنرانی میکند
از خودسرییِ کوتاهاندیشان شکایت و
علیهِ تبر و تیر و تیشه دادخواهی میکند
اما سالنِ سردِ باغ از نفاقاندازان پُر است
و از یارانِ یکدلِ باران
باری

و از دوستدارانِ رنگارنگِ گیاهان

تو ای گِردکانِ گَردانِ زمین

پوک شده است؟

خالی

شخصیت تو
ِ
مگر دیگر آیا
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گوشییِ تلفن
برای ماریّا

گُلی گُلتر از گُلهایِ دیگر بود صدایِ تو
بویِ زیبایِ حضورِ تو

و شب سرشار از شور بود و نور بود

صحرا را شاد کرده بود و سر از پا نشناس کرده بود

حکایتِ دور افتادن از شاخهیِ تو
حکایتِ دریاییست که در صدفاش به بند کشیده باشند
حکایتِ عقابی که رؤیایاش را از باالیِ ابرها برداشته
در قفس انداخته باشند

کوهی کوهتر از کوههایِ دیگر بود

استقامتِ وفایِ تو به شرافت و به آدمی
و استواریات در راهِ بوستانِ دوستی
گفتوگوهایمان را در گُلدانی میکاشتیم
از او دستهدسته آرمان و آرزو را برمیداشتیم
و گلدان گلدانی گلدانتر از گلدانهایِ دیگر میشد
و پروانهها شاد و سر از پا نشناس و متعهد
میرفتند تا دریا را از زندانِ صدف آزاد کنند

یک آبِ پاک و سادهدل

برایِ ماهی باالتر و پُرارزشتر از تمامِ جواهراتِ جهان است
و تو برایِ من

تو که هر بار انگشتانات مرا به یاد میآوردند

تو که هر بار انگشتانات
گوشییِ تلفنِ من

تلفن تو را نوازش میکردند
ِ
شمارهگیرِ

به شاخهیِ پُرعطرِ گُلی متعهد و عاشق

استحاله میشد
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اعماق
در فهمیّت

نفهمیّتی نهفته است

که ریشه در اعماق و در ظلمات دارد

و سعی در اثبات یا ردِ تاجِ خار بر سرِ گُل
غریزه از ریزهریزههایِ مساحتِ خویش نمیتواند چشم بپوشد
ماه اگر به خوبی خود را و دیگران را میفهمید
دیگر آسمان این همه صلیبِ رعد و دشنهیِ آذرخش نداشت
و آن همه اطفالِ راهِ شیری

در جنگ یا از خشونت و گرسنهگی نمیمردند

مبدأِ سالشمارییِ عمرِ آدمی میباید تولدِ دومِ او باشد
درست همانگونه که تولدِ "فروغ"

و تاجِ سرِ گُل

جواهری از خالقیت را میشاید
مرگ اما بیپرسش میآید
بهار و خزان

و دریغا که دستاش چشمانِ دانا و نادان

و چراغ و تاریکی را به یکسان میبندد

فهمیّتی نهفته است دور از نفرت

در زیباترین نفهمیّت

که در را به رویِ اشراقی بلند میگشاید
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خرما تلخ میگرید
الزمهیِ خوشبختی

گم کردنِ گوشوارهیِ واقعیت است

یا پشتِ پا زدن به او

و ندیدن خوشههایِ شادیای را که از گلو

با بند در فضا آویزاناند

خواب به چشمِ سگ هم نمیرود از عوعوِ انسان

و "هیتلر" از میانِ گَلهیِ گرگها بیرون آمده
میلیونها آهو را در هر کجا به خاک و خون کشانید
الزمهیِ خوشبختی در رؤیا زیستن است
خوشههایِ وجودِ خویش را از بندِ قواعدِ کهنه و رسومِ پوسیده رهانیدن
و نوروزِ رنگارنگِ اندیشه را هر روز در خاک کاشتن است
مرگ همواره در جامهای از زندهگی خودش را به دیگران نشان میدهد
و مُهر سرخییِ صورتِ خویش را که از سیلی ـ به جایِ جوهر جا زده
تولدِ انسان را در شناسنامه به ثبت میرساند

خرمایی دارد تلخ میگرید

تبری عاشقِ درختانِ شوریده است
و سنگی خودش را فدایِ استکانِ رؤیا میکند
تو هیتلر را قاتلِ ماه نخوان

هیتلر رویِ صدهزاران قاتل را سفید میکند!
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درختِ دانش
نادانِ عشق بودن

بهتر از عاقلِ پول بودن است
و از پلِ رنگینکمان گذشتن

پیاده در میانِ کوچهیِ ستارهگان گام گذاشتن

خوبتر از سوارِ خاک بودن و شیههیِ خیانت است
یکی شکارچییِ حشرات میشود

یکی شکارچییِ کلمات

یکی به ترازویِ روزمرهگی دل میبندد

یکی به پیغام و پل و پیوند

اندیشهای اندیشهتر است که ابتدا در قلب زاده
رفتهرفته در مغز پخته

و سپس از درخت فرو میافتد

نادانِ چکههایِ چشم بودن

شریفتر از دانایِ سفته و چک بودن است

شبی عشق را دیدم که از رویِ اسب پایین پرید و

پیغاماش را به پریان داد

پریانی که منزلشان باالتر از عقل و ابر
پریانی که دیوانه از وجودِ این همه ساعت و خیانت و ترازو
پریانی که در کوچهیِ واژه و موسیقی و نقش قدم میزدند
به وصالِ تو پس از مرگ رسیدن

بهتر از هرگز نرسیدن است

و از چکی که کسی به صورتهایِ فلکی میزند
شرمسار میشوند

هر شکارچی با شکارِ دیگران

از سایهیِ آن درختِ ممنوع

هر چه هست و نیست در عالم
خودش را شکار میکند

من چنگ و چغانه میسازم
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وعدهیِ دیدار
دستِ مردها به دنبالِ سنگهایی مؤنث بود
و بادبانِ روح را برکشیدن بهانه بود

و حرفها مانندِ باد از یک گوش فرو

و از گوشی دیگر فرا میشدند
چینهدانِ پرندهگان را اسطوره و افسانه انباشته بود و بشارتِ بهشتی جاودانه
وقتی که آشپز یک حشره است

میهمانان چه کسانی خواهند بود

و کشتیشان را مقصد کجا؟

حرفِ زیاد و بحثِ بیحد

عالمتِ بیمارییِ آب است

و دستِ زنها به دنبالِ سنگهایی مذکر

پاییزِ عمر از کمین به در میآید

راهییِ آشپزخانه میشود

اما فرصتِ ماهی برایِ تجربهاندوزی در ماهیتابه کم است
برگها باد را با خود میبرند به جانبِ پرندهای
و سرش از وعده و وعید

ناخدایِ کشتی در اینجا یک حشره است

تو با من در ساحلی دوردست
در هشتمین روزِ هفته

که دُماش از واژه است

در فصلِ پنجام و در سیزدهمین ماهِ سال

رأسِ ساعتِ بیست و پنج قراری بگذار!
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قطار
وقتی قطار ریلها را یکییکی میگاید
وقتی ریلها تلقتلوق و آخ و اوخ کنان
وقتی ایستگاه ارضا و خیس و کمی بعد برخیزان
لباس پوشان و پییِ کارِ خویش روان
و دیگر نگاهی به پشتِ سر هم نکنان
وقتی ما حتا از سنگِپا برایِ آن ماهِ آسمان کمتریم
و از سفال تَرَکخوردهتر
پروانهیِ سرنشینِ ترن

از شیشه شکستهتر
به خاطرِ چه مقصدی خرمنِ آتش را به جانِ خود زند؟

به چه امیدی بلیطِ شهادت را خریداری کند؟

زمین سنگِپایِ کهکشان است

و خیسییِ صورتِ خورشید و شکستگییِ دلاش
و خدایِ بزرگِ خوابیده در شورتها
گویا دیگر سرِ بیدار شدن هم را ندارد

از این اشکِ دوپا
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جمجمه
دارد ته میکشد

تهماندهیِ جوابی که جوانهها به باغ داده بودند

و پیالهها را مست از شراب و از عشق کرده بودند
زیبایییِ اندامِ تو بود
که سرِ پلکان

غذایِ چشمهایِ من

تو که تکبرت بسیار الغر

از پایِ ستارهگان فراتر میرفت

تهماندهیِ میوهای که هستهاش واژه
و پوستهاش ستارهستاره بود

و آرزویات چنان دراز
دارد ته میکشد

رنگاش ضدِ مرگ و ریا و بدعهدی

شعرهایِ دیروز

شعرتر و نانتر بودند از شعرهایِ امروز
زیرا فردا کالهی از آتش را به سر داشت

و با کفشی از آزادهگی

در دشت و دمنها مست و آوازهخوان گذر داشت
"ته میکشد" دارد خواب میبیند
خوابِ خاکی سرد و سیاه را که از راه رسان
مثلِ شتر در برابرِ درِ هر خانهای توقف کنان
و زیبایییِ اندامِ خانهخدایان را خوران
اما آیا ماه برایِ آخرین بار هضم و دفع خواهد شد؟
جهان جمجمهایست عظیمالجثه
که راهِ برونرفت از آن را ندارد

و انسان اندیشهیِ خُردی
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تهِ دنیا در لیوان
من تا به حال ندیده و نخوانده و نشنیدهام
که کسی دیده و خوانده و شنیده باشد

چیستییِ نفسِ زندهگی

یا جوهرِ هستی را
من دالپشتهایِ زیادی دیدهام که از مرگهایِ متوالییِ خویش
هیچ چیز نیاموخته بودند

و ندانسته بودند که روح است

که در دفترها ورق میخورَد
وقتی در زندهگی و بر زمین قضاوتی وجود ندارد
آیا عمرِ مدادها بیهوده بر باد نمیرود
و از تالششان هیزمِ گُلخن فراهم نمیآید؟
وقتی جمعِ میوهیِ مرکبات

بیگانه با شمعِ درونِ خویشاند

دیگر چه جایِ سخن از ریشه و از شاخههایِ دور؟
دیگر چه جایِ شادی و خوشبینی برایِ داس؟
هیچ کس تا به حال ندیده و نخوانده و نشنیده است
من بودنِ این کاغذِ جوانه زده از خاک
که در این کوه و بیابان کو یک معنا؟

و سر برآورنده و پرسنده را
در این لیوان کو تهِ دنیا؟

ارواح یکییکی از شاخهها میافتند و غلتانغلتان میروند به جستوجویِ
اصلیتِ زندهگی
به جستوجویِ فریادرسی که انگشتِ دستاناش
مثلِ ده شعلهیِ شمع باشند
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زایر
مردهگان در زیرِ خروارها خاک

دیگر از چه ننگی میتوانند رنج ببرند

و چه نامهایی را میتوانند بر پشتِ االغ بنشانند

تا از آنان آب زیبا شود؟

اینجا دیگر از نادانیهایِ نور و از چشمهایِ گرگ
کوچکترین خبری نیست

اینجا دیگر افسار در دستِ خدایانِ سخنچین و

سکان در برِ ناخدایانِ نزولخوار نیست

در رویِ زمین

آسمان اگر گامی برمیداشت به سویِ تو

فقط برایِ سود بود

و ستاره اگر پَر میکشید و بر بامِ تو مینشست
فقط برایِ جاسوسی

از دستمالها چیزی نمیرویید

و در بیابانها چیزی نمیتاخت

مگر رَشک

حاال زندهگی از دستِ گَلهیِ گرگها
و ما دور از نام و ننگ
و زایر حشرهایست

مگر اشک

به مرگ پناه آورده است

در زیرِ خروارها خاک خفتهایم
که نامِ دیگرش خداست
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قطرههایِ عرق بر پیشانییِ بطری
پارهسنگی که اینجا و خردهشیشهای که آنجا
تکهکاغذی که اینجا و بندِ بریدهیِ کفشی که آنجا
سردییِ سایهای که اینجا و عددِ ساعتی که آنجا

خودشان را پیدا میکنند

به گِردِ هم جمع میآیند و دست به دستِ هم داده
تا شعری یگانه را بیافرینند
فرو رفتنِ خورشید

بیا تا برایات بگویم فوت و فنهایِ برآمدنِ کوه

ورق خوردنِ روح

و کثرتِ نگاهی را که سرایندهیِ جادههاست
بیا تا برایات بگویم تکنیکِ نیکیای را
و محتوایِ مستیای را

که از گردشِ زمان نمیفرساید

که از شیشه بیرون نمیآید

مگر برایِ سر ساییدن به گردون

مگر برایِ ستاره چیدن از آسمان /

میلیاردها سیاره اینجا در میانِ یکدیگر میلولند و احمقانه
به رخِ یکدیگر میکشند

درختِ بیبار و برگِ جانشان را

بیهودهپیماییهایِ کفش و

بر مدارِ صفر گردیدنِ عقربههایِ ساعتشان را

اما آن آفرینشگران با آفرینشهایِ گرانشان
دریا را به تعظیم در برابرِ امواجِ رنجهایِ بشری
در برابرِ ساحلِ زیبایی

در برابرِ نامیرایییِ بامِ بلندِ امید وامیدارند

وقتی که شعری اصیل نوشته میشود
و قطرههایِ عرق بر پیشانییِ بطری میدرخشد
از دستهایِ خودش میافتد

سنگ شرمگین شده
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عنصرِ پنجم
تو به زبانِ کُرهیِ مریخیان یا کُرهیِ دیگریان سخن نمیگویی
شعرِ تو را نمیفهمی

و میگویی که فالنی

پس چرا تو

یعنی تو

از مرزهایِ سالمتییِ روح عبور کرده است؟
مشهورترین شهرتطلبِ عالم خورشید است که بیاستثنا هر سحَر
از نهانجایِ خویش سر میزند و
مانیفستِ نور و گرمایاش را برایِ جامد و گیاه
برایِ حیوان و انسان دکلمه میکند با شور و هیجان
هفت گُلِ رنگینِ هفته خیال میکنند
که ریشهیِ حیات و علتِ ناهنجاریهایِ دریا را میدانند
و رو به ماهِ شبِ چهارده است که دارند قایق میرانند
پس چرا من روز به روز گمنامتر و گمروحتر میآیم
من که دربهدر به دنبالِ عنصرِ پنجمِ هستی هستم
و میدانم که با نان شکم را
اما نمیدانم که با شعر چه را میخواهد پُر کند ناخدا؟
اسبِ روحِ آدمی روزی رفت و در ابرها گم شد
از آن پس دیگر او

و جوالاش خالی از ستاره

درد خودش را با درد درمان میکند

صدایِ من تنها بر رنگینکمان راه میرود
و ساکنانِ سیاراتِ دیگر سعی میکنند که زبانِ تو را یاد بگیرند
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هیچ کس نداند قبرم کجاست

1

به یادِ جنبشِ باطنیه و جانبازانِ بانام و گمناماش

حروفی بینام یا گمنام

که با شهامت و به خاطرِ نسیمهایِ سرسبزِ ایرانی

برایِ برافرازییِ درفشِ دوستییِ زرتشت و ذاتِ آبادانی
جانِ خود را بیدریغ فدا کردند

حروفی که در تمامِ طولِ عمرشان

بشارتِ خنکایِ بادِ شُرطهیِ جان

و تقوایِ عطرینِ تقویم بودند

آیا ما زنده نگاه داشتهایم خاطرهیِ آن خورشیدهایِ مقتول را؟
آیا ما گرامی یادِ آن بادبانهایِ فداکار و از جان گذشته را؟
هنوز دارد توفانی از ملخ میوزد

و دستی درِ خانهیِ کسوف را میکوبد

کجاست آن آتشی که شعلههایاش مزدک و مانی را مینوشتند
و در کارگاهِ پُرآشوبِ هستی

آبرویی را برایِ آدمی میسرشتند؟

قصهیِ درازِ بیوفایییِ عالم را میخوانَد

این رود

و سر بر خاکِ متبرکِ آستانِ صلیبهایِ بیسر میساید
زمانه با گردونهاش به کجا دارد میتازد؟

آن دود

نبش قبر میکنند
ِ
چرا ستارهگان را

و استخوانهایشان را درمیآورند و به دستِ مزبلهها میسپارند؟
به یاد آر!

این سایبانی که ما را از توفانِ کسوف و ملخ در امان میدارد

سرشته به دستِ آن خورشیدهاییست
بادبانی برایِ سفرهایِ دریایییِ جان
و از عطرِ دلِ گُلبرگ

1

ای یار

که از حروف
درمیآوردند

بالهایی را برایِ رهیدن از ننگهایِ جهان

های حسن صباح عال ذکرهی سالم
از وصیت ِ
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برای پروازی مانندِ پروازِ عقاب

در تَکِ آبییِ آسمان

شعلهیِ خُردِ شمعی
روشنایی میداند که دانستن
زهرِ ظلمتها

شکستنِ ظلمت و مداوایِ زهر است

و تن سرچشمهیِ توأمانِ رُستنیها و داسها

و ما از همان لحظهیِ زایش

وطنِ درونِ زهدانِ مادر را از دست میدهیم

روشنایی میداند که با افتادن

ستاره میشکند

و از هر چکهیِ اشک در همه جا

چشمی تازه میروید

پرندهای سیاه است شب

اما نمیمیرد

که بر لبهیِ تیزِ داسِ دلتنگی مینشیند

و آوازهایِ دربهدریِ ماه

و سرودهایِ پاکِ آسمانی را میسراید

آدمی را حسِ همدردی

حسِ دلسوزیست که جدا میکند از جانوران

حاال از آدمی چه بر جا مانده است؟
چرا در دستاش تنها ارهایست برایِ بریدنِ عشق و
برایِ جدایی انداختن میانِ ستارهگانِ راهِ شیری؟
پرندهای سفید است روز

که از روزمرهگیها میگریزد

و میخندد به خندقی که هزاران چشم و هزاران گوش
برایِ جاسوسییِ انسانهایِ دلسوز
تو ای شکستهمعنا

خود را در آن پنهان کردهاند

ای شکستِ هر معنا

82
روحِ مرا چون قلمی در میانِ انگشتانات بگیر و با آن بنویس
که سراسرِ دانشِ بشری بر رویِ هم چون روشنایییِ خُردِ شعلهیِ شمعیست
دَمی هم تابِ زنده ماندن را نمیآورد

که در برابرِ توفانِ اسرارِ عالم

تعجب مادرِ بدعت است
او کالبدِ خود را باخته

و یاختهیی خاکسترش داشت یواشیواش

دوباره مادرِ آذرخش میشد

و چشمهایِ تماشاچیانِ بیشکیب

ستارهستاره تعجب را میزاد

تو بر بسترِ بلندِ ابری دراز کشیده

به راز و رمزِ دنیا میاندیشیدی
که میهماناش یک رعد بود

و باد با خود میبُرد گوشی را
به کجا رسیدم من عاقبت؟

چرا دهانام مادرِ واژههایِ ظلمانی

و دستانام دو شاخهیِ خشک شدند؟

چرا بدنام سلولسلول تهی از هیجان

قلبام خالی از خلجان؟

دریا بازمیگردد تمامِ راهِ رفتهیِ خویش را

تا بارِ دیگر از زهدانِ مادری

با افکار و کردارِ دیگری زاده شود
و بارانی خودش را قطرهقطره از زمین جمع میکند
و میرود تا به شیوهیِ دیگری ببارد بارِ دیگر از آسمان
بر آن انسانی که کالبدش

هم زندانی و هم زندانبان را در خود دارد
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مشبکهایِ سنگِ پا
دلِ سنگ را به درد میآورَد دورییِ نزدیکان
امید و بشارت است:

و نورِ وجودِ تو در آوردگاه

ستارهای که با جاذبهیِ زیباییاش

دانه را آهستهآهسته از خاک در میآورَد
صلح از کوه فرومیغلتد به زیرِ پایِ کهکشانی که تو هستی
و رختِ رزم را به تن داری

ایستاده بر خاک

من عاقبت نتوانستم بر خویش پیروز شوم

من که برگبرگ فرو میافتم

برگبرگ برمیخیزم

و میروم تا دستهایِ مردم را ورق زنم
بهترین آینه است برای جهان

مردمِ فقیر و شکستخوردهای را که چشمشان
کسی که در برابرِ خویش میایستد
سالهایِ استحاله شدهیِ نوری را میبیند
که پلهپله پایین آمدهاند اینجا بر زمین و
شرکت جستهاند در مبارزهیِ میانِ خوبی و بدی

اما آیا چه مژدهای مگر میتواند هنوز از کفش به درآید؟
مگر ما آدمها بیشتر از مشبکهایِ یک سنگِپا هستیم برایِ خدا؟
شاید حقیقت دیگر برای همیشه آتش گرفته

که جگرِ آب اینگونه سوخته!
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تنها تولد نیافتهگان
تنها تولد نیافتهگان به فردوس راه مییابند
از گناه بری هستند

و تنها تنپوشهایِ نبافته

یادش به خیر آن "پرییِ کوچکِ غمگینی"

که جایِ خالیاش از چشمهایِ من فرومیچکد
و راهها را سراسر پوشیده از اناربن میکند
داس روزمرهگی و تیغهایِ روزگار
ِ
تنها آن کسی که از دستِ
شماری بسیار از قرصهایِ خوابآور را یکدفعه خورد
و به رویاش یک بطرییِ سرشار از نوشابهیِ الکلی را
خوب میفهمد نغمههایِ غمانگیزِ "نیلبک" را
و بیاشتباه مینویسد تباهیها و بیمعناییهایِ تو را
تو را که چشمات بعد از نوشیدنِ رنگِ آبییِ آسمان
به سالمتییِ تولد نیافتهگان
پا میگذاری در جادهایِ خالی از سنگِ صدایِ من
و دستات را در دستِ یک پرییِ کوچکِ غمگین
در کدام ضرابخانهیِ جهان دانش را دارند ضرب میزنند؟
در کدام بازار هنر را خرید و فروش؟

شخصِ شب تا چشم میگشاید

خودش را در مالفههایِ سفیدِ بیمارستانی تنها

تنها مییابد

اما نمییابد نه پَری از آن "پری" را
نه پارهفکری فطیر یا برشته از قرصِ نانِ روح را
قبلهنما تنها کشتارگاه و فاضالبهایِ جهان را نشان میدهد
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من معنایی را که پاشنهاش هم چندان بلند نیست
و گناهی را که بانیاش اصلن معلوم نیست
پدرم را و پسرم را که خودم هستم

چون جامه از تن درمیآورم

برای ِآخرین بار مینویسم

بطرییِ خداحافظی با تو را تا قطرهیِ آخر سرمیکشم
و "فروغ فرخزاد" دریا میشود

چون کفش از پا

میبوسم
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از چاله به چاه
شیرِ لوله را باز کن تا با فشارِ قوی از آن بیرون بزند شاش
که ایزد سخت هوایِ وضو گرفتن را در سر دارد
یوزپلنگها دارند میوزند

هوایِ نماز خواندن را

و خالصهیِ معنایِ دنیا یک آهویِ فراری است

با دستنوشتههایاش که پنهان در چاه و چالهها
و اندیشههایاش که بارنده از آسمان
ریش درازشان جارویی بسازند
ِ
آیا بهتر نیست که آخوندان از
هنگامی که از تپهتپههایِ تپاله هوا سخت گرفته است
و شیرینزبانیهایِ کودک دیده نمیشوند؟

شیرِ گرمِ لوله را باز کن

تا ظروف زدوده شوند از چربیهایِ تظاهر و لکههایِ حرافی
و داغِ دلِ الله تسکین بیابد اندکی
که چشمهایام دو قهوه است

هوایِ چه را دارم من

هوایِ که را

ُم اسبِ سرگردانیهایام زمین
و از س ِ

گروهگروه گَردها را گِردآوری میکند برایِ تیمم؟
عمرِ تو با گیسویِ برفیاش در تبعید
در روزِ سیاهِ  22بهمن ماهِ 1357
از چاله در آمد و به چاه افتاد

رفتهرفته روزی سر خواهد زد به هفتاد

آن بچهآهویِ بیچاره و آواره
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ارابه
از سیمهایِ وجودِ ماست که چرخها

عاشقِ چرخش و عاشقِ فلک میشوند
معنا مییابند

از دستهایِ ماست که سبدها و سیبها

تو بر دوچرخه نشسته بودی و پا میزدی در آغاز
و میرفتی تا ریشههایِ بدی و ظلمت را بیابی
نه نخستین نه واپسین دانهیِ سیب است
عاشقِ گُلهایِ آزادهاند

اما نمیدانستی که هیچ دانهای

و انبوهِ سیمهایِ خاردار

رنجبارترین تالشها

بر سر و دوشِ پیادهگانِ شَترنج میبارد

و هیچ تاج و گنجی

اولین و آخرین تاج و گنجِ گیتی نیست
از سیمهایِ تخیلِ ماست

که چرخِ افسانه و اسطوره میچرخد

و افکارِ شما در فلک طیران میکند

اما خودتان اینجا در زمین

گوشت و استخوانِ والدین و اجدادتان را در مزارع درو میکنید و میخورید
مرگ معمولن با جامهای از عشق به سراغِ آدمی میآید
چرا با چراغِ چشمانِ گرگ باید بیابان را دید؟
چرا در شَترنج خانهای سیاه یا سفید را
گیسوانِ درازی دارد بازییِ روزگار
به دشتهایِ تنهایی گام میگذارد

به سیمرغ باز نمیسپارند؟
و اسب از خودش پیاده که میشود
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کوالک
از تو خودِ دوزخ بودی

از تو خورشیدی دروغین بودی

از تو جوهرِ تباهی بودی
شاید حاال درِ بسته

بود که من گریختم

تنِ به تنهایی رفته

از صبحِ ناصادقی بیهدایت

بود که من سوختم
از انتقام است

قلمِ نانگاشته

شاید حاال ظلمت

تبانیهایِ زیبایِ ستارهگان را جارو کرده است
و دیگر در گودییِ انگشتانِ جوهرییِ فروغ فرخزاد
از تو خودِ خیانت بودی

پرستوها تخم نمیگذارند

از تو تبادلِ خسوف با خسوف بودی

از تو نیای بیشَکر بودی
که من دواتی بیدرمان

بود که من گردنبندِ بریدهیِ گُلها شدم
که من دواتی بیسامان شدم

شاید حاال خبرچینهایی که چون مورچه از چینِ دامنها باال میروند
یا از کالهِ بیمعناییهایِ دنیا پایین میآیند
همینطور برایِ باال رفتن و پایین آمدن

و برایِ خالی نبودنِ عریضه است

حاال دیگر نگویید که دلِ دوزخ از فراق میسوزد
نگویید که فقط از سمتِ کینه ورقها میوزند
گوسفند نوکِ قلم را اینجا

در خونِ گرگ میزند

تا از عشق بنگارد

از انگشتری که عقیقاش به رنگِ وصال باشد
و از سهراب سپهری که خودش را در پسِ در تنها نهاد
"صدا میآید امشب از پشتِ کاچ"
1

از نیمایوشیج

1

و به درون رفت
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و آن کسی که حقیقت را در دلِ خویش یافته
و دربهدر موردِ خیانتِ دریا واقع شده

و بیذاتییِ دنیا را دریافته

از این پس موقعِ بیرون رفتن از خانه

حتمن دانش را مثلِ کاله بر سر میگذارد
و هنر را مثلِ پالتو به تن میپوشد

تا دیگر هرگز سرما نخورد
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نقشهایِ بیجان
کلماتی با اتاقهایِ تهی

کلماتی با راههایِ پیچپیچ و بنبست

کلماتی که چراغهایشان به اشتباه راهنمایی میکنند انسان را
کلماتی که شاخ و برگ میآورند و

گم میکنند دانه و دارویِ نخستین را

حاال دیگر چهگونه کسی میتواند ما را از درونِ این همه خار بیرون بکشد
یا از درونِ یک ساقه مثلِ شیره بیرون بیاورد
به خودش یا به دیگری نشان دهد؟
کلماتی که از فروافتادن بر رویِ سنگ نمیشکنند

کلماتی مِهآلود

کلماتی که آنقدر دود را دامن میزنند
که یک خارپشت خدا پنداشته میشود
پادشاهِ فصلها

و رنگِ زردِ رخِ بینوایان

حاال دیگر چهگونه میتوان ثابت کرد که دهان

گُلِ سرسبدِ اندامهایِ بدنِ آدمیست

و بخار

روزی اشکِ منجمدِ چشمهایِ حقیقت بوده؟
گوشهایی هستند که آوازِ قناری را کَر میکنند
و چشمهایی که زیباترین مناظر را نابینا
دریغا که ما میخواستیم تمامِ عمر درها را با کلیدی باز
و دردها را با دارویی درمان کنیم

که نقشِ بیجانِ فرشها بودند
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شنل
وای به حالِ تو که هنوز از خَمِ یک کمان
نمیتوانی خُمهایِ رنگینِ آسمان را بخوانی
و بدانی که دوستییِ دو پروانه سرانجام به کجا ختم میشود
در شبی که شمعهایاش آوازی ندارند
وای به حالِ تو که از زاده شدن یا نشدنات
نه چیزی بر دنیا و دریا افزوده
ویران میشود یک عقل

و از شنا کردن یا نکردنات

نه چیزی از دنیا و دریا کاسته میشود

از هزاران بزهِ ناگزیرِ زهِ دو کمان

و از گمانههایِ آدمی در بارهیِ منشأِ حیات

حیاتی با دستانی تهی

رنگهایِ رنگینکمان هر یک عشق میورزند و هر یک رَشک به یکدیگر
و پِتپِتِ زبانِ شعلهیِ من از چراغیست
چراگوینده و شگفتزده از رازهایِ عشق
نه!

از هیچ گوهری

و دیوانه از احوالِ درهمِ گیتی

انگشترِ حقیقتی جاودانه ساخته نمیشود

و پرندهیِ هیچ دوستیای نیست که گاهگاه
از او پَرهایی فرو نریزد

اینجا و آنجا

از او نیزهیِ کینهای فرانخیزد

این کالهی که نامِ او زمین است

از کَلهیِ خدایی به این زمهریر سقوط کرده

که آرَشها برایاش حتا ارزشِ پشیزی را هم ندارند
خدایی که هیچ کدام از شمعهایاش

نخی از حقیقت را ندارند

با این حال من گیاهِ بینظیرِ زندهگی را دوست میدارم
و کوزهای سرشار از اعتماد را در پایاش میگذارم
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ویران میشود یک عقل از عقیقِ وجودِ تو
که در دستات کمان و در تیرکشات صد تیر داری
اما دکمهات در همان شنلی میدرخشد که اسکندر
به رویِ نعشِ دارا کشید!

1

 1گویند پس از آن که اسکندر دارا را با سرعت تعقیب کرد ،فقط موفق شد به نعش او که به دست
کسان خودش به قتل رسیده بود دست یابد .دیدن نعش داریوش در وی چنان اثر کرد که بیاختیار
شنل خود را به روی او انداخت.
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ماه در تبعید
تالشِ آن تیرهگیهایِ محجوب
بیگرامیداشت ماندند

آن تیرهگیهایِ محبوب

بیپاداش

آن تیرهگیهایی که اصلن خودشان را نمیدیدند

و جانشان را فدایِ دیگران میکردند

حاال وقاحت دارد در دریا

بر سر و رویِ خویش مُشت میکوبد

و مرگ با جامهیِ مبدلِ نور

بر بلندترین جایگاهِ جهان نشسته است

حاال آزادی هر چه دست و پا میزند

خود را آزاد در گزینشِ نحوهیِ زندهگی نمیبیند
شرم رنگِ چهرهاش را به شفق داده بود
و مبارزهاش برایِ دوستداشته شدن

ستوده شدن

یا تصاحبِ ستارهای نبود

چیست در جانِ تو که گرگات حتا در گرسنهگی

با گرسنهگی سر میکند

اما سرِ دیگران را بر باد نمیدهد؟

چه میخواهی تو که آبات از دریا

که آبیات از آسمان میگریزد؟

آیا آن صدفی که پردهها را بر پنجرهیِ اتاق کشیده بود
داشت در تاریکی و دور از چشمِ دیگران

در زهدان

دنیایی تازه را میپرورانید؟
همچنان بیخستهگی ببار ای ابر بر مزارِ آن غزاالن
و بر مزارِ آن انسانهایی که حتا در گزینشِ شیوهیِ مرگِ خویش نیز
آزاد نبودند!

در میانِ انبری که یک تیغهیِ تیزش وطن

و تیغهیِ تیزِ دیگرش تبعید است

ماه سیاه میشود
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دبیرِ فیزیک
به یاد هرمز گرجیبیانی ،دبیر دبیرستانهای کرمانشاه ،که در همان
اولین سالهایِ روی کار آمدن جمهورییِ اسالمییِ ایران اعدام شد

او که گام برمیدارد برایِ آشنایی به سویِ من
در آغاز فیزیکِ بدنِ تو را دوست میدارد
و بعدن شروع میکند آهستهآهسته به شناختِ کتریای
که روح در او بخار میشود

او که گام برنمیدارد به سویِ هیچ چیز

و پشتِپا میزند به دنیا و هر چه در اوست
یا فیلسوف میشود

عاقبت شاعر

دوستیها در سنگ تَرَک میخورند

و ستارهگان از تَرَکها سر به بیرون میکشند
تا زیبایییِ بینظیرِ اندامِ تو را ببینند
باران چترِ دیرینِ خورشید را از دستِ یاران میگیرد
و ریاضیات از قطره اشکِ چشمِ نخستین عاشقِ جهان آغاز میشود
دریایی از مِه است حقیقت
عاشق و معشوق
هر گوشه از هستی

دریایی که نهنگوار دهان میگشاید و عاقبت

دوست و دشمن

و ظالم و مظلوم را به یکسان میبلعد

نخست دست بر سطحِ خویش که میکشد

ذراتِ روح نصیباش میشود
سپس آهستهآهسته آغاز میکند به جستوجویِ آن پیکری
که تو را تجسد بخشیده است
جهان جنگل بود و من گیاهاش

جهان کوه بود و من سنگاش
جهان دریا بود و من قطرهاش

و آنگاه که دبیرِ فیزیکِ دبیرستانِ ما را اعدام کردند
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و خوشبختی و زندهگییِ ما را با او به خاک سپردند
آب هرچه کاسه و کوزه بود را فراموش کرد
اما در بیراههای

تشنهیِ فلسفه شد

راهِ درخشانِ شاعری را در پیش گرفت

گرگ و مهتاب
بهترین شعرِ من در زندهگی
تنزدن از دوستی با تجارتپیشهگان بوده است
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گرگهایِ بیشهگان بوده است

و چنگ انداختن به رازِ روح

که چون هستهای پنهان در تمامِ اشیاءِ جهان است
بهترین شعرِ من در زندهگی
سرکشیدنِ پیالهای پُر از پیمانهایِ پاک بوده است
معنایِ خالصِ آب بوده است
معتمدترین پناهِ رنگارنگِ پروانه واژه است
و میوه میشوند

واژهگانی که گوشت میآورند و پوست میآورند

غالبن گرگها در آسمانی طلوع میکنند با شکمی گُنده
با جیبی فراخ

آسمانی که در زیرِ پایِ پاکدامنان
در زیرِ پایِ عاشقان

در زیرِ پایِ شوریدهجانان

گم میشود

بهشت تمامِ آن چیزهاییست که ما گم کردهایم
تمامِ آن چیزهایی که در دهانِ ددان
از ما که آزادی بودهایم

از ما دور میشوند

از ما که دلهره بودهایم

از ما که آزادیها و دلهرههایمان را
چاقوها هنوز دارند سرسختانه پوست میگیرند
در بیشهیِ مهتاب

تو به پشتِ میکرفونِ فروتنِ ستارهای میروی

و برایِ اسباب و اشیاءِ حاضر در مجلسِ ابر
شعرهایی را قرائت میکنی

که بهترین دوستانات هستند

اما در پشتِ صحنه

مرگی که از دستاش پیالهیِ پاکِ پیمانها افتاده و شکسته
و به حلقهیِ گرگها پیوسته

پا به پایِ شاه و شحنه

التجاء به تجار میبرد
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پرگار
حقیقتِ هر کسی در وسطِ پاهایِ اوست
و قانونِ قسیالقلبِ جنگل ریشه در خورشیدی دارد
که امروز به گیاهان زندهگی میبخشد
و فردا زندهگیشان را ذرهذره میپوسانَد
صدایِ اُرگِ کلیسا دارد به گوش میآید
و دستهایِ در دعا

ولی گوشهایِ حقیقت کَر است

اندکی از دعا کوتاه نمیآیند

مرکزِ پرگار وسطِ پاهایِ شماست

و کفشها از جنسِ مِه

و حواسِ آدمی چون موشک به آسمان پرتاب میشود
بهتر آن که ذایقهیِ گوش

ابتدا شیرینییِ همهیِ سازها را بچشد

سپس دایرهیِ خویش را انتخاب کند!
بهتر آن که بالش گاهگاه به خواب برود
تا هر بار با چشمهایِ تازهای دنیا را ببیند!
و بهتر آن که از سوراخهایِ نیلبک

نورِ سادهگی و صراحت بیرون بیاید!

من آن برگی بودم که روزی از دلِ گیاهی بر خاک فروافتاد
شبها به شناختِ آب همت گماشت

سرانجام باز خوشبختانه به پا خاست

و علیهِ خواری و خونخواری قامت برافراشت
تو در دیوارِ خانهها موش را کاشتی
سایهیِ سازِ خوشنوایِ ساکنانشان را شکسته
بالِ ظریفِ آوازشان را به میهمانییِ قیچی دعوت کرده
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و سرانجام حقیقتی جاویدان و یگانه را یافتی

در وسطِ پاهایِ پنهانِ خدایی

گان بیچارهیِ خودش را
که بنده ِ
در دوزخی دودناک به نامِ زمین به دنیا میآورَد
سپس آتشِ دوزخِ آخرت را نیز

به آنان وعده میدهد
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منقل
برایِ از یاد بردن ِسایهیِ گستردهیِ بالهایِ مرگی مَردساالر
باید زمان را دعوت به ساعتِ زیبایِ زنانه کرد
پا به سرزمینِ سبزِ هنر گذاشت
دانهدانه از سبد برداشت

و گاهگاه خورشیدِ آرامبخشِ خواب را

برایِ سقوط نکردنِ ارزشِ واژه از آسمان

باید دهنه به دهانِ ظلمانییِ هیونِ "حرافی" زد
و گوشماهیهایِ سختگیر را به خانهیِ بیکرانهیِ دریا دعوت کرد
غنیمت است برایِ آقایِ غم
یک دو سه قمر را در مدارِ فرزانهگیهایِ خویشتن

داشتن

با آنان قدح در عشق زدن

و از یاد بردنِ قرمزِ سوختهگیهایِ دلِ غروب را

کفشهایِ بیریایِ کودک

معشوقِ راهِ شیری است

و لبخندِ کوچکاش

مداری که ستارهگانِ اعتماد به دورش میچرخند

این عددی که االن دارد بر زمین راه میرود
میانگینِ نورها و ظلمتها

این عددِ رانده شده از ساعت

خوبیها و بدیها

عصیانها و تسلیمهایِ روزگار است

این عددی که چهرهاش از رسوایی

به رنگِ زغالی خام است برای منقلب نشدن از حوادثِ روزگار
و گرفتار نشدن به ضربههایِ کشندهیِ نبضِ نهنگ
نباید از دهانِ حرافِ مرگ

یا به زهرِ مار

چون واژهای پرید

نباید پا در عذابِ منقلی همهجایی

به نامِ زندهگی گذاشت
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گناهزار
رنگها چشمها را میبینند

صداها گوشها را میشنوند

واژهها دهانها را میگویند

اما باز مانندِ اولین دقیقهیِ دنیا

همه چیزی گویا دستنخورده باقی میمانند
گسترهای از برف آیا رویِ خجلِ خدا را
و آیا جاپایی هست

روزی سفید میکند؟

که از دایرهیِ زمان بیرون باشد؟

صدهاهزاران سال پس از این هم
رنگینکمان و رعد

باز مانندِ امروز زندهگی خواهند کرد

و باز ما سؤالهایی خواهیم بود بیخواب و بیقرار
چشمها صدایِ رنگها را میشنوند
دهانها واژهها را آرد میکنند

گوشها رنگِ صداها را میبینند

اما دوباره همچنان روح گرسنه میماند

در سفیدییِ دفترها النه میگذارد
دنیا به زاغی میماند که کاهِ عمرِ آدمیان را به منقار میبرد
تا بیتفاوت آنها را به دستِ باد بسپارد
من با دو بالِ رنگین از سرنوشتی سنگین
اما در میانِ این انبوههیِ گیاهانِ رشیدِ گناه
آوازم رویِ کسی را سفید نمیکند

بر ابهامِ بامِ وجود مینشینم
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عروسی
دستهگُلی شریفتر از دیگر گُلها تو را صدا میزند
ستارهای باوقارتر از دیگر ستارهها دربهدر تو را میجوید
موجی نجیبتر از دیگر موجها در فراقات میموید
به هر سوی میرود و از دشمنییِ دسته و تیغهیِ یک چاقو با هم سخن
میگوید
عطری مرا سر بریده و پایام ساکنِ آسمان است
گردنِ آرزوهایِ تو در زمین منتظرِ ریسمان است
اشکِ وقیحان نیز میدرخشد

و از دانهیِ دشمنی هم گُلی میروید

جویندهیِ تو در کجاست که زمین باالیِ سر و
پای اوست
ِ
آسمان در پایینِ

و نیمی از دل و از ماهاش همیشه در تاریکی؟

جهانی که در آن جنایت و تقدس با هم عروسی میکنند

و توری سفید

تنها صیادِ پیام و پروانههاست

ماشینی به نامِ عشق در برابرِ دری ایستاده و

قلباش دارد تاپتاپ میتپد

اما انتظار به سر نمیآید

پیراهنِ امید پاره و
ای شریفتر از موجها

پاپوشِ اعتماد زدهگی دارد

ای که ستاره هنوز به یادت دارد میسوزد

و کارد از حواسپرتییِ ژرفِ عشقِ تو
تو کجایی؟

ای نجیبتر از گُلها

انگشتِ خودش را میبُرد

آخر چرا تو نمیآیی

با ما نمینشینی و از سرنوشتِ سرخِ پروانههایِ عاشق سخن نمیرانی؟
زمین همواره از تصادم با نادانییِ خودش سقوط میکند
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و این کاله بر سرِ هر بادی جا خوش میکند

وحشتزارانِ آزادی
نگاهی به شکلِ استوانه از شورت درمیآید و
میچپاند خودش را تا ته در منظرهای زیبا
و چشمانِ دریا درد و درمان را همزمان با هم دارد
همزمان احساسِ همبستهگی و دشمنی را تو با من
کُرستی از برجستهگیِ بامی سخن میگوید
و از غروبِ غمگینِ ستارهگانِ حقیقت میموید
تاتیکردنِ طفل تا تهِ دریایِ معصومیت و بازگشتاش
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ذرهای خصلتِ تمساح را تغییر نمیدهد
و سوراخِ سیاهِ روحِ آدمی را با امیدی پُر نمیکند
بوسه از لبِ دیواری بر خاک فرومیافتد
و از استخوانهایِ شکستهاش آوازی برمیخیزد
که تنها با گوشِ جاناش میتوان شنید
وحشتزاریست بیکرانه این آزادی
و نوری نه

و راهنمایی نه

تا تو بدانی که کدام شاخهیِ رازیانه را باید چید

که از آن ذرهآزاری به شاخههایِ دیگر نرسد
شورتی شوریده و از دوستان

یعنی که از دشمنان بریده

به خلوتِ خویش رفته و شعرهایی را مینگارد
که هم خداوندند هم شیطان
به هوا پرتاب کردند و

و حقوقِ حریفی پایمال نگردد

که هم دردند هم درمان

ماهییِ دریا را روزی بر بامی بلند آوردند و

به او گفتند که تو آزادی!

حاال پرواز کن!
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واپسین انقالب
من و تو آنگاه به یکدیگر دست خواهیم یافت
نه تنِ من و تنِ تو برایِ روحمان بار باشد

که دیگر نه دستی در کار باشد
افسوس که چشمهایِ هر کس
تنها برایِ شکافته شدن

قفس است برایِ کسِ دیگر

و بافتنِ نَفَس

نور رنج میبَرَد از جنگلِ وجودِ ظلمانیِ ما

و دست از صبری سرد و دراز میگندد
من و تو دو موجی بودیم که با هر بار نزدیک شدنشان به یکدیگر
مرغابی هم جان گرفت

هم جان را از مرغابی گرفتند

دنیا حتا نسبت به آن دریایِ بیست سال پیش
و در بسیاری موارد جایِ نور و ظلمت

به کلی تغییر کرده است
و خار و گُل عوض

خوبی و بدی

دریغا که دیگر برخی از آن تالطمها زنده نیستند
تا با دو گوشِ خودشان بشنوند
پیش خودمان
ِ
نفرین و نفرتِ ما را به دست و دهانِ سیسال
دست و دهانی که صد

که سیصد

که هزاران شدند

مُشت و فریاد شدند در خیابانهایِ تاریکِ میهن
بام ما از آوازهایِ عاشقانهیِ بَقبَقو
و فرشِ حیاط و ِ
حاال درونِ این قفس پُر از چشم و

تا بسترِ دریا از نازهایِ قو
خالی شوند

خالی شدند

جاناش پُر از خشم است

حاال دستِ قفس حتا به وصال با سیمهایِ خودش هم نمیرسد
دریغ خاک
ِ
و در زیرِ انبوهِ بی
مهربان و گرم

تنِ تاریکِ ما را تنپوشِ سردِ واپسین انقالب

در آغوشِ خویش گرفته است
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و آب

افسوس که چه دیر

فانوسِ خِرَد را شرحهشرحه

معنا کرده است!

خداحافظی
مرگ که بلند شد از سرِ صندلی و بیرون رفت

اتاق تاریکِ تاریک شد

و بخارِ افکارِ میزبان غلغلکنان از لولهیِ کتری بیرون زد
حاال من خانهای هستم سرد و خالی

و دهانام یک صندلییِ شکسته است

و بر تاقچهیِ دلام قابِ عکسی از باغی که درختاناش مایعهایی عمودی
هستند
نشسته

سرافرازییِ شفافِ اشکِ منجمدِ تو

از یکه بودنِ گیاهِ جانِ تو در جهان است
از تَکخالِ اندیشهای که تو در کنجِ لبات داری
تو آن عطرِ پنهانی

که میتوانی بیپاسپورت

به فراسوهایِ هستی سفر کنی

و چشمانات میتوانند با جذابیتشان

گنجِ هر تنی را غارت کنند
اما حاال میهمان از سرِ صندلی برخاسته و رفته است
و با رفتناش معنایِ کوچههایِ تاریک از بیتعهدی را

به ما آموخته است

چراغی که فقط یک بار اجازهیِ در آغوش گرفتنِ هر شعلهای را دارد
سایهیِ هیچ کدام از نسیمها را دوست نمیدارد
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برادران
اینان که دارند حاال آهستهآهسته در گورها میپوسند
و گهوارهها برایشان اشک میریزند
همان اسراری هستند که در زمانِ زنده بودنشان
هیچ کس به آنان احترامی نمیگذاشت

از نیشان

نغمهای را برنمیداشت

شیرینییِ هستهها را امروز به زبالهدان میاندازند
های پوسیدهشان شیون کنند!
ِ
تا فردا بر پوسته
بر گورها گُلی به رنگِ دانش
چرا تو

به بویِ کشف نمیروید

تو را تا زندهای دوست نمیداری؟

کتابِ دلِ تو را تا زندهای نمیخوانی؟

چرا تو

فقط یک نگاه

فقط یک نگاه اگر میکرد به پشتِ سرِ خویش آدم
و میدید قبیلهیِ قناریکُشِ قابیل را
قربانییِ طمعِ کالغ نمیشد
بر خاک فرونمیافتادند

شاید برگِ درخت در آن باغ

و برادران اینگونه از شاخه

و شاید آب دیگر در خویش وضو نمیگرفت

تا ضیایی بدتر از تاریکی را

به نمازی ارزانی دارد
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در آغاز پایان بود
عجب سوداگرییِ پُرضرریست پیری
که از او ستارهگانِ شادِ عشق یکییکی به خواب میروند
و هوشِ درخشانِ پتو پاره میشود!
خورشید بیوهایست که میوهیِ گرما و روشنی به رویِ دستاش میمانَد
و سفیدییِ گیسوان بازاری

که مشتریاناش تنها حسرت و اندوه

زندهگی چون چوبی فرتوت میسوزد
که هواخواهِ دهانی زیبا نبوده است
بانکها با شکمهایِ برآمدهشان

و دود به چشمِ توتی میرود
از ابرویی کام نگرفته بوده است

عاقبت جایِ خود را به مقبرهها میدهند

و مردهگان سودهایِ کالنی را به دست میآورند
ستارهگانِ زیبایِ حرمسرایِ بیانتهایِ آسمان
تا جاودان از آنِ خدایی خواهند بود جوان
و پایِ قبالهیِ بیوفایِ عمر را

قلمِ تهییِ یک آه

امضا میکند

عجب جهانپهلوانی هستی تو
که پهلویِ خوشگلِ پتویِ خاطرهیِ فرزندانِ خودت را
و نسیمی با حافظهای کوتاه را

یکییکی پاره میکنی!

در بوستانِ گیسوان میپیچانی!
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شمع خیابانی عمودی است
میللنگی در شورت

و ماشینی که دنیا را به شوخی گرفته است

و خیابانی که طومارِ طوالنییِ شهرتطلبیاش را نقطهیِ پایانی نیست
مردم مردد ماندهاند در میانِ مرواریدِ بیبدیلِ دل و
مردارِ موقتییِ دنیا

کجاست میللنگی راستگفتار و درستکردار؟

کدام راه به خانهیِ پُرگُلِ ادراک میرسد
خانهای که ریزشِ رازِ زیبایی از ناوداناش را پایانی نباشد؟
شمع خیابانی عمودی است

و خاطراتِ خوشِ کودکی پروانهای دلسوخته

که مردد مانده است میانِ ساختمانِ بودن
به هر حال این زندهگی
آوازش کنگرهدار

یا نبودن

هست اجارهای

و آن تنبک

رقصاش دوطبقه

تبعیدی

در وطن هم اسمِ آن چیزِ درخشانی
که هم به گِردِ خویش هم به گِردِ خورشید میگردد
و مردم را نیز به اجبار با خود میگرداند

حک شده بر سکهای
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هبوط
این گذرگاه اگر بگذارد که اندیشه

مثلِ غذا آرامآرام حل شود در معدهاش

بعدها تصعیدِ تو را میتوان یافت در تَکتَکِ گُلها
پروانهها سر از هر در و پنجره بیرون کشیده
مراحلِ پنهانییِ استحالهیِ مرا پی میگیرند
حیوان را متفکر میکند شتابِ این گذرگاه
اگر بگذاریم که نگاه

نگاه را نگاه کند

اگر بگذاریم که صدا

صدا را صدا زند

واژه را در آغوش کشد
اندکی جلوگیری شود

و چشمهایاش را نمناک

اگر بگذاریم که واژه

آنگاه شاید که از هبوطِ گیاه
اندکی پنجرهها دلِ خودشان را بیشتر باز

و همبستهگی با هوایِ تازه را آغاز کنند
چهگونه تَکتَکِ سلولهایِ جسمِ یک زندانی شاعر میشوند؟
چرا برایِ به کرسی نشاندنِ یاسمینِ حقیقت
آبی از دروغ را باید در درونِ گُلدانها فرو ریخت؟
کسی مثلِ مشعل در جانِ خویش میچرخد

مثلِ دریا سر به تالطم برمیدارد

اما تو مثلِ میوهایِ بیمصرف در گوشهیِ بیاندیشهیِ آشپزخانه از بیحرکتی
چنان کپک زدهای

که حتا معدههایِ سقوط کرده

استفراغات میکنند
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لباسی نخنما
نگرانی سَریست که دو صورت دارد

یکی دل با گذشته

و تو گیاهی هستی در میانِ آنان روییده
با برگهایی گرفتارِ قال و مقال

یکی با آینده دارد

با ریشهای در زمانِ حال

و سایهاش در مبارزه با اقتدارِ خورشید

شاخهای از جانِ من در یأس و شاخهای در امید نفس میکشد
پرندهام هم دوستییِ زرینِ خورشید و هم توطئهیِ خاکستریِ ابر را میبیند
و دامِ انتقاد را اول برایِ کاستیهایِ خودش میگذارد
سپس سر به سویِ نقصهایِ شخصیتِ صیاد برمیدارد
سکهای که یک طرفاش گذشته است و یک طرفاش آینده
میغلتد و میرود و از نظر ناپدید میشود
و حتا غباری هم از نقش و نگارش برجای نمیماند
اما بازارِ پُررونقِ زندهگی از زهدانِ مستعدِ خاک
هزار در هزار همچنان جاودانه فواره میزند
آیا چهگونه پا بر قانونِ قدرتمندِ جاذبهیِ زمینِ جنایتها
میتواند فایق آید؟

و وقتی که منقارِ هزاران نادانی از آسمان نازل میشود

چهگونه دانههایِ نگرانی از خاک نشکوفند؟
لکهیِ دلواپسی در ذاتِ لباسِ نخنمایِ هستی نهفته است
آب داغدیده به جایی نمیرسد
ِ
و سعییِ سفیدِ صابون و اصرارِ
آیا تنها تصادمِ سایهیِ سیاراتِ سینهیِ ما با یکدیگر
یا سرد شدنِ عشقِ شورانگیز و بلندِ خورشید

قادر خواهند بود
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که نقطهیِ ناگزیرِ پایانی را بر بازییِ هراسناکِ این شَترنج بگذارند
و نقاب را از چهرهیِ اقتدارطلبِ مهرههایِ بازیگرش بردارند؟

ظرفِ نگاههایِ ظریف
با این برفِ جانانهای که دارد میبارد
تمامِ داردها جان میدهند برایِ نشستن و پیالهای چای را نمنم نوشیدن
ذرهذره شعر گفتن

و ادراکی شیرین را مزهمزه کردن

به درونِ اتاق میآید

باد در میزند

بر رویِ صندلی مینشیند

و سررشتهیِ سخن را در دست میگیرد
آیا فطرتِ سیاهِ دانههایِ چای را میتوان تغییر داد؟
آیا بر سطوحِ سیمانییِ قلوب
میتوان آشیانی برایِ پرندهگان و برایِ مهربانی بنیاد نهاد؟
با این جانهایِ سفیدی که مثلِ برف ریزریز
از رندهیِ آسمان میگذرند و آهستهآهسته بر خاک میریزند
پیداست که ظروفِ نگاههایِ ظریف
و پایِ روشنِ اشک

خودشان را به کدام دستها هدیه میکنند

سرزمین سردِ صورتِ کدام کتابها را طی
ِ

آیا نطفهیِ زنگاریِ کلنگ

در و دیوارهایِ سالمی را به دنیا خواهد آورد؟
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و آیا برایِ رسیدن به اوجِ جادویییِ دکلهایِ حقیقت
لکلک مجبور است که در خواب و بیداری
بر صندلییِ اندوهگینِ تنهایی بنشیند
و بر لکههایِ دردِآلودِ خاطراتِ خرابِ خویش نوک زند؟

باال رفتن از سخن
از ارتفاعِ سختِ سخن باال رفتن به کجا ختم میشود؟
پنجرهیِ رازآمیزِ جهان
چرا آبِ هیچ تالشی

برایِ چشمِ چه کسی گشوده میشود؟
لکههایِ جهل و جنایت را از دامنِ جهان نمیشوید؟

چرا تا حرفی مناسب از سبزییِ درخت باال میرود
و میخواهد در درخت النه بگذارد

مارها از هفت سو

شروع به وزیدن میکنند؟
قلم دستِ تو را مینویسد

قلم میداند که تولدِ تو

خویشاوندِ ریشهیِ گُلهایِ ختمی است
به گونهای متفاوت باز میشود
دست و پایِ من خودِ باال شد

و پنجره برایِ هر کسی

من از سایهیِ سخنها باال که رفتم
سبزی آورد و برگ آورد

دستهگُل برایِ عروسی و برایِ عزا آورد

و زهر و مرهم درهم شد

میوهیِ آفتاب و ابر به پیوندی ناگسستنی رسیدند و
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اما این دیگر چه تخمِ پرندهایست

کودکی یگانه در سبد متولد شد
که گودییِ دروناش را ته نیست

یعنی که برایِ سقوط در آن

(چنان که از قلهیِ بلندِ معنایی به قعرِ درهای)

نقطهیِ پایانی متصور نیست؟

عکسِ فوری
زندهگی آنقدر قشنگ است

که به عکسی سیاه و سفید و فوری میمانَد

عکسِ انسانی جنایتکار و فراری
که تقال به گشودنِ دزدانهیِ در و پنجرهای را دارد

که تصویرِ یک پرده است

نیکی و بدی به نوبت اینجا و آنجا از جادهها عبور میکنند
به آشنایان سالم و به بیگانهگان بیاعتنایی میکنند
و عبورشان عابری را منصرف یا مصمم در خواستههایاش نمیکند
یادت میآید آن روز که من و تو با هم سه نفر بودیم در اتاقی
و چهارمی از درونِ صفِ منظمِ انسانهایِ عکسِ یک قابِ بر دیوار
پا به جلو گذاشت

از عکس با احتیاط بیرون آمد

و از دیوار کمکم پایین

در میانِ ما بر فرشِ رنگینِ دوستی نشست و
خوشحال و آهسته گفت که زندهگی آنقدر قشنگ است
که از ترسِ دزدیده شدن و شکستناش
و عکسهایِ دیوار

زنجیر و قفل زد

باید به دست و پایِ تصاویرِ آینه
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آهِ کوتاهِ تیر
که شهابهایی سوزان بودند

الفاظ ناتواناند از وصفِ صفتِ یارانی

پیمایندهگانِ پیادهرُویِ ظلمت اما به ظلمت نیالوده
محصورِ میثاقشکنان اما خیانت به دوستان نکرده
جستوجوگرانِ خستهگیناپذیرِ پرهایِ پرندهیِ دانایی
الفاظ تهی هستند از فیضِ آن فوارهای که با پا گذاشتناش به هر جا
آن جاها همه دست میشدند
کجایید ای شهابهایِ شوریده و پشتِ پا زده به آسمانِ بردهگی
به رعدهایِ بندهگی

ای شهابهایی که عمرتان

مترادفِ زیبایِ آهِ تیرهایی کوتاه بود؟
کجا رفتند آن پیمانههایِ جذابِ لبالب از وجدان
آن پاکیهایِ بوسهزن بر رنگینکمانِ بلندِ جان؟
دلِ پلنگ را رام میکرد؟

آن پاهایی که اقتدارِ شیرینِ لبخندشان
حاال درخت را تنها نسیمِ سردِ یک افسوس

در آغوش میگیرد

اشکی شفاف از دامناش باال میرود

و خاطراتِ خونآلودِ تبر

خوابِ تلخاش را دانهدانه برمیچینند

حاال ما بیابان به بیابان و کوه به کوه

دریا به دریا و جنگل به جنگل
از جستوجویِ بیخستهگییِ اثری

از آثارِ فوارههایِ وجودِ نورانیِ شما

با دستهایی پُر از تیرهایِ رنگارنگِ آه
به خانهیِ تاریکِ دلتنگیهایِ خود که سقفِ امیدش بسیار کوتاه

باز میآییم

115

در حاشیه
خورشیدِ زندهگی خودش چیزی نبود
اما ستارهگانِ حواشیاش جذاب و درخورِ تأمل بودند
و نیزهیِ زرینِ رازهایاش زایا و مقتدر

واژه و تصویر و موسیقی

شب و روز مشغولِ صیدِ ذهنِ وحشییِ من هستند
زیرا تو تنها در این سه عنصرِ اثیری زیبایی
زندهگییِ خورشید خودش چیزی نیست

مِهِ محاطاش مهم است

که کوهها از او رو به معناهایِ واال باال میروند
و رودها مثلِ پلنگ به خاطرِ کشفِ سرچشمهیِ صدفِ زیبایییِ جهان
و وجود یا عدمِ ماهییِ حقیقتی

به جانبِ او میپرند

درختِ عظیم و پرشاخ و برگِ تخیل ریشه در کدام خاک دارد؟
سایهیِ دراز و پهناورِ آرزو از کدام جسم میآید؟
صنعتِ دودآلودِ رنگینکمان و اقتصادِ رشد یافتهیِ ماه
و ادارهیِ بزرگ و چند طبقهیِ راهِ شیری با کارمندانِ ابریاش
و کاغذبازییِ سوزانندهیِ آذرخش
همه تختهیِ خطرناک و دوردست و بلندباالیی هستند
برایِ شیرجهیِ ناگزیرِ خودکشییِ شدیدِ یک کنجکاوی
دریایِ مِهآلود و بیتهِ اسرارِ هستییِ تو

ای دو

خودش چیزی نیست

اما غرابتِ واژه و موسیقی و تصویرهایِ غرقه در آن مهم است
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آقایِ اجل
به جنابِ آقایِ اجل بگویید که دیگر عجله نکند
چرا که عمرِ انسانیتِ ما تمام شده است

که دیگر نیاید

و رفته است پییِ کارش دیگر

درست است که هنوز هم در جایی معشوقهای در آغوش گرفته میشود
و حقیقتِ جسمِ خوشساختاش ورق میخورد

اما باز با این حال خطا نیست

اگر که شما را خدابیامرز خطاب میکنند
و به خاطرِ کسبِ مال و منال از کتابِ متوفایِ شرافتِ شما
پاچه ورمیمالند و شتابناک به آدرسِ غسالخانه سفر میکنند
به آقایِ اسرافیل بگویید که دیگر نرود به سروقتِ غمگینِ قبور
چه نزدیک و چه دور
و یقهیِ پوسیدهیِ پیراهنِ اهلِ قبور را نگیرد و باز کشانکشان
از زیرِ خروارها خاطرهیِ خرابِ خاک

و انبوهِ پریشانِ خاکسترِ افسوس

به سویِ سرایِ سرد و ناپاکِ زندهگی بازنیاورد
چرا که ریگِ خیالِ ما در قعرِ کفشِ زاللِ آب
بیکوچکترین مزاحمی دارد خاموشانه خوابِ سرابِ فردوس را میبیند
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قابِ عکس
آن ستارهیِ خسته از اسمِ خود

رسمِ خود

نورِ خود

تمامِ عمرش را وقفِ جستوجویِ تاریکیای کرد
که درختاش تناور باشد و باال
باشد که تو بر یکی از آنان

توانا

روییده باشی

آوازِ زیبایات را خوانده باشی
روحِ خود

و شاخههایاش هزاران
باشد که تو بر یکی از آنان

آن ستارهیِ خسته از قومِ خود

جسمِ خود

رسمِ عصیان را بنیاد نهاد

عصیانی که دریایاش روبندهیِ روبندهایِ زنان
و قوانینِ پوسیده و پَرپَرِ زمان

و خارِ مردساالری باشد

های درخشاناش قطرههایِ اشک است
ِ
چه فایده از این گردنبندی که دانه
و رشتهیِ کهنسالاش گذشته از سوراخِ سیاهِ سنتی
که هیچ آتشی را برایِ زمستانِ جان
آن اسمِ خسته

با خود به ارمغان نمیآورَد؟

تنها و دلشکسته

شناسنامهیِ قرض گرفته از ستاره را به او پس داد
و از تجاربِ تاریک و روشنِ خویش به جهانبینیای رسید
ورایِ ابرهایِ سنگینِ جنسیت و نژاد
چه فایده که پروانه پروازِ رنگارنگ و عاشقانهاش جاودانه
به گِردِ عکسِ گُل و شمعی در قاب باشد؟
گویا دریا دیوانه شده است از به یادآورییِ صدفهایِ سرد و تهییِ گذشته
و تو سر به صحرا گذاشته
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از به اجاق بازنگشتنِ آن شعلهیِ یگانه و بیگناهِ رفته
های من دارند میخندند
ِ
چنین که چشم

که دهانِ من دارد میگرید!

خزانهدارانِ دوزخ
گرچه تمامِ این درختان در ذهنِ یک باغ زندهگی میکنند
اما همت و آرزویشان با یکدیگر تفاوت دارند
کوتاه یا بلند است

و وجدانشان سبز یا زرد

و وقتی اره سرِ سعادتشان را میبُرَد
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یکی به سرافرازی دوباره از ابهامِ خاکِ مرگ سرمیزند
یکی به فرومایهگی هیزمی رذل در جهنم میشود
گرچه قلمِ حدسِ هر یک از ما
اما جوهر یکیست

معنایِ شما را به شیوهیِ خویش مینویسد

آیا وجدان داشتن یا نداشتنِ انسان

چه فرقی دارد برای انبوهِ نجومِ آسمان
و چه تأثیری بر احوالِ حیاتِ جواهراتِ زیرِ زمین؟
زندهگی کوهی کودن است که کوهنوردی از آن باال میرود
و کوهنوردی از آن پایین میآید
خرمنِ بیسببِ آتشیست

که دلِ یکی را سخت میسوزاند

و چشمِ یکی را روشن و خانهیِ افکارش را گرم میسازد
و در این میان عدالت پیچ میخورَد در دود
و حقیقت در سنگ

میرود با باد

یا با سنگ تَرَک برمیدارد

ما در آغاز نمیدانستیم که اگر روزی نقاب از چهرهیِ خزانهدارانِ دوزخ برگرفته
شود
خواهران و برادرانِ خودمان را خواهیم دید
خواهران و برادرانمان ما را خواهند دید:
درختانی که دوستانه و تنگاتنگِ یکدیگر در ذهنِ یک باغ
بر سرِ سفرهیِ ایثارِ نسیمی مشترک نشسته بودند
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ازدواجِ دریا
از پشتِ دیوارها ارواح سرمیکشند به شادی

در دریا دارد موج میزند بهار

و دانهها آوازی به رنگِ سبز دارند
ماشینها قارقور میکنند و

پرندهگان آسفالتِ بدنشان میرقصد

قورباغهها چراغ را روشن
جشن است در زمین و آسمان

و پشتِ سرِ هم بوق میزنند

و آسفالتها در میانِ منقارِ داغِ خویش
بر پوستِ سنگییِ من موج میزند نسیم

ارمغانهایِ نوروزی را حمل میکنند
اوج میگیرد ذوقِ رهاییام

و آواز با دو بالِ آبیاش آهستهآهسته پایین میآید
ناک خاک میبوسد
ِ
دانههایِ پراکنده را در سفرهیِ طرب
و در برابرِ شوقِ جوانهزدنشان

گرم دستِ آنان را میفشارد

و شورِ افکارِ بهارانه و برادرانهشان

تعظیم میکند

تو فوارهای هستی مثلِ کاج سبز و باالرونده از خود
و انبوهِ پرندهگانِ رنگارنگ در خانهیِ روشنِ دلات
تعددِ خدایان را اثبات میکند

و چندگانهگییِ چهرهیِ آوازِ آدمی را

جهانبینییِ پهناورِ پنجره گشوده میشود و دیده
فصلی عاشق و تازه دمیده

لباسِ بسیار زیبایِ سعادت را بر تن پوشیده

کفشِ براقِ شادی را به پا کرده
از راهِ دور آمده به ساحلِ بیآزار و آفتابییِ آزادی
برای گفتوگویی گرم با دریایِ شوریده
و در راهِ برقراریِ عدالت یک دَم از پا نیفتاده
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ازدواج خودش را
ِ
دریایی که حاال

با هر نیلوفر و هرماهیای جشن گرفته

دادگاهِ زاللِ آب
در آبِ زاللِ دادگاهشان

مرغابیان ذهنِ ما را به سیخ میکِشند

و بیعدالتیهایمان را به آتش
و بر بیوجدانیهایمان نمک میپاشند

تا چیزی که عوض دارد
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گِله نداشته باشد

گَلهای از قطرههایِ تیرهیِ آب

افسارِ خود را به دستِ اقتدارِ باد داده است
بادی کبابخور و ودکانوش

و نمکپاش بر زخمهایِ دیگران

پرندهیِ آفتاب از لبِ بام پریده
آجرها به شکلِ بیگانهگی و به رنگِ فراموشی

به بویِ سکوتاند

مویِ آدمی سیخ میشود از دیدنِ دریایِ خُردسالِ دیروز
که امروز دارد با پشتی خمیده و با عصایی در دست
به سختی در ساحل گام برمیدارد!

نفسنفسزنان

از گَلهیِ طوالنییِ اخترانِ تابانِ امید

تن بیگناهشان توسطِ گرگها
که با خوردنِ ِ
اینک تنها تهماندهیِ خون و

طرحِ استخوانهایشان بر جا مانده است!

بسته به سعی برایِ رسیدن به فردوسِ زمین یا غرفهیِ آسمان
پلههایِ یک پلکان

با سردییِ سایهای که بر سرِ یکدیگر میاندازند

نسبت به یکدیگر ستمگر یا ستمدیدهاند
و همچنان که هم فلفل هم نمکِ مو

از اندیشههایِ یک سر تغذیه میکنند

احساسِ قاتل و مقتول هم مانندِ دو علف در یک چمن
از سه نسیم تاب میخورند
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اسپارتاکوس
مرگ تنها ذرهای از ذراتِ خورشیدِ همهجایییِ زندهگیست
و مورچه هرچه داناتر میشود
بیشتر به لذتِ بازی و عوالمِ بچهگانه روی میآورَد
توپی رازآمیز است زمین

شوت شده توسطِ پایی ناشناس

و افسوس آن سرهایی که میتوانستند به زیباترین افکار هِد زنند
صدصد بر دار شدند

من اسپارتاکوسام

تو اسپارتاکوسی
شما اسپارتاکوساید

او اسپارتاکوس است

ما اسپارتاکوسایم

آنان اسپارتاکوساند

که گُل برای همیشه گم نمیشود و به گونهای

سرمیزند سرانجام از دلِ جایی در این ویرانهزار
مرگ خورشیدی ناگزیر است در آسمانِ همهجایییِ زندهگی
تو به من تاریکییِ ابری عقیم از خیانت را ارمغان نکن!
تو مرا از تیراژهیِ واژه و آذرخشِ اندیشه محروم نکن!
مورچه هرچه تواناتر در تخیل میشود
ذرهای بیشتر رشد میکند دو بال بر پشتاش
و یک روز نزدیکتر میشود به شبِ اسپارتاکوسهایِ درخشانِ آسمان
تو مرا چون عکس در درونِ قابِ هیچ جهانبینیای محبوس نکن!
تو مرا چون خطِ محوِ یک یادگاری بر توپ
به فضاهایِ پُرفضاحت و اوجهایِ حقارت نینداز

حوالهیِ پاهایِ فراموشی نکن!
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آن ماشینِ زرد
آیا آن ماشینِ زردِ در یکی از کوچهپسکوچهها به حالِ خویش رها شده
زهواردررفته

فراموش و مرده

پس چرا هوا این همه سرد و
پس چرا فقط مرگ است
که مرگ را نجات میدهد

اگر نبود

خورشید نبود؟

مردان این همه تاریکاند؟

که به جانبِ مرگ قدم برمیدارد
یعنی که من و تو

صدایِ سوگوارِ موتوری مُصر در ابرها

یکدیگر را؟

حوصلهیِ گوشِ ستارهگان را سر برده

و آسمان دهانِ آبیاش را مثلِ تمساحی گشوده
حاال ماهییِ مبارزِ پشتِپازده به منجالبِ پهناورِ زمین
درونِ خشکِ خودش را چهگونه تصعید ببخشد؟

غوکِ غریزه به کجا پربگیرد؟

ذهن را میسوزاند ابهامِ کبریتِ آذرخش
و سایهیِ ساغرِ تخیل را میشکند تازیانهیِ رعد
من به بیگناهییِ گناه ایمان دارم

و میدانم که چهار تایرِ باطل

یک سال را تشکیل میدهند
و خورشید همچنان سرگردان راه میرود در پیادهروهایِ پنچر شده
من به مقصر بودنِ تقصیر ایمان دارم
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واپسین آدرس
واپسین آدرسِ ما را اگر میخواهد کسی
باید آن را از استخوانهایِ زیرِ خاک بپرسد
باید ابتدا به هیئتِ خزندهگان درآید

و اگر مالقاتِ ما را میخواهد چیزی

سپس از درهایِ زاللِ آب به درون برود
شگفتا که من هر بار قاتالنِ درونِ خویش را یکییکی میکُشم
آنان مانندِ تنههایِ وقیحِ درخت

دوباره اندکاندک میرویند

و دوباره بر ساقههایشان سارها سر میگردانند و
رودِ بیانتهایِ سرگشتهگی را میجویند
آدرس جسمِ زندهگیِ انسان
ِ
واپسین

گاه نمناک مثلِ ردِ پایِ اشک و

گاه مثلِ خنده خشک است
و تابوتِ عصارهیِ هستیاش گاه بر دوشِ خستهیِ خاک و
گاه بر دوشِ روسفیدِ دودهایِ آسمان

تبر از ماللِ وجودِ خویش شاید

یا از بینتیجهگییِ جاودانهیِ جدالِ تیغه و دستهاش است که میباید
متوجهِ برگ و بار و سبزییِ بختِ درختان شود
به نسیمِ خوشبویِ آدرسشان حمله بَرَد
و عاقبت نامِ قاتل را بر خود پذیرا شود
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جنازهیِ تخیل
برایِ گریز از درهیِ مهیبِ دلتنگی
او حواسِ خودش را مثلِ سنگ از تمرکز بر زندهگی
به پشتِ ناپیداهایِ کوه پرتاب میکند
درخت از "چه فایده برگها را نثارِ خاک کردن؟"

دیگر آنها را نثار نمیکند

تو از "چه فایده پَرهایِ تشک را از خواب بیدار کردن
های من افزودن؟"
ِ
و بر غمِ مهلکِ چشم
دیگر بر غمهای مهلک نمیافزایی
آزادیِ آب را نخست محدود

دیگر آنها را بیدار نمیکنی

زبان با قواعدِ خیس و خسیسِ دستورش

سپس محبوس در خرمنی از دود

و سرانجام پژمرده و میخشکاند
زبان قیچیای را

در دو بالِ پهناور و رنگارنگِ عاطفه میگذارد

و زمزمهیِ ظریف و محرمانهیِ نبض را پَرپَر بر خاک مینشاند
زبان قفسی سرد و بیروزن است برایِ دانههایِ مِهآلودِ رؤیا
در کدام درخت میوهیِ شیرینِ آرزوها آیا میرسد؟
آیا کدام سنگ از دهانِ خویش رازِ پایدارِ دلتنگیها را برمال میکند؟
من از "چه فایده پنجرهیِ مهتابییِ دلام را به رویِ شب و شبنشینان
گشودن
و تخمِ فرتوتِ خواب را در این خرابآباد شکستن؟" دیگر آنها را نمیگشایم
دیگر اینها را نمیشکنم
زبان سیمِ ناگزیرِ خاردارش را به دورِ گُلِ زمان میکشد
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و مسلسلی در نسیم

تنِ تخیل را سوراخسوراخ میکند

فاجعه
هر فاجعه کوهی عظیم است

که قلهاش از هر سمت و از هر فاصلهای پیداست

خورشیدی مهیب که دایرهیِ سنگیاش

درهم شکنندهیِ نقطههایِ اتکاست

افسوس که درختِ وجودِ آدمی ریشه در خاکِ معده دارد
و ندارد چارهای جز آلوده شدن به حشراتِ روزمرهگی
هر فاجعه دریاییست گرسنه
که خیزابههایاش شیرهایی غران و یالمند و کوهپیکرند
جنگلی خطرناک که گیاهاناش پلنگانی سرسبز و عمودی
هر فاجعه دهانی تاریک است و زمستانی
و انسانها دندانهایی که همه اعضایِ یک ارکسترند
تو حتا مهمترین مسایلِ حیات را با دستِ سومِ وسطِ پاهایات مینویسی
اما آن را قاطعانه انکار میکنی

و پایِ مرا نقاشی در دفترِ راهِ شیری

و دهانام را دعوت به قهوه نوشیدن با فرشتهگان
چشمهایام را به عاشقانه دوختن در چشمِ آهویِ خدایان
و هستیام را به مبارزهای خستهگیناپذیر با نهنگان و گرگان
هر فاجعه پرگاریست

آلوده به روزمرهگییِ کار و بارِ پروردگار

و نقطهیِ ناگزیرِ سوراخِ باسنِ هر موجودی

مرکز دنیا
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صدا داشت راه میرفت
افسارِ اسب یکی از وسایلِ دار شده بود
و مردمِ تماشاگر مردمکِ چشمهایشان را از دست داده بودند
صدایی داشت سرگردان و متأثر در کوچه راه میرفت
و جنازهیِ عزیزِ خورشید در تابوت بود
ابرها شانهبهشانهیِ هم خاموش میگریستند
حاال طالئستان دارد در زمینها گستردهتر میشود
حاال گیاهان دارند قامت میکشند و در دلشان
برگهایِ سقوطِ انسانیت جفتگیری میکنند
و پرندهگانِ رباخوار هر چه بیشتر آشیان میگذارند
حاال شانهیِ رنگارنگِ شاخهها را مارِ خونسردِ نسیم میبوسد
تو به تعدادِ قطرههایِ باران در طولِ قرنها مردهای
تو افسوس و درود و دعایِ قرهنیها را با خود به همراه بردهای
اما هنوز میخهایِ تابوتات چهار گُلِ میخکاند
و پارچهیِ سوگوار و پارسایِ پوشانندهیِ جسدت
پرچمِ پهناور و بلندِ دادخواهی
پیشاپیشِ لشکرِ ابرها میتازد

پرچمی که او را اسبی ایثارگر به دست گرفته و
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پیوند
من پلی بیپایان بودم که مردم از آن میگذشتند
دریایی بیکران که ماهیان در آن شنا میکردند
آسمانی پهناور که هواپیماها و بادبادکها را در آغوش میگرفت
دشتی بیخواب از کوچِ جورواجورِ کاروانها
شگفتییِ تو از من چه چیزهایِ متضادی بودم بود

هستام هست

کسانی اتاقِ بیکرانهیِ هستی را مطلقن تهی میخوانند
یا نمیتوانند ببینند

و نمیخواهند

که چه سرشار از نور و از سکوتِ زیباییهاست او!

و بادبادک چه سنگین از دنبالههایِ بارِ کاغذییِ دانش!
دریا فقط لبریز از لجاجت و بدی و خشم نیست
و در سرِ پیچِ کوچهها فقط چاقوها کمین نکردهاند
درست است که خطهایِ پُرشمارِ پوستِ گورخر
اشارهای به میلههایِ زندانِ این جهان دارد
اما بادبادکها در پهنهیِ فضا و فکر و هنر آزادند
و کاروانها بهرهمند از راهنمایییِ بیدریغِ ستارهگان
باران پلی عمودی است

دگرگون کنندهیِ معنایِ پیوند

زدایندهیِ تضادهایِ اهورا و اهریمن
و چراغ دیریست که تعجبِ خودش را خاموش کرده است!
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ماری با چمدانی در دست
چمدانهایِ کوچک و بزرگِ روییده بر شاخهها
و از چشمِ شکوفهها پرسش میچکد

سرودِ سفرِ سبزِ تو را سر میدهند

کِی خواهد بود دیدارِ دوباره و رنگینِ ما در این دنیا؟
من از آن دنیا هزاران بار به اینجا بازآمدهام
و همهیِ زمینیان را گرفتار در دوزخ دیدهام
مار پوستِ پرسش را بر تنِ خویش بپوشد
باز هم مار است

یا از تنِ خویش درآورد

آیا انسانهایِ روییده در درخت

رهایی از درخت را نمیتوانند به چنگ بیاورند؟
زندهگی پیراهنیست که پیر و جوان را نمیشناسد
و رازِ پیکرها را به یکسان آفتابی میکند
و آسمان خُمی عظیم و فیروزه رنگ
که سرنشینانِ قطار را از مستییِ زندهگی
برگی تک و تنها بر آب میرود
دهانی در حالِ غلتیدن از کوه

به مستییِ مرگ میسپارد

و به یادِ چشمهایِ توست
سرودِ سفرِ سبزِ تو را میخواند

و موجی افسرده بر سرِ صندلی نشسته

تو را به یاد میآورد

و پرسشهایی را میبوسد که طعمِ شیرینِ لبهایِ تو را دارند
هر قالبی که به دریا انداخته میشود

خودش را صید میکند

و انگار که هیچگاه این زندهگی را ترک نکرده بوده است
این ماری که در ایستگاهی با چمدانی در دست

منتظرِ آمدنِ قطار است!
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شعری بر خیزابها
شعری بر خیزابها نوشته شده است
شعری از انسانی عاصی

بر آتشفشانها و بر زلزلهها

از انسانی جاری

انسانی که سرِ فرارفتن از خویش

انسانی پرسشگر

و به خدا پیوستن را دارد

تو بادبانی هستی و من ریسماناش
تو خاکستری هستی و من شعلهیِ پنهاناش
تو گنجی هستی و من ویرانههایاش
اگر که دنیا سقوط نکرده بود از اوجهایِ خویش
و اگر که انسانهایِ سکهصفت دو چهره نداشتند
رؤیا و شعر دیگر

چشم و دفترِ چه کسانی را میجُستند؟

و تکهاستخوانهایِ به جا مانده در ذهنِ درهها
با فسفرشان پیام به کدام کوهنوردان میدادند؟
خیزاب زنده از آن است که چنگ به سویِ سیرتِ یکرنگِ ستارهگان میاندازد
و من از آن که دانههایِ سرکشام را

منقارِ بیقرارِ تو برمیچیند

تمامِ عمر در میانِ منجالب زیستن و

به منجالب آلوده نشدن

در بازارِ بزرگِ خرید و فروشِ شرافت بودن و
و وجدان را چون تختهسنگی صبور

با دو چشمِ سکه دنیا را ندیدن

همواره غلتانغلتان به باالیِ کوه بردن

و بدینگونه شعری را بر خیزابه و زلزله و آتشفشان نوشتن
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شکلی فراتر از شکل
آخر آدمِ عاقل و سالم که شاعر نمیشود!
آبی روانی است که اینسوی و آنسوی میرود و با خود
خاکِ من کجاست میگوید

یا با دیگران

گُلِ معنایام چیست میبوید

جان خودم سیرم
ِ
من در همین زمینام گرچه از جهان و
و از گالیهیِ کجِ خرچنگ و

از خواهشِ خزهوارِ خالیقِ خیزابه گریزان

آدم نمیداند چه خاکی بر سرِ خودش کند در سرزمینِ گرازان
که در آن نه پارکی به نامِ احمد شاملو وجود دارد
نه شهری به نامِ صادق هدایت وجود دارد

نه میدانی به نامِ نیمایوشیج
نه شاهراهی به نامِ فروغ فرخزاد
به شناختِ شرارههایِ جهان

در کجا میخواهی غور و غوص کنم من

به اعتالیِ هیزمهایِ جان

اگر که نه در اقیانوسی که او را سهراب سپهری صدا میزنند؟
آدم اینجا اول به هیئتِ خاک گام میگذارد

اما دیگر او آدم نیست

اگر که آخرِ سر اینجا را در هیئتِ آتش ترک نکند!
موجی که چیزی برایِ گفتن داشته باشد

موجی که از اندیشه سرشار باشد

شکلی خودش را عاقبت در هنر پیدا میکند
ِ
شکل یا بی

میآید سراغِ تو و

ساحلهایِ مرده را با خواندنِ شعری شیرین از مهدی اخوان ثالت
شعری که مثلِ آبِ روان است

زنده میکند
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رهبرِ ارکستر
اندوه دودِ خود را کنار که میزند
هستهای مییابد

و دقیق که میشود

بیا مرا بشکن و شیرینی و شادی را نصیبِ خود کن!

بیا پرده را و مرگ را

پردهیِ مرگ را کنار بزن

و ببین خاکی را که مادرِ گُل و گیاه
و آتشی را که سرچشمهیِ زندهگیِ پروانه است!
وقتی کتابِ اسرارِ بدن به درستی آموخته میشود
وقتی اشکِ موسیقییِ چشمِ انسان دریا میشود
اندوه به پا میخیزد و آغاز به رقص میکند

و هستهها آغاز به شکستن

بیا و مرا چون بادبانی باکره برکِش!
بیا و مرا چون جملههایِ جمیل و جاریِ لبِ یار از مکثهایِ مثلِ مار تهی کن!
وقتی راهِ رسیدن به خانهیِ رنگینکمان

از پلههایِ پیچپیچِ ابر میگذرد

انسانها مثلِ پرده یکدیگر را از سرِ راهِ خویش کنار میزنند
بر سرِ پروانههایِ برخاسته از لغتِ کتابها فریاد میزنند
و هر یک پرندهیِ جانِ یکدیگر را به تیرِ رَشک میزنند
اما به دور از قال و مقالِ مرغابی
تو بیا و ببین آن زَبردستترین رهبرِ ارکستر را که ناماش طبیعت است
و دستکارش هستهای که با شکستنِ او
هر چهار شیرین شده

مرگ و زندهگی و آتش و دود

و من و تو یکدیگر را عاقبت دیده

همدیگر را سه باره نمیخوریم!
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شعر با لبانِ تو میجنبد
شعر با لبانِ تو میجنبد

و خوابِ غنوده در گهواره را

زیباتر و ارجمندتر از تمامِ بیداریهایِ جهان میکند
خروس پشیمان است دیگر از وظیفهیِ صبحگاهییِ خویش
که عمرِ خودش را بیهوده به باد داده
شعر با دستانِ تو

و بر دوشِ دیگران باری از غم نهاده

دکمههایِ لباساش را باز میکند

و بدناش را به نوازشِ نسیم میسپارد
من پشیمان نیستم از نرفتن به دنبالِ دنبه

از نرفتن به دنبالِ سیم و زر

من پشیمان نیستم از تبدیلِ عمرم به زورق
و او را در روح و در دریا انداختن

در روحِ دریا انداختن

چشمانِ تو راه را نشان داد به آن آهویی که در برهوت
راهاش را گم کرده بود

و گوهرِ دلات به آن سنگی که ترازوها و ارزشها را/

آخر این چه خداییست که از جنبیدنِ لباناش
ما صِرفن تغذیههایی زمینی میشویم

و شما شعر و ستاره را از گوش به در

و مرغهایِ غریب و آواره را فراموش میکنید؟
آخر این چه عدالتیست که با گشودنِ بالهایاش
سرخییِ تاج تبعید میشود

از سرزمینِ دانایِ خروس؟
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ستارهای باالتر از عقول
او از آن دنیا برگشته بود

و به اینجا آمده بود

تا ببیند چرا نامههایاش از جهنم

به دستِ ما نمیرسد

و چرا ما در اینجا که هزار بار بدتر از جهنم است
با روشن شدنِ چراغ
تو گمتر میشوی

و با نزدیکییِ هر چه بیشتر به من
عقربِ عقل گاه عقب میرود

گاه آدم را برمیکِشد
میان گم میشود

جا خوش کردهایم!

گاه آدم را میکُشد

گاه جلو

و در این میان

او از ژرفایِ تنهایییِ خودش بازگشته بود

تا در گفتوگویِ جمعِ پروانهها شمعی را بیابد
و هزاران تجربهیِ شیرین و تلخاش را
و دانایییِ خوشبویاش را در پاکتی بگذارد
مبدأ و مقصدِ هر نامه و برنامه منام
شمعها روشن میشوند

و برایِ مردهگان پُست کند

و از پُفِ دهانِ تو
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شبنمی در زورقِ برگ
قایقی در پیادهرو راه میرود

آوازی بر دریا پارو میکِشد

اسبی در آسمان بادبان میگشاید
امواجِ مرا در خیابانها از ریسمانآویختهاند

مانندِ سردارانِ بر دار

سردارانی که حتا پس از مرگ

چشمهایشان به امیدِ ظهورِ منجی

هنوز به سویِ ستارهگان است

آوازی از درونِ تابوت

قایقی که خودِ تابوت است
و سوگوارانه میرقصد

و اسبی که به یادِ مردهیِ خودش شراب مینوشد

در زیرِ بالهایِ من رازی ناخوانا نوشته شده بود

و پروازِ من به جستوجویِ آن شیههیِ موعود

بیهوده بود

اما این شراب اگر میلیونها بار هم بر خاک ریخته شود
باز از دلِ خاک آتشی برخواهد دمید
که چشماناش در آسمانها ردِ هواپیمایی نجاتدهنده را جستوجو خواهند
کرد
پرندهای پاکتِ کوچکِ بزرگترین رازها را که زندهگیست
با خود به منقار برده است

خودش با او در جایی گمنام مرده است

من ماندهام در برهوتی تنها

به رویِ سرم آفتابی بیخدا

و در زیرِ پایام جادهیِ فرصتِ کوتاهِ عمری زمینی
پس چه بهتر که به تیمارِ تو بنشینم
چرا که تو چون شبنمی معصوم

ای محبوبِ درخشانام!

در زورقِ برگی نشستهای!
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توپی به نامِ مرگ
از شیپورِ گُلهایِ اللهعباسی
من در دورترین جایی از زمین و زمان طنین انداختم
مردم در خوابی جاودانه فرو رفته بودند

و همه چیز برایام غریب بود

بال بیقرارش
ِ
و نمیدیدند پَرِشِ عطر را با دو
رؤیاهای شیشهای را
ِ
و نمیپرسیدند مقصدِ شکستنییِ
زندهگی چون رگههایِ رنگارنگِ پنهانِ سنگهاست
و تو آن بامی هستی که همواره در دوردستترین جایی از خودش میروید
بامی که نبضِ دلسوزیاش

از افکارِ نازکِ گُلِ اللهعباسی
برایِ سرنوشتِ سوختهیِ باغ /

بغضِ آینه میترکد

و دستمالِ غرابتِ چشمهایِ آتش را میبوید
از سقوطِ سنگ نباید سخن گفت

زیرا صعودِ او همواره در خیال بوده است

از تختِ خوشبختییِ آدمی در هیچ زمانی نباید سخن گفت
زیرا خروس رنگِ تاجِ خودش را

از شفقِ رؤیا قرض گرفته بوده است

از نزدیک شدن به دیوارِ دانایی و همسایهگی با حقیقت نباید سخن گفت
زیرا با زبانِ سفالی یا گچی
عمرِ درازی نخواهد داشت

ادبیاتِ بلندِ هر تندیسی را که بسازی
باد میوزد و باران میبارد

و ما در تمامِ طولِ عمرمان با توپی بازی میکنیم

که نامِ او مرگ است
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صدایِ تو شعلهای دارد
صدایِ تو شعلهای دارد که من دستانام را به رویِ آن گرم میکنم
که من قلبام را از او تپشی تازه میدهم
که من چشمانام را نوری بیبدیل

قبلنها قلب

به دنبالِ دلیلِ دوستداشتن میگشت
غافل که عمر

به دنبالِ فلسفهیِ رویشِ گیاه

قطرهقطره به پایانِ خویش نزدیک میشود

این سرمه برایِ همیشه از چشمها محو میشود
صدایِ تو آشیانهیِ پرندهای سفید است
که در شبِ من راه میرود
قبلنها قلب

و دانهدانه ستاره و حس و عقل را برمیچیند

مرگ را برگی میدانست

که تنها بر درختِ دیگران مینشیند
سیمی که تنها چراغِ دیگران را روشن میکند
حاال ارواح مانندِ گُلهایی پشیمان میپروازند در هوا
میفریادند مانندِ فوارهها در گوشِ بیکرانهیِ خدا
حاال مسافرانِ خسته در سرِ راهِ تابستانییِ خویش توقف میکنند
مُشتی از صدایِ خنکِ تو را از هر رود برمیگیرند و مینوشند
و مُشتی را بر سر و رویِ خویش میپاشند
و دوباره به راه میافتند
من سرانجام به راهی رسیدم که مقصدی در پی نداشت
و سنگهایِ گذشته و آیندهاش

تنها در آینهیِ حال معنی داشت
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هیچ تصویری را رَستن از رنگهایِ هستی ممکن نیست
هیچ کدام از تپشهایِ این قلب

از تپشِ دیگر فراتر یا فروتر نیست

خندهیِ دست
خورشید میخواست خودش را از دستِ مزاحمتِ ابرها رها کند
اما ما یا زباناش را نمیفهمیدیم
یا نمیخواستیم سر نهادن به خواستههایِ طالیی رنگاش را
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حاال دیگر دیر است و برگها سردشان است
حاال دیگر برگها هوایِ مبارزه با دورنگی در سرشان است
حاال دیگر برگها یا مرگ یا رهایی بر نوکِ زبانشان است
خورشید میخواست از مرزهایِ محدود و دودآگینِ زمین و زمان فراتر رود
تا چشمهایِ ما روشن شود از تولدِ چراغِ معناهای ِتازهتر
و عاقبت ظلمت جیبِ جامه و

عواطفِ پینهای گنجهیِ خانهمان را ترک کند

آخر تا کِی دست دچارِ خندهای تکراری باشد
و دهان از بلندجایِ خویش خَم شود و

گریهای پوسیده را از زمین بردارد؟

شب است و گُلهایِ اندیشه بیشبنم
جان منجمد و داسها به کار
و از طرفِ مردهگان و زندهگان
چه بر کاغذ و چه در آینه

یاسها متهم و گرفتار در میانِ ابر و عابر
هر دو در فشار

خوشا به حالِ تصاویر

چه بر دیوار

که فارغاند از آزارِ زحمتِ بیهودهیِ تهیهیِ توشه و نوش و پوش
از آلودهگییِ دامنشان به ستارهگانِ روزمرهگی
و از درآمیختنِ اینجا و آنجا به دروغ و دورنگی
زبانِ جاودانه و طالیییِ خورشید آیا در طولِ هزارهها
تا چه مقدار از زنگِ مسِ نادانییِ انسان را زدوده است؟
چه کسی درِ گنجهیِ جانِ خودش را باز کرده
جامههایِ چرکآلودِ عادت را بیرون آورده

به زبالهدان افکنده است؟
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دلام برایِ دلات میگیرد
دلام برایِ دلات میگیرد

چشمام برایِ چشمات میگرید

پایام برایِ پایات راه میرود
دستام برایِ دستات در هوا چیزی را نقش میکند
و بر کاغذ واژه میزایاند
انتظاری بر دو پا ایستاده است و سرگردان به هر سوی
و فهم مورچهایست که به درونِ اشیا فرو میرود و دیگر باز نمیآید
من قبلن در شعری ستارهای باالتر از عقول را ستوده بودهام
دلام برایِ دلات میگیرد را سروده بودهام
حاال اما بُخلِ خیلِ آدمیان نخست شک میکند
سپس اشکهایِ حلقهزده در چشماش را
دوباره به پسِ پشتِ زنجیرهیِ درازی از اندیشه فرا میراند
و مثلِ اسبی وحشی از این میدان رَم میکند
به جانبِ خیابانی که گِرد و به شکلِ سکهای بزرگ است
نامِ همهیِ اشیا و موجوداتِ جهان از زنده و مرده
ـ عاجز از درکِ هستییِ ابرینِ خود و دیگری همه بر رویِ کاغذی جمع آمده ـ
مشت گره کرده

پرچمی را فرامیخوانند که دستانِ تو

آن را باالتر از عقلِ ستارهگان نصب کرده
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جمجمه
ای جمجمهیِ گرگ

ای جدا افتاد از تنِ گرگ

حاال در خاک

چه داری برایِ در میان نهادن با باد؟
پشیمانی آبیست که ره به آبادانی نمیبَرَد
قطره تا به صورتِ جنین درآمده و زاده بود
تا اندکاندک رشد کرده و شیرینزبان شده
مادرش دریا چه تالطمها و بیخوابیها را که به جان نخریده بود!
چه مبارزهها را که با خطرِ خرچنگ و هجومِ خزه نکرده بود!
هنرمندانِ الغر پا به پایِ آهویِ روح بهتر میدوند
به سرچشمهیِ اسرار و ریگهای باکرهیِ خیال زودتر میرسند
ای جمجمهیِ بسی جدا افتاده از جهانِ خود
ای فراموش شده توسطِ حریفانِ خود
آیا مگر نمیدانستی(چرا نمیدانستی)
که تو عاقبت ظرفی کوچک برایِ مُشتی خاک و خاکستر خواهی شد؟
چرا نمیدانستی که آنهمه غروبِ ریخته بر خاک
روزی از خاک آهستهآهسته برمیخیزند

بر رویِ دو پای خود میایستند

و از شاخهیِ سرانگشتانشان به سویِ خورشیدِ خاطرهیِ خرابِ تو
سارهایِ نفرین و خارهایِ نفرت پرمیکشند؟
آهوانِ روح سریعتر به کمندِ هنرمندانِ الغر درمیآیند!
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ساقه
عمرِ انسان ساقهایست

که یک مورچه سریع و آسان به انتهایاش میرسد

ساقهای که از نازکترین نسیم و نادیدهترین ناکامی میشکند
مغاکی ژرف در برهوت است زندهگی
و تیرهبختییِ آدمی را نه خاک نه هیچ چیزِ دیگری پُر نمیتواند کرد
دو زنبورِ ظلمانی و روشن

بیمقصد و به نوبت میآیند و میروند

اما هیچ کدامشان جوابی اقناعگر ندارند
عمرِ انسان ساقهایست شکنا

برایِ در برهوت زادهگان

ساقهای که هر ثانیهاش از ثانیهیِ دیگر بدتر

که هر ثانیهاش از ثانیهیِ دیگر بهتر است
ساقهای که سکوتاش از سخن سختتر

که سخناش از سکوت سختتر است

ساقهای که بیعشقیاش از عشق دردناکتر
که عشقاش از بیعشقی دردناکتر است
زمان خودِ من هستم که راه میروم
که از درخت ستارهای و از آسمان میوهای را برمیچینم
که با شعریدن به زندهگیِ خودم میجوابم
و سرانجام میروم و در گاهنامهای به هیئتِ عددی مینشینم
راستی چرا تو آن روز خودت

در مراسمِ ختمِ خودت حضور نداشتی؟
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در من منی دیگر است
در من منی دیگر است که تصمیم میگیرد یا نمیگیرد
دریایِ دیگری که مرجان را میزایاند یا نمیزایاند
کوهِ دیگری که پدرِ خوبی برایِ سنگهایاش هست یا نیست
میمِ دهانِ تو به الفبا معنا میدهد
سنگی به کوه میبخشد
شیر میدهد

موجی به دریا

ستارهای به آسمان

در من مادریست که به نهنگِ دریا و پلنگِ بیابان

هم به ماهی و آهو

از سنگی واحد است که روز و شب میرویند
از زنگی واحد است که شنوا و ناشنوا معنا میگیرند
تو در مقابلِ آینه میایستی

و آینه زیبا میشود

تو دست بر اندامِ علفی وحشی میسایی

و سیالب رام و آرام میشود

آیا پرنده میتواند اراده را مانندِ کاه به منقار بَرَد؟
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تکنولوژییِ جان
جان دارایِ تکنولوژیایست که هیچ کس به درستی سر از آن درنمیآورَد
و تا کسی بیاید و بخواهد که دربیاورد
نونی سرگردان در الفبا میشود

مجنون میشود

صنعتی که پیچاش سبزیِ پیچک و

مهرهاش پروانهای نافرمان است
و روغناش اندیشهای که خواب از سرِ انسان میرباید
جان دارایِ مهندسیست معشوقِ خود را گم کرده
یا معشوقی شاخه به شاخه چهره عوض کننده
و تا چراغِ من میآید روشن شود

تو از سرِ سبزهها مثلِ شبنم پریدهای

معلوم نیست که به کجا رفتهای
این درختان هر یک الفهایی هستند پای در زنجیر
زنجیری ساخته شده به دستِ تقدیر
تا مبادا ما گامی به سویِ هم برداریم و یکدیگر را در آغوش کشیم
و شما با هم متحد شده و

بر خدایان بشورید
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اعتمادِ عمودیِ درخت
خشمها و عصیانها از زهدانِ مادر

با نوزاد زاده میشوند

بناهایی را ویران میکنند و ویرانههایی را بنا
پرچمهایی را فرامیکشند و پرچمهایی را فرو
و سرانجام سر بر بالشِ سفیدگیسویِ پیری گذاشته
سپس در بسترِ سیاهِ مرگ میخوابند
درخت چون هزاران سال پیش

در نقطهیِ آغازِ خویش ایستاده است

و برگهایِ حساساش همچنان چکان از چشم
و شاخههایاش گاهی دستزنان از شادی
جامهیِ زندهگی شکافته برایِ بافته شدن
آری

بی جنینِ جاودانِ خشم و عصیان

و بافته برایِ شکافته شدن میشود
زهدان معنایی ندارد

یا زهدانِ معنا عقیم میشود

اعتمادِ عمودییِ درختان

باز مانند هزاران سالِ پیش

جایِ شک دارد
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بگذار او هر کجا
بگذار او هر گونه هر کجا که میخواهد زندهگی

هر گونه که میخواهد بمیرد

این خیلِ امواج را جبر است که به این جانب و آن جانب
گاه تشنه گاه سیراب میکشانَد
خورشید از همان سرِ صبح چترِ جنایت را میگشاید
و سایهیِ بیعدالتی را بر پیکرِ زمین میگستراند
بگذار من به رنگِ خودم در زندهگی بشکوفم

به شیوهیِ سنگِ خودم بمیرم

سرنوشتِ لشکرِ برگها را درخت است که تعیین میکند
و سرنوشتِ درخت را خاک

و سرنوشتِ خاک را باد

آتشها شانه به شانهیِ هم قد میکشند
اندیشه به اندیشهیِ هم تناور میشوند
و تجربههایشان پخته

اما همچنان معنایی برایِ ما نایافته
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سرچشمه
سرچشمهیِ همهیِ حوادثِ زمین از آینهیِ آینده میآید
و سرنوشتِ تصاویرِ زندهگییِ ما را
شکست یا پیروزییِ راه و اندیشهیِ شما

رقم میزند

آرزوهایی بلند در دوردستها روییده بودند
و برگها و پرندهگان را به جانبِ سرسبزیهایِ خویش فرامیخواندند
شما هر چه راه میرفتید

راه به پایان نمیرسید

گویا که سنگها در نقطهای ثابت درجا میزدند
تخیلی علیل شاید

زاللییِ سرچشمه را سروده بود

و با دستانِ ذلیلِ خویش

چپری غیرِ قابلِ عبور را به دورش کشیده بود

راه هنوز دارد در آینه گام برمیدارد

اما هرگز به خودش نمیرسد

من برقِ ابرِ آیندهای هستم که بارانِ گذشتهیِ خودش را میجوید
و با دو دست از واژه اشیا و معانی را برداشتن
در هر دَم خطرِ شکستنِ قلبِ تو را در پی دارد
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در ریاضیات
در ریاضیاتِ بیحد و مرزِ دنیایِ شعر
آن شاعر حکایتِ یک عددِ اعشاری را داشت
اما خودش را زیباترین و بلندپروازترین پرنده
در آسمانِ آبییِ واژهگان میپنداشت

و پیشِ هر خاکی که میرفت

خودش را افسرترین شعله در لشکرِ ارتشِ بزرگِ آتش معرفی میکرد
و عصمت و اصالتِ ترازو را با سنگینییِ کالغِ کاغذهایاش میسنجید
که بودند درمانِ نخوت و تب

و از شنیدنِ انتقادِ سوزانِ ستارهگانِ شب
منقارِ دراز و سختِ توهماش شکسته

و چنگالِ تیز و غلیظِ اندیشهیِ سطحیاش میرنجید
من پرندهای امروزینام و میدانم که هیچ رازی
از آسمان پا به زمین نگذاشته است
کنگرههایی از پستی و باالیی
با هم و یک جا دارند

و میدانم که تمامِ بامها

از کاستی و کمال

و بادِ غبغبِ تو

از زندهگی و مرگ را

بیزار کنندهیِ حیوان از انسان

و ترکانندهیِ ایمانِ رنگینِ بادکنکهاست
جهان قلیانیست که همهی آبها را از زالل تا تیره
از باال تا پایین

از چپ تا راست

سرانجام ذرهذره تبخیر میکند

و نوشتههایِ سرنوشت را هم مانندِ خیلِ خاطراتِ اعداد اعشاری یا اعدادِ کامل
(بیاعتنا به تنهایی و غمگینییِ یارانشان)
عاقبت دستمالی از ستمگرییِ فراموشییِ باران
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از بساطِ سرد وگستردهیِ زمین پاک میکند

چراغِ چشم
دریغا که ما نمیدانستیم که آن باغِ روبهرویِ ما
که هوش از سر و دل

و حواس از سینهمان ربوده بود

تنها انعکاسِ سادهیِ نور است

انعکاسِ نوری از ناکجا

دریغا که ما درِ خانه و درِ دل را به رویِ هر ناکس و کس گشوده بودیم
به هر باغبان و هر چراغبان اعتماد کرده بودیم
ما نمیدانستیم که آن تابندهیِ شبانهیِ آسمان
داسیست غصبکنندهیِ شناسنامهیِ ماه
و چمناش ستارهزارِ چشمهایِ شما
حاال من میدانم که آینه از هر طرف که برود
سرانجام به آن شکستِ بزرگِ در خویش دست خواهد یافت
و روز و شب دو پرنده هستند جاودانه سر در پیِ یکدیگر گذاشته
و به هم نرسنده

و ریشهیِ بیگناهِ گیاهِ وجودِ تو

از اشکِ همهیِ انسانهایِ دیگر آب میخورد
اشکی که پیدا نیست چراغِ دروناش

نور از کجا میگیرد!
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بگو از چه متنفری  /تا بگویم کیستی
پرنده پر میکِشد و میرود
مهم زیستنی زیباست در درونِ تخمی که حال و هوایاش همیشه عاشقانه
باشد
بازارها دریدنی و جیبها پُر از رفتوآمدند
مهم اعتکافیست کمر به درکِ باریکِ مرگ بسته
و اندکاندک دوستییِ معتمدانهیِ او را پذیرفته
ما سرِ خود را میگیریم و به راهِ خود میرویم
مهم آن پرندهایست که به رغمِ اَشکالِ متفاوتاش
و پرهایاش همزمان

یگانه و جاودانه است

هم خریدار هم فروشندهیِ آسمان

هر شاخهگُلی که بر خاک میافتد
و هر قطرهآبی که بر خاک

انگار به شاخهگُلی تبدیل

یا روسپیخانهای پهناور است
از چه چیز متنفر بودن است

انگار که دیگر آب میشود
زمین بازاری بزرگ

مهم به چه چیز عاشق
کسانی هستند که دو رکعت نمازِ قتل میخوانند

و کسانی که دو رکعت پیالهیِ عذرایی مینوشند

و در این میان به مُهر

زیباترین معنی را آن پیشانیای میدهد
که خورشیدی پریشان و شیفته را در اندیشه دارد
جهان بیضهای غولآسا است و ما ساکناناش نمیدانیم
که در بیرونِ بیضه چه میگذرد!
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وطنهایِ نِسبی
این وطنهایی که تن را در خود جای میدهند
آن وطنِ اصلی

آن جایگاهِ جان

سنگ و گیاه و حیوان

جاودانه ناپیدا باقی خواهد ماند

انسان و زمین و آسمان

و با من گم کردهاند هم وطنِ باطنی

عاقبت مرگ درو میکند

همه هموطنانِ من هستند

هم دوستان و خویشانِ خویش را

تمامِ گندمهایی را که زندهگی با دستانِ خود
اندکاندک گِرد آورده

وطنهایی نِسبیاند

و آهستهآهسته

و عرقریزان

دستهدسته کرده

و غباری غریب و تنها و غمگین

دیگر مادرِ خود را که دریاست بازنمیشناسد
تن وطنیست همزمان برایِ نور و ظلمت
برایِ واالیی و سفالیی

برایِ خیانت و ایثار

و پرچمِ مواجِ نامِ کسی تا بر قلهیِ کوهی به اهتزاز درآید
تو چه راههایِ پُر پیچ وخَمی را میبایست که طی کنی!
و پروانه چه پیچکهایِ بیپایانِ سرزنشِ خویشان و
چه خارهایِ رکیکِ رَشکِ آشنایان را که تحمل!
گیسویِ جوگندمیِ من
وطن نمینامد!

شانهیِ هیچ آسیابی را به هر رنگ و در هر جایی
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از سرزمینِ حنظل
از سرزمینی که در آن تو را به خاطرِ رؤیاها و خیالهایات محکوم میکنند
از آسمانی که هر ستارهاش فتوکپییِ ستارهیِ دیگر است
از باغی که هر گیاهاش را سخن و لباس و رفتار
باغبان تعیین میکند

باغبان باید تعیین کند

رختِ سفر بربند!

خود را در چاهی پُر از ظلمت و عقرب و مار افکندن
به این علت که عزیزانام در چاهاند
هیچ گهواره و پروانه و ماهی را به ارمغان نمیآورَد
هیچ دردی را از سرزمینی بیسر درمان نمیکند
گَلههایِ انسانی همواره در گَلهایّتهایشان

در هزارههایِ بیسر وُ ته

کارخانههایِ توالد را راهاندازی

ولی پَرِشِ پلنگانه را به سویِ اندیشه و کهکشان

به سویِ حقیقت و زیبایی

به سویِ ستارهیِ همزادِ خود فراموش کردهاند

جانبِ من کجاست

که آن عزیزانی که با من گام در یک راه نهاده بودند
و جامهیِ اندیشههایمان با هم همرنگ بود
به خاری در گُلها تبدیل شدند
با تکانِ سایهیِ دست

سرانجام به خسوفی در آسمان و

به وحوشی در چاه؟

آیا گهواره چهگونه بجنبد؟
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خوابِ عمودی
مرگ است که بیرون میزند پیچپیچ از دودکش
بر بامی که ناماش زندهگیست
پُرگویییِ گنجشک را در درخت هستهای نیست
دندانهایِ عقل در دهانِ خاک میپوسند

یا اگر باشد در او مغزی نیست

اما قابلمهیِ جانِ جهان را زنده نگاه میدارد اجاقِ عشق
مرگ است موجنده در دریا

روینده از زمین و بارنده از آسمان

و نقطهیِ خسته را راهِ گریز از دایره بسته جیغِ دلخراشِ مرغِ دریایی
تَرَکی را در دلِ سنگ میاندازد
آینه را به تأمل وامیدارد

تردیدی را میشکند

و فکرِ من در کتری شروع به غُلغُل میکند

آتشهایی سرد و مستطیلشکلاند در گورستان
با دودهایی عاشق و سنگی و دلپذیر

شعرِ تو حرفِ شیرینِ شبِ دل است

و چراغِ عقل گوشههایی از آن را خواناتر میکند
آبِ من مثلِ خوابِ درخت عمودی است

افتاده و سر به زیر
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بانگِ سومِ خروس
تمامِ درها را به رویِ خودش بسته دید
و ماه و ماهتاب از یخ

پنجرهها را خزهزده

تمامِ راهها کور و میدانها کَر

چرا نوزاد را به دنیا میآورند؟
چیست سازندهیِ ابرِ کوه و

ستاره را به زمین

فوارهها فلج
قلم را بر کاغذ میکِشند؟

ابرویِ روحیهیِ یک فرد؟

من عمدن درها را به رویِ من نبست

او با گریزِ فیزیکی از دانه

به ظاهر از دامها رَست
بیریشهگان مانندِ خزه از دیوارهایِ زندهگی فرا میخزند
از تاکها مستی

از آسمان ستاره میچینند

بر تختها تکیه

عصا با گیسویی سفید

مثلِ شتر در برابرِ هر خانهای میخوابد
و شما تاجِ آن خروسی هستید که پس از بانگِ سوم
دیگر هیچ کس به حالِ ما

یا برایِ ما نمیگرید

یا بانگِ سیاُمش حتا
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قاشقِ چایخوری
آسمان چه راهی را باید در پیش

و ستارهگان چه سازی را باید در دست

تا خورشید بیش از این دیگر یک صفر نباشد
ذرههایِ تاریکِ تاریخ

یک صفرِ بزرگ؟

خودشان را در چه ضرب کردهاند تا به حال

که چشمِ شما بارانی است
باغ چه آوازی را باید سر

دست شما تهی؟
ِ
که
و ساقهها چه پیشهای را باید پیش

تا بیش از این دیگر گُلها پَرپَر و

نسیمها جاسوس نباشند

و چاه و چاله و سوراخ و سنبه فراری؟
چشمهایِ آن گربهیِ نقشهیِ جغرافی آیا تا کِی دو صفر باقی خواهند ماند؟
و ما تا کِی با قاشقِ چایخوری اندازه خواهیم گرفت
تلخییِ روزان و شبانِ تبعید را؟
تا آنجا که چشمها کار میکنند
خورشید صفر

ماه صفر

و ستارهگان صفر

تنها صفر خودش را بارِ چشمانداز میکند:

زمین صفر

حلقهیِ هر چاه صفر

صفرهایی سوسوزن و ریز و قرمز
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حروف درهم میشوند
حروف درهم میشوند و به هم میچسبند

از هم جدا میشوند و با هم غریب

اما دنیا همچنان بر سرِ جایِ خویش میایستد
به آرزوها و امیدِ ما
بارانی و تاریک

بیاعتنا به دهانِ ما

احساس آسمانیست که بیستارهیِ خِرَد

یا حتا به ضدِ خود تبدیل میشود

گُلزاری که به هرز میرود
انسانها در ابتدا به هم نزدیک میشوند و با هم همنشین
سپس با شناختِ خورشید

چنان از یکدیگر گریزان

که نشانی از هیچ آشیانهای بر جای نمیمانَد
ای خندهزنان به مردانِ خارگون

ستارهگان ای حروفِ آسمان

و به هر معنا

حق با شماست که نقطهیِ پایانی بر چشمهایِ بارانی و
بر سطرهایِ سترون را طلب میکنید
حق با شماست که ورایِ شر و خیر پرواز میکنید
هر عشق و هر گُلی که اجزایشان با لغت به هم چسبیده باشند
با یک پُفِ باد

یا با یک پرهیِ آب

از هم میگسلند

و بیلغت انسان

صاحبِ پوزه و سُم میشود
خِرَد آسمانیست که بیستارهیِ احساس

بارانی و تاریک است
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خیمهای خُرم
تو آن سبزهیِ خُردِ در سایهای بودی
تا آخرِ زندهگیات

تو را ندیدند

که سایهها تا آخرِ زندهگیشان

تو را نشنیدند

من بر ساقهای از سؤال روییده بودم
و هر رنگ و هر صدا هم برایام بیگانه بود

هم آشنا

خورشید با دستِ زریناش گهوارهیِ گیتی را میجنبانَد
مرا به خواب میبرد و تو را از خواب برمیخیزاند
و در این میان رؤیا همان پروانهیِ غریبی که بوده است باقی /
سرگشتهگی هواییست همهجایی
و پرهایِ ترقیطلب در آن شنا

که شُشهایاش استنشاق میکنند
دستی گیرندهیِ آرامش از بالِ او

دستی دهندهیِ خالقیت به پایِ او
تو آن سایهای بودی جسمِ خود را ترک کرده

خورشیدِ مرا فراموش کرده

از حرفِ این و آن و از شهرِ شریرِ شهرتطلبی دور رفته
به اینجا آمده و خیمه بر سرِ سبزهای خُرد و فروتن زده
سبزهای که در گهوارهیِ داماناش شبنمی به خواب رفته
از کدام آستین در آمده است آن دستی که دانهدانه آدمها را میکارد
و خوشهخوشه آنان را میدرود؟
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پلی بیپایه
آسمانِ پهناور روی به آینهیِ هر سویی که میبَرَد
با خودش دوستی با خودش دشمنی

خودش را تنها مییابد

با خودش ظلمت با خودش روشنی

با خودش گفت و با خودش شنود دارد
من چراغام
و چراغپَره چرا

ولی چرا غم را باید به جان بپذیرم؟
چشمهایاش باید چشمهیِ باران باشد؟

زمین گام بر هر مداری که میگذارد

خود را بیخواب و تیرهبخت مییابد

و امیدش را خاکستر شده از برق و بیم
کامکاری را مثلِ کاه

و بیرقاش پاره به ناگزیریهایِ قمه

کدام باد با خود برده است؟

چه کسی نامِ خودش را در درهها و دریاها
و او که از انبوهییِ نقاب

گم کرده است؟

دیگر رویی ندارد

چهگونه میتواند روی به سویی بگذارد؟
کلمه کوهیست ناگزیر از فراز و فرود

و انسان آسمانی کوچک و غمناک

دوستی و دشمنی ابری یگانه دارند

خرامنده به جانبِ خُرمیهایِ پُرچربی

اما حاال چراغ دیگر از چشمِ خویش

نوری نمیپاشد

و بیشتر از همه خوک و گاو استفاده میبرند از تاریکی
پلِ ارتباطِ زمین و آسمان

و پلکانِ پیونددهندهیِ جسم و روح

گویا بستهگییِ مستقیمی با چاکرمَنِشی
و آن عابری که در این شبِ تاریکِ هستی
ناماش بیگمان ننگ است

با چربزبانی دارند
آشنایی با او بدتر از مرگ است
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وزنِ پیری در ترازو
پیری را او وزن میکند با وزنهسنجی
که ریشهاش به موهایِ سفیدِ سبز شده بر خایه میرسد
کاش انسان ابری سبُکبال بود
سکونناشناس و عادتناپذیر

فارغ از زمینِ معده و خوراک و خواب
و منزه از زر و زور و تزویر

پیری را او وزن میکند با موهایِ سفیدی که از شرم
سر بیرون نمیآورند از درونِ تاریکِ حفرهیِ بینی
کاش انسان از همان نخست با دو چشمِ کهنسال هستی را میدید
و جوانهها قدرِ شانهیِ کوچکِ عمر را میدانستند
و درسِ سیاهِ آن واپسین ابر را از بر میشدند
قرمزها آتشیناند و بیتجربه و نخست قیام میکنند
پرچم پُرموجِ خونشان را برمیکشند و
ِ
شعارِ سفیدِ دستشان را مُشت میکنند
ولی بعدها پس از سنگینییِ کفهیِ ترازو از عقل
و جاافتادگییِ سن در رسنِ تجربه
از لبانِ شما جاری میشود جویِ بیهودهیِ ای کاش کاش
و نانِ انگشتتان را میخورد دندانِ پشیمانی
چشمهایِ خزانهدارانِ دوزخ را باز نمیکند اما

بادهایِ خزانی
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جغدی در شَترنج
همهیِ عشقها و دوستیها بدیلی هستند برایِ آن معشوق و
دوستِ ازلییِ از دست رفته
بدیلی با ستارهگانی کوتاه از عمر و
بدیلی برایِ آن آرامشِ دریایی

خسته
در جانِ بیغمِ قطرهای

که جاودانه از اینجا رخت بربسته
خورشید یادش نمیآید که به درستی کجا و کِی زاده
و چهگونه نخستین بار در بازارِ بازییِ شَترنجِ

کسادی رخ داده

مرگِ آسمان به سادهگی در آینه روی میدهد
اما خاطرهیِ به خاکسپارییِ دستهایِ درخشاناش
و رنگینکمانِ بیمانندِ جاناش

لبانِ اندوهناکاش

هرگز ذهنِ تیزِ این ستاره را رها نخواهد کرد

شب است و من فکر میکنم که فکرِ من

چیزی مانندِ ماه را کم دارد

و جانِ جهان از عمرِ کوتاهِ سروهایِ بلندِ دوستی
و فقدانِ فیزیکییِ حضورِ گرمِ تو
عجیب غم دارد!

از نشنیدنِ سرودهایِ نجیبِ تو

از خانه بیرون رفتن و به خانه بازگشتنِ هنر

و جستوجویِ شبانهروزیاش در دنیایِ درون و بیرونِ خود
پریشانییِ یالِ بلندِ اسبِ اندیشه و

پشیمانییِ سربازهایِ شَترنج

از شرکت در جنگهایِ خونآلود
تنها برایِ پُرکردنِ جایِ خالییِ آن شاهِ بینظیرِ و بیوزیرِ چوبی
یا پالستیکی

آن معشوقِ مفقودِ ازلییِ من است

آن دوستِ مردهیِ تو
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اداره
ستاره و سوسن است دفترِ ادارهیِ هر روزِ کارِ من
پتویی پاره از افکارِ پیاپییِ بیامان
چیز مینویسد

دستی بیدستمزد

و بارِ من

و پینهناپذیر پگاهی که پشتِ میز نشسته
و ستارهای از مچ بریده

ادارهای بیرییس و مرئوس که هر پروندهاش برایِ خود پُر از تخیل و ادراک
اما برایِ دیگری ندوزندهیِ پاپوش
پرندهگانِ بامِ این ساختمان هر یک نویسندهایست به سَبک خاصِ خویش
و هر دندانهیِ کنگره عاشقِ سوسن و ستاره
عریانییِ سردِ هستییِ تو را سرانجام چه چیزی خواهد پوشانید؟
به قلبِ تشنهیِ تو

چه نبضی قرار را خواهد نوشانید؟

کدام فواره سفیدروی خواهد کرد این حیاط را؟
رأسِ هرمِ هستییِ من سر تسلیم فرود نمیآورد در برابرِ قانون و مقرراتِ
هیچ قاعدهای
زیرا آن توپِ رنگینی که روزی به اوجِ هوایاش انداختند و
دیگر به زمین باز نیامد

دلِ دیوانهیِ من بود!

زیرا برایِ یالِ پریشانِ رؤیایِ تو

هیچ نوشته و هیچ خیالی

اسبی نشد!
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شرقِ جان
زندهگییِ یک فردِ شرقی در کشورهایِ غربی
ترازوییست که دو کفهاش با هم راست نمیآید
من آمدم دریغا به کشوری از کشورهایِ شمالِ جهان
به جایی که جاناش نه گرمایِ طبیعی دارد نه گرمایِ انسانی
و نه باغهایاش کوچکترین بویی بردهاند از درختانِ سر به فلک کشیدهیِ
دوستی
شیرین مهماننوازی
ِ
و از گُلهایِ

زندهگییِ یک فردِ اصیلِ شرقی اینجا

ساقهایست شکننده در حصارِ تارِ بیگانهگی
میانِ سنگچینِ سیرتهایِ سردِ خودخواهی
و پرنده اسیرِ قضاوتی که ترازویاش را در کفهای پرواز
و در کفهای نهایتِ پولپرستی و آز
عشق اینجا آشیانیست بافته شده با الیافِ شخصیتهایِ پوشالی
از کشوِ بلندِ کشورِ دوردستِ تو در شرقِ جان ولی
خورشید پاکتر و زیباتر بیرون میآید
شَکرِ نوازشِ دستِ دوستییِ ستارهگان
امیدوارتر میکند

فنجان را به یک زندهگیِ شیرین

حاال اما معلق در میانِ زمین و آسمان

من درختی هستم تنها روییده در گرمایِ جانِ خویش
درختی که یک صدایِ گرامی و تبعیدی
و در آشیانِ شدیدِ دلتنگیاش

آهستهآهسته از آن باال رفته

بیضهای میگذارد
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تبِ فطرتِ چراغ
شور و شکفتن

شورِ شکفتن است جوانی

رُستنهایِ تجربه است

و تجربههایِ رُستن

جوشان از اعماقِ ساقهها

عقل اما مثلِ فتیله پایین کشیده میشود در جوانی
و چراغی به دست میگیرد آدمی را

مثلِ دستهگُلی از نادانی

رنگ شور
ِ
تو داری به دیدارِ که میروی در راهِ رنگا
با کفشی از جنون و کالهی از نشنیدن
جوانی با شهوتِ آسمانیاش

با چترِ چشمبستهیِ ندیدن؟

شعلهیِ شهابها را بیشتر میکند

مخلوطِ تجربه و غریزه را در دیگ میسوزاند
نمکدانِ تردید را میشکند
اما با این وجود زیباست

و دانههایِ ریزِ فلفلِ غفلت را

بر غذا میپاشد

کوزهیِ سرشار از صمیمیتِ جوانی را

در پایِ دیوارِ عشق دیدن دلسوزیهایِ زاللِ آبوارش را
برایِ آتش شنیدن

تبی را که در فطرتِ چراغ است

فقط یخی در چشمِ پاییز

فرومینشاند

و تنها آن کسی که زندهگی در تابوت را تجربه کرده است
و از دنیایِ سرد و ظلمانی و مسکوتِ مرگ بازگشته است
چشمهایاش به خوبی میبینند

گوشهایاش به خوبی میشنوند
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نمکدان
جایِ تو کجاست در جهانی که جهانپیمایاناش را دو دست
دونده در پییِ پیمانههایِ زر است

و پا بوسهزن به پشکلِ پلیدی و دروغ

و ارمغان به دهانهایِ خورشیدی دهانبندی آهنی؟
جایِ تو کجاست در این زندانِ بزرگِ گوشهایاش بیستاره
چشمهایاش دو میله؟

برف آیهای سیاه است

و اشکِ تصویرهایِ آینه منجمد
ناماش چیست این مکان

و سرود و ستاره به دنبالِ صیاد میدوند

که پیمانهایِ پاکِ خاک در تابوت خفتهاند

و بر چهار شانهیِ خیانت رواناند؟

چراغِ من در کدام تاریکی راه میرود؟

گیسویِ کُشتهگان به کدام سو میوزد؟

قطرهقطره زندان از آسمان میبارد

لبها مزارِ بوسه و سالم دستها در جیبی از ظلمت و بینجابتی
پاها در بنبستِ آینه

و تو آن تفی هستی که جایِ حقیقییِ خودش را

در چهرهیِ شکنندهگانِ نمکدان

یافته است
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خواب خواهرِ مرگ است
آفتاب دلیلِ آفتاب نیست

چه بسا افقهایی که از وفا و وفاق میگفتند

اما خود نبودند آن چه میگفتند
(یا ستارهیِ گفتارشان برایِ همیشه در تاریکی گم شد)!

در زیرِ این آفتاب

ترانهیِ هیچ تابی در میانِ درختان پایدار نیست
چه بسیار سایههایی که از نثارِ خویش و شکوفهیِ خوشبختییِ دیگران
میگفتند
اما پیمانههایشان پُر از تهییِ باد بود!

ای دنیا

ای خانهیِ دود

اینجا دروغ خوابِ راست را میبیند
و جنونِ سر به پیچاپیچِ کوچههایِ بیابان نهاده
با بیابان و سایه

با سنگ و سنجاب سخن میگوید

تو کالهی هستی سرگردان به دنبالِ سرِ گمشدهیِ خویش
و ابریشمِ راهها در ذاتشان دارند ریشهریشهگی را
و هر دلیلی ساقهای تُرد

خواب خواهرِ مرگ است

که با کوچکترین نسیمی میشکند

مُهرِ نمازِ من آن سنگهایِ فاضلی هستند
در آستانهیِ پاک و معصومِ "مریم مجدلیه"

که از دستِ مترددِ مردم
صمیمانه به خاک فرومیافتند!
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نامِ دیگرِ انسان دره است
چه لذتی در گمنامی بود که آن پروانهیِ گمنام
و گُل روییده بود اما

میگریخت از بیگانه و آشنا

بر لبهیِ پرتگاه؟

این زنبور هر چه در اینسویِ پنجره تالش میکند
راهی برایِ رفتن به آنسوی

و پرواز به جانبِ جانِ واالیِ خورشید را نمییابد

چه عسلی نهفته است در کندویِ کنجکاوییِ اعتکاف
و چه عزتی در برگِ لذتِ سکوت؟
و یگانهگی در دریا غرق
تشنهگان را

ماه آونگ در شبی بیگانه است

هر میالدی در احاطهیِ میلههایِ زندان رخ میدهد

خشکییِ فریادِ مرغانِ دریایی به پیشواز میآید

و قلم

آهی پایدار و عمودی است
زندهگییِ شما مثلِ حشرهای در سوراخی از تردید فرورفت و

دیگر بازنیامد

سخت است تمرکزِ حواس داشتن بر لبهیِ بسیار بلندِ پرتگاه
و مرکز از آغوشِ گرمِ مادرِ خودش یعنی از دایره
نامِ دیگرِ انسان دره است

خیلی دور افتاده

و پنجرهیِ درونِ تو برداشته شده

عسلِ اینسوی و حنظلِ آنسویاش مثلِ دو بال بر پشتِ یک حشرهیِ
بینام نشسته
و در شبی واژگون به جانبِ جانِ واالیِ ماه سفر میکند
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شب خواهرِ تاریکِ خویش است
سفر به کجا خواهد انجامید

آنگاه که ریلهایِ قطار

تارِ عنکبوت است

و دو عاشق و معشوق درِ دنیا را به رویِ خود میبندند
و در اتاقِ حقیرِ جانِ یک مگس زندهگی میکنند؟
این نامهایی که جان و استخوانشان متالشی شده و بر خاک ریخته
روزی جایشان در شناسنامهیِ پیکرِ آدمی بود

و پروازشان بر فرازِ آسمان

زندهگی و مرگ دو ریلِ قطارند
دوست و همراه و مداخله نکننده در احوالِ یکدیگر
و دشت بر نادانییِ بیکرانِ خود قفلی سنگین زده
تا باکره باقی بماند جاودانه

شب خواهرِ تاریکِ خویش است

و شعر بیقرار از کمینِ خون و خطراتی

تهدیدکنندهیِ جانِ مسافران

من آن درختی هستم که بر سرِ هر کس و ناکسی چتر نمیگشاید
من آن چنگی که با هر زهی همراه نمیشود
من آن شاعری که شاید شبی در بازارِ بزرگ و سرشارِ از آزارِ اندیشه
گلولهای را خرجِ کاالیِ بیمصرفِ قلبِ خویش میکند
تو خواهرِ روشنِ خویش هستی
هر یک جدا در دو سویِ دریا و

اما دریغا که عاشق و معشوق و جسم و جان
پل از جنسِ تارهایِ تاریکِ تارتنک است
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قفل
قفل میگرید و دندانههایِ سرگرداناش
دهانِ ناکامِ انسان و جهانِ خشکدلیها را میسراید
بازویِ من بود آن شاخهیِ کشیدهیِ درخت

آن آهِ سبز

و تو آن پرندهیِ زندهیِ گریانی که رندوار
خندهای بر لب و کفشِ براقِ رقصی را به پا داشت
عاشق مسیرِ پروازش بودند
ِ

پرندهای که کاردهایِ تیزهوش

و شمعی که کشور به کشور و شهر به شهر
و قلب به قلب میرود

قفلی تاریک

خیابان به خیابان و خانه به خانه

تا حداقل شعلهیِ جوابی خُرد را برایِ خود

و خدایی نوین را برایِ این عدمستانِ ناعادل بیابد
جهان دهانی نانجیب است و فراخ
و تمامِ راهها دندانهایی که عاقبت به یک معده ختم میشوند
تختهسنگی بزرگ است دروغ

دیواری بلند و دراز تظاهر

و خانهیِ فروتن و صمیمییِ پرنده بیچراغ
کارد میخواهد خنده و عدالت و آزادی را تقسیم کند
نور میخواهد نقطهیِ پایانی بگذارد بر سفر سرد و بیمقصدِ تو که مورچهوار
از سوراخِ تاریکِ قفلی به سوراخِ تاریکِ قفلی دیگر رفتن است
صورتِ من برگی متحیر است در درخت
زندهگیام واژهای لرزان و آویزان از شاخه
و چوبِ الغرِ کبریت

بازویِ رُستمهایِ رندِ این زمانه است
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یالِ دوردستِ یار
حقیقتِ گیسو چیست جز رنگ و بویِ اندیشهاش
جز بازییِ حلقههایاش با واژهگانِ تمیزِ هوا؟
حقیقتِ کوه چیست جز شخصیتِ سنگینِ سنگهایاش
و بر سنگهایاش شرمِ رنگینِ تَرَکهایاش؟
و دیگر باز نیاوردناش؟

حقیقتِ جوی چیست جز بردنِ عمری موجز با خود

چه دوستانِ راستان و چه ثانیههایِ عزیزی که از بوستانِ دلِ ما رفتند
اما همچنان در دلِ ما باقی

و بر کلنگِ کلنجاررونده با کَلَکها

و بر بیلِ بیدادها یاغی ماندند!
چه گیسوانی که سخنانشان با ذراتِ هوا ناتمام و
رفتنشان از شما بیبدرود با شانه!

چه تَرَکهایِ بیدرمانی در آینهیِ دل

چه آرزوهایی که پایشان در گِل!
چه زندهگیها که خودشان را چون زنجیر از دست و پایِ خودشان باز کردند
و روحشان را دوباره سرگردان
اما این بار در دنیایِ دیگری به جستوجویِ راز!
چه حقیقتی میتوانند آیا داشته باشند کوه و دریایی
که در مِهی از کلمات هستند استوار و جاری؟
چه امیدی میتواند آیا از پشتِ یالِ دوردستِ یار
طلوع کند؟

یعنی آن ابرِ بیقرار

استخوانی امروز پشتِ میزِ تحریر مینشیند

سایهیِ این سطور را مینویسد

تا فردا استخوانی دیگر آن را بخواند
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کودکی مرا امروز در هیئتِ خُردهخمیرِ نانی
تا تو را فردا منقارِ ناگهانییِ یک مرغابی

بر سطحِ آبی فرو میاندازد
فرا بچیند

واژههایِ درونِ بیضه
تا جوجهیِ شعری سالم و زیبا زاده شود
باید روزان و شبان و نگران

در طییِ سالیان

گرمایِ پرهایاش را بر بیضه بگسترانَد
در برابرِ دشمنان دفاع کند

مرغی شاعر

و با چنگ و منقارش از او

واژههایِ درونِ بیضه ماییم

و بهترین کتابهایِ آسمانی را
در همین آشیانههایِ خاکییِ آلوده به تاریکی
باریکییِ نگاهِ شما نگاشته است
و فرمِ پروازِ من پخته آید

تا تجربهیِ جوجهیِ شعری

تو میباید

شعلهیِ خُرد و صبورِ عمرت را

همواره زنده نگاه داری به زیرِ ظرافتِ دیگ

به زیرِ دیگِ ظرافت

دودی با دستمالی بسته به پیشانی

از دردِ سری

آیان و روان از اتاقی به اتاق دیگری

و در قفسههایِ اتاق

ردیف به ردیفِ هم چیده

خوب دَم بکشد

عشق و رؤیا و مِهی

دود گاهی از خانه هم پا به کوچه میگذارد

172
با مردم سخن میگوید و با مردم دوستی دارد
پوستِ متفکری از تخممرغ

تَرَک بر معنایِ پاکی و گناه میاندازد
گاهی گوشماهیای را

گاهی موجی را به جنون میکشاند
سرشار از اندیشهیِ انتحار میسازد

شمع و پروانهیِ عکس
خودکاری دست به دست و کاغذ به کاغذ تو را میجوید
تو را که شمعی بودی در شبهایِ تار

تو را که گُلی در گسترهیِ گندابزار

کجا رفتند آن دو دستی که دو ساز بودند
و دلی که یک پروانه

در میانِ سنگستانِ گوشها

در میانِ علفزارهایِ خشک؟

خودکاری که خود را به هر دستی نمیسپرَد
با کاغذِ هر دهانی همکالم نمیشود
و نه با دواتِ هر زانویی همنشین
دَمی پروازکنان

دَمی آوازخوانان

ستارهای زاده شد و دَمی درخشان
دلها را با خود بُرد و رفت

حاال چشمانِ کاغذ از انتظارِ بازگشتِ تو سفید شده

و دلِ سنگ مچاله
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حاال دهانِ آنان که بر کتابخانهیِ خرابِ کیهان حاکماند
النهیِ تاریکِ دروغ است

و دو دستانشان دو حلزونِ به ظاهر محزون

و پایشان نرسنده جز به درختزارانی که میوههایشان را رسیدن
به سخنچینی است و به سیم و زر

و این رودهها را کردار زار و

شمایل مانندِ مار
خودکاری فتنهگر مرا در دستِ سرد و بیخونِ خودش گرفته
و تو قابی هستی که هراسناکترین سیل و توفانِ فصول حتا
بر پروانه و شمعِ درونِ عکساش کوچکترین تأثیری ندارند!
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زمزمهیِ باران
راز و رمزی بود در زمزمهیِ باران به گوشِ گیاهان
"ریرا"خوانان

نه خندان و نه گریان

که مرا از پشتِ میزِ تحریر

تا به پشتِ پنجرهیِ تعجب میکشانید

و کشیدهیِ خاطرههایِ خراب و خونی به خوابِ تو
صورتِ رؤیا را سرخ میگردانید

صدایِ خفیف و عفیفِ دامنِ سبزِ برگها

انسان را به صداقتِ هر چه بیشترِ جسم
فرا میخوانید

و عریانییِ هر چه بیشترِ جان

قدمهایِ قَدکشیدهیِ باران میگفتند

که برایِ کسبِ سایهیِ درختِ خوشبختی
نیازی به رختِ سفر بستن از اینجا نیست
مرگ آسمانیست که هر جا برَوی چترِ سردش به رویِ سرت
و زندهگی ملغمهیِ غم و شادیای که هر جا بمانی قالییِ ناگزیرش در زیرِ
پایات
و گریزِ هراسناک از این هر سه

چهار زمزمهیِ ظریف و پُررمز و راز است

بر دو لبِ تبآلود و رؤیازدهیِ باران

بارانِ عاشق

در یادِ گمشدهیِ یاسهایِ عزیز و گرامییِ یاران
و سوسنهایِ پژمردهیِ رانده شده از دیاران
اما این پنجهیِ سبزِ دستِ کیست جوشیده از دلِ زمین
قامت کشیده و تنِ تنهاییاش را تنومند کرده؟
که پرندهگان از سرِ سرافرازِ شاخههایِ بلندش"ریرا"خوانان
هنوز به جوانبِ جورواجورِ جهان پرمیکشند
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و با دیدارِ رنگارنگشان پنجرهها از پیر و جوان

دهان به تعجب میگشایند!

آهویِ امید
اگر جهان کوهی باشد

بلندترین قلهاش تویی

فرازترین خیزابهاش تویی

اگر جهان دریایی باشد

اگر جهان دشتی باشد

مُشکآمیزترین دروازهاش تویی

اگر جهان صدفی باشد

عزیزترین و درخشندهترین دُرّش تویی
کبوترِ سفید و مستاش تویی

اگر جهان کبوترخانهای باشد

خاک دارد سیگار میکِشد

و من دودی هستم که به جستوجویِ ردِپایی از تو
صدف به صدف و دشت به دشت
سفری قرمز در نقطهیِ گرمِ امید را

دریا به دریا و کوه به کوه

بیقرار پَرمیگیرم
در شبِ این پرگار

از سر میگیرم
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میانِ رفتن و ماندن
ما آن قطرهای بودیم که تمامِ عمر هوایِ چکیدن را به سر داشت
آن قطرهای که شک در دلاش میدرخشید
و پردهای دلِ درختان را از یکدیگر جدا کرده بود
و شاخههایشان را با هم بیگانه
سگها با دهانشان تکهاستخوانِ دندهیِ انسان را حمل میکردند
اما دُمشان با خدا در راز و نیاز بود
ما آن قطرهای بودیم که دلاش دو تکه شده بود
و نمیدانست که از سرشاخههایِ درخت بخار شود و باال رود
یا خودِ خدا شود

همنشینِ خدا

یا آن که فروبچکد و بر خاک بلولد

و دست در دستِ کِرمهایی بگذارد

که در کیفشان دستههایِ سفته و چک

نخست با هم راز و نیاز میکنند
سپس رفتن به سویِ مرگ را آغاز میکنند
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گندمزاران
گندمها دعا میکنند برایِ گرسنهگان و بیماران
و به افسوس سر میجنبانند و با مُشت به سینهیِ خویش میکوبند
در سربُرانِ انسانها و دربهدریِ کودکانشان
باران لباسِ سفیدِ بیمارستان را به تن پوشیده
و به تیمارِ کاغذهایِ سیاه نشسته
ماری در گندمزاران میپیچد و کتاب میخواند

اما زهرش همچنان برجاست

و مورچههایِ سفیدی که از دلِ صابونی سیاه درمیآیند
چرکشان تمامی ندارند
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درخت ساعتی سبز است
طرحِ ناتمامِ سرِ تو بر سردییِ متکا
و به من فهمانید

هوشِ مرا تکانید و به خود آورد

که عمرِ دریاها کرانهای دارد

حاال مناظر بر پهنهیِ خاک میپلکند

اما نشانی از پلکهایِ تو را نمییابند

و آب آدرسِ گمگشتهگیات را حدس نمیتواند زد
درخت ساعتی سبز است و شاخهها اعدادش
و میزِ بزرگِ زمین قرارش را با آسمان فراموش کرده است
هر مرگی برایِ هر رنگی زود است
و هر رگی برایِ آموختنِ از خطاهایِ خون

فرصتاش کوتاه

آیا گنجشک مأیوس و پاپتی به قصدِ انتحار بر سیمِ برق میدود؟
نه!

هر نسیم را نسیمِ دیگری میوزانَد

و مقصرِ اصلی پیدا نیست
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تربچه و جهانِ پوک
قاصدکها دیگر مبدأ را فراموش و به مقصدی هم باور ندارند
و جشنِ جارییِ زندهگی را فقط برایِ گذراندنِ وقت
تو دیگر پیالهای نمیزنی نه با خانمِ اشک

برگزار میکنند

نه با آقایِ آه

آیا جهانِ من تربچهای پوک است؟
آیا قرمزِ خون بیهوده در رگ جاری؟
و آیا صدایِ آبییِ خروس

آسمان را هیچگاه بیدار نخواهد کرد؟

روز و شب که به دنبالِ سیم و زر میدود نسیم
و مبدأ و مقصد در هر سوی
و کسی نمیداند

سرِ صبح بُریده میشود

گُلهایِ قاصدک را گم میکنند

که اشک و آهِ مردهگان برای آن است

که کفن جیبی ندارد
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الکپشتی عباپوش
از گُلدانی که روزی

نامِ رازهایِ گُلاش ایرانی بود

جز افکاری زرد و خاکِ فربهیِ فقری فرهنگی
و یادِ شیرینِ پروانه

ـ شقایق و مقنعه؟

قانونِ ذاتِ شهاب درخشیدن و
سوسکها سورهخواناند
چه باقی مانده است؟

ـ نه!

سارها سنگسار و

جز چادرِ چهلتکهیِ سیاهرویی

جز خار به یار بخشیدن

پیشِ پایِ خاراسنگ

میلهای به درونِ دلِ خودکاری میرود

تا از خونهایِ به ناحق ریخته

و از خدایی که انسان است سخن ساز کند

و میلهای به درونِ محوطهای محصور
و با تولدِ شالق

جز زندانهایِ زیادِ باد

از رنگینکمانی که چون تاج بر سرِ ابرها بود

و پلکیدنِ الکپشتی عباپوش

از خنیاهایِ ناشنیده

چه باقی مانده است؟

تا با تکثیرِ اندیشهیِ خودسرانهیِ خویش

زندانی سرد و تاریک را بسازد

از تار و پودهایِ دیرین و درخشانِ یک تاریخ

با فراز و فرودِ ناگزیر و پُرفخرش

چه جامهای دوخته شده است؟
این پاالن به تنِ تنها و غارتشدهیِ زمستان گریه میکند
و آن االغِ لرزان که استخوانکِ ناالن و نزارِ یک اندیشهیِ عجیب
پوست دردناکاش بیرون زده
ِ
سخت از زیرِ

گویا  5پا دارد

و سال گلدانیست با گَلهای از گُلهایِ رنگارنگِ مرگ
که  12پروانهاش پریده

اما  365سرخوردهگی و سرماخوردهگیاش

هنوز به جا باقی مانده است
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جالیِ شما از وطن به هر جانبِ جهان

در تنِ آینهای بیجال اتفاق میافتد
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پیراهنِ راهراه
پیراهن تا خودش خیس نشد

به تجربهای از راهراهِ باران نرسید

تو صدایات در باد و از هر مسیرِ دیگری میآمد
هویدا نبودی

اما خودت پیدا نبودی

امیرعباسِ1بیچاره را تا به طرزی فجیع نکُشتند

برفهایِ سیاه و عمامههایِ سفید
این به تجربهیِ آتش و آن به غارتِ بیتالمال نرسیدند
بیتها را رنگ گوناگون

اما سرشتِ صدا یکیست

و دستها در آستینِ گشادِ باد

منتظرِ گُلهایِ فرصتیست

خندهیِ درخشانِ طبیعت است چشمه
ریشه در باغِ پُرسایهیِ وسطِ پاها

و شاخههایِ ماوراطبیعه را

دانههایِ ریز و بیرازِ برف

کشیده شده به رشتهیِ بیپایانِ تسبیحِ زمستان
و مستان الالهاالاهللگویان

ل سرخِ تازهیِ صبحگاهی را
افسوس که آن گُ ِ

(که از جیبِ کوچکِ رویِ کُتِ امیرعباس هویدا
سر به بیرون میکشید به جستوجویِ راستی

گاهگاه)

سالمِ گرمِ گلولهها به پیشواز رفتند!
تا تو از درونِ بیچراغِ پیراهنِ راهراهِ وجودِ خویش
پا به زندانِ بزرگ و آهنییِ رازهایِ ناگشودنییِ جهان نگذاشتی
من ندانستم که از زخمِ هزاران سالهیِ سمتِ چپِ سینهام
آرمانی به رنگِ آبی فرومیچکد
1

امیرعباس هویدا ،یکی از نخستوزیران زمان محمدرضا شاه پهلوی
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این حتا
این آتشِ خاموشِ نشسته در چاه

مرگ :این برفِ یکریزِ سیاه
این کبوترِ تنهایِ بالشکسته
این تابِ بیدرخت

این فورانِ فوارهیِ بیلوله

بینشستنگاه

مرگ :این شمعِ بیموم

بیشعله

بیآب

بیتن و بیطناب
بینخ

این بومِ شومِ بیخرابه و بیگنج
این شرحهشرحهیِ بیبخیهیِ ریه

این شرحِ تاریک و بینتیجه
این تیرهایِ بازگردنده به قلب

این درختهایِ تنها اسکلتشان بر جایِ بیپرنده و بیآب و بینور
پروانهها را دلسرد کننده

مرگ :این آتشِ نقشِ پرده

این سوزنِ بیسوراخ و نخ

این خاکسترِ بر باد رفتهیِ گیسو

این آب و حولهیِ حاضرِ اما بیچهره

کرباسِ بینسج

بیدست

این مورچهیِ عظیمِ در هر سوراخ پنهانِ اما باز گوشههایی از دست و پایاش
بیرونزده
به زندهگان اعالمِ وجود کننده

با یخِ خویش تبِ نخ را بُرنده

مرگ :این هزارنگاهِ بیچشم و نور
این صدایِ دریده و درنده

خیمه زده در نزدیک و دور

این حتا در مرگِ دشمن

بندندهیِ بدگویییِ دهانِ دوست!

184

آدرس
با این همه زنبقهایِ سرزنده و زندهگیهایِ خوشبو
چرا در گورستان پرسه

در گورستان خانه دارد روحِ او؟

و چرا هر آدرسیاش را که بر کاغذ و در دست
به درختهایِ آدمخوار میرسد ریشه؟
که در هر سوی بویاش پراکنده؟

آیا فقط درد است و دام و دمه

و آیا با در زدنِ هر دست

آن چیزی که به رویِ ما باز میشود

کوری و کودنی و مِه؟

باد از وزش و صدایِ وزشِ باد میترسد
و ورزشِ هر روزه هم هرگز دیگر عضالنی نخواهد کرد
امیدِ آن شبِ تیرهروزِ تجربه کرده تبعید و تحقیر را

با این همه

با این همهیِ به اضافهیِ مِه
باز میتوان با چشمی ستارهگون و نبضی رقیقالقلبانه
ردپایی ظریف از زنبقهایِ زندهدل و

از بقبقویِ مستِ کبوترها را یافت

و در دنیایِ من تکهکاغذی را

که تو را عاشقانه در دستِ خود گرفته

شهر به شهر و کوچه به کوچه

به دنبالِ آدرسِ حقیقت میگردد
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میهنی که مثلِ پرنده و رنگ نمیپرد
در بهاران

سپرغم و اسپرم

مانندِ خیزابههایِ خانهخرابی

به دیوانه میمانند

سرِ سرکشی دارند

که به قیمتِ خرابییِ خود

آباد میکنند هر قحطی و هر ساقهیِ عقیمی را

به هنرمندان میمانند

که در همهیِ فصول و صرفِنظر از رسوم
به قیمتِ خرابییِ جسم و جانِ خویش
به جمیعِ قوانینِ جنگلی پشتِپا زده

تاجی را از سرِ جهالتِ جوامع برمیدارند

عاقل کسیست که والدین و زادگاهِ خودش را
و دانسته که پایینتنهیِ انسان
و تنهایییِ سپرغم یا اسپرم

ارزشاش کمتر نیست از باالتنه
گرچه غمآلود است

اما فرصتِ اندیشه و آفرینشِ هر چه بیشتری را
جایِ خجالت ندارد

خودش انتخاب کرده

به آدمی ارزانی میدارد

اگر که جارویی خودش را در دست میگیرد

تا خاکسترِ ساالنه و شرارههایِ شهوتِ تو را
از بسترِ تر و گستردهیِ سطورِ دفترِ عاشقِ من بزداید
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سرودِ برایِ تو زندهگی کردن
تو میتوانی مثلِ اسبی وحشی سر به صحرا بگذاری و به هر سوی که
میخواهی بتازی
بروی

اما بدان که من اینجا آن تپهای هستم که چشم به راهات

مشتاقانه و تا ابد باقی میمانَد
سرودِ برایِ تو زندهگی کردن برایِ تو مردن را میخوانَد
تو میتوانی درختی باشی بر سرِ حرفِ خویش ایستاده
چترِ سبزت را گشوده بر سرِ هر مردمی و نامردمی
تن داده به خواهشِ هر فصلی که میخواهی
اما بدان که من آن آسمانی هستم که در زیرِ پایِ تو
بوسندهیِ خاکِ پاکِ پایِ تو
باقی میمانم

قربانییِ هر گَردِ از هر برگِ از هر شاخهیِ تو

خاطرهیِ باغها را به جانبِ جمیلِ تو میرانم

تو میتوانی دستی باشی دل داده به دستبندهایِ طال
به تابشِ تاج و تختِ عاج

و باج دهنده به برگهایِ پاییزی

و آنها را به انگشتِ زردِ شاخهها کرده چون حلقهیِ ازدواج
اما بدان که زیانِ من هرگز زیِ تو پَر نخواهد کشید
تخمی از تیرهبختی را در آشیانِ تو نخواهد گذاشت
تو مثلِ اسبی بالدار پر گرفتهای و رفتهای
و در پشتِ کوههای از ابرها گم گشتهای
اما اینجا درختی از دردِ دورییِ دیرینِ تو هنوز شیهه میکشد
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و من مثلِ یک سیگارِ عاشق و سرگردان
در یادِ سخنانِ قرمزِ دو لبانِ مهربانِ تو
خودم را در زیرِ پا لِه میکنم

با نگاهی به خاکسترِ گستردهیِ ابرها
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لولهیِ اکزوز
پایههایِ آهنییِ من در زمین فرو رفته
اما کسی از طولام نمیگذرد

با خود و با خاک و سنگ در سخناند

یا اگر بگذرد

رایحه و پیامی

رایحهیِ پیامی در دست ندارد برایِ آنسوییان
و نه جرقهای برایِ شمعی خاموش که دیریست
سر در گریبانِ بیگانهگی فرو برده
پایههایِ آهنییِ من در حرف و در تعهدِ خویش محکم فرو رفته
و بیذرهای انتظارِ پیروزی
رمز و رازِ زندهگی را در قلوبِ نازک و نرمِ مردم میجوید
شَترنجبازییِ یاد و فراموشی

پایانی را در پیش ندارد

خانههایِ غربت و غرفههایِ خیانت نیز

و بویِ مرگ سیاه است

چیست که دارد میسوزد به رویِ آتشی از اعتماد؟
کیست که دارد نمیگذرد از رویِ پل؟
چوبهایِ بلند و تناورِ هستییِ تو را چه عمودی چه افقی
ریشه در خاک فرو رفته

اما بازندهگانِ بازییِ شَترنجِ زندهگی

ایزد را در آسمانها میجویند
و بیگانهگی مانندِ دودی

پلی در درونِ آدمی فروریخته

از لولههایِ اکزوزِ هر ماشینی بیرون میزند
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شبنم
ریغِ بیراز و رمزِ پرندهگان است این روزگار
برگی از فراموشی

و گیاهان را برگی از یاد

و وطن میوهیِ گندیدهای

که شهروندانِ بیچارهاش به فکرِ چارهای
چکهچکه فرو میچکانند خودشان را بر این خاک و آن خاک
ریغیست در شبی شبتر از شبهایِ دیگر این روزگار ای پاها هُشدار!
ای پاها بدانید :انسان دری نیست که بر هر لوالیی بچرخد
به رویِ چاقو و سیب

دری که به رویِ بدی و نیکی

به رویِ یک چاقوبهدست و یک پشتِ غافل

به یکسان باز شود

نامِ این شهر چیست که خیلِ شهرونداناش از پنجره
چنان که کِرمی از میوه
چیزی را در مخیله ندارند؟

سر به بیرون میکشند

و جز جاسوسییِ یکدیگر

ما شبروانی در شبی شبتر از شبهایِ دیگریم

به زیرِ آسمانی بیواژهیِ آبی
و پایمان همواره در خطرِ اصابت به سنگی بیهویت
و تبدیل شدن به خودِ سنگِ بیهویت
دیگر شب و شعر از نیمهیِ بزرگِ خویش گذشته
همهیِ مِیکدهها و فرزانهگیها بسته
در چشمانداز برگی از یاد و برگی از فراموشی است
اما بر هیچ یک از آن دو

یک شبنم مانندِ وطن نمیدرخشد
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کجا رفتند آن روزها؟
کجا رفتند آن روزهایِ دست در جیب و ترانه بر لب
آن روزهایِ قلوبِ سرشار
گیاهوار برآمدن

آن پاهایِ رفتار

آن روزهایِ از روزنههایِ نگاه

حوصلههایِ سرنیامدن

آن گیسویِ نامرتبِ تبدار

آن کبوترِ گرفتارِ عشق به دندانهایِ گربه
که گربه به ظلمتِ زیرِ شیروانیای بُردش؟
اندیشهیِ من دیگر بیرون نیامد از دلِ دهشتناکِ ظلمتِ شیروانی
و پارهاستخوانهایِ جسمِ تو در دشت

با اندوهی سفید و درشت

هنوز از دستِ بیعدالتیِ شیر و پلنگ

گریه و گالیه میکنند

کجا رفتند آن خانههایِ غریبه با پنجرههایِ سردِ یأس
بر سردرشان درفشهایِ برافراشتهیِ دوستی
بر پاگردشان پارهپارچهیِ پاک و آتشینِ مبارزهای؟
از استخوانِ چه کسی ساخته شده است آیا این شیپوری
که فوارهیِ فریادش خوابِ شما را خیس نمیکند؟
چرا آن پرنده از زیرِ پرهایِ عاشقِ خویش
مرهمی را برایِ زخمِ هزاران سالهیِ قلبِ ما درنمیآورَد؟
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آگهییِ استخدام
درختِ بیقرار

قناری را به استخدامِ خویش درمیآورَد

نه موش را!

و کارآ نیستند بر تنِ تنهایییِ باد

تفنگ و تیر و تبر

در زمانهیِ زمامدارییِ گربهصفتان

هر کس که در آینه بنگرد

چنگ و ارغنونی شکسته را مییابد

در سرزمینِ تو هنوز زن سر ندارد

یا اگر دارد

خود سایهیِ مرد است

در سرزمینِ تو دستِ سپیده

هنوز در دستکِشِ تنگِ شب است
دنیا شلواریست که کمربندِ کمروییاش را
به نقشهایی دراز و نگارهایی کبود فرا میخواند
دشنهایست که در پشتِ خندهیِ قناری فرومیرود
در سرزمینِ بیسران

من در میانِ دو کوههیِ کتاب

و سایهها آیههایِ سردرگمِ اجسامِ خویشاند
یعنی که فندقی ظلمانی
روزنی گشود

تاب میبندم

و وفا فانی

که از هیچ سویاش نمیتوان به نورِ رازی

زردییِ درونِ بیضه در فراقِ سپیدییِ ماه میسوزد

و خندهیِ از سرِ رندییِ نمک
یعنی که مرگ پایانِ پیامِ پیامبرانهیِ مرغی نیست
و نه پیدا هویتِ چیزی که در کسی

دستی را به نوشتن وامیدارد

بیقرارییِ درخت بیسبب است

کارآ نیستند کاردها و بادها

به زبانی که شاخه به شاخه میپرد

و آوازهایِ عاشقانه میخواند

سپس پرمیکشد و میرود

تا به استخدامِ رسمییِ پرگارِ آسمان درآید
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کدام صندلی؟
حاال دیگر سنگی که روحِ عصرِ خویش را به درستی شناخته است
در ساختنِ ساختمانِ هیچ پرستشگاهی شرکت نمیکند
به خاطرِ دستیابی به هیچ هدفی و آوازِ دفی

خونی به پا نمیکند

حاال دیگر مویرگِ حقیقت بر هر برگی موقتیست
و وزنِ زیبایی خارجکنندهیِ ترازوها از عقل
ساختمانِ روحِ انسان را تا به حال
با سنگسار و ریسمانِ دار مزین کرده بودهاند
و تا از شرِ شرمِ شرکتهایِ بیگانه با تجارت وارهند
کارخانههایِ خونین و خوفانگیزِ خدایان را دایر
بیهوده است سقف ساختن

وقتی که ستونی ندارد جهان

و ابلهیست به شتاب و با اسب نتاختن

به سویِ سُرورِ ثانیههایِ پرگیرنده از پردهیِ دف
و رقص را نزایاندن در آشیانههایِ بیهدف
حاال شبیست که شبباناناش را شخصیت از سبُک هم

بسیار سبُکتر است

و حوصلهیِ ریسمانِ ترازو بریده
اما مانندِ همیشه سه ستاره با یکدیگر نزاع دارند
که از دو صندلییِ حاکم و محکوم

ما باید بر کدام یک بنشینیم
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چوبِ سهسَر
آن شاخهیِ فرتوتِ سفیدگیسو
ناسیراب از اندیشه

هنوز بر کتابِ دشوارِ زمین خَم شده

برایِ دریافتِ عللِ تشنه به خونیهایِ دشنه

و ریشه و مقصودِ بادها
برایِ یافتنِ درستترین طریقهیِ بیانِ جنونِ زمانهیِ ما
آن شاخهیِ خمیدهپشت

هنوز در خُمی از واژه زندهگی میکند

هنوز جهان را از خویش مست میکند

و از او مست میشود

ای استکانها شما تا کِی میخواهید سرشار از سراب و از خواب باشید
سرشار از انتظار؟

مگر خودتان با چشمِ خودتان ندیدید

وعدههایِ خدا و ناخدا را

وعدههایی که هزار چاقویشان یک دسته

و هزار جامهشان یک نخ نداشت؟

مگر خودتان با گوشِ خودتان نشنیدید

این چوبِ سه سرگُهی را که اولین و دومین پایاش
و موازی با مرداب

در میالد و مرگ است

هر سال چهار انسان دارد

انسانهایی که دشوارترین متنِ جهاناند
و خوابها مثلِ الیههایِ پیاز درهم و بیانتها

خندهزا

و چاقو به پشتِ بیپناه و غافلِ خودش هم ذرهای رحم نمیکند
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وقت نازک شده است
آنها را شانهزننده

واژهها گیسویِ کتاباند و باد

و آبها صرفنظر از زادگاه و زبان و رنگِ پوست
ای من از تو زنده

آنها را با خود بَرنده

در انتها همهگی بازنده

بیا با پاهایمان خواب ببینیم
بیا از باد بیاموزیم خواهرانهگییِ رنگها را

بیا زبانِ مهتاب را یاد بگیریم

از خاک بزداییم رذالتها و نیرنگها را
بیا نگاههایِ تازه را چون کفش به پا کنیم
تا کوچه رازهایِ خودش را بشکند

و ستاره بچشد مزهیِ مغزِ معماها را

گیسویِ واژهها پریشاناند
که من میخواهم به زبانِ زبانههایِ آتش سخن بگویم

با تازیانهبهدستان و

با خنجر در پهلویِ مچِ پا پنهان کنندگان /
حاال وقت بسیار نازک شده

و هراسِ شکستنِ امیدِ تو میرود

و جهان میوهایست که پوستهاش همان هسته
که هستهاش همان پوسته است
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آبییِ این مرگ
سیریناپذیر است آبییِ این مرگ
باز زیرِ آسمانِ او بودن است

باز ستارهگیهایِ استحالهیِ تن است

و دنیا زنی گمکرده عاشقِ خویش
چین بر دامنِ دریا میاندازد

که از او به هر جا رفتن

زنی که اندیشهاش

تمکینناپذیر است مردِ این مرگ

و پارهکنندهیِ زنجیرهایِ دست و پایِ خود

تابشِ انگشتِ تو از آسمان

راهنمایِ کاروانهایِ گم کرده راه است
و پنجهیِ مریم وقاحتِ جهان را میگرید
آب گِلآلود و

از استحالهیِ احوالِ خاک

ماهییِ جانِ عاشقان جاودانه گم میشود

هیچ زنجیر و قفلی اما

بدنِ آتش را به تسخیرِ خویش نمیتواند دربیاورد

آتشی که از مرگ نفرت دارد
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وزنِ نگاه
ردِ قرمزِ نگاهِ کیست این

که بر برگهایِ درختان به جای مانده
معنایِ چیست آن

که بر آبییِ رگهایِ من؟

پخش در شعاعِ بیشکِ خورشید؟
ولی سرانجام

آیا ما مأموریم و مجبور

که دیر یا زود

با پایِ خودمان برویم

و عمرمان را به دستهایِ قبور بسپاریم؟
آیا از رصدِ صد ستاره بر یک شاخه

دو چشمِ "یعقوب" نخواهند شکفت؟

«گذشته آینهیِ درداری نیست که درش را ببندی و در گوشهای بگذاری و تمام»
این را ردِ نگاهِ تو میگوید
اما حاال شب است و شب

موری با مأموریتی سفید بر خاک میپوید
گرگِ خویش است

جز جامی سرشار از کالم به جا نخواهد ماند
تا جرعهیِ آخر مرا سربکشید!
که معطر که سفید

و سرانجام در هر جا

مرا بنوشید برادران!

از در درآیید و برآیید با آیههایتان

تا آستانهیِ بلندِ خورشید

آنگاه خوشهخوشه بیفشانید سرودتان را بر زمین
از برابریست

از دوستداشتن

سرودی را که از برادری

از بیرَشکی

حاال آنها که تا دیروز چریک بودند و نورِ چراغشان نوازشگرِ پیکرِ سیانور
امروز از مسیح هم مهربانتر و مصالحهگرتر شدهاند!
و مخالفِ گلولهای که گُلِ خودش را
ارمغانِ قلبِ قاتالنِ صدهاهزار سرود و ستاره میکند!
سرود و ستارهگانی که هنوز وزنِ معصومِ نگاهشان
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بر سراپایِ وجودِ ما سنگینی میکند

زندهگی بدونِ چرا
زندهگییِ بدونِ چرا

زندهگییِ بیچونِ گیاهان

و برگ آوردن و گُل دادنشان
بازستاندن

اندوه و ناکامی را از زمین بازمیستانَد

دَم را غنیمت دانستن است

صفحات و دوستانِ این تقویم را

یکییکی باد برده است

این تقویم فهمیده است که در زیرِ تقواها
و از همین خاکِ زیرِ پا

و دیده ندوختن به فردا

حشرات خانه دارند

میتوان شخصیتِ کهکشانها را دریافت

انسان در ریهیِ تاریک و طوالنییِ تاریخ
نصفه نفَسی آن هم محو شده بیش نیست
اما هنوز دو درختِ بیشرف

طنابِ تاب را به مالقاتِ گردنها فرامیخوانند

و از چوبِ تنِ خویش قابی میسازند

برایِ به بند کشیدنِ تصویرِ رؤیا

روشناندیشهترین شمع و خوشمنشترین گُل
آن شمع و گُلِ رازآمیزی هستند که مثلِ ابری زایا
ورایِ آری و نه پرواز میکنند

و اندوه و ناکامی را این از دستهایِ خالی و

آن از چشمهایِ تاریک بازمیستانند

198

عنصرِ پنجم
هر رگهای از شعاعِ خورشید را رنگی دیگر
و استعدادی دیگر است

فکری دیگر

متفاوت از حتا نزدیکترین همسایهگانِ خویش

و کسانی مثلِ سایه سرگرداناند تمامِ عمر

در درونِ دایره

تنها ددان و دامان راه و نوعِ زندهگی کردنِ خود را حتا چشمبسته از بَرَند
هر رگهای از شعاعِ خورشید را در زیرِ یک اندیشه
در زیرِ یک گفتار

گفتاری دیگر

تنها آنان که همعصرِ عصرِ خویش
کالهشان پسِ معرکه

اندیشهای دیگر

در زیرِ یک کردار

کرداری دیگر است

یا جلوتر از عصرِ خویشاند

یعنی سرگرداناند در درونِ دایره

و کفشی ژرفاندیش صمیمانه معترف
که اکتشافاتاش نقطههایی رنگوُرو رفته و بینام بیش نیستند
در بیشهیِ بیپایانِ کهکشان

تنها بازجویانِ نجومِ باوجدان در شکنجهگاه

راه و شیوهیِ زندهگی کردنِ خود را از بَرَند
و تا این پل بیآب و بیآبروی است

آرمانهایِ ماهگونِ امروزِ ما

به رگههایی در سنگِ فردا بدل میشوند
چیست نامِ آن عنصرِ پنجمی که دایرهیِ جهان

و نقطهیِ جهانیان را آفریده؟
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مِدوز
سرگردانیاش به سر آید یا نه

این سَرایِ سراپا سرگردانِ سنّسنگین
فرقی نمیکند به حالِ ترازو

ترازویی که سنگاش

عشق و شادی و شراب است

جنگ مادرِ جماد و جوانه و جانور

جنگ مادرِ نوریست که مردمکِ مردم را

به مردم و مردمک میکند آگاه

و به شاهینی که بر فرازِ شاهراه و بیراه

بر فرازِ جنگ و جنگل و کوه و دریا

بالهایِ سیاه و سنگین و پهناورش را برافراشته
این خانهیِ آجرهایاش از اضطراب

و در یک نقطه ایستاده

روزنههایاش از خسوف

و باماش از بالهایِ قیچیشدهیِ گنجشک
چه میخواهد که چشمهایاش چنین به راه است جاودانه؟
آن موجودِ موعودِ نجاتدهنده
حتمن تا حاال در جایی ترازودار شده است و دخلاش سنگین
که ما چنین ننگین فراموش شدهایم!
تا انسانها را گاز بگیرد

افسوس که حقیقت دندان ندارد

و چشمِ سگان به رویِ زندهگی باز شود

خدا و خلق یکدیگر را با بازویِ "مِدوز" در آغوش میگیرند
و در برف و تگرگ و باران

بر سرِ یاران

چترِ قارچ را میگشایند
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اتمهایِ بیوطن
اتم به هر کسی در هر زمینهیِ زندهگی که نگاه میکند
چیزی مشترک را در همه جا میبیند

و چارهای ندارد جز در ویرانهها گردیدن

به جستوجویِ گنجی گشایندهیِ رازها رنجیدن
با اندیشههایِ هر دَم تازهتری خود را سرگرم ساختن
و از آنها بالشی گرم و نرم را برایِ تو بافتن
اتمی که نظرش راجع به یک چیز ارتجاعیست
راجع به همهیِ چیزهایِ دیگر نیز ارتجاعیست
درخت خانهیِ مشترکِ تمامِ برگهاست
ولی هر برگ سر به سودایی دیگرگون سپرده
و از نگاهاش بستری دیگرگون را برایِ پرنده مهیا کرده
دنیا شکلی از بیشکلی دارد
و در رنج بردن لذتی

و آدم آشوبی دائمی است

که رنجوراناش گنج مینامند

من فکر میکنم که فکر نکردن به فکر
قضاوت نکردن

بهترین فکر است

و بهترین شیوهیِ زندهگی

و زاللترین آینه

دل به تجلیهایِ ارتجالی دادن

هر کس به جستوجویِ جاودانه و بیقرارییِ اتمها که مینگرد
به بیوطنییِ آدمی اقرار میکند
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الهام ماهیای جَلد است
مرگ صخرهایست سرد و سیاه و هراسناک
و در دستاش صراحیای

با سرودی مبهم

عاجزکنندهیِ عقول

و آن چیزی که جِزجِز میکند و تاب و پیچ در تابه ـ تمامِ عمر ـ
جز هراس از آن صخره نیست

و ناماش زندهگیست

کسی دندانهایاش ستاره است و جوندهیِ شب
جویایِ واالترین اندیشهها و نشستهگانِ در تب
و کسی دیگر دهاناش مثلِ نهنگ
ربایندهیِ بهترین فرزندانِ خاک از مادران
از تَرَکِ شکستهایِ شیشهیِ شما و رگههایِ صخره
عسل استخراج میکنند اندیشمندان
و نمکها میآموزند که چهگونه آزاد باشند در این زندان
ما میلههایی بودیم که گرچه قلبشان عاشق

و بر لبانشان شعر

اما اعتمادی به آتشهایشان نبود
و همهیِ خاکسترها ارزششان را از دست داده بودند
دریایی که در دلِ یک قطره است

مادرانِ ابهام را میزاید

و الهام ماهیای جَلد است که تمامِ عمر از قالبِ قرمزِ مرگ میگریزد
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شکلِ تجربههایمان در هندسه نمیگنجد
در این زمانه پرسشها گیاهانی هستند که میرویند
اما آب و آفتابِ خودشان را نمییابند
در این زمانه انگلهایِ کتوشلوار پوش و مؤدب
مانندِ کراوات

مؤدبانه غارت و کشتار را

گره بر گردنِ خویش میزنند

کجاست آن آتشی که پَرههایاش پَران به جانبِ پایین
کجاست آن آبی که حرکتاش از پایین به باال؟
در این زمانه آدم نمیداند که صدا برتر است یا نگاه
صدایِ وجدان را شنیدن

یا رویِ او را دیدن؟

در این زمانه ما فراموش کردهایم
که نور و گرمییِ وجودِ دوستان و پرندهگانِ مؤدبِ باغ را
فراموش کردهایم

کجاست آن بخاری که بخارش فرود آینده

کجاست آن کوهی که سنگهایاش مایع؟
یادش به خیر آن دستها که سفرهایشان

در جان ِیکدیگر بود

آن قرارها که غریبه با غارت و نسیان!
اما حاال دارند خون میگریند زمانهایِ از دست رفته
عشقهایِ از دست رفته

یارانِ از دست رفته

به خاطرِ نبودنشان در کنارِ ما

ما که شکلِ تجربههایمان در هندسه نمیگنجد
کجاست آن عنصرِ سومِ برتر از صدا و نگاه؟
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تعمق را دیدم
تعمق را دیدم نشسته در عمقِ اندیشه
و فقراتِ دنیا شکسته

کجاست جانِ مسئله؟

زمین مهرهایست چرخچرخان و
که نشستهای در عمقِ اندیشه
چه یک سانتیمتر

کو شانهیِ عسل؟

تلخارمغان

و تو را نظارهکنان

مسئله و آب از سرِ آدم که بگذرند

چه دریایی

وجودِ اختالل در زبانههایِ قفل و
از زبان است

پریشانگیسو

دستاش ستونِ چانه

و گیسویِ باد پریشان و

خانهاش خراب

نرسیدنِ قافلههایِ غافل به مقصد

از این مومی که به هر شکلی درمیآید

انسان دشوارترین مسئلهیِ جهان است
و خدا رفته و شاگردِ یک سلمانی شده
او را که در دخل مُشتی احساس و ایده و اندیشه
چهگونه خانوادهاش گرسنه نمانَد

و تحقیر نشود همیشه؟

این پرده را نه با سانتیمتر و متر
که با سالهایِ نوری میبایست اندازه گرفت
این پردهای را که هر چه چرخخیاطییِ گردون
جانِ ما از آن سوراخسوراختر میشود

خیاطیاش میکند
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میوهیِ پرسش
میوهیِ پرسش
سفرِ تن

نخستین گامِ خردمند شدنِ درخت است

به سویِ مرگ

کشتی دریا را میسراید

پخش در تمامِ قطرههایِ جهان است
خاک میوهای پهناور است
و سرآغازِ زاغِ حال

اما ریشهیِ شَر

پخش در تَکتَکِ سلولِ انسانها

و دهانِ کفِ پاها سیریناپذیر

از بالهایِ سفیدِ آینده میآید

من برفی هستم به قعرِ هیچ چیز فرود نیاینده
و همواره پویا و جویا

و ننوشتن

و همواره در راه

سکوت پلکانیست بیانتها و تحملناپذیر

و سنگ دق میکند از بیسوادی
دست میاندیشد و قلم شاهپرِ پریوارِ پرندهگان است
پرندهگانی که میوهیِ پیوندیِ زمین و آسمان هستند
و شَر پخش در پَرپَرِ وجودشان
دوامِ آن عمارتِ زیبایی که ستونهایاش از واژه و
تا چه اندازه است؟

تن در نوشتن سفر میکند

باماش از تخیل
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چراغ زنبوری
گاه چراغ واژه است
کیانهگییِ حضار

بسته به کجایییِ حضور

گاه سکوت

گی اثیر
و تأثیرانهگی یا نه تأثیرانه ِ

(یادش به خیر صادق هدایت و آن زنِ اثیریاش!)
گاه انسان فرشتهایست که خاموشانه سخن میگوید
و گاه پشهایست به گِردِ چراغی
(یادش به خیر آن مردی که برایِ سایهیِ خودش مینوشت!)
جهانبینیای بیتعصب اما با هزاران چشم
به جهان نگران

از پنجرههایِ فراوان

جانِ صدها گُلِ خیری را به جانان ارمغان میکند

(بهاران با زبانِ رنگارنگشان
هر کس با کسی دلی دارد

همیشه به یادِ تواَند)
و آن کس هم با کسی دیگر دلی دارد

هم بدین جهت قوسِ عشقِ من همواره به صفر میرسد
(گُلهای همیشهبهار در نبودِ تو

چشمانشان پُر از ظلمتِ پرسش است!)

شرم اجازهیِ بیشرمی نمیدهد

وگرنه هر یک از ما جوانهها در خویش

دو پیرمردِ خنزرپنزری را پنهان دارد

و چیزی نیز بیش

چون ریشهیِ شَر در درختِ فراموشی است
پس آن چراغزنبوری با هزاران زبانِ سفیدِ تورش
تلخییِ دیدارِ خاموشییِ این عروس را

در برهوت فریاد میکند
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محوری مخفی
پس وجدان کجا رفته که عالمتِ ریاضیِ =
از دوردستی سرِ خود را گرفته و به اینجا آمده
و در میانِ دو عددِ مرگ و زندهگی نشسته است؟
آیا زادن همواره در درونِ دایرهای است
که زیباییاش را از نقطهای ادبی قرض گرفته؟
که سکه و ساطور آن را نمیبینند

حقیقت محوری مخفی است

و این نمیبینند به من آموخته است

که گوشهایِ هیچ کس را از زندهگی منها نکنم
به هیچ آینهیِ زاللی "ها" نکنم
هستی دایرهایست نقش شده با نخی نازکدل بر پارچهای
پارچه به من آموخته که قیچی را به آزادییِ هیچ آزادهای
یا حتا ناآزادهای ارمغان

یا دعوت نکنم

آیا ادراک آلونکی است که ستونهایاش از سکوت است؟
و آیا زایشِ هر فرزند
ای رنگینکمان

اضافه کردنِ قوسی به قوسهایِ بیجوابِ جان؟

اگر خودشان را میخواندند ریشههایِ پنهان

اگر خودشان را میدیدند دروغهایِ نهان
حسابِ پرندهگان بر خاک
و نابیناییهایِ الله
مثلِ تکه نخی اضافی

شاید تا به حال قرضها گزارده و

پاک شده بود

این آب داغ شده بود
یا گلولهیِ تُفی

اما حاال هر یک از دو نشانِ =

شاید برایِ شستنِ زخمِ روحِ ما
و شاید دیگر هر انسان

اضافه نمیشد به زبالهدانِ جهان

مغلوبِ یک سکه

یا مصلوبِ سه ساطورند
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به جانبِ خانه
کوهی که پیش از هر چیز با مرگ آشنا میشود
راهِ درستترین ارتباط با هستی را درمییابد
و شعر را که به شکلِ آزادی است

رازِ انزوایِ پهناورِ دریا را

کوهی که اندوه و درد و داغ را زیسته

کوهی که بیبنیادییِ دنیا را گریسته
میداند که رویِ زیبایِ تو با نوشدارو نسبتی دارد
آزادی آن آردِ پنهانیست
آن کاردِ داناییست

که تمامِ تنورهایِ جهان را به خود فرامیخواند

که فکرِ تقسیمِ سعادت را در سر میپرورانَد

دریغا که پردهیِ نگرانی نگذاشت

تا من رویِ تو را ببینم

دریغا که بیخانومانی نگذاشت

تا پلنگ رازِ رنگارنگِ کوه و صحرا را

ذرهذره بیاموزد

درستتر ببینم

دریغا که تالطمِ بیاعتمادی نگذاشت

تا ماهی کشف کند

ذاتِ مؤدب و مهربانِ دریا را

حاال سکوت شانه به شانهیِ ما راه میرود
به جانبِ خانهای که شیروانیاش شاید از فلسفه
اما بنیادش بیشک از شعر است
با مرگ آشنا شده بودهاند

و ساکناناش پیش از زاده شدن

و پیش از معنییِ واژهیِ زندان را دانستن

آوازِ زیبایِ آزادی را سر داده بودهاند
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رشتههایِ عصب
هستی خاموشانه سخن میگوید و برگهایِ درختان
و من سُربِ تویِ لولهیِ تفنگ
توِ جاودانه

که از عشقِ به تو

تویِ لولهیِ تفنگ باقی ماندم

آوازهایِ کوچهباغی خواندم
یا از ذاتی آماجِ گلوله؟

برایِ ابد باقی ماندم

و آیا وجودِ این همه ضدونقیض در زمین را سبب
ساقی را قرمزِ ساغر

و شاعران را رخت

آزادی هر چه به خودش نگاه میکند
نه دیوار و نه ستونی

توِ یگانه

توِ بیجانشین

آیا از حکمت است خاموشییِ هستی

این که ایزد خود برگیست اسیرِ ساقه؟
نسب به اسلحه میرسد

همه گوشاند

از رشتههایِ عصب آویزان

میبیند که نه کف و نه سقفی دارد

پس این در و دروازه برایِ دل و

برایِ بیابان نهادن از چیست؟
کیست که در تنِ باد با گلوله

خشم و خروش و گُل میکارد؟
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ارغوانِ آبی
و تنپوشِ پروانه کفن

شمعی خاموش بود وطن

درختدرخت انتحار میرویید و
من آبآب

دوددود زمین میمرد

خواب میدیدم

سگهایِ هار میدیدم

در ذرهذرههایِ شعلهیِ شمع

در غاری تاریک و بیارغوان

در غاری پُر پلیدی و پول و غول
در به در به دنبالِ نور و آزادی میگشتند زندهگان
ناماش چیست آن مومی
گاه به شکلِ آدم؟

که گاه به شکلِ گربه درمیآید

باماش کجاست آن بامگالنی

زیباترین سرودها میگذرد؟

چرا شرافت جسم ندارد

تا آن را بتوان مثلِ پارهسنگی
و به دیگراناش نشان داد؟

یا چوبکبریتی در دست گرفت

هر کتاب سنگِ قبریست در وطن

و هر خواننده شاخهگُلی بر قبری

و فرزندانِ هر کس

تعدادِ تاریکیها و سرگردانیهایِ آن کس است
تا بتواناش بست و گشود

که از رویِ اجسادِ پارسا و

چرا نجابت چشم ندارد

و به پنجرهها اعتبار بخشود؟

شمعِ باد خاموش نخواهد شد هرگز
و آن ارغوانِ آبییِ نامیرا رخِ خودش را به ما نشان نخواهد داد
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تعقیب
سانتیمتر به سانتیمتر تعقیب میکند ما را
سایهیِ سیاه و تباهِ "سپاهِ پاسداران"

قمه در قلبِ شقایقکاران

و قرنفلها را تیرباران کنندهگان
زیرسیگاریها شرمسارند از بدنهایِ سوختهتان
شما ای ماهانِ تابان

شما ای آزادهگان

و مادرانتان جامههایِ خونی و غمآلودتان را نشُستهاند
تا گاهگاه

گاهشمارها

نمیشویند

بویِ عزیزِ جانتان را بشنوند از آنان

آزادی چاهی است و خِرَد ماهاش

آزادی چشمهای است و خِرَد قُلقُلاش

آزادی بُرجی بلند است و خِرَد پرندهگاناش
و خاک سانتیمتر به سانتیمتر
ردِ پروازِ سایهیِ سنان و ساطورها را پی میگیرد /
برایِ آواز

از نیزاران

در برگُزارییِ مراسمِ بزرگداشتِ شهادتِ شقایقهایِ شهید

هزاران نی میگیرد
دستِ روزگاران

نه

عطرِ یادِ شما را از ذهنِ زمان و انسان

و نقش و نگارِ فریبایِ شما را از فرشِ زمین

هرگز پاک نمیتوانند کرد!

پایِ تبهکاران

سیگاری ما را در میانِ دو انگشتِ خویش گرفته

و سایهیِ شما تعقیب میکند گریزِ آن آتشافروزانی را
که سپاس و تعظیمشان
آنان که نمیدانند

در آستانهیِ تباهکاریهایِ سپاهِ پاسداران است

که لباسِ خیس و خونییِ دریا

دگمهای از ماه دارد
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زبانِ مادری
فرا و فرودِ الفت را یاد میگیرد

هر حرفِ الفبا از کوهِ کودکی

پا در سفرِ سبزِ قایقی

پاروهایِ قرمزِ شقایق را در دست و
هر هجا خون میشود در رگِ کودک
انسان پنجرهای گشوده و پذیرنده
باران ستایشِ طراوتِ صبر است

آزادی خانهای بیانتها است و
و اندیشه در فاصلهیِ میانِ ابرها میتابد

و سنگ استقامتِ قامتِ امید

رها کن مرا تا مرواریدِ صدفِ خویش باشم!
با تالطمِ رزمِ دریا همپا

تا هر روز بیش از پیش

و با آوازش همصدا باشم!

این گیاه را رها کن

تا مناسب با رنگِ سیرتِ خویش برآید
و کتابِ زاللِ هر آبی را که میخواهد بخواند!
خوشههایِ آذرخش دستِ تو را میجوید

و گیسویِ خاکستریِ ابر

از کوتاه بودنِ فرصت میگوید

سکوت ساحلی گاه سرد و گاه آفتابی است

و دریا با اشتیاقِ بیکرانهاش

برگی ریز در درختِ عظیمِ هستی

بیکوهِ کودکی و بیریگِ بازی
و پلکِ پنجره بسته میماند

الفبا سقوط میکند

ای خودسر ای شکنندهیِ خودکار

رها کن مرا تا با جوهرِ وجودِ خودم
نقشهیِ سفرِ درونی و بیرونییِ قایق را بکِشم!
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خدایِ بخشنده
غنیمت است

ذرهبویی از آن غنچه را با ذرهبین دیدن

آن غنچهای که فرودگاهِ نورِ چشمِ تمامِ خوبانِ جهان است
نعمت است

ذرهفکری از آن غنچه را با سمعک شنیدن

آن غنچهای که بوسه بر چشمهایِ زیبایِ آزادی میزند
درختِ دنیا را اینجا سایه از معنا

و آنجا از بیمعنایی

و جنگل در ازدحامِ عشق دیده نمیشود
جهان و انسان دو سطرند مفسرِ یکدیگر

اما دفتر یکیست

تو غنچهای هستی که قندِ عقلات بر فرازِ قلهها در پرواز و
پاهای تردت اسیر در استکانِ خائنِ خاک
ِ
باران انعکاسِ انگشتانِ بخشندهیِ خداست
خدایی که سبزههایِ نازکدل و بیگناه را دوست میدارد
و به خاطرِ همین دوست داشتن

آنان را زودهنگام میکُشد
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صلحی خارآگین
به پرسش وامیدارد

چه نیروییست که رویِ ما را
کیست پنهان در پشتِ هر چیز

در دلِ هر کس

که میخواهد هر ناچیز و هر ناکس را
ملخ میپرد تا از زمانهیِ خویش
فراتر رود

و ناماش آقا

به تصاحبِ خود درآورَد؟

و از حدِ معمولِ مردم

یا خانمِ مریخی شود

چه نیرویِ نیرومندی در فاصله است

که فصل و وصل و وصله

به دو شکست تبدیل میشوند سرانجام؟

هر سه

این جامِ سرشار از پرسش

سرشار از پرسش باقی خواهد ماند جاودانه
و سببِ نرسیدنِ سخنِ آفتاب به ما

و نگشودنِ راز و رمزهایِ شما

پروازِ دریایی از ملخهایِ بیشمار است در آسمان
ای گلولهگلولههایِ درشت و بیامانِ باران
ای تفنگ و توپ و تانکهایِ کهکشان
چه میخواهید از این موجودِ ضعیفتر از مورچهگان؟
ای فاصله

ما که هستیم با دو بالِ کوچک بر پشتمان؟

صلحی سست و خارآگین کشیده شده است به گِردِ باغچه
و فصل از انحنایِ بیپایانِ داس میگذرد
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گرگی مایع
زندهگییِ شفق بیش از اندیشه و هر پیشهیِ دیگر
از شفقت است که زاده

به شفقت وابسته است

از شفقت است که میمیرد

این بیشه اگر به تمامی نسوخته و
از وجودِ جلیلِ شاخههاییست

به تمامی بر باد نرفته

که رفیقهایی شفیق هستند

این شقایق در خاکی از اقلیتِ عقل قامت کشیده
و ظلمت پُر از خار و داس است

و گرگی مایع در رگهایِ شفق جاری

و من به راهی سبز ساری (گرچه در سرم هنوز هوایِ پرچمی قرمز)
جهان جادهایست جاودان و دهشتناک و متروک
جادهای جاللِ خود را از دست داده

و دیگر آرمان و باور و یاوری

بر سکوها و صندلیهایاش ننشستنده
ابر آبستنِ بحرانهایِ روحی است
و تهبندییِ کتاب و شراب نوشیدنِ واژهگان
حواسِ خواننده را کمی پرت میکند از رذالتِ روزگار
تو درهای هستی که تنگنایِ دلاش

مستعدِ زایاندنِ سبزههایِ شفقت است

و اندیشههایِ سنگیناش جاری در رگهایِ بشر
و آن آرمانهایِ آسمانی و خلوصِ برابرطلبانهیِ کمونیستی
در نیستییِ پس از مرگ رخ خواهند داد
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سبدها
هزاران قاصدک در هوا به اینجانب و آنجانب روان و
دارد اندکاندک میمیرد

این ریه پَرپَرزنان از بیهوایی و بیهمزبانی

جهان آینهایست که هر چیز در آن یافت میشود
که هر کس در آن سرش به پایین یا به باال
با هزار امید و آرزو

سرِ خویش گرفته و

به راهِ خویش میرود

این صدایِ شکستهشدنِ چیست که میآید؟
گوشماهیها در خشکی چه میجویند؟
گویا چیزی نادیدنی و ناشنیدنی
اما ابر نمیگذارد
استعدادی دیگر

اما حس شدنی

هزاران قاصدکی که هر پَرشان
عشقی دیگر را در سر دارند

ما خود بخشی از هدفایم

میخواهد ابرازِ وجود کند
هوایی دیگر

اما نسیم یکیست

تو را این شور و شادی از چیست ای دف؟

مگر نمیبینی احتضارِ هزاران ریه و

رنجِ صدها بلبل را؟

مگر نمیدانی که بسیاری از آن مدعیانِ سابق
چه گریخته چه ناگریخته از سرزمینِ خویش
غلهها را در غربیلهایِ غنیمت برایِ خود بیختهاند
و به نانهایِ آبدار رسیدهاند؟
آیا تهی بودنِ درونِ انسان

چه کسی از صفر هم پایینتر افتاده است؟

تمامِ انسانها را شبیه به کوزه نمیکند؟

قلبِ ما تکهتکه شده است
و هر پیام و پیامبری که بعد از این به آن عبوسزار بیایند
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سبدشان سرشار از سبوس خواهد بود

سنگِ تبعیدی
یک تبعیدی حتا اگر سنگ هم باشد
آب میشود از سنگینییِ بارِ نگاهِ گیاهانِ بومی
و تو دست در دستِ بومِ خرابهها
پا به درونِ واژهگان میگذاری

به جستوجویِ خانهای با چراغ
گیاهانِ عجیبی روییدهاند در مهاجرت

جوانههایشان از اشک و ریشهشان از آه
و میوهشان چیزی چون سنگ چون تبر
صدایی که نقاب بر رویِ چهرهیِ خویش میزند
دیگر چه انتظاری دارد که دیگران به جایاش بیاورند؟

و چرا جماد از تعجب

ناگهان به جانورانی خطرناک تبدیل نشوند؟
سنگِ تبعیدی اگر تبِ تحقیرشدهیِ غرورش را

با یخِ تخیل فرو بنشاند

و چراغِ چکامهاش را همیشه روشن نگاه دارد
مورچهها و موشها و پولشویها از خرابه میگریزند
و به حالِ بینقابیهایاش وامیگذارند
ریشهیِ عقیقِ خوشبختییِ درخت

در نخواستنِ خاکِ عقیمِ خواستن است!
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صلیب و کالغ
چشمانِ تو نبود آیا آن که بر رأسِ صلیب
به یک ضربهیِ منقارش ترکانید

و از ریشهیِ ریاییاش درآورد؟

ریشِ رسومِ گیاهان و خارِ اخالقشان
ضدِ به چنگ آوردنِ چشمه

سایهیِ کالغی بر صلیب

ضدِ میوهیِ خالقیت و اکتشاف است

ضدِ رفتن به سرچشمه

چشمانِ تو دو کالغ بودند

و شکنجهیِ الله و ترکیدنِ اینجا و آنجا و پیاپییِ بمبها
از رفتارِ تاریک و بیطراوتِ تروریستانِ اسالمی
اخالق کلنگیست فقط مادرِ خفَت و خواری و خرابی
و برایِ کندنِ چاهی که هیچگاه به آبی شفاف نمیرسد
بگذارید این آتشهایِ رسیده و جوانهزده در بلوغ
عاشقِ یکدیگر شوند و دست در دست
به خنثا کردنِ اثرِ ابرهایی بروند
و ضدِ رفتن به اعماق

با تاجی طالیی از کنجکاوی بر سر

که مادرانِ خنجر و خار و خمپارهاند

و ضدِ فراموشییِ الشهیِ خدا و ادیانِ مرده

من چوبِ آن صلیب نبودم آیا

مترددِ به زمین یا به آسمان پیوستن؟

و آن رعد و برقِ عاصی با عمرِ درازش
آیا مادرِ رگ و عصبهایِ همین انسانهایِ امروزی نبود؟
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وجدان در کفهیِ ترازو
زمینی که وجدان و نجابتِ زمینیان را در کفهیِ ترازو میگذارد
با دستانِ خالی به خانه بازمیآید
مثلِ دو عددِ منفی

با پاهایی ذلیلتر از صفر

من سنگ بودم اما محک نبودم

مسکوت و عاشق و تماشاگر به راه افتاده بودم

و در گوشهیِ بیشهای

بیزاری از زاری و ننگِ زهاد را فریاد کشیده بودم
فوارهی قیام را کاشته بودم

مرا هوسِ شدیدی بود برایِ بازگشت به ریشهای

کلمهکلمهها برایِ آن در کنارِ هم چیده شدهاند
کاروان و کاروانک1و کاروانسرایی

تا شاید سرانجام کلبهای

آشکار شود

یا حداقل نشانهای از آنان شکار
کجاست زمینی خالی از مینهایِ غیبت و غوغا
خالی از سنگِ جهل و کمانِ بیوجدانی؟
ترکیدنِ بغضِ ترازودار

و افتادنِ طنابِ دار

به گِردِ گردنِ ارزشهایِ زیبایِ کهنسال
کیست که میسازد ذرهذره کلبهاش را در لحظه
و وطناش هست نزدیکییِ هر چه بیشتر
نیمی از تو شعر و نیمی فلسفه

افتادهای در گوشهیِ بیشهای

جاودانه در جدال با دو عددِ منفی
و میخواهی نجابت و وجدان را مانندِ شاهتیر
1

کاروانک :نام پرندهای است

به هستییِ هسته؟
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به کمانِ زهوار در رفتهیِ جهان بازگردانی

حراجِ تهماندهها
رقتِ قلب آیا نقطهیِ ضعفِ انسان است
که شکوفه و شادی

یا نقطهیِ قوّتِ او

که خار و غم میآید از قعرِ او؟

حقیقتی که ناماش هست آهو
آیا در درونِ دایرهیِ شعر و فلسفه گذر دارد

یا در بیرونِ او؟

زمامِ زیبایی و واالیی حاال دیریست که افتاده است دریغا
به دستِ زمانهای بیروح

تو به من بگو

بگو که معصومتر و شریفتر و بیآزارتر از کلمات
چیست در این دریایِ بیموج و مرجان

در این دریایِ بیقو؟

اصلیترین نقطهای که درستتر تعبیر میکند شعاعِ اندیشهیِ خورشید و
خفیهکاریهایِ خفاش و
یا قلبِ او؟

مقصدِ موهومِ خون را

هست مغزِ انسان

زبان گیاهی است و ریشهاش در خاکِ هستی

هستی گیاهی است و ریشهاش در خاکِ زبان
و شاعران مست و فیلسوفان هشیار
ی ویرانههایِ این دیاران
که آبیار ِ

تو به من بگو ای یار
و عَرَقریزیِ واژهشکاران و تصویرفروشان

وقتی که دیگر خُرده اثری هم باقی نمانده است از آن بهترین یاران
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از آن عشق و شکوفه و شهابکاران

به کجا ختم خواهد شد؟

شاید ما از اینجا که تهماندههایِ شرافت و نجابت را دارند حراج میکنند
باید به جایی برویم که نه در درونِ دایره باشد نه بیرون از او

گیاهخواری
حتا با گیاهخواری هم آدم نمیتواند بگریزد
از تن و جانِ آدم را خوردن

از تن و جانِ جانور را

و از مردنِ فرشتهگانی که در ما

آرزویشان هست رسیدن به اعال رسیدن به ماه /
این ریختهریخته رنگِ جوانهها و

چنگچنگ صدایِ حبوبات اینجا

مگر فواره نزدهاند از جسم و جانِ خوابیدهگانِ خاک
مگر این برگها و بارها و شیرهها

خوابیدهگانِ در خاک؟

نبودهاند روزی همه اعضایِ پیکرِ شما؟

معده سیرتِ آبییِ آسمان را هضم میکند
و معدلِ همت و آرزویِ آدمی همواره با صفر مالقات
پلنگیست از ما گریخته پروردگار
و در سرش هوایِ صعود به زمینی

و در پشتِ پردههایِ ابر پنهان
که باالتر از واالیییِ آهو باشد

در او فقط عشقیدن و روحیدن حاکم باشد
اینجا اما گرچه چشمهایِ چراغانییِ تو کالسِ درسِ من است
گچِ پیروزی تنها از آنِ تختهسیاهِ شکست است
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قهوهیِ چشمانِ تو
آیا رمزِ دل و مرزهایِ رنگ و بویِ خودش را گُل
و آیا اوج و عظمت و تصمیمهایِ سنگییِ خودش را کوه

تعیین میکنند؟

آیا جنگل به گیاهان امکانِ سبزِ پیدایی
یا گیاهان به جنگل امکانِ شور و شیدایی میدهند؟
تنها پتویی که خودش را ابتدا از هر گونه محتوا و پیشداوری بتکاند
آخر میتواند ذاتِ دنیا را دریابد

میتکانم

و از همان سرِ صبح با قهوهیِ چشمانِ تو
هر سه میشویم تصویری در یک قاب
عنکبوت ریش میزند و ادکلن

و با شیرینییِ پروازِ بلندِ عقاب
هولهولکی برایِ رفتن بر سرِ کار

و مصمم که کاری کند کارستان

رازها دری هستند که فوقاش برایِ یک لحظه
و باز باشتاب بسته

نیمگشوده میشود

تا هوایِ دهلیزِ دلِ آدمی همیشه گرگومیشی

و جذاب و خواستنی باقی بماند

میمانی

بر شاخههایِ شور و شیدایی نشسته و میخوانی
سرودِ ختمِ جنگهایِ جنگلی و سیاهکل را

مرگِ خدا و انسان را

و آغازِ تارها و شیپورهایی را که رهبرِ ارکسترشان

یک تارتنک است

آیا شعر نیست که چون ریگ در غلتشِ شوریدهوارِ خویش
میرود و مُشکمُشک

و اوجاوج

به شاعر و مخاطبِ خویش شکل میدهد؟
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از البهالیِ میلهها
از البهالیِ میلهها برگها سر برون آوردهاند و فریاد میزنند
اما فریادشان را کسی نمیشنود
از وقوقِ سگها کمتریم ما

از تبارِ تاریکِ اخترانِ ابتریم ما

روحی آواره در کوچه و خیابان
با عینکاش که تهاستکانی
در خویش آوازخوانان

یا میشنود و وقعی نمینهد

در شهر و بیابان

در زمین و آسمان

با مویاش که بلند و پریشان

میرود و روحِ من

چشمِ من

گربهیِ گریهآلودِ من کجاست میگوید
شادی به پایِ میلهها میپیچد و از آنان فرا میرود
روح تن میزند از درجهبندی شدن
از زندانییِ دوست یا نادوست
چشمانِ آسمان ابری است

از درجا زدن

از زندانییِ جنسیت و میهن و غربت شدن

و ما ستارهگانِ سقوط کردهاش

تأسفی از البهالیِ میلهها و درونِ میوهها
چرا شما از وقوقِ سگها کمترید؟

سر برون میآورد و میپرسد:
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او مثلِ هندوانه
او مثلِ هندوانه زن را به زمین نمیزند
اما در کوچه و خیابان به دنبالِ ستارهگانِ دنبالهدار
به این در و آن در میزند
توری سفید و مؤنث و

تن میزند مدام از دانه و دام

ماهیان و پرندهگانی اسیر

و سیری که خود را تاجِ سرِ گُلهایِ عالم میداند
ای کَلهات هندوانهای هرز

ای دانههایات دروغ

درست است که سیبزمینیها سراسر
اما اصیلترین و آزادهترینشان
و پَر در پاکیهایِ بلندِ آفاق
دریا به دریا و کوه به کوهرُو

ای بوگندو

ای آدم

ای پاهایات به دنبالِ سود

از زمین سرمیزنند

پا بر سرِ عالم و هر چه در اوست میزنند

اما این همه موجهایِ مذکرِ دربهدر زن
چه میخواهند؟

چه آموختهاند از تاجِ سرِ خار؟

و آن دیگران آن ابلهان
چرا دست برنمیدارند از سرِ عیاشانی که عیششان هست تنها
با تنِ تابناکِ تخیل

با پستانِ سفیدِ اندیشه

با رانهایِ بارانییِ واژهگان

زمین چون هندوانهایست و شما همه دانههایاش
که تالش و به اینجانب و آنجانب رفتن
در زدن یا نزدنهایتان

آزاده بودن یا نبودنهایتان

به جایی خارج از هندوانه درز نمیکند
تا از آن افتاده شاید چیزِ دیگری
ای نروییدنها

یا نرفتنتان

فرو نمیافتد

کسِ دیگری

عالم و آدمِ دیگری بروید

ای ناتساویهایِ ترسآلودِ تصویر

ای قابِ واژگون
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ای نقابِ پیر

آخر این همه صلیبِ شکسته و بسماهلل

این همه جن و جانی
یک طالبییِ تنها

این همه تهدید و تیر و چاقو برایِ جانِ یک طالبی

یک طالبییِ بیپناه

چرا؟

آخر مگر نه ماهی برایِ کشفِ علتِ بیمارییِ دریا و تیمارِ او
و سپس دستِ او را گرفتن و بردن به امیدِ خروج از بنبست
و آیا مگر نه پرنده برایِ کشفِ خنده
به این دنیا؟

از چشمانِ پیاز آمدهاند به اینجا

من طالبِ بیمالکیتیها

من طالبِ آوازِ آزادانه و سیر و سیاحتِ رازِ هزاران گُل
و پرواز و شنایِ بیحد و مرزِ رنگ و بویِ صدایِ صدها هزار بلبل هستم
و میدانم که این هندوانه

قرمزیاش را تنها از خونِ تو

شیرینیاش را تنها از زبانِ تو

و گِردیاش را تنها از کمالِ تو گرفته است
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از رویِ سایهیِ خود پریدن
او که میخواهد بر خورشید و هر چه زیرِ سقفِ خورشید
و بر خود و دیگری پیروز شود

به پریدنِ تو از رویِ سایهیِ تو

به تو میمانَد

پیروزهای قرمز به رویِ انگشترِ آبییِ آسمان
در انگشتِ من

و من انگشتنمایِ تمامِ زمینیان

زبان هر گونه که بخواهد
ما را میظلمتاند

و انگشترِ آبییِ آسمان

ما را میخواباند

ای زمینیان

ما را میبیداراند

ما را میتاباند

میباراند

او که میخواهد بر پنجهیِ پلنگ و دیگر ددان پیروز شود
بر زلزلهیِ ذاللتپرور

و بر سیالبِ اللهبَر و

باید اول خودش بپرد از پنجهیِ پلنگ

و سینه سپر کند در برابرِ آب و آتش

چون جرقه

چون الله

این هوایِ جاودانه زمستانی و غروبِ منجمدِ آفتاب
جان میدهد برایِ گرفتنِ یک حمامِ داغ
حمامی که نمیگذارد در جایی دامی برایِ روح
چه میخواهیم؟

و چرا سیمِ چترمان

ما به که میمانیم؟

به خاطرِ تصاحبِ زر و نگینهایِ مزارع

و حکومت بر فصول و خوشههایِ نقرهایِ باران
جانِ هزارانهزار جاندار را میگیرد؟

چرا عراده و تانک و توپ

کبوترخانهها و کهکشانها را میپوید؟
کشورها انگشترها هستند و حکومتها نگینهایشان

و تعویضِ نگین

هیچ ننگی را از دامنِ ننگیانِ رنگین و تاق و جفت نمیزداید
چه چیزی را باید نخواست؟

تا انسان بتواند از سرِ سایهیِ خودش بپرد
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سایهیِ خودش را برایِ همیشه به جا بگذارد و برود
و دیگر هیچ خروسی

تاجِ خودش را در خواب به جا نگذارد

ساقههایِ رنج
جوانهزدنِ خدا از ساقههایِ رنجِ آدمی
دَمی به ما حسِ ریشهدار بودن

از ساقههایِ ناشی از هراسِ آدمی

حسِ خسی در باد نبودن را میبخشد

کسی پروانهیِ درونِ خودش را در مُشت میگیرد
پروانهای که همواره از مُشتاش میگریزد
کسی میریزد شجاعت را سخاوتمندانه
جوانهزدنِ فضیلت در هنگامِ پیری
و به آدمی نزدیک میکند

دانهدانه

در پایِ پرندهگان

خدایان را از خودسری و خونریزی دور

کاغذ تن است و کلمات روح

و انسان سنگی که کوهِ هستی از او میشود شروع
پنج پروانهیِ هر یک از دستانِ تو

مرا سرگردانِ یافتنِ بوستانی کرده است

آوری داستانِ پَرپَرشدهیِ یاسهایاش
ِ
که یاد

خواب از چشمِ داس میرباید
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هنرمندی سرخ
هنرمندی سرخ است

خونی که خودخواه نیست

و نه در پییِ ریختنِ خوشبختییِ پاکِ رختِ دیگران بر خاک
و نه چنگزنان به دلِ آبییِ آسمان

تا از دلِ آبییِ آسمان

ارغنون و ارغوان ببارد چون رشتههایِ باران
بر بام و حیاطِ ما و بر کوهساران

آوازِ گنجشک

و حیا متمایزکنندهیِ مرزِ حیوان و انسان
هنرمندی ساختن به رنگِ سرخ

حیاتِ گنجشک است

و از انسان

انتهای گیتی جاری میشود
ِ
که در رگِ بی

چنگِ خوشصدایِ گرگ و رقصِ معصومیتِ آهو
آوازی زیبا نشسته بر بیمِ بلندِ بامی
و بومی سرسبز که نقاشاش یک جغد است
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کورههایِ آدمسوزی
یادِ آن گُلهایِ معصوم و خُردسالِ اردوگاههایِ درد و عذابِ نازی
آن نشانههایی که برایِ نشانهگذاری بر دست و بازویِ عریان و نازنینشان
کشیده شده بود

آن ستارههایِ زردِ دوختهشده بر سینهیِ عزیزِ لباسشان

حتا دلِ آهن و سنگ را میشکافد
و نقبی میزند به آیا انسان خوارترین خار و
خودخوارترین1و دگرآزارترین موجودِ هستی نیست؟
ما تا به حال تنها ریشهیِ عشقهایِ یکدیگر را کَندهایم
دیوارِ وجودِ یکدیگر را با کلنگِ کینه و تیشهیِ شکنجه فروریختهایم
عقاب باغبانِ بالکَنده و قدیسِ آسمان است
و قیچی در تاریکییِ کالمِ تاریخ پنهان
یادِ آن غنچههایی که بچههایِ چمن بودند
همراه با پیامِ پاکِ پیکر و روحشان

از انبوهِ دودکشِ کورِ کورهخانهها

هنوز دارد میرود پیچپیچ به دیدارِ آفریدهگار
او را و آفریدههایاش را میکند شرمسار
و جاودانه گرفتارِ پسِ پشتِ پردههایِ گَردگرفته و محبوس در پستوهایِ تار
یک موسیقی

دل و جگر و جانِ خویش را به منقارِ خویش

دارد میخاید و میخورد

1

خودخوار :خودخورنده
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آیا کارِ قلم
آیا کارِ قلم تنها در قلمروِ روح است
در قلبات را در کدام آب

در قلبات را تو گم کردهای کجا؟

به خاک سپردهای؟

با چشمانی سبز به من نگاه میکند گیاه
یا نوشته شدن را دارد

و قلباش هوای نوشتن

پسرم دریا!

ماهیان گرچه به قلمروِ ماه پای گذاشتهاند
اما نمیدانند که در زیرِ پایشان
و چه کسی و چرا
آیا پیش

ذاتِ زیرِ پایشان از چیست

کاشته است قلمههایِ زندهگی و زندهگان را اینجا

و بیش از هر چیز بارگیری نمیکند قلم
برگها و موجها

از نهنگی که ناماش مرگ است؟

جمجمههایی هستند این رنگارنگ و مسکوت و
اما هیچ یک نه توانِ درکِ خود را دارند
دریا پسرم!

آن مواج و سخنپرداز

نه توانِ درکِ جمجمههایِ دیگر را

من بر آن سرم

که این قاضیخانهها همه از خاکهایی پرداخته شدهاند
که ذرهذرهشان هم گناهکارند
دو قطره خوناند در یک رگ
به آب و آتش

هم بیگناه

و شاکی و شکایتشونده

پرندهای به در و دیوار

به خار و گُل

به زمین و هوا نوک میزند

تا از درونِ آنان بهانهای را بیرون بیاورد
پرندهای که نمیداند قلباش را کجا
و چهگونه از سینهاش ربوده است؟

کِی

برایِ ادامهیِ زندهگی
کی
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شهرِ کوران
در شه ِر کوران و موشان

یکچشمان و چراغموشیان پادشاهاند

پادشاهانی که ثمر از سایهیِ درخت میچینند

و چینِ جامهشان

چکامهیِ دیوارهایِ دراز و بلندِ زندان را میسراید
جایِ بازرگانانِ نور

خالیست در بازارِ کوران و موشان

و جایِ پرچمی که انسان را فرا میکِشد
که انسان را در سرِ جایِ از دست دادهاش

دوباره برمینشانَد

ما چون شاهانِ چوبییِ شَترنجها بودیم
و همه چیز را یا سیاه میدیدیم یا سفید

یا نیک یا بد

و نمیدانستیم که گاهی دُمِ یک موش میتواند
صد انسان را نجات دهد

و سه دود

سیصد درد و دروغ را خنثا سازد

مانندِ بویِ خوشِ عود

چیست فطرتِ زندهگی

که نمیتواناش در دست گرفت و مثلِ شیای
و کیست انسان

مثلِ دو ریسمان

لمس کرد؟

که بیاباناش خو کرده است به کاروانِ دزدان و قاتالن

و شما را برکشیده و مَحرم و همنشینِ آبیانِ آسمان
و حتا فرمانده بر ستارهگانِ کاروانکِش کرده است؟
چینِ پیشانی و ژاپنِ اندیشه

و ایرانی که سرشار از کورهراه و بنبست

چراغهایاش که چشمانِ مردماند
چراغپَرهگاناش آواره و خسته

در زندان و زیرِ شکنجه
فراری و فقیر و گرسنه

و دلِ سربازانِ پرچم و جان به دستِ شَترنجاش

همه شکسته

231

طلوعِ عابری
در یادِ مایاکوفسکی و یسهنین

انتحاری پشیمان

مُشت بر ظلمت و تنهایی و لحد کوبان

دلتنگِ تُنگِ لبانِ تو است

ماهیانِ کالماش

دلتنگِ روزانِ آفتابی و مُشکهایِ با آهو بودن و گُلگشتِ دشتها
کجاست رنگینکمانِ آسمانِ دوستیهایِ بوستانِ من
آن جرقههایِ شیرینِ شمعِ آشناییهایِ من؟
زندهگییِ آدمی انتظاریست طوالنی

انتظارِ فردایی

که گُلزارهایِ موجود و لبخندِ پروانههایِ امروز را نمیبیند
چشماناش با خواب میرود و

دلاش با سراب

گریز از سگهایِ هار است انتحار

سگهایِ دوپایی

پارسکننده به سویِ سخنِ زرینِ شمع

نگاهِ طالیییِ آفتاب

ترسانندهیِ ماهیانِ رنگارنگِ تُنگ
و رفتارشان با سبزهها مثلِ تیغهیِ داسی کجتاب
چرا هیچ مُشتی خودش را از نور و از حقیقتی پُر نمیکند
و با آنان چشم و چهرهیِ جهان را نمیشوید؟
چرا طلوعِ عابری مجنون در برهوتی
به شبِ بیهودهیِ انتظارِ بیدی جوابی نمیدهد؟
اصلِ اسرارآمیزِ هستی به سلکِ سردِ کلمات در نمیآید
انسانی چهارپا مُشت بر سر و رویِ آتشِ شرافت میکوبد
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ارمغان به گلخن
نتیجهای که گرفته میشود از هر گفتار یا کردار
به نیچهای میمانَد که از لبی به لبی دیگر
و هوایِ دیگری به خود میگیرد رازش

عوض میشود زیر و بمِ آوازش

چهرهی ماه گرفته باشد یا بشاش

چه فرق میکند برایِ قدم یا قلمی
که آتشهایی نهان سرنوشتشان را رقم میزنند؟
یا برایِ بچهای که یک قطرهیِ بیگناهِ شاشاش
بیشتر ارزش دارد از هزاران آدمِ عوضی؟
نتیجهیِ شکمهایِ آبستنِ انقالب

همواره بوده است خیانت و خون و جنون

این ارغنون تارها و لولههایِ درونِ خودش را میخورَد
و رُستنیهایِ زمینی که امروز کالهی سبز را بر سر دارند
همان ستارهگانِ آسمانی هستند که دیروز بر رویِ کفشاش ابری نشسته بود
نیزاران خودشان هم نمیدانند که چرا
دو نیِ شانه به شانهیِ هم
یکیشان جانی میشود
یکیشان مقتول

دو نییِ همسایه

یکیشان دون میشود
یکیشان منجی

یکیشان دانا

یکیشان قاتل

زندهگی ورایِ جنسیت است

که مذکر یا مؤنثی بخواهد او را باردار

یا از او بار بگیرد

تو هر بار و از هر سوراخِ نیای که مثلِ صدا بیرون میآیی
سیمایِ دیگری داری

و همواره چیزی ثابت را هم

و نتیجههایِ رایجِ بحث را

گاه باید مثلِ هیزمی خشک به گُلخن بخشید
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گیسویِ باد و شانهبهسر
ما هر روز ذرهذره شاهدِ مرگی ریزریز

از جسم و روحِ خودمان هستیم

و بیش از پیش نزدیکشونده به ذروهیِ ذاتی
آتشِ پاکِ شرافت را درمیآورَد

که در دلِ خاک

از خاک

ما هر روز جرعهجرعه درمییابیم

که شخصیتِ جرعهجرعههایِ دریا را نه جرعت و ترسشان
نه سکوت و سخنشان

نه عشق و نفرتشان

هیچ یک به درستی مشخص نمیکند
حقیقتی در سمتی شنا میکند و غرق میشود
سر از آب بیرون میآورد

و حقیقتی دیگر زاده و

آیا با جوانه زدنِ دندانِ عقل

کارِ دهانِ دنیا همه رو به راه میشود؟
آیا دیگر سقوط و طاغوت و سلطنتِ غوک

از بساطِ هستی برچیده میشود؟

شب هر روز شاهدِ سایهیِ ماست
سایهای که کمکم کوتاه میشود از سرِ زندهگی
با خاک

و میرود تا در بطنِ خاک

سر بر یک بستر بگذارد

و قصهیِ غمگین و جاویدانِ جدایییِ دو شانهبهسر را بسراید
گیسویِ باد را مرگی در میانه نیست
و نه کسی شاهد که تو چهگونه و چرا
از عینکِتهاستکانیات

خودسرانه و به یک جرعه سرمیکشی

مناظرِ متشخص از خُرد تا سالخورده را
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در چشمانِ تو من چراغ را یافتم
تا به خانه آمدم

خانهام تو را به یادِ من آورد

ای که هنوز نامِ کوچکات را نمیدانم
ای که هنوز پنجرههایِ دل و کوچهات را نمیخوانم
سرنوشتِ دیگری را برایِ دریا بافتم

در چشمانِ تو من چراغ را یافتم

و رفتم به آنجا که کبوتری سفید و معصوم
نوک به الفبا میزد به کشفِ نامِ تو

و به کجایییِ جریانِ جاریِ بامِ تو

کجاست آن خانهای که خشتخشت برآمده است از مُشکِ آهو
از جمعیتِ خاطرِ گیسو

از روحِ بلندِ کوه؟

کیست که کسی دیگر را فرامیخوانَد به اعماقِ اقیانوس
برایِ همآغوشی با آن عقیقِ مقدسِ بینامی
که نورش خیرهکنندهیِ چشمِ خدایان و

جامهاش شناکنان در جاودانهگی؟

جانِ خودم را من در کجا به جا گذاشتهام؟

من در کدامین کبوترخانه زاده

چرا و چهگونه از آن بیرون زده

دریابهدریا و کوهبهکوه

جنگلبهجنگل و صحرابهصحرا شتافتهام؟
یا چندین واژه با هم

از اصطکاکِ دو

جرقهای حاصل میشود

اما تمامِ جرقهها تنها چشمِ آن آهویی را میجویند

که در نامِ تو خانه دارد

آن ساقهای را که از پنجرهیِ تو سر به بیرون میآورد
خانه به جستوجویِ من آمد و مرا نیافت
من کاهی بودم که در تَکِ آسمان

پرندهی داشت او را به منقار میبُرد
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دریایی که زندهگی است
در دریایی که زندهگیست

مصایب و نامالیمتیها

مثلِ نهنگی خود را نشان میدهند و
خود را پنهان میکنند و

خود را پنهان میکنند

خود را نشان میدهند

و ساحل سرشار از ریگهایِ اضطراب و
برایِ دیوانهگییِ دهانهایِ زیبا

سبزههایِ هراس است

چرا مردم دندانِ عقل میگذارند

و متحمل میشوند هزینهیِ درمان و دارویِ دندانپزشکی را؟
در دریایی که زندهگیست

چهگونه کسانی میخواهند سرایی بسازند

با ستونهایی از آرامش و

با در و پیکری از خوشبختی؟

به تعدادِ نیهایِ نیزارانِ بیپایان

اگر برگرفته شود قلم

و نوشته قدم

باز به پایان نمیرسد گفتن از راز و رمزهایِ جهان
و نه نتیجهای آوازی خواهد خواند
کیست که میخواهد تنها با مشعلی از عقل

این خانه را روشن کند؟

و با تمساحان دورِ ادبِ مستطیلشکلِ میزی نشسته
در بارهیِ هر چیزی گفتوگو کند؟
بدبده با شبنخوابی و آشفتگییِ روحِ خویش
هزینهیِ خوبیها و فضیلتهایاش را میپردازد
دل من دریا
ِ

یا دریایی است

و اندیشهام مرغابیای بیآشیان

تو نتیجهای را چون جارو به دست نخواهیگرفت
تو نسخهای را برایِ بهبودِ بود و نبودِ ساحل
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مثلِ لباس به تن نخواهیکرد

یا از تن درنخواهیآورد
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دانشِ عشق
عِلم عَلَمی ندارد که راهنمایِ نماهایِ دور و نزدیکِ زندهگی باشد
و آه

که عمرِ زندهگی هم مثلِ عمرِ مرگ بسیار کوتاه!

و آدمها از کورهراهی به کورهراهی
از گرهای به گرهای پویا

از موجی به موجی

از عَلَمِ عِلم گاهی البته میروید بادهایی

که خواهینخواهی خاک به او میخورَد غبطه
اما آبِ چشم و آهِ سینه
که محلِ گذارشان
جایِ پایِ شریفِ هنر

ترجیح میدهند که خانهشان

در دلِ نیلبکها و

در زیرِ بالِ پرندهگان باشد

از کفشِ پُرافتخارِ پرواز است

و حاال دیگر دریایی نمیگرید

و گرهِ کوری به گیسویی نمیافتد

زیرا تو خیلی زود از گورت برخاستهای
و در زیرِ زبانِ هر انسانِ راستینی

و به درونِ زبان نقلِ مکان کردهای

به استخراجِ ستاره و عسل مشغول/

اگر که تو دیده و شنیده نمیشوی
از شدتِ آشکارییِ بارِ درختِ توست

در زیرِ بالهایِ من

مرهمی میگذارد

و مرکرکرُمِ آبییِ هنر

چنگ به پوستهیِ سست و فریبکارِ ایمانها
تا دیگر یک "هیچ"

پا به پایِ یک نی

دارد بر دلِ دلشکستهگان و داغدیدهگان

بر دلِ به بنبسترسیدهگان
دانشِ دیگری دارد

حاال

از شدتِ شعاعِ حضورِ تو

هنوز بویِ اعتماد و گرمایِ امیدِ آن غریق
دارد آواز میخواند

گاهی

آری پنبهیِ سیاهِ عشق

از درونِ تخم
به قصدِ نابودیشان میاندازد

از هزاران هسته بیرون نیاید
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مخروط
میخواهم همین حاال از سرِ صبح

باز هم مثلِ سرِ صبحهایِ دیگر

کالهی از فراموشییِ شقاوتها و مشقتها را بر سرِ خویش بگذارم
یعنی که صبحانهای از شعر را آماده
دنیا حجمی جامد و سرد و سیاه از مرگ است

و شَکَرِ آتشی ناپیدا

میخواهم کفشی بدوزم از سرخوشی حاال
و پیراهنی را از گنجهیِ گذشتههایِ زیبا بیرون بیاورم
و از عطرِ بازییِ عهدِ "کودکی" استفاده کنم

مرگ خودش چیزی نیست

شقاوتها و مشقتهایاش چیز است
و قاشقِ چایخوری با اوقاتِ همیشه تلخاش

دلسوزِ استکانهایِ روزگار

برگِ زندهگی رنگِ رفتارِ مرا طورِ دیگری تفسیر میکند
زیرا شبنمهایِ من بیابعادند

و شکام از شب تا صبح پنجه در پنجهیِ باد

تو به یادی دوردست در ذهنِ نیشکرها تبدیل شدهای
چنان که طرحِ ترانههایِ چهرهات را خدا

در دهانِ آسمان گم میکند

و نخِ سیاهِ دلِ پُردردِ قندها با تردیدِ درازشان
نمیدانند که برایِ چه دارند زندهگی میکنند
"صبح" با پیشبندِ تمیزِ شعری در برَش

پشتِ میزی درخشان نشسته

جانِ مرا در سینییِ صبحانه

با کاردِ سرد و نقرهای رنگاش سفره میکند

مخروطی خراب خم میشود

تا سفرِ سایهیِ انسان را در سفلهگیهاو سفاکیها

فروبخوانَد
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چراغی در گریبان
درونِ یک واژه مَسکن داشتن
بر فرشی از تصویر نشستن

پنجرههایی از هجا را باز و بسته کردن

با عصایی از اندیشه برخاستن

سرنوشتِ او بود که تمامِ سرنوشتهایاش از خویش میراندند
او که عفتِ فتنهانگیزِ عرشِ آسمان
و شرابِ هشیارکنندهیِ نهانجاهایِ رازناکِ زمین
همیشه به خویشاش فرا میخواندند
شرارهیِ خونها به ستارهگان تبدیل شدهاند
و پیامِ پوشیدهیِ رگها به رگبارهایی از باران
دست و پنجه نرمکنان با قلبهایی از فوالد
مغزهایی حسابگر

و تو در درونِ یک واژه

و با مغزهایی غفلتآور

هر پوستهای که از هستی برداشته میشود

پوستهای دیگر در زیرِ اوست

و هر چشمی که بیدار

خوابی دیگر در کنجِ او کمین
شعر جماعِ ظریفی از مجموعهیِ تمامِ هنرهایِ زیبا است
موجها با موجها شوخیگر و بازیکنان
دست بر انهدامِ اندامزایِ یکدیگر سایان
و همزمان کارد به سایههایِ یکدیگر ارمغانکنان

خویشِ من کجاست

که خورشیدِ جانام در همه جا با آسمان بیگانه است
و دریایِ ناآرامِ سخنِ چشمانام
پنجره باز شد و نطفهای تابید

غریق در قطرهای غریب؟

و کهکشانها را به کودکییِ خویش پذیرفت
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آذرخشها دستهدسته و حسابگرانه
به اختیار یا اجبارانه

این سنگی به دست گرفت و آن سالحی

و آن یکیتر کیفِ خوابی ابدی
اما در این میان یکی که برادرِ خُردسالِ خود بود

شد ساکنِ سرایی

که از سقف و کف و دیوارهایاش
شب و روز موریانههایِ الهام عصیان میکنند
گاهی ریسمان از جنسِ واژه است

و گریبان در خفهگییِ خودش چراغ دارد
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سقفِ مقدسِ وفاداری
خیلیها به آینهیِ خانهیِ تو حسادت میبَرند
زیرا آینه تصویرِ آیینِ زیبایِ تو را هر روز
در خود قاب میگیرد

با تغییراتِ تازهای

آبهایِ بیخواب

سرازیریها و سراباالییها را پیاپی پی میگیرند
هر سه

سرشار از رؤیایِ پایِ پندارهایِ تو است

زیرا راه و کورهراه و بیراه
ای چهار

او را بیشتر و پیشتر
و باالتر از هر کس و هر چیزِ دیگری در جهان دوست بدار!
زیرا خیلیها زیرِ سایهیِ او

از سایهیِ اوست که بار و برگ و معنا میگیرند

و دُرنایِ دربهدرِ روحشان به نورِ سواحل دست مییابد
وجودِ عشق و معشوق و عاشق در یک نفر
به نفرتِ چه کسی میدهد پَر؟

کدام قاب را شکستهدل

کدام عقاب را از اوجِ آیینی آبی به زیر میکشاند و
آینه تصویرِ تن و

مینشاند در گِل؟

اندامِ روحِ خودش را در تو میبیند

و مقصدِ خودش را از قصرِ بلندِ عقلِ تو مشخص میسازد
تو که پرندهای بینام هستی در این هستی
پاییت مرگ و پاییت زندهگی

در پی میگیرد

بالیت زمین و بالیت آسمان

میانه کجاست؟

فوارهزدنِ شبرنگِ فراست و رؤیا
معنایِ کِشت و کارِ کدام باغ را به منقارِ عقاب ارمغان میدارد؟
آیا پیش از تولد از مادرشان(درخت)
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سرنوشتِ پُرفراز و فرودِ برگها تعیین نمیشودا؟
خیلیها به بیخوابییِ خونِ من در رازِ رگهایِ عصیانِ تو رَشک میورزند
اما تنها سگی بینا که از کورهراههایِ هذیانییِ حیات
استخوان جسمِ ما تشکیل میشود
ِ
میداند که از
ستونِ ستودهیِ سقفِ مقدسِ وفاداریهایِ بلند!

سرافراز باز آمده
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مولکول
نه!

خون شدنِ من در رگهایِ تو و

نور شدنِ من در چشمهایات

نیرو شدنِ من در ساق و صاعدِ تو و
استخوان شدنِ من در زیرِ پوستهایات
حتا گوشهای از رازهایِ مگویِ تو را

باز مرا راضی نمیکند

برایِ من افشا نمیکند

هستی هیمهایست کهاش به آتشکاران و تیمارداران نیاز
نیز به دست و قلبی که از او گرم

که از او مشتاقِ زندهگی و عشق میشوند

من اما باز در تنِ تو سردم است

و باز بسیار دورم از تو

میخواهم خودِ تو باشم
یعنی خدایی که با شَمِ تیزِ پروانهگییِ ایمانِ رنگارنگاش
شکِ رشید و جاودانهیِ شمعها را میزداید
و آنان را مجاب به ذرهذره سوختن

در راهِ خوشبختییِ دیگران میسازد

اما زنبوروار گشتن به گِردِ راز و رمزهایِ گیتی

آیا مگر جز رؤیایِ الفبا

چه چیزِ دیگری را شیرین میکند؟
بیابان حتا در خلوت و خاموشییِ دلِ خویش
زیرا ذرهذرههایِ خاک و غبارِ هوا
و اتماتمهایِ تنِ تهییِ باد

اسرارش را بر زبان نمیآورد

لختهلختههایِ خونِ بدنِ کاروانیان

همهگی جاسوساند

من شمعی هستم که از تو روشن

که از تو خاموش میشود

و آن سومی مولکولی که در تیمارستان زاده

در تیمارستان میمیرد
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شمارهیِ تلفنِ آب
باور نمیتوانم کرد که ستارهای مثلِ تو
به ظلمتی مثلِ من تلفن بزند
غیر از واژه چیزی نیست!

به ظلمتی مثلِ من اعتنا

آخر او غیر از واژه چیزی ندارد

باور نمیتوانم کرد که رنگینکمانی مثلِ تو

ابری مثلِ مرا به کوچهای یا میدانی

به جایی

آخر او غیر از غربتِ درون و غمِ بیرون

به گونهای فرا بخواند

در جایی مَسکن ندارد!

باور نمیتوانم کرد که دریایی مثلِ تو
خسی مثلِ مرا اصلن به رسمیت بشناسد

یا در نظر بیاورد

آخر او نظرکردهیِ نیروهاییست آسمانی

که از دیرزمانی

قاطعانه سقوط کردهاند!

باور نمیتوانم کرد که گوهری مثلِ تو

چه حضوری چه با نامه چه با تلفن
دربارهیِ باریکراههایِ زندهگی
که خشتخشتشان از خون و

با ریگی مثلِ من
و تاریکییِ تاریکخانههایی سخن بگوید
از غم و غربت و غروب است

آخر واژهگان را نمیتوان مثلِ غذا در درونِ قابلمه
یا مثلِ آتش در زیرِ قابلمه گذاشت و

با آنها شکمی را سیر کرد!

زمین زورقیست و انسان ساکنِ بیاختیارش
بیش از موجی خُرد و خوار و ساقط صدایی ندارد
اگر دوستداشتنِ دیگری

نه به بند کشیدن

و به حالِ خود واگذاشتنِ اوست
پس تصدیق میکنم که تو مرا دوست میداری

یا ساکنی که اختیارش
دانایی و توانایی ندارد
که احترام به آزادی
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مرا که نامهای هستم از دستِ خودم به خاک افتاده
تلفن آب را گیرنده
ِ
و شمارهیِ

چشمهایی مکعبشکل
کتابها در کنجِ اندوهگین و خاموششان
توسطِ موریانهها

دارند خورده میشوند خُردخُرد

زیستنِ ما در رودهها به کجا خواهد انجامید؟

چرا آن جامِ سرشار از واژه و نور و امید
کمر به ترکِ واژه و نور و امید بسته است؟

کو آن حقیقتی که دانه بود و
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آزادیای که جوانهاش؟
موجان از موجی دیگر

هر انسان موجیست و هر موج
پشتیبان و همزمان

بند و بندیِ امواجِ دیگر

کتابها شاید خودشان هم دیگر خریدارِ خودشان نیستند
و اگر جلدشان دو بال میبود
پَر میزدند و میرفتند و دور میشدند برایِ همیشه
از پهنهیِ این خاکِ ناپاک

و از ما آدمهایِ ناپاکتر از خاک

گذشت آن زمانی که از شما

هر شرابی مست بود و

به مستییِ خود

و از هستییِ عاشقانهیِ لبانِ دیگران شاد!
گذشت آن زمانی که در چشمانِ ناخدا دو حبهیِ قند بال میزدند
و خدا خودش نقشِ اصلیترین قهرمانِ رُمانها را بازی میکرد!
حاال اما جامهیِ جانها کَک زده
و جهان چون مار هر روز از جلدی تازه و تازهتر در میآید
مارانی که به یاران و آرمانهایِ دریایییِ خود خیانت کردهاند
و گالبییِ تپندهیِ قلبها را در زیرِ پا لِه
اما کنجهایِ اندوهگین و خاموشِ زمین
هنوز دارند خوابِ آبییِ آرمانهایِ ما را میبینند
و افسوس میخورند بر خطابهیِ جارییِ خرچنگ
و بر معنایِ انسان که کج شده است

این زورقی که در گِل نشسته

بارش حرف و حدیثِ مردمی بیشیرازه بود
و پارویاش جِلدِ جهانی بیعشق و بیشعر را میدوخت
موریانهها دربهدر به دنبالِ چشمهایی میگشتند

که مکعبشکل باشند
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خأل
شاخسارهایِ بلند با گیسویِ درازشان در بادِ دیوانه
و وزشِ سرسامآورِ باد
هراس از ویرانی

دیوانهوار میرقصند

سرِ خاک را به گیج میآورَد

و دلاش را میترسانَد

ویرانی را به جانبِ هنر

به ویژه شورانگیزترینشان میکشانَد
و تو را به رؤیایی که در میانِ ستارهگان پرواز
از دلِ شاخسارها

یا آشیان دارد

آوایِ انسان و وحوش یکسان به گوش میرسد

و حتا دلیرترین چشمانِ جهان را هم

مردمکهایی پنهان از وحشت است

راهام را من نمیدانم کِی بود و کجا

که گم کردم

گمکردنی که ریشهاش به اولین سنگپایهیِ شکلگیرییِ عالم میرسد
اما هنوز به خاطر دارم خاطرههایی نمکین را

که با دهانِ اشک سخن میگفتند

و در شنبادها به دنبالِ یک ناپیدا سرگردان بودند
گویا بیداری هم هیچ زلزلهای را با خود به همراه نمیآورَد
که خروس هیاهو و غوغا را دیگر به حالِ خویش گذاشته
و واقعیاتِ بیرون را در پردهیِ پرانتز پیچیده
کتابِ زمین یگانه است اما نقطههایِ آسمان بیشمار
و ستارهگان سرگیجه میگیرند از خواندنِ آیینِ مار
در درونِ هستهیِ جستوجو چیست

که دهانی شیرین نمیشود

و درخت به آرامشی سبز و ابدی نمیرسد؟
یا خود را قربانییِ چیزی

کسی را قربانییِ خود کردن

از خألِ درونِ کسی و چیزی خبر میدهد!
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آن صابونِ پروازگر
امکانِ پیدایی است مکان

کانِ درخشانِ آشنایی

دست دادن با زمرد و عقیق و فیروزههایی
که تمایلی ژرف به بیلهایِ شناختن
زمانه زمانهیِ از دست دادنهاست
درخششِ لبخندهایِ صمیمی

و کلنگهایِ شناختهشدن دارند
از دست دادنِ گردنبندهایِ گردنافرازی

و ژرفاهایِ پایانناپذیرِ عشق

امکانهایِ انسان برایِ گیاه یا حیوان شدن
و دُرناها و دُرها و ریگها

کرانهای دارد

فرشته یا خدا شدن

از کرانههاست که زاده میشوند

من کلنگی هستم که هر چه خویش را میکَنم

و در ظلمتِ خویش فرو میروم

به گوهری نمیرسم تا در دستاش بگیرم و بگویم :این هستی تو!
تو این هستی!

و از این است که سماوات دست به دستِ یکدیگر داده

سر از پا نشناس و جاودانه به گِردِ تو میگردند

و برایِ تو سرود میسرایند!

ای سماورِ سرسامآوری که دلِ انسان را با آتشِ عشقات میسوزانی
و با دودت

خواندنِ خطهایِ هستی را دشوار یا ناممکن میسازی

آخر این سمندر چهقدر در به در

و آن پیروزهیِ انگشتر

با وجودِ اعتقادِ قاطعاش به جاودانهگییِ شکستِ پیروزی
یا پیروزییِ شکست

باز چرا دست از مبارزه نباید بشوید؟

من آن صابونِ تنها و پروازگرِ شبهایِ آسمانام
ی شب میتابم
که بر زمین و پنجرهها ِ
هم زندهگییِ آویخته از چنگک را

و به یکسان روشن میدارم

249
هم شبنمی را که عَرَقِ خستهگییِ گُل است

سخنانی بیالفبا
اگر برگها جنبشی نمیداشتند
اگر ستارهگان تابشی نمیداشتند
اگر عاشقان سخنی نمیداشتند

اگر سنگها سکونی
اگر خوابها ظلمتی
اگر حکیمان سکوتی

شما سخت ملول میشدید و ماللتان
دیوانهوار سر میگذاشت به صحرا و کوهستان
برایِ تنهایییِ خویش میخواند داستان
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و پایاش به جا میماند در دریا یا جنگل
سخنگو

و در میانِ این دو

یک

انسان اشک یا خندهایست متفکر

آن کسیست که به تنگ آمده از سه

کسی که میخواهد فراتر رود از هر چیزی که رنگی آشنا
از هر چیزی که صدایی ماللآور دارد /
چرا جایی وجود ندارد که جاناش معیارهایِ دیگری
ستاره و ظلمتِ دیگری داشته باشد؟

بیداری و خوابِ دیگری

جایی که سخنانِ رنگارنگاش را

کوچکترین نشانی نباشد از الفبا؟
اگر درختان در برابرِ بادِ نابکار و خشماگین
خشمِ خویش را فرو نمیخوردند و تا کمر خَم نمیشدند
و کینه در دلِ سبزشان پینه نمیبست و فسیل نمیشد
اگر عقابها تصویرِ آن قلهیِ کهنه را
قاب نمیگرفتند و بر دیوارِ اتاقشان نصب نمیکردند
و پرواز را تعطیل

و اگر آسمان از سنگِ لحد بودنِ خود دست میکشید

شاید حاال نَسَبِ این اشک و خنده
اینگونه به چهرههایِ بیچشم و دهانِ شما نمیرسید
و نه به جنگلِ ظلمانییِ این جان
که در آن هیچ چیزی در سرِ جایِ خودش نایستاده
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سلسلهیِ مِهآلود
جوهر فرمان از قلم میبَرَد
آرزو از ترازویی در مِه

قلم از انگشت

انگشت از بازو

بازو از آرزو

ستاره برایِ که آغوش گشوده است؟

انسان برایِ چه میدرخشد؟
ارواح از سوراخِ سنگها و از ابرها سر به بیرون میکِشند
و بدانند ریشههایِ امید و آرزو را

تا بخوانند نوشتههایِ تو را
و این که چرا از لکهیِ جوهری

شاخهای سر میکِشد و برگ و شرافت را به بار میآورد
و از لکهیِ جوهرِ دیگری
این همواژهگان

ننگی به دامانی مینشیند

این هموارهگان

با دو بالِ بیگناهشان

پناهی در آسمان و زمین میجویند
انسانی برایِ انسانی دیگر

تا به آسمان و زمین معنایی بخشند

میدرخشد و آغوش میگشاید

و انسانی کرکسِ کسانِ خود میشود
و دهاناش باز و منتظرِ سقوطِ سایهیِ ستارهای
دستِ کتابها ناتواناند از چیزی افزودن به

یا کاستن از شرافتِ ترازو

و دیوانهگی شرطِ آزادییِ بیآزارِ شُرطه و صباییست
که بادبادکِ به هوا رفتهشان را
تهدید به سقوط میکند

سنگینییِ دنبالهیِ عقلهایِ زمینی
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ابتذالِ نمود
وقتی که او هی از تواناییهایِ خودش سخن میگوید
و دانایییِ اسباش را به رخِ دیگران میکشد
زیبایی سر به زیر افکنده و شرمسار
سار به هر سویی که پرواز کند

از صفحهیِ شَترنج میگریزد

باز سایهاش در خاکِ واقعیت و

واقعیت را پنجرههاییست از استفراغ

درهایی از رذالت

بامی از گُربزی

گربه زیِ آفریدگار گریان است و شاکی
که چرا خانهای را در شَترنج به او واگذار نمیکنند؟
تابه صورتِ خودش را با سیلی سرخ نگاه میدارد
و هی وعده میدهد که عاقبت زمینی دیگرگون به میهمانییِ آسمان خواهد
آمد
وقتی که تو مدام میخواهی تصویرِ خودت را در دیدهها بنشانی
و مژگانِ خودت را باالتر از کنگرههایِ عقلِ عالم قلمداد کنی
صفحه از تقویم میگریزد

سنگ از کوه

موج از دریا

جانور از جنگل

که مانده است در جهان بر سرِ جایِ خودش دیگر؟
کدام آواز دارد پا میگذارد بر تنِ شاخههایِ خشک و تر؟
دست را بهتر آن که پنهان کند

رگهایِ از رنج و التهاباش را

و پروازش در دوردستترین جایی از این شَترنجِ شریر و مهوع باشد
ای آسمانی که نیازت نیست به پاره کردنِ پردههایِ ابر
و نشان دادنِ رخسارِ آبییِ خویش
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من زندهگیام در این ارضِ آمیزهیِ بازی و جدی
همارزِ زندهگییِ سنگ و جانور و گیاه است
و مژگانام از دل و جان پشتیبانِ چشمانِ شکاکِ او
که شوقِ پیراهنی شَترنجی را به تن دارد

و اشارهای به یکی بودنِ دو دنیا را

چون شلواری به پا

آسیابی سرخ
دور از اندامِ یک دام

دست آرزویاش را بلند کرده از خاک
ِ
انسانی دو

تا به پاکییِ توانایییِ آبییِ آسمان برسد
تا سبدها ستارهچین و

تُنگها زدایندهیِ دلتنگییِ خدایان

و ماهیها دیگر پَرپَر نزنند در خشکیهایِ ننگ
زندهگی جامهای بود که نه به جان

نه به تنِ جانان راست نمیآمد
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انتظارها تَرَکتَرَک و جشن

تنها جشنِ سفیدِ مردهگان /

تا این که تو به فکر فرو شدی و هر چه فروتر
و هر چه زندهتر

هستی سطحیتر

زندهگی مردهتر

پس من کمرِ گمانههایام را راست کردم
و همراه با پلنگانی که چنگشان

و از حدسِ دشوارِ کوهها فرا رفتم

نغمههایِ پنهانی را آبستن ـ

به جستوجویِ تکخالی از رقصِ همتی در میانِ ستارهگان
ـ این خالهایِ تنِ آسمان ـ /

دست برایِ گرفتنِ دستی دیگر زاده میشود

برایِ چنگ زدن به دامنِ ناپیدایِ وجدان
وگرنه به هر سویی که بنگری

برایِ نواختنِ تارهایِ روشنِ درونِ آدمی

گرگها سراسر نشستهاند بر سرِ سفرههایِ مسرفِ جشن و عزا
و مایدههایِ ماهتابگونِ جشن و عزا
برآمده از محرمانهترین زمزمههایِ گوشت و استخوانِ آرزویِ ما
بی هستهای که دلِ شکنندهیِ شماست

و بیسخنی که بوستان و ستارهزار

نه آسمان و نه زمینی هرگز زاده نمیشدند
و بیتکخالی که وجدان
به هیچ وجه راست

کمرِ درختانِ از دیرگاه منتظر

و نه دستِ سبزشان برافراشته به جانبِ رنگینکمان

من دانهای از اناری هستم که انتخابِ نامی برایِ انارستاناش میسر نیست
دانهای افتاده بر خاک و اسیرِ هزاران دام
و میدانم که چیزی در چهگونهگیهایِ چنتهیِ ترانهیِ هستییِ تو است
که هرگز به اصرارِ ماللآورِ تسلیم به آسیابی سرخ تن نخواهد داد
آسیابی که دو سنگِ محتوماش مرگ و زندهگیست
و محتوایِ ننگ و افتخار برایاش یکیست
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پرندهای در یاد
این چه آزادیایست که آدمی نمیتواند از آدمیتاش تن زند
و تبدیل شود فقط به یک دَم

یک دَمِ بیبدن

و پَر زند و دور رَوَد از این آتشِ خاک بر سر؟
اگر آب هرگز شنیده نشود

پس تشنهگی را برایِ چه باید تحمل کرد؟

اگر آزادی نتواند به هوا تبدیل شود
پس ریه چهگونه پیروز آید بر ریا و بر این همه دُمداران؟
ظلمت برادرِ تزویر است

برادرِ زمهریر

بر ریایِ دُمداران؟

و زندهگان تا آخرین دَمِ زندهگی

دست و دلِ خودشان را با خیالِ آتش گرم میکنند
این چه عقلیست که نمیتواند راه بردن به دلِ زیبایی
و دانستنِ اسرارِ تناسخِ تن
و توانستنِ تغییری در مسیرِ سرنوشتِ پروازِ شانهبهسر؟
میداندادن به موشِ چموشِ فراموشی

گویا کارِ آدمی را سادهتر نمیکند

و نه بارِ چمدانِ چه میدانمهایاش را سبکتر

(آدمی که آزادیاش

فقط در عرصهیِ انتخابِ شیوهیِ مرگِ خویشتن است!)
اگر دیدارِ نورانییِ تو دست ندهد

پس چشم به چه درد میخورَد؟

و چرا آن همه نشستنِ سفیدییِ انتظاری بر راه
و لگدمال شدنِ قرمزی توسطِ پا؟
عقل گاریایست سرگردان به دنبالِ اسبِ وحشییِ زیبایی
و اینجا اکثرِ انسانها مثلِ درختانی معکوس
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که تو بال میزنی و دور میشوی با واژهای به منقارت
تا با آن آشیانی بسازی

و من که با شُشهایِ تو تنفس میکنم

و با چشمهایِ تو میبینم و با گلویِ تو آواز میخوانم
میخواهم کفشام از ستاره

و کالهام به رنگی کشف ناشده

از نحوهیِ زندهگیای در کُراتِ دیگر باشد
کُراتی که در آنان الزمهیِ بالِ اقبال از یاد بردنِ پرندهیِ یاد نیست!
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شهادتِ آبییِ شهاب
این استخوانهایِ "شهابالدینِ سهروردی" است
و هنوز سرودشان از تهور و ذکاوت

از پشتِپا زدن به دنیا و

از فزونییِ صدایِ نیهایِ فضیلت

به گوش میآید!

گوشهنشینانی که از خودشان جلو افتادهاند
و حتا پیش از تولدشان
در گوشهیِ خلوتِ خویش

هستی را تا صفحهیِ آخرش خواندهاند!
با شهابهایِ آسمان همنشین و

همسخن با سخاوتمندترین فوارههایِ زمین (این عروسانِ پاکِ خاک
که پروانههایشان همواره در صعود و بیباک)
این استخوانهایِ شهابالدین است

کیست؟

سوزانندهیِ دینِ تظاهر

تزویر

دینهایِ پاپوشی و پروندهسازی در زمهریر
دینهایِ حتا از خود هم عقبافتادهتر
ای پرندهیِ شهید

ای پرندهیِ فرازپرواز و سفید

ای جگرگوشهیِ آسمان

زغالها عقلشان هنوز از عقیقِ تپشِ قلبِ تو قرمز است
و جبرییلها آوازِ پَرشان از تو نیوشا و نیوشیده
در زیرِ زمین پلکانِ بلندِ پاکیها خفته

و هیچ دانهای بیاثر نمیمانَد

بِلاَخره روزی از جایی و به گونهای از خاطرهیِ خرابِ خاک سرمیزند
و ما برگ میآوریم و بار میآوریم

چشم میآوریم و باران میآوریم

و سبد میآوریم و دانایی و بینایی برمیچینیم
اما او که اویاش ظلمانیست

و در دستِ زمستانیاش ریسمانی
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ذراتِ ناماش خوراکِ حقیرِ حشراتِ فراموشی خواهد شد
ای پرندهیِ نازنینِ خفه شده که خفهگیات دارد هنوز مرا میشنود
این استخوانهایِ من است که در دستِ سفیدشان تَکتَک
درفشی بلند از سرکشی

از عشق و از ذهنی سرشار

درفشی معصوم در اهتزاز است

استخوانهایِ من:

مادرِ آن نورانیترین ستارهگانِ سرگردانِ آسمان
جگرگوشهای غریبافتاده در گورستان
که دفترِ پُر دف و سماعاش را ورقها
هرگز به پایان نمیرسد

عروسِ عروسان
و باغاش را گُلهایِ آتشی
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بیتقصیری هم خودش تقصیریست
جنایتها تنها آنگاه از این جهان خواهند جهید و خواهند پرید
که هیچ یک از ما انسانها دیگر جهنده و پرنده نباشیم
و زندهگی برآید چون خورشید
اما نه از شرق و نه از دیگر جهاتِ جورواجورِ جغرافی /
دریغا که جغدها پیغامشان ناشنیده ماند

و بر پیغامگیرِ تلفنها حاال

جز نمیآیمنمیآیم چیزی ثبت نمیشود

وقتی که مبدأِ میالدِ ما

جنایت و جهل و ویرانیست

پیداست که معاد چهگونه و کجا خواهد بود

و خوابِ جُعلها و ملخها دربارهیِ چه و چرا
آب داشت میرفت و دریغا که ما را پنداشت

بر روانییِ خویش بود!

چیزی بر کاغذ و بر برف ثبت نمیشد و ما را گمان
دریغا که بر سپیدی و بر بیگناهیمان!
تبهکاریها تنها آنگاه راسخانه از این خانه و از این پرنیان خواهند پرید
که تنندهیِ تار و پودِ زندهگی دیگر
و نه اصلیترین کُرهیِ جغرافی

تارتنکها نباشند

خایهیِ آدمی

بیتقصیری هم خودش تقصیریست

و مزهیِ ودکایِ کودنِ کاینات

و همخوابهگی با تاریکییِ بیپایانِ تاریخ
تو چرا دیگر یادی از خودت هم نمیکنی
و نه با پیغامی از طریقِ مسافری؟

خایهای که از او

آوازِ سرخ شدهیِ کاکایی
نه با نامه نه با تلفنی

برخیز و بیا ای دوست

که دشمن در لباسِ غمگینِ من خانه دارد!
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سکههایِ سبزِ درخت
تو مثلِ یک ریحان در میانِ ازدحامِ ارواحِ مصنوعی
و گذران از معبرهایی بیگانه با عبورِ عبا و عمامه

زنده به عبیرِ عبارتهایی
هم با تاج

و خیالِ ریسمان

درازایِ زمانِ من است
زمانی خوابزده که بیشتر به سویِ آب و آینه متمایل
نیز به سویِ گورهایی یگانه و در آغوش گیرندهیِ آتش
کهشان دیگر با وعده و وعیدی نمیتوان فریفت
همواره درخشان و به قیام

تو مثلِ عبارتی عریانی

و گیاهی خُرد در پایِ دیوار روییده است

که فکرش همه صرفِ رهایی از وابستهگی به دیوار و
جفتگیری با خروسیست
که زمانِ سرخییِ سعادتاش هنوز فرانرسیده است
آیا کسی که در برابرِ داسِ ناکسیها و سعایت میایستد
خودش نمیتواند کرکس و کفتار باشد
آیا میتواند مصنوعی نباشد
اکثرِ انسانها پرواز میکنند

و او را میکُشد

یا شود؟

روحِ این همه ماشینهایِ اندیشهگر و سخنگو؟
اما با دو بالِ یک سایه

از آهویی گمشده در ریحانزاران میآید
من هم معبرم هم عبور و هم عابر
و این همه سکههایِ سبزِ فراهم آمده در درخت
(درختی که خودش را با فرهنگ هم معرفی میکند)
نتیجهیِ فقرِ فقیرانِ خفته در زیرِ خاک

و بویِ سه
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بانو با نوکاش
آن بانو با نوکاش اینجا و آنجا و آهستهآهسته برمیچیند همهیِ دانههایِ
حیات را
به زیرِ لواهایِ بلند و دستنیافتنیای
کویرِ لوت و هر کویرِ دیگری را

فهمیدهنشدنیای

که لواطشان با هم

امیدوارِ رسیدن به چشمهای

به سرچشمهای میکند

این شَترنجیست که شطِ رنج را

به جایِ گنج جا میزند

و مرغِ هوا و ماهییِ دریا را مات میکند

آن بانویِ با ابهام

نخستین الهامگرِ بزرگترین هنرمندانِ جهان

و چیرهدستترین بازیگرِ جان

در هر زمان است

اگر در زیرِ این آسمان

هیچ چیز بهتر از زیرِ این آسمان بودن نیست
پس باید ریسمانها و شورهزارهایاش را نیز
پس باید خفهگیها و تشنهگیهایاش را نیز دوست داشت
چهگونه من نیمی از بدن و نیمی از روحِ خودم را جدا کنم
و شَترنج همهیِ خانههایِ خودش را سیاه یا سفید؟
چهگونه پرنده کُنَد تنها با یک بال بازی؟
دانههایِ پراکنده

تنهایِ تنهایِ ما هستند

و جماعت از جماعِ خاموشِ شمع
و چون پروانه سرشاد و پرنده
زلوبیایِ تنفس

و ماهی خودش را به یک باله راضی؟

همیشه مست و بَرنده
بینظیر و پُرضیاست زلوبیایِ زندهگی

که به شکلهایِ کوچکِ فیل و به شکلِ اسب!

شما بچههایِ بازی بچههایِ شیرینسخن
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الهامبخشِ مسیح و الهامبخشِ شاعران
مورچههایِ خاکی سوارهاند
شما آن سرچشمهاید که از او

شما که در برابرِ معصومیتتان

گیتی به زیرِ نگینِ شماست
شاه برایِ خود تاج

و من برایِ خود حیرانی برمیگیرم

شاهین برایِ خود شاهپَر

برایِ خود آسمانی

که آن بانو عاجز است از چیدنِ ستارهگاناش
که آن بانو خشک میمانَد از ریزشِ باراناش
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درونِ شبنمها چشم است
درونِ شبنمها چشمی است

و درونِ چشمها بودن یا نبودنِ چراغ

راهِ آدمیان را تعیین میکند

برایِ گُلی که جهان است

تمامِ راهها عطرهایِ گوناگوناند و

ظالم و مظلوم

و سقف و کف یکی

کیست که هر چیز را با دو چشم از شب میبیند
و وجودِ آوازِ سرخِ خروس را انکار میکند؟
اینان تا در چراغ بودند شعلهای مرده و

تا در درونِ باغ

تبری نامتبرک و تبدار ـ
که من تبدیل به خاری شدم برایِ بیرون آوردنِ بیوفایی از قلبِ بیوفایان و
برایِ درمانِ نابینایییِ نابینایان
اما چرا شیشه از شکستهگیهایِ خویش هیچ نمیآموزد
و نمیبیند که در زیرِ پلی جوان

چه شتابان و متالطم میگذرد عمر!؟

جاودانهگییِ تو را رقم میزنند چشمهایی
و فرقگذارِ میانِ بیمایهگان و فرهیختهگان
میانِ قاتل و مقتول /

که در درونِ شبنمها هستند
میانِ تاریکی و تابش

آن که خواب است و آن که بیدار

آن که باالیِ دار است و آن که برپاکنندهیِ دار

هیچ کس نیست جز ما

که ما را از یاد برده است
و اینک دارد کفارهیِ نسیانِ جاودانهیِ خویش را میپردازد
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آسمانی که هر ستاره برایاش وطنیست
آسمانی که هر ستاره برایاش وطنیست
دریایی که هر قطره برایاش معشوقی
اندیشهای را شکار میکند

پرندهای که از زیرِ هر پرِ خویش

زندهگی لکهیِ چرکینِ ابر و خسِ خسیسی بر آب

یا فضلهای نیست که آدمی برایاش حقیرانه بمیرد
زندهگی دهانِ بلعندهیِ گرداب نیست
و نه دهانِ هراسناکِ نهنگ

تا ما الشهاش

تا ما دنداناش باشیم

ستارهای که با هر آسماناش پیمانی

قطرهای که هر دریا برایاش عاشقی

و پَری که حسرتِ نشستن بر پیکرِ پرندهای اصیل
قلبِ دنیا را موریانهزده است

بر پیکرِ شریفترین پرندهیِ کیهان را دارد
اینگونه که در هر گوشهای ظلمت شنا میکند
و از دلِ نایِ دورافتاده از نیزار

تنها آوازِ تحقیرِ آدمی طنینانداز است

چه فایده از ماهی که زیبایی را سفید و بکر مینویسد
وقتی که این پلکان میخی از تفکر ندارد

یا اگر دارد زنگزده است؟
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تو در هوا پخشی
تو در هوا پخشی و من با هر نَفَس
مانندِ اقیانوسی که جزیرهای را
مانندِ درختی که برگی را

تو را در میانِ جان میگیرم
مانندِ کوهستانی که آهویی را

هر نقطه آغاز است

هر نقطه پایان

و تو آن خطی هستی که گُلهایِ ختمی از خاطرهاش
خاک را آبستنِ هر چیزِ زیبا و هر چیزِ پاک میکنند
مادرِ زندهگی و تمامِ زندهگان گیاهِ مرگ است

و وقتی که گیاهِ مرگ است

یعنی که باید یدِ سیاه و طوالنی و ابدیاش را بوسید
احترام خارهایاش از جای بلند شد!
ِ
و به
من آن گرگ را حتا اگر موجاش زیبا و
دوست ندارم

اما نه
میوهاش هوسِ شادیآورِ حوّا باشد

من شبحِ این آدمیانِ تبر به دست را با دَمِ خود

به درونِ هیچ ریهای نمیفرستم!
واژهها نطفههایی هستند که در پییِ هم روان میشوند تا سرانجام یک شعر از
دو لب زاده
و سه روح به اُرگاسم دست یابند
تو اما آن مربعِ واال و بیمانندی هستی که فقدانِ حضورِ اضالعاش
فقراتِ روحیهیِ مالحان را درهم شکسته است
مهرههایِ گردنبندِ گردنافرازانِ فرزانه را بیقرار و بیخواب
آهوان را مجنون و تنها و اندوهگین
و جزایرِ عاشق و آزاده را غرق در فقرِ نور
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و محصورِ سنگهایِ تحقیر کرده است

پنجرههایِ بیشمار
آدم از پنجرههایِ بیشمار که نگاه میکند
خودش را به هیئتِ منظرههایِ گوناگون میبیند
و حقیقت را ریشهای که نهفتهگیاش

از گرانبهایییِ اوست

تو خالِ نایاب و درخشانِ تنِ آسمانی
تو پرندهای که حتا پریان آرزویِ همنشینیاش را دارند
و آرزویشان را با خود به خاکِ آسمان میبَرند
نخستین پنجره هنگامی که به بیرون نگاه میکند
قابیلزارهایِ دوردستِ آینده را نمیبیند

و نه حقیقتی را که چون خورشید

شدید و شفاف از پشتِ قیامِ خونینِ کوه برمیآید
بالهایِ پرنده مانندِ دو بیل خاکهایِ هوا را پس و پیش میکنند
اما از ساختنِ مقبرههایِ غوغابرانگیز و گرانقیمت
نه مردهای زنده نه بازماندهای به آبرویی میرسد
آتشی که در زبان بود
مرا عاقبت در پشتِ پنجرهیِ خاکستر شدهیِ ابرها یافت
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که داشتم به زمینی مینگریستم که لوالهایاش همه از بادند
و زندهبادها و مردهبادهایاش پیراهنی تنگ
برایِ او که از فراوانییِ تنهایی

به تفکرزاری رنگارنگ تبدیل شده است

درود بر ترازویی که سنگاش وجدان است
دروغ درختی بیمار است

رویان در دخمهها

درختی که بر شاخههایِ سرشکستهاش مینشینند رخمهها
دیواری که در پسِ هر رخنهاش تیری و کمانیست
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خوش به حالِ پرنده که آشیانه در پرِ خویش دارد
درود به سنگینییِ تنهایی و تفکر

به سنگینییِ تنهایی و عشق

که به ترازو شخصیت میبخشند
شمع خطیست که جمع از خواندنِ اسرارِ دلاش ناتوان است
و من گویا از جهانی دیگر به اینجا پرتاب شدهام
و تنِ خودم حتا

که تابشها و تاریکیها

همه برایام غریباند

روحِ تو گُلیست گرفتارِ کفتار و کرکس
گُلی که هر گُلبرگاش رنگی دیگر و آوازی دیگر دارند
و دریغا که تا میآیند به ستارهگان دست یابند

پلکان درهم فرو میشکند

همواره دیواری ضخیم و بلند در میانِ انسانهاست
و کلنگ لنگلنگان به مقصد نمیرسد

یا اگر برسد

مقصدی مریض و محتضر بیش نیست
مقصدی که برایاش صدهاهزار سدر و صنوبر تا به حال
روزانه جان فدا کردهاند!
خوش به حالِ دُرناها که مثلثِ پروازشان را نسبتی نیست با اقانیمِ سهگانه
با جسدهایِ متعصب

با کفههایِ نامتأثر از کف و صدف و دریا

درود بر ترازویی که سنگاش وجدان است!
و بر درختی که ریشهاش سودایِ کشفِ حقیقت را در سر دارد
و هر شاخهاش در این شب شمعیست!
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شیشهخانه
آن یاران همه یاقوتهایی بودند
که یادشان چون خون در رگانِ من جاری است
یاقوتهایی که دیگر دریغا به کانِ زندهگی باز نمیگردند

دنیا آینه است

و آینه گذرگاهی که به گذرندهگاناش دل نمیبندد
و از گذرندگاناش کینهای به دل نمیگیرد
آن یاران شهابهایی بودند که با رفتنشان
آبهایی شفاف که با تبخیرشان

آسمانِ ما از هم پاشید

قلبِ کتری منجمد شد

عقل درختیست که ثمرهایاش همیشه شیرین نیست
و خاطره دُردی که تا آخرین دقیقهیِ زندهگی
در تهِ خُم باقی میمانَد

و حتا بعد از زندهگی

من بر من چهگونه پیروز شوم؟

کمان زندهگی بر ابرِ مرگ
ِ
رنگین

قندِ سخن بر تلخییِ سکوت

عابرانِ زنده بر دلسنگییِ معبرها؟
و اندیشهیِ ریزشان مورچهای
در احاطهیِ سالهایِ نوری

رابطهیِ انسانها با هم شیشهخانهایست

به زیرِ رعد و برقهایِ هولناک و
تو سایهات را چهگونه میخواهی بفروشی

هنگامی که شخصِ خودت چون قطرهای ساقط
محصورِ دیوارههایِ سرد و آهنییِ کتری هستی؟
آینه به هر تصویرِ خویش دل بدهد یا ندهد
کینه در کُنهِ تاریکِ دلِ کایناتِ کیهان برایِ خود جایی دارد
آن یاران همه خونهایی بودند
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که یادشان در دلِ عقیقِ انگشترِ من جاری است

خال در هیچ چهرهای وطنی نمییابد
دقیقه به تنگ آمده است از در اینجا زیستن
و ماهی از تُنگِ جانِ خویش بیرون و به خشکی افتاده
میانهیِ ماه و ساعت به هم خورده و ستاره هوایِ سفر در سر دارد
هوایِ صفر را ترک کردن
دستی بریده بر در میکوبد

و ریختنِ خونِ خویشتن در تنِ آزادی
اما یاسی پا به درون نمیگذارد و نمیآید

و بر صندلی رو به رویِ آدم نمینشیند

از دقایقِ بر باد رفته سخن نمیگوید
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اینجا خالِ خوشبویِ نگاهِ آدمی

مثلِ پرنده در آسمان پرپر نمیزند

فرود نمیآید و بر شاخهیِ نازِ گیاهِ صمیمیت نمینشیند
کِی بود که از یک لبخندِ خاک

یا از سادهگییِ رفتارِ دو آب

آتشی به نامِ خدا زاده میشد؟
کجا بود که یک دقیقه غفلت از حیاتِ گیاهانِ خودرو
استخوانبندییِ عالم را به هم میزد؟
خسوف از قطار پیاده میشود با چمدانِ در دستاش
گذران از جوارِ نظمِ آهنینِ قلوب
بیاعتنا به ستارهگانِ سرزنده و ابرهایِ پُردانش
و تیپازنان به معاشرتِ قشنگِ شمعدانیها
اینجا درونِ چشمها گُلی نیست

و وقتی گُلی نیست

رازِ زیبایِ پروانهای ورق نمیخورد
اینجا آدمیانی که جانشان به اندازهیِ جانِ یک موش ـ
چون سگ فرمانروایی میکنند بر ساعتهایی
که عقربههایاش از استخوانِ سردِ اسکلتِ مردهگان است
اینجا زندهگییِ تو
گی پارهکاغذی بیچاره و اسیر است در دستِ باد
مساوی با زنده ِ
در تهِ کوچهای بنبست
این خالِ پُرخاطره و محزون در هیچ چهرهای وطنی نمییابد
(این خالِ پشتِپا زده به آن مرگِ پیش از مرگ)
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عشق دانهایست
عشق دانهایست که سر باز میزند از روییدن در خاکِ تو
و شمع رخسارهای خاموش
سفر از من دور میشود و

مأیوس کنندهیِ مجلسِ زردِ دوستیهایِ تو
تنها تهماندهای از رنگِ درختان

و صدایِ افسردهیِ برگهایشان به جا میمانَد
عاشق جهان را چون انگشتری در انگشتِ خویش دارد
و بر کوه و دشت و دریا فقط شادی را میبارانَد

ای باران

آیا مگر این جوانهها همان جوانهایی نیستند که بیگناه
طعمهیِ طعمِ تلخِ باروت شدند ناگاه؟

و این گردنبندِ دود بر گردنِ گیتی

مگر از گزلیکی نیست که سرِ فضیلتِ شمع را مزین میکرد؟
کالهی از جنسِ باد و

ریلی که آتشی دراز است

و جهان که زندان

زندانی که انسان را به حالِ خویش آزاد گذاشته

سرِ بازِ بطری

پنجرههایِ بسته را به مجلسِ عشق فرا میخوانَد

به رقص و پایکوبی

و به دستِ ما میدهد شمعی

خاموش کنندهیِ نادانییِ کُشندهگانِ دانه

شمعی که با شورِ زریناش بر سبزییِ برگِ درختان
بر نبضانِ اوجِ باد و بر موجِ لرزانِ آبان
برترییِ عشق را بر هر چیزِ دیگری مینویسد

در جهان
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زیرا زبان ریسمان است
زور تنهیِ تنومند و دیگرآزارِ درختیست که صعود میکند
و ذراتِ فضا را از فضا میگریزانَد
زنبوری که به دیگران چه تلخیها را که هدیه نمیکند!
بادی شُرطه حرفهایِ شبنم را برایِ من میآوُرد
من که شنایام در همبستهگی با ضعیفان و مریضان بود
و بادبانام گشوده به جانبِ جهانی فارغ از زور و زر
تو درختی هستی خَمشده بر سرنوشتِ خویش
اما خطهایِ سرنوشت ناخواناست
و صاعد به اشتباه میاندیشد که تنها به اختیار و ارادهیِ خویش
به عسل دست یافته
قدرت رتیلیست که مرغانِ هوا و ماهیانِ دریا را در سرِ راهِ خویش درو میکند
و آتش را به جایِ سبزههایِ دود معرفی

قدرت مُرَکبیست که کلمات را خفه

کوهیست که طناب را به گردنِ سنگها هدیه میکند
گی خود تغییرِ روش
افسوس که آن تبرهایِ تابناک در نیمهراهِ زنده ِ
یا از همان ابتدا سیماچه بر سیمایِ خویش داشتند!
افسوس که شما شهیدانِ نادان
با توسنِ عشق

دشنهیِ دشمنانِ خویش را تیز میکنید!

شبنمها به سویِ خورشید میروند

و در رنجِ بلندِ خورشید میسوزند
گرچه خیابان عضالتی از آهن و آسفالت دارد
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و کوچه رتیلی پیچدرپیچ و دراز است
اما رازها دارند میخندند و سرشادند

و ما امیدوار

زیرا زبان ریسمان است و انسان رختی
هستی هرگز و هیچگاه خشک و پژمرده
و آرزویِ ضعیفانِ زیبا مرده نخواهد شد!

که از آن هر دو
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یادی که از آینده میآید
یادی که از آینده میآید

آینهاش درخشندهتر است

و آباش گیاهان را بیشتر دوست میدارد
و گلویِ تشنهگانِ تیزهوش را گرامیتر /
شیرازهیِ اعضایِ بدنِ آدمی را
و زمانِ حال

شیری یگانه به نامِ عشق دوخته

بر قلهیِ قرمزِ زبان نشسته است

خورشیدش سبزتر است

و میوهاش آهوتر

انبوهِ صبورِ جمعیتِ ساکنِ کاج را

شمشیری به نامِ شیدایی

با دستهیِ طالیییِ آرزو هدایت میکند
ماهِ ناقصِ فرداست

یادی که از آینده میآید

کمالِ آسمانِ امروز

و از هر دو سرِ یک ریسمان همزمان

هم مشرق و هم مغرب رویان

پارهپارهگییِ قلبِ من از آنگاه شروع شد

که تو سوزنِ سوزانِ دوستییِ مرا فراموش کردی
عقبعقب رفتی و دیگر نگاهی به غرورِ عقابزایِ قلهها نکردی
و به زردییِ چهرهیِ فسفرهایی
در آینه تخمِ عقاب است
آینده از ما دورتر میشود

که افسردهگیشان هیچگاه نفسرد

اما افسوس که با نزدیک شدنِ ما به آینده
ستاره لباسِ ابر را از تنِ خویش به درنمیآورد

و مزارع به حقیقت دست نمییابند
پس کِی بال خواهد گرفت و خانهیِ شما را خواهد یافت ای تشنهگان
آن زبانی

که پنجرهاش باز میشود به جانبِ آشنایی؟

276

جهان شهودگاه است
تو آن تَکنقطهای هستی که اگر برداشته شود از "آزادی"
دیگر نخواهد داشت جهان هیچ معنایی
و دیگر زیبایی گذاشته نخواهد شد در هیچ کیفی چون کتابی
در هیچ شیشهای چون شرابی

در هیچ خیابانی چون ماشینی

پرندهای پرپر میزند و تشنهیِ شنیدنِ صدایِ معشوقِ خویش است
و دایرهیِ پروازش دری نمییابد برایِ الحاق به شهدِ عدالت
تو مجموعِ گرمِ نقطههایی هستی که اگر برداشته شوند از "عشق"
خیابانها از اوجِ راهِشیری سقوط خواهند کرد
و پَرها به کورهراه یا بنبستی تبدیل
فضلهای در گوشییِ تلفن دارد سخن میگوید
و ترازو اندک تفاوتی نمیگذارد بینِ دو کفهیِ خود

بینِ مرگ و زندهگی

من ماشینی هستم که از هیچ فرمانی فرمان نمیبَرَد
ماشینی که دندهاش پرِ پرنده و بالهیِ ماهی است
ماشینی که گاهی عقبعقب رفتناش
تنها برایِ چشیدنِ شیرینییِ اسطورهها و افسانههاست
جهان شهودگاهی جاودانه است

و ابر پُر از چشمهایِ پنهان

و معنا گاهی تیغِ صیاد در هوا یا تورش در دریا /
از فقدانِ حروفِ هستییِ چه کسی یا چه چیزی
فقراتِ خاک اینگونه درهم شکسته است؟

و مهره بر مهرهیِ آب بند نیست؟
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به یکسان دوست میدارد دو کفهیِ خود

آیا ترازویی عادل و عارف
مرگ و زندهگی را؟

و آیا واپسین کیفر چیست برایِ آن کلنگی که در فرهنگنامهها
زادناش مترادفِ خرابی است؟

رازِ راسخنبودنِ رود
رازِ راسخ نبودنِ رود در رزم را
غیبتاش در حضور است
هم مادرِ گنج است
و به کجا میرود

باید در بطی جُست

که حضورش در غیبت و

شقایقی که تشنهگیاش هم مادرِ رنج

عمرِ درازِ بیستاره و ماه به چه کار میآید؟
کِرمی که زندهگی و مرگِ دیگران برایاش یکیست؟
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رازِ زیبایی و هراسناکییِ همزمانِ دریا را باید در امواجی جُست
که مثلِ مار بدنشان هم نرم و هم خطرناک است
و در چشمشان هم بشارتِ شعلهیِ وصل

هم غمِ غروبِ ناکامی

جوانههایِ آتش را خصلتی جانورانه است
و خجالت اثباتگرِ هیچ ارزشِ زیبایِ آسمانی نیست
شاید تنها صورتکیست

بر صورتِ گرگانهیِ یک بزغالهیِ معصوم

و مستی گرچه به خَمِ پلها راستی میبخشد
عینکیست که پرندهگان را نابینا میکند
آشیانهیِ من کجاست و پیچوتابام برایِ کی
آفتابِ شبانهیِ شعر کجا و

برایِ چیست؟

این روزپرستانِ روزهگیرِ تشنه به خونِ مرغابی

و خورشیدشان در سرِ انگل کجا؟
دریا را دیوانه به خاطرِ آن میخوانند
دهاناش پُر از صدفهایِ خنده
که خودش از طفولیت ذرهذره

که صورتاش خیس از اشک است و

و کُشندهیِ گرما و گنجهایی
و ثانیهثانیه

با عَرَقِ پیشانی و

با دستانِ درازِ خودش پرورانده و پرداخته است
رازِ غرقهگییِ انسان در اقیانوسِ غم از آن است
که بط همواره چینِ بطالن را بر آب میاندازد
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سفرهای که نمکاش تو هستی
تعیینِ ارزشِ "عین" و "قاف" بسته به خانهشان است
که گاهی در عشق و گاه در عقل
تختِ پادشاهی میکند

و فروتنی مورچهای که کفِ دستِ آدم را

ما از موجِ خویش است که در دریا یا در مردابایم

و از پَرِ خویش که در آسمان یا در قفس
و تعیینِ ارزشِ شما بسته به آن که در میانِ آدمهایِ اعشاری تنفس میکنید
یا در عَشَقهای که عاشقانه به دست و پایِ معناهایِ زیبا میپیچد و
از معناهایِ فریبا فراتر میرود
عشق سفرهایست که پهنایاش از عقل در میگذرد
سفرهای که نمکاش تو هستی

تو که لبخندت دانههایِ مرا به دام اندازنده

تو که نیلوفرت بر صندلیای روبهروی من نشیننده
تو که رنگِ طالیییِ گیسوانات

و با من قهوه نوشنده

خورشیدی درخشنده

هر سنگِ افتاده و هر گُلِ بر شاخه

هر تیرِ بر سقف و هر حبابِ بر کف

هر آدمِ در منجالب و هر آدمِ در صدف
چشمیست که چشماندازها را به درکی باالتر میرسانَد

ای النهیِ عقاب

از البهالیِ موهایِ فلفلنمکییِ دریا
بویِ خوشِ جستوجویِ چه ماهیانِ عاشق و
طرحِ چه شعرهایِ مجربی که به مشام نمیآید!
اما افسوس که ارزشِ معتبرِ هیچ درختی

این تبر را قانع نمیکند

و نه شکافهایِ هولناکِ روحییِ انسان را بخیه
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من کوزهای شکستهام
من کوزهای شکستهام

و با این که شکستهام

تکههایِ تو باز دستبردار نیستند از جستوجویِ کمال
نیز از جستوجویِ ریشهها
"قابیل" هم روزی از قبیلهیِ معصومِ کودکانِ قنداق بوده است
چشمانِ تو دو واژه است

و از لبخندش شَکر ریزان

که کاغذها را به اشتباه میاندازد
من کوزهای شکستهام

شاخهها را به خواب میبَرَد

کوزهای که هر تکهاش جوان

کوزهای که هر تکهاش مقدس

هر تکهاش پیر

هر تکهاش مفسدیست

تصوراتِ انسان از جهان به ستونهایِ باد میماند
و ستارهگان با وجودِ دشواریهایِ کمرشکن
با چنگ و دندان و نیرویِ تمام

باز برایِ آن که زنده بمانند

به سقفِ بلندِ آسمان چسبیدهاند

واقعیت با واقواقاش پاچهیِ چه کسی را میخواهد بگیرد
که واژهگانِ درونِ لیوان

بیخواب و قُلقُلکناناند جاودان؟

و در میانِ این همه لبها کو مقصرترین لبی
جسمِ آدمی شب به شب تیرهروزتر و پیرتر

که قابیل را تلفظ کرده؟
اما جانِ او جوانتر میشود

و تقدس چکشیست که هر تَقَهیِ پنهاناش بر در
ساکنانِ خانه را به دنبالِ یک توهُم
تو از آن زمان بر بدی و باد
که زندهگی را باختی

در به در میکند

بر خود و بر خدا

و بر مرگ پیروز شدی
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انسان در درونِ تخم
وجودِ ما در این جهان چون وجودِ جوجهایست در تخم
که هنوز خبر از جهانِ بیرونِ تخم ندارد
و نمیداند که آیا گرگها برادرانِ آدماند
از پشتِ عینکِ نیکی نگاه کردن به دنیا

یا که یوسف چاه است؟
کینهها را ریشهکن نمیکند

تو آن خروسی بودی که نه در میهن و نه در بیرونِ میهن
و به فروتنییِ قرمزِ تاجاش

حنایِ صدایِ نگرانیاش رنگی نداشت

هیچ نیای کوچکترین احترامی نگذاشت
تو را گرگها و تشنهگانِ آب و خبر

روزی در جمعِ تبرها تنها گذاشتند

رفتند و به سفیدییِ سردِ چشمهایِ برف
وجودِ ما در این جهان سرابی بیش نیست
ردِ عینکها را در به در دنبال میکند

اما هنوز رعدِ اسرار

و این پیراهن

بدنِ همهیِ انسانها را به یکسان فراموش
ریشه در پایینتنهیِ او ندارند؟

در دوردستها پیوستند

آیا افکارِ روحانی و واالیِ الله هم

و آیا برایِ انبوهِ بیشمارِ آدمیان

میهن سکهای نیست در کفِ دستشان؟
چاه تشنهگییِ کسی را تحتِ هیچ شرایطی و به هیچ قیمتی
پیشِ هیچ ناکسی لو نمیدهد
سایهیِ بیسامانِ من است

چاه میداند که معتمدترین دوستِ من
تو اگر از درونِ تخمِ مرغ

نوک به پوستهیِ سفیدِ ایمانِ او بزنی و روزی به بیرون بیایی
آیا به خاطرِ از دست دادنِ میهنی زرد

تا ابد سرگردان نخواهی بود؟
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ابلهیت بیماریای مُسری است
مثلِ شیشهای میخواهد او سرِ شکستهیِ خود را درمان
سرشکستهگیهایِ خود را جبران
مثلِ آنتنی امواجِ فرصتطلبِ خود را صاف
مثلِ حافظهای خطاها و کوتاهیهایِ خود را تصحیح کند
آدمی تا صحبت از خاکِ خودش در میان است دامن برمیچیند
اما نوبت که به ما افتاد

با آبرویِ دیگران مثلِ تسبیح بازی میکند
و این رادیویِ دیوانه

ابلهیت بیماریای مُسری است
به جاهایِ خلوت و خاموش روانه

و با خودش در سخن از جان و جانانه

بادکنک از فشارِ درونییِ تصویر و اندیشه

به حدِ انفجار رسیده

و کوچهها از دوستی و دستدردستییِ تقدس و فساد(که بی یکی
آن یکی نیز میمیرد) خسته
بر گردنِ شبِ هر شهر

کوچههایی که چون گردنبندی درخشاناند

من بیابانی هستم در نبرد با ددهایِ درونییِ خویش

و ستارهگانِ آسمان مهرههایی

که از بدنِ غبارآلودِ مادرشان

یعنی از مارِ درازِ کاروانهایِ زمینی

جدا افتادهاند

تو مثلِ شیشه از بس نازکدلی
به یکسان بیمار میشوی هم از موجِ مسمومِ رادیو

هم از اوجِ بیمرجانِ دریا
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نامِ مستعارِ نیمهشب
نیمهشب نامِ مستعارِ دختریست خیلی جوان
که چندین ستاره را دستهدسته کرده

در طَبَقی کوچک گذاشته و میفروشد

روز با دو چشمِ آبیاش به هر طرف که نگاه میکند
مژده پشتِ مژده است که میآید

با دامنهایِ کوتاه و

با پاهایِ زیبا

شناسنامهای فقیر خودش را که ورق میزند
میبیند بنیادِ بیعدالتییِ دنیا را

و گیرههایِ بیگناهِ نشسته بر گیسوان را

کهشان بادها درهم میشکنند
ـ بادهایی سخت کوشا به زدایشِ آثارِ جنایتِ خود ـ
نامِ مستعارِ نیمهشب را من دیدم زار و نزار و تنها و متفکر

عاشقِ زندهگی

اما مثلِ سبزه روییده بر لبهیِ هولناکِ پرتگاهی
کدام واکس

بوسه به رویِ تمامِ کفشهایِ بچهگانهیِ دنیا میزند

و اینجا و آنجا میخهایِ خیانت را کشف میکند؟
چرا طبقاتِ فوقانییِ شعلههایِ آتش ساخته نمیشوند
مگر آن که پایشان بر پشت و کتف و روحِ طبقاتِ پایینی باشد؟
نیمهشب مادری بیانتهاست که نامی تاریک و بیمار را در آغوشِ سردِ خویش
گرفته
و دیگر در طَبَق کوچکِ فروشندهگیاش خبری از شهاب و مژده نیست
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داستایفسکی در صدفِ اعماق
خیابان چهارزانو نشسته به قرائتِ کتابِ "جنایت و مکافات"
و کتابِ جنایت و مکافات

قطرهایست که دریا را در خود دارد

میدانی که تمامِ راههایِ رنگارنگِ جهان به او ختم میشوند /
مرا اگر دوباره به دنیا آوردی

در هیئتِ ماشینی به دنیا نیاور!

و نگذار که الیافِ روحام غربی

یعنی که مصنوعی باشد!

و نه جامهام به رنگِ عقبماندهگی

یعنی شرقیهایِ اسالمی

چهار زانویِ خیابان هر یک سازی دیگر برایِ خود میزنند
اما "میزنندشان" همه در رنگهایِ دیوانهگی مشترک
چشمان تو
ِ
دو گُلِ شیدایِ
و گوشات چرا بوقی نه
و ریختنِ خونِ معنا و

چرا پلی در میانِ برهوتِ دو دنیا نمیزنند
به پیشگیری از تصادمِ قصهها با هم

در همآمیختنِ حواسِ عابران؟

مادر در آینهیِ زانویِ نوزادش زاریهایِ روزگار را دستکاری میکند
و داستایفسکی با دلی شکسته

از دو چشمِ نزولخورانِ هر خیابان

به انتهایِ چهرهیِ یک عنکبوت میرسد
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گناهِ وجود
گناه گردویی نیست که غلتانغلتان از گنبدی فرو بیفتد
و نَه برگی در گاهنامهای تا تا بخورَد یا مچاله شود
هرگاه چاله خواسته است خودش و دیگران را از بیچارهگی نجات دهد
خودش و دیگران به چاه فرو افتادهاند

چرا کسی ما را فرا نمیکِشد

ما را که میالدمان در سقوط بوده است؟

گناه بادبانی نیست که بییادِ آتش

بلعیدهیِ دهانِ بادها شود

و نَه گنجشکی بَد بر گنبد

هرگاه باران چشم گشوده دریافته

که به خاک سپرده

که سیمهایِ چتر شبیهِ انگلاند و

بر بازویِ بازِ "مدوز" بسته آن مهرهیِ قرمزی که یادآورِ "سهراب"
و واژهگانِ مشبک را در شناسنامه

نام "تور"

چرا کسی ماهیان را از درونِ کتاب بیرون نمیکِشد
و نَه سرمهای به چشمانِ بیمارِ خورشید

که محکوم به زاد و مرگیست جاوید؟

حاال در میانهیِ این غرقاب و بر لبهیِ آن پرتگاه
که مسئلهیِ اصلی چهگونه زیستن

چهگونه مردن

و چه چراغی را از خود به جایِ گذاشتن است
ادارهیِ کار چه کاری را میخواهد به عهدهیِ دریا بسپارد؟
او را بر سرِ سردِ چه کارِ گِلی بگمارد؟

این همه گردویِ پوک و یک "رُستم"

آن هم رُستمی که در زیرِ هر پَرِ مترددِ خویش
و پیکری نزارتر از ترکهیِ نازکِ انار!
انارهایی که بر شاخه ماندن یا سقوطشان را

هزار اندیشهیِ بیمار دارد
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پیمان شکستن یا بر پیمان پایدار ماندنشان را
پیدا نیست که چه چیزی یا چه کسی

و در کجا ورق میزند!

خنجری در پهلویِ من سخن میگوید

باران میبارد و باد میوزد

و تو یک زالزالکِ خنثا و ابدی هستی

در میانِ میلیونها زالویِ بدی

آری

گناهی بزرگتر از گناهِ وجود در جهان

وجود ندارد!
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شعلههایِ سرکش
در شعلههایِ شعر زندهاند تمامِ گذشتههایِ درگذشته
و از گذشتههایِ درگذشته سرمیکِشند تمامِ دوستان و بوستانها
تمامِ کوهها و جنگلها

به دیدارِ بازماندهگانشان

دریا و درهها

آسمان چشمیست پهناور و بیآغاز و پایان
و کالغ بادبانِ آوازش را برمیکِشد در نیزاران
و سمتها مثلِ نیهایِ تهیای از سوءتفاهم میشکنند
نوشتن برایِ زنده ماندن

رفتن برایِ بازآمدن

و سر برایِ کشیدن از پشتِ زمانها و کوهها

به جستوجویِ ترازوها

تمامِ گذشتههایِ درگذشته دو کفه بودند
و دوستی پیمانی نانوشته در هیچ قراردادی
در مقصد مبدأ و در مبدأ مقصد بود

پیمانی که با قلب امضا شده بود

اما کمتر پَری از زاغ

این حقیقتِ داغ را

از قلبِ شقایق دریافته بود
در شعر شرارهیِ زندهگان و مردهگان آتشفشانی یگانه را بنیاد میگذارد
چرخِ زمان گویا در نقطهای ثابت میگذرد

در نقطهای گذرا میثابتَد
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نور تنها آنگاه
نور تنها آنگاه که نورِ خودش را از دست داد
حضور آنگاه که حضورِ خودش را
سخن تنها آنگاه که سخنِ خودش را از دست داد
نوازش آنگاه که نوازشِ خودش را
شادی تنها آنگاه که شادییِ خودش را از دست داد
و ایمان ایمانِ خودش را

ما تازهتازه شروع کردیم به فهمیدنِ فهمیدن

و آهستهآهسته از دلِ دیگران شاخهگُلی را استخراج کردن
گُلی که هیچ کدام از گُلبرگهایاش حتا در تنهایی
گُلی که همزمان عشق و عاشق و معشوق را
در خویش داشت

دیگر تنها نبود

قصد و قاصد و مقصود را

تو ظرفی هستی که مظروفاش تویی

و از ضربِ نبضات در سیاهییِ هالل

سعادت و کمال حاصل میشود

آن آبِ بیجسم تا کِی میخواهد
خودش را در درونِ بیدرمانِ یک گُلدان بریزد؟
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شهاب و آیینِ شب
گویا همهیِ شهابها به آیینِ تاریکِ شب
به آیینِ گسترشِ پنهانِ شَستِ شکارچیان
سرِ تعظیم فرود آوردهاند

و به آیینِ سخنِ شمشیر و گردن

گویا آن خسوفِ از خاک روییده

و در خیابانها راهرونده
آن خسوفِ خرابیزا که در چشمهایاش دو جغد خانه دارند
سرِ دست برداشتن از پیشهیِ خویش و سرِ خوابیدن را ندارد
خندهدار است از تقدسِ مقدسانی سخن راندن
که ماشینشان مانندِ همهیِ مردمانِ دیگر هر روز میخورند و میرینند!
خواب موتورشان
ِ
و صدایِ خُرخُرِ

آرامشِ اقیانوسِ آرام را برهم میزند!

کسی در جایی پنهان دف میزند
و هدف در میانِ میلیونها صدف میگردد به جستوجویِ انسانی
که گُلهایِ بوستاناش نباشد کاغذی

آیینِ من بیآیینییِ من است

و ناخرسندییِ آینه و دیوار از آن که این تصویری پالستیکی و
آن آجری جالد را در آغوش گرفته است
دو دستانِ تو یکی شب را پس میزند و یکی شب را پیش میکِشد
یکی به سویِ آسمان پرواز و یکی به سویِ خاک میخزد
یکی اشک میریزد و یکی میخندد
بیشک در این شکارگاه که خورشیدهایاش چاق و پُرگوشتاند
هیچ شکاری از تیرِ پیرِ شکارچیانِ ناپاکِ شب در امان نخواهد ماند
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گویا دیگر درها و پنجرهها خودشان را به رویِ خودشان باز نخواهند کرد
و نه ساکنانِ خانه آغاز به قرائتی دیگر

قرائتی تازهتر از کوچه و خیابانها!
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دیوار
دیوار گوهریست ایستاده در صدفِ وسیعِ هوا
و عمر آتشی که باید او را برافروخت و
مرا ورق که میزنند

استخوانها و ارواح به سخن درمیآیند

و دریا نشسته در خلوتِ خویش و
و گیسویاش پریشان

دفترهایِ دروناش را قرائت کرد

دستاش به زیرِ چانه

تو آن شانهای هستی دلتنگِ دندانههایِ گذشته

دلتنگِ آن همه دوستان و آشنایانِ گم شده

یا درگذشته

دلتنگِ آن مناظرِ رنگارنگی که میزبانِ سخاوتمندِ چشمهایِ تو بودند
دیوار مگر چه راهی را در پیشِ رویِ خود دارد
دیواری که در زیرِ آوارِ ندانستهگیها و ناتوانیها
قربانییِ ندانستهگیها و ناتوانیهاست؟
و انسان خودش را تا کِی میتواند بفریبد

با سیگاری از واژه و

با بطریهایی از ترانه و نقاشی؟

این گوهرهایی که از مادر زاده میشوند

همهگیشان یگانه و بیبدیلاند

و آتش عمری که باید او را مثلِ گُل

دستهدسته کرد و به تماشایاش نشست
هر استخوان و هر روحی را در هر کجا و هر زمانی که ورق زنند
مرا و تو را مییابند
مانندِ دو خشت

مانندِ دو موج

پَرکشان به سویِ یکدیگر

خونریزان از دل برایِ دیدارِ یکدیگر

مانندِ دو دندانهیِ تبزدهیِ تبعیدی در یک شانه
که وطنشان را با خود بُرده است آب برایِ همیشه
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رازی در چشمهایِ گربه
بهار و فصلهایِ دیگر

لبِ رود و بوسهیِ آب
برایِ هنرمند بهانهای بیش نیستند

و بها و ارزانی و گرانییِ آتش

تا بهانهها به هنری جاودانه تبدیل شوند
نه شرمنده و نه متهم به تنبلی
لباس از تنِ غنچه درمیآورَد

دستانِ نسیمی جوان
و غنچه را مینوازد و میبوسد

اما از وجودِ بهار و مهربانیهایاش
سگهایِ هار آدم نمیشوند

و ما پیشِ آن داورِ نهانی و نهایی

از سخاوت و دانشاش

پس

پیش از آنکه استخوانهایِ ما اقیانوس را بپوسانَد
باید به پیشوازِ مرغابیان رفت

و عشق و روشنایی را به آنان عرضه کرد

موضوعهایِ مختلفی را با نخهایِ رنگارنگ و اعال در هنر بافتن
هنردوستان را میرسانَد به یافتنی یگانه
و به زاللترین آبی

که پنهان در هستهیِ هستی است

که از دیوارِ دل بیرون میزند

شخصیتِ انسانها در روزِ روشن و در میانِ جمعیت
به مردمکِ شبانهیِ چشمهایِ گربه میمانَد
به مردمکِ روزانهیِ چشمهایِ گربه!
دستانِ توست که بیرون میآیند
یا در شعرهایِ من

اما در خلوت و دور از جمعیت

از صدفِ همهیِ دستکِشها
و او که از شعرهایِ من

گیج و مضطرب است و کجکج راهرونده

سبیلاش را از روزِ ازل قیچی کرده بودهاند!
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دگمهیِ پیراهن
هنگامی که دگمهیِ پیراهن شعر میگوید
و شما دوباره زاده میشوید

ما عریان از گور بیرون میآییم

دریا چشمیست بیآغاز و پایان

و پاهایِ مرغابیان با دعایِ بلندشان

پروردگار را به دادخواهی فرامیخوانند

سیارات امروز سَری بر گردنِ کهکشانی هستند
و فردا سَری افتاده در قعرِ گور

و "مِدوز" شب و روز دریا را قرائت

برایِ درمانِ جراحت میکند
هر یک از ما انسانها کیسهای هستیم که کیهان او را در دستِ خودش گرفته
یا بر شانهاش انداخته

و راهییِ راهی تاریک و ناشناس است

پاهای تو دو کهکشانِ شیری رنگ است
و یک دگمهیِ شکستهدل و ناشناس
تا فریادِ دادخواهییِ خدا را

و من با خودم سه نفر هستم
دریا به دریا شنا میکند

به گوشِ شاعری برساند
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اگر که نوزادان
کارِ دنیا روبهراه میشد
اگر که نوزادان هنگامِ آمدن از شکمِ مادر به این دنیا میخندیدند
پستفطرتان تکهگِلی هستند چسبنده به جدارهیِ کفشها
که از جدارهیِ کفشها زدوده نمیشوند
سیمهایاش شکسته است

و فرمانِ دوچرخهیِ دنیا کج و

جادههایی که با اوراد و اذکار ساخته شدهاند

چه تأثیری داشتهاند تا به حال

به حالِ وَرد و یاسمن؟

بادِ الستیکِ چرخهایِ فلک دیگر دررفته است
و کَلَکها و نقشههایاش به تمامی

نقش بر آب شده است

اگر چه گاهی نادیدنی
یادگارها نَمی هستند که همواره در خاک باقی
و چشمها را بر شاخهها میشکوفانند
از بستنِ در و پنجرهها به رویِ این دنیایِ غدار
این دنیایِ دلپنچر

اگر کارِ ما روبهراه میشد

کفشهایِ فروتنی را ترک نکرده

این دنیایِ پیرکردار
حاال تکهگِلهایِ سمج

و اینگونه سر به فلک نساییده بودند
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آیا این که عدالت
آیا این که عدالت و راستی مستولی نشده و نمیشود در هستی
ربطی دارد با زادنِ حوّا از دندهیِ چپِ آدم؟
و آیا جانور میتواند از جانوریتِ خودش به درآید
با مطالعه و با مبارزهیِ درونییِ دَم به دَم؟
سخن پرندهایست بیقرار و دهانِ تو را با خود بَرَنده
تو را که هر نَفَسات خورشیدیست
و زمین را پُر از ستاره کننده

مرا دستگیرنده در تاریکی

پوینده به سویِ عدل و راستی
چرا هر جا بال و پری هست
چرا هر جا چشم و چهرهیِ گُل

کسان را زنده

و همنشینکننده با فرشته

قیچیای ظهور میکند؟
خاری بیرقِ خدایی را علَم میکند؟

چنگ بودن و نوازندهای نداشتن
پا بودن و هوایِ رقص در سرِ هیچ آدمی نبودن
دنیا را دیوانه میکند

چشم بودن و ندیدن

روزهیِ حرف گرفتنِ شبنمِ من بیهوده نیست بر گُل

قفسی که سازندهیِ خودش را نشناسد
تا ابد نخواهد توانست از قفس بودن رها شدن
آیا این ماشینِ اسرار

چه در دندهیِ چپ باشد چه در دندهیِ راست

چه در دندهیِ کمونیزم چه در دندهیِ سرمایهداری
جاده به یکسان سرکوب نخواهد شد؟
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تجارتِ مرگ
مگر مرد مار و خار است و مگر زن پروانه و گُل
که شما ما را به داشتنِ دو صفتِ مختلف متصف میکنید
و صفِ انسانها را از هم جدا؟
در وصفِ موجوداتِ دوپا هر چه زیاد هم بگویند

باز کم گفتهاند

موجوداتِ دوپایی که ریشهیِ وجودشان در دلِ زمین

و سرشان در سما

این درسیست که در هیچ مدرسهاش نمیتوان آموخت
این شاخی که نه با شاخِ گیاه و نه با شاخِ گوزن جور درنمیآید
آن موجِ معصومِ رها شده در آشوبِ رودخانه
تختهپارهیِ نجاتی را نمییابد
در آنجا که عمدهترین تجارت

آن بیخانومان و آواره

و هیچ تختهپارهای جنسیتی ندارد
تجارتِ مرگ است

چه کسی از گُلهایِ خیری میتواند پروانهای را صید کند؟
نسیان ماریست که پیچ و تاباش در خاکهایِ خیانت رخ میدهد
و مهرهاش امکانِ ازدواج را میگیرد

از زمین و آسمان
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تخمهایی که همواره تخم باقی ماندند
او خاطرش را جمع در جمعیتِ آدمیان نکرد
نکرد در جمعیتِ آدمیان خاطرش را جمع او
او خواهرِ خودش و برادرِ خودش بود
باماش بر فرازِ شعلههایِ شمع

ناماش تنهایی و تفکر

و ناناش شعرهایِ تازه و برشته

اینان اما تخمی بودند که همواره تخم باقی ماندند
از زردینهیِ خرافات بیرون نیامدند

به سپیدهیِ دوستی نگاه نکردند

و به جایگاهِ رفیعِ پرندهگان دست نیافتند
چه کسی بیدهان دارد دنیا را میخورَد؟

واژهگان ـ این تورهایِ بیرنگ ـ

منتظرِ به دام انداختنِ چه چیزی هستند؟
او هر چهقدر هم که خاطراتاش را مثلِ گیسو در یکجا جمع کند
شانه دیگر دوباره جوان نخواهد شد
احساسی بیچراغِ خِرَد
یا به بیراهه میبَرَد

و نه شمشادهایِ مرده زنده

و خِرَدی بیچراغِ احساس

ره به جایی نمیبَرَد

ظلمت در ژرفایِ چشمهایِ آدمی خانه دارد

تو نامهیِ درونِ عمرت را برایِ چه کسی

برایِ چه کسانی نگاشتهای؟

و نامِ بر پاکت ره به بامِ کدام بدبده میبَرَد؟
واژهگان ـ این دستان ـ

دستِ کدام یتیمان را میگیرند؟

بیشک زمین و آسمان دو شعلهاند
و جمعیتِ مردم دهانی

با شعارهایی مبهم

که پاکییِ پروانه را به خانهیِ خدا دعوت میکند
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دلِ تو چه رنگی دارد؟
دلِ تو چه رنگی دارد؟

تا مطابقاش برایات بفرستم نامهای

روح تو چه اندازهای دارد؟
ِ

تا سزاوارش بدوزم برایات جامهای
و رؤیایاش دربارهیِ گُلِ سفیدِ ماه است

در بستری از آب میخوابد ماهی

آتش در پیِ آتش زدنِ آتشی دیگر نیست
و نه خاک در پیِ خاک کردنِ خاکی دیگر

اما گفتار و کردارِ آدمی

دارایِ دو رنگِ به کلی متفاوتاند با هم
درخت میخواهد از هر چه رخت که دارد بیرون آید و
و به رؤیاها و به تصعیدِ خواستهایاش
بالشِ تو از آب است

پرواز کند

جامهیِ عمل بپوشانَد

که تار و پودِ رؤیاها و تصوراتِ هستییِ من

همواره خاک و پوک میشوند

خاک و پوک میشوند همواره

و به جا میمانَد تنها یک شراره
گُلی که معتاد به جامهیِ رنگ و عطرِ خویش است
دیگر سخنهایِ عریانی را نمیشنود
خواستِ دلِ من چیست

و سوختهگییِ آوازِ خروس را نمیبیند

که عاشقان در گورستانها سرگرداناند؟

عشق نمک و عقل فلفل است

یا به عکس!

اما افسوس که سفرِ دشوار و پیچپیچِ دهان در واقعیت است و
تصویرِ سفرهیِ سخییِ زندهگی

بر دیوار و محصور در قابی چوبی
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توفانی آگاه
قرآن پشهایست بیاندیشه
آبرویِ انسان را بَرنده

پَران خانه به خانه

خانهخدایان را گزنده

بازنده اوست که چشماناش دو غارند و

دهاناش یک فاضالبِ بیفضل

و سه سکویِ در سینهاش از سخن خالی

قرآن جُعلیست که جمالِ خاک را جزء به جزء جِر میدهد
و جالل و جغرافیایِ آب را
توِ زنده و زندهدل

تاریخِ تابناکِ تکاملِ انسان را

جَعل میکند

اثرِ نیشِ حشرات را بر بدنِ عالم

با نوشانوشِ شراب و مستی

و با مزهیِ زبانِ عشق

در چشمانِ معشوق دو پیام از نور است

بیاثر میکنی

و دهاناش یک بلور

بلوری گِرد آورنده در خویش نامِ بَرندهگانِ بازیِ زندهگی را
بَرندهگانی را که هنوز متولد نشدهاند
ناکسان دامنههایِ نادانِ دامنِ خویش را برمیچینند
تا تماس نیابند با یاسها و ستارهگان
ساحل را فریب دهد

تا درکفِ دریاشان سکهها

اما با تاریکییِ تارهایِ تارتنک

بالِ آرزو و پَرِ ذاتِ عقاب را نمیتوان بست

و خودِ پرواز را نمیتوان خست

من بندییِ آن آزادیای هستم که در بیجغرافیاییاش یک آزاده
گرمای بالاش را به رویِ دو بیضهیِ انقالبی میگسترد
ِ
میزبانِ مهربانِ کتابی تاریخی هستند
آن را نوشته و امضا کرده

و سه توفانِ آگاه

که پشهای زهرآلود و بیابانگَرد
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میدان
ما را در میانهیِ میدان بنیان گذاشته بودند

قائم با افکارِ سفیدمان در خاک

و فوارهها بر نیمکتها نشسته به تماشایمان
موسیقی در آوندِ گیاهان فرود و فرا میرفت
و زیگزاگی میزد در روحِ میدان

و شما را با خود میبُرد

دستی بریده و جدا افتاده از بدن

هنوز اکراه داشت از دست دادن با پستفطرتان
ستارهگان اشکهایی چشمکزننده

سنگها اشکهایی منجمدند

و تو در جمعِ کثیرِ جانیان بخار میشوی

و رو به سویِ آسمان میگذاری

من اینجا در میانهیِ میدانِ زندهگی ماندهام
نگران به پرندهگانی که در بعید

بر شاخههایِ شهید نشستهاند

و هنوز اشکهایِ خستهام اکراه دارند
از سخنگویی با رخسارهیِ آنان که در زیرِ پایشان

راه به انگلی دراز میماند
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انتخاب
پیش از آن که ما دست به انتخاب بزنیم
برایِ رسیدن به هدف یا بیهدفیهایاش
ماهی که در چاه میافتد

انتخاب ما را انتخاب میکند
برایِ زندهگیها یا مرگهایاش

هم چهره هم عمرش چروک برمیدارند

هم پشت و هم دلاش میشکنند
پیش از آن که من به دنیا بیایم

اما ماه تسلیم نمیشود
تو را میاندیشیده

تو را میتَکَلُمیده

تو را میتغَزُلیدهام زندهگی کالفی سر در گم است
و رهایی از غالف بیرون نمیآید
صیاد چاه و چاله میکَند

در سرِ راهِ بیضهیِ شاهین

"یوسف" در خویش "شغاد" و

شغاد در خویش یوسفی دارد

ای صفر

پیش از آن که تو به اینجا بیایی

ای چشمِ تنگِ تنگههایِ انتخاب

اعداد در چاه فروافتاده بودهاند

شاهینها تردید را به منقار برده بودهاند
پیش از آن که شبنمها گوشهکنایههایِ گوشِ "وانگوک" را بشنوند
مِه به میهمانییِ میهمانخانهیِ گُل رفته بوده است
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امپراتورییِ باید
آقایِ "باید" یک دیکتاتور است

که قاب میگیرد سراب را

دیکته میکند به تهِ آب سطحِ آب را

و به سطحِ آب تهِ آب را

به خوابی بیسروته شبیه است زندهگی
و مردهگان بسیار چیزها دارند برایِ تعریف کردن
آقایِ "باید" مستبدیست که در سبدهایاش
خوابِ سراب را میبینند
به تهِ هستی نمیرسد

سرب و سنگ

این مته هر چه سوراخ میکند هستی را

صدا به صدا نمیرسد

و رنگِ رگهرگهیِ سنگهایِ کوه

از نادانی به در نمیآید

شب خانمیست که شببوهایاش را آزاد گذاشته
یا از دندههاییِ گوگردیِ خویش

در خوابیدن و در خواندن

آتشِ بیداری را درآوردن

من زمانی دراز به قاب خیره شده بودم
که کسی آهسته در تصویرِ قاب تکان خورد
روبهرویِ من ایستاد

یواشیواش از آن بیرون آمد

آنگاه روبهرویِ من بر صندلی نشست

و گفت که او آدمِ بیحوّایِ خود

که او حوّایِ بیآدمِ خود است

و سرودهایِ خودش را برایِ سرا و سراب و سایههایِ بسیاری میفرستد
باشد که مثلِ نیزهای سوزان در تاریکی

بر دلی بنشینند

باشد که از دلی

شکوفهای بشکوفد و گفت که پروانه لغتنامه به لغتنامه پرمیزند
و لغتِ "باید" را در آنان خط میزند
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پشهای بر سقف
حتمن نباید معنایی صریح را بر زبان برانند خیزابههایِ دریا

تا زیبا باشند

قطعن نباید قطعنامههایِ روشنی را صادر کنند ستارههایِ آسمان
تا شکوهمند باشند
دفعِ آفات کند

باید متشکر از تصادف بود که گاهی کمک میکند تا دف

و به تردید برسد!

در مغرب غروب کند

حتمن نباید عشق از مشرق برآید و

درودِ تو گاهی بویِ دود

گاهی بویِ عنبر را دارد

نگاهِ تو گاهی رنگِ نهنگ

گاهی رنگِ نجات را دارد

کفِ خانه از تصادف است

و پشهای بر سقفِ اتاق

دست و پایاش را بر سقفِ اتاق ستون کرده و میاندیشد
که وجودِ او مانعِ سقوطِ سقف شده است!
عشق و حسد

یاری و دشمنی

باور و ناباوری

همه از ابتدا تا انتها دیوارهایی هستند دراز و بلند

و از پشتِ دیوار هیچ حقیقتی سر برنمیافرازد
جریانِ برقِ عقل قطع شده است
و فانوسِ خاموش میاندیشد که امیدوارییِ دریا از اوست
و حباب صدایِ خزهآلودِ ترکیدنِ پندارهایاش را میخواهد با صدایِ دف
تاخت زند
تو معنایِ واضحی نداری

من در برابرِ خودم میایستم

تا آینه خودش را بهتر ببیند
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ننو
مرغابیان با لباسی از آب

در خانههایی از آب زندهگی

در خیابانهایی از آب راه

در رختخوابهایی از آب میخوابند

مگسی دارد با جاروبرقی جارو میکند کفِ اتاق را
و جاروبرقی با بادی شدید فرو میمکد

فرو میبلعد به درونِ خویش انسان را

خدا را سالهاست که خاک کردهاند
و آن کسی که به دنبالِ گشایشِ معمایِ زندهگی بود
با بالهایاش تنها مانده است
دلِ آینه شکسته است

و دوستدارِ زندهگان

دنیا از قلهیِ قیافهیِ خودش فرو افتاده است

اما بوتیمار همچنان بیاعتنا به حرفها

و ستایش یا سرزنشِ این و آن

به تیمارِ آتش مشغول است

لباسِ سالوس را دستهایِ باد که میتکاند
شپشهایِ مدرنی کراواتی یا پاپیونی
اصالح کرده و عطرزده از او فرو میافتند
در خیابانهایی بییاد و یادگار راه

و باز برمیخیزند

در خانههایی بیهویت سکنا

و در برکههایی از بربریت تصویرِ خودشان را میبینند
عمامه و گشایشِ معماهایِ پیچپیچِ جهان!؟
چراغی که ریشه در قعرِ اقیانوس دارد

چهگونه و کِی روشن خواهد شد؟

غبارهایِ باز آمده از آن دنیا آوازهخوانِ مناند
آخر این ننو یک سرش به ننگ بسته شده
آن سرش هم باز به ننگ بسته شده
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اتمهایِ روح
خطِ ممتدِ اشکها

آغاز و مقصدِ حضورِ انگلها را میدانند

اتمهایِ روح بیش از حد نازک و ظریفاند
که کتابِ تاریکِ پُرتازیانهیِ زندهگی را تاب آرند
میهمانِ مهربانِ من یک پَرِ کوچکِ سفید بود
مَحرمی که رازِ نقطهنقطههایِ زیبایِ ستارهگان را با من در میان نهاد
و قطاری را که ایستگاههایاش درونِ ابرها بود
خطِ ممتدِ اشکها بر چهرهها دریغا

به من نشان داد

که ره به خانهیِ انگلها بردند

خوشا تابلوهایی که در خیابانها طغیان میکنند
و نمیخواهند بیش از این راهنمایِ آدمهایِ آهنی باشند!
خوشا پَرِ زیبایِ انتحاری که پروازش هزار بار تمیزتر
باالتر و واالتر است

از زندهگییِ زنگاریِ این فلزهایِ ناطق

این پالستیکهایِ متفکر!
و پلکهایاش میپرند

انگشتانِ سبزِ گیاهی دارند به شدت میلرزند
دیگر آیا تصادفِ خنده و دهان رخ نخواهد داد؟

و آیا با اتمهایِ باقی ماندهیِ روحِ تو ـ این تنها یادگارِ تو ـ
در زمین چه خواهد رفت؟
ای که تِرَنِ ابرها هم آدرسِ تو را گم کرده است
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سایهها و تصاویر
اینان یک عمر

به سایهیِ صید تیراندازی میکردند

از تصویرِ درختان در آب ثمر میچیدند
از عکسِ خورشید در آینه گرما میگرفتند
"از ماست که بر ماست" را

اینان یک عمر

با شیر و دوغ اشتباه گرفته بودند

و شعاعِ آفتابِ افتاده بر فرش را با لکهای
چنان که جارو قلبِ شما را سایید و سوراخسوراخ کرد
سرِ آب را به باد داد
ایزد ضدِ ابلیس نیست

و خاک

بوسه بر جاپایِ صیاد زد

ایزد خود ابلیسی را در خویش دارد

و کالهِ صعود و کفشِ سقوطِ آتش
عریان میروم
و هدف

عریان میدوم

دلِ سوراخسوراخِ من

هر دو از یک جنساند
چون تیری در راستایِ هدف
چرا تو دل بستی به دوغ

که بشارتِ دودی سفید را میداد؟

و به دروغ

که درو کردنِ بیعدالتی را تبلیغ میکرد؟
تکهای از دلی

انگشتی از دستی

عقربه از وقتِ مقرر گذشته است

حاال در البهالیِ بادها

مویی از سری

قصدِ تصحیحِ غلطهایِ خویش را دارند

و به جایِ پرنده

آینه گرفتن از سراب

اما دریغا که خورشید از مدار و

دلِ ببر و پلنگ شکسته است

گورهایِ دستهجمعییِ گمنام

از قفس رَسته است

پشتِ خویش را تکیه دادن به تصویرِ افتادهیِ درختی در آب
تمامِ تکیهکالمهایِ زیبایِ خاک را
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خوراکی خوشمزه برایِ دهانِ نهنگ میکند!

مرزبان
این من دیدهامها را

این من شنیدهامها را

در هیچ شهر و در هیچ دهی

این من گفتهامها را

هیچ شریر و شتهای نمیبیند

هیچ شریر و شتهای نمیشنود

هیچ شریر و شتهای نمیگوید

کتابهایِ کتابخانهیِ دریا
دلخوشاند به کتابهایِ کتابخانهیِ دریا بودن
به در خواب و خیالهایِ خود زیستن
آتش از آتش

آب از آب افزونی میگیرد

اما آدم در آدم غالبن رقیب میبیند

آدم از آدم معمولن آبروی میبَرَد

من مرزبانِ مرزهایِ بیمرزِ زبانام

و در بسیاری موارد حتا فهمیده نمیشوم توسطِ عزیزانام
راهها شاید انگلهایی درازند که راهروان همواره
حریف و حاسدِ یکدیگر از آب درمیآیند

کتابها شاید از جنسِ توهماند

که وهم در هوا پرواز و سود در دریا شنا میکند
اما پروانه را چه پروا از فهمیده نشدن
همواره این میدان

و از هجومِ شریران و شیادان؟

مادرِ وقاحتها بوده است

و گسیل داشته است مورها و آتشزنهها را به جانبِ اوراق
با آن که بوران است و هوا سخت تاریک
تندتند جفتگیری میکنند و

پیدا نیست که نطفهها به چه لطفی

به آدمیزاد تبدیل میشوند؟

308

مکانِ کمال
سایهها و سیاهیها گاهی حقیقتشان و حرفشان
و شکِ شفافِ قطره بر بطری

واقعیتر است از نورها و از اجسام

از جذابیتِ مرگ و زندهگی به یکسان سخن میگوید
تو در خلوت و در تاریکی متارکه با خودنمایی میکنی
و سکوتات صدایی مستانه دارد
سایهها عصاره و سخنِ واپسینِ انسانها هستند

و دانههایِ چشم در خاک

چراغِ خاک میشوند
قلبِ من کلبهایست با درها و پنجرههایِ شکسته
و خودم پرتشده مثلِ کاغذی باطله به کشوی تاریک
و ساکنِ کشوری ناخواسته
خورشید نمایان میشود

لباسِ سایه را اگر از تن دربیاورند
و لباسِ خورشید را اگر از تن

سایه

مکرِ کریمان و فاضالن بسیار ظریفانهتر است و حسابگرانه
و انسان همیشه آونگ در میانِ زمین و آسمان
در فاصلهیِ میانِ مگس و سیمرغ
حاال هوا چنان تاریک است و پرسش بیشمار
و قضا و اختیار چنان درهم تنیده

که جایِ سوزن انداختن نیست

و کمال تنها در آن دیاران و در آن دلی وجود دارد
که دلتنگی و غمِ غربت وجود ندارد!
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حدیثِ چشمهایِ تو
آن قطرهای که سوزانید و متالشی کرد دلِ خاراسنگ را
حدیثِ چشمهایِ تو را بیان میکرد
یعنی خوابیده در زیرِ خاک

و آن آتشهایِ افقی

از نسیمِ وجودِ تو زاییده شده بودند
بر قلبِ هزاران خار و خاراسنگ

پاک دیوانهکننده است تسلطِ یک قطره

قطرهای که رام میکند دلِ آهن و فوالد را
و ویران هر خانه و امید و آرزویی را
تصاویر خودشان را نگاه میکنند و

که من میسازم
اشارات خودشان را بیان

و اندیشهها شنوایِ جانِ خویشاند
پس دیگر تو چرا توضیحی اضافه میدهی؟
این سنگ شکلاش از چارچوبِ هندسه و
سخنهایِ سینهاش از مرزِ ادبیات بیرون میزنند
به گاهِ احساسِ وقوعِ واقعهای
صدایِ خود را صاف کرد و
بر دوپا راه رفت

مثلِ آنگاه که خاراسنگی

پشتِ خود را راست

عمود در زمین ایستاد و

چه رازی در ابرهاست که جانِ ما را آب میکند؟

چهگونهست که دانههایِ آتشِ غنوده در زیرِ خاک
بیدار میشوند

نبضِ آدم تند میزند

برمیخیزند

و باز یکییکی به خانههایِ خود

ذرهذره از خوابِ زیرِ خاک

یواشیواش به خیابانها گام میگذارند
باز میآیند؟
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در ابتدا دلتنگی بود
در ابتدا دلتنگی بود

که تو در دلِ خویش نمیگنجیدی

و از خویش بیرون میرفتی

تا نورِ چشمات با نورِ چشمِ دیگران سخن بگوید
از گوشِ دیگران بار بگیرد

و گوشات گوشِ دیگران را ببیند

نباید نشست و مدتها برنامهریزی کرد برایِ چیزی
باید برخاست و سریع کاری کرد برایِ کسی

در ابتدا دلتنگی میتوفید

و خوابِ اندامهایِ مختلفِ بدن را برمیآشوبید
و سخنانِ فانوس دودناک بود

باید برخاست و رفت و در دلها دانهای کاشت

از دلِ دانهها دامی را برداشت

برایِ کبوترها نامهای نگاشت

و بیانتظارِ پاداشی

در زیرِ سرِ خستهیِ سروها بالشی گذاشت

مِه است حاال اما که همهجا را فرا گرفته
روحِ همهگییِ مردم از توفانها و تبرها بار گرفته
اما بریده نمیشود این نخی که از دلتنگی

اما نمیزاید

نخلها را بافته

حاال ما به سویِ کدام درختِ خرما برویم و او را سخت بتکانیم
تا خوابیدهگانِ این خاکِ کهنسال
و بساطِ زندان و دود و دار برچیده

از خواب بیدار شوند
چین از چهرهیِ اندوه چیده

و فرو افتاده از زمین به آسمان یک هسته
یک هسته که با هزاران دستِ آتشیناش
به پاک کردنِ سردی و مهِ از سرِ راهِ حیات کمر بسته است؟
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دو پیام و یک صفر
واژهها با دوبالشان بر فرازِ کوه و دریا و جنگل پرواز میکنند
واژهها با چهارچرخشان در خیابانها میرانند
واژهها با صدها تختهسنگ و هزاران آجر
اما ساز و آواز و پرواز را

در هر گوشهکنار خانهای میسازند

اما خزش و جهش و رانش را

توفان و سیالب و زلزله به کمین نشستهاند
آیا انسان برایِ کاری خاص و با پیامی پاک

بر خاک نازل شده است؟

و آیا پیامدهنده و پیامگیرنده چه کسیست؟
این بخار که به سویِ ایستگاهِ ستارهگان میرود
قطاریست که ریشه در اشکهایِ منجمدِ آدمی دارد
چه چیزهایی را ندارند جملههایِ جمیلِ چشمهایِ مسافران
و چه پیامها و عطرهایی را ناگفته باقی گذاشتهاند
عقلهایِ عقیم به بار؟

که کمانها هنوز به کارند و

وقتی که در زیرِ دو ابرویِ تو

جایِ دو پیامِ زیبا خالی است
وقتی که در باالیِ چانه تو

من چهگونه دنیا را ببینم؟

یک صفر به تعجب باز مانده است

من چهگونه عقابها را به مبارزه علیهِ غارهایِ سرد و سیاه فرا بخوانم؟
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تونل
تونلی تاریک و طوالنی و بیانتهاست هستی
مستکنندهیِ هوشیارترین هوشها
و به شکاندازندهیِ اندامها نسبت به وجودِ دیگری
این همه دام و یک دانه

که ناماش آدمیست

و جسماش فرساینده ذرهبهذره و روزبهروز!

در تونلی سرد و تاریک آیا

چه چیزی شبافروزتر از عشق میتواند باشد؟
سرافراز خواهد گذشت از باریکایِ نام و ننگ؟
یگانه یقینِ من

و وجودِ خویش

به بییقینی است

از سفرِ سرد و سیاهِ خویش و

چه کسی جز روحِ ظریفِ تو
در این آوردگاه

به باز نیامدنِ ماه از سفرِ دیرین

ننشستناش چون نقطهای بزرگ

در پایانِ داستانِ رازآمیز و درازِ هستی

هر انسان خطیست با خطاهایِ پیاپی

و پایاش روان از خوابی به خوابی دیگر

و هر دستاش محسودِ دستی دیگر

دستهایِ دیگر

در دهلیزِ لیز و خطرآمیز و هزارتویِ زندهگی

که امید و آرزو و چراغها

دَمی روشن و دَمی دیگر خاموشاند

و دانههایِ وجودِ ما امروز شاد بر زمین و

فردا گریان در منقارِ زماناند

بیا تا از یاد ببریم من و تو نام و ننگ را!
بیا تا بسیار دور برویم از انسانهایی

که تنها مانندِ دهانِ بازِ نهنگاند!

بیا تا چون دو ذرهیِ دلبسته به زیبایی
به جانبِ خورشید در تَکِ آسمان پرواز
چون دو ماهیِ جستوجوگر در دلِ دریا شنا کنیم!

فرصت برفیست بکر
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برفی سفید و قلیل

که آبرویاش سخت در خطر است

بیا ای آتشِ محبوبِ من
که تنها حقیقت و تنها یقین

بیا تا بر آن

با قلمِ عاشقِ قلبهایمان بنویسیم

لحظه است!

و لحظه را چه سود اگر که تهی از تابشِ عشق باشد؟
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هدهد
من خونی هستم سرکوبنده به در و دیوارهایِ داالنِ رگ
اما در و دیوارهایِ داالنِ رگ

مرا هدایت نمیکنند به جانبِ نور و هوا

شبنمها خندههایِ درخشانِ تواَند
و برگها چون مادر از آنان مراقبت میکنند
هدهدی که راهِ خودش را نمیتواند بیابد
پنجره و پلکانی کند ارمغان؟

چهگونه میتواند به خانهیِ دیگران

من خونی هستم که در زهدانِ خویش

گیاهِ "سیاوشان" را پرورش میدهد
و جنگ و رقابت دست برنمیدارند از سرِ ساکنانِ این سرا

ای نور ای هوا

چرا نمیآیید شما به اینجا و
شانهای از اقبال را ارمغان نمیدارید به گیسویِ پریشانِ ما؟
باد میوزد و خندهها بر برگها میلرزند
که سودابهها را دوست داشته باش!
تمامِ سود و سرافرازیهایِ جهان

که بیآنان
دودی بیش نیستند

رنگِ چشمهایِ جنین دارد میسوزد

و اشکها و عطرها از آن روان است

چرا که من خونِ به ناحق ریختهیِ هابیلام
سر بر جدارههایِ خندق میکوبم
ظلمت و خأل و مَردمَداری است

و به تو میگویند که "سودابه" را

و با خندههایِ دیوانهگیام

خندقی که حاکماناش

315

مصنوعِ ناطق
اعضایِ بدنِ انسان به یکدیگر رَشک نمیورزند

و جانورانِ بیگناه

رها از رعایتِ هر آیین و دین و رسماند
اگر خوب بنگری میبینی که خانهها
با پنجرههایی از جان و
ـ هر دو ـ

از اشک برآمدهاند
و بستهگییِ جاودانهیِ این و آن

درهایی از روح

از خستهگی و دلتنگییِ ناگزیرِ اندامهاییست
در تن بودن

تندهنده به حبسِ همیشهگییِ تن

با تن بودن

در بطنِ بیباطن و باطلِ این دنیا
نخست نرینهیِ ظلمتی نطفهاش را در زهدانِ ظلمتی دیگر ریخت
عطری گریخت و عطری برجای ماند
و این مانده به آن رفته

آن رفته به این مانده

حسادت ورزید

حاال قطعاتِ مختلفِ بدنِ این انسانهایِ آهنی را
با میخ و پیچ و مهرهها میبندند و محکم میکنند
عناصرِ زیبایِ طبیعت را روانهیِ قفس و
مذاهبِ پوسیدهیِ چوبین را در شهرها

چون مجسمهها بر پا میکنند

تو ذرهذره از جسمِ خودت بیرون میخزی
به خیابان میروی و برایِ خودت دو بال میخری
و با آنان خُردهخُرده پرمیگیری و
و در خندقهایِ خاک خنده میریزی
نقابنقاب فرومیچکد در زمین

عقابعقاب باال میروی
آنگاه از صورتِ ستارهگان آبروی
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از کورههایِ شرم
بویِ هزارانهزار اجسادِ سوختهیِ آدمی

حرفهایِ تو بو میدهند

در اردوگاههایی ساخته شده به دستِ موجوداتی

جاهلتر از جانوران

من در سایهیِ او که به سویِ آفتاب میرفت
به دنبالِ اصلیترین صدایِ هستی

و دوستیهایِ ستارهگون بودم

حرفهیِ فاشیستان را به یادِ گیاهان میآورَد حرفهایِ تو
نیز آهِ بیگناهانی را

که زیبا چون بارانهایِ نقرهای

بر خاک باریده میشوند
و بیزار از جهانی بودم

من رنگی دلباخته در نیرنگزاران
که ستونِ خیمههایاش جالداناند

چرا از سایهیِ دانههایِ پاشیده بر خاک

داس میروید؟

چرا نیزهیِ زاری و ناوکِ نالهیِ اللهها
دلِ دیوار و درهایِ آهنی را نمیشکافد؟
کجاست آن چراغی که چشمهایِ آزادی را روشن میکند؟
چه بسیار گزارههایِ بیبزه و آوارهای
که خُردسال و کوچکترین کامی ناگرفته از زندهگی
گرفتارِ گرازان و خوکانِ سکوت
یا طعمهیِ کفتاران و کرکسانِ فرصتطلب شدند!
چه بسیار کسان که در سرِ راهِ رفتنشان به جانبِ آفتاب
آماجِ تیر و تهمتِ ناکسان

نامردمانِ مردهدلِ و داس به دست شدند!

حاال من در گورهایِ بینام و نشانِ جهان

و در دودها و بخارهایِ آسمان
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پریشان و ویالن

دربهدر به دنبالِ خودم میگردم!

نقطهها
نقطهها هر راهی را که پیش بگیرند در زندهگی
باز از دایرهیِ زندهگی بیرون نمیافتند
یا اصلن به مقصدی نمیرسند

و نطفهها به مقصدی یگانه
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من برگی بودم که بر آب به سمتِ پیشانیهایِ ناشناس پیش میرفتم
زاویههایِ ظلمانی را نامگذاری
برایِ چهرهیِ اندیشهای

و از نقطهها برمیآوردم خالی

بدنِ تو هر راهی را که در پیش بگیرد

باز از دایرهیِ مرگ بیرون نمیافتد
یا بیدود

و نوزادِ فتیلهها

یا دودناک خواهد بود

سومین ستاره کجاست

آن ستارهای که نیازی به ایزد و ابلیس ندارد ؟
کجاست آن نیلبکی که نوایاش روان در هوا و
درندهی ِمعناهایِ بوگرفته و کپکزده؟

تمامِ تحقیقهایِ خال

تنها بر سطحِ پوست لغزیده است تا به حال
و همچنان برگی در آبهایِ دلِ من پیش میرود و
یا نَه وجودییِ چراغها

نَه پیدا /

باز هستهای دیگر در اوست

چرایییِ وجود

دلِ هر هستهای که شکسته میشود

ای طوطی

بیا دست از این تکرار و از آن پیشانیهایِ بیشهاب بردار
که پایینتنهها دیگر خیلی خستهاند و بیزار

از ادراری که زاویههایاش

زندهگی را یا سفید مینگارد یا زرد
نگاهِ ابلیس و ایزد در آینه با یکدیگر جفتگیری میکنند
و گوشههایِ کمانِ کمال در هندسه راست نخواهد شد
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تو آن کاغذ بودی
تو آن کاغذی بودی افتاده در کفِ خیابان
و دندههایِ من خُرد شد
ولی سنگها و آهنها

که اتومبیلی از رویاش گذشت

مرغِ حق در فغان و دریا گریان
همچنان به راهِ خود پویان

تو آن درختِ غان بودی

پرتاب شده در بیابانی بیگانه

با دهانی سرشار از پرسش و پایی در زنجیر
باد واژهگان را از آغوشِ عزیزِ دفتر
و باران دور از یاران

به دیارانِ تب و سرگردانی تبعید میکند

چشمهایِ مرا به یاد میآورد

حق با همهیِ مرغان است اما

با تَکتَکشان نیست

و سنگ با گوهر در فشردهگییِ ذراتشان یکی
خدا را در خیابانِ خاموشِ دو اندیشه

اما در ارزش برابر نیست

یک خودرو کُشته است

و سه کاغذِ تیرهروزی که شبی یارِ غارِ یکدیگر بودند
اینک سخت با یکدیگر دشمناند
از دندهیِ چپ یا راستِ این ماشینهایِ زنده
آدمی مصنوعی خواهد بود

هر حوّایی که زاده شود
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تقدسِ زندهگی
مویِ تو را نمیشنود

یک روز دنیا چشم میگشاید و رویِ تو را نمیبیند
دست در دستِ تو نمیگذارد و در کوچه خیابانها
کوچه خیابانها را با تو تلفظ نمیکند

ای خورشید حاال دیگر تو برایِ چه سر از خواب برمیداری

و میتابی؟

ای ستارهگان حاال دیگر قول و قرار و چشمکزدنهایتان

با کیست؟

و ای زمین چرا به سر و صورتِ خودت عطر میزنی و
بهترین لباسهایات را به تن میپوشی؟
مور و ملخها همچنان مانندِ گذشته

از سر و کولِ هم باال و پایین میروند

تا باقیماندههایِ بدنِ خدایِ مرده

و انسانِ غروبکرده

و هر هستی و نیستی

و معنا و بیمعنایی را ببلعند

بسته به این که یک زنده در زندهگیاش به زندهگان
زندهگی و زمزمههایِ زیبا

و زنبق و زند را ارمغان کرده باشد یا نه

خاکی نشستگاهِ شمع و شبنم و شقایق خواهد بود
و خاکی خاستگاهِ خار و خارا و خنجر

لعن و نفرین و نفرت

حاال چه شده است که ملحفهها سرِ برخاستن از خواب را ندارند
و شانهها سرِ شانهزدنِ پاهایِ رقص و شادی را؟
حاال چرا پروانه بیپرده شیون و
شهاب در نامههایِ عاشقانهیِ فرستاده نشدهاش
هم اُستاد هم اَوِستایِ من

زارزار میگرید؟

بچهها و غنچهها هستند
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و یک روز تو در زیرِ خاک چشم میگشایی و رویِ دنیا را نمیبینی

راهِ سوم
آن آجری که در جانِ خویش نمیگنجد و
و از زندانِ این جهان بیرون بزند
و تمامِ جامهها بافته با تاری از مِه و
من راهِ سوم را میجویم

میخواهد از دلِ دیوار

شاعر است
پودی از آفتاب

راهی ره بَرنده به گنجی از روحی جاودان

راهی که در هر کنجاش زانوبهزانویِ هم نشسته باشند

شاعران و ستارهگان

کجاست آن آجری که از دلِ ویرانهها و زلزلهها
پروانه و انسانی پاک را بیرون میآورد
و از تنِ جملههایِ جاری در جوامعِ جورواجورِ جهان
چون جامه معنایی جاودان را

تا شاید آن تَکستارهیِ پنهان

شود پیدا

و دیگر نَه زانویِ عبودیتی ساییده بر خاک؟
دستی از انسان مِه است و دستی آفتاب
پایی که دروغگو

یعنی شاعر نباشد!

و آسمان پایِ سوم را میجوید
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آوازِ آب
رنگِ رگها داغ و صدایِ اعصاب سوخته
سایهیِ چشم پوک و آشیانِ مغز متالشی
پا در تردید و دست گریان
چین به پیشانییِ دریا و
افسردهگییِ فلس
و آدرساش کجا؟

این پیکرِ کیست و از چه
اخم بر ابرویِ پارو

چنین ناالن؟

پرشِ پلکِ ماهی و

این ترکیبِ کدام تیمارستان است
دریا به تو تلفن و به تو نامه

اما از جانبِ تو هیچ جوابی و نشانهای از زندهگی نه
این کدام سیم و کدام کاغذ است
یکی گرفتارِ تهمتِ آتش؟
و به یادِ انقالبیانِ مغلوب

یکی خود را فروخته به طال و

آب نشسته بر شاخه و به یادِ یارانِ مغروق
اما بیهیچ امیدی

آواز میخوانَد

این آرزویِ کیست که باز پَرمیگیرد و
چون دو چشمِ امیدوار در زیرِ ابروانِ الله

النه میگذارَد؟
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مالههایِ مرده
شاخهها و فضیلتهایِ بلند را

بادها بیشتر به پَر و پا میپیچند و میآزارند

و اصلِ آزادی آشیانه در ریشهها دارد
ماندگارترین پرندهگانِ عالم واژهها هستند
دیوارها ملول و بیمعنا

و بیمستییِ پیچک

طول و عرضهایِ ما چه میخواهند؟

و توفان چرا دست برنمیدارد

از غارتِ قُلکهایِ سرشار از عشق؟

شاخهها و فضیلتهایِ بلند در این زمانه
ارزشی بسیار کمتر از فضلهها و وجودِ رذلها دارند
و از افسردهگی و یأس و اعتکاف پُربارند!
آیا پولکهایِ آسمان همینطور برایِ خودشان
و آیا رنجها

و بیهدف میدرخشند؟

تنها در تابوت به گُل و برگ خواهند نشست؟

مستطیلهایِ خالق زاویهای از تاریکییِ تعطیلی ندارند
و همانطور بیشراب هم مستاند

و گنجهایشان در زبان جمع میآید

شانهیِ اندیشهیِ درخشانِ ستارهگان

با گیسویِ بلندِ تو در سخن است

اصلِ استبداد آشیانه در ریشهها دارد

و تنها دیوارهایِ سست و سترون

با کمال دوست میشوند

زیرا کمال

دستمایهیِ کارِ مالههایِ مرده است
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منشورِ عشق
عشق منشوریست سرشار از نور

نورهایِ فرهیخته و جورواجور

و پرندهگان واژههایی رنگارنگ در آسمان
نفسِ زندهگی چیست
این جمجمهیِ مجنون

که انسان را از قفس رهایی نیست؟

از آنِ کیست

این جمجمهیِ جاری در بادهایِ جلگهای؟

عشق نامهایست سرگشاده و سرسبز
و ارمغان به جهان

شکارهایی مهم برایِ هر کمان

غنچههایِ غزل را

یا خود خوب خوانده نشدهای

که هر "نامی" به سویِ او نمو میکند
تو هنوز ناخوانده ماندهای

که بسیاری قلبها نمیآیند و
من هزاران بار از مرگ بازگشتهام

مشتاقانه خودشان را به تیرت نمیزنند
سرگشته از آن که چهگونه طیفِ عشق
بنیانگذارِ همزمانِ آزادی و زندان است؟
که هم زندانی هم زندانبان
هر بچه واژهایست

و چیست ذاتِ زندهگی

که هم صید هم صیاد آن را دوست میدارند؟

هر واژه غنچهای

که غمزهاش

گوشها و چشمها را مست و مجنون میکند
این جماد روزی جمجمهای بوده است عاشق
اما افسوس که حاال دریا

قلباش بر فرازِ نیزهها میتپد

که خفاشی نامِ خدا را بر خود نهاده
و میفروشد به خورشیدها

نامهنویسنده و نامهدریابنده
نیز از خونِ اوست

و میرود کوچه به کوچه

قفس و خسوف و سوره
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یک شاخه کالمِ تازه
گفته بودم که "کمال" مرگ است

اما باید بیفزایم که کمالِ مرگ

رویشِ رنگارنگ و دوبارهیِ اجساد از زمین است:
کمانی که بهارش به هدف میخورَد
خُنچهای با محتوایاش که نبضِ قلبهایِ خونچکان ـ
ولی دیگر کسی را سرِ سربرون کشیدن از پنجره

از کوچهها میگذرد

و دیدارِ رویِ تیر و مرداد

یا شنیدنِ کالمی در بارهیِ بهشتِ بشارتدادهیِ اردیبهشت نیست
پروانهها به من گفته بودند
نورِ شمع را گم میکند

که کسی که از تو دور میشود

و گمانههایاش دیگر به شاهپرِ شاهین و

به نوکِ دستِ شاخههایِ شمشاد نخواهند رسید
سی عشق مشخص نیست
شکلِ هند ِ

اما همینقدر پیداست

که او سرچشمهیِ آتشفشان و زلزلههاست

مرگِ کمال را باید جشن گرفت

چرا که جمشیدهایِ خفته در زیرِ خاک از سر میگیرند
سرافرازییِ زمین و زمان را

سبز شدنِ خود و

و مضمونهایِ ظریف و مضطرب

از نبضِ فروردین دینزدایی میکنند

ای شاهِ پیراهنشَترنجی

مگر من به تو نگفته بودم که برایِ رسیدن به آستانهیِ سرودخوانِ آرَش
به تخت و تاجِ آتش

و به نوشدارویِ دردِ جاودانهیِ جداییها و رنجها

اول از همه باید انسان خودش را هجو
و دوم ذاتی را که در زیرِ ظاهرِ کردارِ دیگران است
آخر این طغیانهایِ طاقهطاقه به رویِ هم چیده

هجی کند
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ـ کهشان نیست نه اندک شباهتی به دیوارِ چین و
تعلق به سه طَبَقِ طاغی

نه با برجِ بابل ـ

سه طَبَقِ یاغی

سه طَبَقِ باقیمانده از مردهگان دارند
کجاست آن فصلی که در آن ارمغانِ یاران برایِ یاران
یا برایِ بیگانهگانِ بارانزده

و از آفتاب سوخته

یک شاخه کالمِ تازه باشد؟

اوضاعِ کسادِ بازارِ هنر
برایِ سالمتییِ این نهال و

روانییِ آن نهر

نهادینهترین راه مبارزه با آفتابِ نادانی است

با مکرهایِ نهانی

عشق کثیراالضالعیست که اضالعاش از یکدیگر بار میگیرند
که اضالعاش مزاحمِ یکدیگر نیستند
اصلیترین گنجِ جهان است

حادثهیِ حضورِ نورِ تو

و هجومِ من به بیشهیِ واژهگان
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برایِ کشفِ آن هستهیِ جاودان
آن هستهای که مادرِ یگانهیِ دریا و خشکی
دنی و داناست

بهشت و دوزخ

خلیجی که به فکرِ سالمتی و راحتی

در دلِ خشکیها نمیخلد

سفید و سیاه

و خوراک و خواب است

خود را از کاشانه و از جمعِ خویشان آواره و

مبارزه با خدا و ناخدا و خُلفا را به جان نمیخرد
زاویههایِ من هر کدامشان جداگانه
سبزی به سیاهی پیوست
تا ذاتِ تو را دریابد

در ظلمات گم شدند

و سپاهی از واژهگان گِرد آمد

اما برایِ مورچه حتا اگر بجهد یا بپرد

این جهان بیش از اندازه بزرگ است و
که درختِ توت

جهل و پردههایاش چنان تودرتو

هنوز رختِ سفرش را در چمدان نچیده

و با اقوام و رفقایاش بوسهیِ بدرود را رد و بدل نکرده

قطار رفته است

و اسمِ انسانهایِ زنده را از لیستِ زندهگان رُفته است
آقایِ "خضر" به خاطرِ اوضاعِ کسادِ بازارِ هنر
و به دست آوردنِ لقمهای نان برایِ آبهایِ خُردینهسالِ گرسنهاش
قایق و پارویاش را به قیمتی ارزان فروخته

حاال با این حساب و

با آن آتشی که کشیدهترین و عزیزترین شعلهاش تو هستی
با امالءِ مبارکِ مبارزه

چه خواهد رفت؟
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تصمیمی به جا
آن دو تصمیم گرفتند تا "میم" را در یک گور بگذارند
برایِ سبز شدنِ سه شاخه

تا ما چهار نفر جدا از یکدیگر نباشیم جاودانه

و نه دلتنگ در خلوتِ سرد و تاریک
من گولِ گرماها و گُلهایِ موعود را خورده بودم
و دور رفته از "نون"ی که منشأِ تنورها ـ
حاال به جستوجویِ تو صدایی

آوازهایام را خوانده بودم

سر به صحراها گذاشته

و برایِ به دست آوردنِ نشانی از چشمهایِ تو
و در سنگزارها میموید

سبزهها را میبوید

هیچ کدام از صد سوراخِ نیها

سِرّ ِ سرودِ هستییِ هستندهگان را برمال نمیکند
کسی خُردهشعلهای را به ظلمت و زمهریرِ اجاقها ارمغان نمیکند
آن دو تصمیم گرفتند که یک گُلشان
سه برگشان در یک گور بخوابند
با قلبی گرم و سری سرد
از نو تحلیل کنند

دیگر گولِ دیگران را نخورد

و دور از چشمِ غوالنِ انقالبی یا غیرِ انقالبی

گیتی و گیتیّندهگان را در تجزیهیِ جسدِ خویش

حاال از جفتگیرییِ جدیدِ "میم" و "نون"

مِیخانهها دارند میخندند

نیها دارند مینوازند

و میخکها و میوهها قدرِ عشق و جوانی را میدانند

خدایان دارند میمیرند
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اتباعِ خسوف و سکه
پَرهایِ پروازِ روح بسته است

در هوایی مِهآلود و بیدوست

و خورشید خسته از در قفس بودن /
و سیرتِ ساکن یا جارییِ جهان
بر کردارِ انسان

سخن و نگاهِ دیگران

تأثیری گران میگذارد بر شخصیت

هوایی مِهآلود با دستاناش

دریغا که مِهی دیگر جانشیناش میشود
مالقات با یکدیگر میباید

از اقاقیها عشقهایِ رنگارنگ

و جنایتهایِ رنگارنگ فرو میریزند

تا دستی کدام را بردارد و

هستی خودش قفسیست

و هر انسان قفسی کوچکتر در او

و قدرت رقمزنندهیِ غم و شادیِ قناری

و سیم و زر تعیینکنندهیِ سیرتِ سیره
در یک پَرِ نویسا

من و تو را تا زندهایم

وگرنه وقتی که مرده باشیم

دیگر زندهگی به چه درد میخورد؟

کدام را بگذارد!

هر مِهی را که کنار میزند

من همه عمرم خالصه در یک پَر شد

و ارتباطام با اتباعِ خسوف و سکه

کسی دیگر در درونِ ما

پَرپَر شد

ما را به انجامِ کاری در جهان وادار

یا از انجامِ کاری برکنار میکند!
و از کُنار همچنان عشقهایِ رنگارنگ

همچنان جنایتهایِ رنگارنگ ریزان

دیوارهایِ خانه دیوانه شدهاند همه از یادِ یاسگونِ تو
ای نگفته مقصدِ خود را به ما و

از ما

و از جمعِ ماه و ستارهگان رفته

ای پیوسته پیدا نیست به کدام ماورایِ بیمار و بیانسان
ای نشسته شاید با نسترنی دیگر

بیبیم و ابر و مِه

و رهانیده نسرینی را از قفسِ اما و اگر
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حاال چشمهایِ این همه آدمیان

چراغ از کجا بگیرند

برایِ خواندن ِنوشتههایِ همین چشمها؟
و با وجودِ آن بسیار ناآدمیانِ داس به دستِ شخصیتشان به تولک رفته
چهگونه میتوان دانهگندمهایِ خورشید را
از آوازِ پرنده

بر خاکِ گرسنه پاشید و

در و دیوار و پنجرههایی را برآورد

که محلِ مناسبِ مالقاتِ مالیکِ موعود و

برایِ ساختنِ خانهای

مُحللِ بالهایِ بستهیِ عشق باشد؟
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دنیا یک بستهیِ سیگار است
دنیا سیگاریست که دستِ خاکستریاش را بر درهایِ بسته میکوبد
تا لبهایِ خستهیِ ما را یکییکی ببوسد و
از آتش و آیین ِمقدسِ زرتشت

شما را دوتادوتا دود کند

اینک چه بر جای مانده است؟

نوشتهیِ زیبایِ چشمهایِ انسان را با درکی به اشتباه
افسوس که پاسخهایی پخته

که خوانده است؟

آویزهیِ درختان نیستند

و دستها خالی و مأیوس به خانه بازمیآیند
دنیا مثلِ یک بستهیِ کوچکِ سیگار است
به توضیح نشست

که میتواناش با فروش و خرید

بستهای که در پشتِ محتوایِ منظم و چیده شدهاش

انسانها پراکنده خاطر و سرگرداناند
جماد و جانور و گیاه را

عجز از تفکر و تَنَطُق

پشتِ دیوارهایِ سنگدلِ هستی به بند کشیده

و ابراهیم و سیاوشهایِ معاصر

به نشانهیِ سرافرازییِ خویش

آتش از اسکناسها و بانکها میگیرند!
دیگر چه کسی خواهد شنید

بانگِ نِی و چنگِ تو را در این بادیه

یا خواهد شناخت

در این بادیه که ناس و نسناس
و از یکدیگر بازناشناختنی؟

دست در دستِ یکدیگر رقصاناند

در زمانهای که زمهریر زمهریر را میبوسد و

دود دود را در آغوش میکِشد
در زمانهای که گوهرِ تابانِ سخن را چون تهسیگار
و درختان تهی از چراغ و از جوابهایِ رنگارنگاند
من خشتِ خرابِ خانههایِ سرگردانییِ خویش را

در زیرِ کفشها لِه میکنند

332
با در و پنجرههایِ پُرمحبت و جاودانهیِ جهانبینییِ زرتشتی آشنا میکنم
من سکوتِ سنگییِ لبها و سکونِ فسیلوارِ دستها را
با تشتی چاره میکنم

که از هر یک از زغالهایِ سفیدِرویِ دروناش

صدها غزلِ قرمز و سرافراز به هوا پَرمیکِشد

مجنونِ امروزی یک رند است
تصمصمِ قاطعانهیِ ما این بود و هست که غم نخوریم
اما این غم است که دارد ذرهذره ما را میخورَد
و از خواندنِ دنده و استخوانهایِ شما
از طعنهیِ یک طناب

خواننده به هیچ حقیقتی نمیرسد

هزار گردنِ سرافراز زاده میشود

رسوایییِ وادیهایِ موعود و پیامبران است
در رشته است که معنا پیدا میکند

و سراب

تصمیمِ مهرههایِ تسبیح

و در شورهزارها
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خبری از شیرینلبان نیست
درختی که امروز آغوش میگشاید به رویِ پیک و پیغامی
فردا پارهپاره پیک و پیغام را به دندان میکِشد
رندان به بهترین شیوهیِ زندهگی دست یافته
و هرگز ریسمانی برایِ دست و پا یا برایِ گردنی نبافتهاند
طبیعی است و آشکار

که شهرِ شهابهایِ زیبا

سرشار است از اندیشه و

از شهوت و شیفتهگی

و شهوت و شیفتهگی

مادرِ تواَمانِ اندوه و شادی

و در پشت یا زیرِ هر تزیینی
آبی و صورتی

تلهای

و مهرههایِ قرمز و بنفش

خویشاوندی با فقراتِ رنگینکمان را مدعی

ای پرندهیِ بیپیغامِ پروازت در فضایِ شکست
ای پرندهیِ ناباور به معنا

در تلخ

تو به تو آموختی

که آسمان سفرهیِ سرنگونیست
و آهِ برخاسته از سینهیِ انسان

سفرهای که دارایِ حقیقتی نیست
ریشه در نگینی دارد

که امروز بر دلِ انگشتری

و فردا بر دلِ انگشتری دیگر مینشیند

من نیز به من میآموزم

که مجنونِ امروزی یک رند است

مجنونی که گرچه میز و مدادش در بیابانها آواز میخوانَد
خودش اما در شهرها ماشینِ شعر را به پیش میرانَد
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ورایِ اِلحاد و اعتقاد
توفانِ باورهایِ مذهبی یا ملحدانه
انسان و هستیاش را درهم فرو میپیچد و
چون پیچی هرز به زبالهدانهایِ کرانهیِ آسمان فرامیاندازد
ما عروسکی نیستیم تا در دستهایِ عروسکبازان
زندهگی و سرزندهگی را از دست داده
(این ستارهیِ راهنمایِ فرزانهگان)
و تمامِ طولِ عمرِ آدمی
باز آی ای کودکی

از اِراده تهی گشته

و بیگانه شویم با سرگشتهگی

اولین توفانِ جهان

تولد نام دارد

از بازیای به بازیای دیگر رفتن است

به اینجا بازآی

ای عصبهایات بیگانه با تعصب

ای پیچکِ پیچیده به معصومیتهایِ معطر
ای عشقهایِ دل به دریا زده و بیچشمداشت
به جانبِ من بازآیید

که اینجا از فراوانییِ باورهایِ بیباده و بیعشق

میخ فقط برایِ ساختنِ صلیب و تابوت برمیآید
ترانههایِ زندهیِ طبیعت

تر و تازهگییِ گُلبرگها و

در تورِ کلمات چون ماهیان میمیرند

اِرادهیِ تو زیباست وقتی که از بلندترین نردهها در میانِ ستارهگان
بر زمین خَم میشوی

و خدا را در خاک میبینی

و درمییابی که مرگ

براندازندهیِ نقابِ نیرنگهاست

ولی واپسین توفانِ هستی نیست
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میهنِ تو مردمِ چشمِ ماست
ای ارغوانِ تبعیدی

اعتمادت را به ما ارمغان کن

و به میهنات باز آی

به میهنی که در چشمهایِ ماست!
اینجا تاریک است و گوش گوش را نمیبیند
دلها باریکاند و عشق را توانِ گذشتن از آنان نیست
ترانهیِ قرمزت را باز آموزگاروار

ای ارغوانِ مطرود

تکرار کن برایِ رودهایِ الکن!

این ناخدایان که اینجا از وطن سخن میرانند
چمدانشان پُر از دستههایِ چک و

فتیلهشان بیچراغ است!

این ناخدایان حتا خنیایِ خدا را تا بُنِ استخوان میخورند
و بادبان به جانبِ خون و سوءِظن میرانند!
درختِ غان ترجیح میدهد که حتا در غار باشد
پیمانهایِ شکوفان
عاشقِ آینههاست

اما پُر از برگهایِ عشق و

و دور از سنگپشتانی که سنگِ پشتشان
تو از مدتی دراز در خویش نگریستن
به باریکترین اندیشهها و

و برایِ سرنشینانِ کشتی گریستن
به درخشانترین کمرِ کیاست رسیدی

کمندِ کالم در پییِ صیدِ کمال است

اما من با چمدانی سرشار از سرگردانی

و با دستمالی از تاریکی در جیبام

برایِ دانستنِ راز و رمزهایِ روزگار
ای آموزگارِ تبعیدی

ای ارغوان

و دروازههایاش باز

قدمی بگذار!

جاودانه دانشآموز باقی خواهم ماند
بر چشمهایِ ما که میهنِ تو است
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خوشبختی
خوشبختترین ناخوشبختِ عالم

آدمیست که هوایِ هنر را در سر و

پایاش چشم پوشیده است از خواستنِ چیزی
رخت به کجا برکشیم برایِ رهایی از بختک و بهتان؟
برایِ دَمزدن در هوایی پاکتر؟
چرا که لغت

چوبلباسیهایِ تو همه از جنسِ لغتاند

مقعرتر از زمین است و

و در فاصلهیِ میانِ زمین و آسمان

فرامغرورتر از آسمان
هیچ انسانی به تمامی خوشبخت نیست

وقتی قبرها یکی پس از دیگری در درخت جوانه میزنند
وقتی تصویرها در آینه گم

و سپس فراموش میشوند

چه چیزی بهتر از چنگ و چغانه

و آن مِیِ کهنسالِ مغانه

میتواند دست را با نردههایِ آبییِ آسمان

و ریه را با اثیر آشنا کند؟

گی دگمهها
چه کسی خوبتر از نرینهماده ِ
ـ وقتی به یکدیگر دل میدهند و از یکدیگر دل میگیرند ـ
میتواند از خواب بیدار کند آبهایِ بیگانه با کتاب را؟
خوشبختی سایهیِ احساسی درونی است

که به بیرون میافتد

337

شعرِ او ماهی است
نه تو به سراغِ گنجها

که گنجها باید به سراغِ تو بیایند

چرا که تو آن ستارهای هستی که به مدارها معنا
آن گوهری که به معدنها روشنا میبخشد
مردهگان شوخی نمیکنند و نمیخندند
و سرچشمهیِ زندهگی و نخستین آدرسِ عسل را
شاید که تنها ابر میخوانَد

شاید که تنها مِه میداند

نه تو به سراغِ سراپردهها

که سراپردهها باید به جستوجویِ پشت و پناه

به تو پناه بیاورند

چرا که قطرههایِ باران واژههایِ تواَند
در حالِ عشقبازی با همهیِ هستندهگانِ هستی
زندهگیبخشِ کلِ کاینات

و نَفَسات نسیمی

مردهگان مراسمِ رزم و بزم ندارد

و نه ندایی به فراخوانِ جویشِ جیب و جانِ مِه

تغنی و رقص و همهمه

چیست انسان که توانایییِ حل شدن در هر استکانی را دارد چون عسل
هر استکانی را فارغ از محتوایاش؟
کیست که با چشمهایِ ابر دارد میگرید بر کشتییِ زمین
کشتیای که سرنشیناناش مردهگاناند
بردهگانِ خار و خزف
نه

ناجویندهگان

و نه در چشمشان نشانی از شبچراغ؟

کسی به سراغِ او نمیرود

او که شعرش ماهیایست رها و به دام نیفتاده

نیفتنده

ماهیای شیفته و دریایِ بیشکل را به دُمِ خود بندنده
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و شما را از تنگنایِ تاریکِ نگاهبانانِ مسلح و
به در برنده!

بازارگانان و بازندهگان
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اژدهایی بر گِردِ خاکستر
اژدهایی بر گِردِ خاکسترِ معنییِ تو حلقه زده است
و گَردها سخنچینان و پاسدارانیاند مسلح
و در درونِ واژه مشرقِ خورشیدی مخفی

سخنهایِ سیگار اوج میگیرند و

در دریا موجها جانِ بغرنجِ آدمی را رسم میکنند
این آتش هم نسبتی با دهانِ اژدها دارد
و اقیانوس را با زندان و تیر و تفنگ

هم با دهانِ ققنوس

در بند نمیتوان کشید

زنجیرِ دوستی همیشه حلقهای از دشمنی را در خود دارد
و دست و پایِ دیوانهگان

داستانِ صداقت و راستی را میسرایند

ما هر چهقدر که در جان اوج بگیریم
باز باید در جایی خیمه بزنیم و مثلِ ابر بر خاک فروبباریم
باز باید روزی غزلِ غریبِ خداحافظی را فرابخوانیم
در محفلِ مهرههایِ مار و در ذرههایِ زندهگییِ مور
ذاتییِ وجودِ جمیعِ موجوداتِ جهان است
وصفِ روزگارِ باالیِ آسمانها
ای افتاده به زاری و نزاری
تو را شبانه و مخفیانه با خود

بند و دستبند

و زیرسیگاری

آه ای واژهای که روزی بیضهیِ ققنوس بودی
حاال دیگر گاریها از ترسِ رسوایییِ خویش
محتاطانه از خیابانی به خیابانی و

از خانهای به خانهای حمل میکنند
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طولِ عمرِ متغیرِ دنیا
طولِ عمرِ جهان متغیر است
صدها صورت به خود بگیرد

و طوطی میتواند از درختِ من تا درختِ تو
صدها صورت را از خود بازتاب دهد

آشنایی همیشه از نقطهای نامشخص شروع
در نقطهای نامشخص خاتمه مییابد

و ماهگرفتهگییِ زندهگییِ هر زینده

متأثر از خیلِ اخترانِ دور و نزدیک و
پوشیده توسطِ هزار سیماچه

شخصیتِ اصلیِ حوضچه

چیست ذاتِ پرواز

که آزادی همیشه در قفس پَرپَر میزند
نه دایرهای زاده؟

و از هیچ کدام از نقطههایِ درونِ بیضه

من آن فوارهای بودم فریادگرِ وفاداری و دلداری

که وفات و تولدِ هر کس را
هر روز با کس و ناکس بودنِ آنان اندازه میگرفت

و ارزشِ شبدرها را

با خورشید یا خیانتهایی که از درونِ خودشان درمیآوردند

میسنجید

بیا تا صدایِ قرمز و غریبِ غربت را بزداییم
بیا تا غوطه در رنگارنگییِ طاووسوارِ بوسهها و عشقها و اندیشهها بزنیم
و همتی به بازگشایییِ درِ قفسها بکنیم

زیرا مادران نیز از آغاز

حتا نوزادانِ زهدانِ خویش را نمیشناختهاند
زیرا دنیا با میالدِ هر آدمی زاده میشود

و با مرگِ هر آدمی میمیرد!
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توقعی نا به جا
توقعِ این که غمازی و قلع و قمع نکنند ساقهها یکدیگر را
در باغی بیبَغ و بیباغبان
توقعی سخت نابهجاست

در باغی بیچراغ و بیچلچله
آخر چرا چمدان باید علیهِ داسها به پا خیزد

و از خودش سفرهایِ روحانی و ریحانی فرو بریزد؟
آخر چرا تو باید خودت را تبدیل به نخی کنی
نخست جمعی گُل بگویند و گُل بشنوند

تا در مجلسِ شمع

سپس به ریشِ تو بخندند؟

توقعِ وقیح نبودنِ گیتی و گیتیزیندهگان
و رخت بربستنِ قاتل و مقتول از درونِ آنان
در فقدانِ یاقوتی راهنما و راهدان
توقعی سخت نابهجاست

یاقوتی کاردان و قاضییِ کاینات

وقتی فجرِ هر انسان

قبر و غربت و غروب و قرمز را هجی میکند
آیا یک آبییِ مجردِ جاری در دو رگ
چهگونه پنجه در پنجهیِ نیرنگ و گرگ و پلنگ بیندازد؟
و از چه راهی داسِ دانش و قیچییِ عشق
مقصدِ قاصدهایِ معنوی را روشن و
بسازد؟

صعود به قلهیِ مغرورِ شقایقها را

میسر

من سالها فکری سفید و حسی زرد را

در تخمِ پرنده با هم میآمیختم

تا سرانجام تو به جامی رسیدی

شکنندهیِ منطقهایِ رایجِ زمینی و آسمانی
قداست و جنایت

پروازگر بر فرازِ وقاحت و نجابت
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و گذرنده از مرزِ معناهایِ حاکم و محکوم

حاال او

آن مسافرِ معنوی و مثنویخوان
نیمی عقاب است و نیمِ دیگرش نیز عقاب
دو چشماش را شمعیست
و از کنجِ دلتنگاش

اما در هر سه حال

که این جهان را برایِ خود بسی تنگ میداند

دریادالنِ به تنگ آمده از تاریکی و توحش را

و بیزار از تُرکتازییِ سگانِ پارسکننده را
به پروازِ پروانهوارِ پشتِپا زده به سخندزدی و جاسوسی
و ما را به روی برتافتن از تازیانهبافی و تار و تنبک و تاکشکنی
و به پرهیز از تابوتکاری

فرا میخوانَد
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غذایِ اجبارییِ قضا
از سنگ من میرویم

با به سر فرود آمدنِ عمرِ تو بر سنگ

دربارهیِ سنگ و صد هستیِ پیدا و پنهاناش

قصهها من میگویم

روشن نیست که گویِ زمین را کدام چوگان و برایِ چه

به اینجا پرتاب کرده

و کیست انسان که سرِ گذشتن از مرزهایِ وجودِ خود و
پی بردن به رمز و رازهایِ موجوداتِ جهان و
رسیدن به مرتبهیِ خدایی را دارد؟
که گریزش به هر جانب که باشد
غذایِ اجباریِ قضا را

زندهگییِ هر جاندار گوییست
او را از چوگانِ مرگ گزیری نیست

فقط با نمکِ عشق و

فقط با ادویههایِ جورواجورِ هنر

با فلفلِ رفاقتهایِ پُرشفقت

مگر بتوان اندکی خواستنی و خوردنی کرد

وگرنه نهادهایِ آریگوی به زندهگی و زیبایی
دق میکنند و نابههنگام پیر

نابههنگام علیل

از زمهریر و زردی و ذلیلی
نابههنگام میمیرند

جایِ تعجب است که با به سر آمدنِ عمرت
باز چهگونه داری تو حاال به زندهگیات ادامه میدهی؟
چنان که زمین و زمان بیخستهگی

قصهیِ بیبدیلِ وجودِ تو را میگویند

چراغ نامِ یکتایِ تو را برمیافروزد
و من اندیشههایِ بلندِ رنگارنگات را میبینم
خیالهایِ خداوارِ خرمات را میشنوم
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بانویِ نیلوفرها
ای بانویِ بزرگوارِ آبها

ای تاجِ سرِ آتشها

ما تو را در البهالیِ برگهایِ شقایق میجوییم
ما تو را در فراز و فرودِ آوازِ قناری
ما تو را در پردههایِ نازکبینِ انار میجوییم

ما تو را در واژههایِ اناجیل

آبِ درخشانِ هر جویی در هر کجایی که باشد

تویی

پروانهیِ هر شمعی حتا اگر رشید و روشن هم نباشد
تویی که با دستِ خود تاج بر

و از

تویی که از زردییِ رویِ قناری و
ای بانویِ نیلوفرها

سرِ پادشاهان
از سخنِ سرخِ انار

و دامنههایِ بیقرارش را

کبریت برمیگیرد

به پیدایییِ پیغامی از تو

ما نسیمها را سراسر میبوییم

در غلبهیِ خسوف و خرس بر انجیل و بر عسل
ما میموییم

رنگینکمان برمیآری

آسمان از دو انجیرِ جلیلِ چشمهایِ تو

برایِ برافروختنِ نجوماش
ـ تنها از تو ـ

میگذاری و برمیداری

دریا از برکتِ وجودِ تو

سردرگمیهایِ خودش را تسکین میبخشد
به قرار بازمیآورَد

تویی

از شامگاهان تا سحرگاهان

اینک این برگهایِ بداقبالِ دور افتاده از خود و از یکدیگر

این برگهایِ چون اشکِ فروافتاده از چشمهایِ خدا بر خاک
بر خاک بوسه میزنند و به چهچهه

نامِ تو را فرامیخوانند

چرا که تو آن شباهنگِ عشق و امیدزایِ کاروانها بودی
که روزی به جستوجویِ کلیدِ رمزهایِ زندهگی

345
و دانستنِ رازِ احتضارِ ایزد و آدمی
پشتِپا به بادصفتیها زده

پشتِپا به روزمرهگیها و دودها

از این خاک گذشتی

و دیگر دریغا که خبری از خالِ مُشکینِ خیال و

برگذشتی

از خوابهایِ رنگارنگ و

از دو تاجِ درونِ چشمهایات ـ این شکستدهندهگانِ همهیِ گنجهایِ گیتی ـ
باز نیامد

فرشتهیِ اشعار
از گاو و شیرِ شعر و شاعری بیزار شد
به ناشاعرییِ تو پی بُرد

هر کس که به شیلهپیلهیِ تو

شب و روزِ من دیگر شب و روز ندارند

یعنی که هیچ کدامشان با دیگری

کوچکترین فرقی برایِ من ندارند

شهابهایی که دیروز از شهد و شهامت و شهادت دَم میزدند
امروز خانهشان در زیرِ دُمِ خر شده است
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یعنی که خداشان در میانِ زر و سیم و جواهر گم شده است
نیش و نوش و فرود و فراز را

ظلمت و روشنا و سخاوت و آز را

هر انسان همزمان در خویش دارد

و بسته به سمتِ وزشِ نسیم

زنبور مضمون و شگردِ شعرش را عوض میکند
ما هر باور و آیینی را که ببافیم
مانندِ کِرمِ ابریشم گرفتار میآییم در بافتههایِ خود
و جز با بیرون رفتنِ جنازهیِ شما از در
راهِ شیری قدم به درونِ خانه نمیگذارد
بگذار در گلستانِ سینهیِ تو پروانهای باشم من
بگذار بیپروا از سیم و زر و زورمندان

بیپروا از شیران و پیالن

پیمانام را تجدید کنم با جدیدترین جهانبینیها
و با جامهایِ سرشار از زاللترین احساسهایِ بشری

با جلیلترین صبح و صبا
لب به لب زنم

بگذار در این ویرانههایِ بیگنج شهادت دهم
که بدونِ گرمایِ قلبِ گاوِ درخشانِ تخیل و
پلنگِ رنگینِ شاعری

شیرِ محتشمِ شعر و

هیچ کس و در هیچ کجا

نخواهد رسید به مقامِ معظمِ فرشتهگی
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واپسین همان نخستین است
واپسین عروسییِ هر انسان با خاک خواهد بود
با کسی دیگر به دیدارِ تو نخواهد آمد
با کسی دیگر پا به پایِ من به گشتوگذار در گلشنها نخواهد رفت
و سرودِ سبزِ زندهگی را نخواهد خواند
ارواحِ آواره دارند پَرپَر میزنند
یا دستگیرشان باشد

بیکه حقیقتی به دستشان بیاید

این جا هم مانندِ آن جا

پیک و پیام و پرتوهایِ آغاز
هزاران بندپایاناند

این جا هم مانندِ آن جا

همان خدعه و خیانت و خسوفهایِ پایاناند

واپسین عروسی

با دستیست که چشمهایِ سیر از ندیدن را
شعرهایِ من!

گی من
بعد از زنده ِ

چشمهایِ باز ماندن را میبندد

شما به دستِ چه گیاهانی خواهید افتاد

و در گوشهایتان آیا گُل خواهد رویید

یا خار؟

آیا شما هیزمِ بیهودهیِ گُلخن خواهید شد
یا سخنهایِ گرم و رنگینِ شمع؟

این جا هم مانندِ آن جا

در میانِ اندامهایِ وقایعِ جورواجورِ وجودِ آدمی

هنوز عشق پیشانی است

پیشانیای یگانه

که راه را مینماید با نوایِ اعجابگرِ نیاش

به آشنا و بیگانه

و شهاباش آبروی از خاکی میبَرَد و

آبروی به خاکی میبخشد
یا نداشته باشد

حقیقت اگر پروانهای داشته باشد

این شمع به راهِ خودش میرود

این شمع برایِ خودش میسوزد

و عجبا که در هر دو جهان
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شعر دست از سرِ سرگردانِ من برنمیدارد
و این جمعِ مردهگاناند که برایِ زندهگان

آیینِ نماز و درود و دعا

برگزار میکنند!

انسان :صفرِ هستی
ای عشقی که اسبات هدایت میکند
ما را دریاب!

گارییِ هر گریز و انجذاب را

این ماسههایِ سعییِ ماست در ساحل

و اشکهایشان از آن که هیچ ساحلی در هیچ کجا
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به دُر و ماهی و معنی و دریا نمیرسد
که نهنگان از آن فرا میروند

مردم حُکمِ پلکانی را دارند

و به حکام تبدیل میشوند

ای عشقی که آهویات خونچکان و دوان
دل به دریا زده و سر از پا نشناسان

ما را دریاب!

ما را که تا از در درآمدیم

دیدیم که دانههایِ تقالیِ سواران را زمین و آسمان دست در دستِ یکدیگر
دارند آس میکنند و
باز از صفر شروع

عاصیان و عاشقان کارِ خودشان را هر بار

در مدارِ زندهگی اولین و آخرین ستاره وجود ندارد

یا اگر دارد کسی از آنان خبر ندارد
همان نیمهیِ ظلمانییِ او

و نیمهیِ ظلمانییِ درختات

همان نیمهیِ نورانییِ اوست
دَم و بازدَمِ یک ریه است

ای عشقی که نیمهیِ نورانییِ درختات

ای عشقی که جاذبه و دافعهات

ما تو را دریافتهایم

ما یافتهایم آن اصلیترین جواهرِ خشکی و آن دُرِ دریا را
آن تاجِ سرِ موجوداتِ جهان

آن دوپا را

ما نادانسته در خواب و خیال و توهمِ خویش
از خواب و خیال و توهمِ خویش
نردبانی بیآغاز و پایان را

بافتهایم نردبانی یکپا

برایِ نهنگ و پلنگ

برایِ کرکس و کفتار

(نردبانی که میخ و بند و بستهایاش سست یا ویران نمیشوند
با سعیِ سعیگزاران

یا حتا با چکشِ هنر و

با گازِ ادبیات)
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دو رویِ سکهیِ زندهگی
ذاتِ زندهگی چیست را کسی نمیداند
به نجاتِ این مردابِ مردهگان از هیچ سویی
ترانههایِ تاراگون را در این ظلمت

هیچ کسی برنمیآید

کسی نمیخوانَد

زندهگی گویا خودش حکیمترین حکیمان است
که زیر را به باال

باال را به زیر

و کردارش کیمیایی بینظیر

که سکوت را به صدا

صدا را به سکوت تبدیل میکند
بیا تا ذاتهایِ ذلیل و تاالبهایِ بیترانه را فراموش کنیم
بیا تا گاهی واژهگان را واژگون ببینیم
یا خاموشییِ پنهانِ در پشتشان را بشنویم
بیا تا از زیرِ دامنِ چمن و از باالیِ ماه
کیستیها و چیستیها به جایِ خود
که قند فقط در لحظه وجود

به جانبِ آشتییِ دو دنیا گام برداریم
اما به جانِ تو سوگند

و وجود عینِ ناوجود است

و زندهگی ـ این زیرکترین زیرکان ـ

مقصر است و دستاش به خون آلوده

زیرا همهیِ زیراندازهایِ نقش و نگارشان ظلمانی و پُرگزنه و پُرگزلیک
و همهیِ اندامهایِ زورگویِ پیکرِ آدمی

از کارگاهِ او میآیند

به کجا رویم ما ای باالپوشِ آبییِ آسمان
به کجا رویم ما که در آن

ای اللهکُشِ آسمان

مسهایِ مست و درویش و خالق را ارزش

باالتر باشد از طالهایِ خودخواه و فرصتطلب؟
این تابوتهایِ مختلفالشکل و در و پنجرهدار

اینجا در کوچهها و خیابانها
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این تابوتهایِ بتونی یا آجرییِ یک دو یا چند و چندین طبقهاند
که مردمان را در خود جای دادهاند
این جا زندهگی ـ این فیلسوفِ طبیعتطبع ـ
کوچکترین تقصیری در ماجرایی ندارد
چرا که خودش را هم چیزی یا کسی دیگر در تاریکی و پنهان
طی مدتی مدید یا به ناگهان
ِ

بافته است

مناطقِ جان را منطقی دیگر است
آن نسرینهایِ نویسا که از نوشتن بازماندند

دیگرانِ من بودند که مُردند

که بردند تشریفِ خود را و چون تاجی گذاشتندش بر سرِ بهشت یا جهنم
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پاپوشِ تو از پریشانی است

و شالات از پشیمانی

(پشیمانِ بیهوده از دست دادنِ لحظههایِ عزیزِ با نسرین بودن)
"مینویسم" آیا دردی را دوا میکند از کسی؟
برایِ خسی؟

آیا جهتِ امواجِ دریایی را عوض میکند

خساست در دوستیدن و عشقیدن باالترین گناه است
و سزاوارِ سقوط به پستترین مناطقِ دوزخ

و منطق حالیشان نمیشود

آنان که قال را به اضافهیِ قیل میکنند

تا از قیر هرگز سپیدهای ندمد

برایِ بیرون رفتن از دنیایِ درهمِ ظلمت بود
که ادبیات با خودش جفتگیری کرده

و خودش را به وجود آورد

اما عالم به راهِ خودش روان است و
گوشاش نه بدهکارِ هیچ آفرین و نفرینی

منام دیگرانی که دارند زندهگی

که دارند در جهنمِ این جهان جان میکَنَند

این جهانِ جندهپرور و تاجرسَرور

این جهانِ جاودانه جهنده خوبی و بدیاش
جهنده ظلمت و روشناییاش دست در دستِ هم
شما را مانندِ نمک در این پهنهزارِ بیخدا پاشیدهاند
تا شاید نجات یابند از وجودِ شورانگیزتان

ای شاعران

از غذایِ لذیذِ عقلتان

عزیزانِ گم کرده راه
و دانسته شود که خاشاکها در خیانت و خونریزیهایِ خویش
چهقدر مجبور

چهقدر آزادند
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خواب :بهترین گُلِ جهان
شاید کلیدِ حلِ مشکالت در تارهایِ عنکبوت نهفته
گُلِ ناز و نوازش خفته باشد

و در زیرِ کبودیهایِ کلبهیِ کتک

شاید اگر مداد رانده نمیشد از کاغذِ موطناش
و نه توهین و تحقیرِ بومیان را زیسته

و نه ستارهگانِ تلخِ جاناش را گریسته

خورشیدِ حقیقت حاالحاالها رخ نمینمود به من
دنیا درختیست که به احوالِ رختهایِ خالییِ تو میگرید
مدادتراشی که نشانی از تراشههایِ عزیزِ مدادِ تو را میجوید
شاید آن روزنهیِ پوشیده شده توسطِ تارهایِ عنکبوت
اما ما غفلت کردیم و ندانستیم که قفل

کلیدِ رازها را در خودش نهفته بود
سرشار از ستاره و نغمههایِ تار است
از خیانت و امانت

و درخت از یأس و امید

از مرگ و زندهگی همزمان

میوهها کسانی نیستند جز مردمان

با گرایشهایِ مختلفِ دلشان

و بیوهیِ ابر در درونِ اتاقاش کنارِ پنجره
منام که دارم میبارم

پُربار است

محوِ تماشایِ دنیا شده است

و قطرهقطرههایِ کلماتام

حسرتِ تلفظ شدن بر زبانِ الالن
بر زبانِ گرفتاران را دارند

بر زبانِ زندانیان

آن دوستدارِ خدا و خلق

آن دشمنِ خدا و خلق

آن تنهایِ رسیده به حقیقتهایِ پُردروغ
همواره خالی از تردید را بر چهره و کنارِ لب خواهد داشت
و تا زمانی که خواهد داشت

و تا زمانی که غلبه با ساقههایی از فراق است
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و زمین و آسمان از آنِ جوالهَکانِ حقیر و ساسهایِ ساعی
خواب بهترین گُلِ جهان خواهد بود
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میثاق
برایِ به دست آوردنِ کسی
کسی را باید از دست داد
سروِ سربلندی را

برایِ به دست آوردنِ چیزی

چیزی را

مثلن برایِ به دست آوردنِ ثروت

و برایِ به دست آوردنِ قدرت

گردویِ پوکیست کیهان

که شکستهدل باز میآیند عاشقان

و گردونِ دون را هوایِ درد و غمِ دیگران
بر لبِ شکستهیِ پیاله

از هر کران

در سر نیست

سخن از خون و خیانت است

اما الله در نهانجایترین جایِ جهان

هنوز ایستاده بر پاکترین پیمان

از نشستن و نگریستنِ شیفتهوارِ درخت به چشمانداز
اندکاندک فیلسوفی میشکوفد بر شاخهای
فیلسوفی مدرن

قدحِ قداست را

برایِ مدتی دراز

فیلسوفی امروزی

که وجودِ ایزد و قداست را منکر میشود

و در هر چیزی ضدِ آن چیز را مییابد
برایِ به دست آوردنِ آن هیچِ در انتهایِ راههایِ پُرخم و پیچ
ُم میثاقهایِ ساده و بیغش
و نوشیدن از خ ِ

آن فداکاریهایِ پاک

برایِ سرود و مستی در دردناکترین دقایقِ هستی
من شادم که دوستی با ناکسان و

همصحبتی با کرکسانِ شاعر و

شاهکفتارانِ فرصتجوی و شهرتطلب را

قاطعانه از دست دادهام!
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قلب معدن است
قلب معدنی عمیق است و دهان درگاهی تنگ
و شاعران کارگرانی که استخوانِ استخراجیهایشان را به ناگزیر
باید از درگاه بگذرانند

در زیر و باالیِ استخاره

گاهی نه سبزه است و نه ستاره

و انسان گویا ناگزیر خواهد بود که جاودانه

در کتابها به دنبالِ ماه و گمشدههایاش بگردد
ما ورقهای ظلمانی و مظلوم هستیم
یا اگر هم برآید

که از مومهایمان شمعی برنمیآید

عمرش بسیار کوتاه خواهد بود

قلب ستونی شکننده است و دهان خیمهای پاک
و در سایهنشستهگان مجبورند که دیر یا زود
اما تو چرا رویی به ما نمینمایی

از خیمه به در آیند

ای پروانهیِ موعود

ای که تمنایِ هر ستاره و عالقهیِ هر شن

ای کالمِ روشن

به سمتِ تو میوزند

و هر میخ و پیچ به خاطرِ خاطرهیِ گرامی و سوزانِ تو

خودشان را از دل و جان

تسلیمِ در و درگاه و پنجرهیِ پاکانِ جهان میسازند؟
آیا مهندسی دارد این سرا؟

و اگر دارد

پس چرا هست از طرفِ جانان برایِ جانِ شما
تنها نیشِ سخنِ زنبورها ارمغان؟

تنها نشترِ تاریکی و طرد و تهمت

357

دانههایی از رؤیا و خاطره
دست در فقدانِ فقرههایی از دستاورد و وَرد
و چشماش تو را پیشانی بر خاک میبیند
دنیا چون آبی شکاک

پیشانیات را در گفتوگو با خاک

از آروارهیِ کثیفِ گاوی دارد فرو میریزد

و گردنِ برافراشتهیِ قویی

فخر میفروشد به کالیگوال

و به هر کرگدن و هیوالیی دیگر
آن نگاهِ بیمانند

به پایِ شعر و وِرد میافتد

دست در فقدانِ آن واژهیِ بیمترادف

به دف و چنگ

با تمامِ وجود میآویزد

و با سرودِ آتشهایِ عاشق میآمیزد
نه از ننگِ جهان باز میرهم

1

من هر چه پر و بالِ خودم را میشویم

و نه از چنبری که چنگیزخانها ستارهگاناشاند

به ناچار دانههایی از رؤیا و خاطره را با خویش میبَرَم
تا با آنان در هر جا برایِ عزیزانام
از جاپایِ آن پیشانییِ بر خاک

خانهای بسازم
از خاک پیچکهایی رقصان برمیخیزند

که زلفشان بر ظلمت و ظالم شوریده
و شیرِ شعر و پلنگِ شکرِ در چشمشان
و تو روز به روز فروتنتر میشوی

بر نام و ننگ پیروز میشوند

ای جاودانه بیگانه با دنیا

ای جانات پناهگاهِ عاشقان و پرندهگانِ بالشکسته
ببین که دنیا چهگونه لرزلرزان و دو دست در جیب
و گردن در گریبانی بیرنگینکمان فرو برده
اما همیشه در اولِ راه است!

دارد از خودش دور میشود

ببین که آن نگاهِ بیمانند

1
امپراتور روم که میگفت :کاش مردم روم یک سر داشتند ،تا میتوانستم آن را به یک ضرب
ِ
قطع کنم.
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که بهترین صدا و پیام و عطر را دارد
ـ در قلب ـ

چهگونه با نبضی متولد

و آشیانه در ارزشمندترین جای
چهگونه با نبضی میمیرد!

دهانِ تو یاسمین است
دهانِ تو یاسمین است و چشمانات دو پروانه

که بیپَرپَرزدنهایشان

زمین سخت تنها میمانَد و زندهگی معنایاش را از دست میدهد
از دست دادهام و به برهوتی مبدل شده
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که در شورهزارهایاش گوشی حیران و کَنده
نشانی از آشیانهایِ بر باد رفته را میجوید
و چشمانات دو کندو

دهانِ تو زمزمهیِ ظریفِ بهاران است

که بارِ دشوارِ کَند و کاو را از دوشِ آدمی برمیدارد
تا دَمی در ساحلِ پُرحاصلِ آسایش بیارامد
ـ او که جهان را آفرید ـ

آرامیده است او

چنان آرامیده است که زمین و زمان

به شورهزاری تبدیل شده

و پَری کثیف و بیرمق اگر از جایِ خویش برخیزد

دو گام آنسویتر در زبانی پُرسنگ و شیشه سقوط میکند
سقوط کردهایم و شکسته ما آنقدر

که شخصیتمان جامه از کالغ قرض گرفته

و دستمان دستکشی از خزان را به خود پوشیده
جذب و دفعِ ضربههایِ دف

کشش و کوششِ کلمات

معناگریزی و معناگرایی

شکل و بیشکلییِ شکوفههایِ شگفت
لذتی ذاتی و نوزادانه را میدمند در دلِ آدمی
اما دریغا که دیریست ما بسی فاصله گرفتهایم
از مرزهایِ زیبا و پُرراز و رمزِ وجودِ آدمی
از آن دَمی که جاودانهگی و جالل را در خود داشت
و عوعو و قارقار بیاثر از کرانهها میگذشت
شما بیتأثر و بیتأثیر از کرانهها گذشتید
و دریغا که نتوانستید غم و فراق و نارفاقتی را
چون جامهای چرکین به دور بیندازید
او را که چشماناش دو پروانه

و سرانجام در آغوش بگیرید او را

و دهاناش یک یاسمین است
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حق با کسیست که دوست میدارد
و موهایِ کهنساالن

درسِ ابرها خاکستری رنگ است

کنایتی به معنایِ نهانی و نهایییِ جهان
غذاهایِ کاغذی کدام معده را سیر خواهند کرد
کدام سبزهها را رویان؟
چنین که پیازهایِ آزمند

و بارشِ ادیبان

درسِ ابرها را انسانها ناتواناند از حفظ کردن
بر عرصهیِ گیتی

مَرکبِ قدرت را میرانند

و مُرکبهایِ دانا محکوم به فقر و اعتزالاند
ابتذال را دارد شانه میزند دستی
و افکارِ آسمانی در هر سیبزمینی دارد میگندد
گرسنهگانِ آزادی و عدالتاند این همه شکوفهگان
و حق با کسیست که دوست میدارد
و عاشق صامت نمیتواند بود

دلِ انسان رنگی ثابت ندارد

ای واژههایِ ناکام از دنیا رفته

ای بیباکانِ نابههنگام در دریا غرق شده

ای لبخندهایِ جستوجو

ای لبخندهایِ جستوجوگرا
من خُرده استخوانهایِ عزیزِ خاطرههایتان را ذرهذره جمع میآورم
و آن را در عاقلترین و پاکترین جایِ خاک میکارم
من در پایِ اعتقادهایِ زالل و بلندتان

اشک و اندیشه میبارم

باشد که رنگینکمانهایِ خُردسالِ نشسته بر نیمکتها و پشتِ میزها
قدرِ خُردسالی و خِرَد و عشق را بدانند
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باشد که تَکتَکِ تارهایِ گیسویِ ستارهگان
دست در دستِ خواهرکانشان

از همان اوایلِ طلوعِ نسیم

سرودِ برابری و برادری را بخوانند

باشد که فرد فردِ افرادِ فردا بدانند

که دیروز امروز است

و درسِ ابرها خاکستری رنگ
و ماهیتابه را هر دَم چیزهایی سخت شگفت در انتظار
اما با تو چه رفته است ای یار؟

با تو چه میرود؟

که ماهییِ دلسوز و دلسوختهیِ درونِ پُردَردت را قراری نیست
و سخت حسرتِ تور و ساطور و آتشهایِ کهن را دارد
و دلتنگی برایِ آن معلمانِ نهنگصفتِ پیشین را

در خاک میکارد؟!
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این نخ سرِ دراز دارد
این نخ سرِ دراز دارد

سیصدهزار ستارهیِ راز دارد

نخی که هر چهقدر هم از عمرش میگذرد
باز قصههایِ پیچپیچاش پیر نمیشوند

نمیبُرند

نمیمیرند

به زندهگی شُکوه و زیبایی و معنا را در تحلیلِ نهایی
همین چند تکه پوست و استخوان و چندین قطره خون
همین چرک و نجاستِ آدمیست که میبخشد
این نخ هر دَم از سوزنی دیگر سر درمیآورد
اما باز سوسویِ ستارهگان همچنان مانندِ شبِ ازل
به هر انسان دل میدهد
خسته نمیشود

از هر انسان دل میبَرَد

و روز از تکرارِ قصهیِ پُرسوزِ خویش

همین حجمِ کوچکِ خاکیِ دوپا

چه آبها را از چشمها تبعید کرده است!
به یاران و دوستداران ارمغان!

و چه تبها و هذیانها را

به خاطرِ چند تکه شادی و چند پاره خنده

به خاطرِ چند لخته آواز و چند قطره رقص
شما حاضرید سوزش و سرزنشِ هر آتشی را متحمل
و سرنشینییِ هر کشتییِ سرگردانی را بپذیرید
ما این نخ را و این تولد را نه خود انتخاب کردهایم
و رازِ درازِ زمین و مرگ

گرهایست که تا ابد باز نخواهد شد

و با وجودِ این "باز نخواهد شد"
خوشمزه است و

همچنان نانِ تازهیِ ترانه و نمکِ تخیل

ودکایِ شیرینِ بوسه نوشیدنی
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منظرههایِ معنوی بسی خوردنی

اما تو نگران نباش

هرگز نگران نباش تو

ای نامردی و نامردمی در مغزِ استخوانهایات خانه کرده
ای رنگِ ننگ و بویِ خیانت در جانات ریشه زده
من تو را آنقدر دشمن نمیدارم

نگران نباش

که با تغییرِ شخصیتات

دوستِ تو شوم!

حافظههایِ تاریک
حافظههایِ تاریک از کوچههایِ باریک و لغزانِ زندهگی
سربلند بیرون نمیآیند
و به سادهگی فراموش میکنند زیبایییِ غزالهایِ غرور و
پروازِ پاکِ غزلهایی را

که پناهگاهِ هزاران عاشق و سرگردان هستند

ما هر روز به جانبِ آن رازِ تاریک و سرد و سرشار از شَر و حشره
به جانبِ آن رازِ بلعنده میرویم
بی که کسی متوجه باشد

و به شما بیش از پیش نزدیک میشویم

بی که کسی برایِ آن سایههایِ سادهیِ آزاده
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دل بسوزانَد

آن سایههایِ از دست رفته

حافظههایِ تاریک وجدانی الیقِ زبالهدان دارند
و از دوستی با بادههایِ نامست و

دست برنمیدارند

با بادهایِ فرصتطلب

من از تبارِ آن تبزدهگانی هستم که بیاعتباریهایِ دنیا را میدانند
متوجهِ آن میسازند

و دیگران را پیش از وقوعِ حادثه

این سوزِ کدام سرماست که هزاران صیاد را در رگهایِ خود دارد؟
که یادها دیگر گُل نمیکُنند و برگ نمیدهند
و غزالهایِ آزاده معتزل و مطرودند؟
این کدام کوچه و خیابان و خانهایست
نه به بکارتِ مقدسِ ازل

که نه به شقایق و قناری و غزل

بل

به جانبِ آن رازِ تاریک و سرد و سرشار از شَر و حشره
به جانبِ آن رازِ بلعنده
دست از گریه بدار

روان است بیلحظهای تردید؟

ای ناودان

و هرگز با خوک و گرگ و گراز مشو همپیمان

ببین که چهگونه دارند پیالهها از سرِ جایِ خویش
به اندیشه و رستاخیز برمیخیزند!
و خیزابهها چهگونه به مستی و راستی میگرایند!
ببین که چهگونه به خداوندی تبدیل میشوند
این دانههایی که مانندِ کودک در آغوشِ گرمِ خاک خفتهاند
و در مُشتشان خورشیدهایِ درشتیست

با حافظههایی تیزتر از تیغ و خنجر!

و در و دروازهها و پنجرهها را ببین با چشمِ درونات
که چهگونه دارند باز میشوند
به رویِ زیبایِ آزادهگی و

تا آخرین یاختههایشان

به رویِ صدایِ رنگارنگِ وجدان!
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سایهیِ بلند و تناورِ یادها
سایهیِ یادها را در پایِ خورشید میکارم
و با چشمِ ابرها بر برهوتهایِ بییار و دیار میبارم
این جا جاییست که هیچ جا نیست
و نه اثری از مرجانهایِ جاندادن برایِ دیگری
جانگرفتن و زنده شدن از عقیقهایِ عقل
و کنجکاوی برایِ گشودنِ رازِ زمردهایِ روزگار
سایهیِ بلندِ یادها بر زمین افتاده

و زمین به هر کجا که میرود

کولهبارِ سنگینِ زمان از دوشِ ما نمیافتد
و کلماتِ نشسته بر شاخهیِ درختان

مِه از حاشیهیِ کاغذ میدمد

قارقار میکنند

چه کسی جان داده است و چه کسی جان گرفته؟
چه چیزی دلاش شکسته است و چه چیزی پیروزهیِ پیروزی را بر انگشترش
نشانده؟
من به هر طرف که مینگرم و میاندیشم
باز میبینم که قصهیِ باز و کبوتر همچنان برجاست
و پنجرهها بسته بر مقصدِ ماه
و در و دیوارها خراب و ریخته بر امید و آرزویِ ما
ای خوابیده در رنگِ بالِ زاغ

ای جسمِ بیسایه

برخیز و از داغهایِ دلِ الله

و از باغهایِ پُرسرود و ستاره یاد آر!
برخیز و به جانبِ آن مکانِ فرازمند و مقدس گام بگذار!
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و از پایِ آن مکانِ فرازمند و مقدس

سایهیِ عزیزِ یادها را بردار!

سایهیِ عزیزِ یادها را از خار و خاک بتکان و

ببوس و

بر چشمهایات بگذار!

که دیگر گذارِ آن یاقوتهایِ یاغی و فدایی وگرامی
(آن الماسهایِ پُرالتماس و پُردعایِ شوریده بر ماسههایِ پَست
آن زبرجدهایِ در زیرِ جِدهایشان شهد و شراره و شوخی
و بر شاخههایشان سهره و بلبل و قناری)
بر باال یا کنج و کنارِ اینجا که هیچ جا نیست

دیگر هرگز نخواهد افتاد
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تو رفتیها
تو رفتی کنارِ سنگ و درد و دلتنگیهایات را برایِ سنگ تعریف کردی
و اندکی از بارهایِ سنگینِ من کاسته شد
و جنسِ خانهها و خیابانها از سکوت
و خواب چهرهاش را شستهنشسته

پوستِ بَبر ابری بود مانندِ همیشه

کسی خواب را بیدار کرد
و ناشتا کردهنکرده

پا به بیرون از خویش گذاشت

چه ماشینهایِ دوپایی!

چه سر و صداهایِ بیهستهای!

چه نورهایِ بیجوهری!

تو رفتی دَمِ دهانهیِ چاه و

با چاه از زندهگییِ تلخِ بچههایِ بیگناه گفتی

و اندکی از بارِ خشکیهایِ دلو کاسته شد
ـ این دو هستهیِ آسمان ـ

از ابر و آفتاب

کدام یک زودتر زاده شد؟

و از سکوت و صدا ـ این پزشک و بیمار ـ
هم میخواهم هم نمیخواهم من
گِل از این خاک گُر گرفتن را

کدام یک اولین بار شکل بست؟

دل از این خاک برگرفتن را

هم بَبرم و هم آهو

بسته به این که بچه نشسته باشد کدام سو
از عشق و نفرت کدام یک اولین بار زاده شد؟

از زن و مرد اولین بار کدام؟

نامرادی و نامردمی دَمی ترک نمیکنند حیات را
و حیات چشم میگشاید و با تعجب میگوید:
چه دوپاهایِ آهنی و فوالدیای!

چه دستهایِ سنگییِ بیستارهای!

چه پزشکی که خودش بیمارتر از بیمار

و زودتر از بیمار میمیرد!
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سقوط
اثری نیست از طراوتِ ساقههایِ سرشار از میثاق
از سایههایِ سادهگی و آزادهگی
از زنبیلهایِ پُر از پرستشِ عشق و وفاداری
از زنجبیلهایِ نجابت و مردمداری
پرندهای دارد راه میرود و من پرواز میکنم

و در تمامِ آوازها

خیابانها و خانهها غریبانه به یکدیگر مینگرند
و از اخترانِ دلِ یکدیگر بیخبرند

اثری نیست از عطرِ پرسش و

از پرستوهایی که به کشفِ رازهایِ زندهگی
کاشانه و شاخههایِ آشنا را ترک میگفتند
اثری نیست از برگهایِ غلبهگر بر مرگ
و از پشتهایِ خیانتناپیشهای که خنجرهایشان در غالف
و از حنجرههایی که به فکرِ علفها و

به فکرِ دلِ سوراخشدهیِ زنبیلهاست

ماهیای دارد در خیابان ماشین میرانَد و من در دریا شنا
و در این اندیشه که کِی خواهم رسید به سیبی که سرخییِ صورتاش
از خجالتِ سقوطِ انسان نباشد

سقوط از قلههایِ انسانیت؟

تو نیستی جز یک خزندهیِ ریز و بینام

که از دلِ دو میوه درآمده

و مرگ را به رایگان در میانِ مردمان پخش کرده
تو رخشانندهیِ آن اندیشهای هستی

که با پول پارو میشود فوری
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عصاره
عصارهیِ اصابتِ تیرها و تیغها

عصارهیِ اسارتها و مرارتها

عصارهیِ سعیها و شکستها

دهان میگشایند و میگویند:

«غنیمت بدارید دَم را

گرامی همدم را

و دوست دوستانی را که گفتارشان قند است
و کردارشان آماجِ تهمت و تیر و کمانِ بدکرداران!»
زندهگییِ ما همه عکسی در آب بود
در آغاز کیر بود و کُس بود

1

و ما نمیدانستیم

و ما نمیتوانستیم

حاال شما به جایِ ما گرامی بدارید شکستخوردهگانِ قیامها و عشقها را
و دوربینهایِ بیگناهِ عکاسیای را
و در خسوف مُردند!

که در خسوف زاده شدند

حاال شما به جایِ ما هر چهقدر میخواهید

سکسِ دهانِ باالیی و دهانِ پایینی کنید!

این کنید و آن کنید

اما کاری نکنید که بیشتر شود شمارِ االغها و اسبهایِ عصاریای
که به گِردِ "حجراالسود" میگردند

و در دریایِ درونییِ پاکیزهدالن

همهگی مثلِ گَردند
بگرد تا بگردیم به دنبالِ آن ستارهیِ دنبالهداری که در عکسهایِ آلبوممان
با ژست و لبخند

به ژست و لبخندهایِ دنیا میخندند

آن ستارههایِ خُردسالی که با تیر و کمان و با جزوههایِ انقالبییِ پنهانی
خواندن
1

در آغاز کلمه بود .انجیل
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میخواستند بر دشمنانِ مردم فایق آیند
حاال تو ای قایقِ درسگرفته از عکسها و آبها
از انگشترهایِ شکستهپیمان و از عقیقها
بیش از این دیگر تو به دلِ خویش آتش نزن!
در این فرصتِ نفرسوده و کوتاهِ باقی
هوایِ همین یک دو سه سرنشینِ شاخهها را تو داشته باش
همین شکوفههایی که با چهار بار چشم بر هم زدن

به خاک خواهند افتاد!

من هر چهقدر هم که با گُلهایِ حُسنِ یوسف حرف بزنم
چاه باز به راهِ خویش میرود و

خر به دنبالِ علف و

از صفوفِ افکارِ آهکی و جانهایِ متحجر

عقیقی عاقل ظاهر نمیشود

الجرم آن دهانِ آزاد و ازلی و عطرین گشوده میشود و میگوید:
«این فیلمها را به حالِ خود بگذارید
بندِ فرسودهیِ یادها را از دستِ بادها باز کنید
از رختهایِ نه خائن و نه خونی و نه زاده
از آن قندِ دراز کشیده بر تخت
سخن آغاز کنید!»

از بختهایِ نیالوده به بدی و تازه

لبهایاش غنچه

پاهایاش گشوده
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در قلبِ هر سنگ گوهریست
مرضِ رذالت و جهالت را دارویی کو؟
بیجرقهگی و بینجومی و بیمجنونیهایِ این جهان را

پارویی کو؟

بویِ پرواز در جانِ من خانه کرده است
و نوری در هرجومرجِ شاخهها بیضه گذاشته
شورِ هجرت است که از ابرها فرومیچکد و
برفی با مویِ سیاهِ جوانی و

رنگینکمانِ آرزویِ جاودانهگی

مرضِ دروغ و دام و بیدرایتی را

دارویی کو؟

به پیدایییِ آن پیمانهایِ گمشده و
آیتی کو؟

شوقِ شروعی دیگر

آن خانهیِ در مِه فرو رفته

صدایِ شکستنِ تَوهمها و تحجرهاست که دارد به گوش میآید

صدایِ جفتگیریهایِ جدید

و دیدههایی که به گریههایِ "یعقوب"

معنا یا بیمعنایییِ دیگری را میبخشند
جهان کشتیایست که امروز یکییکی تختهپارهها و بادبانها و لنگرهایاش را
از دست میدهد
و فردا باز انگار نه انگار

که ما پریروز

بر سرِ مزارِ هزاران مرغِ دریایی نشسته بودهایم
در غمِ بیداروییها و هجرتهایِ خواسته یا ناخواسته
و لیلهایِ بیستاره

در غمِ بیلیالییها

صدها سرودِ سوزناک را سروده بودهایم

در قلبِ هر سنگ گوهریست

به نور و آب و تیمار محتاج

به خودشناسی و خودپروری و از مرزهایِ خویش فراتر رفتن
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اوج گرفتن و از ابرها و رنگینکمانها گذشتن
و دهان به دهانِ کهکشانها خواندن
خانهخرابی و پنجره بر آبییِ "یوسفی" را

که کارگرِ درماندهیِ بندرگاه است

بندییِ تبعید و تبعیض و آزارِ نژادپرستان

یوسفی که غمِ نان

مجالِ پرداختن به پردههایِ نقاشی و پردههایِ موسیقی
و مجالِ در گشودن به رویِ زیبایِ شعرِ "دری" را

از او گرفته است

فوارهیِ قضاوت
حرفهایِ کاشته شدهیِ آدمها در هر روز
از کوههایِ سنگینِ عالَم هم سنگینترند

و از همهیِ حبابهایِ هستی پوچتر

چرا که کوچکترین تغییری در این ترازویِ نامیزان نمیدهند
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در چند و چونِ این جهانِ بینِ معنا و بیمعنایی آویزان /
با بازپس گرفتنِ تری از آب

آب دیگر آب نمیشود

و با بازپس گرفتنِ سخن از آدم

آدم دیگر آدم

ننگهایِ جهان سنگینترند یا افتخارها؟
خأل و زمهریر و ظلمتِ درونِ حباب
از فقدانِ جالیِ آینه

آب دیگر آب نیست

خارها یا گُلها؟

کِرمها یا کریمها؟

از فقدانِ وجودِ خداست

و تصویرها همهگی

سرگردان در دریا و جنگل و کوه و بیابان

هر یک به نحوی
ای آهویِ بیابان

تو تا کِی میخواهی مشترییِ مُشکِ مغازههایِ بیترازو باشی؟
و آرزوهایات تا کِی میخواهند شورانگیز
از ریشهیِ تاک تا کاکلِ قلههایِ بیباک پَر بگیرند
و بیدیدارِ خدا یا شنیدنِ کالمی از او
باز مأیوس به کوچه و خانقاهِ مستانِ بیخانومان
مرا تشنه سر مَبُر

ای سالخ!

اصلیترین میدانِ زندهگی را

تشنه باز آیند؟

مرا تا آنگاه که هنوز ندانستهام
و در آن میدان

یگانه و نورانیترین فوارهیِ قضاوت را

سر مَبُر ای سالخ!

(در دلِ شفافِ این قطرهقطرههایِ افتاده بر خاک
تصویرِ سرهاییست که به جُرمِ جستوجویِ اسرارِ هستی
در ظلمات یکی پس از دیگری
از بلندترین و پاکترین گردنهایِ حیات بریده

و ربوده شدهاند)
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کمبودِ ویتامینِ عشق
عالَم عُقاش میگیرد از این همه کمبودِ ویتامینِ عقل
که کمکم و قدمقدم دارد

باز هم بیشتر روزها را فرا میگیرد

دلِ تو از چه همواره میگیرد؟

برایِ که میگرید؟

جامهای از جنسِ مِه از قالبها آویزان و
جایِ دکمههایاش که از آتش یا از شهاب

خالی

باری

عالَم عُقاش میگیرد از این همه کمبودِ ویتامینِ عشق
که یواشیواش و پاورچینپاورچین دارد
هر چه بیشتر شبها را به اراضییِ خویش میافزاید
تو چرا خودت را منها از جمعها و جواهرها
از جمعهایِ جواهردوست میکنی؟
تو چرا به جانبِ شمعهایِ شوریدهحال و گمنام و گوشهگیر میروی؟
تنِ عریانِ عالم دارد
جایِ کبود و سرخ و سیاهِ زنجیرها و تازیانهها را به بادها نشان میدهد
و بادها برایاش دل میسوزانند و میگریند
و بادها بر درجهیِ انقالبیگریشان میافزایند
از پیچِ خیابانها میگذرد

جامهای از جنسِ هیچ

و من حتا اگر خودم را به کوچهیِ علی چپ هم بزنم

باز سبزیها و حبهها و میوهها عُقشان میگیرد
از این همه ویتامینهایِ خودخواهی و دیگربیاعتنایی
(که نوایاش میآید از سینهیِ هر نایی)

از این همه ثمرهایِ در پییِ سود
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از این همه هیزمهایِ بیآتش و پُردود
اما از راه به در نرفته
ای انقالبِ در جانتان

ای دگمههایِ سردرگم

ای منگولههایِ مجنون

اما چون بیدها بیثمر نگشته

اولین ارمغانِ طبیعت به شما!

ما امروز با که بیعت کنیم

که فردا پشیمان نشویم و نگرییم؟

که فردا گوهرهایمان از یکدیگر نَرَمند؟

ما دلگیرییِ بیماه و

دلتنگیهایِ سنگین و وحشتناکمان را
مرزهایِ دومین دنیا کجاست؟

با کدام سنگ در میان بگذاریم؟

آن سه پروانهیِ موعود

کِی به دیدارِ شمع خواهند آمد؟

به جهنم خوش آمدید!
تو مثلِ آینه در برابرِ هر چیز که بایستی و در آن باریک شوی
من تاریکتر میشوم و فروتر میروم در روایتهایِ بیآغاز و پایان
و دیواری که اندیشهیِ بیشتری در اوست

بیشتر فرو میریزد

با آن که واپسین قرارِ هر کسی با مرگ است

از فراوانییِ جمعیتِ فراموشی

جایِ سوزن انداختن نیست
و نَه درختی که رختها را از رخوت و خدشه و خیانت خالی
و قالیها را از قال و مقالهایِ قالبی عاری کند
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تو مثلِ خودت در برابرِ هر چیزی که بایستی
هر کسی شخصیتِ خودش را پیدا میکند
دریا ماهیِ خودش را

کوه صدایِ خودش را

دیوار آجرِ خودش را

خواب خوب خوابیده است و سنگین است خواباش

و از ما بیدار نمیشود

این خانهیِ خراب از سنگهایِ ناطق و نادقیقی که ساکناش هستند
آباد نمیشود

اولین مالقات و اولین تجربهیِ هر جاندار
و جهان در جاناش چون پلنگ

از جسماش برمیخیزد

به این جانب و آن جانب چنگ میاندازد

ـ پریشان و سرگردان و بیقرار ـ

آیینِ آیینه بازتابِ طاقت و بیطاقتی
پیمان و پیمانشکنی
از شکلی به شکلی

سقوط و صعود است

از شاهی به شاهی

بیکه سوزنی خدایاش

و نخِ تاریکِ تاریخ بیتوقف

از شیخی به شیخی

عبور میکند

یا پیامبرش باشد

من نیستم جز آن ماهییِ بیدریا
آن خشتِ بیخانه

دین و بیدینی

بیخاک

آن تَرَکِ بیآینه

که چشمبسته

روزی در این شبِ پُررمز و رازِ و بیکرانه
این شبِ پیمانشکنِ در پییِ سود

پُرسودا

آن ریگِ بیریگزار
پُرشور

(شبی که او را تَهای نِه

این شبِ بیسرود)

با سر فرود افتاد

فرود افتاد تا تو به هر جانبِ این جغرافیا پا که میگذاری
از فراوانییِ جمعیتِ نهنگ و پلنگاش
از جنگلِ جنگآلود و جگنهایِ بینوایاش

از هجرتِ قَمَر و قُمریهایاش

از شاخههایِ سرشار از شیخ و شاهاش
ببینی و بخوانی خطی زیبا و زرین و درشت را بر سردرِ هر درگاه که:
«به جهنم خوش آمدید!»
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گربهیِ گوشهگیری
تو آنقدر بر شاخه کِز نشسته

به اندیشه فرو رفته

بیجنبشی بر پَر

با دریایِ در دلات به گفتوگو بودی
که گفتوگوها خودشان به گُل و میوه تبدیل شدند

عشقی بلندقد

بر زمین سایه انداخته است
و دایهای راهِشیری را مینوشانَد به راههایِ پریشان و سرگردان
ابلهان از مرغِ بسمل پرواز میطلبند!

و با دهانی بیتردید سخن میرانند

انسان در برابرِ هر مسئلهای که مثلِ آینه بایستد
و سایه و ستارهگاناش را بررسی کند
آن سایه و ستارهگان نیز انسان را بررسی میکنند
و بیضهای در یکدیگر میگذارند
تو آنقدر با سرِ بریده قلم به دست گرفتی و سرود سرودی
که در قفسهیِ کتابِ همهیِ کتابخانههایِ گیتی
خون است اکنون که مرتب و منظم شانه به شانهیِ هم چیده شدهاند
آیا ما در مهدِ زمین

و جنین در زهدانِ مادر آزاد است؟

و آیا این پَرپَرهایِ پراکندهیِ بیپیکرِ در دریا
مرغابیهایشان را روزی دوباره خواهند یافت؟

عقلی بلندقد

بر زمین سایه انداخته است
با این حال قداستهایِ خشک و زرد و پوسیده را از زمین
توانِ برخاستن نیست

ای آقایِ قطعیت
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این قهوهای را که تو داری مینوشی

تهیست از راهِشیری

و آن ذراتِ شَکَر که از سر و شانهیِ هم باال و پایین میروند
همدیگر را دوست و دشمن میدارند
هم نوش هم نیش در جانِ یکدیگر میرانند
و خانمِ "گوشهگیری" گر چه گربهایست گرفتارِ اجبار
اما برقِ اختیارِ چشمهایاش

شبِ بیپایانِ شنزاران را روشن میکند

نامههایِ بیفرستنده و گیرنده
چراغام را چرا غمها و غربتها به حالِ خود
و قندِ تو را چرا تلخیها و تیشهها به قالِ خود

باز نمیگذارند؟

چرا نمیگذارند نامهای به آفتاب نوشته شود

کسی روبهرویِ ماه بنشیند

و رودرروی با ستارهگان سخن بگوید؟
چرا بارانِ فراموشی میخواهد همیشه کشتزارِ یاران را
به شورهزاران تبدیل کند؟

بادها به نجوا با یکدیگر و در کمینِ چراغ

اما کمانِ ما را جز عشق و اندیشه در دل نیست

و چشمِ ما را جز شوقِ تماشا
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دریغا که شما مردمان و مردهگان را همهگی معده
به جانور تبدیل

در شهر و در دِه

و از قندِ سخن دور کرده

اشک است که در چشمانِ یخ حلقه بسته
و انسانها نامههایی که هرگز به مقصد نمیرسند
و کیهان کلنگی که فقط شوقِ خراب کردن را در کَلهیِ خویش دارد
و ندارد ذرهای وجدان

تا از آن خورشید بروید و بخروشد در کشتزاران

چرا آن بیچراغان میخواهند

مثلِ مته در خیال و رؤیایِ ما فرو روند

و خیال و رؤیایِ ما را محاکمه کنند؟
چرا میخواهند فانوس را هر چه بیشتر به سویِ سراب و رودهها سوق دهند؟
چرا نمیدانند که انسانها نامههایی هستند که نه فرستنده
نه گیرندهای دارند؟

ای اشکهایات یخزده

ای نامههایِ پُرمایه و بیسایه را نخوانده
تو هر چهقدر از پیچکها سخنچینی کنی
و بر رویِ زیبایِ پرتوهایِ پخششده بر خاک پای بکوبی
گی پیچکها و پرتوها نخواهی داد
کوچکترین تغییری در فطرت و زنده ِ
نتوانی داد

چرا که من آتشام

روشنیبخش و گرماده

سرافرازکنندهیِ واژه و ژاله
واژهها و ژالههایی که رودهها و معدههایشان را در زمین
برایِ زمین و زمینیان جای میگذارند
از پلههایِ پاکِ آب

در شبِ مهتاب

و خودشان بیخور و بیخواب
بیباک هر چهقدر باال و باالتر میروند

روحناک به جانبِ رایحههایِ برگزیدهیِ تاک
به جهانِ دوردست و اسرارآمیزِ پریان میپرند
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آخورِ ریاضیات
پیداست که دلسیاهاند این پارهپارههایِ برف
برفهایی که پشتِ سرِ یکدیگر حرف میزنند
و آشکارا در سبقت به دندههایِ یکدیگر آرنج میکوبند
پیداست که سرانجام رنجها همهگی پایمال میشوند
گنجی پدیدار

بیکه در سرِ راهِ راهی

و داری برچیده

در زندهگی هیچ چیز مهمتر از زندهگی نیست
زندهگی سنگِبنایِ ساختمانیست که خواب و بیخوابی
که قرار و بیقراری

که خورشید و خسوف

در و پنجرههایاش هستند

پیداست که بیمستی و بیپشتِپا زدن به پَستی
پیداست که بیسخن

تمایزهایِ میانِ انسان و حیوان

با آشناییزدایی از خویش
و در چشمانداز گیاهانی
که سیاه و سفید را
انسان

برفها آب نمیشوند
پدیدار نمیشوند

دو چشمِ جدید میرویند

که گنج و رنج را

دیگرگون تعبیر

که جان و جسم را

یا تعریف میکنند

این خوابِ جاودانهیِ دوپا را

از ساختنِ ساختمانها و از سوختنِ ساختمانها
از باز کردنِ درها و از بستنِ درها
گزیری نیست

از کاشتنِ دلها و از درویدنِ دلها

حاال هم مانندِ همیشه

عقدهها هر روز بیش از پیش شاخ و برگ میدهند
و برفها و ثروتها خودشان را جمع میکنند در درِ خانهای
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که صاحبخانهاش را در گردن
عشق و مستی از هستی

عِقدِ ثریا نیست

و در جان

و فراموشییِ نیستی نیست

سرنوشتهایِ سرشته در نوشتهها و کتابها
انگشتری در انگشتِ ادبیات است

افسانهها و اسطورهها

اما زندهگی و زندهگان را پیدا یا پنهان

سر در آخورِ حساب و کتاب

دُم در کاهدانِ ریاضیات است

از عکسها پا به بیرون میگذارم
جهان جایی ندارد

هم به این جهت جهتهایی که از جانِ ما میجهند

که از جانِ ما میپرند

باز به جانِ ما باز میآیند

رجعت میسر نیست به دنیایِ خویش آنان را که در ظاهر آدم و
در باطن هنوز خزندهاند

آنان را که پیش از مرگ مردهاند

درهایِ بسته هر چهقدر خود را میگشایند
باز درهایِ بستهیِ دیگری را در جانِ خویش مییابند
و بازییِ زندهگی را بیپایان

آیا آن پاهایِ پاکِ رفته دیگر باز نمیآیند

تا نقش یا بینقشییِ خودشان را بر خاک
و تأثیر یا بیتأثیرییِ خودشان را بر هوا ببینند؟
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آیا میهن چون اشک از چشم فرو میچکد و
داغهایِ غربت یکی دو تا نیستند
جهان جایی ندارد

دیگر به چشم بازنمیآید؟

و نَه سه و سی

هم به این جهت مرغابیان در جوارِ همدیگر جمع آمده

مُشتهایشان را گره

علیهِ دریا قیام کرده

بر پالکاردهایشان شعارهایی به عشق و دادخواهی
عکسِ شهیدان

چهرههایِ مختلفِ خیانت/

و در قابِ عکسهایشان

پیداست وقتی که داسها سر در پییِ پروین میگذارند

و او را نَفَسی به حالِ خود وانمیگذارند

آسمان پُر از هراس و

شمارِ ماسکها بیشمار و
حاکمیتِ زمین از آنِ خزندهگان و چرندهگان خواهد شد
و دنیا و دریا همآیین و همدست
تا جاپاها دیگر صاحبانِ خودشان را در هیچ جا بازنشناسند
و اشکها چشمهایِ خودشان را

تا ثریا دیگر ستارهگانِ خودش را بازنشناسد

و درها دستگیرههایِ خودشان را
و تا که تو تخطئه کنی خروشِ خشمناکِ خلقی را که از خونِ خویش
خنجر و خنیا و درفش

سوار و رخش میسازد

این خلقت خالقی داشته باشد یا نداشته باشد
و آن ابلقِ شب و روز رازی و معنا و مقصدی

فرقی نمیکند

در زیرِ حرفِ لقِ لشکرِ لکلکها و سایهیِ سیاهِ بالشان
در وطن یا در تبعید

در هر کجا و هر زمان

من از عکسها پا به بیرون میگذارم

سنگی از نور و از حق و حقیقت را برمیدارم
و مثلِ آرش آن را به سویِ ظلمات پرتاب میکنم
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ظلمتِ درونِ قفل
ما دندانههایِ آن کلیدی بودیم که امید و آرزوهایاش شکست
در روزی بیروزن و بیراز

در روزی با ذهنی سفید مثلِ برف

آن کلیدی که بیزار از شبهایِ بیمهتاب و بیستاره بود
و بیقرار و بیخواب

و قانع به لبِ نانی و

سخنی مختصر از آب

عذاب در ظلمتِ درونِ قفل خانه دارد
و دریاهایِ دوپا در ساحلِ سردِ سرگردانی
و ساحلهایِ سردِ سرگردانی در میانِ سنگها
به جستوجویِ پیروزهیِ پیروزی

ما آن کبوترانِ سفیدی بودیم

که روزی از دلِ پُردردِ کاغذی درآمدند
کاغذهایی که نمیدانستند که دو چشمِ از آتش

منتظرانِ دیرینهشان هستند

تصویرها دست و پا میزنند برایِ ماندن
برایِ سرودِ سوسن و ستارهگان و زندهگی را خواندن
اما آینه آنان را از کاشانهیِ خویش بیرون میاندازد
اما این خود بیروناندازندهگاناند

برایِ مبارزیدن
ما را بیرون انداختهاند

که زندهگی و شرافت را باختهاند

انسان سفر میکند و سخن میگوید

دوست میدارد و دشمن

پرچمی را فرامیآورَد و پرچمی را فرو

میآمیزد و میگسلد

اما همهیِ اینها در درونِ قفل است که رخ میدهد
و نقطهیِ پایانی بر بازییِ بیرازِ شَترنج نیست
تو پیش از آن که مثلِ آقایِ با وقارِ برف
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موی و ابرویات سفید شوند
یا بر بدنِ معشوقات

قدرِ آن خالِ مِشکیای را که معشوقات است

بدان!

به دیدارِ آن پرندهگانی که با عالقه منتظرت هستند و بیتاب

بشتاب!

آن پرندهگانی که روزی از آشیانههایِ آبییِ آسمان فرود افتاده بودهاند
بَدَی و بَدَان زنگهایی هستند بر ذهنِ فلز
که با هیچ سمبادهای زدوده نمیشوند
تصویرها یکی پس از دیگری

دیر یا زود

آتشها و عشقها بیدود نمیشوند
سوخته یا ساخته

پییِ کارِ خویش میروند
این آینه است که بیشکست و پیروزی جاودانه بر جای میمانَد
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گذشت آن روزگاران
معمولن زندهگی و هنرِ هنرمند دست در دستِ یکدیگر طلوع
رشد و غروب میکنند

و سرما و گرما و گریه و خندهشان
در دلِ یکدیگر نفوذ

و سیاه یا سفیدبختیشان

یکیمان شاخه و یکیمان ریشه میشویم
دریا و خیزابه

آسمان و ابر

و راهییِ دو راهِ به کلی مختلف

مادر و فرزندِ یکدیگرند

اما آغوشِ مادر یا فرزند میتواند به هر علتی
معمولن روزمرهگیها و هنر

بطی را میتوان درآورد

صراحی و شراباند انسان و نوآوریهایاش
صراحیای که سیرایی ندارد از آب و شراب
نخنما شد شعرِ شاعرانِ پیشینِ ما
از شمع و پروانه

از لیلی و مجنون گفتند
و گم

از دیگری تهی بمانَد

حُکمِ شیر و گوزن را دارند برای یکدیگر

البته گاهی هم از بطنِ بطالتهایِ زندهگی

از گُل و بلبل

البته گاهی هم من و تو

از بس

انسان و تنوعطلبیهایاش
از عشق و تحقیق
پیش و پس

از فرهاد و شیرین

نون نقطهیِ خودش را پیدا

برایِ پیدایی میکند

برایِ گمگشتهگی

برایِ جاودانهگییِ شعر و شیدایی

و برایِ پایدارییِ عشق و پیوندِ زمین و آسمان با یکدیگر /
زمین و آسمانی که یکی ریشه و
من آغوشام تهی از تو
ای فرشتهیِ رؤیاها

یکی شاخه است برایِ انسان

تو آغوشات تهی از من

ای فرشتهیِ رؤیایی

ای به هر علتی مفقود

ای جایجایِ جسم و جانات از کتکها کبود

دریغا که دیری دریا
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عاشقِ نقشِ زیبایِ اردکی بر ماسههایِ ساحل بود!
و در این راه سختی و سردییِ نسیم
زندهگی و جوانیاش را ربود

گذشت دیگر آن روز و روزگاری که شاعر

امروز دانهای را در عالم میکاشت
سراسر سبز میشد

سختییِ نسیمها

و فردا جانِ تمامِ آدمیانِ جهان

نقشِ پاها جان میگرفت و

راهییِ دریایِ پُرمرجان

دریایِ پُردُرِ جانان

از راه و بیراه

دریایِ بیکران میشد

عشق دایرهایشکل است
دایرهایست زندهگی که مرزِ درون و بیروناش را دقیقن نمیتوان تعیین
کرد
و شب و روز ابلقی که مَبلغهایِ موجودِ جیباش

خورشید و ماه است

آدمهایی ناآدماند آن به دنبالِ دنبه و چربی دوندهگان
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آن در پییِ شکلهایِ بیشعر و محتوا روندهگان
آن حتا مرگ را به تورِ نفع و ریاضیات کَشندهگان
دایرهایست زندهگی که دروناش همان بیرون
که بیروناش همان درون است
ستاره به خاطرِ داشتنِ معده و خانهاش بر خاک
پریشان و زبون است

تو را محکم سیلی به طرفداری از تو میزند سیالب

ای صخرهیِ دوستی کرده با دوستانِ ناباب
ای عمارتِ پوشالییِ عمرت بنا در آب
من کیفِ جیبِ بغلام
سایهام اما اسیرِ خاک

بر این خاکِ ناپاک

ای شب و روزت گذرا در خواب

من ساکِ دستام

پُر از لغت و رؤیاست

و پروازم بر فرازِ آسمانها

پَرپَرزنان از حبسی به حبسی دیگر

و صدا و ثمرچینان تنها از درختِ عَرعَر
عشق دایرهایشکل است و غلتیدناش در هر کران آسان
تحیر و تنفس و تماشا

و شیوهیِ شیرینِ زندهگی

دل به دریا افکندن و جانبازی
و به کجا دارد میرود؟

و عاشق را تغذیه

این خلنگزارِ خراب

لَنگلَنگان تا کِی

تاک چهگونه بیبوسه و بیچشمکِ ستاره

چهگونه بیترانه و بیچنگ مست شود؟
وقتی که سایهیِ صورتشان

و چهگونه ناآدمها آدم

نه با رنگِ خجالت دست داده است

و نه اصلن خجالت را میشناسد؟

ای قرمز

آخر این همه جِزجِزِ جملههایِ نجیب در تابه

چرا و به کجا ختم خواهد شد؟

عقل مربعیست که قامتِ قائمهایاش کوتاه
و نَه بر لباش از صدها صدفِ محبوس و

ای غروب

خزشاش بر خاک

از هزاران خیزابهی کُشته

یک آه
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عظمتهایی که نسبتشان به حبابها میرسد
با کشتییِ اشک و پارویِ آه به هیچ ساحلی نمیتوان رسید
ساحلی جز ساحلِ بیحاصلیها و پُرداسیها نیست

و اگر هم بتوان رسید

از دو قطرهیِ زندهگی و مرگ

کدام یک اصلیترین مسئلهیِ دریاست؟

و خار و خیانت را کدام آتش روبنده؟
درهم پیچنده و جداییناپذیر
بیکه به مقصدی برسد

تقدس و قساوت دو پارهیِ یک بادند

و انسان بادبانی جاودانه در راه

بیکه مقصدی وجود داشته باشد

کشتی اشک و پارویِ آه هیچ تأثیری ندارند بر گِردییِ گرداب و
ِ
بر قربانیانِ گرداب

بر خارکاران و بر خیانتبرداران

زمان پرندهایست وحشی که با هیچ دانهای به داماش نمیتوان انداخت
پرندهای خندان به زمین و آسمان

پرندهای که برایاش فرقی نمیکند

چه کسی مرده

چه کسی زنده

چه کسی در خواب

چه کسی بیدار

چه کسی خائن

چه کسی خادم

چه کسی در جمع

چه کسی تنها

تنِ مربع که اینگونه راستی و درستی را میتاباند
در خویش چه خَمها و کجیها

چه دودها و داسها

چه قفسها و اشکِ تمساحها را که پنهان ندارد!
چه داری تو ای تمامِ عمرت به دنبالِ معنی و به دنبالِ مسایلِ ماورازمینی
به دنبالِ هر چیزِ پاک و فراتر و فرهیختهتر از این خاک
این خاکِ خزندهگاناش گاه برتر از انسانهایِ ناپاک؟
چه داری تو ای به گِردِ گردابِ بال گردیده؟

389
تو ای قطرهیِ زندهگیات همان قطرهیِ مرگ
و قطرهیِ مرگات همان قطرهیِ زندهگی
ای برگهایات هزار در هزار همه با هم و
هنوز نمیدانی تو چرا؟

هر یک در خویش تنها

که حاال هم مانند همان روزِ ازل

هم حاصلِ رنجِ صدها سالهیِ جسمانی و جانییِ ماه

هم عزتِ ماهیها

و هم پاسخِ پرسشِ ما

همه میترکند با اشاره یا کوچکترین عکسالعملِ یک حباب

پیراهن هر چه میخواهد
پیراهن هر چه میخواهد حرفهایِ دلاش را دقیق و شستهرُفته بگوید
یا بنویسد

ما جورِ دیگری در میآییم از آب

دیگر بس است یوسفها را بر بند و در زیرِ آفتاب آویختن!
دیگر بس است برگِ خشکقلب و پوکاندیشهیِ قیسی را
قیصرِ قصرِ اعماقِ اقیانوسها ساختن!
کسی از اتوبوسِ بوسه و دوستی و میثاق پیاده میشود

کسی بر او سوار
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کسی لباسِ سوسه و سالوسی را از تن درمیآورَد
کسی به تنهایی روی میآورَد

کسی او را به تن میپوشد

کسی از تنهایی روی برمیگرداند
و این همه به تخمِ شاهینیست که ناماش دنیا
و باماش بنا شده بر زندهگی و استخوانِ معصومترین انسانها
زمان زورقیست که هیچ لنگری نگهاش نمیتواند داشت
گاوی که هیچ گزلیکی سرش را نمیتواند برید
ستارهای که هیچ دستی به او نمیتواند رسید
تو هر چه میخواهی شستهرُفته و دقیق منظورت را بیان کنی
من جورِ دیگری از آب درمیآیم

جورِ دیگری باز از کوهِ طور یا کوههایِ دیگر

پیامبری پُر ادا و اطوار را درمیآورم
دیگر بس است در هر صفحه یوسفها را به صف کردن!
برایِ فرهادِ بیابانگَرد و

مجنونِ کوهکَن

دمادم اَسَف کردن!

دیگر بس است به همهیِ پاها چکمهای یکرنگ را پوشاندن
بر فرازِ همهیِ سرها چتری یکنقش را گشودن!
گردویِ پوکی شاید باشد گیتی و زندهگی بازیای که برگِ رازش را
هیچ دستی رو نتواند کرد
با این حال بیضه نمیخواهد راهِ نورانییِ خویش را تغییر دهد
بیضهای که در جنگِ جاودانهیِ میانِ گنجشک و باز
و در قیل و قالِ هموارهیِ میانِ اقیانوس و قطره
پشتیبانِ قاطعِ قطره است و
به غدر و قتل و قمه و قداره

هرگز دست نبَرنده

در را بر باز میبندد
در هر شرایطی و در هر کجا
دست نیاالینده
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اسپند از فقدانِ پاسخ میسوزد
چیست آن چیزی که از میزی

رازداری سفت و سخت و بیآز

و خواهانِ پاکی و پرواز را میسازد
و از میزی دیگر غمازی بیغم و قمه به دست
تازان به جانبِ غریبان و غروبهایِ خونفشان را؟
کیست آن کسی که در انسان
حیوانی را به ساز و آواز و مستی سوق میدهد
و حیوانی را به زهد و تزویر و تقلب؟

مگر ما همه از یک چشمه نجوشیده

از یک کوه فرونغلتیدهایم؟

مگر ما همه از آسمانِ یک ماده

ماهِ میالدی را برنگرفتهایم؟

شما در هر مرحله از زندهگانیتان

خویشتن را طورِ دیگری تعریف

طورِ دیگری مینمایانید

و شگفتا که با شستوشویِ هر چه بیشترِ عمرتان ـ مثلِ جامه ـ
عقلتان بیشتر آب میرود!

ایجاز را از درازسخنان و

سادهگویی را از پیچیدهگویان باید آموخت
تا از درونِ میزِ تحریر حوصلهای شفاف و

لذتی تابان بجوشد

قدمقدم برآید به جانبِ آن قلهیِ موعود
آن قلهی ِموعودی که هرگز از آنِ آدمی نبوده است
قلهیِ موعودی که بر آن

عود و کُندُری میسوزد

و مأمنِ مؤمنانِ ریاکار نیست
این غربال با چشمهایِ غریب دنیا را که نگریست

و ماهییِ قلم
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از انبوهِ غروبهایِ خونچکان
به شرقی که االن مثلِ شتر

به رگی یگانه رسید
تا گلو در گِلی شُل و مشمئزکننده

در منجالب فرورفته
و به غربی که بَغان و مُغان و ساقهگکانِ صداقت و صمیمیت و سادهگی
و برگهایِ عشق
در آن فرومرده

گُلبرگهایِ اشک
جگرِ این اسپند

در آن پوسیده و پژمرده

این اسپندِ پُرپند

از فقدانِ پاسخِ پرسشهایاش هنوز دارد میسوزد
از ضایعهیِ زوالِ اقبالِ دو ضلعی
ای مثلثِ ناکامل

که عود و کُندُر بودند

ای رسیده به بیتعریفیها و بیمعناییها

ای پشتِپا زده به شهدِ فریبگرِ شهرت

ای خویشتن را در خورشید و ذره

در دریا و جنگل

در سنگ و صحرا

در جانور و گیاه

در کس و ناکس کشف کرده

اگر گاه گویهایِ کویِ شعرِ من

دیده!

گیتی را پیچیده به تصویر میکِشند

و ناعاشقان و مِینازدهگان را میخیده بر صلیب
از آن است که پیچیدهگی در ذاتِ این گریبان
و میخکها در سرما نیز عریان
از آن است که قطزن با قتلاش
و دستِ آب

گرسنه و به شکنجه در تبعید یا در زنداناند
قلم را زندهتر میکند

کوزهیِ آتش را از آتش سرشارتر

393

یک کمحافظهگی و دو خوک
کمحافظهگی یکی از خصوصیاتِ دو خوک است
اما تو سومین شاعری

دو خوکِ شب و روز

و شعرهایِ شگرفات در تابستانها و تباهیها

در گندیدهگیها و خیانتها
شویندهیِ غبارها چون باران

مصداقِ صداقتِ برف
اگر سالها فصلِ پنجمی هم میداشتند

دیگر شاید شاهینِ ما غمی نداشت

تخمی در شکها نمیگذاشت

و شما بر زیباترین و سرسبزترین

بر بلندترین و تناورترین درخت

ـ درختِ قضاوت

درختِ سزا و جزا ـ

مینشستید و آواز میخواندید

فراموشی یکی از خصوصیاتِ دو موش است
دو موشِ زمین و زمان

و تو آن عالمتِ سؤالی که هنوز

در برابرِ معنی و مقصدِ سه عنصرِ زندهگی و میالد و مرگ
استوار ایستاده است

آن آیینِ عالی و پاک و ازلی را

آن آیینِ صداقت و عدالت و برابری را

اولین بار کدام آیینه بازتاب داد

که این پرندهیِ پرهیخته پشت کرده است به آدمیانِ دُمدار
و آشیان بر شاخههایِ آبییِ آسمان دارد؟
دانههایِ سفید و سبُک و فرهمندِ برف ـ این اشکهایِ مطهرِ خدا ـ
چون شعر یکریز دارند فرومیریزند بر مزارِ فراموششدهگان
بر مزارِ آن چراغانِ تنهایِ خیانتزار
داغها را چه از مصیبت چه از ننگ

آن شقایقانِ باوقارِ خاکهایِ خودپرست

هیچ آب و صابونی نمیتواند شست

و فرق نمیکند عنکبوت چه ریشدار چه بیریش

چه مؤمن چه ملحد
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وقتی که خانهیِ اول و خانهیِ آخرت
همه از تارهایِ او بافته و

و ساختمانِ خیال و امید و آرزو

بیوقفه باد وزان است

ای از یادِ دیگران رفته و از من نرفته
ای صدایات همواره نشسته بر شاخه

ای از جنسِ آتش
طنینانداز از شاخه

روبندهیِ خواب از چشمِ خوابندهگان و بیداران
مشعل و امیددهنده به زندهگان و مردهگان

ای پیامآورِ پادافره

تو به ما بگو که چهگونه آن پیامبر
آن پرندهای که میبَرَد افق به افق مِهر و وفاداری و بار و بر
و تنها در آسمانها و آرمانها

در دلها و سینهها میکند پرواز

آری آن پرندهیِ پُررمز و راز
چهگونه میتواند

چهگونه نجات دهد سایهاش را از دستِ زمین

از دستِ صحرا و کوه و جنگل و دریا
ما مردمهایِ از دست رفته!؟

از دستِ ما مردمها
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پرگاری که نقطهاش عشق است
عشق قلهایست از تمامِ قلههایِ دیگر رفیعتر
از خود و خدا و خلق

از رفاقتها عفیفتر

و از اعضایِ خانوادهیِ آدمی عزیزتر

اگر موج گفتهها و شنیدههایِ دریا را از گوش به در کند
از حضرهایِ دنیا سفر کند

و فلقها و شفقها را با چشمانی غریب نگاه

آنگاه ما به اوجها و نجمهایِ دیگری دست خواهیم یافت
به گوشماهیهایی گشایندهیِ رازهایِ هزارهها
به یگانهگییِ آفریده و آفریدگار

و به پرگاری که نقطهاش عشق است

تقویم در هر ورقی از زندهگانیاش به مسئلهای خاص دست مییابد
یا هر مسئلهای را با چشمهایِ دیگری میبیند
این تنها عشق است که پیری و جوانی نمیشناسد
و شمشادی مینشانَد در پهنهیِ گیتی

که برگهایِ عفیفاش ستاره و

ریشهاش ریسندهیِ خدا و خلق
شمشادی که اعضایِ بهترین خانوادهها را نیز از هم جدا

مجنون

و به سفرهایِ دور و درازِ عاشقانه میکشانَد
سراسرِ عمر در آبهایِ خشک شنا کردن و
در برابرِ از دست دادنِ خوشبختی
داناییای که دلاش شفق است

دانایی را به دست آوردن
و چشماناش سه ماهی

گریزان از دو دنیا

تو در کجا لنگر خواهی انداخت
هنگامی که اطرافات را سراسر حبابهایی با شخصیتهایِ پوک گرفتهاند
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و با کیسههایی پُر از پول؟
بازارهایی که رازی ندارند
و ستونهایی از تزویر

اینجا بازارها همواره بازند

پُر از رنگهایِ آزند

بازارهایی با چادرهایی از درندهگی
بازارهایِ "بازی"

بیزندهگی

بازیای که هرگز برندهای ندارد

من آن فنجانام که هر روز دارد جاناش میکاهد

کاهی اسیرِ دستِ بادها

ای آتش چرا تو نمیافتی در دودمانِ سالنامههایِ دروغین؟
در بنیادِ بییادِ نهنگ؟

ای چایی که دهانات را لبهایِ عشق میبوسید

و جاپایات را آهوانِ گمگشته دنبال میکردند
ای چایی که عاشقان عطرِ تو را برمیگرفتند و
میگذاشتند بر تاقچهیِ مطهرِ میثاقهایِ معصوم
میثاقهایِ پاک

کجایی؟

باجناق
زیباییشناسی مرگ و مردهگان و مزاران را نیز ترک نمیکند
اینگونه که گورستانها سرشارند از تندیسهایِ زیبایِ فرشتهگان و
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از اَشکالِ شکیل و رنگینِ مقابر

از گُلهایِ لباسِ فاخر بر تن پوشیده و

از شمعهایِ گیسویِ سخن را شانه کرده
چرا که دیروز در آینده ایستاده

خداحافظی با دیروز میسر نیست

از آینده میآید

پنج انگشتِ پنجه چهگونه بگریزند از زندانِ چهار عنصر
و من از خودم که تمامِ دیگران است؟
ماه هر شب به معاشرت و پرسوجو در میانِ ستارهگانِ بیمار میگردد
و باز فردا روز از نو و روزی از نو:
به سخن و نقاشی و موسیقی

آسمان با روی آوردن به زیباییشناسی
سالمتییِ از دست رفتهیِ خود را باز مییابد

مردهگان هیچ راهی ندارند جز دوباره به دنیا آمدن
لباسِ شراب را بر تنِ خویش پوشیدن
شمعِ عشق را برافروختن

یا از شراب عریان بودن

تمامِ غمها را فروختن

و خریدنِ دستکشی

که شاهینِ دستآموزِ تکرارهایِ زیبا بر آن مینشیند

شاهینِ شادیها

زندانی همه جایی و هر جایی
که دیوارهایاش چهار عنصرِ اصلیِ حیات است
و راهی که هر چه در آن راه میروی

مقصد دورتر میشود

آسمان دهان باز میکند و قرصِ خورشید را
اما باز شب

با آبِ سردِ عقل مینوشد

روز از نو و روزی از نو:

تو همان عشقی هستی که آتش در گورستانها و گلستانها میاندازد
و باز جنون و نبوغ

باجناقِ یکدیگرند

من اما خوشبختانه زنِ هیچ کدامشان نیستم

398

وعدهیِ دیدار
لبخند قندی را در خود دارد

که با دیدناش رفتارها شیرین میشوند

و آفتابها هوسِ نوشیدنِ عشق میکنند و
پوشیدنِ چای را چون جامه بر تن
انسانی که عریان به دنیا میآید و عریان از دنیا میرود
چرا از همان آغاز دروغها را از دهان و دندان
چرا از ناقوسهایِ بالِ زنبور
خندهیِ خندق در دلِ خویش
و تولدِ کورها را

با مسواک نمیشوید؟

چشمهایاش را نمیگشاید؟
بیش از پیش طرحِ گورها را میریزد

تا هیچ فانوسی ماما نباشد

و از هیچ خمیری پل و پلکان برنیاید
آیا جراحییِ رفتارِ آدمی امکان دارد؟

(نه برایِ پیوند

نه برای عروج)

یا رفتار ریشه در قهوهای دارد

که هیچ کِشتزاری از جایِ او خبری ندارد؟
کاش از همان ساعتِ صفرِ زندهگی انسان میدانست
که گرچه سفرها از حوالییِ صفر دورتر میروند
صفری بزرگتر را در خویش دارد

اما آن نورِ در پایان

صفری شاید به اندازهیِ ابعادِ خورشید را

و نهنگ حتا از آهنگِ اعتراض و ترانهیِ طغیانِ ماهیها
نه میخواهد نه میتواند راهِ خودش را تغییر دهد
و نه تَوهمِ فرمانفرماییاش را بر دریا

از دست

اما تو مثلِ مگس دستهایِ خالیات را بر سرِ خویش مزن!
پل و پلکان و پهنهیِ امید و آرزویِ دیگران را مشکن!
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و بدان که هر انسان یک "یک" است
و بسته به آن که در کجایِ اعدادِ دیگر قرار بگیرد
میتواند کاهش و فزونشی دهد در شَکر یا در نمکِ دلها
در نم یا در خشکییِ چشمها

در جزر یا در مَدِ دریا!

دنیا قهوهخانهایست که استکانها فقط برایِ خروج از آن
به درونِ آن پا میگذارند
اما دریغا که همهیِ انسانها فانوسها و فرصتهایِ به خاک افتاده را
از خاک برنمیدارند!

ای مسافرِ گمگشتهیِ کورستانها و گورستانها

ای دانسته که بخیهناپذیر هستند برخی فطرتها
ای فرومایهگان و دروغگویان را حسابی شسته و کنار گذاشته
ای به اوجی اثیری رسیده که گذرگاهِ عقابانِ مغموم
اما همزمان خرم و خندان

رقصان و مستان

مبارز و خستهگیناشناسان است
بیا تا من و تو با هم وعدهیِ دیداری بگذاریم
در ماهِ پُرستاره و ترانه
در سمتِ روزِ صداقت

پُرپروانه

در حوالییِ هفتهیِ وفاداری

نزدیکیهایِ شرافت

درست سرِ ساعتِ عشق و نجابت

در سالِ بیسرما و بیسایه

در گوشهیِ گوشهگیری

بیا با هم وعدهیِ دیداری بگذاریم!
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اصلیترین وطن
دهانی چون قطار

از مقابلِ مناظرِ کشورها و شهرها و روستاها میگذرد

و ایستگاههایِ دور و نزدیک واژهگانی هستند پراکنده

و یک نابینا راننده

هیچ کس به اصلیترین وطنِ خویش که زهدانِ مادر است
و بازییِ بازارها و آزها

باز نخواهد گشت

هرگز از ریل خارج نخواهد شد

سرما سخت دردناک است

سرمایِ بیاعتنایی

چرا کسی دستی تکان نمیدهد برایِ آتشهایِ تماشاگر از پشتِ پنجرههایِ
قطار؟
چهگونهست که امروز مناظر زاریکنان در دورهایِ دور محو میشوند
از دهان؟

و فردا باز شادیکنان سر میزنند در هر کجا

فراقِ تو سیالبیست که هر چه را در سرِ راهِ خویش میروبد
تابلوهایِ راهنمایی و راهنماهایِ دروغین را درهم میکوبد
و به بدیها و خوبیها

به سقوطها و صعودها

به مبدأ و مقصد معنایی دیگر را فرا میبخشد
در سرابها

و تشنهگان در صفی طوالنی

سری در صرصرها روان است
بلیطِ آتش را خریداری میکنند

سوتهایِ سفالی و انسانهایِ پالستیکی
و دهانی که خودش نمیداند منشأِ دوزخ است یا منشأِ بهشت
قطارِ وجودِ بغرنجِ آدمی رانندهای ندارد

یا اگر دارد

اختیارِ تامِ خودش را به عهده ندارد
سری با هیچ منطقِ زمینی و آسمانی ندارد
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فراقِ تو کوزهایست که از چشمهایاش به جایِ آب
و کمال تنها از آنِ مرواریدی تنها
که تولدِ یک صیادِ سنگدل

آتش فرو میبارد

در زهدانِ صدفی مرده

یک تاجر

خوشبختییِ بیریا و بیربایاش را میرباید

شیرازهیِ اوراقِ پراکنده
برایِ آقایِ نسیان فرقی نمیکند زندهگی در میهن یا در نامیهن
و بودنِ انسانها بر رویِ خاک یا در زیرِ خاک
برگ و بر دادن یا ندادنِ آیینها

و شاد یا ناشادییِ شاهینها و

پرچمِ نهنگ از عشق و عقل نیست

و نمیتواند باشد
سیبزمینیای که احساس و افکارِ آسمانی به تمامی در او مرده است
ستاره نیست

و نمیخواهد باشد

کَک هم حتا نمیگزد آقایِ نسیان را

هنگامی که دشنهای بر فریادِ گلوها گذاشته شده
طعمهیِ گرگ

و اللهها با هر سن و سالی

عشق شیرازهیِ اوراقِ پراکندهیِ زندهگی است
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زدایندهیِ پریشانی:

نسیمی که زلفِ بادها را

به سمتِ وطن شانه میزند

نسیمی که حافظهای درخشان دارد
اما این سایهساران و سردی عطاکنندهگان به دیگران
این پشتِپا زده به پیمانهایِ پاک با زیبایان
لقایشان ابرهایِ عقیم است

و خنجرزده به پشتِ دانایان

و لوایشان آوایِ مار و پلنگ و نهنگ

تو مثلِ آفتابگردان نباش
آفتابگردانی خالصه شده در آفتابگردانیتِ خویش
بیاعتنا به مرگ و زندهگییِ دیگران

و چشمپوشا بر شرمِ سرخِ صورتِ سیب

بر رفتارِ معطر و فتانهیِ سفیدش
آفتابگردانی که دندانهایِ عقلاش فرو میریزند و
سخناناش یکریز زرد و خشک میشوند

میپوسند و میمیرند

تو بگذار پرچمات در گذرگاهِ رفیعِ گالبییِ قلبها قائم و
آغوشگشا باشد به رویِ فریادِ دادخواهانهیِ مرغ و ماهی!
تو بگذار تا خانمِ خاکستری مویِ خاطره

آن خانمِ اصیل و اثیرییِ باکره

در خاطراتِ خرم یا خونین و خراب و پُرمخاطرهاش
یعنی که میهن داشته باشد

من فرزندِ فرقها هستم

فر و شکوهِ "زند" و "ریگودا" را دریافته
و صدها صد مایعِ سنگدل

خانه

در میانِ هزاران هزار ریگ

در محاصرهیِ سفلهگی و نهنگهایِ ساحل

آن گوهرِ یگانهیِ پُرحاصل را یافته
سخن شیرازهیِ اوراقِ پراکندهیِ هستی است
دستی که برایاش یکسان نیستند
دستهیِ دشنه و دستهیِ گُلهایِ تشنه

برق و تیرهگی
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قتلِ حقیقت در بیداری و هشیاری است
خواب هر صبح از رختِخواب
قاتی و غمگین و بینتیجهای مُقنِع دردست بیدار میشود
خودش را سرگرم با گرمیهایِ سخن و خاطره و تخیل
و با موشکاوی در فراموشیها میکند
هستی یک سوراخِ سرد و ظلمانی و دراز
دو سرش ناپیدا

یک سوراخِ پیچدرپیچ است و

و در من سه انسانِ سرگردان

که به این سو و آن سو میروند بیفکرِ سود و زیان
که انگشتهایِ صلیب به آن اشاره دارد
فداکاریاش برایِ کیست
و رگِ امروز
نَه پنج پَریزاد

گربه گریهاش برایِ چه و

وقتی که دوستِ دیروز

دشنهیِ فرداست؟

به سرپیچی از چهاری

دشمنِ امروز

وقتی که از آن آدمِ انقالبییِ پریروز

که شش شیطانِ طاغی

و پشتیبانِ تاریکهها و تاجر و قاتل شدهاند پدید؟
خراب و پریشان و زخمی برمیخیزد

خواب هر صبح از رختِخواب
با رؤیاهایی همه از جنسِ خنجر
مرهم باقی میمانَد؟

کدام مرهم در مراحلِ مختلفِ زندهگی

چرا از چوب و فلز

این سگِ پشتِپا زده به سود و زیان
با دعا و با نوشتار و با بیان

فقط باید دار و صلیب برآید؟

این سگِ سرگردان و عاشق

بال در نخواهد آورد

و من وبایِ روحی و وبالِ جسمییِ جهان را جاودانه به جستوجویِ علت
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موشکافی در درختِ موی1میکنم
که خودش را تسلیمِ منطقِ دلدادهگیِ طنابها و گردنها کرده است
ای شانهای که دشمنِ شانِ عسل و

شکنندهیِ دلِ عاشقان هستی

و بنیادگذارِ سوراخ سنبهها و تلهها
ای از یاد بَرندهیِ بردهگی و بندهگیهایِ تاریخ
من هرگز میخی نخواهم شد برایِ دار و صلیب
تا راه و راهرو و مقصد

و نَه تاریکیای

هر سه خود را در آن گم نکنند

من جغرافیایِ جانِ تاک را دوست میدارم
و از اوست اگر دستمالی برایِ پیشانیهایِ سرگردان و جستوجوگرِ اسرار
ارمغان میآرم

تاکِ آتشناکی که تمامِ شاخههایاش را بیتبعیض

چون بچه یا چون معشوقه

1

مو :تاک ،انگور

خاموش به بوسه و در آغوش میدارد
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در صدفِ حلزون
انزوا از صدفِ حلزون سر به بیرون میکِشد
یا در بیرون

آوازی خوش نمیخوانَد

اما هیچ زاویهای از بیرون

هیچ خورشیدی دستِ دوستیاش را

در دستِ سایههایِ به خاک افتاده نمیگذارد
پس کجا رفتند آن پرندهگانِ آزاد و آزادهای
از جمع شعله میگرفت و

از جراحتِ جگرِ جمع میسوخت

از وفورِ فرومایهگان و خزندهگان
شبنامه مینوشت و

که شمعشان در جمع

به قیام برمیخاست و

نغمه میپرداخت؟

انزوا در افقها راه میرود و گفتوگویاش با ستارهگان
ستارهگان را از تاریکی و تهمت پاک میکند

انزوا به خاک نگاه که میکند

تو را میبیند که با بدنِ استوانهای و درازت بر خاک میلولی
پوست میاندازی و تنها چیزی که از تو باقی میمانَد
اسکلتی سفید و سرد است

اسکلتی از شهرت و ثروت و قدرت

پس کجا رفتند آن پروانههایِ بیپروایِ نامهنگار به آتش
آن پروانههایی که قلبِ پرگارشان از جنسِ فلز نبود
و نه گوششان بدهکار به غوغا و نام و ننگ؟
در این جهان یک خورشیدِ متکامل

یک خورشیدِ کامل

به تابیدنِ تنها بر یک پنجره قناعت نمیکند
عشقهایِ حقیر و کثیف و کاسبکارانه او را راضی نمیکند
یک خورشیدِ کامل گرچه گاه به ناگزیر انزوایِ درونِ صدف را به جان میپذیرد
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اما با انزوا و آواز و آهنگ و آزادهگیاش
و عشقِ بلندش که مثلِ سرو
یا میتواند نجات دهد

یا لوا

با عقلِ درازش که مثلِ سایه

جهان را شاید بتواند

جهانی را که ناماش حلزون

حلزونی را که ناماش جهان است
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زوالِ پرندهیِ زیرکی
صداهایِ هستی را بوسیدن

صداهایِ هستی را نوشیدن

و رسیدن به درختی که میوههایِ رسیدهاش دریاست
و از در آغوشگیریشان

آسمان پرندهگان را به یکسان در آغوش
گیر و دارِ هستی را فراموش میکند

استکان با نوشیدنِ سخنها و عشقهایِ درونِ خودش
به چه چیزِ دیگری دست مییابد؟
از کجا میآید؟

جز به اندوه و انزوا

آن پیامِ سبزِ نشسته بر شاخه

و پنجرههایِ پریشانِ مرا پیاپی چرا میپاید؟

مرغابیان گُلهایی هستند و دریا گلستان

و صیادِ صداها در هر سو پنهان

و قیچیها به سخنچینی اینجا و آنجا پویان
آسمان به یکسان سنگِ لحدِ ما انسانهاست
اما تفاوتهایی در فطرت یا شخصیت
از انسانی ستاره میسازد

از انسانی مار یا سوسمار

و در استکانی سرود و درود میریزد
آیا باطنِ آدمی را وطنی هست؟
وتری به دو نیمهیِ نامتساوی
به ساقه و داسایی

در چشمپوشی یا چشمزخمی

و در استکانی دیگر قتل و غمازی

و چرا همواره تنِ مطهرِ دایره را
به جهل و دانایی

به ظلمت و روشنایی

تقسیم میکند؟

دریغا که از راهپیمایییِ اشک بر چهرهیِ قرون
به آن دریایی که مرغابیاناش چون گُل
به آن دریایی که نقشِ داماناش نیز

ما به دریا نرسیدیم

و هر خساش حتا گلستانیست

جبرییلِ زنده و عاشق و جنبانیست
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دریغا که از پیچوتابِ اشک بر خاک

تاکی نرویید

و ما نرسیدیم به آن سرزمینی که سراهایاش
که در و دیوار و پنجرههایاش

و اسباب و اشیاءِ بیرون و دروناش

همه سر برمیگردانند به سویِ صدایِ تو
زیرا صدایِ تو گیاهیست که هوش از چشمها میرباید
دایرهای که دانهیِ درخشان و عطرانِ دلاش
زوالِ پرندهیِ زیرکی

دانهیِ رازناکِ دلاش

و دامِ ذهنِ ضعیفِ آدمیست!

زایاندنِ اوراقِ عقیم
خلوتِ خالییِ اتاق میپرورانَد تو را به تأنی در زهدانِ خویش
و خالی از دانایی میگذارد بر رخسارِ اوقات
و خاطرههایِ خاموش را یکییکی چون چراغ زنده میکند
آس کردنِ ستارهگان از خوب و بد
پیشهیِ آسمان است

و نیندیشیدن به بازماندهیِ ستارهگان

و ریشهیِ روشنِ اتاق

در خرابههایِ روزگار
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نقشِ پاها بیهوده انتظار میکِشند بازگشتِ پاها را
و پایهیِ پارسایی و پل و پلکان

بر بنیادِ باد است

و مداد مشیمهیِ دانایی

مامایِ میالدهایِ تازه
مدادی که پیوسته خود را به جستوجویِ خورشید میکاود
عشقی بیدرمان در دلِ تو خانه

دانهای بیپرنده در تو آشیانه دارد

و آسیابِ اروپا افسوس که با آبی کار میکند

که روح و جان را بیکار میکند

جهان زهدانیست که هیچ دانهای از آن بیرون نمیافتد
و تغییرها در بیتغییری صورت میگیرند
پس مرگ جایی ندارد در بیرون از جانِ آدمی
به تسکینِ خلوتِ اتاق و جایِ غمگینِ خالییِ تو
دیوار همواره شراب مینوشد و شعر میخورد
و پای میکوبد با آواز و آهنگ
همپایِ بادند

گرچه پایکوبی و آواز و آهنگ هم

و نشانی از جاپایِ باد هم

در آسیا عمامهها مقبرهیِ افکارِ مرده و
مقبرهیِ قالب و تقلب

بر زمین نه
استخوانهایِ پوسیدهیِ مفاهیم

من اما با عشقِ بیدرمانام

و با دانهیِ بیپرندهام

دربهدر به جستوجویِ جستوجویی که دست از جستوجو شسته باشد
یعنی رسیده باشد به تَکخالی متحیرکنندهیِ تمامِ بازیهایِ شرقی و غربی
باالیی و پایینی

گشایندهیِ رازها

جاندهندهیِ نقشِ پاهایِ مرده

سردهندهیِ آوازِ سرهایِ بر باد رفته

آه ای مامایی که در این شبِ ابدی

به رغمِ پیگرد و سرکشیهایِ از هر سویِ بدی
زایاندنِ اوراقِ عقیمِ خویش است!

پیشهیِ درخشان و شریفات
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قطارِ شخصیتِ آدمی
قطارِ تغییرِ شخصیتِ آدمی
و پیچپیچ و پیشبینی

به کُندییِ حرکتِ مورچهگان است

یا پیشداوری ناشونده

گوزنِ زندهگی اما آزاد و شاد و سرکش
به هیچ افساری سرناسپارنده

از این چشمه به آن چشمه رونده

بیاعتنا به ستایش و سرزنشِ دیگران
آنان که یک روزه یا یک شبه

به هر سوی سرکشنده

از کوهی به کوهی دونده

از این روی به آن روی شدند

از دیرباز خودشان را پشتِ درهایِ بستهیِ گربزی
پنهان کرده بودند

و البهالیِ پردههایِ بازی

هنوز کلماتِ تو را به خاطر میآورم من

که میکوشیدند تا مثلِ کوکب به چشمِ دیگران آیند
و مرکوبِ رفتارت را که ادعایِ پرواز به آسمانها را داشت
و دهانات را که میگفت مردم

در جانشان دُم و شاخ دارند

هنوز به خاطر میآورم سرچشمهای را که گَرد و خاشاک نداشت
یا گَرد و خاشاکاش را از چشمِ دیگران پنهان میداشت
این کیست اینک که دروغ و غدر و غداره و قتلهایاش را
از کوپههایِ پولاش

افتخار کرده

قطار کرده

به دنبالِ مسافرانِ تازه میگردد؟

این کیست اینک که نهنگاش بحرها را اسیر کرده
تمامِ نیلبکها را حصیر کرده
و آجرهایِ دستِ جالد؟

و حصارش از استخوانهایِ سخن

ای میالدهایِ از همان آغاز

خودتان را در پشتِ پردهها و بازیها پنهان کرده

ای سُمداران
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ای شب و روز در بزنگاهها منتظرِ زنگِ کاروان
زندهگی زنیست که مثلِ گوزنی زندهدل
ذات خورشیدیاش
ِ
با

با جامهیِ عریانیاش

پرده و پردیسهایِ قالبیتان را
رسوا و آواره میکند

با شاخهایِ زندهدلیاش

پاره میکند

سرنشینانِ سربُرِ قطارتان را

این چشمه هم مردیست تاجر

اما تاجری که کلِ کاالیِ کارواناش از کلماتاند
شترهایاش همه از آهنگ و هماهنگی
و ناقوساش از نقاشی

کاروانساالرش از فُرم و معنی

تو ای کسی که بر پشتات دو بال روییده

تو ای زاللِ سرسپرده به ستارهگان و کهکشانهایِ دیگر
به زندهگیهایِ زیبایِ دیگر
اگر روزی به ستارهگان و کهکشانهایِ دیگر رسیدی
سالمِ خالص و گرمِ مرا مثلِ دستهای سوسن
از این حصارِ سرد و پُرسایه و پُرسنان

از این حصارِ سرشار از دونان

در دستِ مشتاق و عاشقِ ساکنانِ سادهیِ آن آسمانها بگذار!
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تو از کجا آمدهای؟
دهان را از پرسشهایِ پاک و ناپاک پاک کردن
مرگِ معنایِ آدمی را به دنبال دارد
و تیری را که آماجاش بلندپروازترینِ جانهاست
و بوسه گذاشتن بر پایِ هر یک از آنان

قصد و قاصد و مقصد سه خواهرند

هیچ راهی راهِ آخرین نیست

به معنایِ دست برداشتن از دیگری نیست

دهان نقطهایست که جهان را جاودانه به گِردِ خود میگرداند
کسی را فرا میکشد و کسی را فرو
کسی را میخوابانَد و کسی را برمیخیزانَد
و استفراغهایی را از دلِ هستی میزایانَد

به نامِ برادرانِ یوسف

"پاکی" چهار حرفیست که در آنان باد میوزد
و آدم آبی که در آبدانِ دنیا
در سرش افکارِ خزهناک

به ناچار دچارِ آبدان

و پایِ روحاش بوسهزن به سنگِپا

نقطه تا پشتِپا به خود و به خدا و به خلق نزند

و از دایرهیِ هستی بیرون نرود

رویِ خوشی و مویِ آزادهگی را به خود نخواهد دید
و نخواهد دانست که این پیراهنِ پیر و پُرچین و چروک و چرک
این پیراهنِ قلبآهنی

به تنِ هر آدمی میرود

یا میتواند برود

تو از کجا آمدهای که در همه جا جانات آماجِ تیر و
در میوهجاتات سخنِ سنگ و

بر صورتات اثرِ بوسهیِ یهوداست؟

تو از کجا آمدهای که هیچ ماهیای دریایِ خود نمیتواند باشد
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و هیچ نیلوفری بیآفریدهگان و آفریدهگار
تو از کجا آمدهای که هر پلهیِ این پلکان

در کارِ آفریدنِ پرگار؟
از مور و مار و پلیکان است

و هر شانهای که گفتوگوگر با گیسویِ زندهگان

از استخوانِ مردهگان؟

عکسِ من همواره میخواست داوطلبانه از قابِ قالبییِ این دنیا پا به بیرون
بگذارد
عکسِ من دانسته بود که قصد و قاصد و مقصد هیچ کدامشان
مقصرانِ اصلی نیستند

گرچه هر کدامشان با هم یا به تنهایی

مقصرانِ اصلی هستند
عکسِ بیتوقعِ من تهوع داشت از خزه و خرخاکی و خیلِ خزندهگان
و میخواست پا به بیرون گذاشتن از قاب را

اما عشقِ شدیدِ به تو

تو که قرصِ یکتا و تابانِ در دهانِ آسمان هستی
تو که قرصِ شبانه و شاهانهیِ جاودانِ جهان هستی
فسخِ تمامِ تصمیمهایِ ماهی بود
(ماهیای که هر فلساش خواهر خود و برادرِ خود است)
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شماره تلفن و آدرسِ دوستان
شماره تلفن و آدرسِ دوستان و آشنایاناش را وصیت کرد او
که در گورش بگذارند

تا در گورش

به ارتباط با آن دوستان و آشنایان ادامه دهد
انتهایی نیست

دریا را اشتهایِ بوسیدنِ دهانِ ماهیها

و دیریست که وجدان حتا دیگر از گورها هم جوانه نمیزند
دیگر کسی به سوسنهایِ زنده هم سری نمیزند
تو آبی هستی که از خود پایین رفته

به حدِ کمرش رسیده

و سنگها و خزههایِ زیرینِ خود را دیگر پنهان نمیتواند کرد
پس حاال دیگر بیسر و سینه و قلب
چهگونه آواز بخوانند؟
دست بیابند؟

سینهسرخها چهگونه پرواز

چهگونه به آدرس و به شماره تلفنِ دوستان

اشتهایِ ماهی به سکوت و تفکر

به آب در گُلدان

به فیلسوف شدن

در پایِ وجدان ریختن

به صعود و پرواز و همنشینِ ماه شدن

پایانی ندارد

هنگامی که واپسین آدرسِ هر کس گورستان است
این بیوجدانان

پس دیگر این ناکسان

این جالدان

به چه چیزی مینازند؟

و چرا هنوز با کرکسان و نهنگان

گویِ عشق میبازند؟

جمیعِ تجملهایِ جهان فقط در درونِ حباب وجود دارد

بر سطحِ سفاهت

و دریا چارهای ندارد جز تحملِ جاودانهیِ صدایِ ترکیدنِ بغضِ گلویِ تیر
من رابطهام را قاطعانه قطع کردهام با آنان
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که مسببانِ قحطییِ عقل و قطعییِ درختِ زندهگی هستند
تلفنِ من گُلِ آفتابگردان است
دفترچهام آتش است

و هر دانهش شماره تلفنِ رفیقی

و هر شعلهاش نشانی از آشنایی

هر سپندش آدرسی از عزیزی

آن دو بازیگر  /آن دو رکنِ رکینِ حیات
کیرِ تو ماهیایست که هیچ دریایِ مؤنثی او را قانع
هیچ دین و آیینِ آسمانیای
کُشتههایِ دنیا را کی کُشته
کی درویده است؟

او را سیر نمیکند

او را دربند و اسیر نمیکند
کِشتههایِ کِشتزاران را پیش از رسیدن

چه کسی توری بافته و خود عاقبت به تور نیفتاده است؟

کیرِ تو دریاییست که تمامِ ماهیانِ مؤنث سرِ سودایاش را دارند
و برایاش خود را آماده میکنند و میشویند و میآرایند
هیچ گُلدانِ مردهای آیا دیگر شکوفا نخواهد شد؟
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به شاخه باز نخواهد گشت؟

هیچ آشیانِ بر باد رفتهای آیا دیگر

اندیشههایی را ما امروز با پونز بر دیوار نصب میکنیم
غافل که این دیوار فردایی را در پی ندارد
و قالب را جز زبان و زبور

و زنبیلِ یادها

این دیوار اصلن بنیادی ندارد
نصیبی نیست

و سیبی را که مخزنِ کِرم و دیگر خزندهگان
پیداست به روشنی که بهشتاش کجا
و آدم و حوایاش کیست
پیکر و افکارِ قاتل و قدیس را

دین و آییناش چه

مگر در غسالخانهها برایِ واپسین بار
آبی یکسان

آبی به یکسان نمیشوید؟

مگر شمشادها راهِ قبرستان را در پیش نمیگیرند
و در روح و بر رویِ قبرِ قاتالن و غداران و قارچصفتان
نمیتُفند و نمیشاشند و نمیرینند؟
با آن که هر زاویهیِ این روزگار آینهزاریست
باز گویا ما آدم نمیشویم
باز گویا خود و خدادوستان و خدادشمنان را
مدام ما از ادب و اخالق میگوییم
که کُسِ شما

ما خوب و دقیق نمیبینیم

اما نمیدانیم و نمیخواهیم بدانیم

که کُسِ معصوم و مظلومِ شما

ماهیایست مادرِ تمامِ دریاها و موجوداتاش

از جماد و جانور و گیاه
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اعتراض در دوزخ
حافظههایی که حافظانِ امینِ یادها هستند
احزان و آه و اشک را بر خویش آوار میکنند
تا حقیقت از راه بیاید

و راه را هموار

و خودش را گُلهگُله در این کشتزار بکارد
پنهانیتها را میسوزاند

هر رازی آتشیست که پنهانیتاش
و کاله از سرِ آب برمیدارد

حافظههایِ حافظِ حقیقت عریاناند

و هر تکامل و عروج ساقهای

برایِ ساقههایِ دیگر

و هر انسانی برایِ انسانهایِ دیگر

جهانی بیریشه و راهی بیراه

قیچی

راهنمایی بیراهنما و مقصدی بیمقصد
بیضهیِ چتر جز باران چه خواهد بود؟

و میهمانِ آشیان

وقتی که بر ساقهها سمتسمت و ثانیهثانیه

جز باد

دروغ میروید؟

وقتی که در چهارراهها پشتِ چراغِ قرمز
خیانتها هزارهزار منتظرِ حرکت ایستادهاند؟
آهی که درِ آهنییِ بستهایست
و راههایی که همه از کاغذ

و دوپایی که چون قیچی

دنیا پرندهایست که آوازِ خودش را گم کرده است

و کلمههایِ ملبس از لباسهایِ خود
تیغِ ستیغِ تکامل

اشکی که بنبست و

بسا بطالنها که بیرون میآورند!

ما را از دنیایِ چهارپایان بیرون نکشیده

ما را از دنیایِ چهارپایان فراتر نبرده است
و ریشِ تراشیده و کت و شلوار و کراواتِ کَک و شپش
کَک و شپش را متمدن و فرهنگمند نمیکند
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که گرامیترین گوهرِ خود را

دنیا گلویِ سنگییِ سنگینیست

گرامیترین آهنگِ خود را گم کرده است
بیضهیِ باران جز چتر چه خواهد بود؟

و از آتشِ رازها در هر کجا

جز خرابی و خاکستر چه بر جای خواهد ماند؟

ای سایهیِ ساقطِ سخنگو

ای سایهیِ متفکر
بنگر که چهگونه در پستترین و تاریکترین جاهایِ جهنم هم
خوکان و گرگان و سگانِ جهنم

به ورودِ تو معترضاند!

اما با این حال
برگها دلشان به پزشک خوش بود و به درمانِ دردشان
اما ناگهان مرگ خود

خودِ پزشکِ برگها را درربود

حاال دوچرخهای دلتنگ برایِ سوارِ غایباش میگرید
و زندهگی گویی چرخهیِ بطالن و بالست
و قفلهایِ غبارآلود را هیچ استجابتی نمیگشاید
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برگها به فراموشییِ یادها

ما را دعوت به نوشیدنِ شراب

و به پوشیدنِ دوستیهایِ ناب بر بدن میکنند
به دستافشانی و برآمدن به چرخِ فلک

به جماع با نجوم

پزشک خود پرندهای بیمار است

و از تخم درآینده سیمی

که تا واپسین ثانیهیِ هستیاش

سرگردان به جستوجویِ دوچرخهای مفقود

سوارِ انسانِ دیگری شدن در سکس
افسارِ اسپرمها را گرفتن

و تاختن

و مواظب بودن

زندهگی را نباختن

تا کودکی به دنیا نیاید

تا بیهوده کودکی به سرنوشتِ تحقیرآمیزِ ما
و به تکرارِ تیر و دامها گرفتار نیاید
شادی تنها در صفحهیِ سالمتییِ تن نوشته میشود
قرار در خاطرجمعییِ جان

میروید و جوانه میزند

اما این دو بسیار دورند از آدرسِ یک هنرمند
هنرمندی که رندیاش فرمان و رکاب ندارد
غمِ نان و آب دارد

اما غبطه به کسی

مبدأ و مقصدی ندارد

و قیل و قال با چیزی ندارد

مرگ آغوشاش را صمیمانه به رویِ من گشود
از آن زمان که کوچکترین نشانی از جستوجو شدههایاش را
از زبانِ تو باز نشنود
اما با این حال شما بیایید چشمهایتان را دوباره بشویید!
دوباره محلِ نگاه و چشماندازِ خودتان را عوض کنید!
شاید که هر جادهای قلباش منجمد و باطناش باطل نباشد
شاید که اشکهایِ بر بطری از خندهیِ زاللِ دروناش سخن بگویند
و شاید باشند در میانِ انبوهِ قفلهایِ مؤنثِ زیبا

قفلهایی که خودشان را
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فقط در اختیارِ کلیدهایِ ثروتمند یا قدرتمند نمیگذارند!

مرزهایِ ظریف و نازک
جهانِ انسان را سوگ و دلتنگی
و جهل و کوری در هر جهت
افکار مانندِ نخِ بیپایانِ قرقره

از جهانِ جانوران جدا میکند

بیجهت در راه و کورهراه گام میگذارد
هی باز میشوند و قرار را از انسان میربایند

آیا حیوانات به توفانِ حزن گرفتار نمیآیند
و از سختیهایِ زمین و سنگدلیهایِ آسمان
آیا هر یک از آنان اگر زبان میداشتند

به فریاد؟
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ادعایِ تاجِ سرِ مخلوقاتِ عالم بودن را نمیداشتند؟
جهان چشم که بر هم میگذارد
با دستانات که دو پرنده

من تو را در خواب میبینم

و لباسات همه از پَر
و خودت که به تمامِ معنا یک فرشته

با دهانات که سرچشمهیِ روشنایی

زندهگی مثلِ حیوانیست که نه شاخاش پیدا نه دُماش
مثلِ کالفی که نه الفاش شیدا نه صداقتاش
آغاز و پایانِ ما کجاست که گرهها در سرِ راهشان
موفق به دیدارِ یک انسانِ راستین نمیشوند؟

و رؤیاها مثلِ دو نیلوفر

به سه دریایِ حقیقت نمیپیوندند؟
کاش وجدان مانندِ دانه در گُلدان و باغچه کاشته میشد و
سرود و ستاره و سینهریز میداد!

برگ و بر میداد

در این سایه و سرما آیا خاطرهها

جگر و جانِ جانوران را نیز ذرهذره میخورند و
به زاری میکِشانند و مجنون میکنند؟
میدانم اما که من نیز آخر

به آخرین خواب خواهم رفت

تو را در خواب همچنان خواهم دید

با دستانِ سفید و پاکات که دو پرنده

با قلبِ گرمات که یک کمیاب پناهگاه
با سخنانِ زیبایات که دانه

نمیدانم

یکنایاب آشیانه

که ترانه

میدانم که سرانجام من هم خودم خوراکِ خاک خواهم شد
هم خوراکِ خودم خاک خواهد شد

در این نقدِ زندهگی اما آنچه یک منتقد

یعنی یک انسانِ راستین را از حیوانات متمایز میکند
حسِ مسئولیت است و عذرخواهی

در برابرِ خطا یا سهلانگاری

نفراموشیدنِ فراموشناشدنیها و

نبخشودنِ هرگزِ خائنان و خیانتکاری
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جوهردان
"جوانی" تا جوان است

نمیداند قدرِ جوانی را

و نمیشناسد به درستی جوهرِ جهان را

قدرِ جوانههایِ عشق را

خورشید خندهیِ آسمان است

دگرگون کنندهیِ نگاهِ مردم به زندهگی
امید دهنده به ناامیدان برایِ در هم کوبیدنِ بندهگی و بردهگی
و درختان رقصِ سرسبزِ زمیناند
"جوانی" قدرِ شقایقهایِ دوستی را نمیداند
بادایییِ1زندهگی را نمیخوانَد
مناظرِ سفیدموی

از صفحهیِ زندهگان

نمیآرَد در نظر

مناظرِ نورِ چشم از دست داده

لبخند خورشید است و چهرهیِ گرفته خسوف
و نامِ دیگرِ تنهایی

مناظرِ دندانریخته را
و نامِ دیگرِ حقیقت

خداست

جوهرِ همهیِ خودنویسها از جوهردانِ جهان میآیند
همهیِ خودنویسها چه راست چه چپ
چه وفادار چه خائن

چه روشن چه تاریک

بنابر این هیچ بِنایی با تو غریب نیست

تو که مدتی طوالنی در تنهایی و تاریکییِ مطلق

در سکوتِ مطلق

زانو به زانویِ خدا نشسته بودی
چیزی از او یاد گرفته و چیزی به او یاد داده بودی
و رفتهرفته هر دویتان به یک تن تبدیل شدید
چنان که تمامِ قربانیان به نامهایی بر سنگ تبدیل میشوند
نامهایی که حتا غبارها هم
1

بادایی :باد بودن

دیگر سرِ خواندنشان را ندارند
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توهُم و تخیل و دروغ تا هنگامی که کودکاند
دست از سرِ شمایان برنمیدارند

و وقتی برنمیدارند

شمایان نخواهید دانست که ابلیس و اهورا
که ستاره و سنگِ تاریک

تا هنگامی که جواناند

که حقیقت و ریا

دو برادرند

با آن که در این جا درختی پستانِ سبزش را در دهانِ شاخه گذاشته و شیر
میدهد
و با آن که قلم سرِ خودش را میتراشد و
گُل و رنگینکمان و راهِشیری را میزایانَد
من به این سرزمینِ پا در هوا نمیچسبم

باز با هیچ چسبی
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چشم و چراغِ منظومهیِ شمسی
غروبِ قلب و عشق در قلمرویِ مغرب و
قلمهایِ غریب و مغموم

قداستهایِ غنوده در قبر و

سرِ روح را بریدهاند این جا

چشمهها به سنگ بدل شده و

ستارهگان به کالغ

و درها خود را به رویِ خود و دیگری میبندند
دنیا آینهایست که برایاش فرقی نمیکند
ایستادن یا نایستادنِ انسان در برابرش

و دمیدن یا ندمیدنِ خورشید از ابر

غروبِ قلبِ ما آغاز و پایاناش پیدا نیست

همینقدر هست که ایزدی قالبی

در عقیق و یاقوت و زمرد میدرخشد
کالغ خودش را به جایِ بلبل و قناری جا زده

و تَرَکهایِ سنگ

از بغضِ فروخوردهیِ گلویِ آدمی سخن ساز میکنند
درست است که مدادِ وسطِ پاهایِ تو شایستهیِ احترام است و عزت
و نگارندهیِ لذت

و درست است که معدهیِ گرسنهیِ لغت

ایماناش بر باد میرود از گرسنهگی
اما با این حال آتش را نیز نباید فراموش کرد
آتشی که مرزی ظریف و شکننده میانِ انسان و حیوان میکِشد
آتشی که ارواحاش برگبرگ کَنده

فرارونده

جستوجو کنندهیِ چیزی شریف و گمشده
این کسان

ای چیزِ شریف و گمشده

این سازندهگانِ قُالب نمیدانند

که قُالب اول از همه گلویِ خودشان را به قُالب زده

فشرده
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خورشید را خفه میکند
تَکتَک برایِ شفقها

سپس آینهدار زیپِ شلوارِ خودش را باز
ای خونات آبی

چه کسی چرخزنان در جانِ پرومته
با او به جانِ جهانِ کهن افتاد؟!
این قبرِ ستارهگان را آغوشنده

ای ستارهات ناپیدا

از جانِ پرومته

مَتهای درآورد و

چنان افتاد که دیگر این جاودانه قبرِ چرخنده
به یاد نمیآورَد عشق را

(آن قَمَری را که روزی قندیل
که روزی چشم و چراغِ روشنِ منظومهیِ شمسی بود)
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کاش حقیقت پمادی بود
دلتنگی برایِ تنگهراهها و راهنماهایِ پشتِ سر
دلیلی بر پُرگوهری و پاکییِ رویِ آینه نیست
بیستاره و بیحس و عاطفه نیست

هیچ شبی حتا سنگدلترینشان

جهان جامهایست بافته با ذراتِ زور و ذلت و زاری
و بر آن نقشونگارهایی که به نقشونگارهایِ بدنِ مار
درود و بدرود میگویند

دلتنگی برایِ کسی
از خسیسان و ناکسان نیست

دلیلِ دورییِ آن کس از خسان
در ابتدا آیا موسیقی بود یا نگاه
و پاهایمان دو میلهایست

که گوشها و چشمهایِ ما را قراری نیست

که راهها را میبافند و میشکافند

که راهها را میشکافند و میبافند؟
کاش حقیقت پمادی بود تا با مالیدناش بر تن
آدمی رایحهروح میشد

آدمی رویینتن

از زمین و زرق و برق و ذلیالناش

از دد و داماناش هر چه بیشتر دور میشد
در فضیلت و فانوسهایِ آسمان

میرفت از مراحلِ فضا باال و

با فضیلت و فانوسهایِ آسمان

همنشین و دوست میشد
آیا با شکستنِ آینه تصویرهایِ درونِ آینه هم میمیرند؟
آن محبت و گرمایِ میانشان

آن مالقاتهایِ عطرینشان

آن گفتهها و شنیدههایِ زیبایشان
چه میشود؟

در کجا ساکن

و اگر میمیرند

آن عشقها و همآغوشیهایشان

یا در کجا بیسامان و آواره میشود؟
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با آن که در این سکوت و بیشمعی

من نابینا و ناشنوا

من ضعیفتر از موری هستم در دهانِ اژدها ـ اژدهایِ مهیبِ هستی ـ
باز میدانم که اگر گوهرِ شبچراغی وجود داشته باشد در این جهان
آن گوهرِ شبچراغ تویی
اگر سخاوتمندیای وجود داشته باشد در این سرزمینِ بیپایان و در سماء
آن سخاوتمند تویی

از حنجره و از نگاهِ توست

که صدها صدا و هزاران مناظر معنا مییابند
از هستهیِ بیهمتا و رازآمیزِ توست
که این هستی جاودانه چون مار پوست میاندازد
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منقارِ رباخوار
ذهن با کلنگِ در دستاش هر روز خاطرات را میکاود
کسی بر دو پا از اشک راه میرود
پیامِ نبضِ آدمی چیست؟

و برایِ کیست؟

چه رازیست که چهچههها همه
و زیبایی پوشیده در مِه؟

و کولهبارِ من سرشار از آه است

در همهمه گم میشود

کلنگ با ذهنِ بیقرارش ویرانهها را میکاود

و گوش به صدایِ ذراتِ خاک میسپارد
ای مترِ دانایی

کجایی ای جدولِ ضربِ عشق

کجایی ای ترازویِ آرزوها و آزادی؟

کجایید ای یاران و دیارانی

که پرندهگان پاکییِ شما را

شاخه به شاخه آواز میدادند؟

کجا رفتید ای بارانهایی

که نویسندهیِ امینترین چشمها بودید

و رازدارِ زیباترین نبضها؟

داس و چکشها را اگر بادها با خود ببَرند
و اگر کالغها تنها از تانکها و تفنگها خبر بیاورند
باز اصیلترین گیاهان دست از خواستهایِ درخشانِ خویش نمیکشند
از درخواستِ طراوت و ترانههایی
که پرچمهایشان از پرچمهایِ دیگر پهناورتر و بلندترند
و بوسه بر ستارهگان و رنگینکمان میزنند
برایِ تمامِ خاکهایِ گُلآورِ گذشته

کجایام من که دل

برایِ خاکهایِ گُلآورِ درگذشته

هر لحظه به هزار پاره تبدیل میشود؟
کجایام من که دیگر خبری نیست از آن جدولِ ضرب
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از آن جدولی که عشق را در عشق ضربدر
و جنایت را از جهان منها میکرد؟
ـ این کولهبارِ کهکشان ـ را
تسلیم و سرد و بیصدا

و جنگ و جهل و تجارت

کجایام من که زمین

در کولهبار چیزی نیست جز انسانهایی مثلِ کاه
بیرزم و آرزو

بیشرکت در بزمِ پاک و عاشقانهیِ خدا؟
آه ای کهربایی که خودت هم نمیدانی
به کجا بردنِ خودت را توسطِ این قارقار

توسطِ این منقارِ تاریکِ رباخوار!
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سقوطِ فرشتهگان
تاراج و تباهییِ شکوفههایِ زیبایی
گاریایست که اسبی بیشخصیت آن را به دنبالِ خویش میکِشد
و دروغ دودی که درهم میپیچد و به دورهایِ دور میبرد
مفقود میکند

ارجِ ارجمندترین و نجیبترین نجومِ دنبالهدار را

نه فقط در زندهگی
آن مستمندان

میشکند

که در مرگ نیز رنج بردند آنان

آن فقیران

آن گوهرهایِ در صدفهایِ معصوم

زیرا میز

حتا برایِ گور و تابوت و غسالخانه نیز

پول میطلبید

تاراج و تباهییِ جهان را آیا ریشه

ریشهکَن نمیشود

و دشمنییِ جاودانهیِ رگ و دشنه

به دوستی بدل؟

این باران نیست که دارد میبارد

پول میطلبد

این سقوطِ مدامِ فرشتهگان است

این عفت و نعمت نیست که دارد میخواند
این لعنتِ بندهگان و بردهگان است
ذراتِ زاری یکدیگر را در آغوش میگیرند

بر رخِ یکدیگر بوسه میزنند

و همچنان خانههایِ شَترنج سرد و تاریک و فراموش
و تازی و بازییِ اسب در مرگ و زندهگی یکسان
قربانی و قاتل همزمان

آری

در هر انسانی خانه دارند

هم چون دو قطره در یک قدح

اما نَه

این قداست نیست که دارد میبارد

این دوستییِ دست و دشنه است

این صدایِ چرخهایِ گاری نیست که دارد به گوش میآید
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این از هوش رفتنِ هوشیارترین شاهانِ عشق
این رخت بربستنِ شاهبازانِ جانباز است
دانهیِ افتادهیِ شنی

و انسان دانهای بیارزش

گمشده در میانِ دانههایِ شنِ بیشمار

دانههایی که بادی بیشخصیت

بینام

گاه گوشههایی از دلِ آنان را میساید

گاه گوشههایی از دلِ آنان را بارگاهی میسازد
و گاه جایِ آنان را با یکدیگر برایِ مدتی عوض میکند
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چرا به این جهان آمدم را
چرا به این جهان آمدم را

چرا به جان و جانان دل بستم را
من پرواز میکنم با دو بال از پشیمانی

چرا با آن ناکسان آشنا شدم را

و هر چه بیشتر دور میروم از این و آنی
با اندیشههایِ روشن

که ناآشنایاند با اندیشه و روشنایی

خوشا به حالِ حیوانات که مذهب ندارند
و دل گرفتن از

یا خود مذهبشان دل دادن به

طبیعت است

و میدانند که عشقهایِ فلزی و عقلهایِ پیچ و مهرهای
خوشا به حالِ حیوانات که نگرانییِ خیر و شر را ندارند
غمِ بیش و کم داشتن را ندارند
چرا به این جهان آمدم را

طبعن بد است
مثلِ بشر

اصلن از مرگِ خود خبر ندارند

چرا برگی بر شاخسار

چرا پرندهای در آسمان

یا آهویی در جنگل نشدن را

من هر روز با دو باله از خیال

شنا میکنم در دریایِ محال

و هر چه بیشتر فرومیروم به اعماقِ بیته

به آنجا که متهای مجنون

دست شسته است از ادراکِ دنیا

یعنی چنان در دنیا حل و با دنیا یکی شده است
که دیگر تو بینیازی از تجزیه و تحلیل

از چون و چرا

آن گُلهایِ خیری خودشان سرانجام چه از آب درآمدند؟
آن گُلهایی که دیگران را به خباثت و خیانت متهم میکردند
آن گُلهایی که اینک از سرِ هر گیسویشان
هزار شانهیِ شارالتان فرومیافتد!

و از دستِ هر تیغشان
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صدهاهزار تاک و آفتاب

به تبعید

چرا به من آمدن این جهان را

به تابوت

یا به انتحار!

چرا فریفتهگی از جهانبینی و مذهبشنوی را

این جهان دست میشوید از جهانبینی و از مذهب
اما نه با آب

از زور و از زرق و از ذهب

که با آتش

و ققنوسی که نور و آسمان را در درونِ خویش دارد
و سوگِ سرنوشتِ سیاهِ بشر را در سر
بسیار دور میرود از ماشینی که قطعاتاش
از کوکبِ افکارِ کپکزده

از قلبهایِ سنگ

متهای دارد پرواز میکند در تَکِ آسمان
عشق به عشق
صفِ بازرگانان و

زنگزده از یقینهایِ عتیق

در ابعادِ بعید

افق به افق

متهای عاشق که سوراخِ دلاش را اشتباه میگیرند با صفر
ستونِ ستوهیان
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تجدیدِ پیمان
تنها مردهگان معنایِ زندهگی را میفهمند
هم از اینرو راههایِ پُرپیچ و خَم و طوالنی و دشوار را
بیخستهگی در زیرِ خاک میپیمایند
چون دانشجو به جستوجو و به کنکاش میآیند
تا ما به تجدیدِ پیمانمان با خاک
دوباره بر خاک سایه افکنیم

دوباره از خاک سرزنیم

برگ بیاوریم و گُل دهیم

شیدا و رشید شویم

و قلبمان آشیانهیِ پرندهگان باشد
برایِ خورشید فرق نمیکند بر کدام پنجره تابیدن
کدام حنجره را از کسوف درآوردن
درِ خانه را زدن

رفتن به درِ خانهیِ خدا یا شیطان

و احوالِ خدا یا شیطان را پرسیدن

تنها مردهگان قدرِ زندهگی

یا نپرسیدن

تنها بردهگان ارزشِ آزادی را میدانند

و نه هر پونه چنان متشخص و اصیل است
که برایِ رسیدن به بهشتی همهگانی
صد سَمِ صدایِ مار را تاب آورد

هزار پیچوخمِ روزگار و

مهم نیست که چکامه و چهچهه

از کدام چکامهگر و چهچههزن باشند
مهم چتریست که آنان بر فرازِ سرِ هستی میگشایند
و باران و غوغایی که در جانِ جانداران بر پا میسازند
از نام و بام و دانه و دام
سرانجام تکهاستخوانی و ذرهاثری نیز باقی نخواهد ماند
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تکهاستخوانی و ذرهاثری از من باقی نمانده بود
برگ و بارِ من همه فروریخته بود

و رازهایِ هزارگانهیِ روز و شبام

و بازیهایام با توپها و کلمات خشک شده و پوسیده بودند
که تو تازهتازه آغاز کردی به دریافتِ فریبایی و زیبایییِ خویش
و دانستی که خورشید رنگِ خودش را

از طالیِ گیسویِ تو قرض گرفته

و خاک خاکساری و نجابتِ خودش را

از گُلی که در نگاهِ توست

به دست آورده

تو که معنایِ زندهگی را بهتر از هر کسِ دیگری

و قیام بر بند و بندهگی و بدی را
باری

خوبتر از هر چیزِ دیگری

این صدایِ توست که دارد مثلِ نسیم بر خاک میپیچد و

در خاک تخمِ آسمان و سُرور

تخمِ صداقت و قداست را میگذارد

میپوید و
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تو شعر را داری
بیچاره! تو خودت را بیچاره ندان!

چاهات را بییوسف و

چترت را بیسیم و یاسمین نخوان!
نینگار که روزگار به سر خواهد آمد با گُلهایِ ختمی
با غرقهگییِ خدا یا ناخدا!

گُلهایِ ختمی خود آغازِ راههایِ دیگری

نه

طلوعِ خورشیدهایِ دیگری هستند
از شکوه و عظمتِ انسان

و در دلِ یک انسان

هزاران دلو خوانا و رقصان و مستاند

این گربه انگار با چشمهایِ یعقوب دارد نگاه میکند
که باران دَمی بند نمیآید
این گربه انگار رنگِ جامهاش را از سکون و ناامیدی قرض گرفته
سیم و زر و زورمند میروید

که از هر بذر

و هر صدا بهتانی را عَلَم میکند

بیچاره! تو مانندِ سگی به دنبالِ استخوانِ این هستی نیفت!
و وفاداری را از بیوفایان بیاموز!
منفورِ آب و آتش

از بیوفایانی که منفورِ خاص و عام

منفورِ مست و هشیارند

چاه با دهانِ تشنه از جانبِ چه کسانی باز میآید؟
چه چیزی شکوه و عظمتِ انسان را
مثلِ شکوفهها و شادی پایمال کرده است؟

من به هر سو که نگاه میکنم

میبینم که از تسبیحِ مهربان و ملیحِ زندهگی
تنها دو سه مهره بیشتر باقی نمانده است
چهلهزار چهلهزار چتر گشودهاند

میبینم که کالغها در آسمان

و مردم درختانی هستند در زمین
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که نیمههایِ باالیِ بدنشان بریده شده
و شب و روز مانندِ همهیِ روزگارانِ دیگر

همچنان دو گربهیِ سفید و سیاهاند

اما با این وجود تو اشک و آه را به کناری بگذار
و پیراهنِ عریانی را بر تنِ خویش بپوش
و خودت را بیچاره ندان ای بیچاره!
چرا که تو چیزی را داری که دیگران ندارند
تو دلوی را که تمامِ دریاها در درگاهاش سرِ تعظیم فرود میآورند
تو پنجرهای را که هر سحر خورشید برایِ تماشا و نوازشِ او سر از بالش
برمیدارد
و هر شب با خیالِ خوشِ وصلِ او سر بر بالش میگذارد
(هر تهمتی به داشتهشدهیِ شفاف و شفیق و جاودانهیِ تو
یا ماری که مهرههایاش اقتدا به شفق میکنند)

نهنگیست مرده
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خانهیِ جاودانهیِ عشق
عمر همین دَمهاییست که از سینه درمیآیند و پَر میگیرند
و پریشان در این سوی و آن سوی گم میشوند
و ارزشِ دنیا نه بیشتر از ارزشِ دُمِ یک دُمدار
و صورِاسرافیل مساوی با زوزهیِ یک سُمدار
آیا همهیِ آدمها در درونشان ماری دارند
و به تظاهر از چشمهایشان دُر میبارند؟

نَه

در نُهتویِ آسمان و در هشت بهشتِ زمین
زیرا زیرِ پَرَت

نظیرِ تو پیدا نمیشود

بلندترین پرچمها نفس میکِشند

پارساترین ستارهگان در حالِ خواندنِ خطابهاند
خدا خودش مأمورِ نظم و نظافت

و در گیشه

و در خطابهگاه
پیشهاش فروشِ بلیط

عمر همین پشکلهاییست پراکنده در جایجایِ زمین
و زمان دُمی دراز که همزادِ آذرخش است
کیرها برایِ زنبارهگی

آیا پرچمها همه برایِ پارهگی

و بارهگیها برایِ نرسیدن به مقصد زاده میشوند؟

آیا پیروزیها برایِ سقوط
برایِ سقوطی که دستمالی بر پیشانییِ خویش میبندد
و درد به درد

روان و چشمانتطارِ روزِ رستاخیز؟

و در به در

نَه

تو آن نسیمی هستی که ما نیازمندِ نازِ قدمهایاش هستیم
قدمهایاش بر چشم

آن نسیمی که از عطرِ عبورش

عابران گوش میگشایند و دنیا را به شیوهیِ دیگری میشنوند
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و خودشان را پروردگاری مییابند
من پروردگاری بودم که بارها و سالها در تبعید
شغلام نظافت و رُفتوروب بود

و سرم در آخورِ پُرافسردهگی و بیخورشید

آنگاه فهمیدم که فطرتِ دنیا دروغ و

کالغ در اصل به رنگِ دوغ بود

و زمین اسبی رامنشدنی که پیروز و مغلوب را
که آتش و دود را

که قبول و مردود را

اینجا و آنجا دیر یا زود

ولی به ناگزیر از اوجِ افتخار و موجِ آسمان

به زیر میاندازد

و با تپاله و تُف و تعفن یکسان میسازد
این سازِ یکدلِ متردد به دو دنیا را
از آفریده و آفریدهگار

همان بهتر که بگریزد از خشک و تر

از پیاده و از سوار

و انسان بهتر که زیرِ هیچ پرچمی و برایِ هیچ مرزی سینه نزند
راز و رمزهایِ روزگار و چَم و خَمهایِ خیانت و امانت را
نَه در نُهتویِ آسمان و نَه در بهشتهایِ هشتگانهیِ زمین
که در همین خانهیِ خاکییِ پاکییِ یک طبقه
که کفاش از دریا

که طاقاش از دل

که در خاکسترش بیضهیِ ققنوس

آری در همین خانهیِ سادهیِ سایهاش از سخاوت و ایثار
ی جاودانهیِ عشق باید یافت
در همین خانه ِ

پُردُرِ گفتار
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سنگِجَو کجا و سنگِپا کجا!
شعر بحریست بیته و بیکران

پُردُر و مرجان

آغوش گشوده به رویِ همهیِ نهرهایِ هستی

فُرمآگین موجی
تنها با طوقی از عشق

که فر و شکوهِ از یاد رفتهیِ آدمی را فریاد میزند

مرغابی سختیهایِ زندهگی و حیلههایِ صیاد را تاب میآورَد
و ستارهگان از گور برمیخیزند و باز
من هر روز قراری با آسمان دارم
آنجا که اطمینان پلک میزند

زندهگی را آغاز میکنند
من هر روز قراری با دارم دارم

ایمنی چشم میگشاید

و خوف دیگر چادری نیست کشیده بر سرِ ظلمت
یگانه آموزگارِ روزگار نیست

آنجا که دیگر نهنگ

و نه تو دیگر شاخهیِ شکستهیِ گُلی

شعر شیوهیِ اندیشهیِ تیشهایست

بر گوری

جاندهنده به سنگ

به سخن و سرود و رقص وادارندهیِ سنگ
برکشنده و نشاننده و درخشانندهیِ سنگ در آسمان
و بخشایندهیِ تاج و تخت به او

من با آن که ماهیای فقیرم

به گدایی در درگاهِ گرگ و پلنگ و نهنگ نمیروم
به هنگِ بیآهنگ و بیقلبِ قدرتمندان و قاتالن

قلدران

سر نمیسپرم

من فُرمهایِ تازهیِ هنر و زندهگی را
من فر و شکوهِ از یاد رفتهیِ تو را فریاد میزنم
با سنگِپایات اشتباه میگیرند
اگر شغاالن و روباهان هزارهزار

تو را که حاال دیگر دیگران

و از سقوطِ توست
در هر جانب پر و بال میگیرند
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تو را که روزی از آتشِ قلبات

تنورهایی برپا بودند

مجابکنندهیِ گرسنهگییِ روحِ مرغ و ماهی و آدمی
تو را که طوقِ رنگینِ عشقات
چادر از سرِ ترس و مترسکها را از بلندجایگاهشان
حتا مردهگان و حبابهایِ پوچاندیش را

به مدرسه میکشید

به آنجا که شعری شراب نوشیده و شراع برکشیده
معلمِ جان

فرو میکشید

معلمِ معلومها و مجهولهایِ دریاست

معلمِ پُردُرِ و مرجان
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عقربِ ربالعالمینخوان
ذاتِ زندهگی چیست را کسی نمیداند
زیباییهایِ روزگار را هیچ گلویی پُرشور نمیخوانَد
نمیآید خنجرِ خبری خوش به دیدارِخونِ ما
نمینشیند شمشادی گشایندهیِ رازها در کنارِ ما
نمیبوسد پروازی بلندباال پروازی دیگرگون

سر و لبها و گونههایِ ما

قرقرههایِ بیقراری و خطکشهایِ خطر در هر خطه به کار و
خطا و خیانت و خنجر در دیگها به بار
آدمی دیگر آدم نیست
رازهایِ زیبایی نیست
و نه بر بامی نِشَستا

بیآتشِ آواز و بینفتِ اندیشه

کسی در پییِ ادراکِ ذاتِ زندهگی و
و نه هیچ نتیجهای بالگیرا و پروازا

و نه بیضهای گذارا

و اگر گذارا

تنها از او شکستِ شوق و امید و آرزویِ شما
چیستی و کیستییِ تو را کسی نمیداند
جز خبرِ خنجرها و جهلها و لجاجتها

به جانبِ گُلِ خیری نمیآید

آسمان میخزد و پیاپی پوست میاندازد
تا خاک در تصاحبِ مارهایِ هفت خط و خال باشد
پرواز و آوازهایِ خوب سرخ شده و

و در بشقابها همواره مهیا

نمک و فلفل زده

ای رودههایِ در کنارِ هم نشسته و خندان

ای چون فلزها زنگزده جانتان

ای زنخهایتان مخزنِ نخهایِ هذیان
ای درجههایتان پرورده رجالهها و دجالهها را در دامان
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این رودهایِ فریفته و فاضل و فقیر

این رودهایِ در روحشان کبیر

این رودهایِ سرمازده و شکستخورده و موهون
باز از جایی و روزی و روزگاری
دود و دروغ و ددان را

این رودهایِ سربریده

به جانبِ نور سر خواهند زد

سر خواهند زد

من طرفدارِ وترِ کینه و انتقام

و طرد و تبعیدِ کسی از وطنِ خویش نیستم
هنوز خودم هم نمیدانم که من کیستم
اما با این حال نخواهم پذیرفت بودنِ بالهایِ ابریشمینِ دایره را
در دهانِ آهنییِ هیچ قیچیای
و سرشارییِ جیبها را از نخودچیهایِ سخنچین
نخواهم پذیرفت که بیستوچهار عقربِ ربالعالمینخوان
خانومانِ شما را و یادهایِ عزیزتان را
شبانهروز به دستِ دستبُردِ بادها بسپارند
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صدا را در دست گرفتن
صدا را در دست گرفتن و بردن
صدا را کاشتن

از چشمِ حسودان پنهان کردن

نور و آب دادن

تا عابران را عبرت و ثمر دهد

تا برگ و بر دهد

آینه رو برنمیگردانَد نه از گَرد نه از زاللی
نه مقصدی میخواهند نه دلیلی

و حیوانات برایِ ادامهیِ زندهگی

این تنها انسان است که افکارش را هَرَس
و هر ثانیه هوسِ چشم و ابرویِ ابری دیگرگون را دارد
این تنها انسان است که سرود میسراید در بارهیِ هر چیز که به میهمانییِ مغز
و قلب
به میهمانییِ دست و پا

و جسم و جاناش بیاید

صدایی مرا در دست گرفته بود و با خود میبرد
صدایی چشمهایِ خودش را از مهربانی زیرِ قدمهایِ من گذاشته بود
مرا به شدت گرامی داشته بود

مرا در بهترین جایِ زمین کاشته

به تیمار چون جانِ خویش برافراشته بود
و من و افرا دو دوست شدیم و بر دست و رویِ تو که سومین بودی
که شجاعترین و شفافترین

و پرستیدهترین

بوسه زدیم

و به سینهات اثیریترین و فرازپروازترین هواها را هدیه کردیم
چه جانبازیها که برایات نکردیم!

اما تو ای عالیجناب

از جناغِ سینهات سرانجام کمانی ساختی
و با تیری از حسادت یا هر چیزِ سایهدارِ دیگر
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برایِ به دست آوردنِ دل و دینِ مایهدارانِ دیگر
ما را و هر که را که با ما نشانه
از گرمایِ آغوشِ آشنا و بیگانه

ما را و هر که را که با ما از زیبایی و زندهگی
تهی کردی
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عمر روز به روز منجمدتر میشود
عمر روز به روز منجمدتر میشود و

عرصه بر اردک تنگتر

و تو افسرده و نگران و دلتنگتر

و من برایِ گریز از این سه
به چراغ

پناه میبرم به مدرسهیِ گرمِ شعر و شراب
به آن چراغانییِ در چمنزارِ فراموشی

زندهگی

این نفرستنده پیام و پیامبری از پیش

این توفندهیِ زمهریر و تاریکی

چه مقدار شاگرد دارد و معلماش کیست؟
و جنسِ جامهاش از چیست؟
اما نه روسفیدتر

این خنجرزننده از پشت

جایاش کجا

عمر روز به روز سفیدتر میآید

و امید و آرزویِ شانه بیش از پیش درهم میشکند

شانهای که شبانهروزش همه به جستوجویِ نشانههایِ پایِ حقیقت گذشت
شانهای که از این شاهراهِ وحشت و
و از خویش برگذشت

از آن اهلیانِ فرصتطلب

اما نه هر کالسی تاریک و

نه روح و نگاهِ هر کسی باریک و

نه هر پشتی خنجر به دست دارد

برایِ فرود آمدن بر رویِ خیانت
نه هر اردکی در زیرِ بالِ خویش پنهان کرده است

زهد و بدعهدی و ریا را

جنسِ جامهیِ همهیِ جانداران از خاک است
و آب و آبرویِ هر کسی به سرعت یا به کندی در حالِ انجماد
با این وجود جهان باز مانندِ اولین روزِ حیاتِ خویش
شاد و تازه و تازان به پیش

و پیغام و پسغامها را منقارِ بیعقلِ باد شکنا

در شعر و شراب انسان از ترس میشود منها
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و کوچکترین چیز و کاهترین کس
آری

در چمنزارِ فراموشی

از فراجایِ خویش به خاک فرومیافتد حقیقت

بر خاک تخم میگذارد حقیقت
یادها بهتر و بیشتر گُل

بزرگ و کوهی سترگ و پُرمعنا

در چمنزارِ فراموشی

بلندتر و شفافتر چهچهه میزنند

(و موش مهدییِ موعود
و موش هم محصل هم معلم ِ سوراخهایِ بیپایانِ هستی است)

هر دوست
هر دوست دیواریست مانعِ دیدارِ درستِ مناظر
بهانهای که شنیدنِ بهارها را دشوار
و گاه سرافرازترین تنهاییها را خوار میکند
تو را فریاد میکند

برگی غلتغلتان و عشقعشقان

تو را که هزارتویی هستی مست از شدتِ انفرادِ خویش

و از افرایی که کالهاش آبیهایِ آسمان است
مثلِ سنگی سنگینگوش بودن
ندیدهنشنیده گرفتن سخنها و سرزمینهایِ بیرون را
تا درون چون گُلی بشکوفد
یک آشنا مثلِ صد سد

و بلبل زیباترین زینتها را برایِ باغ بدوزد

پیوسته شنایِ آدمی را به بند میآرَد

و میگسالنَد از هم مهرههایِ مهربانِ ستارهگان را
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آیا عشقستان مهمتر است یا عقلستان؟
چهگونه من تاب آورم این تابستانِ عطشناک و
آن تابِ طنابپوسیده و معنا خشکیده
بیدوستان؟

آن تابِ پُرشتاب و پُروحشت را

سخنها و سرزمینهایِ بیرون

زندهگییِ ما را و گذرهایمان را از راستراههها یا پیچها
و فصولِ هار

از شور و اشتیاقِ ما به بهار

به سیبهایِ مسرور و رقصان و خندان

به هیچ نمیگیرند

به بههایِ پُربهایِ بیبت و بهتان
بیخبرند

دنیا دریاییست بیابتدا و انتها
و هر انسان موجی که در سراسرِ عمرش معنایی را و اوجی را میجوید
بت اول از همه باید خودش را بشکند

و دوم شایدی را که هم شاهد

هم هزارتویی تاریک و باریک است
ای عشق و عقلی که همزادِ یکدیگر هستید
و از عالقهیِ شدیدتان به یکدیگر سر از پا نشناس و مستاید
شما از وجودِ جلیلِ آن کسی که آبیهایِ آسمان در زیرِ پایاش
و ستارهگان سنگهایِ زمیناش هستند
به من عالمتی

به من نشانی بدهید

شما از آن باال

از آن واال

