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ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد
و اين منم
زنی تنھا
در آستانه فصلی سرد
در ابتدای درک ھستی آلوده ی زمين
و يأس ساده و غمناک اسمان
و ناتوانی اين دستھای سيمانی .
زمان گذشت
زمان گذشت و ساعت چھار بار نواخت
ساعت چھار بار نواخت
امروز روز اول دی ماه است
من راز فصلھا را ميدانم
و حرف لحظه ھا را ميفھمم
نجات دھنده در گور خفته است
و خاک  ،خاک پذيرنده
اشارتيست به آرامش
زمان گذشت و ساعت چھار بار نواخت
در کوچه باد ميآمد
در کوچه باد ميآمد
و من به جفت گيری گلھا ميانديشم
به غنچه ھايی با ساقھای الغر کم خون
و اين زمان خسته ی مسلول
و مردی از کنار درختان خيس می گذرد
مردی که رشته ھای آبی رگھايش
مانند مارھای مرده از دو سوی گلو گاھش
باال خزيده اند و در شقيقه ھای منقلبش آن ھجای خونين را
تکرار می کنند
سالم سالمو من به جفت گيری گل ھا ميانديشم
در آستانه فصلی سرد
در محفل عزای آينه ھا
و اجتماع سوگوار تجربه ھای پريده رنگ
و اين غروب بارور شده از دانش سکوت
چگونه می شود به آن کسی که ميرود اينسان
صبور ،
سنگين ،
سرگردان .
فرمان ايست داد .
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چگونه می شود به مرد گفت که او زنده نيست  ،او ھيچوقت
زنده نبوده است.
در کوچه باد ميايد
کالغھای منفرد انزوا
در باغھای پير کسالت ميچرخند
و نردبام
چه ارتفاع حقيری دارد .
آنھا ساده لوحی يک قلب را
با خود به قصر قصه ھا بردند
و اکنون ديگر
ديگر چگونه يک نفر به رقص بر خواھد خاست
و گيسوان کودکيش را
در آبھای جاری خواھد رخت
و سيب را که سرانجام چيده است و بوييده است
در زير پالگد خواھد کرد؟
ای يار  ،ای يگانه ترين يار
چه ابرھای سياھی در انتظار روز ميھمانی خورشيدند .
انگار در مسيری از تجسم پرواز بود که يکروز آن پرنده ھا
نمايان شدند
انگار از خطوط سبز تخيل بودند
آن برگ ھای تازه که در شھوت نسيم نفس ميزدند
انگار
آن شعله ھای بنفش که در ذھن پاک پنجره ھا ميسوخت
چيزی بجز تصور معصومی از چراغ نبود .
در کوچه ھا باد ميامد
اين ابتدای ويرانيست آن روز ھم که د ست ھای تو ويران شد
باد ميآمد
ستاره ھای عزيز
ستاره ھای مقوايی عزيز
وقتی در آسمان  ،دروغ وزيدن ميگيرد
ديگر چگونه می شود به سوره ھای رسوالن سر شکسته پناه
آورد ؟
ما مثل مرده ھای ھزاران ھزار ساله به ھم ميرسيم و آنگاه
خورشيد بر تباھی اجاد ما قضاوت خواھد کرد .
من سردم است
من سردم است و انگار ھيچوقت گرم نخواھم شد
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ای يار ای يگانه ترين يار " آن شراب مگر چند ساله بود ؟ "
نگاه کن که در اينجا
زمان چه وزنی دارد
و ماھيان چگونه گوشت ھای مرا ميجوند
چرا مرا ھميشه در ته دريا نگاه ميداری ؟
من سردم است و ميدانم که از تمامی اوھام سرخ يک شقايق وحشی
ز چند قطره خون
چيزی بجا نخواھد ماند .
خطوط را رھا خواھم کرد
و ھمچنين شمارش اعداد را رھا خواھم کرد
و از ميان شکل ھای ھندسی محدود
به پھنه ھای حسی وسعت چناه خواھم برد
من عريانم  ،عريانم  ،عريانم
مثل سکوت ھای ميان کالم ھای محبت عريانم
و زخم ھای من ھمه از عشق است
از عشق  ،عشق  ،عشق .
من اين جزيره ی سرگردان را
از انقالب اقيانوس
و انفجار کوه گذر داده ام
و تکه تکه شدن  ،راز آن وجود متحدی بود
که از حقيرترين ذره ھايش آفتاب به دنيا آمد .
سالم ای شب معصوم !
سالم ای شبی که چشم ھای گرگ ھای بيابان را
به حفره ھای استخوانی ايمان و اعتماد بدل ميکنی
ودر کنار جويبارھای تو  ،ارواح بيدھا
ارواح مھربان تبرھا را ميبويند
من از جھان بی تفاوتی فکرھا و حرف ھا و صداھا ميآيم
و اين جھان به النه ی ماران مانند است
و اين جھان پر از صدای حرکت پاھای مردميست
که ھمچنان که ترا ميبوسند
در ذھن خود طناب دار ترا ميبافند
سالم ای شب معصوم
ميان پنجره و ديدن
ھميشه فاصله ايست
چرا نگاه نکردم ؟
مانند آن زمانی که مردی از کنار درختان خيس گذر ميکرد
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چرا نگاه نکردم ؟
انگار مادرم گريسته بود آن شب
آن شب که من به درد رسيدم و نطفه شکل گرفت
آن شب که من عروس خوشه ھای اقاقی شدم
آن شب که اصفھان پر از طنين کاشی آبی بود ،
و آن کسی که نيمه ی من بود  ،به درون نطفه ی من بازگشته بود
 ،و من در آينه ميديدش
که مثل آينه پاکيزه بود و روشن بود
و ناگھان صدايم کرد
و من عروس خوشه ھای اقاقی شدم
.انگار مادرم گريسته بود آن شب
چه روشنايی بيھوده ای در اين دريچه مسدود سر کشيد
چرا نگاه نکردم ؟
تمام لحظه ھای سعادت ميدانستند
که دستھای تو ويران خواھد شد
و من نگاه نکردم
تا آن زمان که پنجره ی ساعت
گشوده شد و آن قناری غمگين چھار بار نواخت
چھار بار نواخت
و من به ان زن کوچک بر خوردم
که چشمھايش  ،مانند النه ھای خالی سيمرغان بودند
و آنچنان که در تحرک رانھايش ميرفت
گويی بکارت رؤيای پرشکوه مرا
با خود بسوی بستر ميبرد
آيا دوباره گيسوانم را در باد شانه خواھم زد ؟
آيا دوباره باغچه ھا را بنفشه خواھم کاشت ؟
و شمعدانی ھا را
در آسمان پشت پنجره خواھم گذاشت ؟
آيا دوباره روی ليوان ھا خواھم رقصيد ؟
آيا دوباره زنگ در مرا بسوی انتظار صدا خواھد برد ؟
به مادرم گفتم  " :ديگر تمام شد "
گفتم  ":ھميشه پيش از آنکه فکر کنی اتفاق ميافتد
بايد برای روزنامه تسليتی بفرستيم "
انسان پوک
انسان پوک پر از اعتماد
نگاه کن که دندانھايش
چگونه وقت جويدن سرود ميخوانند
و چشمھايش
چگونه وقت خيره شدن ميدرند
و او چگونه از کنار درختان خيس ميگذرد :
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صبور ،
سنگين ،
سرگردان...
در ساعت چھار
در لحظه ای که رشته ھای آبی رگھايش
مانند مارھای مرده از دو سوی گلوگاھش
باال خزيده اند
و در شقيقه ھای منقلبش ان ھجای خونين را
تکرارمی کند
سالم
سالم
آيا تو
ھرگز آن چھار الله ی آبی را
بوييده ای ؟
زمان گذشت
زمان گذشت و شب روی شاخه ھای لخت اقاقی افتاد
شب پشت شيشيه ھای پنجره سر ميخورد
و با زبان سردش
ته مانده ھای روز رفته را به درون ميکشد
من از کجا ميآيم ؟
من از کجا ميآيم ؟
که اينچنين به بوی شب آغشته ام ؟
ھنوز خاک مزارش تازه ست
مزار آن دو دست سبز جوان را ميگويم......
چه مھربان بودی ای يار  ،ای يگانه ترين يار
چه مھربان بودی وقتی دروغ ميگفتی
چه مھربان بودی وقتی که پلک ھای آينه ھا را ميبستی
و چلچراغھا را
از ساق ھای سيمی ميچيدی
و در سياھی ظالم مرا بسوی چراگاه عشق ميبردی
تا آن بخار گيج که دنباله ی حريق عطش بود بر چمن خواب
مينشست
و آن ستاره ھا مقوايی
 .به گرد اليتناھی ميچرخيدند
چرا کالم را به صدا گفتند؟
چرا نگاه را به خانه ی ديدار ميھمان کردند !
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چرا نوازش را
به حجب گيسوان باکرگی بردند؟
نگاه کن که در اينجا
چگونه جان آن کسی که با کالم سخن گفت
و با نگاه نواخت
و با نوازش از رميدن آراميد
به تيرھای توھم
مصلوب گشته است
و به جای پنج شاخه ی انگشتھای تو
که مثل پنج حرف حقيقت بودند
چگونه روی گونه او مانده ست
سکوت چيست  ،چيست  ،ای يگانه ترين يار ؟
سکوت چيست بجز حرفھای ناگفته
من از گفتن ميمانم  ،اما زبان گنجشکان
زبان زندگی جمله ھای جاری جشن طبيعتست .
زبان گنجشکان يعنی  :بھار  .برگ  .بھار .
زبان گنجشکان يعنی  :نسيم  .عطر  .نسيم
زبان گنجشکان در کارخانه ميميرد .
اين کيست اين کسی که روی جاده ی ابديت
بسوی لحظه توحيد ميرود
و ساعت ھميشگيش را
با منطق رياضی تفريقھا و تفرقه ھا کوک ميکند .
اين کيست اين کسی که بانگ خروسان را
آغاز قلب روز نميداند
آغز بوی ناشتايی ميداند
اين کيست اين کسی که تاج عشق به سر دارد
و در ميان جامه ھای عروسی پوسيده ست .
پس آفتاب سرانجام
در يک زمان واحد
بر ھر دو قطب نااميد نتابيد .
تو از طنين کاشی آبی تھی شدی .
و من چنان پرم که روی صدايم نماز ميخوانند...
جنازه ھای خوشبخت
جنازه ھای ملول
جنازه ھای ساکت متفکر
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جنازه ھای خوش بر خورد ،خوش پوش  ،خوش خوراک
در ايستگاه ھای وقت ھای معين
و در زمينه ی مشکوک نورھای موقت
شھرت خريد ميوه ھای فاسد بيھودگی و....
آه ،
چه مردمانی در چارراھھا نگران حوادثند
واين صدای سوت ھای توقف
در لحظه ای که بايد  ،بايد  ،بايد
مردی به زير چرخ ھای زمان له شود
مردی که از کنار درختان خيس ميگذرد....
من از کجا ميآيم؟
به مادرم گفتم ":ديگر تمام شد".
گفتم  ":ھميشه پيش از آنکه فکر کنی اتفاق ميافتد
بايد برای روزنامه تسليتی بفرستيم".
سالم ای غرابت تنھايی
اتاق را به تو تسليم ميکنيم
چرا که ابرھای تيره ھميشه
پيغمبران آيه ھای تازه تطھيرند
و در شھادت يک شمع
راز منوری است که آن را
آن آخرين و آن کشيده ترين شعله خوب ميداند.
ايمان بياوريم
ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد
ايمان بياوريم به ويرانه ھای باغ ھای تخيل
به داس ھای واژگون شده ی بيکار
و دانه ھای زندانی .
نگاه کن که چه برفی ميبارد....
شايد حقيقت آن دو دست جوان بود  ،آن دو دست جوان
که زير بارش يکريز برف مدفون شد
و سال ديگر  ،وقتی بھار
با آسمان پشت پنجره ھمخوابه ميشود
و در تنش فوران ميکنند
فواره ھای سبز ساقه ھای سبک بار
شکوفه خواھد داد ای يار  ،ای يگانه ترين يار
ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد....
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بعد از تو
ای ھفت سالگی
ای لحظه ھای شگفت عزيمت
بعد از تو ھرچه رفت  ،در انبوھی از جنون و جھالت رفت

بعد از تو پنجره که رابطه ای بود سخت زنده و روشن
ميان ما و پرنده
ميان ما و نسيم
شکست
شکست
شکست
بعد از تو آن عروسک خاکی
که ھيچ چيز نمی گفت  ،ھيچ چيز بجز آب  ،آب  ،آب
در آب غرق شد.

بعد از تو ما صدای زنجره ھا را کشتيم
و بصدای زنگ  ،که از روی حرف ھای الفبا بر می خاست
و به صدای سوت کارخانه ھای اسلحه سازی  ،دل بستيم .

بعد از تو که جای بازيمان زير ميز بود
از زير ميزھا
به پشت ھا ميزھا
و از پشت ميزھا
به روی ميزھا رسيديم
9
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و روی ميزھا بازی کرديم
و باختيم ،رنگ ترا باختيم  ،ای ھفت سالگی .

بعد از تو ما به ھم خيانت کرديم
بعد از تو ما تمام يادگاری ھا را
با تکه ھای سرب  ،و با قطره ھای منفجر شده ی خون
از گيجگاه ھای گچ گرفته ی ديوارھای کوچه زدوديم .
بعد از تو ما به ميدان ھا رفتيم
و داد کشيديم :
" زنده باد

مرده باد "

،،،

و در ھياھوی ميدان  ،برای سکه ھای کوچک آوازه خوان
که زيرکانه به ديدار شھر آمده بودند  ،دست زديم.
بعد از تو ما که قاتل يکديگر بوديم
برای عشق قضاوت کرديم
و ھمچنان که قلب ھامان
در جيب ھايمان نگران بودند
برای سھم عشق قضاوت کرديم .

بعد از تو ما به قبرستان ھا رو آورديم
و مرگ  ،زير چادر مادربزرگ نفس ميکشيد
و مرگ  ،آن درخت تناور بود
که زنده ھای اينسوی آغاز
به شاخه ھای ملولش دخيل می بستند
ومرده ھای آن سوی پايان
10
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به ريشه ھای فسفريش چنگ می زدند
و مرگ روی ان ضريح مقدس نشسته بود
که در چھار زاويه اش  ،ناگھان چھار الله ی آبی
روشن شدند.

صدای باد می آيد
صدای باد می آيد ،ای ھفت سالگی

برخاستم و آب نوشيدم
و ناگھان به خاطر آوردم
که کشتزارھای جوان تو از ھجوم ملخ ھا چگونه ترسيدند.
چقدر بايد پرداخت
چقدر بايد
برای رشد اين مکعب سيمانی پرداخت ؟

ما ھرچه را که بايد
از دست داده باشيم  ،از دست داده ايم
ما بی چراغ به راه افتاديم
و ماه  ،ماه  ،ماده ی مھربان  ،ھميشه در آنجا بود
در خاطرات کودکانه ی يک پشت بام کاھگلی
و بر فراز کشتزارھای جوانی که از ھجوم ملخ ھا می ترسيدند

چقدر بايد پرداخت؟...
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پنجره
يک پنجره برای ديدن
يک پنجره برای شنيدن
يک پنجره که مثل حلقه ی چاھی
در انتھای خود به قلب زمين ميرسد
و باز می شود بسوی و سعت اين مھربانی مکرر آبی رنگ
يک پنجره که دستھای کوچک تنھايی را
از بخشش شبانه ی عطر ستاره ھای کرديم
سرشار می کند .
و می شود از آنجا
خورشيد را به غربت گل ھای شمعدانی مھمان کرد
يک پنجره برای من کافيست.
من از ديار عروسک ھا می آيم
از زير سايه ھای درختان کاغذی
در باغ يک کتاب مصور
از فصل ھای خشک تجربه ھای عقيم دوستی و عشق
در کوچه ھای خاکی معصوميت
از سال ھای رشد حروف پريده رنگ الفبا
در پشت ميزھای مدرسه ی مسلول
از لحظه ای که بچه ھا توانستند
بر روی تخته حرف "سنگ" را بنويسند
و سارھای سراسيمه از درخت کھنسال پر زدند.

12
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من از ميان ريشه ھای گياھان گوشتخوار می آيم
و مغز من ھنوز
لبريز از صدای وحشت پروانه ايست که او را
در دفتری به سنجاقی
مصلوب کرده بودند.

وقتی که اعتماد من از ريسمان سست عدالت آويزان بود
و در تمام شھر
قلب چراغ ھای مرا تکه تکه می کردند.
وقتی که چشم ھای کودکانه ی عشق مرا
با دستمال تيره ی قانون می بستند
و از شقيقه ھای مضطرب آرزوی من
فواره ھای خون به بيرون می پاشيد
وقتی که زندگی من ديگر
چيزی نبود  ،ھيچ چپيز بجز تيک تاک ساعت ديواری
دريافتم  ،بايد ،بايد  ،بايد.

يک پنجره برای من کافيست
يک پنجره به لحظه ی آگاھی و نگاه و سکوت
اکنون نھال گردو
آنقدر قد کشيده که ديوار را برای برگ ھای جوانش
معنی کند
از آينه بپرس
13
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نام نجات دھنده ات را
آيا زمين که زير پای تو می لرزد
تنھاتر از تو نيست ؟
پيغمبران  ،رسالت ويرانی را
با خود به قرن ما اوردند
اين انفجارھای پياپی،
و ابرھا مسموم ،
آيا طنين آيه ھای مقدس ھستند؟
ای دوست ،ای برادر  ،ای ھمخون
وقتی به ماه رسيدی
تاريخ قتل عام گل ھا را بنويس.

ھميشه خواب ھا
از ارتفاع ساده لوحی خود پرت می شوند و می ميرند
من شبدر چھارپری را می بويم
که روی گور مفاھيم کھنه روييده ست
آيا زنی که در کفن انتظار و عصمت خود خاک شد جوانی
من بود؟
آيا دوباره من از پله ھای کنجکاوی خود باال خواھم رفت
تا به خدای خوب  ،که در پشت بام خانه قدم می زند سالم
بگويم؟

حس می کنم که وقت گذشته ست
14
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می کنم که " لحظه" سھم من از برگ ھای تاريخ ست
حس می کنم که ميز فاصله ی کاذبی ست در ميان گيسوان
من و دست ھای اين غريبه ی غمگين
حرفی به من بزن
آيا کسی که مھربانی يک جسم زنده را به تو می بخشد
جز درک حس زنده بودن از تو چه می خواھد؟

حرفی به من بزن
من در پناه پنجره ام
با آفتاب رابطه دارم .
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دلم برای باغچه ميسوزد
کسی به فکر گلھا نيست
کسی به فکرماھيھا نيست
کسی نميخواھد
باور کند که باغچه دارد ميميرد
که قلب باغچه در زير آفتاب ورم کرده است
که ذھن باغچه دارد آرام آرام
از خاطرات سبز تھی می شود
و حس باغچه انگار
چيزی مجردست که در انزوای باغچه پوسيده ست.
حياط خانه ی ما تنھاست
حياط خانه ی ما
در انتظار بارش يک ابر ناشناس
خميازه ميکشد
و حوض خانه ی ما خاليست
ستاره ھای کوچک بی تجربه
از ارتفاع درختان به خاک ميافتند
و از ميان پنجره ھای پريده رنگ خانه ی ماھی ھا
شب ھا صدای سرفه ميآيد
حياط خانه ی ما تنھاست .
پدر ميگويد:
" از من گذشته ست
از من گذشته ست
من بار خودم را بردم
16
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و کار خودم را کردم "
و در اتاقش  ،از صبح تا غروب ،
يا شاھنامه ميخواند
يا ناسخ التواريخ
پدر به مادر ميگويد:
" لعنت به ھرچی ماھی و ھرچه مرغ
وقتی که من بميرم ديگر
چه فرق ميکند که باغچه باشد
يا باچه نباشد
برای من حقوق تقاعد کافيست".

مادر تمام زندگيش
سجاده ايست گسترده
در آستان وحشت دوزخ
مادر ھميشه در ته ھر چيزی
دنبال جای پای معصيتی ميگردد
و فکر ميکند که باغچه را کفر يک گياه
آلوده کرده است .
مادر تمام روز دعا ميخواند
مادر گناھکار طبيعيست
و فوت ميکند به تمام گلھا
و فوت ميکند به تمام ماھيھا
و فوت ميکند به خودش
مادر در انتظار ظھور است
و بخششی که نازل خواھد شد .
17
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برادرم به باغچه ميگويد قبرستان
برادرم به اغتشاش علفھا ميخندد
و از جنازه ھای ماھيھا
که زير پوست بيمار آب
به ذره ھای فاسد تبديل ميشوند
شماره بر ميدارد
برادرم به فلسفه معتاد است
برادرم شفای باغچه را
در انھدام باغچه ميداند.
او مست ميکند
و مشت ميزند به در و ديوار
و سعی ميکند که بگويد
بسيار دردمند و خسته و مأيوس است
او نااميديش را ھم
مثل شناسنامه و تقويم و دستمال و فندک و خودکارش
ھمراه خود به کوچه و بازار ميبرد
و نااميديش
آنقدر کوچک است که ھر شب
در ازدحام ميکده گم ميشود .

و خواھرم دوست گلھا بود
و حرفھای ساده قلبش را
وقتی که مادر او را ميزد
به جمع مھربان و ساکت آنھا ميبرد
18
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و گاھگاه خانواده ی ماھيھا را
به آفتاب و شيرينی مھمان ميکرد...
او خانه اش در آنسوی شھر است
او در ميان خانه ی مصنوعيش
و در پناه عشق ھمسر مصنوعيش
و زير شاخه ھای درختان سيب مصنوعی
آوازھای مصنوعی ميخواند
و بچه ھای طبيعی ميزايد
او
ھر وقت که به ديدن ما ميآيد
و گوشه ھای دامنش از فقر باغچه آلوده ميشود
حمام ادکلن ميگيرد
او
ھر وقت که به ديدن ما ميآيد
آبستن است.

حياط خانه ی ما تنھاست
حياط خانه ی ما تنھاست
تمام روز
از پشت در صدای تکه تکه شدن ميآيد
و منفجر شدن
ھمسايه ھای ما ھمه در خاک باغچه ھاشان بجای گل
خمپاره و مسلسل ميکارند
ھمسايه ھای ما ھمه بر روی حوضھای کاشيشان
19
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سرپوش ميگذارند
و حوضھای کاشی
بی آنکه خود بخواھند
انبارھای مخفی باروتند
و بچه ھای کوچه ی ما کيفھای مدرسه شان را
از بمبھای کوچک پر کردھاند .
حياط خانه ی ما گيج است.

من از زمانی که قلب خود را گم کرده است ميترسم
من از تصوير بيھودگی اين ھمه دست
و از تجسم بيگانگی اين ھمه صورت ميترسم
من مثل دانش آموزی
که درس ھندسه اش را
ديوانه وار دوست می دارد تنھا ھستم
و فکر ميکنم...
و فکر ميکنم...
و فکر ميکنم...
و قلب باغچه در زير آفتاب ورم کرده است
و ذھن باغچه دارد آرام آرام
از خاطرات سبز تھی ميشود.
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کسی که مثل ھيچکس نيست
من خواب ديده ام که کسی ميآيد
من خواب يک ستاره ی قرمز ديدهام
و پلک چشمم ھی ميپرد
و کفشھايم ھی جفت ميشوند
و کور شوم
اگر دروغ بگويم
من خواب آن ستاره ی قرمز را
وقتی که خواب نبودم ديده ام
کسی ميآيد
کسی ميآيد
کسی ديگر
کسی بھتر
کسی که مثل ھيچکس نيست ،مثل پدر نيست  ،مثل انسی
نيست  ،مثل يحيی نيست  ،مثل مادر نيست
و مثل آن کسی است که بايد باشد
و قدش از درختھای خانه ی معمار ھم بلندتر است
و صورتش
از صورت امام زمان ھم روشنتر
و از برادر سيدجواد ھم
که رفته است
و رخت پاسبانی پوشيده است نميترسد
و از خود سيدجواد ھم که تمام اتاقھای منزل ما
مال اوست نميترسد
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و اسمش آنچنانکه مادر
در اول نماز و در آخر نمازصدايش ميکند
يا قاضی القضات است
يا حاجت الحاجات است
و ميتواند
تمام حرفھای سخت کتاب کالس سوم را
با چشمھای بسته بخواند
و ميتواند حتی ھزار را
بی آنکه کم بيآورد از روی بيست ميليون بردارد
و ميتواند از مغازه ی سيدجواد  ،ھرچه که الزم دارد ،
جنس نسيه بگيرد
و ميتواند کاری کند که المپ "` "
که سبز بود  :مثل صبح سحر سبز بود .
دوباره روی آسمان مسجد مفتاحيان
روشن شود
آخ ....
چقدر روشنی خوبست
چقدر روشنی خوبست
و من چقدر دلم ميخواھد
که يحيی
يک چارچرخه داشته باشد
و يک چراغ زنبوری
و من چقدر دلم ميخواھد
که روی چارچرخه ی يحيی ميان ھندوانه ھا و خربزه ھا
بنشينم
22
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و دور ميدان محمديه بچرخم
آخ .....
چقدر دور ميدان چرخيدن خوبست
چقدر روی پشت بام خوابيدن خوبست
چقدر باغ ملی رفتن خوبست
چقدر سينمای فردين خوبست
و من چقدر از ھمه ی چيزھای خوب خوشم ميآيد
و من چقدر دلم ميخواھد
که گيس دختر سيد جواد را بکشم

چرا من اينھمه کوچک ھستم
که در خيابانھا گم ميشوم
چرا پدر که اينھمه کوچک نيست
و در خيابانھا گم نميشود
کاری نميکند که آنکسی که بخواب من آمده است  ،روز
آمدنش را جلو بيندازد
و مردم محله کشتارگاه
که خاک باغچه ھاشان ھم خونيست
و آب حوضشان ھم خونيست
و تخت کفشھاشان ھم خونيست
چرا کاری نميکنند
چرا کاری نميکنند

چقدر آفتاب زمستان تنبل است
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من پله ھای يشت بام را جارو کرده ام
و شيشه ھای پنجره را ھم شستھام .
چرا پدر فقط بايد
در خواب  ،خواب ببيند

من پله ھای يشت بام را جارو کرده ام
و شيشه ھای پنجره را ھم شسته ام .

کسی ميآيد
کسی ميآيد
کسی که در دلش با ماست  ،در نفسش با ماست  ،در
صدايش با ماست

کسی که آمدنش را
نميشود گرفت
و دستبند زد و به زندان انداخت
کسی که زير درختھای کھنه ی يحيی بچه کرده است
و روز به روز
بزرگ ميشود ،بزرگ ميشود
کسی که از باران  ،از صدای شرشر باران  ،از ميان پچ و پچ
گلھای اطلسی
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کسی که از آسمان توپخانه در شب آتش بازی ميآيد
و سفره را ميندازد
و نان را قسمت ميکند
و پپسی را قسمت ميکند
و باغ ملی را قسمت ميکند
و شربت سياه سرفه را قسمت ميکند
و روز اسم نويسی را قسمت ميکند
و نمره ی مريضخانه را قسمت ميکند
و چکمه ھای الستيکی را قسمت ميکند
و سينمای فردين را قسمت ميکند
درختھای دختر سيد جواد را قسمت ميکند
و ھرچه را که باد کرده باشد قسمت ميکند
و سھم ما را ميدھد
من خواب ديده ام ...
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تنھا صداست که می ماند
چرا توقف کنم،چرا؟
پرنده ھا به ستوی جانب آبی رفته اند
افق عمودی است
افق عمودی است و حرکت  :فواره وار
و در حدود بينش
سياره ھای نورانی ميچرخند
زمين در ارتفاع به تکرار ميرسد
و چاھھای ھوايی
به نقب ھای رابطه تبديل ميشوند
و روز وسعتی است
که در مخيله ی تنگ کرم روزنامه نميگنجد
چرا توقف کنم؟
راه از ميان مويرگ ھای حيات می گذرد
کيفيت محيط کشتی زھدان ماه
سلول ھای فاسد را خواھد کشت
و در فضای شيميايی بعد از طلوع
تنھا صداست
صدا که ذوب ذره ھای زمان خواھد شد .
چرا توقف کنم؟

چه می تواند باشد مرداب
چه می تواند باشد جز جای تخم ريزی حشرات فاسد
26
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افکار سردخانه را جنازه ھای باد کرده رقم می زنند .
نامرد  ،در سياھی
فقدان مرديش را پنھان کرده است
و سوسک ....آه
وقتی که سوسک سخن می گويد .
چرا توقف کنم؟
ھمکاری حروف سربی بيھوده ست .
ھمکاری حروف سربی
انديشه ی حقير را نجات خواھد داد .
من از الله ی درختانم
تنفس ھوای مانده ملولم ميکند
پرنده ای که مرده بود به من پند داد که پرواز را بخاطر
بسپارم

نھايت تمامی نيروھا پيوستن است  ،پيوستن
به اصل روشن خورشيد
و ريختن به شعور نور
طبيعی است
که آسياب ھای بادی ميپوسند
چرا توقف کنم؟
من خوشه ھای نارس گندم را
به زير پستان ميگيرم
و شير می دھم
صدا  ،صدا  ،تنھا صدا
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صدای خواھش شفاف آب به جاری شدن
صدای ريزش نور ستاره بر جدار مادگی خاک
صدای انعقاد نطفه ی معنی
و بسط ذھن مشترک عشق
صدا  ،صدا  ،صدا  ،تنھا صداست که ميماند

در سرزمين قد کوتاھان
معيارھای سنجش
ھميشه بر مدار صفر سفر کردهاند
چرا توقف کنم؟
من از عناصر چھارگانه اطاعت ميکنم
و کار تدوين نظامنامه نيست

مرا به زوزه ی دراز توحش
درعضو جنسی حيوان چکار
مرا به حرکت حقير کرم در خالء گوشتی چکار
مرا تبار خونی گل ھا به زيستن متعھد کرده است
تبار خونی گل ھا ميدانيد ؟
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پرنده مردنی است
دلم گرفته است
دلم گرفته است
به ايوان ميروم و انگشتانم را
بر پوست کشيده ی شب می کشم
چراغ ھای رابطه تاريکند
چراغ ھای رابطه تاريکند
کسی مرا به آفتاب
معرفی نخواھد کرد
کسی مرا به ميھمانی گنجشک ھا نخاھد برد
پرواز را بخاطر بسپار
پرنده مردنی ست
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آن کالغی که پريد
ازفراز سر ما
و فرو رفت در انديشهی آشفتهی ابری ولگرد
و صدايش ھمچون نيزهی کوتاھی ،پھنای افق را پيمود
خبر مارا با خود خواھد برد به شھر

ھمه می دانند
ھمه می دانند
که من و تو از آن روزنهی سرد عبوس
باغ را ديديم
و از آن شاخهی بازيگر دور از دست
سيب را چيديم
ھمه می ترسند

ھمه می ترسند ،اما من و تو
به چراغ و آب و آيينه پيوستيم
و نترسيديم
سخن از پيوند سست دو نام
و ھمآغوشی در اوراق کھنهی يک دفتر نيست
سخن از گيسوی خوشبخت من است
با شقايق ھای سوختهی بوسهی تو
و صميميت تنھامان ،در طراری
و درخشيدن عريانيمان
مثل فلس ماھی ھا در آب
30
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سخن از زندگی نقرهای آوازيست
که سحرگاھان فوارهی کوچک می خواند
ما در آن جنگل سبز سيال
شبی از خرگوشان وحشی
و در آن دريای مضطرب خونسرد
از صدفھای پر از مرواريد
و در آن کوه غريب فاتح
از عقابان جوان پرسيديم
که چه بايد کرد؟

ھمه می دانند
ھمه می دانند
ما به خواب سرد و ساکت سيمرغان ره يافتهايم
ما حقيقت را در باغچه پيدا کرديم
در نگاه شرم آگين گلی گمنام
و بقا را در يک لحظهی نا محدود
که دو خورشيد به ھم خيره شدند

سخن از پچ پچ ترسانی در ظلمت نيست
سخن از روزاست و پنجرهھای باز
و ھوای تازه
و اجاقی که در آن اشيای بيھوده می سوزند
و زمينی که ز کشتی ديگر بارور است
و تولّد و تکامل و غرور
سخن از دستان عاشق ماست
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که پلی از پيغام عطر و نور و نسيم
بر فراز شب ھا ساختهاند
به چمنزار بيا
به چمنزار بزرگ
و صدايم کن ،از پشت نفس ھای گل ابريشم
ھمچنان آھو که جفتش را

پردهھا از بغضی پنھانی سرشارند
و کبوترھای معصوم
از بلندھای برج سپيد خود
به زمين می نگرند
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آن روزھا
آن روزھا رفتند
آن روزھای خوب
آن روزھای سالم سرشار
آن آسمان ھای پر از پولک
آن شاخساران پر از گيالس
آن خانه ھای تکيه داده در حفاظ سبز پيچکھا
 به يکديگرآن بام ھای بادبادکھای بازيگوش
آن کوچه ھای گيج از عطر اقاقی ھا
آن روزھا رفتند
آن روزھايی کز شکاف پلکھای من
آوازھايم  ،چون حبابی از ھوا لبريز  ،می جوشيد
چشمم به روی ھرچه می لغزيد
آنرا چو شير تازه مينوشد
گويی ميان مردمکھای
خرگوش نا آرام شادی بود
ھر صبحدم با آفتاب پير
به دشتھای ناشناس جستجو ميرفت
شبھا به جنگل ھای تاريکی فرو می رفت

آن روزھا رفتند
آن روزھای برفی خاموش
کز پشت شيشه  ،در اتاق گرم ،
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ھر دم به بيرون  ،خيره ميگشتم
پاکيزه برف من  ،چو کرکی نرم ،
آرام ميباريد

بر نردبام کھنه ء چوبی
بر رشته ء سست طناب رخت
بر گيسوان کاجھای پير
وو فکر می کردم به فردا  ،آه
فردا
حجم سفيد ليز .
با خش خش چادر مادر بزرگ آغاز ميشد
و با ظھور سايه مغشوش او ،در چارچوب در
 -که ناگھان خود را رھا ميکرد در احساس سرد نور -

وطرح سرگردان پرواز کبوترھا
در جامھای رنگی شيشه.
فردا ...

گرمای کرسی خواب آور بود
من تند و بی پروا
دور از نگاه مادرم خط ھای با طل را
از مشق ھای کھنه ء خود پاک می کردم
چون برف می خوابيد
در باغچه ميگشتم افسرده
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در پای گلدانھای خشک ياس
گنجشک ھای مرده ام را خاک ميکردم

آن روزھا رفتند
آن روزھای ذبه و حيرت
آن روزھای خواب و بيداری
آن روزھا ھر سايه رازی داشت
ھر جعبهی صندوقخانه ء سر بسته گنجی را نھان ميکرد
ھر گوشه ،در سکوت ظھر ،
گويی جھانی بود
ھرکس از تاريکی نمی ترسيد
در چشمھايم قھرمانی بود

آن روزھا رفتند
آن روزھای عيد
آن انتظار آفتاب و گل
آن رعشه ھای عطر
در اجتماع اکت و محجوب نرگس ھای صحرايی
که شھر را در آخرين صبح زمستانی
ديدار ميکردند
آوازھای دوره گردان در خيابان دراز لکه ھای سبز

بازار در بوھای سرگردان شناور بود
در بوی تند قھوه و ماھی
بازار در زير قدمھا پھن مشد  ،کش ميامد  ،باتمام
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لحظه ھای راه می آمخت
و چرخ ميزد  ،در ته چشم عروسکھا
بازار مادر بود که ميرفت با سرعت به سوی حجم
ھای رنگی سيال
و باز ميامد
با بسته ھای ھديه با زنبيل ھای پر
بازار باران بود که ميريخت  ،که ميريخت ،
که ميرخت

آن روزھا رفتند
آن روزھای خيرگی در رازھای جسم
آن روزھای آشنايی ھای محتاطانه ،با زيبايی رگ ھای
آبی رنگ
دستی که با يک گل از پشت ديواری صدا ميزد
يک دست ديگر را
و لکه ھای کوچک جوھر  ،بر اين دت مشوش ،
مضطرب  ،ترسان
و عشق ،
که در سالمی شرم آگين خويشتن را باز گو ميکرد
در ظھرھای گرم دودآلود
ما عشقمان را در غبار کوچه ميخواندم
ما بازبان ساده ء گلھای قاصد آشنا بوديم
ما قلبھامان را به باغ مھربانی ھای معصومانه
ميبرديم
36

مجموعه اشعار فروغ فرخزاد

و به درختان قرض ميداديم
و توپ  ،با پيغامھای بوسه در دستان ما ميگشت
و عشق بود  ،آن حس مغشوشی که در تاريکی
ھشتی
ناگاه
محصورمان می کرد
و ذبمان ميکرد ،در انبوه سوزان نفس ھا و تپش ھا
و تبسمھای دزدانه

آن روزھا رفتند
آن روزھا مپل نباتاتی که در خورشيد ميپوسند
از تابش خورشيد ،پوسند
و گم شدند آن کوچه ھای گيج از عطر اقاقی ھا
در ازدحام پر ھياھوی خيابانھای بی برگشت .
و دختری که گونه ھايش را
با برگھای شمعدانی رنگ ميزد  ،اه
اکنون زنی تنھاست
اکنون زنی تنھاست
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گذران
تا به کی بايد رفت
از دياری به دياری ديگر
نتوانم ،نتوانم جستن
ھر زمان عشقی و ياری ديگر
کاش ما آن دو پرستو بوديم
که ھمه عمر سفر می کرديم
از بھاری به بھار ديگر
آه ،اکنون ديريست
که فرو ريخته در من ،گوئی،
تيره آواری از ابر گران
چو می آميزم ،با بوسهء تو
روی لبھايم ،می پندارم
می سپارد جان عطری گذران

آنچنان آلوده ست
عشق غمناکم با بيم زوال
که ھمه زندگيم می لرزد
چون ترا می نگرم
مثل اينست که از پنجره ای
تکدرختم را ،سرشار از برگ،
در تب زرد خزان می نگرم
مثل اينست که تصويری را
روی جريان ھای مغشوش آب روان می نگرم
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شب و روز
شب و روز
شب و روز

بگذار که فراموش کنم.
تو چه ھستی  ،جز يک لحظه ،يک لحظه که چشمان
مرا
می گشايد در
برھوت آگاھی ؟

بگذار
که فراموش کنم.
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آفتاب می شود
نگاه کن که غم درون ديده ام
چگونه قطره قطره آب می شود
چگونه سايهء سياه سرکشم
اسير دست آفتاب می شود
نگاه کن
تمام ھستيم خراب می شود
شراره ای مرا به کام می کشد
مرا به اوج می برد
مرا به دام می کشد
نگاه کن
تمام آسمان من
پر از شھاب می شود
تو آمدی ز دورھا و دورھا
ز سرزمين عطرھا و نورھا
نشانده ای مرا کنون به زورقی
ز عاجھا ،ز ابرھا ،بلورھا
مرا ببر اميد دلنواز من
ببر به شھر شعرھا و شورھا

به راه پرستاره می کشانی ام
فراتر از ستاره می نشانی ام
نگاه کن
من از ستاره سوختم
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لبالب از ستارگان تب شدم
چو ماھيان سرخ رنگ ساده دل
ستاره چين برکه ھای شب شدم
چه دور بود پيش از اين زمين ما
به اين کبود غرفه ھای آسمان
کنون به گوش من دوباره می رسد
صدای تو
صدای بال برفی فرشتگان
نگاه کن که من کجا رسيده ام
به کھکشان ،به بيکران ،به جاودان

کنون که آمديم تا به اوجھا
مرا بشوی با شراب موجھا
مرا بپيچ در حرير بوسه ات
مرا بخواه در شبان ديرپا
مرا دگر رھا مکن
مرا از اين ستاره ھا جدا مکن

نگاه کن که موم شب براه ما
چگونه قطره قطره آب می شود
صراحی ديدگان من
به الی الی گرم تو
لبالب از شراب خواب می شود
نگاه کن
تو ميدمی و آفتاب می شود
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روی خاک
ھرگز آرزو نکرده ام
يک ستاره در سراب آسمان شوم
يا چو روح برگزيدگان
ھمنشين خامش فرشتگان شوم
ھرگز از زمين جدا نبود ه ام
با ستاره آشنا نبوده ام
روی خاک ايستاده ام
با تنم که مثل ساقهء گياه
باد و آفتاب و آب را
می مکد که زندگی کند

بارور ز ميل
بارور ز درد
روی خاک ايستاده ام
تا ستاره ھا ستايشم کنند
تا نسيمھا نوازشم کنند

از دريچه ام نگاه می کنم
جز طنين يک ترانه نيستم
جاودانه نيستم

جز طنين يک ترانه آرزو نمی کنم
در فغان لذتی که پاکتر
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از سکوت سادهء غميست
آشيانه جستجو نمی کنم
در تنی که شبنميست
روی زنبق تنم
بر جدار کلبه ام که زندگيست
يادگارھا کشيده اند
مردمان رھگذر:
قلب تيرخورده
شمع واژگون
نقطه ھای ساکت پريده رنگ
بر حروف درھم جنون

ھر لبی که بر لبم رسيد
يک ستاره نطفه بست
در شبم که می نشست
روی رود يادگارھا
پس چرا ستاره آرزو کنم؟

اين ترانهء منست
 دلپذير دلنشينپيش از اين نبوده بيش از اين
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شعر سفر
ھمه شب با دلم کسی می گويد
»سخت آشفته ای زديدارش
صبحدم با ستارگان سپيد
می رود ،می رود ،نگھدارش«

من به بوی تو رفته از دنيا
بی خبر از فريب فرداھا
روی مژگان نازکم می ريخت
چشمھای تو چون غبار طال
تنم از حس دستھای تو داغ
گيسويم در تنفس تو رھا
می شکفتم ز عشق و می گفتم
»ھر که دلداده شد به دلدارش
ننشيند به قصد آزارش
برود ،چشم من به دنبالش
برود ،عشق من نگھدارش«

آه ،اکنون تو رفته ای و غروب
سايه می گسترد به سينهء راه
نرم نرمک خدای تيرهء غم
می نھد پا به معبد نگھم
می نويسد به روی ھر ديوار
آيه ھائی ھمه سياه سياه
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باد ما را با خود خواھد برد
در شب کوچک من  ،افسوس
باد با برگ درختان ميعادی دارد
در شب کوچک من دلھرهء ويرانيست

گوش کن
وزش ظلمت را می شنوی ؟
من غريبانه به اين خوشبختی می نگرم
من به نوميدی خود معتادم
گوش کن
وزش ظلمت را می شنوی ؟

در شب اکنون چيزی می گذرد
ماه سرخست و مشوش
و بر اين بام که ھر لحظه در او بيم فرو ريختن است
ابرھا ،ھمچون انبوه عزاداران
لحظهء باريدن را گوئی منتظرند

لحظه ای
و پس از آن ،ھيچ.
پشت اين پنجره شب دارد می لرزد
و زمين دارد
باز می ماند از چرخش
پشت اين پنجره يک نامعلوم
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نگران من و تست

ای سراپايت سبز
دستھايت را چون خاطره ای سوزان ،در دستان عاشق من بگذار
و لبانت را چون حسی گرم از ھستی
به نوازش لبھای عاشق من بسپار
باد ما با خود خواھد برد
باد ما با خود خواھد برد
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غزل
»امشب به قصهء دل من گوش می کنی«
»فردا مرا چو قصه فراموش می کنی«
ه.ا.سايه

چون سنگھا صدای مرا گوش می کنی
سنگی و ناشنيده فراموش می کنی
رگبار نوبھاری و خواب دريچه را
از ضربه ھای وسوسه مغشوش می کنی
دست مرا که ساقهء سبز نوازش است
با برگ ھای مرده ھمآغوش می کنی
گمراه تر از روح شرابی و ديده را
در شعله می نشانی و مدھوش می کنی
ای ماھی طالئی مرداب خون من
خوش باد مستيت ،که مرا نوش می کنی
تو درهء بنفش غروبی که روز را
بر سينه می فشاری و خاموش می کنی
در سايه ھا  ،فروغ تو بنشست و رنگ باخت
او را به سايه از چه سيه پوش می کنی ؟
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در آبھای سبز تابستان
تنھاتر از يک برگ
با بار شاديھای مھجورم
در آبھای سبز تابستان
آرام می رانم
تا سرزمين مرگ
تا ساحل غمھای پائيزی
در سايه ای خود را رھا کردم
در سايهء بی اعتبار عشق
در سايهء فرّ ار خوشبختی
در سايهء نا پايداريھا

شبھا که می چرخد نسيمی گيج
در آسمان کوته دلتنگ
شبھا که می پيچد مھی خونين
در کوچه ھای آبی رگھا
شبھا که تنھائيم
با رعشه ھای روحمان ،تنھا-
در ضربه ھای نبض می جوشد
احساس ھستی ،ھستی بيمار

»در انتظار دره ھا رازيست«
اين را به روی قله ھای کوه
بر سنگھای سھمگين کندند
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آنھا که در خط سقوط خويش
يک شب سکوت کوھساران را
از التماسی تلخ آکندند

»در اضطراب دستھای پر،
آرامش دستان خالی نيست
خاموشی ويرانه ھا زيباست«
اين را زنی در آبھا می خواند
در آبھای سبز تابستان
گوئی که در ويرانه ھا می زيست

ما يکدگر را با نفسھامان
آلوده می سازيم
آلودهء تقوای خوشبختی
ما از صدای باد می ترسيم
ما از نفوذ سايه ھای شک
در باغھای بوسه ھامان رنگ می بازيم
ما در تمام ميھمانی ھای قصر نور
از وحشت آوار می لرزيم

اکنون تو اينجائی
گسترده چون عطر اقاقی ھا
در کوچه ھای صبح
بر سينه ام سنگين
در دستھايم داغ
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در گيسوانم رفته از خود ،سوخته ،مدھوش
اکنون تو اينجائی

چيزی وسيع و تيره و انبوه
چيزی مشوش چون صدای دوردست روز
بر مردمک ھای پريشانم
می چرخد و می گسترد خود را
شايد مرا از چشمه می گيرند
شايد مرا از شاخه می چينند
شايد مرا مثل دری بر لحظه ھای بعد می بندند
شايد...
ديگر نمی بينم

ما بر زمينی ھرزه روئيديم
ما بر زمينی ھرزه می باريم
ما »ھيچ« را در راھھا ديديم
بر اسب زرد بالدار خويش
چون پادشاھی راه می پيمود
افسوس ،ما خوشبخت و آراميم
افسوس ما دلتنگ و خاموشيم
خوشبخت ،زيرا دوست می داريم
دلتنگ ،زيرا عشق نفرينيست
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ميان تاريکی
ميان تاريکی
ترا صدا کردم
سکوت بود و نسيم
که پرده را می برد
در آسمان ملول
ستاره ای می سوخت
ستاره ای می رفت
ستاره ای می مرد
ترا صدا کردم
ترا صدا کردم
تمام ھستی من
چو يک پيالهء شير
ميان دستم بود
نگاه آبی ماه
به شيشه ھا می خورد

ترانه ای غمناک
چو دود بر می خاست
ز شھر زنجره ھا
چون دود می لغزيد
به روی پنجره ھا

تمام شب آنجا
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ميان سينهء من
کسی ز نوميدی
نفس نفس می زد
کسی به پا می خاست
کسی ترا می خاست
دو دست سرد او را
دوباره پس می زد

تمام شب آنجا
ز شاخه ھای سياه
غمی فرو می ريخت
کسی ز خود می ماند
کسی ترا می خواند
ھوا چو آواری
به روی او می ريخت

درخت کوچک من
به باد عاشق بود
به باد بی سامان
کجاست خانهء باد؟
کجاست خانهء باد؟
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بر او ببخشائيد
بر او ببخشائيد
بر او که گاھگاه
پيوند دردناک وجودش را
با آب ھای راکد
و حفره ھای خالی از ياد می برد
و ابلھانه می پندارد
که حق زيستن دارد
بر او ببخشائيد
بر خشم بی تفاوت يک تصوير
که آرزوی دور دست تحرک
در ديدگان کاغذيش آب می شود

بر او ببخشائيد
بر او که در سراسر تابوتش
جريان سرخ ماه گذر دارد
و عطرھای منقلب شب
خواب ھزار سالهء اندامش را
آشفته می کند

بر او ببخشائيد
بر او که از درون متالشيست
اما ھنوز پوست چشمانش از تصور ذرات نور می سوزد
و گيسوان بيھده اش
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نوميدوار از نفوذ نفس ھای عشق می لرزد

ای ساکنان سرزمين سادهء خوشبختی
ای ھمدمان پنجره ھای گشوده در باران
بر او ببخشائيد
بر او ببخشائيد
زيرا که محسور است
زيرا که ريشه ھای ھستی بارآور شما
در خاک ھای غربت او نقب می زنند
و قلب زودباور او را
با ضربه ھای موذی حسرت
در کنج سينه اش متورم می سازند.
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دريافت
در حباب کوچک خود
روشنائی خود را می فرسود
ناگھان پنجره پر شد از شب
شب سرشار از انبوه صداھای تھی
شب مسموم از ھرم زھرآلود تنفس ھا
شب...

گوش دادم
در خيابان وحشت زدهء تاريک
يک نفر گوئی قلبش را
مثل حجمی فاسد
زير پا له کرد
در خيابان وحشت زدهء تاريک
يک ستاره ترکيد
گوش دادم...

نبضم از طغيان خون متورم بود
و تنم...
تنم از وسوسهء
متالشی گشتن.

روی خط ھای کج و معوج سقف
چشم خود را ديدم
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چون رطيلی سنگين
خشک ميشد در کف ،در زردی ،در خفقان

داشتم با ھمه جنبش ھايم
مثل آبی راکد
ته نشين می شدم آرام آرام
داشتم لرد می بستم در گودالم

گوش دادم
گوش دادم به ھمه زندگيم
موش منفوری در حفرهء خود
يک سرود زشت مھمل را
با وقاحت می خواند
جيرجيری سمج و نامفھوم
لحظه ای فانی را چرخ زنان می پيمود
و روان می شد بر سطح فراموشی

آه ،من پر بودم از شھوت  -شھوت مرگ
ھر دو  ...از احساسی سرسام آور تير کشيد
آه
من به ياد آوردم
اولين روز بلوغم را
که ھمه اندامم
باز ميشد در بھتی معصوم
تا بياميزد با آن مبھم ،آن گنگ ،آن نامعلوم
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در حباب کوچک
روشنايی خود را
در خطی لرزان خميازه کشيد.
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وصل
آن تيره مردمکھا ،آه
آن صوفيان سادهء خلوت نشين من
در جذبهء سماع دو چشمانش
از ھوش رفته بودند

ديدم که بر سراسر من موج می زند
چون ھرم سرخگونهء آتش
چون انعکاس آب
چون ابری از تشنج بارانھا
چون آسمانی از نفس فصلھای گرم
تا بی نھايت
تا آنسوی حيات
گسترده بود او

ديدم در وزيدن دستانش
جسميت وجودم
تحليل می رود
ديدم که قلب او
با آن طنين ساحر سرگردان
پيچيده در تمامی قلب من

ساعت پريد
پرده بھمراه باد رفت
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او را فشرده بودم
در ھالهء حريق
می خواستم بگويم
اما شگفت را
انبوه سايه گستر مژگانش
چون ريشه ھای پردهء ابريشم
جاری شدند از بن تاريکی
در امتداد آن کشالهء طوالنی طلب
وآن تشنج ،آن تشنج مرگ آلود
تا انتھای گمشدهء من

ديدم که می رھم
ديدم که می رھم

ديدم که پوست تنم از انبساط عشق ترک می خورد
ديدم که حجم آتشينم
آھسته آب شد
و ريخت ،ريخت ،ريخت
در ماه ،ماه به گودی نشسته ،ماه منقلب تار

در يکديگر گريسته بوديم
در يکديگر تمام لحظهء بی اعتبار وحدت را
ديوانه وار زيسته بوديم
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عاشقانه
ای شب از رويای تو رنگين شده
سينه از عطر توام سنگين شده
ای به روی چشم من گسترده خويش
شاديم بخشيده از اندوه بيش
ھمچو بارانی که شويد جسم خاک
ھستيم زآلودگی ھا کرده پاک

ای تپش ھای تن سوزان من
آتشی در سايهء مژگان من
ای ز گندمزارھا سرشارتر
ای ز زرين شاخه ھا پر بارتر
ای در بگشوده بر خورشيدھا
در ھجوم ظلمت ترديدھا
با توام ديگر ز دردی بيم نيست
ھست اگر ،جز درد خوشبختيم نيست

ای دل تنگ من و اين بار نور؟
ھايھوی زندگی در قعر گور؟

ای دو چشمانت چمنزاران من
داغ چشمت خورده بر چشمان من
پيش از اينت گر که در خود داشتم
ھرکسی را تو نمی انگاشتم
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درد تاريکيست درد خواستن
رفتن و بيھوده خود را کاستن
سر نھادن بر سيه دل سينه ھا
سينه آلودن به چرک کينه ھا
در نوازش ،نيش ماران يافتن
زھر در لبخند ياران يافتن
زر نھادن در کف طرارھا

آه ،ای با جان من آميخته
ای مرا از گور من انگيخته
چون ستاره ،با دو بال زرنشان
آمده از دور دست آسمان
جوی خشک سينه ام را آب تو
بستر رگھايم را سيالب تو
در جھانی اينچنين سرد و سياه
با قدمھايت قدمھايم براه

ای به زير پوستم پنھان شده
ھمچو خون در پوستم جوشان شده
گيسويم را از نوازش سوخته
گونه ھام از ھرم خواھش سوخته
آه ،ای بيگانه با پيرھنم
آشنای سبزه واران تنم
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آه ،ای روشن طلوع بی غروب
آفتاب سرزمين ھای جنوب
آه ،آه ای از سحر شاداب تر
از بھاران تازه تر سيراب تر
عشق ديگر نيست اين ،اين خيرگيست
چلچراغی در سکوت و تيرگيست
عشق چون در سينه ام بيدار شد
از طلب پا تا سرم ايثار شد

اين دگر من نيستم ،من نيستم
حيف از آن عمری که با من زيستم
ای لبانم بوسه گاه بوسه ات
خيره چشمانم به راه بوسه ات
ای تشنج ھای لذت در تنم
ای خطوط پيکرت پيرھنم
آه می خواھم که بشکافم ز ھم
شاديم يک دم بيااليد به غم
آه ،می خواھم که برخيزم ز جای
ھمچو ابری اشک ريزم ھای ھای

اين دل تنگ من و اين دود عود ؟
در شبستان ،زخمه ھای چنگ و رود ؟
اين فضای خالی و پروازھا؟
اين شب خاموش و اين آوازھا؟
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ای نگاھت الی الئی سِ حر بار
گاھوار کودکان بيقرار
ای نفسھايت نسيم نيمخواب
شسته از من لرزه ھای اضطراب
خفته در لبخند فرداھای من
رفته تا اعماق دنيا ھای من

ای مرا با شور شعر آميخته
اينھمه آتش به شعرم ريخته
چون تب عشقم چنين افروختی
الجرم شعرم به آتش سوختی
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پرسش
سالم ماھی ھا ...سالم ،ماھی ھا
سالم ،قرمزھا ،سبزھا ،طالئی ھا
به من بگوئيد ،آيا در آن اتاق بلور
که مثل مردمک چشم مرده ھا سرد است
و مثل آخر شب ھای شھر ،بسته و خلوت
صدای نی لبکی را شنيده ايد
که از ديار پری ھای ترس و تنھايی
به سوی اعتماد آجری خوابگاه ھاا،
و الی الی کوکی ساعت ھا،
و ھسته ھای شيشه ای نور  -پيش می آيد؟

و ھمچنان که پيش می آيد
ستاره ھای اکليلی ،از آسمان به خاک می افتند
و قلب ھای کوچک بازيگوش
از حس گريه می ترکند.
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جمعه
جمعهء ساکت
جمعهء متروک
جمعهء چون کوچه ھای کھنه ،غم انگيز
جمعهء انديشه ھای تنبل بيمار
جمعهء خميازه ھای موذی کشدار
جمعهء بی انتظار
جمعهء تسليم

خانهء خالی
خانهء دلگير
خانهء در بسته بر ھجوم جوانی
خانهء تاريکی و تصور خورشيد
خانهء تنھائی و تفال و ترديد
خانهء پرده ،کتاب ،گنجه ،تصاوير

آه ،چه آرام و پر غرور گذر داشت
زندگی من چو جويبار غريبی
در دل اين جمعه ھای ساکت متروک
در دل اين خانه ھای خالی دلگير
آه ،چه آرام و پر غرور گذر داشت...

65

مجموعه اشعار فروغ فرخزاد

عروسک کوکی
بيش از اينھا  ،آه  ،آری
بيش از اينھا ميتوان خاموش ماند

ميتوان ساعات طوالنی
با نگاھی چون نگاه مردگان  ،ثابت
خيره شد در دود يک سيگار
خيره شد در شکل يک فنجان
در گلی بيرنگ  ،بر قالی
در خطی موھوم  ،بر ديوار
ميتوان با پنجه ھای خشک
پرده را يکسو کشيد و ديد
در ميان کوچه باران تند ميبارد
کودکی با بادبادکھای رنگينش
ايستاده زير يک طاقی
گاری فرسوده ای ميدان خالی را
با شتابی پرھياھو ترک ميگويد

ميتوان بر جای باقی ماند
در کنار پرده  ،اما کور  ،اما کر

ميتوان فرياد زد
با صدائی سخت کاذب  ،سخت بيگانه
" دوست ميدارم "
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ميتوان در بازوان چيرهء يک مرد
ماده ای زيبا و سالم بود

با تنی چون سفرهء چرمين
با دو پستان درشت سخت
ميتوان در بستر يک مست  ،يک ديوانه  ،يک ولگرد
عصمت يک عشق را آلود
ميتوان با زيرکی تحقير کرد
ھر معمای شگفتی را
ميتوان تنھا به حل جدولی پرداخت
ميتوان تنھا به کشف پاسخی بيھوده دل خوش ساخت
پاسخی بيھوده  ،آری پنج يا شش حرف

ميتوان يک عمر زانو زد
با سری افکنده  ،در پای ضريحی سرد
ميتوان در گور مجھولی خدا را ديد
ميتوان با سکه ای ناچيز ايمان يافت
ميتوان در حجره ھای مسجدی پوسيد
چون زيارتنامه خوانی پير
ميتوان چون صفر در تفريق و جمع و ضرب
حاصلی پيوسته يکسان داشت
ميتوان چشم ترا در پيلهء قھرش
دکمهء بيرنگ کفش کھنه ای پنداشت
ميتوان چون آب در گودال خود خشکيد
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ميتوان زيبائی يک لحظه را با شرم
مثل يک عکس سياه مضحک فوری
در ته صندوق مخفی کرد
ميتوان در قاب خالی ماندهء يک روز
نقش يک محکوم  ،يا مغلوب  ،يا مصلوب را آويخت
ميتوان باصورتک ھا رخنهء ديوار را پوشاند
ميتوان با نقشھای پوچ تر آميخت

ميتوان ھمچون عروسک ھای کوکی بود
با دو چشم شيشه ای دنيای خود را ديد
ميتوان در جعبه ای ماھوت
با تنی انباشته از کاه
سالھا در البالی تور و پولک خفت
ميتوان با ھر فشار ھرزهء دستی
بی سبب فرياد کرد و گفت
" آه  ،من بسيار خوشبختم "
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تنھائی ماه
در تمام طول تاريکی
سيريرکھا فرياد زدند :
" ماه  ،ای ماه بزرگ "...

در تمام طول تاريکی
شاخه ھا با آن دستان دراز
که از آنھا آھی شھوتناک
سوی باال ميرفت
و نسيم تسليم
به فرامين خدايانی نشناخته و مرموز
و ھزاران نفس پنھان  ،در زندگی مخفی خاک
و در آن دايرهء سيار نورانی  ،شبتاب
دقدقه در سقف چوبين
ليلی در پرده
غوکھا در مرداب
ھمه باھم  ،ھمه باھم يکريز
تا سپيده دم فرياد زدند :
" ماه ف ای ماه بزرگ "...
در تمام طول تاريکی
ماه در مھتابی شعله کشيد
ماه
دل تنھای شب خود بود
داشت در بغض طالئی رنگش ميترکيد
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معشوق من
معشوق من
با آن تن برھنهء بی شرم
بر ساقھای نيرومندش
چون مرگ ايستاد

خط ھای بيقرار مورب
اندامھای عاصی او را
در طرح استوارش
دنبال ميکند

معشوق من
گوئی ز نسل ھای فراموش گشته است
گوئی که تاتاری
در انتھای چشمانش
پيوسته در کمين واريست
گوئی که بربری
در برق پر طراوت دندانھايش
مجذوب خون گرم شکاريست

معشوق من
ھمچون طبيعت
مفھوم ناگزير صريحی دارد
او با شکست من
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قانون صادقانهء قدرت را
تأئيد ميکند

او وحشيانه آزادست
مانند يک غريزهء سالم
در عمق يک جزيرهء نامسکون
او پاک ميکند
با پاره ھای خيمهء مجنون
از کفش خود  ،غبار خيابان را

معشوق من
ھمچون خداوندی  ،در معبد نپال
گوئی از ابتدای وجودش
بيگانه بوده است
او
مرديست از قرون گذشته
ياد آور اصالت زيبائی

او در فضای خود
چون بوی کودکی
پيوسته خاطرات معصومی را
بيدار ميکند
او مثل يک سرود خوش عاميانه است
سرشار از خشونت و عريانی
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او با خلوص دوست ميدارد
ذرات زندگی را
ذرات خاک را
مھای آدمی را
غمھای پاک را
او با خلوص دوست ميدارد
يک کوچه باغ دھکده را
يک درخت را
يک ظرف بستنی را
يک بند رخت را

معشوق من
انسان ساده ايست
انسان ساده ای که من او را
درسرزمين شوم عجايب
چون آخرين نشانهء يک مذھب شگفت
در البالی بوتهء پستانھايم
پنھان نموده ام
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در غروبی ابدی
 روز يا شب ؟ نه  ،ای دوست  ،غروبی ابديستبا عبور دو کبوتر در باد
چون دو تابوت سپيد
و صداھائی از دور  ،از آن دشت غريب ،
بی ثبات و سرگردان  ،ھمچون حرکت باد

سخنی بايد گفتسخنی بايد گفت
دل من ميخواھد با ظلمت جفت شود
سخنی بايد گفت
چه فراموشی سنگينی
سيبی از شاخه فروميافتد
دانه ھای زرد تخم کتان
زير منقار قناری ھای عاشق من ميشکنند
گل باقال  ،اعصاب کبودش را در سکر نسيم
ميسپارد به رھا گشتن از دلھرهء گنگ دگرگونی

آه...
در سر من چيزی نيست بجز چرخش ذرات غليظ سرخ
و نگاھم
مثل يک حرف دروغ
شرمگينست و فرو افتاده
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 من به يک ماه ميانديشم من به حرفی در شعر من به يک چشمه ميانديشم من به وھمی در خاک من به بوی غنی گندمزار من به افسانهء نان من به معصوميت بازی ھاو به آن کوچهء باريک دراز
که پر از عطر درختان اقاقی بود
 من به بيداری تلخی که پس ازبازیو به بھتی که پس از کوچه
و به خالی طويلی که پس از عطر اقاقی ھا

 قھرمانيھا ؟آهاسب ھا پيرند
 عشق؟ تنھاست و از پنجره ای کوتاهبه بيابان ھای بی مجنون مينگرد
به گذرگاھی با خاطره ای مغشوش
از خراميدن اقی نازک در خلخال

 آرزوھا ؟ خود را ميبازند74
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در ھماھنگی بيرحم ھزاران در
 بسته ؟ آری  ،پيوسته بسته  ،بسته خسته خواھی شد من به يک خانه ميانديشمبا نفس ھای پچک ھايش  ،رخوتناک
با چراغانش روشن  ،ھمچون نی نی چشم
با شبانش متفکر  ،تنبل  ،بی تشويش
و به نوزادی با لبخندی نامحدود
مثل يک دايرهء پی در پی بر آب
و تنی پر خون  ،چون خوشه ای از انگور

 من به آوار ميانديشمو به تاراج وزش ھای سياه
و به نوری مشکوک
که شبانگاھان در پنجره ميکاود
و به گوری کوچک  ،کوچک چون پيکر يک نوزاد

 کار ...کار ؟ آری  ،اما در آن ميز بزرگدشمنی مخفی مسکن دارد
که ترا ميجود  .آرام آرام
ھمچنان که چوب و دفتر را
و ھزاران چيز بيھودهء ديگر را
و سرانجام  ،تو در فنجانی چای فرو خواھی رفت
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مثل قايق در گرداب
و در اعماق افق  ،چيزی جز دود غليظ سيگار
و خطوط نامفھوم نخواھی ديد

يک ستاره ؟ آری  ،صدھا  ،صدھا  ،اماھمه در آن سوی شبھای محصور
 يک پرنده ؟ آری  ،صدھا  ،صدھا  ،اماھمه در خاطره ھای دور
با غرور عبث بال زدنھاشان
 من به فريادی در کوچه ميانديشم من به موشی بی آزار که در ديوارگاھگاھی گذری دارد !

 سخنی بايد گفتسخنی بايد گفت
در سحرگاھان  ،در لحظهء لرزانی
که فضا ھمچون احساس بلوغ
ناگھان با چيزی مبھم ميآميزد
من دلم ميخواھد
که به طغيانی تسليم شوم
من دلم ميخواھد
که ببارم از آن ابر بزرگ
من دلم ميخواھد
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که بگويم

نه

نه

نه

نه

 برويم سخنی بايد گفت جام  ،يا بستر  ،يا تنھائی  ،يا خواب ؟ -برويم ...
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مرداب
شب سياھی کرد و بيماری گرفت
ديده را طغيان بيماری گرفت
ديده از ديدن نميماند  ،دريغ
ديده پوشيدن نميداند  ،دريغ
رفت و در من مرگزاری کھنه يافت
ھستيم را انتظاری کھنه يافت
آن بيابان ديد و تنھائيم را
ماه و خو.رشيد مقوائيم را
چون جنينی پير  ،بازھدان به جنگ
ميدرد ديوار زھدان را به چنگ
زنده  ،اما حسرت زادن در او
مرده  ،اما ميل جاندادن در او
خودپسند از درد خود نا خواستن
خفته از سودای بر پا خاستن
خنده ام غمناکی بيھوده ای
ننگم از دلپاکی بيھوده ای
غربت سنگينم از دلدادگيم
شور تند مرگ در ھمخوابگيم
نامده ھرگز فرود از بام خويش
در فرازی شاھد اعدام خويش
کرم خاک و خاکش اما بويناک
بادبادکھاش در افالک پاک
ناشناس نيمهء پنھانيش
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شرمگين چھرهء انسانيش
کوبکو در جستجوی جفت خويش
ميدود  ،معتاد بوی جفت خويش
جويدش گھگاه و ناباور از او
جفتش اما سخت تنھاتر از او
ھر دو در بيم و ھراس از يکدگر
تلخکام و ناسپاس از يکدگر
عشقشان  ،سودای محکومانه ای
وصلشان  ،رؤيای مشکوکانه ای
ۀۀۀ

آه اگر راھی به دريائيم بود
از فرو رفتن چه پروائيم بود
گر به مردابی ز جريان ماند آب
از سکون خويش نقصان يابد آب
جانش اقليم تباھی ھا شود
ژرفنايش گور ماھی ھا شود

آھوان  ،ای آھوان دشتھا
گاه اگر در معبر گلگشت ھا
جويباری يافتيد آوازخوان
رو به استغنای درياھا روان
جاری از ابريشم جريان خويش
خفته بر گردونهء طغيان خويش
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يال اسب باد در چنگال او
روح سرخ ماه در دنبال او
ران سبز ساقه ھا را ميگشود
عطر بکر بوته ھا را ميربود
بر فرازش  ،در نگاه ھر حباب
انعکاس بيدريغ آفتاب
خواب آن بيخواب را ياد آوريد
مرگ در مرداب را ياد آوريد
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آيه ھای زمينی
آنگاه
خورشيد سرد شد
و برکت از زمين ھا رفت

سبزه ھا به صحراھا خشکيدند
و ماھيان به درياھا خشکيدند
و خاک مردگانش را
زان پس به خود نپذيرفت

شب در تمام پنجره ھای پريده رنگ
مانند يک تصور مشکوک
پيوسته در تراکم و طغيان بود
و راھھا ادامهء خود را
در تيرگی رھا کردند

ديگر کسی به عشق نينديشيد
ديگر کسی به فتح نينديشيد
و ھيچکس
ديگر به ھيچ چيز نينديشيد

در غارھای تنھائی
بيھودگی به دنيا آمد
خون بوی بنگ و افيون ميداد
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زنھای باردار
نوزادھای بی سر زائيدند
و گاھواره ھا از شرم
به گورھا پناه آوردند

چه روزگار تلخ و سياھی
نان  ،نيروی شگفت رسالت را
مغلوب کرده بود
پيغمبران گرسنه و مفلوک
از وعده گاھھای الھی گريختند
و بره ھای گمشدهء عيسی
ديگر صدای ھی ھی چوپانی را
در بھت دشتھا نشنيدند

در ديدگان آينه ھا گوئی
حرکات و رنگھا و تصاوير
وارونه منعکس ميگشت
و بر فراز سر دلقکان پست
و چھرهء وقيح فواحش
يک ھالهء مقدس نورانی
مانند چتر مشتعلی ميسوخت

مرداب ھای الکل
با آن بخارھای گس مسموم
انبوه بی تحرک روشنفکران را
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به ژرفای خويش کشيدند
و موشھای موذی
اوراق زرنگار کتب را
در گنجه ھای کھنه جويدند
خورشيد مرده بود
خورشيد مرده بود  ،و فردا
در ذھن کودکان
مفھوم گنگ گمشده ای داشت

آنھا غرابت اين لفظ کھنه را
در مشق ھای خود
بالکهء درشت سياھی
تصوير مينمودند

مردم ،
گروه ساقط مردم
دلمرده و تکيده و مبھوت
در زير بار شوم جسدھاشان
از غربتی به غربت ديگر ميرفتند
و ميل دردناک جنايت
در دستھايشان متورم ميشد

گاھی جرقه ای  ،جرقهء ناچيزی
اين اجتماع ساکت بيجان را
يکباره از درون متالشی ميکرد
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آنھا به ھم ھجوم ميآوردند
مردان گلوی يکديگر را
با کارد ميدريدند
و در ميان بستری از خون
با دختران نابالغ
ھمخوابه ميشدند

پيوسته در مراسم اعدام
وقتی طناب دار
چشمان پر تشنج محکومی را
از کاسه با فشار به بيرون ميريخت
آنھا به خود ميرفتند
و از تصور شھوتناکی
اعصاب پير و خسته شان تير ميکشيد
اما ھميشه در حواشی ميدان ھا
اين جانبان کوچک را ميديدی
که ايستاده اند
و خيره گشته اند
به ريزش مداوم فواره ھای آب

شايد ھنوز ھم
در پشت چشم ھای له شده  ،در عمق انجماد
يک چيز نيم زندهء مغشوش
بر جای مانده بود
که در تالش بی رمقش ميخواست
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ايمان بياورد به پاکی آواز آبھا

شايد  ،ولی چه خالی بی پايانی
خورشيد مرده بود
و ھيچکس نميدانست
که نام آن کبوتر غمگين
کز قلبھا گريخته  ،ايمانست

آه  ،ای صدای زندانی
آيا شکوه يأس تو ھرگز
از ھيچ سوی اين شب منفور
نقيبی بسوی نور نخواھد زد؟
آه  ،ای صدای زندانی
ای آخرين صدای صداھا...
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ھديه
من از نھايت شب حرف ميزنم
من از نھايت تاريکی
و از نھايت شب حرف ميزنم

اگر به خانهء من آمدی برای من ای مھربان چراغ بياور
و يک دريچه که از آن
به ازدحام کوچهء خوشبخت بنگرم
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ديدار در شب
و چھرهء شگفت
" از آن سوی دريچه به من گفت
حق با کسيست که می بيند
من مثل حس گمشدگی وحشت دارم
اما خدای من
آيا چگونه ميشود از من ترسيد ؟
من  ،من که ھيچ گاه
جز بادبادکی سبک و ولگرد
بر پشت بامھای مه آلود آسمان

چيزی نبوده ام
و عشق و ميل و نفرت و دردم را
در غربت شبانهء قبرستان
موشی به نام مرگ جويده ست " .

و چھرهء شگفت
با آن خطوط نازک دنباله دارست
که باد طرح جاريشان را
لحظه به لحظه محو و دگرگون ميکرد
و گيسوان نرم و درازش
که جنبش نھانی شب ميربودشان
و بر تمام پھنهء شب ميگشودشان
ھمچون گياھھای ته دريا
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در آنسوی دريچه روان بود
و داد زد
" باور کنيد
من زنده نيستم "

من از ورای او تراکم تاريکی را
و ميوه ھای نقره ای کاج را ھنوز
ميديدم  ،آه  ،ولی او ....

او بر تمام اينھمه ميلغزيد
و قلب بينھايت او اوج ميگرفت
گوئی که حس سبز درختان بود
و چشمھايش تا ابديت ادامه داشت .

حق با شماست
من ھيچ گاه پس از مرگم
جرئت نکرده ام که در آئينه بنگرم
و آنقدر مرده ام
که ھيچ چيز مرگ مرا ديگر
ثابت نميکند
آه
آيا صدای زنجره ای را
که در پناه شب  ،بسوی ماه ميگريخت
از انتھای باغ شنيديد ؟
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من فکر ميکنم که تمام ستاره ھا
به آسمان گمشده ای کوچ کرده اند
و شھر  ،شھر چه ساکت بود
من در سراسر طول مسير خود
جز با گروھی از مجسمه ھای پريده رنگ
و چند رفتگر
که بوی خاکروبه و توتون ميدادند
و گشتيان خستهء خواب آلود
با ھيچ جيز روبرو نشدم

افسوس
من مرده ام
و شب ھنوز ھم
گوئی ادامهء ھمان شب بيھوده ست " .

خاموش شد
و پھنهء وسيع دو چشمش را
احساس گريه تلخ و کدر کرد

" آيا شما که صورتتان را
در سايهء نقاب غم انگيز زندگی
مخفی نموده ايد
گاھی به اين حقيقت يأس آور
انديشه ميکنيد
که زنده ھای امروزی
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چيزی بجز تفالهء يک زنده نيستند ؟
گوئی که کودکی
در اولين تبسم خود پير گشته است
و قلب  -اين کتيبهء مخدوش
که در خطوط اصلی آن دست برده اند- .
به اعتبار سنگی خود ديگر
احساس اعتماد نخواھد کرد

شايد که اعتبار به بودن
و مصرف مدام مسکن ھا
اميال پاک و ساده و انسانی را
به ورطهء زوال کشانده ست
شايد که روح را
به انزوای يک جزيرهء نامسکون
تبعيد کرده اند
شايد که من صدای زنجره را خواب ديده ام
پس اين پيادگان که صبورانه
بر نيزه ھای چوبی خود تکيه داده اند
آن بادپا سوارانند ؟
و اين خميدگان الغر افيونی
آن عارفان پاک بلند انديش ؟
پس راست است  ،راست  ،که انسان
ديگر در انتظار ظھوری نيست
و دختران عاشق
با سوزن دراز برودری دوزی
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چشمان زود باور خود را دريده اند ؟

اکنون طنين جيغ کالغان
در عمق خواب ھای سحرگاھی
احساس ميشود
آئينه ھا به ھوش ميآيند
و شکل ھای منفرد و تنھا
خود را به اولين کشالهء بيداری
و به ھجوم مخفی کابوس ھای شوم
تسليم می کنند .

افسوس
من با تمام خاطره ھايم
از خون  ،که جز حماسهء خونين نميسرود
و از غرور  ،غروری که ھيچ گاه
خود را چنين حقير نميزيست
در انتھای فرصت خود ايستاده ام
و گوش می کنم  :نه صدائی
و خيره می شوم  :نه ز يک برگ جنبشی
و نام من نفس آنھمه پاکی بود
" ديگر غبار مقبره ھا را ھم
بر ھم نميزند ".

لرزيد
و برد و سوی خويش فرو ريخت
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و دستھای ملتمسش از شکافھا
مانند آھھای طويلی  ،بسوی من
پيش آمدند

" سرد است
و بادھا خطوط مرا قطع ميکنند
آيا در اين ديار کسی ھست که ھنوز
از آشنا شدن
با چھرهء فنا شدهء خويش
وحشت نداشته باشد ؟
آيا زمان آن نرسيده ست
که اين دريچه باز شود باز باز باز
که آسمان ببارد
و مرد  ،بر جنازهء مرد خويش
زاری کنان نماز گزارد ؟ "

شايد پرنده بود که ناليد
يا باد  ،در ميان درختان
يا من  ،که در برابر بن بست قلب خود
چون موجی از تأسف و شرم ودرد
باال ميآمدم
و از ميان پنجره ميديدم
که آن دو دست  ،آن سرزنش تلخ
و ھمچنان دراز بسوی دو دست من
در روشنائی سپيده دمی کاذب
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تحليل ميروند
و يک صدا که در افق سرد
فرياد زد :
" خداحافظ" .
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وھم سبز
تمام روز را در آئينه گريه ميکردم
بھار پنجره ام را
به وھم سبز درختان سپرده بود
تنم به پيلهء تنھائيم نميگنجيد
و بوی تاج کاغذيم
فضای آن قلمرو بی آفتاب را
آلوده کرده بود
نميتوانستم  ،ديگر نميتوانستم
صدای کوچه  ،صدای پرنده ھا
صدای گمشدن توپھای ماھوتی
و ھايھوی گريزان کودکان
و رقص بادکنک ھا
که چون حبابھای کف صابون
در انتھای ساقه ای از نخ صعود ميکردند
و باد  ،باد که گوئی
در عمق گودترين لحظه ھای تيرهء ھمخوابگی نفس ميزد
حصار قلعهء خاموش اعتماد مرا
فشار ميدادند
و از شکافھای کھنه  ،دلم را بنام ميخواندند

تمام روز نگاه من
به چشمھای زندگيم خيره گشته بود
به آن دو چشم مضطرب ترسان
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که از نگاه ثابت من ميگريختند
و چون دروغگويان
به انزوای بی خطر پناه ميآورند

کدام قله کدام اوج ؟
مگر تمامی اين راھھای پيچاپيچ
در آن دھان سرد مکنده
به نقطهء تالقی و پايان نميرسند ؟
به من چه داديد  ،ای واژه ھای ساده فريب
و ای رياضت اندامھا و خواھش ھا ؟
اگر گلی به گيسوی خود ميزدم
از اين تقلب  ،از اين تاج کاغذين
که بر فراز سرم بو گرفته است  ،فريبنده تر نبود ؟

چگونه روح بيابان مرا گرفت
و سحر ماه ز ايمان گله دورم کرد !
چگونه ناتمامی قلبم بزرگ شد
و ھيچ نيمه ای اين نيمه را تمام نکرد !
چگونه ايستادم و ديدم
زمين به زير دو پايم ز تکيه گاه تھی ميشود
و گرمی تن جفتم
به انتظار پوچ تنم ره نميبرد !

کدام قله کدام اوج ؟
مرا پناه دھيد ای چراغ ھای مشوش
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ای خانه ھای روشن شکاک
که جامه ھای شسته در آغوش دودھای معطر
بر بامھای آفتابيتان تاب ميخورند

مرا پناه دھيد ای زنان سادهء کامل
که از ورای پوست  ،سر انگشت ھای نازکتان
مسير جنبش کيف آور جنينی را
دنبال ميکند
و در شکاف گريبانتان ھميشه ھوا
به بوی شير تازه ميآميزد

کدام قله کدام اوج ؟
مرا پناه دھيد ای اجاقھای پر آتش  -ای نعل ھای
خوشبختی -
و ای سرود ظرفھای مسين در سياھکاری مطبخ
و ای ترنم دلگير چرخ خياطی
و ای جدال روز و شب فرشھا و جاروھا
مرا پناه دھيد ای تمام عشق ھای حريصی
که ميل دردناک بقا بستر تصرفتان را
به آب جادو
و قطره ھای خون تازه ميآرايد

تمام روز تمام روز
رھا شده  ،رھا شده  ،چون الشه ای بر آب
به سوی سھمناک ترين صخره پيش ميرفتم
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به سوی ژرف ترين غارھای دريائی
و گوشتخوارترين ماھيان
و مھره ھای نازک پشتم
از حس مرگ تير کشيدند

نمی توانستم ديگر نمی توانستم
صدای پايم از انکار راه بر ميخاست
و يأسم از صبوری روحم وسيعتر شده بود
و آن بھار  ،و آن وھم سبز رنگ
که بر دريچه گذر داشت  ،با دلم ميگفت
" نگاه کن
تو ھيچگاه پيش نرفتی
تو فرو رفتی .
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فتح باغ
آن کالغی که پريد
از فراز سر ما
و فرو رفت در انديشهء آشفتهء ابری ولگرد
و صدايش ھمچون نيزهء کوتاھی  .پھنای افق را پيمود
خبر ما را با خود خواھد برد به شھر

ھمه ميدانند
ھمه ميدانند
که من و تو از آن روزنهء سرد عبوس
باغ را ديديم
و از آن شاخهء بازيگر دور از دست
سيب را چيديم
ھمه ميترسند
ھمه ميترسند  ،اما من وتو
به چراغ و آب و آينه پيوستيم
و نترسيديم

سخن از پيوند سست دو نام
و ھمآغوشی در اوراق کھنهء يک دفتر نيست
سخن از گيسوی خوشبخت منست
با شقايقھای سوختهء بوسهء تو
و صميميت تن ھامان  ،در طراری
و درخشيدن عريانمان
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مثل فلس ماھی ھا در آب
سخن از زندگی نقره ای آوازيست
که سحر گاھان فوارهء کوچک ميخواند

مادر آن جنگل سبزسيال
شبی از خرگوشان وحشی
و در آن دريای مضطرب خونسرد
از صدف ھای پر از مرواريد
و در آن کوه غريب فاتح
از عقابان وان پرسيديم
که چه بايد کرد

ھمه ميدانند
ھمه ميدانند
ما به خواب سرد و ساکت سيمرغان  ،ره يافته ايم
ما حقيقت را در باغچه پيدا کرديم
در نگاه شرم آگين گلی گمنام
و بقا را در يک لحظهء نامحدود
که دو خورشيد به ھم خيره شدند

سخن از پچ پچ ترسانی در ظلمت نيست
سخن از روزست و پنجره ھای باز
و ھوای تازه
و اجاقی که در آن اشياء بيھده ميسوزند
و زمينی که ز کشتی ديگر بارور است
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و تولد و تکامل و غرور
سخن از دستان عاشق ماست
که پلی از پيغام عطر و نور و نسيم
بر فراز شبھا ساخته اند
به چمنزار بيا
به چمنزار بزرگ
و صدايم کن  ،از پشت نفس ھای گل ابريشم
ھمچنان آھو که جفتش را

پرده ھا از بغضی پنھانی سرشارند
و کبوترھای معصوم
از بلندی ھای برج سپيد خود
به زمين مينگرند
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به علی گفت مادرش روزی ....
علی کوچيکه
علی بونه گير
نصف شب از خواب پريد
چشماشو ھی ماليد با دس
سه چار تا خميازه کشيد
پا شد نشس

چی ديده بود ؟
چی ديده بود ؟
خواب يه ماھی ديده بود
يه ماھی  ،انگار که به کپه دو زاری
انگار که يه طاقه حرير
با حاشيهء منجوق کاری
انگار که رو برگ گل الله عباسی
خامه دوزيش کرده بودن
قايم موشک بازی ميکردن تو چشاش
دو تا نگين گرد صاف الماسی
ھمچی يواش
ھمچی يواش
خودشو رو اب دراز ميکرد
که باد بزن قر نگياش
صورت آبو ناز ميکرد
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بوی تنش  ،بوی کتابچه ھای نو
بوی يه صفر گنده و پھلوش يه دو
بوی شبای عيد و آشپزخونه و نذری پزون
شمردن ستاره ھا  ،تو رختخواب  ،رو پشت بون
ريختن بارون رو آجر فرش حياط
بوی لواشک  ،بوی شوکوالت

انگار تو آب  ،گوھر شب چراغ ميرفت
انگار که دختر کوچيکهء شاپريون
تو يه کجاوهء بلور
به سير باغ و راغ ميرفت
دور و ورش گل ريزون
باالی سرش نور باران
شايد که از طايفهء جن و پری بود ماھيه
شايد که از اون ماھيای ددری بود ماھيه
شايد که يه خيال تند رسرسی بود ماھيه
ھرچی که بود
ھرچی که بود
علی کوچيکه
محو تماشاش شده بود
واله و شيداش شده بود

ھمچی که دس برد که به اون
رنگ روون
نور جوون
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نقره نشون
دس بزن
برق زد و بارون زد و آب سيا شد
شيکم زمين زير تن ماھی وا شد
دسه گال دور شدن و دود شدن
شمشای نور سوختن و نابود شدن
باز مث ھر شب رو سر علی کوچيکه
دسمال آسمون پر از گالبی
نه چشمه ای نه ماھيی نه خوابی

باد توی بادگيرا نفس نفس ميزد
زلفای بيدو ميکشيد
از روی لنگای دراز گل آغا
چادر نماز کودريشو پس ميزد

رو بند رخت
پيرھن زيرا و عرق گيرا
دس ميکشيدن به تن ھمديگه و حالی به حالی ميشدن
انگار که از فکرای بد
ھی پر و خالی ميشدن

سيرسيرکا
سازا رو کوک کرده بودن و ساز ميزدن
ھمچی که باد آروم ميشد
قورباغه ھا از ته باغچه زير آواز ميزدن
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شب مث ھر شب بود و چن شب پيش و شبھای ديگه
امو علی
تو نخ يه دنيای ديگه

علی کوچيکه
سحر شده بود
نقرهء نابش رو ميخواس
ماھی خوابش رو ميخواس
راه آب بود و قرقر آب
علی کوچيکه و حوض پر آب

" علی کوچيکه
علی کوچيکه
نکنه تو جات وول بخوری
حرفای ننه قمرخانم
يادت بره گول بخوری
تو خواب  ،اگه ماھی ديدی خير باشه
خواب کجا حوض پر از آب کجا
کاری نکنی که اسمتو
توی کتابا بنويسن
سيا کنن طلسمتو
آب مث خواب نيس که آدم
از اين سرش فرو بره
از اون سرش بيرون بياد
تو چار راھاش وقت خطر
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صدای سوت سوتک پابون بياد
شکر خدا پات رو زمين محکمه
کور و کچل نيسی علی  ،چی چيت کمه ؟
ميتونی بری شابدوالعظيم
ماشين دودی سوار بشی
قد بکشی  ،خال بکوبی  ،جاھل پامنار بشی
حيفه آدم اينھمه چيزای قشنگو نبينه
اال کلنگ سوار نشه
شھر فرنگو نبينه
فصل  ،حاال فصل گوجه و سيب و خيار و بستنيس
چن روز ديگه  ،تو تکيه  ،سينه زنيس
ای علی ای علی ديوونه
تخت فنری بھتره  ،يا تخت مرده شور خونه ؟
گيرم تو ھم خودتو به آب شور زدی
رفتی و اون کولی خانومو به تور زدی
ماھی چيه ؟ ماھی که ايمون نميشه  ،نون نميشه
اون يه وجب پوست تنش واسه فاطی تنبون نميشه
دس که به ماھی بزنی
از سر تا پات بو ميگيره
بوت تو دماغا ميپيچه
دنيا ازت رو ميگيره
بگير بخواب  ،بگير بخواب
که کار باطل نکنی
با فکرای صد تا يه غاز
حل مسائل نکنی
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سر تو بذار رو ناز بالش  ،بذار بھم بياد چشت
قاچ زينو محکم چنگ بزن که اب واری
پيشکشت ".

حوصلهء آب ديگه داشت سر ميرفت
خودشو ميريخت تو پاشوره  ،در ميرفت
انگار ميخواس تو تاريکی
داد بکشه  " :اھای زکی !
اين حرفا  ،حرف اون کسونيس که اگه
يه بار تو عمرشون زد و يه خواب ديدن
ماھی چيکار به کار يه خيک شيکم تغار داره
ماھی که سھله  ،سگشم
از اين تغارا عار داره
ماھی تو آب ميچرخه و ستاره دس چين ميکنه
اونوخ به خواب ھر کی رفت
خوابشو از ستاره سنگين ميکنه
ميبرتش  ،ميبرتش
از توی اين دنيای دلمردهء چارديواريا
نق نق نحس اعتا  ،خستگيا  ،بيکاريا
دنيای آش رشته و وراجی و شلختگی
درد قولنج و درد پر خوردن و درد اختگی
دنيای بشکن زدن و لوس بازی
عروس دوماد بازی و ناموس بازی
دنيای ھی خيابونارو الکی گز کردن
از عربی خوندن يه لچک به سر حظ کردن
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دنيای صبح سحرا
تو توپخونه
تماشای دار زدن
نصف شبا
رو قصهء آقا باالخان زار زدن
دنيائی که ھر وخت خداش
تو کوچه ھاش پا ميذاره
يه دسه خاله خانباجی از عقب سرش
يه دسه قداره کش از جلوش مياد
دنيائی که ھر جا ميری
صدای راديوش ميآد
ميبرتش  ،ميبرتش  ،از توی اين ھمبونهء کرم و کثافت
و مرض
به آبيای پاک و صاف آسمون ميبرتش
به ادگی کھکشون ميبرتش " .

آب از سر يه شاپرک گذشته بود و داشت حاال
فروش ميداد
علی کوچيکه
نشسته بود کنار حوض
حرفای آبو گوش ميداد
انگار که از اون ته ته ھا
از پشت گلکاری نورا  ،يه کسی صداش ميزد
آه ميکشيد
دس عرق کرده و سرش رو يواش به پاش ميزد
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انگار ميگفت  " :يک دو سه
نپريدی ؟ ھه ھه ھه
من توی اون تاريکيای ته آبم بخدا
حرفمو باور کن  ،علی
ماھی خوابم بخدا
دادم تمام سرسرا رو آب و جارو بکنن
پرده ھای مرواری رو
اين رو و اون رو بکنن
به نوکرای باوفام سپردم
کجاوهء بلورمم آوردم
سه چار تا منزل که از اينجا دور بشيم
به سبزه زارای ھميشه سبز دريا ميرسيم
به گله ھای کف که چوپون ندارن
به دالونای نور که پايون ندارن
به قصرای صدف که پايون ندارن
يادت باشه از سر راه
ھف ھش تا دونه مرواری
جمع کنی که بعد باھاشون تو بيکاری
يه قل دو قل بازی کنيم
ای علی  ،من بچهء دريام  ،نفسم پاکه  ،علی
دريا ھمونجاس که ھمونجا آخر خاکه  ،علی
ھر کی که دريا رو به عمرش نديده
از زندگيش چی فھميده ؟
خسته شدم  ،حال بھم خورده از اين بوی لجن
انقده پابپا نکن که دو تايی
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تا خرخره فرو بريم توی لجن
بپر بيا  ،و گرنه ای علی کوچيکه
مجبور ميشم بھت بگم نه تو  ،نه من " .

آب يھو باال اومد و ھلفی کرد و تو کشيد
انگار که آب جفتشو ست و تو خودش فرو کشيد
دايره ھای نقره ای
توی خودشون
چرخيدن و چرخيدن و خسته شدن
مواکشاله کردن و از سر نو
به زنجيرای ته حوض بسته شدن
قل قل قل تاالپ تاالپ
قل قل قل تاالپ تاالپ
چرخ ميزدن رو سطح آب
تو تاريکی  ،چن تا حباب

" علی کجاس؟ "
" تو باغچه "
" چی ميچينه.؟ "
" الوچه ".
آلوچهء باغ باال
جرئت داری ؟ بسم `
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پرنده فقط يک پرنده بود

پرنده گفت  " :چه بويی  ،چه آفتابی  ،آه
بھار آمده است
و من به جستجوی جفت خويش خواھم رفت " .

پرنده از ايوان
پريد  ،مثل پيامی پريد و رفت
پرنده کوچک بود
پرنده فکر نميکرد
پرنده روزنامه نميخواند
پرنده قرض نداشت
پرنده آدمھا را نميشناخت
پرنده روی ھوا
و بر فراز چراغ ھای خطر
در ارتفاع بی خبری ميپريد
و لحظه ھای آبی را
ديوانه وار تجربه ميکرد

پرنده  ،آه  ،فقط يک پرنده بود
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ای مرز پر گھر

فاتح شدم
خود را به ثبت رساندم
خود را به نامی  ،در يک شناسنامه  ،مزين کردم
و ھستيم به يک شماره مشخص شد
پس زنده باد  678صادره از بخش  5ساکن تھران

ديگر خيالم از ھمه سو راحتست
آغوش مھربان مام وطن
پستانک سوابق پرافتخار تاريخی
الاليی تمدن و فرھنگ
و جق و جق جقجقهء قانون ...
آه
.ديگر خيالم از ھمه سو راحتست

از فرط شادمانی
رفتم کنار پنجره  ،با اشتياق  ،ششصد و ھفتاد و ھشت
بار ھوا را که از غبار پھن
و بوی خاکروبه و ادرار  ،منقبض شده بود
درون سينه فرو دادم
و زير ششصد و ھفتاد و ھشت قبض بدھکاری
و روی ششصد و ھفتاد و ھشت تقاضای کار نوشتم
فروغ فرخ زاد
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در سرزمين شعر و گل و بلبل
موھبتيست زيستن  ،آنھم
وقتی که واقعيت موجود بودن تو پس از سالھای
سال پذيرفته ميشود

جايی که من
با اولين نگاه رسميم از الی پرده  ،ششصد و ھفتاد و
ھشت شاعر را می بينم
که  ،حقه بازھا  ،ھمه در ھيئت غريب گدايان
در الی خاکروبه  ،به دنبال وزن و قافيه ميگردند
و از صدای اولين قدم رسميم
يکباره  ،از ميان لجن زارھای تيره  ،ششصد و ھفتاد و
ھشت بلبل مرموز
که از سر تفنن
خود را به شکل ششصد و ھفتاد و ھشت کالغ سياه
پير در آورده اند
با تنبلی بسوی حاشيهء روز ميپرند
واولين نفس زدن رسميم
آغشته ميشود به بوی ششصد و ھفتاد و ھشت شاخه
گل سرخ
محصول کارخانجات عظيم پالسکو

موھبتيست زيستن  ،آری
در زادگاه شيخ ابو دلقک کمانچه کش فوری
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و شيخ ای دل ای دل تنبک تبار تنبوری
شھر ستارگان گران وزن ساق و باسن و پستان و
پشت جلد و ھنر
گھوارهء مولفان فلسفهء " ای بابا به من چه ولش کن "
مھد مسابقات المپيک ھوش -وای !
جايی که دست به ھر دستگاه نقلی تصوير و صوت
ميزنی  ،از آن
بوق نبوغ نابغه ای تازه سال ميآيد
و برگزيدگان فکری ملت

وقتی که در کالس اکابر حضور مييابند
ھريک به روی سينه  ،ششصد و ھفتاد و ھشت کباب پز
برقی
و بر دو دست  ،ششصد و ھفتاد و ھشت ساعت ناوزر رديف
کرده و ميدانند
که ناتوانی از خواص تھی کيسه بودنست  ،نه نادانی

فاتح شدم بله فاتح شدم
اکنون به شادمانی اين فتح
در پای آينه  ،با افتخار  ،ششصد و ھفتاد و ھشت شمع
نسيه ميافروزم
و ميپرم به روی طاقچه تا  ،با اازه  ،چند کالمی
دربارهء فوايد قانونی حيات به عرض حضورتان برسانم
و اولين کلنگ ساختمان رفيع زندگيم را
ھمراه با طنين کف زدنی پرشور
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بر فرق فرق خويش بکوبم
من زنده ام  ،بله  ،مانند زنده رود  ،که يکروز زنده بود
و از تمام آنچه که در انحصار مردم زنده ست بھره
خواھم برد

من ميتوانم از فردا
در کوچه ھای شھر  ،که سرشار از مواھب مليست
و در ميان سايه ھای سبکبار تيرھای تلگراف
گردش کنان قدم بردارم
و با غرور  ،ششصد و ھفتاد و ھشت بار  ،به ديوار مستراح
ھای عمومی بنويسم
خط نوشتم که خر کند خنده

من ميتوا نم از فردا
ھمچون وطن پرست غيوری
سھمی از ايده آل عظيمی که اجتماع
ھر چارشنبه بعد از ظھر  ،آن را
با اشتياق و دلھره دنبال ميکند
قلب و مغز خويش داشته باشم
سھمی از آن ھزار ھوس پرور ھزار ريالی
که ميتوان به مصرف يخچال و مبل و پرده رساندش
يا آنکه در ازای ششصد و ھفتاد و ھشت رای طبيعی
آن را شبی به ششصد و ھفتاد و ھشت مرد وطن بخشيد
من ميتوانم از فردا
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در پستوی مغازهء خاچيک
بعد از فرو کشيدن چندين نفس  ،ز چند گرم جنس
دست اول خالص
و صرف چند باديه پپسی کوالی ناخالص
و پخش چند ياحق و ياھو و وغ وغ و ھوھو
رسما ً به مجمع فضالی فکور و فضله ھای فاضل
روشنفکر
و پيروان مکتب داخ داخ تاراخ تاراخ بپيوندم
و طرح اولين رمان بزرگم را
که در حوالی سنهء يکھزار و ششصد و ھفتاد و ھشت
شمسی تبريزی
رسما ً به زير دستگاه تھی دست چاپ خواھد رفت
بر ھر دو پشت ششصد و ھفتاد و ھشت پاکت
اشنوی اصل ويژه بريزم

من ميتوانم از فردا
با اعتماد کامل
خود را برای ششصد و ھفتاد و ھشت دوره به يک
دستگاه مسند مخمل پوش
در ملس تجمع و تامين آتيه
يا مجلس سپاس و ثنا ميھمان کنم
زيرا که من تمام مندرجات مجلهء ھنر و دانش  -و
تملق و کرنش را ميخوانم
و شيوهء " درست نوشتن " را ميدانم
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من در ميان تودهء سازنده ای قدم به عرصهء ھستی
نھاده ام
که گرچه نان ندارد  ،اما بجای آن
ميدان ديد باز و وسيعی دارد
که مرزھای فعلی جغرافياييش
از جانب شمال  ،به ميدان پر طراوت و سبز تير
و از جنوب  ،به ميدان باستانی اعدام
ودر مناطق پر ازدحام  ،به ميدان توپخانه رسيده ست

و در پناه آسمان درخشان و امن امنيتش
از صبح تا غروب  ،ششصد و ھفتاد و ھشت قوی قوی
ھيکل گچی
به اتفاق ششصد و ھفتاد و ھشت فرشته
 آنھم فرشتهء از خاک و گل سرشته -به تبليغ طرحھای سکون و سکوت مشغولند

فاتح شدم بله فاتح شدم
پس زنده باد  678صادره از بخش  5ساکن تھران
که در پناه پشتکار و اراده
به آنچنان مقام رفيعی رسيده است  ،که در چارچوب
پنجره ای
در ارتفاع ششصد و ھفتاد و ھشت متری سطح زمين
قرار گرفته ست
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و افتخار اين را دارد
که ميتئاند از ھمان دريچه  -نه از راه پلکان -
خود را
ديوانه وار به دامان مھربان مام وطن سرنگون کند

و آخرين وصيتش اينست
که در ازای ششصد و ھفتاد و ھشت سکه  ،حضرت
استاد آبراھام صھبا
مرثيه ای به قافيه کشک در رثای حياتش رقم زند
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به آفتاب سالمی دوباره خواھم داد

به آفتاب سالمی دوباره خواھم داد
به جويبار که در من جاری بود
به ابرھا که فکرھای طويلم بودند
به رشد دردناک سپيدارھای باغ که با من
از فصل ھای خشک گذر ميکردند
به دسته ھای کالغان
که عطر مزرعه ھای شبانه را
برای من به ھديه ميآورند
به مادرم که در آينه زندگی ميکرد
و شکل پيری من بود
و به زمين  ،که شھوت تکرار من  ،درون ملتھبش را
از تخمه ھای سبز ميانباشت  -سالمی  ،دوباره خواھم داد

ميآيم  ،ميآيم  ،ميآيم
با گيسويم  :ادامهء بوھای زير خاک
با چشمھام  :تجربه ھای غليظ تاريکی
با بوته ھا که چيده ام از بيشه ھای آنسوی ديوار
ميآيم  ،ميآيم  ،ميآيم
و آستانه پر از عشق ميشود
و من در آستانه به آنھا که دوست ميدارند
و دختری که ھنوز آنجا ،
در آستانهء پر عشق ايستاده  ،سالمی دوباره خواھم داد
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من از تو ميمردم

من از تو ميمردم
اما تو زندگانی من بودی

تو با من ميرفتی
تو در من ميخواندی
وقتی که من خيابانھا را
بی ھيچ مقصدی ميپيمودم
تو با من ميرفتی
تو در من ميخواندی

تو از ميان نارون ھا  ،گنجشک ھای عاشق را
به صبح پنجره دعوت ميکردی
وقتی که شب مکرر ميشد
وقتی که شب تمام نميشد
تو از ميان نارون ھا  ،گنجشک ھای عاشق را
به صبح پنجره دعوت ميکردی

تو با چراغھايت ميآمدی به کوچهء ما
تو با چراغھايت ميآمدی
وقتی که بچه ھا ميرفتند
و خوشه ھای اقاقی ميخوابيدند
و من در آينه تنھا ميماندم
تو با چراغھايت ميآمدی ....
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تو دستھايت را ميبخشيدی
تو چشمھايت را ميبخشيدی
تو مھربانيت را ميبخشيدی
وقتی که من گرسنه بودم
تو زندگانيت را ميبخشيدی
تو مثل نور سخی بودی

تو الله ھا را ميچيدی
و گيسوانم را ميپوشاندی
وقتی که گيسوان من از عريانی ميلرزيدند
تو الله ھا را ميچيدی

تو گونه ھايت را ميچسباندی
به اضطراب پستان ھايم
وقتی که من ديگر
چيزی نداشتم که بگويم
تو گونه ھايت را ميچسباندی
به اضطراب پستان ھايم
و گوش ميدادی
به خون من که ناله کنان ميرفت
و عشق من که گريه کنان ميمرد

تو گوش ميدادی
اما مرا نميديدی
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تولدی ديگر

ھمهء ھستی من آيهء تاريکيست
که ترا در خود تکرار کنان
به سحرگاھان شکفتن ھا و رستن ھای ابدی آه کشيدم  ،آه
من در اين آيه ترا
به درخت و آب و آتش پيوند زدم

زندگی شايد
يک خيابان درازست که ھر روز زنی با زنبيلی از آن ميگذرد
زندگی شايد
ريسمانيست که مردی با آن خود را از شاخه مياويزد
زندگی شايد طفليست که از مدرسه بر ميگردد
زندگی شايد افروختن سيگاری باشد  ،در فاصلهء رخوتناک دو
ھمآغوشی
يا عبور گيج رھگذری باشد
که کاله از سر بر ميدارد
و به يک رھگذر ديگر با لبخندی بی معنی ميگويد " صبح بخير "

زندگی شايد آن لحظه مسدوديست
که نگاه من  ،در نی نی چشمان تو خود را ويران ميسازد
ودر اين حسی است
که من آن را با ادراک ماه و با دريافت ظلمت خواھم آميخت
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در اتاقی که به اندازهء يک تنھاييست
دل من
که به اندازهء يک عشقست
به بھانه ھای سادهء خوشبختی خود مينگرد
به زوال زيبای گل ھا در گلدان
به نھالی که تو در باغچهء خانه مان کاشته ای
و به آواز قناری ھا
که به اندازهء يک پنجره ميخوانند

آه...
سھم من اينست
سھم من اينست
سھم من ،
آسمانيست که آويختن پرده ای آنرا از من ميگيرد
سھم من پايين رفتن از يک پله مترو کست
و به چيزی در پوسيدگی و غربت و اصل گشتن
سھم من گردش حزن آلودی در باغ خاطره ھاست
و در اندوه صدايی ان دادن که به من بگويد :
" دستھايت را
دوست ميدارم "

دستھايم را در باغچه ميکارم
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سبز خواھم شد  ،ميدانم  ،ميدانم  ،ميدانم
و پرستوھا در گودی انگشتان جوھريم
تخم خواھند گذاشت

گوشواری به دو گوشم ميآويزم
از دو گيالس سرخ ھمزاد
و به ناخن ھايم برگ گل کوکب ميچسبانم
کوچه ای ھست که در آنجا
پسرانی که به من عاشق بودند  ،ھنوز
با ھمان موھای درھم و گردن ھای باريک و پاھای الغر
به تبسم ھای معصوم دخترکی ميانديشند که يک شب او را
باد با خود برد

کوچه ای ھست که قلب من آن را
از محل کودکيم دزديده ست

سفر حجمی در خط زمان
و به حجمی خط خشک زمان را آبستن کردن
حجمی از تصويری آگاه
که ز مھمانی يک آينه بر ميگردد

و بدينسانست
که کسی ميميرد
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و کسی ميماند
ھيچ صيادی در جوی حقيری که به گودالی ميريزد  ،مرواريدی
صيد نخواھد کرد .

من
پری کوچک غمگينی را
ميشناسم که در اقيانوسی مسکن دارد
و دلش را در يک نی لبک چوبين
مينوازد آرام  ،آرام
پری کوچک غمگينی
که شب از يک بوسه ميميرد
و سحرگاه از يک بوسه به دنيا خواھد آمد

www.rojhalat.de
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