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چهار عنصر

از چهار عنصِر حیات واجب تر
خون است

و زغال
تا نقش های چند جاندار اولیه را

بر دیواره های غار آلتامیرا
به یادگار بنشانی

شاهکارها و زخم هایی که انسان های آینده
نامت را به پای شان خواهند دید.

باید کسی بداند که اینجا
زنی هم جز حّوا زندانی عصرهای آهن بوده ست

-و این سنگ گشتگِی نارنج ها،انارها، توت ها
در حصار دکل ها، سقف ها، شکاف ها و گورهای عمومی

عصاره ی سیاراِت مرده ست، 
و بال پروانه ای که بر شانه ت
نیمش به قیر فرو خواهد شد.

این عسلی تلخ است، عزیزم
زبانت اگر چشیدنش را تاب بیآورد

دهانت علفزار گسی می گردد
میدانی از آهوانی تیرخورده

اسب هایی مومیایی و ستارگانی از حلب، 
عسلی تلخ،

چون قطره های سیاه شیری
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که دور لب هایت 
خشك خواهند شد.

تو نوزاد ریشه و ابری، 
پا به اقلیِم آتش و سنگ گذاشته ای،

خاکستر نمی شوی
اما 

به گرماِی فرشتگان و درختان انجیر هم 
بازنمی گردی.
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تیمارستان 1

ما در تیمارستان شلوغی در لس آنجلس
عاشق هم شدیم

تو عالقه ی زیادی به گوگرد داشتی
و من به چهارشنبه ها،

آتش زدن خانه ها، زباله ها، و اطالعیه ها
تفریح مان بود

وقتی سالم کردی
به جد و آبادت لعنت فرستادم

حوصله ی آشنایی تازه ای نداشتم
تو خندیدی و گفتی که دو قطب داری

و من حتمًا چند...
قرص هایمان را بعد از صرف هر وعده

تقسیم می کردیم
آبی ها و صورتی ها و سفیدها

َگردها و کپسول ها و قطره ها،
حالمان زیاد تغییر نمی کرد

اما هر از گاهی
به برج ها و طناب ها و تیغ ها

کمتر بها می دادیم.
تو انقالب کرده بودی و عاقبت

 چریک شکست خورده ای شدی
من در هشت سالگی

بقایای ضد هوایی ها را جمع می کردم
و موشک کاغذی ام را به ماه می فرستادم.
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تو آنقدر دیوانه شدی
 که کاَرت به شوک های الکتریکی رسید

من آنقدر دیوانه شدم
 که کارم به برق گرفتگی و انتحار.

گاهی از مادر خبیثت می گفتی 
من از پدر خائنم

تو دائی حاجی ات پدوفیل بود
و من عموی مطلقه ام، دزد

برادر معتادت با گلوله ای به مغزش مرد
و خواهر بزرگم

با موهای ریخته و پوستی گچ
دور سوم شیمی درمانی اش را تمام نکرد.

من یکی از قطب هایم
شبیه اسب بالداری بود 

که کتاب های مقدس را از حفظ می خواند،
تو یکی از عوارضت گفتگو با ارواح بود

و برهنه پریدن از روی بوته ها و جدول خیابان ها.

روانپزشکی با مدرک هاروارد
پوزخند کجی زد و گفت:

Welcome to reality!
گفتیم که لیتیوم چاقمان کرده بود

دیگر از کاج ها باال نمی رفتیم
روی چمن ها غلت می خوردیم

روی همین خاک ها
همین زمین ها

و زمان ساعت ِگرد بی مصرفی بود
که تنها دوبار در شبانه روز
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حقیقتش را می گفت.
***

ما  در تیمارستان شلوغی در لس آنجلس
عاشق هم شدیم

بچه مان پلنگ کوچکی بود
که از آغوش پرستارها نمی ترسید

تو پیشانی اش را سفت می بوسیدی
و من با دم کوتاهش بازی می کردم...

حاال
سال ها از آن روزگار گذشته ست

از آن جیغ های نیمه شب و مبل های روانکاوی
از آن اعتصاب های گروهی و تخت های فنری

از آن دوازده گام ناتمام،
این روزها هم

وقتی که از خواب بلند می شوی
مالفه ات را مچاله می کنی

و می گویی که نیچه گه زیادی خورده بود
 و خدا

هنوز هم زنده ست
 و با چشم های من

تو را همیشه تعقیب می کند
تا ته آشپزخانه
تا سر در ایوان

و حتی تا کناره ی خزر،
همان جایی که چهل سال است

ندیده ای.
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عروج

چشم هایت را از پشت دیوار می بینم
کشیده مثل خِط آفتاب سیاهی 

که بر آب ها افتاده ست.

نورای من!
برای چه کس این همه زیبا شده ای؟

برای مردی که شبانه از خانه ی مادری اش
در اتوبان ها با سرعتی ممنوع می آید

تا بر پستان چپت بوسه ای بگذارد و صبح برود
یا برای مردی هرگز زنگ نمی زند

و گاهی در آستانه مثل رستم دستان می ایستد
و الشه ی گاوی را که به پشتش آورده ست 

زمین می گذارد و میان جیغ ها و سایه ها
محو می شود

یا برای مردی که تو را یاد پدربزرگت می اندازد
با پشتی خمیده و اخالقی سگ

که یکبار در هفته
به شامی گران در محله ی باال دعوتت می کند؟

نورای من!
برای چه کس این همه زیبا شده ای؟

 برای جوانی در همسایگی که هرگز از جنگ
باز نمی گردد و جایی در خاک های سوریه یا عراق

استخوان هایش بر هوا و غبار آویخته اند؟
یا برای شوهرت که معتاد به پورن 



7

و عاشق زن های چشم آبی ست
و روزی با دوشیزه ای از ممالک شمالی

ازدواج خواهد کرد و در جیب ُکتش
یکی از عکس های تو را مخفی؟

یا برای مادرت که می گوید پدر خدا بیامرزت هم
همینطور بود و مردها همه همینطورند و....؟

یا برای من که دیگر به بال های َپرکنده ت حسادت نمی کنم
و تو را هنوز به اندازه ی سوفیا لورن

 در آفتابگردان دوست دارم،
یا به اندازه ی لیو اولمان در سوناتای پاییزی،

یا وقتی افعی ترین دختر جهان می شوی
 و نیشت را فرو می کنی به ساِق فربه ی خدایی

 که فرمان داد در اتاقی بنشینی
 و به آینه ها آنقدر خیره شوی

تا عاقبت سنگی بگردی یا فرشته ای بی سر
تا دوباره راه رفتن بر خاکریزه ها را بیآموزی

با  هابیل یا قابیل؟
کدام را امشب به معاشقه ای درنده و خونبار

 تاب خواهی آورد؟

نورای من!
برای چه کس این همه زیبا شده ای؟
به زیر شکمچه ی سرد و مرمرین ماه

برای چه کس
از باغچه ها یاس می چینی

 برهنه دراز می کشی
و چون روِح شاعری مرده

 تا ارتفاع سروها عروج می کنی؟
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این برف بند نمی آید

این برف بند نمی آید
می بارد بر آژیرهای قرمز، ضدهوایی ها، آمبوالنس ها

بر عابرانی که بیخ دیوارها و چارچوب درها پناه می گیرند
بر اولین روزهای کرخت مدرسه

بر کتاب های ورق نخورده و زمین های خالی بازی
بر گلوگاه مادرم 

تورم غده های بدخیم تیروئید
بر دندان های پوسیده ای که تیر می کشند

و داروهای بی حسی که نایاب اعالم می شوند
بر شش هایی که با نفس های جنگ به غبارهای غلیظ بمب ها

و اورژانس ها عادت می کنند.

اما این برف بند نمی آید
 می بارد

و از منقار قمری ها و زاغ های پیر
از سرشاخه های نارون و چنارهای خمیده

 زمستان های دیگری چکه می کند
کبریت های سه ستاره و حلبی های نفت

گرما جیره ای است عزیزم
هفتاد درجه زیر صفر زندگی کرده ایم

و به قطب های خطرناک تری نزدیک می شویم
به زمهریرهابی که پس از جهنم

به انتظارمان نشسته اند.
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اما این برف بند نمی آید
می بارد 

بر موهای سیاه بلند و ران های تکیده ت خیمه می زند
بر شکم های مادران باردار

پیش از آنکه شیمیایی شوند و معلول
آینه ها پر از پاهای مصنوعی اند

پانتومیم های آرام شهر پس از انفجار
رد پای این همه تاریخ به سادگی پاک نمی شود

آن  گودی زیر چشم هایت 
که النه ی چند قناری افلیج است

می بارد
بر تاول انگشت های مردی که از سنگ ها و کوهسارها باال می رود

بر سیم خاردارها و مرزهای میان-کشوری 
و توقفگاه های بازرسی

پاسبان ها و محافظین و سگ های پلیس
بر فرارها و کارت های جعلی هویت 

و زبان تازه ای که اصوات درد را نمی داند
بر پنجره های کمپ های پناهندگی

می بارد
بر کلمات و نامه ها و تمبرهای برگشتی...

می بارد بر ردیف جمجمه های زیر آوار
و آن گنجشک هایی که در غسالخانه ها بال می زدند

و برف
و برف
و برف

 حتی خونی را که بر زمین می پاشد
چون مغز استخوان هایمان

 سخت و سفید کرده ست.
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تدفین

هر شاعری که می میرد
حفره ای در زمین باز می شود

نه برای کاشتن بیدهای مجنون
یا نهفتن استخوانی که سگی به دهان دارد

گودالی به وسعت دریاچه ای خشک،
کویر نمک 

با لباسی از شن و ماسه و سنگریزه
آهسته و در معرض تندرها.

هیچ مرگی به سادگی دفن نمی شود
باید از مادران عزاداری پرسید

که رو به سروها ایستاده اند
و گمان می کنند

فرزندشان گنجشکی ست که هنوز 
میان شاخه ها تاب می خوَرد.

هیچ مرگی به سادگی دفن نمی شود
و همیشه در قلب هایمان

شمعدانِی سیاهی ریشه های وحشی اش را می دواند
و زنبور ازل که از شهد اقاقیای کهنی برخاسته ست

عسل تلخش را 
به لب های ما 
ُمهر می کند.
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سحرگاه

 از جدار درها عبور کرده ست
با روحی برافروخته و دو مردمک سرخ و بسیط

صبحی دیگر،
امروز

با پوست خیس و چ روکیده ش از نیمه های شب 
ساعت های دراز و غلتیده در ُمرکب خاکستر،

حاال
گل های سفید ماگنولیا

چون ردیف روشن تولدها
 به خداوند باغچه و سنگ های آتش سالم می کنند

اما چیزی از شگفتی قلبی
 که در شهد گریزانشان تپیده ست نمی گویند

مؤمناِن بهشتی نادیده اند
که سنجاب ها و موش های خرما بشارتش را داده اند

آنقدر طبیعی و حاضر
که در شب، حباب های خاموششان

مراسم تدفینی ست که هرگز برگزار نمی شود
و پرده ی سیاهی که بر پلک هایشان می افتد

ابدیت همان نقاب ضخیمی ست
که پهلوگاه برهنه مان را می پوشاند

آنگاه که با هم غلت می زنیم
از ستاره ای تا ستاره ای دیگر

از خاکی
تا غباری که بر غروِب درخت سیب نشسته ست
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از  چند تک-سلول معلِق هوا
تا جرقه ای

در استخوان هایمان.
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بی خداحافظی

به مادرم گفتم
که دیگر بر نمی گردم

بی خداحافظی
حتی بی تکان یک دست،

صخره ها برایم مرتفع شده اند و صدف های زیر پایم
مثل زورق های روانه ی طوفان

از وسط ُخرد می شوند.
درختان آلبالو

 آن شاهدان آمد و رفت بازماندگان
آنقدر سالخورده اند که راست ایستادن بر خاک را

از یاد برده اند.

اینجا که تاریکی تا کمرم باال آمده ست
از آخرین ستاره ی مرزی منظومه ی شمسی فاصله ای ندارم

از همین نقطه می شود دوازده برج معلق را در شعله های جهنم دید
هفت فرشته ای که سر بریده اند هفت پیامبر قرون وسطی را

یا پنج قافیه ی یتیم در پنج گورستان بی شاعر،
از همین نقطه می شود سرزمینی را دید

که دو چشم پیرش
آب مروارید آورده اند.

چگونه شفا دهیم؟
چگونه؟

این دو پای قطع شده را از زانو 
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یا این گردنی
 که دیگر به هیچ سری وصل نمی شود؟

این چند شمع افروخته را بگیر
که شب  پاروهایش را در آب های آِخرُون۱

رها کرده و قایقران مست
نقشه ای با خود نداشته ست.

ای طبیعت ظالم مهربان!
که البالی پستان های معلقت

شیری گرم به من خورانده بودی،
آنگاه که باید

می روی
بی خداحافظی

حتی بی تکان یک دست
دور می شوی 

چنان که گویی
ما هرگز نبوده ایم.

Acheron---رود جهنم در تریلوژی دانته  ١



15

دائره المعارف

دائرة المعارف شکنجه را پدران نوشته اند.

الف
حرف اول آویختن ست

از رشته های عصب
از استخوان سرد یاسمن ها
و ستون های باریک فضا،

از شاخ های نره-گاوی که مرگ را می تازاند
به سمت این بیرق های خفته ی سرخ.

تمامی اوراقش
عالئم غریبی دارند

که با گلوله ها سوراخ سوراخ شده اند.

پشت این درها
زنانی اند که واژه هایش را بی آنکه ببینند

می خوانند،
زنانی که در غروب

از کشتزارهای سوخته ی گندم می گذرند
و از فجایع رسمی نان و نمک،

و ناگهان خیره می گردند
به برکه ی ماه 
و کالغ هایش

گویی در انتظار حادثه ای مهیب
به ردیف منظمی می ایستند:
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چون عکس های سیاه و سفیدی
از کشتارهای دسته جمعی.
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رسوخ

می گذرم از خارها
چشمه ها

و میوه های بلوط.
رنجی که برده ام بر چهره هاشان پیداست

و رنجی که می برند
بر چهره ام.

خواهر کالغی بوده ام که آنسوی ماه
النه ی امنی ساخته ست

 و مادر مرجان های آبسنگی و اسفنج هایی
 که بر بستر سرد دریاها

خورشید را هرگز ندیده اند.
فرشتگانی دیده ام که از راه هایی دور رسیده اند

 اما هیچ کدامشان چون تو 
کودک سرگشته ای نبوده ست

 با بادباکش بر فراز دشت های مین 
 و بام هایی فروریخته.

پرده های دودَگنده ی خداوندگار را کنار می زنم
چیزی از جهانی که می شناسم

پیدا نیست
چراغی اگر مانده باشد:

هم روشن
 و هم
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 خاموش.

 امشب
 سینه سرخ ها چون تیرهایی بی نشان و مغلوب

 بر ابرهای رونده سوار می گردند
 به آسمان دیگری کوچ می کنند

که از تپه های پست شن
 و این رصدخانه ی قدیمِی گودال ها

به چشم نمی آید.
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تیمارستان 2

تیمارستان ها داالن های تنگی دارند
و پنجرهایشان چون دهان بیمارانی خواب آلود

که عرض و طول زمین را 
با دست هاشان رج می زنند

به ندرت باز می گردند.

گاهی شوک های مداوم الکتریکی 
 برق این شهر هزارساله را ساعت ها می برد
گاهی جیغی گوشخراش در اوایل غروب

به کوه های اطراف اصابت می کند
و انعکاسش چند روز بعد به گوش می رسد.

گاهی مادری کودکش را
 در میان دست های پرستاری که لبخندی مجبور می زند

رها نمی کند
یا مردی که سازمان سیا در مغزش تراشه ای نصب کرده 

از وحشت شنود 
قرص هایش را قورت نمی دهد

اما همین جا
در یکی از همین ساختمان ها و بخش ها و اتاق ها

تو بودی
که برای گربه ی پشمالویت جلیقه ای سبز می بافتی

برای خواهرت پروانه ی سیاهی هاشور می زدی
که تازه از پیله سرک کشیده ست
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و شاید هم کنارش
ستاره ای بنفش می گذاشتی...

کوچک که بودی می خواستی فضانورد قهاری شوی
بروی به آنسوی نپتون

خداوند را با پنج فرشته ای که دورش نشسته اند 
ببینی و بگویی که از زمین رسیده ای

 مدرسه را دوست نداری 
و پدرت هم هنوز بیمارست

و فهرست متقاضیاِن پیوند کلیه 
درازتر از عمر انسان ها.

روز دیگری می خواستی آرایشگر محله شوی
با زن های همسایه رازهای این و آن را پچ پچ کنی

موهایشان را ِمش کنی، پوش بدهی، تافت بزنی
و بگویی »وای چه قشنگ شدی عزیزم!

خوش به حال شوهر نمک نشناست«!
اما زندگی

 کتاب دیگری برایت گشوده بود
با فصل هایی بسیار در خطوطی ریز

تو باید پرنده می شدی،
عقاب، شانه به سر، بوتیمار، یا حتی فنچ

فرقی نمی کند
باید می توانستی از فراز جنگل های کاج و خلنگزار ها

عبور کنی
باید می توانستی از باتالق ها و گیاهان لزج

 و مرگ های فرو رونده بگذری
باید می توانستی عاشق نهنگی شوی 
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که تو را زیر زبانش 
خانه ی امن و تاریکی داده بود....

بایدها بسیار است
 و بسیار خواهد بود عزیزم،

تو باید بیرقی سفید را 
بر عرشه ی کشتی ها و بال هواپیماهای جنگی

 و بر سر تانک ها و بمب های شیمیایی نصب می کردی
تو باید دیوارهای آجری دمشق و کابل و بغداد را 

نگه می داشتی تا نریزند
تو باید قایق های شکسته ی مهاجر را شبانه 

از زیر امواج می گرفتی
تو باید لب هایت را چون پناهنده ای در ترکیه 

بر هم می دوختی
تو باید سفینه ای چون کشتی نوح می ساختی

 با یک جفت قناری و دو موش نر و ماده
شاید هم یک دیوان حافظ و یک تخت فنری،

یا زنبق سفیدی از باغچه می چیدی که به جایت
در گلدانی شیشه ای می گذاشتیم،

تو باید با هرچه در توانت بود
فرار می کردی

و وقتی به اندازه ی کافی دور می شدی
آوازهای پارازیت دار و مکاشفه های شبانه ت را

 از یک ترانزیستور جنگ جهانی سوم می شنیدیم
به محو گشتن مردمک هایت در بخارهای غلیظ سیاره ها

 فکر می کردیم
و تعلیق جادویی ات

 میان آن شش جهت نامحدود.
 ما هم اینجا چمباتمه می زدیم
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و چون همیشه
 نظریه ی نسبیت عام اینشتین را

با یک استکان چای داغ
 و خرمایی رسیده

 بررسی می کردیم.
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اشباح

سارها بر سیم رو به رو نشسته بودند
بزرگتر از گلوله ها

و کوچکتر از حباب هایی نقره ای
 که ماه از دهان خود بر زمین می ریزد.

ردیفی خاموش
از سیاهی شفافی در مثلث قلب هایی

که از کهکشان ها بیرون می زدند.

باد آمد
و نرفتند

باران آمد 
و نرفتند

ستارگان بر سر و رویشان ریختند
و نرفتند

و حتی وقتی کودکی
آخرین قلوه سنگ را روانه شان کرد...

*
به راستی چرا نمی روند؟

چرا نمی روند اشباحی که خانه هاشان را
بر سقف های ما ساخته اند؟
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قتل

نورای من!
فرقی نمی کند که همسرت

 از زنان بلوند دو متری خوشش بیاید
با چشمان کشیده ی آبی و گونه های مورِب قفقاز

میشکا، وانوشکا، یا سیمیشکا،
همان زن با مهارتی که به راحتی می تواند

 دور میله ای آهنی میان صدها مرد
برهنه برقصد و وقتی صبح به خانه می رود

اسم کسی را جز خودش
 به خاطر نیآورد.

تو اما در گوشه ای می نشینی
و به دانه ی کنجدی که زمین است

و گرد افالکی افسانه ای و هشت هزار اسب سیاه
با افساری به دسِت ستارگان نیمه شب
که می گردند و می گردند و می گردند

فکر می کنی،
شعرهای تو را صدها بار خوانده ایم

از جنگ 
از طالق 

از پاشنه های شکسته ات که زیر باران
به سمت جوی آب ُسر می خوردند،

از پدرت که به گونه ات سیلی زد
و خواهرت که پیش از تو
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 به دروازه های ماه گریخته بود.

نورای من!
به روانکاوت زنگ می زنی

می گویی افسردگی شدیدی گرفته ای
و سایه ی زنی را که چون لکه های غلیظ خون

بر پیراهنی مردانه افتاده ست، دیده ای
می گویی که دیر شده ست

 مارها از گلوگاهت بیرون زده اند
و کسی تا غروب کشته می شود

قبل یا بعد از شام
چه فرق می کند؟

…………
و اینکه چند روز بعد

 بازرسی زیرک درخواهد یافت
مقتول، مرد جوانی بوده

که یک گیالس سمی شراب را 
تا آخرین قطره اش

سرکشیده ست.
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آبی 

جنگ 
از آسمان 

آبی ترست 
و آبی تریِن اندام ها را دارد

آنگاه که چون جبهه ی هوایی ساکن و سرد
 می ایستد بر اجساد مردگان خود

میان سیارات و خون
میان گلوله ها و استخوان

 و انفجارهای نارِس سپیده دم.

آبی ترین ست جنگ
که زیر تمامی هجمه ها

 هرگز تغییر رنگ نمی دهد
سیاه نمی شود چون )قلب من(

یا زرد )پوست تو(
و همچنان به آبی هایش ادامه می دهد

تا دریایی شود
هیوالیی طبیعی و یک چشم،

 دست ها و پاها و سرها را
 بر َمِدّ ماه بیآورد،

 قایق های نجات سرنگون
و چند ناله ی زیر آب،

 که آن ساحل دوردست
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نه اوراق هویت می خواهد 
و نه بهانه ای

 برای اقامتی دائم.
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صدای کوه

 برای یاسوناری کواباتا و کتابش: صدای کوه۲

سرزمینی بعید.
آن غریبه ای که تمامی راه را آمده ست

دیگر آرزویش رسیدن نیست
خوِن شقیقه اش

به آرامی ساعتی شنی می ریزد:
 مسیرهای اشتباه به خانه های اشتباه ختم می شوند

همیشه باید پیش از در زدن برگشت!

صدای کوه می آید
صدای مویه و تنهایی

شقایقی که بر دامنه ها می روید
طعنه ی سرخی ست به خدایان زمان و ویرانی.

زیر قرص ماه 
بره های پف کرده سلخ می شوند،

 با ساطور و پیشبنِد خونی اش، قصاب
 همسرش را تنگ می گیرد و به خواب می رود،
نوزادی به پستان های درشت زمین دل می بندد،

معشوقه ای در میخانه ی محلی 
تن فروشی می کند.

The sound of the mountain  ٢
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دیرتر
خفته یا بیدار

غوک ها بر ابرها غلت می زنند
و دختران

بر علوفه ی سرد.
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آب های زیر صفر

یخ در میان پنج انگشت هفت ساله
که آب را می نویسند خون

یخ بر ستاره ی طالیی دفترچه ای
که بادهای دی ماه را فریاد می زند

یخ در استخوان های سال های نیامده 
سال های لنگان و بی تاجی

که به این سوی قبرها و دریاها، 
دیر می رسند

یخ در صفوف منقبض انقالب هایی
که در ماهواره ها بسیط می شوند

یخ در چکمه های فیل-نشانی
که از سرسره های لیز می ترسند

یخ در گوشت های مانده ی شرکت های تعاونی 
که هر صبح زود 

برای شهروندان خواب آلود 
جیره می گردد

یخ در لوله ی بخاری و بشکه های بی نفت
یخ در شش های هرکسی که میان بمب ها

با دو جوراب پشمی پاره اش مشق می نویسد
یخ درون تمامی سیاره های گمنام و سرگشته ای 

که سلول های آواره ی توَاند
یخ و تمامی آب های زیر صفر دیگری

که انقراض چراغ های زمستان را رقم می زنند.



31

یخ 
و همین بازدم ممنوع

که بر سقف دهان هایمان
هنوز قندیل بسته ست.
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عروسک ها و بهشت

در دست های بریده ات
زمان هیچ وزنی نداشت.
سنج ها هفت بار کوبیدند

و ساحره ای در نپال
در آخرین سایه ی بودا 

محو شد.
روزگاری حقیقت 
زبانه و خاک بود

بازدم و آب،
و هرگز قرار نبود صاعقه ای از آسمان

سفره ها و علفزارهای خیس را
به آتش بکشد.

بیا با هم به ابتدای این قوس و قزح بازگردیم
گندم های بی باک را بچینیم

و گناِه یک برادر قاتل را از دوش بیاندازیم:
من از نوادگان آدم و حوا متنفرم

و از کنار برگ های ریخته ی انجیر
وحشت زده عبور می کنم.

این افسانه های غریب
چون قضاوتی هولناک بر لبه ی قله ها ایستاده اند،

دو پایم دیگر به فرمان مغز نمی ایستد
و این یک جفت کفش ترک خورده ی بلورین

از دویدن به سمت دره ها باز نمی ماند
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پس برهنه و خونین
به درگاه عروسک ها و بهشت

حاضر می شوم
قصیده ای از پرده و باد می خوانم

فرشته ای عاصی را در روایتی مشکوک می بوسم
-نامش را فاش نمی کنم.

می آیم
می آیم

با بشارت شاخه های انار و این زاغچه ی نقره ای ام
-در این دنیا

شبحی جاودانه می شوم
که به هیچ قالبی

باز نمی گردد.
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دختراِن هیستریک

بعد از اینکه با من ازدواج نکردی
مجبور شدم رأس نیمه شب
با دوازده کدو تنبل غلطان

و چند اسبی که به موش و مارمولک
بدل گشته بودند

لباس اشرافی و لنگه کفش بلوری ام را
به آتش بکشم

بروم سوار نزدیکترین قطاری شوم
 که به دورترین قاره ها

ختم می شود
به دروازه ی گل های فریبنده ی شاهبیزک

گینشان  و میوه های کبوِد زهرآ
به دروازه ی چند بال آهنی که زیر تگرگ ها 

زنگار گرفته اند
 و چند پر سوخته و بی کفایِت سیمرغ.

مجبور شدم بروم سیبری
زیر پهنه های یخ و ارواح مردگان گوالگ

به خوابی ابدی تسلیم شوم
مجبور شدم

بروم سودان، سومالی، اتیوپی
صحرای بزرِگ آفریقا

توحش گیاهان گرسنه را
چون موریانه یی گوشتخوار که از رگ هایم باال می رود

 لمس کنم
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خار و علف هرز شوم
و دیگر از آسماِن خدا قطره ای آب هم نخواهم

 یا گرد و غبار شوم
و چند دانه سنگریزه ی داغ و پاسوزان.

در بهترین وضعش
می توانم حلب شوم

یا طلق
یا دود و  ضایعات کارخانه ی ماشین سازی

و یا نفتی که از تانکرهای سوراخ شده
 به دریا می ریزد

و ماهیان روغنی مرده را
به سطح آب ها می آورد.

در بهترین وضعش
می توانم زنی شوم که تظاهر می کند

هنوز باکره ست
اما در خیابان های لندن و میالن و نیویورک

به دنبال پیرمردان ثروتمند می گردد
یک “بابای شیرین”

که هم کرایه خانه ش را بپردازد
و هم خرج سفرهای عاشقانه ش را

 با مردی جوان و خوش سیما.

اما همه ی این ها زاییده ی تخیالت کسی ست
که در همین لحظه

بر تخت تیمارستان مجهز حومه ی شهر افتاده ست
و نمی فهمد که این پرستار نگراِن سرنگ به دست
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 دقیقًا چه چرت و پرتی می گوید
و چه کسی خواسته ست خود را دیشب

 از طبقه ی پنجم پرت کند
و چرا رگی که باید پیدا شود

در میان استخوان ها و رباط ها و الیه های عضله
نامرئی گشته ست

و چرا مادرم
با آن قلب سرد و چهره ی عبوس و نگاه ترحم بارش

 پشت همین پنجره ها ایستاده 
و گریه می کند؟
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زبان

وقتی جنگ شد
ساعت دیگر هرگز هشت صبح را نشان نداد

بعضی از خواب دیگر بیدار نشدند
بعضی با سندان های فوالدی و کیسه های سنگ

به ته دریاچه ها گریختند.
بعضی دیگر

در دامنه ها گوسفند شدند
و با چوپان های شهری جوان و گوشی های همراهشان

از میان سیم های خاردار عبور کردند
بعضی دیگر 

در گردنه های زمستانی مسافران بی هویتی شدند
زیر بهمن ها و مدفون در عمق دره ها

بعضی دیگر آنقدر کوچک بودند
عروسک هایشان  آغوش  و  پستانک ها  مکیدن  جز  چاره ای  که 

نداشتند
بعضی دیگر از تکلم باز ماندند

گرچه گاهی ناله هایشان از البالی آوراها و موشک ها
می توانست به گوش چند سرباز گمنام برسد.

بعضی دیگر از تیمارستان ها فرار کردند
و عاشق شدند

شقایق های بیجانی از دشت های بی آب چیدند
و برای آخرین بار دست در دست

 از پل های مین گذاری شده عبور کردند.
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ما هم رفتیم 
و در کامیون های حمل گوشت

به آینده با آهن ها و میخ ها و صالبه ها و الشه هایش
سالم کردیم

قرار بود آسمان های بی دود و زمین های بی جسدی پیدا کنیم
می گویند وقتی کشف شدیم

انگشت هامان در هم قفل گشته بود
یخزده در خون بنفش شقه ها

با گذرنامه های جعلی و بسته های کوچک صرافی
و لب های آبی مان

نشان از زبانی داشت
که هیچ کسی دیگر

نمی فهمید.
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یک آینه ی دستی

شهر ما
فاحشه ی زیبایی دارد
با یک آینه ی دستی
و دو گوشی همراه.

شب ها 
مسیر همیشگی اش را از کنار مغازه ها و آدم ها دنبال می کند

گاه می ایستد و با زن دیگری که بچه ای به بغل دارد
صمیمانه حرف می زند

گاه آنچنان بلند می خندد 
که گویا تنها دیوانه ی زمین ست

وقتی بنفش می پوشد 
در دیوارهای غروب تحلیل می رود

با پاشنه های بلندش
زیر باران می دود و چترش را باز نمی کند

وعده های غذایش را تنها می خوَرد
و ظرف هایش را با صدای مجری اخبار می شوید

گاهی که سریال های ترکی می بیند
قطره اشکی می ریزد برای زنی که معشوقش را از دست داده ست

در آلبوم های خانوادگی اش
عکس همه ی آن هایی ست که سال ها ندیده ست

نیم-زندگان
رفتگان،

و دختربچه ای که با چند دندان افتاده
به او لبخند می زند
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و هرگاه کنار مردی دراز می کشد
ستارگان مصنوعی باالی سرش

چون شمع های کوچک نذری 
یک به یک 

خاموش می شوند.
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تلخ

تو هم تلخ گشته ای 
نورای من!

چون قهوه ترک ناشتا
ته سیگاری سوخته بر آسفالت صبح

جسدهای روانه بر َگنگ
گازهای شیمیایِی شهرهای جنگ زده

و پدر
که عکسش را حاشیه ای سیاه

احاطه کرده ست.

نورای من!
هرجا که باشی

مرکز جهان است
و در این منظومه ی شمسی

بادباک ها و مین ها آنچنان صمیمی اند
که فاصله شان به چندین متر هم نمی رسد. 

می دانم
گنجشک ها گاهی شیشه ای اند

و بنفشه ها چون تکه های موم
زیر آفتاب خردادماه ذوب می شوند.

تو هم تلخ گشته ای
نورای من!

چون ریشه ی گیاهاِن صحرایی
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 که زیر تابوت ها دویده اند
یا استخوان های سربی معدن چیانی

که برِق الماس ها را تار می کنند،
و این تلخی

این تلخی آمده ست تا بماند
میان برزخ ها و پردیس ها

و همچنان که به پیش می آید
 یوزپلنگ گرسنه ای ست 

که صورتش را 
دو بال پروانه ای سفید

پوشانیده ست.
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پیشگاه

سکوت میان ستارگان
سکوت میان برگ هاست

سکوت میان تمشک هایی که رسیده اند
و انگشت های غبار:

یک دست 
و یک شاخه.

تولدی در کورسوی سیاِه آینه و دریاچه
در میانه ی معلق پل

در غروب آفتابی که مرغ آتشخوار
به زیر گونیای حریقش پرواز می کند 

تولدی که مادری نمی شناسد
چون یک دست

و یک شاخه
چون غزال های جوان حافظ

و پیاله ای شراب که بر خاک می ریزد
و یا کبوتری که بلند می شود بر سنگ

بر دایره ای از خون
و می گذرد از فراز مراسم تدفین

و یا نامگذاری آن نوزاد غریبی که تعمید می شود
در تنها کلیسای شهر…

و سکوت
و سکوت میان ستارگان

که چیزی جز نیم شدن قامت بیدها و ستون ها نیست
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و نیم شدن یک ماه
یا یک منظومه ی زودگذر،

یا نیم شدن چهره ای
که امروز خاموش می شود

میان زبانه ها
 و باال می رود 

چون تکه کاغذهای سوخته و دود
و همچنان نمی رسد

به بخشِش ابرها و فضائل باد
یا آن پیشگاِه هزار-رمز و هزار-دشنه ای

که به برِق تیزنای اش ایستاده ایم. 
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یک روز عادی

حوض آبی رنگ
بی ماهی

درخِت ترانه ی هند
دست های نحیف و معوجش 

همراز دیوارها

گوساله ای زرین از پستان آسمان 
همچنان شیر می مکد

کالغی واژگون
از دهان ابری کوتاه

بر زمین می افتد.

امروز
دیِو جنون

زنگ خانه ام را سه بار زده است.
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دیدار

اگر در مطب یك روانشناس همدیگر را پیدا نمی کردیم
حتمًا در مطب یك چشم پزشك

یك دکتر دستگاه گوارش 
یا سردخانه ای، جایی 

با هم آشنا می شدیم.
 علتش درد تحمل ناپذیری می بود

که از پاشنه های پا شروع می شد
 چون گیاهی که ریشه هایی به مرداب دوانیده بود

ساقه هایش از دو زانو 
چون شعاعی مصنوعی باال می رفتند

از ران ها چون افعی هایی سه َسر می گذشتند
و نیششان که از نافگاه عبور می کرد

در جایی زیر جناق سینه 
گردابی از زهر می شد
تا هاله ی قلب می رسید

مرگ آخرین راه گریز می شد….

این مرض، قربانیان زیادی گرفته بود…

ما حتمًا جایی با هم آشنا می شدیم
بر قله ی اورست
یا در چاه بابل،

بر پل صراط
یا بر بال های ایکاروس
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نمی دانم
جایی…

خودت فکرش را بکن
و باور داشته باش که همیشه

یک روح سرگردان 
دنبال تنی می گردد

که خانه اش شود
یا ویرانه اش.
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کسی در ایران نمی خوابد

کسی در ایران نمی خوابد.
امشب

چند قلِب سگ و گربه ی ولگرد
میان الالیی زباله ها و قنداق ستارگان

و سطر پاره ای از رباعیات خیام
آرام گرفته اند،

امشب
چندین قرص برنج 

در جیب یا کیِف دخترانی افسرده
به این سو و آن سوی شهر

برده می شوند.

عابرانی کوک شده خیابانی بی حادثه را
منظم و خواب آلود قطع می کنند.

نقاب های مفرغی زنگار بسته شان را
 تنها برای تنفسی کوتاه در آورده اند.

 ایستگاه های مترو
 تیر عمیقی به ریشه ی دندان های شهر می کشند

و خاموش می شوند،
چند جعبه ِی لوازم آرایش

آیات شفابخِش نوظهوری اند
که با عطری آمیخته به تعرق و گرما

حمل می گردند.



49

در اتاق های انتظار
 معشوقه ای مطرود

به جنین  سقط شده ش فکر می کند
مردی جوان،

به نورهای آبی قبرستان.

کسی در ایران نمی خوابد.
وقتی که در سال های جنگ

ُمشت هایی در میان چند نارنجک
و بسته های سیگار

 باز و آویزان شدند
و سرودهای صبحگاهی

 با همان النه ی قدیمی کرکس ها به سر
اّره ی کوچکی گشتند بر ساقه های بید

 بر ده انگشِت شکسته ی شهریور
و بر گلوگاه برآمده ی مادرم.

شاید مرگ در تهران
 عروس عاجزیست با جمجمه ِی سرِخ ماه بر کف

یا زنی که دیگر عبور نمی کند
 از تراکم کبریت ها

از مقبره های سرب گرفته
از چنارهای معلول
از زیر هفت گنبد

از دروازه ی شاهنامه 
از قاِف منطق الطیر.

نه! 
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کسی در ایران نمی خوابد
نه زیر پل ها

نه در کارتنها
نه در قطارهای بین-استانی

نه در تختخواب های برج هایی که بر زمین نچسبیده اند
نه در زیرزمین ها و داالن ها

نه بر شعارهای کمرنگ دیوارها،
و این مسیر طوالنی

خِط چشِم گربه اِی دختری ست
که می پلکد اطراف این چهارراه و آن،

و فّرارست مثل دود
و سنگین مثل ُسرب

مثل مذابی سرد شده به سینه ی کوه
و ناخن هایش سیاهند و بلند

مثل فردا
و فرداهای پس از آن
و پیراهن عروسی اش

و جوهری که نامش را پای قراردادنامه ای امضاء می کند،
و سیاه است

مثل بله ای که می گوید
مثل بله هایی که گفته ست

و سیاه است
مثل حنجره ای که از آن

هیچ صدایی دیگر
به گوش نمی رسد.
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مادران و پسران

مادر سنگ بزرگی ست
که سنگ کوچکی زاییده ست

به نام پسر.

زن به پهلو غلت می زند بر تخت
زیر سایه ی سنگیِن بیدها،
 توده ی مهاجر پلیکان ها

و مشمای سیمابی ماه.
در کنارش، مرد

سنگ کوچکی ست
که گاهی بزرگ به نظر می رسد

سنگی که می تواند راه برود
حرف بزند

فراموش کند
یا قتلی فجیع را مرتکب شود،

اما هنوز 
دیدن را نیآموخته ست

و همیشه
اصابت می کند به شیشه ها،

 آینه ها،
 و خطوط فاصله ها.

 مرد سنگ کوچکی ست
که بر پشت زن حمل می شود
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 و گاهی در قلبش
آنقدر سخت و تاب ناپذیر

که اگر رها شود
در قعر همین دریا تا ابد

چون اسکلت عظیِم یک کشتی مسافربری 
مدفون خواهد شد.

مادر سنگ بزرگی ست
 که سنگ کوچکی زاییده ست 

به نام پسر.

مادر با سنگ های کوچکتری
دیوار بلندی ساخته ست میان پسر 

و هق و هِق چند دختر دلمرده
 که از بیرون

به گوش می رسد.
***

دیگر وقتش رسیده ست.
زن 

و مرد
خداحافظی می کنند.

دوباره پسر
با مادرش
تنهاست:

سنگی کوچک
 زیر سنگی بزرگ

جای می گیرد،
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پیوندی جاودانه
که هر بار
دو قربانی

به جای می گذارد.



54

گرگ آبی

نورای من!
زمان

خاطره ی مشتی ماسه ست در دهان تو
یا الماس کوه نور

یا چند ریشه ی دراز نیلوفر،
فرقی نمی کند

هنوز موهایت بوی شرابی صدساله می دهند
گاه شیرین

گاه ترش
حلقه ای به انگشتت تنگ می شود

تنگ تر و تنگ تر 
گلوله ای که فرو رفته باشد در قلب

در جگرگاه
در ستون فقرات دویده باشد

چون مهره ای سرخود،
 قلوه سنگی سنگین

به میان استخوان ها و غضروف هایت.
لکه ی خونی ست

بر پیراهن عروسی ات
که به رودخانه ها وصل می شود.

مأمورها همیشه برای اعدام کسی می آیند
برای چند اعالمیه ی ریخته در خیابان

یا چند حرف ممنوع در هوا
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چند موی جوان که بر پیشانی مان سفید می شود.
همیشه برای اعدام کسی می آیند.

درها 
خود به خود باز می شوند

فریادها
خود به خود کشیده

و تیرها 
خود به خود

خالص.
نورای من!

نقل ها خود به خود 
بر سرت پاشیده اند
تورت را پس بزن!

آینه همان دیوارست
و دیوار همان خانه ای که تو را درون خود

بیوه زنی می کند
در بیست سالگی،

 سی سالگی،
 چهل سالگی،

و جهان سوم
 گرِگ آبی رنگی ست 

که جاِی پنجه هایش هرگز
از گونه ها پاک نمی شوند.
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مرثیه

هشتاد و هفتمین بهار
از درختان لیموی رو به پنجره

فاصله می گیرد.
پیرهن های مردانه ی آویخته در کمد

دیگر تنش نمی روند
خورشید باال می آید

و بر پلک های نیم-باز پدر فرو می نشیند
-آن خط خوف دریاها.

سه پسر
سه دختر

گویا فرشتگانی بیگانه اند
 و سوار بر پرندگانی سفید

که از فراز سرهایمان عبور می کنند.
چند ستاره ی هفت-َپر نارنجی 

 ُدور سرش چشمک زنان در چرخشند،
نوزادگان دیشب

مردگان سحرگاهند
که در وسوسه ای برای پریدن از کاج ها و آتش ها

به این جهان
 پا گذاشته بودند.

مرگ حادثه ای نیست که رخ دهد،
مرگ 
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اسم است
اسمی چون تمامی اسامی مشهوری که در حافظه می مانند

و بر کتاب های پرفروش درج می گردند،
اما وروِد بی مالحظه ش
چیزی را تغییر نمی دهد
که باد همچنان می وزد

و کفش های تنگ شده را
 پای فصل دیگری می کند.

هشتاد و هفتمین بهار
هشتاد و هفتمین چرخش کامِل زمین

که سوز و گدازش
 در سینه ی قمری ها و زاغ های ولگرد ثبت می شود.

مردی میان الیه های تاریک-روشن فضا
 چنان جای می گیرد

که جغِد ماه میان شاخه هاِی نیمه شب،
حاال طبیعت

 چراغ جادویی ست که می تواند
 همه ی آرزوهایش را برآورده کند

دیگر پیکری ندارد
 و اجراِم سبِک نقره اِی زیر گردنش

 بالشی نرم و اسطوره ای اند.

کبریتی می افروزد
چراغی روشن می شود

چیزی در تاریکی میان چند هیئت زنگ گرفته و سخت
می جنبد و می درخشد:

شاید آن َنَفس بی دهانی ست
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که از جرقه ی نخستین سنگ
برخاسته باشد.
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کیمیا

نورای من!
تو هم تقریبًا یک خداوندگار گشته ای

تنهایی 
و فرزندی نزاییده ای

مادری نداشته ای
و بی همتایی،

چون نیلوفر سیاهی بر ماه،
قبیله ای که بازماندگانش زبان رودخانه ها را می دانند

یا ماهی بالداری که آنسوی زمان را
در رودخانه ها نفس می کشد،

چون خوِد شیطان
که تنهاست و فرزندی نزاییده ست

و مادری ندارد
و بی همتاست،

یا چون فرشته ی مرگ.

تنها
بی همتا

ایستاده ای به درگاه برزخ 
به درگاِه آه،

آن طالی تاریک
آن مسی که نمی دانم

نمی دانسته ام.
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نورای من!
بگو!

بگو به زنی که عروِس خاکستری پوش این خاک هاست
به راستی

تو کدامین یکی؟
کدام؟
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بی هزار و یک شب

آخرین روز تابستان
بر تقویم ها زرد می شود.

امسال
اسب های زیادی در سرم دویده اند

اسب هایی سفید
اسب هایی سیاه

 اسب هایی که سرخی یالشان
 از شعله های آتش نیست.

و آن آبی که بر زبانه ها از ابرها می ریزد
 ادامه ی حیاتی ست که در تو و ستارگان باقی 

روان گشته ست
خنجرهای بلورین غارها و دخمه ها

 ادامه ی انسانند و نیزه ها 
ادامه ی آهوها

یا روِح آن گوزِن نیم شده ای که بر درختان تاریک
تابیده ست.

خوشآمده ای عزیزم!
اینجا ُکره ی زمین است

هر جایش حفره ی پنهانی ست
 به وسعت یک قرن

 به درازای سکوت پیش از تیرباران
گاهی ِگرد و گاه مسطح

گاهی جامد و گاه از حباب هایی که با نخ هایی نامریی
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به خطوط َجّوی اش آویخته اند.
 

گاهی بوییدن یاسی سفید
تمامی رازهای جهان را فاش می کند،

تمامی آفت هایی که چون باران های نیم شب
 گون ها و علف های تازه رس را پوشانده اند

 به قطره قطره ی جیوه ها
  به ذره ذره ی بخار.

زیر این نورها و هیاهو
نوزادی ست که لبخند می زند به هیچ 

به دایره ی براّقی که باالی سرش چرخیده ست،
پلک هایش به روی صداها و دو بالش صورتی گرم 

بسته اند
و در گلوگاهش مایع دائم و شیرینی می ریزد،

عاقبت
قد می کشد

روزی خودش را در آینه می بیند
و دیگر به دست هایی که دراز گشته اند

 باز نمی گردد.

شاید مردی می شود،
دیوانه ی تایفون ها و سونامی ها

یا ناله های نبضنده ای در استخوان،
بی آنکه بخواهد 

می رود
به حباب هایی در انفجار

به خودکشی یک انقالب
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یا به آفتابگردان هایی که در غروب
از خورشیدهای پشت پنجره

روی می گردانند.

شاید زنی می شود،
قابله ی اعداِد ِسّری نجوم،

در میان حنجره ها، شیون ها،
و کالغ های سفیدی که در مسیر ستارگان قرار گرفته اند،

دو پای برهنه ش را در هیچ رودخانه ای فرو نمی کند
هیچ سیب سرخی را گاز نمی زند

و هرگز فرونمی افتد
و از این رو

در هیچ افسانه ای جای نمی گیرد.
شهرزادی می شود 

بی هزار و یک شب
بی شاهزاده ای

که خواهرانش را کشته باشد.

و حاال
 درشکه ی شب عبور می کند

از میاِن آن ها
از میان ما

بر آن هایی که چندین فصل زیر خاک،
بر مایی که چندین فصل مانده بر آن،

با دو ماِه رو در رو
چه در جنگ
 چه در آشتی

آنچنان که یکدیگر را بوسه می زنند
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مرگ را به لب هایمان
نزدیکتر می آورند.۳

مانا آقایی: اگر مرگ لب های تو را داشت.  ٣
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انتظار

نورای من
فالگیرها دروغ می گویند

تو تا پایان سال
ازدواج نخواهی کرد.

گاهی ماه هم پشت ابر می ماند عزیزم.

نورای من!
فریب این تاس ها را نخور

گاهی هم که جفت می آیند
بازنده می شوی.

اسکناس هایی را که کنار تختت گذاشته ست
بردار!

شمردن 
از تعداشان می کاهد

مثل شمردن ستارگان و گوسفندهای پیش از خواب،
به نزدیکترین آینه ها رجوع کن

آنقدر خیره بمان تا جیوه ها شکاف بردارند
به جهان دیگری درآ

به جهان فارغ از جاروها و سفید کننده ها
و تزریق های میان دو ابرو 

که همیشه جوانت می کنند
به جایی که موش ها دریچه های قلبت را نمی جوند

و آخرین مردی که بوسه ای به گردنت می زند
به یاد قرار شامی که با همسرش گذاشته ست

نمی افتد.
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مروارید سیاه

در ته دریا ایستاده ست
فرو می رود

با ِگل و الیی که تا پیشانی اش
باال آمده ست

موج ها از باد بر نمی خیزند
ذات جریان ها از حرارت و سرماست

خورشید و ماه ای که الیه های سبک را
به سطح و عمق می رانند.

چکار می کند، نورا؟
چکار می کند

کسی که قلبش را تابوِت خزه ها پوشانیده اند؟
نوزادی به قنداقی سبز، 

قهوه ای، اثیری و بی مادر
گاه عریان برآن خط صاِف سیاه،

نورها را شکافته ست.
رازی در برخورد یک سنگ با معجزه ی رسوالن نیست

گاه روحی از میان صدف ها و عروس ها و شقایق ها و مرجان ها
چون توتیایی بیرون می زند 

ُکره ای با خارهای تیز بنفشش 
به ِگرد ستاره ای نامریی می چرخد

به انتهای بهشت و جهنمش می رسد
به برزخی دیگر

به خال هایی که انتظار بر پوست می زند،
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به وسعت مایعی کبود سالم می کند
با سوزنی در سفیدی چشم هایش.

نورای من!
این شاعری که دیگر نمی بینی

به جستجوی آفریینده ای رفته ست 
در البالی نامه های کهنه ی جنگ

و ستون های فقراتی که گلوله ها استوارشان کرده اند
در میان نرده هایی که از زمین 

به سقف های کوتاه انسان رسیده اند
در میان چلچراغ ها و عروسی که کاسه ای خون 

به دست گرفته ست.
به جستجوی آفریننده ای رفتن

در آغاز ساقه ی نخستیِن گل های داوودی…
و عشق اینجاست

در میان این دو چاه
در میان این دو ماه

و در ته دریا ایستاده ست
و دریا در منظومه ای ست 

که چون استوانه ای می پیچد به دُور  خودش
به دور پله هایی که بر هم می غلتند و صعود نمی کنند،

نورای من!
حاال پری های دریایی به مردان جوانی بی باله ها و آبشش

دل باخته اند
صورت هایشان را به ماسه های سرد می چسبانند

برفریزه ها و صخره های یخ،
و در این سحرگاه

تمامی چیزها از حرکت بازمی ایستند،
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دهان هایی تب زده
از مرواریدهایی سیاه

ُپر می شوند.
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خواهر

ماه خواهر من است
آن َپری نقره پوشی که در حبابی شیشه ای می ایستد

گاه می رقصد
و گاه محو می شود

پشت پلک شمعدانی ها پرسه می زند
 زیباترین بیتش

 جنونی ست بی عالج
که ذره ی نور را باز می گرداند به روزنه ی غارها و قنات ها،

تصویِر آرام قتلی ست
که از لبه ی ُکند خنجرها

آغاز می شود.

ریشه ی عمودی اش
 استخوانی از سیماب

البالی مفتول فضاها و ارکیدها،
میان اشباح غلیظ ستارگانی مرده

نفود کرده ست
افسرده نیست که می گذرد

 از سرحد ویرانی،
 از صفر شدن نمی هراسد

و یک نیست 
که با معشوق یا پیامبری همراه

 دو شود
یا بیشتر.
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روزها در آینه اش می نشیند،
 وردی می خواند:
صبر، صبر، صبر!

زمین ِگرد است و به ناچار می چرخد
اختیاری ندارد

که اهرم ها و چرخ دنده های الوهیت
 به بازی اش گرفته اند.

پا می گذارد به راهروها
با درهایی بسته در دو سو،

پله کانی که مستقیم از آسمان باال می رود
اما به نهایتی وصل نمی شود،

این تمامی شهودهایی ست که منفصل گشته اند
ِرشتمان سیاِل معجزات

چون این بند انگشت های کوتاه
که می شوند دو

که می شوند چهار 
که می شوند صدها حلقه ی کندو
صدها شهر و صدها کشور انبوه،

که می شوند
یا نمی شوند

و من
که خواهر ماه ام

 طلسم الفباهای زیر پوست را
 زمزمه می کنم

سالسل یاس های پیچکی که شاید
 چون ملیله های رگ می رویند
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بر نمک ماسه ها 
یا گدازه های فوالد.

صدایم جایی نمی پیچد
و تنها اوست که می شنود

و تنها اوست
که چون عزراییلی غمگین

شراب نقره ای اش را 
در دهان ها فرومی ریزد

هیچ نمی گوید
و چون من

قلب نیمه جانی ست 
که در مشت فشرده  می شود،

ولی دیگر
خون تازه ای به رگ ها و ریشه ها

 نمی رساَند.
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عروسی

پای این کوهسار
عروسی بزرگی ست

در روستای آبشار و سنگ،
هر کس

کاری می کند
عروس در دلهره و تورهای کلفت سفیدش

خورشید چندرنگی ست در کسوف
و داماد 

که غمگین نشسته ست در صندلی ُگل آذینش
نگاه می کند به اطراف

نمی بیند زنان زیبا را مگر فاطمه
که عاشقش بوده ست،

همان فاطمه ای که حاال عاشق مجیدست
و همسرش،

و مجید که عاشق نجیبه ست
و نجیبه که عاشق مرتضی

و مرتضی که عاشق نرگس
و نرگس که عاشق حمید
و حمید که عاشق نازنین
و نازنین که عاشق رحیم

و رحیم که خوشبخت و بی خیال
بجز گوسفندهایش

 عاشق هیچ کس نیست،
 و با گربه ی مشنگش، بلبل
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استخوان های مانده ی کباِب جوجه را لیس می زند
و ماه دیگر عازم باکوست

تا هرگز باز نگردد
پای این کوهسار

 در روستای آبشار و سنگ
جایی که هیچ کس

ماِل هیچ کس نیست،
و کوری مست و بی عصا

تا دم صبح می رقصد
پای همین آینه ی برگشته

و شمعدان ها.
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جغرافیا

عزیزم
دلتنگ من نباش

جایی میان سرانگشت هاِی مهتاب و موریانه ها پناه گرفته ام
و تا ده میلیون سال دیگر 

به جغرافیاِی این خاک
برنمی گردم.

دلتنگ من نباش،
اینجا شعرهایم را به جای فشنگ

در خشاب می گذارم
و آماده باش می ایستم

زیر سنگ ها و پرندگانی که از آسمان فرومی بارند،
چاِی سیاه و غلیظی می نوشم 

که عجیب مزه ی نفت می دهد.

شاید اگر نگاهی به پنجره ها بیاندازی
ببینی ام

در آخرین روزهای زمینی که دوستش داشته ایم:

نهری شده ام 
از برفآب و برگ،

تپه های آتش گرفته را از میان
شکاف داده ام

اما هنوز 
به هیچ رودخانه ای 

نریخته ام�
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پیش بینی

تا سی ثانیه ی دیگر
اتفاق خواهد افتاد:

هواپیمایی به مقصد قاره ای دیگر
دور خواهد شد

چناری که تبر خورده ست
به علت صحِت جاذبه ی زمین

بر خاک می افتد
خزه ای به گرد پوست صدفی مرده

می پیچد و به امواج باز می گردد
و آنچنان که همیشه روال بوده ست

پابرهنه گانی می روند
و پابرهنه گانی دیگر

بر سنگریزه های زیر پایشان
درنگ می کنند

اما شاید از همه مهم تر
 آزادی گوزن جوانی ست 

که شاخ های بلندش 
 به کاجی زمستانی گیر کرده بود.
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فواره ها

چیزی گم شده ست
بالی که سفیدتر از این ابرها نمی شود.

چیزی گم شده ست
چشمی که چشم دیگری را نمی بیند.

ستاره ای که به پای شمعدانی ارغوانی مان افتاده ست
دیگر نمی خواهد

به انفجارها و گازهای حریق آور بازگردد
که چشم هایش 

یادواره ای ست برای ماه،
و هر چند خاک

خاک است
و می تواند نابود شود به هجمه ی باد

یا آب و آتشی که غربال می کنند
تمامی فصول زائل را،

زبان مکرِر کالغ ها،
و آن فانوِس سیاهی را که خاصیتش

تاریکی ست.

در کوچه ها
زندگی جوان است و جیغ می زند

 گاهی شبحی می شود
 که فرار می کند از عقربه ها و عزراییل،

 انهداِم نفس ها و سبزینه ها
 رسمی ست که پشت سرش 
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وزیدن می گیرد
شبحی می شود

 یک-دست
که  هر لحظه می تواند
کندوها را خالی کند

از عسل
و خانه ها را،

از اهالِی خواب.

امروز
من بانوی فّواره ام

صعود می کنم از آب ها و فیروزه گی
از پوست سبز انجیرها و تناسِخ علف

به آسمان نمی رسم
اما

آنگونه که اوج می گیرم
به هوا اصابت نمی کنم:

خواهرانه 
به آغوش می گیرمش.
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 نور کوتاه

آفتابگردان ها
زبانه هایی سرکشیده اند به سحرگاه،

سکوت میان سروها
 چون سیاره ای ست سبک 

از هواژِل و دود
درویش خاکسترِی سوخته از ُبن

و نورهایی که شعاع شان را به نافگاه قاره ها و زمان
 چون نیزه های خمیده ای فرو برده اند.

اینجا 
سفر تمام می شود.

کاکتوس ها رؤیای آفتاب می شوند
و شقیقه هایشان

از کوبِش شن بادها و مار، لبریز.
نیش ها گاه شیرین اند

بر هاله ی پوست
یا در سوزِش گوشت.

اینجا که ایستاده ام
غبار

بر چترهای آبِی زمان می نشیند
و زنی اثیری زیر ُمرّکبی از تذهیب و همهمه

به خواب می رود.
تو هم اینجا بایست
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و به دنیا نگاه کن
به پرده ای که از هیچ چهره ای 

کنار نمی رود،
و به دنیا نگاه کن

به آنچه می درخشد و نیست
به آن نور کوتاهی که می تابد

فرومی ِکشد
و باز

برمی آید.
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سقوط

و دو دست خدا،
خونین.

قاتل از صحنه ی جرم گریخته ست.

آفتابگردان های سیاه 
چون نورافکن های فانوس دریایی
به سوی چشم هامان بازمی گردند

انسان های نخستین
هنوز از صخره های لیز و آیات پیامبران بی ظهور

باال می روند.

کسی به دیدارمان می آید
با حقیقتی به درازای سروهای پشت پنجره 

و افسردگِی درختان خاکستر
که اعجاِز خالص شدن را 

صدا می زنند.

 سقوط 
نخستین خاطره ی آدم و حّواست.

تمامی خاک ها چون کشوری متروک به هم می پیوندند
الهه گان برهنه 

از میان سنگسارها و قبیله های دخترزا برمی خیزند
امواج اندامشان
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یادآور برآمدنی ست 
از گورها و دهانه غارها.

نگاه کن
من آن زنم که از آب ها آمده ست

اما مدوسا نیست
و توان دویدن میان این ستون های نمک سود

و آتش گرفتن میان سطور ده فرمان را
نداشته ست.

من هم با دو دست خونینم
قاتلی بوده ام که از صحنه ی جرم

گریخته ست،
و جنونم 

سیاره ای ست که فضانوردان کشف نکرده اند،
آن پنجمین عنصر

که از ترک های پوست به گوشت ها و استخوان
چون فوالدی مذاب 

نفوذ می کند.

زمان
از مرز طاعون گذشته ست

و فردا ادامه ی دیگری ست:
نهادِن دو سنگ بی نهایت کنار هم

یا زنبورهایی که به پیش گل های کیهانی
بر نورها و جاذبه مکث می کنند

بر بلورهای بی رنِگ شکل گیرنده
بر قطره های خونی که در قلب هایمان 

ریشه دوانیده اند
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و گیاهان منفردی گشته اند
بی آب
بی هوا.
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برکه

انجیرها
کال

طعم ستارگان خاموش را می دهند
طعم میلیون ها سال نورِی مانده در دهان

خاک
غبارها

و دودهایی که شهر را
تصرف کرده اند.

با موهای آتش گرفته ام در بادها می دوم
چون شاعران دیگر زمین

زیر الیه هایی از سنگ و صدا
 نفس می کشم

زیر استخوان های پارینه و سلول های مهبانگی،
گاهی جوانه ای از چشم راستم بیرون می زند

تا گواِه ساده ی بقایم باشد.

شب 
چون توده ی ابرهایی سنگین

از فراز تنم گذشته ست.

مادرم باقی چراغ ها را از آسمان می آویزد.

حاال،
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هم ماهی
و هم مرغ ماهیخوار

در برکه ای خونین
که منم.
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شلیک

با بازوان بریده مان
همه ی راه را خندیدیم

زنان خوش باوری بودیم
ساده لوحانی عفیف،

دختران باکره ی شهرنشین...
نورای من!

آزادی ما یواشکی بود
هیس!

به استقالل شلوارها و جمهوری دامن های کوتاهمان
افتخار می کردیم.

تو هیچ چیز تازه ای از تمامی خودکشی هایت
نیآموخته بودی

من هیچ چیز تازه ای 
از شعارها و بازجویی ها و اعدام های جمعی ام.

امروز با هم
در خیابانی واحد راه می رویم

دختران کوتاه قد و شرمساری 
که با لطیفه های قدیمی ریسه می روند

با سیگارهایی نیم سوخته
با آرزوهایی کوچکتر و دورتر از سفیدی سَحر

گاه از شمال تا جنوب
گاه از شرق تا غرب
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با گام هایی یکنواخت چون رژه ی سربازها
به سمت ماِه برنیآمده

اوراد خفیه
نشانه شناسِی ظهور پرستوها

از تالقی نارونی با کومولوس 
یا ریزش سنگ های کنار جاده،

اما به هرجا که می گریزیم
فرمان ها و قیامت ها  به تعقیب مان می آیند

از خانه هایی بی شماره و سکنه می گذریم
از الله های اوائِل جنگ

از تابوت های گران لس آنجلس
از کفن های پوسیده ی ابن بابویه...

و زندگی هر بار 
حکم دستگیری تازه ای صادر می کند.

نورای من!
بگذار که لبخندهایمان

فریادی باشد،
فریادهایمان

هشداری در شب
چون دشنه ی تیزی در َنَفس

یا شلیِک یک شعر
از حنجره.
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گریز

نورای من!
وقتی که صبح زود از کنارت بلند می شود

تا به خانه ی زنی بازگردد
که به او دیشب گفته بود 

باید در مسافرخانه ای بین-شهری اتراق کند 
و فردا می رسد

تا پسر بچه ی سه ساله ش را ببیند 
که می گوید: بابا! بابا! بابا!

 تو کجا خواهی بود؟ 
 تو کجا خواهی رفت؟

کنار محراب خانه ی مادرت می نشینی 
که عکس برادر جوانت را هنوز با گل های مصنوعی 

و شمعی روشن 
و نامه ای که آخرین بار از استرالیا فرستاده بود

می آراید؟
نمازش را آنچنان بلند می خواَند

که کبوترهای خاکستری از هره ها
سراسیمه بلند می شوند

سینه های کم ُکرکشان را به سنگ ها و صخره می کوبند،
تو هم می خواستی کبوتری خاکستری باشی

هر جایی که می خواهی بروی
پرستار ایرانِی سالمند و بدخلقی بشوی در لندن

که انقالب پنجاه و هفت را از یاد برده ست 
یا دانشجوی دوره ی بهداشت دهان و دندان در برلین
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که شب ها در مشروب فروشی محلی کار گرفته ست
یا خواننده ای مبتدی با موهایی بلوند در لس آنجلس

که آرزوی ازدواج با پزشکی متخصص می کند
اما جایی که می خواهی بروی

اینجا نیست
بر این تخت

رها شده
در این لحظه

که هیچ بزرگراهی 
تو را یک راست به غرب زمین نمی رساند

هیچ قطاری از آسمان باالی سرت 
رد نمی شود

و هیچ خورشیدی 
بیشتر از یکبار در شبانه روز

طلوع نمی کند.
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مادرانه

می توانم مادری شَوم
برای هزاران بادبادک
هزاران اسب چوبی 

هزاران نهنگ الستیکی.
می توانم جغدهای گلدوزی شده ی را

 زیر دو پستان بخوابانم و شیر دهم،
با مرد-ماهیاِن کاغذی آبی رنگی بخوابم

و جنین های خوشبخت قرن بیست و یک را
زیر درخت های بلوط و ابرهای  پراکنده ی کومولوس

 بزایم و بزرگ کنم.
تبریک بشنوم

تبریک بگویم.
تبریک!

می توانم مادری شوم
در پیرهن پونه و بنفشه و گل های گاوزبان

 که زیر تگرگ های اردیبهشت و قندیل های تیز ماه می ایستد
آمین 
آمین

آمین گویان
بازوان درازش را چون مسیحی نئون 
تا شرق و غرب زمین امتداد می دهد

میخ ها را عاشقانه در مشت و دهان می فشارد
تا زبان الهی تازه ای از خون
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 فرو بچکد بر سفیدی دندان ها و آیه ها
محراب ها و آینه های شکسته ی قدیسان.

می توانم مادری شَوم
پاک و باکره

مریم وار
در میان این بنِد ناف های بریده

 پس لرزه های عمود
که چیزی جز تناسخ یک شبح را

اثبات نمی کنند،
چیزی جز بلند شدن

 نخستین قدم را برداشتن
 زیر خاک

 زیر دریا
 زیر سقِف مهبانگ و دهانه ی آتشفشان،

چیزی جز گرفتار آمدن
 به این بهشِت عسل های سیاه

به این چند لقمه ی خاکستر
در باد

و در خالِی دهان.
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کوتاه

چنار را اندوهی نیست
که میوه ای ندارد:

چیزی به باد نمی دهد.
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آب های عمود

دیروز
 جهان را در قایقی جای دادم،

 به آب هایی که عمود می رفتند سپردم،
 لباس هایش را ردیف و منظم

در چمدان کوچکی چیده بودم،
دست هایش را سه بار بیهوده 

برایم تکان داد و من
قطره اشکی هم نریختم

همچنان
که دورتر می شد

و دورتر...

پیشگویی می گفت 
در مسیر منظومه ی گمگشته ای ایستاده ایم

که با شتاب به مرزهای کهکشانی مرموز پیش می راند 
ریشه می دواند میان سیاهچاله ها و َجّو سیارات و َگرد ستارگان،

فصل خطرناکی ست!
هیچ عاشقی نباید زادگاهش را ترک کند
و هیچ شاعری نباید شعر دیگری بگوید.

فصل خطرناکی ست!
 امروز نامه ای برای مردی که بی خبر رفته ست می نویسم

کارت تبریکی برای تولد دختر نداشته ام پست می کنم
 عکسی به یادگار با خواهران نابینایم می اندازم و قاب می گیرم
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 و حسرت ثانیه ها ی رفته را نمی خورم:
کفش هایم را به سمت آتشفشانی جفت می کنم

که روزی از درون سنگ های گداخته ش
چون نخستین گیاِه زمین

 برخاسته بودم.
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علت مرگ

خانه پیکِر مبهمی ست
که از پزشک قانونی آورده اند

با چندین اتاق و زیرزمینی که شبیه امعاء مردگان ست
تودرتو

نمور و پوسیده
برکه ای گندیده که ستون های نور را خمیده ست

یا غضروف نرم ماهیانی که از امواجی مقتدر
اطاعت می کنند.

علت مرگ را تشخیص نداده اند
سکته ی قلبی؟
نارسایی کلیه؟

یا غده ی مغزی؟
هرچه باشد

دیگر کسی بر این تخت نفس نمی کشد
و خواندن فاتحه

 تنها صدا را آلوده می کند به هجاهایی خشن.

ای فرشتگان مست و الابالی بارگاه!
جای دیگری خاکسپاری اش کنید!

جای دیگری که نامش گورستان نیست،
تا فکر کنم پنجره هایش چشم های من نبوده اند

و درهایش 
دهانی که از آن فریاد برآورده بودم 
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تا نجاتم دهید،
و بیآمرزیدش

و تمامی جنایات و مکافاتش را 
فراموش کنید

و این سنگریزه ها
که پشت قدم هایش به کناره ها پریده اند

و بیآمرزیدش
که دیگر اینجا

نبضی ندارد
و نخواهد داشت.
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آمرزش

به هر نامی که بخوانی اش
بلوری ست که سلول هایش تَرک برمی دارند

چون خدایی عاصی از مأمِن بهشت رانده می شود
و شبی برهنه و بی صدا 
بر زمین هبوط می کند.

انسان بیچاره
انسان تنهای بیچاره

شهروند قرن های بی یوسف، بی کنعان
کهن ترین انجیری که در دهان منظومه ها

 رسیده نمی شود
خمیازه اش بادی ست که البالی فوالدها

و مرمرها می دود،
بی حوصله ست و رسوِل تازه ای می خواهد

حواشی لب هایش ذکر موهومی ست
که آیه ی مسجلی می شود

بوسه می برد به درگاه کاغذ و سیماِن مردگان
به خواب می رود

بر ضریح ها و زرمیخ ها.
***

تو هم بخشوده می شوی
کودکم!

بخشوده!
به صلیب و ماه و خورشیدی که در برابرت ایستاده اند
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قسم،
به اَبرنوَاختری که پیش از تو مرده 

و فرشته ای که بال راستش را بر کتف تو چسبانده ست،
این چند قمرِی سفید و سنگین را

از جیب ها بیرون بیآور
و به ابرها بسپار

جاده ها را چون خطوِط کف دست هایت بشناس
و نیمه شبی بی خبر بگریز

چنان که دیگر چاره ای برای برگشت
نمانده باشد.
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هایکو

آه آِب روان
شوینده ی ریشه و درد!

از تاِک فرسوده ای که بوده ام، بگذر!
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چهار زن

چهار زن ایستاده اند
مادران تاریک من

در شبی گاه روشن
از زمین دیگری آمده اند

باد را به انگشت های فوالدین شان می شکنند،
فرشتگان غریبی اند که از بهشت های اندوهبار

پیامی نمی آورند
چشم هایشان به سرخی افعی های گرسنه ست

و زبانشان به هنگام نیش زدن
تکرار تمامی زنگ هایی ست

که پیش از فروافتادن از پل ها و عاقبت ها 
شنیده شان بودی،

آه
آن چهار مادر تاریک!

خداوندگار سنگر و انزوا
در شکاف های آهکی برزخ  نشسته ست

کوه فروریخته ای که دیگر 
سیزیف تا قله نمی پیماید.

ما با کبودِی شراب هایمان می مانیم
شعرهایی موقتیم 

جنین های حوادث مست
 که خورشید را
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تا اوِج کاج ها دنبال می کنیم—
آن حباب زعفرانی رنگ

چگونه می آید
 می رود

 خودسوزی می کند—

اینجا
جنگلی شرجی در جزیره ای پنهان است

خانه های کوچک الماسی اش زیر آب
چاه های نقره ای زوال و اکسیرند،

 و این دختر ناخلف
این دختر ناخلف

 ماه ای آبستن
که از پدِر آسمانی تان 

گریخته ست.
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هایکو

پابرهنه می رود
مسافر فروردین

بر علف ها و تگرگ.
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ریشه و زمان

میان ریشه و زمان،
 سیاره ی کوچکی ست

نهفته و بعید،
 گنجشکی گرسنه ام که ُتک می زند به خاک،

نمی یابم اش
نمی یابم.
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هایکو

در دهان هر شاعر
زبان بیگانه ای ست

 از سرزمین های نامادری.
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هایکو

آه! آن ماِه در خسوف!
سیب سیاهی ست

که به دامنم نمی افتد.
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انجیر

افسانه ها می گویند
هر انجیر شیرین به خاک

از میان لب های تو روییده ست
ای پیامبر تلخی و تاریکی!

 در زمستان
وقتی که خورشید به قاب سنگی سردی بدل می شود

پنجه هایت از شکاف یخ ها و آن آز قدیمی بقا
بیرون می زنند

وحشی ترین اشرف مخلوقات می شوی
تمامی راه به جستجوی معشوقه ی نیم زنده ات

استشمام می کنی،
 آن رد کهنه ی خون و خاکستر.

نگاهت خنجری دارد که قلب گوزن های کوهی را 
شکاف می دهد

می درد و مثله می کند،
پلنگ شهوانی و درنده ای 

که دندان های نیشش را به ران آهوها فروبرده ست.
در این میان

همیشه چند زن سوگوار از مراسم تدفین باز می آیند
ای پدر!

ای پسر بازیافته!
تو آن مسیحی که هربار به بوسه ی دوشیزه ای محجوب
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 احیاء خواهی شد!
من اما 
آن آتنا

آن مدوسای آب های ِگل آلود و مردمک های ُپر مارم
باور نمی کنم

باور نمی کنم که دندان هایت از ِشکرند و مروارید 
و زبانت از شراب کهنه ی شیراز

باور نمی کنم
این توده ی خاکستری که بر فراز شهری بی امان دویده ست

گنجشکاِن غضبناک قهر تواند
و این هذیان شبانه ای که چون جسدی تاریک

 تکه هایش بر پشت بام می افتد
چیزی جز خودتباهِی چند ستاره ی افلیج نیست.

ابلیس که نه!
محبوب من!

تو آن آتشی که باد
 از دشت های جهنم آورده ست.
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فاجعه

من از حکم طبیعی چرخش مدارها و مناره ها
خارج شده ام

گیاهان به ظاهر زنده و سرسبز هم
که روزی به ِگرد خورشید می رفتند

ثابتند و آهنین.
خدای من!

اینجا فاجعه ی بزرگی روی داده ست
با حروف سوزان و ُبرنده ای بر دهان.

من آبستن جاده های آتی شده ام
همان جاده هایی که از مسیر معابد منفجر گشته می گذرند

با الهه هایی که از جدار شانه های عریانشان
پیچک های سم آلوِد غریبی روییده ست.

من اینجا
به نورها و نیزه ی عافیت ها فکر نمی کنم.

از آن تولد ناگهان
قرن ها می گذرد

 زنی هزارساله ام که مادرش هنوز غارنشیِن خیانت هاست
هرچه پیشتر می آید

زنجیرهایی که به پایش بوده اند
 سخت تر می شوند

پدرم آینه ای ست که پیش از انکشاف جیوه و الماس
 معنایی نداشته،
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و هفت خواهر من
با اسب های وحشی بی افسارشان 

از قصرها و قلعه ها گریخته اند.

اینجا فاجعه ی بزرگی روی داده ست
چون گشودن یکباره ی چشم ها بر جهان

و نداشتن آسمانی که شاید 
در آن بهشت دوباره ای باشد،

فاجعه ای بزرگ
چون بوسه ای که عقربی ُبرده ست

به گردن ات.
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هایکو

قطره ها روان بر سنگ:
 به یاد می آورد خود را

دهانه ی جویبار.
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هایکو

چشم هایش را می بندد
قاتل جوان.

زنی زیبا می گذرد.
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هایکو

به آغوش کسی نمی ماند
این باد بی مرام!

این کولی لجوج!
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هایکو

وضعیت قرمز.
آخرین بازمانده:

گنجشکی در گریز.
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هر جنگی با سالمی آغاز می شود

هر جنگی با سالمی آغاز می شود
با رژه های رزمندگانی غیور 

با آغوش گرم نوعروسانی که شیون می زنند
با تیترهایی که در روزنامه های محلی نام دشمن را اعالم می کنند

با مردان فربه ای که بر صندلی هاشان لم میدهند 
و دور میزهای مذاکره چای و شیرینی می خورند.

هر جنگی با سالمی آغاز می شود
 با تانک های خارجی و شهروندان مضطرب 

و عهدنامه هایی منسوخ ادامه می یابد
با صف های نان و تخم مرغ و نیمکت های کثیف مدارس

با بازارهای سیاهی که در آن ها گوشت معادل با طال می گردد
و سیب های رسیده ای که در جعبه ها کرم می خوَرند.

هر جنگی با سالمی آغاز می شود
و روزی

یا لحظه ای که دور از انتظارهاست
 با نشان های مفقود و چکمه های پاره 

و شناسنامه ی  نوزادانی یتیم
پایان می گیرد.

اما دیگر با دومین سالم
هرگز صلح نمی شود

آنگونه که در هیچ وداعی 
با عکِس سیاه و سفیدی بر طاقچه
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با هیچ بوسه ای بر چهار گوشه ِی سنگ قبر
یا بر اوراِق کتاب دعایی

که زیر تیرک ها و تکه های بتون مانده ست،
نه! صلح نمی شود

با لبخندی که دیگر برنمی آید
یا بارانی که در فصوِل نیآمده نمی ریزد

حتی اگر خدا هم به توده ی کبود ابرها مبدل شود
و ببارد بی امان بر پیشانی ها، دشت ها، و گنبدهای واررونه

و بخواهد که تمامی دست های جهان را 
از خون ها و گلوله ها بشوید،

نه! صلح نمی شود،
آنگونه که هیچ سنگی

کوه نمی شود
و هیچ قطره ی آبی

دریایی.
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هایکو

می گذرد از زمستان،
با رد پایش بر برف
گوزِن بی جفت.
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هایکو

محو می شود
مادرم با برنج دانه ها
در بخار آشپزخانه.



117

هایکو

جمجمه ها مانده اند
و سربازان بی سالح:
صبحگاه آتش بس.
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هایکو

روزهایی سیاه
همگام می روند

چون رژه ی موریانه ها.
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رسیدن

فرشته ی من!
دست های تو را از البالی تاریخ خاکستر و قحطی ها 

و گلوله های جنگ جهانی می شود تشخیص داد
دست هایت که بیرون می زنند

از شکاف سینه ی خشکسال ها و دعای بی فایده ی باران
دست های تو که چون کاسه های چینی ارزان

با دیوارهای آجری برخورد می کنند
چشم های تو،

دو ماِه آن سیاره ای که ُمنجمی نابینا
به خواب دیده بود.

و اینجا آدمی ست
که می ایستد زیر گنبد بنفشه ها و پیچک ها

و نمی داند به کدامین باد پناه ببرد
به کدامین َشّک ایمان بیآورد
به کدامین خانه قدم بگذارد

تا اعالم کند
رسیده ست.
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هایکو

روی می بندد از شب
نیلوفر آبی

تا آشتی کناِن سپیده دم.
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شاعر

تو در تمامی شهرهای دنیا شاعری
در نیشابور

در پکن
در مادرید

در آتن
همه ی سطرهایت از مرکز خورشید

چون سوزنی بر شیارهای زمین قرار می گیرند
فصل ها و کهکشان ها را به اشاره ای می نوازند.

تو اصوات را چون خوشه های باردار گندم
به زیر دامن سفیدت پناه می دهی

گاهی که باد می آید
رهایشان می کنی

گاهی هم
خرمن ها را به آتش می کشی
و به خانه ت باز می گردی. 

 
تو در تمامی شهرهای دنیا شاعری

چه در زندان
چه در چاه

چه در گوری که بازوها و بیل ها و کلنگ ها
برای دفِن الفباِی مادری ت َکنده اند.
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هایکو

 چشم هاِی مادرم
در آینه ی جهیزیه اش

پنجاه سال بعد…
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هایکو

آهوی تیرخورده
باران صبحگاهی

خونآبه ها….
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زمان

ما تمامی مرگ های جهان بوده ایم
خدا با ما آفریده شد

و با ما به اندوِه دیوارهای فروریخته 
و خواب های خشت و ِگل رسید

زبانش 
ذکر تمامی آه های فروبرده بود.

در میان سرزمین های ِاشغالی و برهوت ها و ُمردارها
دست و پای جاندارانی 

که پیش از ما زمین را درمی یابند
در ستارگاِن خاکستر و مذاب سیاره ها غلت می خورند

-جمجمه ی دایناسورها 
و آن ُگل هزاربرگی 

که از درخت طوبی بلندترست.
***

ما با چشم بندها و لباس های پاره مان
به سمت دوزخ های جمعی و داربست ها روانه می شویم

گورستان در ته دریاهاست
و زمان،

تاریخ نگاری 
که به سنِگ قبری واحد

برای کتابت استخوان هایمان
اکتفا می کند.
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زادگاه

نام تو
تاریکِی میاِن ستارگاِن سوخته ست

آنچنان پیوسته 
که میلیون ها سال نوری 

بر بال های روشن شان
تو را از زادگاه متروک من آورده اند:

ُکره ای از خاکستر
که بر هیچ سطحی

استوار نمی ماند.
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آه

سال ها پس از جنگ
بازماندگان 

هنوز خانه هایی فروریخته بودند
بی در

بی دیوار
بی پنجره
بی سقف

با اندام های داخلی شفافی که از روی پوست می دیدیم
قلب ها، جگرها، شش ها، صفراها

و مجراهایی درهم و آویزان.

تو آِه همه ی ویرانه های شهر بودی
 آِه قایق های برگشته ی پناهجویان

 آِه آن یونس جوان مظلوم
که از دل نهنگ کوری به ساحل رسیده بود:

 و آِه آن دریا که چون مادری سوگوار 
جسدی کوچک به موِج بازوان می ُبرد.

تو آن آهی 
که به لب ها کشیده می شوی
و قرن ها چون عنکبوتی سمج
بر گوشه ِی دهان ها می نشینی

و تار می تنی.
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بوسه ی حّوا

بیرق های صلح
بر تمامی سفیدی هاشان
لّکه های خونینی دارند.

جنگ، ابزار جراحی نیست 
که با آن گلوله ها و خرده شیشه ها را

 از کشاله ها و سینه  ها و قلب ها
بیرون کشید

و جنگ صورتکی کاغذی نیست 
که آن را بشود از پشت پنجره ی کمپ ها و پناهگاه ها

و پیشانی یک قربانِی تجاوز برداشت 
و پاره کرد.

دوست من!
کابوس ها هنوز همان لباس شخصی های مخوفند

که با هزاران پا
در کوچه پس کوچه ی تمامی قاره های جهان

به دنبالمان می آیند
گاه می دوند

و گاه فرمان ایست می دهند.

تو هم تظاهر نکن که اینجا
 فاجعه ای صورت نگرفته ست

این مراتع سوخته و نمازهای بی معجزه
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تاب روایت دیگری ندارند،
که نهایت دیوارهایمان

فروریختن ست. 

تو هم تظاهر نکن که فاجعه ای صورت نگرفته ست
چشم هایم را دنبال کن

و پل های فروافتاده ی زیر پلک ها
که به جایی وصل نمی شوند،

و از نزدیک شدن نترس:
هیچ آدمی 

برای بوسیدن زنی که حّوا نیست
از بهشت رانده نمی شود.
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ُمشت

زیر آب ها نفس می ِکشم
خاطره ای ندارم

از انگشت های پیاپِی شهاب
و یا فرشته ای حیران

که آخرین شمعش را
در آستانه ی کسوف دیگری افروخت.

من از جرقه ی انفجارهای درونی ستاره ای دیگر
به دنیا آمده ام

و سایه ام به وسعت شوره زاری ست
که لک لک ها بر فرازش پرواز کرده اند.

عبور کرده ام از دهانه ی مادران
از تولدهای جانوری همگون

که اسمش در شناسنامه ها نمی ماند،
و گوشماهی کوچکی گشته ام 

که به پنج بازوی سرِخ ستارگان دریایی
پناه برده ست.

ِمدوسا نیستم
اما هرگز به خشکی باز نمی گردم

چشم هایم دیگر به ابرها و انسان ها خیره نمی ماند
به ثبوت سنگ ها و صخره ها اعتماد نمی کنم

و از یاد نمی برم که چگونه هفت مرد دلیر
هفت سال آزگار
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بر سفیدی استخوان هایم راه می رفتند.

امروز
به انتظار آن دست آفریدگار نشسته ام

که از میان آسمان ها ظهور می کند
چیزی را در ُمشت بی نهایتش می فشَرد

و پس
به ابتدای نادیده اش

باز می گردد.
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خواب

خواب می بینم که دست تو 
آن پنجه ی شیری ست که شبی به ماه حمله خواهد برد

و خون، دریاچه ای که بر آن هزاران قوی سیاه
شناور خواهند گشت.

نگاه کن به قواعد ابلهانه ی زمین: 
آنکه زیر پای درختان آلبالو خوابیده ست

روزی دیوانگی ات بود،
دیوانگی ات که به دریا حامله شد

و مرجان هایی آشفته و نهنگ هایی سفید زایید
تنهایی اش اما به رودخانه ها سرایت کرد

و به نهرهای کوچکی فروریخت.

خواب می بینم
که این چراغ هنوز بر شاخه ی زیتون ها تاب می خوَرد

اگر چه باد می وزد،
زبانه ی ظریفی دارد

و نقطه ی آخری 
برای گفتگوهای تاریکی.

من آیه ی مقدِس َدری را زمزمه می کنم
که به آسمان دیگری باز می شود

نمی بینم اش
نمی بینی اش
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و میلیاردها سال است که بی ما و در حبابی تنگ
این گوِی تشویش 

همچنان 
به ِگرد خودش 
چرخیده ست.
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راه شیری

راه شیری از میان ُشش های من می گذرد
از درون هزاران ستاره ی روشن مسکوت.
این شگفت نیست که جهان به لحظه ای 

آنگونه تولد یافت 
و اینگونه من 

 مهبانگ ذره ای معلق
در غرایز وحشی ببرها و عقوبت سرد ماهی ها

 سیر می کنم؟

به کدام رودخانه ی سوخته پای فرو برده ایم
همپای من؟

عصایت را به دریاها بزن تا نیم شوند
یا شتر بالداری را از این صحراها

 به روزنه ی ماه هدایت کن.
من هم درخت انجیر خانه ی شاعری می شوم

که هر روز خورشیدی شوم
برایش موعظه می کند.

این دلتنگی
 هوای مانده ی میان رگ های توست

و در نهایت
این راه شیری

آنچنان گسترده می گردد
که سلول ها و ثانیه ها به گردش مدارهای خونینش
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عادت خواهند کرد.

امشب،
دو نقطه  گشته ایم 

در برابر آسمان
یا دو آسمان 

در برابر هزار خوشه ی غریب،
با خاکستِر غباری گرم 

که در فاصله ی ابرها و انگشت هایمان
برای این بادهای بیروح محلی

 به یادگار می ماند.
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یادگار

اینجا زمستان های سردی دارد
یخ هایی که به تبر هم نمی شکنند
هیهات که در این میان دمیده ای!

 بنفشه ی مادری ام!
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هایکو

با فاخته ای به سر
می گذرد سرو

از همهمه ی ستارگان.
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هایکو

در بستر رودخانه
سنگی ست

که زمان را می شنود.
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اسفند

انجیرهای جوان
سوگوارانی یخ اندود

در آخرین روز اسفندماه.



139

هایکو

شعله ای درون مرمرها.
زبانه می کشد نهایتی

 از بدایِت هیچ.
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پنج

جای پنج انگشت سبز
جای پنج فواره ی نارس
در بزرگراه عمودی ماه

خاکستر میان شاخه ی بلوط ها
و ساعتی که چون کالغی پیر

سردی زمان را
احساس نمی کند.
جای پنج صورت

پنج هیوالی کوتوله
این جا صحنه ی گردانی ست که گاه

پرده اش می افتد:
منگوله ی زرد دلقکی

که از دستگاه گیوتین و چکمه ی جالدها
فرار می کند

حضار را به خنده وامی دارد. 
اما تو می دوی

تو می دوی
و این سایه ی حتمی حجیم
که چون چتری همیشگی

 سرت را پوشانیده ست
محو نمی گردد.

لحظه ای بیا به اتاقک های داخلی
به جریحه ی درونی پوست
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به مرکز بازدم پنجره ها
و انعکاس دیوارهای هشت ضلعی،

و به گردش های دیوانه ی اجرام،
نگاه کن

خورشید دوکی ست
که نخ های کهنه ش را تا غروب

به ِگرد خود باز می پیچد
و آن تاریکی 

آن نهایت مجبور که خواهر نهایت هاست
 درخت شاتوت را می شناسد

و می داند که چگونه لّکه ی خون
بر جناق سینه ی پروانه ها نشسته ست

و می داند
که حاکم

بی وقفه ست و دهشتناک
و بر همه ی کلیدها و دستگیره های نور

بسته می شود
بر حبه های مانده ی قند

و قطره ی چسبناک عسلی
که بر انگشت کودکی گرسنه

بازمانده ست.
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سهم

زیبایی ات را با من تقسیم کن
با سنگ های الجورد یا الیه های سیمان

یا حباب های نور
که رسیدنی به آن ها

نتوانسته ایم.
من ایمان می آورم
به پیشگویی هایت

تا آینده ی سار دیوانه ای را
که در آسمان چرخ می خورد ببینی

یا زنان آبستن برهنه ای
که بر تیرک های بلند بین راه

مصلوب گشته اند.

زیبایی ات را با من تقسیم کن
 ای ماه!

 ای مرجان!
 ای عروس آب های نقره ای!

که با قله های آهن به دوش
و این کوله ی زغال ها و یاس های کبود

 به دوزخی باز می گردم
که سیاهی اش

از آِن خودم نیست.
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ارواح

ارواح 
عاقبت های مختلفی دارند

برخی میان حباب ها و سیاره ها
سرگشته می شوند

زیر پرچین های ماه سیگار می کشند
روی فسیل های میلیارد ساله می نشینند

و روزهای خوش آب و هوا را مرور می کنند.

برخی
چون کودکانی که زود می میرند

به استخوان های گرم زیر زمین پیوند می خورند
جذب ریشه ی افراها و معجون آب ها می شوند

و چون آفتابگردان ها 
به آمدن زنبورهای بعدی فکر می کنند

به مهمان  هایی موقت دل می بندند
به چرخیدنی ساکت و ناگزیر.

برخی چون ما
شناگرانی عجیب می شوند

در باد و آتش و اثیر
با چند انگشت دراز و چند دندان تیز

آنچنان دوخته می گردند به چنگاله های زمین
که هرگز

هرگز از خاک عبور نمی کنند
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بر تخته سنگی که مادرشان بوده ست
تکیه می دهند

چای داغ می نوشند
و این ماه شگفِت را

چون حبه قندی به دهان می گذارند 
و آب می کنند.
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دگردیسی

وقتی شاعران شکست می خورند
منتقد می شوند

وقتی ابلهان شکست می خورند
دیکتاتور.

وقتی ما شکست می خوریم
 سقوط می کنیم

از پل ها، رنگین کمان ها، و حتی ستارگان
تکه تکه می شویم

 گاهی بی دست، بی پا، بی گردن، بی قلب
و دراز می کشیم

 در باغچه ها، خرابه ها، آمبوالنس ها، اورژانس ها
پرنده ای سفالی را آرزو می کنیم

که با آوازهای قدیمی اش تا صبح
مرگ را از شیشه ی پنجره ها دور کند.
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مشکوک

باران می آید
مگر آنکه آبی که از آسمان می چکد

نام دیگری داشته باشد که نمی دانم
و کالغ ها زیر بارش ها بر شاخه ای می نشینند 

مگر آنکه چند موجود سیاه بالداری که در هوا بال و پر می زنند
نام دیگری داشته باشند که نمی دانم…

پس
پناه می برم به خداوندگاری که بشر را

 به درگاه معصیت ها و ثواب ها آفریده ست
مگر آنکه موجود دو پایی که بر خاک می رود

نام دیگری داشته باشد
که نمی دانم.
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هذیان ها

سنجاقکی شب تاب بر شاخه های توس
باالی سرش

کفنی سیاه که از شکمبه ی شبی فربه
بر دست و پای یاس ها و آن ماه مرمریِن آویزان

افتاده ست.

اینجا منم
در ابتدای هذیانی که چون صفحه ی گرامافون 

با شومی لذیذی زمان را دور سوزنی می چرخاَند.
به نام امروز

 و به نام تاریخ کور گشتِن تقویم ها:
 با حروف ِبِریل بخوانم

که نامریی ام
 چون سنگ سردی که از آسمان سقوط می کند

دست بکش بر سطحی که دمایش را
 به میوه های آفت زده ی زمستان بخشیده ست
و اندامش را به چند تختی که آتش گرفته اند.

چند فصل می گذرد
از اعدام غریبه ای که با سارها گذشت

از فروپاشی مسیح بر صلیب سامره
و از حکم فجیع خداوندی که جای دو چشم

به ما
سه دهان داده ست

دهان هایی که یکدیگر را صدا می زنند،



148

و نمی بینند.

دست بکش بر حروفی نقره ای
که از میان ابرها و ماه چون سوزن ها و ستارگان

رد می شوند و محو،
به رموزی که آموخته ای اعتماد کن

لب های مرگ دروغ نمی گویند،
 زندگی 

پیش از آنکه شاعری شود قلب هایی منفک داشت
در دو سمت سینه اش

با گردشی از سیاه نور و تصاعِد سلول هایی فجیع.

ساعت پنج صبح
اینجاست

چون هذیان
چون لقمه ای جویده و گرم به منقار جغدهای مادر

که فرو می رود در گلوگاه جوجه ها
در احشاء سپیده دم.

اینجاست.



149

شعبده ای در شب

نه گرگی زخمی ام در برف
نه کالغی جوان به آرزوی شکافتن افق ها 

و الیه های غبار.

فصل ها فروریخته اند
و من با همین دستی که از آینه درآمده ست
عناب های رسیده را از سرشاخه ها چیده ام،

و این طرح
این پیکر آویخته بر دیوار و سایه ها

این فرشته ی یک-بال
 نه رجعتی دوباره می کند به بهشت

و نه پای شکسته ش را می نشاند
بر خاک.

دوست من!
“صدای یک دست چیست؟”

 همان دستی
 که دو راِن َپر وزِن زمین را بر پاشنه می گرداند

و خاکستر ابرها را
 چون دانه های اسپند بر زبانه ها نگاه می دارد

و ستاره ها را چون سفیدی قرنیه ها
سوق می دهد به پلک های کبود و آویزاِن فضا،

 همان دستی
که مادر تمامی اصوات می شود

مادر تمامی شیارهای زمین و زبان بی َتَرک نوزادان
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و حروف خفیه ای که شکل می گیرند 
بر دایره ی الِک حلزون ها، گلوگاِه ماهی ها،

 و نیم رخ مرده ی زنانی که کنار ایستگاه ها ایستاده اند
با چمدان ها

با نوزادهایشان.
همان دستی که از محوِر کتف چون عقربه ای می چرخد

بر تبلور سنگ های معادنی کهن
و تکامل سیاره ای تازه که بر جناق های سینه مان

می راند و ریشه می زند،
جایی که سال ها پیش قلبی در آن

سکونت داشته ست،
همان دستی که بر صحنه

در جیبی تنگ فرو می رود
تا در انتها خرگوش 

یا کبوتر 
یا دستمالی حریر

بیرون بیآورد.
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همسر دوم

هیچ زنی 
همسر دوم مردی که تویی نمی شود

تا شب های زیادی کنار تلفن دستی اش بنشیند
و دان ِتن َابی4 تماشا کند 

و برای زن های دوران ویکتوریا
 که شوهرانشان در جنگ یا مسابقه ی رانندگی

یا تایتانیک کشته می شوند
اشک بریزد و ناله کند.

همان زن
باید همه ی آینه های خانه ی کودکی اش سیاه باشند

و پدرها و برادرهایش
 مثل تو بیرحم،

باید یاد گرفته باشد که از غروب تا سحر
مثل مرغی الل در النه ش بخوابد،

باید از تاریخ سیلی ها یاد گرفته باشد
که صورتش را سرخ نگه دارد

یا کبود

مثل دهان بازمانده ت 
وقتی ستاره ی مرده ای می بینی
در میان دو ابروی کشیده اش

و حتی َشک نمی بری
Downton Abbey  ٤
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به نهنگ هایی که با او
در ته دریاها غرق شده اند

به کوسه هایی که دست و پایش را جویده اند
یا مارماهی هایی که گرد گردنش پیچ خورده اند

و نمی گذارند که دیگر بگوید نه!

فردا که بیدار شدی
درخواهی یافت

که همسر دومت پیش از همسر اولت فرار کرده ست،
و همسر اولت هم

پیش از طالق
تو را برای نگهداری های الزم

به هشت دست مادری مهربان سپرده ست.

عزیزم
عزیزم!

وقتی که بزرگ شدی
یک عروسک باربی بلُوند

 و آینه ای تمام قد
جایزه ت خواهد بود. 
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در توصیف افسردگی به مادرم

مادر 
چیزی به سنگینی هیوالیی هزار سر

بر سینه ی چپم افتاده ست.
چشم هایش

دو دروازه ی کبودند
که به شهری ناشناس باز می شوند،

و حلقوم شعله ورش
نام سیال گذشتگان را تکرار می کند.

تنها تو بودی
و من
ُنه ماه
مادر،

نطفه ی غاری بودم
نمناک و آتشین،

نطفه ی الفبایی که صوتی نداشت،
و ستاره های ارغوانی و ارواحی خوش یمن

ِگرد گیجگاهم می چرخیدند.

من
شبح نیستم

زنی فراری ام
با دوپا

دو دست 
و چندین قلب ملتهب
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که گاه می زنند 
یا که نمی زنند،

گرچه روزی از نخل هایی که الهه گان گرمسیر
 باال رفته بودند،

باال رفتم،
به خرماهایی رسیده ام که طالیی و نابند

انگشت هایم از هسته ی رقیق شان عبور می کند،
گویی تمامی میوه های این زمین خیالی اند.

معیت معشوقه گاِن مرده
تا کلبه های جهنم

هنری ست که من آموخته ام.

در این فصل نامعلوم،
چکش ها

تبرها
و دنگاله های آهنین

 مواهبی الهی اند
و برای ترک هر عادتی،

 مفید.

زمان رقیبی ندارد
و من دیگر باکره ی امواج و عناصر نیستم

که بانوی نقره ای پوش منجالب ها و باتالق های نوظهورم
و گیاهان آرمیده ی زیر آب.

هیچ فلسفه ای اندام بی هاله ام را بر زمین
توضیح نمی دهد

هیچ آیه ای برای جاودانگی ام وحی نمی شود
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و هیچ قانونی
 نزدیک شدن به خورشید را

با دو بال مومی و ستاره ای جیوه ای بر دهان
رد نمی کند.

مادر!
نگران نباش!

همه اش تقصیر این خاک است
این خاک

که سرانگشت هایش را فرو می برد تا ته نافگاه مان،
تا چشم سوم حادثه ها،

تا چهار میِخ صلیبی که غبار می گیرد
و تا جنین هایی که تا آخرین دم

 از ورود اجباری شان به این جهان
 سرمی پیچانند.

امروز،
موهای من از چشم های تو

سیاهترند،
و مردی که دوستم دارد

به اندازه ی هیئت هفت پیکر
بعید و روشن.

سرگردانی
چراغی ست که دست به دست می گیرم،

اما
این تن

این بوی پیوسته ی هفت اقلیم
که از منافذ پوستم زدوده نمی شود
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نشانه ی رستگاری نیست
شاید معجزه ی بی خاصیتی باشد

که تاریکی را جدا نمی کند از نور.
مادر

امروز هم
جایی بر نواری از هوا راه می روم

سرنگونی ام حتمی ست
می افتم و بلند می شوم

و مثل آخرین ناقوس فاجعه ای در غروب
صدایم در تمامی ایوان ها می پیچد

و ابرها چون حیوانات اهلی روستاها
به آغل های گرم شبانه شان باز می گردند،

و بعد
این چرخه ی مدهوِش ستارگان

این طبقات افالِک شیشه ای
این ویرانه های تابِع گردنده

بیوه های آواره ی آسمان
و دخترت

چون شعری که آب نبوده ست
یا تکه نانی به رفع گرسنگی

البالی انگشت ها.
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زمستان

زمستان این است:
بر زبان من

هیئت سرد و انبوِه دوپیکر
در یخ و قندیل ها.

ستارگان هزارپر
چون سنگ های مرمرینی 

که روزی می خواستند تیشه ی میکل آنژ
از آن ها مجسمه ای بسازد

دو پایم را به خاک های این زمین
متصل کرده اند.

هیچ راه فراری نیست
جز ایستادن و به موقع موعود

ذوب گشتن
یا خوابیدنی عریان در ابدیت.

این ویرانه ای هم که می بینی
اجساد گندم و هنگ سربازان کمرشکسته ست

زیر بار طاق ها و گنبدهای باستانی 
و آن کوه های فروپاشیده ی بودا.

خدای من!
زیر انگشتان ُمنّور تو

جنگی همیشگی ست
جنگ با دشمن
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جنگ با دوست
جنگ با پناهندگانی که غرق می شوند در دریا،

خدای من!
از دست تو باید به کدامین خدای دیگر

پناه بیآورم؟



159

آب مقدس

امروز
بوف هایی سفیدی

چون بهمنی غم انگیز
از آسمان ها فروریختند 

و به این کاج های خمیده رسیدند
چون ما هیچ کدام شان 

خوشبخت نیستند
مثل ماه 

که آن باال رودی جیوه ای و رونده ست 
یا آن سیاهچال

چون گودی بی قعر--
مکنده ی نوزادها،

و زمستان این است
گرچه باورش دشوار

یا حتی ُکشنده،
اما مادرت می داند

که وقتی از زندان بیآیی
کشاله هایت کبودند.

تجاوز 
همیشه میله ی داغی ست 
که فرو می رود در نخاع

در عمق همه ی استخوان ها 
سلول ها را زنده زنده می گدازد
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آنچنان که موها و جمجمه و دندان ها را 
به خاکستر تبدیل می کند.

قرص های مفّرح برنج
تو را به نزدیکتریِن بهشت ها رسانیدند

و هفتاد کهکشان 
هفتاد اسب بالداری شدند

که فرود آمدند در حیاط خلوت خانه ت،
و در این هزاره ها

تنها آیه ای که به سنگ ها وحی می شد
بر لبان تو جاری بود

ای پیامبر کوه ها و جادوها!

ُگرگ ها
زبان درد را نمی فهمند،
و خونی که هر صبحدم

بر کف خیابان ها پاشیده می شود
به هیچ آب مقدسی

 پاک نمی گردد.
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هایکو

آه! که می زنند و می کوبند
بر پوست و دهان و گوش هایت

ای طبل بیگناِه من!
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هایکو

بی اعتنا به مرگ ستارگان،
یاس ها و شکوفه های سیب،

دلخوش به همهمه ی زنبورها.
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هایکو

خرگوِش ماه بر قله ها.
دست و پا می زند بر ِگل

سنگ-پشِت برگشته.
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سنگ

زن ها 
مادر سنگ اند.

و جنگ میراثشان.
 باد از سیم های خاردار می گذرد،

 بمب ها،
آن ماهیان شوم مخالف

 از زخم زیر شکم آسمان ها
فرومی ریزند.

دختران آه می کشند
 خواهران

خاکستر می شوند.

زن ها
اما همچنان

سنگ می زایند:
سربازها می ُکشند

 و کشته می شوند.

همگی به پیروزی.
همگی به شکست.

مرده.
یا زنده.

فرقی نمی کند.

سنگ 
سنگ است.
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هایکو

نوری چون حلقه ی آهوان.
شب را نشانه رفته ست

شکارچی نابینا.
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هایکو

به انتظار اتوبوس،
با نقاب و دستکش کتانی اش:

قربانی اسید پاشی.
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ِسرایت

جنون
مسری ست

و همیشه از دو پاشنه ی نقره ای مرگ
آغاز می شود

در خیابانی خلوت با چند عابر ناشناس
یا در لحظه ی مقدری که باید

چیزی در کهکشان ها از حرکت بایستد
و چون نقطه ای ثابت

 بیآرامد
 در ثقل یک جاودانگی،

اهرمی نیم شود
پیچی زنگ بزند

یا موریانه ای غول آسا
 لؤالی درها را بجود.

آنگاه
همه چیز فرومی پاشد

مثل کوهی از بلورهای شکر
یا برج هایی از خشت و کاهگل

در زمین لرزه ای خفیف.

تنها نفسی 
برای زدودن دنیای پشت شیشه ها

کافی ست.
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باید که پی برده بودیم
سیب کبودی که به پایت می افتد

عاقبت روزی سیاره ی مهیبی خواهد شد
آن مادر بی ِمهِر ظلمت ها

آن نور تابنده ی سیاه
 که از حلق و دهان 

چون ترکش های ستارگانی منفجر شده
بیرون می جهد

 و چون خاکستر
 هرگز به خاک ها نمی نشیند

که تنها موجی در هوا می شود
سیاهچاله ای،

در ُشش ها.

گوش کن به  این درختچه ی زیتون
و آخرین همهمه ی جنیِن غروبگاهی،

از آسمان شب
تا چند قرن دیگر

پرهیز کن
 و حتی  برای تعقیب ستاره ی شمال

به پنجره ها نزدیک نشو:
امشب از شاخه ی سیاه  این کاج 

ماه را 
به دار آویخته اند.
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تیغ ها و باد

اینجا
اتاق دگردیسی هاست

سینما پارادیسوی دیوانگان
هر نوارِک نور

صحنه ای کم سو را تکرار می کند،
 خون زاللی از منقار آخرین کالغ 

بر برف کوچه ها جاری ست.

زمستان 
کم کم آب می شود

 قطره ای بر قطره ای دیگر
 در شکمچه ی صدف ها و کیسه های سنگِی شب،

آنگاه که تو بال های سنگین سرخی درمی آوری
نه از دو کتف

که از دو زانوی تاشده ات بر زمین:
هیچ پرنده ای شبیه ات نیست

و تو 
شبیه هیچ ناپرنده ای نیستی.

با من نفسی عمیق بکش
نفسی عمیق تر

شاید که مادر مان یکی باشد
و خدای مان، پدر

و سرنوشت اقتضاء کند 
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که تن بدهیم به راه های تودرتو
به حلقه های روشِن شن

به جمجمه ی لطیف نوزادی که نخست
بیرون می زند از رِحم

و به سهم سوگوارِی جاودانه ی بودا
در نیافتن آرامش.

اینجا 
اتاق دگردیسی هاست

و در این آخرین مهمانی
عزیزم

شرابی از عسل و باد و انگورهایی وحشی
برایت ریخته ام

که شاید راه را گم کنی
 ملخی بالغ شوی

به کشتزارها
یا  پروانه ای بی خواب

که شبانه بال بال می زند
به میاِن تیغ ها و باد

به میان تیغ ها و باد…
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هنوز

مادرم هنوز نفس می کشد
پس دنیا کمی بیدارست

کمی زنده،
و هنوز کمی آزادی راه می رود در آشپزخانه

و کتری کوچک آب را سرازیر می کند بر استکان های چای
و می نشیند مقابل درخت های بلوط و ابرها

و می گوید از هذیان های پدرم
 که دیروز او را به جای مادر خودش اشتباه گرفته بود،

از قرص های اعصاب که گاه بی خوابش می کنند
از نمک های بلورشده بر زخم ها

و افسردگی های زرد درونشان،
از سریال های بی معناِی عاشقانه،

 و تحمل دردهای آرتروز
از دندان هایی با ریشه های هرز

و چند نان سوخاری و شیر داغ.

می گوید
سرم را با دستگاهی مکنده بیرون کشیدند

و دو پایش را از سقف
آویزان بود

روزها…هفته ها…
یک ماه تمام

فلج بوده ست...
می گویم ببخشید 



172

می گوید نه
زندگی همین ست،

بچه دار شدن همین،
آنکه گذشت،

این هم می گذرد.

پس ما هردو
 به گذشتن ها نگاه می کنیم

 به انحالل چشم های یکدیگر
به فرو افتادن تدریجی پلک ها

و نقش های دواری از مردمک ها
که آهسته می نشینند

 بر آب.

مادرم هنوز نفس می کشد
من هنوز نفس می کشم

و اقیانوس آرام، هم.
امروز

لشکر زنبورهای بالغ عسل
از میان نرده های آهنی و حصارها

به یاس های سفید باکره هجوم می آورد،
مهمان هایی نیش دار و ناخوانده اند

که راهشان را کج نمی کنند،
چون مرگ

که مستقیم می رسد
به آستانه

بر پادری می ایستد
و زنگ را
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یکبار
و برای همیشه

به صدا می آورد.
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نمک

پیش از آنکه از درخت انجیر
پوسته ها بمانند و غبار

و پیش از آنکه از غبار
اثِر انگشتی بماند بر ماه،

یا اشارت سربسته ای به قبور،
سال ها

چون نخی از آستین های زمان می آویزند
و آن خدای سفید ابریشمین

باز زیبارویانی بی گردن
و دیوانگانی بی سر می آفریند

و این پنج ستاره ی زنده ی آبی
که پنج انگشت ختمی اند

به آسمان های آینه ای تازه ای تعظیم می برند.

و زمین 
همچنان 

بی ریشه چرخ می خوَرد
بی اعتنایی به دو پای تو

یا سرگیجه های خود،
که یکدیگر را دوباره 

در آغوش می گیریم
چون دانه های سفید نمک

که ساقه های علفزار را.
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چهار

خلبان های عراقی
به بغداد باز می گردند

از انجام مأموریتی موفق
گاه خسته اند

اما همیشه 
آماده ی انداختن بمب های بعدی اند.

در تهران
اما

از ده ها جسد شناسایی شده گزارش می دهند
و مدارسی که در جاده های برف و خون

تعطیل نمی شوند.
 در تهران

مادرم هنوز می لرزد،
 و شاعری که باید این همه را به ثبت رساند

 جنازه ش
به سردخانه می رود.

در تهران
دیگر خوابم نمی برد

بعد از هر چهار صبح
و چهار خروس سربریده ی لِب حوض

که در چهار جهت خنچه ی آسمان می نشینند
و ما را به اسم می خوانند.
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در لس آنجلس
دیگر خوابم نمی برد

بعد از هر چهار صبح
حتی زیر سایه ی درخت ُبودهی

و شانه به شانه ی حضرت سرمسِت بودا،
که هنوز نفس هایم کم عمق و شتابزده اند

و گاهی
باال نمی آیند.

در تمامی اتاق های جهان
زمان یکبار در شبانه روز

به چهار صبح می رسد
و یک دقیقه 

در آن متوقف می شود،
بر چهار زنبق گشوده ی کبود،

 میان چهار قبِر باز
 با چهار گورکن خسته و بیل بر دوش،

و دستی
که با چهار انگشت خمیده ش

دری را  آرام می بندد،
و دری دیگر را

باز می کند.
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نخل ها

هر نخلی
با دوازده انگشت پهن خود

یک ساعت است
با شش انگشت باال

ستارگان مرده را 
در آسمان نشان می دهد
و با شش انگشت پایین،

بر خاک.

ما زیر نخل ها می نشینیم
نان و پنیر می خوریم و از دور

به مایلز دیویس و جان کولترین و دوک الینگتون
گوش می دهیم،

در سرزمین فرصت ها
زیر نوِر ماه های مصنوعی، شاعرانی مهاجریم

با شعرهایمان
بادبادک هایی منفرد

با ارتفاعی کم و پروازهایی کوتاه.

گاه به زادگاهی که سال هاست ندیده ایم
به آن عنکبوت گوشتخوار سیاه

که روزی درازترین آلت تمدن بوده ست
دست می کشیم

و می خواهیم اهلی اش کنیم.
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پناه می بریم به نخل ها
به زمان با سبزترین پنجه ش

که پشت شیشه ها منتظر می ایستد
و نهر شراِب کهنه ی زیر پایمان،

و این حوریان دلتنگ گمشده
که اندکی بهتر

کوبش دهل هاِی بهشتی دور را
می شنوند.
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نهنگ

سنگ ها و آالله ها همشیره گان منند،
یتیمان بی الالیی و جغجغه

گاه به گهواره ها 
گاه بر نشیِب فضا،

و چون من 
یکدم صدا می زنند مادری را که نیمه های شب

به خیابان ها گریخته ست.

امشب
هاله ای سفید از دهان کهکشان بیرون می جهد

و غباری سرد
اجراِم گردنده ی تاریک را

به خود می پوشاند.

هر چه می رویم
چهارده شب
چهارده روز

تمام نمی شود این ماِه آویخته به دریاها
به دردها.

پارو می زنیم به میان زبانه ها
به میان جهنم و خاکستر.

هر چه می رویم
نمی رسیم:
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بگذار که خدایمان
نهنگ کوری باشد

که ما را با ستارگانی ساقط و یونسی جوان
بلعیده ست.
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پارو

وقتی که کوچک بودم
خزر

بزرگترین دریاها بود
و آنقدر عمیق و بی انتها

که شاید به زیرش
زمین دیگری بود،

آسمانی دیگر
 و مردمانی دیگرَتر.

ماهیانش حرف می زدند
 با حباب ها و ماسه ها و قایقی چوبی

و هرکس که در دهانش فرو می رفت
تا سحرگاه

با پیراهنی از خزه و چشم هایی بازمانده
 برای نوشیدِن عصاره ی ستارگان و قرص ماه،

به خلوِت کناره ای می رسید.

آنروزها فکر می کردم
 برای غرق شدن

داشتن دریاچه ها دریاها اقیانوس ها  الزامی ست
یا وانی پرآب و جثه ای ناچیز...

این روزها می دانم
هر کسی
هر کجا
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غرق می شود
در خاکستر

در هوا
در سیاهِی بال زاغ ها

در سفیدی استخوان ها و غضروف های چرکتاِب ماه
 یا در انعکاس صدای خفیفی

 که از آن دورها کسی را می خواَند
کسی که آماده ی رفتن است

با خداحافظی
یا بدون آن،

و از این روست
که دست تکان می دهد

یا نمی دهد
و هر غرق شدن

پارویی می گردد برای چنگ زدنی تازه
نگرفتن

یا شناور گشتن
 زیر آن چراغ نزدیِک سوسوزنی

 که عاقبت
خاموش می شود

یا نمی شود.
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صعود

دود از کاج های پیر
صعود می کند،

پدر
از زمین.

به آسمان که می رسند
جایشان عوض می شود،

یکی به ابرها می رود
و دیگری

 به خانه ای
که نمی شناسد.
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چای

عزیزم
این جهان را برای تو ساخته اند

با اتوبان هایی که چون بازواِن خداوند
کوتاه و دراز می شوند

و چون آرنج های مقدسش، خمیده،
با پل هایی که از دهانه ی هر شهری 

به تنگه های آسمان بنا کرده اند
با اتوبوس های صد نفره

با دریاچه های مصنوعی و مرغابی های اهلی شان
با میلیون ها مرکز خرید، 

و کفن های رایگان
 برای شهیدان گمنام جنگ هایی ناتمام.

عزیزم 
این جهان را برای تو ساخته اند

و این اردیبهشت را
 با طعِم زردآلوها و توت ها و شلیل های باغچه

تنها برای تو آورده اند
و این قناری سرِخ گریخته از معادن سنگ آهن را 

به شاخه ی ناروِن کوچک نشانده اند
تا مصاحبین خوبی باشند

برای لحظه ای که آتش بس
از رسانه ها اعالم می شود.
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حاال
با هارمونِی آژیرهای قرمز و ِسنج های انفجار

در پناهگاه زیرزمینی ت بمان
شاید تا فصل دیگری

که تانک ها و سربازان معلول جوان
به مادرانشان باز می گردند،

و از البالی چهره ی غمگین بازماندگان
و درختان تیرخورده

تکه ای از خانه ام را بر ابرها ببین
که برای صرِف چای با فراموشی

آماده ی پذیرایی ست.
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همخون

دو ستاره ی الجورد شیشه ای در گود
نه نرگس می شوند و نه کبوتر

که آسیاب های خمیده ی فصل ها
 بر اهرمی تصادفی می گردند.

درد 
مصاحب دروازه های بسته ست و کوه،

و آوازش از جدار سقف های ریخته
 به آسمان می رود

و همیشه فریاد نمی شود
که اردیبهشتی دیگر

خردادی دیگر
با درختان شاتوتی که چون زنان رسیده و عشوه گر 

به راست و چپ بادها می خمد 
و خونی لذیذ می فشاند

 و کمی دورتر
دهانه ی مفرغِی افق

 دهان سرخ اژدهایی ست
که آتشش را به دریاها می کشاند

در غروِب چند قایقران مست
و ماهیانی نجات یافته از چنگک و تور
چون جهانی که کشتی بی مشیتی ست،

یا جانوری آبزی که به پیش می رود
با تمامی سوراخ های کهنه ای که انگشت های فرشتگان

ُپر کرده اند
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با غرق شدنی که حتمی ست یا نیست
این طناب ها و پاروها و لنگرهای پوسیده

این عرشه ای که برای جهیدن به شیار کوه های قطبی
بنا شده ست

با مسافرانی که رو به انزوای ماه ایستاده اند 
و انفجار سحابی عظیمی که چون جنینی 

با قلبی کوچک و شبکه ای از مویرگ هایی
که زیر پوست کشیده ی نورانی ش

پخش می شوند.

پس حقیقت دارد که انسان همخون ستاره هاست
و همخون آفتابگردان هایی که میان سنگ ها و باد

خورشیدی گم کرده را می جویند،
و همخون فرشتگانی که بهشتی نادیده را

به یاد می آورند.
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مراسم تدفین

با عقربه های دراز و شفافش
در هوایی خنک و آفتابی

صبح یکشنبه تو را
در شهری ساحلی خاکسپاری کرد.

همه ی ما آمده بودیم
و تو در سکوت بودی

چون کودکی که می دانست که پریدن دیگر بی فایده ست 
با دست هایی به سمت درختان انار

یا خوشه  های مرتفع انگور.

تو آخرین کتاب حافظت را خواندی
و دیگر تفألی به زندگی نکردی.

تعبیر همه ی خواب ها
رسیدن به چهارراهی ست

که هر سویش به ناچار باز می گردد
به آن میدان

که تا امروز دیده ای،
میدانی شاید

با چند کبوتر سفید و بادکنک های رنگی
و سیب هایی طالیی و شفاف.

اما شاید که روزی دوباره به دنیا بیآیی
در میان همین جیغ های گوشخراش زغن ها
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و وحشت از دگمه های قرمز بمب اتم
یا شاید آن روز 

به مهمانی دیگری بروی
بی کفش و بی کراوات

همانگونه که همیشه دوست داشته ای،
و چند لطیفه هم بگویی.

هرچه باشد
باز هم یکشنبه ی دیگری می رسد

و تو پرواز می کنی بر فراز مریم های سفیدی که کاشته ایم
برفراز خواب های مادرت

یا برفراز آنچه از خانه های متروک جهان
باقی مانده ست.

و دیگر مهم نیست
اگر اتوبوس ها 

به موقع می رسند یا نه
تو مسافر آن قطاری شده ای

که دیگر 
به این ایستگاه باز نمی گردد.
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غریب

صبح می آید
چون دو قرقاول سفید

مست
 اما مطیع

یکی به شرق پر می زند
دیگری به غرب.

چراغ خانه ام اما این را نمی گوید
فکر می کنم هنوز

به میان دریایی کبود
یا بر عرشه ی کشتی گمشده ای ایستاده ام

که جهان، نازک و باریک،
 چون کاغذ کاهی مسطح

میان دو انگشت پیر دقیقه ها 
جای گرفته ست

الیه ای از سلول های گریزان درهم-بافت
 و همزیستی اشیای ناهمگون.

رهایش کنید!
رهایش کنید!

که این پله های سیمانی ناجور
باال و پایین رفتن ندارد

و انسان همیشه در میان دو سیاره ی بی جاذبه
گیر می افتد

می ایستد
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و برای سومین امکان
چون پناهجوی مأیوسی دست تکان می دهد

زار می زند
و پرچم نجاتش را به اهتزاز می آورد.

دوست من
قلب های نیم شده ای که اکنون 

تاک هایی رسیده اند را 
فراموش نکن

در دهان های باز و زاللشان
حبه های انگور

چون حباب های بهشتی سبز و معلقی می درخشند
که معصومانه تو را

به چشیدن خوِن چکیده ی حّواها
فرامی خوانند.
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آغاز

پیراهنم
دریایی ست از مرجان و سنگواره ها و صدف

که بر بسترش 
هزاران کشتی پوسیده نشسته اند

گنجینه ها و نقشه های دزدان دریایی
و شاید

انگشت های منجمد ستارگانی شش پر.

هر وقت برهنه می شوم
تنم اشاره ی واحدی می گردد

به شش جهت نامعلوم
و اجرام کهِن کهکشان هایی در طوفان

چرخ می زنند میان ساق های نرم نرگس ها
و دنیای مشکوک و لزرنده ی توت ها و انگورها

گویی که قمرهایشان را گم کرده اند
و استخوان ها و گوشت هایشان

به جرقه ای جاودانه منتهی می گردند.

امروز زنی شده ام
که سرش را میان دو دست خسته گرفته ست 

و موهای شعله ورش
علیه جبهه های باد و اثیر

 بلند می شوند و می پیچند.
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امروز
دو کالغ سفید از آسمان نزول می کنند

و بر شانه ی راست و چپم
جای می گیرند،

با من از میاِن میدان ها، آتشکده ها،
و بادکنک های جشن های تولد می گذرند

از میان چشم هایی که یک به یک
باز و بسته می شوند.

امروز زنی شده ام
که آسمان ها و زمین را

نمی خواهد.
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ترس ها

ترس ها 
پروانه اند

سبک، ولنگار و هرجایی
وقتی که هستی ناچیز تپنده شان را

بر نوک انگشت هایم می نشانند
مصیبت های جاری شان را احساس می کنم

اما وقتی قلبم را پیدا می کنند
و از آن 

قصر مجّللی برای خود می سازند
با قوس ها و پنجره ها و کنده کاری ها

و به خود اجازه می دهند
که در شاهرگ های حیاتی ام تخم ریزی کنند،

مرگ حقیقتی نزدیک تر می شود 
آنگونه خردمند و صمیمی

که آرزو می برم
کرم ُخردی شوم در گرمی پیله ای نمور

کور و کر و الل و کهن،
و یا فشنگی باشم

که پس از رها شدن 
دنیا پوکه ای شود

غلتیده به باروت ها 
و خاک.
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رده
ُ

گ

ُگرده ای به پای زنبوری می نشیند
زنبور غافل از آن
شهد را می مکد.

جهان در گردش
چون ُگرده ای

که به پای زنبوری.
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صلیب نقره ای

انارها به خورشید مهرماه سالم می کنند
روز

سیم های برق را چون سلول های خیس جبهه ی هوایی
که از دریاها آمده ست، 

فتح می کند.
اکنون

شوره زارها با جمجمه های خشک و پوسیده
جنگل های استوا با قبایل بومی 

کالن شهرها با موتورها و زنان نوزاد برکول
آغاز می شود.

تا شب
کسی می میرد
و کسی دیگر

به تنفس زیر ستارگان کوتوله 
و توده های این ماده ی تاریک

ادامه می دهد. 
الله هایی سیاه بر دهان ها موج می زنند

و زمان چون قطره های الکل
به باال تبخیر می شود.

میخ ها
خون آلود از کف دست هایمان

فرو می افتند
و باد صلیب نقره ای اش را
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بر دوش ابرها و حواریان
از کناره های دوردست 

عبور می هد.
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گوگرد

نورای من!
جنگ بود و ما تمامی کبریت هایمان را به دیماه

 آتش زده بودیم
و آن مایع سفیدی که از دهاِن ماه بر گونه هایمان می ریخت

شیر نبود
که خونی سفید در شب

بر ِگره ای کور
بر آژیرها و ناودان های یخ بسته.

نورای من!
جنگ بود...

حاال
 از آن دهلیز کفن ها و غالف سوخته ی صنوبرها 

سی سال عبور کرده ست
سی سال 

از درون دردهای استخوان و پوکه ی میان دندان ها
چون نوری خاکستری و منفعل دویده ست

سی سال
که دیگر

به یاد نمی آید،
و دیوهای اکوان و ارواح ولگردی از البالی اوراق

و کتیبه های شعله ور در ِمه
به افسانه ها باز نمی گردند.
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نورای من!
اسلحه ام را انداخته ام

دست هایم را باال برده ام
و تسلیم گشته ام

به دیوارهای رو به رو
زیباترین شعارها را در سلول های انفرادی ام خوانده ام

در نهایِت زمین ایستاده ام
چیزی شبیه حیات دیده ام

که خاک هنوز خاک است
و خون

هنوز گلبول های ظریف و درخشنده ش را 
 از میان رگ ها و صداها پیش می راند

و برهنه می جهد از تپشی به َدم،
و مادر

همان مادرست
به درگاه دوزخ و مارها و فرشتگان سیاه-بال

نزدیک
یا دور،

نورای من!
تمامی راه ها را به یک نبض پیمودن

به یک نبض…
و دروازه ای که پشت سر قفل می شود

اعالِم خاتمه ست،
 سرشماری اسیران و سربازان و خانه های مخروب

و تاریخ تازه ای
قله ها را فتح

و از جناِق خورشید 
عبور می کند.
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جهانی گس
چون الیه ای گوگرد

بر زبان هایمان 
می نشیند.
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نامقدس

شبی نامقدس
چون اعدامگاهی بر ماه،

و زمینی که هنوز می چرخد بر چاله های فضا
بر بازواِن بازگشته از گورستان

با نفسی کوتاه که گویی میان دو سنِگ تیز
 ساییده می شود.

شبی نامقدس،
من

میان دو درگاه ایستاده ام
میان بادهایی که مناجات نامه ی مردان مرده را

ورق می زنند
و اگر شفایی در کار باشد

این زغن های مطال که بر دودکش ها النه کرده اند
آسمانی خواهند داشت

و عبور خواهند کرد
و من هم

 عبور خواهم کرد
بر هالل ها و بال های خمیده ی ستارگان،

و عبور خواهم کرد
نامقدس

چون شب 
نشئه
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 مهیب:
 بوسه ای دراز

 بر لباِن بسته ی مسیح.
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حضور

سنگی در میانه ی آسمان
با سنگی در میانه ی رودخانه

حرف می زند.
خواهرند، برادرند، یا دو همزاد؟

ابرها بر سنِگ باال می غلتند
و آب ها بر سنِگ پایین،

چون نیمی از من
که بر نیم دیگرم،

و با این همه
نه می افتم 

نه بر می خیزم،
و نه پایدار می مانم.
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داس ها

ماه در تاریکی
زنبق سفیدی ست بر تلی از خاکستر.

اینجا انسان
ریشه ای ندارد

و چشم هایش برای جستن پروانه ی سرخی که رفته ست
بیهوده پلک می زنند.

صدایی از باالترین نقطه ی کهکشان
عقاب ها و فرشتگان و سحابی را فرامی خواند

و این دو پا همچنان بر پوسته ی افالک مانده ست
و این دو دست

همچنان
به داس های گندمزار.
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حوضچه 

سکوت میان برگ های انجیر
رودیست از فضا،

بی صداِی ستارگان و صور محتضر،
و این آفتاب جسور

که گویی برای نخستین بار می تابد.

پس ایمان می آورم به درد 
و قطره های بر جبین

به داس های برافراشته 
و نیمی از ماه که همیشه

در انتظار افتادن است.
چاره چیست

آنگاه که نور را دیده ایم
به دوردست ها

به دروِن مینا های صبحگاهی؟

فکر می کنم که زندگی چون سیلی از سرم گذشته ست
و این غرق شدن

وارونگِی قایق های شیشه ای ست
و پرچم سفیِد مسافری که دلبسته ی رسیدن بود،

اما هنوز هم
چند قلب نیم-زنده در حوضچه ی ماهی ها می تپد

و خون
مادری بیدارست.
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تصادم

نورای من!
هر جا که می روی

دسِت کم یک مرد پیدا می شود
که بخواهد تو را همخوابه ش کند،

با پیراهن آبِی مردانه و دگمه هایی باز تا جناق سینه
و شاید با یک ریش بزی و عینک ِگرِد صادق هدایتی

چند قدم جلو می آید
به تو می گوید که تفریحش خواندن کتاب های فلسفه ست

و نیچه
فیلسوف مورد عالقه ش،

به حقوق حیوانات اهمیت زیادی می دهد
خود را فمینیست می داند و وقتی که ُمرد

جسدش باید سوخته شود 
و روانه ی َگنگ.

به نظر آدم درستی می آید
تا وقتی که دوست دختر بلوندش 

با لنزهای سبز
و کیف دستی سیاه شانل و یک جفت کفش ورساچی

وارد عمل شود.

می گویی که از زندگی
شانس نیآورده ای،

اما نه عزیزم!
بعضی اوقات
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همین مردی که مخ یک زن دیگر را می زند
همسر محجوب و حسابدارش با دو بچه ی کوچک

از راه می رسند...

حقیقت این است
که این روزها

 مردان زیادی فیلسوف مورد عالقه شان نیچه ست
به حقوق حیوانات اهمیت زیادی می دهند

فمینیست هستند
و می خواهند وقتی که بمیرند جسدهاشان سوخته شود

و روانه ی َگنگ.

نورای من!
به مردان رو به رو نگاه نکن!

صندلی ات را بگردان
به سمت دیوار

و آینه ای را ببین 
که چهره ی تمامی زن هایی که توَاند را 

منعکس کرده ست.
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قوطی کبریت

در انتهای آسمان
خورشید 

حباب سرخی ست که بر بال چکاوکی دور می شود
نسیمی نمی دمد
میوه ای نمی افتد

روحی نمی گذرد.

به زیر درختاِن اساطیر
مردی 

بودا می شود.

ما چراغ هایمان را باال می بریم
به سوی چند فرشته ی کور
به سوی هدهد سرگشته ای

که قاف را قیقاج می زند
اما

نه عقرب ها از فروبردن نیش خود
 به قلِب ستارگان باز می ایستند

نه کرکس ها از چرخیدن 
بر فراز پوکه ها و مین ها و مردگان.

و این جهان ماست.
قوطی کبریتی

که به آتشش کشیده ایم.
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زن هزار قلبی

مادرم می گوید
سینه ام قلب های زیادی دارد

همه ی قلب هایم در وقت تولد
با من به دنیا آمدند

قلب هایی که گاه می شکنند و دور می افتند
و یا تصمیم می گیرند که دیگر نزنند

آخرین قلبی هم که باقی می ماند
روزی یا شبی

سنگی به رویش می نشیند
معشوقی اگر باشد

مرثیه ی کوتاهی می خواند
خواهری اگر باشد

می گوید: زود رفت!
برادری اگر باشد

می گوید: حیف، جوان بود!
پدری اگر باشد

می گوید: مرگ او را کشت!
و خورشید سرد اسفند اگر بتابد 

و نورش از دهان های بسته 
و پلک های خشک و تر عبور کند

به هیچ الیه ی خاکی که بر من پیچیده ست
نمی رسد.
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شایدها

اگر در ساختمانی ده طبقه
زندگی یک آسانسور بود،

و اگر طبقه ی اول پیاده می شدی
شاید فکر می کردی که باید تا طبقه ی دهم می رفتی

در صورتیکه
طبقه ی اول و دهم دقیقًا عین هم بودند

 )و با هوشی که از تو می شناسم
 شاید عاقبت به این مهم پی می بردی(

اگر طبقه ی دوم پیاده می شدی
فکر می کردی که شاید منظره ای کمی بهتر از طبقه ی اول داری

در صورتیکه پنجره های طبقه ی دوم
فقط به خرابه ها و جرثقیل ها باز می شدند.

اگر طبقه ی سوم پیاده می شدی
می فهمیدی که طبقات سوم و چهارم و پنجم

هیچ دیواری ندارند و برای همین
در جایی بی در و پنجره می ماندی و 
زیر باد و بوران و گاهی هم تگرگ.

اگر طبقه ی ششم پیاده می شدی
با احتیاط بر زمین راه می رفتی

چرا که کاشی های شکسته و آجرهای ریخته
شاید هشدار الزمی بود برایت و 

شاید هم نه.
اگر طبقه ی هفتم پیاده می شدی

شهر را کمی می دیدی و نمی دیدی و در این صورت
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کمتر از بیشتر همیشه بهترست.
اگر طبقه ی هشتم پیاده می شدی

دیگر نمی خواستی به طبقه ی همکف برگردی
اما خب

هر باال رفتنی پایین آمدنی دارد برادر من!
اگر طبقه ی نهم پیاده می شدی

طبقه ی شاعرانی که هنوز نمرده اند
آنقدر افسرده می شدی که بر می گشتی طبقه ی اول

یا شاید هم می رفتی به البی
هوایی بخوری و دیگر سر و کله ات این طرف ها پیدا نمی شد.

اگر طبقه ی دهم پیاده می شدی
)قباًل هشدار داده بودم(

می فهمیدی که چیز عجیب و غریبی در کار نیست
تا این همه راه بیایی باال

 و خصوصًا اینکه از ارتفاع هم وحشت داری
و خالصه

شاید روزی، و امیدوارم روزی، بفهمی
که اصاًل این ساختمان را برای من و تو نساخته اند

و آدرس را اشتباه آمده ایم،
که دوست من

عزیز من
 زندگی 

کاًل بیرون است،
بیرون!








