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ترانههای دریایی
۱
ماهیگیران ترانههای دریاییشان را
بر تورهایشان گره میزنند
و در آسمانهای تیره
ستارهها را دنبال میکنند
تا شادی را بهخانههایشان بیاورند
موجهای بلند دریا
با بیقراری ماهیها
بر قایقهای کهنه میکوبد
و خواب از چشم زنان ماهیگیر میپراکند

ترانههای دریایی

21

بخشش
۲
کالغ چرخی زد
و بر درخت پیر چنار نشست
و در گوش چنار نجوایی کرد:
فقط تکهای صابون کافیست
تا پرهای سیاه جوجههایم را بشویم
تا سفید سفید شوند
و آدمها نگویند :کالغ سیاه و زشت
کالغ چرخی زد و بر هره بام نشست
و زیر لب چیزی گفت
پیرزن دست از شستن رخت کشید
و صابونش را در کنار حوض رها کرد
و ناغافل دلش برای جوجههای خودش تنگ شد
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حالج
۳
دست فراز رفت و فرود آمد
و درد
نیش ماری بود
که از مدار عصب گذشت
گله آدمیان حاضر در میدان فشرده شد
حالج نجوایی کرد
و خواست در فراز و فرود تازیانه نفسی تازه کند
درد مجالش نداد
دندان بر دندان سایید
و به نجوا چیزی گفت:
والتَخَف ابن منصور
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ماه شکسته پیشانی
۴
از تنهایی آدمی و
خواب شکسته در گلوی ستاره حرفی نمیزنم
از غیبت بوسه و
غربت کلمه در گلوی کوچه چیزی نمیگویم
اما از پیشانی شکسته ماه و
بغض شکسته خیابان در گلوی ابر چه بگویم
خیابانهای جهان در خوابند
و ترانههای ناسروده مادران
راه خانههای شاعران الل را نمیجویند
باید برخیزم
و دستمال پر اندوه ترا
در باران آذرماه بشویم
آه ،ای ماه شکسته خاطر
ماه شکسته پیشانی
24
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باید به امامزاده طاهر بروم
و به برادرم بامداد بگویم
باید برخیزی
و از پیشانی شکسته ماه حرفی بزنی
ما از سال بد گذشتهایم
و در انحنای رود ستارگان
به سرسالمتی
پنجرههای بسته میرویم
راستی تو فکر میکنی
ستاره دنبالهدار باز هم از فراز خانه ما میگذرد
و مادر شکسته بالم
بر کنار پنجره میآید و میگوید :ای امید همه بیپناهان
باید برخیزم
در کوچه کسی دارد
به هجایی درست
از آینهگردانی ستاره
و کتف شکسته ماه حرف میزند
گویا برادرم سید از مسجد سلیمان آمده است
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۵
زیبایی لبخند تو
راز سر به مٌهری نیست
تمامی آبگینههای خاموش میدانند
تمامی سوسنبرها در درههای آن سوی رود
در حسرت دیدن لبخند تو گل میدهند
این نسیم
این جنگل
و این هم دفتر خاطرات کودکی
هنوز که هنوز است
صدای خندههای تو
از البالی گلهای ختمی میگذرد
و چون شبنمی صبحگاهی بر امرودهای رسیده مینشیند
نگاه کن!
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شعرهای گم شده
۶
شعرهای گمشده فرزندان یعقوبند
که راه کنعان را نمیجویند
کجایید فرزندان من
پسران مردادی ،دختران شهریوری
زمستان دارد از راه میرسد
و این نشان خوبی برای برههای گمشده نیست
نگاه کنید!
گرگان گرسنه چگونه برآستانه پنجرهها پوزه میسایند
کجایید شبهای بیقراری و
روزهای هیچ مگوی من
کجایید؟
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برخیز مصطفی
۷
ماه بهمن فرا میرسد
و هنوز عابران گیج و گول
به جنازه تنهای تو در خیابان استخر نگاه میکنند
پاسبان یونسی فانوسقهات را به کمر میبندد
و دست نوشتههای ترا
در بازار مردهفروشان حراج میکنند
برخیز مصطفی!
از شانزدهم بهمن سه روز گذشته است
برخیز عیسی مصلوب شده برصلیب تنهایی
برخیز.
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۸
خورشید زمستانی از پشت تپه ماهورها بیدار میشود
و اندوه روز
در بوی خوش سبزه و علف گم میشود
فصل سمج مرگ و خبر های بد شانه به شانه میشود
و امید روزهای بهاری
پنجرههای بسته را یکایک میگشاید

ترانههای دریایی

29

۹
شمشیری در قلب من فرو میرود
و شمشیرزنان بیگانه اسبهای خود را زین میکنند
با این همه من برمیخیزم
نجاتدهنده در راه است
و مؤبدانی از شرق
ستاره دنبالهدار را پی میگیرند

30

ترانههایی دریایی

۱۰
صبح به کوچه میآید
رفتگران پیشاپیش کوچه را آذین کردهاند
و روزنامههای مرده را
با گاریهای شکسته خود به ناپیدای جهان بردهاند
به کوچه بیا شاعر
و واژههای تازه را از دهان صبح برگیر
خیابانهای جهان هنوز در خوابند
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۱۱
خیابان خواب ترا میبیند
و تو بر نورهای شکسته بر سقف بیروزن شب نگاه میکنی
و فکر میکنی جهان باید در شادی گنجشکها متولد شود
جهان از فهم دانایی عاجز است
و با دستهای کثیفش
بیهوده کتابهای تاریخ را ورق میزند
خیابان خواب ترا میبیند
روزگار را چه دیدی
شاید
کلید رهایی
سرود کارگران هفت تپه و مس سرچشمه باشد
شاید برادرم سید
از نفتگران مسجدسلیمان خبرهای خوش بیاورد
شاید بهروز از بستر بیماری برخیزد
و بدیدار فریبرز برود
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روز گار را چه دیدی
شاید برادرم بامداد از امامزاده طاهر
قصیده بلند آزادی را به صدای خوشش بخواند
شاید خواهرم فروغ
یک بار دیگرخواب آن سوار نیامده را ببیند
و به مردم این حوالی بگوید خواب دیده است
که کسی میآید
کسی که مثل تک تک شماهاست
روزگار را چه دیدی.
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۱۲
نگاه کن
اندیشههای نجیب
و یقینی روشن
که در آسمان چشمانت بال بال میزنند
به کارت میآیند
دست و دهانت را در آبشار کلمات بشوی
کمی در حاشیه این خیابانهای خلوت قدم بزن
نگاه کن!
روحی ناآرام دارد در فضای خیابانهای جهان چرخ میزند.

34

ترانههایی دریایی

۱۳
ستارگان در گردشی جاودانیاند
و ماهها و فصلها بودن و نبودن ما را رقم میزند
بدنبال چه میگردی ای یاخته سرگردان
اوراد گورستانهای عتیق
ترا به راز روزها نزدیک نمیکند
زندگی تنها بهانهای برای عاشق شدن است
عاشق باش
پیش از آنکه
گاریهای شکسته آسمانی بیایند و
ترا و مرا با خود به ناکجای جهان ببرند
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۱۴
به تردیدهایتان پایان دهید
به کوچه درآیید
و ماه و پنجره و دریا را به سرود و ترانه میهمان کنید
راه دیگری نیست
تا انگورهای رسیده
برطبق دستفروشان دورهگرد در پیالههای تهی
شرابی هزار ساله شوند
باور کنید کار سادهایست تغییر جهان
کافی که بخواهید ماه نو شود
باران ببارد
درختان هلو شکوفه دهند
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۱۵
داستان عجیبی نیست
شب به تمامی شب است
اما کارگران دارند سرود میخوانند
و حجم خالی فضا را
نفسهای خستهشان پر میکنند
دنیای نو اینگونه ساخته میشد
دیوارهای فرو ریخته
دلهای شکسته
ساروج امید
واژههای خوشتراش
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فروغ
۱۶
روزنامههای عصر نوشتند :فروغ درگذشت
گورکنان ظهیراالسالم
تمامی داراییهای اورا بین خود تقسیم کردند؛
سی و هفت تومان و هفت ریال
پاکت سیگارش سهم گزمگان شد
کودکان جذامخانه بابا باغی گریستند
حسین از تبار آدمهای بینشان یتیم شد
و پرویز در آینههای خاموش قدم زد
و کامیار تا دیرگاه به جاده بیسوار نگریست و هیچ نگفت
ماه از فراز ماه بهمن خسته و خونین میگذشت
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جای خالی بهروز
۱۷
به ناهید میگویم
خب آداب بسمل شدن یعنی این
با دلی از دست رفته و دستی شکسته
بروی کنار دریا بنشینی
و برمتن روشن آب بنویسی؛
عرضی نیست
فقط این روزها در میان باران بوسه و بیقرای دریا
جای تو خالیست
من هم بیهوده هر شب
با جامی از آب و آینه و اسپند به روی بام میروم
و حرفهایی در گوش ستاره و باد
از آمدن آن سواره نیامده میزنم
اینجا اتفاق غریبی قرار نیست بیفتد
چند بیخبر از دنیا هر روز میآیند و
چند سنگ به سوی ماه پرتاب میکنند
و بعد کولهبارشان را برمیدارند و
ترانههای دریایی
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بسوی صحراهای دور میروند
و هیچ نمیپرسند
چرا دیگر در نیمههای شب
کسی آوازی نمیخواند
و بما نمیگوید؛ یکی را دوست میدارم
ولی افسوس او نام مرا هرگز نمیداند
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۱۸
دنبال واژهای میگردم
که ترجمان تنهاییهای تو و
حسرتهای من باشد
بگذار برایت ترانهای بخوانم
غزلی که غزلهای سلیمان به گرد پاهایش نرسد
بگذار برمتن باران بهمن ماه رؤیاهای خاکستر شدهام را
با حبابهای باران برمتن سنگفرش کوچهها
برایت گلدوزی کنم
تمامی هست و نیست من
همین خردهریزهاییست که میبینی
چند شعر ناسروده به دفتر و
چند رؤیای نیمهتمام در کف باد
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۱۹
در کنار شط قدم میزنم
و درگوش پرندگان دریا از تو میگویم
برای مالحان پیر
در قهوهخانههای قدیمی
از تو حرف میزنم
و شعرهایم را در روزنامههای خیس پنهان میکنم
چند ماه گذشته است
که رفتهای در پس پشت ابرها نشستهای
و میگویی :ای عزیز
در خیابانهای دنیا خبری نیست که نیست
هزار سال هم که بگذرد در این حوالی
در به همین پاشنه میچرخد
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۲۰
پیراهنی از غزل به تن کردهای
و چون واژه در دست و دهان سعدی میلغزی
باران دریاییست
که از چشمان تو سرریز میشود
زمستان دارد میگذرد
بهار پیراهن رنگارنگیست که تو به تن میکنی
نگاه کن!
بهچه کار بهار میآید
خیابانهای خاموش جهان
دست از آستین بیرون کن
به کوچه درآی
چیزی بگوی
تا بهار دلشکسته و خسته
عصای شکستهاش را بردارد و به ناپیدای جهان برود
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۲۱
نه!
این باران بهاری نیست
که درهمخوانی پشت بامهای کاه گلی و ناودانها
زخمها و غمهای خیابانها و کوچه را میشوید
مادیان خستهایست
که از جنگی بیحاصل بسوی خانه میرود
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۲۲
پیراهن خاکستریت را در باد رها کن
به کوچه بیا
و بر متن باران بهاری برقص
همیشه کسی هست
که در پشت پنجرههای بسته
آمدن بهار را انتظار میکشد
همیشه کسی هست که میگوید :مسیح دوباره باز میگردد
و غمهای واندوههای زمستانی را
در باران بهاری میشوید
باور کن
وقتی که اینجا باران میبارد
تمامی دختران
به خیابان میروند
و بیچتر و بیکاله و بیپیراهن
درزیر درختهای تبریزی قدم میزنند
و از شادیهای شبانهشان میگویند
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۲۳
بندری برای آرامشست
بهاری که میآید و
زمستانی که بربال باد میرود
در امتداد دستانت پلی بساز
و مرا به خانه خود میهمان کن
شعر ناب بهاری!
مقلبالقلوب احوال من
چای دم کشیده در کنار رفاقت و شیرینی
نگاه کن!
اسبان جوان دارند دردشتهای پر از گلهای بهاری
به سوی آیندهای روشن میروند
و کشتیهای بیبادبان
از دریاهای دور میآیند
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۲۴
من از تو حرف میزنم
بهار میآید
و قبیلههای عاصی شورش میکنند
مرا با قیصر کاری نیست
من به دریا میروم تا سرود ماهیگیران جوان را بخوانم
مرا سودای کشف هیچ سرزمین گم شدهای نیست
ترا که بیابم جهان را یافتهام
بهچه کارم میآید گنجهای قبیلههای گم شده در دل جنگل
وقتی الماس اشکهای تو
هر شبی را مقدس میکند
و هر کودک اللی را به حرف وادار میکند
بهچه کارم میآید
نشستن برصندلیهای پر از تنهایی
در سالنهای پر از ریا
وقتی که دوست داشتنت را برنمیتابند حاکمان جهان
نگاه کن!
تاتار ها با نیزههای بزه شدهشان
بدنبال من میگردند
و گزمگان در چارراههای ممنوع
سراغ شعرهای مرا از عابران خسته میگیرند
ترانههای دریایی
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به استقبال بهار
۲۵
با خیزرانی بدست
گلههای پراکنده ابرهای سیاه را میراند
از آسمان شهر
بهار
و لچک سفیدش را بر گردن لک لکهای مهاجر میبندد
با زنبیل پراز شکوفههای هلو
از خیابانهای خلوت میگذرد
و زیبایی زنانهاش را
در عطر هوا منتشر میکند
شعبدهایست
میان دریا و علف
تا باد کشتیهای بیبادبان را بساحل امن بیاورد
و پنجرههای بسته
بروی مسافران بندرهای محصور گشوده شود
48

ترانههایی دریایی

بادهای بومی
از تغییر فصل خبرهای خوش میآورند
و کارگران هفتتپه و مس سرچشمه
با دستمالهای پراز امید
بر سفره هفت سینشان مینشینند
عطر خوش بهار
از در و دار و دیوار میگذرد
و هوای یا مقلبالقلوب
در رگهای زمین جوانه میزند
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۲۶
نفس زندگیست
که از دریچه صبح میگذرد
و خیابانهای خلوت را از کسالت خواب شبانه بیدار میکند
صدای گامهایش را میشنوند
مردمان کوچههای خاموش
و از امید سرشار میشوند
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۲۷
کجایی بهار!
ابرهای بارانزایت را در کدام گریوه پنهان کردهای
بگوی ببارند
تا قرق بشکند
و مردمان پریشان کوچههای متروک
به کوچه بیایند
و دست از آستین بیرون کنند
باور کن بهار
ما خستهایم
از این روزهای بیچراغ و شبهای بیستاره
از این قرق
که رؤیا میشکند و ترانه بر لب خاموش میکند
ما هزارهایست که آمدنت را انتظار میکشیم
بیا و شهر را چراغان کن
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کجایی بهار
۲۸
یک سال گذشت
و من در کنار این بندرگاه متروک
در انتظار آمدنت پیر شدم
من از کنار مرگ گذشتم و خاکستر سیاهش را
در برکه مهتاب شستم
پنجرهام را بسوی دریا گشودم
تا حجم خانه از عطر آمدنت پر شود
بیا
غنچه روشن در چشم ستارگان!

شهد غزل در دهان سعدی
چشمه نور در شب بیروزن
بیا تا ما باورمان را به آمدنت از دست ندهیم

52

ترانههایی دریایی

۲۹
دیشب به ناهید گفتم:
میشنوی
کوب کوب قدمهای زمستان را
که به اکراه از کوچههای متروک میگذرد
و راه را میگشاید تا بهار بیاید
صدای نی لبکی میآمد
و پری زیبایی ترانهای دلنشین میخواند
ناهید گفت :میشنوی؟
در کوچه عطر خوشی منتشر بود
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۳۰
سالم به بهار
سالم به پرنده و باد
سالم به ستاره و جنگل
جنگل گوزن
جنگل دالوران سیاهکل
سالم به انسان به هرکجا که هست
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۳۱
کجای زمان ایستادهای
که باد
واژه واژه رؤیاهایت را
تا دوردست جهان با خود میبرد
و روشنی اندامت
سرزمینهای تاریک را چراغان میکند
درکجای زمین ایستادهای
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۳۲
باید ترا به چه نامی بخوانم
که مردمان دشتهای پایین
و مردمان دشتهای باال
به هر مسافری که از خط انحنای روز میگذرد
بیلکنتی در تکلم بگویند:
نام تمامی بچههای ما یحییست
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۳۳
پا برهنه از کنار جالیزها میگذرد
تا با اشارهاش
هندسه حیات را دگرگون کند
زمان اسب چموشیست
که از مدار روز میگریزد
و بار شایقها و یاسها را در دشت پراکنده میکند
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۳۴
توت رسیدهایست
که در دهان عید آب میشود
و پیامیست که پیامبران مرسل
از گوش اجنهها پنهان میکنند
تمامی نامها و نشانها را یکایک از بر است
و میداند کاروانهایی که از جاده ابریشم آمدهاند
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۳۵
از راه میرسد
و با دستمالی خیس از باران
اندوه کوچهها را پاک میکند؛
بهار
و درختهای خفته را در آغوش میگیرد
و جارو میکند خیابانهای جهان را
از تب و بیماری
تا زمین نفس تازه کند
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۳۶
بیرؤیا بدنیا میآیی
با کابوسها زندگی میکنی
و بیرؤیا میمیری
ترا چه سود
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۳۷
در قلبم پرندهای میخواند
در دستم گلی میروید
و واژههایی به طعم عسل
میان لب و دندانم میچرخد
وقتی به تو میاندیشم
بیا و خانه چراغان کن
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۳۸
پدرانم را بخاطر نمیآورم
و ترا
و خودم را
آدمی با رؤیاهایش معنا میشود
درخت با میوهاش
و پرنده با ترانهای که برای ما میخواند
نامم را از یاد بردهام
بروزگاری که انسان بودن گناه بزرگی بود
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۳۹
دیشب به ناهید میگفتم
بهار از جایی آغاز میشود
و ناغافل
چون بارانی از رؤیا
بر خوابهای ما میبارد
حاال بیا
کمی در این آبگینههای روشن قدم بزنیم
چیزی به تحویل سال نمانده است
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۴۰
بیا پرنده بشویم
شاید در دور دستهای دور بهار را بیابیم
خب شاید بداند انتظار یعنی چه
شاید بداند سال بیبهار یعنی چه
شاید بداند وقتی مردم میگویند :یا مقلبالقلوب
دارند از غمهایشان حرف میزنند
میخواهند باران بیاید
و آنها دستمالهای پراندوهشان را
در باران بهاری بشویند
حرفهای دیگری هم هست
که بماند برای بعد
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باران
۴۱
باران که بیاید
آهو خواب دشت میبیند
و آدمی خواب روزهای بیاندوه
و شاعر خواب غزل
من اما خواب ترا میبینم
که داری بیچتر
بیکاله
از خیابانهای جهان میگذری
و عطر خواستن را در هوا منتشر میکنی
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۴۲
پرنده کوچکی بودم بر شاخ شکستهای
آواز خواندم
تا بهار بیاید
باد و باران بیاید
و درخت خفته برخیزد و شکوفه دهد
پرنده کوچکی بودم
بر شاخ شکستهای نشستم
آواز خواندم
بهار بهانه بود
باد و باران بهانه بود
دل شکستهترین پرنده دنیا بودم
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۴۳
خس خس سینه
از مرز زمان میگذرد
و پرستاران خسته
به فرداهای نیامده
با دیده مشکوک مینگرند
در سی تی اسکن سینهات
قلبی کوچک میطپد
و از رهگذران خسته
سراغ خانه بهار را میگیرد
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۴۴
وقتی مقابل آسمان میایستی
زیباییات مضاعف میشود
و ابرهای منتظر
در صفهای بطالت خمیازه میکشند
بهچه کار من میآیند
ابرهایی که نمیبارند
تا بهار بیاید
بهار بیاید
با این ابرهای منتظر
تاریکی روزها را بشوید
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۴۵
فرض محال که محال نیست
گو بهار باشد و نیاید
ابر باشد و نبارد
آدمی با این شناسنامههای سوراخ
روزهایش را به کدام شب بیچراغ وصله کند
نگاه کن!
مرگ از انحنای روز با گاری شکستهاش میگذرد
و نام بعضی کسان را از سیاهه زندگی خط میزند.
نگاه کن!
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۴۶
ماهی چرخی زد
روشنی آب صد چندان شد
چیزی به تحویل سال نمانده بود
شاعر گفت :هر انسانی آرزویی دارد
و تا دیرگاه چیزی نگفت
ماهی شنید
و با خود گفت :شفای دریا
و چرخی زد
و سال شانه به شانه شد
بیبوسه و لبخندی
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۴۷
بهار بیا و بر آسمان خالی ما
کمی ابر بپاش
روزگار را چه دیدی
شاید دیدی کارگران خسته
از میدانهای گرسنگی
به آسمان نگاه کردند
و ابرها را به خانههایشان دعوت کردند
شاید کارگران هپکو
از انحنای اعتراض
به خیابان آمدند
و نام اعظم را به هجایی درست تحریر کردند
نگاه گن!
عقابی بزرگ در آسمان بال میزند
و از قله البرز به دشتهای میهن چشم میدوزد
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۴۸
تو نیستی
و آسمان کاسه شکستهایست
که ابرهایش خواب دلتنگی میبینند
و دریایش در پیراهن تو در باد تکان میخورد
زندگی همین کلمات آوارهایست
که از دهان پرندهای برخاک میافتد
و دود نیم مردهایست
که از خاکستر کبریتی سوخته برمیخیزد
سوی تاریک جهان
صندلی خالی توست
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۴۹
صدایی نیست
این واژههای شکسته بهچه کار این جهان میآیند
و این ابرهای پراکنده
که میبارند و نمیبارند
تا نحسی سیزدهمین روز این بهار ماسک زده را
بار این بادهای موذی و سرکش کنند
بهچه کارم میآیند
این باد و این بهار و دریا
وقتی تو در آنسوی پرچین ماه نشستهای
و هیچ نمیگویی
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۵۰
بهار بیاید یا نیاید در این حوالی
روزگار ما همین هست که هست
شادی در دهان پرنده باشد یا نباشد
آفتاب و گرمای بیدریغش
از دریچه صبح بیاید یا نیاید
روزگار ما همین هست که هست
دهان باز کن
کوچه خاموش
بهار نیامده بدهکار دلتنگیهای توست
و این زندگی
به تو خندههای نکرده بسیاری بدهکار است
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۵۱
پنهان نمیکنم
دلم هوای تو دارد
هوای نشستن درکنار پنجرهای که نگاه ترا بسوی دریا میبرد و
باد شمال میآورد
چقدر زود گذشت
پنداری روزها
بیقرار رفتن بودند
نگاه کن!
بادهای موذی
به سوی پنجرههای باز میوزند
تا بهار و جوانی ما را
در آبشار گیسوان ما خاکستر کنند
این رود پر تالطم لحظهها
قایقهای کوچک ما را
بسوی کدام دریاهای ناشناخته میبرد
نگاه کن!
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هزار توهای گمشده
۵۲
گمشده است زمان
در چارراه گرسنگی
و ریاها راه به خواب هیچ ستارهای نمیبرند
شاعر بدنبال سایهاش میگردد
باد بدنبال یک درخت
و من بدنبال تو
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۵۳
به سوی هیچ روانند
سایههایی که از مسافران بیزمان
بر جادههای شب راه میروند
و هیچ نمیپرسند
وقتی که عشق نیست
هیچ قطاری در هیچ ایستگاهی توقف نمیکند
نگاه کن!
پنجرهها در تمامی روز به سواد جاده مینگرند
عشق یعنی این
انتظار برای سواری که میدانی هرگز به این سوی اسب نمیراند
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۵۴
زندگی ناکرده آخرین نفسها را فرو میدهم
بدان امید
که صدایی به مهربانی
نام مرا به هجای درست بخواند
و بگوید دوست دارم که باشی
و هر روز از کنار پنجره من بگذری
و به گلهای یاس خانه من بگویی
سالم بانو
چقدر جهان را معطر کردهاید
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۵۵
کلید خانهام را در دستان تو میگذارم
نامم را بتو میگویم
و تنهاییهایم را
به برکههای مهتاب میبخشم
دریا در بیخوابیهای شبانهاش
از رؤیای ماهیان میگذرد
و من از رؤیاهای تو

ترانههای دریایی

79

۵۶
سرشارم از تو
ای به هزاره آمده و به ثانیه رفته
بگذار پژواک گامهای ترا از سنگفرش خیابان برچینم
بگذار از کالفه پیچاپیچ باد
در بیدهای مجنون بگردم
تا ببینم چه حزن زیبایی دارد
وقتی از زیر بیدهای مجنون میگذری
و عطر نگاهت را به آسمان میبخشی
نگاه کن!
پیراهن تو در باد هنوز دارد تکان میخورد
و آهوان دشتهای دور را
مست بوی تن تو میکند
نگاه کن!
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۵۷
شش پنجره بسوی باد گشوده است
و باد شمال
تنهایی آدمی را بسوی شرق زمین میبرد
زندگی رود پرتالطمیست
که از سنگالخها میگذرد
و هیچ نمیپرسد
مردی که بسوی غرب جهان با عصای شکستهاش میرود
شب را در کدام پرچین ماه میخوابد
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۵۸
منتشر است در هوا
رؤیای آدمی
و امید نام کودکیست
که در باران اردیبهشت
بدنبال پروانهای میگردد
پرندهای
که بر شاخسار شکستهای ترانهای شاد میخواند
از خود نمیپرسد
آوازش در هیاهوی باد به کجا برده میشود
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۵۹
درخت پراندوه
در رؤیای بهار
بخواب رفته بود
بهار آمده و رفت
درخت پراندوه در اندوههای بیشمارش غلتی زد
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خطابهای برای تدفین
۶۰
به خاکش سپردند
نه به آئین شاعران
با اسپند و کندور و آینه
و نامش را از دفتر زندگان برای همیشه خط زدند
بیهیچ آئینی
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۶۱
اینجا مرگ رهایمان نمیکند
و حس غریبش از مرز هندسی زمان میگذرد
زندگی رؤیاییست
که از خواب کوتاه تابستانی گرم میگذرد
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۶۲
دیده فرو بستی
تا فرشتهگان مرگ بیایند و دفتر شعرهایت را بربایند
و در نیمههای شب
دور از چشم اجنهها
آن را برای یکدیگر بخوانند
دیده فرو بستی
تا مرغ شباهنگ خیره به چشمان شب نگاه کند و هیچ نگوید
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۶۳
آسمان خاموش و سرشکسته بما مینگرد
همچنان که ما خاموش و سرشکسته از کنار دریچههای بسته میگذریم
بهچه کارمان میآید
این آسمان و این زمین
وقتی که تو نباشی
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۶۴
باران خردادی میبارد
بر سنگفرش کوچهها
و در دور دست شهر
دختری در کنار پنجرهای روبه دریا انتظار میکشد
باران خردادی میبارد
بر سنگفرش کوچه
و از یاد میبرد
مرا و ترا
که بر سنگفرش کوچهها
در رؤیای دختری در کنار پنجره
روبروی ماه
پیر شدیم
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۶۵
زندگی بادیست که از میان سپیدارها میگذرد
و آدمی را درمیان پرسشهای بیپاسخش رها میکند
چه زود گذشت
مشقهای نانوشته
در روی میزهای قدیمی
از ترکه معلم کالس اول میلرزند
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۶۶
ملحفههای سپید درون گنجهها
رؤیاهای کنار رختخوابهای پریشان
و کابوسها درون کوچهها پرسه میزنند
باران بر آستانه ابر ایستاده است
و مردد است که ببارد یا نبارد
در آستانه زندگیست
کودکی که همراه مادرش در کنار خیابان انتظار آمدن را میکشد
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۶۷
ترانهای کوتاه بود آزادی
کوتاه
کوتاهتر از یک آه در گلوی یک پرنده
و شکفتن یک گل پنبه در مسیر باد
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۶۸
از کوچه باغهای پاییز گذر کن
نگاه کن!
باد دارد مشقهای نانوشته درختان را یکایک خط میزند
و انبوه مادران سوگوار
به شرق جهان میروند
نگاه کن!

92

ترانههایی دریایی

۶۹
مرا بسوی ابدیت راهی نیست
تنها میدانم
گلها در سپیده دم
دستمال پراندوه شبانهشان را در کدام برکه میشویند
و رودخانهها
راه دریا را از کدام لک لک پیر میگیرند
من تنها راه خانه ترا میدانم
همین
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۷۰
من از سرمای خیابانهای جهان حرفی نمیزنم
از کوره راهها و بیغولهها
از چشمانی که راه رهایی را میجویند و نمییابند
من از تو حرف میزنم
از خورشید سوزانی که در دست و دلت تاب میخورد
و شبهای سرد جهان را گرما میبخشی
من از تو حرف میزنم
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یا مقلبالقلوب
۷۱
ماهی تنها گفت:
آدمی جانور غریبیست
به هر سال
شادیهای از کف رفتهاش را شماره میکند
شاعر شنید اما چیزی نگفت
تنها غمهایش را شماره کرد
از هزار افزون بود
پس با خود گفت :یا مقلبالقلوب
و چشمهایش را در سر آستینش پنهان کرد
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ژلوفن
۷۲
نه!
عشق ژولوفن نیست
آرامشیست
که از پیادهرو میگذرد
و میگوید :سالم ،خوبی
و تو ناغافل میبینی خوبی
و خوب بودن در هوای شهریورماه چه حالی دارد
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ساعت پنج عصر
۷۳
میشنوی صدایت میکنم
بگذار ببینم امروز چه روزیست
صبح است یا غروب
پاییز است یا زمستان
تقویم خاک خورده و مچاله شدهام میگوید امروز  18دی ماه است
ساعت هم درست روی ساعت پنج خوابش برده است
هوا ابریست
و بفهمی نفهمی باران میآید
ممکن است بپرسید چه باران دیرهنگامی
باید دیشب میبارید
اما همیشه برای باریدن
همیشه برای نشستن در ایوان
و نگریستن به مرواریددوزی آسمان بر زمینهای تشنه
و قدم زدنهای بیچتر و بیکاله در زیر باران
بیهنگامی میتواند با هنگامی باشد
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دی ماه است و باد میآید
دی ماه است و باران میآید
دی ماه است و آدم ویرش میگیرد بمیرد
دی ماه است و آدم ویرش میگیرد شاعر باشد
و شعر بگوید
گیرم کسی نباشد در این چاردیواری به شعر آدم گوش دهد
گیرم کسی نباشد بپرسد در تنهایی رؤیاهای آدمی به چه شکلی درمیآیند
دی ماه است و آدم دلش میخواهد بیمار شود
و با پایی زنجیر شده در تخت بیمارستان درد انژکسیون را از یاد ببرد
حاال باران کمی تندتر شده است
و حبابهای باران بر زخم کوچهها مرهم میشوند
و ساعت مدام میچرخد و میچرخد و جزء جزء زندگی آدم را خط
میزند
و هیچ نمیپرسد آدمی با پایی شکسته رو به کدام ابدیتی نامعلوم دارد
تا اتفاق اخطار میشود
همیشه همین بودهست
درد و زهرخند روزها میآیند و با حادثهای درگیر میشوند
حادثه همیشه بر یک مدار میچرخد
میچرخد و در نظمی ابدی تکرار میشود
آن اسب سپیدی که برآستانه ایستاده است
با یالهای پریشانش در باد
پنداری برای بردن من آمده است
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خیال یا واقعیت
چه فرق میکند
آدمی همیشه خواب میبیند که خواب دیده است
آدمی همیشه خواب میبیند که با جامهای سفید
بر اسبی سپید نشسته است
و دارد به سوی دشتهای پرامید میرود
آدمی همیشه خواب میبیند که با زیباترین پیراهنش
دارد به خانه پدریش میرود
آدمی همیشه خواب میبیند که تشنه است
و دارد از چشمه ماه آب مینوشد
چقدر تشنهام
و عرق میریزم و تب رهایم نمیکند
پنداری بر چنگک قصابان آویزان شدهام
پنداری با ساطوری بزرگ دارند بند از بندم جدا میکنند
انگار نه انگار دی ماه است
انگار نه انگار زمستان از راه رسیده است
انگار نه انگار تن هوا سرد است
کنار خیابان سرد است
آنانی که در گورها و در پارکها میخوابند سردشان است
عطش دارد هالکم میکند
برایم پارچی پر از یخ بیاورید
و هوایی سبک تا خشکی و تنگی راه نفسم را باز کند
ترانههای دریایی
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و مدام نگویید دی ماه است
هوا سرد است
و سرما دارد بیداد میکند
انگار نه انگار اسبی سپید در جلو خانه بردن مرا انتظار میکشد
انگار نهانگار من سوار براسبی سپید برای همیشه از این شهر دور میشوم
انگار نه انگار من تب دارم و سرفه امانم نمیدهد
خیال میآید و آدم را با خود میبرد
خیال میآید و با خود رؤیا و هزار حرف و حدیث میآورد
خیال میآید و آدمی سوارانی با تیغهای آخته در دشت میبیند
خیال میآید و آدمی خود را با اسبی سپید درباالدست ابرها میبیند
و بارانی شبانگاهی که عالم و آدم را خیس میکند
و این باد که مدام از درز شب میآید و یادداشتهای مرا بهم میریزد
و این باد که میآید و شعرهای ناسروده مرا از ذهنم میرباید
و با خود دستی ناپیدا میآورد
تا شعرهای مرا خط بزند
و روزهای عمرم را از دفترهای آسمانی پاک کند
بمن نگویید کجا میروم
میدانم دی ماه است
هوا سرداست و در خیابان برف میآید
و در دشتها و صحراها هم برف میبارد
و در همین نزدیکی باد و برف و باران با هم میآیند
اما باید بروم
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باید با همین اسب سپیدی که در جلو خانه ایستاده است
به دشتهای دور و پر از باران بروم
باید بروم به جایی که اینجا نباشد
و مردمانش شعر را بفهمند
شاعر را بفهمند
و دوست داشتن را بفهمند
حاال شما میگویید من چکار کنم
شب دارد از راه میرسد
و تاریکی کوچه باغهای کودکی مرا کور میکند
و من نمیتوانم باغهای سنجد و امرود را پیدا کنم
و من در تاریکی گم میشوم
مگر همین االن هم گم نشدهام
مگر همین االن که دارم در تب میسوزم میدانم کجایم
و چرا پایم را به تخت بستهاند
و میدانم تا مدرسه شش کالسه آقای تقوایی چند فصل دیگر باقیست
و میدانم زنگ مدرسه را مش قنبر زده است
و من مثل همیشه دیرم شده است
و آقای ناظم با شالق ماریش به من خوشامد میگوید
البد شب شده است
البد سیاهی با خود تباهی آورده است
البد چراغهای سرسرا را نگهبانها خاموش کردهاند
البد دیگر کسی صدای مرا نمیشنود
ترانههای دریایی
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البد از این ببعد شعرهایم طعم نعناع دارند
البد از فردا شایعه میکنند شاعر بود و از بیشعری دق کرد و مرد
البد میگویند کسی برای شعرهایش تره هم خرد نمیکرد
و حرف و حدیثهایی از این قبیل
امان از این دنیا و آدمهایش
امان از روز مرگیها و ناامیدیهایش
امان از این آمدنها و رفتنهایش
امان از این تب و هوای تلخ و فشرده تهران
امان از این زهر هالهل که چون سربی مذاب پایین میرود و باال نمیآید
امان از این پرستاران که مدام میآیند
و رؤیاهای مرا با انژکسیونهای بیهودهشان میکشند
امان از این رفتنها و نیامدنهای ابدی
امان از این چمدانهای خالی و پر از تنهایی
امان از این جهان
که با آخرین نفسهای من دارد تبخیر میشود
و این روح
روح این جهان
که بعد از من در قالب کلمات
در دهانها میگردد و
در شعرها تجسد مییابد
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مرتضی حجازی

۱

۷۴
هر قلبی به اتکای نامی گشوده میشود
و هر دیوار فرو ریختهای
نشان از غیبت آدمی دارد
دوگانههای بیهوده را کنار بگذار؛
ماده و روح
شیئ و اندیشه
رنجهای آدمی را پایانی نیست
برای رفتن شتاب مکن!
پستچی نابلد از سرزمینهای دور خبرهای خوش نمیآورد

 .1مرتضی حجازی از فعالین اتحادیه کارگری بود.در روزگار پادشاهی پهلوی اول به
تاجیکستان گریخته بود.پلیس رضاخانی برایش دام گشود و به دروغ برایش تلگرافی زد
که همسرت بیمار است.او از تاجیکستان برگشت و در رشت دستگیر شد و یک راست به
شکنجه گاههای مخوف تهران برده شد و در زندان درگذشت.
مرتضی حجازی در زندان به جعفر اردوبادی گفت:ما غرض و نظری جز سعادت و رفاه
زحمتکشان نداشتیم.
ترانههای دریایی

103

واژهها مبهم و تاریکند
و تلگرافخانهها در قرق قزاقان رضاخانیاند
کاتبان کاربلد تنها نوشتند
همسرت بیمار است
و برای دیدنت بیتابی میکند
و این برای تو
که از دست شکارچی گریخته بودی
معنایی دیگر داشت
از تاجیکستان تا رشت
از ساحل امن بود تا تاریکخانههای مخوف رضاخانی
تا با سرفههای خونین تو
قزاقی که از قعر تاریخ آمده بود
به پادشاهیش خرسند باشد
این سرنوشت مقدر تو بود
تا از دیوارها و آینهها بگذری
سبزه و باد و باران را رها کنی
و در سرسراهای خاموش و بیروزن
رؤیاهایت را برباد دهی
و با اطمینان به سرنوشت مقدرت بگویی
ما غرض و نظری جز سعادت و رفاه زحمتکشان نداشتیم
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پنجرهای کوچک
۷۵
منظرگاهت به افقهای باز
پنجرهای کوچک است
کوچک چون دهان پرندهای
که آدمی را بناگزیر
روانه دنیاهای تاریک میکند
ترا چگونه بنامم
پیش از آن که به کشتن من برخیزی
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۷۶
کجایی شاعر
در شعرهایت دارد باران میبارد
و دهانی به هجایی درست
دوستت دارم را تحریر میکند
کجایی شاعر
با اندوه روزها چه میکنی
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۷۷
آدمی از سنگ نیست
و پوست و استخوانش در لهیب روزها آب میشود
و خاکسترش در هوا منتشر میشود
زوال آدمی
از دل سقوط دنیا درجهالت ثانیهها آغاز میشود
و از مرزهای ممنوع میگذرد
و در دشتهای پرحسرت برباد میرود
و از یاد میرود
این بیگانه کیست
که از مرز زمان میگذرد
و لهیب دوزخ از دریچه چشمانش شعله میکشد
خیابانهای بینام و نشان دنیا
از رفت و آمد رهگذران تهی میشوند
و آینههای خاموش به پرواز بیصدای جغدها چشم میدوزند

ترانههای دریایی

107

تمامی داستان آدمی
درهمین حسرتها و انتظارها میگذرد
مرا با صبح و سپیده و باران الفتی بود
با ماه و ستاره و ناهید
در نیمه سوم شب حرفهایی داشتم
اما درخت و جنگل و دشت همراز من نبودند
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۷۸
هستی
ولی نمیبینمت
چهرهات رنگ سایه میگیرد
و پنجرههای بسته نور را مکدر میکنند
ابر سپیدی که از فراز ماه دی میگذرد
نقش ترا بزودی بر متن باران میزند
و خاک
این خاک پریشان
رد ترا تا آن سوی کوهها میگیرد
رود کوچکی که بسوی دریا میرود
در دریا ترا خواهد دید
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۷۹
در افسانههای کهنه بدنبال تو میگردند
و در نجواهای شبانهشان
ماهیگیران از امواج خروشان میگویند
صخرههای و موجها از حضور تو میگویند
دریا در نگاه تو
معشوقی گناهگار است
که از ساحل دمادم کامجویی میکند و میرود
قصه رنج و شادیهاست زندگی
مهرههایی به تسبیح شده
دردهایی پنهان شده در پشت حرفها و حدیثها
باد و خاک و آتش است
که طرح میزند
و پاک میکند
خنده را از لبها و رؤیا را از خوابها
اندوهی بیفرجام است دنیا
غمهایش بیپایان است دنیا
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۸۰
پرنده چرخی زد
باران آذرماه امانش نداد
بیچتر
بیکاله
بردرختی نشست
عابران خسته با شتاب میگذشتند
و خیابان در خلوت شب
تن داده بود به خیسی باران
و پرنده خیره مانده بود
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۸۱
بدنیا نیامدهایم
که بمیریم
و مورچگان ضیافتشان را برجنازههای ما برپا کنند
و بگویند :چه شاعر شیرینی
افسوس که شعرهایش شیرین نبود
بدنیا آمدهایم
تا به سپیدهدمان سالم کنیم
در آفتاب برقصیم
و در زیر باران قدم بزنیم
بدنیا آمدهایم
که عاشق باشیم
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۸۲
زنان با سبدهای پراز باران
از کنار پنجرهای رو به دریا میگذرند
و ترانههایی با تحریری درست میخوانند
بهانه زیباترین جهانند
زنان با سبدهای پراز باران
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۸۳
باید نشست و دید
این صدا
و این کلمات جویده جویده و منقطع
مرا تا کجا میبرد
و این هوای آزاد
که از درز ثانیهها میآید
نام کدام آدم را در خاطر ما زنده میکند
باید نشست و دید
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۸۴
هفت ساله بودم که با پدرم به باغهای سنجد و امرود رفتم
دلم هوای باران کرد
باران بارید
و ما با سبدهای پراز باران به خانه برگشتیم
مادرم گفت :باران مردادی نعمتیست
من داشتم در باغچه کوچکمان بدنبال چیزی میگشتم
صدایم گرفته بود
میخواستم چیزی بگویم
ناغافل گریهام گرفت
صدا میآمد
مردی چاوشی میکرد
دلم هوای دیدن دریا داشت
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۸۵
نو این گونه ساخته میشد
دیوارهای فرو ریخته
دلهای شکسته
ساروج امید
واژههای خوشتراش
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طاقت بیاور شاعر
۸۶
اینجا شب سراسر شب است
و روز پر از ویرانی ست
و ضرباهنگ این ساعت رو به سوی ابدیتی نامعلوم دارد
قرار نمیگیرد بیقراری دنیا
وقتی که اکسیژن هوا زهر هالهل است
و پایین میرود و باال نمیآید
آهی که دم مردگان است
بوی کافور و آهک
آسمان بیمارستان را بیتاب کرده است
طاقت بیاور شاعر
واژههای عصیانی از درز ثانیههای بیپیر ماه دی ترا میپایند
و در پشت اتاقهای بسته
نام ترا به هجایی درست آواز میدهند
طاقت بیاور شاعر
ترانههای دریایی
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طاقت بیاور
این روزهای پراز مرگ میگذرند
نگاه کن!
پرستاران مدام پیراهن ترا در باد تکان میدهند
و خاکستر مرگ را از شانههایت میتکانند
سخت است سخت
که آخرین شعرت را در گوش فرشتگان مرگ بخوانی
و با رؤیاهایت وداع کنی
طاقت بیاور شاعر
از تردیدها و هراسها گذر کن
نگاه گن!
کارگران هفت تپه و مس سرچشمه
در کنار بیمارستان پرسه میزنند
و سراغ شعرهای نانوشته ترا میگیرند
پروانهها بربالهای کوچکشان با خود مشکهایی از هوایی پاک آوردهاند
تا در دهان تو بریزند
گنجشکهایی که بر سیمهای برق بیمارستان نشستهاند
با خود بارانی از کوهستانهای دماوند آوردهاند
تا دستمال خونین ترا بشویند
زنبورهای عسل با کندوهایشان در صف مالقات بیتابی کنند
طاقت بیاور شاعر.
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سفر بخیر شاعر
۸۷
این روزها ذهنم دیگر یاری نمیکند
کلمات در دهانم پس و پیش میشوند
تنها میدانم تو وامدار شعرهای ناگفتهای
وامدار کارگران هفت تپه و مس سرچشمهای
ما هنوز به کفایت چند شعر ناب را از دهان تو نشنیدهایم
و حاال تو چمدانت را برداشتهای
و بر تخت بیمارستان نشستهای
و میگویی :ما رفتیم دل شما را هم شکستیم همین
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۸۸
جهان وامدار توست
جهان وامدار شاعرانیست
که با کلمات شاعران زیبا شده است
نگاه کن!
ستارگان به دهان تو نگاه میکنند
و بر شط شب میگذرند
و سپیده از رؤیاهای تو برمیخیزد
و به مردمان کوچههای متروک سالم میکند
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۸۹
قفس با پرنده معنا میشود
و تنگ بلور با ماهی
و زندان با زندانی
و آزادی با کلمه معنا مییابد
کلمهای که در دست و دهان شاعر میچرخد
و چون تمشک رسیدهای آب میشود
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۹۰
آن چه میان بهت و اندوه زاده میشود
جریان عریان زندگیست
که به هست و نیست آدمی معنا میدهد
ثانیههایی را از هزار توی خیال جهان میرباید
و از آن خود میکند.
زمان در بیزمانی میگذرد
و مکان در بیمکانی
وقتی آدمی تبسم خورشید را از یاد میبرد
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سال عاشقی
۹۱
از شبهای سرد و تاریک زمستان حرفی نمیزنم
از خوابهای پر کابوس و بیرؤیا چیزی نمیگویم
از بهار میگویم
از بوی خوش شکوفههای هلو
از رقص ماه در درههای پرچشمه میگویم
از حضور تو در خلوت رودها میگویم
از آمدنت که مثل یک چای تازه بود بعد از روزی پر از خستگی
از چه حرف میزنم
وقتی توهستی شب نیست
چراغ هست
آفتاب پرفروغ هست
نگاه کن!
تمامی پنحرهها رو به دریا باز است
و تمامی دختران با پاهایی برهنه بسوی دریا میروند
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از سال عاشقی حرف میزنم
از دیدن تو در یک روز بارانی
در خیابانی پراز درختهای بیقرار
که مدام در گوش هم چیزی میگفتند
و ترا به یکدیگر نشان میدادند
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۹۲
باران که بیاید
میدانم که تو در کنار پنجره ایستادهای
و داری به خیابانی پراز درخت فکر میکنی
باران که بیاید
میدانی که کوه به باد فکر میکند
مهتاب به ابر
و من به تو
باران که بیاید
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۹۳
رازی در میان نبود
چندان که مستنطقین میپنداشتند
ما در پی نانی بودیم
که گفته بودند هر که در این سرای درآید
نانش دهید و از ایمانش نپرسید
آه ای آواره خرقان
چندان از ایمانمان پرسیدند
که نان از خاطرمان گریخت
بزرگترین راز آن بود
که رازی در میان نبود
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۹۴
قرار نمیگیرد بیقراری دنیا
سرفصل تمای قصهها
دفن برادر است
از پی حسادتی شوم
و کاردانی کالغ است
تا راز جنایت برای ابد مکتوم بماند
روی به کدام بادیه داری ای انسان
که میروی به سدهها و هزارهها
اما نمیرسی
و مدام شمشیر خونچکانت را
با گلوی برادرانت آبدیده میکنی
قراری نمیگیرد بیقراری دنیا
و بار کج
به مقصد نمیرسد
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۹۵
جنگ با رقص دختران در دشتهای خاطره بیگانه است
و تفنگ با صلح همزبانی نمیکند
امان نمیدهد
شرارت
تا از سفره زمین لقمهای برگیریم
و با زنان و فرزندانمان برقصیم
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۹۶
نام تو چیست
که موجهای غمناک سواحل دور
درگوش جنگلهای خاموش
چیزی میگویند
پرندگان بیکباره در آسمانهای پرابر پرواز میکنند
و باد سراسیمه میآید
و رد پای آنان را از متن آسمان پاک میکند
نام تو چیست
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نام تو
۹۷
پرندهای در قلبم میخواند
و نام ترا با هجایی روشن تکرار میکند
تو کیستی
که زمستان مرا
به بهاری دلانگیز بدل میکنی
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۹۸
ارواح خسته
جنهای بیقرار را در صحراهای دور از خواب بیدار میکنند
و گردی چسبناک
چون بختکی سمج
بر ذهن کوچه سنگینی میکند
صبح جمعه
شانه به شانه میشود
و در زیر شمد ریزگردها به خواب میرود
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۹۹
صدای پای رهگذری از جادههای پرت
خواب کوچه را آشفته میکند
قاصدی که با خود
خبر از روزهای روشن میآورد
نشانی خانه شاعر را از مرغان رهگذر میگیرد
شاعر در زیر شمد رؤیاهایش
در دشتهای پر باران
شانه به شانه میشود
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۱۰۰
چشمههای شب
از پرچین ماه سرریز میکنند
و اشباح خاموش
در پشت پنجرههای بسته قدم میزنند
شاعر شانه به شانه میشود
و درد رهایش نمیکند
شب با هزار زبان
با شط ستارگان حرف میزند
و دستهایش را در برکه ماه میشود
ستارگان با چراغ قوههای شکستهشان
از سحابیهای دور
به پنجرهای تاریک سرک میکشند
شاعر در زیر ملحفه کابوسهایش شانه به شانه میشود
و درد رهایش نمیکند
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۱۰۱
شاعر با خود گفت :ایکاش دستهای لرزانم
تهی از بخشش نبود
و ستاره کوچکی بودم
با نوری خرد در سحابی ناپیدا
و هر شب از خواب کودکی میگذشتم
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۱۰۲
شب است
با قاطعیتی نا انکار
که چون ساطور قصابان بر دندههای انسان فرود میآید
با این همه
چشمهای از دانایی در من میجوشد
و کلمات در من چون آوایی هماهنگ از باران و شبنم
در یک روز بهاری به رقص درمیآیند
شب است
و در اعماق روحم نغمههایی به صدا در میآیند
و ترانههایی زیبا میخوانند

ترانههای دریایی

135

۱۰۳
نه!
نه ستارهای و نه کورسوی شمعی
نه صدای آشنایی
نه فلسفهای
و نه معبدی برای ستایشی
برای من تو بسندهای
که عشق را بفهمم
انسان را بفهمم
و آزادی را برای همگان بخواهم
حتی برای دشمنانم
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قصیدهای برای انسان ماه اسفند
۱۰۴
پنداری آتش گرفته است زمین و
باد در آتش میسوزد
و تمامی خانهها هیمههای جهنماند
به کجا میروی ای انسان
ای یاخته سرگردان در ابدیتی بیپایان
پایان گرفته است بخت تو
و زمان دارد به ساعت صفر نزدیک میشود
نگاه کن!
آن که نشسته است در افق با گاری شکستهاش
خنیاگر غمگینی نیست
که تنهایی ترا و مرا آواز میدهد
فرشتگان مرگاند
که دروازههای جهنم را میگشایند
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باد رد پای مهتاب را
از خیابانهای جهان پاک میکند
دنیا دارد
در تلواسههای خود پیر میشود
و در باتالقهای ناپیدا فرو میرود
درخت نمیروید
سبزه در باد تکان نمیخورد
و پرنده نمیخواند
و این یعنی پایان تمامی رؤیاها
نگاه کن!
ابرها دارند تابوت آفتاب را به ناکجای جهان میبرند
مغاکیست تاریک
آزمندی مردمانی که مدام میخورند و سیر نمیشوند
و با روانی پریشان
بسوی قوهای زیبا سنگ میپراکنند
تردید مکن به رفتن ای انسان
جاری باش
ترانهای بخوان
چیزی بگوی
پیش از آن که از سخن گفتن باز مانی
کینهورزی از تنهایی برمیخیزد
و بخت یاری از سرشاری
138

ترانههایی دریایی

تا تو ابر آسمان اردیبهشتی باشی
و بباری
و از خیابانهای خسته
حرفهای ناگفته را بشویی
تا کودکان از رنگینکمان آسمان باال بروند
و آفتاب روشن را تمام قد ببینند
از فضاهای سترون تنهایی برمیخیزد
خورشید باش
و مغاکهای تاریک را روشن کن
تا کهکشانهای گم شده به مدار خود باز آیند
هرجا که بروی باز اینجایی
میان شکها و وسوسههایت
میان این آدمهایی که میبینی و نمیبینی
و مدام در کابوسهایشان تکرار میشوند
با زخمهای روحت کنار بیا
نگاه کن!
به لحظهای که دارد بسوی ابدیتی بیپایان پرتاب میشود
نگاه کن
نیلوفری که در رؤیای آب بخواب میرود
با تبسم سادهای از خواب برمیخیزد
تا روزی بیاید
ترانههای دریایی
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آدمی جهان را از راه بوسه بفهمد
و خنده کلید رهایی آدمی باشد
و هر دستفروشی شاعر باشد
و زندگی انگورهای رسیده ماه شهریور برطبق دستفروشان دورهگرد باشد
پیامآوران میآیند
و با بشارتهای ناچیزشان
از مقابل صف گرسنگان میگذرند
کلمات یکایک میآیند
و از مقابل صف شاعران سرشکسته میگذرند
فهم تکیده انسان
از بنبستی به بنبست دیگر شانه به شانه میشود
و جهان چون پوست گردویی
در پای موشی کور
از فصلی به فصلی دیگر میرود
قرار نمیگیرد بیقراری دنیا
همه ما پیر میشویم
و روزی یا شبی میمیریم
این حرف تازهای نیست
بقول برادرم شمس
بدنیا میآییم تا بمیریم
و بعد بنشینیم و در جهان مردگان
زخمهای ناسور شده روحمان را شماره کنیم
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باور کن
این زخمهای مهلک روزی شفا مییابند
و این ابرهای خسته
روزی که دیر نیست
به همین کوچهها میآیند
و غمهای پنجرههای بسته را میشویند
مهم نیست که آنروز من و تو باشیم و شعری بگوییم
شعر میآید و
شاعر خود را از دل همین کوچههای متروک پیدا میکند
کالغ سیاه و
روباه مکار و
گرگ گرسنه
رام قصههای کودکان ما خواهند شد
نگاه کن!
رودها دارند به تماشای دریا میروند
و جادهها زیرپای مسافران خسته پوست پوست میشوند
مسافتهای بعید
به منزلگاههای دوستی میرسند
باور مکن که پایان تمامی راهها تاریکیست
نگاه کن!
و هیچ مگوی.
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۱۰۵
نامت برفی
قلبت برفی
عشقت برفی
باریدنت برفی
روزت برفی
و شبت برفی
بهچه نام بخوانمت
در این روزهای برفی
هوای مچاله شده در نخستین سپیده دهم بهمن ماه

142

ترانههایی دریایی

۱۰۶
ابری غریب از آسمان دی ماه میگذرد
و چشم کوچه را غرق آب میکند
بیدار شو ای روح خفته میان کوچهها
ای آفتابهای خاموش
ای رؤیایهای سبز
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۱۰۷
تو از کدام قبیله گم شده در تاریخی
که نیامده میروی
و غرورت خنکای پوست مرا منجمد میکند
لحظهای بیاسای
چیزی بگوی
نگاه کن
برفی بیامان بر موی و شانههای ما میبارد
و ما تا بخود آییم
بهار بیما از راه میرسد
و رؤیاهای ما را
در باد رها میکند
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۱۰۸
ما به بدی تن نمیدهیم
درد را تاب میآوریم
از مرز شب میگذریم
با همین قصهها و غصههایمان
با همین وهمها و رؤیاهایمان
با همین عکسها و خاطرههایمان
که مدام با ما حرف میزنند
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۱۰۹
مست میشوم
وقتی از درز ثانیهها
گرمی نگاه تو
مرا گرم میکند
و رد نگاه تو
مرا با خود میکشاند به اعماق قصهها
به کوچه پس کوچههای کودکی
و خونگرم کلمات در رگهایم میجوشند
تا شب با بیقراری گنجشکها
جایش رابه صبح دهد
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من عشق را دیدم
۱۱۰
من عشق را دیدم
که در پلههای پست خانه نشسته بود و داشت نامهای مینوشت
من عشق را دیدم که در کنارخانهای درآتش ایستاده بود و میگریست
من عشق را دیدم که تفنگ گرفته بود و میجنگید
من عشق را دیدم که بدنبال عروسکش در زیر چرخهای تانکها
میگشت
من ترا در زیر بارانی بهاری
بیچتر و بیکاله دیدم
و عاشق شدم
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۱۱۱
دور و نزدیک میشود
تصویر گنگ روزهایی
که امید چون پروانهای رنگین بال
بر شانهاش نشسته بود
و مهربانی دست در دست رفاقت در کوچههایش قدم میزد
دور و نزدیک میشود
تصویر روزها و خانهها و آدمها
و در چشمانم پروانهای بال بال میزند
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۱۱۲
در من پرندهای بال میکشد
و ارواح خفته را در روح من بیدار میکند
و میرود تا انتهای درد
و باز میگردد
و مرا در تبعید این بندر متروک رها میکند
در من پرندهایست
که میخواند و نمیخواند
و با بالی از آب با بالی آتش
مرا در سپیده صبح
در انتهای جهان رها میکند
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۱۱۳
رنگ میبازد
دیوارهای کوتاه و درهای شکسته نیمهباز
و کوچههای ساکت و متروک
و نگاههای مات به آسمان تیره و ابری
و ابرهای گرفته و پرباران بر فراز شهر
و شهرهای خالی از لبخند و عاطفه
و بازارهای پر از شکلکهای همطراز
و گاریها و در شکهها و اسبهای پیر
و شبهای پرستاره و سرد
و سرمای کمین کرده در پشت بخاریهای خاموش
و فقر برهنه و وقیح در پشت جیبهای سوراخ
شناسنامههای مهر خورده و پر از حقوق مسخ شده
و سگهای مفلوک و گربههای گرسنه
و چشمهای باباقوری شده از تراخم و سفلیس
و ستایش فقر در روزنامههای کهنه شده و سکوهای خطابه
و زادن شده در سردابهها و مردن در پیادهروها
از که سخن میگویم
از کدام سال در کدام قرن
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۱۱۴
نه بخاطر تمامی انسانها
نه بخاطر باران اردیبهشت ماه
بخاطر حضور آبیت بر متن این روزهای بیقرار
بخاطر معنادار کردن تمامی بیمعناییها
نه بخاطر اشکهای خشک شده
لبخندهای محو شده
نه بخاطر خاطرههای دوردست
بخاطر آرزوهای تو
رؤیاهای تو
نه بخاطر آفتاب
نه بخاطر مهتاب
بخاطر گونههایت
زرینتر از آفتاب
خوشبوتراز عطر اللههای وحشی
بخاطر چیزهایی که هست
چیزهایی که نیست
بخاطر تمامی عشقهای گمشده
ترا دوست میدارم
ترانههای دریایی
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۱۱۵
طاقت بیاورید
شما که از رنجها گذشتهاید
شبهای بیچراغ را تاب آوردهاید
و به انسان وفادار بودهاید
بزودی ما از دروازههای مرگ عبور میکنیم
و به دشتهای پر از گل زندگی میرسیم
بزودی آفتابی گرم
غروبی دلانگیز از راه میرسد
بزودی شبهایی پرستاره و ماه
بما لبخند میزند
بزودی چاوشی از راه میرسد و میگوید :راه را باز کنید
نجات دهنده در راهست

152

ترانههایی دریایی

۱۱۶
کتاب دروغیست تاریخ
که فاتحان مهربانش
با شمشیرهای اخته با کلمات سخن میگفتند
قبیلههای گم شده در تاریخ
با اسبهای بخار شده میآیند و محو میشوند
و از سوارانی با شمشیرهای خونچکان سخن میگویند
تنها عدالتشان
مرگ بود که به تساوی بین همه تقسیم میشد
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۱۱۷
شب از راه میرسد
از پس نبردی دیگر
و شکستی دیگر
و حرفها و حدیثها از خاطرمان محو میشود
زندگی خاطرهای است
که در گوشهای از سالی گم شده است
و رؤیاییست که از یاد رفته است
ما باید حرف تازهای میزدیم
مثال میگفتیم؛
باد ،باران ،آزادی
اما آن که از دست گرگ گریخته است
بازی تقدیر را چگونه معنا خواهد کرد
پرنده که نباشد
پرواز چه معنای عبثی برای آسمان خاکستری خواهد داشت
شب از راه میرسد
و آسمان آذرماه هوای گریستن دارد
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۱۱۸
کمترین تصویر
فریادیست که از یاد رفته است
در پس پشت ثانیهها بزرگ شدیم
و رؤیاهایمان را در پشت درهای چوبی کالسهای درس رها کردیم
و مدام از روزهایی سخن گفتیم که پر از تاریکی بود
شادی آغازین
در حسرت نان و آواز
از خاطر رفت
و دیگر کسی از ترانه و آواز سخن نکفت
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۱۱۹
چیز زیادی برای تقسیم کردن با تو ندارم
چند شعر ناسروده و
چند رؤیای نیمهتمام
خسته و بیخواب و یخزده
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۱۲۰
این شانههای کیست
که در این هوای مهآلود تکان میخورد
و این آسمان گرفته چرا نمیبارد
چرا زمین خیس نمیشود
از باران آذرماه
که بیگاه میبارد و نمیبارد
و این باد
چرا رها نمیکند درها و پنجرههای شکسته را
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۱۲۱
در ازدحام کلمه
تنها خاموشیست
که به هزار زبان سخن میگوید
شبهای بیچراغ
تاریکیهای بیحرف و حدیث
و هوای مهآلود پراندوه
وامدار کلمات نیست
آن که در سیاره تنهایی خودش سیر میکند
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۱۲۲
صدایت را نمیشنوم
واژههایی که دور و نزدیک میشوند
و خاطرات ترا با خود میبرند
فراموشی برفیست که بر شانهها و شقیقهها میبارد
و زخمهای کهنه
در زیر بار حوادث گم میشوند
چه میگذرد
در درز ثانیهها
که برق خنجرها مدام ناپیدا میشوند
و زخمهای خونچکان ما را امان نمیدهند
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۱۲۳
از خیابان میگذرم
و در تاریک و روشن چهرهها
بدنبال نگاهی آشنا میگردم
تا روح خود را تازه کنم
در ازدحام میدانهای پراز بیکاری و گرسنگی
پنج دقیقه مانده به طلوع ستاره
چهرهای آفتابی از متن روز میگذرد
و مرا به کوچه باغهای هفت سالگیام میبرد
دستی پیش میآید
و واژهای میان دو نگاه گره میخورد
در پشت نگاه آفتاب سوختهات چه رازی را پنهان کردهای
ناخدای کشتیهای شکسته و بندرهای متروک
پلک نمیزند هوا
و آفتاب قدم از قدم برنمیدارد
و صدا دور و دورتر میشود
درست پنج دقیقه مانده به ماه دی
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۱۲۴
انتظار بیهودهایست
که از آفتاب برنیامده بپرسی
خانه آبهای پرباران کجاست
و او نگاه کند و بگوید
ابر دلیل باران نیست
باران که بیاید
ابرها آبستن میشوند
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۱۲۵
زمان بار سنگینش را
بر دوش ماه میگذارد
و خسته و له شده
بر آخرین پلکان روز مینشیند و سیگاری دود میکند
باد شوخ و شنگ
واژهها را از روزنامههای کهنه میرباید
و در صندوق پستی شاعران الل میگذارد
پرنده از باد چیزی نمیپرسد
ثانیه از ساعت
سار از درخت
و من از تو
تنهایی رقتباریست
زمان
در دهان گنجشکهای بیقرار رنگ میبازد
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۱۲۶
گردابهایست زمان
میگذرد و نمیگذرد
میرود و نمیرود
و آدمی را در خود میکشد
و میکشد
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۱۲۷
دل از کف میرود و
قرار و عمر
از سر میگذرد وسوسه روزهای نیامده
و هوای گمشدگان یکسر از کف میرود
بر کالم و کلمه و یاد و خاطره چه میرود
یا بهتر بگویم چه رفته است
که از یاد رفتهاند
و از یاد میروند
هر آنچه مرا با خودم پیوند میدهد
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احمقها
۱۲۸
روزها میگذرند
و کارگران خسته
در باراندازهای متروک
در انتظار کشتیهای بیبادبان پیر میشوند
تا وقتی بادی بر کنارههای دریا هست
امید کشیدن شراعها نیز هست
هیچ چیز به خاموشی جنگل گواهی نمیدهد
موشهای جونده تاریخ درکارند
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۱۲۹
واژههای عصیانی
در جامه کارگران فصلی
در نگاه گرسنگان بندر
بیآواز میگردد
و سرکش و طوفانی در پس پشت چراغهای قرمز پنهان میشود
واژهها درتن هوا منتشر میشوند
و چون مهی شتابناک از قریهها و شهرهای دور و نزدیک میگذرد
و در قهوهخانهها در کنار کارگران بندر مینشیند
و از شب و شرجی و شط حرف میزند
و بعد به کنار پنجرههای بسته میروند و میگویند
بیشک دراین خاموشی مهتاب و این دیوارهای شکسته حکمتیست
بیشک در تشنگی آب و گرسنگی آسمان حکمتیست
با این همه باید به دیدار نسیمهای نیامده برویم و برای آمدن باران کمی
دعا کنیم

166

ترانههایی دریایی

۱۳۰
چراغهای خاموش سرسراهای تاریک را روشن کن
باید دنبال کنیم رد نوری را
که از خط مماس شب میگذرد
و در آموی رود فرود میآید
آن که در زیر تازیانه فریادش میشکند
با انگشت شکستهاش
بر نانوشتههای تاریخ گواهی میدهد
تا فرداییان فراموش نکنند
آن که با عصای شکسته از کنار جاده شب میگذرد
از چه سردابههایی با رؤیاهای خاکستر شدهاش گذشته است
باید آدمی هزار باره در آینههای دردار به خود خیره شود
باید از غریبهای که در حاشیه خیابان راه میرود بپرسد
مردی که با فک شکسته به نخجیرگاه میرود
در دستان بستهاش دشنه کدام پهلوان را پنهان کرده است
آه .یاران
باید از شاعران شرق بپرسم
چشم خمار و نرگس شهال و زلف یار
ترانههای دریایی
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در غربت انسان میان شهرهای بیفروغ
چگونه معنا میشود
و آن که با دستمال خالی به خانه میرود
عشق را چگونه معنا میکند
و با چه خجلتی میگوید :بانوی من
آهوی چشمت بهای تمامی جهان
یک بار دیگر مرا بنام بخوان
تا پرکنم فاصلههای دست و نگاه را
و در لحظه میعاد
با اسپند و آینه به کوچه شوم
آه بانوی من
بانوی عشقهای نیمهتمام در روزگار تهی از قداست
بکوچه در آی
موی پریشان کن
دست از آستین درآر
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۱۳۱
باید گذشت و رفت
باید از طراز شب و شرجی گذشت و رفت
باید با عتاب از خواب کوچه گذشت
باید آینهدار رابطههای بسته بود
رمز عبور از قرق
چیزی از جنس شب است
باید از چارراه حادثه برخاست
باید کنار خاطره رؤیا کمی درنگ کرد
باید خاطرههای شیرین روزهای رفته را بخاطر سپرد
از جنگل یادها و خاطرهها بوی رفاقت میآید
بگذار خیل ناکسان
بر چهره تابناک خاطره خاکستر و کافور بپاشند
به آستانه بیا
تا بهار باور کند
کلید رویش سبز جنگل در دستان توست
اله شعرهای شاعر باش
ای گیسو بلند
ترانههای دریایی
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سپیده شعر شاعران شرق
بانوی پرهیبت جنگهای بیسپاه
سردار شرق
مرا به شعر و شعور و شعار دعوت کن
مرا به هفت تپه ببر
مرا به خانه اسماعیل دعوت کن
روزگار بدیست
جهان نامردیست
داستان مینویسند و پیراهن برادرانشان را میفروشند
و با گلوله واژهها را تیرباران میکنند
از قضای روزگار نقش میزنند
و یا شاید نقش بازی میکنند
و رنگ میپاشند بر پردههای خیال
و نقشهای ماندگار را
از صفحه خیال روزگار پاک میکنند
چه خیال عبثی
باید از کنار این دقایق بیصدا گذشت
باید بیاد داشت
آن که از رنگینکمان آسمان باال میرود
و خانهاش را بر فراز ابرها میسازد
با باران اردیبهشت ماه میآید
و پنجرههای بسته را
رو به دریا باز میکند
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نگاه کن!
از هر صفحه دفتر شعرش
بوی مهربانی میآبد
و محلههای قدیمی را
با زنگ دوچرخهاش از خواب بیدار میکند
تو هم هر کجا که خواهی باش
کافیست پنجره را بگشایی بسوی باد شمال
کافیست به دیگران بگویی
بوی اویس میآید
و خوب میدانی بوی حمید میآید
و دلت غنج میزند
برای لحظه میعاد
و میگویی هر چه باشد باداباد
و از قرق میگذری
با من بگو
شعر از کدام کوچه میگذرد
که کارگران مس سرچشمه
و مردم تشنه اصفهان یک شبه به لهجهای درست شعر میگویند
و به فرخی و عنصری فخر میفروشند
که برای شاعر شدن قافیه و ردیف کافی نیست
باید عاشق باشی
ماییم که آبروی عشقیم
ترانههای دریایی
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ماییم که شاهان جهان را خراجگذار مسمطهای خود کردهایم
راست میگویند
شاعر یعنی کارگران هفت تپه و مس سرچشمه
شاعر یعنی مردم تشنه اصفهان و خوزستان
شاعر یعنی پاسدار حرمت مردم
آینهدار نخلستانهای تشنه
پاک کن خطوط نوشته و نانوشتههای شعرت را
بشکن دیوار شب و شرجی و شط را
عاشق باش
فخر تو نیست که آینهدار اوهام دیگران باشی
ردایت را از گرسنگان بگیر
امیر ما باش
زبان بیگانه را رها کن
با ما بزبان مردم کوچه و بازار سخن بگو
شب میشکند
دیوار قلعهها فرو میریزد
گل پژمرده میشود
چه سود
که ویران کنی
آب را گلآلود کنی
و کتابت کنی با هفت خط نستعلیق
روایت هفت خطان روزگار را
رستم گذشت از هفت خوان خود
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گیرم در بزم نیرنگ و رزم
شغاد برنده خوان هشتم است
اما مگر نمیدانی نقال
قصه رستم دستان را
از خوان هشتم آغاز میکند
از قلب خسته او هیچ نمیگوید
نگاه کن!
رخش در دشتهای پرباران هنوز دارد شیهه میکشد
رستم هنوز آبروی پهلوانان جهان است
حکیم طوس هم دارد هنوز از خوان هشتم حرف میزند
خوان هشتم را اسماعیل و سپیده آغاز میکنند
پهلوان ما پا برسر محضر ضحاک مینهد
و از فراز دماوند تیر پرتاب میکند
و پا بپای گردآفرید رزم میکند
او سیاوش دوران است
از آتش اتهام میگذرد
و در پی نام نیک بر چشم اسفندیار تیر میزند
او مانی است
او مزدک است
او راههای رفته را میرود و باز میآید
تا شعر تازهای سر کند
و شمشیرهای شکسته را
در کورهای مذاب
ترانههای دریایی

173

آبدیدهتر کند
سخت است
آری سخت
جدا شدن از دوستان نیمهراه
شاعری که رؤیایش را از دست میدهد
جوانمرگ میشود
گیرم چهره به سیلی سرخ کند
یا در جعبه جادو با هزار ترفند و شعبده ترکتازی کند
که پهلوان زنده را عشق است
رستم دستان ماییم
سام نیرم و زپور زال ماییم
ماییم که بر کجاوه نوعرسوان مینشینیم و شاباش میدهیم
سکه بنام ما در بازار نقد جهان ضرب میشود
باید این روزها با خط چپ از راست نوشت
باید این روزها راست نگفت
اما راستِ کار نوشت
باید این روزها بردستان اربابان روزگار بوسه زد
خط یار و خال یار افسانهای بود ای حافظ
سعدی به بیراهه بود که میپنداشت
در هوای یار باید سر افشاند
دیگر کسی به شمایل عاشق نمیشود
عشق یعنی پوند و دالر و مارک
عشق یعنی باسن زیبای جنیفرلوپز
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چه سود که در گورستانهای متروک بدنبال سنگهای شکسته باشیم
تک تیرها خواب سپیدهدم را آشفته میکند
باور کن
گلوله نمیتواند خط فاصلی باشد
بین رؤیای گرسنگان
آن که بر آستانه دنیا میایستد و دنبال حق خود میگردد
باید به گاوهای تشنه بگوید زاینده رود چرا دیگر به خانه آنها نمیآید
و چرا پرندگان مهاجر راه خود را بسوی آبهای آبی کج کردهاند
بگذریم زمان گذشت
و عقربههای ساعت شماطه دارد به ساعت صفر نزدیک میشود
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۱۳۲
میدانها بهچه خاطر بلرزه در میآیند
وقتی گرسنگی مفهوم صریح روزگار ماست
و شهرهای جهان
بر گاریهای شکسته
از مرز تاریخ میگذرند
بهچه کار جهان میآید
این گاریهای شکسته و
گاومیشهای تنبل تاریخ
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۱۳۳
سیالبهایست زندگی
که از سراشیبها میگذرد
و عمرهای کوتاه را
از دستها و دامنها میشوید
نمی باران کافیست
تا بار دیگر جوانه بزنیم
و سبز شویم
سیالبهایست زندگی
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۱۳۴
خب
بگذریم
این هم حکایتیست
رفتن بسوی مقصد نامعلوم
و رؤیا هیچ
رود به دریا میرسد
ماهیگیر به ساحل
درخت به جنگل
و آدمی بخانهاش
چگونه از این شبان تیره گذر کند
بیعشق
بیامید
بیرؤیا
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۱۳۵
سکوت میکنید
و موریانههای وسوسه
روحتان را ذره ذره میجود
و تفالههایش را در باد پراکنده میکند
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۱۳۶
نه!
این حریق باد است
که تصویر درختان یخزده
را کج و معوج میکند
و رد پای زائران را از مسیر درست میشوید
نه!
این سقف آسمان نیست
که مدام جابجا میشود
و فوارههای نور را سرنگون میکند
برفی که از آسمان آذرماه برمیآید
و بر زمین حادثه مینشیند
خبر از طوفانی میدهد
که دریاهای دور را منقلب میکند
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۱۳۷
بدنیا میآییم
و میمیریم
و مدام فکر میکنیم
باید زندگی را جور دیگری معنا کرد
باید دوست بداریم
دوست داشته شویم
باید خوشبختی را در چنگ بگیریم
باید به تمامی آدم باشیم
اما حقیقتی را مدام انکار میکنیم
جسارت خود را ازدست دادهایم
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۱۳۸
هر آدمی با خود ترانهای دارد
میخواند و نمیخواند
خواندنش با اوست
موسیقیاش با ماست
هر آدمی با خود و حرف و حدیثی دارد
میگوید و نمیگوید
گفتنش با اوست
شنیدنش با ماست
آدمها میروند
ترانهها و حرفهایشان
با ما میماند
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۱۳۹
از مرگ نمیگویم
باید به سادگی از کنارش گذشت
تا بزندگی رسید
و گوش سپرد
به آواز قناریها
که ترانههای شیرین میخوانند
برای زندگی
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۱۴۰
از خیابانهای سرد میگذریم
و به نجوا نام کسانی را تکرار میکنیم
در همین نزدیکی شاعری تنها
کلید خانهاش را
در دستان کلمات یخزده میگذارد
و خود بر میز تشریح قصابان میخوابد
در این حوالی آفتاب
زنی هرجاییست
که میآید و نمیآید
و مدام خود را در بین کاجها و تبریزیها گم میکند
کلمات نجیب
در دهان شاعران معصوم
و مرگ که در همین نزدیکی پرسه میزند

184

ترانههایی دریایی

۱۴۱
تو همین جا هستی
در بین کاجها و افراها
و بیآن که اسمم را صدا کنی
کلمات را بدنبال من میفرستی
باور کن
زمان درد را آرام نمیکند
تصور ما را از تحملمان دگرگون میکند
واژهها از درک احساسهای عقیم عاجزند
تنها بادها میدانند
درد آدمی را به شکل خودش درمیآورد
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۱۴۲
پاییز از راه میرسد
و آدمی بر پلکان تنهاییهایش
کوچهای هزار بارهاش را دوره میکند
در فاصله دو پاگرد
اندوه روزهای رفته پرسه میزند
و آدمی نیمی از آب نیمی از آتش
خاکستر پیری را از شانههای خود میتکاند
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۱۴۳
اگر ابرها ببارند
خواب کوچهها خیس باران خواهد شد
و رفتگران بیخواب
ترانههای از یاد رفته را
زیرلبی زمزمه خواهد کرد
سیاه ،سفید ،خاکستری
انجیرهای رسیده بر شاخهها بیتابی میکنند
تا در دست و دهان زائران گرسنه آب شوند
اگر ابرها ببارند
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۱۴۴
وقتی تو در میان دستان من
مثل پرنده کوچکی میلرزی
هذیانهایم را فراموش میکنم
از اتاقها و خیابانهای تاریک میگذرم
و کورمال کورمال به نقطه اول باز میگردم
زندگی از جایی آغاز میشود
که در آنجا عشقی را پیدا کردهای
و در جایی گم میشود
که خاطرهای را از دست دادهای
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۱۴۵
جمعه رختهای چرکمردهاش را
در زیر تختخواب کهنه پنهان میکند
و در زیر شمد رؤیاها شانه به شانه میشود
چشمانداز آدمی از امروز و فردایش چیست؟
وقتی رؤیایی درکار نیست
تشنجی که از راه میرسد
و زائری که از رفتن باز میایستد
حد توان آدمی را رقم میزند
و آدمی صدباره از خود میپرسد
چرا باید در روزهای خاکستری
در محل قراری که اجرا نمیشود
ایستاد و پای سفت کرد
برای روزهایی که از بوسه و ترانه خبری نیست
رفتن باید جایش را بماندن بدهد
یا چیزی در همین حدود
و وسعت تن
و توان روح رعایت بشود
خب حرف حرف میآورد
ترانههای دریایی
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این زندگیست که شکار سایه میشود
یا نه ،این سایه است که دست از سر زندگی برنمیدارد
و این که آدمی را تا خواب و خیالش دنبال میکند
این که دهان دارد اما حرف نمیزند
تنها با گوشهای بزرگش میشنود
و یادداشت برمیدارد
و تاریکی فشرده میشود
و کالم از تکلم
و نشستن روبروی شاعر باز میماند
باید اندوه فشردهای
قلب شاعر را در خود خفه کند
و بوی مرموذی که از افق میگذرد
فضای بسته را تنگتر کند
و باد این فضای بسته را خانه به خانه با خود ببرد
تا جایی که آسمان کوتاه و
سقف زمین
زمانی بیزبان باشد
و چشمهای از حدقه درآمده
به بیمرزی کهکشان به دیده تعجب نگاه کند
و باخود بگوید
زمان شکسته در تاریخی باستانی
نمیتواند تفسیر آمدن و رفتن مردمان به سدهها و هزارهها باشد
و ساعت واقعه با بوقت درست بازگو کند
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وقتی که هیچ پرسشی در میان نیست
معلوم میشود
پرسشگری باقی نیست
و در غیبت پرسش و پرسشگر
تنها راه خیره ماندن بیهوده به دیوارهای ناپیداست
بههالهایست که برمدار درد میگردد
و آدمی فراموش میکند
انگارههایی را
که برآمده بود تا چراغ راهی باشد
اما پرده اوهامی بود
و سرزمینی که میتوانست
خانه آرامشی باشد
زخمی دهان گشاده بود
که با باد های مسموم شالقکش میشد
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۱۴۶
چه کردهاند با واژه
که آدم از کنار خیابان
از سایه خودش میگریزد
و پناه میبرد
به درختهایی که سالهاست که اللمانی گرفتهاند
و شاعرانی که کلمه را در زیر دندانهای خود ریز ریز میکنند
و مدام خواب میبینند که دارند خواب میبینند
اما در خیابانها راه میروند و
از سایه خود میترسند
و به رفتگران مدام سالم میکنند
و چه فرق میکند
آدمی در هندسه و فیزیک ما باشد و نباشد
تا حجم هستی از بودن یا نبودن ما به تنگ بیاید
و شانه به شانه شود
تا ما جوری تکان بخوریم
و بیاد بیاوریم زندهایم
و باید کلمه را از کالم مردم کوچه قرض بگیریم
و خواب را در چشم کوچه پراکنده کنیم
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تا چشمانداز خاکستری دنیا
کمی تغییر کند
و کوچه بخود بیاید و از خواب خیابان بگذرد
و از خود بپرسد
آدم گرسنه رؤیاهایش را برمتن کدام آسمان میبیند
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۱۴۷
هزار بار هم
کهاین کوچههای متروک را باال و پایین بکنم
آب از آب تکان نمیخورد
تنها دلتنگی روزهاست
که مکرر میشود
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۱۴۸
نجوای سایهها
و رفت و آمد مشکوک اشباح
در خیابانهای ویران جهان
زندگی چون قاب عکس شکستهای دست بدست میشود
سازی ناکوک
آهنگی قدیمی را تحریر میکند
و خواننده دورهگرد از زخم عمیق خیابان میگوید؛
جهان دیرگاهیست
که از فهم زخمهای ناسور شدهاش غافل است
کجاست خورشیدی که
یأس را در دل آدمی آب کند
و نوری
که برتاریکی روح آدمی بتابد
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۱۴۹
زندگی یعنی
رفتنهای بیدلیل
آمدنهای بیدلیل
و نبودنهایی که بر روح آدمی خنج میزند
نگاه کن!
دست نا پیدایی از ظلمات جهان میآید
و مدام نام یکی از ما را خط میزند
ما مدام کم میشویم
و رؤیای رؤیت دریا کمکم از یادمان میرود
من هر روز از رفتن حرف میزنم
و تو از آمدنهای بیدلیل میگویی
چه نیازی به آسمان با درهای بستهاش
وقتی آسمان فهم باران را از یاد برده است
باران اردیبهشت ماه چه معنایی دارد
باید کسی بیاید و نامها و نشانها را
بیاد ما بیاورد
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باید کسی بیاید و از ادراک زمان برای ما حرف بزند
باید کسی بیاید و بما بگوید
لفظ اعظمیکه از یاد بردهایم
نامش زندگیست
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۱۵۰
نه!
آن که ماه را در خورجینش پنهان کرده است
دزد طراری نیست
که چهره در آستین پنهان کرده است
گرگ گرسنهایست
که ماه را به دندان گرفته است و
از مدار شب میگریزد
به هوش باش
انسان ،پسر انسان ،نوه انسان ،نبیره انسان
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۱۵۱
ماهی شانه به شانه شد
و در تنگ بلور چرخی زد
آب زالل چون حریری روشن او را در خود گرفت
احساس خوبی یافت
میخواست بداند
مردی که در مقابل ساعت نشسته است
بهچه فکر میکند
توپی شلیک شد
ماهی شمرد
هفت بار
کسی گفت :یا مقلبالقلوب
مرد گریست و چهره در آستین پنهان کرد
ماهی در تنگ بلور چرخی زد
سوز سردی بسراغش آمد
بنظرش دنیای آدمیان کوچک آمد
ترانههای دریایی
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با خود گفت :آدمی جانور عجیبیست
هر سال مقابل آینه مینشیند و سیر سیر بخود نگاه میکند
توپی شلیک میشود و کسی میگوید یا مقلبالقلوب
و او چهره در آستین پنهان میکند
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۱۵۲
پیر شدهای
و مدام خواب میبینی که خواب دیدهای
و خواب مدام ترا تا دشتهای دور میبرد
و برمیخیزی
تا پرده را از گل میخ رها کنی
و میبینی زمین با زاویه نود درجه دارد به سوی پرتگاه میرود
و بعد با خودی میگویی:
چه زود دیر شد
و بعد از خودت میپرسی دیر یعنی چه
وقتی آدمی هنوز به فصل دیدار نرسیده است
و هنوز یک شکم سیر نخندیده است
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شکست یعنی چه
۱۵۳
وقتی آدمی از بردگی به بردگی شانه به شانه میشود
و زنجیر با زندان همذات پنداری میکند
و کسی انتظار کسی را نمیکشد
و استکانهای سرد شده چای رسیدن میهمانی را انتظار نمیکشند
سربازی که از جنگی بیشکوه باز میگردد
نام کشتگان را بخاطر نمیآورد
و برای هیچ قهرمانی کف نمیزند
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۱۵۴
باد هذلولی فاصلهها را پر نمیکند
واژهها باید
در آموی رود شنا کنند
تا دالها بدنبال مدلولهای الل نگردند
و هر کلمه بهانهای باشد برای عشق
و هر کوچه خاطرهای باشد از کسی
و اندوه آخرین تماشاگری باشد که برای ما دست تکان میدهد.
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۱۵۵
خب باید بدانیم
سهم هر آدم از خواب و فراموشی چیست
و آسمانی که باد بادباکهایش را با خود میبرد
بچههای گریان را چگونه قانع میکند
و پروانهها
با عمرهای کوتاهشان
زندگی را چگونه معنا میکنند
گیرم گوش کسی بدهکار چنین پرسشهایی نباشد
گیرم شب با عصای شکستهاش بیاید و
خورشید را بخاک بسپارد
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۱۵۶
رؤیای باژگونه است
آب و خاک
که مدام از کهکشانهای خاموش سرریز میشود
و طرحی از ابهام و ستاره را برای ما رقم میزند
و زهر طرفی که برویم باد است
یا تاریکی
و صداهایی که مدام دور و نزدیک میشوند
و راه و بیراه
آدمی را برفتن میخواند
نفس که پایین میرود و باال میآید
تردید آدمی را از ادامه راه به تردید میافکند
اینجا آدمها با ضمیرسوم شخص
به متن زندگی میآیند
و مدام از ماضی بعید حرف میزنند
باید نشانههایی باشد در اقیانوس یادها و خاطرهها
ترانههای دریایی
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که ذهن زمین چنین بی تابی میکند
و خواب ستاره آشفته میشود
و نگاه میکند به معماری جهان
که چنین کژ و کوژ
از خیابانهای جهان قد میکشد
و هذیانهایی روزنامههای جهان را پر میکند
و واژه به سطلهای زباله نزدیک و نزدیکتر میشود
و کلمه چون شالقی بر صورت خیابان میخورد
و گرسنگان در خلسه و خیال
در رؤیای بهشتهای گم شده تبخیر میشوند
این برهنگی وقیح و این انسداد مضاعف
کابوس کدام خوابگرد در خیابانهای جهان است
و چرا آینه حضور آدمی
مدام کدرتر و کدرتر میشود
و زوال از سر و روی جهان باال میرود
آدمها در صفهای متوازی
به گرد کانونهای تعریف ناشده میگردند
و در خلسهای جادویی
از مدار حقیقت میگذرند
و با اندیشههای خاکستری
بسوی دهانهای گرسنه سنگ میپراکند
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سنگی که دندان میشکند
و شیشه رؤیا را از خون پر میکند
مداحان پرگوی
با تکگوییهایشان
انبوههای از راست و دروغ را در هوا منتشر میکنند
تا آدم به زبان اشهدش
حضور خود را برمتن زندگی و خیابان انکار کند
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۱۵۷
رؤیاها در طاس لغزان شب چه میکنند
و غلظت تاریک لحظهها چرا فرو نمینشیند
تا آدمی رخسار خود را به کفایت در آینه نکاه کند
و رد زمان از میان درز ثانیهها گم نشود
و زندگی از خواب مردگان عبور نکند
و آدمها نامها را بخاطر بیاورند
و هر دختر نام و خاطره آدمی باشد
در کهکشان خاطرهها
و هر لبی پاسخ آمادهای برای دعوتی داشته باشد
این درها چگونه کلون شدهاند
این انسدا یادآور ورود کیست
و چرا شهر دارد در تنهاییش
کوچک و کوچکتر میشود

208

ترانههایی دریایی

۱۵۸
آغاز میشود حس غریبی
که دیرگاهیست
میان تردید و یقین گم شده است
تا بار دیگر در خیابانهای جهان بگردد
از خود بپرسد زمین چرا پرشتاب میگردد و
صداها و همهمهها آنی قطع نمیشود
مردی که خورشید را در جیبهای سوراخ خود پنهان کرده بود
از سرگردانی مردمکها چیز زیادی نمیدانست
نگاه کن
آدمها از سایههای خود مدام دور و دورتر میشوند
و بدنبال خطی میگردند
که آنها را به تعادل جهان میرساند
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۱۵۹
قرار نمیگیرد
بیقراری دنیا
و خورشید برنیامده
که مدام تاریک و تاریکتر میشود
سودای دیگری در سر دارد
واژه
تکاپو نمیکند
آنچه در ذهن میگذرد
تا لبهای بسته به سخن درآیند
نور کجتاب روز از خط مماس روز میگذرد
و این سکوت وهمناک
معلوم نمیکند
از کدام کابوس برنیامده درخواب جهان است
و این فضا که مدام بسوی بسته شدن میل میکند
این الیههای تو در توی اوراد باستانی
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که ثقل زمین را سنگین و سنگینتر میکنند
نشان از زوال کدام قرن و
کدام قبیله گم شده در تاریخ دارد
قرار نمیگیرد
بیقراری دنیا

ترانههای دریایی

211

۱۶۰
بال میکوبد
و با قوسی مورب
از هره میگذرد
و آسمان ابری را دونیمه میکند
آسمان آذر ماه
عبوس و دل گرفته و ابری
به فوج کبوتران جَلد نگاه میکند

212

ترانههایی دریایی

۱۶۱
چرا باید ستارهای از حاشیه آسمان بگذرد
تا بقول مادرم :امید همه بیپناهان باشد
وقتی که ایمان نیست
به آمدن آن سوار نیامده
چرا نجاتدهنده تعجیل کند برای آمدنش
نگاه کن!
ستارگان قطبی
یکایک بر متن شب میآیند
و در لحظهای غیب میشوند
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۱۶۲
از هیاهوی روز گذر کن
نگاه کن!
پرندگان چگونه از نیزارها میگریزند
و به سوی افقهای بعید پرواز میکنند
کنار نیزاران بوی کافور و خاکستر هوا منتشر است
و آه مردگان حریق ناپیداییست
که بزودی تمامی بیشهها را خاکستر میکند
آخرین پرنده
که از نیزاران دور میشود
نیزههای پاییزی را بر دوش کلنگان مهاجر میبیند
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۱۶۳
پنداری در این حوالی
همیشه خدا شب بوده است
و ستارگان کرمهای شبتابی بودهاند
که در پیش و پس برکهها گم شدهاند
غبار راه و
تنگی جاده و
گدازههای آتشفشان
باد موذی را جَلبتر میکند
پنداری هرگز در شب این حوالی
ستارهای ندرخشیده است
و ماه برای همیشه در محاق بوده است
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۱۶۴
شب که از راه میرسد
رؤیا سایهاش را گستردهتر میکند
و بوی خاک تازه
ذهن سبزه را اشباع میکند
از آن سوی کهکشان
اوراد جادویی
راه خانه شاعر را در پیش میگیرند
شاعر کورمال کورمال
به کوچه میرود
و خیره در چشمان واژههای مینگرد
سودای هزاران ساله کلمات شاعر را دیوانه میکند
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۱۶۵
آیا سرنوشت مقدر آدمی این است
که گدازههای دوزخ را تاب بیاورد
از اوهام مردگان بگریزد
و رفتن روزها را نظاره کند
آیا آدمی را سزاوار آن نیست
که از حکایتهای دیرینه بگذرد
راههای هزار بار رفته را فراموش کند
در برابر آسمان بایستد
و بگوید :من انسان ،پسر انسان ،پدر انسان
پیشانیم را بر خاک نمیسایم
و چشمهایم را بر پلشتی نمیبندم
پس ای کوههای آسمانی
و ای بارانهای بهاری فرو ریزید
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زندگی
۱۶۶
خوابی کوتاه است زندگی
کوتاه مثل یک آه
که پرندهای هنگام بسمل شدن میگوید
بدنیا میآییم
بروبار میگیریم
میگوییم و
میشنویم و
میبینیم و
عاشق میشویم
و میمیریم
و در پس هر ثانیهای
پژواک تنهاییهای خود را تکرار میکنیم
رؤیای کوتاهیست زندگی
از پس یک خواب تابستانه
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۱۶۷
مینویسیم
تا لحظهای را که در حال فرو رفتن در تاریکیست
به صحنه درآوریم
غرقابهایست زندگی
که یادها و خاطرهها را
در اعماق خود دفن میکند
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۱۶۸
باد نجواهایی را از دشتهای دور با خود میآورد
و در شهرها میپراکند
مردی که از کنار پنجرههای خاموش
بیهیچ پرسشی میگذرد
از ثقل اندوه شهر بیخبر است
و از گرفتگی حنجره آسمان چیز زیادی نمیداند
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۱۶۹
پردههای آسمان یکایک باز میشود
و زمین با اندام نحیفش
خود را در شوالیی از برف پنهان میکند
از تارتار عصبهایش
سرما میگذرد
و رعبی غریب از پوست و استخوانش میگذرد
یک ریز میبارد و
پلشتی شهرها را
درشوالیی از ابریشمی سفید پنهان میکند.
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۱۷۰
زمان از درز ثانیهها میگذرد
و زیبایی جهان
در خواب خیابانهای خسته
از یاد برده میشود
قرار نمیگیرد بیقراری دنیا
و روز در انفجار سلولهای بینام آغاز میشود
مردی کنار دیوار فرو ریختهای
کودکیش را از یاد میبرد
و درد و جنون
در آسمان بیفرجام فردا
گسترده میشود
از ناپیدای جهان
دستی بیرون میآید
و سایههایی را از کنار خیابانها میرباید
و نئونها خاموش و روشن میشوند
و ظلمات جهان
ثقل سنگینش را بر سپیدارهای کنار خیابان سرریز میکند
پایتختهای جهان
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در سکری خمارآلود میشوند
و آغوش میگشایند بسوی نرینههایی
که با استمناهای شبانهشان
بکارت زمان را آلوده میکنند
قرار نمیگیرد بیقرای دنیا
و کرکسان گرسنه
بر باالی شهر ها انتظار میکشند
آبگینههای شکسته
بیقراری آدمها را مکرر میکنند
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۱۷۱
از یاد میرویم
و همراه باد
رد پای ما از سنگفرش خیابان پاک میشود
گویا هرگز در متن بیقراری دریا نبودهایم
کجاست کوچه باغهای کودکی و دویدنهای بیخستگی
در مسیر باد
کجاست هوس یک بستنی در ظهر یک تابستان گرم
کجاست کفشهای سوراخ و سرمای بیمروت دی
هنوز خواب میبینم که مدرسهام دیر دیر شده است
هنوز صدای زنگ مدرسه میآید
و ناظم مدرسه دارد در حیاط مدرسه قدم میزند
چرا درنگ نکردم بر اضطراب زمان
چرا نگفتم کار آدمی این نیست که از قصه بگذرد به غصه برسد
چرا بدروغ نوشتم تابستان به سفر رفتهام
و دریا طوفانی بود
چرا نگفتم علم بهتر است یا ثروت
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پرسش غلطیست
وقتی معلم انشاء از ترس صاحبخانه شبها دیر بخانه میرود
باید چیزی میگفتم
باید از حواشی متن به متن حادثه میرفتم
تا ببینم ابهام کلمات یعنی چه
و چرا قناعت مناعت طبع میآورد
و چرا فقر معانی راه به شعر تازه نمیبرد
و این که شاعر باید پادشاه دریای واژهها باشد یعنی چه
و واژه چرا به معنا راه نمیبرد
در خیابانی که جواب سالم شاعر بیجواب میماند
از یاد میرویم
و رد پای مارا باد با خود به ناکجای جهان میبرد
از رفتن و
گذشتن و
گذاشتن گریزی نیست
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۱۷۲
کمیکه میپیچم پاییز است
و کوچههای کودکی
در زیر برگهای درختان سنجد و امرود گم میشود
کمی به سمت مغرب باد میآید
و شعرهای ناسرودهام در باد منتشر میشوند
و میدانم
باران که بیاید
رؤیاهایم سبز میشوند
حرف حرف میآورد
باران آذر ماه
غمهای پرندگان مهاجر را صد چندان میکند
و خورشید که پشت ابرها پنهان میشود
میدانم بیشک در این نزدیکی
پری غمگینی دارد با نی لبکش حرف میزند
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۱۷۳
وقتی پرندهای با غروب پاییز میخواند
بیشک
اندوهی از خاطرش میگذرد
و جای خالی یک نام آزارش میدهد
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۱۷۴
باید شعری گفت
که برنگ ماه آذر باشد
و خون پاییز در رگهایش بجوشد
مثل خون مردم اصفهان در زاینده رود تشنه
چه فایده شعری گفت
که وصفالحال مردم این حوالی نباشد
و از تک تک واژههایش رؤیا نریزد
و درد از زیر واژهها سرک نکشد
باید شعری گفت
که عین باران باشد
مثل باد
از در و دیوار بگذرد
در دهان کارگران هفت تپه بچرخد
و پرچم کارگران مس سرچشمه باشد
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۱۷۵
شب از راه میرسد
و رود بیانتهای ستارگان
از پرچین رؤیاها میگذرند
پرندگان خاموشند
و خیره در چشم شب مینگرند
بوی خوش زندگی
از اطلسیهای کنار باغچه
خواب را رنگین میکند
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۱۷۶
در خواب میرود
باغ
و رؤیایی مهربان
از کوچه باغهای سنجد و امرود میگذرد
میان خواستن و بودن فاصلهایست
میان باد و خون سبز یخزده در آوندها و برگ
میان رودخانه و دریا
و ابرهای سترون و مات بر فراز کوه
همیشه فاصلهای هست
و ارتباط حجم گنگیست
میان حرف و عمل
و این باد که گنگ و ناپیدا
از کوچه باغهای خسته و تنها میگذرد
و شمد رؤیاهای باغ را کنار میزند
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۱۷۷
میرویم
و جا پاهایمان را در باد تکان میدهیم
و هیچ کس نمیپرسد
ما از راههای تاریک تاریخ چگونه گذشتهایم
نسلی رفته بود
نسلی آمده بود
و این تمامی تاریخ یک قبیله بود
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۱۷۸
همه چیز زود دیر شد
و آدمها
در عکسهای بیرنگ و روح خاطرهها محو شدند
و کسی بیاد نیاورد
آنانی که در غبار حادثه گم شدند
نامشان چه بود
و بقول برادرم اخوان
سود و زیانشان چه بود
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۱۷۹
چهرههای روشن تاریک میشوند
و تاریکی روزها در وقت مالقات رنگ میبازد
تمامی حرفهای دنیا
تمامی اندوههای تلنبار شده دنیا
در پانزده دقیقه
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۱۸۰
از ازدحام خیابان میگذرد
و در تاریکی کوچه گم میشود
در پشت چهرهها چیزی پنهانست
و در پشت قلبها دشنهای
و در پشت پنجرههای بسته پرده فروافتادهای
که دیگر حرفی برای گفتن با دنیا ندارد
آدمی که نگاه میکند
ولی پلک نمیزند
چشمی که مشتی یخ در آن پاشیدهاند
و جایی را جز تاریکی بیاد نمیآورد
چقدر این روزها رنگ ثانیهها عوض شده است
و فوارهها دیگر اوج نمیگیرند
همیشه حرفی برای گفتن هست
مثل بارانی که خود را درپشت ابری پنهان کرده است
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۱۸۱
داستان تازهای نیست
داستانهای تازه همان داستانهای کهنهاند که مدام بازخوانی میشوند
داستان تازهای نیست
اسب بیسوار که از تنگه میگذرد
و شیون قبیله که به آسمان میرود
ساک کهنه تو
از در که میآید
مادرم باندازه یک عمر پیر میشود
داستان تازهای نیست
اسب بیسوار
و ساکی که از تنگه عبور میکند
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۱۸۲
نزدیک و دور میشود
تصویر شکسته تو
که در گوشهای از دنیا
با دلنگرانی آرمیدهای
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۱۸۳
مرغ طوفان از ساحل خراب میگذرد
و چشم میبندد بر تاریکی
که از ناپیداهای دریا میآید
کشتیهای شکسته
در ساحل متروک
چون فاتحی از یک جنگ بیشکوه حرف میزنند
و خیره به آبهای راکد مینگرند
مرغ طوفان بال میگستراند
بر دریاهای پرطوفان
و خطر میکند
موجهای برآمده را
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۱۸۴
زمستان از راه میرسد
و پاییز با چمدان شکستهاش
در کوچه باغهای برهنه گم میشود
چشم بسته نشان فراموشیست
و اغتشاش زمین یعنی دل شکستهای میگرید
و این برف
که میبارد و نمیبارد
و زخمهای زمین را پنهان میکند و نمیکند
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۱۸۵
وقتی برای ستایش زندگی نمانده است
مدام پستچی نابلد میآید و خبرهای بد میآورد
و اغتشاش جهان بما میگوید
سیب گاز نزدهای در طبق دستفروشان دورهگرد نیست
به آسمان نگاه میکنم
ستارگان پرخوابند
و گهگاه بیخبر از دنیا
شیدایی میکنند
زادن ستایش زندگیست
و مرگ وهن بزرگیست که زندگی را بیمعنا میکند
چرا روزنامهها بوی آهک و کافور میدهند
و مردههای متحرک از سکوهای خطابه پایین نمیآیند
چرا پروانهها نمیآیند
تا مردمان کوچه تاریک بدانند بهار در راه است
و آن که با زبان فردا حرف میزند
شاعریست
که از خواب پروانهای آمده است
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۱۸۶
شب از راه میرسد
و اندوه روز رنگ میبازد
و شاعر خواب میبیند که پرندهایست
و مردمان کوچه تاریک
همه با زبان پرندگان حرف میزنند
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۱۸۷
دلتنگ توام
واژهای غریب بود واز چاه بهار آمده بود
کسی با من حرفی نمیزند
و من در ازدحام کلمات بیهوده گم شدهام
آدرس شما را دادند
پرسان پرسان آمدم اینجا
گفتند بیمارستانی
نگهبان بیمارستان گفت :دیر آمدهای
نگاه کن گاریهای شکسته آسمانی آمدهاند
تا او را به ناپیدای جهان ببرند
شما چرا در تاریکی نشستهاید
پرستاران گفتند حالتان خوب نیست
زیاد مزاحم نمیشوم
میخواستنم بپرسم
رنج واژهها برای شما اهمیت دارد
چرا سینه شما این قدر بزرگ است و قلب ما این قدر کوچک
چرا کلمات در بدر میگردند تا شما را پیدا کنند
و غمهایشان را به شما بگویند
ترانههای دریایی
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چرا پای شما را به تخت بستهاند
راستی ساعتتان کجاست
همه میگویند کالغهای سراسر جهان
با ساعت شما بیداریشان را تنظیم میکنند
و واژههای خوشتراش پز شما را میدهند
راستی زندان چیست
اوین کجاست
میبخشید زیاد حرف میزنم
آخر من تازه از چاه بهار آمدام
و پرسان پرسان تا اینجا آمدهام
آدرس شما را کتابفروشی کنار خیابان میدان انقالب بمن داد
میبخشید صدایتان را نمیشنوم
شاعر میخواست چیزی بگوید
نفس میآمد و نمیآمد
و اکسیژن هوا چون سرب مذابی در دهانش میچرخید
پرستاران با شتاب میآمدند و میرفتند
و ملحفههای خونین را در گنجههای قدیمی پنهان میکردند.
واژهای که از چاه بهار آمده بود
زانو زد و دست شاعر را بوسید
شاعر میخواست چیزی بگوید
نگفت
فراشان آمده بودند
تا او را به ناپیدای جهان ببرند
242
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۱۸۸
تو نقاشی
حاال بگذار بیخبران از دنیا بگویند تو شاعری
تو با تک تک کلمات بر بوم کاغذ
نقش میزنی
و پرندگان از میان نقشهای تو
بسوی آسمانهای آبی پرواز میکنند
این چشمان زیبا
که به ما نگاه میکند
و به زندگی میخندد
راز ترا بر مال میکنند
نقاش کلمات
شاعران کلمات زیبا با چشمان جادویی
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۱۸۹
نوزدهم دی ماه است
و کلماتی که در کنار بیمارستان جمع شدهاند
دارند به نجوا چیزی میگویند
گارد ضد شورش هم آمده است
آدمها میآیند و میروند
و چهرههایشان در تاریک و روشن روز محو میشود
آسمان کمی پایینتر آمده است
و بفهمی نفهمی باران میبارد
میبارد و نمیبارد
و به از دحام کلمات در کنار بیمارستان اعتنایی نمیکند
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۱۹۰
آن که دارد هنوز میخندد
از خبرهای ساعت پنچ عصر بیخبر است
و آن که با شتاب دارد در پس خمیازه کوچهها خودرا گم میکند
میخواهد جای خلوتی برای گریستن پیدا کند
خیابانها از ازدحام خالیاند
و عابران چیزی را از سایههای مشکوک کنار پیادهروها پنهان میکنند.
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۱۹۱
چشمی که پلک نمیزند
لبخندی که در کنار خیابان یخ زده است
دستی که خود را در آستین پنهان میکند
سایهای که مدام میآید و خودرا در گوشهای پنهان میکند
ساعتی که نشسته است و از جایش تکان نمیخورد
و خورشیدی که خود را در پشت ابرها پنهان کرده است
خبر ساعت پنج عصر را شنیدهاند
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۱۹۲
همیشه فاجعه با یک خبر آغاز میشود
و عقل انکار میکند
و بعد وسوسهها میآیند و میروند
و چشمها نگاه میکنند به در
تا پستچی نابلد بیاید و خبر بد را بیاورد
همه خبرهای بد
از گور ساعت پنج بعد از ظهر هژدهم دی ماه برمیخیزند
کلمات یکایک قوز کردهاند و
بی آن که در چشم رهگذران نگاه کنند
در کنار بیمارستان نشستهاند
عابران خسته و غمگین
کی این پا و آن پا میکنند
و به سایههایی که در پشت درختان پنهان شدهاند
خیره میشوند
و در جیبهای خالیشان دنبال چیزی میگردند و
میروند
باران هم ریز و تند میبارد و نمیبارد
و آمبوالنسی کنار خیابان چون گربه تنهایی خمیازه میکشد
ترانههای دریایی
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۱۹۳
پرستاران خسته و لهیده
آرام آرام به حیاط خلوت بیمارستان میآیند
و نگاه میکنند
به گاریهای شکسته آسمانی
که برای بردن شاعر آمدهاند
آسمان دیوانهای غریب است که بزنجیر شده است
و گه گاه می غرد و
درد هایش را با ابرها واگو میکند
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۱۹۴
باران یک ریز میبارید
و اندوه چون عابری سرگردان
در خیابانهای نوزدهم دی ماه
پرسه میزد
زمین از اندوهی گنگ ویران بود
و باران میبارید و نمیبارید
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۱۹۵
صدا میآید و نمیآید
و در گریههای پنهان گم میشود
هر انسانی اندوهی دارد
و هر اندوهی نامی دارد
نشانی دارد
اندوهها شبیه هم نیستند
مثل آدمها
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۱۹۶
نقاش کبوتری کشید
و دنبال آسمانی گشت
نقاش شاعری کشید
و دنبال زندانی گشت
اما شاعر بر تخت بند بیمارستان خفته بود
و به پرواز پرنده در آسمانی بیابر فکر میکرد
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۱۹۷
نگاهم میکنی
سرنوشتم رقم میخورد
باغ پرمیوهام
باغبانم تویی
انگور رسیدهام
که با دستان تو شراب میشوم
پرنده شکسته بالم
آسمانم تویی
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۱۹۸
تاریکی
مثل شب بیستاره و ماه
مثل قلب جالدی که در رفت و آمد دو تازیانه سیگاری روشن میکند
تاریکیات از جنس شب است
از جنس دندان کفتاران برگلوی آهوی نیمهجان
تاریکی
و تنها کفن مردگان تاریکیات را روشن میکند
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۱۹۹
میگویی
عاقبت پیر میشویم
و روزی یا شبی
در پشت پرچین ماه میخوابیم و میمیریم
میگویی
پیر میشویم
و حرفهای ناگفته و شعرهای ناگفته
چون آه مردگان دندانهای ما را در دهانمان کلید خواهد کرد
میگویی
پیر میشویم
و بر سکوی تنهاییهای خود
خسته و له شده مینشینیم
و رؤیاهای از کف رفته را شماره میکنیم
همه این حرفهای درست را میگویی
اما نمیگویی
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ما در تاریکترین شبها
در تلخترین روزها
رفاقت را پاس داشتهایم
و انسان را که جان جهان است
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۲۰۰
به ناهید میگویم
زمستان هم گذشت
اما بهار نیامد
گل به گلذار نیامد
یار نیامد
وقت دیدار نیامد
بر سر شاخه شکسته بید
پرنده به آواز نیامد

256

ترانههایی دریایی

۲۰۱
به ناهید گفتم
زمستان دارد میگذرد
مردمان کوچه متروک باید به خیابان بیایند
و دستمالهای پراندوه شان را در باران بهاری بشویند
گرد مرگ را از شانههایشان بتکانند
و بعد
به باغهای سنجد و امرود بروند
و برای آمدن باران دعا بکنند.
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۲۰۲
به ناهید گفتم
بهار که بیاید
باد عطر نارنجستانها را
به دشتهای پرخاطره میبرد
و آدمها بوی باران بهاری میگیرند
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۲۰۳
به ناهید گفتم
بهار که بیاید
باید واژههای زمستانی را
بدست باد سپرد
و نشست کنار پنجره
و سیر سیر به تصنیفخوانی پرندگان در البالی شاخهها نگاه کرد
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۲۰۴
به ناهید گفتم
باید شتاب کرد
باید دلتنگیهایمان را در گنجههای قدیمی پنهان کنیم
بزودی بهار از راه میرسد
و ما باید بیچتر و بیکاله در زیر باران قدم بزنیم

260

ترانههایی دریایی

۲۰۵
به ناهید گفتم
این روزها قلب پرندهای در سینهام میطپد
دلم بیتابی میکند برای آمدن بهار
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۲۰۶
به ناهید میگویم
باید برخیزم
پنجره را باز کنم
و روی به سوی بادهای شمالی بگویم
دیر آمدی بهار
دیر آمدی و در انتظار آمدنت
ما پیر شدیم
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درخت و انسان
۲۰۷
درخت تنها یک درخت است
به زانو در نمیآید
از تکلم باز نمیماند
ناامید نمیشود و نمیگرید
خانه نمیسازد
عشق نمیورزد
و ازدواج نمیکند
و فرزندانش را دوست نمیدارد
درخت انسان نیست
اما انسان میتواند چون درخت باشد
سبز باشد
جهان را آبادان کند
فرصت دهد دیگران در میان شاخ وبرگش خانه بسازند
و پرندگان در البالی شاخههایش جفت پیدا کند
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و ترانه بخوانند
میوه بدهد
و از میوههایش دیگران زندگی کنند
و لذت ببرند
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صبح
۲۰۸
شب به پایان میرسید هر دم
آسمان دلخسته خالی بود
هیچ مثل پوچ عالی بود
کوچه خالی بود
از هر رهگذر
شهر در هیچستان خود در خواب
خواب در چشمانداز رؤیایش
باغ بود و دره و مهتاب
آه مهتابی که آن شب بود دیگر نیست
چشم من بیدار
دلم تبدار
پرسش و بیپرسشی با هم
و صدای هوشربای مرغ شب خاموش
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نرم نرمک باد میآید
و صدای رازناکی میرسد بر گوش؛
آدمی در خواب
عمرها برباد
آه رفته از من دور
لحظه پاک اهورایی
صبح چون نوباوهای زیبا
با لبی خندان
میرسد از راه
شور مستی
باز میگردد به هستی باز
صبح نزدیک
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۲۰۹
موج از دریا برمیخیزد
ابر از باران
و پروانه از دشتهای پرگُل
و عطر از خاطره
و نام از تو
راستی در آن شب بارانی
موهایت برنگ کدام پرنده بود
و چشمهایت برنگ کدام بهار بود
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۲۱۰
یاران من
ای مردم صبور کوچهها و رودخانههای خشک
ای دختران عشقهای محال
پسران گیسو به خضاب روزهای دور
شبهای تار
این سان ترانههای پراشک نسرایید
این سان سازهای شکسته را
با کوک هجرانیها
به سخن درنیاورید
بزودی قاصد روزهای پرامید
از گردنهها و دشتهای دور از راه میرسد
برای آسمان بیابرتان مشتی ابر
برای ابر های بیبارانتان
دریا دریا باران
برای کوههایتان سبزی
برای درختانتان میوه
و برای پرندههایتان آواز میآورد
نگاه کنید بزودی پنجرههای بسته یکایک باز میشوند
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و پرندههای مهاجر به النههایشان باز میگردند
و شهرهای متروک با خیابانهای پرنئون
حضور مردم را جشن میگیرند
و میخانههای متروک صندلیهای لهستانیشان را کنار خیابانها میچینند
و آواز بنان گرامافونهای شکسته را بوجد میآورد
و کودکان شادی با توپهای رنگارنشان
پارکهای پراندوه را به رقص درمیآورند
یاران من بگذارید سازهایتان نغمهای دیگر ساز کنند
تا مهربانی دست در دست رفاقت درخیابانها قدم بزند
بگذارید نغمهای دیگر ساز کنیم
چه سود که مدام از ناکردههایمان سخن بگوییم
باران در بیابان و نان در خانه و عشق در کوچه
زندگی اینگونه معنا میشود
بگذار به آفتاب سالمی دوباره کنیم
بگذار با بوسه و ترانه به کوچه در آییم
بگذار با گامهای اشتیاق
بدنبال نوازش و لبخند باشیم
بگذار با دستهای نیاز
بدنبال گرمی دستها باشیم
بگذار عطر امید بتابد بر روزن دلخستگان
و روشنایی روز
عالمگیر شود
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۲۱۱
باید به کوچه درآیید
باید به کوچه درآیید
مردمان باالرود
مردمان پایینرود
شما را از این آب و ترانه و سبزی
سهمی هست
و جز این از شادی و خواستن هر چیز به تحریری بلند
و رفتن به زیر مهتابی همسایه
و خواندن ترانه یکی را من دوست میدارم
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۲۱۲
خوابی از پس خوابی
کابوسی از پس کابوسی
سنگینی درها را احساس میکنم
و درد چون زهر هالهلی از درز ثانیهها میگذرد
صبح است یا غروب؟
همیشه ترس از مفصل درها میگذرد
و سایهها از کنار دستها میآیند
و آوار ترس را برجانت میریزند
در پشت این درهای بسته و
این پردههای کشیده
کدام نهنگ سر بر دیوار صخرهها میکوبد
تالطم عجیبیست
بین دیوار و در
و سکوت یادآور کوبیدن سر به دیوار روبروست
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از خوابی به کابوسی
میگذرد روز به شب
و تشنگی کاسه سوراخیست
که از دریای پرنمک جرعهای برمیگیرد
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۲۱۳
تلخی سیگار
شرنگ ثانیهها را پاک میکند
و چشم از دیدن دشتها و درهها و جلگهها باز میماند
دریای نمک است
قفلهایی که باز میشوند
درهایی که بسته میشوند
و پاهایی که در هر گامش هزار سوزن برعصبش فرو میرود
دریای آتش است
از این پاگرد تا آن پاگرد
خون در رگها منجمد میشود
و پتکی ناپیدا
از بندبند عصب و استخوان میگذرد
چیزی در باد و خاطره تکان میخورد
و سربی مذاب
از فعل کلمات میگذرد
و زبان را در گلو سنگ میکند
هیچ فریادی در گوش سنگی دنیا
آرامش مردابی خیابانهای جهان را برهم نمیزند
ترانههای دریایی
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۲۱۴
خانه به دوش است شاعر
از شهری به شهری میرود
روح کلمات را در چنتهاش میکند
و شباهنگام به خانهاش باز میگردد
و با کلمات حرف میزند
هر کلمه بویی دارند و روحی
هر کلمه تاریخی دارند و مکانی
هر کلمه آدمیست و شهیدیست
سرگردان است شاعر
و مدام بر طبق دستفروشان دورهگرد
بدنبال رنگ کلمات میگردد
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۲۱۵
تو باید رامکننده کلمات باشی شاعر
کلمات اخته بهچه کار جهان میآیند
ـ زنبقی بر کف
و آینهای در دست به پیشباز ماه نو میروم
شاعر باید صیاد پروانههای بهاری باشد
بهچه کار جهان میآیند
پروانههای خشک شده در الی کتابها
پروانهها باید روح گلها را در دشتها پراکنده کنند
ـ کلماتی روشن در کف
و ترانههایی زیبا بر لب
به دیار ستارههای خاموش میروم
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۲۱۶
کالغ در آسمان فراخ چرخی زد
پنداشت میتواند
با چند نعره مهیب
آسمان را ویران کند
نه کرد
دلش برای کودکانش به رحم آمد
آسمان شنید و چیزی نگفت
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۲۱۷
سکوت در ساعت پنج صبح
گنجشکهای خاطره درخوابند
و پستچی نابلد هنوز نمیداند خبرهای بد در راهند
در گرگ و میش صبح
مسافری در زیر پنجره
برای مقصدی نامعلوم بیتابی میکند
تمامی داستان آدمها
در همین انتظارها و بیتابیها خالصه میشود
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۲۱۸
نه!
این دایره بسته
بستهتر خواهد شد
روزی که دیر نیست
به سراغ من میآیی
و میبینی
دفترها
خالی از آب و آینهاند
و آن چه در هوا منتشر است
رؤیای شاعریست
که میگفت :زندگی سیب گاززدهای بود که سواری بمن داد
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۲۱۹
در من پرندهایست
که کلمات را در دهانش مزه مزه میکند
و رو بسوی بادهای روشن
ترانههایش را تحریر میکند
و مدام از رفتنهای بیدلیل آدمها میپرسد
و میخواهد بداند
خواب یک ستاره در میان گلههای ابر چه معنایی دارد
بگذریم که من مدام میگویم صبور باش
زندگی راز ناگشودهایست
که تعبیرش به عمر ما کفاف نمیدهد
این روزها دیگر هیچ شاعری بیلکنت
از ترانه و شبنم چیزی نمیگوید
در من پرندهایست
که میخواند و نمیخواند
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۲۲۰
درخت پیر
درخواب شبانهاش شانه به شانه شد
و از وجد بیدلیل گنجشکهای بیقرار خندهاش گرفت
زندگی چشماندازی کوتاه بود
از خیابانی
که در چند دستفروش گرسنه خالصه میشد
خواست گنجشکها را از شاخسار خود براند
گنجشکها از جیک جیک دست کشیدند
شفقتی غریب به سراغش آمد
شمدش را بروی سپیده کشید
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۲۲۱
حیف از آن همه انتظار برای آمدن باران
و قدم زدن با تو
بیچتر و بیکاله
در زیر درختان این خیابان
که مرا و ترا
به دشتهای پر باران میرساند
حیف از آن همه انتظار
برای تلفظ بیلکنت آزادی
در جلو دانشگاه
در میدان انقالب
حیف از آن همه انتظار
برای این سالهای بیبهار
که شکسته و خسته از خیابانهای بهمن بگذری
و سالم بیجوابت
در خیابان پرسه بزند

ترانههای دریایی

281

۲۲۲
دیگر کسی با دست و دل شکستهاش
برای گلهای قالی ترانه نمیخواند
و صبوری روزها را به متن پر نقش روزگار ریشه نمیزند
دیگر کسی برای سرانگشتان کوچک و زخمی تو
دلش تنگ نمیشود
چه زود فصل باران و بوسه گذشت
و چه زود دیر شد
و ما به حاشیه پررفت و آمد این خیابان پرتاب شدیم
انگار تمامی آن روزهای پراضطراب
کابوس کوتاه در یک خواب تابستانی بوده است
انگار من و تو
هیچ زمانی از کوچه باغهای امرود و سنجد
با جیبهای سوراخ
بسوی پرسشهای بیپاسخ نرفتهایم
نگاه کن
ابری پراندوه دارد از فراز ماه بهمن میگذرد
نگاه کن!
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۲۲۳
همیشه همین گونه است
که با خبری بیعنایت به بیخبری دنیا میآید
و از دشتهای پرباران میگوید
و خطکشی برمیدارد
و سهم هر آدم را از آب و ترانه و رؤیا تعیین میکند
و بعد عصایش را برمیدارد و میرود بسوی شرق
تا شاعری بیاید
و حرفهایی به ابهام
ازآمدن آن سوار نیامده بزند
همیشه همین گونه بوده است
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یکی از آن سه نفر

۱

۲۲۴
چه فایده که من از شبهای بیچراغ بگویم
تا دیگران فهم کنند
جلیل در آن روزهای هیچ مگوی
چگونه با رؤیاهایش کنار آمد
چمدان سفریش را برداشت
و از پنجره بسته آن تابستان پراضطراب
بسوی ناپیدای جهان رفت
چه فایده که بگویم
جلیل میخواست در دل تاریکی روزها
شبهای پرچراغ را بما نشان دهد
تا ما تاب آوریم
 .1درواقع آنها پنج نفر بودند؛ جلیل شهبازی و خلیل هوشیاری که سال  1367رفتند.
سعداهلل زارع و علی لنگروی و سیدعلی میرنوری لنگرودی.
جلیل و سعداهلل زارع و علی لنگرودی در سال  1364در بند یک واحد یک قزلحصار
بودند.
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و به دشتهای پر باران برسیم
حاال که سالهاست
ما از دار و در و دیوار گذشتهایم
و داریم با رؤیاها و خاطرههای زخمیمان
به رفتنهای بیدلیل مان فکر میکنیم
حرف حرف میآورد
و آدمی بیدلیل به فصل گریه میرسد
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کجایی پدر؟
۲۲۵
صدایم را نمیشنوی
اینجا صدا تلخابه زهر است
که از آبهای تاریک برمیخیزد
تا پرسشی در بیپاسخیشان
راه به دریاهای تاریک ببرد
آن که در بیصدایی ترا به نجوا میخواند
دنبال فضای روشنیست تا با گرگها سماع کند
کجایی پدر؟
آسمان در دستهای او مچاله شده بود
و او تا دیرگاه به انتظار نشست
تا از الی پلکهای خستهاش او را ببیند
دریغ کرد
زندگی چیز دیدنی دیگر نداشت
پس باید برای همیشه میرفت
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فراموشی مهمیست
که از ناپیدای جهان میآید
تا آدمی غمهایش را از خودش پنهان کند
و از یاد ببرد
که این روزها سقف آسمان چه کوتاه است
و مثل سنگ قبری میماند
که نوشتههای روی آن پاک شدهاند
آدمی مدام خواب میبیند که خواب دیده است
و ذرات هوا چون هجوم ملخها
آسمان را تیره و تار میکنند
آدمی مدام خواب میبیند
که مدرسهاش دیر شده است
کفشهایش گم شده است
و او دارد در الی کتابهای مدرسهاش
بدنبال پروانههای مرده میگردد
این عابران خسته
در این غروب دل گرفته بهمن ماه
در خوابهای من چه میکنند
و چرا زنان سراسیمه به سمتهای ناپیدا میدوند
و چیزهایی به نجوا میگویند
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آه .کجایی پدر؟
زندگی عین فراموشیست
شمد کهنهایست که ما شبها بر دردها و غمهای خود میکشیم
تا بخوابیم و کابوس روزها را از یاد ببریم
هیچ سمتی از چشمانداز روزها پیدا نیست
من منتظرم تا صبح بیاید
و از دهان صبح بشنوم
این نجواهای شبانه
که از کهکشانهای دور
بسوی خوابهای من سرازیر میشود
میخواهد چه رازی را برمال کند
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خیانت به کلمات
۲۲۶
کلمات بیمعنا
کلمات دستمالی شده
کلمات آواره
کلمات اشغال شده
کلمات پوچ
کلمات مسخره
جهان بیمعنا
آدم بیمعنا میزاید
و کلمات فرزندان آدمییانند
دزدیده شده
پنهان شده
و مشوش
ظرف از مظروف تهیست
و مظروف دیگر شکل ظرف را بخود نمیگیرد
باید به انتظار نشست
ترانههای دریایی
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تا زمانی دیگر از راه برسد
و انسانی دیگر باید
با شکل و شمایل دیگر
با شناسنامه و شجره دیگر
بینیاز از آوردن کلمات
بینیاز از وارونهگویی
و تنها با نگاهش حرف بزند
و جهان را معنا کند
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۲۲۷
این صدای کیست؟
که برمیآید و فرو میشود
و در این گرگ و میش شرجی و مه
به خوابهای آدمیان راه مییابد
این صدای کیست؟
در ساحل این دریای واژگونه
که مالحان پیر خمیازه میکشند
و بادی موذی پوست از صورت بزککرده جهان میکند
و قایقهای شکسته را تا ساحل تردید میراند
این صدای کیست؟
که ارواح پریشان را از جزایر مرجانی به ساحلهای نمکسود میخواند
تا هماوایی کنند با صف تشییعکنندگان خاموشی
که مردههای خود را بیکفن و جامه
به سوی جهان مردگان میبرند
درهم میشوند صداها و سوگها و نالهها
ترانههای دریایی
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و چون گوی سوزانی از خط مماس روز میگذرند
و در موج بلند آبهای پریشان گم میشوند
تا آب گیسو پریشان کند در ساحل خاموش
و روز در غیبت دیدار پرنده و باد
خود را در خم خمیازه کوچهها گم کند
از الیه تردید چهرههای تاریک برمیآیند
و با چشمهایی پر از نمک و شیشه
پردههایی از فسفر و گوگرد در هوا پراکنده میکنند
تا مردگانی سیاه چشم
با پرچمهای سیاه در دو جانب رود پراکنده شوند
و تابستان در روزهای پایانیش
تیغهای برهنه را
در ملحفههای خونین پنهان کند
و آینههای مکدر
صد تکه شده
آه مردگان را به تفصیل تکرار کنند
رنگ میبازد روز
و نعشهای جوان
در کشش کهربایی ماسه و سنگ بتدریج تجزیه میشوند
و استحالهای آرام
از رؤیاهای سنگ شده
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در زیر چرخ تیغ و شالق
و سایههایی پریشان
از اشیا مستعمل بیرون میآیند
دنیا همین است که میبینی
جغرافیایی از ذرات پراکنده
و گورهایی تهی
و مردگانی که از یاد بردهاند کی و کجا
در بوی کافور و آهک مست شدهاند
این جغرافیا با کدام شهر و خیابان معنا میشود
تا بادی از شمال زمین بیاید و پنجرههای بستهاش را گشوده کند
این جغرافیایی تن داده زیر سم ستوران تاتار
چرا آدمها و کودکانش را بیاد نمیآورد
و بوی آشنایی پلکهای بسته او را گشاده نمیکند
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۲۲۸
خود را از یاد بردهام
تنها پاهایم را بیاد میآورم
که به کوهی بزرگ زنجیر شدهاند
و هزار عقرب جرار در آن النه کردهاند
پلکهایم مدام میپرند
و دستی ناپیدا درون حنجرهام
کلمات را میرباید و زرنیخ و آهک در حلقم میپاشند
از یاد بردهام
که آدمیان با چه واژههایی و چگونه با هم حرف میزنند
نامهای آدمیان را از یاد بردهام
تنها میدانم هر نام تازیانهایست
و هر کوچه و گذر
ذغال گداختهایست
بر عصب و رؤیایم
بر کپهای از آتش بدنبال حرفهای ناگفتهام میگردم
و ردی سیاه از خاکستر و درد
مرا به کوچههای هفت سالگیام میرساند
اینجا کوچهها پایان مییابند و سیاهیها آغاز میشوند
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اینجا زمان بسوی بیزمانی شیب میگیرد
و هستی از رفتن باز میماند
اینجا جهان چون لعنتی گداخته در دست سایهها دست بدست میشود
باد میآید
سلولهای درد را پراکنده میکند
و بدنهای تجزیه شده در زیر پتوهای بویناک
کرخت و مرده تلنبار میشوند
سنگینی هوا قدم را از رفتن باز میدارد
و جهان چون ساختمان نیمهکارهای فرو میریزد
و کلمات کپکزده
از سر و روی خیابانهای جهان باال میرود
و سایههای وهمناک از سوراخ دیوارها بیرون میآیند
و شب را از خود پرمیکنند
دستی میآید
و دستی محو میشود
و سایههای برآمده از کنف در باالی هر پنجرهای قد میکشد
و درد میآید و میگذرد از مدار صبر
و عضالت فرسوده کوچه و خیابان منقبض میشوند
و تشنجی مرموز از بندبند کوچه میگذرد
از درختان خشکیده سیمهای خاردار میروید
و دست و رؤیا را زخمی میکند
و اجساد نیم از آب نیمی از آتش
در زیر پتوهای سربازی شعله میگیرند
ترانههای دریایی
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سایههای شکسته
از آسمانهای مشبک شده به ماه مینگرند
و بیاد نمیآورند
آسمانی را که ماه
به آرامی از خیابانهای جهان پاورچین پاورچین میگذشت
چهرهها در شرجی و مه گم میشوند
و آدمی نیمی از نیاز و نیمی از ترس
چون سایه کژ و کوژی
از کسوف روزها میگذرد
و حسی کبود از نیمهتاریک آسمان
به چاههای شقاوت
گره میخورد
و شالل گیسوان دختران از سینه آسمان آویزان میشود
و صدایی به کرات از خود میپرسد
این مردمان بیرؤیا
از رؤیا و عشق دختران چه می فهمند
و چرا هرشب ماه را ازسیمهای خاردار میآویزند
و خواب را از قوس درد عبور میدهند
و در زیر چشمبندهای عفن
بدنبال کدام رؤیا میگردند
زبان بریده از درون پاهای شرحه شرحه
چیز زیادی به ثقل جهان اضافه نمیگند
و دهانهای بسته و فریادهای فروخفته
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ترانهها و شعرهای عاشقانه را از یاد میبرد
دستی میآید و سطل زباله را در خیابانهای جهان خالی میکند
تا گنجشکهای کور شده از سنگپاره کودکان
به ماندن در این حوالی درنگ نکنند
این رفت و آمد بیاحساس عابران از حاشیههای کور خیابانهای جهان
برای چیست
چرا هیچ کس از خود و دیگری نمیپرسد
در تاریکی دارند سایه کدام رؤیا را مفتشان تشییع میکنند
و در غیبت آدمی
ماه در آسمان چه معنایی دارد

ترانههای دریایی

297

۲۲۹
آمبوالنسها میروند و میآیند
رؤیا میبرند و خاکستر میآورند
و صدای گریه کوچه خاکستانها را آنی امان نمیدهد
باید از این تشنج صریح در بندبند خیابانهای جهان
صدایی برخیزد
باید جهان مرده بخود آید
تا شهر را از زیر بار تابوتهای تهی خالص کنند
تا برفتگران بگویند
ستارههای شکسته را در سطلهای زباله انبار نکنند
یک شب ماه از باالترین ابرها
پایین آمده بود
و بدنبال خواب کودکان میگشت
اما کودکان گرسنه خوابهایشان را
در پشت چراغهای قرمز گم کرده بودند
بیشک آن که در برابر تند باد حوادث میآیستد
میداند
صدایش بزودی در زیر چرخهای بولدوزرها گم خواهد شد
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و استخوانهایش خوراک مورچههای گرسنه خواهد شد
تا در پنهانترین زوایای جغرافیای شهرهای گم شده
سایهها او را به دیار مردگان ببرند

ترانههای دریایی

299

۲۳۰
همه چیز از پنهانترین الیهها آغاز میشود
و سایهها از شکاف سنگها برمیآیند
بهم میرسند و راه کوچههای متروک را در پیش میگیرند
و بعد در پشت پنجرههای بسته
به هیئت آدمیان در میآیند
گیسو پریشان میکنند
و نامهایی را به هجای تاریک میگویند
و در تاریکی گم میشوند
وقتی حادثه اخطار میکند
آدمی در پشت درهای بسته چگونه نام اعظم را بخاطر بیاورد
باید کسی در جایی
چیزی گفته باشد
باید کسی در زیر درخت کنف
آیاتی از کتاب مقدس را تالوت کرده باشد
و یا مالحی پیر
در دل شبهای پرطوفان دریا
برای گریز از تاریکی نامی را به نجوا گفته باشد
که نهنگان دریاهای دور آنرا تکرار میکنند یا کردهاند
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۲۳۱
کافی بود صدای شکستن استخوانها بیاید
تا جمعیت به شتاب به خانههایشان بروند
و تنها پژواک دویدنهایشان
درد جگرسوز را تسلی دهد
بار زمان بر دوش زمین سنگینی میکند
و مرگ در هیئت گرسنگان از خیابانهای جهان میگذرد
دنیا در گوشههای تاریکش دارد پیر میشود
و دیگر بیاد نمیآورد لحن آب و دریا و علف را
در کدام بیغوله گم کرده است
و بیهوده به ساعت شماطهدار خود فکر میکند
و میخواهد زمان به گذشته برگردد
گذشته موهای سپیدیست
که در مسیر باد تاب میخورند
و ساعتهای حوصلهشان را
بر مدار روزهای بیکسوف کوک میکنند
آن کس
که با شتاب از چارراههای ممنوع میگذرد
بیشک رؤیاهای شاعران مرده را با خود به ناکجای جهان میبرد
ترانههای دریایی
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بزودی بادی سرد از شرق جهان میآید
و پیراهن عروسان را به لباس عزا بدل میکند
آن کس که شاباش مطربان را
به گدایان میدهد
بزودی با سازهای شکسته مطربان روبرو خواهد شد
و لباس دامادیش
کفن مرگش خواهد شد
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۲۳۲
شعری نمیوزد از تاالبها و سرسراهای خاموش
و تنهایی در مدخل خیابانهای بسته شده
با جیبهای سوراخش
بدنبال سرپناهی میگردد
دیگر کسی سراغ خانه شاعران را نمیگیرد
الهام پرنده کوچکیست
که از بوی آهک و کافور میگریزد
و رفاقتش را با شاعران مرده انکار میکند
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۲۳۳
نه!
این آسمان ماه آبان نیست
که تنگحوصله بر باالی سرم میچرخد و
سایههای لرزان درختان را محو میکند
و باز چرخ میزند در کوچههای خاموش
و از کنار پنجرههای بسته میگذرد
نگاه کن!
ستارهای دنبالهدار
از فراز آسمان هفتسالگی من میگذرد
و مادرم با پای شکستهاش میگوید:
ای امید همه بیپناهان
و آسمان تاریک شهر روشن میشود
نه!
این آسمان تنگحوصله
آسمان ماه آبان نیست
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۲۳۴
دنیا همان بود که بود
حفرهای سیاه و تاریک
میان شرارت و رذالت
با چشمهایی ناپیدا میان دو کتف
و صخرههایی برای اسارت
و کرکسها و الشخورهایی گرسنه در خیابانها و ناپیداهای زمین
و آدمی الشهای گندیده بود
نیمی از شیطان و نیمی از فرشته
با آذرخشهای در دست و دشنههایی در آستین
و نجواهای اوراد باستانی
و چشماندازی از خاکساری و بندگی
پس ناگزیر جریان بیوقفه زمان
راهی بسوی جهنم بود
راهی که مدام شتاب بیشتری میگرفت
و تصوری کژ و کوژ از آدمیان میداد
آدمی با رؤیایش در بطن مادرانه تقدیر بدنیا میآمد
و زبان باز ناکرده با لفظ سنگین تاریکی
خاطرههایش را از یاد میبرد
ترانههای دریایی
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آرزو مرغ محالی بود
با آوازهای ناخوانده در رخنههای ممنوع
و رها شده در حفرههای سکوت
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۲۳۵
همه اینها میتواند باشد یا نباشد
زندگی احساسیست
که ما را به کسی یا جایی پیوند میدهد
و تردیدیست که لحظهای را پرمیکند
آدمی هرگز آن نبوده است که هست
از خیابانی میگذرد و چیزی حال او را خوش میکند
چیزی مثل یک سالم
یک نگاه
یا حتی سکوتی عمیق میان گلهای درخت سیب
و یا یک پرسش
امروز چه روزیست
شگفتی از جایی آغاز میشود
که آدمی بیاد نمیآورد
چیزی در دست و دلش خالیست
و چرا مدام دلش برای هفت سالگیش تنگ میشود
و فاصله بین بودن و نبودن چرا این قدر تاریک است
و چرا مدام خواب میبیند که خواب دیده است
و دلش برای کسی یا جایی تنگ میشود
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۲۳۶
دستی از ناپیدای جهان میآید
و رؤیاهای ما را
چون انار رسیدهای از درخت میچیند
و پاییز از راه میرسد
با صندوقهای خالی انار
بر طبق دستفروشان دروهگرد
و زخمهایی نامانوس بر شیشههای پنجره
و پروانههایی
که در پیلههایشان
خواب روزهای گذشته را میبینند
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۲۳۷
دنیا با لبخندی زاده میشود
و در اندوهی رنگ میبازد
دیریست
از بیشهها و جنگلها
پروانهای بسوی علفزار نمیآید
و هیچ صدای آشنایی
از زایران شکسته پای
سراغ خورشیدهای گم شده را نمیگیرد
شب بیگفتوگوی رنگ میبازد
و بیابان خسته و شکسته بال
در تبی تند میسوزد
بزودی بارانی خواهد بارید
و سوگواران دشتهای دور
دستمالهای اندوهشان را در باران خواهند شست
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۲۳۸
دنیا همین است که میبینید
هندسه کوچکی از باورها
و قفسهایی چند برای مردن
به زیستن شتاب کن
پیش از آن که
در حجم کوچک خیابانها سنگ شوی
و فراموش کنی که ژرفای آینهها
دریاییست که هیچ نهنگی را بخود میهمان نمیکند
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۲۳۹
تا یادم نرفته است بگویم
تخم بدی را ملخ نمیخورد
اما آن که دروغ به ناف تاریخ میبندد
نامش برازنده انسان نیست
و آن که حرمت انسان را نگه نمیدارد
حرمتی برایش نمیماند
معروف است که میگویند
دروغگو دروغگو بدنیا نمیآید
اما دروغگو از دنیا میرود
آدمی بدنیا نیامده است تا دروغ بگوید و دروغ بشنود
آدمی بدنیا نیامده است تا خود را و جهان را به گند و کثافت بیاالید
اما آن که خود را و جهان را به گند وکثافت میآالید
کثافتیست که بزودی از روی زمین محو خواهد شد
آن که شادی را برای مردمان نمیخواهد
شاد نخواهد زیست
و دنیا از نبودن او شاد خواهد شد.
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۲۴۰
بگذار لختی در کنارت بیارامم
و اندوه زیستن در جهان را از یاد ببرم
آگاهی رنج است
و زیستن در روزگار تاریکی
عذابیست الیم
بگذار از دستانت آب بنوشم
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۲۴۱
نه!
ربطی به آب و آتش ندارد
حتی به آواز قمریهای کنار پنجره
که گهگاه میخوانند و نمیخوانند
نه!
ربطی به دروغهای شیرین تو و
سر تکان دادن گهگاه من هم ندارد
هر دروغی میتواند روزگاری حقیقت هم باشد
نه!
ربطی به دوست داشتنهای من و
شیداییهای تو هم ندارد
اندوه چون باد ناپیدایی میآید و
مرا با خود میبرد
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۲۴۲
خب
باید چیزی باشد
تا این خطوط درهم و برهم زمان را دگرگون کند
این راههای بیچراغ را روشن کند
و آن شبهای پرگریه و هیچ مگوی را
به صبحی دالویز برگرداند
باید آبی باشد
تا آدمی اندوههای شبانهاش را بشوید
دستمال پرگریهاش را در باد تکان دهد
باید بهاری باشد
تا از این زمستان بیپیر عبور کنیم
و چهره مردگان را از خوابهایمان پاک کنیم
باید تو باشی
تا تنهاییهایمان را معنا کنیم
و مشقهای کودکیمان را در زیر باران بنویسیم
باید تو باشی
تا قصههایمان را این گونه آغاز کنیم
و بگوییم
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اگر هیچکس نبود او بود
تا قصه باشد و
شهرزاد قصهگوی در شبهای کودکی ما باشد
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۲۴۳
به ناهید میگویم :نگاه کن
با دامنی پراز شکوفه و سبزی
از خم کوچه میگذرد
و ترانهای آشنا را زیرلب زمزمه میکند
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۲۴۴
به ناهید گفتم :نگاه کن
باد روسری درختان را با خود میبرد
و دستی ناپیدا موهای پریشان باد را شانه میزند
تا طلوع شکوفههای هلو باید کمی حوصله کرد
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۲۴۵
به ناهید میگویم
باد با خود بویی غریب میآورد
و پرندگان را بیقرار میکند
و پنداری از دوردستهای دور
کسی دارد چاوشی میخواند
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۲۴۶
به ناهید میگویم
میخواهم به بهار بگویم
هرکجا میخواهی باش
در بستر زالل رودها
یا در تاق آسمان
در آهنگ خوشتراش پرندگان
یا در رقص ماهیان میان جزایر مرجانی
ما را از یاد مبر
به خانه ما بیا
مگذار امید مادرم به آمدنت
چون آه پرندگان در دهان باد باشد
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۲۴۷
از کوچهها میگذرد
و به هر پنجره بستهای که میرسد
نام آشنایی را میگوید
و با صدای نجیبش
از مرز تاریکی میگذرد
با پیراهن گلدارش
زنبوران عسل را به خانه میآورد
و اجاقهای خاموش را با گرمی نگاهش شعله میبخشد
سفرههای خالی را پهن میکند
و رفاقت را برسر سفرهها پخش میکند
روح ثانیههاست
که هرسال میآید
و بر سفره هفت سین ما مینشیند
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۲۴۸
همه چیز درگذر است
روز به پایان میرسد و شب میآید
شب چادرش را به سپیده میدهد
و در پشت ابرها میخوابد
آدمی بدنیا میآید و میمیرد
و هر خندهای که به پایان خود میرسد
غم از راه میرسد.
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۲۴۹
برای مردگان جنگیدهام
از آن بیشتر که برای زندگان
تا آیندگان بدانند
گمشدگان ما در تاریخ
حرف حسابشان چه بود
و در رؤیاهایشان
از رنگین کمان کدام آسمان باال میرفتند
و در دستانشان پروانههای رنگین بال
چگونه با فصلهای نیامده حرف میزدند
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۲۵۰
ما با زبانی به کنایه با فردا حرف نمیزنیم
ما از امروز میگوییم
و از دیروز
بگذار سروشهای آسمانی بیایند
و راه فردا را بما نشان بدهند
ما بینام و نشان زندگانیم
و از پس مردگان خود
درهای آینده را یکایک باز میکنیم
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۲۵۱
انسان بودن و انسان شدن
سوگنامۀ مهلت خواستن آدمیست
برای بر آمدن از یک درخت به یک پرنده
و از یک پرنده به موجی بر سازنده
و گزیری از سرنوشتی مقدر
و بر ساختن سرنوشتی دیگر
برای مهلتی که یک بار بیشتر تکرار نمیشود
برای حضوری یکباره
برای بودنی که با بودن معنا میشود
برای چیزهایی که میتواند بسی زیاد یا کم باشد
برای چیزهایی که پیدا و ناپیدا میشوند
برای دستهایی که میتوانند بزرگ یا کوچک باشند
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۲۵۲
نگران چشمان توام
که باز میشود و بسته میشود
تا جهان پرآشوب را در پشت پلکهای خود پنهان کند
قرار نمیگیرد بیقراری دنیا
و روشنایی صبح با تردید در کوچهها پهن میشود
بزودی دستفروشان دورهگرد به خیابان میآیند
و صدای گرسنگی
بما میگوید
حال دنیا خوش نیست
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۲۵۳
باور کن
ما در همین رفتنها و نیامدنهای بیدلیل پیر شدهایم
با همین تابوتهای تهی بردوش شهر
با همین خواستنهای من ونخواستنهای تو
اصرارهای من و ابرامهای تو
حاال رفتهای نشستهای آن سوی ابرها
و با ما دیگر از روزهای روشن فردا حرفی نمیزنی
و میگویی ماه چراغ بلندی برفراز اقیانوسهاست
تا مالحان راه خانه را گم نکنند
ما راه خانه خود را گم کردهایم
میبینی
مدام دور خود میچرخیم و با سایه خود حرف میزنیم
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۲۵۴
این روزها زبان دردهانم بیهوده میچرخد
و کلماتی نامفهوم
از دهانم بیرون میریزد
اتقاق خاصی نیفتاده است
تنها تو نیستی
و نظم ازلی اشیا در ذهنم بهم خورده است
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۲۵۵
چون نسیم میآید
مهربان و فروتن
و چون رؤیا از پرچین ابرها میگذرد
پرندهایست سبکبال
که نغمه و آوایش
شادی شاعران است
و دلتنگیهایش غروبهای پاییز را هاشور میزند
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۲۵۶
راز حیات
زایش پروانهایست که در نخستین روز بهار
از نردبان رنگینکمان ابر باال میرود
تا بداند خانهاش کجاست
پروانه اما از مرگ مفاجایش بیخبر است
تنها به آسمانی بیابر میاندیشد
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۲۵۷
زخم خاطره میشکوفد درکشاله روزها
و آدمی
با بالی از آب
با بالی از آتش
از مرز ثانیهها میگذرد
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۲۵۸
بدنبال چه میگردی
دهانی که هجای درست نامها را از یاد برده بود
دیریست که النه موریانههاست
دست در کمرگاه دریا کن
و با نعرهای جامی از حقیقت سر کش
میل بلند رفتن را امتحان کن
به قهر و غضب الفبای کهنه قبایل منقرض شده را
برسر بازار میبری
و به دیدههای چشم و گوش پشت میکنی
حقیقت را از مجاز تشخیص نمیدهی
بدنبال چه میگردی
ما را دیگر به مقصد و قرارمان قراری نیست
قرار نمیگیرد بیقراری دنیا
باور کن
برای زائر خستهای
که مقصد و مبداش نامعلوم است
ستارگان خاکسترشده را چگونه رصد میکنی ماهیگیر
ترانههای دریایی
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از شایعات درگذر
چیزهایی بگو که به عقل جن هم نمیرسد
تا خوشخیاالن باور کنند
در دور دست تاریخ خبرهایی بوده است
که تاریخنویسان لول و گول ما در خواب بودهاند
وقتی کجاوه سلطان از مدار ماه کذشت
نگاه کن
آنانی که بدنبال خورشیدهای پرفروغ در تاریکی شبها بودند
درگذر زمان سنگ شدهاند
و سکوتشان سکوت پرمعناییست
ما را چکار به جزوههای نوشته شده برآب و باد
ما را چکار بر رفتن عدهای بیخبر از دنیا بسوی راههای بیبرگشت
آنان به پیامبری دخیل بستند
که شأن نزول آیاتش راه بسوی کهکشانهای خاموش میبرد
بدنبال چه میگردی
فصل ترانه گذشت
تماشاچیان پراکنده شدند
مطرب با ساز شکستهاش
سرافکنده در تاریکی روزها گم شد
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۲۵۹
کمی اضطراب
اندکی دلخوری
سیگاری درکشاکش روز
و گشت و گذاری بیهوده میان روزنامهها
روز را با کمی باران
و استکانی چای
و اندکی رفاقت
با شب گره میزنم
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۲۶۰
وقتی که میخندی
تمامی جهان روشن میشود
و ستارگان یکایک از خلوتهای کیهانی بیرون میآیند و سرک میکشند
سماعیست دیدنی و شنیدنی
وقتی که میخندی
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۲۶۱
چه مانده است
از این ضیافت بیانتها
لیوانی خالی از امید و آسمانی تهی از ستاره
چه مانده است از تو
ای انسان
با چشمانی تهی از شادی و دهانی تلخ از بدزبانی با خودت
بزودی خارون 1پسر اربوس میآید

ترا از رودخانه استیکس عبور میدهد

 .1در اساطیر یونان خارون پسر اربوس روح مردگان را از رودخانه استیکس یا فراموشی
که در جهنم است عبور میدهد.
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۲۶۲
دستهای شایعه را تکثیر کن
و زبانت را به هزار شعبده در دهانت بچرخان
تو همخوابه با مرگ شدهای
کفشهایت دیگر جفت نمیشوند
و کلمات در دهانت قرار نمیگیرند
شمایل ترا
رفتگران به اکراه میبرند

336

ترانههایی دریایی

۲۶۳
دریا پنجره را باز گذاشته است
و مادر چراغهای را خاموش نکرده است
و شب با عصای شکستهاش
در پاگرد کوچه ایستاده است
تا تو بیایی و او برود
ساعت مدام خودش را کوک میکند
تا تو از خواب سنگینت برخیزی و بمدرسه برسی
باران هم شتابی برای آمدن ندارد
میداند بیچتر و بیکاله و بیپیراهن رفتهای
قرار نمیگیرد بیقراری دنیا
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۲۶۴
زندگی خواب کوتاه پروانهایست
که از خروسخوان یک روز بهاری آغاز میشود
و در غروبی نابهنگام پایان میگیرد
خاکستر مرگ را از شانههایت بتکان
کمی در آینههای خاموش قدم بزن
و عاشق باش
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۲۶۵
اینجا همیشه خدا شب است
و اختران خاکستر شده
از مدارهای تهی میگریند
بادی نیست
و کشتیهای شکسته
رؤیای دریاهای دوردست را از یاد بردهاند
نه چشم منتظری
نه گیسوی پریشان در بادی
نه عطر خاطرهای
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۲۶۶
بهانه خوبیست
سیاهه کردن آدمها
در شمارهها و نشانهها
و حسابهای بانکی
و خط زدن عشق از اقالم ضروری
و سیاه کردن سایهها بر تابوت روزها
و فرو رفتن در پیلههای تنهایی
بهانه خوبیست
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۲۶۷
باران نمنم میبارد
میبارد و نمیبارد
و گهگاه آسمان آفتابی میشود
تو باید بروی
و میروی
و این پیروزی فضیلت است
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شاعر و پرومته
۲۶۸
شاعر به اندوه بزرگ خویش اندیشید و
به عشقش به آدمیان
و با خود گفت :نه
او نمیتواند پرومته باشد
و تا دیرگاه اندیشید
اما پرومته نیز او چنین بود
شاعر با خود میگفت
هرگز نمیپنداشتم که در غم آدمیان بودن
سر چشمه چنین اندوهی باشد
شوریدن بر خدایان
به خاطر انسان
و نهادن امید در جان آدمی
و نثار آتش
342
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که سرچشمه تمامی هنرهاست
و به بند شدن بر صخرهای سخت در انتهای جهان
ایستاده در صف رنجدیدگان
نشسته در کنار بیصدایان
شاعر با خود گفت :نه
من پرومته نیستم
من تنها یک شاعرم

ترانههای دریایی

343

۲۶۹
آدمی همیشه منتظر است
تا کسی بیاید
تا بما بگوید
شعرهای نانوشته یک شاعر چه معنایی دارد
و پرندگان در نشستهای شبانهشان
از عطر نارنج در بهار چه میگویند
آدمی همیشه منتظر است
تا کسی از پشت روزهای تاریک بیاید
و بما بگوید
شعور عناصر
ربطی به بیشعوری آدمی ندارد
و بهار میداند که باید با زبان باران با درخت حرف بزند
و با نسیم خنکش
پرنده را به سماع وادار کند
آدمی همیشه منتظر است
تا یک نفر باید
و آینه گردان روزهای تاریکش
344
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۲۷۰
جانفرساست
زیستن در میان مردمانی
که از فهم کلمه عاجزند
عاجزند و خود نمیدانند
عاجزند و این عجز را انکار میکنند
جان فرساست
زیستن باالجبار در میان مردمی
که ترا نه راه جنگیدن هست
و نه توان گذشتن
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۲۷۱
سهم خودم را از سپیده برمیدارم
و با یک فنجان چای بدیدار صبح میروم
کمی از آفتاب پهن شده در خیابان برمیدارم
دیرزمانی به آواز گنجشکهای بیقرار گوش میدهم
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۲۷۲
لعل بدخشان است سرزمین من
با کوههای و خورشیدهای بیدریغش
با آسمان بهمن ماهش
و ابرهایی که میبارند و نمیبارند
و رد یوزهای وحشی را از چشم شکارچیان پاک میکند
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۲۷۳
و این برف که میبارد و نمیبارد
و در کوچه و خیابان شیدایی میکند
و با چادر سفیدش
دل از پرنده و درخت میبرد
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۲۷۴
من از عشقهای بزرگ و آدمهای کوچک حرف میزنم
برف میآید و رد پای پلنگان دیلمان
از دشتها و کوهها پاک میشود
من از اندوههای بزرگ و آدمهای کوچک حرف میزنم
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۲۷۵
تمامی داراییهای من در کیسهای کوچک خالصه میشود
یک دفتر و چند کاغذ مچاله شده
و کمی رؤیا
و ماهی یک نامه در پنج سطر
برای مادرم
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۲۷۶
حرف زیادی برای گفتن ندارم
پنج سال است که روبروی پنجری زنگزده نشستهام
و منتظر آمدن آفتابم
چه عشق نافرجامی
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۲۷۷
نه!
حسی غریب میگوید
با این خطهای کژ و معوج
راهی به معنای دنیا نمیبریم
و رؤیای مردگان
خواب زندگان را تعبیری خوش نمیکند
نگاه کن رؤیاهای قدیم
بر سنگفرش لغزان پیادهروها به زمین میخورند
و خانه خود را پیدا نمیکنند
و در زیر درختان لخت خیابان میخوابند
و عابران خسته به شتاب از کنارشان میگذرند
و در تنهاییهای خیابان
خود را گم میکنند
بیشک باید از مرز این فصل مرموز گذشت
بیشک باید در تنهایی خیابانهای جهان رازی باشد
شهری که در آینه بیدار میشود
و در غبار شب میخوابد
352
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و در تنهاییهای خود
خواب روزهای شیرین میبیند
و در همهمههای خاموش گم میشود
بیشک باید در این بیتعادلی دنیا رازی باشد
و این خط کژ و کوژ روزگار
جایی بیمعنا دنیا را معنادار کند
نگاه کن!
آفتاب از شکاف دو کوه طلوع میکند
تا مردمکهای سرگردان راه خود را بسوی خانه خود بیابند
تا نقطه سرآغاز خط باشد
تا خط ناخوانای دنیا
معنای دیگری یابد
تا اشیا از سایههای بینام و نشان بیرون بیایند
و نامی روشن پیدا کنند
و زمین خاطرات کودکیش را بیاد بیاورد
و زمین تعادلش را در هماغوشی میان دولب پیدا کند
و عشق در جای درست خود بایستد
و تاب گیسوان زنان راهی به قلبهای آنان باشد
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۲۷۸
شب میرود و روز میآید
و ما مدام از خود میپرسیم
چرا هجای آزادی
مدام کوچک و کوچکتر میشود
و شادمانی مردم راهی بسوی رهایی پیدا نمیکند
در دوردستهای دور
پروازی نیست
تنها باران خاکستر است که بر مردابها میبارد
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۲۷۹
رد شب را دنبال میکنم
و خوابم نمیبرد
ستارگان زندانی
با پاهایی بزنجیر
بسوی سیارههای خاکستر برده میشوند
و گردنبندی از آتش
بر گلوی ماه میپیچد
دریا در بند صخرهها فریاد میکشد
و مرغی در دشتهای دور
موسا کو تقی میخواند
و مرغی در دشتهای دور
موسا کوتقی میخواند
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۲۸۰
خب تو چه میگویی؟
پهلوان زنده را عشق است یعنی چه
دنیا همین است که میبینی
مشتی اجنه و دوالپا
که از سرو روی روزها باال میروند
و شاعران یاغی را
به تاریکیهای جهان میرانند
نگاه کن!
رندان روزگار دارند خاکستر قهرمانان مرده را
در کنار پیادهروها میفروشند
و فیل هوا میکنند
و جار میزنند
که هنر پست مدرن یعنی این
شاید سکوت این روزها
کفایت کند برای خاموشی غزل
و مرگ ترانه
شاید آدمی از میان قافیههای گم شدهاش
اسم اعظم را بیابد
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شاید باران بیاید و
اندوه خیابان را
به سوی دریاهای ناشناخته ببرد
شاید گاریهای شکسته آسمانی بیایند و
بهار را با خود بیاورند
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۲۸۱
بر پاگرد روز بنشین
دلتنگیهایت را به دود مدور سیگارها ببخش
تا شب بیاید و
اندوه حرفها و حدیثهای خیابان
در زیر شمد شب
از یاد برده شود
باید بروم
و از گدای کور کوچههای متروک بپرسم
مرزهای نادیدن آدمی کجاست
و چرا چشمانداز روح مردم خیابان تاریکست
بیشک باید ترانهای ناخوانده باشد
که آدمی را برای شنیدن آوازهای گم شده روحش آماده میکند
صداهای خاموش
از دروازههای سکوت میگذرند
و واژههای روشن
بدنبال رنگینکمانی زیبا در آسمان میگردند.
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۲۸۲
ترا دوست میدارم
شاید زیباترین زن قبیله نباشی
اما دهان که میگشایی
هزار کندوی عسل در دهانم
روز را شیرین میکنند
دزدان دریایی گنجهایشان را در جزایر مرجانی پنهان میکنند
و من رؤیاهایم را
در میان دستهای بزرگ تو میریزم
مرا پنهان کن
مرا و رؤیاهایم را
به جنگل خوابهایت ببر
و مرا از صدای پرندگان روحت پرکن
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۲۸۳
برآستانه پاییز ایستادهام
و صدای شکستن استخوانهایم را میشنوم
چیزی به آمدن زمستان نمانده است
و کسی نمیداند
پرندههای مهاجر
شبها در کدام سوی زمین میخوابند
برایم بوسهای بفرست
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۲۸۴
وزن زمان را احساس میکنم
ستارهای ازآسمان برمیدارم
و بردر خانهات میآویزم
باید چشمهایت را وام بگیرم
تا ببینم
روز با چشمان عاشق چه رنگی دارد
و رؤیاها از کدام رنگینکمان باال میروند
مرزهای روح آدمی ناپیدایند
ناپیدا و گم
و صداهایی که از تاریکیها میآیند
میتواند ما را بدیار فراموش شدگان تاریخ براند
باید در قعر تمامی تاریکیها روزنی باشد
باید این شب دیرپای
از جایی ترک بردارد
و سایههای شسته شده
بر شیشههای مه زده
نام کسانی را بخاطر ما بیاورد
ترانههای دریایی
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بزودی از سیارههای فراموش شده
ارواح تبعیدی میآیند
و در خیابانهای جهان میرقصند
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۲۸۵
چشمانداز روح آدمی کجاست
مرزهای ناپیدایی
که فضاهای ناشناخته را بروی آدمی میگشاید
و آوازهای آشنا را بیاد آدمی میآورد
بهترین ترانه را آدمی کجا و برای که میخواند
در من بیدادگری فرمان میراند
شاه ستمگری
که خواندن مرا برنمیتابد
و آرزوهای محال مرا به چیزی نمیگیرد
اما همیشه دهانی هست
که رؤیاهایی را
بر سر چارراهها جار میزند
همیشه صداهای خاموشی هست
که رازهای سر به مهری را پنهان میکنند
در من شاه ستمگریست
که آوازهای ناخوانده در گلویم را تاب نمیآورد
ترانههای دریایی
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آوازهایی که الفاظ رنگینش
پرندگان را بوجد درمیآورد
و مرا به تو میرساند

364
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۲۸۶
رؤیاهایم را با تو قسمت میکنم
اندیشههایم را کنار بالشت میگذارم
و رد ترا
تا النه پرندگان دریایی دنبال میکنم
مرا به ماندن دعوت کن
احساسم را بخواه
در اندیشههایم چون وچرا کن
تا بودن در این شبهای بیچراغ
رنگی دیگر پیدا کند
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۲۸۷
وطنم را از یاد بردهام
وطنی که باد و بارانش از من است
گل و گلزارش از دیگریست
تیمارداری از خاک و جنگلش با من است
اما بردنشان بر پشت قاطران از آن دیگریست
تنها زندان و تبعیدش از آن من است
وطن من کجاست
چرا نمیبینمش

366
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۲۸۸
سکوت میکنیم
و از دقایق مرگزای این شبهای بیچراغ میگذریم
چراغهای رابطه خاموشند
و روز شکستهبال در هیاهوی بسیار از پی هیچ
با عصای شکستهاش
از کوچههای متروک میگذرد

ترانههای دریایی

367

۲۸۹
گیسو پریشان میکند
دست میافشاند
و پیرهن از تن بیرون میآورد
در باران
بیدهای باغ
و کوچه دستمال پراندوهش را
در زیر باران آذرماه میشوید
شب شانه به شانه میشود
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۲۹۰
مرگ میآید
و آوازهای ناخوانده را در دهانمان خاموش میکند
تا ما از خیابانهای سرد
بی هیچ سالمی از سالها بگذریم
و با پاییز همراه شویم
تا در ایوان کوچک خانه پدری
تصور با هم بودن را از دست بدهیم
و بیاد نیاوریم
نبض دستهایمان
نبض بودنمان بود
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۲۹۱
از سرانگشتانم میگریزی
و لمس حضورت
مرا به تردید میافکند
پنجرهای که بسوی ناکجای جهان باز میشود
بدنبال نوریست
که خط مماس روز را میشکند
و از منشور لحظات دیر گذر میگذرد
زیباتر میشود
وقتی از آستانه صبح میگذری
و احساس بودنت را در هوا میپراکنی
هزار گنجشگ بیقرار گرد خانه تو میگردند

370
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۲۹۲
آسمان ابریست
میبارد و نمیبارد
و خیابانها مچاله میشوند
و سرفه و تب
راه نفس را میبندد
رودخانههای تشنه
به تحیر به دودکشهای بلند مینگرند
و مازوت و ازت
از دهان اژدهای پیر زبانه میکشد
باران اسیدی
ابرهای اسیدی
نفسهای اسیدی
و مرگهای اسیدی
و طرح مبهمی از زندگی
در جویهای کنار خیابان
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۲۹۳
شهر دیریست که خفته است
و از سردرد گهگاه
شانه به شانه میشود
شب چون شمد کهنهای
او را میان خود گرفته است
گویی گربهای سیاه
از درون چاه بر تنهاییاش فریاد میکشد
ماه از پشت ابر سرک میکشد
و با عصای شکستهاش
از کنار ستارگان به تأنی دور میشود

372
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شاعر و کلمات
۲۹۴
شاعر از یال بلند کوه گذشت و کمی بعد به معبد کلمات رسید
شاعر خسته بود
شاعر تنها بود
شاعر آواره بود
کلمات او را نگاه کردند و هیچ نگفتند
شاعر ایمان آورده بود
که در آغاز کلمه بود
و کلمه نزد خدا بود
و کلمه خدا بود
شاعر ندایی شنید؛
تو مبعوث شدهای
تا معجزه کنی
و معجزه با کلمات نشانه رسالت توست
شاعر از معبد فرود آمد
ترانههای دریایی
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از یال کوه گذشت
جهان کلمه بود
کلمات غمگین بودند
کلمات بیمار بودند
کلمات جادوگرانی کوچک بودند
کلمات فرزندان شاعر بودند
کلمات برههای گم شده شاعر بودند

374
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۲۹۵
از هیاهوی روزها میگذریم
دل به آوای پرندگان میسپاریم
و در جستجوی پناهی
پناهگاهی
به شتاب از سایه سار درختان دور میشویم
برف زمستانی امانمان نمیدهد
برفی که از شقیقهها و موهای ما میگذرد
چشمانمان را تاریک میکند
و عصای شکسته خودش را بدست ما میدهد
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۲۹۶
صدا که از مرز تن میگذرد
و برشانه ابر مینشیند
چراغی که چشم کوچه را تاریک میکند
و کولیان را از تاکستانهای انگور عبور میدهد
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۲۹۷
قرار نمیگیرد بیقراری دنیا
و باد رد پای مهتاب را
از خیابانهای جهان پاک میکند
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۲۹۸
این است امید
باران کوچههای خاکی را صدا میکند
ماهی دریا را
و من ترا
دلتنگ توأم
کجایی و چه میکنی
باد از دشتهای تنهایی میگذرد
چلچله میخواند
و من بدنبال کلید گشایشی میگردم
تا این پنجرههای بسته را بسوی دریا باز کند
چیزی بگوی
تا این روزهای هیچ مگوی معنایی یابند
زندانی توأم
زندانبانم باش
پیامبرم باش تا برای تو معبدی بسازم
378
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و کتابی بنویسم
تا زائران از چارسوی جهان بیایند
ونام ترا چون مرهمی بر زخمهای خود بگذارند
مرا بی تو هیچ سرزمینی نیست
مرا از تو گریزی نیست
نهنگ من باش من یونس توأم
نگاه کن
برادرانم مرا در دشتهای خالی رها کردهاند
تا خوراک گرگان باشم
من یوسف توأم
زلیخای من باش
بگذار من بر درگاه تو سجده برم
بت من باش
ای آفتاب همیشه
ای رنگینکمان زیبا
ای آب زالل در برکه ماهیها
مرا بنام بخوان
تا چلهنشین تو باشم
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۲۹۹
هیچ پنجرهای تا ابد بسته نمیماند
همیشه دستی هست که گره خاطری را میگشاید
اخم ستاره را باز میکند
و با باران اردیبهشت شمعدانیهای کنار حوض را آب
میدهد
همیشه رؤیایی هست
که روزی تعبیر میشود
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۳۰۰
پرنده به پرواز میاندیشد
و من به تو
تا خاطرهای دور در یادها زنده شود
و در میان ازدحام مردمان کوچه تاریک
دستی تکان بدهد
و آرام بسوی دنیایی اثیری سر بخورد
چشمانداز پنجرهای که مرا بتو میرساند
دریاست
و باغی که پَرچینش
پر از گلهای اطلسیست
و آسمان باالی سرش
پر از باران آذرماه است
دستمالی بیاور و این بارانهای بیقرار را به خانه ببر
راه درازی در پیش است
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۳۰۱
نه درختی
نه باغی
نه جنگلی
در بیرون در سگی تنهاست
که تنهاییاش را مویه میکند
و مهی سنگین
که ثقل تاریکی را تاریکتر میکند
و بادی پوچ
که از ناپیدای جهان میآید.

382
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۳۰۲
آسمان و زمینم را قراری نیست
در فاصله میالد و مرگ
تیرهای حادثهام
بر سینه و دست مینشیند
تا قرار از بیقرای دنیا از کف برود
و شکیبایی جایش را به ناشکیبایی بدهد
و باور به ناباوری بدل شود
و به هزار زبان گفت :نه
عشق را دیگر قدرت معجزتی نیست
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۳۰۳
پرنده چرخی زد
و از سیمهای خاردار گذشت
آدمی با هزار رؤیا
در کنار قوطی سیگارش نشسته بود
اسبی بیسوار در دشتهای دور میگذشت
و جدال باران و باد و برگ
تصویری از تنهایی بر متن باران مینگاشت
در کوچههای متروک
مردی میگذشت و ردی سفید از تنهایی
بر سنگفرش خیابانها هاشور زده میشد
مرگ از آسمان میبارید
باران قدم میزد
و مردی با قوطی سیگارش
در حیاطی کوچک قدم میزد
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۳۰۴
صدا شکلی زنانه داشت
و روز خسته و بیقرار
کنار بساط دستفروشیها نشسته بود
خورشید در سایه درختان قدم میزد
و در دوردست بیخیالی
باد از ردیف درختان میگذشت
پنداری کسی داشت
در پشت پرچینی ترانهای میخواند
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۳۰۵
ترانه ترانه بود
و بادی ملوس در حوالی پرچم میگذشت
و کبوتری در متن آسمان
در گوش ابرها چیزی میگفت
بوی خوش سیب تازه میآمد
و خوشههای خوشرنگ انگور
بر شاخههای تاک بیقراری میکردند
مرداد پاورچین پاورچین
از کنار سجاده پدرم میگذشت
و چیزی میگفت
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۳۰۶
زیبایی دروغ
دروغ برسکوهای خطابه زیبا بود
و خط قاطع سرنوشت
از کنار مزارع گندم میگذشت
دروغهای زیبا
سعادت را از دفتر روزها پاک میکرد
و مردان شجاع
پیش از آن که چیزی بگویند
از گفتن باز میمانند
تنها ترسوها
با دروغهای زیبا
برسکوهای پرچانگی میمانند
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۳۰۷
این همه حرف
این همه حدیث
این همه کش و قوس در خمیازه یک انتظار
چیزی بگوی
واژه در گلو شکل میگیرد
عشق در نگاه
و دلدادگی در قلب
و خنجر در سینه آرام میگیرد
چیزی بگوی
هر چه باشد
تو میخندی و میگذری
من سماجت میکنم
و چیزی نمیگویم
اما قرار نمیگیرد
این دل بیقرار
آدمی با بوسهای بدنیا میآید
388
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و با واژهای که به قلبش شلیک میشود میمیرد
باران بهاری باش و ببار
و شط خاموش را خروشان کن
زمین با باران حیات میگیرد
و آدمی با عشق
و عشق لحظات هماغوشی نگاه و کلماتیست که در قلب منعقد میشود
چیزی بگوی
هرچه باشد
چه سود که میگذر ی
و میگریزی
و کلمات را در پس پشت نگاهت پنهان میکنی
نهنگ مغرور
دریا را بدون کالمی
بسوی اقیانوسهای بیکران ترک نمیکند
پنجره را باز کن
و رو به دریاهای خاموش
چیزی بگوی
هرچه باشد
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۳۰۸
از بیمعنایی گذشتم
دیدم و هیچ نگفتم
سال وبا بود
تمامی ماجرا
حرباهایی بود که از زمین میروییدند
میآمدند و با نشانی درست برتن ما لیسه میکشیدند
خواستن آدمی سراسر رنج بود

390
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۳۰۹
از سایه به سایه درمیگذریم
چشمی شبیه شب
تمامی روز مرا میپاید
میپاید و در تاریکی پا سفت میکند
چنین که مینماید
تنهایی در تقدیر آدمیست
و مرگ مفاجا در تقدیر شاعران است
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۳۱۰
زمستانی دیگر
و پاییزی دیگر
و فصلهایی پرعصیان
آتشی در ما شعله میکشد
و گرمایی غریب در زمهریر این فصل بیهنگام ما را گرم میکند

392
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۳۱۱
شاعر چیزی نگفت
با دست بسته و دهان بسته
به آسمان مردادی نگاه کرد
هوای پروازش بود
اما دل خواندن نداشت
تا دور دست کهکشان
آسمان زندانی بود
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۳۱۲
نور گمشدهای که از الی اطلسیها میگذرد
واژههای تاریک را آفتابی میکند
بالزدنهای کوتاه پشهای
حوصله عنکبوت را خطخطی میکند
گالیلی زیبا
به خرزهرهای صورتی لبخند میزند
و یادی دور از ذهن شاعر میگذرد

394
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۳۱۳
آن که در خیابانهای شهر راه میرود
و آهک و کافور در هوا میپراکند
حربای آشفتهایست
که خواب جنگلهای تاریک را میبیند
نگاه کن!
کارگران در هفت تپه و مس سرچشمه
بادبادکهایی را سوی افقهای روشن میفرستند
سرت را کمی بچرخان
الی درختان تبریزی
پرندهای به هجایی درست
از فرداهایی که درراهند
ترانه میخواند
از فرداهایی که درراهند ترانه میخوانند
و یادبود ما را
به گور بینشان فراموشی بسپارید.
وزما،
اگر به یاد میآرید،
هرگز ،مگر به ننگ و به بیزاری،
از ما به یاد میارید
ترانههای دریایی
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۳۱۴
مینویسم هوا بارانیست
و در این نزدیکی
یک نفر دلتنگ است
و تو میگویی
دل تنها تنهاست
مینویسم باران باران
وای باران بارید
شیشه پنجره را باران شست
دل من بیدل تو غمگین است
یک نفر نیست
که از دوست بیارد خبری

396

ترانههایی دریایی

۳۱۵
از آسمان سنگ میبارد
و دریای خستهدل
شانه به شانه میشود
و سر بر شانههای ساحل میگذارد
و موهای پریشانش پریشانتر میشود
گمشدگان دریاهای ناآرام
بر ساحلهای تاریک خفتهاند
و چشم براه باد شمالاند که برخیزند
پا بر زمین سفت کنند
بادبانها را برافرازند
و رو بسوی ساحل انتظار پیش برانند
دریای خفته
موجهای شهر آشوبی در آستین دارد
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۳۱۶
بر باد مردادی رفتهاند
و در خاک شهریوری خفتهاند
بذرهای ماندگار
انگورهای رسیده ماه شهریور
در انتظار طبقهای دستفروشان دورهگرد
بیتابی میکنند
بر خاکهای شخمزده
برهنه در برابر باد و باران
گوش سپردهاند به صدای باد
صدایی که از شرق جهان میآید
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۳۱۷
بچه میاندیشی شاعر
تو مسیح خودی
با صلیبی بر دوش و
میخهایی برکف دست
بدنبال جلجتا خود میگردی
بگذار یهودا ترا در ازای هفت سکه مسین بدشمن بفروشد
بگذار پطروس پیش از آن که خروس سه بار بخواند
ترا انکار کند
مسیح خود باش
با صلیب و میخهایی برکف دست
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۳۱۸
بیاد آر
آدمها و مکانها و زمانهایی را که دوست داشتهای
و در زیر درختان با پرندگان سخن گفتهای
و در زاللی رودها
کدورت روزها را شستهای
و در غارها تصویر شادیها و دلتنگیهایت را بردیوار غارها کشیدهای
بیاد آر.
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۳۱۹
از کوچه باغهای قدیمیگذشتیم
پروانههای مرده را
در البالی کتابهای مدرسه رها کردیم
و در پس پشت ثانیهها پیر شدیم
تا به روزهای روشن فردا لبخند بزنیم
دریغا که تاریکی در راه بود
و رؤیاهای ما در باد گم شده بودند
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۳۲۰
از سرنوشت خود اندوهگین نباش
شادیهای خرد روزانه
و رؤیاهای کوچک شبانه
و بازیهای خنک و حقیر با واژه و کلمه
و نشستن و سرک کشیدن از پشت درهای قدیمی
و عادت کردن به اوراد کهن
و نگریستنهای بیپایان
به جادوی شب
و از یاد بردن همسایه
و آنانی که در شبی طوفانی در دل خیزابهای هول گمشدهاند
باور کن
ماه به همین سادگی از سقف آسمان بزمین افتاده است
و چکاوک دیگر نمیخواند
و رقص سماع را در آسمان صبحگاهی فراموش کرده است
بدنبال چه میگردی؟
قرار نمیگیرد بیقراری دنیا
و دیگر هیچ ناخدایی بر ساحل این بندرگاه پهلو نمیگیرد
نگاه کن!
402
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دیگر هیچ سپیدهای
با شهرآشوبی گنجشکها از خواب بیدار نمیشود
و زیر پلکهایت
رؤیای خوشی برای بیداری بیتابی نمیکند.
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۳۲۱
حضور
یعنی بوی بهار در غیبت بهار
و فهم صدا در غیبت صدا
و چینش دانههای انار پیش از نطفه بستن انار
و شنا کردن در آبی دریا
در سلولی پر از تنهایی
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۳۲۲
این صدای دریا نیست
میشنوم و باور نمیکنم
زخم بر زخمه میزند
این مطرب کور
و آتش بپا میکند
قرار نمیگیرد بیقراری دنیا
نوری که از پنجره بر سرسراهای خاموش میتابد
نشان از فصلی دارد
که هیچ خاطرهای بر ذهن خیابان نمیماند
و اندوه عنکبوتیست
که مدام تار میتند
و راه گرسنگان را بسوی میدانهای اعتراض میبندد
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۳۲۳
چشم روزگار هرزه و
کار روزگار به ادبار است
وقتی تیغ بر خورشید کشیده میشود و
و تیر بسوی ماه پرتاب میشود
و اندام کج و کوژ خیابان
از نگاه در آینه فرار میکند
آگاه نمیشود این روز از روشنایی خویش
و سنگ و آهن و آتش از آسمان بر خیابان گرسنه میبارد
و فریادهایی مرموز در گوش و دل آدمی رخنه میکند
دستی که از ناپیدای جهان میآید
و زهر در جام آدمی میریزد
از اعصاب مرتعش و پا های ورم کرده چیز زیادی نمیداند
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۳۲۴
دنیا به قرار خود باز میگردد
زخمهای ناسور شده شفا مییابند
و مردمان کوچه متروک به آرمش میرسند
چرا تردید کنم به آمدن بهار
کافیست که آدمی کمی تاب بیاورد
کافیست که برخیزد
و پنجرههای بسته را
رو به دریا باز کند
کافیست از شانههای زندگی باال برود
و ببیند رنگینکمان آسمان
از خواب کدام باران برمیخیزد
کافیست باد را به خانه ابر بیاورد
باران را به خانه شاعر
و شعر را با هلوهای رسیده میان مردم تقسیم کند
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۳۲۵
صبح در نگاه تو بیدار میشود
گنجشکهای بیقرار
ترا میجویند
و در میان درختان بیتابی میکنند
از کابوسهایت گذر کن
با من بیا
تا ترا به تماشای
رقص سپیده در دشتهای پرباران ببرم
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۳۲۶
نه
آنچه در خیابانهای جهان میگذرد
رؤیای واژگونه شاعران نیست
که توسط دلقکان تعبیر میشود
کابوس مردگان است
که در بیداری زندگان رژه میرود
تا فهم معنا راه درازی در پیش است
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۳۲۷
بدل به سنگپارهای شدهای
و اندوه سپیدهدمان
ترا از خواب بیدار نمیکند
داستان کهنهایست
زندگی
که مدام تکرار میشود
و راه بجایی نمیبرد
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۳۲۸
نه!
راه رستگاری آدمی
از کوچههای درد نمیگذرد
نگاه کن
پرندهای به زمین مینشیند و دانهای برمیگیرد
و شادمانه به خانهاش میرود
و برای جفتش
به روشنترین زبان آواز میخواند
زندگی دروغ تلخیست
که آدمها اصرار دارند
تا آخرین جرعهاش را بنوشند
نه!
راه رستگاری آدمی از خیابانهای جهان نمیگذرد

ترانههای دریایی

411

۳۲۹
بر پلکان روز مینشینی
و خسته و له شده
کفن روزها را میبافی
بدنبال چه هستی
بره گمشده در طوفان زندگی
دیرگاهیست که چوپان را زدهاند
و گرگها بدنبال تو میآیند
نجاتدهنده نمیآید
دندان فشرده و لبهای زخمی
نیازی به واگویی کلمات دارد
دیگر دعای باران عین باران نیست
پیامآوران دارند در چار راه استانبول دالر میفروشند و پوند میخرند
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۳۳۰
واریتهای از دروغ است
زندگی
که کاسه گرسنگان را پر میکند
و سکه دقیانوس است حقیقت
که در بازار کهنهفروشان
به پشیزی نمیخرند
کلمات دستمالی شده
در صفهایی بیپایان رژه میروند
و در زیر پای دنائت سرخم میکنند
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۳۳۱
میآید
و مثل همیشه
از کنار پنجرههای بسته میگذرد
و  365روز پرکابوس را با دستمال سبزش
از تقویمهای کهنه پاک میکند
به ناهید میگویم
امسال هم گذشت
و مجالی نبود
تا بر سکوی خسته روزها بنشینیم
و دلتنگیهایمان را با استکانی چای بشوییم
میآید
و مثل همیشه از کوچههای متروک میگذرد
و 365روز پر کابوس را با گاری شکسته خود میبرد
و هیچ نمیپرسد
بر شما این سال چگونه گذشت
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۳۳۲
بگذار
با آمدن بهار دوستت بدارم
و زیباترین واژهها را نثارت کنم

ترانههای دریایی

415

۳۳۳
چگونه میشود
که رؤیا رنگ میبازد
تکه تکه میشود
و کلمات کژ و کوژ از فکهای شکسته
داستانهایی را روایت میکنند
که از چشماندازهای تاریک بیرون میآیند
و اوراد باستانی را به کرات در دهلیزها و سردابهها تکرار میکنند
تا چشمان خوابزده
کابوسهای هزار ساله را باور کنند
و باد هم چنان بچرخد و بچرخد در سرسراهای خاموش
و نقطه را به خط و خط را به هزلولی درد بدل کند
و هندسه عصب و بافت از هم بپاشد
و شتک بزند بر دیوارهای خاکستری
و شهر در کابوسهای خود شانه به شانه شود
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۳۳۴
بگذار تا فرصتی باقیست
با تو حرف بزنم
و برایت پیراهنی به رنگ گلهای بِه ببافم
بگذار ترا دوست داشته باشم برای همیشه
پیش از آن که
از گفتن فرو مانم
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۳۳۵
خیابانهای جهان میدانند
کفشهای پاره چه معنایی دارد
از کوچههای هفت سالگیمان گذشتیم
تا ببینیم سهم هرانسان
در منقار کدام پرندهست
پرندگان با گلویی خونین
از آسمان ممنوع گذشتند
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۳۳۶
جمعه دلتنگیهایش را
در صدای کشدار دستفروشان دورهگرد میریزد
و تماتههای گندیده
خواب مزارع مادر را میبینند
مگسهای وقیح
در کنار بساطهای بیمشتری جوالن میدهند
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۳۳۷
مرا با هندسه خیابانهای جهان چه کار
وقتی تو از خمیازه کوچه میگذری
و مرا با شیرینترین لهجه بنام میخوانی
مرا با کژدمها و تاریکیها چه کار
وقتی تو از پرچین خوابهای من میگذری
و پردهها را از گلمیخها رها میکنی
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۳۳۸
روزها میگذرند
و خاطرات کودکی
در کوچههای هفت سالگی
بر بال بادها
به دشتهای ناپیدا میروند
باران پاییزی
اشکهاییست
که شانهها و موهای لرزان را خیس میکند
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۳۳۹
ستونهای پیدا و ناپیدا فرو میریزند
قلعهها و باروها
باورها و ایمانها
و همه اجنه دست بیکی میکنند
تا مرا و ترا بهیچ بگیرند
میگیرند و قهقه میزنند
با این همه ترا دوست میدارم
ای لرزش پنهانی عاطفه در رگان من
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۳۴۰
من از تو مینویسم
نه از بادها و بارانها
مرا چه کار به آمدن گرازهای وحشی در مزارع بیحاصل
و یا فساد واژه در دهان روزنامهها و سکوهای خطابه
و یا انفجار مرگ در دهان بندر
و یا آواز سوزناک خلیج در دهان مالحان پیر
من برای تو مینویسم
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۳۴۱
کافیست که بخواهید
پنجره را بسوی دریا باز کنید
و ببینید واژه میتواند پرنده باشد
یا مثل هوا
در تن زمین منتشر شود
بخواهید تا بشما داه شود
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۳۴۲
باور کن
کار سادهایست
کافیست بگذاری
واژهها آینههای سخنگوی دلت باشند
عشق این گونه آغاز میشود
و با طنین صدای تو جان میگیرد

ترانههای دریایی

425

۳۴۳
پاییز از راه میرسد
و ما از برادران شهریوری وخواهران مردادیمان دور و دورتر میشویم
بگذار ببینم
چندم شهریور بود
که بادهای خزانی ترا به ناپیدای جهان بردند
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۳۴۴
واژهها آدمیانند
که در خیابانها راه میروند
به احترام از سر کاله برمیگیرند
و خود را در خم کوچهها و خمیازه خیابانها گم میکنند

واژهها دخترانند
که دل میبنددند و عاشق میشوند
عاشق میشوند و میمیرند
آه .ای واژههای
برنیامده از گلوی شاعر
ای هجای گم شده در دهان شهیدان
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۳۴۵
کوهها به ابرها تکیه میکنند
گوزنها به کوه
و من به تو
کجایی و چه میکنی
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۳۴۶
بدنبال واژهای میگردم
که ترجمان دلبستگیهای من به تو باشد
بدنبال لحظهای میگردم
که در ملتقای بیزمانیش تو باشی و من
بدنبال دستان مهربان تو میگردم
تا مرا پناهی باشد
گریزگاهی باشد
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۳۴۷
تنها
خسته
بد قلق
کم حوصله
بدنبال شعری میگردم
پناهی
پناهگاهی
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۳۴۸
تابستان هم گذشت
و روزنامهها نوشتند
دریای بیقرار
از بادهای سرکش و عاصی
دیگر چیزی نمیپرسند
باید به استقبال خزان رفت
راست میگویند
پاییز از راه میرسد
و ابرهایی که از شرق زمین میآیند
از غمهای دریا حکایتها دارند
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۳۴۹
پاییز از راه میرسد
و هوا سرشار از کلمات است
کلمات زرد و نارنجی و بنفش
نگاه کن!
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۳۵۰
از تمامی مردم جهان تنها تو
میتوانستی دلیل راهم باشی
ناخدای کشتی شکستهام باشی
از تمامی مردم جهان تنها تو
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۳۵۱
سرنوشت آدمی یعنی همین
تو میآیی و از سایه سار درختان میگذری
و عطر نگاهت را به متن روشن روز میپاشی
و من میبینم عاشق شدهام

434

ترانههایی دریایی

۳۵۲
سر بریدهات را بردار

ای اسقف 1پیر
و با یارانت
روستیکوس
و الوتریوس
وداع کن

و آنان را بگذار تا در دل تپههای مونت مارتر
رؤیای روزهای خوش گذشته را ببینند
شتاب کن
تا فرصتی باقیست
شتاب کن
و در بین راه نامهای مقدس را بزبان بیاور
 .1سنت دنیس اسقف پاریس بود و با سخنرانیهایش لرزه براندام باورهای کهن انداخت.
مرتجعین او و یارانش؛ روستیکوس و الوتریوس را اعدام کردند .این سه نفر در بلندترین
تپه پاریس مونت مارتر سر بریده شدند .دنیس با محل شهادتش موافق نبود و پس از سر
بریدن سر بریده خود را برداشت و ده کیلومتر از قله تپه پیاده رفت و در تمام طول راه
خطبه خواند .او سرانجام در مکانی که میخواست دفن شود سقوط کرد.
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و در جلجتای خود آرام گیر
نگاه کن!
رد خون تو بر سنگفرش خیابانهای جهان تا ابد باقیست
و فرشتگان با تاجی مرصع و شاخههایی از نخل به استقبالت آمدهاند
آه ای اسقف پیر!
مرا با سربریدهام
در هیچ جای جهان پناهی نیست.
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۳۵۳
شهر از هیاهو پر و از آدم خالیست
رفته است کاروان
جز رفتگران خسته
در این ساحل خراب
جنبندهای پیدا نیست
دریا تمامی شب بیدار بود و هیچ نگفت
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۳۵۴
هیچ چیز همان طور نیست که باید باشد
راه به بیراهه میرسد
بیراهه به کج راهه
رودخانه به تشنگی
وزن به بیوزنی
و آزادی به اسارت
و نور به تاریکی
آنکه زیر آفتاب قدم میزند
از خود نمیپرسد باد به کدام سوی میرود
میپرسد باد به کدام سو میآید
و احساس آدمی در رفت و آمد باد
چه رنگی دارد
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مردمان باالرود ،پایینرود
۳۵۵
باور کنید
ما بدنیا نیامدهایم که کشته شویم
ما تنها میخواهیم
به آزادی در زیر باران قدم بزنیم
و خنکای باران را بر پوست آفتابخورده خود احساس کنیم
ما را چه کار به قیصر
ما میگوئیم مال قیصر را به قیصر بدهید
و زنبوران عسل هم از بوی خیس علف و عطر گلهای وحشی سهمی
هست
باور کنید ما بدنیا نیامدهایم که بکشیم و کشته شویم
ما را به اسارت نگیرد
ما در رؤیاهایمان
از فراز ستارگان میگذریم
و تمامی هست و نیست شما را به ارزنی نمیخریم
باور کنید برای تک تک ما و تک تک شما
ترانههای دریایی
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جایی برای نشستن و قلبی برای دوست داشتن هست
هر انسان سهمی از ستارگان آسمان دارد
سهمی از آب و ترانه و شادی
بیایید با هم کمی در زیر باران
بی چتر و بی کاله قدم بزنیم
و کمی در تاکستانها بنشینیم
و از بوی خوش انگور مست شویم
ما را وشما را
باور کنید بوی خوش بابونه
عطر نارنجستانهای شمال
و آرامش لطیف و تُرد صبح در شالیزاران
یعنی زندگی
چه سود
که باران از آسمان و شعر از شاعر و رؤیا از آدمی دریغ میکنید
نگاه کنید!
پروانهها
در رؤیای کودکان ترانههایی شیرین میخوانند
و خواب کودکان را رنگین میکنند
مگر مردمان باالرود
مردمان پایینرود
چه میخواهند؛
440
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مشتی ابر برای باریدن
کاسهای آب برای زمینهای تشنه
کفی نان برای فرزندان
یک صندلی برای نشستن
پنجرهای رو به دریا روبروی دشتهای باز
و حرف زدن با صدای بلند با همسایه
آه .ای مردمان باالرود
پایینرود
مگر شما چه میخواهید
در چشمه ماه دست بشوییم
و به ماه شکسته پیشانی بگوییم
امروز هم گذشت و نجاتدهنده نیامد
مگر ما چه میخواهیم

ترانههای دریایی

441

۳۵۶
مگر چه میخواهم از وطن؟
جز لقمهای نان و خیالی آسوده.
چه میخواهم؟
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۳۵۷
خوابت آشفته مباد ای دریا
ماهی تنگ بلورت اینجاست
گاه خاموش گهی بیداری
از دل خسته خود مینالی
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۳۵۸
دریا تشنگیاش را از آسمان پنهان میکند
آسمان بیابریش را از صحرا
و صحرا دلتنگیهایش را از باد
و باد بیقراریهایش را از جنگل
پرنده اما
همه اینها را میداند و هیچ نمیگوید
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۳۵۹
دریاست
حرفهای ناگفته و شعرهای ناسروده
خردهریزهای زندگیست
روزهایی که در سکوت میگذرد
دریای آتش است
حرفهای ناگفته و شعرهای ناسروده
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۳۶۰
این مویههای کیست
که تعادل دنیا را بهم میزند
صورت خیابان را شخم میزند
و خواب را از چشم ستارگان میپراکند
باید برخیزیم
و کاله از سر برگیریم
و نام کسانی را بخاطر بیاوریم
مادران قبیلههای دشتهای دور
این گونه زمستانها را تاب میآورند
روز کار و گرسنگی
شب نگاه به آتش
و تکرار و واگویههای درد
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۳۶۱
مردم بیسیما
مردم بینام در صفهای گرسنگی
روزها خستگی
شبها دلشکستگی
غرور شکستهتان را چگونه تیمار میکنید
و شبها در پشت کدام دلتنگی میخوابید
که صبح زود صدای تکبیرتان
خواب آسمان را آشفته میکند
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قرار نمیگیرد بیقراری دنیا
۳۶۲
قرار نمیگیرد بیقراری دنیا
و قارقار شوم این کالغان سیاه آنی قطع نمیشود
مدام زاد و ولد میکنند
و پتیاره و حربا از در و دیوار خیابانهای جهان باال میرود
هنر دیگری ندارد سرمایه
مرگ را به تساوی تقسیم میکند
و در کوره سرمایه میلیتانت کارگران خسته را خاکستر میکند
قرار نمیگیرد بیقراری دنیا
و تنور جنگ آنی خاموش نمیشود
تا چرخ سرمایه از سود و ارزش اضافی بگردد
و دست ناپیدای بازار خاک در چشم دنیا بپاشد
قرار نمیگیرد بیقراری دنیا
448
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این خیل کفتاران برجنازه دنیا چه میکنند
که مدام میخورند و سیر نمیشوند
زاد و ولد میکنند و حربا و پتیاره پس میاندازند
قرار نمیگیرد بیقراری دنیا
روی به کدام بادیه داری ای یاخته سرگردان
که رفتهای به سدهها و هزارهها
اما نرسیدهای به مقصد
و مدام شمشیر خونچکانت را
با گلوی برادرانت آبدیده میکنی
بار کج به مقصد نمیرسد
قرار نمیگیرد بیقراری دنیا
و در این ازدحام دروغ و هیاهو
صدا به صدا نمیرسد
انگار چوپان را زدهاند و
برههای گمشده در فرار از پوزه گرگان
راه به جایی نمیبرند
پنداری ماه بلند از زوزه گرگان در محاق رفته است
قرار نمیگیرد بیقراری دنیا
و دیگر نجواها
انعکاس هستی آدمی نیستند
ترانههای دریایی
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و در محال میجویند شاعران
واژههایی را که ترجمان درست تنهایی آدمی باشد
آن که از پشت پنجره میگذرد
سایه وهمیست
که دشنهای در آستین پنهان دارد
تا مرز ناممکن هزار تصویر در پیش است
قرار نمیگیرد بیقراری دنیا
و شرارت امانمان نمیدهد
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