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سی پاره منم ترک چله کن1

آن زمان که دو تا یکی، پله ها را می رفتم باال تا به خانه عمه  از

نشسته  الله"  "آقا سیف  ببینم  و  بچرخانم  را  کلید  و  برسم  فری 

روی مبل و احیانا منتظر چای عصر است و "سیا" هم از باال 

آبی  و  قرمز  فرش  تودرتوی  و وسط گل های  پایین  بیاید  زودی 

پذیرایی عمه غرق همان رویاهایی که هنوز هم نرسیدم بشویم، 

مدت ها گذشته است. حتی از آخرین باری که توپ را شوت 

از  سیا  و  دادم  باد  به  را  عمه  کریستال های  و  بلوری ها  و  کردم 

و  آمد  که سمیرا  وقتی  تا  قایم شد  پشته  توی خر  رفت  ترسش 

فوتبال  مگر جای  هم  پذیرایی  وسط  که  انداخت  راه  بیداد  داد 

بازی کردن است! حاال مگر می شد حالیش کرد که همه امید 

و  است  جامانده  متری   12 فرش  همان  روی  ما  آرزوهای  و 

کشک.  شد  برمی گشت،  و  می رفت  تودرتویش  گل های  الی 

1. موالنا 
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بخاطر حرف های سمیرا. بعدترها که از قضیه شکستن بلوری 

و کریستال ها گذشت، یک روز که سیا رفته بود پی بازی اش و 

من تنها پشت شیشه قدی اتاقم تکیه داده بودم به آفتاب مرداد، 

سرمایی از دیوار ُسرید پشتم که این درخت خرمالو و شاه توت 

هم این باهار را نمی ببیند. حاال مادر هی می گفت این پسر بوی 

مرگ را می شنود و گلین می گفت این نظر کرده است. پیشانیش 

را ببین. حاال من که حاجی را ندیده بودم، یعنی ده روز بعد از 

ذکر  ولی  بعدش سیاه پوش کرد.  تا سال ها  را  و خانه  من رفت 

لبشان همین بود. این پسر خود حاجی است. با همان چشم ها 

و پیشانی. 

همه  این  بین  یعنی  نیست،  همین جوری  هم  همیشه  خب 

آدم، حاال بین این همه آدم هم که نه، همین هایی که می بینی. 

روزهایی که می آیند، می روند. آخرش از ما فقط لباس هایمان 

که  است؟!  غمگین  آنقدر  رفتن  حاال  خاطره،  چند  با  می ماند 

سایه ها از تاریکی فرار می کنند؟!

ساله   20 خاطرات  و  عمه  با  رفت.  دادیم  را  گین  گل آ خانه 

و روزهایی که حاال فکر می کنم که چه حیف! و اصال  و سیا 

نمی دیدم این روزها چه جوری حرام شود! برای خودم می روم 

و می آیم که شاید آن اتفاق خوب از یک جایی بیاید و اصال من 

را با خودش ببرد. ته همان کوچه بن بست با شاخه های توت 
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نمی شنوم؟!.  را  بوی خودم  و چرا اصال خودم  مو.  برگ های  و 

و  رفت  ولی  پیشانی!  و  با همان چشم ها  نبودم!  مرگ  من  مگر 

از من خالی شد. مثل روزهای آخر سال. بوی باروت و بوته و 

بچگی و هوای نیمه ابر. حاال تو باز بگو این حال من برای چیز 

دیگریست! یک هفته ای کشید تا این حال بد از تن من رفت و 

بود  نمانده  بیشتر  ُپر کرد. چند روزی  را  اتاق  مادر  اسپند  بوی 

به بوی سبزه و باد که از تمیزی بوی هیچ چیز نمی دادم. شده 

بودم شبیه خانه های دم عید. بدون غبار. صاف. ولی حاال با این 

باشد چه فرقی می کند، وقتی  این دنیا  اتفاق ها کسی هم توی 

کسی را نداری دنیا اندازه همان اتاق کوچکت می شود با پنجره 

بسته و پرده های کشیده که تازه اگر هم پرده را کنار بزنی آسمان 

گرفته باشد و تمام چراغ های خانه های اطراف خاموش. از آن 

زمان ها خیلی گذشته است و تا باهار هم کلی مانده و این زمان 

شاه توت وسط  و  خرمالو  درخت  همان  یاد  را  من  هم عجیب 

حیاط می اندازد. یاد رویاهایی گیر کرده وسط گل های تودرتوی 

فرش خانه عمه و شکسته پکسته های بلوری ها که دستم را ُبرید 

و بوی اسپند ... سرت را جلوتر بیار پسرم. این باهار حتما یکی 

را چشم می زنند.
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این شعر فقط یک روایت بی ربط است!

تو با کامل شدن ماه برنگشتی

با رویایی نیمه تمام در بهمن

که در اتفاق دیگری افتادی.

این آسمان هم

داستان خودش را دارد

وگرنه رد پای تو هنوز پیداست

انتظار ربطی به آیینه ها ندارد.

و این شب

قرار نیست با پیراهن تو بازگردد.

حاال ساعت   هاست 

از اتاقی به اتفاق دیگر می   روم
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از تصویری به تصویر بعد

و به چیزی فکر نمی   کنم

به لحظه   ی بعد

که تکه   های غروب

دیگر تکه   های غروب نبود

و چیزی شبیه به تاریکی

از شاخه   ها پایین ریخت

تا از کالغ   ها 

تنها سایه   ای باقی بماند.
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نرسیده به مخبرالدوله

میان روزنامه   ها و بوی دود

به شمال بزنم

جمهوری دست   های کار می   شود

آویزان به میله 

البه   الی صداهای تاریک و برق چاقو

که بوی نان سوخته راه   آهن را برداشته است

شمارش دردها به استخوان ها

و رد کبودی پای چشم   ها

هزار خواِب بی تعبیر پشت پلک هامان منتظر است.

طرح شکسته   ی ستاره   های پنج پر

باطله های دور میدان

اینجا
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خط   های ممتد ُبریده می   شوند

به جنوب که بزنم

رضاشاه در ری تاج   گذاری می   کند

تا ردیف چنارهای بی   کالغ

فال   های جامانده در دست   های فردوسی باشد.

من انقالب   ام

قشون میرزام

به کودتا فکر می کنم

تا آزادی مثل زخم بخارد

سواران خاموش بتازند

از نازی   آباد تا شوش

بهارستان تا سیگار   های دود شده   ی ناصر

میان کبوترهای بی   آسمان مولوی

به رگ   های ما هوا بزن

تجریش دارد باران می   آید

به رگ   های ما هوا بزن

خط   های سفید چشم های ما بود

به رگ   های ما هوا بزن ...

ما به ترس تهران می   گفتیم.
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مرگ، من را نشان می   داد

و من از هم   خوابی مالفه و موهای تو بلند شدم

با رد خون بر لب   ها

و دردی در انتهای بدن

چشم   هام را که باز کردم

درست وسط اتفاق ایستاده بودم.

چند دقیقه فرصت داشتم

تا به خرمای چشم   هات فکر کنم

به آخرین گلوله 

صدای تاریک 

و تصویرهایی که مبهم بود.
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من بی   حوصله   ی شب   هام

در جای خالی سرت روی بالش

مدام به آن برمی   گردم

به صحنه   ای که زخم را دوختند.

این مالفه را از صورتم کنار بزن!

هنوز چند دقیقه به ماه مانده

تا درد از انتها باال بیاید

دیوارها را سیاه کند

پرده   ها را سیاه کند

صورت   ها را سیاه کند

و مرگ عصازنان از اتاق بیرون برود. 
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لطفا هنگام خواندن این شعر یک دقیقه سکوت کنید

من با دهان طناب حرف می   زنم

با زنی که وقتی می   گریست

آفتاب زیر چادرش پنهان می   شد

من نور را نمی فهمیدم

چشم   هایی که به آسمان خیره بود را

و کسی نمی   دانست

باد کاری ندارد

با پنج صبح

با پرنده   هایی که سمت جنوب پریدند

تا پرواز 

رویایی باشد

برای پاهایی که پشت میله   ها منتظر بود.


