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ما آدم های همین حال حاضر ساده

عجیب

 عقیم می ترسیم
ِ
از این مستقبِل موهوم

با این حال

هر سال

استخوان هایمان را فراهم می کنیم

و دائم متولد می شویم

حاِل ساده ی نهایی
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شویش به کاه ران زد حلیمه

نیامد

چهره بند ماتی شد حلیمه 

روحی سرگردان

کنار آب حلیمه

- آی آل َمردم! نیامد
اجل در انتظار لبی معلق

از این دهان سوخته بود یعنی؟!
تکرار حجمی برآب های ساکن َمردم

نیامد

حلیمه
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یعنی جرمی کف آلود در حلق اش بود َمردم؟!
آل!

شوَیم آل شوَیم! آتش به مویم 

آل

از شمار کشتگان آب می گفت برایش

امان شوی لیال

موسی شوی رعنا

دلیل

توفیق

حمید...

هر ناخدایی که به آب زد

نیامد

گداری نبود حلیمه

مویت نسوزان!  

از خاکسترش بر خاست شویت

رگ هایش را نمی خواست شویت

انگشت هایش را نمی خواست و تن اش را

گوش کن حلیمه!
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من جای دهان اش از پیشانی ات بر می دارم

طعم لب هایش زیر دندان هات را بر می دارم

دست های دوباره نیست  که شویت

بر قله های کبود روی سینه هات 

حلیمه    

حاالنخلی است البد 

پاش در تراب

و چشم هاش در سحاب نرم

رطب در دهان لیال یعنی عزا

در دهان رعنا یعنی عزا

رطب در بستر حلیمه

یعنی َمرد

در بهار خواب

یعنی هوای لنج

طعم شوی

و دانه های خرما یعنی ازبنات جنوب

یکی در راه در دلش حلیمه
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عبدالحمید ستار بن بادهای بیهوده 

یا چیزی شبیه این 

هفت ساله 

با دندان های یکی در میان افتاده 

در نقش های عجیب 

دایره زرد سیبل های جهان 

گاهی اسماعیل است 

پس تیرهای اتفاقی به گلویش می خورد

به دهانی که نان می جود 

عبدالحمید
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گاهی هم که اسماعیل نیست

هی به دست هاش شلیک می شود 

که دارد استخوان خواهرش را به گور می برد 

گاهی از والیت کابل است 

نام اش جمعه 

هفت ساله 

با دستار و هفت دندان افتاده 

و اتفاقا تیر به دل اش می خورد 

که در بطن اش 

جغرافیای دیوانگی را مرور می کرد

و جریان فرشتگان هم از این قرار است 

که شب ها نازل می شوند 

به دندان های شکسته در والیت کابل 

به دست های منهدم در مدینه ی بغداد 

به استخوان های تباه شده در بیت اللحم 

و نزدیکای سحر 

عبدالحمید ستار بن بادهای بیهوده 
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یا از اجرام دور آسمان است در مسیر کهکشان 

یا بلبلی است روی شانه ی جبرئیل 

که از عالقه به دوشیزگان 

و دختران اورشلیم 

داستان های زیادی روانه می کند 

به بادهای منتشر.
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باید 

این کهکشان عاصی را 

با توده های کوچک اش

از خرت و پرت های سینه ام 

بیرون بکشم

و دریچه های البد بی گناهم را

در معرض چیزی مثال روشن

قرار بدهم

و رعشه ی دائم استخوان هایم را

کهکشان
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به زمین نسبت ندهم

و گوش بدهم

و باور بکنم

که گاوها باید ماغ بکشند

و باران که می بارد بگویم به به

و بعد

البد

به راز کائنات مبتال بشوم

ساکت بشوم

تاب بیاورم

تحمل بکنم

و آغوش تو را عزیزم!

بگویم دریاست

و لنگر بیاندازم

و پهلو بگیرم

و آرام بشوم

و تاب بیاورم

و تحمل کنم.
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سیاهی سایه ها را

از حافظه ی دیوار پاک کردم

عطِر تو آرام از الی در بیرون رفت

دیوار
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سال ها در کنار جوانی ات نشستم

تا دهانت در من رخ دهد

تا در بطِن گستاخی روزها

آواز امنی بخوانیم از آرزوهایمان

آرام و به زمزمه حتا

اما

این جنبش ولنگاِر بالهت

طوری به استخوان هایمان زد

که دهان ما

صبح علی الطوع
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مثل دود سیگاری

در هوا محو شد

و ما

“فتادیم

فتادیم

بدانسان که نخیزیم”

حاال بیا 

چنان در آغوِش پیِر هم گم بشویم

بیا چنان شب بشویم 

که به نفرت هیچ صبح علی الطلوعی

نیازمان نباشد.
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تمایل بدخیمی

به دوشیزگان شهر داشت

می خواست

تنها

از مسیرهای فرعی

به سمت تاریخ خاکسپاری اش برود

نشد

باکره های پیر 

زودتر از موعد مقرر 

سیاه پوشیده بودند.

دوشیزگان


