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دفتراول

استخوانها



استخوانها-۱

آن مار خوش خط و خال 

و آن دیگرانی که مهره ندارند، بماند

آن هایی که مهره دارند هم

در حیرتند

چگونه هر بار که با انگشتانم

مهره های ستون فقراتت را لمس می کنم

یکی به تعدادشان اضافه می شود
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استخوانها-۲

میان این همه ُمرداری که چشم ها را به خود جلب کرده

در چشِم تو اسکلت  آهویی است

که در عصر دایناسورها

شکار شده بود

از او دو چشم در تو مانده

با نگاه هایی استخواندار
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این ها را به هر که می گویم

می گوید تشبیه بجایی است یا استعاره ای خوب

من چطور به این ها بفهمانم

که دارم شعر نمی نویسم

و استخوان های آهویی از عصر دایناسورها

در چشمان تو، استخوان می ترکاند؟



مجتبا پورمحسن
13

استخوانها-3

کادمی نوبل تماس گرفته اند از آ

می خواهند جایزه نوبل پزشکی ۲۰۱۳ را به من بدهند

در تو استخوانی کشف کرده ام

که در تاریخ آناتومی انسان وجود نداشته است

این همه آدم فرهیخته در قرن و بیست و یکم

در کشوری پیشرفته 

چقدر می توانند ساده لوح باشند

که فکر می کنند

من استخواِن اختصاصی تو را که بیمارم کرده

به هشت میلیون کرون سوئد می فروشم؟
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استخوانها-4

تیغ، خنجر، چاقو و نیشتر

نیش ها و کنایه ها و طعنه ها را

در جای جای تنم می نشانم

یک سر زخم می شوم، زخم

اگر استخواِن تو را الی زخم هایم بگذارند.
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استخوانها-5

سرطان گرفت، سرطان خون

شیمی درمانی شد و ناامید کرد دکتر را

از بین همه ی آدم ها تو را پیدا کرد

تا در یک پیوند پزشکی،

مغز استخوان هایت را بگیرد

و با استخوان های تو زندگی کند 
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استخوانها-6

مرد را صبح روی تخت اش پیدا کردند

یک اسکلت را با هیجان بغل کرد

نفسش بند آمد و ُمرد

مامور تحقیق صحنه ی جرم، فرضیه داد:

دیوانه ای که از قفس پرید

اما من که شاعر این صحنه هستم

می دانم اسکلتی که بغل کرده بودم

از آِن زنی است

که حاال از این که شاعری برای استخوان هایش ُمرده است

لبخند می زند
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استخوانها-7

نه پدرم کتکم زده بود، نه ناظم مدرسه ابتدایی

بچه های محله  های کودکی همدیگر را می زنند

اما نه آن قدر که دکتر یقه ی پدرم را بگیرد و

محکوم اش کند به کودک آزاری

هرگز معلوم نشد که مچ استخواِن پای چپ من

چرا شکسته بود بی آن که با کسی یا چیزی برخورد کنم

امروز که نگاهت به من افتاد

امشب استخوان های پایم می لرزد

و من تازه فهمیده ام

 تو در دست مادرت از کنارم گذشتی
ً
آن سال تو احتماال

رد کردی
ُ

و استخوان مچم را خ

با خنده ات، گریه ات

یا هرچیزی که در چشم هایت بود

معشوقه ای افسون گر که پوشک به تن کرده بود
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استخوانها-8

از دنده چپت بلند شو

یک دنده باش

اشکالی ندارد

فقط بیا

با استخوان های برهنه

به سویم بیا



مجتبا پورمحسن
19

استخوانها-9

کبریت می کشم

خانه  ات را به آتش می کشم

خانه ات می سوزد، خودت می سوزی

از خانه یک مشت تل و خاک می ماند

از تو یک دنیا استخوان

چه کسی باور خواهد کرد

شاعری خانه معشوق اش را به آتش کشیده باشد؟

کسی از داستان من و استخوان های تو خبر ندارد

نقشه ی خوبی است

کبریت می کشم


