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دوست داشتنت

ریشه در کدام کتیبه دارد؟

پیامبر مهربانم!

لب باز نکن

خسته ای    می دانم...

همین که نگاهم می کنی

رسالتت تمام شده

دوست داشتنت

لنگر به پهلوی کدام کشتی نهاده

کدام دریانوردی

می تواند غرق تو باشد و خشنود نباشد

و زمین
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اینقدر دور تو می چرخد

تا چه چیز را ثابت کند

دوست داشتنت

همین حیاط خلوت کافه هاست

با لهجه های جنوبی

مرا به دست های تو می خواند

خیابان امیرآباد

خیابان جمهوری

خیابان انقالب

اینجا مرکز جهان است

و زمان

در لبخند تو متوقف می شود

به ساعت نگاه می کنم

به چشم هایت وقتی که شعر می خوانم

به حالت دستانت 

وقتی روسری ات را صاف می کنی

به شصت سالگی ات

وقتی مرده باشم

و هیچ شاعری نتواند
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ریشه هایت را کشف کند

دوست داشتنت

ریشه در تاریخ دارد

در جنگ های صلیبی

در انقالب صنعتی

در دیوار برلین

در تنهایی انسان قرن بیست و یکم

وقتی کتاب را باز می کند

و بی آنکه خاطره ای به یادش بیاید

گریه می کند

به ساعت نگاه می کنم

به سال های باقی مانده ی عمرم

که برای دوست داشتنت

چقدر کوتاه است



زیبایی ات به وقت محلی
10

همین است

قصه هایی که با نام زنان شروع می شود

مردهای بسیاری را آواره می کند

مثال مسعود را

که می خواهد در روستای دوری تنها بماند

مثال ابراهیم را

که چشم های شرقی دارد و

در مرزهای غربی می جنگد

مثال من را

که تنها بلدم 

تا هزار و سیصد و شصت و چهار بشمارم

و فکر کنم دنیا

مگر چند عاشق دیگر دارد که دق نکند

باید بروم جایی در اعماق اقیانوس
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نمونه ای از آب های مرده را بردارم

ببینم حیات

در میان خرواری از مردگان

چگونه امکان پذیر است

باید بروم در نصف النهارهای شرقی تر

به آداب خاکستر سربازهای شکست خورده

ببینم عشق

چگونه در پیراهن شان

در استخوان های شکافته با گلوله های سرکش

به داوری ایستاده

و سطرهای مچاله را

برای بازماندگان شان معنا کند

باید بروم همین جاها

اتوبوس بنشینم و فردا صبح

در شهر دیگری بیدار شوم

تهران تا همدان

320 کیلومتر

تهران تا سبزوار

660 کیلومتر
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تهران تا بندرعباس

1300 کیلومتر

تهران تا تو

بی حساب کیلومتر

باید بروم حسابداری بخوانم

ببینم تهران تا کرمان را چقدر بدهکار کنم

شاید حساب هایت را ببندی

بیایی برایت شعر بخوانم

همین است

از قصه هایی که با نام زنان شروع شود

گریزانم

نامت را

تنها برای شعر می خواهم

مثل نام بلقیس

در ترانه های ِنزار

مثل ریرا

در چکامه های نیما

مثل هزار و سیصد و شصت و چهار

وقتی تنها بلدم از تو بنویسم
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شعر می خوانی

سیاهی می رود چشمهایم

کلمات تو

مرگ را برایم خواهد آورد

شهر با موهای بلند دلتنگ می شود

این را فهمیده اند

و تبریز می آید به فتح تهران

باید یاد بگیرم

با زبان آذری عاشق شوم

عاشق تو 

حتی اگر با چشم های باز شلیک کرده باشی

عاشق تو

اگرچه سالخوردگی
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پیراهن سرخت را

سیاهه ی درد کند در قلبم

شعر بخوان!

دهان که باز می کنی انگار

نامه ای نو رسیده گشوده ام

سطر به سطر 

لبانت کلمه می زاید 

تا نسل بشر ادامه پیدا کند

چشم هایت می درخشد

که زمین سیاره ای تاریک نشود

باید زبان آذری یاد بگیرم

بعد بگویم دوستت دارم

تا حمله را عقب بیندازی

بگذاری شهر خودش تسلیم شود

با پای خودم بیایم به آغوشت ایمان بیاورم

و بعد 

اگر خواستی دوباره شعر بخوانی

پرنده ای را 

در پیراهنت نشان کنم
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دلتنگ شده ام

این شهر برای آنکه تو نباشی کوچک است

و من برای آنکه روزهای نبودنت را بشمارم 

کوچکم

دلتنگ شده ام

هر چیز که یاد تو می اندازدم

هر تلفنی که زنگ می زند و تو نیستی

و هر هواپیمایی که می نشیند و

مشتی مسافر غریبه به تهران می آورد

درها را بسته ام

چشم هایم را     دهانم را
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و دست هایی که اگر رهایشان کنم

آغوشت را به یادم می آورند

تعطیالت به هیچ کاری نمی آید

کشته های جاده ها

تنها خیابان های شهر را خلوت کرده اند

از اینجا تا میدان فاطمی 10 دقیقه

از فاطمی تا خیابان زرتشت 5 دقیقه

و از آنجا تا آمدنت

دقیقه ها 

پشت شان به ساعت های قرن دیگری گرم است

دلتنگ شده ام

در آخرین عکسی که فرستادی

موهایت

ویرانی را به یادم آورد

و من     اسیری

که از زمان جنگ های جهانی

در گورهای دسته جمعی

فراموش شده است
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بخند 

به ویرانی ام بخند

نگاه کن به خاموشی ام

دست بکش روی موهایت

قیامت را به یادم بیاور

زلزله... جنگ... طوفان...

وقتی همه چیز خراب می شود

و تنها یک مرد

در انتهای جهان برای زنی شعر می خواند

که تو لیال باشی و من

مرتضی فرزند ابراهیم

آوازخوانی که دهانش

به گفتن نامت زبانه می کشد

و شعله هایش

با اشاره ات گلستان می شود

دلتنگ شده ام

این شهر برای آنکه تو نباشی کوچک است

و من برای آنکه روزهای نبودنت را بشمارم 

کوچکم...
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به جنازه ام رحم کن!

شکلی از لبان خسته ام

در نبرد با تو جا مانده است

دریچه ای که یک روز

عاشق کوچه ای بن بست شد...

رحم کن وقتی نگاه می کنی

وقتی لبخند می زنی

و وقتی دست روی ماشه می بری

تنها 

به افتادن یک پرنده فکر نکن...

به جنازه ام رحم کن!

در حفره های قلبم
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انگشت برای فاتحه پس می زند

حلقه های گل و شیشه های گالب 

پس می زند

مرا با همین گلوله ها دفن کن

با نگاهت

لبخندت

و تنهایی ات

که ایمانم را به موریانه ها 

زیادتر می کند...

به جنازه ام رحم کن!

بگو اسب های شان را برگردانند

تفنگ های شان را باال بگیرند

و از کوچه های نیشابور که رد می شوند

دمی بایستند

بگویند انیس

قاتالن جوانی اش را

بخشید...


