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فهرست

9 دفتر�اول�
117 دفتر�دوم�





بابا اگر بود

این کتاب را در دستش می گذاشتم

عینک ارزانش را می زد

می خواند

نگاهم می کرد

و می گفت: زنده باد

زنده نیست

که اگر بود

عکست را نشانش می دادم

عینکش را برمی داشت

و پیشانی ام را می بوسید

دستانم را بگیر

پیشانی ام را بو کن

سراسر شعرم

سراسر یاد

سراسر عطر
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گریزی نیست

امیدی نیست

تقصیر مرزهاست

اقیانوس فاصله ها نمی گذارد

تا به سرزمین موعود پا بگذارم

و تو را در آغوش کشم

من به تو نمی رسم

و احساس آن پناهجویی را دارم

که قایقش در میان آب های خروشان

واژگون خواهد شد

و از فردا

تمام این اتفاق

خبری چند ثانیه ای خواهد شد

روی ِتِلکِس خبرگزاری های جهان
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خمپاره ای در نوار غزه فرود آمد

کودکی متالشی شد

و ضجه های مادری به هوا رفت

داعش پالمیرا را ویران کرد

و شصت سال پیش

یک ملی گرا

به جرم توده ای بودن

ترور شد

برایت از چه بگویم؟

تاریخ زیبا نیست

نه فقط تاریخ
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که هیچ علمی 

زیبا نیست

هیچ چیز ندان

گاو باش

تا ظهر بخواب

کتاب ها را بسوزان

و میان رقاصه ها و رجاله ها

مشت مشت واژه یاوه کن

روزگار افاضات پوچ است

عصر منطق دکارت به نوع دیگری:

من نمی فهمم

پس هستم

و در این میان

در این امتداد بی پایان نفهمی

فقط یک چیز را بفهم

فقط یک علم را داشته باش

گاهی فقط یک آ

بدان که دوستت دارم
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پرچم سفید را برمی افرازم

گفته بودم

عادت است

و هیچ کس

بعد هیچ کس نمی میرد

غلط کردم

و حاال شکست خورده در گودال جنگ 

تن و روحم

در نبردی بی امان

همدیگر را لت و پار کرده اند

نفرت از خود
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خطرناک ترین تهدید بشری است

خطرناک تر از ضرادخانه ها

و من چگونه باید به تو ثابت کنم

عاشقت شده ام؟

افسانه ها را رها کن

حکمت ها و مثل ها را کنار بگذار

من بی تو ویران می شوم

و از خرابه های من

دارالمجانینی ساخته خواهد شد

شاید هم روسپی خانه ای

تا در آن

مردمان روزگار بعد

رنگ عشق را با عیار زر بسنجند

آن ها نمی دانند عشق چیست

و چه دردی دارد

خوشا به حال آنان

ما در جهنم عشق سوختیم

آنان در جهنم زنا

جهان جز جهنم چه بود؟
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به تو که می رسم شاعر می شوم

از تو که دور می شوم 

ملحد

میان شعر و الحاد

یک واژه دو حرفی ست

تو
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زیگورات

یا کلوِسئوم

ویرانه های یک بنا نیست

نابودی من است

که از هزاران سال قبل

عاشقت بودم

و در طول تاریخ

بر باد رفتم

حاال به برج ها نگاه کن

تاریخ نمی گذارد

مردمان اعصار بعد

رنگ آرامش را ببینند
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گلستان در آتش

معجزه ابراهیم بود

موسی نیل را شکافت

و مسیح

مرده را زندگی بخشید

جهنم زندگی را

گلستان کردی

دلم را شکافتی و عشق در آن کاشتی

مرده ام را

زندگی بخشیدی

معجزه تو چیست

ای ایجاز رسوالن؟
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عشق

تنها واژه ایست

که این روزها

از من می بارد

چترها را کنار بگذار

آدم ها زیر باران

معصومترند
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تو فروغ باش

من گلستان

بگذار خبر ساده و تلخ باشد:

عاشقت شدم


