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1

براى دخترم ندا آقا سلطان
 

دخترم
سنت شان بود

زنده به گورت كنند
تو كشته شدى

ملتى زنده به گور مى شود.
 

ببين كه چه آرام سر بر بالش مى گذارد
او كه پول مرگ تو را گرفته

شام حالل مى خورد.
 

تو فقط ايستاده بودى
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و خوشدالنه نگاه مى كردى
كه به خانه ات بر گردى

اما ديگر اتاق كوچك خود را نخواهى ديد دخترم
و خيل خيال هاى خوش آينده
بر در و ديوارش پرپر مى زنند.

 
تو مثل مرغ حاللى به دام افتادى

مرغى حيران
كه مضطربانه چهره ى صيادش را جستجو مى كند

تو به دام افتادى
همچون خوشه ى انگورى 

كه لگدكوب شد
و بدل به شراب حرام مى شود.

 
كيانند اينان

پنهان بر پنجره ها، بام ها
كيانند اينان در تاريكى

كه با صداى پرنده ى خانگى
پارس مى كنند.

 
كشتندت دخترم

كشتندت
تا يك تن كم شود

اما تو چگونه اين همه تكثير مى شوى.
 

آه نداى عزيز من

گل سرخى كه بر گلوى تو روئيده بود
باز شد

گسترده شد
و نقشه ى ايران را در ترنم گلبرگ هايش فرو پوشانيد

و اينانى كه ندا داده اند
                        بلبالنند

ميليون ها تن كه گرد گلى نشسته
                              و نام تو را مى خوانند.

يعنى ممكن است صداشان را كه براى تو آواز مى خوانند نشنوى
يعنى پنجره ات را بستند كه صداى پيروزى خود را هم نشنوى

ببين كه چه آرام سر بر بالش مى گذارد
او كه صيد حالل مى خورد.

 
اول تير 88
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چنان است امروز
كه مرگ شرمزده

از مرگ آوران به خيابان ها مى گريزد
و همهمه يى كه نيمه شبان مخفيانه در آفاق مى پيچد

پايكوبى مردگان است
كه ورودِ تابناك تو را ديده اند.

و تو اكنون بر درگاه ايستاده يى
و به خشنودى در چهره ى حالج مى نگرى

كه به روى تو لبخند مى زند.

تو جاودانه شدى
و جاودانگى 

تاوان مرگ به حيات است
كه به نام او

شما را
از كف زندگى دزديدند.

اول تير 88
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پس اين فرشتگان به چه كارى مشغولند
كه مثل پرندگان راست راست مى چرخند در هوا

سر ماه
حقوق شان را مى گيرند

پس اين فرشتگان به چه كارى مشغولند
كه مرگ تو را نديدند.

كاش پر و بال شان در آتش آفتاب تير بسوزد
ما با ذغال شان 

شعار خيابانى بنويسيم.

پس اين فرشتگان پير شده
جز جاسوسى ما

به چه كارِ بِد ديگرى مشغولند
كه فرياد ما به گوش كسى نمى رسد.

2 تير 88
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پس نام
چندان فرقى نمى كرد

اميرآباد، كارگر.

كاكتوس فراوانى ديده ام
كه پرندگان كويرى را

در سينه ى خارآكندى جاى مى دهند
گل سرخى مسموم، مسموم ديده ام
كه حنجره ات را سوراخ كرده بود.

اميرآباد، كارگر
اميرآباد، كارگر.

از پس باريدن است
كه تاول ابرهاى اسيدى

بر تن مان آشكار مى شود.

ما را ببخش خيابان بلندم كه چراغ هايت در قطرات خون روشن مى شوند.

اميرآباد، كارگر
اميرآباد، كارگر

من كه تو را خيابان ندا مى خوانم.

2 تير 88
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سنجاقك ها را نكشيد آقايان
مرگ مرگ مى آورد.

من يك سنجاقكم
هلى كوپترهاى شما سنجاقك نيستند

من يك ماهى ام
وقتى كه سرخ شده

                  به تمنّا نگاه مى كند
من يك ماهى سرخم.

به پرنده ها شليك نكنيد آقايان
مرگ مرگ مى آورد

حاال كه فقط
از سوراخ تور نصيحت تان مى كنيم

مى دانيم در تابه تان سرخ مى شويم.
اما شما كه طير ابابيل را ديده ايد

ما جز همين پِر كوچك مان چيزى نداريم
اما سنگ هايى كه در كف مان جا مى گيرند

چندان بزرگ تر از سرتان نيستند.

مرگ مرگ مى آورد آقايان
به ما شليك نكنيد

كه شما هم مى ميريد.

2 تير 88
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يعقوب بروايه دانشجوى من بود

با ردا و عصا به سوى تو بال مى زند مرگ
بگريز يعقوب بروايه بگريز.

تأللو شادى در چشمت
نمى گذارد چهره ى مرگ را ببينى

يعقوب بروايه بگريز.

تو در ستايش زندگى به خيابان رفته بودى
مرگ به تو هديه كردند

بگريز
يعقوب بروايه بگريز.

3 تير 88

7

شليك نكنيد آقايان
گلوله هاى شما مى مانند در هوا

روزى به سوى شما مى آيند.

اين سرپناه عمومى است كه گلوله هاى شما مى درند
هيچ اعتمادى

به سقف ترك خورده ى آسمان نيست.

شليك نكنيد آقايان
هيچ كس نمى خواهد كه بميرد

از دست شما مى گريزيم
و پاى درخت ها كنار خيابان ها پنهان مى شويم

مانند هزاران امضا
پاى اعالميه ها

كه نمى شود كارى كرد.
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شليك نكنيد آقايان
گلوله دهان را مى بندد

هزار درِ ديگر باز مى كند.

4 تير 88
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8

حتمًا سراسر شب صدامان مى كردى
اما عزيز دلم

زندگان كه قادر نيستند
صداى تو را بشنوند.

حتمًا سراسر شب 
بر دريچه ى سنگينت كوفتى

و ما
صداى بم باران را مى شنيديم

كه بر گل نامريى مى باريد
و بويى غريب

از گل هايى ناشناخته در شب مى پيچيد.
با دست بسته نمي شود كاري كرد
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شب چسبنده دست و دهان مان را فرو مي بندد
و آنچه كه مي بيني روياهاي ماست

كه مثل مهي بر مي خيزد
بر سنگت فرو مي ريزد

با دست بسته نمي شود كاري كرد.
 

اما هيچ كس را، توان بستن روياهاي ما نيست
روياهايي كه نيمه شبان به خيابان قدم مي گذارند

در تأللو پنهان خويش يكديگر را مي شناسند
از راه پيمايى فردا سخن مي گويند.

59 تير 88

حس مى كنم
از شما كه سخن مى گويم

گلبرگى نازك از تن تان مى كنم.

چگونه مى توانم از تمام شما سخن بگويم
بى آن كه بچينم تان

بى آن كه از شاخه جداتان كنم.

من شادمانى مورى را مى ستايم
كه از تپه هاى گلبرگ هاى شما باال مى رود

تا پيش از درخشش آفتاب
چيزى به خانه اش برساند.
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نمى خواهم بچينم تان
كاش چون مورى در ميان شما مى گشتم

در جاده هاى معطر خونين تان
و هديه به سفره ديگران مى بردم.

5 تير 88

10

چه كسى باور مى كند
كه شما نيستيد

و من به سوى شما براى خودم حرف مى زنم
همچون آبى بى گياه

در فصل زمستان.

چه كسى باور مى كند
كه قطارى راه مى رود

و ريل ها كنار قدم هايش خلق مى شود.

آيا جهان به تمامى زاده ى خواب هاى ماست
و شما در خوابى عميق فرو رفته ايد

تا آخر بازى را بدانيد؟
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آن جا كه در آرامش باغستان غريبى جمع مى شويم
و حيرت زده بر گذشته ى خونين مان مى خنديم.

5 تير 88

11

اين خواب ماليم
كه خاكستر روزى تمام شده

بر پلك بسته ى من ريخته است
مشتاق مالقات با شماست.

سگ هاى شكارى
با صوت نازك شيشه يى پارس مى كنند

و به آجرها، بادها مى خورند
و خسته، شكسته فرو مى ريزند.

اما آنان كه زخم مى خورند
عابران خيابانى نيستند

مائيم در بسترمان
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كه مجروح شده بيدار مى شويم
با پاره هاى كوچك رؤياى شما

بر چهره ى خاموش ما.

6 تير 88

12

ميهمانى غمگينى بود
در خيابان.

كاغذها، برگ ها
به جاى همه پاى مى كوبيدند در هوا

و ترانه هاى محلى مى خواندند
شامگاه

بر ميليون ها صندلى خيالى
پاها دراز كرده و از فرداهاى روشن سخنى مى گفتيم

كه گلوله يى آرامش مان را فرو ريخت.

همه صندلى ها را ترك گفتيم
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و فقط رديف صندلى شما در بارانى سرخ مى درخشيد
قطارى غمگين

كه به سوى بهشت در حركت بود
با گلدسته ى آوازهاى ما

بر گردش.

7 تير 88

13

شادمان 
به درخشش روزها خيره بوديم

به ستاره هاى برنجى
كه برق مى زدند

و قطرات شان چهره ى كودكان را طاليى مى كرد.

پسران زيبا
پيراهن سبزشان را به درخت مى كشيدند

و خنده زنان
شاخه هاى حواس پرت را مى ديدند

سبز مى شوند
دورِ گردن دختران طوقى از برف بود

كه هوا را خنك تر مى كرد
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از هر طرف كه دلت مى خواست باد مى وزيد
و عطر ميوه هاى شمال را مى آورد

همه چيز چون روزهاى اوايل موعود بود
فقط قطراتى سياه بر پيراهن مان نشت كرده بود

كه همچون نك سوزنى 
تن مان را مى آزرد
پس فرياد كرديم
و شما را ديديم 

كه به خاك افتاديد
و چشم ناباورتان

از شدت اندوه بسته شد.

ديگر چشم ها به چه كارمان مى آمد
همه پلك بر هم نهاديم

چشم بستيم از باقى زندگى
مژه هامان در تاريكى فرو رفت

و اكنون كورمال كورمال در خيابان ها مى چرخيم
دست بر هم مى سائيم
و به يكديگر مى گوئيم

شب به خير
عزيز روزگار خوش زندگى

                      شب به خير.

8 تير 88

14

صبحانه ام اكنون شمائيد.

تكه پنيرى كه مثل گلوله يى به دهان مى برم
كف درياست

وقتى دهان شما باز مانده بود
انگار كه دهان ماهى كوچكى بر ساحل،

تكه يى از نان را كه جدا مى كنم
تكه هاى پيراهن تان را لمس مى كنم.

 
سراسر روزم شمائيد.

تنها شامگاه
همچون پلنگى نامريى
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بر دره ى خاموشى ايستاده ام
و ماه مقوايى را مى بينم برق مى زند

و مى شنوم جيرجيرك ها
در كارگاه زيرزمينى شان پچ پچ مى كنند

و مخفيانه، جيرجير كوچك شان را
مى دوزند و زره يى مى كنند
چون خيلى سرباز فرارى

در آبراهه ى زندانى
در نيمه شبى بهارى.

9 تير 88

15

نه من، نه برادر
نه پدر، نه مادر

همه در شگفت اند
در يك لحظه شكستى

چون گلدانى بلور
و در كف مان ريختى.

اما گِل ما
از شكستن گلدانش بى خبر بود

و باقى عطر را مى پراكند.

عصر بود
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ما از كمان خنده هاى تو روى برگردانيده بوديم
تا شادكامى غمناكت را نبينيم

تابستان خود را به صاف كردن ابرها مشغول كرده بود
تا اشك هايش را كه بى وقفه فرو مى باريد

به حساب باران بگذاريم
و به خانه هاى مان برگرديم.

9 تير 88

16

آيا اشتباه كرده ايم
يعنى تو بر اين نيمكت

زير همين درخت هاى صنوبر نشسته بودى
يعنى تو نبودى كه دست تكان مى دادى

و خاكستر اندوه از زمزمه هايت فرو مى باريد.
 

آيا اشتباه مى كنيم
 كه تو هم روزى اين خانه، خيابان، نانوايى، ميوه فروشى ها را

                                                                ديده يى!
اما چرا به شكل توده ى شمعى در آمدى

بر نيمكت چوبى، زير درختان
و بر فراز سرت، از رشته ى موهايت

دود نقره بلند است.

9 تير 88
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17

در نيمه هاى شب تابستانى شمائيد
كه قدم به خيابان ها مى گذاريد

از حركت برگ ها
بر آسفالت خنك معلوم است.

برگ هاى خشك
در رخت زرد سربازى شان به حركت در مى آيند

مجروح شده از نبردى با عطشى طوالنى
آنگاه

سر در جوب بلند مى گذارند
و لب تشنه فرو مى افتند.

هيچ كس ميان من و اين برگ ها حايل نيست

جز شعرهاى من
كه بلند مى شوند

بر مى دارند برگ ها را
و به همراه شما

ميان همين سطرها مى گذارند.

9 تير 88
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به چه كار من مى آيند شعرها
اگر كه زير پيراهن تان در تابستان

و جامه گرم تان در سرماى زمستان نباشد
اشعارى از ابريشم ناب

كه مردم همه توأمان مى بافند
و به دستم مى دهند

كه براى شما بدوزم.

9 تير 88
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بر بلوار كشاورز خرده مگيريد
كه چرا زخم هاى شان را ديده است

فواره هاى فراوانش بسته ماند.

بر بلوار كشاورز خرده مگيريد
كه چرا برگ هاى شفا بخشش

سيمرغش را
از صندوقچه ى تاريكش پَر نداد.

بر بلوار كشاورز خرده مگيريد
به نورافكن ماه بنگريد

و سايه روشن برگ هايش 
به سايه روشن هر برگى معتادى خفته است
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كه يگانه عضو زنده ى او
گوش اوست.

9 تير 88

20

آيا براى گرم كردن بازارشان
به آتش تان كشيدند؟

حتا باد ايستاده بود و نگاه مى كرد كه شعله فرو بنشيند
حتا شاخه ها

از سوزاندن خود
تن زدند

كودكان اول ابتدايى
از هفت سالگى به عقب برگشتند

تا اعداد و حروِف دروغ را نخوانند.

و به هنگامى كه از مراسم تان بازگشتيم
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دست نوشته هاى مجسمه ها بر كاغذ
بر پايه ى شكسته ى مرمرى مى لرزيد

آنان
شرمناِك سنگ بودن شان

سر به بيابان ها، رفته بودند.

9 تير 88
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صداى دويدن ما بر خاك است 
ما وقت نوشيدن آب هم نداريم

خون مى خوريم و رفع عطش مى كنيم
و به سوى شما مى آئيم

آن جا كه به خواب رفته ايد
با مشت گره شده بر قلب تان

در سر، سينه، هوا، خون
همه جا پيدائيد 

و مثل نقطه ى وهمى هر لحظه عوض مى شويد.

اين بام بام بمى كه روى خاك شما مى پيچد
سمضربه ى اسب هايى است

كه زمين لرزه ى در راه را شنيدند
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هم از اين روى
شمع هاى تان

مثل مشعل آزادى
بر سنگ كوچك تان بى تاب است.

10 تير 88

22

هيچ نماد و كنايه يى
                       در ميان نيست
روزنامه ها همه تصحيح مى شوند

سطرها
رديف جنازه ى سوسك هاى له شده در چاپخانه هاست

عكس ها
نقاشِى «گويا»

بر پيشخوان روزنامه فروشى
مردم

انگار كه به روزنامه هاى سفيد
                                نگاه مى كنند
و آرزوها و آن چه را كه در دل شان مانده

                                    مرور مى كنند.

10 تير 88
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