
 و عشق ازشاپور احمدي
 ديگر شياطني

  هبانماي نگ فرشته براي
  شاپرك تينايي         

  و كبكها                 
  و بلوطهاي هراسانش

  ي چهاردهم خورشيدي سده ي سال ميانهزاد
  زادگاه مسجدسليمان 
  خانگاه اكنوني اصفهان
  اگر او گاهي گوشمالم

  و از سرايش داد نمي 
   داشت، بيشتر باز نمي

  ها فزون  اين برگهاكنون 
 و چه بسا  ؛بودنداز هزار 

  .چنين شود به ياري پروردگار
   .بهيدير زياد او با فرهي و 

  
  مانده به نوروز  ي، پيش از كوچمان به اصفهان،  چند روزبزرگ سليمانمسجد  در سيماي او  
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  ارسيا ماركزل گكتاب برگرفته از داستان گابري نام

Of  Love and Other Demons (Spanish: Del amor y otros demonios) is a novel by Colombian author 
Gabriel García Márquez, first published in 1994     

     
   

  و شياطين ديگر قعشاز
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  از

  عشق
  و 

 شياطين ديگر 

  
 شاپور احمدي
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  ياطين ديگراز عشق و ش     

91 

  ي نگاهبانم براي فرشته
  شاپرك تينايي
  و كبكها

  و بلوطهاي هراسانش
  
  

  
  
  
  

 
 

  
  

 
 
 
 
  

www.MyBook.ir

http://mybook.ir


 7/از عشق و شياطين ديگر

  
  نما

  شماره-نام
  

  9/ي حوا  جويده سيب نيمه .1
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 27/ي دلدادگي به شهريار  نامه. 3

 32/حلزونهاي هرزه پس ار نيمروز . 4

  43/ي پري خانگي  گره گشودن از طره. 5
  49/اندازيهاي نابارور و جلف براي خشنودي صنم  هم پشت. 6

  58/هاي آسماني عشق  پاره لجن. 7
 77/مزامير جسماني . 8

 84/ اين روشناي نزديك. 9

  .م .م
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  ي حوا  جويده سيب نيمه. 1
 هو ليست بقهرمان هريحان هالمراان ف

  ، نه پهلوان اند زنان گل بهارى
 31البالغه، نامه  نهجطالب،  علي ابن ابي   

  
  
  

  نخستين ساعت
  

  خدايا
  بگذار

  اين فرشته
  كه از خاك
  ل سرخو آتش گُ
  آفريدي
  ام را پيشاني
  ببوسد

  همان گونه كه
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  دو چكاوك كورت
  هلحظ
  لحظه

  خاكستر روشنايي را
  .درند مي

  سنگينسر با خدايا 
  ديدگانم را

  توانم بدوزم نمي
  به پيكر پسينگاه

  تاب ي بي به آبراهه
  كه هر دو سايه را

  برد راه مي
  به داالنت

  شاد و
  نزار
  .خدايا
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  دومين ساعت

  
  بيا دوباره

ليكنار سبوي گ  
  .كنيمجا خوش 

***  
  زانوان چوبين پسينگاهان

  مان را تنه
  دلواپس

  .در بر گرفتند
***  

  چرا بشتابم
  هاي تا تيغه

  رودي سيمين
  حتي زنده

  ي اما در سياهه
  ايام

  .به تيررسمان در آيند
***  
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  بيا
  تاجي

  بنشانيم از 
  ي ماه حصير فرسوده

  هاي  وپاره و لت
  آهوان

  .غبار تارك خود بر
***  

  و شب
  شرمگين

  به شاپرك هيكلمان
  پوش صاعقه

  .نگرد خيره مي
  

  سومين ساعت
  

  قلب را
  تنها خورشيد
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  .آورد به جا مي
  ي شيفته
  هاي تاريك و تكه

  نمدار
  زير كماني
  كه بارها

  فانوس الماسگون آن را
  ،بر گرفتم
  سترون
  .بودم اما زيبا
  اي خواهيم ساخت حلقه

  اين بار 
  با خشمي پنهان

  آنجا
  وكوله كج

  و پس از ما[
 ].فرو خواهد ريخت

  بر كپك و
  .جلبك مهربان
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  زبان و تن به شوخي خواهند شكفت
  و آفتاب را
  ديگر بار
  ي نازك خود در چنبره

  به دست خواهيم آورد
  كند و نشت مي

  ر قلبد
  و گل سرخ شادي

  بي نشاني
  .و لرزشي

  
  ساعت چهارمين

  
  حوا

  سيب را
  .تاريك كرد
  بركه را
  سراسر
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  .خاييدم مي
  ي زيبا را تفاله

  نخست
  ي همين چند دختربچه

  پادو
  ماليدند بر چانه

  كه تن را(
  هولكي

  )بار آورده بودند
  ي هنگامي كه بر چارچوبه

  و زعفراني
  لنگ

  آهنگي دري را
  با سازدهني

  .نواختند مي
  حوا خواست
  سيماي ماه را
  .فراموش كنم
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  بزودي
  زير داالنهاي
  آجري پل
  ها بر خزه

  خواهد غلتيد و بوي
  .تنباكو خواهد گرفت

  آري
  حتي لبهاي سخت

  و حنايي را
  از ذهن

  .به در بردم
  .غها سردشان شدآن گاه كال

  .حوا يك لحظه چتر را فراموش كرد
  .همه چيز را جا گذاشتيم

  ي كشداري داشتيم چه شبانه
  چه نوايي بيگانه و درنده

  در دو سوي
  درد هايي بي رشته
  ي سياهي و بركه

  هاي از سنگريزه
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  .درخشان
  دردسر حوا بيو دست نخورده و 

  .ان پاك خود رسيدبه شبست
  آه 

  ناگزير
  قلب را
  هر بار
  كردم ميخالي 
  هايي  چارپاره از

  اش در خواب مردانه كه ديگري
  شكوه خود دلبرك بيبر 

  .رساند مي سركشانه
  

  ساعت پنجمين
  

  .هاي اندوهگين را كنار مرغابيها با يكديگر به دست خواهيم گرفت نرده
  .كاره كناري بگذاري نيمه هاي چرب و گيسوان تازه چيده را شايد كاسه

  آلود را آويختي صورت ورزاي بغض
  تاريخ و زيبا، گيچ در انبوه الالييهاي بي

  باورانه به درگاهش آن كه خوش -
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  چشم و رويش تا به حال بر سنگديس جان بي
  .انداختي پوش زانو مي ناالن و پولك

  ردگيرتي گ دانستي هنوز كهنه مي
  .دو سه جاي ناپيدا در دل صدف شرجي كهكشان خواهد سريد

  هيچ وقت به كفتران روي خوش نگشادي آنجا 
  .انداخت چنگ ميي امين الدوله  سايهبر و به ياسي كه 

  اشتي گنبد سپنج واژگونگذ حتي نمي
  .تا كماني باربردار بر پا شود ،بر حوض كثيف چندان بتابد

  .گرفتند ساروجهايش هرگز آتش نمي ر پلي كهاما گشنه آمدي ب
  .شد و چهره زود ناشناس و خشنود مي

  ها راهي كه بچه ن باشد جز همان كورهبايست چيزي بر سر راهما نمي
  اش با خميري موچ هر نيمروز در سايه

  آوردند؛ لدسته و بساك بر ميگ
  تاب بي و گرنه سرِ
  .جنبيد رودررويت نميام هر بار بر كشكول چوبي  و كوفته

  .توانم خوب با خود كنار بيايم نمي ا،جانببين، 
  )خواستي آن گونه كه مي(گفتي شبي و روزي  كم مي دست

  اي غرا را هاي چامه زنگها و گوشه
  .آوردم چاپلوسانه به هم مي

  ي دريافتي آن صورت فلكي مردانه را صله
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  همين جا، همين جا خوب است
  ها ي نرده داربست خراب و پرفضلهدر 
  .ميچين ا مرغكهاي زشت زشت بر ميب

  كه هر باراكنون نوبت آن است 
  .يكي از ما ديگري را به دست گيرد

  
  1391فروردين 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

www.MyBook.ir

http://mybook.ir


  از عشق و شياطين ديگر20/
  

  
  
  
  انجيل نابينايان براي هيچ كس. 2
  
  
  
  
  

  ، بايد كوري بودسفيدي  هان، اي پرنده
  بار ون چوبدستي و كولهبد

  .تا يالهاي درخشان بهار را دريافت
***  

  .همه چيز را از سالها پيش آماده داشتم
  گرچه سنجاقك شنگولي را دقايقي دنبال كردم

  .چيد هاي تني نيالوده را با چشمان خنك خود  بر مي كه چكه
***  

  توتياي بعدازظهر
  .توتياي بعدازظهر به جانم آويخت

  .جانم آبي بود
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  الي روشناييهاي چوبي البه
  .همه چيز را گم كردم

  توانستم اما باز مي
  آفتابگردانهاي عتيقه را

  .كنار يالت زنده كنم
***  

  آمدند گويي بعد از جشني مي
  كه كهنسال بود،
  با صليب و ماديان

  و طشتهايي
  كه بر گوراب زمردينشان
  .كردند دوستي مي خزه و گنجشكها با هم

***  
  .روفتند هاي نان و ماهي را كبوتران و نابينايان مي خُرده

  از پايينهاي شهر سوسن و دختري دوازده ساله و بسياري كسان ديگر
  ساختند، به آنجا آمده بودند و سايباني مي

  درخشيد سرابي كه غليظ و زمخت مي
  دمان اما بر سكوي آن، پيشاپيش سنگهاي سپيده
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  مان را بشكنيم توانستيم گالبدان سنگي مي
  و با روغن سنبل ناب سراپاي هر شاعري را بشوييم

  .پشت خود بخشكانيم و با گيسوان كوتاه و كم
  ».خواري فراز آمده استهان، بخشايش روز شادي«

***  
  .ام از راه رسيدم من با كودكي

  راهي بود نزديك
  ي داشت خنك و كوتاههاي و تپه

  .ماليد آن چنان كه تا زير بناگوش را مي
  .پايم نيز همراهم است گنجشك شكسته

  :توانستم چيزهاي زيباي ديگري نيز با خود بياورم مي
  اي سگك كه رو به خاموشي رفته است برق فيروزه

  ها و سيماب مادرانه ضجه
  و دماغي فراخ

  .و جاي خالي خالك ياقوت
  .اي هو آه را تو آورد

  ي گل سرخت كه زود سوخته است چرا؟ دسته
  )زيشاد ( ي ژرفمان است  تنها اين آتشكده

  كه نجواي گوشتمان را خواهد شنيد
  .و هيچ وقت بر نخواهد گرداند
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  .خاموش پشت سرم همه چيز را پاك خواهي كرد
  و كودكان راستين
  با دهانهاي بنفش

  خواهي كه تو مي آن چنان
  .فاش خواهند خواند هلهله سرودهايشان را بي

***  
  .گريختند خراميدند و آهوان مي هاي سيمين مي فاخته

  هاي آسفالت پس از درنورديدن زبانه
  ي رودخانه تلنبار شده بود تكه بر گوشه نار آسماني كه تكهك

  اش درز و ارغواني ي بي شهرياري را ديديم در جامه
  .اش را گلگون كرده بود خاكي كه شانهاي  با كوزه

  .توانست زيرزمين برجي را نشانمان دهد اش مي ي چوبدستي شايد بي نگراني با اشاره
  .آرميدند هاي خشكمان در پاشويه  مي نشستيم و پنجه ي حوض مي بر لبه

***  
  .خانه جايي برايمان نبود در مهمان

  فاخري به تن نداشتيم پوش تنآخر 
  .ها را برازنده و فرهمندانه به كار نگرفته بوديم ه و سالها واژ
  اي رسيديم كه مجوسان ديرزماني از آنجا گريخته بودند به چاپارخانه

  .و اكنون زادگاه قارچهاي گوشتي ورپريده بود
  وواج يكديگر را سربلند نگريستيم هاج
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  .ي پا مي گذارندا آن گونه كه نخستين بار به صومعه
  گذارند اي كه دريوزگان به جا مي با نان و شراب ترشيده

  .شكممان را سير كرديم و در پناه زنبيلهاي خالي وراجي كرديم
***  

  خواهم سنگت را به سينه بكوبم ي كور، مي اي پرنده
  حتي اگر قلبم را به چلچراغ مردگان بدوزي

  .هاي بوستاني مهربان كنار نرده
  ي خيس و خاكستري نيست شنبه همان پنج آيا اين همه

  گفتي كه گاهي آمرانه از آن سخن مي
  نوازد؟ ام را مي نرمي چهره و اآلن دارد به

  دار هستي آيا تو نيز شاعري جربزه
  شناسي راههاي واپسين را مي و كوره

  يا تنها پاهاي چرك خستگان و دلشدگان را
  زدايي؟ ي خود مي با آبروي افروخته

***  
  .دانست هاي بسيار زيباي تاالب را مي زنهوستم نيز روآري، پ

  ي كالغها بسيار دور شويم پس بگذاريد بي آنكه از تفاله
  گذرند زنكها مي همچنان كه پيرپسرها و خاله

  .هاي جوي لرزان، انگشتانم را سفت بگيرند دندانه
  .اي دارد هم شاد و هم گرم تنه) فهمم مي(مهرباني 
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  25/شياطين ديگراز عشق و 
  

  آيا زود به خانه باز خواهي گشت؟
  ي باريكي را خسته پشت سر خواهي گذاشت كوچه پس

  از هشتي خوشبو گرم خواهي خراميد
  و به سپيدي جهان

  كه اكنون سرانگشتانت را پوشيده است
  .خشنود خواهي نگريست

  .هر دو رويت نام خود را از ياد خواهد برد
  سيماي پاكان را يافت

  .دانم يقين مي ، و برگ زدي، به)ت شادجان(
  فرهمنداني كه كم ندارند
  گذارند پاشنه را كنار گلبوته مي

  دوستاني كه چشم وروي نابشان بدون غبار و خراش
  .رفتند هاي زمرد و شرم سراغ عشق مي با كيسه

  توان فهميد آري بدون فلسفه و رياضيات مي
  كه عشق دست كمي از كثافت ندارد

  .سندانه است به شرطي كه زيبا باشدو البته دلپ
  حتي هنگامي كه راهت ندادند بر سكوهاي ليز آفتاب

  وتوكي از غزلهاي شمس تا سوانح يا تك
  ي نازت بگشايند، خنده از چهره

  دانستي كه عشق خود، بازي بازي، مي
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  .كردني يك سويه است خراب
  رند را- مرد-خر ديدي پشت سر هم آن مي

  صورتك عشق  ازكه هر بار 
  .گيرد بر ميآبله و دمل سرفراز 

  شدي و تو هيچ دلزده و بيمناك نمي
  چ چيز زيبايي سراغ نداشتي جز عشقچون هي

  .گماشتند او را درب وداغون سرانجام به كار ديگري مي كه
***  

  .مرا ساده و ارجمند يافت
  برند؟ راه ميآقا، پريان هيز آيا ما را درست : گفتا
  به جان خودم سوگند، اگر دير بجنبم: گفتم

  .به آني، همين موي و ميان را در چركاب خود فرو خواهم برد
  .اي مرده هر چه زودتر حال خواهم كرد و من نيز با نبضِ سوژه: گفتا

  
  1391ارديبهشت 
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  ري دلدادگي به شهريا نامه. 3
  
  
  
  
  
  آه  آهو، روزي است سياه«-

  ».ام را كورمال دريد بهار شانه
  

  هاي داغ و تيزاب با چشمهايي كه پوره
  آنها را درخشان و بيدار
  چرخاندند در آن شب كج وكوله مي

  ام را ديدم كه هنوز خميرِ ماهش اندوهگين ننه
  .حرف بود و بابا كه خورشيدي سياه و كم
  ارگان و گلميخهايآسيابان را پس از نماز، ست

  فريفتند ناز و نزديك مي
  خون اما و صورتهاي جوراجور و و خسته و بي
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  .كردند قلبهاي نقره برايش رديف مي
  آراستند آن گاه او را پسرهايي كه تا صبح عكس دلدار خود را مي

  شان هاي چروكيدههايي با يك دندان طال و خالي سابيده زير لب و بيوه
  ،كشيدند سنگهاي دره را بر شانه باال مي

  با خود منگ و پكر از پلي هر چند لجام گسيخته
  .دادند كه آسوده و تار و تاريك و بسته بود به آن ور يله مي
  .دونيد چي شد؟ چرخاب باز از آونجا در رفت اون وقت مي

  ماليد كش زمين را مي چشمهاي وفادارِ آن ماهي كه سينه
  .شدند ي چرخ كور مي غصه با گلهاي بي

  .جنبيدند تختهاي سيمي، آن شب، كنار هم چند نفسي مي
  دمان درد سپيده مارمولكهاي بي. دانم چه خواهد شد صبح مي

  .هاي سنگي بهار پايين سريدند پاره از بزروهاي آسمان تا تكه
  .ردمتوانستم به ميهنم باز گ دوستت داشتم اما از هيچ راهي نميكنارت 

  .با گل سرخ آميختي. كشاندي مرا همه جا به خود مي
  .و حال نوبت من بود. ي سيمرغ ور رفتي با يك سينه

  
  آه  آهو، روزي است سياه«-

  ».بهار شانه ام را كورمال دريد
  

  آره جانا، هيچ نتوانستم آن چند شب خنك
  بنداب مانند ديگران به خالت در پستوي دنجِ
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  .زنخدان آشنايت عشق بورزمبه كه يكه و سنگين بود و 
  .رميد و استخوانم از ترس مي
  ستردم ام مي يواشكي نامت را از خانه

  .كشيدم و دوباره آن را بانگ بر مي
  ي زنگاريِ يكي از صورتهاي معطل زنجيره

  .هر چه بود، مرد بود. بر جا مانده بود
  ، و مردگان لميدندگرفت يرا مو هر كسي پي كار خويش 
  .در عسل و ابريشم و هيچ

  با هيچ كس آشنايي نخواهم داد
  گل سرخم را بيرون خواهم كشيد

  كبكم را پير خواهم كرد
  دانم به شهريار نامه خواهم نوشت و آه خدايا، مي

  .تا جشني ترتيب دهد كه در آن چندين بار رودررويت شوم
  ند كنارم خواهي ايستادتو با همه دست خواهي داد و دقايقي چ

  .سگم از خوشحالي جان ببازد آن چنان كه توله
  .گرفتي آن را نميپي اين جا جانا، همان سرايي است كه هيچ وقت 

  .گرانبار بر پيشاني  و خشم آنجا روكشي مي شود. مرزي است اندكي ژرف اما نرم
  .و شب را نگريستم

  شريمي بازوي شب را بف توانستيم با دلخوشي نرمه نمي
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  .كردند ميو آن گاه يكديگر را گم  شد ميي انداممان به هم نزديك  همه
  براي شهريار. من هرگز ازين حال بيرون نخواهم آمد
  .خواهم نگاشت، براي شمس، براي آهو

  را هرگز نخواهم بخشيد كوري
  داد نمي مور چاه راه هاي غوطه كه به حلقه

  لجبازانه خواهم نشست اما
  .كنار پرچينهاي سيمي سراب

  .ي همين ورا هستم آخرين بچه
  .هاي خشكسالي خواهند وزيد وپاره لت

  
  .تو بهتره همين جا با همين بنداب ور بري«-

  .خيلي زيباست
  ».فرستند اي پرهيزگارانه مي هر كدوم ترانه آه دوستام

  .ي خود شهريار يكهو پيدا بشه ممكنه سروكله-
  .شه با دلدادگي اون گاهي سرش خوش مي. طاقتي نكن كم

  ».آخي دوستمه. دوستمه. دوستمه
  
  آه  آهو، روزي است سياه«-

  ».ام را كورمال دريد بهار شانه
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  خوب است روسپيان پيش از بر آمدنِ شهريار ورجاوند
  .نندالي تورهاي كثيف بخيسا خشت ما را البه

  .همگي گيجاگيج جسد بهار را گرد خواهيم آورد
  .ورزيم راست و افروخته به سروكول هم عشق مي

  هاي بيكار و دژم سيمرغ را همه چيز را به شهريار نشان خواهم داد و سينه
  داشتند، رفتند و آهويي را به گريستن وا مي كه از دست مي

  ينهاي را كه فرصت نكرديم با طمأن و گل سرخ جامانده
  .گردانيم و هيكلي داغ به هم بزنيمب

  گناه ماهي زير صندلي بيخ خاك را ديدگان بي
  .پاهاي كوچكمان بارور كرد الي

  اش پناه ببرم؟ آيا من نيز ايزدي خواهم داشت تا كتك خورده و خراب به آستانه
  و آن كه چرخ را ميان تاريكيهاي منداب نشاند

  .سپيان را در شهري نو خواهد نشاندشك اوراق ما را خواهد خواند و رو بي
  هاي بهار را پاره جانا، بگذار لجن

  .ي خود بياويزيم روز بر طره مانده و بي شبي تك
  هاي و همه چيز مرتب است، حتي زمزمه

  .هاي زمردين پياپي و بركه
  توان دمي آسوده نشست كنار حوضي حوض حو ح مي

  
  91خرداد 
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  حلزونهاي هرزه پس از نيمروز. 4
 
  
  
  
  

  خدا چه خواهد گفت به گنجشكهاي دلخوش
  هاي چركي و خاك برسر، و به بابونه

  اند؟ كه ساعتي است گُنده پيدايم كرده
*** 

  .سحر را نگاه كردم. مرا خواندند
  .غبار آسمان را بر كاكل چند مرغك پكر جا گذاشتم

  ه تا آن وقت روزپاهايي را يافتم ك دهان دريده شب
  .گفتند هنوز گوشه و كنارهاي شهرباني به نوبت ترانه مي

*** 

  .بغض كرد. هاي بعدازظهر چروكيد گونه
  شدم اگر قايم نمي. باريد كاش مي
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  كمان از سر كاخ شهرداري رنگين
  .پاشيد ام مي سگ فلزي ي توله تا كله

*** 

  اهد گفتدادرس به من خو
  .اند آكل را خوانده شاعرا، واسه خودم نيز داش

  ».عشقت مرا كشت....... مرجان، مرجان«
*** 

  ام آمدي چه خوب كردي به دهكده
 .اي شاپرك سفيد، سفيد، سفيد

  تكه كردند كلب آسماني را تكه
  و ميان پارك كاشتند تا بعدازظهرها

 آنكه همديگر را پيدا كنيم بي

  .ايش بخشكيمهر كدام در روشناييه
*** 

  گفتند با او برويم. ي خوب و دليري بود بچه
  .ي عشق را وارسي كنند هاي جا مانده تا نشانه
  مگه نه؟. ببخشيد شاعرا، خيلي اذيت شدي«: گفت

 ».گذره همه چيز داره مي

  وراجي حلزونهاي. دلم سوخت«: گفتم
  .خراشيد ام را مي پاك تا صبح، سبك، كله
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  چترم را باز نكردم؛. آوردم گيجبازي در مي
  براي همين، خيليها سيمايم را نگه داشتند
  ».تا آخرين روز بهار همه چيز را نشان دهند

  ي اما شهريار، ديدي خودت، دستش را بر شانه«: گفت
  ».همسرش افكنده بود تا سر صبح به نخجيرگاه بروند

*** 

  ديگر بگويم كه هيچ گناهي نكردم جز سرسپردن خواهم دور از شرحهاي مي
 عشقي كه كفتربازها اخِبر زانوي 

  و سوفيا و انترهاي نجس و زردومسهاي خراب
 .اند شرمانه پرورانده در قلب خود بي

***  
  چرا؟. تازه غضبناك هم بود. كرد به خدا بازي نمي

  .خاييد بعدازظهري بود كه شاپرك هنوز حلق چسبناكش را مي
*** 

  !خوش آمدي، شاعرا«: تگف
  ي اين همان همسري است كه آن را بر خاكه

  .دار شكار كردم صدفزار در آخرهاي خياباني دنباله
  اش خودم ديدم بر تنگناي گُرده

  اما پاك و نجيب ،سريد كژدمي دلير مي
  .به راه خود رفت و بارها او را مهمان خود كرديم
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  تو بيا بدون درگيري دهان يكديگر راحال 
  قفل كنيم و آن وقت در پشت اين پيشخوان

  هر جور كه دلت خواست همه روز از عشقت راحت بنويس
  ي بعدازظهرهاي عمرت ساكت شان همه از لجن و تخمكهايي كه در سايه

  ».و همه را به نام كامل همسرم پيشكش كن. كردي خود را خنك مي
  .كردم كه شما پيگير اين ماجرا بوده باشيد رش را نميآه، اصالً فك«: گفتم

  ايد، آن هم سر صبح براي همين است كه مرا تا اينجا كشانده
 »و روز آخر بهار؟

  .ما كار داريم. اآلن فرصت و زمان مناسبي است«: گفت
 .باور كن نوروز جايي نرفتيم

  .خواهيم دستمان پر باشد مي
  !خيالت راحت

  روزي كه برگشتم
  كنار همسرم البته

  اردك زشت و چندين جوجه
  هايم را برايت ادا خواهم كرد من هم چارپاره

 ».روزي كه هشيار باشم

***  
  هاي تاريك بانكي كه تعطيل بود آوخ، بر پله

 در ميان طوفان گل سرخ، اي هيچ كس
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  گشتي؟ به سوي كدام اندام خوش و تن سيمين باز مي
  ي سفيدمان با همسرم در پاكي و از ميان درشكه

 .زدم دانايي خود غلت مي

  آن وقت فهميديم. برد داشت خوابمان مي
  بالخره. هايت را از كسي بپرسيم كه نشانه

  اي داري و زنبيلي شما هم الك و سايه
  اي تلخ اي هيچ كس، و يكباره پيش از شبانه

  .متأسفم. سدما ات نمي ديديم حتي خارزار نيز به پاشنه
 اي و همان هيچي كه از ديرباز بوده

  ».از نو شكفت، اي هيچ كس
***  

  هاي كاهگليِ آفتاب خم شديم آه، زير خانه
  .تا يواشكي وراجيهاي ناب حلزونها را ياد بگيريم

  .پروا به انگشتانت خواهم پرداخت من اين دفه بي
 .ي آهنينم را كمي ورانداز كردي سينه

  :هاي خودت را آنجا تماشا كني نستي نشانهتوا بيشتر ازين نمي
 نشان آن گل سرخ بي

  .كالبدي كه سياه پوشاندي
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  و حلزونهاي هرزه در گيجي پس از نيمروز
  دوره كردند سوفيا را،

  .پره تك مي. سوفيا كه جاش همين جاست
***  

  .خواستم چند سطري براي دوست شاعرت بفرستم
  دانم هر روز زبان بسته با چشمان دريده تا نزديكيهاي مي
  آيي تا از نو بغلي خاشاك سر راهش جا بگذاري اش مي خانه

  .الي آن درد كشيده بود كه چل شب اقيانوسي بكر البه
  .ام من خيلي درد كشيده -
  درد چي؟ -
  .درد عشق -

  .به هر جا سر زدم، راهم ندادند يا زبانم را بلد نبودند
  اي را ديدم كه تا صبح جاروشان را هاي غمزده تربچهدخ

  ي پاره سپردند و يكريز بر لجن به دست خنياگري پير مي
  .گفتند سروته مي هايي بي زمردين در گوش هم ترانه

  ي شان مرا در آستانه جفتهايي عتيقه را ديدم كه قهقهه
  .داشت اي باز مي نتي آهنگين و قهوه كافي

  خواهم كه مواظب خودش باشد از آن شاعر نازكدل مي
  آيا عشق هيچ وقت: پرسم از او مي. و جلوتر نيايد

  داند كاري كه همه چيز را مي دشمنانه چون كهنه
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  به سراغت نيامده است؟ و اگر آمده است چگونه
  و بيشتر به كجايت آسيب رسانده است؟ آيا سرانجام

 ».خيلي نگرانتم«: تدر گوشت نگفته اس

  :ات بگويم پوش و دلشكسته خواستم به دوست ژنده آخرسر مي
  ».و چون گوسپندي تو را به طرف گرگها فرستاديم« 

*** 

  اش باشد در لشكر به گمانم روزهاي آخر سياهي
 گناه و خشك دارد آن جوانك كه جاني بي

  ي اش يك لحظه هم بي چراغي بر لبه اما تنه
  دانند كه دل بوده است و همه ميدار حوضچه ن ه خز

  .روند شود و كفترهاي تار از حال مي اين سان خنك مي
  خودم شنيدم، اون وقتا كه ترسي نداشتي

  شوي دانستي خراب مي و مانند پسري بودي و نمي
  ».بينيم ديگه تو رو نمي«: جلوش سايه انداختي و وِر زدي

 و باز مرا به همان جا برد تا اگر چيزي از

 مان جا مانده است، بردارد و به ازيب عشق

  البته همسرش همه چيز را. نزديكان شهريار برساند
  .كرد ي اندام خود لج مي راحت با همه. فراموش كرده بود

 هاي تا كنار نرده .بود  ديوونهيك روز ظهر 

  هايي اون جا هيچي نبود جز لكه. مون رسيد نزديك خونه
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 آهنگي را كه. تابان از خطمي و خرزهره

  فراموش«: نواخت ها مي بر نردهاي  با تركههميشه دوست داشت، 
 ».......خواستم بهت بگم  كردم چيزي را كه مي

  دشواري اين همه راه به  نمي دانم چرا همين چند دفه
  و ،اي آمد شكسته تا آنجا بدون دوچرخه

  ها را به هر داد و شاد بود و فرشته بوي گل مي
  تويي كفترها را جمع كردم،  مرده. برد سو مي

  به خدا، شهريار نگاهشون«: گفت. سبد گذاشتم بغل سرباز
 دونستن من اينجا همه مي. بين«: گفتم» .كنه هم نمي

  ».همو، عشق«: گفتم» خالِِ چي؟«: گفت ».دلم خال انداخته
 و

  .خوابوندها را  ي بابونه آخه خود شهريار، ناكس، همه«: گفت
  ساكت كرد و گنبدي كوتاه و چركي ساخت حلزونها رو

  ».آويخته و تشنه گپ بزنينو  تا هر دوتون كنار سيالبرو زير چترهاي پريشان
  .وجور كنم پرده جفت حتي چارپاره، بي ،تونستم هيچ شعري رو اون موقع نمي«: گفتم

 ام درست نديده باور كن هنوز چشماش رو

  ».اي پوك گفتگو كنم با سينه مدم تااو و به هم نمي
  پاييد ي نيمسوز همسر را مي دانستم لبخنده و شهريار نمي

  .آمدم اي خيس به خود نمي وبست صاعقه و همه شب در چفت
***  
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  :گفت. چيد هاي سرسري را بعد با شهريار عبارتها و كتيبه
  االن بگو كجايي؟ -
  .ها تهگورستان فرش -
  م، مگه چند بار اونجا با من پلكيدي؟حاال خودموني -
  .سختي فقط سه مرتبه؛ اونم به -
  ي خودم چي رنگي بود؟ ام، كالسكه كالسكه -
  .كمي بنفش -
  .االن سفيد سفيده. اون رو فروختم باهاش خونه خريدم -
  .هنوز بهش نرسيدم -
  ن كي خواهد بود؟مو گفته بودم ديدار بعدي -
  مدم تا زانو به زانوي هماالن كه اين همه راه او. االن -

  ي خشك بنشينيم و آسمون رو رودخانهبر 
  .ي هم ببينيم، آي عشق منتوي چشما

  نمتو ثانياً نمي. من مهمونم اكنون. نه -
  .اصالً وقت مناسبي نيست. باهات صحبت كنم

  ات را پيراهن آبي گويد نخستين بار تك شهريار مي
 فترهاخواهي پوشيد تا ك

  شان را به آن بمالند ي پست و ابله تنه
  .اما معلوم نيست كه نخواهي رسيد

  از نشانهاي هم سر در نخواهيم آورد
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  .و ابله و آزمند از كنار پوشالهاي پس از نيمروز باز خواهي گشت
*** 

  .و ما خانمت را خواهيم يافت، شاعرا
  مان سر كشيدي و گستاخانه سرودي ندگيتا آنچه را در ز

  در روز روشن و با سيماي گشاده باز گردانيم،
 رو خواهد بود لحن ما يك

  انگشتانمان را بارها خواهيم شست
  ي كنجهاي پنهان و كثيفت را و آن گاه همه

  دانيم وي خوب مي. شعرهايت فاش خواهيم كرد تك در تك
  اهد كشيدامشب بي هيچ سرزنشي در انباركي صيحه خو

  .هاي تلخت بر كمرگاه و زانوانت چنبره خواهد زد و شاخه
  طلبيدي اكنون او را ببوس، آن سان كه مرا مي

  كنار شهريار خواهم كاويد. بازي در نيار
 هايت را بدون دردسري نشانه

  مهمانهاي ستمگري كه در زير پل مچاله نشسته بودند
  كردي يايش ميهمان جا خطميهاي شيرين و دلبركان غمزده را ن

  آويختند هاي سراب مي ي بكر كفترهايي كه در چاله سينه
  كشيدند رنگ قد مي ي آب هايي كه خيلي زود پشت دروازه دختربچه

  كرد شان مي تكه هاي آينه و ميخك تكه و از همانجا آواي قلعه
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  رهم من، هم شهريا. اي به كار شده اكنون دست
  .اي ي آثارم را از وجود خود برداشته مطمئنيم كه همه

  .وفاداري داروي تلخي است. آور است شرم. دست مريزاد، لعنتي
  ات كه در دوازده سالگي نبودي مردافكني  مگر شادي همان كوتوله

  پيش از آنكه نخستين بار دلباخته و پست شوي
  نواخت؟ مي ها بر سروكول پسربچه مشنگآورد و  لبكش را در مي ني

  .اند؟ هرگز اي راه داده آيا از ديرباز او را حتي به عشرتكده
 .گريزد و سالها حتي از پسران خود مي

  .چكه و تاريك خواهد باريد كهكشان چكه
  هاي بلبل سوخته را پنجه

  بر قلبت نشان او خواهيد داد
  .و دوباره جلف و مشت خواهد شد

 اي است اين همان سايه

  كه له و لورده
  اش چرخيدي ر آشيانهب

  اش تنه و از نيم
  .ربودي هاي ناب ظلمات را مي تكه

  .درخشيدند و گس و آهنگين مي
  

  1391تير 
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  ي پري خانگي گره گشودن از طره. 5
 
 
 
 
   
  دانم شب را خواهي نشاند از نو بر زانوان خود مي

  .ات، نه، در فره سرد مارپيچت، شب را خواهي بريد ند آبيو اين بار نيز زير روشنايي زهرخ
  ديگر نيمروزي سرخ نبود. كردي هاي سياه بازي مي روي پله
  .اش آب و گلت را بنوازد و منگ و گوژپشت شوم هاي چوبي تا با پره

  .ها رنگ و بويي دارد چون پشت دستت ديفه الي ني دانستم تاريكيِ البه و هيچ نمي
  .روفتم ي سيمرغ را مي سوخته هاي سياه باز دمرو سينه. م و يا سنگرياي بود در دخمه

  ات، تا نيمي از رود سيماني را باال آمدي؟ آه، چرا همان يكبار با مدادرنگيهاي خاييده
  اجاقم كور بود و همپيمان بودم با آن پريِ خانگي كه گاهي

  .تپيد كرد و قلبش از خوشحالي مي شب سر و رويم را خيس مي نيمه
  اش ي زير طره بستم و تا صبح به رايحه دروازه را به رويش مي

  .ام ي كالبدهايم را چنين سروده من همه. اش ي گونه آويختم، به خال لورده مي
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  مرد آزمندي نبودم در باغ پرهيزگاراني كه هر كدام
  .كاشتند مياي  رودرروي مهر و موم همسران خود گنجنامه

  بودم نگاليدر د. پريدم اما به شب مي
  .و يا سنگري با پسران، همه شكافته و زردنبو، خدايا

  كه از گنجشكان كهكشانِ سوخته اي چرا خاك اره
  .با خود آوردي، اين همه سفيد بود، سفيد، سفيد و سرد

  تنها گاوميشان دمق را. بايست سخن بگويم نمي
  .كردم رودخانه تماشا ميدر رؤيايي ميان خس و خاشاك 

  .توانستم به خواب روم انداختي، مي هاي بوگندو مي الي عشقه ات را البه و اگر دوچرخه
  ي ي من و چند پسربچه رودخانه از تماشاي سايه

  .بنفشه زار بوديم. برد پريشان ديگر حظ مي
  نوشتم، از آن گونه كه تو را به اسب ناداني شعرهايي كثيف مي

  ي داالنها را خواهد كاويد م كه همهكرد تشبيه مي
  .ي خود را در لبخندي گيج بيابد ي دلداده تا مرده

  .ي رودخانه اي داشتيم و گلهايي پراكنده، زرد بر تنه ما هم دهكده
  ات بر سنگفرش؟ آمدي با دوچرخه تو چرا زودتر نمي

  سنگ ماهت را،: سنگها را روشن خواهيم كرد
  و چرا. آهو، سنگ قلبم را سنگ چشمهاي زشت اردك، سنگ ناف

  بافي؟ نرم مي هر كجا شب را نرم
  .نوازيم سكوهاي زير پل را مي. م تمام نشدا بازي
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  .سوخت رودررويمان آسماني بود كه مي ي گل سرخِ دسته
  .آهسته باز كني قلفيهاي مسي را آهسته آن را كنار كشيدي تا قزن

  .شكافت ن خوني بود و لب شادمان ميانگشتهايما
  ؟نواختهاي حصيري ما را خواهند  آيا ازين به بعد فرفره

  .خندانَد ي گاوميشان را مي چشمِ سربي پوسته و باد شش
  .قفل را گشودي و چراغت را آويختي

  .لرزيدم ي چدني خود ترسان مي در چنبره
  اي خيس بود پنج شنبه. اخترانم ريختند
  اما هيچ زيبا نبود راهاب سبزي. آمد يكه زود به هم م

  .باخت چيد و به دژهاي نمور مي هايت را ور مي كه پنجه
  ام دوزي و بر بازوي خسته همين جا چشمهايم را به هم مي

  نبود تا پيكر خود را فرصتيافسوس، . چنگ خواهي كشيد
  .آلوده كنيم و صورت چلپاسه و وزغ را بستاييم

  ي سينه. ه را به گردنم آويختياما وردهايي كوتاه و بيگان
  .انديشيدند فراخ چند مرد را ديدم كه زوركي مي

  .گفتند، اما جشنشان پرهياهو بود هيچ نمي. دانم نمي
  .برد تا صبح خوابم نمي. پاشيدي ي پايشان آب مي زير سايه

  .گذاشتي همه چيز را داشتي سر جايش مي
  تني كردي در تاريكي سنگالخ آب

  اي مردانه و تبرمانند ناخواسته اما خشنود ترانهدانم چرا  و نمي
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  .ي شب را جويدم هاي گزنده و باز لبه. بر گوشت و خونم نشاندي
  اين همان شبي است،. توانستم حريصانه زانو بزنم مي

  ديوي است، اهريمني است، مردي و لجني است
  كرد و به آغوش خشكت يكه كالمت را آفريد اما مچاله م

  .ي پربارمان سپرد تا زيركانه پنهان كني، كنار لجندره مي
  گرد و خوارمان باتالق را كوبيدند تا طنازيهاي هاي دوره فرشته

  .هم را از نزديك ببينيم و حظ ببريم
  .ام را باز خواهم گشود ي پري خانگي طره

  خالهاي. قلب زاده و بزرگ شدم با همين لوليان خوش
  يكباره سينيهاي. شناسيم يگر را ميهمد

  هاي زاغ هم را اندازند و سنگريزه شان را وسط لجكيها مي آفتابي
  .گوييم شنويم و پاسخ مي خوانيم، مي زنيم آه، آنچه را بر هم مي نيشتر مي
  .شود مان آبستن و شنگول مي ي زير پلِ دريده از بازي دره. ايم ما يگانه
  و سگابيان ناز. واهيم كردي نيمروز را به تن خ و جامه

  .كند مورمور مي  و سينه. قصرشان را دلخور بر خواهند آورد
  هاي بعدازظهر ليف گيسوان خود را ستوديم، و گونه
  ي مرا بلد بودي، آري؟ خانه. بر چهره و پشت دستمان لك انداخت

  هاي اما حاال خودمانيم مگر چند بار، چند بار كنار هم ايستاديم و تركه
  در آب خوابانديم و زود در آورديم؟ گز را
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  ريختيم، ي ديوي تكيه داده بوديم و از خوشحالي فرو مي هر كدام به سايه
  ي همسرت را چهره. حاال بگير بخواب

  دوستانه توي دستهايت بگير، بفشار و شگفتاميز
  .گيري به كار مياي را  بنگر، آن چنان كه نخستين بار استعاره

  .انديشم، حتي به الماسي بدل كه هرگز نشانم ندادي به هيچ همتايي نمي
  آري،. من به هيچ دو سويي باور ندارم
  .توانستم در آغوش ببويم آن دو پرستوي داغدار را نمي

  .رفتي آوردي، اما تا صبح با آنها گوژپشت و الكن كلنجار مي گر چه هيچ وقت به روي خود نمي
  ها از پله. ي كورم من همان پرنده اكنون

  چهار پله بيشتر نيستند، همان گونه. ام پايين آمده
  ام از مدادرنگيهاي خاييده. دانستيم كه فقط هر دومان مي

  هان؟ تا ساعتها، و شايد هيچ وقت، نشاني. آيد خوشت مي
  .گذاري ي فراخ و روشنم بر جا نمي هاز خودت حتي در سين

  پيش ازين. ها ترسي نداري ريزهاما از سنگ. فهمم مي
  .آنها پرداخته بودياي آسوده به  لي دير در شبي قهوهخي

  .هول از سر خواهم گرفت هاي كشكولت را بي اينبار آوايي زنانه خواهم داشت و نگاره
  .بايد زود برگردم. شرمانه است كمي بي. آري، جستم

  اغ را خواهند بستچيزهايم را بايد جمع كنم؛ هرچند ديروقت پرهيزگاران ب
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  .ام را پيشاپيش براي همسرم خواهند خواند بلند و شمرده و واوننداز و گنجنامه
  .ات را به ياد خواهم آورد حاال همين جا، پس از نيمروز چهره

  ات خواهي كشيد را در تاريكي بر قلب قحبه گوهرم
  جشن پرندگان كور را. كني تواني دفن آوايي است كه نمي

  اند اي از آسمان را پايين آورده مردهايمان تيغه. شنوي شنوي؟ شاعرا، مي مي
  ي پوسته. هاي آن همديگر را تنگ و سرراست مهمان كنيم تا در خرابه

  االن كجايي. اآلن، بگو. ي را جلو هم خواهيم انباشت پاك و دانامانريخت شاد بي
  ات را بدرم و كورمال بر پيشاني خود ببندم؟ دهاتيهاي ارجمند جامه چهبا پرندگان سفيد، تا با ب

You! hypocrite lecteur!—mon semblable,—mon frère!*  
  
  ):آخرين سطر در شعر( Aulecteurبه خواننده  Baudelaire, Fleurs du Mal از بودلر، در گلهاي شيطاني *
  !برادرم -همانندم، -!ي رياكارخواننده! تو

   
  91رداد م
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  اندازيهاي نابارور و جلف براي خشنودي صنم هم پشت. 6
  
  
  
  
  

  هاي الماسين ژرفناي سنگريزه
  شيرمانند معبدي

  .ما را جا خواهد داد
***  

  گوشت تنش
  كره و آويشن است

  اين پري شيوا
  آور اين شادي

  كه بر سكوهاي شهر
  را كاشيهاي ناالن

  .عصرها پير خواهد كرد
***  
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  ».كالسكه پياده آمد«

  بارها به خانه بازگشتم
  خشنود از سايه

  هاي شگفت پرياني و واژه
  .ام تف انداختند كه بر پيشاني

  هيچ يكشان شعرهايم را نخوانده بودند
  .شناختند و زادوبوم مرا نمي

  شتر بودندكوههاي گچي دو سه تا بي
  .و شبانه سراسر روح را خنك مي كردند

  ختندااند هايي كه به سويم مي كهيت
  همه از دوستان مردشان بود
  .ريختند آنان كه هيچ وقت به هم نمي

  .بيشتر دو سه تكه زمين داشتند و ميوه و بخوردان
***  

  بگذار بسوزم
  چون گنجشكي

  هاي بر سينه
  .آذرخش

***  
  ات ي روشنايي آه زنگوله
  ي آسماني كوچك و خوش زنگوله
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  .ي گل سرخ بهشت زنگوله
  ات آه جيرجير حوض خالي

  .جيرجير اندوهناك حلزون
  .آه آتيش سفيدت

***  
  گناه دو پسر بوديم بي

  شاخ وبرگ آفتاب را
  .زديم مان كنار مي از چهره

  دوست داشتيم بلغزيم
  ميان سنگالخهاي فيروزه

  انهشب
  .زار بيشه

  مرز پرفمان را گم كرديم
  اي سوت حلقه
  .و كور

***  
  ارييكي دو ب

  زير پل شكسته
  زدم پرسه مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.MyBook.ir

http://mybook.ir


  از عشق و شياطين ديگر/52
  

  تا آذرخش
  مدآ دمق و نرم مي

  جويد و گوشت و تنم را مي
  .شدم ولي هيچ پير نمي

  داغهاي گل سرخ را نقره
  آخ

  ربودم از پخم و كژ مي
  هخاك ر
  .خاك ره

***  
  پوپك

  .داندو آينه را مي
  را ديدم مانيهاريز شاد سينه

  كه خود از ميخك دوخته بودم
  .سراسيمه

  نمي دانم آيا هيچ وقت
  گنگ و بيچاره

  ام؟ كنار شما نشسته
  وگرنه چرا اين سان ژوليده
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  سر و پيرانه
  ويزم؟آ در پستوي پوك مي

***  
  فرشته به در خانه رسيدنددو 

  تا همه چيز را در داالن كوتاه
  و تنگم بيابند
  نويس گلهاي سرخي كه براي هيچ كس رو نوشتم حتي پيش

  ي و ممكن بود زيروبم مرده
  ، هنوزگلها هايي از آن پاره

  .اندوهم را روشن نگه داشته باشند
  .هيچ كدام پسر نبودند زير، ، سربهاما آنها

  تكيده نبودندهيچ وقت كبكهايي 
  .اي رويارو وسط هشتگير صخره

  اما فربه و نر بودند
  و كالسكه را هراسناك نگه داشتند
  جايي كه بارها مهمانم كرده بودي

  ي كهكشان را تا خاكروبه
  .كوچه به هم بريزيمدر همان پس

  .و عقيم بوديم و فرومايه
***  
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  بپردازمشعري در وصف اندامي خاكستري يا اطلسي آنكه  عصرها بيآيا 
  اميدي بود كه به ديدارت بشتابم؟
  شنيدم اما هق هق كلوخهاي مسجدي را مي
  دريد كه گاهي آسمان فرودست را مي

  .كرد خت را خوشحال ميو چارتاق گل سر
  .اند ا در غبار بعدازظهر از پا افتادهه مي دانستي اكنون فرشته

  .گم ما را پيدا نخواهند كرد ي امن و و زود خانه
  آيا به سيماي ماه نيز تف خواهند انداخت،

  به ميخك و به شادي، و خورشيد چي؟
  .شناختندم شان، بي نان و شراب، بر سر سفره

  يارو، خوش نيامدي«: گفتند
  ».به پاييز، و زين پس به هيچ چيز

  .داني چندان خشن و سختگير نبودم مي
  بخشيدم ستمال خود را ميتن د اندامان سيمين به خوش

  .كردم بازي مي هايشان خاك و نزديكشان با بچه
***  

  .ها راحت بودند و يك خانه داشتند همگي با فرشته
  رفتند با هم به گردش مي

  خواندند براي هم دعا ميو در تاريكيِ كالغ 
  .مبادا يكي از پسرها در چاه بيفتد
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  آي هيكل سرخوش، سرانجام
  ي سرخ خواستي حلقه مي

  دگان را ي دي و برافروخته
  .ي حوض بنشاني لبه

  كاره خواهد بود،قلب هيچ
  .كنند مان را پيدا مي آنها جاي خالي

  .تو چه لجني هستي
  .شبانه آسوده با آنها خواهي خفت

  گيسوانت را خواهند ديد
  .پشت دستت برايشان بيگانه و نجس است

  ر، پيكرهايتسرافراز و دلي
  را ميان آنها جا خواهي انداخت

  پيكر خاكستري هيچ كس
  خاكستري هيچ كس

  .هيچ كس
  .و اوف خواهند كشيد دژآيين و خونريز

  .غارها و زيرزمين برج را به هم خواهند ريخت
***  

  ات را خواهند كَند زنگوله
  الكت را خواهند بريد

  .ريزند و همگي نيمروز به مرز پنهانت مي
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  ، هر هفت پيكرشمانيآنجاست كه شاد
  ي كهن مي پيمايد؛ با شاعر باده

  .هر چند در پستويي پوشالي كه بزودي بسته خواهد شد
  و مسجد خروشان و كاهل، در باغها خواهد رمبيد

  .اينبار هيچ كدام به سوي ايستگاه نخواهيم شتافت
  .پوك بوديم. كالسكه، رخت بر بست

  .هاي آذرخش را گرفتم حتي تيغه و نمي. ديدي خشتم را مي
  .كار مرد بودند، فرشتگاني سياه و كهنهدو 

  با چشمهاي گشادشان هيچ كدام مرا نگاه نكردند
  .بسيار خسته و دلخور بودند. و با من سخن نگفتند

***  
  آه خدايا
  منگ و
  مچاله

  به  نگرم سرخوشانه مي
  ي مهربان شوكران تنه

  پوش ندهشاهپرك ژ
  .پي روسپي فرخنده

***  
  آزرم خواهم گنجشكوار و بي مي

  .بر زانوان آذرنگ بسوزم
***  
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  ستوده باد آنكه اين نگاشته را
  خواه عقيم و خواه تخمدار
  بر خاك سياه فاش سازد

  تا ددان و ديوزادگان، زين پس
  بربندند باراز خاكستردان تنگم 

  فره را بيو صنم 
  .و خال و گوهر واگذارند

  آن بدزهش
  روكش تابناكش عرق سرد 
  تا ديرباز

  .ام خواهد افكند پنجه در پنجه
  

  91شهريور 
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  هاي آسماني عشق پاره لجن. 7 
  

  كردم باور نمي، من هرگز  Mashenka ماشنكا
  .بودسان اندوهگين  و اين ورزيداين سان عشق  بتوان كه

Машенька, я никогда не думал, 
Что можно так любить и грустить. 

  نيكالي گوميلف     
  

  ي نخست پاره
 

  ام رؤياهايم را تارانده
  .ام دمان رسانده دست دهكده را به سپيده سگهاي پايين
  اي با شاديهايت تو چه كرده

  ه ندادي؟با رنگ اسفناجي پوستت كه مرا به آن را
  )پرده كوتاه و داغ و بي(كدام را 

  آن چنان كه زير آلونك آهنينِ آه و آهوان سوگند ياد كردي
  اي نشاندي؟ خانه بر تارك سفت روسپي
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  يافتند؟ آيا شهر شلوغ نيست از شاعراني كه مرگ را بيهوده در رودخانه مي
  ات هاي روشناييي پولك مانده و با ته

  .ي تاريك مهمان كردي يكي بر چارپايه سراسيمه آنها را البته يكي
  .باريد، پوپك و آينه از صورت پكَر هيچ كدام، ميخك و ترانه نمي

  پس چه خواهي كرد با دستنويس فرشتگان سوخته؟
  

  ي دوم پاره
 

  ات اسفنجهاي سرطاني سينه
  ات اسفنجهاي سرطاني سينه

  نه، آهبختم، نمن چه شور
  هيچ وقت نتوانستيم هيچ كدام را

  كرديم روشن نگه داريم، هول مي
  مان را تاريكي را در سوسوي چشمان درنده و خمير

  داديم به هم نشان مي
  وردندآ پايين مي مان سست و سرد سرهايو اندام

  .اي لرزان هر كدام جداگانه در بيراهه
  اي قلب كور و شاد، نگذاشتي

  پاييزي ي شوم پريان بر وارگه
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  .و با من بازي كنند رخت افكنند
  ات لرزيدم براي اجاقهاي هفتگانه مي

  پريهاي سفيد خورشيد
  .سري كه اندوهگين بودند و آهوان خيره

  توانستم بازي كنم، اوه خدايا نمي
  .با هر هفت روز، با هيچ كدام

  
  ي سوم پاره

 

  شبانه
  ي سفيد شبانه

  پلي نيين
  هاي خيس در يك سوي كهكشان دهكده

  اي بدون مهمانخانه
  كنار گيسوان خرمايي فرزندانت

  كوچولويي دروغگو
  .و چهار دندان طالي همسرت

  .همه در خاكستر روشنايي خفتيم
  صبح زود به بلوط گشن آويختيم

  هاي خونين كبك عشق ورزيديم به سر پنجه
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  زير پاي ناهيد و مهر را روفتيم
  .ي لبمان كاشتيم علف و زغال را كوبيديم و گوشه

  ام بر سرانگشتان سوخته
  .ي گنجشكان، ناسزاگويان، يكديگر را خواهند تكانيد تتمه
  نگرم رمناك خداونگارم را ميش

  و شادي را
  ي خراب كهكشان را و گوشه

  نجا كه گاوهاي طاليي و آبستنمان را آ
  بويم ها و جويهاي گوگرد مي ي بابونهفاتا ژر

  .اي كمرنگ نزديكيهاي روسپيكده
  نداردن كاري اديگر از اينجا به بعد برايم

  اند ايت را زير سيمهاي خاردار كشاندهسيم
  .ورديارسي روزمره در آي هجايي را به ف ه هر پانصد چامهداغ و شوريد

  شب را الي تنباكو و تاك به صبح رساندي سراسر
  ي شاعري تنومند بودي ا، در انديشهو خداي

  توانست بي آهي مي كه بيرون دانشكده
  .ي خود نگه دارد هيكلت را بر سينه
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  ي چهارم پاره

 

  و آن گاه آرايشگاهي كهن را نشانت خواهم داد
  ي آبنوس و گس آن تا بر چارپايه
  بخش ميخك ي دلداري در رايحه

  پوشاندي؟ ات را نمي دانم چرا اندام خسته نمي
  اي ي پوك و نقره آيا سرانجام اين خانه

  توانست كالمي به من قرض بدهد مي
  باري و يا كوله

  ام را بپوشاند؟ ا همواره پيشكشيهاي مرده يا زندهت
  مگر تو ديگر همه چيز را حتي سگهاي الدنگ را پشت سر نگذشتي

  زدند ن زانو ميدما هاي سپيده پيلهدر آنها كه 
  ستردند و لبخند را از هيكل خود مي
  ي خالي استران خام در بوي آسياب و طويله

  ر بام هاجررشُشُ و
  اي هاي سورمه زظهرهايي ليز با پوستهبعدا

  .و پرت تا آن طرف تاالر
  ورزيدم به زخمهاي طوبي و رشك مي

  .ي رفتگران به نارنجي جامه
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  .د دادناينبار نيز مطمئن باش راهمان نخواه
  ي پل بازي خواهيم كرد با خيلي چيزها، با پولكهايت يك گوشه

  .كنند تپند و مرا شاداب مي كه هنوز گرماگرم مي
  .من هميشه حاضر بودم، به خدا، شعرهايمان را به هم بريزيم

  يافتيم اي مي بهتر بود امروز گرمابه
  .ري كردن روح و هيكلاي براي دستكا گرمابه

  
  ي پنجم پاره

 

  خوشحالم كه خواب بودم و در مرز يافتمت،
  .شاپور نامي به شهر وه: دادي مروي؟ پاسخ جا ميك: خوشحالم كه وقتي پرسيدند

  .وه شاپور نامي: خوشحالم كه نام همسرت را چنين بردي
  .شاپور نامي وه: خود را سرانجام فاش ساختي ندامنيكخوشحالم كه پسر 

  ات را، نه نر و نه ماده، همچنان در سينه نگه داشته بودي خوشحالم كه كفتر سفت و مرده
  زير تا بعدازظهر كه جن و پريهاي سربه

  رسانند كه زيرزميني است ام مي ما را تا خانه
  آن را زنده و روشن بازگردانم همچون

  گل سرخ آرامت
  گل سرخ هيچ كس

  .هيچ كس
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  ي ششم پاره

 

  هاي يخزده داري پولكهايت را با هم زير بوتهدوست 
  در كف دست بي خون و كثيف دخترهاي نارس بريزيم؟

  زنيم هم مي پاروهايمان را به سرخوشانهن گاه پس آ
  .گيريم هيكل مشنگمان را به كار مي

  به خواست خودت به اين چليپاي خاردار چسبيدم
  نيهاي آسما به لجنپاره
  به هيكلمان

  .يمانبه گل سرخ شاد
  بيا

  ديگربار
  آي نيلوفر مست
  كنار اجاق سرد

  ي هم را خراب كنيم تنه
  وواج آذرخش آي سنگ هاج

  نجواي گنبد نيمروزي و كفتر
  .متاروپود
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  ي هفتم پاره

 

هيچ كس . اومد اي بيشمار، شبانه بارون ميفره و ستارگان و ابريشمه يشاپور دلير، دارا گوش كن، وه
چوبي . سوار اتوبوس بودم. هايي با شالهاي آبي چيندار هاي رود به جز گاهي دختربچه نارهپلكيد ك نمي

حلزون . ات كنار چارباغ خواني يواش رمبو به يادم اومد و عربده يواش. پشتهاي خاكي الك. بود و وارفته
خواستي و چتر؟ چرا هيچ كدام رو سفت نگرفتي؟ صاعقه  مي دوست داري، هان، حلزون؟ پيمانه

دست . گرفت پسري جفتم نشسته بود كه تازه داشت انگليسي ياد مي. بخشيدي مرا نمي. ات كرد ديوانه
اش معلوم بود،  سينه. خوندند هايمان به هم نمي دونم چرا پنجه نمي. و خوشش اومد كوچكش را فشردم

. ، و هر دو به هم خنديديمسفت گرفتمم پياده بشم، دوباره دستش را خواست وقتي مي. قرمز و ليز
خزيدند و  دلنگران تا زانوانم مي. پريها چشمهايي ياقوتي و درشت داشتند. شب جاي خوبي پيدا كردم

تر بودند و  نسناسها مهربان. شان زن بودند مهه. گشتند بوييدند و نااميد به جلبكهاي چرب باز مي مي
  :تندهمه چيز داش

  گراز و زهرمار و تورهايي كه چند شب
  غلتيدم و آهنگهايي پشت سر هم ميانشان مي

  و هر بار. شدم كه از آنها آبستن مي
  .فروختم تا دوباره همان جا را بيابم پولكهايي را مي

  .پرستيدي چراغهاي چركين را مي
  اآلن چي، اآلن؟

  ي روشنايي الشه
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  .ام كلوخي خشك و ارزان بر سينه
  وواجي؟ چرا باز هاج

  .اينبار همسرت هشيار است
  .ات بياويزند ها منجنيقشان را بر قلعه مبادا ديوبچه
  .ام، بر نوزادم شيد بر سينهات تيشه را خواهي ك در داالن خانه
  .لجنم را زير بوته جا نگذارم شوي اگر پاره دانستم خوشحال مي شاپورا، مي

  .شوي اگر لخته ماهم را لب جوب نيندازم دانستم خوشحال مي را، ميشاپو
  ام را به يادت آورم شوي اگر سنگ زنده دانستم خوشحال مي شاپورا، مي

  ي پوك مرگ را صخره
  ي بهشت همان كاخ، آشيانه

  نيمكتهاي كوتاه و گسيخته
  اي ي الماسگون اما پالسيده تيغه

  .كه نابينايت ساخته است
  خواستي آن گونه كه ميبا اين حال 

  ام، آري، اوست همسرم، همين شاعر چل ساله: به ديگران گفتم
  چشيد او كه درست چل سال زهرم را مي

  خريد داغم را مي
  .گزيد لعلم را مي
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  ي هشتم پاره

 

  ام ي سنگي هو كنيم زير سايه بيا هايحال 
  .ين جالرزيد هم امان مي كه بي

  الييدند بار و دگوري چشمهايم را ميگنجشكهاي سرزنش
  .كردم و شرح اندامت را مويه مي

  .وردمآ افتادم و به هم نمي را از پا ميگل سرخ شادي و قلب 
  بگذار زغال سفيد انگشتانمان در هم فرو ريزند

  ي هم را بدريم جامه
  سر راه بايستيم

  .هيم، يا پارسان حلزون ناپارسا بدمان را نشان آ و سينه
  .ني را يكباره بانگ بر خواهم كشيدي پهلوا هزار چامه دوازده

  شبانه سروها خوشحال بيدار خواهند آمد
  .ي درخشانت را به خاك و مهتاب بسپارند تا لحظه

  تا ديگري دادآن گاه هر كدام نگهباني خواهيم 
  .ي گنگ را بشويد و در سينه نگه دارد هاي آن مجسمه پنجه

  لرزاند مرا قالبĤويزهايي كه هنوز مي
  .ام انداخته بودند ها بر قلعه كوتولهاليافي و چوبي 
  همسرم يادت هست. ترك شدند كفترانم زهره
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  .داشت ي كنجي تيز و زمخت پاس مي ما را از كناره
  ، سنگ ناروهايم، سنگ شرمساريهايمسنگ رؤياهايم

  پس ازين همه. ا بر جاستسنگ پوك ماهت پ
  خانه عنكبوت روشناي موچ ي ماه و تاريك غلتيدن در رايحه

  خود را خواهيم تكانيد و با پاهاي سرگردان و
  توز، سنگمان را پيدا خواهيم كرد لبهايي كينه

  پشت به جهان بازي در خواهيم آورد
  .زار اهورايي را آب خواهيم داد بيشه

  كند نه مرگ نست خوارماناتو تنها اندوه مي
  نه سوگي شاهانه
  دوش ستبر خود ركه دوشيزگان ب
  .وردندآ ي ما مي تا جهان درمانده
  .ام، در مرز من همسر شاپور نامي: ا پاسخ داديري خوب كردي بي
  نوزادت را خواهم شست چه شگفت،

  ي خود خواهم آويخت بند نافش را بر شانه
  م گفتهراتش را باز خواط، خاو در برج بر سكه و اشرفي

  خاطرات ناشيانه 
  خاطرات كثيفت
  خاطرات مردانه
  ات خاطرات دروغكي
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  هاي جهان راست بايستم گفتي روزي بر پله مگر نمي
  ات دانه اقرار كنم بر دوستان ناديدهات را ناپسن و بندگي
  ....هااااي

  واستمخ هاي پرت را بيشتر مي در حاليكه آن سوي نرده
  چرخ دستيهاي شكسته را
  .گفتند مثل خودت سختي فارسي مي و گدايان خوشگلي كه به

  .پاييدم هاي شنزار شب را مي من اغلب گشنه بودم و كپه
  .ستايي اي را مي اي و پيشاني اي شده مجسمهبر چرده سوار  دانستم سيه مي

  چرا همان وقت مهمانم نكردي
  ، پنج بعدازظهر؟يروزي، پاييز

  خودمانيم، چند بار، چند بار رودري هم خشمناك خفتيم؟ حاال
  اي را اما هيچ وقت، هيچ وقت نشنيدم كه سيماب زالل دشنه

  .اي دهگزيهر شب زير گنبد كبودي 
  اسب تشنه را، آهوي. همه را نشانم دادي

  .هايت، آه پروردگارا خشك را، پنجه
  كنارها پيدا شوند ممكن است مادراني در اين گوشه

  را بشناسند و قلب
  ميخك و پوپكي را كه بر سنگچين آويختي

  اخگر بلورين خوندارت
  .لب پلشت پايينت
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  پس چنين بانگ بر خواهم كشيد
  :آن گونه كه گاوي زخمدار

  زنده باد كالبد عشق
  سوزد هنوز چون چرم مي زهرآگيني كهزنده باد قلب 

  ات يزنده باد دوستان دهات
  اي براي پنهان كردن فرزندت با طويله

  اي نازك و افراشتن ستاره
  پردازد اي مي شبه براي هر بند اندامت چامه زنده باد هر مردي كه يك

   گردان آن را به فارسي بيهودهتا بر
  و بي سروتهي به مرد ديگري

  بندد هنگامي كه شال مويين خود را مي
  .كشدبا خواري و ننگ پيش 

  
  مي نه پاره

 

  آيا هنوز هيچ كس ناخنهايم را نسابيده است
  هاي فرو ريخته را بپوشاند؟ و تنپوشم را ندوخته است تا شانه

  ام بنشانند شد تاجي حلبي بر كله تن تاركم ميپس از نواخ
  دمان را به چنگ بگيرم تا تاروپود سپيده

  را پيروزيكاغذهاي 
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  گفته را مههاي ني چامه
  .و نواها و نجواهاي بريده و پشيمان را

  ي نسناسها من پولكهايم را كه بر سينه
  ي آدم ههاي دهقاننژاد و شاعراني از تخمچين سخن

  گيرم نه كاشتي، همه را بر هيكل خود ميناباورانه و بچگا
  كنان بگريزند هر چند سگهاي دهكده البه

  .يابي فارسي را در نمي راستو  نيكد هرچن
  مان آه، كو سنگ سياه دهكده

  ي ارزان و كوتاهمان خانه كو قهوه
  كو نيمكتمان

  كو پنج بعدازظهر
  و معبد بلندمان كنار كتابهاي كهنه

  نجواي دردناك گل سرخ
  رود هاي زنده بوته
  هايي كه پريان با چشمان گشاد سكه
  گذاشتند جا مي پلزير 

  و آن پوستي كه سبك انداختي
  متا آرميده عشق بورز

  ؟آورت پيكرهاي سرگيجهكو 
  شهباز سفيد
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  دمان بر پلكان سپيده
  كند در كنجي از رؤيايم كز مي

  اي چون ميخ طويله
  ام كرده است سنگي كه پاره الشه

  .آن را نشان همسرم دادو 
  ».خيلي نگران شدم. دنبالتان بودم«: گفت

  .نهاي كنفيهمگي منتظر بودند با نردبا
  .تلخ خميازه كشيد و پيش نيامد. جين كنندآ خواستند شمع

  .معلوم بود منزل چند مرد ديگر هم سر كشيده بودند
  حوا بود

  اي داشت ساله روسري سياه يك
  .كرد تا اينجا بيايد هيچ كس باور نمي

  خوب كردم؟. توي مرز همين رو گفتم. دونند همسرم خودتي همه مي«: گفت مي
  »اي، زيرزميني، هيچي؟ ي، مرا با خودت ببري، خونه خرابهمشب هيچ جايي، جايي ندارتو برا ا

  
  ي دهم پاره

 

  دتپ يي سنگي قيرگونش هنوز م جزيره
  اي پارسي تا با پوست رنگارنگ سراينده

  .اي شكسته بازگردد بر سر نيزه
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  يدآيا هيچ وقت در پوست من نخواهد پيچ
  ؟جود ه اقيانوس آن را آزمندانه ميآنجا در آلونكي ك

  اي است ي مرده شك اين همان سوژه بي
  .فريندآ كه در پيكرت لذت مي
  آن گاه شاداب و روشن
  ميزبانت را خواهي يافت

  ميزباني دو سه روزه كه زود سرگيجه خواهد گرفت
  .اما ميزهاي ديگري را نشانت خواهد داد

  ورده بودم آن قلب راخودم آنمي دانم، كاش با » -
  .و گل سرخي كه بعدازظهر در شهري كوچك به هم چسباندي

  دين بودم يشاعرا، چه سخت آن را فشرده بودم، چه ب
  دوختم ام را به هم مي اي و قالبهاي نقره

  دادم ه قلب را در آن سوي رود نشانت ميپريان سيا
  ي گرگها چون گوسپندي در رمه

  ».ريستيگ سوخت و مي چشمانت مي
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  آخر. ي يازدهم پاره

 

  .مان را ميان دندانهايت فشردي كليد يا چاقوي دولبه
  .كردم پيمايي مي خانه باده اش در قهوه استخوان اژدهايي كور بود كه با سايه

  .كنم، پروردگارا اي چراغاني را نيايش مي دو مرجان تلخت به سوي خرابه
  گرفتند راهي كه درناها جفت مي خورم در همان كوره سوگند مي

  رازهايمان را بانگ بر خواهم كشيد
  .حتي اگر جسدم را سالها سال سگابيان رعنا و خنگ پوشانده باشند

  .ستيغي بنفش سر بر خواهد كشيد
  .وار خراشيدند هاي پوشالي را ديوانه دو كبك زمردين كناره

  .مپرصددرود بر گل شادي 
  ات را هاي آسماني پاره ستايم لجن مي

  آه، اي هيچ كس
  فره فانوسگردان بي

  ي تُرد مرگ سيماچه
  شاه پريان، آي جادوگرم

  آنجا بارها رازت را خواهم خواند
  اي ظلمات سنگ خواهم انداخت ي نقره بر گوشته

  ت را در بر خواهم گرفتا اي ي نقره حلقه
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  هاي لجنبار خزه بر
  ورزايي سرخ و شرمو خواهم بود

  آي گوهرم
  شاه من

  همنشين جام و
  جلبك و سكه و

  نمك
  آي خنجرم

  غار و ترانه و رشك
  همزاد جم
  ميخك پوك

  اژدهاي
  دژم

  آي صنوبرم
  وهوي اندوه و هاي
  لجن

  ام مرجان پاره
  خشت و

  دلم
  ام سپند گهواره
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  ايآااا
  .تاج سرم

  
  1391آبان 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

www.MyBook.ir

http://mybook.ir


  77/راز عشق و شياطين ديگ
  

  
  
  
  مزامير جسماني. 8
  
  
  
  
  

  مزمور يكم
 

، اگر هر روز در همان ساعت معلوم مرا پشت ميز روشن و زهدان و شيرم نيلوفر بيچه خوب بود آاي 
ا آزارنده و ناگوار به ي ازلي ام چشمداشتي به هم يكسره در همان لحظه كردي و بي ات مهمان مي پاييزي

  .كنند انديشيديم كه پيكرهاي نارس ديگران، شاعر و رفتگر و روسپي را باردار مي فانوسهايي مي
  

  مزمور دوم
 

نگريستم آن چنان كه  ات را بي نگراني مي ي سينه وبار سوخته گر برگي سفيدم، ا چه خوب بود آاي الشه
  .زد سوسو ميسربزنگاه گي كنار اجاقي، و صبح سن
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  مزمور سوم

 
ات در كوهستان بنفش  زار بيگانگان، با چشمان دريده شور صبورم، اگر در يخچه چه خوب بود، آاي كهنه

دام غزل آن ديگري را به پايان و آن گاه سرفراز هر ك. پاييديم روبرو پرندگان ناشناس را مي
ها، سبد جامه و جامهاي خداوندگارت را بر دوش  گذرد تا زير پله ميباور كن چه خوش . رسانديم مي

  .مكوب ي سنگي و كورت را مي دروازهبياورم، و بالفاصله خيس وپريشان 
  

  مزمور چهارم
 

انداختي و  خوشحال پوست مي. خزيديم ي آفتاب مي چه خوب بود، آاي سنگ كورم، اگر بر براده
ي كوتاهمان را به درختي يا  دوچرخه. كردي جهنم مرا پاك مي. داختمان نار ميهايم را ك نيزه. شكفتي مي
گيسوانمان را بر پشت . كرد اي چيندارمان نارنجي و ليمويي ميباد را شلواركه. داديم اي تكيه مي نرده

جن و چمن خورديم كه در ل آن گاه فريب نجواي جويهايي را مي. آورديم گردن به هيئت سنجاقكي در مي
خسته و . ريختند ميمان  هاي دريده را بر لعاب پوسيده ينهخو س هاي دشمن پروانه. يدندغلت فرو مي

  .كرديم ميو همه چيز را تمام . كهنسال بوديم
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  مزمور پنجم

 
ديديم زانو  ا ميگذاشتيم، كاهني ر رم، به هر كنشت و معبدي كه پا ميام، گوه چه خوب بود آاي صخره

  .انداخته زير پاي صنمي، آهويي سرگشته، گل سرخي
  آنجا هر دو نگهبان و آسمان پير      
  .بينند وكور زنديقها را مي ي نجس و سوت دكه     
  و بي هراسي از چشمان فريبكارت     
  .نشيند بكي بر سيمهاي خاردار زير برج ميك     

  
  مزمور ششم

 
. شكست ياهي كاج و كالغهاي شهرم درهم ميات نزديك س ، گاريخرامم خوش ود آاي الشخورچه خوب ب

 نااميدانه اما دلير آخرهاي سركش آسمان را كاويدي، نه برجكي بلند و سنگي ديدي و نه غاري با جويهاي
پوشاند بدون آنكه  شن و آفتاب داشت ميپرات را گنداب  ها و اندكي از نيم تنه اما روي پنجه. روشن

ات را با  ريز حلبي ها و سينه آن گاه گوشواره. رؤيا در بر گيردلخته  را لختهبعدازظهر  لوندپوست 
ات در  نيمرخ زندهدي به ياد كاهني افتادي كه بارها در آرزوي نبا لبخ. تردستي زير پايت چال كردي

ر د و زخمدارنايش كه هول كرده بوانگشتانش و دو سوخت  هاي حريرش مي بوته. بيابان بانگ بركشيد
  .ات بر خاك بسرايد ي به فارسي در ستايش اندام اخترياي حت چامه خواست نمياما هيچ وقت . بود
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خروس . ستي ترد كفتران سر بر كشيده ا ي معابد باز است و تاج نيلي آلونكها تا حلقه همه امروز درِ     
اي ژرف و پرت مهرگيا را مفت خواهي گرفت  دانستي آخر كوچه مي. پاييد را مي دار راه پير شد اما غصه

  .ات پنهان خواهي كرد ميان سينه ،دوست و كفتر و گنبدو براي 
  .اش را ت و كجنوشتهشناخ اما هيچ كس كاهن را نمي .ي گلفروشي و ساعت جلوتر نرفتي از دكه     

  
  مزمور هفتم

 
كمان و فانوس، با چشمان  مزد رنگين دهاي فرتوت، پاسدار بيي آن اژ لهچه خوب بود، آاي شاپركم، از ت

ي چسبناك و فآنجا ردي .گريختي، حتي از هزاران بامداد خاكي و به هم ريخته به جهنمي پاك دريده مي
هاي آبيِ سايه اندام ما را خواهند پوشاند و هرم  و ورقه ،هاي گرمسيري خواهيم نشاند نرم از درختچه

شعر نو را،  آن گاه شعر را آغاز خواهيم كرد،. بدون درد پرياني گيج در كنارمان خواهد زاييدآسفالت 
اينجا آخر كهكشان با جهنم . خنجر آبدار و سيمگون را نزديك آسماني سفالي از غنچه و شراب و مرجان

والي ا و كاليگخوانديم، مسخ كافك شب درس مي ظهر گرما تا نيمه. ندا هردجلو بيمارستان پاركي درست ك
گورخرهاي مظلوم از با روپوشي از  رهايي كه آسمان هرگز نخواهد خريد،دو نوبت پريستا. كامو را
ي خرماها و بلدرچينها خرامان  شان در چنبره اي ابيش داغ آسفالت تا خوابگاه قهوهاي و كم ي سورمه گُرده

ي  هاي نازك و پارهبا چشم .ن راسيميوردهاي كردند و هم  يي از مانيفست ماركس را زمزمه ميهم بندها
فقط شنزار خالي و ژرف شبانه را . ارور و تلخ ماهي پاره را ديديمي غمناك و ب خود بارها تنه

  لرزيد نرم، مثل اآلن  بدنم مي. زدي خشكيده را جارو مي همين جا جلو الونكي زير انجير. تنگريس مي
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ي آش  پايه لميده بود و نيمكتي كه كاسهپوش و غمزده بر چار سبزهاي  توي كافه فقط حبانه. اركينگتوي پ
هم مبهوت  تا با آن گذاشته بود، اما همزادم نيامدروي زوركي پوشت با لبخندي  و زره را همسر فرتوت
در  .خواهيم آوردگير اما شبانه همگي پوست اژدها را . ي موچ ميان درگاه را بپاييم بخوريم و لكه

و در جهنمي پاك پنهان خواهيم  زنيم، و مهرگياهان افسرده غلت مي داربست نرم و نوازشگري از مارها
  .شد

  
  مزمور هشتم

 
ي كوتاهي از  مان ترانه ي زنده لخته ام، اگر كنار مرداب زمردين و لخته افتاده دلبر پرتچه خوب بود، آاي 

  .ي كمرنگ كاهگلي هر دومان را ديوانه خواهد كرد خانه. كرديم ولگردها را بندبند نجوا مي
  .ي هم هاي افتاده خواهيم خنديد به شانه   
  مان ي اناري و پوست سوخته   
  لرزد از ترس هنوز مي   
  .ي ماه بر خاكه   
  سنگي را خواستم اين جوري قلوه هميشه مي   
  :به زني پيشكش كنم   
   گل سرخي پرداخته«   
  ».ام، بيا نشاندهو در قلبم    
  آه دلبرم، سرزنشم نكن   
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  توانم زانو به زانويت حتي آسمان را بنگرم نمي   
  اش ي كفتران خفته اما در حلقه   
  .دريم تاريكي يكديگر را مي   
  

  مزمور نهم
 

رخت را مات  ي نيم ارهروشن كن سايه و گرفتم باال مي، يكباره سرم را توخالي آهويچه خوب بود، آاي 
آوردي  ميآهسته فانوس را جلوتر  بودم، تا آهسته اي مي بايد گراز فرتوت و ازپاافتاده. مكرد ورانداز مي

  .گذاشتي زده و برافروخته بر كوپالم ميو بيمناك اما شگفت
  ام غلتيدهزاري  ي بنفشه من بارها بر پهنه     
  .كباخته را كوبيدمو سرافراز گنجشكهاي پا     

  .لرزيدي در آشپزخانه از ترس مي. انداختي منجقدار و استخواني آلونكت را ميي  پرده
ي نجس و ليز  هيچ كدام از گنجشكها را جرأت نداشتي در ماهيتابه بچرخاني، آاي دلبرم، نودونه پله     

  .را امروز نيز كهنه خواهي كشيد
  .خنديد وله بود و مينقابم چ. ديهيم داغمبينديش به       

  
  مزمور دهم

  
اي از گردو و پوستيني  اي بود و تنه كه قهوه  چيزم، اگر يكه گردشگر فرنگي همتاي بيچه خوب بود آاي 

  ي خود را كنار  اي كه اجاره كرده بوديم، تنه از ببري بنگالي بر گُرده داشت، منگ از زير داربست صومعه
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هاي اصفهانك بنشيند و فحشهاي  كشيد تا چارزانو بر سكوي مسگران بنگي رودرروي يكي از بروبچه مي
  .رمبو و ورلن را باز بگويند

همهمه در جلد هم  كداممان بي هيچ. كفترهاي سمج دير يا زود گنبد ما را خواهند دريد. نگرانم     
ها بيرون بكشم تا آزمندانه  ناقوسها را از زير زبالهتوانستم  بر خاك مي ،ات من پشت سايه. خزيديم نمي

  .بنوازم
جز قلبشان را بر اما آن دو در بيرون همه چيز . ي بيشتري نداشتم تا ميزمان را چراغاني كنم سكه     

  .چه غروبي سنگچين، و جيرجير ساج و نقره. جا گذاشته بودند مقواي زير پاي خود
  حتي در پاركهاي آن سوي اقيانوسي از چرك و كثافت كاويد گنج پنهان چوپانها را خواهي     
  ماه بر كاهگل مردگان خواهد سوخت     
  داغ خود را نشاند جفت بي ماه بر النگوي زنگيِ     
  ها و پاركهاي فرنگ مرا نخواهي ديد هيچ زماني در كافه     
  هد آوردالشخور پيسه و تيز درونت بر يكي از ميزهاي كوتاه سر فرو خوا     
  كشم ات بانگ بر مي هاي شكسته در چارباغ به سوي گونه     
  گنجشكهاي باردار بر سرم خواهند ريخت     
  ي مردها زل خواهي زد هاي پوسيده آن گاه سردرگم بر حدقه     
  ي حوا زير پايت خواهد سريد جويده سيب نيمه     
  .د رماندات خواه چند فرشته و كودك الابالي را بوي كهنه     
  .تنه خواهي گريست ت در وقتي آزاد، با روحي شسته يكنخستين بار، سر فرص     

  
  1391آذز 
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  اين روشناي نزديك. 9

  .م. م                    
 

  ، اي چنين تلخي در هر واژه
  چنين اندوهي در عشقت،

  اي خون نيست آيا چكه
  ات؟ ي گونه شكوفه لك انداخته بر

Сколько горечи в каждом слове, 
Сколько мрака в твоей любови, 

И зачем эта струйка крови 
Бередит лепесток ланит?  

   آنا آخماتوا     
  
  ».ام رازي را با تو در ميان بگذارم من آمده«

  .ساعت آخر جرأت كرديم درست به كلوخ هم دست بيازيم
  ي سيمگون شته است؟ نطفهاكنون چند سال گذا
  كوتاه بوديم، و زمردهايمان را. به بار نشسته است

  اي امانت داديم تا شبانه خاموش و نارس به لكاته
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  دلو و گاو را باز پشت سر بگذارد، دو فرشته را با شلواركها 
  بزهكاربه ياد آورد، از كنار سگهاي   و روبانهاي خاكي

  .خواب نگهبان برسد بسرد، و به هيكل نيمه
  ».ام رازي را با تو در ميان بگذارم من آمده«

***  
  مان را ديديم با موهاي بريده ميهن
  .پشت و دامن چيندار آبي و كم

  ي اند تا چند لخته را فرستاده) و نه رؤيا(اين بار ليزا 
  .دراز  كافور و خزه در بغل بياورد

  كرد، شيد بازوان و كپل فرتوتمان را هرزه ميهاي خور  دندانه
  .آورديم يواش به نجوا در مي و آيين آب را يواش

  .ام من سخت فراموشكار و سطحي
  .اي هاي حوض مهمان كرده ممنونم كه مرا به لبه

  .خب يه چيزي بهم بگو-
  ....اي روشناي نزديك -

  اند حتماً چند تا نيمكت هم كنار گذاشته
  .اند فا چيدهو بستري را در ژر

  .و ماه درد خواهد كشيد
  .نگرد مان ديگري را سرزنشبار مي معلوم نيست كدام يكي

  .هي دلخور نشو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.MyBook.ir

http://mybook.ir


  راز عشق و شياطين ديگ/86
  

  .ي زهري و لزج هم را خواهيم بوييد پوسته
  .ي پستو پلكها را گشوديم در آينه

  .ات را پاك كردم خال سنگي
  .مان داديم ي آخته گوش به نجواي خال و نقره
  مان خورشيد نيمدار و سابيده

  آورند قلبي خوار و نارس بود كه كفتربازان گير مي
  .السيدند شان با آن مي و در زير چشمان بسته
  انگشتشان زنانه بود

  .كردند و تندتند دماغ خود را الجوردي مي
  .آوردم رودي از كفتران مرده را به جا 
  ابانديس در رودي سفيد جارويت را مي

  گناه خون و بي بي
  .با كهنه لبخندي چروكيده

  اي آيا بعدازظهر را جم وجور كرده
  ي سرد را و چارپايه

  تا هردومان را به درستي جا دهد؟
  .خواستيم ساعتي زيبا از جنس كهكشان مي

  ام به هم ريختي اي گنجشكهايم را در داالن رمبيده با تيشه
  راام  زنگارم را، سايه ي انار دلباخته

  .ي كثيفم را آلونك لرزانم را، باده
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  ات را خواهم بوسيد آه انگشتان تابستاني
  هاي سفيد ات را بر پله چتر حصيري

  .رشته ات را، نازك و رشته گيسوان چتري
  .ي زنگوله و كفتر تپيد گنبدمان در معركه

  ديدآن گاه در تنوري كهن همديگر را خواهيم 
  گور گل سرخ و سرانگشتان فرشته را خاكه

  .مالط آفتاب و پرستو را
  نجواي خالهاي يكديگر را خواهيم شنيد

  ات را ي ژوليده خواستي، پروانه آن گونه كه مي
  .با آب و گل نيمروزي خواهيم آراست

  .را به بازي خواهيم گرفتسكوت  انزانوو 
***  
  تك پله، تك پله

  هكار ديوها و غربتهاي هيچ
  بستر دختر سنبله را نزديك  سگ و چوپان 

  .با اشرفي و ميخك پوشاندند
  ام ي زنده آه صخره

  گر ي دريوزه بگذار نودونه پرنده
  بر بازوان شرم  در چشمان بييكباره 

  .كارندهايت اخگري ب و شكاف ميان شانه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.MyBook.ir

http://mybook.ir


  راز عشق و شياطين ديگ/88
  

  شنوم كوت از نو ميهزار ناقوس از رنگ و رو رفته را در س
  ها جان دختربچه جيغهاي كوتاه و نيمه

  هاي يله در علفهاي نيلي كنار نرده
  .از پل باريكه خواهند گذشت

  اي زنگاري از آفتاب تيغه
  بر يك سوي سيماي لرزانشان

  شان سرانگشتان قلمي
  در گنبدي كبود

  .بود نبود
  هنوز پس از سالها حاضرم بي هيچ گناهي

  .فش بتپمهاي بن بر شورابه
  آه، آن باران چل ساله

  روشن و طالي خشكيده سايه
  آن نخستين پله را نشانم دادي

  پولكهاي پوك
  .دمان را و سپيده

  كردي؟ حاال چيزي بگو، لطفا، آخر چه مي«-
  ».سوختم ميسوختم،  سوختم، مي مي«-

  .ي حوض خزيدم چار دست و پا تا لبه
  ».مام رازي را با تو در ميان بگذار من آمده«-
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  .زن در آلونك نبود
  هاي خيسمان را براده

  .ي خفته پي گرفت تا الك گلها و  قلعه
  با سرانگشتان خوني بر پيشاني هم

  .انداختيم پروردگارا خال مي
  .بيهوده خود را آواره كرده بوديم

  ريز و نجس جل سورمه
  ي زردنبو هاله

  آلود ي وهن پوسته
  درا نويسهاي هرزه يشپ

  .كشيديم و مفت را بر دوش مي
  اي گشتي با كاسه هر بار باز مي
  از خلط آسمان

  جان اي بي طره
  .تلخابي كه در دلو پنهان داشتيم

  .آن چنار را خواهيم بوييد
  .هور گل سرخ و پرستو را قايم خواهيم كرد در فلكي لنده

  اند؟ هولكي باز گشته  آيا آن دو پرنده
  ان را عوض خواهيم كردما رختش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.MyBook.ir

http://mybook.ir


  راز عشق و شياطين ديگ/90
  

  مان خواهيم برد آنها را با خود به آپارتمان ناشناخته
  .گيسوانشان را چتري خواهيم بريد

  آااي زينا، آااي رؤيا
  .ام اي و بندبندتان را تا امروز نگه داشته ه سرپاييِ فيروز

  ».رمام رازي را با تو در ميان بگذا من آمده«
  دلو سياه را پيدا كرديم

  ي باغ در جوي سركشي غلتانديم در گوشه
  كه خورشيدي خواهد شد

                           و سالها سال بعد پاي برجك آزاد                                                                                                
  هايي را خواهد تنيد الشه سنگ

  .تا پاي گنهكارمان را بر آن سفت كنيم
  اي بچگانه خواهيم يافت چكمه

  و فنجاني لب پريده
  .كليد، كليد چوليده

  و انگشتانم
  هيچ چيز را فاش نخواهند كرد

  بندكو كنند، مي ايران را پاره نمي
  .بعدازظهرها

  .آن گاه بر افروختم
  بان واگذاشتبوستان را نگاه
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  كت و شلوار فراخي پوشيد
  و بر ننويي چرمين

  .زير گنبد كفترها پا انداخت
  صبح زود بدون ميزباني خسته

  با چتر يا جارويي بنفش
  .هاي حوض را يافتي لبه

  راهزنم يا دلقك؟
  ».ات را خواهم بوسيد ي زهري پوسته «:گفتم

  خورشيد آيا هيچ آوازي سر نخواهد داد؟
  سكوت شكوفه خواهد داد

  .بنفشه، بنفشه، بنفشه
  بهار در هزار اشكوب خيس پاييد

  بعدازظهر را، ساعت آخر را
  .روشن را ژرفاي سايه

  اي؟ آيا بعدازظهر را جم وجور كرده
  .يديخاكستر گنجشكان را بر خورشيد و قلب مال

  ي دژم آن پروانه
  .ام را گرفت پيشاني

***  
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  دمان در ايواني رو به خدا سپيده
  :بخشايد ي گنهكاران را مي زني همه

  .رؤيا و زينا را و لشكر الهگان ماده را
  ليسيد ي سياه و نمدار را آتش گل سرخ مي نخستين پله
  .سوختم ختم، ميسو سوختم، مي بدان گاه مي

  .گشايد اي صورت فلكي از هم مي با تقه. زنگ در خراب است
  آويختي داشتي آن ساعت كهنه را بر چارپايه  مي

  هاي بنفش فانوسي را پشت پرده
  .گيسوان چتري و پسرانه را

  .اند هيچ وقت نرفتهشاعران 
  .كشم پريده را پيش مي فنجان لب

  دلقكي، راهزني يا گدايي را
  .اي ظالمانه فرا خوانده سه شب است

  ي گنهكاران انديشيدي به خنده
  .به گلدانهاي پر از بزه و نطفه

  ».ام رازي ر ا با تو در ميان بگذارم من آمده«-
  .خوب نگاهم كن. اندكي جلوتر بيا

  .ي حوض رسيد به لبهوپا كودك  چاردست
  .بي هول و هراس، در اين ساعت آخر شاعر زانو زده است

  ام شعر را پيموده پيشاپيش سراسر
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  صاعقه را
  جيغ رؤيا و زينا را،

  .هايي پرخون با الوارهاي روشنايي را كشِ تپه سينه
  .به آن كلوخ زمردين دست يازيديم

***  
  ».به مهمونامون اشاره كردم اين ورا پيداشون نشه«-

  ها پس آوردي ر پلهكمان را از سبدهاي چرب زي هاي موچ رنگين تكه
  سيگارهاي هر دو رؤيا و ليزا را ته

  شان را و ساعتهاي خاييده
  .ي ماه و گاو را نطفه

  نگهبان كه تا سر كوچه شاعر را دنبال كرده بود
  اينبار خود را نبخشود

  و سوگند خورد هيچ گاه و در هيچ قطبي
  اي را به خاطر  نياورد كالبد دمق و دلخور لكاته

  ن او راي ارزا نيم تنه
  اش را سنگ رئوس حلقه
  .داالن پوچش را
  اي بي بروبرگرد و موشهاي قهوه
  .جدا ماليدندهايمان را جدا غمخوار شانه

  مان آه يكنواخت چل ساله سوت
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  .ريزريز زنگاري بعدازظهر
***  

  هاي خيس ارواح بنفشه
  .هاي سفيد رو گرفتند زير همين پله

  ومان را شبانه خواهيم گردانيدگا
  زار   تا بنفشه

  ها چاله چوله          
  .قبرهاي روسپيان به هم چسبيده                 

  مرد شبكارمان را كه بعدازظهرها  كنار چرخ و آسمانش  به ياد خواهيم آورد فره[
  گذاشت در صورتهاي زخميان آلبالو مي  و يواشكي  هاي نوميدانهپس از بازي

 ]كرد هاي تنگ و درازشان مي ي دخمه بوسيد و روانه ها را جداگانه بارها مي فرشته و
  هيس چه جشني است ساكت

  .دمان دبستان در حياط پيش از سپيده
  روبان بنفشت يكهو لرزيد

  .پشتت را دست كشيدم گيسوان چتري و كم
  ي رؤيا و ليزا را پرندگان لندوك و مرده

  يست؟شان خواهيم نگر آيا در سينه 
  مدادرنگيهايمان را نشان هر دو خواهيم داد

  زهوار چنبره انداخت كمان در دنگالي بي و ميهنم بدون رنگين
  تا پس از سالها سال
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  ديهيمي كهنسال و جسماني
  ي مسي فانوس و پيكرت فره

  ي آفتاب باريكه
  شكلك خراب كودكانه

  كلوخي پوچ
  كي الله و جيكاجيكتو و بي تك
  .ي سرخ دو الهه
  بنگر

  .ي سيمرغ را هر دو پستان تفتيده
  يكي از فرزندان لكاته را به ياد آور

  پسرمان را
  آن كه پشت دستش را بارها

  .در ايوان خالي بوسيدم
  ي مفتم را كه از گنجشكهاي هار دزديده بود نودونه ترانه
  ي پوكت پيچاند در بنفشه

  .يندازدتا به آسمان پادشاه ب
  اي خدا بسوزان

  بسوزان مرا
  بسوزان
  .بسوز

  
  1391بهمن و اسفند 
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  شعر/ به همين قلم 

  
  شوخيهاي ناگوار. يكم             ويرانشهر. 1
  متنها. دوم        61-66) و 68(

  بازگويي شوخيها و متنها. سوم                                 
  

  آب و گل عشق: ديباچه. يكم         پادشاهنامه. 2
  گرداني پادشاهنامه: متن: دوم       گرداني  76-67

  شعرهاي مشكوك و الحاقي: پيوست: سوم                                 
  

  ي ديگر آن پاره. يكم اي  ي قهوه كارنامه. 3
  انجام ديوآميزي بي. دوم        و كبود  78-77
  پيشگويي زمان اكنون. سوم                                 

                               

  زندگي نابجاي هنرمند. يكم             كجنوشتار. 4
  نگاري پته تته. دوم                    80-79

  واپسينشمار. سوم                                 
  

  ي عنكبوت خانه. يكم  ي متن  در حاشيه. 5
  بين دستنويس غيب. دوم          الف     82-81
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  سوت آشكار و پنهان. يكمسوتك گوشتي كه  .6
  ي سنگي كتابچه. دوم     سنگ شد        83

                                 
  كالبدخواني. يكم           كالبدخواني .7

  پيوستها. دوم                    85-84
  

  ي هفتگانه گزيده. 8
85-61  

  

  ها بر خاكستر و آفتاب بندهاي پيشكشي فرشته. 9
86  

  

  ي عشقي اندوهناك از زمانهاي اكنون گاهي خاطره. 10
87  

  

  پوشم ديوها و دلبند گوني. 11
89-88  

  

  بهشت نو. 12
90  
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  عشق و شياطين ديگراز . 13
91  

  
  برگردان/ به همين قلم 

  
  اليوت. اس. تيخرابستان و شعرهاي ديگر     . 14
  61و  79و  82و  88

  

  سيلويا پالتسگاه زنانه در زايشگاه و پيرامونش     . 15
  88دي 

 

  .....لي بو و ازرا پاوند و گاهان ايزدان و اهريمن     . 16
   88زمستان 

  

  آنا آخماتوام     چش شاه خاكستري. 17
  89بهار  

  

  آرتور رمبوها      زيبايي نكبتبار بچه. 18
  89تابستان و مهر  
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  تايوا مارينا تسوهمرواريدهاي استخواني     . 19
  89پاييز  

  

  آنا آخماتواقهرمان       شعر بي. 20
  90بهار 

  

  لي بودر تموز      پيمايي با اژدها  باده. 21
  90تير 

 

  روبن داريو      غبارآگين هاي آواز پلنگ ليمويي بر نرده. 22
  و اندوهگساري ماه ماه ماه ماه 90مرداد و شهريور 

  

  آنا آخماتواآمرزشخواني      . 23
  90مهر 

  

  جين هيرشفيلدهاي زمردين       الي تيغه البه. 24
  90آبان 

  

  تايوا تسوه مارينابرج فراموشي      . 25
  90آذر و دي 
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  اسيپ ماندلشتام و نيكالي گوميلفدوپيكر      . 26
  90بهمن 

  

  ي شعر جهان گزيدههمبازيان گمشده . 27
  91فروردين 

  

  پل سالنگل سرخ هيچ كس     . 28
  91ارديبهشت و خرداد 

  

  مپاكاسپارا استادراني      جامه. 29
  91خرداد 

  

  گئورگ تراكلآه، ساعت تلخ زوال     . 30
  91تابستان 

  

  تايوا مارينا تسوهحلزونهاي هرزه پس از نيمروز     . 31
  91مهر 

  

  نيكالي گوميلفهاي پر از كاه      سوار بر سرسره. 32
  91آبان 
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  دلشتاماسيپ مانهاي زمهرير      در پوكه. 33
  91آذر 

  

  نيكالي گوميلف و اسيپ ماندلشتام اي ما چند نفر      اندامهاي نقره. 34
  تايوا و بوريس پاسترناك و آنا آخماتوا                                              و مارينا تسوه                   91دي 

  

  گيوم آپولينرها      بنفشه. 35
 91بهمن و اسفند  
  

 
  صدسال و اندي        از يكپس 

  نفرهخواني چند ترانه
  در ستايش بانويي ناشناس

 

 ي شعر روس گزيده
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