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جنوب

شِب آب

شبباچشماناسبیکهدرشبمیلرزد
شبباچشمانآبیکهدردشتخفتهاست

درچشمانتوست.

اسبیکهمیلرزد
درچشمانآبهاینهانِیتوست.

چشمانآب:سایه
چشمانآب:چاه
چشمانآب:رؤیا

سکوتوتنهایی
دوجانورکوچکیاستکهماهبدیشانراهمینماید،

دوجانورکوچککهازچشمانتومینوشند،
ازآبهاینهانت.

اگرچشمانترابگشایی
شبدروازههایُمشکرابازمیگشاید

قلمروپنهانآبهاآشکارمیشودازنهفِتشِبجاری،
واگرچشمانترابربندی
رودیازدرونمیآکندت

پیشمیرود
برتوظلمتمیگسترد

وشب
رطوبتاعماقشرا

بهتمامی
برسواحلجانتومیبارد...
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ریشه،ولیگسستهبهدنیامیآمدیم
یاگلکهدسته-دستهبهدنیامیآمدیم

آنسنگهاهمیشههمانسنگها،ولی
ماشیشهها،شکستهبهدنیامیآمدیم

اوقصدکردهبودببیندچهشکلیاست
فرمودو،ماخجسته،بهدنیامیآمدیم

ناممنوتمامتبارمدریچهبود
اماهمیشهبستهبهدنیامیآمدیم

باآرزویسیبشدندفنمیشدیم
درحدچندهستهبهدنیامیآمدیم

درپیشلولههاوهجومگلولهها
بادستوپایبستهبهدنیامیآمدیم

چونمغزتابهخوردهشدنمعتقدشویم
تویدهانپستهبهدنیامیآمدیم

جائیمیانماندنورفتنبیاختیار
ازیکخدایخسته...

بهدنیانیامدیم.
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ماهاگـــردرشبکالهزرزریزیبـاتراست
مـاهعالمتابمندرروسریزیبـاتراست

گـرچـهزیبامیزندپیداشدنبرمـــویاو
گمشدندرآنشبنیلوفریزیباتراست

عـشقرادرگـنجهسبزقـدیمیدیدهام
چشـمشازنـاروترنـــجکودریزیباتراست

همـدلیازهمزبانیخوشتر؛امااینکهتو
بازبـانازهمدالندلمیبریزیباتراست

مادرممیگفتدخترهایباغلشــکری
مثلحوریهریکازآندیگریزیباتراست

سینهریزســـکهکوبدخترانشدرغروب
ازقرانآفتـابومـشـتریزیبـاتراسـت

منبهاومیگفتماما-خوبیابد-گـلپری
گلپریازهرچــــهحوریوپریزیباتراست

بلـوالیدخــترانمثلگــلبرروسـریش
ازسـکوتاینشبکاکلزریزیباتراست

اوکهمنمیخواهمشگلخندههایشرقیاش
تویباغرنگرنگروسریزیبـاتراست
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فروریخت
وریختدردوچشمآهوانه

سودایجنگل
بهاعتالیپوستبراستخوان

وکشیدندردهان
تاخمیازهدرختهایسربهعصیانبریده

اینارتفاعکهپرتاتمیشدازحواسجنگل
حواستهست؟!

اریببرمیداشتیقدم
ازراشهابهسمتنور
وبردوشمیکشیدی
وارونهدرختهاترا

کهفرومیریختبرجناقشاخه
میشکست/خوابکهنبودم

نمیبینی؟!
تویدستهاتگنجشکهامجوجهکردهاند

توازحواسجنگلپرتمیشدی
باپنجانگشت

وپنجبارمیشمردیقدمهاترا
باپنجگاِمبرداشته

راشبودیدرجنگلهاینور

یادتنیست؟!
ارهبرقیهاازجنگبرگشتهبودند

بدونصدا
بامعشوقههاییکهلبهاشانآغشتهبهشاتوتبود

بدونبوسه

توهنوزدرگیرحسالمسهات
بدونادراک/پنجبارمیگریزی

پنجبارمیگریزی
منامادرکالمسهجنگلبودم

بامورچههایاساطیری
برگشتهازانهدامپوسته

کهفرومیریختم
دردوچشمآهوانه.
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عاشقشوتاجنونقدمیدرتوواکند
نامتورامیانتشنجصداکند

عاشقشوتابهاردرونمانیتورت
صدهاهزاررنگمجازیبهپاکند
درتیترهایوحشیاخبارگمنشو
اصاًلقرارنیستخداکودتاکند

اصاًلقرارنیستکسیپشتهرچرا
آیندهرابهخاطرماجابهجاکند

یامرزغمبهباورمانحملهورشود
باخطفاصلهشبماراجداکند

یکنیمهازشبتمنویکنیمهاشسکوت
اصاًلکدامنیمهمنراتوماکند؟
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دستهاییرامیبینم
دستهاییرا...

کهدستدوسترادرهوارهانخواهندکرد
کهچهرههایهق-هقراخواهندپوشاند

*
دستهاییرامیبینم

ُمچهاییرا
کهدستبندهایخودراخواهندشکست

*
دستهاییرامیبینم

کفدستهارا
خوشبختها،بدبختها

خطوطفال،خطوطزندگی
بیآنکهمشغولکفبینیباشی

تاولهاازبختوطالعخویشخبرخواهندداد
*

دستهاییرامیبینم
مشتهاییرا

فرودمیآیندبرسرهاییکهخاطریراشکستهاند
*

دستهاییرامیبینم
انگشتهاییرا

کهشبیهانگشتهاییکاستادپیانوبهنظرمیرسند
امابابیشرمی

درجیباینوآن
داخلمیشوند

*
دستهاییرامیبینم

نوازشهارا
نشستهبرگیسوانبیچارهای
براییکلحظههمکهشده

مرگراازیاداوخواهندبرد
*

دستهاییرامیبینم
چینوچروکهارا

کهپیرمردها

ازگردوغباری-کهالبهالیآنها-
باخودبهخانهبردهاند
راههایفراموششدهرا
بهخاطرخواهندآورد

*
دستهاییرامیبینم

انگشتهارا
پوستهایجداشدهوبرگشته

درنقطهچسبیدنناخنبهگوشت
تشخیص آزمایشهای و »ویتامینآ« سبک به زندگی از

پزشکی
سخنخواهندگفت

انگشتانیکهرویلبانجمعشدهضربدرمیشوند
وبرایهمیشهماجراهاوحوادثفوقالعادهرا

میپوشانند
*

دستهاییرامیبینم
کمرهایباریکرادربرگرفته

ومعنایحقیقیشیرینترینحرفهارادربابعشق
بیانخواهندکرد

*
دستهاییرامیبینم

دستهاییرا
وقتیبرایچرتزدن

زیرچانههایانسانهاقرارمیگیرند
وآنهاراازضروریدیدهشدنخودراضینگاهمیدارند

*
دستهاییمیبینم

آویزانازباالیچهارپایهایکهاززیرپاهای)صاحبش(کنار
زدهشده

دستهاییکههمانروز
خوابمادریدورازفرزندراپریشانخواهندکرد

*
دستهاییرامیبینم

دستهایعلیلوناقص
انگشتهایبریدهشده

کهدرخواب
بهسویصاحبانخودمیدوند

*
دستهاییرامیبینم

کارگریخواهندکرد
نامههایعاشقانهخواهندنوشت

درهاراخواهندکوبید
بیلدردست بهقصدکاشتندرختی وهنگامکهگمانمیرود

گرفته
خاکیرابیلخواهندزد

کهقراراستجنازهایدرآندفنشود
*

دستهاییرامیبینم
دستهاییرا

وقتیخمارشدهبرروکشمخملینکاناپههایگرانقیمت
تصویریازیکزندگیراحتراخلقمیکنند

ازپولهایبزرگ
جنایتهایگفتنی

ازسکسکههاوترسهاحرفخواهندزد.
یاهنگامفشاردادندکمهارزانتریندوربینهایعکاسی

ازگرانقیمتترینوباارزشترینلحظات
ازپیکهایابدیتعکسخواهندگرفت

*
دستهاییرامیبینم

درازشدهسمتآسمان
صریحوروشندعاخواهندکرد

دستهارامیبینم
دستهایفروبستهزادهشدهازایندعا

دامنفرشتههارادرآسمانخواهندگرفت
گوییکهنابیناییهوارادردستگرفتهاست

*
دستهاییرامیبینم

کهگیسوانیشاهبلوطیراپریشانکرده
وخوابراازچشمهاییقهوهایفراریخواهندداد

دستهاییرامیبینم
کهگیجگاههاییرافشارمیدهندومیمالند
دستهاییکهرویآخرینپاکتسیگار

درِمهصبحگاهیاستراحتمیکنند
دستهاییکه

ازخیرگذاشتننقطهدرپایاناینشعرخواهندگذشت...
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