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گاهی بیشتر از آن چه كه فكر كنی دوستت دارم 
بی آن كه هیچ عددی به عددی اضافه شود 

طوری كه تفریق
به شكل مزخرفی هرز می رود 

پس چطور همیشه یازده پاهایت را 
دركفش های ورنی مردانه 
با بیست اشتباه می گیرم؟

2

بهرنگ قاسمی

1

خاطراِت ناقص
اندوه های تُرد

و پنجره ای که رو به گریه های شبانه مشرف می شود
نمی توانند

پایاِن حرص خوردن هایت باشند!
حتی اگر آفتاب

برعکس طلوع کند
و ماه

 پیرا هن اش را



تلسکوپی که تو را رصد می کرد شکست

8

پشت و رو بپوشد
نه چیزی از لکنِت جدایی  کم می  شود

و نه جاده ای که گردن اش را
به »دوری« خم کرده است

روبروی پاییز قد راست می  کند
تا براده های ابر را

به آسمان پس بدهد!
تو باید چند ماهی  گریه کنی 
تا طفِل حرف های نگفته ات

بزرگ شوند، پا بگشایند
و دنباِل عطری، آغوشی

یا آهنگی
البالی خاطرات بگردند

نترس!
فراموش نمی  شوی
پس فراموش نکن

بلندی ناخن
هیچ ربطی  به کنده شدِن اثِر انگشت

از روی شانه  ندارد
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گاهی بیشتر از آن چه كه فكر كنی دوستت دارم 
بی آن كه هیچ عددی به عددی اضافه شود 

طوری كه تفریق
به شكل مزخرفی هرز می رود 

پس چطور همیشه یازده پاهایت را 
دركفش های ورنی مردانه 
با بیست اشتباه می گیرم؟

2

بهرنگ قاسمی

فراموش نکن
مرد  ها نیز غصه می  خورند

و سیگار های شان را
با سوسوی ستاره  روشن می  کنند

حاال
برای تنوع هم که شده

تنهایی  برقص!
یقه ام را محکم بچسب

و فکر کن چیزی از من جا مانده است
تا ببوسدت!

من هم
 با بقیه ی گریه هایم

خلوتم را آب و جارو می  کنم!
ما، سال هاست زیِر خِط اشک زندگی  کرده یم

و از بس به هم نرسیدیم
خفه شدیم!

خطی  که زیِر اسم مان کشیده شد
خطی  که آقای دوست داشتن را

از خانِم شعر ها جدا کرد



تلسکوپی که تو را رصد می کرد شکست

10

و خطی  که
پزشکی  قانونی

ممکن است علت اش را
در گزارش اش

طناِب دار بنویسد!
تهران/ خرداد 9۲
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گاهی بیشتر از آن چه كه فكر كنی دوستت دارم 
بی آن كه هیچ عددی به عددی اضافه شود 

طوری كه تفریق
به شكل مزخرفی هرز می رود 

پس چطور همیشه یازده پاهایت را 
دركفش های ورنی مردانه 
با بیست اشتباه می گیرم؟

2

بهرنگ قاسمی

۲

در آفریقا تاالبی الغر ام
در آسیا گندمی تگرگ زده

و تا ونیز ابری می شود
اشتهای کلماتم کور می شود

و هزار پروانه ی غمگین
از گلویم به آرواره ی باد

ریخته می شود!
من شاعری دوزیست ام

حشره ای سوء تغذیه



تلسکوپی که تو را رصد می کرد شکست

1۲

پلنگی اهلی
که از ترِس آدم

 تماِم خال هایش را
لیسیده است

آینده ای مظلوم ام
انگار کسی من را

به تماِم جهان داد زده است!
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گاهی بیشتر از آن چه كه فكر كنی دوستت دارم 
بی آن كه هیچ عددی به عددی اضافه شود 

طوری كه تفریق
به شكل مزخرفی هرز می رود 

پس چطور همیشه یازده پاهایت را 
دركفش های ورنی مردانه 
با بیست اشتباه می گیرم؟

2

بهرنگ قاسمی

3

یک مشت آسمان دارم
بگو کجای تنت بکوبم اش؟

هر روز
زیر چشم هایت

تپه ای سبز می  شود، 
گونه هایت سرخ

و در تنت سیاهی برایم زبان دراز می  کند!
چرا طبیعِت تنت تکراری ست؟

چرا کوچه ها شلوغ می  کنند؟



تلسکوپی که تو را رصد می کرد شکست

14

خیابان ها چرا داد می  زنند
و آمبوالنس های پیر

صدای سرفه های شان را به گوِش شهر می  ریزند؟!
عزیزم؟

این مرد ها زباِن آدمیزاد را نمی  فهمند
به باتوم ها

به دست بند ها بگو مرا رها کنند
تو هم ماتیک را از دهان و بینی  ات پاک کن، موهایت را از کِف 

اتاق جمع کن
دلت را شبیِه من

چهار بسته
آن هم بسته ای صد تایی  قرص 

و به محوطه ای فکر کن
که قرار است عاشقانه  به یادت قدم بزنم!
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گاهی بیشتر از آن چه كه فكر كنی دوستت دارم 
بی آن كه هیچ عددی به عددی اضافه شود 

طوری كه تفریق
به شكل مزخرفی هرز می رود 

پس چطور همیشه یازده پاهایت را 
دركفش های ورنی مردانه 
با بیست اشتباه می گیرم؟

2

بهرنگ قاسمی

4

همیشه آخِر ایستگاه
یک نفر به اجبار پیاده می  شود از قطار 

با بارانی سورمه ای رنگ، 
عینکی مه آلود، خیِس خاطرات
و روزنامه ای پر از حوادِث روز.

شمال یا جنوب
غرب و یا شرق

چه فرق می  کند
فقط، بوی کافه از هر سمتی  بیاید



تلسکوپی که تو را رصد می کرد شکست

16

زندگی  آن جاست!

اما اختالف ها
به ساعت که سرایت کند

برچسب های روی در
پر می  شود از؛

Sorry sir، we are closed
تا این که پل های زیر گذر

سقفی می  شود روی ادامه ی سوت زدن ها!
بعضی  وقت ها سفر 

شبیِه هندوانه
از هیچ چیز خبر نمی  دهد

باید
از خانه

از خاطرات دل  ببری
تا بفهمی زندگی  هم می  تواند شانسی  باشد

گاهی  شیرین
و گاهی  هم تلخ
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گاهی بیشتر از آن چه كه فكر كنی دوستت دارم 
بی آن كه هیچ عددی به عددی اضافه شود 

طوری كه تفریق
به شكل مزخرفی هرز می رود 

پس چطور همیشه یازده پاهایت را 
دركفش های ورنی مردانه 
با بیست اشتباه می گیرم؟

2

بهرنگ قاسمی

شبیِه صدای سوزنبانی که
مدام داد می  زند؛

»خانه ای که به دوش گرفته ای
در هیچ کوپه ای جا نمی  شود«



تلسکوپی که تو را رصد می کرد شکست

18

5

کنار پنجره می ایستی
چشِم چراغ های راهنمایی قرمز می شود

و شهر پُر می شود از شهوِت ترافیک. 
به خانه پناه می آوری

با ویزای دو ساعته، شاید سه ساعت
و شاید صبح تا عصر 

آن هم با پیتزای سفارشی
و به پنجره ای می اندیشی

که از ترِس دندان های تیِز همسایه ی فضول
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گاهی بیشتر از آن چه كه فكر كنی دوستت دارم 
بی آن كه هیچ عددی به عددی اضافه شود 

طوری كه تفریق
به شكل مزخرفی هرز می رود 

پس چطور همیشه یازده پاهایت را 
دركفش های ورنی مردانه 
با بیست اشتباه می گیرم؟

2

بهرنگ قاسمی

و یا چشم های گره خورده ی صاحب خانه
خودش را در خودش قفل می کند!

تو، ناموِس تماِم مادراِن خیابانی 
با جدول به جدول معما، خط به خط درد

خیابانی یک طرفه، با ترافیکی سنگین تر از حرف های پشت سرت
که با جوراب هایی به رنِگ پوست، کبودی پاهای قلم شده شان را 

سرپوش می گذارند
و شب کنارهِ چراِغ عالء الدین

کنارِ گهواره ی بی نشان
کنارِ سرنگ های خونی شوهر 

کنارِ شیشه ی پالستیکی شیر خشک
کنارِ تاقچه ای ورم کرده

یک خلوار جیِغ بنفش را
گوشه ی قاِب عکِس مادرشان

»ها« می کنند!



تلسکوپی که تو را رصد می کرد شکست

۲0

6

این گلوله ها چرا زباِن آب را نمی فهمند؟
ما که ساده آمدیم 
تا به ماه بر نخورد!

بانو؟
بیا زیِر بازویم را بگیر

و مرثیه ای به یادبوِد شعرهای نیمه تمام بخوان
در شهِر کاغذی

هیچ خبری نیست
و انگار تماِم آب های جهان
در دلم از آسیاب افتاده اند!
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گاهی بیشتر از آن چه كه فكر كنی دوستت دارم 
بی آن كه هیچ عددی به عددی اضافه شود 

طوری كه تفریق
به شكل مزخرفی هرز می رود 

پس چطور همیشه یازده پاهایت را 
دركفش های ورنی مردانه 
با بیست اشتباه می گیرم؟

2

بهرنگ قاسمی

7

موهای تو مسیِر باد را عوض می کند
دست هایت هزار دسته پرنده به آسمان وام می دهد

چهار فصل وامدارِ صدای توست
و صلح پسونِد لبخند ات!

ما پرچم های دوستی را آن سوی رودخانه کاشتیم
و مسیِر رفت و بازگشِت ماهیان را

روی دست هاي مان کروکی کشیدیم
که ناگاه موهایت باز شد
و جمله در پرانتزی تنگ



تلسکوپی که تو را رصد می کرد شکست

۲۲

در بن بستی بی نام و پالک
دورِ خودش چرخید!
آن قدر کلمه جویدیم
واژه به هم ساییدیم

تا دودی به غلظِت خواب هاي مان
از ما بلند شد!

بلند شو خانم، بلند شو بانو
و روسری ات را باالی پشِت بام پهن کن

کبوتر های خیال
هرکجا هم که باشند

مسیِر موهایت را 
از بوی دلتنگی مان باز خواهند شناخت

بلند شو 
و سراِغ پرچِم لبخند را از 

از عکسی که روی رودخانه افتاده است بپرس
تو خوِد صلحی

موهایت امضای هزار ستاره است
که در قراردادی هزار و یک شب ترانه ای

با ماه به توافق رسیده است!



۲39

گاهی بیشتر از آن چه كه فكر كنی دوستت دارم 
بی آن كه هیچ عددی به عددی اضافه شود 

طوری كه تفریق
به شكل مزخرفی هرز می رود 

پس چطور همیشه یازده پاهایت را 
دركفش های ورنی مردانه 
با بیست اشتباه می گیرم؟

2

بهرنگ قاسمی

8

از دکمه های پیراهنت که بگذریم
به بندهای بزرگ تری می رسیم

که ممکن است
دست هزار مرد قوی را

بلرزاند
بی خودی نیست

موهای چند ریشتری ات
سال هاست

دلم را زیر و رو می کند



تلسکوپی که تو را رصد می کرد شکست

۲4

من، زیر آوار حرف های نگفته ام
تنگی نفس گرفته ام
نشانی ام دقیق است

به دیدنم بیا
هفت و هشت هایی که روی دستم کروکی کشیده اند

خبر از روزهای سختی دارند
که دانه به دانه

 به زندگی ام باریده اند.
...

خیلی می خواهمت
آن قدرها که گندم روییدن را

خیلی می خواهمت
آن قدرها که پرچم وزیدن را

این بار که دیدمت
دهانم را به دهانت می چسبانم

تا ساعت ها
خودم را در تو گریه کنم.



۲59

گاهی بیشتر از آن چه كه فكر كنی دوستت دارم 
بی آن كه هیچ عددی به عددی اضافه شود 

طوری كه تفریق
به شكل مزخرفی هرز می رود 

پس چطور همیشه یازده پاهایت را 
دركفش های ورنی مردانه 
با بیست اشتباه می گیرم؟

2

بهرنگ قاسمی

9

با سکوت کنار نمی آیم
با سکوت کنار می آیم
کنار می آیم با سکوت

با سکوت کنار همه چیز می آیم
کنار می آیم با بغض، با تنهایی، بی پولی

کنار می آیم با همه چیز، با همه کس
با سکوت، باز سکوت

.

.



تلسکوپی که تو را رصد می کرد شکست

۲6

.
تعجب نکنید!

همه ی مردمان غمگین
در گلو بغض هایی دارند

که وقتی زبان باز می کنند
ساعت ها با خودشان

وراجی می کنند.
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گاهی بیشتر از آن چه كه فكر كنی دوستت دارم 
بی آن كه هیچ عددی به عددی اضافه شود 

طوری كه تفریق
به شكل مزخرفی هرز می رود 

پس چطور همیشه یازده پاهایت را 
دركفش های ورنی مردانه 
با بیست اشتباه می گیرم؟

2

بهرنگ قاسمی

10

اولین گلوله را
زنی در آینه شلیک کرد

که به زیبایی اش
مشکوک شده بود!
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با کرایه خانه
سال هاست جنگیده ام

با خواب هایم که میوه ی نورس می بینند
با چهار لیتری...

که حقوق یک ماهم را گاز می گیرد
با مامورهای انتظامی

و راننده های اتوبوسی که سیبیل تاب می دهند و
ادای والی خان را در می آورند

بارها تف انداخته ام به آینه ای که
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موی زن را روتوش می کند
تف انداخته ام به فال، به فالگیر

و ماهی دودی گندیده ای که روی ماهم به خواب رفته است
من، جنگجوی ماهری هستم

با زخم هایی به کهنگی رسم های قدیم
و کوچک و بزرگی هایی که اکنون جک شده اند!

به مادرم بگویید برایم اسپند دود کند
من فکرهای باکره ای دارم

که اگر رو کنم
لب تمامی مردم جهان

برای تجاوزش
غش غش صف می کشند!
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من
ملتی تک نفره ام

که مشت های گره خورده ام را
به دهانم قفل زده اند

در من خیابان های خلوتی ست
پر از خانه های تیرخورده

خانه های خالی
خانه های اندوه

که پنجره های خرد شده شان
رو به تلخ ترین سکوت

مشرف شده اند!
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13

وقتی بوسه هایم را
با ساعت تو کوک می کنم

هر روز در یک نقطه از جهان
عاشقت می شوم

آن قدرها دوستت دارم
که دست هایم از مرز عبور می کند!

دختری که در کوبا می رقصد یا مادرید
هیچ فرقی با

دختری که در دهلی شیر می دوشد ندارد!
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عزیزم!
هر وقت با هزار دستبند

به خانه آمدم
بدان قصد داشتم موهایت را

در یکی از نقاط جهان
شانه کنم.
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14

می توانم با چاقوی آشپزخانه تهدیدت کنم
تا پاسخ هزار سوال را

دانه دانه از حلقوم ات بیرون بکشم
یا می توانم خانه را به آتش بکشم

و اولین عکِس سه بعدی سوختن ات را
در بلیبوردهای شهر رونمایی کنم

من همه کار می کنم
تازه!

من یک کار دیگر بلدم
اگر دیر به خانه بیایی

گریه می کنم.
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پیش از تو
بی خوابی معنی های دیگری داشت

همان طور سر دردها و بغض ها
پیش از تو

پنجره فقط ماه را نشان می داد
و گهگاهی چراغ های ساختمان روبرویی را

وقتی مردی سیگار می کشید
و زنی، دامن گلدارش را

از نرده آویزان می کرد
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اما تو همه چیز را عوض کرده ای
روبالشتی ام

که چند شبی ست خیس است
آهنگ هایی که از گرامافون پخش می شود

و حتی پرده ی پنجره را
که تمام ابری ست و مه آلود

من عوض شده ام
حالت خندیدنم
نوع حرف زدنم

دیر آمدن و زود رفتن ات
شبیه بمب در من منفجر شده است

و من شیمیایی تر از آنم
که دوباره مثل سابق

حرف بزنم
شعر بنویسم

و به پرنده ها دانه بپاشم
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می توانی بی این که بپرسی چرا
دوست ام داشته باشی؟

و موهایت را
به بادی که از الی انگشتانم عبور می کند

قرض بدهی؟
می توانی به نامم تکیه کرده، لباس ات را مرتب کنی؟

و یا قبل از سالم
آب گلویت را قورت بدهی و با صدایت

هزار نت به گلوی سه تار بریزی؟
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عزیزم!
همه می دانند از دهانت

صدای بوسه می آید
و چشم هایت

آرامش را به دریا تحمیل می کند.
خوش به حالت که زنی

و خوش به حالت
که من دوستت دارم
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17

انعکاس دست هایم در آب شکسته بود
و هیچ راهی جز غرق شدن نداشت

قایق کاغذی کوچکی که
از عکس تو ساخته بودم

ماه خانم ببخش
که سال هاست

روی دست آب مانده ای
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18

مادرم در آوازها زندگی می کند
میان چهار نُِت غمگین

شوهرش، که سال هاست زورش به خاک نمی رسد
تا سبزی تازه ای را

الی روزنامه ها بپیچد و خانه بیاورد
من، که سی و دو حرف به زندگی بدهکارم

و دو دختری که از فرِط گرانی
بی جهاز می خوابند و بی خودی درس می خوانند!

مادرم AZ tv نگاه می کند
آن سوی گردنه حیران را گریه می کند
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گردنش را می گیرد و آرام با قرص های اعصاب حرف می زند
که هر وقت سیم های خاردار
به پیراهن کسی گیر می کند

هیچ لیوانی در آشپزخانه
دست به انتحار نزند

او عادت کرده است زن باشد
عادت کرده است غصه بخورد، 

دلشوره بگیرد
زن ها1 در اعماق عادت ها زندگی می کنند

با عادت بُر خورده اند
یکی روزانه
یکی ماهانه
یکی ساالنه

و یکی مثل مادرم
که عمری ست به گوشه ی اتاق

مسیر نانوایی و دلشوره های ساعت یازدهِ شب
وقتی پسرانش دیر می کنند

عادت کرده است 

1. شعری از رسول یونان، کایابای عقاب خانگی همسایه



419

گاهی بیشتر از آن چه كه فكر كنی دوستت دارم 
بی آن كه هیچ عددی به عددی اضافه شود 

طوری كه تفریق
به شكل مزخرفی هرز می رود 

پس چطور همیشه یازده پاهایت را 
دركفش های ورنی مردانه 
با بیست اشتباه می گیرم؟

2

بهرنگ قاسمی

19

سال هاست پشت به خودم می خوابم
پشت به خودم پول می شمارم، غذا می خورم

و هر وقت از زنی خوشم آمده است
پشت به خودم عاشقش شده ام

سال هاست کسی در من
مرا دنبال می کند

پیاز به چشمم می مالد
و ابرهای تیره را

به گلویم می چسباند
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من، به قیمت تمام عمری که داشته ام
پنهانی عاشق شده ام

پنهانی خندیده ام
و پنهانی به آسمان پناه برده ام

من، از منی که در من است
سخت بیزار است!



439

گاهی بیشتر از آن چه كه فكر كنی دوستت دارم 
بی آن كه هیچ عددی به عددی اضافه شود 

طوری كه تفریق
به شكل مزخرفی هرز می رود 

پس چطور همیشه یازده پاهایت را 
دركفش های ورنی مردانه 
با بیست اشتباه می گیرم؟

2

بهرنگ قاسمی

۲0

چند روزی ست
هیچ مردی در من

صورت اش را اصالح نمی کند
هیچ زنی

ابرویش را بر نمی دارد
و ماه، ماه هاست به پنجره ام پشت کرده است

دلم عزای عمومی کسی را گرفته است
که روی خاک قدم می زند

و نه از اشیاء
بلکه فقط از من عبور می کند
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از نزدیکم فاصله دارم
از دور دست خودم پیر ترم

و این چپ و راست
چپ و راست بر من فشار می آورد!

من زورکی سر پایم
زورکی سر حالم
و با این پا و حال

با این پا و حال
با این پا و ..
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چقدر معلق ام
میان آمد و شد

پرت پرت گردنه ام، 
عمق عمق چاله ام

و لنگ لنگ مسیر طوالنی.
دلم خواب می خواهد

طوالنی تر از نیل
طوالنی تر از بوسه ی فرانسوی

و مادری غمگین
که بین ازون و زمین

برای تماِم خالء های لبخند بروی گونه ام
به زبان کهکشان

برایم الی الی بخواند
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هیچ کس نمی داند
با چه زبانی برایت شعر می نویسم

از ذهن زنان زیبا گرفته
که در قمارخانه ها پا لگد می کنند

تا زنان آل، که سینه های شان را به پشت می اندازند
و مردان چشم چران را می ترسانند!

حتی تو!
که فکر می کنی زیبایی

فکر می کنی موهایت را بسته ای 
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و با شال قرمز
روی برف را سفید کرده ای.

الفبای دوست داشتنم زندگی ات را فرا گرفته است
و از گردن بندت هزار بوسه آویزان است

من، با تکرار با تو حرف می زنم
با بیداری، با خواب

من در تو اتراق کرده ام
و آن گونه که من می خواهم زیبا می شوی

و اال ماتیک ها، خط چشم ها 
و تمامی قلم خوردگی های تنت

از تو معشوقه نمی سازند
وقتی می دانم البالی ملحفه ها
تو را از بازویی به بازوی دیگر

ورق می زنم سپید سپید
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شصت هفته عاشق ات شدم
شصت جمعه شعر، شصت شنبه شوق

با دست های خودم از خیابان عبورت دادم
میوه چیدم، موهایت را شانه زدم

و تا دلت گرفت
بی درنگ، ماه را نشانت دادم
با پای خودم کنارت نشستم

و از کوه تعریف کردم
از پرنده و اردک هایی که از شمال
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بوی برنج و چای را
ارث برده بودند

با چشم هایم گفتم
بخند

و این اولین دوستت دارمی که خودم 
کشف کرده بودم

حرف های تازه ای در خورجین داشتم
که طعم پینه های دستم را

در آستانه ی سی و دو سالگی ام
به ُخرِد کلنگ ها و بیل ها می داد

و تو چقدر عجیب بود خندیدنت!
من، اتباع خارجی غمگینی بودم

که در قبیله ای دورتر از حرف های ساده
گیر کرده بودم

قبیله ای با بیست و نُه الفبای مسموم
بیست و نُه درِد مشترک

و قلب هایی که
به صاحبان شان پشت کرده بود!

حاال خنده هایت ته کشیده اند
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و از هر کس نشانی دست هایم را می پرسم
شصت نشانم می دهد
شانه هایش کجاست؟

شصت
سادگی ام چه شد؟

شصت
کجا بروم؟

شصت!
و من چقدر به اشتباه دوستت داشتم ات

.

.

.
بیشتر توضیح نمی دهم
فقط، به سرم زده است

پنجاه و نُه ثانیه
یکریز گریه کنم...
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۲4

مهم نیست کدام سمت دیوار نشسته ای
گاهی دلتنگی

از جایی شروع می شود
که آجرها عالمت ایست به تخت سینه ات 

می چسبانند
ما سرزمین های مان را از هم جدا انداختیم

و مرز از دری شروع شد که مسیر بوسه های مان را
قطع کرد

بعضی چیزها
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به این زودی عوض شدنی نیست
مثل پنجره ای که به اشتباه سمت دیگر باز می شود

و یا تصمیمی که برای همیشه دوست داشتن کسی می گیری!
من پناهنده ای شرم

که با هزار بهانه می توانم به دستگیره ی
درب اتاقت هجوم بیاورم

حاال قبل از این که دست به گریه شوم
مرا در آغوشت پناه بده
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2

بهرنگ قاسمی

۲5

کسی زیر پل گریه می کرد
کسی که لگد به سینه اش خورد

و آن که پایش مدام به میل گردهای ساختماِن نیمه کاره گیر می کند
منم.

مدتی ست
در یک نقطه ازخاطرم گم شده ام

و
سراغ لبخندی را که در آینه ی کوچکش

جا گذاشته می گردم
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ما خِط چشم های مان فرق می کرد
گونه های من از سیلی سرخ است

که ما نیز
آوازِ شبانه بلدیم

که ما نیز
می توانیم لباس مان را

برای برهنه شدن فدا کنیم
حاال، با تنی عریان

و جیبی پر از تار عنکبوت
خودم را به ریل قطار رسانده ام

قطارها
مقصدشان هر کجا می خواهد باشد

بی تو
برای همیشه 

من از دنیا خواهم رفت
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2

بهرنگ قاسمی

۲6

رییس جمهورها قسم می خورند
مرزهای کشورشان یک وجب

عقب نشینی نکند
بلدوزرها بی هیچ تشخیصی

خاک را دندان می گیرند و روی کسانی که پای شان خواب آزادی 
می بیند می ریزند

و کودکانی
که زندگی را

با مزه ی خردل و باروت نمی توانند هضم کنند
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پا به پای خاکریز
خون باال می آورند

آقای رییس جمهور!؟
بی خودی قسم نخور
همه می دانند شرف
آن قدر مظلوم است

که ممکن است زیر سیاهی امضای تان
خط بخورد!
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2

بهرنگ قاسمی

۲7

خدا نگذرد
از کسانی که در کتاب ها

»زن« را بدگونه ترجمه کردند!
حاال

عمری باید کتابخانه های عدالت را گشت، 
تماِم غیرت های خشک و خالی را ورق زد

و زیبایِی زن را
از حلقوِم واژه ها بیرون کشید!!
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۲8

بگویید ابِر کوچکی بود
و آمده بود رو به روی هزار درخِت پوسیده

خودی نشان دهد
شکایتی نیست، هر کسی به مقدارِ وسعِت دست هایش

آسمان را چنگ می زند
و ما که در پشِت صحنه ی هیچ فیلم مستندی

دسِت کوسه ها را نفشردیم
خواستیم فقط مشتی آه زیِر بغل بزنیم

و سالِم ماهیاِن گم شده را
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2

بهرنگ قاسمی

به آکواریوم های خالی برسانیم!
می دانید که

گم شدن در رویای بزرگ
بدتر از حبس و بالتکلیفی ست.
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۲9

از این پنجره به بعد
هر چه می خواهید

ستاره بکارید
ما با دست های کوتاه و آرزوهای بلند

به مزرعه ای می اندیشیم
که شهاب سنگ ها، تکه پاره ی بغض های شان را

در آن سقط می کنند!
از این پرده به بعد

تا هر کجا دوست دارید
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2

بهرنگ قاسمی

صدای تان را ِکش بدهید
ما حرف های بسیاری را

که سر از رفتن ها و دور شدن های بی انتها
در می آورند

به بنِد کفش های مان بستیم و ماه را
کول گرفتیم و

از رودخانه ی مرزی عبور کردیم!
بی خودی به خواب های مان

رنگ تعارف می کنند و نمی فهمند
آرزوهای مردی که یکی در میان گریه کند

در هیچ قهوه ای حل نمی شود!
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30

برای پسرم
که هنوز دنیا را

الیق آمدن نمی بیند
و همسرم

که کافی ست دست به مو شود
و هشداری شود بر تمامی شب

شعری به غلظِت لهجه ی مادری ام
می تراشم!

درختاِن خیس
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2

بهرنگ قاسمی

حتی اگر برگی نداشته باشند
آغوش شان برای آسمان باز است

مثل من
که نه همسری دارم و نه فرزندی

اما دفتِر شعرم
برای تمامی دست های خیس، 

موهای خیس، لباس های خیس...
می بینید؟

همیشه در من
مردی باران زده

در خیابان های شهر
که از خواستگاری برنگشته است

پرسه می زند...
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31

موهایت، 
پناهگاهِ هزار تیرانداز

چشم هایت، 
محِل اسکاِن جوخه ی اعدام

و در لبانت
لشکری غارتگر

اتراق کرده است!
تو وحشیانه زیبایی

که در مشت ات تیمورِ لنگ و در آستین ات
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2

بهرنگ قاسمی

چنگیز پنهان است!
آه گر تاریخ رو شود

آه اگر لب به اعتراف باز کنم
آن وقت

تاواِن تماِم عاشق کشی را
تو باید پرداخت کنی!
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3۲

من
با تماِم شعرهایی که خوانده اید فرق دارم

نامم با یک هجای بلند شروع می شود
شبیه »آه«

که تا ماه نیز بکشید تمام نمی شود!
مردهای بزرگ را

از آه های شان می شود شناخت
مثل پدرم که تا بحِث سفره و نان می شد
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2

بهرنگ قاسمی

صدای آهش، تا دوردست ترین مزرعه ی
سوخته ی گندم می رفت

و آسیابانی که برای تََرِک دست هایش 
مرهم می سایید!



تلسکوپی که تو را رصد می کرد شکست

68

33

در کوبا رقصیدیم
در اسپانیا روی عرشه ی آخرین کشتِی بازمانده از جنگ

عاشق شدیم
در آمریکا ماِل تو شدم

در هند
بر سِر اولین چای داِغ مالقات مان دعوا می کردیم

که ناگهان در انگلیس
حق با تو شد!

و در فرانسه
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2

بهرنگ قاسمی

به وقِت محلِی تماِم شهرهای زیِر آب رفته
همدیگر را ماه ها بوسیدیم!

به مرزبان ها بگویید َگلن گدن نکشید
ما؛ به ایران نیامده ایم

به دنیا آمده ایم...
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34

شاید هم زیِپ چمدان بسته نشد
و یا دستگیره ی در گیر کرد

و ااِل نه خاطره ها
و نه التماِس دست هایم

مانع رفتنت شد!
و من چقدر درست حدس زده بودم

با این باران و این خیابان
چترهای دو نفره 

سر پناهِ مناسبی برای تنهاییت نبود!
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2

بهرنگ قاسمی

35

یک حرف به الفبا
یک عدد به اعداد

یک اعتراض به زندگی
و سال ها سکوت
به دنیا بدهکارم !

لبخندهایم باروِت نم کشیده ایست
که حرف »پ« در دهانم خیس نمی شود
و به هر چه پرنده ای که نزدیک می شوم
آسمان را به منقار می گیرد و از چشمم
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دور می شود!
نمی خواهم شعر بنویسم

نمی توانم شعر بنویسم
نمی گذارند شعر بنویسم
دلم کارگِر ساده ای ست

که به جرِم بدهکاری به خوشبختی
در انزوا حبس شده است!
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2

بهرنگ قاسمی

36

از تو زیباتر هم هست که عاشقم شود
پس آن قدر چشم هایت را به رخ نکش

در شطرنِج زندگی
وزیری کهنه کارم

که با یک چشم به هم زدن
مات ت می کنم!

حسود اگر نبودی
می دیدی سطر به سطِر شعرم

بوی دریا گرفته است
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من، بچه الک پشتی پر شورم
که از هوِل زیبایِی دریا

شش ماهه سر از تخم درآورده ام
زیبایی ات را به رخ نکش

من در رسالِت خدایاِن زیبایی یونان
بنده ای سر به هوایم

که به هیچ لبی
جز دریا

باج نداده ام!
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با بیست اشتباه می گیرم؟

2

بهرنگ قاسمی

37

وقتی همدیگر را می بوسیم
الفبا پوست می اندازد
و کلمه های شیرخوار
از البه الی انگشتانم

سمِت سینه ام صف می بندند
ما، به زبانی که معنی اش را نمی فهمیم

همدیگر را به آغوش می کشیم
و حسی را که نمی دانیم مفهومش چیست

به هم انتقال می دهیم!
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38

از زیِر پوستم تا خوِد صبح
هزار کلمه سینه خیز می رود

گویی هیچ بشارتی
قرار نیست

پشِت بغض های مان اردو بزند
ما، شبیه هم درد می کشیم
شبیه به هم گریه می کنیم

و تنها تفاوت مان
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2

بهرنگ قاسمی

نوِع جیغ هایمان است!
زن های بسیاری را

در گلویم به دار کشیده اند
مردان زیادی در شعرم

از کوه و شکارِ قِرقی برنگشته اند
و من با لشکری اندوه

در گرگ و میِش تنهایی ام 
هیزمی به حال و روزم جمع می کنم

شهر دروغ می گوید
وطن دروغ می گوید

آسمان خیانت می کند
و کلمه ها

به اولین کابوس پناه می برند
با تماِم دردهایم

به این نتیجه رسیده ام
ما

راه رفتن را، حرف زدن را
خوردن و آشامیدن را
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حفظ کرده ایم
در حالی که عده ای

دلخوشی هایمان را سال هاست در خواب
به یغما برده اند ..
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2

بهرنگ قاسمی

39

آسمان
از »آبی« که پشِت پایت ریخته اند

رنگ گرفته است
جاده، ادامه ی دلتنگی ات را آنقدر ِکش داده

که تماِم قطب نماهای جهان
در میداِن مغناطیسم
دورِ خود می چرخند

و درخت، 
حکایِت کشتی ایست
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که ال به الی موهایت
به کوهی از کلمه خورده

و درجا غرِق شعر شده است!
خوب شناختم ات!

پرنده ی وحشی
که عکس اش در آب دید و عاشِق بال اش شد!
تو، بازمانده ای از آخرین شهِر زیِر آب رفته ای

عقابی مغرور، 
که به... باج نداد

و در آسمان غرق شد!
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گاهی بیشتر از آن چه كه فكر كنی دوستت دارم 
بی آن كه هیچ عددی به عددی اضافه شود 

طوری كه تفریق
به شكل مزخرفی هرز می رود 

پس چطور همیشه یازده پاهایت را 
دركفش های ورنی مردانه 
با بیست اشتباه می گیرم؟

2

بهرنگ قاسمی

40

یک محله سکوتم
یک پادگان بی خواب

یک شهر خسته ام
و کشوری فریاد

کاش مادرم دوباره بتواند
مرا در جایی دیگر 
آرام به دنیا بیاورد ..
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41

به هر شکلی که فکر کنید مرده ام
و با چاقوهای زیادی

در اولین کرانه ی نزدیک به ماه
پهلو گرفته ام

دنیا بوی زنگ زدگی می دهد
از این رو

پنجره های زیادی را بسته ام
و با هزار بطری شکست روی صورتم

رو به روی آینه
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گاهی بیشتر از آن چه كه فكر كنی دوستت دارم 
بی آن كه هیچ عددی به عددی اضافه شود 

طوری كه تفریق
به شكل مزخرفی هرز می رود 

پس چطور همیشه یازده پاهایت را 
دركفش های ورنی مردانه 
با بیست اشتباه می گیرم؟

2

بهرنگ قاسمی

زخم هایم را بو کشیده ام
آمبوالنس های الغر

دنده عقب به بیمارستان می روند
و چراغ های راهنمایی 

با سه ثانیه تجدید
به جشِن بلوغ نمی رسند!

وصیت کرده ام
عینکم را به رودخانه نیندازند

جهان
به طرزِ مشکوکی

ِگل آلود شده است...
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4۲

گالیه هایم 
جلوتر از من راه می روند

و به هر خیابانی که می رسم
تابلویی نیمه کاره

برایم ایست می کشد
من، حاصِل تماِم تاخیرهای جهانم

با زندانِی سی ساله ای که
هیچ چیز جز رسیدن

بهانه اش را قطع نمی کند!
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گاهی بیشتر از آن چه كه فكر كنی دوستت دارم 
بی آن كه هیچ عددی به عددی اضافه شود 

طوری كه تفریق
به شكل مزخرفی هرز می رود 

پس چطور همیشه یازده پاهایت را 
دركفش های ورنی مردانه 
با بیست اشتباه می گیرم؟

2

بهرنگ قاسمی

سال هاست قراری دو نفره
در شلوغ ترین ساعِت بی کسی ام

در من بیداد می کند
آهای آرزوهای از دست رفته؟!!

حاال چه زماِن تبخیر شدن است؟
برگردید
برگردید

شاعری جوان
پاورچین پاورچین

پیری اش را میان بر زده است!!
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43

دلم نمی آید لذِت خواب را
با هزار پنجره عوض کنم

خنکای صبح، مدت هاست دنداِن مصنوعی اش را
زیِر آوارها جا گذاشته است

خیابان ها فقط دراز می شوند
و خطی چرکین روی صورِت افق می کشند

می ترسم از خانه بیرون بروم
می ترسم تلوزیون روشن کنم

و رویای زنی که در صِف شیر ایستاده است را
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گاهی بیشتر از آن چه كه فكر كنی دوستت دارم 
بی آن كه هیچ عددی به عددی اضافه شود 

طوری كه تفریق
به شكل مزخرفی هرز می رود 

پس چطور همیشه یازده پاهایت را 
دركفش های ورنی مردانه 
با بیست اشتباه می گیرم؟

2

بهرنگ قاسمی

با صدای فندک خراب کنم
گذشته ای تلخم

و به آینده ام
برفی سنگین دندان تیز کرده است

حالم از خیابان
از گل های پژمرده

حالم از دخترانی که تازه سینه در آورده اند
و لبخندهای عقب افتاده ای که

از خانه ی پدر ارث نبرده اند
به هم می خورد!

سی سال می جنگم
سی سال مجروحم

سی سال پناهنده ی خاک های سردم
و قنداق ام بوی خرابکاری های پدر را می دهد

سال هاست هیچ نامی به دلم نمی نشیند
انگار مادر غمگینم

هیچ وقت مرا
از شیر نگرفته است 
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44

وقتی مرگ 
در ستوِن فقراتم جا باز می کند

تا انگشِت وسط اش را
نشاِن زندگی می دهد

نیمه ی راسِت بدنم غصه اش می گیرد
و سنگین می شود

از باری که نام اش را
راست گذاشته اند روی پیشانی ام!

نیمه ی چپم را
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گاهی بیشتر از آن چه كه فكر كنی دوستت دارم 
بی آن كه هیچ عددی به عددی اضافه شود 

طوری كه تفریق
به شكل مزخرفی هرز می رود 

پس چطور همیشه یازده پاهایت را 
دركفش های ورنی مردانه 
با بیست اشتباه می گیرم؟

2

بهرنگ قاسمی

سال هاست در متروبی که هرگز به آن نرسیدم
در ایستگاهی مه آلود

 نیمه ی چپم را
در کیف دستی جا گذاشته ام

زنی با موهای فرفری
ابروهای پهن

و صدایی که شیهه ی اسب ها را
به حافظه ی دشت اضافه می کرد!

ما زشت از هم جدا شدیم
به زشتی از هم جدا شدیم
زشت بودیم که جدا شدیم

زشت بودی ...
و این جا به جایی

هنوز گلویم را می فشارد
و نقشه ی جهان در چشمانم خیس می شود!

وِنیز کجاست؟!
لندن کجاست؟!

تهران روی کدام مدار نشسته است؟!
شاید من
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در خودم گم شده ام
با شناسنامه ای رنگین

پاسپورتی صورتی
که هزار صورت زشت به صفحات اش چسبانده اند

و نیمه ی چپ و راستم 
که با هم دشمن شده اند

روی نوارِ مغزی ام
مرز می کشند!

در من رودخانه ی تنبلی ست
که کلماتم را الیروبی نمی کند.
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گاهی بیشتر از آن چه كه فكر كنی دوستت دارم 
بی آن كه هیچ عددی به عددی اضافه شود 

طوری كه تفریق
به شكل مزخرفی هرز می رود 

پس چطور همیشه یازده پاهایت را 
دركفش های ورنی مردانه 
با بیست اشتباه می گیرم؟

2

بهرنگ قاسمی

45

از دختری که موهایش را به بالشت ریخته است
تا کسی که هر روز قرص هایش را می شمارد

هیچ انتظاری جز پوزخند
نمی توان داشت

برای مردی که دوستت دارم اش
هر هشت ساعت یکبار تغییر می کند

آسمان از جایی شروع می شود
که زنجیِر دستبند ها

تا انتهای راهرو، تا ابتدای پنجره ها کش بیاید!
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عزیزم!
مردی که شبانه راه می افتد

و به بهانه ی ماه گرفتگی تو را می بوسد
دیوانه نیست

فقط کمی بیشتر دوست ات دارد
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گاهی بیشتر از آن چه كه فكر كنی دوستت دارم 
بی آن كه هیچ عددی به عددی اضافه شود 

طوری كه تفریق
به شكل مزخرفی هرز می رود 

پس چطور همیشه یازده پاهایت را 
دركفش های ورنی مردانه 
با بیست اشتباه می گیرم؟

2

بهرنگ قاسمی

46

این روزها به آغوش آسمان هم 
نمی شود اعتماد کرد

تا اندوهِ دریا را
الی ابری مچاله و به سمِت ماه پرتاب کرد!

داستان از این قرار است که ما
تنها شده ایم

و صداقت، افسانه ای شده ست که گوشه ی تاریخ
زار می زند

صید به دام پناه برده است
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پرنه به بام
و کلمه، شبیِه نقطه ای سمج

پایاِن سطرهای نیمه کاره 
دست به اعتصاب زده است

شاهنامه را به غم نامه تبدیل کنید
چرا که خسته ام

از کتاب ها، کوه ها
و آسمانی که به پرواز پشت می کند!

من، سیمرغی خسته ام
که می خواهم
زال را بردارم

و با بغضی آسمان خراش
در جزیره ای نا معلوم مفقود شوم!
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گاهی بیشتر از آن چه كه فكر كنی دوستت دارم 
بی آن كه هیچ عددی به عددی اضافه شود 

طوری كه تفریق
به شكل مزخرفی هرز می رود 

پس چطور همیشه یازده پاهایت را 
دركفش های ورنی مردانه 
با بیست اشتباه می گیرم؟

2

بهرنگ قاسمی

47

چشمم صدای نی
و زیِر دندان هایم

نتی قهر کرده است و به ساز بر نمی گردد
بعد از تو

روی هیچ پایی تکیه نداده ام
پاهایم به زیِر ِگل
پاهایم به زیِر پل

پاهایم در فصل های بی نام گیر کرده است
بعد از تو
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96

هزار النه در من به آتش پناه برده است
بغض ها

حتی به اشتباه از من بیرون نمی پرند
این روزها دلتنگی ام

جوجه ایست
که در تکاپوی بیرون آمدن

در تخم می میرند!
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گاهی بیشتر از آن چه كه فكر كنی دوستت دارم 
بی آن كه هیچ عددی به عددی اضافه شود 

طوری كه تفریق
به شكل مزخرفی هرز می رود 

پس چطور همیشه یازده پاهایت را 
دركفش های ورنی مردانه 
با بیست اشتباه می گیرم؟

2

بهرنگ قاسمی

48

صدای آه ات را پایین بیار
اینجا

آسمان را با لهجه ی غریب گریه نمی کنند
پرواز به کنار

که اندوه هایت را ابرها بو می کشند، مچاله می کنند
و بر سرت می کوبند

هر از چند گاهی ممکن است
باِل کبوتر نیز

گلویت را خراش بیاندازد
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و گریه
طعِم حرف های مردی را بدهد

که حلقه اش را
رو به روی آینه می گذارد

و جشنی دو نفره
به یاد بوِد تماِم نداشته هایش

بر پا می کند
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گاهی بیشتر از آن چه كه فكر كنی دوستت دارم 
بی آن كه هیچ عددی به عددی اضافه شود 

طوری كه تفریق
به شكل مزخرفی هرز می رود 

پس چطور همیشه یازده پاهایت را 
دركفش های ورنی مردانه 
با بیست اشتباه می گیرم؟

2

بهرنگ قاسمی

49

دلتنگی
از قلب شروع می شود

بطِن چپ و راست را می کوبد
بغض های پراکنده

تا نوِک زبان می آیند
و تا می آیی به شوِق رنگین کمان

دست به کار شوی
واژه ها
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هر کدام به یک سو خیز بر می دارند!
این را

مورچه ای که زیِر قارچ
از باران پناه گرفته است می فهمد!
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گاهی بیشتر از آن چه كه فكر كنی دوستت دارم 
بی آن كه هیچ عددی به عددی اضافه شود 

طوری كه تفریق
به شكل مزخرفی هرز می رود 

پس چطور همیشه یازده پاهایت را 
دركفش های ورنی مردانه 
با بیست اشتباه می گیرم؟

2

بهرنگ قاسمی

50

کودک که بودم
مادرم می گفت؛

اگر به دکمه های یقه ی دختری ُزل بزنی
چشم هایت کور می شود
و ُمِچ پایش را نگاه کنی

ِجن گازت می گیرد!
سال هاست

»چشم هایم« الی زیپ گیر کرده است
الی دو خوشه ی انگور
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که از چشم ها پنهان است!
ببخشید خانم!

می شود زمستان قرار بگذاریم؟
مینی ژوپ که می پوشی

از ِجن می ترسم!
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گاهی بیشتر از آن چه كه فكر كنی دوستت دارم 
بی آن كه هیچ عددی به عددی اضافه شود 

طوری كه تفریق
به شكل مزخرفی هرز می رود 

پس چطور همیشه یازده پاهایت را 
دركفش های ورنی مردانه 
با بیست اشتباه می گیرم؟

2

بهرنگ قاسمی

51

یک نشانی  دقیق تر از یاد به من بده
خودم را پست کنم به آغوشت

می ترسم
می ترسم از آلزایمر، از پیری و خیابانی که یک روز پارک بود

نامه ای بدوِن تمبرم
که به هیچ کجا برگشت نمی  خورم

دکمه های پالتو ات را باز کن
می خواهم البالی... بایگانی شوم!
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وقتی مشغول چشم چرانی
در خیابان بودم

پدرم مشت هایش را
روی بخاری گرم می کرد

تا مباد ذره ای از دهان بیفتد!
خانه های قدیمی

هیچ راه فراری نداشت
فرار از دلتنگی

فرار از فقر
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گاهی بیشتر از آن چه كه فكر كنی دوستت دارم 
بی آن كه هیچ عددی به عددی اضافه شود 

طوری كه تفریق
به شكل مزخرفی هرز می رود 

پس چطور همیشه یازده پاهایت را 
دركفش های ورنی مردانه 
با بیست اشتباه می گیرم؟

2

بهرنگ قاسمی

حتی فرار از سن بلوغ
و ساعت ها و آینه ها، هیچ وقت

حریف جوش های صورتم نمی شد.
من همیشه سربسته با دختران حرف می زدم

سربسته مدرسه می رفتم
حتی سربسته خواب می دیدم
و چوب هایی که دسته دسته
دست مردم اسیر شده بودند

و چوبی که دست بابا گیر کرده بود
گیر کرده بود بین گردن و آستین

هیچ یک از زخم های سرم را
گردن نمی گرفت!

دلم تا خرخره گرفته است
تا نوک انگشت

دلم سر تا پا گرفته است
از منی که ما شده است

از مایی که بسیاریم
و بسیار سربسته حرف می زنیم

از خانه هایمان
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که هم قد غصه ها شده اند
و آنقدر دست به فراز مان فرز است

که یک شبه سر از ترکیه
سر از میالن و لندن در می آوریم!

ما، کمی لبخند
چند روز عالقه
ما ماه ها سواد

ما، سال ها حرف نگفته
به دنیا بدهکاریم
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گاهی بیشتر از آن چه كه فكر كنی دوستت دارم 
بی آن كه هیچ عددی به عددی اضافه شود 
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53

تو
پولدار تر از منی

لباس های گران قیمت می پوشی
و با ماشین، هر کجا دوست داشته باشی می روی

من اما کافی ست هوا ابری شود
یا به مترو نرسم

و یا زور تلفن ام حتی به تک زنگ نرسد
آن وقت تنها می شوم، تنها می مانم

و مدام غصه می خورم
دوست داشتن ات مثل بوسیدن ماه است

من هیچ وقت نمی توانم ماه را ببوسم!
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از یک جایی باید می بوسیدمت
آن هم پنهانی

با پشت زمینه ای از آبشارِ نیاگارا
یا دیوار چین

تا خیاِل فصل ها راحت شوند
که در خواب هم می توان عاشق شد

بدوِن اینکه چیزی از چشم هایم
به تقویِم تنت اضافه شود!

لطفن پای پنجره را وسط نکش
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وقتی حنجره ی صبح را
به قیمِت تماِم مناره های مسجد

به بنر های شهر فروخته ای
تا مبادا تصویِر شاعری

سینه خیِز از تخِت خوابت فرار کند!
از یک جایی باید می دیدمت

دیر یا زود
وقتی موهایت را به نقاِش عینکی سپرده بودی

و لب هایت که از سیگار حرف می کشید!
چرا جای دور می روی

زنده تر از من پیدا نمی کنی
تا سینه بندت را از گلوی شکارچی بیرون بکشد

و دودکِش خانه ات را با نی لبِک رئیس قبیله ی سرخ پوست ها
تاق بزند!

دهاِن سیگار را داغ نکن
با خودم حرف بزن

»من آن شب روی تو به خواب رفته بودم
روی تمامیِت نام ات«
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و این ماه بود که تصویِر سه بعدی همخوابی مان را
شکِل جنینی تازه

در زهدانت قاب می کرد.
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55

در من پنجره ای خسته از لوال
در من لوالیی زنگ زده بر سینه ی دیوار

در من بادی سر در گم، در حاِل وزیدن است
من دهان ام را

فقط برای چند ساعت
به دسِت روزگار سپردم

تا شعری را بر انداِم کوچه های باران ندیده
ببارانم!

حاال از دهان آبستن شده ام
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و کودکی چند ماهه
شاید هم چند ساله

دارد چپ و راست به پهلویم لگد پرت می  کند!
راه های بسیاری

چشم به پایم بسته اند
از یتیم به بار آمدن گرفته است

تا پدر شدن
از سربازی تیر خورده

که با پرچم زخم هایش را بسته است گرفته
تا دیکتاتوری که میِز صبحانه اش را

روی پوسِت پلنگ پهن می  کند
آهای فاصله ها!

من خم نشده ام تا بنِد کتانی ام را ببندم
مادر نشده اید تا بفهمید

قامتم خمیده است
خم

شبیِه کمان
که هر از چند دقیقه یکبار

تیر پرت می  کند
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چشمی را نشانه می  رود
من چشِم همه ی زن های شعرم را در آورده ام

تا به نامم چپ نگاه نکنند
من چپ و راستم را گم کرده ام

و راست می  روم سراِغ دردی که به پهلویم می  زند
کودکی دو ماهه

شاید هشت ماهه، شایدم بیست و هشت ساله
سال هاست دارد به دردم می  کشد

کاش هیچوقت با دهاِن باز
با روزگار طرف نمی  شدم

کاش هیچ وقت حرفم را قورت نمی  دادم
در این هوای مه  آلود
که گرگ و میش ها

به ضیافت دندان های تیز رفته اند
تماِم خط های سفیِد جاده
در من به لکنت افتاده اند!

من بچه ی ناِف شعری هستم
که دیر یا زود قرار است به دست های روزگار

بریده شوم!
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56

من
زمانی  اردبیل را

با تماِم کوچه هایش »ترک« کردم
که دیگر

هیچ پرنده ای
از روبروی خانه مان پرواز نمی  کرد!

مسیِر شمالی  ترین شماِل نم دار را داشتند
آن زمانی  که

کبوتران چاهی
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خبِر کوچ کردن آرزو هایم را
با آوازی حزین

از شهرمان می  بردند!
با یک بقچه

و چند دفتِر نقاشی
گفتیم فارسی  در سفر الزم است را هم با خود ببریم

تا ما را در تهران
“ترک”

صدا نزنند!!
بگذریم!

آزادی خوب بود
گرچه رویا بود

اما
همین که بود

خوب بود!
مینی  بوس های آزادی تا کشتار گاه

با اینکه ترسناک بود
اما پر می  رفتند و خالی بر می گشتند!

آمدیم شوش
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پدرم گفت مهربان تر شویم بهتر است
و گرنه

خِط ریشمان را بد می  زنند!
تهران

با آن همه خانه های بزرگش
عجیب بود

چرا که هیچ پنجره ای
شبیِه روز هایی  که قرار بود لبخند بزنم نبود!

دیری نکشید
قبل از اینکه روزگار

رس ام را بکشد
من

از تهران دست کشیدم!
از خیاباِن ولیعصر، میداِن قیام و کوچه های انقالب!

از دربند
که یکبار اما برای همیشه ی آن روز هایم رفتم

از دماوندی که بوی سبالن را می  داد، 
از مولوی، بازارِ سعادت، 

از تماِم کوچه پس کوچه های چهار سوِق کوچک که
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دوراِن پا دوو بودنم را در خاطرم گرم نگه می  داشت!
ترکیه را قدم زدم

با یک ساعت ذل زدن به تابلو هایی  که دختری رو سری نداشت
تا دیسکو های آتن، کوچه های ونیز، 

میداِن جمهورِی پاریس، بندرِ زیبای سانتو میخ!
هیچ وقت لندن را فراموش نخواهیم کرد!

محله ی هندی ها
عکس های راج کاپور

و شعله ای که همیشه پدر بزرگ به عشقش صبحانه داغ می  خورد!
فینچیلی رود، کنزینتون، گردنبنِد فروهِر ۴۰ پوندی و ایرانیانی که 

سالم عارشان می  شد!!
در نیوکاسل عاشق شدم

.

.

.
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بگذریم.....!!
اما گویا

سفر
هنوز من را می  کشید

انگار تمامِی راه ها
از زیِر چشِم من آب می  خوردند!

مکزیک پر از هیاهوی عجیب بود
شبیِه همهمه ی گل زدنشان به ایراِن چند سال پیش!

حاال
اینجایی که من ایستاده ام

درست دوازده ساعت با مادرم، با صدای دعا کردنش، 
از پنجشبه های دلگیری که قرار بود سِر مزارِ بابا یاسین بخوانم، 

از بی بی نجیبه ی مهربان که همیشه
وقتی  از باشگاه بر می گشتم

اسفند دود می  کرد، 
از عطِر خوِش یاسی که روزِ معلم

به او می  دادم، 
از صدای مرِد سبزی فروش

پشِت وانت، 
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از همه چیز، 
از همه کس و کارم

از ایرانم
فاصله دارم!




