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به جای آن مقدمهای که باید اول هر کتاب بیاید

برای آموزگاری که مرا قلم نوشنت داد.

آغازنامه
و آغاز باد این گفتهی خطیر
قلم دلیر
و بیاراید این ِ
که گوشها بیارامد
و دلها بیاساید
که ِ
قامت خمی دهی روزهای دورِقلمم راست
گشته
و مینویسد ب یمهابا
که بهانهاش تو باشی...
و دیدهام ،آینهدارِخواب و خیالِ دیدارت باشد
و رس ِ
ِسخت سخن بگشاید.
تا در این میانهی غبا ِر رشک ،شک بریزد
که دیگر خانهی دل نرتسد از سوز
و نسوزد از ترس.
که امروزیان بدانند
دیوار محکمش ،سهمگینترینها را پذیراست
ِ
خشت وجود بسازد...
تا آیندهاش را با
شــاید اگــر در زمــان و مکانــی غیــر از اکنــون بــودم،
هیــچگاه ایــن دل ،جــرات منیکــرد حرفــش را بــر

زبــان رانــد کــه دیگ ـران بخواننــدش!
و فراتــر از متامــی نقطـ ه و خــط و پاکنهــای رنگارنــگ
کــه هــر لحظـهاش بــوی نبــودن مـیداد ،از جســارتش
بنویســد کــه چگونــه آرام آرام ،رسبــرآ َورد کــه یــک
رضبــه ،رضب ـهی دشــمن را پــاک منــوده.
رفیــق خیالهــای زیبــا ،خــوب میدانــی کــه آدمــی
ِ
در مقابــل عالق ـهای کــه در دیگ ـران نســبت بــه خــود
ایجــاد میکنــد ،مســئول اســت! خــوب میدانــی بــا
تــو نیــز مــن عهــدهدا ِر ایــن روزهــای مبــارزه گشــتهام.
از وقتــی کــه میشناســمت ،دمل هــوای نوشــن کــرده
تــا آرزوی محالــش را بــه نــگارش درآورد .تندبــا ِد
نوشــتههایت ،هــر آنچــه کــه منیخواســت را از خــود
دور میســاخت و ایــن یعنــی قرابــت معنــا! ایــن
یعنــی اش ـراک واژههــا وخیالهامــان .یعنــی مــن در
تــو تجلــی یابــم و مــا بــا هــم بنویســیم از خودمــان ،از
دیگـران و از آنچــه کــه معنــای آدمیــت را پــر رنگتــر
میســازد.
خــودت خــوب میدانســتی کــه مفلوکیــان رساپــای
حیــات را بــا نیســت معنــا میبخشــند و بــا ایــن حــال
نوشــتی! اگــر تــو نباشــی ،مــن در کجــای ایــن زمــان و
مــکان دنبــال واژه بگــردم؟ اگــر تــو نباشــی و نگویــی
اینــان بایــد راهــی شــوند ،کــه قص ِدمانــدن ندارنــد ،مــن
گامهایــم را بــه چــه امیــد بــردارم؟ اگــر تــو نباشــی و
چشــانی کــه ببینــم میــان جامعتــی کورذهــن ،مــن
ِ
نهایــت ســختی ،فرصــت درددل
چگونــه در ایــن بی
ه چگونــه
بــا مهربانــی را دریابــم؟؟ اگرتــو نباشــی ،واژ 
جملــه شــود و جملــه چگونــه فریــاد شــود؟ و فریــادی
کــه م ـرا بــه تــو و تــو را بــه همــه برســاند...
واژه خــودش را بــه واژهای دیگــر ســپرد بیتردیــد و

عشــق همیــن اســت ،واژههایــم بــا اســتقامت ،نوشــتند و
نوشــتند و پــاک هــم نشــدند ،ســاده ،روان ،ســلیس
تــا حرفــی بـرای گفــن داشــته باشــم ،ایــن واژههــا بههــم
رســید و اکنــون ،کتابــی از واژههــای امیــد و آرزو و آزادی
برایت آورد هام.
عجــب اشــتباهی کردنــد کــه بــه دور کلامتــی کــه
طنــاب دار آویختنــد! کــه
مینوشــتی و میخوانــدی،
ِ
حــال ببیننــد کلامتــت ،دیگــر طعـ ِـم جســارت و ج ـرات
را چشــیدهاند و از الی خاطــرات روی دیوارنوشــتههای
تــک ســلولی و میلههــای پــوالدی زنــدانَ ،پــر میکشــند
و بــه مــن و مــا میرســند!
از همین جا ،تا اِوین « ،ئهڤین» را برایت م یرسایم
رفتی و میلههای زندان را قلم کردی
هر قلمی و رنگی و من و یک دنیا رنگ
و خطی خطیهایی بر ذهن سیاه
از همیــن لحظــه ،تــا لحظــهی کوتاهــی طنابهــای
اعدام،میســوزانم
الــف آغــاز را آموختــم پایانــش را مینویســم و یــاد
گرفتــهام
تا پایانشان ندهم ،ناراحتیها پایان منییابد...
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مرا گوشهی لبخندت جای بده

برای دخرتکی که رسخیِ اشکش را گوشهی لبخندش پنهان ساخته بود

خندههایم با خندههایت در آمیخته
شاید همین خنده ،آرام بخش طوفانهای خانهمان باشد
تو امروز صاحب زیباترین خندهی جهانی
که شاید پیکاسو هم از ترسیم آن عاجز میبود
کاش میدانستم به چهمیخندی؟
به پاینده ماندنت در میان آوارگیهای شهر؟
به تالش بیهودهی ذهنهای پوسیده؟؟
این خنده ،خندهی دل است
که بر لب جاری است
که در خاطره میماند
و هیچ نتواند آن را از ما بگیرد...
بخند که شادترین لحظههای حیات را میآفریند
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تاریخ :آن زمان که خندهی کودکانهات ،خیال نباشد

مرا گوشهی لبخندت جای بدە
تا رسخترینها را بر حافظهی جهان حکاکی کنم
تا دستی بکشم میان موهایت
که با خاک ،هم کیش ثریا گشته است...
و گرم کنیم این رنگ رسد را
و
تو لبخندی بزنی
تاب موج اشکهایت را نبیند
که جهان ،تب و ِ
تو با چشامنی که مهربانی م یکِشَ د
و من که دیدهام با تنت یکی شده بگویم:
که این جان و تن را دو دیدن ،حرام است

تا هوای هر شبم ،پُر «آ»شود
دیشب ،زبانِ رسخت ،آتش برافروخته بود
تا آرارات دلگرم شود ،که «آ»امان بریده از آدمخوارانِ این رسزمین...
دیشب با تو رقصیدم ،با آتش ،با باران ،با رقص در هیاهو آمیختم
دیشب دمل میخواست همهی حرفهای دنیا با «آ»آغاز شوند
دیشب «آ»آرامش زیبای یقین بود

آغاز

برای رفیق مبارزم «زارین» که بر اثر اصابت گلوله به مغزش ،تنها زبان به آ میگشاید

دیشب سکوت را با اختیار برگزیدم
تا صدای قهقهههای در آمیخته با «آ»یت ،کل این محاسبات دنیا را بهم بریزد
دیشب ،آواهای برآمده از وجودت ،متامِ وجود را هویت میبخشید
دیشب ،هر «آ»یت بوی آرارات و آربابا میداد.
دیشب متام خندهها و گریهها در «آ»خالصه میشد
دیشب ،زبانم از تالشت برای زبان گشودن ،بندآمده بود
دیشب «آ»«،آ»هایت رس ِتیز شمشیر را به رشم نشست
دیشب هر «آ»یت ،آیتی بود از آمدن
دیشب ،آغاز بود ،آرمان بود ،آزادی بود و آینده بود
تا شب ،قامت «آ»قیامت بپا کرد
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تاریخ :متام روزهایی که با «آ» رشوع میشوند

ابدیت خیال

ابدیت خیال

14

15

بعد از تو رشوعی دیگر برپاســت

برای کیوان رسابی ،شهید سیروان آریو لیالخ

گوش بسپار به حرف دل ،که پنجه میزند به مو ِج خیال
تا فراتر از پرچینِ ذهنها
ناگفتهها ،گفته باشد
و تا آخرین رمقها ،سفیدها را جستجو کند
که رجزخوانی سیاه را از قصهی غصهها به یادم آرد
حال من و یک دنیا قصیده
که برایت رسود مبارزه رس میدهد!
بعد از تو ،کسی منیتواند راه بر صدا بگیرد
بعد از تو ،متامی فراغهای دنیا بیمعناست
بعد از تو ،من آغاز میشود
بعد از تو رشوعی دیگربرپاست...
تاریخ  :هامن شبی که بعد از تو ،مدتها بود که ننوشته بودم

برای بودنت ،نوشتنی الزم است

حقیت عشق است و عشق حیات آزاد
رهربآپو

روزهــای او ِل آمدنــم ،ماننــد هرچیــز دیگــر ،انــگار دوبــاره متفــاوت بــود و انــگار ایــن
متفــاوت بــودن ،گــره خــورده بــه چشــانت؛ کــه چگونــه ببینــد ...مــن و یــک دنیــا خیالــی
کــه روزگاری فراموششدنشــان را تنهــا و تنهــا مینگریســتم ،بــ ه ِ
امیدخیــا ِل دیگــری
آمدیــم...
س ـواالت و تعجبــات ،رخصـ ِ
ـت کالمــم منیدادنــد! نگریســن بــا دقــت ،کار ِســاعتهای
اولیـهام بــود کــه خیــاالت روزگار ِگذشــته را بایــد ســتایش کنــم کــه امــروزم را ســاختند.
و اما هامن روزهای اول و آموزش و شناخت و من یک دنیا سوال و جواب...
آمــوزش! واژهای کــه تــا قبــل از آمدنــم ،آنرا در قالــب حفظیـ ِ
ـات جمــات کتابهایــی
میدانســتم کــه بعضــا قــادر بــه تحلیــل آنهــا نبــودم ،واژهای کــه پــس از شــنیدنِ آن
بالفاصلــه دفــر ،قلــم ،کتــاب و حضــور در کالسهایی کــه آن اواخــر گاها باالجبــار میرفتم
را بــه ذهنــم خطــور میکــرد و در نهایــت آن منــرهی بیســتی کــه هـزاران راه بـرای گرفتنش

وجــود داشــت.
روزهــا و ســالها از پــیِ هــم میگذشــت و مــن هرســال خوشــحالتر کــه مثــا فــردی
تحصیلکــرده و باس ـوادتر از گذشــته شــد ه بــودم و پُتکــی کــه هــر روز اق ـوام آن را بــر
رس فرزندانشــان فــرود میآوردنــد و در نهایــت ،تنفــ ِر همســن و ســالهای خــودم را
ِ
در طــول ای ـ ن ســالها بههم ـراه داشــت و بــس .تعــداد ســالهای خوانــدن دو رقمــی
شــد! ایــن ســالهای تحصیــل و عنوانهــای جانبــیِ آن ،غــروری کاذب را بهوجــود آورد.
ســالهای ســال بخوانــی و اکنــون بدانــی یــک بهعــاوهی یــک لزومــا دو منیشــود،
نتیجـهاش متــام قانونهــای ریاضــی و فیزیک دبیرســتان و دانشــگاهت را بهــم زده و اکنون
یــک و یــک نتیجـهاش مــن و تــو و مــا و کلــی میشــود تــا تلنگــری باشــد کــه کمــی تــو را
بــه یــا ِد خــودت آورد! گاهــی الزم اســت ،حتــا تلنگــری الزم اســت کــه بدانــی وقــت واقعا
خیلــی ارزشــمندتر از طالســت ،تلنگــری کــه تــو را از خـواب بیــدار کنــد و چــه ارزشــمندتر
کــه ایــن تلنگــرش ،دگرگونــت ســازد! کــه تــو ببینــی گرمــای خورشــید افســانه نیســت و
اکنــون بــر دیوارِیخــی زندگـیات تابیــده و ســیرابمیکنــد درختــی را بـرای دوبــاره ریشــه
زدن و رویــش دوبــاره.
همــه چیــز را بایــد دوبــاره از صفــر رشوع میکــردم .گویــی تــازه متولــد شــدهام .تــا
بهحــال هیــچ اتفــاق زندگـیام ،تــا بــه ایــن حــد تازگــی نداشــت! همــه چیــز سـوال بــود،
نــه خاطـرات و تجربــهی اقـوام بــود و نــه زمینـهای بـرای آمادگــی قبــل از آمــدن! آخــر تــو
و اندیشـهات ،فراتــر از تاریــخ ،حقیقــت روزگاریــد .در آن ابتــدا متــام آنچــه کــه از جنبــش
شــنید ه بــودم ،نامههــای رسبــرآورده از زنــدان رجایــی شــهر و اِویــن بــود .آموختههایــش
کلِ دانســتههایم را زیــر س ـوال بــرد و در ج ـواب متــام س ـواالتم ،وعــدهام داد بــه آمــدن!
آمدنــی کــه راه را بگیــرد و تــا بینهایــت یــا ِر رفــن باشــد .رشوع کــردم بــه آغــا ِز همـ ه چیز!
میدانســتم چــه طوفانــی ،رساپــای وجــودم را بههــم میریــزد ،امــا هــان آرامــش پــس از
طوفــان کــه وعــدهاش را داد ه بــودی ،مـرا بـ ه همیــن طوفــان ســپرد .چالشهــای بســیار در
رس کــه برخــاف همیشــه از درگیــر شــدن بــا مــن ،ایــن بــار هراســی نداشــتند .حرفهــا و
صاحبــان ســخن ،حرفهاشــان بــه دل مینشســت! حـ ِ
ـرف دل میزدنــد ،حرفهایشــان،
حرفهــای مــن و ه ـزاران مــن دیگــر را کامــل میمنــود .مــن جمــات ســالهای دور و
متامــی نتوانسـنها ،بغضهــا و سکوتشــان را بــا ایــن حرفهــا ،التیــا م مـیدادم .دخــری
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از آن ســوی بُهــت ،نــگاه هــم کیشــانش را بــا عشــق مینگــرد! مــن و کوهســتان و مبــارزه
و رفقــا و یــک دنیــا ارزش بـرای خــودم.
حال که  4سال میگذرد و من و تجربههای فراوان و فریادهای رها
دفرتم امروز پُر است از خنده و قلمی که جسارت کرده بنویسد و بخوانندش
بــه یــاد متامــیِ آنانــی کــه در طول ایــن ســالهای دور ،دسـتهایم را همــگام با افکارشــان،
بهســوی آســان ســوق دادند.
همهی آنانی که صفحاتی از دفرتم را ِ
رنگ رسخ بخشیدند
تا من شاگر ِد هامن استادی باشم که میلههای زندان را قلم منود و نوشت
و من
بگویم که قلمتِ ،
پایدار نشناخت و پایدار خواند.
هرثانیهاش پُر رنگتر از قبل مینویسد
کهبگویمش
دست مریزاد که
چه خواندی و
چهآموختیمان
تــو بــودن را بلــد بــودی و گفتــی اگــر در گوشـهی زنــدانِ رسنوشــت ،چشــانت در برابــر
تازیانــه رسِخــم فرونیــاورد ،فرداهــا رسوآســا ِ
درس آزادگــی میآمــوزی...
 4ســال گذشــت و مــن کــه منبودنــم را بــه بــاد ســپردم کــه بگویــم ببیــن چــه منهایــی
کــه مــا ســاختند ،هامنانــی کــه دیـوا ِر نتوانسـنها را در هم شکســتند کــه دوباره بنویســم
ســالی دیگــر بــه ســالهای روشــنِ حیــات ،افــزوده شــد کــه چهارمیــن میــا ِد دوبــارهی
خیــال و خاطـرات و اندیشـ ه را جشــن بگیــرم
تاریخ :تولد دوبارهی یک خیال

َپر کشیدن در اردیبهشت
برای شهید زیالن رسدشت

و تو باید پَر میکشیدی
بسان واژههای ِمهر
بسان متامِ نادیدههای زمین
تا پرندگان رسزمین ،جرات پرواز بیابند
تو باید پَر میکشیدی
که آوای این رسزمین ،جان ببخشد
روزها ،قرنها و هزارههاست که خونِ رگهای زمین
میجوشد از گرما
میسوزاند از غم
مینالد از تنهایی
تو باید پَر میکشیدی
که پَر ِب ِکشی و بگویی
این باد ،توان بازایستادنِ تو را نخواهد داشت
تو پَر کشیدی

که دیگر زمانی و مکانی دوزخ نشود
شاید با پَر کشیدنت
زمینیها ،کمی تنها ،کمی دلهاشان آسامنی شود
هوایت بکند ،دلتنگت شوند
کمی تنها کمی ،دلتنگت شوند
رفتی و با رفتنت
حنجره بغضی برای خفه کردن ندارد
و همین بس است
تو پَر کشیدی
و صدایت ماندگار شد
تو رفتی
و من اینجا تا زخمهی یک مرضاب میروم
تو رفتی ،رفتی ،رفتی
و من و ما هستیم
و این با تو بودن ،یعنی متامِ هستی
یعنی پایان متامِ غربتهای دنیا
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تاریخ :روزهایی که خاطرات من و زیالن و آهنگ صدایش تداعی میگشت

که هیچ راهبندی در درون و بیرونِ بند معنا نیابد
میان من و تو
رابطهای تازه است
که در عهدمان بیهامنند گشتهایم
من و متامِ هم بندیهایت را هیچ گزندی نیست
من و تو و بند و انگشت
فات ِح متام بندهای رسزمین شدهایم

تاریخ :هامن شبی که اندیشیدم آزادی در بند نباشد...

زندان

برای رفقای دربند

در این بگیر و ِ
ببند واژه
ِ
فرآیند درد و درد شدن
و در این
حرفهایت قید و بندی منیشناسند
بندبند انگشتانت با همین ِ
ِ
بندجمالت پیوند خورده
تو آنجا،
و من اینجا ،با ِ
بند نامههایت
پیراهن یک اردیبهشت ،یک امید
به تنِ متامِ تابلوهایی میپوشانم که نوشتهاند:
__ آزادی
متام دیوارهای شهر را آینهبند میکنم
تاچندبارگیِ کلامتت را سوگند یاد کنند
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بی پروایی

و ایــن بــی پروایــیِ پایــان ناپذیــر ،قفــس کلامتــم را در هــم شکســته تــا نفــس
بســازد....
گاهــا میاندیشــم بــه رفــت و آمــد واژەهــای در رس نهفتــه کــه بــا متــامِ بیبنــد
و باریشــان حــرت را ســپیدانه بــهدوش میکشــند؛ کــه بیشتــر از پیــش
فراتــر از متامــیِ دلبستگیهاشــان ،پایبنــدی بــه عشــق را بیــان دارنــد و بــر زبــان
بیاورنــد ایــن برهنگــی را!
در ایــن تنهایــیِ بــس شــلوغ ،تنهــا واژههــای منانــد کــه دوســت دارنــد بــازی
کننــد و معنــا بخشــند و ایــن منــم کــه میدانــم چــه انــدازە دلشــان پُــر اســت
از بازیگرفنتشــان.
کلــات از پــیِ هــم میآینــد .عشــق را آشــنایانه بههــم گــرە زدەانــد ،تــا
نگذارنــد رشمــی بیگانــه ایامنشــان را سســت کنــد و مــن در کنــا ِر متامــی ِ ایــن
افســون ،همچنــان بــه متاشــا مینشــینم کــه کســی بیایــد و ببینــد کــه چــه

انتظــا ِر عجیبــی در د ِل ســالخوردهی ایــن کلــات نشســته!
تــا مــن نیــز شــاید پاســخی دورم ،پاســخی نزدیــک ،پاســخی اکنــون کــه بیــا و
بنگــر کــه جــدال ایــن کلــات ،چــه متاشاییســت .جدالــی کــه قصــه میســازد،
کــه ســپید میخوانــد و میرقصــد و زخــم میزنــد ،زخمــه میزنــدو آتــش
میزنــد و تویــی کــه نــه میتوانــی و نــه برآنــی کــه وانهــی.
بنشین و بنگر
که من زخمتر ،زخمهتر و آتشتر بگویم؛ همیشه ِ
وقت کلامتم بودە.
دستهاشان را ِ
دست کم مگیر که تاریخ مینویسند
که سالهای سال تیغِشان زدند تا مبیرند
زخم بزن ،تیغ بزن ،ترب بزن
من میرویَم ،میرویَد و میروییم
متاشا کن
و بنویس
و به متامِ دنیا و متامِ گوشههای این دنیا خرب مرا برب
دست واژههایم را بگیر و برب
تا جایی زندگی کنند که واقعیت پیدا میکند...

تاریخ :روزهای مقاومت باکور
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دوباره فریادت میسازیم

خــاک حصــارش میبندنــد ،کــه نکنــد فریــاد بــرآرد ،گاه هــم جــوی خــون بــ هراه
میاندازنــد تــا هــراس بیافکننــد ،غافــل از اینکــه آدم برفیهــای رسزمینــم ،هــزار
زمســتان اســت کــه ِ
لبــاس رسخ را بــه تــن کردهانــد.
میدانــم زیرِخــاک باشــی و ِبــن و ســنگ ،یــا حصــارت هــم ببندنــد ،فریــا ِد باکــور را
ایــن روزهــا خــوب میشــنوی...
صدایشــان سالهاســت ،د ِل ایــن کوتــه نظــران را بــه هــراس انداختــه و بــه
فکرشــان وا داشــته کــه اگــر آن زمــان کــه فریادهــا از د ِل خــاک گلــو برآرنــد؟؟؟...
باز میگویم
هر کجا که باشم ،باشیم و باشند ،با همیم .در کنار هم ،پا تا پای هم

تاریخ :آن روزی که همهی خیالها شاملی شده بود

پاســخت را در چنــد کیلومــری زادگاهــت خواهــم داد ،جایــی کــه او ِج صدایــت
را در درهاش خفــه میکننــد .جایــی کــه آنقــدر ســنگ بــررست میباراننــد کــه
نتوانــی خــم و پیچهــای جــادهات را بشناســی .آنجــا کــه خــواب و خیالــت را
ت عملکردهاشــان شــوی ...کــه اگــر نشــوی ،مگســک
امضــا میکننــد تــا ضامن ـ ِ
تفنگشــان ،دل و مغــزت را نشــانه مــیرود.
ایــن بــار زمســتان اســت و گــرم و گرماگــرم خــون و بــوی بــاروت و صــدای
گلولههـای شــالی رسزمینمــان توانســته متامــی ایــن کــوره راههــا را بــا همـهی
پیــچ و خمهــای جــادهاش ،بــرود و خــودش را بــه شــهرمان برســاند .کــه اگــر
خــون اســت ،رنگــش رسختــر از گذشــته ،کــه اگــر گــرم اســت ،اینبــار آتشــین
شــده و میســوزاند .کــه بجــای ســنگ ،ژالــه میبارانــد و میشــویاند ایــن
فضــا را.
خــوب میدانیــم کــه سالهاســت ایــن صــدا را بــه بنــد کشــیدهاند و زیــ ِر
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تنها با اعتامد همه چیز تقسیم میشود

برای رفقایی که کمتر از عشق برایم نخواندند و حال ،برخی از آنان به ابدیت پیوستهاند

مرا اندیشهای بساز
که خیال را مصون نگه داریم
مرا نیازی است که زبانِ همهی فکرهای خاموش شوم
که روح شوم در ِ
پس همهی مردگیهای حیات
مرا جانی ببخش
که مرگ را کفن بپوشانم
مرا به تو نیاز است
به یا ِد یاران
به یا ِد باران
در این ناآسودگیِ خیال از واهمهی حادثه
در این تَرشدگیِ نوشته
در این گذرای خواب و خیال
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مرا حقیقتی الزم است
ِ
بندبند متامِ نارسودهها
قطعه قطعهاش
با گفتههایِ تو موزون میشود.
این ِ
آهنگ صدای توست که مرا میخواند
بسانِ مشت و سنگ ،همچون خاک و خون
ِ
تحمیالت تاریخ
که گسسنتشان ،دردیست به عمق متامِ
و بازماندگیِ واژهها از گفتهشدن
ما را بههم نیاز است
به اعتام ِد تو ،من ،تاریخ و ...
تنها ،با اعتامد همه چیز تقسیم میشود
حتی انسان
بی اعتامد ،هرچیزی به فنا میرود
بی اعتامدی همه چیز را پایان میدهد
مرا به بودنِ تو نیاز است رفیق
رفیق! رفیقِ من!
تو باید باشی
در هر مکان و زمانی حضور یابی
باید باشی و باشیم
که خیال زنده شود
باور کن
بی خیا ِل زیبا ،حیات یک رساپا تکرار است
رفیق! رفیقِ من!

تاریخ:روزهای گرم مبارزهی شنگال

دخرتانههای رسزمینم را بخوانید
برای دخرتانههای رسزمینم

میــان ِ مــن و تــو رد و بــدل شــود...که صــدای مــادرت رســاتر بــه گوشــم برســد و
الالیــی بخوانــد ،امــا نــه بـرای خوابیــدن ،کــه بیدارمــان کنــد .کــه مبــادا بگذاریــم از
ســینهی ایــن خــاک ،خــون بنوشــند...
میدانــم چشــمهای ایــن نامتاشــاییها ،ایــن روزهــا ســیاهی مــیرود و
دستهایشــان میلــرزد از نشــان ه رفــن بــه ســویت...
آخــر همیــن پارســال بــود کــه انگشـتهایت ایــن انگشـتهای ظریـ ِ
ـف تــو ،مشــتی
شــدند بــر متــامِ نامتــامِ مزاحــان ناخوانــدهی ایــن رسزمیــن تــا بفهامنــد خونهــای
روان ،بــه رگهــای دســتش جــان میبخشــد..
چشــان دخرتانـهی اینســوها ،روزهاســت چشـم بــه راهتــان اســت .روزهاســت کــه
کســی هراســی از شــکنندگیِ انگشــتانِ ظریــف تحمیــل شــده را نــدارد ،لباسهامــان
رنگــی از جنــس خــاک گرفتــه و آموختهایــم چگونــه بــا تــو از خودمــان ســخن
بگوییــم.
تاریخ :روزهای رسخ باکور

میدانــم کــه حلقــه بــه دورت بســتهاند کــه مبــادا تصویــر و صدایــی از مبــارز ه
و چش ـمهایت بــه اینســوی رسزمیــن برســد ،کــه پارازیــت کننــد و چهــرهات را
بــا صــدا و تصویرِخودشــان درهــم آمیزنــد و دفــاع و بودنــت را تــاب نیاورنــد؛ کــه
مبــادا از تــو بشــنویم و ســیگنالهای متاشــایامن از هــم ،چش ـمتر شــود.
مبــادا رنـ ِ
ـگ رسخ روبــان مــویرست ،دیــده شــود .مبــادا بــا بودنــت ،دخرتانههــای
دیوارنشــینِِ اینســوها ،از مــد بیفتــد و چــوب حراجــش بزننــد و بــازار گــرم
خریــد و فــروش متاشــا و احســاس کســاد شــود ،مبــادا بافتـهی گیســویت ،راهشــان
را دشــوار کنــد ،مبــادا ،مبــادا و مباداهــای دگــر...
مــا بارهــا گفتــه بودیــم ،ایــن گلولههاشــان راه بــه جایــی منیبــرد .ســفی ِر
گلولههاشــان ،دیــوار میــان مــن و تــو را عمیقتــر ســوراخ میکنــد تــا نفســی
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قلم نگرفته در دستم سخنها دارد..
برای رفیق سارا که جاودانه شد

شــاید گوشــش پُربــود از ســخنان قدیمــی کــه نوشــته یــا نانوشــته را پــاک میکنند
ِ
کاغــذ ســپید دیگــری را بــه جمــع سیاهنوشتههایشــان میافزاینــد .حتــا
و
بارهــا شــنیده بــود کــه بنویــس هرآنچــهکــه میخواهنــد ،هرآنچـه کــه دوســت
دارنــد بخواهنــد ،بیغــم ،بیخیــال و بــی هیــچ تردیــدی ...بنویــس کــه گــر
شــک کننــد کــه شــک بــه دل راه دادی ،بــه بیراهــه میفرســتنت  ...پــس بنویــس
کــه تــا بــوده همیــن بــوده و تــو باشــی یــا نــه ،همیــن خواهــد بــود.
شــاید ســالها ملکـهی ذهنــش ســاخته بودنــد ،امــا ایــن روزهــا گویــی فهمیــده
کــه گفتههــای روزمــره دیگــر دردی از دردهــای رسزمینــش را دوا منیکنــد و
شــاید تنهــا چســبی باشــد بــر زخمهایــی کــه بقــول خودشــان هــر از گاهــی رس
وا میکننــد...

قلمــم ایــن بــار از مــن پیشــی گرفتــه ،اینبــار اوســت کــه میگویــد چــه بنویســم؟
شــاید بهــر از مــن میدانــد در رسزمیــن خونهــای روان ،جوهــر مصنوعــی دیگــر
رنــگ خویــش را از دســت داده و ایــن هــان چیزیســت کــه بــا رگهــای دوبــاره
جــان گرفتـهاش ،میخواهــد روی متامــی برگهــای میــان زمیــن و زمــان ،بــه نــگارش
در آورد .شــاید بهــر از مــن میدانــد ،تــا بــوده همیــن بودههــا را بایــد مقاومتــر از
قبــل ســاخت .ایــن را هــم میدانــد کــه نبایــد بســان دیگ ـران ،تــنِ عریــان خــاک را
ارزان بــه متاشــا بنشــیند ،تــا بازنگــرد متامــیِ نانوشــتهها را ،تــا بنویســد ایــن بــار از
فکــر و اندیشـهای کــه سالهاســت دسـ ِ
ـت طوفــان ،آنهــا را در د ِل هــان خــاک چــال
منــوده .قلمــم ایــن بــار يبترديــد مينويســد ،میدانــد حتــی اگــر جانــش را بگیرنــد،
نوشــتههایش جــاودانمیماننــد و رنگــش نیــز ماندگارتــر از قبــل.
خــوب میدانــد کــه نوشــتههایش بــرروی هیچکــدام از تابلوهــای شــانزِلیزه،
کا ِخ ســفید و  ...بــه چشــم منیخــورد .دلنوشــتههایش را تنهــا دیوارههــای تــرک
برداشــتهی ایــن مــرز بــوم کــه جــای پــای تــوپ و گلولــه بــر آن مشــخص اســت ،بــه
مهامنــی قبــول میکننــد .میدانــد کــه بایــد حــک کنــد نامهــا را کــه مبانــد تــا ابــد،
تــا بیپایــان.
دیگــر میفهمــد کــه شــاید هیـچگاه هیــچ چشــم الکرتونیکــی ،یــا جعبــه ســیاه و یــا
هیــچ میک ُرفونــی نباشــد کــه گفتههایــش را ببینــد ،بنویســد و یــا ضبــط کنــد و تنهــا
اشــک و فریــاد و بــرگ و ســنگ گواهــش میدهنــد .گــواه بــر تــک گلول ـهای کــه
بیصــدا مــی شــود در یــک اندیشــه .گــواه باشــد بــر ناآرامــیِ هــان گلولــه کــه چـرا
یــک اندیشــه را نشــانه رفــت و نگرانتــر از آینــدهاش کــه مجبــور اســت متــواری و
رسگردانتــر از پیــش ،ظلمــت را بپیامیــد ،امــا در برابــرش ،قلمــم دلگــرم بــه متامــیِ
گواههــا ،دیگــر نــه میخواهــد و نــه میتوانــد فـراری باشــد و بــی خیــال و بــی غــم.
آخــر هــوای بــا تــو بــودن بــه رسش زده .او بهــر از هــر کســی میدانــد که خیــال واژه
بــی تــو پَــر منیگیــرد .واژههایــی کــه سالهاســت بــر زبــان میآینــد .سالهاســت
کــه بــه رگبــارش میبندنــد ،دســتبندش میزننــد ،بــاران ماتــم را بــر رسش میباراننــد
تــا در گوشــهای بنشــیند و زل زنــد کــه چــه معنایــی بــدان میبخشــند .غافــل از
آنکــه جنــس کلـ ِ
ـات اینبــار متفاوتتراســت .هــر حرفشــان در هــر گوش ـهای از
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ایــن مــرز و بــوم یــک کالم میســازند ،کالمــی کــه از جنــس عشــقِ مــادر بــه
فرزنــد ،کــه میتوانــد در زیـ ِر بــاران خیــس نشــود ،چــون میدانــد کــه ایــن گلــوی
خشــک بــه بــاران تَــر منیشــود.
کالمــم ،نوشــتهام ،قلمــم ایــن بــار از تارهــای بلنــد مویــت حــرف میزنــد کــه در
د ِل خــاک ریشــه دوانیــده ،تــا باغــی بپرورانــد کــه دیگــر از هجــومِ داس پَرپَــر
نشــود .سالهاســت کــه از رس تــا قَ َد َمــت ،خــاک از تــو میرویــد .رویشــی کــه
پژمردگــی نــدارد ،کــه پویاتــر مبانــد و بخوانــد .تــا بــا تــو خســته نشــویم تــا آواز
خستهشــان خســتهتر شــود.
قرن

تاریخ :یک سال از روز شهادتش گذشت

قرن ،قرنِ بیست و یک است
و قرنِ دفن و بی کفن ُمردن در گورهای مجهول
قرنِ فروش رگهای بیخون
قرنِ تابوتهای بی وزن
قرنِ صداهای بیلحن
قرن تجمعِ زمانهای ناامن
قرنِ بازیِ مرتسکهای خرمن
ِ
قرنِ
سکوت سنگین انسان
قرنِ فریاد با ِ
خط پهن
ِ
قرنِ
شکست همهی مرزهای قدغن
قرنِ مرگ را از شاخهی هستی ،برچیدن
قرنِ ریشه زدن درخت ِ کهن
و رسآغاز فصل تازهای از سخن
و دوباره سخن
تاریخ :دفرت شعر سالهای دور
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قصهی نافرجام

آخ ِر هر قصهی نافرجام ،رخدادیست
آرامیِ نابهنجا ِر شهر ،گردبادیست
چشمها همه به پایانِ راه خیرهاست
غافل از آنکه پایانش امتدادیست
امروز هر چه سکوت از ِ
نوک قلم میریزد
فرداست که دفرتم بیشهی فریادیست
قامتش خو گرفته به رضبهی جالد
این دیِ واژه ،خرب از آمدنِ مردادیست
مینویسم که بخوانند در تاریخ
ِ
پشت قیامِ رسبداران اعتقادیست
راه دراز است و ناهموار ،اما
این پستی و بلندیمنتهی به آبادیست

هر قطره

بر نگارت ای دل ،بهاری استوار است
زمستانِ ُرخت در حال گذار است
به سجده آمده عرش و فرش امروز
که هنگامِ منا ِز عشق این دیار است
علفهای هرز زمین ،ترسیدهاند
نَف َِس خاک ،برایشان پُر غبار است
هر دانهای که تا بهحال روییده
فرداِ ،
رویش هزار و یک چنار است
قطره قطره رسخ شد سینهی خاک
به هر قطرهاش ،را ِه صد جویبار است
ترب بر دستهی خویش میزند هر روز
ِ
درخت خاک و خون پایدار است
که
تاریخ :روزهای گرم مبارزه

امروز هر چه سکوت از ِ
نوک قلم میریزد فرداست که دفرتم بیشهی فریادیست ...این جمله برگرفته از دفرت اشعار یکی از رفقا است.

تاریخ :هامن روزهایی که آرزو را به درختانِ امید گره میزنند

که بنویسم
در شب شورانگی ِز رسودنِ شعر
که چگونه ستاره ،آتشین شده
تا سحر بشکفد
که دمل ُسکنا گزیند در توسل
تا گامهایت
دو نه ،دوصدچندان شود
صدایت که زمزمه میکند عشق را
و میخوانَ َدم که
این رسیدن گام میخواهد

و این رسیدن ،گام میخواهد

در این ازدحامِ وصلههای ناجور چسبیده به خاک
چشامنم جای پای محکمت را به متاشا نشسته
تا آوازهی آمدنت
تار و پود تنهایی را بر کوی ِر دلشان داغ نهد
طناب دار
تا کینههای کهنهشان ،پوسیدهتر از ِ
دلسنگتر از شالقِ جالد
ِ
مرتسک وجود
و شکنندهتر از نگا ِه
جام زهر مرگآلود را مرهم بخواند.
و
داستان دوبارهی من و تو و قلم و واژههای زالل صدبارهگردد

تاریخ :آن روزی که پاهای رسخ ،برفراز داالهو به آسامن گام نهادند
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جایی که عشق باشد ،آنجا خطرنباشد...
برای همهی نگاههای مادرانه

مشــابه ایــن مــرع را خیلــی پیشتــر ،آن زمــان کــه بچــه بــودم ،بارهــا مــادرم
گفتــه بــود .خــوب یــادم هســت همیشــه وقتــی از عشــق حــرف مـیزد ،از پــدرم
منیگفــت ،بلکــه بــه دور دســتها نــگاه میکــرد ،بیآنکــه پلکــی بزنــد تــا
مبــادا در یــک چشــم بــه هــم زدن ،خیلیچیزهــای دیگــر را از دس ـت بدهــد.
فراتــر از متامــی خاط ـر ِ
ات تلخــی کــه ســالها بــر مــادرم و مــادرانِ قبــل از او
تحمیــل میشــد و نســل در نســل خواســته یــا ناخواســته بــه مــن میرســید،
نــگا ِه ســنگین ،خشـمآلود و مملــو از خفگــیِ مــادرم بــه زندگــی ،دمل را مـیآزُرد.
امــا ایــن دل آزردگــی ،تنهــا دل آزردگــی میمانــد و بــه قــول مــادرم ،رسنوشــت
او همیــن بــوده و یــا شــاید گناهــی مرتکــب شــده کــه تقاصــش را بایــد بدهــد
و ه ـزاران جمل ـهی دیگــر ،کــه بجــای الالییهــای شــبانه در گوشمــان زمزمــه

میشــد و همگــیاش در یــک کلمــه خالصــه میشــد و آنهــم قســمت!
دخــر اول خانــوادهای باشــی کــه دلســوزانهترین روزهــای مادرانــه و خواه ـ ِر
بـ ِ
ـزرگ خانــواده را ســپری منایــی .روزهایــی کــه تجربــه ،بلــوغ و درد زودرس
را بههمــراه داشــت ،هرچــه کــه خاطراتــش را تعریــف میکــرد ،بــوی درد
در رسم میپیچیــد ،شــاید تــا آن زمــان دل زخمیتریــن خندههــای دنیــا
ِ
چنــگ رسخ خاطراتــش بــر
را بــرای اولیــن بــار از مــادرم میشــنیدم .جــای
ذهنــم مانــده بــود .هــر چــه تعریــف میکــرد ،عقــده بــود ،بغــض بــود ،تلــخ
بــود و زهــر بــود!!! و امــا در کنــار هم ـهی اینهــا ســکوت را بــه خوردشــان
م ـیداد ،کــه مبــادا بــه جایــی درز کننــد .میخندیــد و میگفــت ،منیگــذارم،
ـب شــا هــم بشــود .مــادر بــود ،دلزخمــی و بــا تجربــه
ایــن قســمت نصیـ ِ
بــود و رسِرسکشــی در گریبــان داشــت .حرفهــای ناگفتــهی زیــادی داشــت
بـرای گفــن و دلــش منیخواســت کســی حــال و هــوای طوفانـیاش ،را پشــت
صــورت بشــاش و پرانــرژی و خندهرویــش ببینــد .مــادرش هــم همینطــور
بــود .روز بــه روز کــه میگذشــت ،رنــگ موهایــش بــه رنـ ِ
ـگ دنــدان نزدیکتــر
میگشــت و مــن کــه دلآشــوبتر از خــودش ،نگـران بــودم .نگـرانِ روزهایــی
کــه بــه انتظــارش نشســته اســت ،نگــران حرفهایــی کــه بــرای همیشــه
ناگفتــه مبانــد و نگ ـران خیلــی چیزهــای دیگــر!!!
مــن هــم مثــل خــودش دخــرِ اول بــودم و همــهاش نگــران ایــن بــود،
دخــر اولیهــای ایــن تبــار ،بــه قــول خــودش چــه نصیبشــان میشــود؟؟
منیدانســت آنچــه کــه در رس دارد ،آرزو اســت یــا عقدههایــی کــه هی ـچگاه
راحتــش منیگذاشــتند .همــه را یکــی پــس از دیگــری میخواســت امتحــان
کنــد بیوقفــه و بــی غفلــت! یکــی را بــرای رهایــی از دیگــری! همیشــه
ِ
حــرف
میگفــت او تحصیالتــش ،حــق نداشــتهاش بــرای ازدواج و  ...را بــه
مردمــان و خواستههاشــان بخشــیده اســت .منیخواســت مــن و خواهــران
دیگــرم ،بــه خاطــر حـ ِ
ـرف مــردم ،کمرنــگ شــویم! میدانســت در پـ ِ
ـس ایــن
کمرنگــی ،چــه خواهــد آمــد .طــوری شــده بــود کــه دمل میخواســت ،هرچــه
کــه میخواهــد را بــرآورده ســازم! حــس میکــردم خیلــی دلــش میخواهــد
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مــن ایــن رسنوشــت و قســمتی کــه ســالهای ســال تحمیــل میشــد را تغییــر
دهــم ،کــه شــیوهی حیــات تغییــر یابــد کــه متاشــاگر نباشــیم و حتــی بـرای کمــی
هــم شــده ،انگشــتمان مهــر تاییــد و تغییــر را بزنــد .در برابــر متامــی ایــن
واقعیــات ،ایــن بــار مــن مســئول بــودم ،مســئول و پاســخگو در براب ـ ِر متامــی
خاطــرات گذشــته ،حــال و آینــدهی دخرتاولیهــای خانــواده!!!!
از وقتــی یــادم میآیــد ،متــام خــواب و خیــامل شــده بــود کــه هرچــه خانــواده
بخواهنــد هــان شــود! قضیـهی رضایــت در پیــش اســت و منــی کــه از یــک ســو
در تکاپــو و جســتجو ب ـرای آنکــه پَــر بگیــرم و از ســوی دیگــر ،ســکوتم همگــی
عالمــت رضــا بــود .امــا در کنــارش هــر چــه کــه میگذشــت ،دمل میخواســت
متــام دخــران و مادرانشــان را گــوش دهــم ،کــه بدانــم و بنویســم و بگویــم
کــه دیگ ـران هــم بنویســند .هرچــه بیشــر میخواســتم بفهمــم ،بیشــر غمــم
میگرفــت! ولــی منیخواســتم همچــون نســل ماقبــل خویــش ،ایــن غــم ،انــدک
انــدک بــه بغــض نرتکیــدهی خفهمانــده در گلــو مبــدل گــردد و مــن هــم در
نهایــت ،آنچــه را بیازمایــم کــه آنــان قبــا تجربــه منودهانــد و ایــن شــد آغــاز
داســتان مــن...
وقتــی آرام آرام حــس کنــی کــه خیابــان ،خانــه ،مغـ ِز انســانها ،نــگاه و همــه و
هم ـه رنــگ و بویــی غیرخــودی میگیــرد ،دلــت بدنبــال خــودی میگــردد ،تــا
آرام گیــرد! مــادرم محرمانـهی بســیاری را گوشـهی چشــانش پنهــان کــرده بــود.
دمل میخواســت روزی متــامِ محرمانههــای زنــان ایــن رسزمیــن را بــا صــدای
بلنــد بگویــم کــه ایــن تابــو شکســته شــود .کــه دگــر کل خنــد ه و گریــه و عشــق
و در نهایــت بودنمــان یواشــکی نشــود! کــه بگویــم خودمانیــم و خودمــان
میمانیــم.
از مــادرم یــاد گرفتــه بــودم ،بــه کــم قائــل نشــوم .هــر چــه کــه پیـش میرفــت،
آرزوهــای فرداهایــم ،تجربههــای امــروز و خاطــرات گذشــته میشــدند.
هــر چــه میگذشــت ،خــودش هــم میدانســت کــه دانشــگاه ،آرایــش و
فرزنــد پــر خواندنــم ،دردی از مشــکالت بزرگــرم را دوا منیکنــد .خــودش
رس
هــم میدانســت هرچقــدر کــه بزرگتــر بخواهــم ،بزرگتــر مشــکل بــر ِ

راهــم میتراشــند ،بزرگتــر میخواهنــد پاپــس بکشــم ،بزرگتــر دلرسدم
میکننــد و بزرگتــر میخواهنــد ســاکتم کننــد! آنقــدر بزرگتــر ،بزرگتــر
در گوشــم خواندهبودنــد ،کــه بعضــی اوقــات واقعــا فکــر میکــردم مــن بســیار
کوچکتــر از آن هســتم کــه از عهــدهی ایــن هم ـه بزرگتــر برآیــم و هم ـهی
ه ـراس مــادرم از همیــن تلقیــن بــود کــه مبــادا نگذارنــد تــا بزرگترینهــا را
بــه آغــوش بکشــم .هــر چــه کــه میگذشــت ،بیشتــر میتوانســتم چشــانِ
مــادرم را بخوانــم .همـهاش حــس میکــردم بایــد پــرده از ارسار ایــن چشـمها
بــردارم تــا خواســتههایش بهــر منایــان شــوند .او نیــز بــه خوبــی میفهمیــد و
میدانســت کــه روزی متــام خواســتههای دیــروز خــودش ،پلــهای میســازد
کــه مــن بــه دنبــال آرزویــی مانــدگار باشــم و آنقــدر مانــدگار کــه مـرا ابدیتــی
بخشــد...
مــادرم بــه عشــق اعتقــاد داشــت ،میخواســت کــه مــن هــم اعتقــاد پیــدا
کنــم ،خــودش میدانســت بایــد جســت تــا یافــت ،تــا زیســت! تــا مانــد .و
مــن گشــتم ،تــا بیابــم و یافتــم .لحظــه بــه لحظــهی پندهــای مادرانــهاش،
یــک جملــه را بیــان میداشــت« :جایــی کــه عشــق باشــد ،آنجــا خطــر
نباشــد» .همیــن جملـه کلــی معنــا بهمـراه داشــت ،از ســوی دیگــر بــه محــض
خوانــدن ،کلــی تضــاد را در خــود جــای داده بــود .تضــادی کــه تنهــا بــا عشــق
میتوانســتی درکــش کنــی! عشــق از دیــدگاه مــادرم ،یعنــی بــودنِ مــن،
بــودنِ خــودش بــی زور ،بــی تحمیــل ،بــی دورنگــی ،بــی ســکوت و تــا پایــانِ
ه ـزاران ب ـیهــای دیگــر کــه رسآغــازی ســازیم .شــاید بــا آمدنــم ،بارهــا از او
پرسیدهباشــند ،در ایــن را ِه خطیــر چگونــه میتــوان از خطــر ســخن نگفــت؟؟
و ایــن را تنهــا آنانــی کــه بــا عشــق آمدهانــد ،میتواننــد پاســخ دهنــد .حــال
تردیــدی نــدارم کــه آینــدهگانِ دخرتاولیهــای آن خانــواده تــا بــی پایــان
تغییــر یافتــه اســت و ایــن ارزشــمندترین کاری اســت کــه میتوانســتم در
طــو ِل تاریــخ انســانیت انجــام دهــم و ایــن عشــق را بــهرس بــرم .عشــق
یعنــی غبــار را بــه بــازی گرفــن و وضــو ِح گامهایــم میــان ایــن همــه مــه،
کــه بگویــم دیگــر آن کــوی و خیابانهــای دل ســوختهرا قدمــی محکــم
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میبایــد .کــه اگــر میمانــدم و رنــ ِج بیســتون را دوبــاره میدیــدم ،مــرگ را
میزیســتم! عشــق یعنــی تــا آن زمــان کــه از دخمـهی دخمـهی بیســتون ،فریــا ِد
فـراز بــر آیــد و تــا ایــن فریــاد بــه گـ ِ
ـوش مقصــد نرســد ،وصــل شــیرین و فرهــاد،
ناممکــن اســت .عشــق یعنــی ایــن خــاک ،فرزنــدی تهیدســت نزایــد و مــن
دوبــاره بگویــم و بخوانــم کــه دیگــر ایــن عشــق ،مــا یملــک کســی نخواهــد
شــد ،کــه خونخــوران ،بهنامــش خــون بیاشــامند .کــه بگویمــش اگــر روزی
بــه اعتقاداتــت پشــت نکــردی و هم ـهی صمیمیتــت را فــدای حــرف حرفــش
کــردی ،آنگاه زیباترینهــا برایــت اتفــاق میافتــد ،مثــل هــان داســتانهایی
کــه ش ـبها برایــم تعریــف میکــردی و مــن نیــز میپرســیدم مگــر میشــود
آدم آنقــدر خوشــبخت شــود؟ و تویــی کــه میگفتــی اینهــا قصــه اســت و
مــن کــه حــال خیــال کودکانـهی خــود را بــا هــان اعتقــاد بــه متاشــا مینشــینم.
همـهی واژههایــی کــه مــادرم بــه کار میبُــرد ،معنــای متفاوتــی داشــت و مــن
بایــد تــک تـ ِ
ـکِ ایــن واژههــا را میفهمیــدم .شــاید بـرای آنانــی کــه یادگرفتهانــد
ه هرچنــد گاهــی اوقات دشــوار،
همـهاش در حــال ِجســتجو باشــند ،فهمیــدنِ واژ 
امــا آســان بــود .شــاید ســختترین واژهای کــه سالهاســت برایــش معنــا و
جمل ـه و مفهــوم میآفرینــم تــا بــه حقیقــت برســم ،همیــن واژهاســت .شــاید
زمانــی حقیقــت شــود کــه همـه چیــز واقعــی شــوند! و بــا همـهی اینهــا خــر
بــه دورتریــن نقط ـهی جهــان برســد کــه جایــی کــه عشــق باشــد ،آنجــا خطــر
نباشــد.
تاریخ :روزی که میخواستم به متامیِ پنهان شدههای گوشهی چشم خامته دهم.
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کوچههای انقالب

برای همهی آنانی که انقالب در وجودشان آفریده شده

بر فرا ِز متام مهدودهای شهر
آنسوی مرگ ،ایستاده به محراب میبَ َرد
مغلوبیانِ خانه در خیال خرافه میریسند
ِ
سخت رسخش را طناب می َخ َرد
و سخنِ
هوای این خانه بسی گرم است
ِ
آتش خونش ،مرا بی حساب میبَ َرد
چه کسی از من و تو محرمتر به شهر
بیگانه ،د ِل ساده را به منجالب میبَ َرد
چشامنِ خیسمان کف جاده میریزند
بیابانِ شهر ،دل به سیالب میبَ َرد
دلش زخمی و چشامنش ب هراه دوخته
این کورسویِ دیده را مهتاب میبَ َرد
من با همین دست ،پینه میزنم
تا بگویم از آن هنگامهای که
این بریدگیهای جادهی جنگ
مرا به کوچههای انقالب میبَ َرد
تاریخ :روزهای انقالب

کوله بارم ،بر دوش سفری میباید...

گاه میتوان از نبودن ،بودن ساخت
گاه از ویرانی ،آبادانی
گاه میتوان رویش گل و شکوفه را در دل بنت و سنگ مشاهده منود
گاه کاروانی راه را چشم انتظارت خواهند گذاشت تا همراه شوی
و اینگونه میشود که غیرممکن ،غیر ممکن است
مدتهــا بــود ســنگینی خــا وجــودت را بــر دوشهایــم میکشــیدم .روزهــا از پــیِ
هــم میگذشــت و جــای خالــیات روز بــه روز بیشتــر خویــش را نشــان مــیداد.
مدتهــا بــود بدنبــال دســتی بــودم کــه دســتم را بگیــرد بــی رنــگ و ریــا ،دســتی زالل
و صــاف ،چیــزی کــه ایــن روزهــا بســیار کَ َمــش داریــم .در روزگاری کــه نگاههــا تیــره
و تــار ،دســتان همچــون تــر ،تیشــه بــر ریشـهی ایــن خــاک میزننــد و روحهــا رسدتــر
ـس نبــودت و عطـ ِ
از همیشــه قبولــش دارنــد ،مــن در پــیِ تــو میگشــتم .حـ ِ
ـش رســیدن

بــه تــو مـرا روانـه میســازد ،روانـهی هــان راه کــه مدتهــا کاروانــی چشــم انتظــار
بــود .هــان حــس مـرا بــه د ِل ایــن کــوه و کمــر کشــاند .گام را بهســویت لــرزان ،امــا
بــا هیجــان برمـیدارم.
مــن هنــوز در پــیِ هــان دســتانم و تــو دســتت را میدهــی و میگویــی« :خــوش
آمــدی»
مــن تــو را در خیــال میپرورانــدم و تــو آن را بــه واقعیــت مبــدل ســاختی و چــه
زیباتــر اســت از بــه واقعیــت پیوســن خیالهایــی کــه روزی ُمه ـ ِر ممنــوع خــورده
بودنــد و مــن جــرات گفنتشــان را نداشــتم؟ مــن بــا اندیشــیدن بــه تــو بــه ایــن
واقعیــت رســیدم .تــو از واژهای ســخن گفتــی ،واژهای کــه تــا بــه ایــن حــد صادقانــه
نشــنیده بــودم .میدانــی مدتهــا بــود صمیمیتــت را دزیــده بودنــد و ناآشــنایت
ســاخته بودنــد؟ وجــودت ،بودنــم را معنــا میبخشــید ،بودنــی کــه مدتهــا انــکارش
ِ
جســارت عبــور از خویــش و حــس بــودن در کنــار
میکردنــد .وجــودت یعنــی
دیگـران .یعنــی تنهایــیِ وجــود را در هــم شکســن و مــن ایــن را بــا تــو تجربــه منــودم.
ببیــن کــه تــا چــه انــدازه فاصلــه انداختهانــد و خــط کشــیدهاند بــه دو ِر نامــت؟
ببیــن کــه چــه حصــاری در اطرافــت گذاشــتهاند؟ و ببیــن کــه چگونــه در تنهایــی
فروبردهانــد مــرا تــا بودنــت را حــس نکنــم؟
تو همچنان میگویی و من به تو مینگرم...
در دل هیجان و در رس هزاران سوال ،که تنها تو میتوانی پاسخگویشان باشی.
گفتم چه میخوانید؟ گفتی ِ
درس زندگی
گفتم مدتهاست نابودش ساختهاند.
گفتی میسازیمش...
گفتم میشود؟؟؟
گفتی وجودش اینجا تجلی مییابد ،من ،تو و او در کنا ِر هم.
تو میگویی و من مینگرم ...به بودنمان مینگرم
آن زمــان کــه مــا را بــه کنــاری زدنــد ،بســانِ ســاحلی کــه نــگاه را حرستمندانــه
بــه دریــا دوختــه بــود کــه شــاید موجــی بــه رویــش بزنــد ،تــا مبانیــم امــا ب ـیاراده،
بیجســارت ...امیـ ِـد تــو بــود کــه جســورم ســاخت تــا بــه دریــا بزنــم.
اکنــون مــن و کولــه بــارم بــا متــام نداشــتههامان مدتهاســت کــه راهــیِ ایــن راه
شــدهایم.
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من به منزلگاه آرامش رسیدم...
هرچــه کــه میگــذرد در د ِل همیــن کوههــا ،پــا بــه پــای آب ،هــم نفــس بــا متامــیِ
آنچــه کــه مـرا نفــس بخشــید ،خویشــن را بیشتــر خواهــم شــناخت .خــود را خواهــم
شــناخت تــا ایــن بــار خــود باشــم ،بــی آنکــه دیگــریام کننــد ،کــه اگرچنیــن نبــود
آوازهی معرفتــت در گــوش فلــک منیپیچیــد.
در ایــن روزگار ســینهی خــاک را بــه آتــش کشــیدند و بــوی گــرمِ خــاک را قدغــن کردنــد
امــا مــن بــا تــو جـرات بوییــدنِ خـ ِ
ـاک گــرم را پیــدا کــردم.
ِ
جسارت عبور از خویش و حس بودن در کنار دیگران
وجودت یعنی
در این بی ارادگیِ محض ،تو د ِژ استوار مقاومت شدی
در این سیاهیِ شب ،با تو رهنور ِد قلهی خورشید شدم.
افقِ نگاهت همیشه بلند
دستانت همواره همراه
و گامهایت همیشه استوار
ای ههّڤاڵ
تاریخ :روزهایی که بر خاک بوسه زدم
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همهی ناآرامیهای دنیا ،در تو آرمیده است

برای رفیقی که آرامی را به د ِل روزهای سخت ،راه داد

در این هوا ِر هوا ِر دعوا
چه آسوده به د ِل حادثه میروی
همهی ناآرامیهای دنیا ،در تو آرمیده است
خط به خط ،خطهای رخسارت ،خواندنیست
هرکدام ،جای پای نبو ِد ِمهر است
چه آسوده ،خاطرات ِ
خیس دیار را
به حافظهی تاریخ میسپاری!
هر لحظهاش حیاتیست
اصال همه چیز در ثانیه اتفاق میافتد
مثل روییدن نیلوفر در مرداب
همچون صدای گلوله که د ِل سایه را نشانه میرود
همچون خر ِاش رصیح بر متام دروغهای شهر
منیشود از این لحظهها ،گذشت

متامیِ این لحظهها همراهت است و از تو جدا منیشود
آن زمان که جدایی بیفتد ،غریب میشوی
این غربت ،رسانجامش به پایان میرسد
حال که همهی ناآرامیهای دنیا در تو آرمیده
آوای شب و رو ِز این روزهای ناآرام را
آرام زمزمه کن
که تنِ زمین حس کند
گهوارهای در گوشهای
آرام بخواب میرود
و تا ابد آرام مباند
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پریشانی خیال

برای زنانِ رسزمین

تاریخ :روزهای گرمِ انقالب

مرا به پریشانیِ موهایت دعوت کن ،تا آشفتهتر گردد خیال
من به درازای شکس ِنت تارهای مویت در تو ،ریشه گسرتانیدم
دستهایم همین حوالی ،چشم دوخته تا ببافد موی هراسانت را
که مبادا آن دیگری ،کوته نظری کند
ریش ـهی موهایــت تَــر اســت ،خیـ ِ
ـس خیــس ،خیستــر از بغضهــای خفــه شــدهی
شــبانه
شکنندهتر از نگاههای تلخ که مبادا صدایش گوش آن دیگری را بیازارد
که بخواهد در میان این همه سکوت
غرش صدایش را غرور بخواند
مرا دعوت کن
که گورستان بسازیم و سکوت در جستجوی مرگ باشد
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که حنجره شویم
و فکرهای چینخورده را ِبدَریم
من در میان تارهایت خانه گزیدم،
تا بیارایمش
که مانوس گردد
و دیگر ترس را نخرد
که ترس و همهی هراسش ،مبیرد از تنهایی
تا از چنگال چشم و د ِل آن دیگری برهاید
تا به درازای تار مویت،
فریاد بخواند
صدا بسازد
و متامِ ناشدنی شود...
تاریخ :روزهای آغازین2013

پایان تلخت گوارای وجود...

بیاد کودکانی که مدادرنگیهاشان ،رنگی دیگر به حیات میبخشد

منیدانــم از چــه کســی بپرســم فــرش قرمزهایــت بــه چنــد میارزنــد ،آن زمــان
کــه دســتاملهای خیـ ِ
ـس رس ِخ کــودکانِ ایــن رسزمیــن را بــه ارزان میخــری؟
منیدانــم آنــان کــه ســکوت کردهانــد ،کدامیــن قلــم را بــه دســت گرفتــه تــا رد
پــای تیــر و رگبــار را بــر دیوارهــای اســتقامتم ،امضــا کننــد؟
دوســت دارم بدانــم ،االن در مــدارس دنیــا ،همکالســیهایم چــه درســی
میخواننــد؟ معلــم ادبیاتشــان توانســته کــه معنــای واژهی مقاومــت را
برایشــان توضیــح دهــد؟ منیدانــم ،شــاید اکنــون «یونیســف» مــا را از یــاد
بــرده ،شــاید فکــر میکنــد کــه مــا از هیــچ چیــزی محــروم نیســتیم .ایــن را
هــم منیتوانــی پاســخ دهــی؟
شــاید حــرت و افرسدگــی کودکــی کــه منتظــر شــکا ِر کارتــون «میــگ میگــش»
بــود ،از حـ ِ
ـرت مــن اهمیــت بیشــری دارد...

منیدانــم ،حتــا ماننـ ِـد مــن خواندهانــد پــدر و مــادر بهرتیــن نعمــت هســتند،
حســاب چرتکــه و ماشــین
بــه کــه بگویــم کــودکانِ یتیــم ایــن رسزمیــن ،از
ِ
حســاب و  ...بیــرون رفتــه.
میدانــی یــک مشــت خــاک منانــده کــه بخواهــم گلولــه و عروســک و تفنــگ
گِلــی بســازم؟
میدانــی در گوشــم بــه جــای صــدای الالیــی و موزیـ ِ
ـک آرام ،چنــد وقتیســت
صــدای خمپــاره زمزمــه میشــود؟
رس هــم قطــار کــردم ،میدانــی قدشــان
دیــروز متــامِ مــداد رنگیهایــم را پشــت ِ
را بایــد چنــد برابــر کنــم تــا بتواننــد در برابــرت بایســتند؟
من فقط یک سوال دارم ،که میتواند جواب سوالهایم را بدهد؟
من که میدانم ،این سوال را بسان گذشته ،باید خود پاسخ دهم.
خوب میدانم که بودنم ،وجودت را میآزارد.
مــن کـ ِ
ـودک ایــن رسزمینــم ،امــروز را میبینــی ،دیــروزم را نیــز دیــده بــودی،
فردایــم هــم همیــن خواهــد بــود .متــام مدادرنگیهایــم رسخ رنــگ میزننــد
و رسخ میکِشَ ــند کــه چشــان رنگباختــهات ،رسخــی چشــانم را ببینــد...
بــدان کــه خــوب یادگرفت ـهام کــه بجــای اش ـکهایم ،باعــث و بان ـیاش را پــاک
کنــم.
پایان تلخت گوارای وجود...

تاریخ :هامن روز که کودکانههای این دیار ،رنگینکامن را در د ِل آسامن ،به تصویر بکشند
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پاییز نیشتامن

برای روزهای پاییزیِ نیشتامن

گاه یک لحظه از حیات را پاییزی میباید
که همهی فصلهای زمان با آن شناخته میشود
هامن لحظه که تو را به یا ِد تو میآورد
همه چیز در هامن لحظه ،خالصه میشود
متام رشقیهای زمین ،پاییز دیدهاند
اگر برگهای حیاتشان بریزد هر روز
اما هنوز هم زمستان به یا ِد کسی بهاری است
تا بگوید همین خیال است که حامسه میشود
تاریخ :روزهای پاییزی

نیشتامن :دیار و رسزمین

من ِ
خیس پاییزم
و یــک دنیــا صــورت خـزان دیــده کــه دلــش ،پــرواز بــر فـرا ِز آســان مهآلــود
زمســتان دارد
برگ ریزان ،این بار دیدنیست
جشن است و رسور که برگ هوس افتادن کند ،تا با مه ِر بهار رسبرآورد

پاییز

فصل ،فصلِ کتاب پاییزی است
و اینبار برگهایش ناچار که نگریزد از گریز
و انگشتانی که بندبندش
جست و خیز برگها را با متامِ خط چینها ،حس میکند
هوا آن سوی چشامنم بارانیست
و پلکهایی که تَن منیدهد به خمیدن ،تا نیفتد که مات نشود
که مبادا ِ
برف ناخوانده ،سیهمژگان را سفیدپوش کند
خشخش برگها و حا ِل این روزها
هر برگ و صدایی ،هر برگ و هوایی که با آوا ِز باران عجین گشته
و من این رسگشتگی را دوستدارم

تاریخ :آن زمان که هیچ برگی به اجبار از درختی نیفتد
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رفیق راه دور و روزهای نزدیک

رفیق راه دور و روزهای نزدیک سالم
مــن اینجــا در ایــن ســوی کوهســتان ،بــه زیــر لنزهــای قرمــز کــه ســایهام را نیــز
بــه کمیــن نشســته ،پشــتم بــه تختــه ســنگهای کوهســتان گــرم اســت و قلمــم
بــا حرکــت آرامِ مــاه ،بــه رقــص آمــده و واژههــا را کنــا ِر هــم میچینــد ،کــه
روزی چشــانی بــا نگاهــی مهربانانــه بخواننــدش...
رفیقــم از روزگاری مینویســم کــه مــن و تــو بــه چشــان الکرتونیکــیای
میخندیدیــم کــه تــوانِ رویارویــی بــا شــو ِر نگاهمــان را نداشــت و بدنبــا ِل
ســایه و نفــس و کوچکتریــن صدایــی میگشــت کــه مــا را بــه قــو ِل
ِ
چنــگ خویــش بکشــاند ،هــر چــه کــه میآمــد ،د ِل آســان را
خــودش بــه
شــوره میانداخــت ،ابــر را تیرهتــر میمنــود ،درخــت خشــمش میگرفــت و
ـب مــا همچنــان آرام و
برگری ـزان رشوع میشــد ،امــا بــا هم ـهی اینهــا ،شـ ِ

دلمــان بــه هــان تختــه ســنگ قــرص بــود کــه از جــای پــای رس ِخ عبــور کــرده
بــر آن ،گُلــی رسختــر برجــای مانــده بــود .یــادت هســت میگفتیــم نـ ِ
ـوک تیــز
ایــن موشــک ،راه را ب ـرای حرکـ ِ
ـت ســتارگان ،بهــر بــاز میکنــد کــه ســتارهای
خامــوش نشــود و نــو ِر همیــن ســتاره ،کــوره راههــای زندگــی را روشــن ســازد؟
یــادت هســت بــا حرکـ ِ
ـت ســتاره ،مــا نیــز بــه راهمــان ادامــه میدادیــم و بــا
همیــن ســتارگان ،چــراغ خان ـهی دورتریــن خانههــا را روشــن میســاختیم؟؟
رفیــق جــان ،اکنــون تــو اینجــا نیســتی و مــن بــا هــر ســنگی ،خیــامل بــه آن
روزهــا پَــر میکشــد ،بهــر اســت بگویــم خیــا ِل آن روزهاســت کــه امــروز
بــه نــگارش در میآیــد .تــو آنجــا و مــن اینجــا!!! مکانهــا کمــی تغییــر
یافتهانــد ،امــا همچنــان دامِ دشــمنِ دیــار و آه و حرستهایــش برق ـرار اســت
کــه چـرا بنـ ِـد دامــش ،پوســیده اســت و نــایِ گرفــن نــدارد؟ میخواســتم کمــی
از روزهــای اینجــا بگویــم ،روزهــای ایــن چنــد وقتــه ،خــواب بــه چشامنشــان
نرفتــه ،روز و شـب در هــم تنیــده و شـبروانِ روزهــای ســخت ،گامهایشــان
را رسیعتــر بــه ســوی طلــو ِع رشق برمیدارنــد .تعــدا ِد جاپاهــایِ محکــم،
هرچــه کــه بیشــر میشــود ،دمل بــرای هــان راههایــی کــه مــن و تــو و
ماقبلهامــان رفتنــد ،تنــگ میشــود .یــادت هســت عهــد بســتهبودیم هــر
کجــا کــه قــدمنهادیــم ،خــورده ســنگهای راه را برداریــم کــه هــم راهــی را
همــوار کــرده باشــیم و هــم کولــه بــاری از سـ ِ
ـنگ تجربــه داشــته باشــیم و
ایــن داســتان همیشــگیمان بــود ...بهرجــا کــه قــدم مینهادیــم ،میدانســتیم
قبــا نیــز از آن راه عبــور کردهانــد .رفیــقِ جــان ،خــوب میدانــی هرچــه
کــه میگــذرد ،دشــمن روزهــا را ســختتر میکنــد ،امــا هــر روز علیرغــمِ
همــهی ســختیهای روزافــزون ،عشــقم پررنگتــر میشــود .هــر چــه کــه
ســختتر میشــود ،اینجــا آســان از آن عبــور میکننــد .هــر چــه کــه بهــر
از ســختیها گــذار میکنــی تــازه معنــای بــودن را درک میکنــی و در ایــن
تالطــم امــوا ِج ســخت ،تــازه میفهمــی بودنــت بــا معناســت و عاشــقانهتر
بــه اســتقبال آینــده مــیروی .هــان آینــدهای کــه دیروزیــان وعــدهاش را
میدادنــد.
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از تــو و آنجــا چــه خــر؟ شــنیدهام بــر فـراز داالهــو ،تنبــور مینوازید ؟شــنیدهام
کــه شــهر مملــو از نــوای نیایشتــان شــده ،شــنیدهام مــردم م ـرا ِد دلشــان را
بــه درختــان بلوطــی کــه کاشــتهاید ،گــره زدهانــد .شــنیدهام هوایتــان ،بــا
نفـ ِ
ـس بــاد در هــم آمیختــه و بــه دورتریــن نقطـهی شــهر رفتــه .اینهــا همــه
نشــانه اســت از هــان رو ِز نزدیکــی کــه مــن و تــو آن شــب زیـ ِر هــان چشــم
الکرتونیکــی ،بــی واهمــه دربــارهاش میگفتیــم .اینهــا خــر از هــان روزی
ِ
دســت کــودکان ایــن رسزمیــن ،میرقصیــم،
اســت کــه همهمــان دســت در
میخندیــم و خوشــحالیم کــه باالخــره پیــروز میــدان گشــتیم.
رفیــقِ جــان هــر چــه بگویــم ،کــم اســت .بعضــی اوقــات حــس میکنــم
صمیمیتهــا آنقــدر ف ـراوان میشــود کــه دیگــر فاصلــه کامــا بیمعناســت.
«ئێمــه گیانێکیــن لــه دو جهســتهدا» ،نــه؟؟؟ زمانــی زیبــا مــی شــود و میتــوان
درکــش منــود کــه زیســتش! ایــن اســت مفهــوم مــا و «هەڤاڵیەتــی» ،کــه مــن و
تــو و هـزاران تــنِ دیگــر ،را بــه هــم پیونــد زنــد کــه مــن در تــو تجلــی یابــم و
تــو مـرا حــس کنــی و مــا حرفهامــان ،گفتههامــان یکــی شــود رفیــق ،کــه مــن
بتوانــم راحــت بنویســم و تــو راحــت پاســخ دهــی .کــه بعدهــا کتابــی از ایــن
جمــات بــه نــگارش درآینــد.
و در پایــان آن جملـهی همیشــگیِ میــان مــن و تــو ،فاصلـهی غربــت و قربــت،
تنهــا اختـ ِ
ـاف تلفــظ اســت! هــان اختــاف تلفظــی کــه مدتهاســت میــان
مــن و تــو کمرنــگ شــده اســت.
نامهای که ناگشوده خوانده شد...
بیتاریخ نوشته بودم تا همیشه زنده مباند و همینطور شد
و چــه بســیارند نامههایــی کــه نوشــتهای و مدتهــا منتظــر پاســخش هســتی،
امــا بعدترهــا شــنیدهای کــه هــان رفیقــت بـرای همیشــه جاودانــه شــد.
ئێمه گیانێکین له دو جهستهدا :یک روح در دو بدن
هەڤاڵیەتی :رفاقت
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ساز دل

در این بیراهه ،راهت را نور باش
در این بیگاهه ،گاهت را شور باش
در میان سوزهای روز درد
ِ
خلوت تنهاییات رنجورباش
از
سا ِز دل آن روزها پژمرده بود
ساز این روزها را تنبور باش
گرمیِ کاشانه خیال نیست
پایان رو ِز رسد را مرسور باش
بیا تا عاشقی از رس بگیریم
دمل را دلدار راه دور باش
تاریخ :دفرت شعر سالهای دور
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رسِرس ِخ سنگرِنربدت،
رو ِح پلیدان این رسزمین را ،میآشوبد
که نکُند نانجیب کفرشان ،در خال ِل روزهای زندگی هواگیر شود
که همهی موجودیتشان نبودن باشد...
و این روزها ،قطرهی نیایش میچکد گرم...
که آینه باران ِقطرههایت بی اعتنا واژه هاشان را بیهوده سازد.
و من بگویم
که بیایید در اوج قصه گم شوید که این گم شدن ،عبارتی دیگر است.

و قصهمان...

ِ
واقعیت جدل است...
و قصهمان،
قصهی معارصشدن با روزهای پرخاطرهی مخاطره آمیز
و حضور حادثه پذیرت میانِ زوزههای پوسیده زیر باران.
کــه هربــار دلتنگــی هایخاط ـر ِ
ات روزگار بــا عشــق ،در گوشهــای زنــگ زدهی
زنگارگرفتــه بــا غمشــان
از لذت لحظهها سخن بگوید...
آنــان کُشــون کُشــون بــه راه انداختهانــد کــه چـرا فریــا ِد ایــن روزهــای روزگارت،
بلندتــر و پررنــگ تــر میکِشَ ــد؟
راه آسان و منزلگه نزدیک...

تاریخ :روزهای گرم مبارزه

و صحنه پابرجاست...

و از این صحنه که میتواند گریزد؟
مگر میشود طلوع از کمینِ در انتظار نشستهاش بیخرب باشد؟
بــا ایــن حــال دلگــرم ،ســوزانندە و تیزتــر از همیشــه خــودش را بــه دســتانت
میســپارد.
خــودت هــم خــوب میدانــی خاشــاکهای ِایــن ســوها چــه نالههــا کــه رس
منیدهنــد از آغــوش گــرم ِدرهــم گرفتــهی تــو و خورشــید و خــاک...
صحنهی گرمِ روزگار ِرس ِخ خاطرەام ،دیگر مجال ترشدن جمالت را منیدهد.
گفتههــا در کنــا ِر تــو ،پابرجاتــر از همیشــه قــد علــم میکننــد تــا قامـ ِ
ـت ایــن
خــاک خــم نشــود.
و من که با تو،
قدمهای خسته و راههای بستهام دیگر بهانهای بیش نخواهد بود.
هستی و هستیم و باید مبانیم...
که ورای سقوطهای سیم خاردارگرفتهشان
در اوج گام نهیم.
تاریخ :تا ابد جاویدان

از رساچهی خورشید م یرسایمت...
که بنگارم
و بنگرند
این روزها فلق چه رسختر طلوع را به نظارە نشسته است.
در کدامین گذرگاە ،چشمهایم منزل گزیند
تا گامهایت ستم را با خاک ،پاک کند
و قدمهای در آغاز ماندەام را یار شود؟
در ای هوایِ بی هوایی ،باد ارسا ِر د ِل خاک را برایت باز گفته
تــا دلــش قرصتــر شــود! کــه اگــر محــرم نبــودی ،امــروز ســینهی ایــن خــاک،
آتــش بــه پــا منیکــرد...
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واژه

و یــادگا ِر روزهــای دور و ســخت ،همیــن قلــم اســت کــه م ـرا بــا اندیش ـهات
جاودانــه میســازد.
شــاید گوشـهی متامــیِ انحصــارات ،پیونـ ِـد وصلهای میــانِ واژههــا از کامیابیاش
بــوده تــا فـرای همـهی دلتنگیهــا پایبنــدت باشــد.
تــا در ایــن برهنگــیِ حادثــه ،در ایــن تنهایــیِ بــس شــلوغ ،دوبیتیهــای ایــن
رسزمیــن را بــا تــو بــه نــگارش در بیــاورد.
ِ
غربــت شــب و کبــودی چشــان ســتارهی هــر خانــهای ،بیتــاب و
تــا
بیخــواب اینبــار خودشــان را بــه مــا بســپارند
که نویدشان دهیم که در اوج ،روز را مهامنشان میسازیم.
تــا تــنِ خیالهــای کهــن ،بیمرزتــر از عشــق ،بیباکتــر از همیشــه ،دیــوار
متــامِ رویاهــای ندیــدهی ایــن خــاک باشــد.
و برهوتیــان تارهــای تنهاییشــان را ببافنــد و در انتهــای زوال ،مــرگ را آرزو
بخواننــد

شاید بر د ِر هر خانهای قلمی منتظر نوشنت است
شاید د ِل هر مادری ،از صفحهی نانوشتهی فرزندش خون است
شــاید هم ـهی دخ ـرانِ ایــن دیــار ،متــام یادگاریهاشــان را ب ـرای ایــن روزهــا
نگــه داشــتهاند.
گویــی همــه چشــم بــه راه همیــن روزهــا بودنــد ،گویــی ایــن واژههــا بایــد
روزی نوشــته میشــدند.
و اینکه کم کم ،ریز ریز و آرام آرام
ایــن ِمهــ ِر واژه اســت کــه در ایــن هیاهــو میرقصــد کــه روزی همیــن
جمالتمــان داســتان زیبــای ایــن رسزمیــن شــوند.
تــا بــه دورتریــن نقط ـهی دنیــا برســد هنــوز بــر تــنِ هم ـهی قلمهــای ایــن
مــرزو بــوم ،ردپــای رس ِخ جنــگ اســت
تا فراموش نشود که این آدمیانِ سخت ،خامتهبخش روزهایِ سختاند
تــا بــه یــاد داشــته باشــیم ،متامــیِ یادگاریهــای روزهــای فرامــوش ناشــدنی
را...

تاریخ :هامن روزی که واژهها ایستادند
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زندگی آزاد را زیسنت الزم است

ســالها خوانــدن و نوشــن ،ســال هــا مدعــیِ تُهــی بــودن ،ســالها منتظــر
ِ
پشــتبام
ِبــاران بــودن کــه قحطــی چندســاله بشــکند ،ســالها هــراس از
کــه مبــادا کالغــی خــر بَــ َرد کــه َس بــرآوردی .ســالها کاهــش عمــرت را
جمــع بســتند و ســالها خطکــش و نقالــه در دســتت دادنــد کــه مبــادا یــک
میلیمــر فراتــر از مرزهــا رفتــه باشــی .هرچــه کــه بزرگتــر میشــدی ،مرزهــا
نیــز بزرگتــر میشــدند .دیگــر متــامِ هــم و غمشــان ایــن میشــد کــه تــو
نتوانــی مرزهاشــان را بشــکنی .مغزهــای منجمــد کــه بــه خیالشــان هیچکــس
در هیــچ کجــای ایــن دنیــا منیتوانــد ایــن انجــاد را بشــکند .ســالها بــود
رس متامــیِ شــعرهایم را فراگرفتــه بــود .ســالها شــعرهای پُــر
کــه رسمــا رستــا ِ
از بغــض ،انبــوه از فریادهــای بیصــدا ،مملــو از قهرمانهــای خیالــی کــه
رسارس زندگیمــان را فـرا گرفتـه بودنــد .پرسـشهای پــر از تردیــد و بــی پاســخ
مانــده ،ذهنــم را بیشــر بــه خــودش مشــغول میســاخت.
تــا کــی رس در گریبــان مبانیــم؟ پــس چ ـرا کســی ســاممان را پاســخ نخواهــد
گفــت و ...

مدتهــا بــود کــه مــن و امثــا ِل مــن ،ش ـبنامههای زندگیمــان را بــه خیــال
ســپیدبودن بــه روز میرســاندیم.
و اکنون که سالها از رسودن آن شعرها میگذرد...
مــن هــان دخــرم کــه از منزلــگاه خورشــید ،فراتــر از متامــی مرزهــا ،طلــوع را
بــا تــو در روژآوا بــه نظــاره نشســتم .بــا تویــی کــه نگاههــا را خیــره ســاختی...
و بــار دیگــر جهــان مــات و مبهــوت از بــرقِ چشــانت کــه م یبُـ َرد.
خیلــی وقــت بــود گوشهایــم دلتنــگ شــنیدن داســتانهایی بــود کــه
قهرمانانــش واقعــی باشــند .مدتهــا بــود کــه تنهــا یــک جملــه را ملکــهی
ذهنــم ســاخته بودنــد کــه بـرای قهرمــان شــدن یــا بایــد از هفتخــوان عبــور
منایــی ،یــا ســوپرمن باشــی تــا بتوانــی در خیالهــا رخنــه منایــی و قهرمــانِ
خیالهــا شــوی .شــاید هــم بایــد میشــدی فــردی ه ـزار چهــره ،تــا پاســخی
باشــی ب ـرای ایــن ماسکپوشــان بــه ظاهــر میهــن دوســت .همیــن و بــس!...
آن قــدر تک ـرار منودیــم کــه باورمــان شــود کــه هفتخــان را هرکــس نتوانــد.
متــامِ سعیشــان بــر ایــن بــود تــا رنگــی از خودشــان بگیریــم .دروغ را مشــقِ
هــر ش ـبمان کردنــد تــا بــاور کنیــم صداقــت راه را بــه ناکجــا آبــاد خواهــد
بــرد .مردمــان در ایــن ســو در کلنجــار بــا هفــت خاننــد و تــو در آنســو در
ســنگرهای عشــق ،داســتان «عدولــه و درویــش» را لحظــه بــه لحظــه زنــده
میگردانــی و هــر لحظــهاش را بــه تصویــر میکشــی .تــو فراتــر از متامــی
خانهــای شــاهنامه راه را پیمــودی .بــا دلــی تپنــده ،تــا ســکنا گزینــی در
رسزمیــن بلندپــروازان .تــا متــام ســازی متامــیِ نامتامهــا را .تــا بســان «عدولــه»،
عـ ِ
ـروس رسزمینــت باشــی .تــا ایــن بــار فرهــاد از بیســتون فریــاد بــرآ َو َرد کــه
شــیرین چگونــه بــه پیــکار بــا دیــو رفتــه و آنجــا فریــا ِد عشــق رسداده اســت.
ایــن ستودنیســت کــه چگونــه طلوعــت یــ ِخ ســلطه و ســتم را آب منــوده
اســت .وجــودت اســتقامت بخشــید د ِل متامــی آنانــی کــه از تـ ِ
ـرس ابـراز وجــود
میلرزیدنــد و مدتهــا خامــوش بودنــد.
میگوینــد تاریــخ دوبــاره میگــردد .اینبــار تــو تاریــخ شــدی و نوشــتی! تــا
بنویســی از رسزمیــنِ عشــق و خــاک و خــون .از مبــارزه بـرای رســیدن ،از کــورد
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بودن.
و امــروز بــا توســت کــه دلهــا بــا همنوایــیِ امیــد بــه تپــش در میآینــد و مــا
هــان دخرتانیــم کــه میجنگیــم تــا بیپایــان ،تــا رسزمینمــان چهــرهی عشــق
گــردد .امــروز تاریــخ بــا داســتانهای واقعــی و قهرمانــان واقعــیاش رقــم
میخــورد و مــن کــه بــر خــود میبــامل کــه پشـ ِ
ـت بتهــای ایــن رسزمیــن را
یکــی پــس از دیگــری بــه خــاک میمالــی تــا کالمــت اندیشــه شــود.
تــا ســنگ زبــان بگشــاید و ســخن گویــد از همنشــینیاش بــا گلولــه و فریــاد!
از شــب بیداریهایــش بــا قهرمانــان ایــن رسزمیــن .از اینکــه تنهــا آرزوی ایــن
روزهایــش ایــن بــوده کــه او را در مشــت بگیرنــد و بــه ســوی خیانــت پرتــاب
کنند .
تــو فرزنــد ایــن رسزمیــن هســتی ،رسزمیــن آوازهــای پُــردرد امــا پــر از امیــد.
اینجــا کوردســتان اســت و اینبــار کاکتوسهــا در هــر چهارســوی خــاک
رسســبزتر و شــادابتر از همیشــه میروینــد تــا تیغشــان خــاری شــود در
چش ـمهایی کــه ناپــاک مینگرنــد و فــرو رونــد در دســتانی کــه بــه نشــانهی
خیانــت دراز میگردنــد

تاریخ :روزهایی که امید مینویسد
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در میان خیا ِل سالهای دور
و دردهایی که در گور مرده است
هنوز گوشم زنگ میزند از داد و
چشامنی که بیگاه ،کور کرده است
حال رس سودای این رساپا شور
دیده را به جان و تن ،بلور کرده است
هرآنچه که دیروز در پستو پنهان بود
امروز در پی بودنش ،ظهور کرده است
بارها با خودش از رفنت سخن گفتم
دیرزمانیست که از من عبور کردهاست
حال ،دور این همه جان گرد آمده
آخرخودش هوای حضور کرده است
تاریخ :دفرت شع ِر سالهای دور
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