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سالم به خواننده
این دومین مجموعه شعری است ،که من به انتشار آنها اقدام می کنم .پیش از این در سال  1111مجموعۀ دیگری را تحت
عنوان "با لفظ لبخند" که شعرهای مرا از ابتدای جوانی تا سال  1119شامل می شدند ،در آلمان (فرانکفورت) منتشر کردهام.
این کارها دنباله زمانی همان روند یعنی از سال  1111تا  2001هستند .مجموعه دیگری هم در پی این یکی ظهور خواهد
کرد ،اما امیدوارم که چندان طوالنی نشود .اما عالوه بر این دو مجموعه ،در نشریات چاپی و اینترنتی ،از جمله سایت ادبی
"اثر" هم طی این سالها حضور داشتهام.
این مجموعه چنان که مالحظه می کنید ،توسط سایت "اثر" منتشر شده ،و دوست نازنینم آقای شاهرخ رئیسی زحمت آن را
به عهده گرفت است.
نکته قابل یادآوری در مورد فهرست بندی این مجموعه این است ،که شما با شعر "گذشته" و از سال  2001شروع می
کنید ،و تا شعر "خالی" از سال  1111پیش می روید .بعد از این چند شعر دیگر هم افزوده شدهاند ،که مربوط به سالهای
 1111و  1111می باشند.
برای هرگونه اظهار نظر عالوه بر خود "سایت اثر" که اکنون جایگاه انتشار این مجموعه می باشد ،امکان تماس با من نیز
از طریق الکترونیکی ممکن است.
با سپاس – فرانکفورت ژانویه 2011
منوچهر دوستی:

dustimanu@yahoo.de

2

گزشتً....................................................................................
غیاب....................................................................................
بشف می آیذ............................................................................
تشاوً ای بشای ٌم بخُاویم...........................................................
ساي.......................................................................................
رخیشي....................................................................................
کُدک...................................................................................
سشگزشت...............................................................................
اَ.........................................................................................
ای شعش.................................................................................
تُ َ سکُت............................................................................
تُ سا قشض گشفتىذ...................................................................
تاسیخ....................................................................................
تفاَت....................................................................................
حادثً....................................................................................
اعتشاف که............................................................................
جٍان آسام می گیشد...................................................................
پایاوً.....................................................................................
یادداشت.................................................................................
جابجا....................................................................................
ومشي بیست.............................................................................
جاَداوگی...............................................................................
جستجُ..................................................................................
دلتىگی..................................................................................
وتیجً....................................................................................
صن.......................................................................................
گشدَوً..................................................................................
آگاٌی....................................................................................
صوذگی...................................................................................
بًعذ.......................................................................................
خالی.....................................................................................
بذسَد ستاسي شباوً....................................................................
دَگاوً ................................................................................1
دَگاوً ................................................................................2
مه با آفتاب می سَم..................................................................
سٍم مه.................................................................................
صذای آشىا.............................................................................

3

4
5
7
8
9
10
11
12
14
15
17
18
20
22
23
24
25
26
28
29
31
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
47
49
50

گذشته

چقدر شکستنی بودم و نمی دانستم
چقدر برای چشمهایت نقشه کشیده بودم
تو یک دنیا پرنده بودی
و بر هر شاخه که خواستی نشستی

من چقدر کم بودم و کاری نکردم
آن آلبوم و آن همه ستاره که جمع کرده بودم
برایم کاری نکرد
تو چقدر لیز بودی
شاه ماهی تمامی عالم
از تو فقط حس یک رد غریب در دستان من ماند.

3

غیاب

هان ای باغ تمایل
مرا می خواستی چه کنی
می خواستی مرا کجا بکاری
که حاال رفتهای
و من از ریشه تا لب خشک شدهام.

حاال که رفتهای
مرا به کجای نبودنت می بری.

تو که می توانی مرا غایب کنی
و همۀ صدایم را پاک کنی
مثل حاال که تمامی سبزی بهار از رویم پریده است
چرا بازیات دوباره نا تمام مانده است.

من باد کردهام
مثل جنسی روی دست صاحبش
نه دیگر حضور تو هست
نه خریداران خیال من
و همسایهها
همسایههای بازیگوش
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به بهانۀ خستگی
باقی ماندۀ مرا غرق خودم کردهاند.

من باد کردهام
مثل جنسی روی دست صاحبش
نه دیگر حضور تو هست
نه خریداران خیال من
و همسایهها
همسایههای بازیگوش
به بهانۀ خستگی
باقی ماندۀ مرا غرق خودم کردهاند.

نه!
دیگر نخواهی آمد
و خواب من بی هیچ گلی بر باد خواهد رفت.
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برف می آید

برف می آید
تو می خوانی
آفتاب می آید
میزند
و دل مرا آب می کند.
ما هر سه غرق در هم
غلت می زنیم ،گرم میشویم
و دل می سپاریم.

دو شاخه کودک
دو دانه فردا
در دست و بال بازی می درخشند.

صبح،
در لحظه دیدار
دو گونه لبخند
روی صفحه می نشیند.
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ترانه ای برای هم بخوانیم

یک دست برای دادن
یک دست برای گرفتن
و دلی به بزرگی دنیا
برای تو دارم.

چشمی برای دیدن
گوشی برای شنیدن
و دریایی از حرفهای ناگفته
تا تو را غرق در خود کنم.

ما که تا پائیز می پائیم
حاال که اول برگ است
ترانهای برای هم بخوانیم.
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راه

راهمان دراز است
عمرمان کوتاه است
حرفمان کم نیست
گوش باید که بسپاریم.
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ذخیره

ما مخصوص زندگی هستیم
از جنس تر گیاه
با رگ و پی رفاقت.

دست میزنیم به بودن
به شیشه نازک رفتار
و گرم میشویم از شدن.

ما همه چیز را تجربه می کنیم
دست به ذخیرۀ صدا می زنیم
و هزار چشمه را کوک می کنیم.

شاید روزی اگر ما
از فهم هم عاجز شویم
ذخیرۀ صدا
زندگی را به ما باز دهد.
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کودک

با انگشتان نازکش
سحرگاه
دست بر گوش و گونه من می ساید
مثل حروفی که کارشان نوشتن عشق است.

چشم می گشایم
او لبخند می زند
و چون سفینهای دشوار
دشوار
به هوا بر می خیزد

من پاهای زندگی را
غرق بوسه می کنم.
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سرگذشت

زمین بوی گل گرفته است
و تو رنگ خاک.
هیچ اشگ
هیچ بهاری دیگر تو را باز پس نمی دهد
هر چیز اما نشانهئیست
تا سایه غیاب تو را پر رنگتر کند.
کلمات راه می روند
و بیادت شکلک در می آورند.

راستی تو اینهمه جوهر از کجا آورده بودی
و اینهمه خیال
و اینهمه پرنده که ذهن تو را اشغال کرده بود.

حاال دیگر عکسها به سراغ ما می آیند
و جای تو را کنار آن درخت ،آن برکه
که خیلی پیش از تو قالب تهی کرده بود،
نشانمان می دهند.

هر روز یک طرح
هر روز یک جمله
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تو جمله بزرگی بودی
تو یک جملۀ مطرح شده هستی
و من دارم به اینهمه ویرگول
که تو در خود جا دادهای
و اینهمه معنا را پشت سر هم ردیف کرده ،فکر می کنم.

فاصله من با تو
فقط سی برگ است
سی شکوفه
من اثرش را روی شاخۀ خود می بینم.
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او

او با دو چشم فردا
پرواز می کند.
انگار خوابم من
که می پرد او،
چنان بلند
و چشمان مرا بر شاخی که تنها ماندهام
با خود به هوا می برد.

قطرهای فرو می ریزد
و شاخه سرسبز بلندی را
پائیز فرا می گیرد.

من لرزم گرفته است
و قاب پر دود
به آسمان ،به ستاره و هرچه راه و خبر
بسته می شود
سیاهی می آید
و صبح بی بانگ و ناقوسی در پی
چای تلخی بر روی میز می گذارد.
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ای شعر

ای شعر
ای همراه قدیمی همیشه
زاده زاللی دلهای برانگیخته
گرسنۀ شور
رفیق نور
پرندۀ از آسمان چکیده
به سقف مهربانی
به سقف اعتماد
رفیق رمیده از من
من شب
من صورت تلخ
من بد شکن
کج دهن
سخت لرزان.
شکستی
بدست کدامین خدای گدا

صدای معطر
هوای کشیده سر از جان
نمک واژۀ سالها سال
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سبدهای پر میوه صبح،
روشن
سواد همه دشتها
شهرها
کوچه کوچه پر از شوق بازی

شمایان
شما واژگان جوانی
عصای من خسته خاک
دوباره بیائید
دوباره بروئید
سکوت شما
سخت
سکوت شما
تلخ
سکوت شما
شوکران جهان است.
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تو و سکوت

سکوت برای من آشناست
و سایۀ سکوت
که تاریخ من از آن پر است.

سکوت را می شناسم
و تو را
که صدایت را همیشه کنار دیوارها شنیدهام
و صدای لکههای خون
همیشه در تاریخ
تاریخ شفاهی مانده است
و تو ماندهای
در گلوی من
انفجاری که سالها پیش
در نوجوانیم
ناتمام ماند.
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تو را قرض گرفتند

تو را قرض گرفتند
و گل رویت را
در گلدان
میان جمع گذاشتند.

آنروز آسمان
آنقدر بد دهن بود
که تو دل روشنت را
نتوانستی در صفحۀ تاریک آن پیدا کنی.

زبان الکن سوت می زد
و پاهای شکستۀ گریز
با خود بازی می کردند.

درها بسته بود و پنجرهها
و دود همه جا را گرفته بود
برای آنکه واژهها
راه خود را گم کنند.

پوچی
روح زنده را مچاله کرد
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سقف ،آهسته آهسته
پائین آمد و
آنقدر کوتاه شد
که حتا پای خیس تو را ندید.

واژههای لق
مثل کرم
دراز بدراز هم خوابیدند.

آخرین حرف را آژیر آتش نشانی
و باز همچنان گروه امداد زد.
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تاریخ

حاال که پای عشق در میان است
بگذار سرم که بوی خورشید گرفته است
سفینۀ خیاالتش باشد.
سینه پر از عطر آشوب است.

دختران خواهند آمد و می آیند
تاریخ قلم به دست خواهد گرفت
و خواهد نوشت.

هیچ مسلسلی
حتا اگر خدا باشد
پای عشق مرا درو نخواهد کرد
تاریخ خواهد نوشت:
تمامی صبح و غروبها
پر بود از نفس جفتهای مست
پای عشق در میان بوده است.
چایخانهها پر از قرارهای جوان است
فقط اندکی باید حوصله کرد
و درها را باز گذاشت.
من که سرم بوی خورشید گرفته است
آغوش می گشایم
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برای صدایی که باال گرفته است
پرندگان آسمان را کالس پرواز کردهاند
پای عشق در میان است
تاریخ خواهد نوشت.
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تفاوت

پرنده را ببین
درخت را
چه می خوانند برای هم!
طبیعت
هنوز خودش را فراموش نکرده است.
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حادثه

آمد
نشست و
برخاست.

لحظهای از لرزش دستانش را
در من فرو ریخت.
مرا تا پائیز
بدنبال خودش برد.
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اعتراف کن

به موی تو دست کشیدم
آسمان خیس عرق شد
به دست تو دست کشیدم
درختان همه لرزیدند.

گفتم اعتراف کن
بگو تا بدانند
که دوستم می داری.

صدفت سرک کشید
تا آمدی بگویی
پرندگان قهر
مرا از شاخه آویختند.

تو هیچ چیز نگفتی
پای مرگ و زندگی
در میان بوده است.
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جهان آرام می گیرد

جهان آرام می گیرد
چراغ وقتی که می خندد
و باغ زرد چشم انداز
تمام درد و اندوهش
ز شاخ و برگ می ریزد.

مرا کم هست اما باز دست تو
و عطر منتشر در نقشه چینیمان.

جهان آرام و جان آرام می گیرد
که من هر شب چراغی را
به باغ خود بیآرایم.
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پایانه

خودش را خط زد
تا آمد بگوید "کمک"
صدا را خط زد.

چراغ را خاموش
مرا ندید
گلدان را هم
راه را بست
زندگی را خط زد.

کالفه بود
کتف بسته
خود را تحویل سایهاش داد.

از شیشه گذشت
روی زمین افتاد
روی خاک و سنگ سرید
روی دیوارها غلطید
روی شاخ و برگ درختان
روی آب افتاد.
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سبک بود
پارهای خط
موج
او را
به هم زد.
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یادداشت

امروز روز بزرگی بود
روز مکث!

روی تمام واژهها توقف کردم
با هر چیز تماس تازهتری گرفتم
با آنکه از خودم انتظار نداشتم.

علت این همه خانه تکانی
سوآلی بود
که تو پیش پای من گذاشتی.

از او هم
تا یادم نرفته بگویم
خیلی خوشم می آید
سیبی او را فکری کرده است.
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جا بجا

تا رسید به آنجا
چشم من
که بخندد،
تا آمد که موج بر دارد موی تو
و همراه ما دلش را
کلمه به کلمه
روی میز
بغل دست ما گذاشت،
پرید یک خر مهره
نا بجا
میان ما نشست
میان حرف ما.

تمام فعلها
جابجا
تمام راهها
مدور
و حرفها همه
خالصه شدند.

از آسمان تنها یک قطره چکید
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از درخت ماند تنها برگی نزار
و پرندگان پیاده شدند
از کف آسمان.

ما ماندیم و
سکوت که خدا بود.

اول ولی کالم بود
کلمه موی تو و پیشانی تبدار من
و آنگاه سکوت آمد
و "ذوالفقار"ی که روزی
چهل کالم را
سر می برید.
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نمره بیست

خانهها و ماسههای ویران
نیم مرده ،مرده ،تازه زاد.

خانهها و جدولهای خالی
خانههای دهان پر شده از توپ
دودی،
گیج و واخورده
خانههای دو دو تا چارتا.

خانههای زندانی
اعدامی و حلق آویز
خانههای درمانده،
خودکشی
فراری
پناهندگی
خودکشی.
خانههای روزهای یک دو سه
خانهها و عمرهای بادام تلخ
خانههای دشتهای ویران و
غزالهای حیران.
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خانههای چرنوبیل
خانههای سر در الک
خانههای کودن
خانههای دامنه دار خانۀ سفید
خانههای مست
فتو مدل
پورنو

خانههای سیر از خود راضی دویچه بانک
خانههای سرو
خانههای اویرو کارته.

خانههای اخراجی
خانههای خیابانی کنار پیادهرو
خانههای متورمتر بعد از شکستن دیوار.

خانههای بی بو ،بی خاصیت
خانههای کارگران سر به راه قانون کرم خورده
خانههای دور تسلسل.

خانههای یوگسالوی دوباره معامله شدۀ سابق
خانههای چکههای گلوله از سقف جانهای بی پناه
خانههای تحت تعقیب
خانههای خون من
خانهها و چشمهای مراقبت
خانهها و پالکهای نمره بیست.

21

جاودانگی

روزی صد بار
غزلها را آب می داد.
فروغ و شاملویش را حرص می کرد
هر روز گلدان نرودا ،نیما و اخوانش را
می بوئید
سپهریاش را
زیر باران می برد.

زمینی داشت
رویاهایش را در آن کشت می کرد.
دیگر نیست
رفته است.

نمانده از او،
نه فرزندی،
نه ارثی،
اما نامش
جاودانه می شود
آنچنانکه من به ارسطو هنوز هم
سالم می کنم.
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جستجو

دستهای من
به دنبال همدست می گردند.
نبض هزار سال آینده
در دستان هوشیار می زنند.

چه بی ابهتند
دستهایی
که رود را نمی بینند
و پل را.
بوی فردا را نمی شنوند
دستهایی
که به هیچ سو دراز نمی شوند.
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دلتنگی

در باغ
حضور چشمهای تو را کم دارم
که روی شاخه بنشینند
و بگویند
چه دیدهاند
آنسوی ما.
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نتیجه

آنکه باغ ما.
این از حکایت تو.
چه ماند؟
هیچ
جز من
و ستارهای
میان آسمان.
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زن

دو قطره
دو پستان
چکیده روی سینهاش.

این درخت
همیشه
به هر سو که می وزد
بوی شیر می دهد
بوی شراب.
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گردونه

این دستها
اگرچه همیشه
به میوه نمی رسند،
اما نفس تازه می کنند،
تا بهار بعد.
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آگاهی

نور
آسان
آز شبهای من گذر کرده است.

من خود را دیدهام
ماه را
و دفتری که در هر برگش
هزار دست و پا ریخته بود
روی هم.

هنوز
جایی
چراغی آویزان است
در لحظات من.
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زندگی

زندگی چیزی نیست
جز آنکه من متولد شوم
راه رفتن را دریابم
و با تو همبازی شوم.
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ُبعد

باران می آید
باغ اوج می گیرد
درخت میوه می دهد.

باد می آید
تاب نمی آورد
می شکند
غرق می شود در زمین.

36

خالی

خواب می بینم
کتاب شدهام
خود را ورق می زنم
تنها یک فصل دارم.
ورق می زنم
سفیدی هولناکیست.
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چهار افزوده از  8991تا 8999

بدرود ستاره شبانه

هنوز چیزی هست
چیزی که مرا جذب جهان می کند
و ماهی سیاه کوچک جانم
برای دریا آواز می خواند.

ای ،......ای حرف کوچک دل دلیر من
تو هنوز بزرگ نشدهای
که معنای گردش فصلها را بفهمی
و من خوشحالم
که همچنان در جانب دریا ایستادهام
و هجوم هیچ مرغ ماهیخواری
پایم را سست نکرده است

با چوب سیاه شب
دیگر حتا چوپانی هم نمی شود کرد
و نواختن غمگین نی
درد کسی را دوا نمی کند.

سکوت،
آن سلسله سر براه کهنسال
دیگر بریده است
43

و ما را،
نه من و نه تو را
گریزی از آشفتگی این موج نیست.

دریا و آسمان همرنگند
من اما از قعر دریا آمده بودم
و به کهکشان ماهیهای کوچک خود باز می گردم.

بدرو ستاره شبانه
بدرود!
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دوگانه 1

قرار است که درد بیاید
و قرار است که تو نباشی
و پنجههای نبودنت مرا درهم بشکند.

قرا ر است که سالهای سال
هیچ خورشیدی از پس هیچ کوهی قد نکشد
و هیچ زمینی گرم نشود.

قرار است که پائیز بیاید
تا مرا در زردی عمیق خود جاودانه کند.

و قرار است که من لج کنم
و قهر کنم از همۀ آنچه بوده است تا کنون
و تنهایی را بجان بخرم.
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دوگانه 2

هیچ روزی بی خورشید نبوده است ،نیست
هیچ برگی جاودانه نبوده ،هیچ پائیزی نیست
کجای جهان نیستی تو ،نبودهای
که تا بوده است
خورشید از نوک پستانهای تو
داده خود را نشان.

من قهر نمی کنم
کار من نبوده ،نیست این
تو تا کنون در جان من بودهای
اکنون همسایه خوب جان من شدی.

دردی نیست
کدام درد
چه رستمی
من سهراب درون خود را نکشتهام ،نمی کشم!
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من با آفتاب می روم

من با آفتاب می روم
من با آفتاب می آیم
من با سایه می روم
من با سایه می آیم
من بر پای شما بلند می شوم
تا در کف دست شما بنشینم
و خاطرات شیرین و تلخ شما را بنگارم
و از روی شما عکس بگیرم
و به گردن تاریخ بیآویزم.

آنها که شما را می دزدنند
از من غافلند،
من نقاش شمایم
با تندترین رنگها
و بزرگترین بومها
که بیشترین روزها را
و بیشترین چشمها را
به تماشای شما خواهد کشاند.

من با صدای شما می روم
و با پرنده خیالتان می آیم.
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تا به قله شاملو بر آیم
من از میان کوچه فروغ می گذرم
و برای خوابهای شما جشن می گیرم
و می نشینم
و دست سایهاتان را می گیرم
و بر لبانم می فشارم
با خوابهای شما می خوابم
و با چشمهای شما بیدار می شوم.
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سهم من

خانه را فروختم
زنگ را فروختم و
رد خود را،
تا کسی کوچ اجباری مرا نداند.

زمستان سه فصل دیگر را بلعیده است
و اینگونه هیچ درختی به میوه نخواهد رسید
و این دستها
این اندازه که هستند
کوچکتر از آنند
تا با آتش بازی کنند.

من تمامی روزها
و تمامی شبها
سهم خود را
روی زمستان راه می روم.

یا من یا برف
باید یکی آب شود!
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صدای آشنا

من مثل خدا اینجا نشستهام
و هی حرف می زنم
و شما بندگان موجی من
آنجا نشستهاید
و هی می شنوید.

لطفا ٌ کمی هوس کنید
هوس یک هلوی شستۀ خنک.

از این همه موج چه دیدهاید
یک لب ،یک بوسه هوس کنید
هوس یک چیز تازهتر کنید.

موج را عوض کنید
خود را موج کنید
و صدای آشنای خود را بشنوید!
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پایان این مجموعه و
شعری از مجموعه "با لفظ لبخند" که در سال  8999منتشر شد.

شبان بی فروغ

شبان بی فروغ
بی حضور هیچ ستارهای،
حتا!
بام اندیشهات
به پهنای انتظار
خلوتگه خورشید است
تا صبح دمیدن.

آبادان سال 5511

