
  «چشمان باز، چشمان بسته»فاطمه شمس: 
  

  ام مجيدرضا رهنورد برای همرزم خراسانی
  
  

  چنارهای افسرده   ريزانِ برگ همهمهزير  مدفونای در دوشنبه
  .ات را به خيابان آوردندچشمان بسته

  سوزانده  ديم،ديديردّ پای خورشيد را 
  . تشکسته رشيد ساقِ بر 
  من، خور... آسان ِ تو.  خور...آسانِ  بود: تابيدن از شرق ِ آسانرويای دوردست ِدوباره که 

  ات را ديديمچشمان ِ بسته
  با مردمکانی از سرب ِ مذاب   !هايیچه چشم 

  با بيدارترين ِ کلمات در بامداِد سرخ واپسين   !چه گلوگاهی
  جوشد.رود و میبلند که در تاريخ راه می ینجوای شعرشبيه 

 
  بود  خونيِن ماهات هاللِ در پيشانی

ضمادهای بیبندت ردّ پای زخمبر چشم  
  و دليلی شايسته برای زيستن.  در دهانت تصنيفی شگفت درباره مرگی نو

  
  آوردند   تبه خيابانها کريمدر هياهوی يا

  .قی کردخويی گنداب ديندر مکيد و  چون زالويی تشنه را مانجوانیعصيان نوهای رگ هاسال هايی کهخيابان
  ش شهيد درپیپی هایکوچهدرختان  از هايی کهخيابان

  ما نبود.  ه نوال دار پوسيده  هایچوبهجز                                                       
  

   شکنی گردنهاتماشاگران ِ جرثقيل وقيری های ی با لبهايخيابان
  خواهم برای هميشه در اين شعر ببندمشان. هايی که میخيابان

  
   نويسممی تهايچشمکشف پس از 

  بود  آماسيده  مردان ِ خدا چرکين نقاب بر  وحشت و شکستخيرگی ِ کهای در هنگامه
  جويدمی شان های اللصدا را در حنجره چون ماری گرسنهترس و 

  ی.و سر ِ مردن نداشت یايستاده بود بند سياهتبا چشم
  کردندسّالخی می را تانامهوصيت رو به دوربين اختيارهابهآتش 

  نددويدمی آبی عريانِ  نيلوفرهای اما صدای تودر 
  بود. ندادهسالم  هرگز به پايانکبوتری که موهای سياه بلندت  درو 

  
  بود.هايت که آشيانه امن آفتاب سرد دی ماه کوه دستبا   ايستاده بودی

  ايستاده بودی، با چشمان بسته 
  شادی پس از مرگه خلسآستانه در 

  کفتارها نشاندند بر شانه را زنده یتنکه جّالدانت  جهلِ چشم در چشم با 
  آن تن تو بودی با چشمانی فراخ و روان

  دريد.شان زنده زنده میهای چرکينچونان تيغه مغراضی که شرافت را از شانه 
  

  ساعت پنج بار نواخت  
  و تو باز زاده شدی 

  هايش  با آن سرخی ِ ساق شرق شفق در
  نام و نشان  های مادرت بر گوری بیدر نفرين



  به ساعت هفت صبح.
  های دخترانه فرهنگهای دبيرستاندر نيمکت

  ها هايت در انفرادیکالسیخرد شده هم  در دهان 
  واهد داشتدر گوری که پشيمانی و حسرت به آن راهی نخ

  تو باز زاده شدی
  و چشمانت باز بود 

  ی فصول بازتر از تمام 
    های بينالودافراخته بر بلندی 

  کشد. جا که خورشيد از آن آسان سر بر میهمان
  

                                                                          
  چنار زادگاهمان بسته بودندهای بلند و بیخيابان ديشب در خواب

  ای بر خاک خاموشت بخوانم بر خاک سردت برآمدم تا ترانه
  ر تاج ِ فاخر آفتاب ديدم برا  نامت

  فراز آمد  از آوار ِ خاک دستی مهر و موم شده با خورشيد 
  ام را دوتاری کردگيسواِن برهنه

  و تا صبح نواخت.  
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