شھيد تنھايی قدم می زند
قوباد جهلی زاده

دربان
تا آنسوی دروازه ی گورستان
شھيد را دنبال می کند و
می گويد  :شھيد
سنگ قبرھا را با خونش آلوده کرده و
مردگان را می ترساند!
او می گويد :زخم شھيد
درياچه ی لجن است و
سرزمين مگس !!
شھيد..
با پای برھنه
سر و ريشی چرکين
تنی تکه تکه و
کفنی سوراخ سوراخ
تلو تلو
از پياده روھا می گذرد!
شھيد..
در راسته خيابان شھر
قدم می زند
تنھا
تنھا
تنھا!
تنھا با اندوھش
تنھا با زيانش
شهید
پير شده است..
پير
پير
پيری پيرتر از پيری
پيری بی عصا
بی خواب
نا آرام

ش
ه
ی
د
قدم می زند..
کودکی دسته گلی به او نمی دھد
بارانی زخمھايش را خيس نمی کند
زنی پستان برايش لخت نمی کند
ش
ه
ی
د
بر ميز مدرسه
فراموش!
از تيتر روزنامه
فراموش!!
در خطبه ی جمعه
فراموش!!!
شھيد ..تير چراغ برقی را در آغوش می کشد و
می رود سمت بازار زنان
فوجی پستان -به يکباره -به پرواز درمی آيند
» تنھا برای فشردن ماشه
خدا
اين انگشتان بلند را به من بخشيد
تنھا برای فشردن دل نارنجک
خدا
اين کف دست را
به من بخشيد
تنھا برای سرخ کردن سنگر و گور
خدا
اين مشک خون را
به من بخشيد!«
شھيد
سوار اتوبوس می شود
دستان چروکيده اش را به ميله ای سرد حلقه می کند
و می ايستد!
تکيده مثل تنھايی

بيمار مثل ظلمات
لرزان مثل زانويی در زمين لرزه!
ش
ه
ی
د
روی دامن زنی
خم می شود
شوفر..قاه قاه  .مسافر..قاه قاه
صندلی ھا..قاه قاه
شھيد سرخ می شود
شھيد عرق می کند
شھيد خجالت می کشد!
شھيد
درمحله ی شھدا پياده می شود
تپ..تپ
تپتپ تپ ت پ
ت...پ
تـ...
تا اشکھايش فرو می خشکد
تا فريادش زوال می گيرد
تا زخمھايش کرخت می شود
در می زند
تپ تپ تپ تپ تـ
تپ...تپپ
تـ
ت..پـ
خانه..خالی
خالی
خالی
خالی مثل آتشدانی بی اخگر
مثل کوزه ای بی شراب
مثل مسجدی بی خدا
عنکبوتی زير گوشش می گويد:
زنت..به خائنی شوھر کرد!
دخترت فراری شد!
پسرت..مقابل سينما
» تو « می فروشد

تخمه ی کدو !!١
شھيد..
ھول ھای ھوی بچه ھای محل
از
ِ
از ترس سنگباران
از وحشت رسوايی
به خرابه ای می خزد
پوسترھای رنگی اش را
آتش می زند
با ھر دو دست بر فرق سرش می کوبد و
بر دفتر افتخاراتش
زار زار می گريد!
شھيد..
تا شھيد می شود
با کفنی سرخ..قدم می زند
کفنی
لبريز از تنھايی
سرشار از پشيمانی
غرق در نااميدی!
ترجمه مشترك  :كاميل نجاری و سعيد دارايی

