قباد جلی زاده

"پستانھای تفنگ"
ليوانھايمان مست از بوی چراغ
حجرهھايمان لبريز از روشنی شراب
با دستهای شمشير منتظر زنان برھنه بوديم
زنان برھنهای که در اولين جنگ
چادرھای رنگينشان را آتش زدند
و در دومين جنگ پستانبندھايشان را

ما در خوابی خوش بوديم که جنگ
ھمچون ھيواليی لخت بر خيابانھای روحمان
جست و خيز ميکرد
ما نه اما کودکان يتيم
ما نه اما مردان معلول
ما نه اما دختران بيوه
با رگبار ادرار و نارنجک تف و مولوتوف مدفوع
به او حمله کردند
فرصت نکرد عورتھای شومش را بپوشاند
کولهبار سياھش را برداشت
و دوباره به سوی مرزھا فرار کرد
ما نه اما چابکسواران ترسو

دلداريش دادند
ما نه اما نوجوانان ريش سفيد
حرمتش گذاشتند
ما نه اما فرشتگان فاحشه
عورتھای کثيفش را ليسيدند
بوی تخمھای ريختهاش را تنفس کردند
و کف زنان برش گرداندند
اينبار جنگ
تمامی مردان را اخته کرد و
رحم تمامی زنان را پوکاند
اينبار جنگ پستان تمامی دخترکان را دزديد
و نگذاشت کودکيمان بالغ شود
ما در خوابی خوش بوديم
که باغچهھا با ھمديگر درافتادند
طيرا ابابيلھا خيانت کردند
و النهی پروانهھا را از تخم شياطين انباشتند
ما در خوابی خوش بوديم
که گنبد و مناره با ھم گالويز شدند
و نمازگزاران
بر سجاده ھای سفيد ق
ی
کردند
شمشيرمان را آنسوی پل رھا کرده و فرار کرديم

جنگ قبل از ما به مقصد رسيده بود
سپاھيان شکست خورده بر محلهھای شھر تقسيم شدند
کودکان را از رختخواب بدرکشيدند و جنگاوران خسته
پاھای سرما بردهشان را در آن فروبردند
آنان با لباسھای زير زنانمان زخمھايشان را پانسمان کردند
تن زمختشان را در گرمابهھای صاف مشت مال کردند
شمعھای مشتعل دامنشان را
با زنان لخت قوطی شامپوھا خاموش کردند
گفتند :بفرما در سفر به ميادين جنگ ھمراھمان باش
گفتم آخر تفنگی ندارم تا به دوش افکنم و دنبالتان راه بيفتم
کلنگی ندارم تا در يکی از ميادين جنگ سنگری بکنم
دوربينی ندارم تا از اسرار سنگرھای مقابل آگاه شوم
کتابھايم را فروختند و تفنگی به دوشم افکندند
عروسک کودکانم را فروختند و کلنگی به مشتم نھادند
شمع و چراغھايم را حراج کردند و
دوربينی به گردنم آويختند
نگذاشتند اخرين قصيده ام را برای پستان نامزدم تمام کنم
خميرھای پيشخوان نانوايی را فروختند و
خريداريک نارنجکم کردند
گفتم آخر پيش از آنکه کفتارھای جنگ را بشناسيم
من دست چپم را به سوی گل زنبقی دراز کردم
اما دستم بر ساقهاش برگ سبزی شد و جا ماند
گفتم آخر پيش از آنکه ھزارپاھای جنگ

با ما قھوهی صبحانه بنوشند
من دست راستم را به سوی لرزهی سينه ای نرم دراز کردم
اما انگشتانم ميان دو پستان ،گردنبند زرينی شد و جا ماند
ديگر انگشتی ندارم تا بر ماشهی تفنگی بفشارم
ديگر انگشتی ندارم تا دل سرمازدهی نارنجکی را با آن گرم کنم
گفتند آخر شھيدان دست ودلباز
بستهای دست و بستهای انگشت يدک برايت جا گذاشتهاند
*****
ھمرا کودکان تکهپاره شده
با جمجمه تيلهبازی کرديم و باختيم
با جنازهھايی رقصيديم که پستان جنگ را مکيده بودند
با زخمھايی ترانه خوانديم که لب بر لب گلوله نھاده بودند
جنگ فرمان داد
در ھر خانهای گورستانی
و در ھر بدنی بيمارستانی درست کنيم
جنگ فرمان داد
آالچيقھای ماه عسل را
با قلعه ھای قرن زھر معاوضه کنيم
جنگ فرمان داد
با دخترانی ھمخوابه بشويم
که نيزه تمامی بدنشان را سوراخ کرده بود
اما ھنوز باکره بودند
جنگ فرمان داد

زنان مقتولی را آبستن کنيم
که ھنوز از لبانشان بوی شھوت می آمد

يقه که را بچسبيم که عروسک کودکانمان را پس بدھد
وقتی که آتش تمامی يقه ھا را سوزانده باشد
دست که را ببوسيم تا قطرهای آسايش
بر گلوی خشکمان بريزد
وقتی که تفنگ تمامی دستھا را دستگير کرده باشد
تفنگ جغد را فرستاد و به من گفت:
به پرندهگانتان بگوييد
به فکر پرواز نباشند
قفس ،رحم و گھواره و گورتان است
به زنانتان بگوييد
به فکر گردنبند نباشند
گردنتان با حلقهھای ريسمان زيباتر و صافتر است
دخترانتان را بگوييد
به فکر النگو نباشند
مچھايتان برای دستبند مناسبتر است
جوانانتان را بگوييد
به فکر شب زفاف نباشند
ريختن خون سر از ريختن خون دامن
سرختر و لذتبخش تر است
****

تاريخت ای تفنگ
سياھتر از گونهی گناه و
آيندهات تلختر از آغوز زھر
تفنگ!
برگھای آشتی فرو ريختند و تو ھمچنان سبز مانده ای
تفنگ!
زيبايی از پا افتاد و تو ھمچنان سمندی خوشرکاب ھستی
تفنگ!
عشق دندانھايش ريخت و تو ھمچنان جوانی خونگرم مانده ای
تفنگ!
چراغ کور شد و تو ھمچنان چشمھان آبی يمامه ١ھستی
****
ای جنگ زيبا
ما را در اين جنگل جدايی تنھا مگذار
فرار نکنيد گله خنجرھای زھرآگين ترس
نکند پرستو و بنفشه بر پشتمان النه بسازند
ھيچ کس از ما
بوی شبنم و زبان پروانه و رقص گل را نميفھمد
ای بازھای تيزچشم آشوب
قلعه و منارهھايمان را ترک نکنيد
ما در ميان رقص گلوله و عروسی دود چشم باز کرده ايم
ميترسيم پرندهھای آرامش
چشمھای قرمزمان را دربياورند

ای جنگ قشنگ!
ما را در اين جنگل جدايی تنھا مگذار
ما عادت کردهايم با فاحشهگان فتنه ھمخوابه شويم
ديگر چگونه ميتوانيم الھهھای آشتی را رام کنيم؟
در مھد کودک کتابھای مقدس جنگ را ختم کرديم
ديگر چگونه در ايام پيری
سرودھای جديد کبوتر را ميفھميم؟
*******
من اگر زن بودم با رقصی نرم
نقشهھای مردان جنگ طلب را نقش بر آب ميکردم
من اگر زن بودم
قمقمهی جنگاوران را تبديل به گلدان صورتی ترين بوسه ميکردم
من اگر زن بودم
در سرزمين حرام لخت لخت ميشدم
تا دھان تفنگھا آب می افتاد
من اگر زن بودم
با پستان سنگرھا را تسخير ميکردم
تا پيشمرگھا در آغوشم دوباره نوزاد ميشدند
*******
ليوانھای شکستهمان لبريز از تاريکی خون
حجرهھای ويرانمان سرمست از نفسھای مرگ
با شمشيری شکسته منتظر زنان مرده ھستيم
زنان مردهای که در اولين جنگ

پرده ھای نازکشان را آتش زدند
در دومين جنگ پستانھايشان را
و در سومين جنگ
خودشان را.
 -١يمامه :زنی عرب که به تيزچشمی شھره بود و ھر شيئ کوچکی را از فاصله بسيار دور ميديد

