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چهار سیاره در اتاقم





انسان چیزی غیر از عاطفه نیست. انسان بدون عاطفه یعنی سنگ؛ سنگ 
بودن یعنی تنها و مغرور و خاموش. آب بودن یعنی تن به پستی های زمین 
سالگی ا م  به چهل  سال  دلیل، هشت  بی  وطن.  بی  هستم،  عاصف  دادن. 

مانده است... گاهی بی كسی بزرگی هستم.

بیشتر  برداشتیم.  قدم  هم  با  آفتاب  و  سایه  در  آموختم.  فراوان  او  از 
شعرهای این مجموعه برای او یا با او سروده شده اند.

تقدیم به سوزانا الشفسكا.     
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... پلکم را می فشارم روی رویایت
كه نیستی

و فکر می کنم گنجشک ها از تو خرب دارند
و ساعت ها کنار این خوابگاه لعنتی درخت می شوم. 

شب ها که بیداری می نشنید کنارم 
نه قرص های دكرت

فضل و کرامتی دارند  
نه دعای عرصهای مادر.  

کلید می اندازم و کلامت را ده درجه می چرخانم:
این واژه ها باید بلد باشند وقتی من     



|چهار سیاره در اتاقم|8|

می خواهم چیزی عاشقانه بنویسم، 
از رگ هایم باال بروند

روی نازکی شیشه
بوی پیراهنت جالی بسته... 

خودم را جمع می کنم از حاشیة این خیابان ها، سطرها
از مرتو، تاکسی، کلیسا

و اقتصاد سیاسی عرص گندم و تفنگ 
همه چیز برای دلتنگی مهیا است 

فقط باید مرد باشم، مرد 


درخت می شوم روبروی کتابخانه 
خربت را گنجشک ها 

روی انگشتم نوک می زنند 
و من هی تعداد بوسه هایت را می شمرم که قرضدارم!

12 می 2010 - ارفورت
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دمل را به رودخانه می ریزم
ماهی ها گرسنه اند


بر می گردم به کوه

آنجا که حتا اگر سنگ هم باشی
غریبه نیستی...    

10 جون 2010- ارفورت
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بر من خرده نگیر
دنیا آن قدر که فکر می کنی گرد باشد، نیست

انشتاین پس از وقوع اولین مبب اتم
فرمولش را چپه نوشت   

اما چه فایده؟!
دستم تا آرنج در رنگ فرو رفته بود

و آستینم را که باال زدم
خون پرنده های دور می جوشید

گفتم: ببین!
من در ذات، خود پرنده یی بودم که پرهایش را بریده اند
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لبخند، تنها جواب


و من
دورترین جزیرة آواز کبوترهایم.
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تقدیم به مرگ خودم

... و عرص بود
که سخت در آغوشم گرفتی تا باورت کنم

پدرم در گوشم اذان گفت،
من خندیدم

پدرم گفت: »زندگی خوش باد«
خندیدم

مادرم با انگشتش لب هایم را بازی کرد
خندیدم.


باران باریده بود و آسامن صاف
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مست بودی و الست
و حتا می توانستم الکل را از گونه هایت برچینم

ای شهر چراغانی چشم های سگ هار!


ده هزار سال بعد از انقراض گل رسخ، زنده ام
نه در سقوط پروازی کشته شدم

نه در یورش طالبان،
در هیچ رودخانه یی غرق نشدم

و رسب داغ گلوله یی هم
سینه ام را نشکافت!   

حاال عرص
آرام و مطمنئ 

روی صندلی راحتی نشسته ام
و چای سیاه می نوشم
به غروب فکر می کنم

که طعم یاسمین از آن می خیزد
به غروب فکر می کنم

حریصانه و تلخ
چون مردی نشئه

به بوتل خالی ودکا!


سنگواره ام را در زغال سنگی یافتند
- همین روزها-
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همین زغالی که دست های تو را گرم می کند
چشم هایم را می بینی که قوغ گشته اند؟!

اما من کشف شده ام
این افتخار بزرگی است برای معدنچی ها

و برای من البته،
به لحظه یی فکر می کنم

که از پشت چارچوب شیشه یی 
به من خیره می شوی:

»موزیم لور چقدر با شکوه است!«


حاال احتامال ده هزار روز گذشته است
و من خرسندم که ابرهای بارانی

از مدیرتانه می آیند
بقچه ام را جمع کرده ام:

جوراب هایم را شستم   
نامه هایم را به  اداره پست بردم   

كفش هایم را به آب دادم   
و پشت پنجره دانه ریختم   

دیگر آیا چیزی برای زندگی هست؟


بانوی من!
در گنبدی خانه یی نشسته ام

که حتا موج های کوتاه و بلند هم به آن منی آیند
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خیال کهنه یی موهایت می شود
که وقتی از رشق می وزد، 

رادیوهای جهان را به خمیازه می کشد


عزیزم!
دور افتاده ام

در نور »گیسی«1 به قربستانی می اندیشم
که روی ردیف آخر بی نام و نشانش

نوشته اند:    
»یک نفر مثل هر کس دیگر...«    

آن روز هم در آغوشم گرفتی و چقدر نرم
به خاکم بسپردی

تو غمگینی یا من؟
فقط کبوترهای »سخی« که تا اینجا آمده اند


زندگی!

تو هامن دخرتکی هستی که هفت سالگی ام عاشق تو شد
هامن لبخندی که بیست و چند سالگی ام را

به کهولت یک حادثه سپرد    
راستی

ورق پاره های هجده سالگی ام را به یاد داری که سپید بود؟
و وقتی خوب می پالیدی

لکنت زبانم را می یافتی بر بلندای کعبه 
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كه اذان می گفت
و هیچ پرنده یی هم عاشقم نشد


عرص است

مایاکوفسکی می خوانم
اما باران منی آید، بانو!

بعدها فلسفة مالصدرا و ارسطو
بعدها انجامد آب در چشم پرنده یی که قطب را می گذرد

بعدها مرگ پروانه های غیر مسلامن
بعدها عبور از »دایره  گچی قفقازی«

همه ی اینها صبح اتفاق افتادند
وقتی که آفتاب از تیغة بام گلی

تا مابین حویلی، کنار تویله رسایت کرده بود


من و تو در هتل پنج ستاره برلین
من و تو در منتها الیه شولگره

در بامیان و مشهد و تهران 
با هم بودیم    

و ندانستم که لبخند تلخ تو چیست؟
حاال عرص

با همین چیزهایی که در شعرم می بینی
از اینجا می روم    
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آیا چیزی غیر از »ان االنسان لفی خرس« 
داری؟     


سگ ها خوابیده اند

از وقتی چشم هایم را با خیابان ها و میدان هایش
روی هم گذاشته ام

و »نجمه« 2 عزیز
می دانم که منی داند،

در دورترین و سیاه ترین کوچة کابل
شاعر جوان

شعرهایش را بلند بلند می خواند؛
آخر! آدمی منی شود که با خودش قصه كند.


گدای نجیب من!

سکه هایت را شمردی؟
آن یکی که کم است، زندگی من است

که روی میز قامرخانه یی
می چرخد و می چرخد
تو کدام روی سکه یی؟

فرقی منی کند، به هر دو روی باخته ام


زندگی!
انگشت هایم را گره زده  ای
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مبادا كه یادم برود
روبروی تنهایی زاغی نشسته ام
که چشم هایم را دزدیده است


فروردین 1359

اردیبهشت 1980
دهکده یی پشت بلندی های هندوکش

در منت پستی  آمودریا
دوباره مورچه یی از قرب کهنه یی بیرون می خزد

و با اولین تشعشع خورشید
به تو می پیوندد

روزها کار می کند
و شب ها فلسفه سیاه

روزها کار می کند
و شب ها موسیقی می شنود

روزها
روزها

روزها 


شنیده ام که انتقام می گیری
نه خونبها تو را رسد می کند، نه چروک های پیشانی ا م

مردانه ایستاده ای که انتقام بگیری.
این: دست های من
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این: دل ناگزیر بی برادر، بی خواهر
و یک جفت پای مسافر

نه اما... چشم هایم در برگ چناری پیچیده است
تا نبینی چقدر رسخ اند

گریه نکرده ام، هرگز!
هوای این سوی دنیا رسد است

و زمستان
از نوک پاهایم باال می خزد


مورچه ها آدم فقیری ندارند

هر روز مزرعه  گندم با من قحطی زده می شود.
خشکسالی بعد از نفرین موسی به این شهر افتاد

که هنوز زن هاشان برای جلب رضایت فرعون
گیس می برند!     


عزیزم، دخرتکم، دردم، پیراهنم!

قصة اولین انسان را شنیده ای که به ماه رفت،
وقتی رسید، دلش گرفت

چگونه می توان پا روی حرف ماه خود ماند؟
چگونه می شود او را کشف کرد

و معدن انگشرت و گوشواره های یاقوت را به زمین آورد؟
دل من هم گرفته است

آن قدر که گنجشک ها در آن می میرند
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زندگی!

بازوبندم را بستم به دست چپ
و روی نقشه جهان

چروکیدگی های چهره  مادرم را یافتم
 این جزایر تنهایی، 

»در کدام اقیانوس مسکن دارند«
که دزدهای دریایی، به خوشبختی کوچک

و پری های کوچک دریایی، به خوشبختی بزرگ می رسند؟
... من اما

دستم در حلقوم تو فرو رفته است
تا متام مسمومیت را بیرون بکشم

در مزرعه کسی نیست
و مورچه ها فقیر می شوند

زندگی آه!
دمل درد می کند

مانند سگی که وقتی جفتش می رود
بی صدا، بی اشک می گرید

زمستان 1386- کابل

1- گیسی: با کسره »گ« و »ی« ساکن خوانده می شود. چراغی شبیه فانوس که در افغانستان رایج است.
2- اشاره به زنده یاد نجمه زارع که به باور شاعر یكی از بهترین غزلسرایان زن معاصر است.
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بیرون باد زوزه می کشد
در اتاق دریاچه یی راه افتاده است

شمعی می اندازم به آب
قایقی می شوم 

خیالی مرا دور می برد
آفتاب نیست
ستاره نیست

مسیر گم می شود آیا؟
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من به صدای باد باور دارم که از رشق می وزد
یقه ام را ببین بوی نارنج می دهد

پلک هایم را از آب بر می دارم
می تکانم

فالبینک پر می زند
و خرب خوشی انگار فرا می رسد
دست جیبم را عمیق می شود

و کاروانی از مسافران دشت های تفتان به چاه می رسند
آب بر می دارند

و من رسزمینم را همچنان روی نقشه می پامل
باد زوزه می کشد

12 نوامبر 2009
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باید آری به کسی عادت کرد
به کسی مثل خودت بی عنوان

مثل یک واقعه، یک سیر عمودی در شعر
قصدا از بوسه و تقدیر و غزل ها گفنت

و پس از بارش گنجشک به هر گوشه  كنار
چای نوشیدن، تنها ماندن.     

باید آری به کسی گفت سبک
نامه های نگشوده چقدر غم دارند...

پشت کلکین1 چقدر شاخه دچار رسماست

1. پنجره
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باید آری به کسی گفت که دستانش را 
جای میخك بنشاند در من

باید آری به کسی عادت کرد
که در این شهر پر از شیشه و آیینه و سنگ

من فقط نامة بی عنوانم

خزان 1385- کابل
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آمازون رگ هایم را دویده است
آمازون، این سیاه جنگل مست!

...
رسباز سیاه شطرنج

رسید کنار شاه سفید
و ملکه رفته بود آن روز

دیر وقتی بود که رفته بود!
خنجر فرا رسید چون ترانة بومی افریقا 

بر گردة شاه     
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و بوسه، آخرین پرنده یی
که سیاه شد    

آمازون موهایش را چوتی می کند
روی شانه اش می ریزد

تا کبوترها آشیانه کنند
و مردها خنجرهای شان را تیز.

آمازون دقیقا از کنار گردنم عبور کرد
و چشامنم را در دست هایش گرفت

جهان ایستاد بر نبض گلوبندی
که سیاه بود و رسخ می تپید

هامن روز عرص
میخچة پایم را بیرون کشیدم

و اسپ در خانه  سیاه بود که با هم رفتیم
شاه از خواب پریده بود و آمازون رگ هایم را عجیب گریه می کرد

باران بارید
تاریک و سیاه

و عشق تلخ تنباکو
و قهوه

فرو رسیدند به شهر
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آمازون از گردنم عبور کرد 
و پرنده یی در کتفم مرد
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باال را نگاه نکن 
پرنده ها عاشق املاس ند!
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سه روز بود 
اما متام زندگی ام مه گرفته است
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دکمه هایت را که باز می کنی 
کهکشان راه شیری را کشف می کنم
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گاهی انسان چقدر ناگهان 
به خودش فكر می كند كه تنها است

مثل این لحظه ها كه دلگیرم،
رسدم و انقالب یك دردم، پرم از قریه های آخر دشت

مثل این شعرهای رایج شهر
مثل رضب املثل كه دست به دست

بی بها و بهانه ولگرد است
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نكند تا ابد چنین باشم
و فقط با اشاره  و لبخند

به هم از راز دور و بر گفنت
نی زبان نی قصیده یی در منت

نه دو دستی كه تك تك و تك تك 
بزند باز بر در خانه    

نكند ناگهان فرا برسد
آسامن ناجوان شود، بربد

تب دستان گرمت را

نكند تا ابد چنین باشم
فكر این ناگزیر تلخ مرا

می برد بازهم به آخر دنیا
آخرین نقطه یی كه ممكن هست، 

یك نفر از خودش عبور كند...
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آقای حرضت آدم علیه السالم! سالم.
دیگر چه كس تو را مالمت می كند كه سیب خوردی

آدم های این حوالی دهان شان بو می دهد
دیروز عرص

روی شانه  ابوالهول سایه یی پر كشید كه گفتند
روح بزرگ تو بوده است

آیا درست است كه تاوان یك بوسة كوچك
یعنی عبور از نیل؟     

آدم  تو هامن آدم بزرگ استی كه تنهایی ات را با كشاله  ران زن قسمت 
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كردی.
بعد گلوبند گناه را انداختی به گردن زن  همسایه

لب به رشاب هم نزدی
بوسه  هم كه حرام بود

چرا كه لب های حوا هنوز بوی سیب می داد.
آدم!

عشق تو هامنی بود كه زاغ پرید
پرسانت را كشتی

و سال ها بعد »مال داد الله«1 از گل نامرغوب شكل گرفت
و البته او هم رشاب ننوشیده بود
گلنار هامن حوا است كه هر روز

آتش به دست می گیرد تا گناه تو را نان پخته كند
و پرسش دور روضه  سخی ارزان بفروشد

البته او هم رشاب ننوشیده.

آدم كم بخت!
تو حتا منی دانستی كه آب گفنت چقدر ساده است

مثل كشنت مورچه یا رس بریدن بسم  الله
تو حتا منی دانستی كه وقتی دخرتها در خیابان باالی شهر 

از رشم عرق می كنند
حوا به گرده های متورم تو فكر می كند كه لذت عجیبی داشت 

اگر می ماندی آن ها را مشت  كند
دخرتها هم رشاب ننوشیدند.
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بعد از ظهر روز اول خلقت
مكان: بهشت روبروی میز صبحانة خالق

چشامنت به لقمه  نانی آویزان بود و دهانت می پوسید
خودت را ورق می زدی به صفحه  نخست

امروز عرص 
كلكین  همه  خانه های لوكس شهر بسته شد

بیرون فقط صدای سگ های مست بود 
كه رشاب ننوشیده بودند

زن سینه بندش را كه از تو عرق كرده بود، آویخت
شاعرها گیج شدند، منگ شدند و به چراغ های روشن خیابان تف  كردند

آدم!
چرا آدم ها تو را مالمت می كنند؟

باور كن
یك بوسة كوچك ارزش دارد كه گذرت به خیابان پایین شهر بیفتد

نان بخری و با رشاب و حوا دور میز صبحانه بنشینی

شاعرها هنوز مسمومند
مسمویت از چهارشنبه گذشت 

و پنجشنبه عرص، در سینه  فاحشه یی رسوب كرد
ما رسفه می كردیم
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رسفه می كردیم
دانه  خشخاش گلویامن را تیغ می كشید

وقتی مال از دوزخ می گفت و..
ما همچنان به بهشت فكر می كردیم

به این كه چرا كلكین های پنجشنبه عرص هم بسته بود
و زن كاالیش را كنده و منتظر نشسته بود

و تو
از خدا ترسیدی آدم! 

صفحه  نخست را سیاه كردی و حتا اجازه ندادی گلنار چشم هایش را 
بردارد

ماندی آدم های قرن من
از گل سیاه كه بوی نفت می دهد زنده شوند، چای بنوشند و ریش خود 

را مسح كنند
تو حتا اجازه دادی كه نان را به نرخ روز بفروشند

من موافقم
فقط این كه چرا آدم ها تو را مالمت می كنند؟

صبح روز جمعه اول می دوهزار و هفت سالگی من
شامل مالیم از حوالی دریای سیاه تا بوس و كناری در خانه  گلی كابل

كلكین ها، باز
زن، لبخند

تو، خوشبخت
شاعرها، مست
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خشخاش هم که ارزان
بوی ادكلن پاریس در گریبان

پس چرا تو دلتنگی؟
راستی باز هم عاشق می شوی؟

1- یكی از خونخوارترین فرماندهان طالبان که اجمل نقشبندی، مترجم افغان را سر برید.
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هیچ  کس طول و عرض دنیا را منی داند

آغوشت را باز کن
تا متام این حادثه را بغل کنی:

این باغ های آلبالو   
این پیچک های کودکانه   

و آفتابی که تا نوک پستان هایت باال آمده اند   

من هنوز
روی شاخة بلند کاجی ایستاده ام

و منتظر خربی هستم 
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که جنگل را بخوابانم

دکمه هایت را باز کن
رورسی ات را پس بزن

هیچ کس طول و عرض دنیا را منی داند

زمستان 86 -  کابل
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پراکندگی های حرف روزنامه  عرص: 
یك بوس كوچك، یك آغوش بزرگ
با احرتام فراوان و عشق مضاعف

برای تو
از طرف دوست دارت:

این تكه  سنگ زانو زده در بلندترین قلة جهان،
یعنی دلتنگی.      

 
به آتش، به باد، به آب سالم!

می خواهم دوباره بسپارم



|41| عاصف حسیني|

این تن ناسوده ، این جهان ویران را
به آب... 

تا دوباره آسیه از نیل بگیرد سایه های مغشوش گل مریم را
و عاشقی را در كتاب  تاریخ معارص

سیاه كنم     

گرمی بغل مادرم را که فراموش کردم،
جهان چه رسد مرا در آغوش گرفت

دلتنگی همین یکی دو مرصع کوتاه است، عزیزم!
کاش می شد تکه های بدنم را بفروشم

چشامنم را
به جای سکه  های سیاه افغانی

به جای شایعه  انفجار
میان کاسه  بچه های اسپندی...

در این یكی دو قرنی كه نیستی
اتفاقات عجیبی افتاده

كه رشایط را برای زیست شاپرك  ها تنگ كرده است
همین شاپرك های بیچاره كه همین دو ساعت پیش از پیله برآمدند 

روزهایی كه دیر می كنی
فلسفه گنگ تر می شود

حتا درختی به شكیبایی منی ماند
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تنها ماییم و ابرهایی كه به امیدواری ات می آیند
»چه غریب ماندی ای دل، نه غمی نه غمگساری

نه به انتظار یاری، نه ز یار انتظاری«

به باد، آتش و آب.
بیچاره اقلیدس هم منی دانست

زوایای تو چقدر گنگ ند
و چند ملكه در حاشیه آن زندگی می كنند

ما امسال فراوانی عسل را مدیون توییم
كوه  ها به سیاهی خودكشی می كنند

تا نرمی سینه هایت نتواند
آهوها را به ضیافت شیر و عسل بكشاند

این رابطة عجیبی است، نه؟ تلخ و ساده و زیبا!

متدن از یك جرقه رشوع  شد
از برخورد دو سنگ آذرین، دو لب!

متدن در حاشیه رودخانه... نه!
از موهای تو به گنگا ریخت.

آن هنگامی كه لشكریان مغول
برای فتح خنده پشت دیوار چین اتراق كردند، آیا ممكن بود آخرین نامه  

عاشقانه چارلی را بخوانی؟

در اسكندریه فیلسوف  پیری برایت كتاب می نویسد
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و فرعون تو را به متاشا می نشیند
ارسطوی عزیز چقدر باید این مسیر دو حرفی را پیاده بگذرد

تا تو شاید در هیئت سنگی تراشیده شوی
ونوس من!

این مردهای زنانه
هنوز به اتفاق پرنده و سنگ باور دارند

و برای پرستش زانو زده اند
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حكایت از رس نو، قصه از رس نو
دوباره جنگلی از كاج های مردانه

فرو نشسته به تاریكی مزمن
و سایه سایه دلهره و

سایه سایه باریدن
بدون شعر، بدون سخن

حكایت از رس نو، عاشقانه از رس نو
چقدر خسته ام از حرف های تكراری

از این كه باز بریزم به پای بال و پرت
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متام عاطفة این درخت تنها را...

حكایت این كه دوباره پس از عبور شام
فرو نشسته به خود جنگل زمستانی

نه رد پای گوزنی كه عاشقت شده بود
نه آسامن و عقابی كه در هوای تو بود

به شاخه های من آیا پرنده ای مانده است؟
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سال ها بعد تو را به پوچی می كشاند
این فصل های دستفروش

هیچ چیز 
نه به اندازه تو

نه به اندازه  من تنها نیست.
پروانه های زیادی این  فصل آمدند و رفتند

و دگردیسی پلك های من است كه الی كتاب تو جا مانده

و هفتاد سال  بعد
خشت می شویم



|47| عاصف حسیني|

كنار هم می نشینیم
در محراب مسجدی كه هر روز

مردهای بسیاری به جهاد می روند

سال ها می گذرد، بزرگ می شوی
آن قدر كه می توانی شعر خوبی شوی و جهان را تسخیر كنی

و معاشقه را فراوانی بخشی
بوسه های زیادی را از درخت بچینیم و دندان بزنیم

بگذار
گلوبندت شوم

دست هایم را بگیری
و پشت گردنت قفل كنی

این دست های محكوم رسگردان
كه سال های سال الكل فروخته اند

تریاك مرغوب
عشق بدل

سنگ و كتاب 
و پیراهن سفید

تو را می شناسم 
تو هم مرا به تلخی این پاییزی پایتخت،

بگذار همین عرص دلتنگ مباند
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...
گلدان ها خالی

و هنوز قسمتی از دیوار نارنجی
قسمتی از ساق های تو

كه هنوز هم می تواند سلیامن را فریب دهد
هنوز هم می تواند فرشته های خدا را به آستانه  گناه و خیانت و اشتیاق 
سنگ و زاغ و گندم و خون هابیل و پالك ناقص موتر و جنین ناقص زن، 

اشتباه انشتاین و انفجار اولین مبب اتم بكشاند.


عرصهای غم انگیز
انحنای تنت را این بار گنبدی برای تاج محل

یا مسجد »خواجه ابونرص پارسا«1
یا حرمرسای مردی حرامزاده می سازند

كه هزاران زن زیبا دور تا دور این جام انگور را می  گردند

همین عرص در كابل لوكس
كابلی كه رییس جمهور را نگران كرده است

تو پر می شوی از من
من پر می شوم از سایة دیوار.

هیچ چیز غم انگیزی این زنبور عسل را ندارد
كه باید از تو بپرهیزد    

باد می وزد
آنچنانی كه هزاران سال پیش
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وقتی كه جنگ خدایان در اوج بود
بادبان كشتی ها را حركت می داد.

هنوز هم می تواند بادبان كشتی كوچك را در شیارهای بدن    
حركت دهد،     

عبور دهد از ساق های نازك
از سیاهرگ و رسخرگ و رنگ رگ

برساند به چشم ها
تا برای لحظه یی چشم هایم را به تو تعارف كنم

این دو تا سنگ گناهكار
حجر االسود را    

باد می آید
آنچنانی كه قرن ها پیش گوشه  دامن زلیخا را تكان داد

و یوسف هرگز دچار گناه نشد
و یوسف چرا دچار گناه نشد؟

چرا دچار گناه نشد؟

مطمئناً سال ها بعد
باد زنبورها را به كندو باز می گرداند

از گوشه كنار حوالی تبت
چیزها می آورند شبیه لب های تو

تكه های استخوان ماركوپولو
یا خشت  های غریب دیوار چین
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بگذریم، هیچ چیز در این پریشان واگویه  نیست جز این كه خسته ام
تو خسته ای.

جهان خسته است
می خواهد بایستد

بایستم آیا
به ادای احرتام تو وقتی به دربار تیمورشاه شدی؟

 
كابل رسد است و زغال سنگ در چشم هایت قیمت!

در خود ایستاده ام
من، مرد داستان داستایوفسكی

در كافه یی كه فقط بوی الكل می دهد و فلسفه
در كافه  یی كه زن باره ها جمعند

و شكست خوردگان جنگ جهانی، مدال هایشان را حراج می كنند
 

می خواهم بایستم
استخوان هایم را پس بدهید، لطفا!

امكان ندارد، متهم!
دیر یا زود شاید ابری از این حوالی بگذرد

و تو از هامن ناجو آویزان خواهی شد


هامن خشت محراب، احتامال انحنای سینة توست 
كه غچی ها را وسوسه می كند؛
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النه می سازند
و پرنده های زیادی را شیر می دهد!

در گلدسته  چپ، خشتی از مچ دست من افتاده است
دستم را بگیر لطفا!

پیش از آن كه ابری از این حوالی بگذرد
می خواهم برگردم پیش پنیرك های وحشی

....
خداحافظ عزیزم!

تابستان 85 - کابل

1- مسجد خواجه ابونصرپارسا: مسجدی زیبا با منارهای پیچان و گنبدی دندانه دار که در باغ 
مرکزی شهر بلخ، در کنار آرامگاه رابعه بلخی جا دارد. این مسجد یكی از شاهكارهای عصر 
تیموریان به شمار می آید و 550 سال پیش ساخته شد و اکنون در معرض ویرانی قرار دارد.
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تقدیم به عاشقان جهان

 
من انحنای آن تپه ها را دوست دارم

آن بهشت خرگوش های بازیگوش
که روی نرمی علف های اول بهار

می دوند.    

امسال باران زود باریده
آسامن صاف است 

و کهکشان راه شیری روشن.

موهایت را باز کن
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آن شاپرک کاغذی را بردار
بگذار آشفته شوم

و انگشت هایم بی اختیار
در جهتی نامعلوم حرکت کنند

شاید ستاره های خوشه  پروین بدانند 
لک لک های مهاجر کجا می روند

هوای جنوب رشجی است
و می توان در آن چای دم کرد و 

فال قهوه گرفت
و موهایت را تا آخر اقیانوس پهن کرد

پیچک  از شانه هایت می رود باال
دستم دور گردنت می پیچد
و در رساشیبی شانه و کتف

پایین می غلتد    
سیب ها شاید به همین منطق ساده، می افتند که این قدر عاشق اند!

پیراهن زیتونی ات را بپوش
دست هایت را به من بده

گنجشک های فلسطین منتظرند.
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آهوی من از شهر برگشته است
آی مردم خرب دارید؟

آهوی من از شهر برگشته است.
این ابرهای تاریک و بارنده
گره از چارقد او باز شدند

آهوی من هنوز
- خوشبختم-

به هامن دایره ی نرم می خندد که من می دانم و زنبورهای عسل
و هامن چشم های عمیق و سیاه
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که آرزوی مجرمان جهان بود 
اگر كه چاه جهنم می بود.

خوشبختم!
آهوی کوچک پامیری من

شهری نشده است   
هنوز می داند برای زخم دل مردهای عاشق پیشه

کدام گل چه معنا دارد 
هنوز ران های کشیده و زیبایش

صخره ها را دشت می کند
دشت ها را روستا

و دهکده  کوچک قحطی زده ام را شهری 
که سیاحان راه ابریشم در آن گمراهند

آی مردم!
آهوی من از شهر برگشته است

روی لب هایش کلامت در چرخشی عجیب ایستاده اند
آیا ظهور بیدل نزدیک است؟!

مردمان قریه  کوچک مان تعجب منی کنند
اگر فصل درو گندم دیر شود

آی مادر!
آهوی من از شهر برگشته است
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نه بوی دود می دهد، نه احتامل کودتا در گلویش است
ما، پرنده ها و رودخانه ها

رضبان قلب خود را با گام های او برابر کردیم
و آموزگار قریه حاال

مثال ساده یی از زندگی و روزهای روشن را
می تواند به کودکان نشان بدهد

می تواند حساب و کتاب را بگذارد
امتحانات فصل را به تعویق اندازد
و از غیبت شاگردان نگران نشود.

آهوی پامیری من!

10 فروردین 1387 - مشهد
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آری!
می خواهم یک روز کامل 

یک عمر کامل
حرف بزنیم

ما ویروس های کوچکی
که به هم عشق می ورزیم

چه کسی می داند که در سیارة دور دست سیاه
زیر آتشفشان

چند عاشق نشسته اند و مرشوب می نوشند
شعر می خوانند و برای دلتنگی دعا می كنند
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زمان در نبض توست
و جهان در نبض دایره یی که در دست زن، رشنگ رشنگ    

می لرزد      
بگذار در این سیاره  کوچک

هیچ کس به خورشید نیندیشد
مبان حتا یك لحظه

در سایة درختی مست شویم
ما ویروس های کوچک این رسزمین

که بی دلیل عاشق می شویم
زندگی می کنیم

می میریم

آی دریانورد!
ستاره  دنباله دار این طرف را می بینی

جهت رشق بوسه و بغل را نشان می دهد
و منجامن مرصی

هنوز هم گامن می کنند 
پیامربی می آید که در آیینش 

عشق بازی کبوترها حالل است
و رشاب در چشم هر کسی مجوز دارد

عزیز من!
بیا یکدیگر را ببوسیم
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پیش از آن که آتشفشان خاموش این سیاره  تاریک
دلش بگیرد      
فوران کند      

12 فروردین 1386– مشهد
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روایت نخست

از خواب كه برخاستم
پریده بود   

صدای هیچ خورشیدی روی دیوار خانه  نبود، كه بود!
و سایه یی قدبلند از پشت  رخت های شسته آویزان

سایه یی كه بعدها امپراتوری ها را به زانو كشید
دلهره یی شد، آب شد، چكید

گنجشك های صبح زود 
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پلك هایت را كه بستند، دل به شاملكی دادند كه موهایت را برد
و در رشق سایه  هیاهویی برخاست، كه كلمه شدیم

شاید با درخت بید نسبتی داری، با من
شاید موهایت بوی گل های سنجد دارند

وقتی كه از حوالی این بوسه زار می گذری...
نه، نه، نه!

پنجه هایم در موهایت
به فرزندان مان فكر می كنیم كه از مدرسه بر می گردند

آیا اتفاقی در رشف تولد است كه قلبت از پشت این همه سایه و 
رخت های آویزان، هنوز

با رضبان ساعت من به وقت گرینویچ میزان است؟

نی!
مسافران خسته می گذرند

بی آن كه به سایة پشت رس فكر كنند
هامن سایه یی كه قطره قطره فرو چكید

گریه، آغاز تبلور ماه یا پرنده شدن مردها
گریه، آغاز عشق بازی دو تا قمری نابالغ...

اما زندگی جریان خشك دو شاخة درخت، 
آیا نیست؟      

برگرد رفیقم!
بگذار زندگی را نفس بكشیم
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آیا وجود سیب شاخه های خشك، این پیرمرد را عاشق كرده است؟
یا شاخ  های گوزن شاملی كه از كناره های ناهید گذشت؟

هیچ یك!
تنها دو تا درخت در مركز زمین، كه دست هایشان را به هم دادند

و قلب هایشان كه دو تا پرندة كوچك شوخ اند...
تنها دو ساقة خشك، دلیل این اتفاقات شوم روزگار است!

راستی،
رگ هایت از كدام رودخانه نوشیدند

كه چینی ها رشاب، مرصی ها رشاب و یونانی ها رشاب،
كه چینی های ناشكن و این همه بوسة تلخ

كه سفال های بابلی و این همه بغل رسد
كه جام های مسی و این همه خون

از آن می جوشد     

حاال
شاخه ات را روی بازویم بگذار

آیا رشیانی را می شنوی كه گل آلود و غمگین 
از پامیر می گذرد؟     

و عكس بالغ دخرتها را
با خود می برد؟

بیا تقسیم كنیم؛
یكی دو برگ و كمی پرنده های قدیمی از من
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یكی دو برگ و چندین پرندة عاشق از تو
حاال

مبان كه انگشت های خشكم، 
هامن برجستگی های ناامید را برچینند

تا فصل انگور زود شود.
امسال

مستی اینجا به قیمت نان هم یافت منی شود
آیا این دلیل ساده یی برای تقسیم دلهره هامان نیست؟

روایت دوم

ما شاخه های دو درخت در هم فرو می رویم
و پرنده ها بر ما النه می سازند

شاعر می شوند
قطار می گذرد و مسافران تنها می روند

دلتنگی هامان میوه یی می شود
كه پرنده های دور از آن می نوشند

و آخرین فصل پرواز لك لك ها 
ما پیر می شویم

دو تا درخت توت قدیمی،
كه كودكانی در سایه اش بازی می كنند
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و پیرمردی از زانوهایم
كاسة دوتارش را می تراشد

آیا این افتخار بزرگی نیست؟

باران باران باران
ابرها ابرها

و صدای دلهرة رعد و برق
كه شاخه های به هم رفته یامن را حسود است
و ما هنوز به پرنده های مهاجر فكر می كنیم

كه چرا با سگ های ولگرد رفیق منی شوند؟!
به كودكانی كه بعد از ظهر به دنیا می آیند

و خورشید را هنگام غروب، از پشت می بینند:
با هامن عصا و قامت شكسته و كاله شاپو

آیا دلتنگی چیزی غیر از این است؟

بیا برگردیم
مزرعه  پنبه گل كرده است

و خواب بچه های كوچة باال 
سفید است هنوز

اما فصل فصل كشت نیست
بیا و زیر همین درخت توت بنشینیم

تا ابری از این حوالی بگذرد
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آیا موافقی؟

روایت سوم

هوا آفتابی
نه ابری، نه بادی، نه قطار

نه مویه های زنی كه پا به پای ریل 
از قرن های دور، از زیر سایة درختی كشاله شده تا اینجا

اینك
فقط ماییم كه دست هایامن را بر شانة هم انداخته ایم

و دبستان می رویم
در راه قلم های رنگی ات را می گیرم

آسامن می كشم، پرنده، درخت و گاهی تانك
تو قلم سیاه می گیری و روی دستت

ساعت می كشی
عقربی راه می رود، راه می رود، راه

و ما منی ترسیم كه ساعت نیش مان بزند
ساعتم را ایستاد می كنم؛

دست به سینه روبروی برج پیزا كج می شوم 
مردمی از ونیز برگشتند

كه قصة مردی را با خود می جوند
كه او نیز قصة مردی را از ارتفاعات افغانستان با خود آورده است

لك لك ها برای صدمین بار رفتند
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و شاخه های ما نیز كه برای صدمین بار به مسافرهای خسته
دست تكان دادند

باد از موهای تو می گذرد
و رورسی گل آلبالو

دمل را تا پشت جنگل بلوط كشال می كند
ماه هنوز

چقدر كودكانه پشت رخت های خیس آویزان خم شده
و به سایة كشیدة اندامی نگاه می كند

كه بی دلیل سبب شد
لك  لك ها بر نگردند

و مسافرهای قطار دل شان را از شاخه بكنند
و پرنده ها به تأخیر پروازشان از فرودگاه فرانكفورت بیندیشند

و پیرمرد به آوازی گوش كند
كه اگر دوتارش را می تراشید...

عزیزم!
بیا به مزرعة پنبه برگردیم

پیش از آن كه هواپیامیی از این حوالی بگذرد
و دگردیسی پروانه ها دیر شود

راستی!
این پرنده ها كه می بینی

تكه های من اند
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كه از شاخه ام بر می خیزند و می روند
آیا این خود سفری كوتاه نیست؟
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خودسرایی شبانه 1

قرص هایم را یکی یکی می جوم
تا چارچوب نازک تن

آخرین لرزه های رسدش را به زمین بگذارد
کنار همین شعلة جوامنرد شمع!

 F.E.S آب معدنی، مسکن، دفرتچه  رایگان
و سایه  قلمم که پیش تر از تو اتفاق می افتد

آن سوی تر
در جغرافیای کوچک خانه

بسرتی تنهایی ام را منتظر است
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و در احتامال همین لحظة نازک
موشی خوشنود است که آدم ها خوابیده اند

اما من آدمم؟

بعد
کتاب جامعه شناسی توسعه

و دفرتچه  روانشناسی
چراغ های کمر کوه آسامیی

دانشگاه
و قرب سید جامل الدین افغانی
»باغ های معلق انگور«1 هم،

تب و لرز مزخرف
همه چیز برای زندگی مهیاست!

دست هایت را دور زمین کمربند کن
تا دو اتفاق بیفتد:

یکی یخ  قطب ها آب نشود
یکی شهاب های رسگردان به کلبه های چوبی نورستان نخورند

زندگی همین قدر کوتاه و دلپذیر است
که تنها نشسته یی    

و سگ های ولگرد بی عرضه    
                  رجز می خوانند
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قفسه  کتاب

مثل دخرتک های دم بخت
پر از رازهای مگو 

دستم را دراز می کنم
منی رسد

باید استخوان هایم را جمع کنم
تا برای تو بایستم
دستم را دراز کنم:

سالم! خوشبختم
سالم!

و بعد دو تا لبخند را که با یخ های جنوب آب شدند
از همین رودخانه کابل بگیریم

و در گلدان بنشانیم


روایت هشتادم
گفتم، زندگی همین قدر ساده اتفاق می افتد

مثل قلمم که روی کاغذ می دود
مثل همین شمع جوامنرد رفیق

كه بیدار است
مثل سگ های ولگرد قناعت پیشه!

Nestle مثل آب معدنی
مثل عکس های تو، مادرم، پدرم، خواهر بزرگرت، کوچکرت و برادرم...
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مثل سه حرف ساده:
A.B.C

الف. ب. ث
اما زندگی عبث نیست

»مهربانی هست، سیب هست، ایامن هست«

آرام بخوابید، دنیا امن امان است
فقط منم که بیدارم

ما آدم ها...
فردا اتفاق بزرگی می افتد:

خورشید ساعت پنج و پنجاه دقیقه نوک می زند
و کوه ها، آن کوه های دور گالبی2 می شوند  

حتام رسبازی آن باال خوابیده
و برای زنده ماندن یا مناندن فلسفه می بافد

اما او خیلی دور است...


باید بخوابم
هیچ کس اینجا نیست

فقط تلخی این دواها زبانم را گس کرده است
باید فردا صبح

پیش از آن که گنجشک ها بگریزند
برخیزم    

مناز بخوانم
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حامم بروم
نکتایی بزنم

دریشی بپوشم
و رسانجام پیش آینه

به مالقات کسی بروم که مدت هاست
دمل برایش تنگ شده.

به این آدم.... ها

1- باغ های معلق انگور: مجموعه  شعر سید ضیا قاسمی
2- گالبی: یعنی به رنگ گالب، در افغانستان به رنگ صورتی می گویند
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خودسرایی شبانه 2

رسفه می کنم
پشت شیشه باد می وزد

دمل را خوش می کنم 
به صدای موترهایی که 

دلهره آدم هایی را با خود حمل می کنند

صدای رسفه می آید
نه!

خش خش همین برگ های بیچاره است
من امیدوارم که برگ ها خالص شوند
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باران هم بیاید...
از نادر پرسان کردم: باران محلی؟...

گفت: نه
ابرها از مدیرتانه می آیند

احتامال از هامن حول و اطراف خانه  شام
گفتم: من امیدوارم که تپه های روبرو و خانه هایش را ببینم

هیچ چیز مهم نیست
فقط این چارچوب کوچک دردناک: بدن

و این چارچوب کوچک تنها: خانه
ما چقدر به هم محتاجیم

و در هم فرو رفته ایم

20 اکتبر 2007 - کابل
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چه کسی می تواند ما را از هم جدا کند
ما دوگانی های به هم چسپیده هستیم

چه کسی می تواند نبض ما را تشخیص دهد
موهای من در پوست تو می روید

و تو با گوش های من می شنوی
من لب های تو را می خندم

و این قصة کوتاهی است
که دو تا آدم

دو تا درخت می شوند
با پرنده های یگانه



|چهار سیاره در اتاقم|76|

- ماه ی که باالی رس این شهر می درخشد
فقط این را می داند-      

چه کسی می تواند ما را جدا کند
وقتی دست هایم در کمر تو فرو رفته

و انگشت هایم موهایت را پس می زند
تا شاهرگت را پیدا کند 

هامن جایی كه مرغابی ها زندگی می كنند

بهار 1387 - کابل
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هیچ كس چون من نیست
تركیب غریبی از سنگ ها، پرنده ها، گیاهان 

و صدف های دریای جنوب    
روح من

آوارگی های جزایر دور دست گینه  نو، 
و شیارهای پیراهن مردانه    

تاریخ
روی پیشانی ام خط های میخی كتیبه  حمورابی 

قدم، كشیده و تلخ
از یخچال های هیامالیا تا اینجا
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چه كسی چون من است؟
كوچك، رشمنده و مرد

و تركیبی از ریشه  گیاهان استوایی
دردم،

دامنة رگ های بریدة جنگ های صلیبی است
باالپوشم،

ترس پنهان پیامربان خدا
دست هایم،

موجودات آوارة این كوچه ها، خیابا ن ها و میدان های لوكس!

دمل، اما
یك دانه  گندم

بر دوش مورچه یی
كه آرام آرام از سایة دیوار می گذرد

21 جوالی 2008 -  فرانكفورت
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از خم كوچه ها عبور نكن
از میدان ها نگذر

هامن  جایی كه هستی، باش
از همین رودخانه كه بگذرم،

از همین صخرة تند
از همین تنهایی مرموز شاخه و برگ

ناگهان به تو خواهم رسید

گفتم:
اوج تنهایی درخت، جنگل
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گفتی: نی
و نشستی رو به قبله و هواپیامهای مسافر را  دیدی

گفتم دنیا مسیر خاطرة آدم هاست، فقط!
و از همین كوچه كه گذشتیم، »یا خیر، یا پناه«

گفتی ...

از میدان ها عبور نكن
در گرمی تلخ هیچ كوچه نرو
هامن جایی كه هستی، باش.

گفتم: 
هیچ چیز مانع گسرتش دلتنگی نیست

گفتی:  آب
ابر شدم 

بر كاالیت چكیدم
و چارخانه های سفید پیراهنت را عبور كردم

هیچ چیز مانع نفوذ من نشد
آتش بود كه می دوید

باران اگر هم كه می بارید،
از دست ها بود تا دامن بود!

بگذار آتش را خاموش كنم
رگ هایم سوخته اند

و راهی برای عبور از خودم وجود ندارد



|81| عاصف حسیني|

دستم را بگیر
از خم كوچه ها عبور كنم

می گویند هنوز جایی هست
كه ولگردهای این شهر لوكس هم می توانند 

یك دل سیر گریه كنند

31 جوالی 2008 – فرانكفورت
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ما رسزمین های دوری هستیم
نه رودخانه هامان به هم می رسند

نه پرنده هامان
قناری های پولندی را بپرس

گنجشك های خیابان چه می دانند
من چه می دانم!

ما به سیم  سیاه برق عادت داریم
شام به قفسی از شاخه آویزان

وقتی ترانه می خوانی 
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صدایت را
آن زنی كه رخت می آویزد، می شنود

تو چقدر خوشبختی!

ما كه ترانه می خوانیم 
در عبور ترن

و مالی ظهر جمعه گم می شود

ما دست های دوری هستیم
نه رسزمین هامان به هم می رسند

نه رودخانه هامان
جزیرة تنهایی پیراهن با دكمه ای فتح می شود

با كتابی بسته
کتاب تاریخ را بسته کن 

مبان مورچه ها آرام جیل شوند
و فكر كن وقتی را كه می گذری

از میان گندمزار   
باد می وزد و غروب، خوشه ها را بالغ تر نشان می دهد

قناری  پولندی می داند
كه بین رخت های شسته  دخرت همسایه

قلب كوچك روی بند، از كیست؟!
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نه كوه می ماند، 
نه صخره

خال های بدنت را به دباغی می برند...
كاله شاپو

یا باالپوش رنگ پریده یی می سازند
نه كوه می ماند

نه دشت
پلنگ وحشی من!

نان را می سوزند، عشق را می سازند
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با قطار و مرتو و قاطر می برند
عشق را در قهوه، رشاب و آبلیمو حل می كنند

ما رس می كشیم
بی آن كه بدانیم كدام دوا 

رابطة ماه و پلنگ را خوب می كند
دست هایت را متمركز كن بر دامنة شتابان كوه

بگذار صخره ها از تو بیفتند
و رد پای بزهای كوهی پاك شود

راه های گمشده  تنت را نشانم بده
كه هیچ حادثه یی از آن نگذشته است

من پیاده خواهم آمد
بی كفش
بی دلهره

بدون راه  راه پوست و خال های چهره
دستم را در دهانم می گیرم همچون شكاری زخمی

راه  های گنگ پیراهنت را نشانم بده

اینجا،
رسزمین دوری

كه نه كوه دارد، نی صخره.
بچه پلنگ وحشی من!

نعره هایت را بخور
و آهسته كنارم قدم بردار



|چهار سیاره در اتاقم|86|

به هیچ كس نگاه نكن، مبادا كسی برتسد
لبخند نزن، خنده ات لهجه دارد

شالت را دور گردنت بپیچ
و در ایستگاه تراموا

منتظر خط ششم »اروپا پالتز« بنشین...

13 نوامبر 2008 -  دانشگاه ارفورت



|87| عاصف حسیني|

)28(

بی بی سی:
سایه  سنگین بحران غذا بر رس افغانستان
هند به ماه فضاپیام فرستاد )متاشا كنید(
رای گیری زودهنگام در انتخابات امریكا

....
فضانوردهای بیچاره!

هنوز هم منی دانید
ماه من به زمین آمده است؟



|چهار سیاره در اتاقم|88|

)29(

»شب دراز است و زمستان بیدار«
تسبیح، دعا، جامناز و لیوان را برداشته ام
روی میز، اعرتاف كوچك دست های من 

فقط باقی است:
من، آقای بیست و هشت ساله

كارهای زیادی كرده ام....

بیرون:
موسیقی از رودخانه می آید بیرون

و خودش را خشك می كند



|89| عاصف حسیني|

من رساپا گوش
                  هیجان

                          خاموشی
رفتارت نه شاهزاده های قرن هفده را می ماند
نی سیاستمدار سیاه و سفید دو هفته بعد را

بگذار اعرتاف كنم:
برای عبور از خط قرمز فقر رشوت دادم - ده بار- 

برای ایستادن در ایستگاه قطار
به زنی لبخند زدم

و عرصهای پنجشنبه هزار هزار بار دمل گرفت
راستی!

مسافتم، یك دشت نه، یك كوه نه، 
یك حرف ساده بود

وسط معركه یی كه برف بود و یخبندان
...

من مسافر تلخكامی جنگ جهانی بودم
تا بغل وا كردی،

نبضم تند تند تند... 
ایستگاه بعدی به خودم بر گشتم.

چقدر تنهایی! چقدر تنهایم
فرشتة كوچك خندانم



|چهار سیاره در اتاقم|90|

با دسته گلی كه چرا آبی نیست؟
صفحة بی شامرة كتاب را باز كن

تعداد بوسه ها و بغل
به حروف ابجد نوشته شدند.


حاال كه دیر می كنی

چقدر ساعت كند می شود
و دست هایم روی میز اعرتاف...

9 جنوری 2009 - ارفورت



|91| عاصف حسیني|

)30(

این تقالی شعری است كه می خواهد انسان شود
پیراهن بپوشد

مدرسه برود
عاشق شود، عاشقش شوند

این آرزوی یك روز آفتابی است
كه می خواهد زود آغاز شود، دیر پایان

و عرصها به قهوه  خانه ها برود با كاله شاپو

این حرف های دریاچه یی است



|چهار سیاره در اتاقم|92|

كه به آب های آزاد فكر می كند
نه چاه نفت می خواهد

نه حرف مفت

این كتاب ریاضی است
كه عملیات چارگانه را منی داند

و قانون احتامالت را چقدر شاعرانه می خواند

این ثانیه های محالی است
كه در بوته  خشخاش می روید

و هر روز می ترسد
لب هایش را باز می كند تا كلمه

دست هایش را دراز می كند تا سایه
پاهایش تا سیاهی شب
عرصهای كتاب سیاسی

و احتامل وجود ویروسی عاشق
در آب های احتاملی سیاره  مریخ

این تالش كلمه یی است كه می خواهد انسان شود...



|93| عاصف حسیني|

 

)31(

آسامن، آبی
رودخانه، بزرگ
سایه ها، كوتاه
تنهایی، فراوان

بهشت یعنی این!

پشت چه می گردی
برگرد

ترانة اسپانیا را بشنویم
بی آن كه بدانیم



|چهار سیاره در اتاقم|94|

اولین 
یعنی دقیقا اولین كسی كه رسود

چند بار رگش را باز كرده بود
و آیا

آسامن، آبی
رودخانه، بزرگ

و تنهایی فراوان بود؟

ما به معشوقه های خیالی فكر می كنیم
هامن هایی كه تاریخ یونان را میكل آنژ تراشید

می خواهم بدنم را برتاشم
دقیقا همچون پیكره  زنی كه ایستاده است 

و دست هایش را بریده اند
بریده اند شاید چیزی دزدیده  است!

بگذار افسانه بسازیم:
روزی زنی

با چادر ابریشمی دور تنش
از تپه رساشیب شد

و به مزرعه   جواری1 رفت
و قلب دهقان جوانی را دزدید

از آن پس



|95| عاصف حسیني|

مردها همیشه دلتنگند...

آسامن، آبی
تنهایی، بزرگ

آیا برای رفنت به مسجد جامع استانبول
دلیل دیگری داری؟

ها!
یك مشت گندم...

16 جنوری 2009 - ارفورت

1- ذرت



|چهار سیاره در اتاقم|96|

)32(

كلامت عاشقانه را كنار بگذار
بازویت را محكم ببند

بند كفش هایت را هم.

شعر منی گویم دیگر
نباید كسی بداند رد پای تو در قلبم از كجا می گذرد

منی خواهم پروانه ها وسوسه  شوند
زیر هر سنگی یك سوال بزرگ جان می كند

و من آنم
كه سنگینی سایه یی

پیشانی ام را هر روز صبح - عرص
می بوسد      



|97| عاصف حسیني|

به من نگویید چه كنم، نكنم
من عاقلم، عاشقم، بیست و هشت ساله

مانند مجتهد جامع الرشایط
می دانم چگونه غسل كنم، وضو بگیرم، مرشوب بنوشم

می دانم اگر مسیر تو را اعرتاف كنم
قبله را می یابم    

من عاقلم
می دانم پروانه ها پیش از پروانه شدن، كرم های كوچكی هستند

و من
بعد از این دگردیسی

یا مسخ می شوم، یا پروانه!

می دانم نیویورك كجاست
آفتاب از كدام سوی می براید

و صبح من، با صبح تو دو ساعت فرق دارد
می دانم كه اینجا اگر لبخند پیدا شد

بی درنگ بردارم از پیاده رو
بی  خرب در جیب بگذارم

دیگر پروا ندارد
كلامت عاشقانه را از دیوار بكن
جنازه ها را ردیف كن بر دیوار

و دستور بده: آتش



|چهار سیاره در اتاقم|98|

اما اجازه بده این عكس های بیچاره
پیش از مرگ

دو سه تا آیت كوچك، شعر عاشقانه....
نه!

عاشقانه، نه!
....

می دانی
ما یك عمر كامل خندیدیم
مست شدیم، مست بودیم

شعر گفتیم
و عرصها به »همینگوی«1 رفتیم
ما چقدر بی رویه زندگی كردیم

و خوشی در ته پیاله هامان شیره بست
و خوشی از رگ هایامن باال رفت

به چشم هایامن رسید 
تا دروغی بزرگ را بپوشاند:

»ما گرسنه نیستیم«.    

دیگر فرقی منی كند
كلامت عاشقانه را ردیف كن بر دیوار...

جنوری 2009

1- همینگوی:  در اینجا، نام کافه-  باری در شهر کوچكی که شاعر زندگی می کرد.



|99| عاصف حسیني|

)33(

درخت ها از تو می گذرند
تو بر جای خود ایستاده ای

كوه، دشت،
شایعة انفجار در معدن زغال سنگ

اما تو بر جای خود ایستاده ای

دست هایم گرم
خاكسرت این اجاق هنوز جان دارد

و بخار چای »سیالن« تا باالی دریای هند هم رفته است
تكه ابر كوچكی كه می گویند:



|چهار سیاره در اتاقم|100|

»جزیره  پری های تریاكی«!

بدنم می ترسد
خود را از متام احتامالت رسد و گرم جمع می كند

از زلزله، آتش سوزی و افزایش قیمت نفت
تو، از خطبة مناز جمعه  »احمدی نژاد«

من از عكس سیاه و سفید كدخدا!
از شیشة ودكا

و پنجرة كوچكی كه خربها را به من آورد...

كفش هایم در منازخانه یی جا مانده
دست ها در اجاق دیشب دشت تركستان

غزمل روی چمن شعر خوانی عرص
و پلك هایم بر زمین،

خاكسرت نشینی دل می خواهد، عزیز!
به ما یك پاكت سیگار هم منی دهند

دهانم پر از كلامتی است
كه یك جرقه  را بندند!...

11 فبروری 2009 - برلین 



|101| عاصف حسیني|

)34(

كلامت گنجشك های گرسنه یی هستند
روی شاخة برف

گنجشك ها رد پای تازه یی
روی پوست زمین

و من دست های تلخ آدمیانی
كه در میدان ها شعار می دهند.

نان از درخت خشكی آویزان
كفر كه نیست!

نه



|چهار سیاره در اتاقم|102|

كفر نه،
این تقاضای شیارهای دست من است

كه می داند
سال تولدم چرا دور می شود

و چند فرزند در تقدیرم می میرند
و چند آینه چهره ام را از یاد می برند

و گریبان كدام كوچه تنگ می شود
از بوی وسوسه انگیز یاس هایی كه در جیبم دزدیدم

بیرون هوا رسد است
و باران با زاویه یی تند می بارد

خرگوش های زیر بوتة دور
مضطرب ند    

و من به تاریك ترین نقطة اقیانوس فكر می كنم
كه نهنگ كوچكی به دنیا می آید

و موسیقی ممنوع است، آنجا
و هیچ واژه یی مفهوم مهربانی را ترصف منی تواند

آفتاب از قاشق عسل رشوع می شود
نه  كوه های گنگ پریان هفت قاف

از قاشق عسل، روی میز صبحانه یی در بلندی های سویس
درخت در اشتهای من خشك می شود
بی آن كه گنجشكی از آن پریده باشد



|103| عاصف حسیني|

گریه می كنم
به كسی نگو، اما

چرا دریای آتالنتیك شور است
»زاینده رود« خشك می شود

و جیحون رسگردان است
به كسی نگو چرا این روزها 

زباله هم قیمتی دارد!
و من در رفتارم هنوز

كودكانی كوچه گردی می كنند...

27 فبروری 2009 - ارفورت



|چهار سیاره در اتاقم|104|

)35(

به محسن حسینی

هستیم، در طول و عرض دنیا گیر مانده 
هی مساحت خود را اندازه می گیرم

و یادمان می رود كه عددها اعتباری ندارند
بعد به سمت چپ بی نهایت سوق می دهیم این تنهایی را

شاید به سیاره یی برسد كه ریاضی ندارد!



|105| عاصف حسیني|

)36(

من اتاقم تاریك 
چون لحظه یی پیش از تولد منظومه  شمسی

ارتفاع پرواز می افتد
و كبوترها سقط می كنند

ما اما خوشنودیم
بی دلیل و فلسفه و دین

ادامه  این ترانه بر می گردد 
به بومیان آمازون 

هیچ حرفی برای گفنت نیست
چه ارصاری كه اتاقم باید روشن باشد؟ 



|چهار سیاره در اتاقم|106|

و كلامتم مثل مورچه های كارگر ردیف شوند 

من زبان تلخ درخت انجیر را می فهمم
من به تاریكی فكر منی كنم

زندگی فكر كردن منی خواهد!
 

مرا به خودم برگردان
از رسگردانی منظومة دور خسته ام

می خواهم خاطرات كودكی ام جوان شوند
شعر شوند

با من به جنگلی انبوه بیایند 
كه هیچ پرنده یی آنجا پیر منی شود

مرا به خودم برگردان 
ای هامنی كه می دانم در تاریكی سیاره یی نشسته یی

و لعنت آدم های كوچك را با تسبیحت می شامری  
مرا به خودم برگردان

و زبانم را بین برگ انجیری بپیچان 
تا ترانه شود     

7 مارچ 2009



|107| عاصف حسیني|

)37(

جهان آرام خواهد بود
هیچ بادی شاخه را نخواهد لرزاند

بگذارید انتخابات آخر شود

كاش آدمی دل منی داشت
- بی ربط می نویسم -

سطل زباله یی كه لخته های آوارة خون
از عشق گمشدة شصت پایم باال خزیده اند

از حس گنگ خیابان هایی كه پیاده رفتم
در خود گمشده ام.



|چهار سیاره در اتاقم|108|

مسیر این شهر كوچك چرا به جیب پیراهنم ختم می شود؟
های پرنده ها،

شام
كلامت منظم جمله یی هستید كه امصبح 

روی تیغة بام نشسته  بودید، خوانا
و ناگهان متام شدید.   

اما چند نفر از این كافة شلوغ شام را می خواند؟

نه حرف می ماند
نه باران

نه این روزهای تلخ بی پایان
نه آن خنده های مكرر در لیوان آب

ما مردهای سلحشور تیغ و تفنگ
عشق و كوه و پرنده و فریاد

حاال در كافه های تلخ باید
به خاطرات كهنه  تولستوی پناه  بربیم

كه هیچ حراجی به قیمت یك جرعه رشاب هم منی خرد
»متام زندگی ام را حارضم

به یك لبخند آن زندگی فرسودة پشت میز، 
قامر بزنم«      

همه نگاه می كنند اما كسی نیست
پرنده ها پریده اند

هامن هایی كه چشامن نزدیك بین كافه را



|109| عاصف حسیني|

مشغول كرده بودند

آقا!
كتابت چند؟

می خرم...

زمستان 87 - کافه  دانشگاه ارفورت



|چهار سیاره در اتاقم|110|

)38(

شب  با هیجان پرواز خواب می روم
روز با هیجان قربستان به كوچه می ریزم
نه اسامی مرتب چارده معصوم را بلدم

نه كوچه های دنیا را
كلك هایم، دستخط زیبای پدر را حسودند هنوز

و گلویم نغمه های مادر را.

پشت كلكین باران گویا باریده است
خیابان لكة خونی از نور

من این طرف قرآن باز می كنم



|111| عاصف حسیني|

سورة نور می گوید:
»اگر دو كودك همزاد

یكی با رسعت نور برود، فردا برگردد
تویی كه روی زمینی شصت ساله خواهی بود«

آه! ای زمین.

بال های فرشته را باز می كنم
برایش آدامس نعناع می دهم

زمان در مچ دستم می میرد
و فرقی منی كند اگر چند ثانیه عاشق شوم و بعد

چند دقیقه بغل كنم تو را
و چند ساعت به خیال های دور بروم

و چند روز در خودم اعتصاب كنم
و چند ماه

به ماه بیندیشم  
نه! فرقی منی كند

صفر در هستی  بی زمان بی زبان
چقدر گنگ است!   

و ریاضی، مسخره بازی های عاقالنة برش
كه هرگز نتوانست یك جفت كفش همسان

برای ولگردی هایم بسازد   

مادرم دو گونه می خندد



|چهار سیاره در اتاقم|112|

با یكی دندان طالیش دیده می شود
با یكی سكوت می كنم

تا نداند در شاهرگم چند سلول مرده جریان دارد
دست خط پدرش را پدرم كه خواند، گفت:

»یك ورق كاغذ صد سال می مانه،   
آدمی اما نی...«.     

بامداد 11 مارچ 2009



|113| عاصف حسیني|

)39(

این بار قلم بر می دارم
روی بازویت خط می كشم

یك خط منحنی 
كه طول و عرض زمین را قطع می كند

بعد به پشت رگ های گردنت می رسند این ماهی ها
می خزند زیر پوستت

و شیار كوچكی می سازند
تا رنگدانه های گل آفتابگردان نفوذ كنند

حاال می چرخامنت مثل یك گلدان



|چهار سیاره در اتاقم|114|

قلم بر می دارم رسخ
و شانه هایت را پایین می لغزم تا كمر

)عمیق ترین قصة افسانه های بابل(
پنجه هایم،

رسبازان گمراهی كه به تپه ها گریخته اند
تا آتش بسازند

تا چای دم كنند
و به ماه خیره شوند

من قلم بر می دارم بنفش
پشت پلك هایت سایه زار قشنگی می روید

فقط و فقط برای قمری های تنبل شهر
ماهی بزرگی زیر پوستت

                           در حركت است
به گودال كمر می افتد

و خودش را به در و دیوار می كوبد
من رسبازهایم را خرب می كنم

كمرت را محكم می گیرم
و آرام

زمزمه یی می خوانم كه دریای متالطم نرم شود
                                                       نرم

قلم بر می دارم سیاه
تا روی پوستت خط بكشم

من مستم



|115| عاصف حسیني|

به همین سادگی
بگذار قلم را بگذارم

همه چیز آرام گرفته است...



|چهار سیاره در اتاقم|116|

 )40(

به دمل می گویم مرد باش
مرد گریه منی كند

دمل تیشه بر می دارد 
می خواهد برود كوه، این روز آفتابی

سایه اش با او راه می افتد
ابری از كنارة شالی می افتد

من همچنان به دمل امیدوارم!

كو ه ها، صخره ها، رودخانه و من
تا آرنج دست شستیم



|117| عاصف حسیني|

ابر می داند كه دیر شده است 
اما می آید و

روبرویم می نشیند در آیینه  
می خواهد چیزی بگوید

می گویم:
حرف نزن، سنگ در مشت من است.

پرنده وضو گرفته بیرون شهر می خواند
گنجشك، گنجشك قدیم

دستم را تا آرنج خط كشیده ام با چاقو
كدام رگ را باید...
هیچ كس منی داند

من دانه دانه امتحان می كنم.


گریه  نوزادی در خانه پیچید 
»غزل شبیه توست

با چهر ه  پف كرد ة سفید 
و موهای موج دار سیاه«

مادر می گوید
زمان برگشته است!

لبخند می زنم




|چهار سیاره در اتاقم|118|

دمل رفته است
كارگرانی كه از معدن برگشتند، گفتند:

رس راه دیدیمش
گفتم: 

آدم اگر می دانست فرزندانش
آب را از مغازه می خرند،

خودكشی می كرد.
اگر می گفتم كه زلیخا چه زن خوبی بود، اما

روزهای من را سیاه كرد،
نه آدم، آدم می شد؛ نه حوا به عشق ورزی كبوترها حسود

بگذریم
دنیای من به همین سادگی آخر شد

یعنی یكی دو تپه و جرعه یی رودخانه

به دمل می گویم مرد باش
باران كه گریه منی كند....

نیمه شب 14 می 2009



|119| عاصف حسیني|

)41(

به همزادهای ایرانی

گفتند: آسامن كه می گیرد، چگونه می شود خون می بارد؟
گفتم: 

ابرها را اگر به خانه بیاوری
چیزی نگفت و رفت.

ابرها، ابرهای خانگی من!
باید به كوچه برویم، به مزرعه به دشت

رودخانه  ماهیانش را می خورد،
و رنگ در گلوی برگ می خشكد



|چهار سیاره در اتاقم|120|

ابرها
ماه دلش می گیرد اگر كوچه تنها باشد

و تو میان واژه های كتاب مقدس
سیاه و سفید را وزن كنی!

گفتم:
دنیا بودنش به پرواز است

اگرچه فقط از شاخه یی به شاخه یی
اگرچه از سبزی به رسخی

اگرچه از رسبازخانه ها تا مناز جمعة عرص!

پرنده پرید
و هیچ كس نه! همه كس »پرواز را به خاطر دارند«

كه چه تلخ بود     

ابرها
دنیا در تسبیح كوچكی منی چرخد، كه اگر ایستاد

رفتار عاشقانة مردها به مسلخ برود
یا بوی عطر وسوسه ریز دخرت

به بهشت    
رسایت نكند     

از خودت بگو



|121| عاصف حسیني|

این روزها چه می كنی 
با انبوه كبوترهایی كه سیاه شدند 

با درخت هایی كه كفش ندارند، گنجشك ندارند

ابرها، ابرهای دلتنگ
اشك متساح قطره یی است

باران شوید بر مرگ كشتزار
به رودخانه یی كه ماهیانش را می خورد

گفتند: چقدر دلتنگی؟
گفتم به اندازه  مردمی كه را یش را دزدیده باشند!

31 خرداد 1388



|چهار سیاره در اتاقم|122|

)42(

دمل روزنامه است
که قصه هایش را به دل می ریزد

و چشم حیران آدمی را منتظر است
....

کلامت را مچاله می کنم در دهان
و داغ ترین حرف گلویم را می سوزاند:

»خودسوزی زنان در والیت هرات«
اما 

واقعا آنها...؟
چیزی منی گویی



|123| عاصف حسیني|

می مانی رشیان رسیع گردنم آرام بگیرد
می افتد در جوی خیابان سایه

هامنی که باالپوش داشت و سیگار می کشید
و زباله ها را برای بطری خالی می گشت

دستم را بر می دارم از مدار صفر درجه
ساعت کار خودش را می کند؛ قدرتی خدا!

و من چاشت ها
دقیقا وقتی که دوازده، دوازده است

رو به قبله می ایستم 
و دعایم را رس می کشم

پیش از آن که آنفلوآنزای خوکی از حج1 بیاید! 
دمل گرفته است

دمل...
روزنامه را پاره می کنم!

17 نوامبر 2009- ارفورت

1- در این سال آنفلوآنزای خوکی در حج شایع بود.



|چهار سیاره در اتاقم|124|

)43(

باهوش، زیبا، تلخ
شیرین، زیبا، باهوش

این چیزی را عوض نشد!

ییالق وقت خنکی برای دوشیدن بزها
برای نشسنت غروب روی سنگ

و نوشنت:
بود، نبود، بودگار بود...

باالتر از صدای گوسپندها، بال فرشته یی خورد به صورتم
هوا تاریک شد

روزنامه که نبود، رادیو، تلویزیون و ماهواره که نبود



|125| عاصف حسیني|

دستم را گرفتم روبرویم
و خواندم:

فردا عرص، سالگرد ورود اولین آدم به زمین،
یا فرود اولین آدم به ماه

ماه؟

ییالق، مقصدی که فرصت خنکی است، گلم
چوتی هایت را باز کن

من از پشت سنگ های دور
از هیامالیا

تا هفت تپه آن سوی تر از »بن«
         می خزم 

رفتارت الهه های یونان را بیدار کرده است
آرام قدم بردار

گوسپندها دعا می خوانند
هواپیام از ابر می گذرد

من چشم هایم را ترک کرده ام
و در عمیق ترین نقطة اقیانوس به نهنگی پیر گوش می کنم که می گوید:

»لقامن دیوانه بود«

1 دسامبر 2009



|چهار سیاره در اتاقم|126|

)44(

شعرهایت را به هیچ نقدی نفروش، خانم
که شنیدم موهایت را چوتی کردی

آفرین!
ادبیات را بریز حاال در شیرت و رس بکش

برای دلتنگی کتاب بخور
برای عشق، مرشوب

و برای زندگی خیابان های شلوغ

خانم
شنیدم که از ... 



|127| عاصف حسیني|

خودت را به بیراهه نزن
ادبیات دیدی چقدر تلخ است؟!

می گویی هر روز زیر زبانم بگذارم و تا آخرین لحظه به چیزهای خوب 
فکر کنم؟

مثال به شیرینی که روی مگس نشسته بود
مثال به خیابان که از قدم هایم عبور کرده بود

مثال... ها... لب هایم را کدام بوسه گزید که دعایم به آسامن هفتم 
منی رسد؟

و پیش از آن که بال فرشته یی بسوزد
تب می کنم

گفتم ...
ها... خانم

آسپرین داری؟

1 دسامبر 2009- ارفورت



|چهار سیاره در اتاقم|128|

)45(

... آخر! حرف  دلش را گفت
لب گزیدم

و اشتهای کودکانة پرواز از گلویم پرید 
پشت رسم كوهستان پاهایم را گرفته بود

دستم در جیب
دنبال قلب کهنه یی می گشت

كه باتری ساعتم به پایان رسید مثل یک معجزه
عصایم را زدم به آب

و رودخانه آغوش باز کرد تا عمیق ترین رازش را قصه کند
ترسیدم



|129| عاصف حسیني|

پس کشیدم پایم را از هرچه عاشقانه بود
دست بیرون خزید و رنگم پرید

روی بام روبرو فقط
یک فوج زاغ نشسته بود که به آدم ها فکر می کردند.

6 دسامبر 2009



|چهار سیاره در اتاقم|130|

)46(

دستم را از حلقوم جهان بیرون بکش، ای چاه کن!
بگذار آسوده نفس بکشد

و من دنیا را ساده  بشامرم:
یك...»یگانگی خدا را می زیبد...« مادر کالن گفت

دو... لب هایت را جمع کن از گونه ام
سه... ای کاش قمری ها آدم می شدند

چارسویت قبله، پدر گفت... شاید که مناز بخوانم

... دستم را بیرون بکش تا مورچه ها سیر شوند
تا گنجشک ها به کلکین بسته نوک نزنند



|131| عاصف حسیني|

و اگر قسمت بود حج بروند

حاال من عمق این فاجعه را خوب می دانم
و این کلامت که می بینی

می پوشانند زخمی را که از یاد برده ام

به آینه می گویم
چیزهایی که می بینی باور نکن

شده یک روز لب بام گلی بشینی
به غروب خیره شوی؟

- نه! اصوال نه!
پس دنیایت را جمع کن در جیبت

و کوچه ها را پوچ بگرد...
زندگی آن قدرها که می دانی تلخ نیست

فقط زبانت را روی قرص آرامبخش فشار بده.


پرنده به شیشه نوک می زند
و من دنیا را از پشت بوتل، منحنی می بینم

می نشینم روی زمین
و زاویه های تند اخالقم را اندازه می گیرم:

می دانم که با دست هایت مهربان نبودم  
می دانم که وقتی لبخند زدی چشمم جای دیگر بود  

می دانم که بوی بدنت را منی دانم حاال  



|چهار سیاره در اتاقم|132|

و عرصها به جای بام گلی
در کافه »انگلزبرگ«، الته ماکیاتو می نوشم

من در تلخ ترین زاویه نفس می کشم
دستم را می شود از حلقومم بیرون بکشی دنیا؟

10 دسامبر 2009- ارفورت



|133| عاصف حسیني|

)47(

طاووس
پاهای قشنگی داشت

اگر می ماندی خودسوزی نکند، آدم!



|چهار سیاره در اتاقم|134|

)48(

دنیا کلمة کوچکی است
که شهرهای بزرگ را

به هم نزدیک می کند   
دنیا کلمة کوچکی است

که مادرم را به گریه می اندازد
در فرودگاه    

10 دسامبر 2009



|135| عاصف حسیني|

)49(

اینجا برف باریده است
کلامت کوچ کرده اند

من ماندم و خاکسرت این اجاق ها
... در گلویم درختی

با پرنده های مرده و میوه های درشت
روییده است...     

دسامبر2009 – هامبورگ



|چهار سیاره در اتاقم|136|

)50(

دنیای خستة من!
نه تو به من عادت كردی 

نه من به تو
بیا دست از این قصه  طوالنی برداریم

یا رفیق باشیم، یا رقیب
کبوترهایم را پر می دهی

و بعد شیارهای اندوهم را بذر می پاشی
پروا منی کنی این زاغ های لعنتی
به شانه های کهنه رحم نکنند؟



|137| عاصف حسیني|

دنیای فرسودة من!
ابرهایت را بردار از دوشم

خاطرات سنگینی با خود دارم...

31 دسامبر 2009- ارفورت



|چهار سیاره در اتاقم|138|

)51(

دو بشقاب
دو قاشق

دو پیالة داغ
یک قلب کوچک اما کافی بود

برای دو سایه    
وقتی تند می شد، می خندیدیم

وقتی آرام، گریه امان مان منی داد.

آخرین شب 2009



|139| عاصف حسیني|

)52(

ناخن می خراشم گوشة این غار
رفیقم از دامن پامیر انجیر می فرستد

ما بال پروانه دود می کنیم
تروریسم دور می شود مثل هفتاد بالی طبیعی از شهر

... متدن ناگهان شکل می گیرد...

4 جنوری 2010



|چهار سیاره در اتاقم|140|

)53(

مادرم گفت، همین امروز عرص:
پرس دل کسی را نشکن.

- من پاهایم بشکند اگر این راه را بروم
مادر گفت:

از قافله پس ماندی
رد پای آمدنم را برگشتم 

قافله نبود...    

6 جنوری 2010 



|141| عاصف حسیني|

)54(

چیزی نگو
حرفی نزن

استخوان هایم را بگذار کنارت باشند
دنیای من مچاله شده

این نارنج را می بینی که شکیبایی می کند بر شاخه؟

عرص خورشید رنگ می پاشد روی پیراهن
و آن قدر هیجان از رگ هایم باال می جهد

که تاریك می شوم     
یک جای کوچک مهربان برایم بده



|چهار سیاره در اتاقم|142|

بانو!
مبان یک گوشه آرام بنشینم

نه چای
نه قند

نه لبخند
...

رفتارم را پاک کن از فرش
عرق را از چهره ات برچین

من خطرناک نیستم
فقط کلامت را بد تلفظ می کنم



|143| عاصف حسیني|

)55(

بگذار عزیزم عرصها فلسفه بنویسم
چای بنوشم

و میان دغدغه های برش
پی سنجاقی بگردم برای موهایت

بگذار عرصها
بی آن که دلیلی برای عشق ورزی باشد

باران بیاید
و لب هایت تنها حرارتی باشد برای زندگی گلدان ها



|چهار سیاره در اتاقم|144|

لخته های خاطره در مغزم می لغزند
سکته ی عاشقانه یی خط می کشد میان من و متام رنگ ها، غم ها 

ای شب عزیز!
تو در کنار من

و من در رودخانه یی غرق، که ماهیانش به دریا منی روند هرگز!

صبح
گنجشک های وفادار

بوی خاک نم خوردة دیشب
و قدم هایی که مدرسه می روند

بگذار عرصها فلسفه بجوم
شب ها غمگین باشم

و صبح ها نامه عاشقانه بنویسم
...

سنجاق موهایت را پیدا كردم!



|145| عاصف حسیني|

)56(

همرسم شب است
که رسش را روی شانه ام می ماند

و موهایش در انگشتانم چقدر بی نهایت ند
تنهایی، فراوانی دارد اینجا

که باغ های انار نه
که بوسه های سیب نه 

که پودینه های لب جوی نه
می توانند در من اتراق کنند، حتا پلکی!

همرسم، شب



|چهار سیاره در اتاقم|146|

پلک هایش را که می بندد
شهری رسد با سگ های هار و پرسه های سیاست

پهن می شود
در دهلیز تاریکی که وقتی تنهایم

- و سعی می کنم شاعر خوشبینی باشم-
همچون کلامت »دریدا«، وحشت می زاید

تاریکی بازوانم را می بوسد
در گلویم کلمه می کارد

و عطرش مه سنگینی می شود صبح ها
که دسته ی مرغابی ها را در خود پناه می دهد...

همرسم، تاریکی
در آغوشم اشک می ریزد

و من به فردایی فکر می کنم که دیگر نیست
و برده یی که در قلبم

خودکشی خواهد کرد...   

23 مارچ 2010



|147| عاصف حسیني|

)57(

خدا بزرگ است 
دنیا کوچک

با ایستگاه و کوچه های تنگ
کوچه در کفش هایت جا منی شود

آتش کوچکی پشت تپه ها می افروزم
و دستبندها را ذوب می کنم

روی گردن تو چند خال اتفاقی افتاده است؟
پرنده ها می دانند

بر می گردم
دستم کبود، آستین ها تنگ؛ کوچه ها باریک



|چهار سیاره در اتاقم|148|

چشمم از گوشة دامنت می چرخد به جهان
آه، جهان چقدر کوچک

خدا چقدر بزرگ!

آه بزرگی حلقه حلقه می شود تا ابر
و ما روی پلی در »سن مارکو«1 ایستاده ایم

مرگ پیش ماست
و تو می خندی همچنان می خندی

دنیا کوچک و خدا بزرگ
و من به دست هایم خیره می شوم

چه تناسب عجیبی!
دستبندها می توانند قصة عاشقانه یی باشند، نه؟!

آفتاب از تیغة کلیسا رس می زند
»لبخند لطفا«

باید عکس بگیریم

دنیا بزرگ نیست
آن قدر که تنها بوسه یی می تواند متام این میدان را زیر آب بربد

1- سن مارکو: میدانی در ونیز که گاهی با مد دریا زیر آب می رود. آنجا پلی است که اعدامی ها 
برای آخرین بار از آن می گذشتند.
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آسامن زندگی بود
که روی پاشویة در افتاده بود

و عرصها از آن می گذشتم

كسی کبوترهای تشنه را پر داد
می آفریدم به دشتی فرستاد که باید مسیرش را من با حرف ها و سکوتم  

خنده از چهره ام پرید
همین دیروز عرص ... به رودخانه که برگشتم

پاهایم در عمیق ترین وسوسة رود 
ماهیانی را به عریانی کشاند
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و پدر یکریز مناز باران می خواند

صبح ها و عرصها
رودخانه یی در من طغیان می کند 

که گلویم را زیر آب می برد
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در عملیات انتحاری طالبان در 7 جوالی 2008، در نزدیكی سفارت هند در کابل یك 
دخترک دو ساله زخمی شد. او مادر و چهار عضو دیگر خانواد ه اش را از دست داد. 

تقدیم به او:

اگر او بودم
یکصد و بیست و چار هزار پیغمرب را

بی هیچ غیبت کربایی- یکجا می کردم 
تا تو را ببینند    

خورشید را می گفتم به چشم هایت خیره شود
و از خط های پیشانی و زخم شانه ات نرتسد.
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می گفتم، همه سکوت کنند
تا سکوت تو خش نیفتد، دخرت!

به راویان قصه می گفتم، از تو ترانه نسازند
چرا که تو

حدیث صادقی هستی که نه زبان زمین
نه آیه های آسامنی می تواند روایت کند.

اگر خدا بودم
بهشت را به پلکی خاکسرت می کردم

پیش از استمالک این »برادران مسلامن«...
و دوزخ، تنور داغی می شد از شهوت

با دخرتانی ... نه، با حیواناتی باکره
که ضمیمة نیشخند ریش آلودشان باشد...

من نفرین بلد نیستم اما
کلامت را می چینیم به بدترین شکل ممکن،

در دهانم     
و با سیب های گس متام تاریخ برش

دندان هایم را تیز کنم... ضجه می زنم:
یکصد و بیست و چار هزار پیامرب خدا باید

از نقطه یی نامعلوم در »تورابورا« ظهور کنند!

نه برایت دعا می خوانم، دخرتم!
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نه آروزی روزهای سبز
فقط پیکرة هشیاری از نفرین می شوم

که زهرم
در کام بهشتیان چتل، جوی عسل شود
و کبوترهای سخی، همه زاغ شوند ....

28 می 2010
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نه درختی در این حوالی بود
نه چراغی که صبح ها

بتواند مسیر گم شدن دیشبم را نشان دهد
دستم را آویزان کردم از هیاهوی یک عرص شلوغ

از طبقه  هشتم
و پایم در رگ سیاه خیابان جاری شد

نبضم منی زد
ساعتم منی چرخید

لب هایم ورم کرده بودند
اما من زنده بودم

می دانستم دیگران چه فکر می کنند و چرا فکر می کنند
می دانستم که اگر عقیق انگشرتم گم منی شد حاال...

بگذریم!
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من منرده بودم
فقط حس می کردم پرنده یی در گلویم تخم مانده است

و زنی با پنجه هایش پشتم را خراش می کند
روزنامه در دست

هفتاد و دو سالگی ام را ورق زدم
من رس وقت به قرار رسیده بودم

ساعت می گفت.
اما او نبود

او پنجره را از طبقه  هشتم برداشته بود
حرف هایش را گفته بود

و رفته بود    
 

من پاهایم آویزان در خون سیاه
از افتادگی چهرة مادرم افتادم و رفتم تا آخر وابستگی یک کلمه

که بعدها گفتند »عشق« بود گویا

من منرده بودم
ساعتم اگر چه خاموش بود

و نبضم منی زد

11 سپتمابر 2010 –  برلین
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دمل می گیرد که می بینم
از تو خاطراتی به جا مانده

که یک مشت کلمه اند
و بی سخن روبرویم نشسته اند.

من سعی می کنم صبح ها
پیش از رفنت به اداره

جای عطرت، گلدان روی پیراهن
و جای خنده ات، پنجره را نیمه باز بگذارم

و متام روز
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شکاف بزرگی را که در پیراهنم می تپد
با روزنامه و خربهای افغانستان

پر کنم     

عرصها
دلتنگی قهوه یی

رسازیر می شود در خیابان ها و کافه - بارها
و پشت ویرتین شیک دکان ها

قد تو را اندازه می گیرد    
بعد شیشه را می بوسد!

چشم بر منی دارم از این رودخانه
این تنها رسنوشت جاری من است

که تلخی باروت و آخرین بوسة عاشقانه را
مرور می کند     

حرفی منی زنم
هوا رسد است و پیاده رو خالی از گداهای شیک پوش شهر بزرگ

تو چیزی منی گویی
می مانی حفرة پیراهن تاریک تر شود

و درخت ها، انجیر سیاه بدهند   

مقصد!
حرفی نزن
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کاری نکن
نه خاطراتت را به گلدان بکار

نه برایم دعا بفرست
فقط کاری کن

که دل برگی نلرزد
در این روزهای رسد پاییزی!

13 نوامبر 2010- برلین 
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دمل گرفته
مثل رودخانه یی که وقتی از تخته سنگی گذشت

دیگر گذشته است
من نقاط نجومی را روی پیراهنت اندازه می گیرم

اما نه بلدم فردا را پیشبینی کنم
نه دیروز را ورق بزنم

دلتنگی
فلسفة کوتاهی دارد

که فقط در کلامتی می گنجد که هرگز گفته منی شوند
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قناری گلویم را 
با نوکش باز می کند، صدا بردارد

........

........

قناری گرسنه بر می گردد.
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هرچه دریا، حامل بد می شود
هر چه کوه، دمل می گیرد
جنگل، رودخانه و شهر

هرچه می بینم
خنده های کودکانه ات می روید

من داس در دستم
اخم کرده و تلخ.

هر کجا رس می زنم
ویزایم متام می شود...
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از آسامن فقط دستانی آویزان است
که التامس می ریزند

چشم ها در دست
دعا برده ایم باال

پشت ابرها پرنده یی تخم می ماند

من در عمق یک استخاره 
رسد شدم

شال پیچیدم 
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و به کنج کتابخانه خزیدم
کلامت بودند که می باریدند

من فقط دستانم را برده بودم باال


مرتو شلوغ بود
و می شد خودت را بین آن همه آدم جا بزنی

با موهای سیاه پیچ پیچ، و چشامنی آواره
تاریکی آهسته در من خزید

زیر لب تنها
ترانة مادری بود که بوی نعناع می داد

ایستگاه:
چشامنم در دست

دو تا ماهی که مدام می تپیدند
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هر صبح این فرشتة چوبی برایم دعا می خواند
و خیابان پشت نفس هایم می دود

گاهی دمل می خواهد چقدر
گوشه یی بنشینم، با سایه ام رفیق شوم

از ته پیاله دنیا را ببینم
و چار سیاره در اتاقم بیاویزم.

یکی برای تو که وقتی باد می وزد
ناشناس ترین عطرت را از جنگل های آلپ بو بکشم

و هی دمل برایت پر بزند     
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یکی برای درختی که می خواهد سایه شود
و بگذارد گام هایم

پس از هر انفجار در کابل
       نفس بکشند

سیارة سوم
برای مسافران راه جنوب

که از چشم »مال داد الله« دور باشند
و وقتی آفتاب به کمر زمین می رسد

رو به چار قبله مناز بگزارند....

سیارة آخر
باید

النة گنجشک هایی باشد 
که وقتی پشت رست غیبت می کنند

من حظ می برم ...
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آی شاعر، »قلب« را بردار
تکراری، کهنه و کلیشه شده!

دست می برم در جیب
از ریشه می کنمش.

می روم روبروی اقیانوس کوچکی در اتاق
چند قلب کوچک هنوز کلیشه نشدند،

و زخم هایم را می شامرم:
... وقتی عطر شالت پیچید بر رویم
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خنده ات پرنده شد و نشست بر پلکم
باالپوشی رسخ، و گلی بر گیسو ... آتش آیا چیزی غیر از این است؟

بی آغوش، بی بوسه، بی سخن رفنت  

صبح در آغوشم طلوع می کردی
شام در آغوشت غروب می کردم!

قلب تکراری، زندگی کلیشه و حرف ها چه کهنه شدند
چه کسی بلد است شعر بسازد؟

من
دستم از جیب بیرون می خزد

و انگشت هایی که یکی یکی می تپند...

هواپیام پرید
و قلب در اقیانوس کوچک غرق شد

نه هوس مرشوب ده سالة ونیزی بود
نه شعر عاشقانه ولی فقیه!

...



|چهار سیاره در اتاقم|168|

)68(

تابستان پشت رسم كه می ایستد
سایه ام می رسد به شیار پیرهنی

كه با لكه هایش می شود هزار تا گناه نوشت
تابستان پشت رسم

بند کفشم را به عصب های پایم گره می زنم و راه می افتم.

هیچ چیز دلتنگی را سبب منی شود
جز این كه بدانی چرا تابستان

با متام هیبتش پشت رست كز كرده
و پیش رویت سایه ها راه می روند
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می دوند، قهوه می نوشند؟

گفتم شاعر!
تو انسان كوچكی هستی كه وقتی می لنگی برای قافیه و ردیف

رنگت می پرد كه مبادا كبوتری بنشیند روی شانه ات
وسوسه در خونت سفید می شود

رسطان در جورابت ورم می كند و فكر می كنی
چه خوب بود آدم ها

وقتی تنهایند
آسپرین بجوند

تا اسپ بر نجابت خود مباند
و شاعر چكش بردارد كلامت را راست كند.
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یک قلب کوچک پالستیکی
که فقط مهربان باشد... چند؟
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زمان كفید و بیرون پریدیم
بند كفش را محكم بستیم و گریختیم

خیابان پر بود از چشم های نگران
ما

پر بودیم از خیابان
دست ما سنگفرش شده بود

و دریچه قلب مان كاباره یی ارزان

منی دانم چرا، کجا و چگونه
وسوسه ات را گذاشتم بین کتاب
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منی دانم کجا، چرا و چگونه
پلکم لغزید به دکمة پیراهنت

منی دانم چرا، کجا و چرا
پلکم پرید؟   

حاال نیستی،
زندگی در سلول خاکسرتی مغزم

تکرار روزهای باهمی است
صحرای آفریقا

 در سینه ام گسرتش می یابد
و هفت دریا آنسوتر

باران اسیدی، اما
مرده های »دشت لیلی«1 را مست می کند


یادت هست، عزیزم؟

ما خون دل می خوردیم
و حکومت در »ارگ« جان می گرفت

ما خون دل می خوردیم
و زنی در بدخشان می مرد

ما شعر می خواندیم
و مردی در جنوب

سالخی می شد   
یادت هست

در قلب »مال عمر« نشسته بودم و عاشقانه می خواندم
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گفتم: تسبیح در میکده و 
عشق در ترس بزرگ می شود.

اینجا همه چی خوب است
»ابری نیست، بادی نیست، می نشینم لب حوض«

ترانه یی فقط کافی است
تا رقص اتن چی ها کامل شود

و تاراج رسزمین پدری
از مغولستان نیز بگذرد

 
همه چی خوب است:

برادر ناراضی2
عرصها قلیان می کشد و گوش می برد

بینی می برد که زنش
بوی تریاک و مغز دم کردة آدم ها را نشوند

گوش می برد که اهلی شویم!
او آنقدر مؤمن است که هر شب

یازده حوریه را حامله می کند
و صبح ها وقتی به ارگ می رود

دندان مصنوعی اش را تیز می کند
 

اما من
هنوز نگران پیراهنت هستم
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... که هی پلکم می پرد این روزها....
 

عزیزم، 
هوا رسد است

و کودکان زیادی سقط می شوند
و ما

در صف یکصد و بیست و چار هزار پیغمرب
هنوز تشنه ایم، گرسنه ایم... اما رای داده ایم

ما منی توانیم دنیا را عوض کنیم
ترانه بسازیم و خوش باشیم

فقط بگذار
نقشه ی دنیا را

در حجم یک قفس فرشده کنم
تا رسزمین هامان جفت شوند

 
پولیس می گوید: تروریست ها

به زبانی عجیب سخن می گویند
من زبانم را قفل می زنم

اگرچه هزار سال
منازم را پارسی خوانده ام

در سلول انفرادی
هی اعرتاف می کنم

و شب ها
وقتی استخوان هایم را به کنجی پهن می کنم
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هفتاد و دو بار 
نام تو را دعا می خوانم و بس

 
تو در دور دست دلتنگی نشسته یی

و متام راه های من به آغوشت
امروز بسته است

            - گویا انفجاری در مسیرت اتفاق افتاده -
 یادت هست

در ونیز بود که مدیرتانه باال آمد
و مچ پایت را کشید به اقیانوس

گفتم: این کافی است تا پری دریایی
مسیر گمشده اش را دریابد

تو خندیدی و دریغ!
چه زود گم شدیم


دلتنگی ام آنقدر عمیق است

که سیصد و شصت و پنج معدنچی 
                                      در آن مرده اند

26 نوامبر 2010 – برلین

1- دشت لیلی: جایی در نزدیكی مزارشریف که طالبان در تابستان 1377 صدها نفر را آنجا 
تیرباران کردند.

2- برادر ناراضی: حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان طالبان انتحاری را برادران ناراضی خود 
می نامد.
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دور میز قامر
تو رشط می بندی

من شامل را باز می کنم
 

دستت روی میز
میز شاخ و برگ می دهد

با پرندگانی ساکت
که فقط عشق بازی بلدند

 دستم رو می شود
روبروی نگاهی که از شیشه، میز، اتاق و ُاُزن می گذرد



|177| عاصف حسیني|

می گویی: رشایط اقلیمی تغییر کرده است
من تب می کنم

 
رشط می بندی

من پرم از جمله های رشطی ناقص:
اگر قطار دیر منی آمد، برایت گل می آوردم

اگر 
اگر
اگر

 
رشط می بندیم به مچ دستامن

من رگم را باز می کنم
و تو متام میز را می بری ....

اردیبهشت 1390
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امروز 
هوا خوب 

آسامن آفتابی، سایه ها کوتاه
من اما در خود غرق شده ام

نفسم بند می آید از این همه آدم
خمیازه می کشم

حامل بد می شود از این جفت ها
كه با لبخندی گس   

در سطح نازک یک رابطه آبتنی می کنند   
 



|179| عاصف حسیني|

عرص
هوا خوب، مهربانی فراوان

من اما
»سگ سیاهم«1 آمده است

با شعرهای نگفته بر دهانش
که پرپر می زنند

 
هوا خوب 

آسامن پر از آدم
گنجشک ها در خیابان 

باد شال را محکم تر می کند دور گردن
 

دنیا با نداشته هایش زیبا است
مثل روزهای پیش از تو

 
 25 می 2011

 

1- سگ سیاه: اصطالحی که چرچیل برای افسردگی به کار می برد
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)73(

....
نه رنگ های آخر سال

نه صبحانه یی در ارتفاعات سویس
نه برگی که عرص از پیشانی درخت می آویزد جلوی دانشکده

هیچ کس 
نبض من را منی فهمد

به من
به آفتاب قسم

که زمان دیوانگی منحرص به فرد خداست
 



|181| عاصف حسیني|

موج رادیو را می پیچم دور دستم
و چاقو را فرو می دهم در حلقوم

تلخی مرشوب بدل از گلویم پایین منی رود
ای مستی ناگزیر

رنگدانه های آفتابگردان را از کدام دکان باید خرید
که خونم سیاه شده

و چشامنم گاو میش های گرسنه یی در مزرعه یرقان
 

بر خود می پیچم
به رفتار کلامت گنگ عهد عتیق

شلوغی خیابان ها را می ریزم در آکواریوم
و گلویم منفجر می شود

 
ای منظومة ناپدید سیارة دور

ابرها را کنار بزن
من دستم تا آرنج در گلوی اقیانوس فرو رفته است ....
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)74(

تو را از نیل می گیرم
تو هم روزی مرا مانند برگ از آب می گیری؟



|183| عاصف حسیني|

)75(

شانه هایم درد می کنند
پر می کشم ... شاید    
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)76(

با موهای پریشان
 پیراهن سفید

 روبرویم می نشیند
 و من تاریكی خالص یك حس را

 در چراغ نفتی می ریزم
 

با دستان آشفته
 نبض در حال افزایش

 روی گونه هایش گلربگ می كارم
 تاریكی خالص یك حس

 در گلدان جوانه می زند روی میز
 

»همه چیز خوب
 هوا آفتابی، كوچه ها لربیز«

 
ناگهان تاریكی

 در جیب پیراهنم قی می كند
 و رسبازان مغول به قلبم یورش می برند

 پشت باروها اما
 شاعران »بیدل« می خوانند!

 



|185| عاصف حسیني|

می پرسد تا كی می مانیم
 عاطفه باران می خواهد، می خشكد

 آستینم را می زنم باال
 و بهای نفت را در بازار لندن می پرسم

 پس از بیست و شش هزار حمله ناتو به طرابلس
 

می گویم عمر این گلدان
 بستگی به ریاضی ناقصی دارد كه ما بلدیم

 نه شدت آغوش و عمق بوسه ها
 به قانون جاذبه زمین

 و شتاب ماهواره های جاسوسی
 در ارتقاع ده هزار پایی!

 


 بوی باران و علف تا طبقة پنجم می آید باال
 نه روماتیسم دارند

 نه از داالن تاریك این ساختامن كمونیستی می ترسند

جون 2012 - کلن
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)77(

پیراهن سپید
دشوارترین كار جهان است

میان این همه آلودگی نفتی...



|187| عاصف حسیني|

)78(

دل 
جغرافیای كوچكی دارد
بی كودتا هم می توانی

شاه آن باشی.....   
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)79(

 در بلخ سگ می كشند
 در حلب آدم

 راهم را كج می كنم
 از غزنی كه می گذرم

 »جنبش مردمی« رگ هایم را می زند
گره      

 در لندن ولگردها را می گیرند
... كفش هایم را زیر كدام صخره پنهان كنم ...

28 جو الی 2012..



|189| عاصف حسیني|

)80(

تنهایی را
در لیوان آب اندازه می گیرم
نه الربزی روی شانه ام است

نه اقیانوسی در چشمم.
دمل را می مانم پشت کلکین

زاغ می شود و برف،
دهکده یی را دفن می کند.

استخوان هایم
بوی زغال سنگ می دهند  

 
این روزها



|چهار سیاره در اتاقم|190|

تا پلک می زنم
کودکی ها غرق می شود.

و
چقدر به آینه محتاجم....

 21 دسامبر 2009.



شعرهای کالسیک





|193| عاصف حسیني|

)81(

مردی كه كفن كفن زمستان دارد
در حنجره اش پرنده یی جان دارد

ای دخرتك مسیحی همرازم
این مرد مسلامن به تو ایامن دارد

بهار 1385- کابل



|چهار سیاره در اتاقم|194|

)82(

یك كوه نه! من یك پر كاهم بانو
دلبستة آن طرز نگاهم بانو

ای كاش به اشتباه خود پی بربی
رس تا به قدم من اشتباهم بانو



|195| عاصف حسیني|

)83(

دیگر نه مجال دل سپردن مانده است
نی فرصت دل به كوچه بردن مانده  است

از این همه راهی كه به من می آیند
یك راه فقط دوباره مردن مانده است



|چهار سیاره در اتاقم|196|

)84(

ای كاش كه می شد به من عادت نكنی
با این دل نامرد رفاقت نكنی

من جنگل پاییزی رسمازده ام
آتش نشوی، به من رسایت نكنی

شاعر در مصرع اول تلفظ »عادت« را به صورت »الف« در نظر گرفته است



|197| عاصف حسیني|

)85(

بدون حرف، بدون دلیل دلتنگم
ببین شکسته ترین واژة هر آهنگم

دوباره بعد سالم و علیک مثل غروب
به محض دیدن یک خنده می پرد رنگم

و ترس نازک یک التهاب می افتد
شبیه صاعقه در این سفال دلتنگم

دو سال می شود آری که بی شک و تردید
برای گفنت یک حرف ساده می لنگم



|چهار سیاره در اتاقم|198|

چگونه با تو بگویم که دوستت دارم
چگونه با تو بگویم که شیشه و سنگم

دوباره می روم از دست تا به تو برسم
مسیر خاطرة رودخانة گنگم....



|199| عاصف حسیني|

)86(

دیگر لزومی ندارد پیشم مبانی عزیزم
با غصه هایم بسازی با مهربانی عزیزم

من می توانم مبانم با انفجار و تنفر
اما تو جامی، بلوری، کی می توانی عزیزم!

بگذر که آتش بگیرد این جنگل رو به پایان
ققنوس من پر بگیری، روزی، زمانی عزیزم

من اتفاقاً دو روزی درگیر یک اتفاقم
تا صادقانه بگویم، با بی زبانی عزیزم...



|چهار سیاره در اتاقم|200|

... کی می شود جا بگیری در قریه یی کوچک و رسد
وقتی که شهری، جهانی، یک کهکشانی عزیزم

ای شعر ناباور من، ای لحظه های سرتون!
من نامه یی نامتامم، تا تو بخوانی عزیزم


این روزگار جذامی بی چهره ام کرده، اما

با این همه روی پلکم گل می تکانی عزیزم

10 تیرماه 1386 



|201| عاصف حسیني|

)87(

دیگر هیجان ندارد این بوس و کنار
آغشته شدن در هوس رسخ انار

پیچیدن و پیچیدن و تنها ماندن
چون ساقة نازکی به پای دیوار

یا پای پیاده دور دنیا گشنت
دنبال کمی از انحنای لب یار

یا شیشه شکسنت از جهان دزدیدن
یک شیشه عسل، دو تا غزل، یک شب تار



|چهار سیاره در اتاقم|202|

دنیا هوس میوة ممنوعه هنوز
ما نیز دچار بوسه هایی تب دار

یا وسوسة گناه و تسبیح و دعا
استغفرو استغفرو باز استغفار

اما به عقیدة دل بی دینم
دنیا لب رسخ و چادری گلدار

دنیا مثال عشق و مدارا کردن
مانند همین پرنده بر چوبة دار

دنیا دو عدد سیب و دو تا شاخة دور
دنیا دو بغل بوسه و یک شاخه انار


...ای شعر کسالت آور بیچاره

دست از رس روزگار تلخم بردار...



|203| عاصف حسیني|

)88(

چقدر تلخ و صمیمی کنار من هستی
چرا به خسته ترین مرد شهر دل بستی

نگفتمت که جهان الیق نگاهت نیست
نگفتمت که فرو مانده ام در این پستی

کسی به فکر زمستان قریة باال
کسی به فکر زغال و سیاهی و مستی

ولی پرندة نازم چقدر دلگیری
چه می شد این که از این شهر سنگ می رستی



|چهار سیاره در اتاقم|204|

و  دل به شهر دگر، روزهای روشن تر
به رود های خروشان، به صبح می بستی


تویی که رورسی ات باغ های آشوب است

و من هامن گل سنجاقكی كه پیوستی!

4 اکتبر 2007 - کابل



|205| عاصف حسیني|

)89(

دلش را باز می گیرد میان تور ماهی گیر
و می  افتد در اندوهی، خیالی دور ماهی گیر

که او دیده است ماهی را و اندام سپیدش را
شناور در میان بركه های نور، ماهی گیر

دلش را باز كرد از تن میان آب ها انداخت
كه لعنت بر همین دلشوره های شور؛ ماهی گیر

پری كوچك غمگین من، یادت بخیر آن شب
دو تا گشوارة شیرین، دو تا انگور؛ ماهی گیر- 



|چهار سیاره در اتاقم|206|

- گرفت از دست تو، چرخید و تا چرخید مستانه
چنان موجی كه می افتد به جانش شور، ماهی گیر

دو شب می مانم اینجا ماه من تا باز برگردی
من و آیینه ها و این دل مجبور، ماهی گیر

بیا گیسو بریزان، صید كن ماهی كوچك را
همین دل را كه می میرد میان تور، ماهی گیر!



|207| عاصف حسیني|

)90(

دیگر نه من منم، نه تویی عاشقانه  ام
یک توده سنگ گمشده در این زمانه  ام

حتا نگاه گرم شام چاره  ام نشد
آتشفشان رسد شده، بی زبانه ام

من کی تو را به چای و تغزل خرب کنم
حاال که باز یخ زده بر لب ترانه  ام

گنجشککان فصل پریشانی  ام چه شد؟
می  دانم این که شاخة بی آب و دانه  ام



|چهار سیاره در اتاقم|208|

حاال چه بی دلیل فرو مانده  ام به خود
حاال چگونه گریه کنم، کو بهانه  ام؟

ماه منی که پشت همین ابر مانده  ای
وقتی که باد می  برد از روی شانه  ام

این روزگار تلخی یک روز ابری است
گم گشته  ام، کجا بروم، بی نشانه  ام!

خزان 1386- کابل



|209| عاصف حسیني|

)91(

برای قیس دهزاد1 

نه تو، نه من نه کسی دیگر این حوالی نیست
نه هیچ کس به جز این قوم الابالی نیست

هوای شهر گرفته است و برف می بارد
و پشت پنجرة بسته شور و حالی نیست

و ما که زادة نسل توییم می دانیم
چگونه باد تو را برده و خیالی نیست
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چگونه عاطفة این درخت ها خشکید
و بین دست خدا نیز سیب کالی نیست

جهان به دور خودش همچنان که رسگردان
و جای هیچ کسی هم به جز تو خالی نیست

1- سید قیس دهزاد: شاعر جوان و فعال فرهنگی که تاب ناهنجاری  های اجتماع و زندگی کابل 
را نداشت و یك روز زمستانی به زندگی خود پایان داد.
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