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 ۰۱/۰۳/۲۰۲۲             نگاهیونس 

 (جویان جنگ)
 کودک که بودم

 .روزی، بین قلم و تفنگ درنگ کردم

  از خود پرسیدم با تفنگ چه کسی را بکشم؟

 ها، زاده جز عمه

 زادگان خاله

 صنفیان هم

 ها بازی هم

 .ها کسی نیافتم شریک و پلوان

 گفتم عبدال را بکشم،

 نگاهیونس     .اش افتادم که قسمت کرده بود اد نانهٔ ب

 جواد را هدف گرفتم،

 .شست هایش افتادم که زنگ دل می به یاد خنده

 گفتم فاروق را بکشم،

 .ام گذشت اش با سبد زردآلو از ذهن پدر دهقان

 پری چرخاندم تفنگ را به سوی ماه هٔ میل

 ؟شوی کسی عاشق می زده پرسید: "پسر، تو پس از من به چه حیرت

 بافی؟ موهای کی را می

 "نوشی؟ قنِد لباِن چه کسی را می

 از تفنگ دور شدم

 و با قلم

 .از مرزهای کودکی گذشتم

 .های خودم را نکشتم  زاده زادگان و خاله ها، عمه شریک پری، فاروق، جواد، عبدل، پلوان ماه

 .ه چون قنداند محروم نتوانستمهایی ک شود و لب های شاد، نانی که نصف می خود را از زردآلوی شیرین، خنده

*** 

 جوان که شدم

 ها حاکم بودند تفنگ

 و جنگ

 .های بافتنی بسیاری را به خاک سپرده بود دادنی، زردآلوهای چیدنی و زلف های تحفه شدنی، خنده های نصف نان
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 دوباره میان قلم و تفنگ درنگ کردم

 و از خود پرسیدم چه کسی را بکشم؟

 ام گفت: مرا سایه

 .دست به ماشه شدم

 .او نیز دست به ماشه برد

 ترسیدم و رو برگرداندم

 .ماشه پشِت سرم ایستاد به اما او دست

 گریختم،

 .ام کرد تعقیب

 ام هراسیدم دست سایه شدن به از کشته

 .خودم نجنگیدم هٔ با نیم

*** 

 پیرانه سر

 کنم باره میان تفنگ و قلم درنگ می سه

 پرسم با چه کسی بجنگم؟ می

  !گوید: با من سال شده، با تبسمی می لم که بزرگق

 کجایت شلیک کنم؟ پرسم: اول به می

 .هایم گوید: به غم می

 .کنم اش می باران بوسه

 دهد هایش را قورت می جوهِر اشک

 .خندد و قاه قاه می

 !جویانیم ما گویم: چه جنگ می

 !جنگیم با خویش گوید: و چه خوب می می
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