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پر از اشتباهمُ ،پرم از جوانی
همیشه تو با من ولی مهربانی
منم همچو دعبل به لطف نگاهت
شدم جلوهگاه غزلهای آنی
تو دریای نوری که ساحل ندارد
تو هم معنی واژۀ بیکرانی
شدم در جوانی هواخواه کویت
و شادم که دارم چنین عنفوانی

[ محید سبحاین]
[ عکس :ن
امی رمحاین ]

هــم اینجــا و در ایــن میــان شــور و غوغــا کــه نمیشناســد و هــم جایــی دیگــر و در میــان آدمهایــی کــه
او را ،شــاید بیشــتر مناســبتها و شــغلش را ،میشناســند  .آقــای  ...سالهاســت کــه نــام کوچکــش
را درســت نشــنیده اســت .چــه وقتهایــی کــه بــا پیشــوند شــغل صدایــش میکننــد و چــه وقتهایی
یشــود جــز آنکــه مــادر ،مهربــان و نــاب
کــه بــا لهج ـهای غلیــظ ،نامــش تبدیــل بــه هــر چیــزی م 
یکــرد.
صدایــش م 
آقــای  ...حــاال دوبــاره اینجاســت .بــاز هــم بــه مهــر مــادری کــه نیســت و آخریــن خواســتهاش از آقای
 ...اینگونــه رقــم خــورده اســت .ســال بــه روزهــای ســردش رســیده اســت و او مأمــور شــده اســت بــه
آمــدن! چرایـیاش را هیچکــس نمیدانــد و فاصلههایــی غــرق ابهــام را در نمییابــد.
آمــده اســت تــا بــرای مــادری کــه دیگــر نیســت ،فرزنــدی کنــد و بــرای همســری کــه در زبــان
مــادریاش ،آداب ایــن روز و روزهــا نیامــده اســت ،بــا کســی حــرف بزنــد کــه مــادر همیشــه میگفــت
یشــنود و او میخواهــد غریبگ ـیاش را بهانــه کنــد تــا از در آشــنایی در بیایــد و بخواهــد.
خــوب م 
از مــادر هــر آنچــه مانــده بــود ،از عمارتــی قدیمــی تــا همــه وســایل ریــز و درشــتش و همــه خاطرههــای
شــاد و غمگینــش ،جایــی میــان ایــن حسهــای دیرینــه ،پراکنــده شــده اســت و حــاال او هــم دســت
ادب بــر ســینه میفشــارد ،گــر چــه خلوتنشــینی اختیــار امــروز و هــر روزش باشــد.
آقــای  ...از ســرزمینی ســرد بــه گرمترینهــا رســیده اســت .بــه گرمتریــن لحظــه آشــنایی و الســام
علیــک گفتنــی کــه میزدایــد درد را و سالهاســت کــه تکــرار تجربـهاش برایــش ناممکــن شــده بــود.
یســپارند ،آقــای ...
مادرهــا وقتــی نیســتند ،فرزندانشــان را بــه گاهوارههــای آرام زمیــن و زمــان م 
حــاال چــه خــوب میفهمــد.

زمین و زمان شد گدای سرایت
نه شاه خراسان که شاه جهانی
ً
همیشه دقیقا زمانی که باید
به سوی خراسان مرا میکشانی
سراسر سکوتم ،سراپا نگاهم
که حرف دلم را ز چشمم بخوانی
گرفتی مرا هم در آغوش لطفت
کریمانه خواندی مرا هر زمانی
سرودم هوای دلم را دوباره
نوشتم در اینجا که شاید بخوانی:
که من زیر سقف همان آسمانم
که خورشید هشتم در آن آسمانی
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