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در خون تریت 
ایمان تقوی
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از خاک و قیر
خون،

در چشم و دل اگر افتاد
برادران!

از شما چه خواهد ماند؟
خون صریح

جاری
درشت

و مادران اگر روزی، گوشه ای، غروب دلگیری
چهره ی مذاب فرزند را، آن خنده های دلبند را ... 

برادران!
از شما چه خواهد ماند؟

»شما که گفتید »منی ارزد
»حاال نه»

»تاواِن گران  دارد»
و نقش عاج  کفش هاتان، به سرخی از پی تان باقی ماند
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برادران!
منتقدان بزرگ!

ناجیان هنر و ادبیات!

وقتی پشته پشته از کشته
وقتی که پاچه های خونی شلوارتان را می دهید باال

و پاورچین پاورچین در جمع های تاریخ سازتان
نقدهایتان را برای هم می خوانید و با سیگاری میان دو انگشت

دست می گذارید روی یکی از سطرها: »این نه»!

می دانید که چه می گویم؟

»کار ما چیز دیگری است»
کار شما اما چیست؟ -

»کار ما جنات واژه هاست»
وقتی صاحبان واژه ها می میرند؟ -

از شما چه خواهد ماند؟

هر بار که پاورقی دادید از فالنی و فالنی و فالن
یعنی

مرا هراسی نیست،
و اینها دلیل محکمی دارد!

دلیل دارد که چیزی ندیده ام
-اما زور می زمن بنویسم از آن-

دلیل دارد که خود را تبرئه می کنم،
و می توامن همه را

با کلمامت، با ارجاع به آن قرمساِق هم پیاله، بگیرم به رگبار عتاب
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هر که نشسته -جز خودم-: بزدل
هر که می رود: حریص، دیوانه ی نام، زائل

می دانید که چه می گویم؟

برادران!
برادراِن ختم های کوچک و حرف های بزرگ

برادراِن کینه های عمیق از خود
برادراِن باال کشیدن یقه ی پیراهن روی دماغ

در خلوت اتاق
(وقتی که بوی چرک روحتان می پیچد درون مغزتان)

بهترین شعرها را ننوشته اند
بهترین داستان ها مرقوم خنواهد شد

و از تک تک سطرهای شما
بوی مردار می آید

زیرا آنان که الیق نوشنت اند
وقت نداشتند که بنویسند

و شما مشغول نوشنت بودید
آنگاه که می مردند

ای خداناباوراِن معتقد به حیات بعد از مرگ
به قرن ها بعد بیندیشید

روزی که نامتان در کتاب های تاریخ می آید:
ادیب بزرگ!

شاعر کبیر!
منتقد گران سنگ!
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و بعد از مراسِم با شکوه جتلیل و قدردانی به پاس یک عمر تالش،
زمانی هست که باید به دستشویی بروید

و آجنا آینه ای برابرتان
و آجنا چشم در برابر چشم

بی  هر حجاب و صدا

تف!



http://manjanigh.com/
https://soundcloud.com/khoroos
https://www.youtube.com/channel/UCXGRRAhcuLneTMcQVqds2fg
https://www.facebook.com/manjanighreview
https://telegram.me/ManjanighCollective
https://vimeo.com/chapgard
https://twitter.com/ManjanighColl
https://www.instagram.com/manjanigh/?hl=de

