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اشعار 9

به منتقدان كليساي كاتوليك
خيلي وقتها شاعر در درون خود احساس گناه ميكند.
خود را محكوم ميكند.
گا در بيعشقيِ خود ،در عشق اغراق ميكند،
اغلب سادهگيِ خود را شماتت و تنبيه ميكند،
زيرا
نزهتطلب و پرهيزگار،
لطيف و شكننده و همزمان سخت و اسكندراني است.
در تحليل و نق ِد نشانههاي موروثي،
پايداري و دوام خود ،ب ُ ّرنده و قاطع است.
در كنار آمدن با منطق و اميد و آرزو،
به شدت محتاط است.
بدا به حال او! جاي َدمي دودلي ،تأمل و درنگ نميگذارد.
چارهاي نيست جز تأييدش!

مذهب زمان من 10

به آقاي جروآل
جناب جروآل ،پس تو هم مالن ُ َقطی هستي! تو هم به
دنبال فرم هستي و قالبپرستي!
تا ديروز كه در لشك ِر نيمچهشاعران بودي
ِ
بندناف قيود و صفت موصوفي كلمات را،
اما امروز
به دنبال يكديگر َرج ميزني و ريشهيابي ميكني،
ِ
خبرنگاران مو را از
به شات دوربينهاي عكاسان و
ماست ِكش،
حساس شدهاي و
حاالست كه كشف كني بداهه چه بلبداهه است!
نشستهاي بيدليلي تحريرهاي من را كه شاعرانه نيست.

اشعار 11

به برخي دار و دستههاي افراطي
ِ
منزلت عشرتهاي شبانه،
روان ،وقار و
تجد ِد با پرستيژ ،شيك و پيكي،
ّ
تيپ انگليسي و تهلهجهي پآقيزيَن!
نظراتي افراطي و در عين حال غيرافراطي و ليبرال!
ترحم و
تعويض آرام آرا ِم ترحم با منطقِ بيترحم،
زندگيتان مانند يك قما ِر از آغاز باخته است،
اما جنتِل َمنآنه ،سرفراز و خوشپوش
درون شما ،از خودكاوي طفره ميرود
اين همان وجدان و شناختيست كه در خدمت نظام و
سرمايه است.

مذهب زمان من 12

به نجيبزاده
اگر آفتاب برگردد يا بَر نِشيند،
اگر شب طع ِم شبهاي آينده را داشته باشد،
اگر بعدازظهري بارانخيز يادآو ِر زمانهاي عاشقانهاي
باشد،
كه هرگز واقعيت نداشته است،
باز هم من ،منِ بيطراوتام
چه در لذت بردن
چه در رنج كشيدن.
ديگر زندگي را برابر خود احساس نميكنم...
شاعر بودن وقت زيادي ميخواهد
ساعتهاي متمادي تنهايي ،تنها را ِه اين تنهاييست،
تنها چنين است كه چيزي شكل ميگيرد،
كه همان نيروست ،نيروي به دست باد سپردن ،خباثت،
آزادي،...

اشعار 13

براي دادن طرحي و نقشي به َهرج و َمرج.
من ديگر زمان زيادي ندارم
به تقصي ِر مرگ ،مرگي كه در غروب شباب پا پيش
مينهد،
به تقصي ِر دنياي انسانيمان،
كه از گرسنگان نان را و از شاعر آراماش را ميربايد.

مذهب زمان من 14

به خودم
ِ
خ َزد و بيبها ميكند،
در اين
جهان پُر گناه ،كه مي َ
گناهآلودهترين منم،
عقيم و بيحاصل از تلخيها.

اشعار 15

به آقاي جيم ـ دال
ِ
نجات سيبزميني ترشي در سعي
غال ِم فلكزده كه در
و چالشي!
ِ
بازي توانا بودن را ،به من واگذار
داري دستيدستي
ميكني:
اين بهانهات به پشيزي نميارزد!

