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 امنبوده

 و نخواهم بود

   پس نیستم
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 نقاش

  کردم الغرش من که هاییانگشت همان با

 آ که بردار کاغذهات الی از صفحه یک

 باشد سه خودِ ناصل

  دستت بودم داده که قلمو همان حتمن

  برات بودم رفته کش من که بردار را رنگ یجعبه آن و

  بوم روی کن سنجاق را صفحه

  آمد لهستان از که صندلی همان روی بنشین حاال

 شتنددر پارک این در هم من

 منتظرم کارهنیمه نیمکتی بر

 ! باش زود

  خاکستری کشیمی صفحه باالی که آسمانی دمِ بگذار هم زرد کمی یسرشاخه چند
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  ستعالی باشد هوا توی هاشبرگ که لخت درخت چند زمینهپس

  بگذار کار صفحه همان پایین نیمکتی حاال

 و مردی که عاشق نشسته باشد منتظر

 کن زیاد صورتش هایخط پس نیامده یارش

 بیش پس یدآنمی

  لطفن بیشتر مدآ نخواهد

 کن راحت خیالم و کادر این داخل بیا خودت ناصل
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 ناشر

 کنمهر چه گریه می

 شومنمی سبک

 مدمآ که وقتی از

  زمینم یشرمنده

 امکرده ترشسنگین که

 امخانه

  هاستخانم یمحاصره در

  نیستند کافی هاکتاب این اما من برای

  دارم کم را تو

 برمنمی یاد از خوانممی چه هر که
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  خریدم برایت که ایتازه لباسی با

  کردم جلدت داشتنیدوست کتابی چون

  بسترت و باز اتبسته لبِ تا

  کنم ول طوری را وامانده کتاب آن

  شوی بایگانی خاطراتم یکتابخانه در که

 ! نشد

 مرد که پدر

 بودم بچه من

  بود شاهنامه که مادر و

  کند بزرگم شد مجبور

  بود شده اماندازه دیگر که را پدر شلوار تا

 بکشم بیرون گنجه از

 امکشیده

  است مینیاتور همان این

  کرد کامل را بهزاد درد که

 زیبایی زن

  نخورد ورق هرگز که
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  ابله ناشری چون

  بود کرده شبایگانی

 نیستم ناشر که من

  گشتم چه هر

  بخوانم که نیافتم ایصفحه تو در

 بودی کتابی

  گوناگون جلدهای که

 بود کرده قطورش
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 برف  

  زنممی ورق

 بگذارم سر پشت که

  نخورد پیچ پام

  قبر توی      قد تمام نیفتم ایصفحه در

  بسوزاندم دیگری یشعله آنکه از قبل

  کنم گذر هم بعدی یعالقه از باید

 برسم ایصفحه به

 پدر کنار

  مادرم 

 شاعرم دانستنمی که کودکی و

  وسفیدسیاه هایعکس تا مانده هنوز



12 |   علی عبدالرضایی

 

 

  شده پاک خورده فتابآ یکی این

  شده خاک عکس این توی بزرگپدر

  نخورد سرما اینکه برای

  آسمان بود کرده پهن سپیدی لحاف

 چمن روی

  برف بر که پاییرد و

 کاشتمی مرا بهار

  نه برف پس

  لرزان یشاخه این داشت شکوفه

  زمستان نبود عقیم

  آمدنمی در بهار دلش از بعدها وگرنه

 خیالبی

  حرف همهاین خیالبی

  شودمی آب برف مثل که

 زنممی ورق فعلن
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 اردو

 هاتانک یالشه

 نفربرها

  کرده گل

  کردهپر الله را دشت

  هابچه

  جنگی ایمنطقه در

  اندآمده اردو به

  اینکرده عمل توپ

 کنندمی پیدا هابوته الی

 زندیکی شوت می

 خورندهمه گل می
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 صلح و جنگ

  نداشت مادری      صلح

  غروب تنگِ کند سرش چادرنماز که

  کوچه سر بیاید

  را پسرش خالی جای و

  بود پریده مین روی توپ       جای که

  بنشیند تماشا به دروازه توی

  داشت هاییچشم

  بیآ دو هر

  ببریم بودیم مدهآ که هم ما

  بخوریم بآ نآ از کربال صحرای در توانستیممی

  کاشتیم گل همهآن که مایی
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  نداشتیم زمین

 شوت بتوانی الاقل که کتانی یک حتی

 نداشتیم!

  رفیقی یا نبود کار در توپی گرچه

  همهاین با

  کنیم بازی توانستیممی که را خودمان

  پتوبی مسابقه زمین در

  نداشتیم زمین و بودیم توپ توپِ که گاهی

  زمین زدیممی را یکی و اطراف هایکوچه توی گشتیممی الاقل

 ؟!چی حاال

 آمد که جنگ

  داشت چشمی

  سرخ      صورت بر     زخم چون

  بودیم شده بسیج دیگر که هم ما

 یمداشت چه هر

  پالستیکی شد جور توپی و گذاشتیم هم روی

  دویدیممی اشپی باید که
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 بعد

  شدیم جمع دورش یکییکی

  کنیم بازی کوچکگل کربال در شد قرار

  بایبای که نمازیچادر و قطار و بود افطار بعد

  رسیدیم وقتی

  داشتیم توپ یک ریزیخاک هر پشت

  بود هوایی فقط بازی هم دروازه دو بین

  دویدمی تندتر که هر

  رسیدمی گل به زودتر پایش

  نداشتیم زمین باز

 داشتیم مین بخواهد دلت تا ولی

   زیرزمین           

  توب جای که

 کردمی گل را ما پاهای
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 رسدنمی مینا به نکرده غش انگور

 شنیدی مرا از کسی که او هم از کسی شنید؟

  ندید؟ را تو کهآن من از داندمی چه

  است دست از رپ دریا

  است مست     ندارد رامآ

  است دستهم     بلند کندمی ساحل روی دست که موجی با

  کبریتیچوب بگیرد آتش که نزن حرفی

  کردمی فاشی لبی اگر که    

  قوطی در کردنمی کاش ای همهاین       

     داشتم کاش ای که سردی دلِ یدرباره

  نبند خالی همه این 

  بلند دل در آتشی کرد    من پیشِ از رفت که هر
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  نیست دود  دارد شعله اسم اطراف از خیزدبرمی چهآن

  نیست مردود هم بسته باشد که چشمی من دیدِ از

 پوشددارد نظر به من آنکه چشم می

  باال رودنمی نردبان الغرم پهلوی از که خودبی

  حاال که طوریهمان

  فرو روممی مترو باتالق در      

  دارد اشخانه هایپله از

  باال رودمی زنی         

  داندنمی که            

  قله در نیافرید ببر کمینِ را صبر               

  آفرید سینه نفس حبسِ                  

  پکر جوان آن نخواهد اگر

  غروب هر که

  کردمی شراب رِپُ را تانپنجره

  رسدنمی مینا به نکرده غش انگور

  جامسواکی در کهنه برسی مثل

  پیش هاسال صاحبش که
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  بعد و باشد رفته خانه از

  حاال و باشد کرده ازدواج

  باشد داشته رسیده دختری

 دارم اینخورده مسواک هایدندان

 منتظرند که       
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 روح اوی احضار

  بسترت توی و است بیکار صفحه

  کار مشغول من خودکار          

  شده هم شب یک قدر

  بدار عزیز قلم یک این      

  ندهد پس نم اگر که  

  شودمی اثربی خط

 ثمربی      کردیم حامله که کاغذی و       

  تنت یخانه از نکن بلند دستم

  بدنت دارد عادت من هایانگشت به

 ! کن رحم الاقل خودت احتیاج به

  حتمن من بدون
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  دامنت زیرهای از بلند شد خواهد ناله      

  ستکردهورم شبِ آن عاشق که        

  اینجا آمدی شلوارم یپاچه از لب با که شبی

  رفتی سرباال نقدرآ امسینه خاکی میدان از

  شدی مست که 

  باال ایآورده را صبح و

 نیست کار در دیگری فردای که طوری

  ستکرده زندگی دست یکلّ من آستینِ در

     مار که

 شد خواهد  خوابید من با پونه که گوری توی 

  اضافی باشی نداشته باری کهوقتی

  با باشی داشته کاری که

  تابوت از پردمی مرگ

  بودی تو که یی«تابو»و 

  بود مدهآ نبود مثل که دختری چون

 شودمی دود           

  نداری مثال  ! اوکی  مثلِ تو...  مثلِ...  مثلِ تو
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  زدیمی الک من خون با را اتناخن که نداشتی

 کردیمی فاش لبی اگر

 کردینمی کاش ای دیگر

 کردی باش دور که در از

 شد در دو امخانه

  بازی این در دیگری و باز چنانهم تو در یکی

  است مربوط ایخانه به

 نیست دیگر که        

 خورد شکست داشتم که دلیلی      دیشب

 کار کنم؟هحاال چ

 صاحب و دارمطرف شدم با این دل بی

  سیلی خود از خورممی            

  گنجمنمی آستین در و دستم هزار

 امرفته که هر با

  نیامدم خود به

 است مهمان که غمی من دل از نرفته هنوز
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  است کوهستان مقیمِ سنگیتخته میزبان که ایسینه در

  داری؟خود کردممی تو توهای در باید چگونه

 بودی دلسنگ

  بودی دلم در   سنگی

  سرم به     بودی تو که سنگی اما نخورده

 ! چرا      ؟!سنگ به سرم

  بسیار چنین فرهادم و است بیکار تو شیرین که     حاال

  تو از گذرممی طوری شبانه

  آوردن خاطرهب مرا حتی نباشد ممکن که

  بگذار و خواهیمی که جا هر ببر را تدرخت

  نشست کند اشسرشاخه خواهدمی که هر

  شودنمی کم من یسایه که من سرِ از

  امرفتن با زمانهم

 کنممی وا در که وقتی      هنوز

 رسممی منزل به فوری

  نشین هرجا دلِ این

  آسمان ندارد دیگر
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  زندمی پر مانخانه در

  خریدی پرواز

  کسادی بال این در که

  فروشی؟ باز پرِ به

  پوست این بر بسته دهان که زخمی

  درآمد خالتب تو هایلب یگوشه از

  شد خواهد رو آبله پسی

  کرد تف آینه این در که هر

  شود پاک تا

  موعود ناجیِ آن یچهره      

  بود خود که            

  بخواهم طوری هر که     حاال

 هست پیشم

  دارم آغوش در دست کلی اینکه با

  خویشم به مایل

  خواستممی من که را آن

  خواهمشمی
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  دیدن نیست ممکن نهآی این بیرونِ

  بودم عاشقش عمری که نایابی لیالی

 بودم خودم                      
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 تابوت

  گرم نگاهی کنی نصیبم تو مگر

  شرم از کنم عرق چنان من تا

  کوتاهآستین پیراهنی کند درازیدست که

 شجیب در                              

  دارد مار بیشتر پونه از که جیبی

  داندمی که ماری

  چشم شطِ کنار

  پرداخت گوش شودنمی لب شرحِ به

 و دختری انداخت

  دیدهآب دریا بیرون بردمی را خود که موجی به

  نشنیده که هاتهمت چه طفلی
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  پریدهلب دهانش

  دریده چشمانش دو هر

  کرده اخم ابرو دو

 خنده شپیشانی چینِ

  خوشبخت صورت روی کرده سرخ گونه خوب چه

  پروانه تنگ دل و شمع چرب پهلوى

  وقت است تنگ

  بگذرم تو تخت از بخوابمت باید

  شدی برهنه وقتی

  را تو کنم پیدا

  دربیاورم زخمت یخنده

 نپرم خواب از ولی         

  دروغ از غیر

  نکردند بدلورد هاچشم با حرفی که من اعضای

  دست از امداده راستی

  امشده اییعص محتاج که      

  دانممی سفرم در موسی مثل تو دست از که من
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  داریستین آ در مارها

 شد خواهد اژدهاهاهاها که        

 سرم توی                                 

  باشند پاشیده دانه سرتاسرش که ایخوردهبآ زمین چون

  ثمرم یآماده

  حشری گنجشکی تو و

  هاملب به که

  هنوز زندمی کتُ           

  چشمم شودمی جمعه و زنیمی کنُ

  تعطیل شده   اعصابم و زنیمی کتُ

  نزند پک آرام اگر

  سیگار تهِ بر   مالدمی رژ که لبی

  نگیرد کام دیگر و

  مردی

  را درونش تشِآ که

  خاموش کندمی تو سیگاریِجا در

  است آنالین همیشه خدا مثل که زنی
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  کموب در کندمی ظهور

  تنگ همهآن که دامنی کمکم و

  بغل کرده را خدا   

  کندمی تیزترت رفته رفته که تیزییپتراس ضمن

  هاران بزرگراهِ از  

  کنار زندمی جاده و پایین کشدمی

 برسد سر دیگری تابوت که

 

 !بیامرزد خدا

  خوابیدیممی هم با که زنی

  بود ترخالص چرم از

  راهشراه پیراهن هایمیله پشت

 جفت پستان سفت یک

  بود شده زندانی

 تر از چرم بودکه خالص

  نکنم پشت هامیله آن به توانستممی چگونه

  خواهمزادیآ ستعمری که منی
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 نه استقالل    نه پیروزی

  خواهممی تازه قفلی که

 شکستم زندان در

 زندانی باشم کرده را خودم تا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 |  حکمت س 

 

 

 

 

 

 

 قجری زن

 پابستن      تخت به

  بستن را هاچشم و دهان و لب

  کردن بستری را هادست

  لیسیدن     نیست بستنی که را هاشپستان و

 بوسیدن گونه تا گونه گونهاین

 کندن جان وقتِ و

 بدن انحنای در چشم نصف حراج

  پیراهن داخل      مُچ کردن وبال

 زن زدنِ پر و بال و

 من وزن زیرِ

  تنهاها شب این در چرا پس خدا خدا
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 امکفن توی مالفه زیر که منم فقط

  مگر ندارد گناه

  نکنات؟سَ در      حشری چنین منی تنهایی

  مگر ندارد خدا

  عرفات؟ در       قجری زنی خوانیلب

  کردیم لنچ در و کردم منچ او با او بعد که آخر شب آن پس

  شود؟می صبح خرآ شب این کجای

  بایستد؟ تنها لب این حرفِ روی که لبی کجاست

  داشت جنسی مشکل من با و من با نداشت نسیاُ که لبی

  لرزید دلم      پستانش الی لغزید که دستم

  گوش کرد سنگین که سختی سیلی و

  کرد سرریز که آبی یچشمه دو از و درآورد اشکش

 من هایدست یدره که هاشپستان شکاف در شد سرازیر باریک ایگردنه از و رپُ هاگونه پای یچاله دو

  ناف یچاله در ریخت فوری تپه دو بین یرودخانه بعد و است

 حاال

 کردن ثمک

 گذشتمی کمرش از که تندی پیچ در

 توقف و
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  گوشتی یتپه دو پیش

  شدمی شانیکی فقط پشت از که

  کرد حسد و کرد رصد را جهان نصف

 کردمی باز وقتی که لبی آن به

   کردمی پرواز دهانش از     قو فوجی

  کدام هر که هاییحرف

  باشد وردهآ در دندان تازه که منقاری مثل

  کردمی خون را آن و نشستمی دل به

  خدا روی کردمی زوم و

  تنهاها شب این در چرا پس خدا خدا

  ست؟بیخودی هم من خدای

  توست خوردن برای خوبی جای که شب و

  ستگودی دریای هنوز

 صبح تا شوممی غرق نآ در من که

  بیرون کشدممی خواب از و یدآمی نجاتمغریق پارتنر که 

 بچالند را متنهایی تا

 



34 |   علی عبدالرضایی

 

 

 

 

 

 

 جالد

  گذاردمی باز را در

  کند امزندانی که

  گرمی نآ به چشمی با

  است من عصای که

 کندنگاهم می

  نکنم تأجر بیشتر این از تا

  ببینم را ماه              

  شودنمی پیدا خدا به ادترجلّ این از

  بنددمی را بازویم زخم

  کند ترمزخمی که

  دهدمی که را هامقرص



35 |  حکمت س 

 

 

  یواش گونهاین گذاردمی ایبوسه

  امونهگ بر        

  باشد کرده کامل را ماه که

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 |   علی عبدالرضایی

 

 

 

 

 

 

 رادیو هِد

 بینندنمیهات گرچه خوب چشم

 قدر زیباستولی آن

  بینندمی همه را آن که

  توام دلتنگ

  شده کوچک قدرآن برات دلم

  گاهی امسینه در خوردمی غلت که

  شکم همین توی افتدمی و

  دارم شک که

  بماند کوچک همیشه برای

 کنیمی حال «رادیو هد»تو با 

  خالی دیِسی این با من



37 |  حکمت س 

 

 

 خواهممی چه هر که

 خواندمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 |   علی عبدالرضایی

 

 

 

 

 

 

  ابریشم کرم

  کنیمی فرار کجا

 ! ابریشم کرم    ! هی     

  سپید یپیله نآ جز

  ستزندگی نامش که

 نیست کار در دیگری زندان

 

 

 

 

 

 



39 |  حکمت س 

 

 

 

 

 

 

 خیاط

  نبود؟ بهتر خیاطی چرخ پیش تو شغل

  هاماشین این چرخ زیر

  بخدا شویمی له

   هاخیابان این در

  کنینمی پیدا مردی    شدن دفن برای 

  زد کف دیگری ودید  کف یکی

  خواند دستت یکی

  انداخت دست دیگری و

  نیست بستهپینه هایدست مهندس کسی

  انداختند که نگاهی هر با

  انداختندبر هاتچشم سلطنت



40 |   علی عبدالرضایی

 

 

  دوزپینه هایدست این و توئی حاال

 توزکینه

  نیست قادر که دستکشی و

 زیر پوست ت کند  مخفی

 اوست یزندگینامه کسی هر یچهره هایخط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 |  حکمت س 

 

 

 

 

 

 

 گانهسه

1 

  آزادی      نویسممی که وقتی

 زندانی           نه که وقتی

  عشق پس

  کند؟می عکس نآ با دیوانه این که چه یعنی

 وقتیم قاتل دو هر ما

  ایمخوابیده ساعتی در

 هم روی عقربه دو مثل

 

0 

  بنویسد کهاین برای



42 |   علی عبدالرضایی

 

 

  شدمی عاشق باید

  بشود عاشق کهاین برای

  کردمی لخت را او باید

 بود شانمالقات اولین این

  بست را در که زن

 بوسید را مرد

 مرد و

  بنویسد اینکه برای

  پیراهن هایدکمه یکییکی

  کرد وا راش دامن بعد و

  شد که لخت خالصه

 نوشت کاری

  داد قول و

 بشود عاشقش سوم شعر در

 

3 

 



13 |  حکمت س 

 

 

 

 

 

 

 حکمت س

9 

 بوسیدمی هایشلب که زنی

 کردمی پیاده پاریس وسط را لندن داشت که قطاری در

 ماسید هایشلب بر بوسه که زنی از

 شد جدا وقتی

 دوید مردی سوی به

 نبودم من که

 دانممی اگرچه

  ماند وا وسط آن هم کتابی

 نبود او مال که 

 خورد گره گردن یک دور که دست دو



44 |   علی عبدالرضایی

 

 

 عاشقانه هم را بوسیدند

 بدانند نکهآ بدون

 هست هم دیگری زن

 خواهدمی عاشقانه که

 کند شرکت مراسم این در

 

0 

 ترن که ایستاد

 سوار شد

 رویمهو روب

 شد گم      بودایستاده که یارو پشت که نشست طوری

 شدمی زده باید که کردمی مزمزه دلم در را حرفی داشت خجالت

 ایستاد یبعد ایستگاه در که ترن

 شد پیاده 

  بود منتظر که مردی آغوش در و

 کرد شرکت کند دعوتم کهنآ بدون

 



15 |  حکمت س 

 

 

 دیوار به امنهاده سر

 دیگر دهدنمی امانم گریه

  کشممی خجالت از

 رتبیش حتی درد از       

 

3 

  بود تو عاشق که با زنی

 تنگش دل در و

  خانه بودی کرده تو تنها

  کردم عروسی من

 ناموسی که نکردمبی

  شدمی تو دلتنگِ قدرآن اواخر این

  خانه آن در بودی آمده تنگ به واقعن که

  مأتو غار یارِ که هم من

  داشتی که تنگی جای برای

 بکنم توانستممی چه

 ؟!فداکاری جز



46 |   علی عبدالرضایی

 

 

1 

  بودی خانه این صاحب تو

  کردی زندگی هاسال خانه این در

  ندیدم تو با که هاخواب چه اتاق این در و

  خریدم را اتخانه که وقتی از

  نخوابیدم اتاق این در زنی هیچ با

 بپزند اینجا هاخیلی شده

 بخورند

  بسازند را خودشان حتی

 شد بازسازی خانه و رفتی که وقتی از خالصه

 اینجا    کسی نخوابید

 ایگرچه آشپزخانه

 پُر از آشپز بود 

 

4 

  بوسه یک مثل

  باشد کرده فرار لبی از که



17 |  حکمت س 

 

 

  کلمه یک مثل باشد نشسته لبی بر و

  داندنمی که ایکلمه

  کتاب یک در نشیندمی ایجمله وسط

 کردی منتشرش وقتی که            

  ایبسته دفترش که زنی جز فهمیمی تازه

  ببوسی ایخواستهمی که هم دختری از

  اینکرده فرار هرگز

  دیگری جای در بلکه

  نیست او ایکردهمی فکر که

 بودى او

 

6 

  ما با شودمی خودمانی کمکم دارد فرانسه

  اندبرده دیگری کشور به را پاریس یا

  ست؟کرده سیاهم هم دریا که

 سیاهی این به ماهی

 ! کوچولو



48 |   علی عبدالرضایی

 

 

  کندنمی دنبال را صمد که صنم جای

  دلم در ایانداخته که قالبی به

  زندنمی کتُ قلبی هیچ دیگر

 شمال سترفته سراسیمه    باد

  دریا دهدنمی پس نم خشک است لب ساحل و

  نیست روشن مدنشآ تکلیف که        باران و

  آیدنمی دیگر

  باریکش هایانگشت با که

  کند شانه مرا موهای

  پاریس در اگر پس

  پاریس در دیگری کشور یا

  دیدی خیابان در دیگری دختر دست در دست مرا

  تو به امکرده خیانت نکن خیال

 بودم گرفته اشتباه تو با را او حتمن

 

1 

 خواهددلش می



19 |  حکمت س 

 

 

 با من به سینما برود

 بیاید!

 بیاید و حالش را ببرد

 خواهدبعد هم می

 ای در هلبورن دعوتم کندبه کافه

 ؟!نه که چرا

  دارد دوست تازه 

  بدهد نشان هم دوستش به مرا

 ! بهتر چه

 دادن آب بهار چهل از بعد

 ستطبیعی

 باشد عاشقم گلی هر که

  کنم چه یکی این با اممانده فقط

 درآورده را شورش

 محالی یچه آرزو

 خواهدبا من دلش می

 بخوابد و آخ!



50 |   علی عبدالرضایی

 

 

 عاشق هم نشود

 

8 

 باال بودیم رفته دیوار از دو هر

 بود قرار

 زد را دخل که همین

 بیاورم در را دخلش

 ماندم منتظر در پشت پس

 کشید طول

 نیامد

 بود زده زل

  بود خوابیده که لختی زن به

 تاریکی در                  

 

1 

  کندمی خیال

  دارم سوییکم هایچشم



51 |  حکمت س 

 

 

  راستش دست با

  باال بردمی را سرش

  دهدمی نشانم را ایطیاره و

 بینی؟ می

 

  کنممی فکر دارشمهمان به دارم من و

  سفید تمام شلواری و سیاهی نآ به کتی با که

 داندنمی هنوز

 رودمی

 گرددمی باز که یا

 

90 

 تو و من بین

  بود اشتباه مانتخاب من

  شودمی رنگ با که دانستممی چه

  چشم گونهاین

  کرد عوض پشم حتی



52 |   علی عبدالرضایی

 

 

 نبودم کور

  بشناسد را اشگل و بکشد بو که

 نبودم زنبور

  بداند که

  است بور واقعن زن کدام

  بودید موطالیی دو هر

 بیآ چشم دو هر

 

99 

  است دیر که است یرد

 آمدم تو هوای به من

 هوا رنهگ و

  کرده عوض را دامنش تازه

  محکم و باشی کرده ششوت که توپی مثل

  دیوار به باشد خورده

  سفر از برگشتم

  توپی و کردممی خطر باید که سفری



53 |  حکمت س 

 

 

  دادی هدر به کردممی فکر که

  شدمی گول

  دستت ببینم گلی دسته اینکه نه

 نبودم من دامادش که مراسمی در

 

90 

  کوچکی اتفاق آن تو

  افتاد وحشی شب یک در که

  امنبوده بابا هرگز که من و

  دادم مادرت به را اختیارت

  حاال که طوریاین

 کنی بازیبا خاک می

 خواهددلم می

  هاکالغ تمام از باالتر

 را تو

  بنشینم برقیسیم بر

 تماشا به



54 |   علی عبدالرضایی

 

 

 

 

 

 

 هاسکانس

9 

 بود بند دستم

  بود دستبند در

  بودی اسب چندین اصطبل که هم تو

  ایکرده بند گلویی بر دست

  ندارد ههشی دیگر که

  نیستم کوهی

  زنیمی داد سرش که

  نیستند خوبی نردبان      هادمآ

  اندگذاشته سقوط برای را آنها

  امرفتهفرو آنقدر



55 |  حکمت س 

 

 

 ترمعمیق هم دره از که

 

0 

 نیست کار در رحمی

 آدمی را از رحِم انداختند بیرون

 که بگردد

 هی بگردد

 پیدا که شد

 عاشق بشود

 عشقی که او را بکُشد

  گرداند برش باز و

  مرحِ به

 نیست کار در رحمی

 

3 

  هستی ایپرنده

 نیستی در



56 |   علی عبدالرضایی

 

 

  تولد

  ردبُمی را سرت

  مدام بدهی جان که

 هستی تا

 

1 

 مثل یک پستچی

  اتخانه به باشد آورده نامه که

 اشتباه ولی                     

 زد در

 بود متاسف

 خواهداز اینکه می

 بخوابد من با دوباره

 

4 

  بود سبز باغ درِ که را تو پلک

  بست گور در                       



57 |  حکمت س 

 

 

  بست کور دری

  داشتیم خانه در که بازی غوشآ

 داشتیم که را چه هر تو در ما

  گذاشتیم جا

  نداشت در که را ایخانه

 گذاشتیم اینجا

  نداشتیم مادر تو عزای در ما

 نداشتیم   ! مادر تو ازای در ما

 

6 

  دورم هدِ از که است سال ده

 مأتو سبز چشمان نشینچله هنوز اما

  پاکه سالی برای زده لک دلم

  فشکالی قدیمی یگرمابه

  اکهدلّ همون یبامزه غوز و

  بردمی شانه سر را کوه لیله که

  الزاویهقائم مثلث آن محیط در نوروزی گشت برای



58 |   علی عبدالرضایی

 

 

 قائمیه مسجد و

  داشت ابتر مالیی که

  کردمی متر را چمخاله آسمان که هایی لکلک برای

 خاکه پنیر برای زده لک دلم

 خشتی پل

 سالی پاکه

 کره

  باکره دختر همهآن و

  باشند شده شهر یک مادر باید حاال که

 !مادر نیستم تو پیش هم امسال

 

1 

 برگونه

  تپوس زیر کاشتی تیله دور

 ! خوشگل چه

  تصور بر

  تراشیده داری دماغی



59 |  حکمت س 

 

 

 ! قشنگ چه

  زیبایی تو

 دهممی من را پولش کهاین برای

 

  بود پیری یعجوزه     ماه

 نبود خورشید اگر

 

8 

  مانندمی تنها دست ایقله به

  خودشانند تنهایی دفتر رئیس

 محتاج ثبت نیستند

  کوهستانند سلسله    شاعران

  هاقله کاش

 نبودند جدا هم از

 

1 

  دنیاست مستراح لندن



60 |   علی عبدالرضایی

 

 

 حتی ابرها

  دارند عقده و بغض چه هر

 دارندمی نگه

  جااین بیایند تا

 کنند خالی ما سر باالی را خودشان

 

90 

  شینکُ تا

  نیستی بردار کسی سر از دست

  تستابوتی تو عشق

  را شدر که

 کندمی باز یکی هرساله

 

99 

  بوده این بوده تا

 گردمبرمی که او پیش از

 امتشنه



11 |  حکمت س 

 

 

 امگرسنه

 به طرز فجیعی ناکام

 ی این دختر شکّاکدر خانه

 خورمغیر از قسم نمی

 

 90  

 ها دیدمنقاش

 بومی لیالی همان مجنون که

 بودند شانبوم در

 سازد کسیپس بت نمی

  را سنگ تراشدمی هی

 کند پیدا دلش توی بتی بلکه

 کندمی دیدن صفحه در خود عشق از شاعری هر

 بود کرده پیدا سنگ در خود شیرین هم فرهاد

 

93 

  مأتو سر باالی



62 |   علی عبدالرضایی

 

 

 کوچکی پالم چون

  دارم بر     سقف بر ایویختهآ که

  سوزممی تو برای دارم

  کنی خاموشم است وقت

 کنی فراموشم بلکه

 

91 

  دانندمی چه مردم

 چقدر

  داشت حال اموامانده غوشآ

  داندمی شمع خود تنها

 داشت بال پروانه که

 

94 

  ؟!دکتر کدام

  برداشتم من را صورتش هایخال

 بود که ریخته



13 |  حکمت س 

 

 

  دانه چون

  بود گذاشته کار که دامی زیر

  گونهاین گونه یچاله در

 پرید خوب چه

 منم که ایگرسنه گنجشک 

 

96 

 شمع آتشی بود

  داشت سوز که هم پروانه

 شاهد مقصر بود

 نزد زنگی که

 نشانیتشآ به

 

91 

 این روزها حال ندارم

 قهرند من با همه

 نه مادرم



64 |   علی عبدالرضایی

 

 

 نه خواهرم

  دخترمدوست حتی نه و

 زنممی زنگ که هر به

  دهدمی بیالخ

 است باخ زندمی حرف من با که کسی تنها

 

98 

  بیرون شودمی که دری هر از

  دیگر در از آیدمی زده سر

  درد جز

 مدام است من با که خدایی ندارم

 

91 

  بگذار ولی من از بگذر

  روز هر بگذرم کنارت از

  توست به نرسیدن از بارترمرگ تو ندیدن

  کرد سر هم خیال با شودمی توبی



15 |  حکمت س 

 

 

  خیال بدون

  کنم؟ سر توبی چگونه

  امزنده تا

  گفتی خودت

  بینینمی مرا

 بگذار و بمیر

 ببینم را تو 

 

00 

 سپید تنت

  کاغذ چون

  اُ هایتچشم

  ال ابروهات و

  ستقلمی بینی این چقدر اهللبین و بینی

 بنویسم نامه رویت که حاالست

 

 



66 |   علی عبدالرضایی

 

 

09 

 !درست    خانه مدیمآ هم با هوآ و من

 قبول!      پتو زیر رفتیم هم با دو هر و زدیم شراب کمی

  نشد لودهآ او خون به دستم همهاین با

  کار

 ستپلنگی کار

 بود کرده کمین پتو پشتکه 

 

00 

 شادی

 ستامضاییهمیشه 

 کنیمی آب روی که

  درد اما

  اندگذاشته کار قلب در که سنگیتخته بر

 شودمی حک همیشه برای

 

 



17 |  حکمت س 

 

 

03 

  کنندمی پرت ایسکه

  آیدمی دنیا به یکی

  شود پرت که بعدی یسکه

  خط یا شیر

 کندنمی فرقی

 میردمی

 

01 

  نداشت بام امکرده پرواز که هر با

 نداشت انجام کردم غازآ چه هر

 امدنبال چه بوده

 امچه گشته

 از همه رفتم

  است خراب فرداش چهآن

 است امروز همین

 



68 |   علی عبدالرضایی

 

 

25 

  کنم کسب آرامشی کهاین برای

 چهره بر بود کرده نصب که را آرایشی

 هم زدمبه

 داشتاو مُهر مار 

  من و

  کرد مجبورم که مهری

 بگذرم مهربانی کنار از

 

06 

  کنینمی پیدا مطب سطرها این پشت

  کنیمی تب بیشتر که نگرد

  امکرده تاسیس من که آرامگاهی در

  گرفت آرام شودنمی

  گرفت نام من از که شعری

 باشد تیز نوکش باید

 بدرد که چاقویی
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 باشد تمیز ولی

 

01 

  رسیدم وقتی

 بود باز در

  نیز پنجره

  انگلیسی مگس یک

  بکند گم ایز اینکه برای

  سرم دور

 کندمی یزوویز هنوز

 

08 

  ببرد مانخانه به باید که راهی به

 واردیم همه

  است باز همه هایچشم

 بیند کسیگرچه نمی

  ترمز یک مهیب صدای فقط
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  کند بیدارمان تواندمی

  داندمی چه کسی

  ؟ روز یا کندمی دنبال را روز شب داندمی چه

 ندارد وجود دزدی

  ایمنبوده انگار

 نیستیم

  بکشند خواهندمی را که هر توانندمی

 میردنمی کسی

 ماه و خورشید

 دلقک دو مثل

  ساعت در عقربه دو

  خورندمی چرخ ما سر دور

  خورندمی چرخ یه

  زندگی ستطویلی یسرگیجه

 هادندهچرخ الی

 دندان دو بین
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01 

 است مسلمان آری اینکهبا

 نه

 مسیحی نیست

 چیست تردید داندنمی که ستمارکسیستی

 امشاکی من

 قضات ولی

 مسلمانند یا

 مارکسیست یا

 ستمسیحی امکرده پاودست که هم وکیلی

  بکشند هورا حضار که کند اثباتم خواهدمی

 اندکشدمآ همه

 

30 

  خوردمی زنگ تلفن

  ندارد را حالش

  داردبرنمی
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  چشم باز گذاردمی

  ساعت یک

  ساعت دو

  گذردمی سالی چند

  رسیده وقتش

 حاال باید

 بردارد را گوشی

 یا که بگذارد!؟

 

39 

  خورهمی زنگ آیفون

  دارین حالشو

 شینمی پا

  باال اومده

  دره پشت حاال

  زنهمی در

  شیمی پا
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  دستشویی ریمی

 شاشیمی و

 

30 

  دوباره بازی یک

  آمد دیگر سال یک

  شوم عوض من تا

  پیرهن جز

  نکردم عوض زن جز

 دنیا توی سال جز

 

33 

  برف زیر خمیده درخت

  زمین به کندمی تعظیم

  اندزنده مرا

 کشتندمی کاش
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31 

  کوه با فریاد برخورد

  احوالپرسی بدون

  41 از که بهمنی و

  نه در 10 خودِ تا

  ؟!ترسی چه

  ماییم بهمن بانیِ و باعث

 !برف نه

 

34 

  ایزنجیره هایقتل در

  بودند داده او به را سعید نقش

  کشتند را او زنده زنده

  بود نکرده بازی چون

 کشتمی واقعن
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36 

  هست آب تا

  نیست ینهآ محتاج تو قوی

  نارسیس

  گردممی هاکتاب در چه هر

  کنممی گم بیشتر

  بیآ کجاست

 بدهد؟ نشانم که

 

31 

  کرده بغل را او خواسته که هر

 کرده ول هم بعد

 هاآدم گاهی

  هاکالغ گاهی

  کنندمی تجاوز او به هاگنجشک فوج حتی

 ستایرانی زنی درخت

 ندارد انتخاب که
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 چرانی کردهجا نشسته تنها چشمهمیشه یک

  امندیده درختی

 باشد خوابیده دیگری درخت با که

 

38 

1 

11 

111 

11 

1 

 باال آن هفت همهآن

 بودم یک الاقل قبلن که من

  امشده چاق همهاین کهاین با

 پایین این     صفرم چقدر
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 ی علی عبدالرضاییهای منتشر شدهفهرست کتاب

 

 های فارسیکتاب

 شعر

 . 9310، تهران، ویستار، زنندهای آهنی در باران زنگ میتنها آدم .9

 .9311، تهران، زیرزمینی،بگذاریدنام این کتاب را شما  .0

 .9316، تهران، نارنج،پاریس در رنو .3

 .9311تهران، نارنج، ، ی عزیزاین گربه .1

 .9311نگاه، ، تهران، نیمالبداههفی .4

 .9311نگاه، ، تهران، نیمجامعه .6

 .9380، تهران، همراز، شینما .1

 .9381، پاریس، نشر پاریس، من در خطرناک زندگی کردم .8

 .9384پاریس، نشر پاریس، ، کاندومکادویی در  .1

 .9388پاریس، نشر پاریس، ، ترور .90

 .9388پاریس، نشر پاریس، ، بوکفاک .99

 .9381پاریس، نشر پاریس، ه، پس خدا وجود دار .90

 .9381، لندن، نشر کالج، الو اال اله ال .93

 .9381، لندن، پساهفتاد، دوربین مخفی .91

 .9310، لندن، پساهفتاد، حکمت سین .94

 .9310پساهفتاد، ، دبی، فانتزی .96

 .9310پاریس، نشر پاریس، ، کومولوس .91

 .9310، پاریس، ناکجا، زخم باز .98

 .9319، پاریس، ناکجا، خندید؟برای چه میزرتشت  .91

 .9310، تهران، بوتیمار، مادرد .00

 .9313، تهران، بوتیمار، عاشق ماشق .09
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 . 9313، تهران، بوتیمار، گاز دنده گاز .00

 .9313چشمه،  ، تهران،حاال نه، خدایا مرا ببخش .03

 .9314، لندن، نشر کالج، شهر نو .01

 .9314، لندن، نشر کالج، اروتیکا .04

 .9314، لندن، نشر کالج، جمهوری اسپاگتی .06

 .9314، لندن، نشر کالج، الکوآب .01

 .9316لندن، نشر کالج، لیالو،  .08

 

 داستان و رمان

 .9384پاریس، نشر پاریس، ، هرمافرودیت .1

 .9310پاریس، ناکجا، بدکاری )مجموعه داستان کوتاه(،  .1

 .9314، لندن، نشر کالج، تختخواب میز کار من است .3

 

 سیاسی

 .9314، لندن، نشر کالج، ترندها واقعیآنارشیست .1

 .9316، لندن، نشر کالج، های انتخاباتیکارناوال .1

 

 ی ادبینظریه

 .9386پاریس، نشر پاریس، ، تر از ادبیاترکیک .1

 .9310پاریس،  پاریس، نشر، کسهیچمثل نشینی با شب .1

 .9314، لندن، نشر کالج، دیل گپ .3

 .9314، لندن، نشر کالج، این سوال ابدی .1

 . 9314، لندن، نشر کالج، من با قبول مخالفم .5

 

 انگلیسی

 Short and little like i, London Skool, 0090 ,لندن. 
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 هاترجمه شده از فارسی به دیگر زبان

 . 9383)ترجمه به ترکی(، مترجم: سعید احمدزاده اردبیلی، پاریس، نشر پاریس،  من در خطرناک زندگی کردم .1

 .9381اگزایلد رایترز ،  فروشان، لندن،ل )ترجمه به انگلیسی(، مترجم: ابو من در خطرناک زندگی کردم .1

 .9381فروشان، پاریس، نشر پاریس، ل )ترجمه به انگلیسی(، مترجم: ابو (Sixologyسیکسولوژی) .3

 .9381)ترجمه به اسپانیایی(، مترجم: الیزابت لورنا فیتارونا دفورد، نشر پاریس،  (Eseآن ) .1

 . 9310فروشان، لندن، پساهفتاد، ل )ترجمه به انگلیسی(، مترجم: ابو دوربین مخفی .5

 . 9310)ترجمه به کردی(، مترجم: طیب هوشیار، لندن، پساهفتاد، ، مخفی دوربین .1

 .9310احسان ندیم شیخ، پساهفتاد،  )ترجمه به اردو(، مترجم:احتساب،  .7

8. No one says yes twice  ، 9319فروشان، لندن، لندن اسکول، )ترجمه به انگلیسی( ، مترجم: ابول. 

 9381)ترجمه به آلمانی(، کریستینا اهلرز، پاریس، نشر پاریس.گذاری روی گریه ، بمب .9

 9388نشر پاریس.مترجم: الحبیب الواعی، ، )ترجمه به عربی( زنندهای آهنی در باران زنگ میتنها آدم .11

 9310)ترجمه به ترکی(، مترجم: جعفر بزرگ امین ،  کومولوس .11

 9388مترجم: سعید احمدزاده اردبیلی. )ترجمه به ترکی(،  کند؟اگر بمیرم چه کسی این تنهایی را تحمل می .11

 

 ترجمه

)ترجمه به انگلیسی(، نویسنده: ابول فروشان، مترجم: علی عبدالرضایی، پاریس،  ام به بیابان تو محتاجمبرای عطسه -

 .9388نشر پاریس، 
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