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 رفتم که برو سمتِ به برو

 بیاید من با منی بر که آیدنمی من به دیگر

 نداری سِمَت وقتی 

 نداری سمت که یعنی 

 مانیمی که نرو رفتم که برو سمتِ به برو

 ماندم جاآن نرفتم کجا هراز  که

 بودم جاآن رسیدم هرجایی به

 امهزد بسیار یرفته های در قدیمقدم

 دارم فردا و رفته حال از امشده

 بگذار خود حالِ به را همان همین و آن به برو و این به برو

 !فقط کندمی پُر تو و من بینِ را تو و من بینِ که

 مستقیمی اهلِ تو

 رفت لو من بینِ که من و
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 ولو      مقصد و مبدأ در

 بزنی جلو توانینمی خیابان از

 کن پیدا ایزهتا تاکِتیک و چاک به بزن

 رو پیشِ درهای که

 رودمی پیش دیگری دردهایدر 

 ندارد قرار دیگر

 !رو در   ندارد فرار سمتِ

 مانممی که نرو رفتی که برو سمتِ به برو

  دوست دو    دست دو سمتِ به از که

 رانممی ایستاده     من بی با تو و

  

 شدم برده بخواهم کهآن بی همیشه

 شدم وردهآ آن از که جایی به

 گشتم ننوشتم که سطرهایی در خیلی تو دنبالِ

 سفممتأ چون    نویسممی هنوز

  آیدنمی دیگر    بیاید اگر    باید که کسی

 مانمنمی سفر از دیگر

 مانممی سفر در همیشه

 ستکافی دیدی اگر ردّم آسمان در

 ستاضافی برقش
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 است من عموی رودمی عصا با که ابری

 ستعمودی آبی و بلند دریا
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 توت 

 لندی داشتهای به آن سبزی قدِّ ببا چشم

 چه داده بودم پس دادهای بازی که هردست

 دل داد

 لب داد

 خواستم شب دادبا او روشنی میمن از فردای 

 توانستم وسطِ داستانی خواندنی بمیردنمی

 ای ناتنی بمانمتوانست در خانهنمی

 یک روزِ ساده مکث کردیممثلِ باد در آسمانِ باالی سرِ 

 که مرا مثلِ مرا

 و توت را مثل درختِ توت غارت کنم

 با چه جان کندنی

 توپ را که تا پشتِ هیجده آورده بودم اوت کنی
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 ای هجیهای تازهنام

 داشتمیو چشمِ او را چارک بزنی که صورت از صبحِ دیگری بر

 توانستم بمیرینمی

 توانستی بمانمنمی

هایی مچش ریختم که صبح را درباریکی به روز رسیده را در گیالسِ کمر ای میهمانیِبی هیچ الس خشکه

 داشتخیرِ مهلک داشت نگه میأکه ت

 بود برده بو       موهایم از فکری که چند سالِ دیگر در سرم بود

 و صورتی را که از صبحِ تو برداشتم او برده بود

 کرددید که وقتی سالم نمیزنِ زیادی می

 خواستدرید جواب میهایی که میچشم از 

 کرداش زندگی میروی خانههپای درختی که روب

 کرد که از بس چشم خورد الغر شدرانندگی میی ارودخانه

 شدش در اصفهان دیده میچشمِ چپ

 های راستم روی پستانِ دختری در اهواز افتاده بوددست

 کردخوابید در همدان کار میمیچنان فکرهای مو بلندم توی تختی که با تو و هم

 باشد کرده پا و دست تو برای خیالی تا

 !نکردم     دو بطری شراب و کمی احتمالِ با کسی خواب دیدن کافی بود که مست کنم

 پریدم نداشتای که باید از زمستانش میهرچه کوچه ریختند ربطی به خانه

 کند که آب شودبرف داشت تالش می

 گذارد!آفتاب نمی
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 داستان

 بود کافی کند باران که آسمان یک

 کند یِوَر شهری که آفتاب یک

        بود کرده بلند را روز داشت طویلی خرطومِ که زیریسربه فیلِ چون تابستان

 بود داده دست از خلوت که شب و

 باشند کرده جدایش گروهان از که ایفرمانده چون

 داشت مسکن صدایم آبادیِ ارِجو در که امشده آباد صدای کنارِ از

 انداخت لهاسا در بود کرده چاکچاک دهانم که را بودا یخنده

 بکند فکری داشت فارسی در مفصّلی معنایِ که من حالِ به تا

 کند گریه کمی کرده آفتابی خودی     مهتابی تنبلِ نورِ زیرِ

 بود کافی شدن غرق برای دریا یک

 باشم من که ایتیرخورده نهنگِ برای دام یک
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 باشد شده گیرگوشه که ایکهنه فرشِ چون دنیا

 بود خالی داشت وسیعی یسرگیجه که میدانی در

 داشت سکونت ساکتی ابرِ در که زن و

 انداخت تور بود گودی و راکد آبکندِ که من تنهاییِ در

 انداخت تور به بود سرخی ماهیِ که را دلم و

     میبود مجبور ستندنی هم قدِّ هم که انگشتی دو مثلِ ما

 باشیم هم کنارِ

 باشیم داشته دوست     دوست    دوست و

 رفتمی پایین شیهه کدخداییِ از که زیریسربه اسبِ با که

 بروم سرباال

 !روممی

 ندارم بلندی پر خیالِ دیگر

 ستکافی خیابان میانِ ماشین یک

 بگیرد زیرش که

 قتل یک

 قاتل یک

 بزند زیرش که

 

 

 



 علی عبدالرضایی 5 

 

 

 

 

 

 

   ردکوآ

     مبلد نمامیتو که ردیکوآ چند با

     دمکر تنم که ریگیتا از

    یدآمی دف ایصد

       !«ندامیخو لیحیاسو عجب واردزهتا ینا»

     بچیند ریطو ختدر بخشی و نسماآ ایتکه رِکنا را روز از قسمتی ندامیتو

     دنبر بو هم شنقا که

     کند خبر سیعکا

     دبگیر یسفید و هسیاعکس  ما دوری از

    دنگیر تدل یگرد تا

  !حترا تلخیا

    ندابهانه باقی دمیبر ستد رمکادخو در تو لِخیا تنها

    دشونمی مایل جز به که ایگرفته گچ نچنا را قلبم
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     باشد هماند زبا ایهخاطر در که ایکمهد مثلِ

     باشد زده ونبیر درز از که نیپستا

    !خوشبختم باشد دهکر نخستو دستی که کیفِ 

    مبرمی هکو پشت را شیدرخو

       گردیمیبر که بدهم را روزی ترتیبِ تا

     ردخو اهیخو برگشت خانه به پیچدوکا ایبسته در روزی

    مانممی ددّمر طبقه چندین یفکرها در و

     نمداگر تربَ که

     کنم زتبا رهبادو یا

   شیبا درقا که شتدا هداخو یبلند قدرآن هایتدست وقتآن

        یبگیر را دافر نِسماآ در وازِپر یجلو

     کنی دهسا را عشق کهاین ایبر

     یبگیر سخت نباید

     کنی دهماآ تختی باید رهبادو

    سدرمی رلنگاو که پاییز گرنهو

    دشومی لخت ختدر حتی

    کندمی بغل را دشخو   شغوآ

    دمیشو سخت نچنا سرما و

     کند تن به مدآ زدهسر درمما که روزی شبیهِ دوزیستد هنِاپیر نیاد که

     دینبو تو
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     دمکر یخ که شد برفی نچنا یشاصد

     زد خانه نِمیا خیچر بعد

     کنم شنرو را المپها همه دکر هشاخو و

   ! نددبو

     ندابخو دیکُر «آنشُو» تا دنبو بلد ردیکوآ

    میشد پیر شتدا طفلی

     مالید هم به که را هایشدست

 !مدآ رغارغا ایصد
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 ابر

 آمد پدید که شب

 بود دیدنی   رفتمی در که وقتی   وقت شکلِ

 برداشت صبح سرِ از صورت تا

 کرد مکثی روز

 بیاید باید که دانستنمی فردا

 خورد روشن از ایقطعه که شب و

 شد سوم هانج در که ریخت سیب از ایتکه بر

 رفت سرباال دره از سبز و سرازیر هاکوه از سرد صدای

 شد عابر بود کرده گیر دوراهه بینِ که آدم و

 شد منجر چند به بعدها که راهی همان در

 کرد احتکار و برداشت روزها تکِتک سرِ باالی از را خورشید

 شدمی سرتاسری که آب تا
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 بسپارد نوح به را کشتی

 کند زندگی لوازمِ را شمشیر

 بیابد گوگرد شود الزم

 کند عالوه آدم به را باروت

 نکند توفیری همهاین با و

 روز بیاید باز

 بزند بیرون طویله از تاریکی گاوِ چون      شب

 شود گم ایقهوه ایگوساله پشتِ روز

 ستایداده دست از پسر مادرِ که ابر و

 بزند چرخ آسمان در

 بزند چرخ هی

 کندن پیدا خلوتی و

 کند گریه سیر برایش که

 

 

 

 

 

 

 



       13 کردمدر خطرناک زندگی مین م

 

 

 

 

 

 

 چی؟ یعنی

 کی!؟

 ست؟چی چطوری

 شودهیچ که طوری نمی

 هیچ طوری نیست

 از شهروند محترم کمی کم داشتن

 هر مسافرت دفترَکی جلد آبی در جیبِ بغل گذاشتن

 ای نداشتن جواب پس دادنجنبِ ورودی به جنبه

 ادنای به خودکارِ خود آزادی دبا توضیحِ ساده

 از دست دادن

 به خانه راه ندادن ،خودی ،هراسی به خود

 سطرهای شعرِ دیشب را تمیز کردن
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 شراب خوردن

 خوردن

 خوردن

 ای بر میز کردنانقالبِ تازه

 و خوابیدن

 خوابیدن

 پوفففف   خورررر   پففف  خُررر

 خود خواب دیدن فِصدای خُرّ و پُ

 فردای دیگری از خواب خواستن

 نرخاستب

 ای زیرِ پا گذاشتنازهجاپای ت

 ی بوداری بر تمامِ دنیا غلت خوردنانهخهدر جند

 به درهای در حالِ رقصی سر رسیدن

 بعد

 باریکی از دیسکو بازگشتنهای قردارِ کمربا دیسک

 بعد

 با دلی در حالِ زینو زینو دل ای دل ای کردن

 در کازینو قدم گذاشتن

 بعد
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 بابا طاهری کون برهنه برگشتن

 داری نعره کشیدنی غمنهجنبِ ترا

 بعدش!؟

 آبروبَری    در بینِ تنهاییِ خود عابری

 گیری فوری به دویدن کردنو در حالِ گوشه

 زد شنیدناز خانمی گوش

 گوش نکردن

 ای از مغازه کش رفتنتکه

 کردن  کردن   فرار کردن

 ؟!چی …هیچ نکردن یعنی   هیچ   و هیچ
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  عروس کاس

 باشی داشته اگر هم پسری    دنیا طرفِ این

  دنیاست طرفِ این در    پسری

  !خیالبی   رفت ریختی اشک سرِ پشت که آبی هایسمت به

  گذریمی من خیالِ از بیهوده

 باشی جااین اگر

 هستی جاآن که نیستی آن دیگر

 جایماین که شویمی منی مثلِ

 برگردم اگر من

 هستم جااین که نیستم آن دیگر

 جاییآن که شوممی تویی ثلِم

 خندمنمی دیگر

 گندمنمی حتی
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 دهممی انجام را خودم تنهایی      تنها

 است خوب حالم که      حاال همین مثل

 تنهام راحت خیال با       کنممی خیال و

 !  خیالبی

 باشم داشته اگر هم مادری      دنیا طرف آن

 دنیاست طرف آن در مادری
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       دکر دق دبر پابهپا و بگرفت ستمد

     دبو هم    نیست هم    میکنم فکر هرچه به

       نیست مهم خیلی یمابر یگرد

     دبو مهم خیلی که چیزهایی

    ؟نددامی چه دمیگیر قحقو اداری غیدرو از که حقیقت

        اردند که کسیست با حق زهنو

       ندامیخو خیلی یستهاد که مهراخو

     ارمند که دارد هم ییگرد ادرِبر

     دکر وا را دریبهدر یهاروز ینا یهادر که ستدردی دربهدر رمپد

    ... مستاندو و

    

    ؟!ستانمدو

     ؟نددبو کسانی چه ستیرا
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        آورم؟نمی خاطر به اچر

     دبو یگرد که میکنم پسیالود هاروز ینا کسی ایبر فقط

     نیست یگرد

    

     «نی؟گا بخو فهد یه رینخو سرما ؟نیدا لپو ی؟خوجیر زاک»

    

     کنم اصد جفتی ستماخو که همین

 شد پیر        کنم پابه جشنی

     دبو یماصد یجا ترینزود      درما

 شد یرد    مشد دور آن  از وقتی که

           ...درما

             ؟!مادر

     ستشاعری     حمقا

 بنویسد را یناکند می سعی که
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    دروغ

    گفتممی دروغ من که وقتی

    زدمی را دشخو درمما

     دنبو بیخو درما او

 گفتممی دروغ من نچو

    امزنک که از خوراک پرسید خالهیک شب به قصدِ خاله

     پیش هعدو دو شد کوفت ونیمر یهمزّ با یبربر که گفتم

     سیدر خبر ششصت به که درما

     شد بیشتر هعدو چند ریخوکتک

     دکبو ستمرا پس کتف

     یختر سرخی تمرصو روی و

     دنبو خوبی درما او

    میگفتم ستدر من نچو
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     غگوستدرو نداخومی نخست یجمعه از لبالغهانهج که رمپد

     دبو ارقر مشد که اول

     شد گم اریهز ولی

     دبو میگر نِاتابست شد که نبعد

     فتیمر یادر به

     شد تا دو دمرو حرف 

     شتاند حقیقت شتدا آنقر سر یقدبلند نسماآ که گمربزرپد نچو

     نشد بیست هرگز و دکر لهو رپد و دبو داده لقو را چرخهدو

     نخرید یشابر هرگز که ایچرخهدو از

     شد رگبز درمما که دمفتاا نچنا بعدها

 دبو هشد سه یگرد که مپسر

 مادربزرگ حساب کند قرار شد روی قول

 شدخود رد می مادربزرگ داشت از کنار مهربانی

 پاشید که ناگهان آسمان کالغ پوشیدکارنامه او را بیست کرده بود و تابستان داشت آفتاب می

 آفرینی داشت!غار صدغارعجب 
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  ابزوردیته

 !که واقعن

 !پاشو انداخته لُنگ تو یپا زیرِ هم تنبلی

 بود شده

 باشی دیده خواب غروب تنگِ تا کنمنمی باور

 بود نخوابیده

 ای؟چیده که اینشسته میز دورِ هایصندلی بر نشستی چه

 بود نچیده سیبی

 ای؟دیده چه    ایچریده بیشتر وعده دو یاندازه به

 بود ندیده چیزی      بود نخورده

  گوزیدی؟ هم باز سرت بر خاک کردی اقات تنِ بوداری هوای عجب

 بود ریده

 است بدهکار گردن کنیمی که خوابی این به غیرت
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 نداری که رگ حیف

 بود بریده

 کردمی تنگی دلش در عمری که تنهایی و

 بود کرده خون را میز زیرِ زیلوی

 دیدنمی که بود کور

 بود مرده
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 افسردگی

 امتهنرف هم کوچه سرِ تا سفر با من

 امکرده عوض را سالش ستسالی دو که اتاقم همان زندانی هنوز

 نیستم تنها ولی    کنممی تنهایی

 ببیند مرا هایخواب که آیدمی خوابم به هنوز مادرم

 مکرد ولش که ایخانه و

 گیردمی دلش وقت هر

 برگردم که شودمی خراب جرممستأ سرِ

 

 بود ندبود آدم همه من جز من گناهِ

 امبرده در به را مجان

  ندآدم که دوستانم  پدرم  مادرم به تا

 کنم خیانت جایک همه
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 هستم فقط     نیستم آزارآدم البته

 دهممی دست از روز پیِ از روز

 کنممی تلف را آدم دوباره       دارم

 دارم کافی شاعر یک به مبرم نیاز

 کند آزادی خیالم در فجیعی طرز به که

 شد دراز صورتم و کشید دراز من اب افسردگی گرچه

 اندنکرده درازم ولی

 بودم عبدالرضایی علی که هستم وقتی از ترعبدالرضایی علی هنوز

  باز... بعد... و آغاز بعدی دانمنمی یک با و غازآ دانمنمی کجای از دانمنمی فقط

 کجاست؟ بعدی که بدانم کجا از

 نشد!    خواستم اگر جایی هست کجا باشم  همیشه می

 های تهدر پارک عمری خرِآ هایآدم که اندگرفته مرگ وقت زنندمی الس ساحل با که پیری هایدلفین

  دنیا با خیالِ راحت پارک کنند

 ستدلپذیری رحمیبی که هم دریا

 ندهد ساحل به که دهدمی ساحل به را هاپارهتخته فقط

 کنند که من زندگی نکنمم میهای منحصر به خودی آرام آراخودکشی همه در حال

    کنم! چه

 خوردکردیم نمیگُهی که با هم میوجز گفت هم بزرگ آموزگار

 شد تلفظ بد که ممشق حال در کودک همین امالیی غلط همان هنوز

 که خط ندهم زنندنمی شخط و کنندنمی شپاک

 بیاید ارکن من با که آیدمی نانرضاکُ شزرین باسن دو با مشهد بخواهم اگر
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 است من یکردهگم راه یهودی زیباترین که اصفهان

 که سن را برای همیشه از رو ببرد خوردمی آب من از شده رودشزاینده سوار

 برخی کنندمی حافظ حافظ الکی

 ستالغرمردنی موییتاریک که هم شیراز

  بود من عاشق همیشه

  است من عاشق

 خواهدمی مرا

 بزنید وازاه به سری کنیدنمی باور

 بگیرید آبادان در را مازندران هایگریه رد و

 !بست خالی      کرد خالی را سطرها این که 

 

 !      نوشِ جان!کاکو پیک این دارد کردنی تر لب

 خوریمی که هاییلب این دارد کیف

 درنیاوری شکم باش مواظب

 امکرده گم ن!    اآکلمات   ج این الی

 گردممی لشدنبا چه هر

  گیرمنمی نجا

 میرمنمی جایک

 کنندتنی میآب هاعرب فقط خلیج هایآب در که حیف

 توانست سوار طیاره شوداگر می خزر یخوشمزه دریای اال و
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 هم شناکُنان قورباغه برگردیمکه در شدمی پیاده پاریس وسط قطعن

 

 اتاقم به بود آمده ایرودخانه    دیشب

    ش را فقط من بچینمهای درشتخواست سیبکه میهاش کرانه بر رنجوری درختِ با

 نداشتم اشتها

 شد فحی چقدر

 بود شده تنهایی لنگرود عجب
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    ودلنگر

     شتاگذ نیاد یرز ماما که طشتی امر

      شتدابر درمما پیش از

    دکرمی گیندز آب روی که یشهر تال یحومه از

      رمخومی آب

     یدد ارکتد لیال ایبر هیکو یادر پیشِ که یشهر

     پیچید لشا نشدگر دور تا دور ایهخوشمز ارشالیز و

    میپرید تتو یکمربند دور که ییچا یهاباغ از

   ردخومی پیچ شکمر دورِ شبیدرچا که ارشالیزهای پشت بر فتهر ابخو یهادکیکو و

   دمیبر وفر نسماآ در باسن وبغر دمِ تا علطلواعلی صبح از و ردمیخو پیچ هی 

     یختر لب اشلهجه یشبها یتو لشغا خیلی که یشهرام وسط افتاده 

     شد وزتجا سمانشآ یحومه به خیلی که یشهر

     نشد ضعو یشاهو ولی
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     داردبر ستد شبرا ایهو گرا

     اردبگذ سرسبک نسماآ ینا سرسربه

    !ردبانمی       کندمی قهر

     دارمبر ناسمآ شسر یباال از گرا

     ارمبگذ یسرپا یکهنه یهاجبر سرِ

     یختمر سگی قعر سطرهایش در که یشعر

    کندنمی اسهر یگرد

     کندمی رسپا

 ددبرگر اهو ینا که نیست ریطو نیاد ایهو

     راخسو از یسر کنم ونبیر

     نکنم ستدستد

      کنم مست مشعر بِمرطو ایهو در و

    کنم! چه

  !ستدر       عالمتم من رسیفا یهادهجا در

    !لقبو    باشم دهنکر ریکا گیلکی یقیافه با که مگیر

     یختر لب املهجه ودِلنگر در که را لشغا ولی

     درآوردم یشهر یشبها بینِ از

    نساخت شسر یباال نیسماآ که

     ساخت خیلی آدم که یشهر

     دبو شاعر
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    ختدامیپر دییاز آب به

     میساخت یهاولزاقائم مثلثی    دّحا نیاباخی با و

     شتاند لپو که یشهر

     شتدا پل ولی

    ردخومی آب ستمد از همیشه شخشتها که پلی

    شدمی بپرتا همه یشعرها در و

        باشد درآورده را لشغا بلند ایصد تا

     باشد زاربا در که گرا تشرصو و لب طخطو بر که یشهر

    نوشتنمی سبز جز گیرنشخو ادمد

     باشد رکا در که مگیر      بهشت از تکه یک و

       گذشتمی رشکنا از ساله هر

     دور انچند نه ایهبآ در      رکپو شهرِ

     دبو قدغن ریاوخا که وقتی     ریا ریاو

     نشاوفرهیما

     زاربا برنج

 راعاشو قچا یشبها یپشته راه

     زیساعاشق دریچا یخانهرود لبِ

    ایفتهر وفر دخو کال در انمید هماند عضب با

     زیباالکو یستهرا بینما

     چکو و
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    چکو

    زدمی باال هکو به لیلی یچهوقرانندد با خیلی که یالغر یکوچه لیحا به لیحا چکو

    دادمی پا که اهو

    میشد لخت ریفو

       زدمی یادر به دلی

    گم را ششاعر که یشهر

     دکر رگو را شنسماآو 

     دنکر شول هرگز لیو

     نشست شدل کنج همیشه

 ابری به پاریس مأمور کرد

        ردببا چشمهایش در که

    !ردمیبا

    داردنمیبر مسر از ستد

    دکرمی ملی را ردهنفتخو هایکفش عابر که یشهر

     باشد هیددرانبا گگر گرا حتی را مسافر

 باشد هکشید هم کتریا که یالهجه با

       دکرمی اهلی

    دمیکر خالتد سطرهایش در که یشعر یگوشه به شب یک

     دکر شگو رهبادو قتیو

      نوشت تاهیکو یازهندا به
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  رو! در اردند من به خلید یگرد

     رود در ندزمی لنگ خیلی شاعرها ودِلنگر که

  !رودبد
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 شودمی شلیک کندمی شلیک کهآن به

 امیّد به

 بود رود لب موبلندی بید یشدهخم یشاخه که

 نیست امید خیلی

    لیلی دیگر

 نکرد درز آدم چپ یدنده از که

 کندنمی مگُ سر مبرگ برای

 گرددمی چنگال دنبال میز دور که قاشقی مثل و

 کندنمی گم     تورات در امشده مرتکب دیگری جُرم که مرا

 !نکند

 کنم دعوت خوابمتخت به را دراز شبی توانممی که حاال

                                                         است قرآن توی من یمزرعه که زن در چرا

 نکنم؟ وارد لبی
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 بزنم   دارد عادت آلبوم این به که یکی مخِ باید

 !جانمی

 ستافتاده دام به عکس در

 آورددرمی شکلک داشت پشتم که کسی کرمِ

 کردمی حسودی شفسنجان برای مُردممی که مادرم به

 خانم حاجیه تا کند وپادست پولی کهاین برای و آمدمی دهات دوریِ از سالگی چارده با که صفیه به

 انداختمی برق را جاهمه کنند صداش

 دررفتیم فرداش که هاییشنبه از یکی شبِ دانستنمی هنوز

 کردیم خانم آلودیخون طرزِ به را خترشد

 خوابید محمد با وقتی که بود حسودی یعایشه    طفلی

 خواند انجیل ببرد انجیر در دستی کهآن از پیش

 درآورد سر اسرائیلبنی در زنی داستانِ از و

 شد عزرائیل قاهره در که 

  

 نیل در بود ایدوشیزه     قایق

 زدمی پارو هرچه که

 رسیدنمی بود گرفته پس خدا عصایش هک موسا به

 

 !نرسد

 بزنی کنار را هاپرده که نیستی وضعی در تو

 کرد تُف را خدا که کنی حمایت آسمانی از و
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 !کارمندی تو

 !داری کار

 کردمی کار مادرت چون

 بود نجیبی کارمندِ

 انداخت دنیا به را تو رئیس جنابِ میزِ روی فروردین هایشنبه از یکی صبحِ که

 کردمی زنده شب سجاده روی که    آقات و

 دادمی دستور خدا به نماز هر پشتِ

 بروند پایین هاپله از زودتر اترسیده خواهرانِ کند کاری 

 بودند هاهمسایه از یکی یخانه بالکنِ بر ایآویخته بندِسینه عاشقِ که تدوستان مگر

 ؟دانستندمی چیزی سایه یآویخته هایسینه یدرباره

 فرستادم تهران به من برد را اتخانه که سیلی

 گذاشت جا سرت در را سردردش که پدر از تو

 شد سفید هم آن رفت وقتی که بردی ارث به را مو تارِ چند همین تنها

   گرفتند ازَت را فردا که حاال

 کنی؟نمی ظلم ثانیه این به چرا

  

 گشتمی شدیدن دنبالِ که کوری مردِ به دیشب

 زد!می سرکوفت    نیست کردمی فکر که دختری

 بود زمینیسیب صرفن کندهپوست جنسِ از گرچه

 کردمی پیدا شقیقه پای کلفتیگردن رگِ گاهی اما
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 کردنمی گم سر برگش برای دیگر که

 بود دهش بندیبسته محکم که دختری با شدل از بود دررفته و بود بسته را شبندیلبارو که عشق و

 مخفی را هاسنگقلوه که پیراهنی یدکمه از و پرید هاشانگشت ناگهان که گشتبرمی هدوبار داشت

 !کرد بازجویی بود کرده

  

 کردندمی عوض هم با که نشانیخروس آدامسِ جنبِ   هازن

 کردندمی تقسیم دروغ هم بینِ چادر سیاهیِ زیرِ دادگستری توی

 بود رسیده لب به صبرش دیگر که مرد و

 شد ناامید گشتمی امید دنبالِ داشت که زنی دیدنِ از

 شد مجبور

  بزندامّید  به سری

   !بود جاآن زن

 

 

  

 

 

 

 

 

 



       33 کردمدر خطرناک زندگی مین م

 

 

 

 

 

 

 خانه

 شوممی آب شمع مثلِ دارم من

 پاشممی آتشم حالِ در قلبِ بر و

 کنیمی پرتاب که ایتازه تیرِ با هم تو

 ایمعرکه بیارِآتش

 نداریم جایی نگو

 نداریم راهی

 اعریمش ما

 کرد پیدا راه شودمی که صفحه به

 ساختمخوش شعرهای از یکی سطرِ انتهای در

 گذارممی کنار برایت ایکوچه

 داندمی چه کسی

 ساختیم ایخانه کوچه این تهِ هم شاید
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 نیست المثّنی که من یشناسنامه

 ستکسیبی خودِ من از ترسکَبی

 تسکسی شوهرِ نامم که    است خوش دلم

 شاعرم است خوش دلم

 دارم دوست

 ... است من یخانه دنیا

 !ناخوشم چه

 ورودم به  نگفت آمدخوش هرگز دری هیچ بفرمای

 بود زندان رِد کرد تعارف جااین بیا که کسی تنها

 آزادم آن در که زندانی

 دیوار با بزنم لختی حرفِ

 سرباال رفته ترسم از که دیواری

 ستآموزگاری باال آن
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 پرسممی هرچه به گذاردنمی یوقع که

 

 بود بهانه درسم

 رفتممی هادل یگوشه در مدرسه به

 گرفتم دلی

 آهی ندارد بساط در که

 بطری از کندمی اجاره مستی

 است خوش دلش

 کسی ندارد خالصی من از که

 !شتاب کندمی تنها که     ستخداحافظی فقط

 تنهاست علی     است خوش دلش

 است ناخوش چه

 !است بسیار علی

 !ریختممی که زبانی نرفت تگوشَ به و کرد بسیار

 اشتباهی در مدام مثلِ و خودی طبقِ هنوز

 بخشیدن کنم درخورَش که نکردی گناهی

 تهمتن روی خفته

 جسد تاندام و بود قبری سنگِ تو یسینه

 دهدمی اکران آیینه هنوز داری خود که رسوایی وضعِ سینمای

 نکن خراب سعیِ



 علی عبدالرضایی 42 

 راندی دلم از طانیسر که

 ؟!سوزاندی را آن که است خوش تدل

 کنندنمی باور را تو لبانِ طرزِ

 کنی؟می جمع رأی داری که برای

 رسید ساحل به هاخیلی شنای   من دیوانگیِ در

 عصیانم داد پارهبی بادبانِ هم نشسته گِل در قایقِ به

 ؟!نکرد نوح به کمک      طوفان مگر

 باری

 کنیمی پرتاب داری که ایزاده بهمن

 کندنمی کم کوه از

 ماندنمی اشک زاده دریا

 ماند نخواهی شد خواهد که سیلی از ایمن

 نکن خراب خوابِ

 بود الف گفتی هرچه که

 بود خواب وقتِ خمیازه

 کن مهیّا گوشی

 بنشیند هوش رویهروب تا

 کردی مرتّب که ایآیینه

 اکران دهدمی تو برای رانیسخن

 ریزدنمی خود بناگوشِ بر شهد که شیرین
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 توست به تو از ترعاشق تو عشقِ

 کن اقرار

 اگر شدممی خودیبی فرهادِ

 رفتمنمی کش پرویز از سابقه

 !نکن خراب گوشی

 !  دارندبرنمی

 نیست المثنّی که من یشناسنامه

 گیرندمی چنان آدم از سراغم

 استدر  بیرونِ    پرسندمی هرچه که

 نداکرده هرز دستی

 کوبدمی دیگر یخانه درِ بر کوبه که

 دیگر شودنمی پیدا

 من در کسی کندنمی پیدا

 بیایی تو تا
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   شاهنامه

 امباخته       باختممن هرچه را که باید به او می

 امساخته         ساختمای را که باید در دلم میخوابه خانهو تک

 توران در امکرده باز را اشپنجره یبسته -بازنیمه درهای     سرتاسرِ خیالم

   تواند ببنددکه می

 بخندد شاهنامه در وامانده درِ این به       منتظر اتاقِ این به       تواند بلند و می

         ایبا چنین آغوشِ در باد بازگشته

 پریدن بیرون          خیلی دارد ترس

 باشی تو فقط آن بانیِ که ایقصّه وسطِ از

 نباشی تو آن راویِ و

 باشی کرده باز را هاپنجره که

 بیاید جهتبی          جهت کدام از باد       باز و

 کنار گذشته باشداز کنارِ زیبا سراسیمه



       43 کردمدر خطرناک زندگی مین م

 باشد بسته و باز تو باشد گذاشته

 بیاید روراه با تنهیک شوقی تا      ها راهپنجر

 در نیایدوامانده از بسته باز  رِبیاید و این د

 گیر کرده باشد در لکنته چارچوبی

 باشی کرده باز گریه از گیره و

 از گریبان در نیاید سر و بیاید سر که بغضی

 باشی کرده بسته هی و باز را هاچشم

 درآید خیابان خیلی بندانِراه پشتِ از که

 !آیدنمی   در

 این قصّه آخر ندارد

 ندارد در      برای فرار

      ه با هر دو پلکای کاز شاهنامه

 کرد بسته محکم همهاین

 پریدن ابد توی        راهی نمانده مگر با عجب روی زیبایی

 بود رستم به ستم

 همه سهرابِ ناخلف با وی درانداختکه این   ی افراسیاب حیله

 سهرابی دوباره باید توی رودابه انداخت
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  آلبوم

 ؟!نه تزیباس      است من مادرِ این

 !پدرم هم این و برادر این

 !طفلی            درمهدرب چه بداند اگر

  ...هم روخنده این        سوری تغاریته این

 امحافظه با کرده چه دوری دوری 

 است من خواهرِ ارشدترین

 گرفتمی عکس وقتی که

  رفتمی حال از خنده حالِ در

 شد برداشته هخند لبِ از که هاعکس این چگونه اممانده

 اندکردهگریه هایچشم سینمای

 !کن ول

 امقاطی چقدر ولی



       48 کردمدر خطرناک زندگی مین م

 !امدهاتی مادرِ!        طفلی

 بزند ایران به سری آزادی که اگر

 پدرم عروسِ تازه شویمی تو

 خواهرم صبحانه بعدِ و

 سرم دورِ کندمی دود اسپند

 نخورم چشم تا

 دارم زنی لیالترین در کهاین از

 دادن پُز حالِ رد     مادرم و

 پاشدمی نُقل    بیجار و باغ سرِ زندمی کَل تو با

 بشود حالی به حالی    الکو در زده دیدی   پسرش تا

  

 !امشده

 ایمخانه هالِ در شانه به شانه حالِ در که حاال

  !کن ول    نکنیم؟ حالی شالی الیالبه خیالی چرا
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 خط میخی

 !نترس

 بیاید پایین که است آن از ترلتنب آسمان

 بوسدنمی را ماهت یگونه کسی

 کنیمی ابر بیهوده

 باردنمی باران کند فوت بیاید که هم باد

 شودنمی سردتر زمین

 رود؟می خودش که را رودخانه دهیمی هُل داشته بَرت هول الکی

 ایرفته دست از دیگر

 نکنم اتخوردهدست آغوشِ حالِ به فکری اگر

 نبرم دست آن در

 دهیمی دستم از همیشه برای

 کنم باز دری کنممی سعی دارم
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 بزنم دیگری حرفِ تا

 بزند حرفی دیگری

 زد شدنمی دیگر که

 هست تاییسه دو دروغی هر در

 کردم راست اگر نکردم که غلط

 !درست امکرده کار تنی هر بر را میخی خطِ من

 !قبول باشم نوشته غلوطغلط را عاشقم شاید

 نیستم غلط ولی

 نیستم بلد البد

 بزنی سند کسی نام به را خودت مهرِ توانیمی چطور

 بزنی؟ لگد و پا پشتِ هم بعد

 شالیزار از مادرم مثلِ

 کار اتاقِ از کَنمنمی دل

 است موعود سرزمینِ بسترم تو انتظارِ در
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 عاشقی

 باشی تنها کهاین

 بزنی قدم خوبی هایزن خوابِ در و

 نیست خوب      نتوانی هرگز که

 کنی دست زن بدونِ دشتی سرسبزیِ در کهاین

 بکَنی گل

 نیست کوباحساس

 نیست دروغ واقعن گویندمی کهاین

 است بد فقر

 ترگُه عاشقی

 نیست یندخوشا غریبی

 فرساستطاقت کاریبی

 نیست این از ترفجیع چیزی همهاین با
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 آزگار سالِ یک که

 تخت یک و اتاق یک خانه یک در

 زن یک فقط کنار

 کنی دراز تنی

 ایدیده تاکنون که را فیلمی ترینتکراری تا

 ببینی نو از دوباره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 علی عبدالرضایی 82 

 

 

 

 

 

 

         شو گم

     ونر دمبو گفته         ویبر دیبو ستهاخو

     نبما میگفتم            ویبر ستیامیخو

     ونر گفتم                ویبر ستیاخو

        نبما میگویم              ویبر هیامیخو

      ...         خواهی رفت         

    امدهکر عاشقی باشد تو یهندازبر که ایازهندا به

     کنم تازه هشیاخو که نیست رکا در ایزهتا فعلِ هم سیرفا در

  شو! گم          رویمی که مکیر به صلنا
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 تنوین

 نیست اتفاقن افتدمی که اتفاقی چیزِ هیچ

   خواستمنمی حتمن که دنیا به حتی

  بود اتفاقی

 بردارم قبلن برای باید

 ندارم بعدن برای وقتی

 می... صرفن که زیادی هایوقت ندارد صرفی

 بودم فعلن برای خانم امورِ عمری

  کنم سِمَت بی خانمان که نخوردم سند عمرن اسمِ به مثلن

 شد برطرف من هایمتس با هرکه

 هیچ که ندارد انصافن که شد طرف طوری

 خوردمی پیچ در سطرهایم 

  بردمی هیچ     هیچ که ندارد لطفن
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 نوشتم زیادی   نیستم زیاد عمرن البته

 ننوشتم که چیزهایی کندمی پاک و آیدمی یکی بعدن

 سرگذشتم هایدر سمت

 شدم لحاظ خیلی خودم لحاظِ از من

 کنممی لحاظ را زن دیگر حاظِاز ل بیهوده

 بودند زیادی   نبودم زیاد شکبی

 کردن خودکشی مثلِ

 کردن خودکشی مثلِ یا

 امکشیده جا    جایی باشند کرده کشیخط مثلِ در

 امدراز کشیده جایی

 دهدمی تشکیل مختلف هایشک که

 امشنیده مطمئن از که هاییدر حرف

 ندارم مطمئنن وقتی

 دارم نگه دنبع برای لطفی که

 ندارم لطفن سبکِ به دستی

 بگذارم نسبتن بر موهای که

 داشتم زیاد قبلن زن قبیلِ از

 نداشتم زیاد قلبن

   ندارم شوخی با دیگر

 ندارم دیگر با شوخی
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 داشتم خاصی حسِ هست چههر با مثلِ

 دارم خاصی هستِ بود چههر با

 بخشیدن کنمنمی حالی به حالی

 ترسیدن از باشد گذشته یمست که حالم گذاردنمی

 شد منجر داشت نترس سرهای که ترسمینمی از

 شد ترس این به منجر که نترسیدنی

 گذاردنمی وقعی   گذردمی وقتی واقعی از که ترسی

 نیست جز واقعن از گذاردنمی

 است اتفاقن حالِ در که ایحادثه
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 ساعت

 یردگمی اندازه ساعت یصفحه که تنهایی و

 میردنمی هرگز

 گیردمی تازه از جهان تازه در حالِ

 بود رفته دست از که

 بود گرفته را ما    مُچ همیشه

 بودی تو چرخیدمی تند دورِ که تریبزرگ

 کردیممی کار میز بر هاعقربه

 خوردیممی گیج

 خوردمنمی تکان ترمکوچک از من

 بردممی راه سنگین روی و

 زد دارمان ونگآ که دیوار سرِ آخر سر

 امبوده باز اتکرده دنبال حالجِ
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 بازم!

 افتیممی من تو روی که ساعتی سه هر در

 کنممی خداخدا

 باطل ما و باد ما دست روی باطری

 تو در تو من روی تو توی من که

 منی جهانِ توهای هر تو

 مانده عقب تو از دقیقه سی و من ساعت در

 بزنم وجل من از باید دقیقه من و ساعت چند

 کنم؟ وقت تو در زن به مانده ربعی چند تا

 امبوده تو با تو از پس از پیش که منی

 توام با تو از قبل و هنوز از بعد

 رفته عقب تو از دقیقه زن و من در ساعتِ

 افتادی روم و داشتی بَرم چرا

 دادی؟ رو بیشتر از و

 شد! کم     روم
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 چهارراه

 رودنمی -رود می حالِ در 

 گذاردنمی -گذارد می که چراغی پشتِ

 گذاردنمی خیابان گذردمی که خیابانی از گذردمی که خیابان

  گذاردنمی از بگذرد که گذاردمی

 رسدمی میدان به میدان با که میدان همان در

 رسدنمی داندنمی

 گذردمی

 گذشت هاگذشته از بگذرد نیز این گذاردمی

 رسدمی که رسد به می گذاردنمی

 گذارد باز میدان

 کند باز در

 شودباشد و ... نمی از گذشته باشد کرده دک که کند در باز
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 گذارند!نمی

 کسانی؟ چه
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 ازبادر

 گذشتم که از ازدحامِ از من براى

 شد آغاز اذیت از

 کرد تنهایی که تو با

 شد عزیزم از پُر تو از

 از... من برای

 من... برای از

 رفتیم از به از به تا از دوباره تا درِ سرِ از...از برای من

 برگشتیم دوباره در از اهالیِ یکی سرِ تا درهدرب و

 رفت تاها جمعِ به ازها از میانِ چیهر کههر به

 دَدر شد رفته دَری در که در درترینهدرب درِ سرِ تا ترینهمین و آن و این از

  پرسیدیم تو از تو از

 ؟!منم قبول چرا پس تویی   قول که اگر
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 ام؟آری دوباره    امفراری قبول قبیلِ از و

 کی؟ قبلِ من       قبول من قبلِ از

 بود که پیشِ من پیشِ ازِ این من از پیش

 تا... رودمی پیش رودمی پیش هی که

  

 بود من پیشِ کسی      من از پیش

   رفت من از پیش    کمی    من پیشِ از که
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 زیبا بسته یهادر

 ایمبسته    شودتا طلوعِ درِ دیگری که وقتِ غروب باز می

 خروجِ همه رابطه با باز دارد

 ستورودِ همه وابسته به این بازی

 دارد وابستگی      بستگی به هر بازی

 مثلِ همین کاغذ

 هااداره کاغذبازیِ در که 

 ستبازی انداختنِ تعویق به مشغولِ 

 ه روسیاه کرده باشدماند کسفید می

  

 هر کاغذی به روی خودش باز است

 بسته باشد به روی همه کند که دربازی می
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 اندبینِ درهای بسته که بازی درآورده از

 داندکسی نمی

 کدام را ببندد که به دیوار برنخورد

 به دردِ درهای دیگر بخورد

 رهای بازازیِ دب

 ستوابسته بسته درهای به 

 ای داردبسته درهای به بستگی       خروجرِ د

 شوندمی باز ورود وقتِ که

 شوندبسته می

 شوندباز و بسته می

  

 همه در خودشان بازند

 اند به روی همه!گرچه بسته
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 بگادر سه داستان

 بودیم برادر سه ما 

 بسیجی یکی

   خلقی بعدی

 بود جلقی باشم من که ترینبعدی و

 کردندمی راه برخالفی هایسمت در که دو آن به پدر

 داشت کافی عنایتِ خواستندمی ... نمی وقتِ 

 گشتممی لخت یسینه جفتی الی هندی هایفیلم در که مرا تنها

  کردممی تنم لی شلوارِ که وقتی لی بوروس مثلِ

 افتادمی عطسه به مغرب نمازِ در مادرم که زدمی کتک چنان 

 

 افتاد چو که چیهاپ صدای 

  داد لو استغفراهلل توده باال دهِ توی دید تا بسیجی همان
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 ستخلقی شخشک هایسرفه یبا که و که دیگری که

 کرد مسکن بهشت در کارهیک نرفته جنگ به آبرو حفظِ برای

   بود کرده پاش که جورابی روی حتّی که مادر و

 بود پاشیده سیاه

 بود کرده وپادست ازخانهنم در که ایخانواده چشمِ دو کوریِ حفظِ برای

 ! ببخشید و بود کرده انقالب که خلقی جای به

 بود کرده فرو تنهایی توی که انگشتی جُرمِ به

 مُرد باالتر چنان

 آورد  باال دار باالی که

 بود شاشیده توش بسیجی ترسوی که سنگری جنبِ

 کرد خیرات مرا سربازی نامِ به

 کردیممی آدم رفعِ تا جنگ نگج باید جبهه در برادر سه عنوانِ به من

  بسیجی یکی

 بعدی دومی

 بود  کیهر که ترینبعدی و

 بود جلقی همچنان و      خلقی گاهی 

 آوردمی آب که شراب خمرِ کنارِ

 کشتمی شکم دشمن جبهه در 

 کمیل  کونِ جمعه هایشب جای که بس از 

 کردمی میل جنده دنده یک
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 آورددرمی دشداشه که هوا

 رفتندمی ریسه خنده از سنگر پشتِ خواهران

   شال ببخشید... حال که بس از

 ببخشید!... جلق درحالِ رزمندگانِ رفعِ برای 

 بود  سوسنگرد پیشِ که سنگر در پشتِ بافتندمی جنگ

 گشتیممى سوسن کون گِردِ هویزه هوهوی در که هم ما

 انداختیم آبادان کلفتیِگردن دورِ خواهردوزی شالِ

 رفتیم ترپیش که آبادی پشتِ از و

 کردیم تصرف لختی گاهِمخفی 

 شد عربی فارسی هایتکه در بود کرده داد بس از که مُرده زنِ از پُر

    ریش بلندی یاندازه به که هم حاجی

 بود کرده سفید معصیت پیشِ 

 ریدید خود به که جنگیدید خوب چه برادران ممنون عرضِ ضمنِ

 بود کرده ممنوع ورود شیطان حضرتِ از جنابِ برائت برای

 فقط! داشت شناسایی قصدِ که خود و

 شناختنمی کجاست خدا شدمی که وارد

 کردمی چکه صدایش از که هایی رفته،نرفته سرباال دنده سه هازن لُختیِ کنارِ 

 گرفتمی الکل ویارِ

 کردمی ول را خود که وقتی خمپاره که طوری

 گشتمی ول هاشب بینِ و
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 می... هم با را سه هر که شدمی فراهم وقتی

 ...می ...می... می خواهمنمیمی وقتِ

 جی پی آر این ضربِ زیرِ

 هوچی!    موجی شدیم یکی هم ما هرکی به هرکی این توی

 تجسّس وقتِ افتادمی واقواق به سگ که وقتی

 بود دیده داغ که    کالغ پیریِ به    اُالغ زنی

 شدند!نمی شدندمی کشته هر چه که دربرا سگ و صد این سوگِ در

 کردمی غارغار گریه جای 

 آیدمی غار تهِ از که صدایی به غارغار آن که طوری

 آیدنمی هنوز

 دیگریمیک سه هر که منی یعنی بسیجی یعنی خلقی خالصه

 رفتیم مادر به چنان

 خوردمی ورق عراقی تانکِ زیرِ زنی وقت هر که

 من نوجوانیِ

 خواندمی فرمانده حمله وقتِ هک قرآنی پشتِ

 خوردمی عرق
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 وقت

 ساعت هر رأسِ

  هفتم شبه هر 

 رفتم دور هفت تر ازخیلی

 بعدم از پس هایسال شاعرِ که

 نکند سه قبل از پیش هایراه در

 

 گلوگیرم امسرفه در حالِ

 میرممی     دهممی دست از و

 نکنم عمل اگر هادست این به

 کنم؟ چه بعدم از سپ شاعرانِ با

 دهممی دست که گاهی

 داد دست از شده مصرف زود که شهری در ایافتادهپاپیشِ روستای که دوستی به
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 دهممی دست از

 نکنم سفر اگر شهرها این به

 کنم؟ چه شد تنها من شعرِ که اتاقی در

 هستند ایافتادهپاپیشِ روستای من دوستانِ

 شد مصرف شهر در که

 باشند برده دست آن در که صورتی از ایتکه به

 مانندمی باشند زده برددست

 دارد حالی به حالی هوای در رُخینیم که

 نکنم گیر اگر اتاقم گلوی در

 کنم؟ چه گلوگیرم هایسرفه با

 دارم سرماخوردگی جنبِ ایآشپزخانه به مُبرم نیازِ

 ستدستورالعملی من هایعطسه در

 خوردن پیچ وخمِ گلوپیچ در برای که

 نیست عملی خیلی

 بیمارم از پس هایسال شاعرِ من

  عابرم اطرافِ در

 نیست خالی جز کسی جای که ستخالی ایتازه خیابانِ

 نیست خیالی

 کنید!   خالف
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 کمونیستم! من

 دارم دوستت خیلی هایدست با

 دارم در آغوشِ بَرِ و دور

 خوابیدم زنم با شانه در شانه

 دیدم خواب آمدن حالِ در صبحی اریکِت حالِ در و

 زدم روقدم     پایین باال حالِ در گنبدی حوالیِ

   ساده یک قدرِ به

 شدم حاده هایزاویه پای پیاده

 شدم جاده زنی تاریکِ گمانم به هایراه در

 شوم خارج که شدم وارد

 شوم وارد که شدم خارج

 فمنیستم زنِ هایسمت از شدم خوارج

 کندنمی مراعات معمول بقِمطا را مرد که
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 کندنمی عادات به عمل

 نکند!

 کمونیستم! من

 منم! فقط آرا اتفاقِ به اصلن

 زنم!      آقا انتخاباتِ در که

 کنمنمی آقایان به عمل

 بیرون باشم زده مرد طوری همه از که

 ؟!شد خوب      باشم شده خوب خوبِ که

  

 باشد نبرده دست زن در که مردی

 نیستم! من باشد نکرده ترک را مرگ

 امکرده قسمت خوابی تختِ

 دوستم خیلی هایدست در که زنم و من بینِ 

 پوستممی او با همیشه 

 عیسا موعدِ که خدایی اطاعتِ

 کرد مریم سَرِ چادر

 کرد فوری      دوش زیرِ و نکرد شلخت

 کنمنمی دیگر

 هاشلبه      مریم هایلب به

 انجیل در است روایت



 علی عبدالرضایی 32 

 لبی هیچ سیدهنر هرگز

  کردن موعدِ که

  خیلی خدا کرده تعجیل

 باشد آمده عمل به فاک از عیسا بسا چه 

 دانم! می چه کرده خاک ترکِ که

 کنممی فکر من

 باشد نکرده مالقات را مرد که زنی

 نیست! زن باشد نکرده مراعات را من

 ستوردی

 کابل! در باشد خوانده عمر مُال را آن باید که 
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  نامهشب

 خُب!

 خواهم قاتلِ مختاری را به شما معرّفی کنمحاال می

 چون دیگر واجبِ کفائی نیست واجبی بخورد و

 جنابِ آقا را که خیلی آغاست

 همین حاال

  کنممی معرفی        به آقای من که شما باشید

  

 که شاه برود تا خمینی برگرددپیش از آن

 یکی بود

 یکی نبود

 کی بودهرهرکی به 

 پس حاال که حرف دو تا شد
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 کنملف را به شما اعالم میؤمرگِ م

 ی مردم به آقا بگویدکه روزنامهو پیش از آن

 قاتلِ دوست دارم را اگر بگذارید

 کنمبه آقای من که شما باشید معرّفی می

  

 ها فقط به خسرو که جسارت داشت خسارت دادندکنپاک

 که شاعر بود قدر سرخ نبودو اال گلسرخی آن

 !ندارند        های من سکوت کردند که هرگز نداشتندمردم به جرم

 اندگذارند شورش را درآوردهجا که از بس نمیپس این

 قاتلِ شعر را 

 و قاتل من را به آقای من که شما باشید

 ؟!کنم چه نکنم اگر معرفی

  

 من شاعری بودم که نگذاشتند

 گذارندنمی

 پس تا بعد!
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  مختاری

بر جای سخن هاش و تانک و نفرکردند جنبِ حرفاز وقتی که پیچیدند توی فکرهاش و با کله چپ 

 چپ زدندهای علید سمتِ شعرهاش و به کوچهراندن

 آیدمن از شعرهای مختاری بدم می

 آیداز فکرهای مختاری بدم می

 هاستهاش که وردِ زبان رجالهو از حرف

خواستید رییسِ در چه در فکرهاش شدید و می اش تاش خوردید و زندانِ هرهاز وقتی که بر عکس

 ای باشید و نشدمجلس نشسته

 آیدمن از دوستانِ مختاری بدم می

 آیدهای مختاری بدم میاز عکس

 هاستو از خودِ مختاری که این روزها سکوی شهرتِ رجاله

  

 بود نمرده رگزه         بزرگ مردِ آن        بعد از آن مرگِ بزرگ
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 دوباره او را شما کشتید و از وقتی که او را کشتید

 آیدمرگِ مختاری هم بدم می از

 آیدمی بدم دارد       و از شما که البد ایرانی هستید

 آیدنویسم واقعن بدم میدارد انگار از شعری که دارم می

 آیدآید هم دیگر بدم میاصلن از خودِ بدم می

   ختاریِ خودم را کشتممو از خودم که خود

 آیا ما واقعن ایرانی هستیم

 هستیم

 ؟!هستیم
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 شنبهپنج

 خواهمنمی... می وقت

 کردم فراهم هم با هرسه برای ایبوسه

 کنند لگدمالش که همه پای زیرِ افتاد و خورد رسُ هاگونه سرِ از که

 زد دید وقتی که پیشانی روی به هریمُ که چه من به

 زد دید و کشید سرَک خوابم توی که چشمی برای

 نخواستم پولی که من 

 دارم گیر داندمی که باشد کسی با حق هنوز گیرم

 دارم و گیر در

 باشم که هم دار جلوی ولی

 دارم جلو قدرآن

 نباشد کسی جلودارم که

 کردم ول را شهرم که وقتی از
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 گردممی ول دنیا توی و

 کندمی چکه صدا این از که آبی

 کندنمی ولم 

 !درست   امکرده گم شنبهپنج در را دستم

 !قبول      دانمنمی در را سرم

 دارند دوستم که دوستانی ولی

 دانندمی همه

 ندارم دوست دستی دو را کسی من که

 

 لیالکوب کوهی روی مقرمط سنگی

 میخی خطی تحتِ تمنبّ چوبی

 دارم هسین در شد هیروگلیف کوبیاحساس طرزهای در که

 ؟!بمیرم چرا

 نیست سردم هنوز

 ستکافی من برای این و
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 جسد

 دانندنمی چیزی خواهممی یدرباره خواهممی که چیزهایی

 ندارم که دوستانی از ندارم که دوستانی خواهندنمی چیزی

 بگیرم قرض دست یک کسی از پرسیاحوال وقتِ توانممی

  نگیرم را کسی دستِ و

 میرممی دوباره    دارم

 امکارههچ چقدر

 امکارههیچ که حاال

 امچندکاره چقدر

 خورمنمی درد به دیگر

 خورمنمی کسی دردِ به

 بخورم تلوتلو درجا که گردانندمی بَرم هاشب برندمی پیشم روزها که ایاندازه به

 ندارم زدن باال برای ستینیآ 
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 ندارم سر در باشد کرده راست که فکری

 برنخورد در به که گذارممی کلماتم ونِکدرِ 

 بخورد دیوار دردِ به

  بود گشاد خریدم دیروز که شلواری توی امروز

 پریروز توی  دیروز

 دارم هنوز

 کنممی دود انداخت من به الغری که را مردی

 !کنم چه

 کشدنمی سیگار     کشدمی مرا جورِ که دردی

 شوم خالص جسد هایدست از که تکانمیم زیرسیگاری در را امخورده دود خاکسترِ

 !شودنمی

 داردبرنمی دست زندگی دارد دست از دوباره

 دانندنمی چیزی دارم دوست یدرباره دارم دوست که چیزهایی

 گذاردنمی کندمی اخم خواهممی وقتِ خواهممی که دختری و

 وبخ بگیرند زیر را امشب دوباره ات فردا زیرِ اندخوابیده که هاییشب به باشندم کوبیده روزها چقدر

 است؟

  شد غازآ دوباره داشت که نوروزی دو با پارسال

 !نیستم     نبودم مسیحی من

 کنم؟ باز کجا را امسال درِ

 کنم؟ غازآ کجا از را روز

 کشدنمی دراز تختم بر که ستکوچکی اتاقِ زندگی
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 کشدنمی ناز دیگر

  یندآمی هم با که وقتی یندآمی هم به و خورندمی هم به که هاییمدآ از خوردمی هم هب حالم دارد دوباره

 یندآنمیدر هم مقابلِ در

 دانندمی چه

 کنند رنجهقدم اگر

   گذرندمی  بگذارند پا زیرِ که را پا جای

 !امگذشته

 رودنمی کار به دستم

 دستم یدآنمی کار به

 ؟!هستم کی    من

 ام؟کارههچ

 نیست کاربی  کندمی کار دیوار سرِ که ساعتی

 دارد اشتغال ماتاق در که دیواری

 نیست دیوار      باشد کرده امن را زندان که کندمی دارینگه سقف از

 دارد پنجره      یعنی در امدیده تدارک که چارچوبی

 !کن باز     ...باز یعنی پنجره

  ندارد دیگر هوای حالم که      باش داشته مرا هوای

 داردن    در

 برگردی میز پشتِ که بیرون بزن خودت از در با!  دررو

  بنویس چیزهایی      چیز یعنی میز



 علی عبدالرضایی 52 

 ؟! چی اما

 نیست معنیبی چیز هیچ اتاقم گلوی در

 کنممی منمن بیهوده که        من جز
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    نیستی که!

 مانمروی و باز من میتو می

 داریمینمی برداخود و چمدان و چه می

 مانممی جا باز

 ماندت میروی و بوی تنمی

 راندهام هنوز میت برگونهو لب

 خورد لبمخواند و میبوسه میبوسه

 رود باال دمای تبممی

 افتم بدنی در کار نیستکشی بر من و از من و پایین که میدست می

 تنی که لخت شده باشد

 یگر نیستلبی که دم داده و بازدم گرفته باشد د

 پایین این گنبد دو مثلِ        فقط دو پستان از آن باال

 خورمخورد میخورم لیز میخورد میام لیز میبر سر و سینه
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 کشدکند روی بلند و آن پایین تیر میرود پایین و خیلی نرم گیر میام میسُریده از سر و سینه

 گیردباز ویرم می

 سفر به توی توی تو تا ته کنم

 !که تینیس

 دو پایی که از هم باز شده باشد

 دری که در باز کردن آغاز کرده باشد در کار نیست

 هام دوباره توی گیر کردای و دستتو رفته

 دارمبَرش که می

 خیالم ساخته بودم گذارم روی هر دو پستانی که درمی

 !که نیستی

  

 ماندم ای و باز درتو رفته

 شتیدانمی برداخود و چمدان و چه می

 باز جا ماندم

 اندمن جدا شده دو دستم از

 گردندو دیوارِ خانه دنبالِ تو می بر در

 !که نیستی

  

 تا دوباره از سفر آمده باشی

 چیز آورده باشیکه سوغاتِ چیز

 کار کنم؟ههای نابکارم من چبا این چشم
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   ایستگاه

 زیرم ه سربلند و نه سربهن

 گاهی کبیر و گاهی فقیرم

 سری خورد و کلبه شدمانم که تورجی بلند میبه ب

 پشتِ تمامِ درها که بسته شد

 امخورده برگشت مسافری 

 هاش رفته شددانمکه سفر از چمدان و چه می

 کارمرِ کاری سوسطِ بی

 رودرود بود و نرفته بود و نمیحالِ می عابری که در در سمتِو 

 جنبِ کدام صبح قصد دارم

 بیارمو سر از کاری که ندارم دربردارم دست از سرم 

 بارندنامِ اسبقی که سرم می

 آرممی دَرش چه هر که ستگشادی کالهِ 
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 گذارندمی سرم هم باز 

 همه شغل دارم در هوای کونِ لقِّ

 بازم که منبر کرده باشم در فقیر و برجی کبیر بسازمنه چیز

 درصدی جانبازمنه سربازم که مدعی شده باشم هفت

 حالِ شاعری در جز مسافری

 دانمنمی چیزی    خیلی از    نه این و نه آنم

 رانممی       به سمتی که سمتی نیست

  

 رودنمی         گرددمیترن که به جایی نرفته باز

 دودنمی     اسبی که در اصطبل وحشی شده باشد

 ام؟که      روددود نمیپس منی که در حالِ می

 ام؟چه       ای افتاده از پاجز جاده

 ام؟دستپاچه چرا پس   گردمبرنمی و    آیماگر نمی

  

 برود رَود که     دودمی من و      رودترن می

 من و ترن که در ایستگاهیم االو 

 !ایستگاهیم خودِ
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  پناهنده

 روز هب بعدش و بردن شب وسطِ را روز دندهیک و خنده بعدش  و گریه بعدش و خنده یعنی پناهنده

 ؟!چی بعدش و بعد و بعد کردنِ

 کی؟ برای       چی؟ برای ام؟شده سیاسی بوده سفید و سیاه چیهمه بس از که

 باشند؟ کرده کَلیکَل شدمی جمالتم به که حمالتی همه در توانستندمی که کلماتی همین

 !همکارند پدر ریاکاریِ با و گذارندمی خواهرم سرِ سرپوش که چه من به

 !  امخنده حالِ در کنممی گریه حالم به که دارند منی با هاربط و ندارند مرد به ربطی که چه من به

 کی؟ به    چی؟ به ولی    !امپناهنده من

 شد شاعر شدنمی که کیرم به

 شد حاضر بلند شعری کجای هر و

 باشی توانستیمی که ناظر

 !الشی خواستینمی هرگز که خواهشی بر

 !برسرخاک سَرت بر خاک
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 کنند؟ تخاک که ریختی همه سرِ بر خاک

 زنیمی گیتار خودت دورِ ایتنیده تاری ایشده عنکبوتی 

 اندکرده تتن محکم چه زینی و گوسفند زنندمی صدایت و الو در اندکرده تول گاو از

 هست؟ تحواس       اسب جنابِ

 اندکرده خرت

 «ریدی خودت به فقط        نجنگیدی هرگز تو»

 !ریدی      شد تنها دست که دیدی

 !زاییدی     شد دشمن دوست که دیدی

 نیست تاریک خانه این

 سوختی خیلی که تو جز

 ! شودنمی    روشن کنیمی هرچه که دارد هم دیگری المپِ

 برسی خودت به خواستیمی که تو

 !ایرسیده خُب

 !رسینمی     داری هافاصله باشی خودت که بعدی با

 داریبرمی که لمق

 !شودمی کوه       کنیمی خیال کاهی قدرِ به

 !کنید کمک زنیمی فریاد ایستاده قله نوکِ

 !کردند وپالپخش را ما یگذشته

 ؟!چی که

 !ولگرد کندمی عوض را خودش مسیرِ هم خورشید
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  !برگرد    کندمی غروب کجا در کی داندمی و

 نیست کار در شادی فعلِ تو شعرهای در

  رسدنمی حتی مرگ بزنی قدم اگر

 راند بَک از آمدی که وقتی از

 !ماند جا         خواند سطرهایت تهِ کُرکُری خیلی خواننده 

   !تهرانید        راند ته تا راننده هزار چندین تو جای

 

 !هه      خوانید؟می را شعر این همه دارید
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  سالوادور حکمت

 ستدر سرم دارم که از گردن به پایین سال دالیناظم حکمتی 

 شود اگر به ناظم نظام دهم شعرم نمی

 کند دور و برِ قالیکاهی میزیرِو بنازم به نقاشیِ بآسانی که آب

 شوددالی سرم نمی

 شودها آغاز میکردنِ دکمه همیشه از باز

 زیباترین معماریِ جهان

 پستان

 بیرون زندمی خود گاهِمخفی از

 ه فریدا شوهری کند در این نقاشیک

 کند...برسد به نمای بآسانیِ مردی که تا بخواهد چه می

  

 خواهدبرداری از این نمایشگاه نگاه میپرده
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 کاهی کند جنبِ این دربانیزیرِنگاهی که آب

 کنَیآنی دهد به گاهی که می

 کنمو می

 چه کنم!

 ستدالی فقط       بار دو سالی     آقای سالوادور
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  بسم المهرُ المهرانَ المهیر

 خواهدبه اندازه انداختن اندام می

 ی من نیستبرازنده

 اندهایی که سهمِ روز خوردهبا همین شب

 کَلِ کُلّی کردنکَل

 مانند داشت بوسیدم شب بِتمامِ دیشب که یک ل

 لیسیدم 

 دادم نداشتربطی به صورتی که صورت می

 داشتم به حدّی که داس کرده باشی کاس شده باشی سو

 دیدمپیکاسو می

 چه حالی داشت

 ام دیشبعجب علیِ سرحالی بوده

 الی از محمد که صد و سگ تایی داشت پرسیدمؤخیالِ سبی
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 ای جانی!؟کش رفته اچقدر موس

 ای که رحم کنی به کی!؟ست مهر بردهاز مانی که عیسای جاکشی

 سازی نیستیهی سورزن که سوره

 البته ناگفته نماند

 نوشتم       ستعکسیبه نیما هم که مانیِ بر

 قالَ علی عبدالرضایی:

 خانم عالی نیست عالیه همیشه

 !پدر ماندنمی شاعر پای که شعر

 خواهدمی تازه دریای هنوز

 نیست؟ بهتر بکشی پارو

  

 خورم که به دیوارِ برخی بربخوردباالخره بیشتر سَر نمی

 ی اندی وَرهول شاشیدمن روی جعبهجا توی توالتِ مارسل دوشااین

 تقلید هم حدّی دارد جاکش

 جارو بکشی بهتر نیست!؟
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            ابشر

     منتظرند لیصند دو و میز یک تکه دو تختی رِکنا

     برسند سر    سندرمی سفر با که زوجی    منتظرند

    رودمی در در که یکلید با و

   زبا قتا و قتاا در در دشو وارد

     باشد گرفته شزیبا هپنجر 

     باشد هکشید ریکنا دهپر

 !      نشد...         وا ییپا که اییهو به کند یگیررهکنا رمکنا از که

 شکل شبی آمد سر شصبر که لیصند و قتاا در دشومی پخش تبی و زغاآ در نشیندمی لب روی لبی

 هول ویت بخورد وول دستپاچه ستعبدالرضایی هایعلی ترینعاشق که مرد تا تختی تکه دو در گیردمی

 !  نه بگوید ناگهان نکند دارد بَرش

 ! نگفت

     شد ردهخو چیکو دو که لب
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     باال سر فتر قله دو روی ردخو سُر

     دبگیر پهلو چاله در که پایین یختر ییرازسر در پهلو دو از و

    دشنومی را دشونمی ماا

    دشومی خسر زده ییدد ندادهکر حمله زهتا که را هاستپوخسر و

    کندمی نشینیعقب         کندنمی مکثی

   حترا لِخیا با نداتومی که تخت از ایتکه باشیِشخو ایبر لیصند دو و میز یک تا

     تخت بدابخو

    باال... سر باشند فتهر 

    باال

 !  باالتر
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      مترو

 باشم من باشد نداشته مقصدی برگشت و رفت جز که مترویی اگر

 رویمی که وقتی بایِ بای از بازگشت وقتِ به

 کنم عوض خط هی شده خطی سوارِ 

 کنم وپزپخت کلماتم با خامی خیالِ

 گردی؟بازمی دَدَر حالِ در دوباره درهای از آری قصدِ به

  

 باشم آمده سفر این به نیست که کسی دنبالِ به اگر

  باشم کشیده دراز خوابی هر کجای

 باشم دیده تو برای خوشبختی خوابِ که

 باشد ریخته       باشی کرده مبوس کهآن از پیش صورتم و

 گیری؟می گُر آغوش این هوای به گرگم هوای در بغلگنده
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 باشم کرده تو عزمِ خودم از تو تا   تا به اگر

 باشد شده پخش سرم در حدّی به سبزیقرمه هایهوس

 باشد نرفته راهم نباشد کار در قدغنی که

  بخوری؟ سُر آن از داری دوست که سرازیری یک به بریمی مرا یسُرخورده هایقدم

      اگری خیالِ در باشم نشسته اگر

 باشی خواسته که مگر

 هوا باشد کرده شب همه در

 لگیرد در       روز باشد کرده گیر       گیر و

 داشت؟ شدن کوهی پشتِ سرِ ماه که جناحی سالمت رویمی

 گردیبرمی

  بود؟ نشسته پاریس وسطِ         باال آن       خورشید وقتی دوباره

 زود خیلی         برگردی که شرطی به          توام رفتنِ عاشقِ من

  دود باشی نخورده اگر        توام سوختنِ آتشِ من

 بمانم باقی خورده دود اتاقِ این حبسیِ و سیگار کنم ودد سال یهمه اگر

 بگیرم خانه تو توی که باشم آمده پُر از قلبی با برای اگر قصدِ به

 نباشد خالی تو در اتاقی تک و

     بگیرم آرام باشد تو مالِ که کناری در توانممی

 بمیرم چنان بلند خوابی طرفِ یک و

 باشم؟ کنده کندو تو یخوشمزه هایسینه از که
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  راه

 تر شوم به چی؟که نزدیک       دور     ست دورهای بردههای مرا هایریهگ

 نیست ممکن دوریِ با        کردن صلح       با شبی صبح کردن

 امنشان شدهچه بی

 برای نشان داده باشم شدم

 بعد هم برای شدن نشان دادم

 دیگر سالمت ندارد عمری مرا گذاشت و از عمرم گذشت راهی که

 عالمت ندارد

 امدر کناره گیر کرده

 امگیری کردهکناره

 ای که از سابقه برکنار شدراننده

 پیاده خیلی نشد

 روهای پایین کنار کشیددر پیاده
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 مسافر را همین کنار بزند که

 زد!

 زده شد!

 دیگر خطر ندارم

 قصدِ سفر ندارم

 حالِ ناگهان به پریدن کردن در

 امام دور برداشتهدو که برداشتهپای  با دو

 دومکنم به یک طرفِ راهی که در خیابان میهای دویدن فکر میدر وقت

 رسمشود به پارسال میگاهی که راه پیچیده می

 امکنم راه را از هر طرف ندیدهسالِ بعدی فکر می و طیِّ

 امطرف پریدهچه بی

 آیداز وقتی که به یادم می

 اد ببرم راهی را که در راهم گذاشتند ام از ییاد گرفته 

  گذشت        گذاشتم پا زیرِ

 آیدآید گاهی که به یادم میدیگر به یادم نمی

 ام از یاد ببرمیاد گرفته

 

 

 

 



 علی عبدالرضایی 35 

 

 

 

 

 

 

 خرما

 آورم کسی مرده باشددیگر به خاطر نمی

 اندهمه مرده

 انددانم دوستانم کجا سکوت کردههنوز نمی

 جا اللیمهمه در همه

نفر خورد و در نخلستان عمارتی چارشانه نوساز کرد همه یک ها را نفربهجز آقا بمیِ خُرماخور که نخل

ده دریسبد خرمای پهلودانستیم سبدبرد و نمیهای ما میگی بارِ خُرما سَرِ قبرایم و خرِ ما از کُرّهجا مُرده

 اندسرِ گورِ گریه سرما خورده

 و رَکبکُنان بر خاک کشند مویههای ژولیده هی دست میها با شاخهد نخلانبه عطسه افتاده سرپا مانده

 ماند های وامانده در دعایش جاهمه خرما روی دستاند از حاجی که اینخورده

 !حاجی دوباره امساک کن

 !به صلوات و خرما اجسادِ بر زمین مانده را خاک کن
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 انی بپاشانس کودِ       و کود

 دچارِ رکود نشود سودها که پای این نخل

 اند امسالها که جسد بار دادهسودِ این شاخه

 کن خاک       رفت بدمزاری پای تیپاخورده شهرِ این        حاجی!

 حاجی دوباره مسواک کن

 های گوشتیِ خرما نیستاین ریسه

 ستی کودکیپاهای از ترس دویده

 ستات گیرکردهخوردهکه الی دندانِ کرم

 است خاک رحِمِ        نیست این گورها گور

 ی تولیدیهزار گورچالهساز خیابان بساز و بر هفتاددست روی این بیابانِ

 ی بسازبفروشی که زلزله سرخود سراسری کرده باشیهزار و اندی خانههفتاد

هزار نخل و نفر که کم شده باشند از بم و رَم کرده باشند از خاک و خم شده باشند بر اضافه هفتاد

 ها حاجیای از سرِ شاخهلی که تو امسال برداشتهمحصو

 وقفِ مال نیست

 وصفِ حال نیست

رمای اند خاند بر خاک و ماندهبرگ گیسو افشاندهکم از حال رفته برگها این نفراتِ سربلندِ بم، کمخلن

 اند یک سالِ آزگارتنه در تابوت رفته را چگونه بر شاخه تحمل کردهیک

 خانم دوباره باردار شده باشدبازارِ تهران که حاجاند به دادهو بار 
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 کن چاک سینه دوباره       حاجی!

 خوا...! کن خاک       اکی نداشته باشب
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 رُلت

 به سیاهه گفتم کا

What? 

 کوستِ خواهرت هیچی

That? 

 با در و دیوارم

 رو و در ت رو بگیربه درش گفتم راه

Oh okey! 

 نیسها نه داشم این حرف

 من دنیامو باختم چی کی؟ 

 چن تا اسکناسِ چن پوندی تهِ جیبم بمونه که چی؟

 انیخداها انگلیساین بنده

 برنگاز و نفت ما رو که می
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 غاز و اگه نبرن خیلی خرناین چندر

What are you saying sir? 

 ول کن!

 کمرت رو کمی شل کن

  برگردی   I’m lostاگه مردی برعکسِ جان وین برو که  winبرای 

 نگو که خایه داری پر جسارتی خودتی!

 اگه کونشو داری برای گامبل قمبُل کن

 ای بِت کنتو بچین و روی بُتِ تازههاچیپس

 شد؟ تموم       ت نیومد چِت کن اگه فوری ناناس

 رون      رون     ت بگو بزن بیرون به تخم

 به پانتو بانکو محل نکن

 کون       کون      کن  چشاتو وا

 تی شی ونا

 این می شی

 بزن که روشن شی 
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    مکالمه

 دارم!         کار؟

 خیلی!       پول؟

 تر!خیلی    حال؟

  خورهنمی سُر خیلی صورتم و سر از        سرد

 !خورمنمی چیزی        پوشم خیالت جمعکلفت می

 بُرّممی       دمحالیه تا قورت می به حالم خیلی حالی هوای

 !آرره       فرانسه رو هم بیشتر از فارسی از بَرم

 هاش چند تا مادرِ خواب دیده خوابیده وسطِ کلمه

 ده واسه خواب دیدنتو نمیری آای جون می

      به آقا بگو دوباره راس کنه

 ای کاس کنهکاره نوباوهیک
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       !ع نع      !؟چی

 !خیالبی       نا نداره جونم که لگد بخورم

 کتکی در کار نیست

 کنهجا به تخمِ کسی هم نیست که شاعر چی بلغور میاین

 خیالت تخت!

 رنهرچی بخونی کف می

 خندنبعد هم بهِت می

 !خوشحالم

 !که گفتم

 خوبم!

 خوب بِخو

 اونقده خیلی خوبم

 زنم جنده!ها صدات میکه بعضی وقت

 تو اگه تهِ اون شب

 به جای کوس

 دیدافقط لب می

 مثِّ چوس

 وسطِ مستراح

 دادیمنو پس نمی
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    کازینو

 تا زبانی از کالج لج کردن دو

 زین کردنِ اسبی که قرار است تا کازینو بتازد و از رُلی که شاید آقای صفر روی میزِ رُلت ایفا کند نبازد

 سه قل خورد و ناگهان سه شد وای که روی سیلههفت ساوشمارشِ معکوسِ سی

 !نشد         هه!

 ای که دورِ میزِ بلک جک چرخید و چرخید و جک زد ایستادنپاچه با دو

 و صد پوندیِ نازنینی بِت کردنِ

 !نشد       تخمِ سگ بُر زد

 جنده دنبالِ چی شد فرستادنباره چشمی دور و بَرِ دایسِ مادردو

 خدا کردناهای حضرت و زهرا خدو در قسم

    !نشد که هم نای        چه دین!کیرم به هر

 تاب گرفتن و پیشِ میزِ پوکر رفتنوپُکی به سیگار و ردِّ پیچ

  آید...که شاید سه شاهی که البد نمی
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 با جفتی بی بیِ ناقابل تا کردن

 به جفتِ خود رو انداختن

   و تا تهِ نه باختن

 !نشد 

 رفتنولو در بانکو ولوازکنارِ پانتو

 با ماشینِ پنجاه پنسی ور رفتن

 س شدنکِنِ

 و با جفت جیبی که حاال پشت و روست دوست شدن

  

 یک پوند قرار بود

 شد؟ چی پس       مخفی کنی اتوبوس رای بلیطب

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       123 کردمدر خطرناک زندگی مین م

 

 

 

 

 

 

  من گویی

 امهای دریدهبا همین چشم

 امای دیدهپرچمِ دریده

 های سفید و سبزش در خون دویده بودکه رنگ

 م که در جهان سوم شدسیبای از همان ی تکهکرمکِ وول خورده

 امای تیرخوردهدر حالِ افتادن پرنده

 کندعالجِ هیچ دارویی پیدایم نمی

 اگر برخورد کنم یخورد حتّنمیدیگر به من بر

 خواهد به من بخوردای که میدوباره با تیر تازه

  

 من ساحلی هستم که از دریا فرار کرد

 ایلنگرودِ لختی وسطِ برلین نشسته

 ایفرانکفورت فرو رفتهکمی در 
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 م داد و یک سال و اندی در پاریس خیس خورد و تا فردا که در کار استکه به استکهلم هُل

 امروز قرار است

 باشد من جنونِ مواظبِ    لندن

  

 دریا اگر بخواهد

 شودبه ساحل دوباره نزدیک می

 بخواهد اگر ساحل        با آب

 کنددوباره نزدیکی می
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  اخالق

 آن روز اجازه داشت آفتابی شود

 دو سه متری به شب نمانده بود که به هم برخوردیم

 و به هم خورد

 رفتم زیرِ ماشین و جاده مُرد

 م که رسیدم ترسیدمبه تنهایی

 پشتِ کوهی بود

 آمدکوه بود که از پشتِ کوه می

 کردکرد هر دو دستم داشت کار میتا چشم کار می

 کردمر میکودتا اگ

 کردجاده کوتاهی نمی

 شد اش گم میکوچهو کوچه در پس
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 پس کوتاه آمدم که پیدا کنم

 گری کند؟تا فکرهای موبلندم مخفی کو

 خواهد از خودش لب بگیردلبم می

 و دستم دوست دارد 

 ی بغل کنددودست را دوستش

 خواهدبه من چه که دنیا اجازه می

 مادرم همیشه یک در بود

 خواستم باز شدنمیکه وقتی 

 گذشتم که گذاشتند

 م که رسیدماائیبه تنه

 ترسیدم

 تا اجازه گرفتم

 اجازه دادن کتک خورد

 پریدم روی عزیز و خجالت وقتی مُرد 

 دست داشت یم بَرخورد و با دوستی که در دردِ دیگرائیکه به تنها

 دوست شد

 توی حقیقت چنان دست برد

 مُرد وقتی که

 !بود دروغ
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   خواروشتگ

 ها را اگر برداریمقیافه

 های سطر نگذاریمو در ژست

 الی بلند نکنیمؤاگر س

 شودپاسخی پیدا نمی

 دیروز را اگر درست تعریف نکنیم

 شودفردا دوباره تحریف می

 مگس که نیستیم

 کندویی وا کنیمرِ توانیم دبه جای وز وز می

 عدویی پیدا کنیم

 دوسی ما را مات کردمراعاتِ کمی دوات روی زبانِ فر

      دهندنه مردم فقط به چشم، گوش میوگر

 ی پوستی را که با چشمِ دریده دوستی داشت دوست دارندهنوز رنگِ پریده
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 اندبرای من، زن را تحریف کرده

 اندشود زندگی را در آن احداث کرد تعریف نکردهچاکِ پستانی که می

اند زده از ش کردهاند و از وقتی که قابکردهارزان آبش دانند چقدر اسب دارد این شیهه که چه می

 اصلن ول کن! کدهاصطبل بیرون و بیرونِ ده

 زنددر خانه باد هم پر نمی

 ای مایل کنپا ایستادهاشتهای سر

 بیا مرا کامل کن

 !خوارِ اوترین گوشتدهنای تنگ
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  اخطار

 شانس آوردشناسنامه  حینِ اختالفی که در در

 دلیلیمما دو بی

 کمی؟ چه       که وقتِ دلیل پهلو به پهلوییم

 غمی؟ چه         که به من نزدیک شد دارمدرحالِ فرو چیزی یک جای هر

 باال برویساخت و پاختِ ساده مثلِ برج توانی با یک تو می

 باالتر بروی

 پا کنیوابرَکی دست

 جای ماه

 چی؟ شبعد       پشت نمورش قایم بشوی

 نیست بردار کسی سرِ از دست که  مثل مرگ

 جا که باشیهر

 کنمباالخره پیدات می
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   هدایت

 میرمدر حالِ می

 گیرماز هوای حومه خانه می

 گیرمام گلوهای اتاقِ سرما خوردهرفهدر س

 درگیرم

 نیست کار در دیگری درِ      دیگر

 کُش را کشتفقط هدایت این شهرِ ساعدی

 کنندیه در پاریس پارس میبق

 شوندبه راهی هدایت نمی

 کنندمی ریسک

 نه خودکاری که باال بیاورد

 دارند کاری کسی با نه
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 احوالِ دلواپسی دارند

 خوابندکه وقتی در آن می

 اندبینند خری دیدهخواب می

  اند که خیلی هال داردای خریدههخان

 ها را خالی کردفقط هدایت این خانه

 ی هدایت شدبه راه

 کندمی در به راهم از دارد که

 ...نیست کار در دیگری درِ در در
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 ی علی عبدالرضاییهای منتشر شدهفهرست کتاب

 

 های فارسیکتاب

 شعر

 . 1332، تهران، ویستار، زنندهای آهنی در باران زنگ میتنها آدم .1

 .1334یرزمینی،، تهران، زنام این کتاب را شما بگذارید .2

 .1331، تهران، نارنج،پاریس در رنو .3

 .1333تهران، نارنج، ، ی عزیزاین گربه .4

 .1333نگاه، ، تهران، نیمالبداههفی .8

 .1333نگاه، ، تهران، نیمجامعه .1

 .1352، تهران، همراز، شینما .3

 .1354، پاریس، نشر پاریس، کردممیمن در خطرناک زندگی  .5

 .1358پاریس،  پاریس، نشر، کادویی در کاندوم .3

 .1355پاریس، نشر پاریس، ، ترور .12

 .1355پاریس، نشر پاریس، ، بوکفاک .11

 .1353پاریس، نشر پاریس، ه، پس خدا وجود دار .12

 .1353، لندن، نشر کالج، الو اال اله ال .13

 .1353، لندن، پساهفتاد، دوربین مخفی .14

 .1332، لندن، پساهفتاد، حکمت سین .18

 .1332، دبی، پساهفتاد، فانتزی .11

 .1332پاریس، نشر پاریس، ، مولوسکو .13

 .1332، پاریس، ناکجا، زخم باز .15

 .1331، پاریس، ناکجا، خندید؟برای چه میزرتشت  .13

 .1332، تهران، بوتیمار، مادرد .22

 .1333، تهران، بوتیمار، عاشق ماشق .21

 . 1333، تهران، بوتیمار، گاز دنده گاز .22

 .1333، تهران، چشمه، حاال نه، خدایا مرا ببخش .23



 علی عبدالرضایی 115 

 .1338لندن، نشر کالج، ، شهر نو .24

 .1338، لندن، نشر کالج، اروتیکا .28

 .1338، لندن، نشر کالج، جمهوری اسپاگتی .21

 .1338، لندن، نشر کالج، الکوآب .23

 .1331لندن، نشر کالج، لیالو،  .25

 

 داستان و رمان

 .1358پاریس، نشر پاریس، ، هرمافرودیت .1

 .1332بدکاری)مجموعه داستان کوتاه(، پاریس، ناکجا،  .2

 .1338، لندن، نشر کالج، واب میز کار من استتختخ .3

 

 سیاسی

 .1338، لندن، نشر کالج، ترندها واقعیآنارشیست .1

 .1331، لندن، نشر کالج، های انتخاباتیکارناوال .2

 

 ی ادبینظریه

 .1351پاریس، نشر پاریس، ، تر از ادبیاترکیک .1

 .1332پاریس، نشر پاریس، ، کسهیچمثل نشینی با شب .2

 .1338دن، نشر کالج، ، لندیل گپ .3

 .1338، لندن، نشر کالج، این سوال ابدی .4

 . 1338، لندن، نشر کالج، من با قبول مخالفم .5

 

 انگلیسی

 Short and little like i, London Skool, 2212 ,لندن. 
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 هاترجمه شده از فارسی به دیگر زبان
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 .1353)ترجمه به انگلیسی(، مترجم: ابول فروشان، لندن، اگزایلد رایترز ،  کردممیمن در خطرناک زندگی  .2

 .1353)ترجمه به انگلیسی(، مترجم: ابول فروشان، پاریس، نشر پاریس،  (Sixologyسیکسولوژی) .3

 .1353م: الیزابت لورنا فیتارونا دفورد، نشر پاریس، )ترجمه به اسپانیایی(، مترج (Eseآن ) .4

 . 1332فروشان، لندن، پساهفتاد، ل )ترجمه به انگلیسی(، مترجم: ابو دوربین مخفی .5

 . 1332)ترجمه به کردی(، مترجم: طیب هوشیار، لندن، پساهفتاد، ، مخفی دوربین .6

 .1332)ترجمه به اردو(، مترجم: احسان ندیم شیخ، پساهفتاد، احتساب،  .7

8. No one says yes twice  ،1331فروشان، لندن، لندن اسکول،  )ترجمه به انگلیسی( ، مترجم: ابول. 

 1353)ترجمه به آلمانی(، کریستینا اهلرز، پاریس، نشر پاریس.گذاری روی گریه ، بمب .9

 1355ریس.نشر پا، مترجم: الحبیب الواعی، )ترجمه به عربی( زنندهای آهنی در باران زنگ میتنها آدم .11

 1332)ترجمه به ترکی(، مترجم: جعفر بزرگ امین ،  کومولوس .11

 1355مترجم: سعید احمدزاده اردبیلی. )ترجمه به ترکی(،  کند؟اگر بمیرم چه کسی این تنهایی را تحمل می .12

 

 ترجمه

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

 .1355نشر پاریس، 
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