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  ی بریتانیاموزه

 

 ایها را دیدهمجسمه

  جاتعتیقه

 هاکتیبه

 اندش دادهایرانِ قدیم را هم که فراری

 هر چه خواستی دید زدی 

 هات برداشتهدر یادداشتی که چشم

 ی بریتانیا وارد شدهکل موزه

 حاال بیا از تاریخ بزنیم بیرون

 خواهم آن روبرو دردی نشانت بدهممی

 بست دری که مردی در به در

 ش داد که بشکندبازی

 خواست زندگی کندمردی که فقط می

 کشورش را دوست داشت

 اما دوستی نداشت

 کردصفحه زندگی می که درتبعیدی           شاعری تنها

 اوست یاین خانه
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 ستری یك خوابهکه شع 

 شودبه این موزه هر که وارد نمی

 هاست دست من افتادهکلیدش سال

 نترس

 بیا باال

 ام را نشانت بدهمکه خانه 
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  مپانتومی

 

     دارد پُر ریا دهانید    

 حتی اگر تف کند

 شویمغرق مییك کاره 

 و این بادِ موسمی

 آیدکه با صدای صحرا می 

   که روزها را جابجا کندجز این 

 تواند بکندکاری نمی 

 سردیم و داریم

  زنیمه تنهائیِ هم نوك میب        مثل دو مرغابی

  که لك لکی از آسمان غروب 

  شودرد می      مثل پاهای لخت زن

 توی گوش او       زند محکممرد می 

 

 ناراحت نباش عزیزم 

 احتمالن این اطراف

  گیردفیلم مییکی دارد 
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 خوردیزن چرخ م

 لغزدپای راستش بر ماسه می

 افتدو می 

 

 نگران نباش 

   فقط کمی صورتش ماتیکی شده

 

 کاردو ماشینی که دارد در ماسه چرخ می

 گذاردسیاهی روی گردنش می ردِّ

  گذارد داد بزندحتی نمی

 

 انگیزیچه پانتومیمِ دل 

   ریزی؟چرا اشک می
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 طرطوس

 

 هر چه کوسه و تمساح

 پهلو گرفته در طرطوس

 شوددوباره دارد حیف می

 های درشتی در دمشقچشم

 کندکی که با دوچرخه باد را سوراخ میو کود

 کی گفته او با ماست؟

 کامرون کجا رفته زیرِ تانك؟

 هیچ رهبری رفته آیا جنگ؟

 ترین سوارهنوز گمراه

 بردست که سرباز میناوگانی

 ترسیمکوسه میما همه از 

 و این هر سه از کشتیِ جنگی

 که لنگر انداخته در قلبم

 

 

 



 جمهوری اسپاگتی/علی عبدالرضایی

 

 

1
2

 

 

 تفاوت

 

 کنندهمه فکر مى

 با همه فرق دارند

    اند مثل هم براى همین

 گروهِ کُرمثل 

 سمفونیِ مردمانی کَر در

 کور

 بینندکه خواب هم نمی

 های معمولىتکرار این نُت

 این کلمات    

 ام کردهکالفه

 بزنده جور دیگری گیتار یك نفر ک

 ازدو آدم را درست بنو

 هنوز نیامده

 من که فقرِ فرق ندارم و

 اماین بازى مصنوعى خسته     عشق از دیگر

 وقت است کمی بخندم

 آیدریه دیگر به من نمیگ

  آید به من دیگرنمی

 ای ببینمکه خواب تازه  

 در خواب هم نبینم

 هیچ شبی مال همه نیست

   دانستیمیوقتی که ما نم

 که هستیم   

 روزها مثل هم بودند
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  پیشخدمت

 

 مثل اتوبوسی

 که از مسیری رویایی گذشته باشد 

 و باز رسیده باشد به شهری گُه

 غمگینم!

 مثل درختی که شش ماه آزگار

 آمده باشد هر روزه     باد

  هاش را برده باشدیك شاخه از برگ

 لخت! 

 هر چه داشتم 

 زندگی

 یی گرفت از منمثل کازینو 

 عطر پیشخدمتی مگرچیزی نمانده 

 که در ازای هر تیپ

 زدمیام مُهری به گونه
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  اندروژنی

 

 ای که سلول را لول کرده بودهای مردانهنفس

 مال او نبود

 نشستمیگنجشك  گردن برلبی که 

 ریخت در گوشزبانی که  می

  و دستی که گیر کرده بود

 نبود دخترشمال دوست 

  ل روبرو صدای درداز سلو

 آمدشد میکه رو به ثانیه باز می یا دری

 که کشور کوچکی بودش دوست دختر زیبائیِ  و در سرش

 زدمثل موزیکی مالیم گشت می

     شهم سلولی

 قطره اشکی را که دل نداشت بیفتد  

 اش چیداول از مژگان چپ

 بعد در گوش راستش گفت 

 غصه نخور! 
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  کاری نیست

 با زن دیگر نکند       که زنی
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 خرما

 

 مرده باشدآورم کسی دیگر به خاطر نمی

 اندمردههمه  

 انددانم دوستانم کجا سکوت کردههنوز نمی

 همه جا اللیم همه در

خورد و در نخلستان عمارتی چارشانه نوساز کرد همه یك  ها را نفر به نفرجز آقا بمیِ خُرما خور که نخل

دانستیم سبد سبد خرمای پهلو دریده برد و نمیگی بارِ خُرما سَرِ قبرهای ما میایم و خرِ ما از کُرّهجا مُرده

 اند.سرِ گورِ گریه سرما خورده

کُنان بر خاك و رَکب کشند مویههای ژولیده هی دست میها با شاخهاند نخلبه عطسه افتاده سرپا مانده

 ماندجا مانده در دعایشهای واا روی دستکه این همه خرم اند از حاجیخورده

 حاجی دوباره امساك کن!

 به صلوات و خرما اجسادِ بر زمین مانده را خاك کن!

   کودِ انسانی بپاش!       و کود

 ها که دچارِ رکود نشود سود!پای این نخل     

 اند امسالها که جسد بار دادهسودِ این شاخه

 !کن خاك     پای بدمزاری رفت تیپاخورده ن شهرِای      حاجی!

 !کن مسواك دوباره حاجی

  های گوشتیِ خرما نیستاین ریسه

 ستی کودکیپاهای از ترس دویده

  ستات گیرکردهکه الی دندانِ کرم خورده

  است خاك رِحمِ    این گورها گور نیست

 تولیدی یگورچالهساز خیابان بساز و بر هفتاد هزار روی این بیابانِ دست

 ی بسازبفروشی که زلزله سرخود سراسری کرده باشی!خانه اندیهفتاد هزار و 

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

 ها حاجی!ای از سرِ شاخهمحصولی که تو امسال برداشته

       وقفِ مال نیست
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 وصفِ حال نیست!

 خرمای اندمانده و خاك بر اندافشانده گیسو برگ برگ رفته حال از کم کم م،ن نفراتِ سربلندِ بها اینخل

 اند یك سالِ آزگارکرده تحمل شاخه بر چگونه را رفته تابوت در تنه یك

 ددوباره باردار شده باش خانم اند به بازارِ تهران که حاجبار دادهو 

 دوباره سینه چاك کن!       حاجی!

 ! خوا...کن خاك      ی نداشته باشباک
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 کودتا 

  
 آن روز اجازه داشت آفتابی شود

 دو سه متری به شب نمانده بود که به هم برخوردیم

 و به هم خورد

 ماشین و جاده مُرد رفتم زیرِ

 ترسیدم      که رسیدمم ییبه تنها

 پشتِ کوهی بود

 آمدکوه بود که از پشتِ کوه می

 کردکرد هر دو دستم داشت کار میشم کار میتا چ

 کردمکودتا اگر می

 کردجاده کوتاهی نمی

 شداش گم میکوچهو کوچه در پس

 پس کوتاه آمدم که پیدا کنم

 گری کند؟کوتا فکرهای موبلندم مخفی

 خواهد از خودش لب بگیردلبم می

 و دستم دوست دارد

 دوستش را دو دستی بغل کند              

 خواهده من چه که دنیا اجازه میب

 مادرم همیشه یك در بود

 خواستم باز شدکه وقتی نمی

 گذاشتند که گذشتم   

 ترسیدم       که رسیدمم ییبه تنها

 تا اجازه گرفتم

 اجازه دادن کتك خورد

 پریدم روی عزیز و خجالت وقتی مُرد

 دوست شد داشت دست یبَرخورد و با دوستی که در دردِ دیگرم ییکه به تنها
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 توی حقیقت چنان دست برد

 که وقتی مُرد           

 دروغ بود!                   
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 فقط نیکسون مقصّر نبود

 

 کنمرم نگاه میدا

 کنممیکنم بخاطر بسپارم که دارم نگاه سعی می و 

 کنممیمن فکر ن

 کنند منممیفضایی که فکرها 

 هوا روشن است

  فکر نیستروشن   گوید خوش آمدیمین که به هر ابری اما آسما

 فکرها ابرند

 روندمیآیند و می

 ریزندمیمثل روز در آسمان 

 پاشندمیمثل شب به آسمان 

 گیردمیاما آسمان رنگ ن

 رود مثل فکرمینور 

 مثل فکرآید میدوباره  

 گیردمیاما آسمان رنگ ن

 فکر بودشود روشنمی

 کردجا نورپردازی همه
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 آیدمینه       رودمینه      اما تاریکی

 که باشد هستبدون آن 

 شکندمینور 

 خوردمیفکر شکست و روشن

 اما تاریکی وجود ندارد که بشکند

 شود واردِ بازی کرد!؟میمرگ را مگر 

 اگر بخواهیم دوباره دنیا را زنده کنیم

 شباید برش گردانیم به کودکی

 شود حساب کردمیدیگر ن هاروی این صورت

 کندمیبمب اتمی هم دیگر به آن صورت کار ن

 هاباید سپاه بوسه فرستاد به صورت

 نیست« کارما»کارِ ما پاسخ به 

 دانستمیعیسای روی صلیب ن مگر

 دانند؟میکشند نمیمردمی که او را  

 گذشته یعنی عوضی 

 و حاال شاید عوض شود

 هیچ قاتلی مادرزاد نیست

 داریم ما همه در او دست

 کشتندمیحتی صدّام را نباید 
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 کردندمیباید صداش 

 شدمیشاید عوض 

 اندرا از بدن بیرون کردهها همه عوضی

 روم به مغزم در آتنمیبیخود نیست که گاهی 

 در پاریس که خویشاوندِ رومِ رگ است ایبه روده 

  هاو با این سیاهکاری

 شوممیسیاه ن      نجها کند درمی هاکه گاهی سیاهرگِ سفیدپوست

 زنم به قلبِ آفریقا برای سوءِ تغذیه در معدهمی 

 امدانند گاهی ایرانیمیبینم که میفقط گاهی     را گاهی ایو عده

 ی جهان را هم که بارِ قاطر کنندهاتمام پیرهن

 امبفرستند به خانه 

 ی بازم بزند بیرونهاکه از الی دکمه ایباز با سینه

 رودمیکه دیگر از بیروت بیرون نبه خون       رونزنم به دمی

 ها نگاه نکنمکه به آدم  ی شلوغهانشینم در کافهمیو 

 گذرندمیکه  هاها و گلبولگل 

 انداهلِ دل     انداهالی سرخپوشِ دهلی

 شوندمیبیخود سیاه نها     این فکر    هاو با این حرف

 ستمغز ابوریحانی شدیدن بیرونی

 ها را از بدن بیرون کردهمکه آد
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 اندحواس     ما را تبعید کرده

 ای در خانه باقی نمانده هرچه هست    نیست!خانه

 روند در رودهمیکسانی راه 

 شناسیممیخورند در خون که ما نمیوول  ایو عده

 ماینه مایی که با خود بیگانه      هایندبیگانه آن

 مایدیوانه

 میاغربت کرده و خانه در

 ستدیوارِ ما بیرونی

 ستافکارِ ما بیرونی

 مثل ابرها که در آسمان سرگردانند

 خانمانندفکرها بی 

 آید و از درِ دیگرمیاز پنجره  ایپرنده

 زند بیرونمیمثل یك فکر بلند 

 ی دیگری برود که مال من نیستتا به خانه

  من شاعرِ این فکرها نیستم

 فقط میزبانم

 شودمیو شب آید و ظهر میصبح 

 کنممیو من فقط نگاه 

 روندمیآیند و میها آدم
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 مثل ابرها

 اما آسمان همیشه پا برجاست

  جنگندمیهایی که با آشکار و آن

 بینندمیریشه را ن

 مایدانند که ما هنوز شاخهمین

 بریم باالمیدست 

 گذاریمش به دعامی

 شودمیاما خشك 

 ی تنها که مقصر نیستیك شاخه

 ها نبودون یکی از آننیکس

 ی ما بودهمه

 م در هیروشیماایما همه بمب انداخته

 ما همه هیتلر بودیم

  دست داریم   ستو در فکری که به جان جهان افتاده

  عشق نیست!؟ گردیم که درمیچرا مدام در معشوق دنبال چیزی 

 عشق داغ است

 چون خورشید

 داغِ  داغ

 همه سرد استآن دهیم کهمیاما همه ماه را ترجیح 
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  مایما همه آواره

 کنیممیجا جا و آنهاست اینسال

 گرددمیهستیم که دنبال خاكِ خود  ایدانه 

 اما کجا!؟

 امرا ترك کرده اممن هم خانه

 چون زمینِ مناسبی برای بذری که من بودم نداشت 

 گردم که خاكِ خودم را پیدا کنممیمثل همه 

 اما کجا!؟

 دانندمیآدرس را همه 

 دانندمیکه بدانند اما بدون آن 

 شودمیدریغا که الماس را فقط 

 های معمولی پیدا کردبین سنگ 

 دهد دیدنمیآدرسی که وگرنه 

 شودمیدائم عوض 

 !امعوضی شده

 امچشم را از خانه بیرون کرده

 جای خواب نیست

 که از آن آب بریزد بیرون ایخانه

 سترودخانه
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 خوردمیهم ن دیگر به دردِ گریه

 وقت است از آب بپریم

 هیچ نگوید هیچکس وقت است که دیگر

  اندآمده هاگل 

 که از کنار مهربانی بگذریم

 و هر دو آسمان را بغل کنیم

 هایی که گلوله بوداین هر دو بچه را با چشم

 نیچه زاییده بود

 هیتلر     اشكِ دنیا را درآورد

 اما زرتشت

 وقتی به دنیا آمد

 خندید؟میه برای چ 

 زندمیآب     خودش را صدا 

 و حتی سکوت

 وقت است هیچ نگوید هیچکس

  یکی به دنیا آمده

 خنددمیکه  
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 ویلون

 

 چپی لخت بر شانه تنیبا 

 اشکه صداى گرفته

 تازه از خواب پا شده باشد

 و برق بزند توى تاریکى

 اىدر رقص نرم تنانه

 زدچرخ مى خودشدورِ 

  و در دست

 کرده بود شستکه را

 چیزى

 خطی بر منحنی چون پاره

 گشتخورد و باز برمىلیز مى

 موج سالن را گرفته بود

 همه غرق شده بودند

 مرا هم از حال برده بود

 نه صداى زنجموره و مویه

 ى ویلونبلکه اندام زنانه
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 مریکاییآکادوی 

 

  توی این اسقاطی

 آیدمیعینك آفتابی هم به کار ن

 چکار!؟لنز بخواهم 

 خواهم نخر!میمن از تو بنز ن

 دهند عزیزمیاین کادوها را به پادوها  

 با پنج کریستف کلمبِ منتظر در مُشت 

 بگذار که امریکات کشف کنم

 خواهم بریز دورمیمن از تو پول ن

 خواهم مالِ خودتمیمال ن

 خواهم بیا جلومیخودت را 

 چقدر دکمه دارد این کادو 
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 نارسیس

 

 حه بیکار است و توی بسترتصف

 خودکار من مشغول کار                    

 هم شدهیك شب  قدرِ

 این یك قلم عزیز بدار               

 دهدنکه اگر نم پس   

  شودمیخط بی اثر 

 کاغذی که حامله کردیم  بی ثمر و        

 ی تنتدستم بلند نکن از خانه

 ی من عادت دارد بدنتهابه انگشت

 اوکی!     تو مثل ِ... … مثلِ …و مثل ت

 مثال نداری  

 زدیمیات را با خون من الك نداشتی که ناخن

 دیشب دلیلی که داشتم شکست خورد

  صاحب و دارمطرف شدم با این دل بی

 خورم از خود سیلیمی                       

 گنجممیهزار دستم و در آستین ن

 امبا هر که رفته

 مدمبه خود نیا

 غمی که مهمان است مهنوز نرفته از دل

 کوهستان است که میزبان تخته سنگی مقیمِ ایدر سینه

 کردم خود داری؟میچگونه باید در توهای تو 

 دل بودیسنگ

 سنگی    در دلم بودی
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 به سرم دی       نخورده اما سنگی که تو بو

 که شیرین تو بیکار است و فرهادم چنین بسیار حاال

 گذرم از تومیوری شبانه ط

 آوردن ه یادکه ممکن نباشد مرا ب

 خواهی و بگذارمیببر هر جا که  درختت را 

 خواهد سرِشاخه اش کند نشستمی س کههر ک

 شودمیی من کم نمن که سایه از سر

 حاال که هر طوری بخواهم هست پیشم

 که کلی دست در آغوش دارمبا این

 مایل به خویشم

 تمخواسمیآن را که من 

 خواهمشمی

 این آیینه ممکن نیست دیدنبیرونِ 

  لیالی نایابی که عمری عاشقش بودم

 خودم بودم                                           
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 تابوت

 

 پهلوی چرب شمع و دل تنگ پروانه

  تنگ است وقت

  باید بخوابمت از تخت تو بگذرم

  پیدا کنم تو را

   اورمی زخمت دربیخنده

 ولی از خواب نپرم                           

 غیر از دروغ

   اعضای من که حرفی

 و بدل نکردند ها ردبا چشم    

 از دست امراستی داده

  امکه محتاج عصایی شده              

 دانممیمن که از دست تو مثل موسی در سفرم  

 داری اتآستین ها درمار

 توی سرمشد دهاهاها خواهد که اژ                

 که سرتاسرش دانه پاشیده باشند ایچون زمین آبخورده

 ی ثمرمآماده

 گرسنهو تو گنجشکی 

 هامکه به لب 

 زند هنوزمیتُك                

  شود چشمممیزنی و جمعه مینُك  

 زنی و اعصابم شده تعطیلمیتُك 

  آرام پُك نزند اگر
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 یگارشتهِ س دمالمیلبی که  رُژ 

  و دیگر کام نگیرد

 مردی که آتشِ درونش را

 کند خاموشمیجاسیگاری تو  در

 زنی که مثل خدا همیشه آنالین است

 کند در وب کممیظهور 

 کنار کشدمیو جاده  

 تابوتِ دیگری سر برسد تا

 خدا بیامرزد!

 خوابیدیممیکه با هم  کسی

 تر بوداز چرم خالص 

  هشی پیراهن راه راهاپشت میله 

   طوطیِ هندییك جفت  

 زندانی شده بود  

 پشت نکنم هاتوانستم به آن میلهمیچگونه 

 خواهمآزادی ستمنی که عمری

 یپیروزنه استقالل     نه 

 خواهممیکه قفلی تازه  

  درِ زندان شکستم 

 زندانی کرده باشم     تا خودم را 
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 هِد رادیو

 

 بینندمیهات گرچه خوب نچشم

 قدر زیباستآن ولی

 بینندمیکه آن را همه 

 امدلتنگ تو

 قدر کوچك شدهدلم برات آن

 گاهی امخورد در سینهمیکه غلت 

 افتد توی همین شکممیو 

 که شك دارم

 برای همیشه کوچك بماند

 کنیمیحال « رادیو هِد»تو با 

 من با این سی دیِ خالی  

 خواهممیکه هر چه 

 خواندمی                      
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 بوسه

 

 مثل یك بوسه

 که از لبی فرار کرده باشد

 و بر لبی نشسته باشد مثل یك کلمه

 داندمیکه ن ایکلمه

 نشیند در یك کتابمی ایوسط جمله

 که وقتی منتشرش کردی                             

 فهمیمیتازه 

 ایجز زنی که دفترش بسته

  ایخواستهمیاز دختری هم که 

 ایفرار نکردههرگز 

 بلکه در جای دیگری

 او نیست ایکردهمیکه فکر 

 او بودی
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 جدایی

 

  اىچنان رفته

 شود دیگریکه آغوش من پر نم

 گذرمیرچه بى تو مه و

 گذرد روزیباز نم

 مهم نیست    اینمانده امکه با خانهاین

 مهم نیست     خوانىیهاى پارك روبرو دیگر نمکه در شباین

 هم نیستممن م

 امى اطراف خانههاحتى کوچه

  شناختیهاى تو را مکه قدم

 اعتصاب کرده بودند هاکه ترناین

 خیال فرودگاه شوىیتا ب

 کردندیکار نم هابانك که عابراین

 یسوار تاکسى شوپول نداشته باشی تا 

 واقعن مهم نبود

 با تو کاون گاردن برهوتى بود

 مُدتو میدان  بی

 به من اندکه پشت کرده هاو این زن

 دانند دیگر خطرناك نیستمیانگار م

 توانمیبى تو حتى نم

  ماین دخترها را بچسبانم به تنهایییکى از  

 که مثل بادکنك دارد 

 شودیبزرگ مهی 

 که آنکه آمده آنجاست اىچنان رفته

 هنوز اینجا         و آنکه رفت
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 نیمرو

 

 خواندنی     نیمرویی نوشتم 

 خوردنی    عری سرخ کردمو ش

 پیش از آنکه بیایی

 

 پیش از آنکه بیایم

 را درآوردی دوچرخه

 و با شلوارِ راه راه

 توانستی رکاب زدیمیتا 

 پیش از آنکه بیایی

 

 بعد از آنکه رفتی

 من غروبِ تمام روزها بودم

 زرده نیمرویی نوشتم دو 

 حتی شعری

 داغ تر از نیمروز پختم 

 بعد از تو آمده بود 
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 شیدایی

 

 توی خواب شده هرگز دو تا دو تا بروی

 که حاضر باشد؟ و یکی را گم بکنی 

 که شاعر باشد؟ ایهرگز برای کسی مرده

 من اگر شاعر بودم

 کشتممیتو را 

 کاشتممیی پشتِ خانه و در باغچه

  که شعرم  گل بدهد

 کردمت در سطریمییا دفن 

 مثل یك کلمه

 مپوشاندمیرا با نقطه  اتتن

 جوشاندممیو در شعری داغ چنان 

 خوانندتمیکه وقتی 

 بوی بد حال شان را به هم بزند

  شدی یکیمیآنوقت 

 یا یکی مثل من

  که تو را گم کرده

 میردمیهاست برات سال
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 شتر

  

 ستاهوع تفاار      نجهارِ عم  

 آب کندمی عمرش مسیردر که  ویلیه نه چا

  یاستای دریرآب زعمقِ  

  دکرزی بااو قتی عشق با از وکه ا هوعِ تفاارنه  

 اسم خیال حواست

 اردسم ندرعشق  

 گذاردمیما بر جا ر ابسیای سم هار 

 بین خطوطِ کف دستش

 ندنیانخو ستییسطرها 

 ستمدکف ش در باشده نداسیابانی که خوآفقط  

  سینه بچرخانددر  امشتهاگذر که کارا ین سنگ اتواند می

 ستینبودناضری می حآد 

  سینه کاشتند بچالنددر که ر را نااجفتی  خواستهمیکه  

 ختردیك در دلِ لی لی کند  

 شتق دافرآدم که با هرچه آدم مثل و  

 د آدمبشوآدم ند مثل یك ابتو 
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  نشد!

     دادنست در ازای از دکه  حقی 

 ستاباشد باطل ه مدآست د هب 

  باشد به جنگده برد را خوگ که مرزی سربا 

  ستاقاتل       

  ند!انمیتو

 نخو درشته باشم داست دنم انمیتو 

 نمجنو درست راهِ رگ ایك زکه مو 

 خبا باری خول قضاحادر 

  من مست!       و آخ!شیشه الیعقل 

 م دوری شیرینهنگا 

 فرهادَکی افتاده در کفِ دست

 اردندل که حادادش به س بر 

 صفا که جایی جز شمال ندارد

 دلیا دربه ن بز 

  پشتِ سرازیریِ صحرا سارا

 شترن اُ کوهادو بین صحرا  

 ستداس در د کندمیچپ هِ ست به مااز را سفر

 ستشیرین ایگر م دهنگا 
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  پوستروی  خزدمیرگ  

 توستل غلِ غوآکه      قلبی تو پردمین خو 

 ندگی کنیزتختم روی        تخمتوی یگر نباید د 

 شیپایین بکرت برقداین ای ابررا  اتکرکرهو  

 بردنمیسیمرغ  یخانههاجر که قایق به 

 هیم شنا کندابردر ا کهاینای بر 

 شودنمیق غرا صحردر که را سا 

  شتر کندمیشنا در آن که  ستدریاییکویر  

 می که با کشتیآدنه  

 شرکت کندمیآب شت اگدربزدر  

 مینز

  کوچك ایطیارهدر  

 زیستمیپایین آن که  ستمرغیتخمن هماز هنو

 جشنی نیست یگردیا در 

  باشده شدار که برگز 

  دیبا، آبیآب، آشت اگدربزدر  

 دادیتی که پا رین پاا رد ستا آورمرگ 

 رشوشرابِ مستی با  

 ترشو خون 
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 ریزدمیات صددر قتی وکه 

 شغودر آ گیردممین چنا اتبرقو  شوندمیلخت  هاسیم

  شمو شود در سوراخ     می تیربرقداکه  

 کنمش لی که باید پرداگول نباد 

  چرممیکافه در  هاشب 

درگیر دختری از نوعِ دیگر بود در دفتری که دم فته بوی ریگردختر ر دکای قتی که توی وخترر دکای تو

  چرم که دختر نیستمی

 دکتر بود 

 دادمیشفا  هاشبا تبِ مر 

   موهایش بلوند 

 دریزبهم برا د موهاش بوه مدآکه دی باو پوند هفتاد یش اصد 

  دبوده کرار فر 

 ؟ستاکه پشت خانه غریب رود میبه غربت د بای کجا 

 ببندرا  بندتپیش 

 شخانم باات آشپزخانهن واپیشخو در 

 تفرموسی  یخانهنیل به دو یت زوبااز دو که  

 دکرن چوپاآب را  تبلند شك موابا و 

 امکاشتهت ختی که تودر 

 در دل آدمد باشنده کرو چاقویی که فرن چو 
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  زن!دهد میجر را زمین تو دارد ز

 رستین ماون از آن آبکش بیر 

 قلبن در خو کندمیفکر دارد که  

 کفشدر پا  

   شودمیمغز کشف در فکر  

 دیطرل حادر که مردی نه  

 هیچ شرحیون بد 

 دیکه برنگرو گفتم بر 

 دینکرش گوی و ماند 

 طرحیی یگر تو تودحاال  

 ختردیك در دل کند میلی لی ره ابدو دارد امعالقه 

 ونکی بکش بیروین کراز ا 

 ستافیك من عجیب سنگین اتر 
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  سه گانه

 

1 

 نویسم        آزادیمیوقتی که 

 وقتی که نه          زندانی

 پس عشق

 کند؟مییعنی چه که این دیوانه با آن عکس  

 ما هر دو قاتل وقتیم

 مایدر ساعتی خوابیده

 به روی هممثل دو عقر

 

2 

 که بنویسدبرای این

 شدمیباید عاشق 

 که عاشق بشودبرای این

 دیدمیخوب باید او را 

 شان بوداین اولین مالقات
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 زن که وارد شد

 مرد را دید

 و مرد

 که ببیندبرای این 

 به اتاق دیگری رفت

 تا قول بدهد

 شودمیدر شعر سوم عاشقش 

 

 

3 
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 نکن کمک خدایا

 

 میرندمی ههم

 شودمین کم جایی از چیزی اما

  آیدمی دنیا به لیونىیباشهم روزه هر

 هى؟ شویممی تنهاتر همه چرا پس

 کجا؟ اما برویم، ما که آیندمی هاآن

 

 رفتم که هر با

 گامی

 مرگ به کرد ترمنزدیك

 ایکرده دورم تو

 تویی فقط هم بعدی که ندارم شك

 گردی؟میبرن چرا پس

 گردی؟مین من با

 هیچکس تو از پیش

 هیچ تو از بعد

 است تنهاتر مرگ از جدایى که آخ



 جمهوری اسپاگتی/علی عبدالرضایی

 

 

4
6

 

 

 خوردمی لیز یکی وقتى

 افتدمی من چشم از

 شکندمی

 الشخور برای میردمی و

 خاطر در گذاردمین خون جز که

 کنم خطر بخاطرش نباید

 بدهم آب ایتازه اسم به ناگهان و

 تنهایی این به ابد تا من

 محکومم است طورامپرا زندانِ که

 !کن ولم خدایا پس

 !نکن کمك کنممی خواهش

 نیست حقیقتی زنانه سمت از ترفجیع دروغى هیچ

 واقعن حقیقتى هیچ

 کوتاه سطرکی همیشه

 بالش یك مثل

 بود تختخوابم عنوان

 سفید بودی ایصفحه تو

  السیر سریع بلیط با من و
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 نپرم خواب از که خوابت به رفتم

 پرید خوابیدم که یا خوردم چه هر اما

 بودم تنها تو از پیش

 منها تو از بعد

 دنیا از

 فهمینمی هرگز تو که آخ

 تنها

 آوردنمی خاطر به

 نیست تنهایى خاطره با زندگى

 

 غروب تنگِ شلوار

 بود پر دود از خانه باالی

 جان بگوید که لب غلیظ ردّ و

  جانم بشنوی تو اما

 تنهاست دست آینه در هنوز

 دست از هداد اىقله

  سنگ همهاین دارم سینه در که منی

 کندمی جمع سنگریزه که زنى یا

 بزند مرا کن کمك
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 شودمی پرت او که طوراین

 شکندنمی سرم

 برود یاد از کن کمك

 است آب آدمى

 گنددمی بماند جایك

 رودمین بالین به خودبی که سفر

 گشتیم کوچه در دو هر ما

 ایستادیم خیابان در

 شدیم رد رسهمد در و

 هم از گذشتیم گونهاین

 همهمه همهآن و

 نبود تو یا تو یا تو جز که

 دیدزنم می عینك پشت از تو بدون

 بطرى در تخالیی خالى جاى به

 تنهاست هم آب تو بدون

 تاب حتى

 مهاکودکى از یکى در

 نامش بر ریخت آب چمخاله که

 ونیتلویز این ندارد دیگر برنامه
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 کنار بزن

 دیگر الیکان یا

  برفك این از غیر که

  باردنمی خیالم در

 داری چادر نه دیگر

  روسرى نه

  شده شطرنجى صورتت اما

 بینمنمی دیگر باشى چه هر و

 بى تو بدون

 کنم؟ چه نه با تو بدون

 ایداده سرویس چنان

 شود سرو خونم در نمانده چیزی که

 ماند جا مسالگی جدهه در که ایلکنته ژیان از حتى

 امشده خراب زودتر

 کنیمی تو که سرویسى این ندارد گارانتى

 دختر تو آغوش است دکتر

 نشود ویزیت تا که بیمارى من و

 میردمی شبه هر

 بیاید تازه سال با تو از یکی کاش
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  کند مرمّت مرا عشق

 نخواهی دیگر و

  بدهی خراش آسمان به

 سال همهاین بودم تو بیای پیِ

 نفسم کندمی برو برو حاال

 ایاجاره لبخند با

 تصحیحی ابروی

 چشمانم به امکرده وصل که برقی

 شود قطع است االن و

 بگیرم آرام که کن کمك

 بود مخفی درد تو کنار

 نداشتم سردرد

 بیمارستانم اما تو بدون

 باشد شده تیمارستان تازه که

 یا ندارد در تو بدون

 دریا

 ندارد در

 تنهاست هم آب تو بدونِ

 جیم حتی
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 مزندگی از شد مجی

 بدن دیگر تو بدون

 بعدن حتی

 ندارم
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 دریا

 

 است من مادر دریا

 دریاست مادرم یا

 جانم به گونهاین افتدمی موج که

 لرزدمی دستم و دل

 افتدمی ریشتر ریشه در و

 است من مادر دریا

 دریاست مادرم یا

 کاسپین به کنممی فکر هى که

 عروسکاس به

 مرا شاندنمی که

  دور ساحلى چون

 تماشا به

 ببر و بیاور موجى

 صورتم روى بکش دستى

 بکش دست هى
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 دریا من از بکش دست

 ندارم خیال دیگر

 تو به کنم فکر که
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 هار

 

 بودم جوان من

 بود تازى سگى توانممی و

 گرفت گازم

 نتوانستم

 شد تمام هم بعد

 شد بد بود بد بود چه هر تو از بعد

 بعدی ادامه در گرچه

 بودى تو هم باز

 بودى تو هم بعد

 تویى هم بعدى

 شودنمی بیدار زده خواب به را خود کهآن

 است کج چشمم

 است کج دستم

 شودنمی راست تو راه

 است الغر آسمان کهاین با و

 نیست آدم که عاشقى
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 گالبى از تر عاشقانه

 توست باریكِ کمر هنوز

  ندارم دندان که حیف

 بگیرم تگاز
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 خوابیبی

 

 خواب بود عمیقى دریاى

 ترسیدمی آن از که

  باشد السیده توانستمی

 کِرمکى با

 باد از باشد ترسیده

 باشد پالسیده یا

 تابستان تهِ درختىی شاخه بر

  اما

 گیالس یك مثل

 کیك روى کردمی زندگى

 من تولد براى کیکى

 آپریل دهِ

  دادم قورت را او من

 شراب گیالس یك مثل

 کردم تُف را استخوانش و
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 فروردین تهِ

 تابمبی همین براى

 ندارد ترس که خوابیبی

  شوى بیدار نتوانى دیگر اگر

 است ترسناك
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 کوچ

 

 کندمی بازى باد

 بید هاىبرگ با مرا عشقِ

 آن به بغلتى پهلو این از که قدرى

 دوام ندارد خواهمتمی

 کن خیال

 امپیشه است تخیان

 نزن خودت ىریشه به

 برو و کن خیانتى و آخر سیم به بزن

 بار دو فقط

 بار دو یا

 بار دو الاقل نشد اگر یا

 بیا من خواب به

 ولم آن و این بین هنوز

 پرستوهاست ىخانه هنوز دلم
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 بوفالو

 

 من به اىکرده پشت

 اندغمگین پیراهنت ىهادکمه و

 دربند خرگوش پنج با

 مهاانگشت بندِ دبن توى

 زنم مى در ستهاساعت

 شده کبود تهاسرشانه

 شودنمی باز درى باز اما

 نبودى وقتى

 بوفالو مثل آمدمی باد

 یتهادکمه و

 افتادمی خیالم در

 هستم کنارت که حاال

 بوفالو ستکرده باد

 دستم روى
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 کمر باریک

 

 پز نیم گوشتى تکه به بودم خیره من

 تیگوشت هاىلب روى که

  تهادندان الى و وردخمی قل

 شدمی ریز ریز

 کردمی گیر گاهى کوچکت دهان در که قاشقى به

 درشت هاىچشم آن به

 اشك قطره یك که

 خوردمی آب آن از همیشه

 تو به بودم خیره من

 مردممی برات داشتم و

 باریك کمر پیشخدمت که

 شد تو جانشین و داد خود به پیچى

 بود زیبایى خانم"

  باید کم کم ىول

 " آقا کنید فراموشش
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  مال دُبى 

 

 داشتند دهان در اژدها داغِ

 رانی کشاله در جوشان اىجلگه

 سرتاسر به بود باریده چنان لذت و

 شد پرتاب اممیانسالىِ  که

 وادیه پشت نوجوانى تهِ

 شهید خانمِ با خشکه الس

 تن باالى مخارجِ

 بابا حاجى دلبازِ و دست دخلِ از دزدى و

 داشت کاندوم بعدها که دخلى

 پدر واى

 مهربانی بخشنده پدرِ

 درآمده آب از دزد پسرت دانستیمی تو پس

 بزنى امچپ کتفِ کهاین جاى و

 بودى سوزاك فکر به

  زاك سالمتىِ فکر

 ببیند نداشت دل که
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 دارد سنگ چه هر آسمان

  باردمی بیوه هاىزن سرِ

 لنگرود خداى چرا پس

 ؟!بود بد همهآن هود رابین با

 ضدحال خداى

 تنها زنِ ضد خداى

 کنم هوس باز نشود پرت حواسم تا کرده امبغل دودستى حاال که خدایى

 آتالنتیس در تنى آب هوس

 باسن نازبالشِ بر خلسه

 غنایى تنى روى تن غناى

 گنده جان روسىِ داغ، هندىِ ارزان، چینىِ تنگ، فلیپِ

 عرب و

  نعلبکى استخوان عربِ

 پشیزى به ارزدنمی کفر جااین که واى

 آفرید را دبى که را خداى سپاس

 دلبازى و دیل خداى

 لذتی بخشنده خداى

 همه به دهدمی بهشت تنها که خدایى

 حال خداى
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 مال دبى

 بطوطه ابنِ و

 امارات اسالمِ خداى

 عربستان و ایران نه

 است شب روزهاش اسم که

 بگا بگیر خداى

 نرو در اما

 نکن تا خودت با بد خداى

  کن شکر و

 نیست حامله زمین که کن شکر
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 مقتدر حامد اسرار

 

 حاال کنیمی فکر چرا پس کشتیم، را خودمان قبلن همه ما گورستانیم، در همه ما! گور دنیا است، گور رحِم

 بنویس را شعرت تو ؟!خطرى در کنى خودکشى خواهیمی که

 نیست خطرناك چیز هیچ

 نقطه کردنِ خاك جز

 سطر زیرِ

 نوشت نخواهى دیگر که شعرى در

 نطفه کردنِ دفن جز

 رحِم تهِ

 دید نخواهى دیگر که زنى در

 است مضحك ایاحمقانه طرز به چیزى همه

 نیست خطرناك چیز هیچ اما 

 آییمی دفعه یك

 میریمی دفعه یك

 نیست کافى دفعه یك

 مُرد زیاد بابد

 کرد زندگى و

 زیاد
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 یازده بازجو

 

 کُشتى مرا که ىبار آخرین

 کشید طول دقیقه یازده

 گشتى مرا که بارى آخرین و

 نیافتى چیزى

 داشتم سر در آنچه جز

 بالش زیرِ 

 بازجویى آخرین از

 سالى

 نوشیدى بار در مرا که بارى واپسین از و

 گذردمی ماه یازده

 بودم که بنامى همانم توانیمی چطور

 دکترم کرده عوض نسخه یازده که حالى در

 دقیقه یازده رد و

 ماه یازده این طىِّ

 دخترم دوست یازده

 بودند عوضى
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 کردند عوض مرا

 !نه

 عزیزم نیستى خوبى قاضىِ تو

 دکتر برو
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 پدر

 

 دارم کسىبى سرطانِ تو از بعد

 رسدنمى زورش لکنته ژیانِ این و

 دهدنمى اشهل کسى

 شد دخترم مادر، تو از بعد

 مداشت قاهقاه چه هر

 گذاشتم را گوشى و ریختم او گوشِ توى

 بگذارم را مرگم ىکپه پتو زیر رفتم و

 نگذاشتى اما تو

 امبادکرده هاىپلك پشت هنوز اىنشسته

  دارى صورتى

 خورده کشیده

 پیشانى بر شده خم خطِ چند با

 خورندمى تکان هنوز هاتلب و

 زنىمى حرف که مادرت با"

 بخند
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 "باش خوش الکى

 

 را صدایت چرا اما

 را صدایت

 پدر؟ آورمنمى خاطر به دیگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

6
9

 

 

 ساحل

 

 چشم جز دارد چه دریا

 یکریز گونهاین ریزدمی که

 عروس زارا ىکلبه از

 خاله ىخانه تا

  کم دارد دریا چقدر

 چمخاله من کودکىِ

 ستگریه سواحلِ از پر ایران

 دیگر ندارد آب بیجار

 کاربی همه هامحراب و

 بیجار توم توى عروس ازار

  زندمى زار

 ارباب مباشرِ حتى

 عروس صفیه

 داده ده هاىزن دست کار عمرى که

 شده جنده
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  را هاساق

 برنج هاىساقه الى

 شمال در اندپوشانده

 جنوب در اندکرده لخت را هانخل

 بود اهوازى که هم آب از

 آه جز نمانده چیزى

 ستگریه سواحلِ از پر ایران
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 وداع

 

 حاال و رفته بهار

 ؟!تابستان با کنم چکار

 امشده ول هاىدست

 ؟!کمر کدام دورِ کند سفر

 دل بیاویزم آسمان این کجاى

 نیفتد باز که

  ؟!نشکند باز

 هاچشم در امکرده اشك پخشِ

 اندوه جز

 هواپیما این ندارد مسافرى

 باال از روممى تو شهر از دارم

 باالتر

 هاشستاره و اندهتک را آسمان شب

 شهر هاىخانه روى ریخته

 روشن همه هاچراغ
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 تو روشنِ هاىچشم اما

 دیگر

 نیست اىپنجره هیچ پشت
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 آندرگراند

 

 مترو ایستگاه است من تختخواب

 رسیده که ترن این و

 زنى

 تختم پاى شودمى لخت که

 رودمى دیگر شهر به ولى

 ایستگاه است من تختخواب

 آیىمى تو

 کى داندنمى کسى ولى

 روىمى و

 کجاست داندنمى هیچکس که شهرى به

 ایستگاهى است من تختخواب

 رساندنمى را هیچکس که

 پانوشت به مگر

 سرنوشتم

 رفت ماشین زیر گربه یك مثل
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 تو مثل

 موهات جز که

 ریل روى نمانده جا به

 داشتم دوستت خیلى فقط کاش

 نبود قطار ایستگاه تختخوابم و

 نداشتم دوستت قدرآن کاش

 قطار زیر کنم اتپرت که

 هستى جاهمه هنوز

 رنگ سه پرچمى مثل

 ژاندارمرى بناى روى بادهاى در

 ایستگاه در

 زندان

 است غربت خواهرِ که لندن و

 کشدمى مرا تو دورىِ

 صدا همهاین تکرار مرا کشدمى

  حماقت و

 است بزرگ پدر نامش که

 عشق نه
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 نامهجنگ

 

 شدمى وارد عراق از که موشکى هر با

  زندگى به آمدمى اىتازه لیالى

 عاشورا یعنى عشق خیابان در

 کربال به رفتیممى چادرها زیر و

 بود ریش از پر تجریش که شب یك

 سرم روى ریخت چادر چهار سه

 عبدالعظیم شاه پشت

 بودیم جنگى همه ما

  داشتیم جنگ خانه در

 خانگى دیکتاتورى با

 خیابان در

 هابسیجى با

 سربازى توى و

 بود تانك یك شانکدام هر که عراقى هاىسرجوخه

 بودیم جنگى همه ما
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 باران موشك هاىشب

 مانپارتى محل

 بود مقدم خط بامپشت و

 مدرسه به آمدمى بمب که وقتى

 شوند سربرهنه کوچه در لیالها تا

 بزنیم قلب ما و بخواهند کمك

 ردندک مانخراب خانه که کنیم شادى

  مایکل آه

 نیامد که بودى ما مهدى تو

 بودى عزیزتر عزا از و

 ایمسرماخورده نسل ما

 کردمى عطسه نباید یکى یعنى

 کند صبر بمب تا

 بردارد؟ ما سرِ از دست اسالم و
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 کاکتوس

 

 امایستاده آینه روبروى

 بینممى را تو

 اىایستاده آینه روبروى که

 دنیا طرفِ آن

 بینىمى مرا

 شنوىنمى اما

 آیدمى که اسمت

 شوندمى الل هاآدم

 الله همه هاگل

 خیالم در و

 خوردمى غصه کاکتوسى

 نویسممى چه هر

 کنممى پاره

 خوانىمى هامچشم از تو اما

 زنىنمى صدام

 شنوممى ولى
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 پرسىنمى چیزى

  جواب هزار اما

 ستافتاده لکنت به دهانم در

 زنممى صدات هنوز

 دلم در

 شنوىنمى

 بینممى که را تو

 بینمنمى دیگر
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 دردسر

 

 کازینو بروم باید

 ببازم دست چند

 مدرسه به برگردم

 بدهم پس را دستم که

 کنم دست دست

 عقب بکشم هم بعد

 را راستم درسِ که باید

 بازار ىراسته به

 قصّاب پیشِ ببرم

 بگیرم پس را دلم و

 دهم ننشا خدا به را خود و پلیس بروم باید

 خداپرست دکتر به

 است مرگم چه دانممى

 کندنمى کمك دردِسرم به سِرُم

 خواهمنمى دوا

 اکسیژن مثل
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 شراب گیالسى یا

 آب مثل خواهمتمى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

8
1

 

 

 پرسش

 

 گیردمى مرا سراغ فقط درد چرا

 است من ىخانه درِ پشتِ همیشه چرا

 کندنمى دل کسى چرا

 ؟!وابین این به دهدنمى آدرس

 خانوم بفرما

 کنممى خوب هم را تو

 پرزخمى بده من به را دستت

 کنى باز پر کنممى کمك

 گرفتى اوج خوب که وقتى تا

 کنى پرت کوچکم اسم روى بمبى هم تو

 خانوم بفرما

 دارم قلب یك من

 ساعتى بمب مثل که

 شعر وسطِ امگذاشته کار

 گریممى تو براى قدرآن

 برام بخندى که
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 عزیزم مکنمى شادت

 بفرما

 بفرما

 کندنمى کمك کسى چرا اما

 من با کندنمى همکارى چرا یکى

 مدام؟ چکدمى خون من سطرهاى از فقط چرا
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 بن بست

 

 غمگینم

 زیبایى براى

 کندنمى پیدا تو جز که

 خوردمى آب چه هر که درختى برگِ برگ براى

 شودمى زردتر

  اىپنجره براى

 باد به دارد بستگى که

 کودکى در امکرده شوت که توپى و

 نشده گل هنوز ولى

 غمگینم

 بستىبن براى

 خیابان کندمى تحقیرش که

  رفتن براى

 گرددبرنمى خانه به دیگر که

 مردنم براى
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 تبعید در

 بودنم تو بى تندِ نبض و
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 در این طبقه

 

 لنگرود در گمشده مانخانه

 تهران در ماندانشگاه

 ناپیدام اطراف کشورهاى به هم من

 کردم عروسى مدلتنگی با پریشب

 گرفتم طالق ازش دیشب

 باال برود کالسم تا زدى زنگ تو امروز و

 طبقه این در

 دور بیندازم چشم پنجره پشت از توانممی فقط

 بدهم درس جورى و

 نیاورد در سر شاعرى هیچ که

 بیاورم درد سر بخواهد دلت تا

 نشود وارد هیچکس که ببندم را درها مامت طورى و

 کند رجوع جااین به که هم ارباب

 کندنمی پیدا را اتاقم

 اداره در شده گم دفترم
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 راهرو انتهاى امنشسته

  دلتنگى و

 ندارد انتها
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 درافتادن نبود آسان

 چاق دوقلوى آن با

 نبود آسان

 بود خراب آسانسور

 خراب کار اوضاع

  خراب دخترش دوست حتى و خراب دنیا

 بود خراب حالش کهاین با

 نبود اىچاره اما

 هواپیما چهار از قبل

  سفید کاخ به بریزد پنتاگون کهآن از پیش

 باال آن کشیدمی را خودش باید

 دنیا سرِ آوردمی باال

 بعد و پنج و نود طبقاتِ در زدمی قات و

 یازده از بعد دنیاى

 بود رابخ آسانسور اما

 برافتادن نبود آسان و
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 چاق دوقلوى آن از

 هاپله با کرد دو به یکى اول

 باال رفت یکى یکى هم بعد

 ... سه ، دو یك،

 است داغ سپتامبر ىیازده

 سپتامبر یازده در نیویورك

 مادرتر پدر بى هم جده از

 عوضى هواى آن در

 درافتادن نبود آسان

 کاپیتالیزم چربىِ با

 بود فلج او

 بود نفر نوزده فقط

 هزار سه شد بعدها که

 فرساطاقت ىپله هزار سى از بعد

 رسید بعدها بعدى و بعد از بعد

 !تاالپ و بلند برجى باالى به 

 فروریخت
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 سگ 

 

 سگم کندمی وَغ وَغ پنجره پشت

 صدا شودمی سگ حنجره توى

 وَغ وَغ وَغ

 است شورش چه این باز

 تاست دو ما حلق در که

  پردمی کاناپه

  وا پنجره و پا من

 !که سیلویاست این

 کى؟ کرده دنبالش که سگ آن

 !دیوث

 سگم طفلى

 هنوز کندمی وغ وغ پنجره پشت

  شودمی روزى هفت سه دو

 سیلویا از که

 پشمالو خودِ از حتى

 پایین آن دارد حاال که
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 مالدمی را خودش

 روبرو دیوار به

 است دور

 لمبر و بدن و تن آن با

  دارند ام از دو هر

 دور

 دور

  هى هى

 است من دل

 است من دل دل دل

 خود با برىمی که سگى
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 چرنوبیل

 

  نیستم یهودی من

  ال زنممی صدایت اما

  دانمنمی عبری

  مطمئنم ولی

  نیست آشویتس جز تو فامیل نام

  هاتپستان

  مرده کشته پشته دو

  ارامنه کُشیِ نسل در

  رانت دو بین

  وانت شتپ داعشی دو

  است پنهان طالبان تو پیشِ

 

  است زبان گاهِشکنجه اندامت

  ساندز بابی دلِ در قحطی

  غذا کندمی اعتصاب و

  نیایی تو اگر
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  بادام غارتِ به سونامی مثل

 

  هاتلب

  نیروگاه رآکتورِ

  هاتنفس

  رادیواکتیو موادِ

  چرنوبیل در ایخرابه من و

  چینی صورتش بر که

  بینی ایهنوشت تنها

 

  است رحمبی تو زیبایی

  ایکرده هالك چنان را فارسی

  ترکمانچای سرِ درآمد دادش... قرار هر در که

  بم در آمد زلزله و

  فرستادی کهآن از بعد

  آبادان به را صدام

 

  است المقدس بیت اتتن

  غزّه نوارِ اتکشیده گردنِ
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  بود تو برای محمد هایغزوه و

  من تبعید حتی

  انگلیس در کرده مجبورم که

  بمانم تو بی

  نخوانم فرانسه دستِ و

  کرده ویرانم تو زیباییِ

  دانمنمی ژاپنی کهاین با و

  مطمئنم

 هیروشیماست چشمانت یترجمه
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Thanks 
 

 اندگریه خیسِ آیندمی که هااین

 روند؟می که هاآن یا

 است تانك ىلوله از

 ان؟آسم در تانکرى یا

 بارد؟می تند همهاین چه براى باران

 

 بیرون پنجره از دهممی را سرم

 تنهایى و

 داندنمی که یکى سرِ روى کندمی تف

 آیدمی

 رودمی که یا

 !جنده مادر زندمی داد که یکى

  خانوادگى جنگى و

 گیردمی در تانك هاىلوله بینِ

 

 مقصّریم دو هر ما
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 مادرى نه

 تانکر مثل نشسته آسمان در که

 باردمی هنوز
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 سودا

 

 بیرون بودمت انداخته دلم از هاسال

 بودی در پشتِ هاسال

 زدیمی زنگ

 شوی شعرم واردِ آهسته که

 توست مالِ که دل این ششدانگِ به آمدی خوش

 نه جاآن

 نیناست یاجاره در تکه آن

 نه جااین

 بخوابد رویا امداده را دل دانگِ این

 پریروز شد خالی که سطری همین روی دَمی نفعل

 بنشین

 کندنمی پُر زنی تو جز زندانم ضلعِ دو هر که

 برام اندکنده که چاهی این توی

 زیبایی ایکلمه هنوز

 لجن متنِ در کرده گیر
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 آب از بیاورم دَرت باید

 کنم اتپاك

 برود آفتابم کهآن از پیش و

 بیندازم اتبرق

 کمانرنگین حصارِ پشتِ      ماه تو

 زخمی پلنگی من و

 دارد چشم چه هر که

 هاستتاول یمحاصره در

 شوممی کور من

 سیدنی در شدم پرت آن از که کوهی تو

 بینینمی که نکن حاشا

 همینم من و همانی هنوز

 گرداند برم خدات که بودم نرفته

 ببینم که دیدمنمی را تو

 کوچکم دیگر تو درشتِ چشم برای

 شوم بزرگ تا بگذار دتخو حال به مرا

 ملودی جولیا ویکی

 بودی تو لیال

 رودی آنیتا آنّا
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 بودی تو دریا

 بودی تو سارا سیما مریم

 بودی تو صحرا

 بودند زیبا همه هااین عایشه مینا تینا
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 عاشق

 

 گذردمی زمان

 گذردمی جهان کنار از زمین

 بگذرند که گذارندمی جااین همه

 منم که کوچکی تقصیر از اما تو

 گذریمی نه

 بگذرم که گذاریمی نه

 ابدم حبسیِ من

 برام نبودی تازه زندانی جز همیشه

 مدام دیوارهاش که

 رفت باال دیگری شهر از

 بودی الله اول تو

 لیال شدی کنم صدایت آمدم تا

 دیدینمی مرا دیگر

 شد عوض هایتچشم

 بلند موهایت
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 گردنم دورِ کنم طنابش آمدم تا

 کرد فرار فاطی توی و برکنار دار

 نبود ارزان که شدم ناز و نسرین قاطیِ هم من

 بودی ناز اول تو

 کرد خرابم ساناز ولی

 عوضی بازیگری شدم

 شدنمی عوض اسمش فقط که

 بودم رقص پارتی در

 مهندس کارخانه در

 نفرید یك شما دانستنمی که شاعری هاشب و

 رُز گاهی ارکیده، گاهی تو

 راز وقتی و یمنس وقتی

 شد مجدلیه فقط بعدها که مریم و

 کرد جهانی جنگ اعالمِ عیسا علیه

 بودند زیاد هازن

 درآمدند سمتی هر به

 فرستادند مرا خواستند که سمتی هر به

 برد یورش که لشکری شدم

 پاریس هایخانهروسپی به
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 برلین

 استکهلم

 مالیدم شهری هر به را خودم

 شود خانه جنده جهان که

 زیبا انکفورتفر

 بودی زیبا اول تو

 شد شهال ناگهان چشمانت که شد چه

 نازنین اصفهانند نصفِ که پستانت

 ظنین؟ هنوز      زندانند که هاییزن به چنین من و

 شده زیاد وزنم

 امباخته را قافیه

 نشدی ردیف هنوز اما تو

 گردممی بزرگ زندانی پیِ

 فرانسیسکو سان نام به زنی

 امکرده آلکاتراس هوس

 بیایی باید تو

 کنی عاشقم دوباره

 شومنمی آزاد وگرنه

 کنم پیدا تازه زندانی که مگر
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 همایونى جانِ به قصد سوءِ

 

 نشد ترور تاکنون پیامبرى هیچ

 کُشته شاعرى هیچ

 ؟!اندکرده دستگیرش چرا پس

 بغلى آپارتمانِ

 باریك کمر دارد هلویى

 سمتى این و

 آنتیك جوانکى

 بیچاره مردكِ

 پرخاشجو بارانِ این زیرِ هفته یك

 سیخ بود ایستاده امپنجره پشت

 شد کباب دلم

 نداشتم تنبلى سرطانِ کاش

 بیرون زدممی خانه از

 خاك زیرِ رفتممی و

 باشد گى توانستمی او
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  عاشقى یا

 باشم زده قُر را دخترش دوست که

 مأمور نه

 جاسوس نه

 افسوس

 کندنمی باور را هااین پلیس
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 پانسمان

 

 نیست خوبى پانسمانِ ابر

 گریاندَتمی

 بخشدنمی شفا ولى

 شوندنمی خوب هازخم

 کنندمی عوض جا

 نپیچ خود به قدراین

 من مثل اىشده حاال تازه

 ماه اى شده کامل تتنهایی

 توانستىمی هم تو کاش

 کنى دود سیگارى

 

 

 

 



  

 

 

1
0

5
 

 

 من هنوز ایرانم 

 

 ایران به چرا

 پرسدینم کسى اما

 ایران از روىنمی چرا

 لندن

 لنگرود در ستاىافتاده پا پیشِ روستاى

 خواب توى مادرم به زنممی سر هاشب من و

 بیندنمی کسى

 بینندنمی خواب هاآن

 نیستند دیوانه

 کن شانول

 دهدمی خود بالهتِ تاوانِ که هر

 نکن عجله

 دارد احمق به مبرم نیاز هنوز دنیا

 کبرا صغرا به طق،من که طورىهمان

 !نه بگوید تواندمی دیوانه فقط

 نیست دمکرات کشورى هیچ تیمارستان غیرِ
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 حصار غزل

 

 آیندمی هاقرمساق

 افتدمی ساقى و

 اىساقه روى

 اىساقه

 بعد و بعدى ساق روى

 هاساقه و هاساق

 کم کم

 افتندمی هم روى

  است داس ىحمله

 شالیزار به

 تیرباران

 صارح قزل زندان در
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 نفر سه

 

 آزادند تنهایند که هاآن

 دیگر نفر یك دربندِ بقیه

 نیست تنها تنهایى هیچ

 زندمی حرف خودش با

 خوردمی غذا

 آرام خوابدمی خودش با

 نه بگوید که گیردمی یاد و

 خود با کندمی مخالفت قدرآن

  رودمی من از دشمن که

 تنهایى به شودمی ما

 تنیس تنها که تنهایى هیچ

 تنهاترند نفر دو

 بیشتر نفر سه
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 آرام زن

 

 است آرام نامش

  گرداندمی برم هنوز

 صداش کندمی که دهانى هر

 است التیام اسمش

 دوا ندارد نمك از غیر که زخمى براى

 امآستین کم

 شومنمی ابوریحان

 ستبارانی هوا وقتى

 ستطوفانی که دریا

 شنا به شومنمی وارد

 دانممی خوب و

 هیاهو دارد کهنآ با

 کنم پا دو یکپا چگونه

  آرام زنِ اما

 شودنمی رام هرگز
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 سه ساعت

 

 ظهر از بعد دوی ساعت در

 بود دو ساعت سرِ درست

 کردم جارو و آب را خانه که                

 ظهر از بعد دوی ساعت در                                               

 

 گرفتم دوش 

 زدم ریش

  بود گذشته دو از ساعت نیم که وقتی رستد

 چیدم ردیف هم را شراب هایگیالس

  امکرده خاموش و

  را لورکا صدای

 ستمانده سه به ساعت نیم که حاال           

 آیدمی ماریا که است اول بار این

 کنم شاد کمی را خودم باید

 کنم آزاد شرَّش از و شراب پیش ببرم 

 بشوند سه نیستند لمای هاعقربه که حاال
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 بدهم آب هاگل به که بهتر 

 دارم وقت دقیقه پنج و بیست درست بیاید ماریا تا

 بخورم سیر ستآماده قضا از که غذا این از باید

 بزنم مایکل به هم زنگی

 امداده انجام را تنهائیم دیگر که بگویم

 دارم فاصله ماریا تا دقیقه بیست دقیقن

 کمی را اشگل دسته که امخانه دمِ فروشگل با زندمی الس دارد زده بیرون کوچه سر ایستگاه از حتمن

 بپیچد ترسرخ

 جآان شودمی عوض دنیام دیگر دقیقه پانزده

 زودتر کند تشویقش که نزنم عطری چرا وای 

 هِه!  سه به مانده دقیقه ده! ها

   نر گاو مثل

 امسینه سیاه ساحل روی    

 دلم زندمی بندری عجب 

 کند ظهور تا مانده دقیقه پنج فقط بجنبم ایدب

 ؟!چی سفیدش زیرپوشِ با باشد کرده سِت کُرستى اگر

 کنم سیاه را شورتم بروم زودباشم باید

 بزند را امخانه زنگِ که مانده ناقابل یدقیقه تا سه تنها

 زندمی که دانممی
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  شده بزرگ پدرش سرِسفره ماریا 

 بیاید که حاالست آمدهیم وقت سرِ قراری هر در همیشه

 موعود تا مانده تا دو فقط که حاال

   نمود را ما که هم تلفن این  

 المصّب خوردمی زنگ چقدر        

 لیالست دوباره حتمن

 کردم ولش سگ مثل که

 کشممی پریز از را شاخه دو

 نیست کن ول کنه این چرا اما مانده دقیقه یك فقط وای

 موبایلم به حاال داده گیر

 الو است در پشت حتمن افتاده ماریا یشماره!  جانمی

 

  ولو امافتاده

 سه ساعتِ سرِ درست      

 سه بود ساعتی موحش چه وای

 هاساعت تمامی بر بود سه ساعت

 عصر ولی تاریکیِ در بود سه ساعت

 نبود کار در ایدهنده نجات دیگر

 دادممی دست از را ایمانم دوباره باید 
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    سوشیانت

 مهدی و مریم یسایع

 بودند خرمن سرِ یوعده همه

  ماریا وگرنه

 سه ساعت سر درست

 آیدنمی که زدنمی زنگ        
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 سوشیانت

 

 چرخاندم را کره

 ایستاد وقتى و برداشت دورها

 کردم لمسش کوچکم انگشت با

 شد خونى سرانگشتم 

 ؟!چرا دیگر تو سانفرانسیسکو

 !کشیدمی فریاد راسآلکات توى داشت یکى 

 چرخاندم را کره

 ایستاد باز بزرگم انگشت با بار این

 شد خونى باز ولى سرانگشتم

 اتیوپى از نکردم تعجب

 باز چرخاندمش

 خونى لندن

 زخمى دهلى

 مسکو و کابل و برلین

 توکیو و سایگون و سیدنى

 بود خونى جا همه 
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 گشتممی صلح دنبال کالفه دیگر حاال

 خنك آبِ لیوان دو پىِ

 آرام در

 چرخاندم را کره باز پس

 زد که را چرخش آخرین

 کردم لمسش سبابه انگشت با

 کونى اول

 شد خونى سرانگشتم باز اما 

 بود عربستان 

 بودند درآورده را حبشى باللِ دادِ دوباره

 !هالعنتی

 کردم پرت را کره

 گوشه آن افتاد و دیوار به خورد

 چرخیدمی هنوز اما 

 سرش مکوبید مشت با

 بود شده گود ایران

 جهان زمینِ زیر در مردم

 بودند گرفته پارتى گودباى

 وارزینب زدندمی زار مالها
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 زرتشت و

 بود افتاده طشت توى تازه که

 قاه قاه خندیدمی

 بود آمده سوشیانت
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 زمین زیر

 

 بودند زیرزمینى هاکتاب فقط اوایل

 زیرخانه بردیمیم هم را همسایه دختر گاهى گرچه

 کردیممی زیرگیرى تمرین و

 شدمی رو و زیر هاکتاب اما

 بودیم زرنگ و زبر ما که بس از

 کند زیرمان سپاه هاىپاترول که آن از ترزیرك

 بودند آمده هوا از هاعراقی

 زمین از زیرزیرکى هابسیجی

 نداشت دم گىکره از خرش که هم آقا

 بود زمین وزیرِ

 زندگى و

 ستکوپنی کاالیى زهنو که

 نبود زمین زیرِ جز

 سمندرى دوتار اجراى که وقتى

 رودکى تاالر در ریختمی خون انگشت دو

 بزند گیتار لقامه که زمین زیر رفتیممی همه ما
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 بود زیرزمینى موسیقى

  زیرزمینى هاپارتی

 زمین زیر بردیم را فیلم هم بعد

 خانوم مهناز که

 رامین با کند بازى زیرپوستى

 یاسین با بخواند هلوکاست بابا

 بالدین یکذب الذی یتاَرا

  کام تا الم تا

  اسالم از نماند

 ستزیرمیزی کارشان همه حاال

 امآورده کم دیگر یکى من

 آى لندن باالى امنشسته

 که و بر و از خداى با که

  خشکه الس بزنم اشخانه در

 !زیرآبزن خداى اى دیگر است بس

 استیمنخو زیردریایى که ما

 زمین زیر رفته ایران کل

 بتاب کمى هم گربه این به لطفن

 آب روى بیار را تهران
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 را فرشته رستوران حتى

 ستزیرخاکی باریکش کمر گارسونِ که

 تهران در ندارد جا دیگر هم مرگ

 آورده کم زهرا بهشت حتى

  طفلى

 خاکى هاىکرم

 خاکى هاىکرم
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  دارا

 

 است این حقیقت

 بود دروغ خواندیم هرچه هک

 نداشت نان که بابا وگرنه

 فداکار دهقانِ

 شدمی قطار سوارِ باید که

 شد دار به

 ؟!کجایی حسنك

 رفتند همه هاکتاب از که

 دارا جز

 داشت سارا بخواهی تا که

 برداشته گرگ را گله

 خانم کوکب جانِ و

 کبری و رسیده لب به 

  بود گرفته تصمیم کهاین با

 دش مجبور 

 بزند زیرش
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 است این حقیقت

 گفتیمی راست تو تنها که

 !دروغگو چوپان
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 اعراب شکست

 

 دارى زیبا ذهنى تو

 مردانه بدنى

  گُنده عشقى و

 جایى شودنمی بند هم هفته یك که

 ؟!جانى دهىمی زجر را زیبایى چه براى

 نیستند بلد فارسى فقط هاآن

 توانستندمی وگرنه

 ساوه در باشند دىسیّ  مادر

 گناوه در روستایى شیخِ خواهر

  دهدمی خرما بوى که دخترى یا

 ؟!چشمانش

 !نه

 ؟!پستانش

 !نه

 ؟!رانش ىکشاله

 ؟!آخه دهىنمی یاد آرایش ایرانى هاىزن به چرا خدایا واى
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 کرده امکالفه باجى جى جى همهاین هاىعشوه

 گاییده دربست را همه خلیجى هاىبزك

 ساز دست بینى

 ساز دست کون گونه، سینه،

 ساز دست لب دستخورده کس

 ؟!ایرانى زنِ یا اندعروسك هااین

 تاجیکستان بده حالى واى

 است خشك مدینه هاىلب

 تشنه مدینه هاىلبه

  کن مراعات مرا لطفن

 نده قول بیهوده

 عهد همهاین

  دروغ همهاین

 لعنتى چیست براى آخر

 ؟!تختخواب در اعراب شکستِ
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 فرخندا

 

 گنبد دو

 کابوس در کرده حجاب کشفِ

 مشهد از ترسممی هنوز

 قرآن از

 النّاسحق و

 بود تو ىپاره پاره اندامِ که

 

 سپاهانى اىساله سه و سى

 لندن در پل سه و سى دنبالِ

 برس دادم به لنگرود هى

 کابل از آورده اسید سیّد که

 

 هاشچشم

 نورانى میگِ دو

 دانآبا خاموشِ آسمانِ در

 دزفول من دلِ
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 خمپاره زیرِ

  سوسن گردِ کونِ روى

  سوسنگرد سنگرهاى توى

 هاشپستان

 لوشان غلتانِ هاىتپه

  آواره من

 رودبار آوارِ زیرِ

 ؟!کنىنمی تمام چرا قرآن

 میم الم، الف،

 بیا خوابم به کابل

 !بجنب فرخندا

 هاافغان

 اندکرده حمله دوباره
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 موش جار جیم

 

 در پشت درست

 بشر حقوق گویىمی

 سرم به زندمی حشر و

 باال روىمی که هاپله از

 اروتیسم عینهو اتفمنیسم

 موکت شده شلوارت با که اىپله و

 ترسکسی سیکسو هلن از

 قفل توى چرخدمی که کلید

 گویىنمی هیچ

 آخ شنوممی من ولى

 شودمی باز که در

 باخ صداى آیدمی کله با

  باز و راحتى بر دهىمی لم

 شوىنمی راحت

  سفید شراب گیالس سه

  الت لى کندنمی هم تکیال پیکى حتى
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 هاتلب از ریزدمی کمونیسم باز

 آنارشیسم شنیدم بس از مُردم

 بگو انارهات از

 بچالنم کندمی التماس که

 ؟!چکار خواستممی گل دسته

 کن غنچه را هاتلب

 است المقدس بیت اینجا

 ؟!اسرائیل به دارى چکار

 عرفاتم یاسر من نه

 موش جار جیم پاست الى که مچّویى این نه

 عزیزم کنار بزن

 نکند عمل که روشنفکرى

 نکند بغل مرا

 ستکماندویی فاطى

 باش مواظب برده باد را شیروسر که

 جاسوسى اگر حتى

 بگویى چه هر

 باهاتم بخواهى جا هر

 التم پایین به گردن از ولى
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 الطائالت این کن ول

 بلرزانش بیا رقصى

  تنت با کنممی بحث من

 بدنت

  بیاد بگو

 ببینم جلو بیارش
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 است ناکس حق

 

 کارم سرِ هنوز

 پاشو نگفت هم یکى

 کار زیرِ اىمانده هم تو

 دم تازه چاى تازه صبح دم

 دست گلویم هاىمهره و پیچِ در بردمی

  دیشب امبوده مست پس

 خانه این از کردم بلند هقهق که

 سال همهاین و

  را شعرهایم

  امکرده سپید آسیاب در

 هنوز کنممی حق حق که

 است کس با حق هنوز

 است ناکس حق

 سرم در صدا کندمی تق تق چقدر

 امکرده سنگ در که میخى و

 نمى که رودنمی فرو
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 باست حق چقدر

 ماست با چقدر

 است داریم ما با حق چقدر

 راه آدم بین کنممی باز هى و مردم بین روممی هى که

 گذاشتند کار تو روى که کون آن حیفِ

 نیست کسى دیگر

 نیست کسى با حق

 کند صدایم بیاید یکى

 اىمانده خواب باز

 !پاشو
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 چادربی

 

 امخسته

 بزنم دو سگ چقدر

 کهریزك در ببرد بطرى را حالش که

  آنجا برسد پام اگر

 کنم تجاوز خواهممی که هر به توانممی

 بکشم مآد

 دانشجوها گوشِ توى بزنم محکم

 دیگر نیستم مجبور

 هوا این بگذارم ریش

 شوم بسیجى

  کنم بهانه را بدحجابى

 بیچاره لیالهاى تجهیزاتِ توى ببرم دست هى

 چادربى

 شده تمام جنگ که حیف

 سخت شهادت
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 بجنبم باید

 است اذان وقت

 باید حاال

 منبخوا نماز فقط

 بهشت بروم بگیرم روزه
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 اسپاگتى جمهورىِ

 

 !نازنین ستغریبی روزگار

 ستغریبی روزگار

 پایندمی را جوانت

  بام روى باشد رفته که اگر

 منبر بر  

 گایندمی را دهانت

 !اکبر اهلل باشى گفته که مبادا

 ستغریبی روزگار

  فردوسى و آورده کون از هاخانه بامِ بر خدا

 سازدمی شاهنامه کشك از که

 بازدنمی دل اىجنده مادر هیچ به یگرد

 

 باشد رفته زنى خوابِ در که مردى مثل

 او با باشد خوابیده

 زن باشد پریده خواب از ناگهان و

 اندکرده بیرونم خانه از
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 مردم سرِ پشت بیفتم راه که

 بگذارم سر اىکوچه دیوارِ به

 ندهد امانم دیگر گریه و

 بنویسم را شعر این که

 !خوشحالم   

 خواهندمی آیه هنوز مردم که خوشحالم

  دارند اىخواجه خواهشِ

 خواهندمی خایه  

 نشد و خواستیممی که خوشحالم 

 

 !شد چه و خواستممی

 بود سرش بر امسایه وقتى تا

 بود کبود تنش

 شد خاموش که چراغ

 شدیم خونى دو هر و کشید جیغى

  نباشد صغیر گناهش اگر 

 حاضرم هنوز

  دهمب را تختخوابم

 بُکشد کامل ماه سه مرا شب یك که زنى به
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     کاکو گناهم عاشقِ من

 !کبیرش الخصوص على

  بدن جمهورى احقاقِ براى

 امتنه یك حزبى

 ستعالی دعایش دست که امننه حتى 

 آیدبرنمی آسمان پسِ از دیگر

 آیدمی یادم که وقتى از

 کردممی سیاسى کارِ رختخوابم توى صفحه در

  مُردمی برایم که پدرم

 مُرد باالخره من براى

  خورد شالق عمویم

 سپرد را جانش

 کنم امتحان را امخایه من که

 شده سیاسى گویندمی تازه که شعرهایى در    

 !نه  مسجدها سقف به باشم دوخته ابرى که نه

 انداینگونه همیشه     مردم این 

  دارند درد
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 بدهکارند هم خود فرداى به

   حقیقت و

  کنیممی زندگى ما که دروغى به رسدنمی دستش که 

 ستکوتاهی پا شبِ هنوز

 روز به رسدنمی قدش که

 انداخت بمب شودنمی که حرف در وگرنه

 برسد تا کو خر دست

  ستباقی نخل بر که خرمایى به

 ستکافی

 ردبگذ آزادى میدان از دوچرخه با و بگذارد کار اشسینه در نکرده عمل بمب دو زنى

 کنند انقالب سرش پشت مردمى تا

 بزند قدم من جرمِ به یکى ستکافی

 کنند کافرش و

 نازنین ستغریبی روزگار

 نکش بیگارى روز در فِسانت چُسان از بیهوده

 بکش سیگارى و کن سوا مرا بیا

 است باران زیرِ که دویدن به چرا

  دهىمی گیر من جرمِ به

 !دیرم من
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 زد دست آنجام به زنى پارتى در که دورم

  زدى دستى یك تو

  سرم توى من و

 همسرم واى

 شویم خیالبی باید            

 اندریخته خیابان به مردم

 بدهیم هم دست به دست بیا

 کنیم بغل را اتاق

 شویم متحد تختخواب در و

  مسلمانیم ما

 اذان بجاى باید

 کنم  خیرالعمل تو با وعده پنج 

 خواب ساعتِ سرِ درست  

 ! شاش صبح، نمازِ روى     

 بار این کنم دعا حتى و

 بفرستند نگار از ترکمرباریك جاسوسى

 بخوریم بیا اندجاخورده شدیدم هاىلب

 خوب نسبتن زنى مرغوبِ غذاى بوى

 کرده خوردنى را آشپزخانه
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 !پنیرى چه

 بفرستید دیگر کره یك نشدم ترسیاسی تا

 اىباکره

 کند قورباغه شناى پشت از که

 است متاهل امخانه   زامرو

 نیست کماندو از بهتر فاطى یك و

 آیندنمی کوتاه که هایشناخن به باید

  بدهم آب بلندش قدّ به حتى شده موجى که موهایش به

 برام گذاشتند کالس بس از

 امشده دبیرستان                 

 ندارد ترن   ندارد من که امشده پیچى باند قطارى

 کنم؟ چه پیراهن بدونِ    تروكم ایستگاه این در

 پستاندارى هیچ کندنمی سیرابم 

  استاندارى برهوت این در بیا

 کنیم بارى را همه باید تو و من

 بگذاریم و بگذرانیم را الیحه این و

 بگذرد رایحه این تو الى از                         

  تصویب را ما باید تو و من

 بریزیم خرده هشیش قدرآن هالب ىگوشه از و
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 بکشند؟ خجالت هاپنجره این که

 بخورى   اندخورده جا که را هالب این باید

 منم که پسرى چنین

 !پاشو نیامده هم خوابت به حتى

 اىآورده کون از شده متاهل که خانگى خدایى مثل

   ایمُرده نشسته اتچهره بر که سیاه سارِ دو در و

 !کن دورش  

 !کن کورش

   است درست شکار   امروز

 !دقیق فردا 

 تا دو بعد ماهِ نُه که خوابدمی دخترى با همیشه

 آیدنمی کار به هم مفتى که پسرى

 آیدمی یادم که وقتى از

 کردممی سیاسى کار تختخوابم توى صفحه در

     کارم روى هنوز 

 کارم محافظه

 بدهد دل من نبض به بیاید یکى

    امتشنه من

    امگرسنه
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 ؟!کشممی سیگار همهاین که معاشق یا

 مستم من که «بارمن» این به داده پوند ده یکى حتمن

 دستم در امگرفته را امسرگیجه

 بروم راه پرکنده هاکوچه در توانممی و

 مستم سگ نگوید کسى و آواز زیر بزنم

 شناسندمی خوب مرا جااین

 دانندمی و

 است خوب حالم که 

 !خوب
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 حرمم جشنماهِ

 

 محرم هاستعرب جشنماهِ

 کنی؟می گریه چرا مادر

 محرم هاستعرب بهارِ

 کنیم؟می گریه چرا ما

 کردند سیاه را ما

 گذاشتند حسین تابوتش در و کشتند دوباره را سیاوش

 نشاندند کربال وسطِ بود هواپیما چه هر و آسمان از کردند پاك را ماه

 پوشیده سیاه اوردبی برف مانبرای بود رفته که پاییز حتی

 گریدمی که یا دهدمی تکان را چادرش باد اممانده

 لرزیدمی هایششانه باز کشیدم را چادرش

 باد نبود بردار دست باز کردم بغل را او

  بود گذشته آب از که چادری با

 کربال کردنمی کمك و بود رفته حال از مادر

 کند؟می ریهگ مادر چرا پس نیستم پسرعمویت من مظلوم حسین ای

 نکنم فکر دیگر سکینه مشدی زهرای لختِ به دهممی قول

 نزنم زُل بخار در سفیدی چند به حمام یشیشه پشت از دهممی قول

 نزنم جلق دیگر و بخوانم کمیل دعای امشب که دهممی قول
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 داریوشِ تا هامامزاد میدانكِ در آمده که نزنم صدا را شیوا خوانممی مرثیه وقتی که خورممی قسم حتی

 هایسینه مردم و گرفتار ستگشته زار، من اکبرِ سخنم شیوا بخوانم که تاسوعا، شبِ برود سن روی نوجوان

 کنم فکر عاشورا شبِ در بود داده قول که شیوا لختِ هایسینه به من و بزنند ضرب سه

 است؟ خوب باشم خوانده مرثیه من لنگرود دخترهای برای چقدر

 ست؟عالی باشم کرده فاطی دخترت و زینب و «البنین ام»  قاتیِ ایرانی اصیل اسم چقدر

 عباس حضرت یحجره به بودم کشیده هم را ساناز پای حتی

 نکردند عمل هرگز دادند قول اگر که بودند هم دیگر آسِ چند

 آقا امرفته کش امشناسنامه از را رمضان حتی من

 دور مبینداز هم را تنها علیِ این حاال که گیرم

 بگذارم دلم کجای را عبد

 هاستکلیمی خدای که ال با

 کنم؟ چکار آیدنمی من به عمرن که رضایی این با

 فکر شیوا هایسینه به نتوانم من و بزنند ضرب سه هایسینه دوباره زینب بی بی مسجد جوانانِ تا کنم چکار

 انداخت؟ گیر شب آن کمیته را ما لختِ که کنم

 ؟!نخندید بود دنیا نصف که مادرم چرا پس شهید حسین ای دمخوان نوحه همهاین

 بودم سیّد اگر من

 بودم پسرعموهایت اگر

 دانشگاه درِ پشتِ من و خندیدمی مادرم و کردینمی بدقولی همهاین عباس حضرت به

 اسالمی بازداشتگاهِ آن

 مکیدمنمی هندی سُماق آزگار سالِ یك و ماه شش
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 بود ندیده درست را لنگرود حتی که جهاندیده آقای و

 کردم عاشقی محرم هایشب که دادنمی گزارش

 نبود؟ شما جشنماهِ محرم مگر

 نیستند؟ شما خودِ هااین مگر

 بود سیّد جهاندیده

 گریست مادرم و

 بود سیّد تربیتی امور مربی

 گریست مادرم و

 بود سیّد مدرسه مدیرِ

 نبود جنده مادرم و بودند سیّد همه عالم هایعربزاده تمام و جمهور رییس و رهبر چون گریست مادرم و

 ریاکاریم اگر ما شهید حسین ای

 گرفتاریم اگر

 داریم شما از داریم چه هر

 برداریم سیاوش روی از را تو اسمِ کاش

 عمری آخرِ این مادرم تا

 شده که هم ایلحظه برای

 !گریه با کند خداحافظی

 شهید حسینِ! حسین!  شهید حسینِ ای
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 کوچیک گل

 

  گریه ضلع کدام در هق هق بزنم

  اتخنده کجاى کنم قاهقاه

 تفاهم باشم داشته که

  تعمودی زخم با

 وا کندمی دهن وقتى که

 چسبدمی کوچیك گُل تو تنِ روى

 آب لیوان دو مثل

 بازى ساعت سه از بعد

 تختخواب توى

 بیا بیا بیاید بگو

 آنتالیا در کن شکوفه

  پاییز که

 نابکار ستایدختربچه تو پیشِ

 بهار دیگر نیست محال

 سایه بیاید بگو

 سباستین بیا سایه با
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 ترکى حمام به باسن سه با

 بیاید بختیارى بهار چهار

 فصل چهار جاى

 بیاید که هم نسل چهار

 منم جوانى

 هادست دور تنممی و

 پاها

 تخت ىگوشه چار در

 تار

 است آخ من اسم که بزن صدایم

 را باخ کن بلند

 نشنوند هاهمسایه که

 اندازدست روى از بینداز مدست

 باز چشم با که

 المصّب کنم پُر چاله

 بزن داد الکى

 بینداز دستم

 باسن آن است من دلِ طرّارِ که

 چمخاله ىرودخانه لبِ هاتلب
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 مست هاتلبه

 است تهران تو رانِ تهِ

 کور موشى من و

 نیستم بندر که

 دور از قلندرى نیستم بلد

 المصّب نیست که انپست

 خداست

 خدا 

 خداهاهار 
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 اسید

 

 آب بر پاشىمی اسید

 آبى بر

 کنى نمك تولید که

 بزنى

 وردىآدر را گندش چه هر به

 نیست دشمن کسى با زیبایى

 زن اىگذاشته نامش کهاین

 نیست نامه پاکت

 بگذارى آن در مهم سندى تا

 ماه نه از بعد که

 برسد مقصد به نوزادت

 است ادرم

 پرستیمنمی دیگر که خدایى
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 فعل

 

 حتی از این فعله

 در مضارع گندم

 زندکه تا بوق سگ بیل می

 ترمحالبی

  ای دارم آینده

 که گذشته    

    و چون ماضیار

 متراشسنگ زمان می 

 دیگر بعید است

 همسریدیوانه  با

 و آینده را بستری کردن

 دلم برای یك حال ساده تنگ شده

 

 

 

 



 جمهوری اسپاگتی/علی عبدالرضایی

 

 

1
4

8
 

 

 سبیل

 

 هاقبلی مثل هم تو

 هابعدی

 باش بد

 کن شکنجه

 دشمنى توانىمی تا

 ؟!چى آخرش

 زنىمی کنار را سبیلم

 گیرىمی لب ازم
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 پرانتز

 

 هادر پنجره

  سرها

 همه بازند

 و سربازها

 در پیاده روها 

 سرباالهمه 

  چه دلباز است این خانه این هال

 چه سرحالم امروز

 اماز کردهاى که بدر صفحه

 پرانتزى تازه باز است

 برات امدر را هم باز گذاشته

 !برگرد
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 زمان

 

  زمان

 است مهربان مادرى

 حسود اما

 کندمی بزرگ را هاآدم

 کشدمی بعد
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 تمام ماه

 

 کن قهر توانىمی تا

 من به کن پشت

 بِکن را پیراهنت ولى

 بروند کنار ابرها این که

 هاتشانه تاس تمام ماهِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جمهوری اسپاگتی/علی عبدالرضایی

 

 

1
5

2
 

 

 فیسبوك

         

        jindn ld;kn ;i tdglj vh nhvl 

         ]i o,f 

         f'bhv d,#,vk 

         ;i lk il phga vh ffvl 

 کنم عوض را فونت نبود حواسم

 بود خوبی شعر

 کنید الیك لطفن
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 سایه

 

 تاریکى توى سایه تکه یك ریخته

 نور طعهق یك دویده

 آفتاب بلندِ خطِ روى

 دارد نام آدم فقط جااین

 درخت

 بى

 با

 ندارد برگ سایه
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 آلبوم خالی

 

 پیش هاسال

 بودند شده جدا هم از

 برگشت خانه به وقتى

 مرد که

 نبود دیگر

 بود مانده خیره

 خود خالىِ جاى به

 خانوادگى آلبومِ در
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 ایستگاه

 

 نیست بهتر راهى هیچ

 گذریممی هایىاهر از

 نه هایىراه از

 رویممی شهرهایى به

 نه شهرهایى به

 ایستدمی قطار اما

 کندمی مانپیاده

 گور در

 

 

 

 

 

 



 جمهوری اسپاگتی/علی عبدالرضایی

 

 

1
5

6
 

 

 

 هایکو

 

 گریدمی یکى

  شنودنمی کسى

 باردمی برف


