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 گريان علفزار

 

 

 گیرندمى جنگ از سرچشمه هارودخانه تمام

 است مردان بازىِ که

 مادران علیه

  امندیده هرگز

 جبهه در کند شلیك زنى هیچ

 سربازها

 مادرانند اموالِ

 مرد دو براى اما

 روندمى دست از رهبر دو

 شطرنج جز که

 نیستند بلد دیگرى بازىِ

 کنمنمى شطرنج که هاستسال

 کنم؟ بازى اشیاء جانِ با چرا

 هابسیجى از دیگر

 پاسدارها حتى

 نیستم متنفر گرىشكنجه هیچ از

 هستند مادرى پسرِ هم هاآن
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 افقى آمد جبهه از بهادر وقتى

 دیدم را داده دست از پسر مادرِ شیون من

 بود بهادربزن واقعن

  بود کشته را یكى حتمن

 مادرى شیونِ که

 بود کرده مات را مادرش گونهاین

 ندارد برنده جنگى هیچ

 سمت     دو هر در

 گریدمى مادرى

 ندارند ادامه هارودخانه که بیخود

 کنى شاندنبال

 رسىمى مادرى هاىچشم به
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 برجام شكست

 

 

 کوکا کهاین براى

 بردارد کاله تربیش

 ترامپ دونالدِمك و

 جهان کند ترچاق

 ایران بگیرد رژیم باید دوباره

 هرمز شود الغرتر تنگه از و

 شعبان حاج کارگرِ

 مفت خردمى دختر که

 آبادنازى نبشِ

 دوبى فرستدمى و

 دنیا شود خراب تا

 هرمز ىبیچاره دختر

 امام کند ظهور شاید که

 برجام این ندارد فرجام اما

 رکعت چهارده بیچاره دخترکِ

 دوبى توى

 بار چهارده
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 عرب دایناسورى زیر

 زد صدا هى را خدا

  نرسید دادش به اما

 سلیمانى سردار

 آمریكا ارتش اینكه براى

 است هار سگِ

 نیست الرى خروس

 هیالرى مثل که

 گمرک سرِ

 شود دست به دست

 است خراب دنیا اینكه براى

 نوزاد کون مثل

 آمریكا جمهورِرییس اما

 کندنمى عوض بچه پوشك
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 1لیالو

 

 

 دارد حرف هزاران

 اشك قطره هر

 زبان شودمى زن

 لیال تنهائىِ از باردمى اشك که وقتى

 نكرد وفا آدم به زمان

 نبود بشو شیطان که لیال وگرنه

 بعدى؟ دخترِ زیبائىِ

 نه!

 سال؟ هزار صد بعدِ من معشوق

 نه!

                                           
 یماندهیآدم بود و چون آدم، از باق یناز حوا، همنش یشکه پ یشده است. کس یادزن  ینکه در متون کهن از او به عنوان نخست ستینام یلیثل یا یالول 6

 ینو نخستیالرانده شد. در واقع ل ینكرد و از درگاه اله یرویهرگز از او پ ینهم یبرا پنداشت،یسطح او مشد و خود را هم یدهگِل مقدس آفر

شد،  یفتحر ایحذف  یخیو تار یمیمتون قد نامش در تمام ی،و نافرمان یانعص ینکرد و به خاطر هم یامق یتیجنس برابریتحقق  یکه برا ستیستیفمن

طوفان بوده و  ایخد (یالو)ل یلیثل رودان،یانم یر. در اساطدانندیراه را مادر بشر مهو سرب یعمط یو همگان، حوا یستاز او ن یاثر یچکه ه یبه نحو

 آمده که یمردم ی. در باورهااندیدهشب نام یطانرا ش یو یل،و ل یلیثل یاند اما در گذر زمان و با توجه به شباهت واژهوزش بادها را به او نسبت داده

د، تا ر دختر باشگر کودک پسر باشد، هشت روز و اگا یعنیهاست زدن به نوزادان آنضربه یدر پ یشهو مردها دارد، هم که از آدم ایینهبه خاطر ک یلیثل

ه نام س یحاو یطلسم یا کنندیشان را در روز هشتم بعد از تولد ختنه مپسران هایمیکل یلدل ینقدرت او قرار دارند، به هم ییطهروز در ح یستب

 یلیثل ینزند. برخ یبه و یاو صدمه یردبا دختر اشتباه بگ ااو ر یلیثتا ل تراشندینم یپسر را تا سه سالگ یو موها آویزندیشان مفرشته بر گردن پسران

با  بانیاب یموجودات وحش یهوه،آمده روز انتقام  یل. در انجدانندیم یكی مشایلگگ یزن حماسه یاز کاراکترها یكی« که -ال-یلل-یكیلس-یک»را با 

 یو برا یدجا خواهد آرمدر آن یزن یلیثو ل خواندیخود را فرا م یروانبز( پ یمهانسان و ن یمهن ی)موجود یررودررو خواهند شد و سات یرهموجودات جز

 .... استو یلیتوو ل یلیتل را،یر یلی،الال، ل یالک،لولو، ل یال،ل یلیث،ل یگرد یها. نامکندیم یداپ یخود مكان استراحت
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 بعدن؟ چرا اصلن

 بود لیال سرآغاز

 دادمى سیب امتحان که آدم

 نوشت حسابصورت او صاف صورت بر

 بود کلمه آغاز در

 لیالو نزدِ کلمه و

 الو اال ال اله و لیال

 ال گفت آدم به که لیالوى

 مى ...؟ کى رو حوا

 لیالست من زبان زنانِ

 لیال را صفحه کندمى سوراخ که سطر و

 کنندمى قیام زنان و است قیامت زبان و است قیامت زبان

 بردار را چادرت

 خانوم جمله این به بفرما

 جلو برو و سطر این روى بنشین

 کنار بزن را قبلى و قبله

 بعدى؟ دخترِ زیبائىِ

 نه

 سال؟ هزار صد بعدِ من معشوق
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 نه

 بعدن چرا اصلن

 روزمى هر و امروز و دیروز

  اکسیژنى و آب هم و خاک هم

 مى ...؟ کى رو هوا

 زن زمان است زن شیطان

 زن زبان است زن زمین

 کلمه جاى که زنى

 صفحه این بر ریخته اشك
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 لیالز

 

 

 کمرت دور سیبى ىشاخه عینهو

 آمد پنجره از خواهد دست یك

 آدم بى

 آیدمى تو احتمال و

 خودم از آیدمى تو مال

 آیدمى تو سوى خودم از

 خودم از آیدمى تو صداى

 شعر در خوشگلى واوِ  چون

 کلمه یا

  خیابان در خوشگلى ىکلمه

  واو عین یكى این

 ع  عینهو یكى آن

 سیب مثل که

 پیچدمى سطر هاىشاخه الى کندمى گیر

 جمله درِ کندمى باز هى و پیچدمى

 کوچه بى ستشهرى جمله

 کلمه است آدم و
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 لیالز و جمله در نشیندمى

 واویال و ال الى زندمى پر

 تنگ دل ته از اىخانه چه

 هاپنجره یكى

 بلند هاىدست با شسته را جاده و

  هاخانه به داده آب یكى

 نشدند بلند که بیخود

 کندمى کار چشم تا

  گل است خراشآسمان

 برج مثل و

 تهران پرِ از پُر هواى در

 دارد شده پرپر صداى

 رودامى تو از دارد یكى

 میردامى تو براى

 کندانمى باز آغوش دیگر

  بگیرانم

 تنت به بچسبانم سفت

 سوال دارد سوراخ همهاین

 دامنت زیرِ
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 جواب دل تهِ از که هم من

 رسدنمى دستم

  رنگ بچینم بلندى آن به برگ از رسدنمى

 است بلند سبز

 خورده حوا ستسرخى سیب و

 کلمات سرِ پاشیده صدا که

 اضافه حرف روى ریخته انگشت

  اذیت را از و کى را که

 آزادى از شوى وارد که کندمى باز را در و

  امآینه توى که نیستم من

 الال و لیال

 لولو و لیلى

 المصّب بده لو را همه

 پوستم زیر راهزنى شده قایم

  دارپستان حواى دو

 بینى غار دو در

 بینىمى بكشم نفس

 دشتم دل تهِ از که

 ندارم خیلى صداى
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 تهران پرِ از پُر هواى مثل

 دارم شده پرپر صداى

 باران عین سرم باردمى کالغ

  روندهایممى از من با و

 هایمهاى و شورت و شلوار این آیدمى دوباره

  الغرترى فردا از که تو

 خورى؟نمى آب چرا پس

 بیآغوش و بگیر مرا

 من داده دست از هاىهاى صداهاى خداى اى

 بینممى آنچه شناسمنمى دیگر

 غریبم خودم دنیاى بیرون

 چشم دو این داخل از بیندمى

 المصب بده لو

 امآینه توى که نیستم من

 سرم در حرفى شده مخفى

 بسترم توى اىکلمه

  ندارد شاخ فعلى هیچ و

 گاو جز

 



 لیالو / علی عبدالرضایی / 18

 

 حلب

 

 

 دارد سوریه در

 باردمى باران

 اندشده «حلبى» ایران هاىروزنامه ولى

 دارد ترکیه در

 «قونیه» از باردمى مرگهپیش

 اندشده «چلبى» هاچىروزنامه ولى

 ستکوبانى مرگ نه دیگر

 سورانى درد نه

 شده عزب حاال بچه و گذشت وقتش

  شده حلب حاال حلبچه

 اندگرفته عروسى هاروزنامه و

  دارد روسیه در

 باردمى برف

 پوتین با را حلب کندمى له اسد ولى

 آواره میلیون دوازده

  ایران از برود در تهران که یعنى

 مردند نفر سیصدهزار



 لیالو / علی عبدالرضایی / 19

 

 خوانندمى ترانه بیت در سردارها و

  آواره میلیون دوازده از

 شد کم لب سیصدهزار

 شد آزاد حلب

  ایران دالرِ میلیارد چند

 شد گم «ادلب» در تنها

 شد آزاد حلب

  افغانى چقدر

 «الباب» در نشد «شام» خرجِ که

 شد آزاد حلب

  شده فلج کوبانى

 ادلب شده لب به جان

 ماتم «دوما» شده مات «اریحا»

 شد آزاد حلب اما

 شرم جاى کنند شادى که شد آزاد حلب

 شام جاى اندخریده نفرت که کنند شادى

 آدم گرفته آتش که کنند شادى

 است سرد حوا

 دیگر ندارد وجود بامى
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 دارد سوریه در

 باردمى بمب
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 واويالو

 

 

 سیب نیمه دو جانِ

 ع  عینِ دو

 سینهفت یسینه سه

 ساعت یك ساعتِ هفت و

 بزرگ ساعتن

 ثانیه یك یدقیقه هفتاد در

 کوچك ثانین

 عجیب غذای ای بخور و بگیر مرا

 نیست یعنی نیست که کیرمبه و بگیر و بگیر مرا

 زادهزن زن یك گرفته دست به تارم دوباره 

 او بی همیشه

  با بودم از بیشتر

 وا

 کمرباریك واو

 بدن نخ ای

 دل اندام
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 کمر مویین

 پستان درندشت

 توبی همیشه

 بودم بیشتر تو با
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 گناباد

 

 

 زنى روى افتممى چه هر

 زمین کجاى هر در 

 خورممى لیز باز 

  ایران در زنى زمینِ بر 

 است مونث شیخ

 گناباد گوشتى گنبدِ این و منبر بر 

 کند کمك بیاید یكى

 لُر خداى این به کنم خیانت تا 

 فرداست امروز وگرنه 

 بنشینم دوباره 

 عقد ىسفره پاى 

 کند کمك بیاید یكی

 بمانم زنده تا

 باشد تنها که سینه در  دلم

 جوری تپدمی

 باز بمانم تنها که

 بودم خودم ندارِ و دار همیشه
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 دادن دست از

 دستم از آیدبرنمى

 داشتن

 کندمی ضعیفم

 داشتن زن

 ضعیفه
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 لیالل

 

  

 است داستان زندگى

  عاشقانه

 لیلىبى ولى

 خوانىمى که را صفحه هر

 شودمى گم اىتازه حوّاى

 خوردمى ورق کتاب بعد

 کاناپه روى داده لم که زن و

 کانال این از رودمى هى

 یكى آن به

  خالى نماند بیش این از خانه که

 اشساله دو دختر

  را نازش هاىچشم

 بسته و کندمى باز هى

 آیدنمى خوابش

 آیدمى باد بیرون

  شودمى قطع گاهى برق

 وصل گاهى
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 کندمى بازى پنجره

 اتاق درِ با

  شودمى باز وقتى

 باد باشد برگشته که

 را هاپنجره باشد بسته و

 برگشتند و رفت حال در همه

 خالى را کسى جاى که

 هرگز نبوده تمعشوق که کسى

 نیست کتاب این در که زنى

  اتاق این یا

 چیزى جاى که

 ستخالى آن در کسى یا

 نیست هیچ عشق

  چیزى مگر

 را چیزى هر خالىِ جاى تواندمى که

 کند پر
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 كلیه سنگ

 

 

  گرفت آغوشم در محكم

 باال داد را عینكش هم بعد

 تسلیت گفت طورى و

 گریست تسلیت که

 بود خیس صداش

 داشت گریه هاشلب

 رفتن وقتِ حتى

 گریستمى هاششانه

 هنوز اما من

 نیست خیالم عینِ

 را رفته جاى همیشه

 کند پُر که هست یكى

 یكى نباشد اگر اما

 دور باید که

 شوىمى کور

 ستشیشه از ترخطرناک

 بمب از تررَحمبى
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 دور گاهى

 توست دستِ بغل گاهى و

 توست دوستِ

 نیست خودش دستِ که گاهى

 تدشمن و

 رسدنمى شدست که وقتى

 هست جاهمه

 خودت توىِ

 پدرت صداىِ پشتِ

 مادرت چادرنمازِ زیرِ یا

 باشد خواهرت تواندمى بالهت

 باشد دخترت دوست فامیلِ اسمِ

 عشق اما

 شودنمى پیر هرگز که عشق

 تصویرت دیده سگ

 مانیتور ىصفحه بر

 ابراز کندمى دارد زوزهسگ

 امدلتنگى

 دید که وقتى
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 سال از ترىجوان سى

 بودم عشق اما من

 سنگ ىبرادرخوانده نه

 سالته؟ چند

 تولد که یعنى

   دارد تعلق به

 مرگ؟ آیا است من مالِ

 سوال است سنگ

 دهان کند پرتش که اگر

 جوان دهانى

 لب دهدمى دارد که وقتى درست

 خالص و خوردمى سرم به کاش

  کودکى اما از

 گذشت منوجوانى از

 جوانى کرده رد

 سالىمیان اوان در و

 آاخ کلیه از کندمى عبور دارد

 کندنمى تمام چرا

  درونم؟ در اىانداخته که سنگى
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 لیالم

 

 

 نبود در چقدر

 نرفتم دیگر که هر یخانه در

 جا ماندم

 او از هرکدام

 ترعمیق شب از که ستدریایی

 دریایی ترعمیق شب از

 کسهیچ و شد غرق هایشچشم در همیشه

 دهد نجاتم نبود کسهیچ

 کمك گفتم که جا هر

 آوردند کم

 گفتم که جا هر و

 رفتم حال از کمکم

 بیاید فردا که

 روممی که جا هر هنوز

 دنبالم کندمی یكی

 من با زندنمی مو که

 او عین که یكی
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 او یا

 اوست عین یا و

 نبود وقتی از که

 بود تربیش

 اوست مال دارم چه هر من

 دارم او از 

 ندارم چیزی اگر

 دارم او از و

 کیست مال الملی که اگر

 نیست کلنگی ایخانه ما عشق

 است االکلنگ

 پایین رودمی که او

 باالم من

 ال الیلی باالی

 ال

 هرگز امدیده را او نه

 صف در بود گذاشته را ما که فیلمی در نه

 بودم کرده مالقاتش

 مردد انگشت چهار
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 کرد لمس یواش را امشانه

 شد شروع جااین از
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 كوكالیال

 

 

 است مهربان دیوث

 عصبانى گایمتمى

  والدیمیر سوسیالیسمِ و

  کیر زیر

 درآوردى من

  ستتازه بهار مثل که زن به چرا

  فردا مثل که زندنمى آفتاب

 کمرباریك کند تولیدمثل

 جمله از نكند رم فعل دیگر که 

  است خراب جمله

 مستى در کندمى حمله

 شود؟نمى خراب اسم پشتِ چرا هستى

 خوبه؟ حالت تو زندنمى در دل به چرا

 آب با نكن قاطى رو آب داره کون سرطان امسال مریضه فردا

 سراب یعنى سه درضرب آب یعنى دو درضرب آب

 آب حتى مهربانه دیوث

 المصّب نیست اضافه مرد
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 صفت به دهمى مرگ که حتى همین حتى

 شد امضا شكم روى و سفید خونِ قطره سه مثل ریخت که با در از به

 فریاااآخ آمدم من هم بعد

  ترکم بعد و کن درکم

 دیوثه قسطنطنیه

 داره بغض دیوث

 الْكُفََّار عَلَى اشدّاءُ و شدید گایمتمى

  الدنىبن القاعدهعلى

 توپ حالش بده بهم بیاد یكى

 شه خوب حالش بده حالى یه یكى

 زد گند پوتین توى که شوروى خیلى به حالى

  زیاد هىهى بچه گور بعد 

 خوبه؟ حالت هنوز تو گورباچف

 بگاد زبان پشت ببره رو زبان بیاد یكى

 شدند داعش که کاسترو هاىمیدل خاورمیانه به بیاد یكى

  کاپیتال علیه زدن هىهى لیس و

 مشروباته اشرف آدم بده حالى یه بیاد یكى 

 کوکالیال بنوش

 سامرى گاو این بدوش
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 مهربونه دیوث بده بیا

 پا دو الى زنهمى دارسرمایه

 مال زنهمى بار هم بعد

 کابل در عمَر لول دو

 هرجایى کنهمى حكومت مالعمر که واى

 تهران در کنهمى رو حكومت

 بغداد در

 بانكه دست دنیا و عربستان در

 نیستند تو کفِ هنوز هایانكى تانكه زیر آدم

 پیسى از کوالکى تو

 کوال پپسى نه

 الال از لیالیى

 کمرباریك اى نه

 خرابه حالم بده باز عزیزم بخواب

 زنهمى دید داره پنجره پشت از جهان

 نیست پنجره پشت از جهان که زبان پشت از جهان

 ؟!مادرجنده دیوثه واقعن دیوث
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 والكلیل

 

 

 گوش کندمى بغل را صدایى

 بخواهد عاشقانه که

 بشنوى است محال وگرنه

 کنىنمى دیدن

 چشمى که مگر

 عكس بردارد تو از

 کسى اسم خواندنمى هم لب

 حرف با باشدش بوسیده که مگر

  صداها

 کنندمى بغل را هم

  هابینى و

 اندهم بوى دنبال

 کندنمى کار المصب المسه

 دلى مگر

  انگشتى هیچ وگرنه

 نداشت نبض

 او خداى واى
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  باید که یكى چرا

 نیست هرگز

 خاطراتش خوردنِ

 چشم با

 صداش کردنِ بغل

 گوش با

 رانش لمسیدنِ

 پستانش

 اشبرهنه نازدانِ و

 شمع نور زیرِ

 نامش لیسیدنِ

 اندامش

 بالش بر پخش موهاى و

 تكیال پیكى پشتِ

 لیال واى

 پیرهن زرده لیالى

 جول سرخه لیالى

  اینجا رسدنمى چرا

 دادم؟ به یكى
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 زنى آوردنِ خاطربه

 او با اىنخوابیده هرگز که

 است مصیبت

  مصیبت
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 لیآلخ

 

 

 کلماتم اندایستاده صف توى

        یكىیكى

 آینه در کنندمى مرتب را خود

 پارتى در کنند شرکت که

 است پیش در که شعرى توى

 شروع براى سطرم یك دنبال

 کلماتش تكتك که سطرى

 سرم در باشد گرفته را زنى جاى

 بسترم یا

 بهار باشى تو باید اولى

 قبلى دومى

 نگار بعدى و

 نیست خوب بهار اما

 نگار است مانتالسانتى

 بهارى واقعن کنم خیال باید

 ندارى حسادت احدى با

 وفادارى قدرآن و



 لیالو / علی عبدالرضایی / 40

 

 هاتبرگ از کند کم تواندنمى خزان حتى که

  بگردم تو در دوباره باید

 را خودم کنم پیدا که

 آبى در شوم غرق یا

 هاسال طىِ امریخته تو توى که

  هاستسال که برفى

 ستکرده سپید را شعرم

 ندارد ایستادن خیالِ

 دارد کمکم و

 صورتم و سر بر نشیندمى

 باشم زود باید

 شانپیراهن اول

 دربیاورم را کلماتم شورتِ و شلوار بعد

  لخت باید شعر

 پارتى براى باشد داشته استخرى یا

 کار؟چه خواهدمى گردن شال

 باشد بهار عینِ باید

 خزان کندمى لختش هى که

 کارداشیان کیم عینهو
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 سطرم یك دنبال

 کلماتش تكتك که سطرى

 لیآلخ از پر باشد زنى

 آخرم سطر دنبال

 کلمه دهدنمى پا دیگر اما

 نیست کسهیچ آینه در و
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 لیالف

 

 

 نباش شیطان

 باشی لیال که توانینمی اگر

 نیستم که خدا

 بهشت از کنم بیرونت 

 نزدی لب تو که هم سیب به

 بگیرم حوا از لبه من تا

 هم با ابرها برخورد مثل

 بشاشد خون که اسبی مثل

 خیابان در شود رانبی که باران مثل

 ماشینم زیر گربه یك مثل

 کردی میو میو

 شد شاعر من شعر و

 الواری ژئورژیای

 آراگون الزای

 هیوزی سیلویای

 قبانی بلقیس
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 حافظی نباتشاخه

 مایاکوفسكی ماریای

 هرکی به هرکی این در پس

 کن شاعر مرا شعر و بیا

 ویپی در دخترانِ از خوردمی همبه حالم که

 عكسبی آکانت با فرستندمی لب هالعنتی

 کلهبی تنِ با دهندمی وب

 شوندمی که هم لخت

 شوندنمی هرگز که تو

 آیندمی یكییكی

 تو بی بیایم که

 بكنم را یكی

 بكنم را شلباس بعد

 شود لخت تربیش هرچه که یكی

 تو از شود دورتر

 ندارد چشم که یكی

 شود عوض هی و ببیند را تو

 شدتبه اندکرده داغم هاعوضی

 هنوز اما تو هایچشم از
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 باردمی یخچال

 بردار سرم از دست شده سردم

  من و است شمال قطب تآغوش که

 دیگر نیستم قطبی خرس

 شود تا دو عشقم که

 شود وا اسكایپ ىپنجره یعنى تو زیبایى 

 شود وا هاتلب

 وا پاهات

 تپدنمی دیگر سینه در دلم که وای

 شود تنها دوباره اگر

 پهناور غیرقابل خواهمتمی

 قبل خیلی هم بعد از خواهمتمی

 شیطان ای شدم مسلمانت ترقبلی قبله از

 آسمان بهترین تو هایدست ای

 زدمی صدا مرا هی که دعایی در

 گردممی    توست دور ،دور که وقتی تا تو دور

 پرسممی هی و گردممی تو دور

  ما از خواهدمی چه لب

 بوسیممی چه هر که
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 اصلن؟ شودنمی سیر

 تو از خواهدمی چه لب

 نشوی لخت تا که

 گیرم؟نمی آرام

 بود مقصر لب همیشه

 پایین آن چارهبی این وگرنه

 است بیزار لبه از

 نامت از خواهدمی چه لب

 نیستی وقت حتی که

 صدات زندمی هی

 لعنتی بده جواب

 ایشده پیر اگر حتی

 بده جواب

 الو؟ اال اله ال الفِ و اللی

 کندمی کور را چشم فقط دوری

  شودنمی سنگین که گوش

 نباش شیطان

 باشی آدم که توانینمی اگر
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 لیالک

 

 

 رودمی یكی وقتی

 دیگر در از آیدمی

 بینیمنمی را او دیگر ما ولی

 ستپنهان دیده از

 ماییم چهآن

 بینیممی چهآن و

 ستپنهان همه از

 زنندمی نقاب برخی

 دروغ راحت که

 نقاب پشت که حالی در

 بود گوراست توانمی فقط

 شوندنمی عوض هاعوضی

 کنندنمی تغییر هاهنرپیشه حتی

 کنندمی عوض نقش فقط

 بخورد فریب عاشق که

 ویرانگرست عشق

 باشی عاشق که نتوانی اگر اما
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 ترستفجیع

 نشد جنَّ مفعول مجنون که خودبی

 است در پشت همیشه مرگ

 عاشق نشود عاشقاگر  و

 مرگ از شودمی خالص 

 است سیب کمینِ در حوّایی که

 است فریب عشق

 فریباست اما

 بازیعشق از همه چون

 برندمی حال خالی فاک از تربیش

 لیالک بزن را تالک تو

  حراج را تشیطانی ناخنِ که

 است گرویران تنهایی که داری کارچه

 باشی تنها که نتوانی اگر

 است ترفجیع شكبی

 است در پشت همیشه مجنون

 باش پس زودتر

 لیالک بزن نقاب

  نیستی که کن وانمود را زنی
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 آدم از نكردی فرار مگر

  نشدی خدا خیال بی

 آغوشم؟ در بیایی که

 منی با تا

 همگانی با

 بهشت از گریختی

 اینجایم من چون
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 لیالرج

 

 

 دارىپول تو

 کنى انتخاب توانىمى و

 نیست آسان میوه کردنِ سوا اما

 بزرگ انار این

 است ریز دانه

 خونکم هندوانه آن و

 دور بریز پس

 هاآدم بدترین

 تواند برِ و دور که هایندهمین

 اىندیده هرگز را شانبهترین

 بردمى را تو فردا

 نبینى باز که

 بعدى عشق مثل

  بود قبلی اگر که لیلی خودِ یا

 نبود شاعربشو که مجنون

 هایندآن شاعرها بهترینِ

 ننوشتند شعرى هرگز که
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 بینىمى که هم من

 موریانه مثل کنممى تلف را چوب فقط

  دارم اىخاطره کنم فراموش تا

 برىمی یاد از دارى که چه هر

 یاد از رودمى بخواهى که هر

 همگى مثل از کن فرار پس

 آینه در نكنى ورانداز را خودت تا

 نبینی هی که

  مو رنگ آن گذاردنمى

 لعنتى سازِدست بینى و لنز آن

 کنی زندگی من زندگی در گذاردنمی

 شودنمی لخت کسی که من شلوار با

 ندارم که هاییکفش در

 راه رودنمی کسهیچ

 قاشق بردنمی کسی من بشقاب توی

 خورند؟می تنها همه هاآن
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 لیالرام

 

 

 است آرام نامش

 گرداندمی برم هنوز

 صداش کندمی که دهانی هر

 است التیام اسمش

 دنیام شاعر ترینعاصی که من و

 دوا ندارد نمك از غیر که زخمی برای

 مآستینکم

 شومنمی ابوریحان

 که بیرون شوم از دنیا

 ستطوفانی که دریا

 شنا به شومنمی وارد

 دانممی خوب و

 هیاهو دارد آنكه با

 کنم دو پا پایك چگونه

 آرام زن اما

 شودنمی رام هرگز
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 آخر آدمِ

 

 

 کریمه در ریخت کرم اول روسیه

 دست پشت با هم پدرسوخته ناتوى

 کوبید کرملین سرِ روى

  انداخت بمب یكى هم بعد 

 پاریس شد سوراخ و

 خاک زیرِ رفت زوریخ

 آب با شده یكسان اروپا

 آرام زنممى پارو دارم من و

 راست     چپ

 راست چپ    

 ستآبى کندمى کار چشم تا

 نیست خشكى که وقتى

 است وحشتناک آب

 ترفجیع خلوت از تنهایى و

 بود دستم اىآینه کاش»

 «گفتمى را دهندهنجات نام و

 دانستمى یكى کاش
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  به کنممى فكر دارم که

 نیست دیگر که لندن به

 سرماست ىزادهخواهر که برلین به

 خاک زیرِ رفته که ایران به

 خورد چین پكن در که کنممى فكر دنیا به

 الغر بادامى چشم آن به

 گذاشت لنز وقتى که

 سوختمى اشبیچاره عینك براى دلم

 مترو در اىروزنامه پشت بودم گرفته سنگر

  نیویورک مثل اینكه براى

 داشت وحشتناک زیبایى

 کمین به روروبه آن بود نشسته

 شد پیاده ناگهان چنان

 خوابمتخت ندارد بالش که

 خیس توپ این بر شناورم تنها چه

 حیوانى امندیده او از دارترپستان

 من با نخوابیدنش

 کرد ویرانم چنان

  خوابمتخت ندارد این جز کابوسى که
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 بمیرم قایق این در توانستممى کاش

 است خراب اوضاع

 نكنید کارى شما اما

  بخوابید تخت فعلن

 کند بیدارتان بمب تا

 نفره تك ستقایقى سوار دنیا

 ستسكنه از خالى آب و

 پارو زندمى دارد نشسته یكى قطراتش از یكى در

 قایق یك

 خیس توپى روى

 گل به رسدنمى خوردمى قل چه هر که

 مقصدبى رودمى که قایق یك

 نیست اصلن که ستمردى یا ستزنى رانقایق و

 زمستان نه است کار در پاییزى نه دیگر

 آب زیرِ رفته هم بهار

  توانیدمى تا شما اما

 نكنید کارى

 ببینید خواب فقط

 نكند بیدارتان بمب که
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 دارم نزدیك رفاقت آب با من

 «است راه در دهنده نجات»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لیالو / علی عبدالرضایی / 56

 

 گورخواب

 

 

 ستاسرى هم

 اپدى هم

 نیست خوب آدم از حالم

 است بالهت تنها

 ندارد سر که

 ندارد پا

 دارد ادامه راه و

 شودمى عوض آدمى هر

 کارش

 شهرش

 ظاهرش

  شودمى عوض همسرش حتى

 نه اما خاطراتش

 نیست نجاتى فراموشى جز

 فراموشی جز

 گرداندبرت رفتى که آدرسى هر به

 دارى پا دو هنوز
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 ادامه دارد راه و

 نكش درد قدرآن

 شود عوض هم صدایت که

 دارى چیزى همیشه

 زور به بگیرد نتواند کسهیچ که

 زمان جز

 سر بگذارد تو پستانِالى  اگر که

 بالش باشد تو هاىسینه و

 ببینم کابوس نگذارد که

 هاتگونه بگذارد اگر یا

 صبح تا بچینم بوس گونهاین که

 سرم از پردمى خواب

 کابوس و

 بسترم از رودمى در همیشه براى

 کجا؟ اما

 فراموشى جز

 برگشتم امرفته که مسیرى هر از

 تو به

 اىنبوده بیدار هرگز که
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 ببرد خوابت تا

 ببینى خواب بخواهى اگر

 بخوابى واقعن باید

 بیندنمى کابوس که گورخواب

 گورستان به وقتى

 کنممى نگاه هاآدم ىسیاهه به

 بینممى را 6هوشنگ

 شیرىگُل بدونِ

 خبر!چه پىِ

 تاریكى از ندارد اما هراس

 کور

 چه؟ براى اىخریده عینك

 داربرش

 هربار

 بود قطره چند همین همیشه

 کردمى شكست اعالمِ که

 دنیا از گرفتم

                                           
 لیخی تاریكی در که است همین برای. گذردمی هاچه داندنمی اما باشد، است ممكن چیزها چه که داندمى جا،آن به کند،مى نگاه تاریكی به آدم وقتی 6

 شیری، هوشنگ گل«احتجاب شازده» خبرهاست ... از
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 را حقم باالخره

 بودى زنى تنها تو

 نه! بود گفته که
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 بخشش

 

 

 ندیدى ندیدن جز تو

 نیست آب شیرِ

 است شیر      آب

 کن بازش خر بشو

 پدرسگ بشور صورت

 نیست مقصر سرما

 است تیز     آب

 است تیزآب

 دست بُرَّدمى اینگونه که

 کن بازش بشو خر

 نامرد بشور صورت

 درد وقتى

 دستشویى از باردمى اینگونه

 ندیدى ندیدن جز تو

  زیر از ریزدمى ریزهسنگ

 پایین از آیدمى آب
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 است آبشار

 نیست عصبى اصلن که ببین

 آقاست عشق

 گویدنمى دروغ هرگز آینه

 داشت برادر اگر

 شدمى تو شبیه
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 فراموشى

 

 

 پیراهنى هر تو به آیدنمى

 ندارى که نخور غبطه

 نیست دست کف از فقیرتر

 کندمى لمس خوب چه ببین

  دهان مثل نه

 دارد در به چشم

     گوش مثل نه

 گوشواره ىعقده  

 کندمى کارد خوب چه ببین

 کن! ول

 دارى قرار فردا اینكه با

 آینه در اىبسته سگ

 گنجىنمى پوستت توى

 شوند گم زودتر که دهىمى هُل را هاثانیه

 بخوابى که کنىمى سعى

 رسدنمى زورت

 بگیرى دوش که روىمى
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 هاسینه سرِ اول

 پاشىمى آب خیالت روى بعد

 وقت رودنمى آب

 جلو برىمى را هاعقربه

 کندنمى گوش ساعت

 چه؟ که دهىمى دست از را امروز

 فراموشى جز

 افتدنمى هیچ اتفاقى

  حماقتى هیچ

 نیست انتظار از ترفجیع
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 نوروز

 

 

 نوروز است

 اند هواخوریها رفتههمسایه

 تر باال بیاورندکه راحت

 تر از ساختمانمو من که خالی

 کنمروز را شب می

 شب را خواب

 که از این اوضاع خالص شوم

 چون بودایی کراواتی

 برم توی تلویزیوندست می 

 سیبیکه مجری بی

 خبرها را قورت دهد

 ها را تفدروغ

 که از این بیشتر چاق نشود بودا 
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 بیگانه

 

 

 جایمجا هزارسال هم که باشم آنمن این

 کنیدچرا فكر می

 ام؟شهر شما را تنگ کرده

 جا بمانندآیند که اینعده  مییك

 جا بمیرنداند اینیك عده آمده

 ام من اما آماده

 که جا بگذارم

 امخانه

 شعرم

 شهرم

 مال شمالندن هم 
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 فود فست

 

 

 تا دلت بخواهد

 کنندچرا چرا می

 اما جز چرند

 چرندنمی

 اگر که چرت بنویسی

 فهمندبیشتر می

 وگرنه هیچ

 کس مثل خودش نیستهیچ

 چیزهیچ

 شبیهِ چیزی که هست

 اگر دروغ نگویی

 کند آیا کسی؟باور می
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 دستگیره

 

 

 نیستم هرزه من

 شدندمی لخت که فیلمی هر توی

 زدیمی داد تو

 نبود کار در تجاوزی

 بود زلزله آمدنت

 بودم گرفته تدرآغوش

 نلرزم که

 شد خونی دستگیره اگر ببخش
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o 

 

 

 خواهدمی کلمه دلم

 سرصاف ایکلمه

 خودم عین

 داشت oکاش فارسی 

 تو نه

 کمرباریكی واو    عین که

 کوری بس از و

 تاریكی

 اندروغنی مغزها

 چرب فكرها

 کنی شمالیدست فقط اگر

 شویمی خراب

 خرابکله

 گاو عین

 نباش حیوان

 باشی آدم توانینمی اگر
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 او

 

 

 شد شروع وقتی همیشه من عشق

 بودم کرده تمام معشوق با که

 توبی همیشه

 بودم بیشتر تو با 

  او با

 دائم است من با که

 هرگز ولی
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 ران 

 

 

 اما ستلخت

 ندارد پستان

 ندارد باسن

 باران ندارد ران

 آب دربیاورم جایتهمه از که

 لندن است باران بیابان

 نباشی تو اگر

 ببارم که
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 تسلسل

 

 

 آیدوقتی زنی می

 شودزندگی آغاز می

 رودوقتی که می

 زندگی دیگری
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 گل

 

 

 است گل خاصیت

 سردرآورد بخواهد که کجا هر از

 بربیاورد         مناسب دیده خود که هوایی و آب در

 دهد خواسته خود که عمودى آفتاب زیرِ لم

 کند دلبری و بگیرد آفتاب

 کنند؟می پرت چرا را گل

 تبعیدش و است گل شاعر

 خاک دل از درآوردنش بیخ از

 نخواست خود که جایى به بریدمى چرا را دل 

  اشبازکارى 

 نیست مالش که خاکى توى

 نیست اصلن که آفتابى زیر 

 است آب به خیانت

 کندمى خیس فقط اینجا هم آب

 زیبا گلِ اى دهدنمى نانت

 بهشت دلِ در حتى خانهگل

 نیست زندان غیرِ 
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 گل اینجا بگیرد اگر حتى 

 گیردنمى کارش 
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 اسراف

 

 

 ریختمى تف هى دختره

 همبه بود ریخته را معصابِ همه اعصاب

 پدرسگ کردمى ومیلحیف
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 اكسیژن

 

 

 بگذار روىمى که حاال

 هامنفس واپسین این

 بگیرد هاتلب از اکسیژن

 منى عشق آخرین تو

 بعدها دانممى گرچه

 بارها

 بار یناول براى

 باز شوممى عاشق
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 مال

 

 

 مادرزادم الل من

 کر نه

 پیدا بودى کرده امشانه که شبى آن کاش

 سفت بودى گرفته آغوشم در

 هاىهاى کردىمى گریه 

 خرگوشى بودى بسته که موهایى با و

 کردىمى امخفه

 خفه گفتىنمى حاال ولى

 تلویزیون در زندمى داد سرت که مالیى به

 خاموشم رادیویى که بشنوم منى تا

 هنوز تنهایم

 یكى ستکافى

 فقط یكی فكر کند مثل من 

 کنم فكر تا

 نیستم دیگر تنها که
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 اندوه

 

 

 کنممى کار شیفت دو

 مانیتور در تو با

 اندوه در و

 نیستى که وقتى
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 ی كارگرمورچه

 

 

ه، و ش پالسیدفرنگىکرد، ساندویچِ تخم مرخ، خیارشورش ترش شده بود، گوجهوسط ساندویچ زندگى مى

زردِ زرد مانده بود، کاغذش نم اش هنوز اش خمیر اما زردهمرغش که قرار بود جوجه شود سفیدهتخم

 توانستها آمده بود داخل، اینجا نمىسوراخ شده بود، احتمالن از یكى از همین سوراخبرداشته بود، سوراخ

ى پشتِ سرش اى باشد چون خبرى از بوى فضوالت نبود، بعد فكر بكرى از کوچهدارى خراب شدهمرغ

ها خانه منتظر بودند گرسنه، اول ایى گیرش آمده بود، بچهگنجید، انبارِ غذگذشت، از شوق در پوستش نمى

اش اما زود منصرف شد، ترسید این گنج بزرگ را از دست نانى کند و خواست برگردد پیشِ خانوادهتكه

اى یك عمر سگ دو بزند، واقعن خوشحال بود، گشت ماند دیگر مجبور نبود پىِ لقمهبدهد، اگر اینجا مى

ورده خخواند و خدا را که ساندویچش نیمگیرد، پیدا نكرد، تیمم کرد، باید نماز شكر مىدنبالِ آب تا وضو ب

  .کرددور انداخته بود ستایش مى
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 كلمه بدن دارد

 

 

 یزندگ یسیاما مثل تو در انگل oندار، سرصاف بود مثل بود اسم ی، من اما آدمamهستم مثل  یعنیام 

، too ینع شدیم یشترب شد،یاش مسرصاف عاشق یك یشترهر چه بکه  toبود مودار مثل  ی. تو آدمکردینم

 . یوسط فارس شدیاما عاشق نه من بود نه اصلن خودِ عاشق که اگر من نبود کشته م

همیشه . شوممی خراب خانه خود خراش برندارد مثل تو که اگر برداردکلمه بدن دارد، مواظب باش که بی

 از کنندمی زندگی جمله یك در که وقتی تو و که نه من بود نه زن! منکرد یك من در زندگی تو زندگی می

 .توام عاشق من بودند، نوشته شانخانه درِ سر بر پالک جای همین برای برخوردارند، بیشتری آرامش
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 لیالث

 

 

 تاریكیم همه ما

 اوست تصرف در نور و

 است بیمار بادهاى ارواحِ که

 6ثولیلی لیالهاست مادربتِ

 1جغد       نبى اشعیاى کتاب در و

 کمر دور پیچیده

 سومرى بادِ

 پاشدمى مار مادر زمین بر و

 دربیاورد سر که

  بز     تاریك رخِنیم از 

 هابزدل 9ساتیرند پیروان

 اندکرده غارت همیشه را عقل

 کند فرار لیلى از آدم که

                                           
بار  ینو مرگ است. نخست یماریحامل ب یکه و شدیتصور م ینچن ،انددادهفان بوده و او را به بادها نسبت طو یخدا رودان،یانم یردر اساط یلیثل 6

 . بودند عروفم ثویلیکه به ل خوردبه چشم  یالداز م یشسال پ 9333در  یسومر یهابادها و طوفان یاناز خدا یگروه یاندر م یلیثچهره ل
 است.خوانده «جغد» آن را ینب یایکتاب اشع یسیانگل یترجمهو است شب  یاناز خدا یكی یلیثل ،ییهود یراساط و هادر افسانه 1

قابل  یرغ ینعوظ ند و ازسر خود شاخ دار یرو معمولن گفتند که، ساتیر میبز یتنه یینو پا یانسان یبا باال تنه یارواح جنگلبه  یونان، یردر اساط 9

 .برخوردارند کنترل
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 حواست از پر هوا

 نیست مؤنث جهان

 است زن هوا جرم به زمین

 زن زنانِ هاىزن زنان

 6رودانمیان در که

 نزدیكى کندمى مار با

 تابه در زندمى هم را تاریخ

 دیروز مؤنثِ سمتِ که

 روزنیم و هاشب قاطىِ

 !تف اىبدزرده روىنیم عجب

  نیست فردا نزدیكِ فامیلِ اىمزه هیچ دیگر

 چسبدنمى هم تكیال پیكى با تازه لیالى دو حتى

 اندکشیده را هاتخم

 هادل در کرده کمین لیال

 اوست ترس از و

 کنندمى ختنه مردان که

 ستغریبى شكل به جهان غریبى شكل به جهان

 کلماتم مادر که من و

                                           
 .قرار داردعراق  آن در تریشبو  گرفته قراردو رود دجله و فرات  بینکه  ستیانام منطقه دورودیانم یا النهرینینب ،رودانیانم 6
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 لیل از بیاید لیال تا شده شب کاغذم

 لیلیث و لیلى نه

 لیلیان نه

  مونث خداى اى شده سیاه صبرم

 اوها اوى اوى اى

 هاهاها  اوهاها

 ببین و برقصان مرا

 آ رقص به و ببین

   امکنده گور که

 است حنابندان و سطر دو این بین

 است بندانراه ثانیه در

 رودنمى جلو زروان

  است ساتیر ىخانه غرب

      شرق سرتاسرِ بر و

 اهریمن انداخته سایه

 رودنمى جلو زمان

 دیوار پسِ اندجمع همه روزها

 دهندنمى امان هاروس

 دارد تب سوریه
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 اغماست در عراق

 دهندمى رأى فقط ایران در و

 شود ترتاریك سایه از قطعه یك که

 اوست تصرف در نور

 رودانمیان در کرده گیر زمان

 نیست کمتر تا دو از که دنیا و

 کندنمى معنى دوباره را مانى

 ستفجیعى طرز به جهان فجیعى طرز به جهان

 است برهمن کلماتم تكِتك که من و

  امزنده هنوز

 بزنم فریاد که

 است زن مانى

 

 

 

 

 

 



 لیالو / علی عبدالرضایی / 84

 

  لیالس

 

 

 است! عجیب

 دارم گورستان یك احضار توان من

 انتظارم در پوشیده کفن اما

 بسازم را خودم مرگ که

 بیمار بادِ ارواح الی

  دریا چون که

 عمیق دارد عجیبی

  گور؟ در ببارد چنان من از من تا

 برو در کنم راست راهی که

 روممی

 است صعب کاریدرست

 نشدم تبهكار که خودبی

 کنم پیاده یكی در را من که روممی

 ستکوچكی اتاق   سرم

 مغز گذاردمی کار آن در بمبی لحظه هر که

 دلم اما
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 زندمی صدا را تو هی سینه قفس در

  هاییآدم یخوردهقسم دشمن که

 مایی دلِ لیالی 

 سامی لیلِ 

 دهدمی قورت را روز که

 عربی مونث خدای

 6عبری تویلیلی

 1سومری نینلیلِ همان یا

 دادمی زخم کودکان به رودانمیان در که

 تویی میخی یکتیبه لیلیثِ

 9زو حتی 

 1پازوزو یخوردهقسم دشمنِ

 آفرید آدم از ترخوشبخت را هادکمه که

 بسته هی و شوندمی وا هی

 من مثل نیستند وابسته

 ندارم دوست زیاد که

                                           
 شود.گفته می« تولیلی»، «لیلیث»در زبان عبری، به  6
 ( است. Enlil) یلباد جنوب و همسر انل یالهه یو ،نیز معروف است «یمنس یبانو» که به یسومر یالهه 1
 ( دارند.Zuموسوم به زو ) یهمچون پرندگان ییهاکه پاها و بال دهدینشان م یدر حالترا آنان در دست است،  تویلیل یاناز خدا ی کهیرتصاو 9
که  شدیتصور م ینرا انجام دهند. چن یاعمال جنس یاما قادر نبودند به صورت عاد ،نسبت به مردان داشتند یدیشد یجنس یالتتما ثویلیل یانخدا 1

 مؤثر باشد.شان ( در مقابلPazuzuموسوم به پازوزو) یمذکر یبود که خدا یناز سكنه اقامت دارند و باور بر ا یو خال یرانهمتروک، و یهاها در مكانآن
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 ندارم زیاد دوست من

 !لیالس بكشم رنج توانمنمی تربیش این از

 !6لیلو کندنمی کار دیگر خشكهالس

 !1ایناننا بردار سرم از دست

 9!آشوری البَرتوی

 جنون کمی گاهی

 رحمیبی کمی

 زشت از اندکی و

 ستکافی کنی عطسه کهاین برای

 !گیلگامش یجنده یالهه

 1که ال لیل کیل سی کی

 آنی از ترالیق تو

 نمانی شب دو خوابمتخت در که

 باشی رها کهاین برای

 بمانی من بندِ در که ناگزیری

                                           
  است. رفتهیبختك به شمار م یاجن  یبوده، که نوع یلیثل یفردهم یهاالهه از یكی( Lilu) یلول 6
یان یباروز و زنان باکره یناننااند، ابرشمرده «یناننادست ا» یا( Inanna) «ینانناا»را به عنوان خدمتكار  ثویلیل ی،سومر یردر اساط ی،بابل یربا اساط یقدر تطب 1

 است. هشد یدههم نام یناننادست ا ثویلیلدلیل  ینتا مردان را گمراه سازند و به هم فرستادیمردم م یاناغواگر را به م
 است. مقدس در معابد نظارت داشته ی( بوده و بر فحشاtu-bar-Laالبرتو )به معروف  یآشور یردر اساط یلیثل 9
است، از او به  «یلگامشحماسه گ» یمؤنث در مقدمه یتیشخصاند که ( دانستهke-la-lil-sikil-Kiکه )-ال-یلل-کیل-یس-یرا معادل ک یلیثل یبرخ 1

 شده است. یاد، بوده یدنکش یغها را شاد کرده و همواره در حال جقلب یکه همه یی( و بانوLila) یالل یو معشوقه کاریشعنوان پ
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 !نترس

 نبری من از اگر حتی

 دیگر یكی با عاشقیمی دوباره

 عشق نباشد آزاد اگر

 شودنمی آزادی عاشق کسی

 لیال یمعشوقه لیالی پس 

 بخواب من خوابِ در و بیا

 مهمّی چقدر  چقدر چقدر بفهمی تا

  شب یکشیده جیغ هی

 جغد بلندِ آژیرِ

  بدانی باید تو

 یكی شود عاشق نیست ممكن که

 دیگر یكی بگوید دروغ مگر

 شاعر اما

 کندنمی ریا که شاعر

 کندمی باز خود جای خود او

 فروشدنمی خالی جای به نیمكت

 بگذرد که گذر و صفحه هر از

 بنگرد او در که هر
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 رودمی او با و گذاردمی خود

 ستستودنی شاعر

 اوست با حق همیشه چون

 نیست او با چون

 6وسطی قرون آسمودوسِ 

 نیست او با

 کمرباریك 1آنزوی

 !9شیرکله شاهین 

 ساتیر با بگذار ایتازه قرار

 بگیر آرام آغوشم در و

 امشده متبرَّک 1سنوی با نه

 سنویسَن نه

 بیا امگهواره به

 شوم ختنه کهآن از پیش

 است طاس سرم که شودمی سالی سه

                                           
آنان اعتقاد داشتند که در جوار این ( است. Asmodus)«آسمودوس»به نام  یگرید یمناهر یملكه یلیثبودند که ل یدهعق ینمردم بر ا یدر قرون وسط 6

 .دهندیرا توسعه م نظمییو همواره شرارت و ب ندخود مشغول یمنیبه زاد و ولد اعقاب اهردر آن دو  ینا کهوجود دارد  یگریجهان د جهان،
 جغد ترجمه کردهآن را  یلگامشدر ترجمه گ «کرامر»( که Anzu)«زوآن»به نام  یااند، از جمله پرندهمرتبط دانسته یاریبس یوانیح یرا با نمادها یلیثل 1

 .کنندیترجمه م ی، کرکس و در کل پرندگان شكارشاهیناغلب آن را  یاست ول
 .است شده تشبیه یكرپغول یعقابو  یرسر ش یدارا یاپرندهبه ها آنزو از افسانه یدر برخ 9
است بر گردن نوزادان پسر متبرک شده (سنویسنوی، سن) فرشته دو یهارا که با نام یطلسم یهودیانوجود دارد که بر اساس آن  یعبر یسنت 1

 در امان بمانند. یلیثکه تا زمان ختنه شدن از گزند ل آویزندیم
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 لیالس امساله سه حاال

 آدم زنِ اولین ای

  عشق واپسین ای و

 ستنگفتنی شاعر

 بزن صدایم 

 بیا من آغوش به خدا شرِّ از و

 کسانی در کسانی که

 برخی درون برخی

 بعضی با بعضی و 

 اندرفته لیال به چنان

 است شیطان شانکوچك اسم که

 هوا از کنیمی شرم چرا تو

 حوّاها؟

 کاریمگناه همه ما

 کنیممی داوری همین برای
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 هاعام دلفینقتل

 

بماند...  زن یا مردم اینكه  

مُردم که منم پایین عكس در  

 

 

 

 

 

باال عكس در  

نفر دو این  

زدندنمی گپ هم با که شدمی ماهی سه  

داد آشتی را هاآن زلزله  

بودم دخترم من ولی پایین عكس در  

پدرم بودم کرده بغل ترس از که  

آذربایجان به آمد دیشب کهآن از پرسیدم  
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کرد جوابم ولی باال عكس  

بودی قبلن تو گفت  

بودی این نه قلبن که  

آن نه  

دلفینی شكارچی  

 پایینی عكس همین در
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هاوال ولی باال عكس در  

هادلفین نقش در  

آب جای ارومیه یدریاچه به  

اندداده خون  

دریا امتشنه من  

پایین عكس بر و  

 آرام کنممی گریه خون

 

 

 

 

 

 دیدید!؟

 کنید گریه حاال
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 شهر نو .7

 من با قبول مخالفم .1

 های انتخاباتیکارناوال .3

 آب الکو .63
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