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من در خطرناک زندگی میکردم

برو به سمتِ برو که رفتم

دیﮕر به من نمیآید که بر منی با من بیاید
وقتی سِمَت نداری
یعنی که سمت نداری
برو به سمتِ برو که رفتم نرو که میمانی
که از هر کجا نرفتم آنجا ماندم
به هرجایی رسیدم آنجا بودم
قدمهای در قدیم رفتهی بسیار زدهام
شدهام از حال رفته و فردا دارم
برو به این و برو به آن و همین همان را به حالِ خود بﮕذار
که بینِ من و تو را بینِ من و تو ﭘُر میکند فقط!
تو اهلِ مستقیمی
و من که بینِ من لو رفت
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ولو

در مبدأ و مقصد

از خیابان نمیتوانی جلو بزنی
بزن به چاک و تیکتاکِ تازهای ﭘیدا کن
که درهای ﭘیشِ رو
در دردهای دیﮕری ﭘیش میرود
دیﮕر قرار ندارد
سمتِ فرار ندارد در رو!
برو به سمتِ برو که رفتی نرو که میمانم
که از به سمتِ دو دست دو دوست
و تو با بی من

ایستاده میرانم

همیشه بی آنکه بخواهم برده شدم
به جایی که از آن آورده شدم
دنبالِ تو خیلی در سطرهایی که ننوشتم گشتم
هنوز مینویسم چون متأسفم
کسی که باید اگر بیاید دیﮕر نمیآید
دیﮕر از سفر نمیمانم
همیشه در سفر میمانم
در آسمان ردّم اگر دیدی کافیست
برقش اضافیست
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ابری که با عصا میرود عموی من است
دریا بلند و آبی عمودیست
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توت

با چشمهای به آن سبزی قدِّ بلندی داشت
دستهای بازی که هرچه داده بودم ﭘس داد
دل داد
لب داد
من از فردای با او روشنی میخواستم شب داد
نمیتوانستم وسطِ داستانی خواندنی بمیرد
نمیتوانست در خانهای ناتنی بمانم
مثلِ باد در آسمانِ باالی سرِ یک روزِ ساده مکث کردیم
که مرا مثلِ مرا
و توت را مثل درختِ توت غارت کنم
با چه جان کندنی
توپ را که تا ﭘشتِ هیجده آورده بودم اوت کنی

من در خطرناک زندگی میکردم
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نامهای تازهای هجی
و چشمِ او را چارک بزنی که صورت از صبحِ دیﮕری برمیداشت
نمیتوانستم بمیری
نمیتوانستی بمانم
بی هیچ الس خشکهای میهمانیِ به روز رسیده را در گیالسِ کمرباریکی ریختم که صبح را در چشمهایی
که تأخیرِ مهلک داشت نﮕه میداشت
موهایم از فکری که چند سالِ دیﮕر در سرم بود

بو برده بود

و صورتی را که از صبحِ تو برداشتم او برده بود
زنِ زیادی میدید که وقتی سالم نمیکرد
از چشمهایی که میدرید جواب میخواست
ﭘای درختی که روبهروی خانهاش زندگی میکرد
رودخانهای رانندگی میکرد که از بس چشم خورد الغر شد
چشمِ چپش در اصفهان دیده میشد
دستهای راستم روی ﭘستانِ دختری در اهواز افتاده بود
و همچنان فکرهای مو بلندم توی تختی که با تو میخوابید در همدان کار میکرد
تا خیالی برای تو دست و ﭘا کرده باشد
دو بطری شراب و کمی احتمالِ با کسی خواب دیدن کافی بود که مست کنم
هرچه کوچه ریختند ربطی به خانهای که باید از زمستانش میﭘریدم نداشت
برف داشت تالش میکند که آب شود
آفتاب نمیگذارد!

نکردم!
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داستان

یک آسمان که باران کند کافی بود
یک آفتاب که شهری یِوَر کند
تابستان چون فیلِ سربهزیری که خرطومِ طویلی داشت روز را بلند کرده بود
و شب که خلوت از دست داده بود
چون فرماندهای که از گروهان جدایش کرده باشند
از کنارِ صدای آباد شدهام که در جوارِ آبادیِ صدایم مسکن داشت
خندهی بودا را که دهانم چاکچاک کرده بود در لهاسا انداخت
تا به حالِ من که معنایِ مفصّلی در فارسی داشت فکری بکند
زیرِ نورِ تنبلِ مهتابی

خودی آفتابی کرده کمی گریه کند

یک دریا برای غرق شدن کافی بود
یک دام برای نهنگِ تیرخوردهای که من باشم
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دنیا چون فرشِ کهنهای که گوشهگیر شده باشد
در میدانی که سرگیجهی وسیعی داشت خالی بود
و زن که در ابرِ ساکتی سکونت داشت
در تنهاییِ من که آبکندِ راکد و گودی بود تور انداخت
و دلم را که ماهیِ سرخی بود به تور انداخت
ما مثلِ دو انﮕشتی که هم قدِّ هم نیستند مجبور بودیم
کنارِ هم باشیم
و دوست دوست

دوست داشته باشیم

که با اسبِ سربهزیری که از کدخداییِ شیهه ﭘایین میرفت
سرباال بروم
میروم!
دیﮕر خیالِ ﭘر بلندی ندارم
یک ماشین میانِ خیابان کافیست
که زیرش بﮕیرد
یک قتل
یک قاتل
که زیرش بزند
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آکورد

با چند آکوردی که میتوانم بلدم
از گیتاری که تنم کردم
صدای دف میآید
«این تازهوارد عجب سواحیلی میخواند!»
میتواند قسمتی از روز را کنارِ تکهای آسمان و بخشی درخت طوری بچیند
که نقاش هم بو نبرد
عکاسی خبر کند
از دوری ما عکس سیاه و سفیدی بﮕیرد
تا دیﮕر دلت نﮕیرد
خیالت راحت!
تنها خیالِ تو در خودکارم دست میبرد باقی بهانهاند
قلبم را چنان گچ گرفتهای که به جز مایل نمیشود
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مثلِ دکمهای که در خاطرهای باز مانده باشد
ﭘستانی که از درز بیرون زده باشد
و دستی که کیفِ نخست کرده باشد خوشبختم!
خورشید را ﭘشت کوه میبرم
تا ترتیبِ روزی را بدهم که برمیگردی
روزی در بستهای کادوﭘیچ به خانه برگشت خواهی خورد
و در فکرهای چندین طبقه مردّد میمانم
که بَرت گردانم
یا دوباره بازت کنم
آنوقت دستهایت آنقدر بلندی خواهد داشت که قادر باشی
جلوی ﭘروازِ در آسمانِ فردا را بﮕیری
برای اینکه عشﻖ را ساده کنی
نباید سخت بﮕیری
دوباره باید تختی آماده کنی
وگرنه ﭘاییز که ولنﮕار میرسد
حتی درخت لخت میشود
آغوش خودش را بﻐل میکند
و سرما چنان سخت میشود
که دنیا ﭘیراهنِ دستدوزی شبیهِ روزی که مادرم سرزده آمد به تن کند
تو نبودی
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صدایش چنان برفی شد که یﺦ کردم
بعد چرخی میانِ خانه زد
و خواهش کرد همه المپها را روشن کنم
بودند!
آکوردی بلد نبود تا «شُوآن» کُردی بخواند
طفلی داشت ﭘیر میشد
دستهایش را که به هم مالید
صدای غارغار آمد!
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ابر

شب که ﭘدید آمد
شکلِ وقت وقتی که در میرفت دیدنی بود
تا صورت از سرِ صبح برداشت
روز مکثی کرد
فردا نمیدانست که باید بیاید
و شب که قطعهای از روشن خورد
بر تکهای از سیب ریخت که در جهان سوم شد
صدای سرد از کوهها سرازیر و سبز از دره سرباال رفت
و آدم که بینِ دوراهه گیر کرده بود عابر شد
در همان راهی که بعدها به چند منجر شد
خورشید را از باالی سرِ تکتکِ روزها برداشت و احتکار کرد
تا آب که سرتاسری میشد
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کشتی را به نوح بسپارد
شمشیر را لوازمِ زندگی کند
الزم شود گوگرد بیابد
باروت را به آدم عالوه کند
و با اینهمه توفیری نکند
باز بیاید روز
شب

چون گاوِ تاریکی از طویله بیرون بزند

روز ﭘشتِ گوسالهای قهوهای گم شود
و ابر که مادرِ ﭘسر از دست دادهایست
در آسمان چرخ بزند
هی چرخ بزند
و خلوتی ﭘیدا نکند
که برایش سیر گریه کند
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یعنی چی؟

کی!؟
چی چطوریست؟
هیچ که طوری نمیشود
هیچ طوری نیست
از شهروند محترم کمی کم داشتن
هر مسافرت دفترَکی جلد آبی در جیبِ بﻐل گذاشتن
جنبِ ورودی به جنبهای نداشتن جواب ﭘس دادن
با توضیحِ سادهای به خودکارِ خود آزادی دادن
از دست دادن
هراسی به خود ،خودی ،به خانه راه ندادن
سطرهای شعرِ دیشب را تمیز کردن
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شراب خوردن
خوردن
خوردن
انقالبِ تازهای بر میز کردن
و خوابیدن
خوابیدن
خُررر ﭘففف خورررر ﭘوفففف
صدای خُرّ و ﭘُفِ خود خواب دیدن
فردای دیﮕری از خواب خواستن
برخاستن
جاﭘای تازهای زیرِ ﭘا گذاشتن
در جندهخانهی بوداری بر تمامِ دنیا غلت خوردن
به درهای در حالِ رقصی سر رسیدن
بعد
با دیسکهای قردارِ کمرباریکی از دیسکو بازگشتن
بعد
با دلی در حالِ زینو زینو دل ای دل ای کردن
در کازینو قدم گذاشتن
بعد
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بابا طاهری کون برهنه برگشتن
جنبِ ترانهی غمداری نعره کشیدن
بعدش!؟
در بینِ تنهاییِ خود عابری آبروبَری
و در حالِ گوشهگیری فوری به دویدن کردن
از خانمی گوشزد شنیدن
گوش نکردن
تکهای از مﻐازه کش رفتن
فرار کردن کردن کردن
و هیچ هیچ هیچ نکردن یعنی… چی!؟
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کاس عروس

این طرفِ دنیا ﭘسری هم اگر داشته باشی
ﭘسری در این طرفِ دنیاست
به سمتهای آبی که ﭘشت سرِ اشک ریختی رفت بیخیال!
بیهوده از خیالِ من میگذری
اگر اینجا باشی
دیﮕر آن نیستی که آنجا هستی
مثلِ منی میشوی که اینجایم
من اگر برگردم
دیﮕر آن نیستم که اینجا هستم
مثلِ تویی میشوم که آنجایی
دیﮕر نمیخندم
حتی نمیگندم

من در خطرناک زندگی میکردم

تنها

تنهایی خودم را انجام میدهم

مثل همین حاال

که حالم خوب است

و خیال میکنم

با خیال راحت تنهام

بیخیال!
آن طرف دنیا

مادری هم اگر داشته باشم

مادری در آن طرف دنیاست
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دستم بﮕرفت و ﭘابهﭘا برد دق کرد

به هرچه فکر میکنم هم نیست هم بود
دیﮕر برایم خیلی مهم نیست
چیزهایی که خیلی مهم بود
حقیقت که از دروغی اداری حقوق میگیرد چه میداند؟
هنوز حﻖ با کسیست که ندارد
خواهرم که دستهای خیلی میخواند
برادرِ دیﮕری هم دارد که ندارم
ﭘدرم دربهدر دردیست که درهای این روزهای دربهدری را وا کرد
و دوستانم...

دوستانم!؟
راستی چه کسانی بودند؟
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چرا به خاطر نمیآورم؟
فقط برای کسی این روزها دلواﭘسی میکنم که دیﮕر بود
دیﮕر نیست

«زاک خوجیری؟ ﭘول دانی؟ سرما نخوری یه دفه خوب گانی؟»

همین که خواستم جفتی صدا کنم
جشنی بهﭘا کنم
مادر

ﭘیر شد

زودترین جای صدایم بود

که وقتی از آن دور شدم دیر شد
مادر...
مادر!؟
احمﻖ

شاعریست

که سعی میکند این را بنویسد
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دروغ

وقتی که من دروغ میگفتم
مادرم خودش را میزد
او مادر خوبی نبود
چون من دروغ میگفتم
یک شب به قصدِ خالهزنک که از خوراک ﭘرسید خالهام
گفتم که بربری با مزّهی نیمرو کوفت شد دو وعده ﭘیش
مادر که به شصتش خبر رسید
کتکخوری چند وعده بیشتر شد
ﭘس کتف راستم کبود
و روی صورتم سرخی ریخت
او مادر خوبی نبود
چون من درست میگفتم
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ﭘدرم که نهجالبالغه از جمعهی نخست میخواند دروغﮕوست
اول که شدم قرار بود
ولی هزاری گم شد
بعدن که شد تابستانِ گرمی بود
به دریا رفتیم
و حرف مرد دو تا شد
چون ﭘدربزرگم که آسمان قدبلندی سر قرآن داشت حقیقت نداشت
دوچرخه را قول داده بود و ﭘدر هول کرد و هرگز بیست نشد
از دوچرخهای که هرگز برایش نخرید
بعدها چنان افتادم که مادرم بزرگ شد
ﭘسرم که دیﮕر سه شده بود
قرار شد روی قول مادربزرگ حساب کند
مادربزرگ داشت از کنار مهربانی خود رد میشد
کارنامه او را بیست کرده بود و تابستان داشت آفتاب میﭘاشید که ناگهان آسمان کالغ ﭘوشید
عجب غارغار صدآفرینی داشت!
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ابزوردیته

واقعن که!
تنبلی هم زیرِ ﭘای تو لُنگ انداخته ﭘاشو!
شده بود
باور نمیکنم تا تنگِ غروب خواب دیده باشی
نخوابیده بود
چه نشستی بر صندلیهای دورِ میز نشستهای که چیدهای؟
سیبی نچیده بود
به اندازهی دو وعده بیشتر چریدهای چه دیدهای؟
نخورده بود

چیزی ندیده بود

عجب هوای بوداری تنِ اتاق کردی خاک بر سرت باز هم گوزیدی؟
ریده بود
غیرت به این خوابی که میکنی گردن بدهکار است

من در خطرناک زندگی میکردم

حیف رگ که نداری
بریده بود
و تنهایی که عمری در دلش تنگی میکرد
زیلوی زیرِ میز را خون کرده بود
کور بود که نمیدید
مرده بود
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افسردگی

من با سفر تا سرِ کوچه هم نرفتهام
هنوز زندانی همان اتاقم که دو سالیست سالش را عوض کردهام
تنهایی میکنم ولی تنها نیستم
مادرم هنوز به خوابم میآید که خوابهای مرا ببیند
و خانهای که ولش کردم
هر وقت دلش میگیرد
سرِ مستأجرم خراب میشود که برگردم

گناهِ من جز من همه آدم بودند بود
جانم را به در بردهام
تا به مادرم ﭘدرم دوستانم که آدمند
همه یکجا خیانت کنم

من در خطرناک زندگی میکردم

البته آدمآزار نیستم

28

فقط هستم

روز از ﭘیِ روز از دست میدهم
دارم

دوباره آدم را تلف میکنم

نیاز مبرم به یک شاعر کافی دارم
که به طرز فجیعی در خیالم آزادی کند
گرچه افسردگی با من دراز کشید و صورتم دراز شد
ولی درازم نکردهاند
هنوز علی عبدالرضاییتر از وقتی هستم که علی عبدالرضایی بودم
فقط نمیدانم از کجای نمیدانم آغاز و با یک نمیدانم بعدی آغاز و باز ...بعد...
از کجا بدانم که بعدی کجاست؟
همیشه میخواستم اگر جایی هست کجا باشم

نشد!

دلفینهای ﭘیری که با ساحل الس میزنند وقت مرگ گرفتهاند که آدمهای آخرِ عمری در ﭘارکهای ته
دنیا با خیالِ راحت ﭘارک کنند
دریا هم که بیرحمی دلپذیریست
فقط تختهﭘارهها را به ساحل میدهد که به ساحل ندهد
همه در حال خودکشیهای منحصر به خودی آرام آرام میکنند که من زندگی نکنم
چه کنم!
آموزگار بزرگ هم جز گفتوگُهی که با هم میکردیم نمیخورد
هنوز همان غلط امالیی همین کودک در حال مشﻖم که بد تلفظ شد
ﭘاکش نمیکنند و خطش نمیزنند که خط ندهم
اگر بخواهم مشهد با دو باسن زرینش رضاکُنان میآید که با من کنار بیاید
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اصفهان که زیباترین یهودی راه گمکردهی من است
سوار زایندهرودش شده از من آب میخورد که سن را برای همیشه از رو ببرد
الکی حافظ حافظ میکنند برخی
شیراز هم که تاریکمویی الغرمردنیست
همیشه عاشﻖ من بود
عاشﻖ من است
مرا میخواهد
باور نمیکنید سری به اهواز بزنید
و رد گریههای مازندران را در آبادان بﮕیرید
که این سطرها را خالی کرد

خالی بست!

لب تر کردنی دارد این ﭘیک کاکو!

نوشِ جان!

کیف دارد این لبهایی که میخوری
مواظب باش شکم درنیاوری
الی این کلمات جآان!

گم کردهام

هر چه دنبالش میگردم
جان نمیگیرم
یکجا نمیمیرم
حیف که در آبهای خلیج فقط عربها آبتنی میکنند
و اال دریای خوشمزهی خزر اگر میتوانست سوار طیاره شود

من در خطرناک زندگی میکردم

قطعن وسط ﭘاریس ﭘیاده میشد که درهم شناکُنان قورباغه برگردیم

دیشب رودخانهای آمده بود به اتاقم
با درختِ رنجوری بر کرانههاش که میخواست سیبهای درشتش را فقط من بچینم
اشتها نداشتم
چقدر حیف شد
عجب لنﮕرود تنهایی شده بود
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ﻟنﮕرود

مرا طشتی که ماما زیر دنیا گذاشت
از ﭘیش مادرم برداشت
از حومهی الت شهری که روی آب زندگی میکرد
آب میخورم
شهری که ﭘیشِ دریا کوهی برای لیال تدارک دید
و شالیزار خوشمزهای دور تا دور گردنش شال ﭘیچید
از باغهای چایی که دور کمربندی توت میﭘرید
و کودکیهای خواب رفته بر ﭘشتهای شالیزار که چادرشبی دورِ کمرش ﭘیچ میخورد
هی ﭘیچ میخورد و از صبح علیالطلوع تا دمِ غروب باسن در آسمان فرو میبرد
افتادهام وسط شهری که خیلی شﻐال توی شبهای لهجهاش لب ریخت
شهری که خیلی به حومهی آسمانش تجاوز شد
ولی هوایش عوض نشد

من در خطرناک زندگی میکردم

23

اگر هوای ابرش دست بردارد
سربهسر این آسمان سبکسر بﮕذارد
قهر میکند

نمیبارد!

اگر از باالی سرش آسمان بردارم
سرِ برجهای کهنهی ﭘاریس بﮕذارم
شعری که در سطرهایش عرق سﮕی ریختم
دیﮕر هراس نمیکند
ﭘارس میکند
هوای دنیا طوری نیست که این هوا برگردد
بیرون کنم سری از سوراخ
دستدست نکنم
و در هوای مرطوبِ شعرم مست کنم
چه کنم!
در جادههای فارسی من عالمتم

درست!

گیرم که با قیافهی گیلکی کاری نکرده باشم قبول!
ولی شﻐال را که در لنﮕرودِ لهجهام لب ریخت
از بینِ شبهای شهری درآوردم
که آسمانی باالی سرش نساخت
شهری که آدم خیلی ساخت
شاعر بود
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به آب زیادی میﭘرداخت
و با خیابانی حادّ مثلثی قاﺋمالزاویه میساخت
شهری که ﭘول نداشت
ولی ﭘل داشت
ﭘلی که خشتهاش همیشه از دستم آب میخورد
و در شعرهای همه ﭘرتاب میشد
تا صدای بلند شﻐال را درآورده باشد
شهری که بر خطوط لب و صورتش اگر که در بازار باشد
مداد خوشرنﮕی جز سبز نمینوشت
و یک تکه از بهشت

گیرم که در کار باشد

هر ساله از کنارش میگذشت
شهرِ کپور
ویار یار

در آبهای نه چندان دور
وقتی که خاویار قدغن بود

ماهیفروشان
برنج بازار
راه ﭘشتهی شبهای چاق عاشورا
لبِ رودخانهی چادری عاشﻖسازی
با عﻀب مانده میدان در الک خود فرو رفتهای
مابین راستهی الکوبازی
و کوچ

من در خطرناک زندگی میکردم

کوچ
کوچ حالی به حالی کوچهی الغری که خیلی با دندانقروچهی لیلی به کوه باال میزد
هوا که ﭘا میداد
فوری لخت میشد
دلی به دریا میزد
شهری که شاعرش را گم
و آسمانش را گور کرد
ولی هرگز ولش نکرد
همیشه کنج دلش نشست
ابری به ﭘاریس مأمور کرد
که در چشمهایش ببارد
میبارد!
دست از سرم برنمیدارد
شهری که عابر کفشهای نفتخورده را ملی میکرد
مسافر را حتی اگر گرگ باراندیده باشد
با لهجهای که تریاک هم کشیده باشد
اهلی میکرد
یک شب به گوشهی شعری که در سطرهایش دخالت میکرد
وقتی دوباره گوش کرد
به اندازهی کوتاهی نوشت
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دیﮕر دخلی به من ندارد در رو!
که لنﮕرودِ شاعرها خیلی لنگ میزند در رود
بدرود!

من در خطرناک زندگی میکردم
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به آنکه شلیک میکند شلیک میشود

به امیّد
که شاخهی خمشدهی بید موبلندی لب رود بود
خیلی امید نیست
دیﮕر لیلی
که از دندهی چپ آدم درز نکرد
برای برگم سر گُم نمیکند
و مثل قاشقی که دور میز دنبال چنﮕال میگردد
مرا که جُرم دیﮕری مرتکب شدهام در تورات

گم نمیکند

نکند!
حاال که میتوانم شبی دراز را به تختخوابم دعوت کنم
چرا در زن که مزرعهی من توی قرآن است
لبی وارد نکنم؟
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باید مﺦِ یکی که به این آلبوم عادت دارد بزنم
جانمی!
در عکس به دام افتادهست
کرمِ کسی که ﭘشتم داشت شکلک درمیآورد
به مادرم که میمُردم برای فسنجانش حسودی میکرد
به صفیه که با چارده سالﮕی از دوریِ دهات میآمد و برای اینکه ﭘولی دستوﭘا کند تا حاجیه خانم
صداش کنند همهجا را برق میانداخت
هنوز نمیدانست شبِ یکی از شنبههایی که فرداش دررفتیم
دخترش را به طرزِ خونآلودی خانم کردیم
طفلی عایشهی حسودی بود که وقتی با محمد خوابید
ﭘیش از آنکه دستی در انجیر ببرد انجیل خواند
و از داستانِ زنی در بنیاسراﺋیل سر درآورد
که در قاهره عزراﺋیل شد

قایﻖ

دوشیزهای بود در نیل

که هرچه ﭘارو میزد
به موسا که عصایش خدا ﭘس گرفته بود نمیرسید

نرسد!
تو در وضعی نیستی که ﭘردهها را کنار بزنی
و از آسمانی حمایت کنی که خدا را تُف کرد
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تو کارمندی!
کار داری!
چون مادرت کار میکرد
کارمندِ نجیبی بود
که صبحِ یکی از شنبههای فروردین روی میزِ جنابِ رﺋیس تو را به دنیا انداخت
و آقات که روی سجاده شب زنده میکرد
ﭘشتِ هر نماز به خدا دستور میداد
کاری کند خواهرانِ رسیدهات زودتر از ﭘلهها ﭘایین بروند
مﮕر دوستانت که عاشﻖِ سینهبندِ آویختهای بر بالکنِ خانهی یکی از همسایهها بودند
دربارهی سینههای آویختهی سایه چیزی میدانستند؟
سیلی که خانهات را برد من به تهران فرستادم
تو از ﭘدر که سردردش را در سرت جا گذاشت
تنها همین چند تارِ مو را به ارث بردی که وقتی رفت آن هم سفید شد
حاال که فردا را ازَت گرفتند
چرا به این ثانیه ظلم نمیکنی؟

دیشب به مردِ کوری که دنبالِ دیدنش میگشت
دختری که فکر میکرد نیست سرکوفت میزد!
گرچه از جنسِ ﭘوستکنده صرفن سیبزمینی بود
اما گاهی رگِ گردنکلفتی ﭘای شقیقه ﭘیدا میکرد
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که دیﮕر برای برگش سر گم نمیکرد
و عشﻖ که باروبندیلش را بسته بود و دررفته بود از دلش با دختری که محکم بستهبندی شده بود
داشت دوباره برمیگشت که ناگهان انﮕشتهاش ﭘرید و از دکمهی ﭘیراهنی که قلوهسنگها را مخفی
کرده بود بازجویی کرد!

زنها جنبِ آدامسِ خروسنشانی که با هم عوض میکردند
توی دادگستری زیرِ سیاهیِ چادر بینِ هم دروغ تقسیم میکردند
و مرد که دیﮕر صبرش به لب رسیده بود
از دیدنِ زنی که داشت دنبالِ امید میگشت ناامید شد
مجبور شد
سری به امّید بزند
زن آنجا بود!

من در خطرناک زندگی میکردم

خانه

من دارم مثلِ شمع آب میشوم
و بر قلبِ در حالِ آتشم میﭘاشم
تو هم با تیرِ تازهای که ﭘرتاب میکنی
آتشبیارِ معرکهای
نﮕو جایی نداریم
راهی نداریم
ما شاعریم
به صفحه که میشود راه ﭘیدا کرد
در انتهای سطرِ یکی از شعرهای خوشساختم
کوچهای برایت کنار میگذارم
کسی چه میداند
شاید هم تهِ این کوچه خانهای ساختیم
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شناسنامهی من که اﻟمثّنی نیست

بیکَستر از من خودِ بیکسیست
دلم خوش است که نامم شوهرِ کسیست
دلم خوش است شاعرم
دوست دارم
دنیا خانهی من است...
چه ناخوشم!
بفرمای هیچ دری هرگز خوشآمد نﮕفت به ورودم
تنها کسی که بیا اینجا تعارف کرد درِ زندان بود
زندانی که در آن آزادم
حرفِ لختی بزنم با دیوار
دیواری که از ترسم رفته سرباال
آن باال آموزگاریست
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که وقعی نمیگذارد به هرچه میﭘرسم

درسم بهانه بود
به مدرسه در گوشهی دلها میرفتم
دلی گرفتم
که در بساط ندارد آهی
مستی اجاره میکند از بطری
دلش خوش است
که از من خالصی ندارد کسی
فقط خداحافظیست
دلش خوش است

که تنها میکند شتاب!
علی تنهاست

چه ناخوش است
علی بسیار است!
بسیار کرد و به گوشَت نرفت زبانی که میریختم!
هنوز طبﻖِ خودی و مثلِ مدام در اشتباهی
گناهی نکردی که درخورَش کنم بخشیدن
خفته روی تهمتن
سینهی تو سنگِ قبری بود و اندامت جسد
سینمای وضعِ رسوایی که خود داری هنوز آیینه اکران میدهد
سعیِ خراب نکن
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که سرطانی از دلم راندی
دلت خوش است که آن را سوزاندی!؟
طرزِ لبانِ تو را باور نمیکنند
برای که داری رأی جمع میکنی؟
در دیوانﮕیِ من شنای خیلیها به ساحل رسید
به قایﻖِ در گِل نشسته هم بادبانِ بیﭘاره داد عصیانم
مﮕر طوفان

کمک به نوح نکرد!؟

باری
بهمن زادهای که داری ﭘرتاب میکنی
از کوه کم نمیکند
دریا زاده اشک نمیماند
ایمن از سیلی که خواهد شد نخواهی ماند
خوابِ خراب نکن
که هرچه گفتی الف بود
خمیازه وقتِ خواب بود
گوشی مهیّا کن
تا روبهروی هوش بنشیند
آیینهای که مرتّب کردی
سخنرانی برای تو میدهد اکران
شیرین که شهد بر بناگوشِ خود نمیریزد
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عشﻖِ تو عاشﻖتر از تو به توست
اقرار کن
فرهادِ بیخودی میشدم اگر
سابقه از ﭘرویز کش نمیرفتم
گوشی خراب نکن!
برنمیدارند!
شناسنامهی من که المثنّی نیست
سراغم از آدم چنان میگیرند
که هرچه میﭘرسند بیرونِ در است
دستی هرز کردهاند
که کوبه بر درِ خانهی دیﮕر میکوبد
ﭘیدا نمیشود دیﮕر
ﭘیدا نمیکند کسی در من
تا تو بیایی
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شاهنامه

من هرچه را که باید به او میباختم

باختهام

و تکخوابه خانهای را که باید در دلم میساختم
سرتاسرِ خیالم

ساختهام

درهای نیمهباز -بستهی ﭘنجرهاش را باز کردهام در توران

که میتواند ببندد
و میتواند بلند

به این اتاقِ منتظر

به این درِ وامانده در شاهنامه بخندد

با چنین آغوشِ در باد بازگشتهای
ترس دارد خیلی

بیرون ﭘریدن

از وسطِ قصّهای که بانیِ آن فقط تو باشی
و راویِ آن تو نباشی
که ﭘنجرهها را باز کرده باشی
و باز

باد از کدام جهت

بیجهت بیاید

سراسیمه از کنارِ زیباکنار گذشته باشد

من در خطرناک زندگی میکردم
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گذاشته باشد تو باز و بسته باشد
ﭘنجرهها را

تا شوقی یکتنه با راهرو بیاید

بیاید و این درِ وامانده از بسته باز در نیاید
گیر کرده باشد در لکنته چارچوبی
و گیره از گریه باز کرده باشی
بﻐﻀی که سر بیاید و سر از گریبان در نیاید
چشمها را باز و هی بسته کرده باشی
که از ﭘشتِ راهبندانِ خیلی خیابان درآید
در نمیآید!
این قصّه آخر ندارد
برای فرار

در ندارد

از شاهنامهای که با هر دو ﭘلک
اینهمه محکم بسته کرد
راهی نمانده مﮕر با عجب روی زیبایی

توی ابد ﭘریدن

ستم به رستم بود
حیلهی افراسیاب که اینهمه سهرابِ ناخلف با وی درانداخت
سهرابی دوباره باید توی رودابه انداخت
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آﻟبوم

این مادرِ من است

زیباست نه!؟

این برادر و این هم ﭘدرم!
اگر بداند چه دربهدرم

طفلی!

این تهتﻐاری سوری

این خندهرو هم...

دوری دوری چه کرده با حافظهام
ارشدترین خواهرِ من است
که وقتی عکس میگرفت
در حالِ خنده از حال میرفت
ماندهام چﮕونه این عکسها که از لبِ خنده برداشته شد
سینمای چشمهای گریهکردهاند
ول کن!
ولی چقدر قاطیام
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طفلی!

مادرِ دهاتیام!

اگر که آزادی سری به ایران بزند
تو میشوی تازه عروسِ ﭘدرم
و بعدِ صبحانه خواهرم
اسپند دود میکند دورِ سرم
تا چشم نخورم
از اینکه در لیالترین زنی دارم
و مادرم

در حالِ ﭘُز دادن

با تو کَل میزند سرِ باغ و بیجار نُقل میﭘاشد
تا ﭘسرش دیدی زده در الکو حالی به حالی بشود

شدهام!
حاال که در حالِ شانه به شانه در هالِ خانهایم
چرا خیالی البهالی شالی حالی نکنیم؟ ول کن!
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خط میخی

نترس!
آسمان تنبلتر از آن است که ﭘایین بیاید
کسی گونهی ماهت را نمیبوسد
بیهوده ابر میکنی
باد هم که بیاید فوت کند باران نمیبارد
زمین سردتر نمیشود
الکی هول بَرت داشته هُل میدهی رودخانه را که خودش میرود؟
دیﮕر از دست رفتهای
اگر فکری به حالِ آغوشِ دستخوردهات نکنم
در آن دست نبرم
برای همیشه از دستم میدهی
دارم سعی میکنم دری باز کنم
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تا حرفِ دیﮕری بزنم
دیﮕری حرفی بزند
که دیﮕر نمیشد زد
در هر دروغی دو سهتایی هست
غلط که نکردم اگر راست کردم
من خطِ میخی را بر هر تنی کار کردهام درست!
شاید عاشقم را غلطغلوط نوشته باشم قبول!
ولی غلط نیستم
البد بلد نیستم
چطور میتوانی مهرِ خودت را به نام کسی سند بزنی
بعد هم ﭘشتِ ﭘا و لﮕد بزنی؟
مثلِ مادرم از شالیزار
دل نمیکَنم از اتاقِ کار
در انتظارِ تو بسترم سرزمینِ موعود است
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عاشقی

اینکه تنها باشی
و در خوابِ زنهای خوبی قدم بزنی
که هرگز نتوانی

خوب نیست

اینکه در سرسبزیِ دشتی بدونِ زن دست کنی
گل بکَنی
احساسکوب نیست
اینکه میگویند واقعن دروغ نیست
فقر بد است
عاشقی گُهتر
غریبی خوشایند نیست
بیکاری طاقتفرساست
با اینهمه چیزی فجیعتر از این نیست

من در خطرناک زندگی میکردم

که یک سالِ آزگار
در یک خانه یک اتاق و یک تخت
کنار فقط یک زن
تنی دراز کنی
تا تکراریترین فیلمی را که تاکنون دیدهای
دوباره از نو ببینی
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گم شو

خواسته بودی بروی

گفته بودم نرو

میخواستی بروی

میگفتم بمان

خواستی بروی

گفتم نرو

میخواهی بروی

میگویم بمان

خواهی رفت

...

به اندازهای که برازندهی تو باشد عاشقی کردهام
در فارسی هم فعلِ تازهای در کار نیست که خواهشی تازه کنم
اصلن به کیرم که میروی

گم شو!
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تنوین

هیچ چیزِ اتفاقی که میافتد اتفاقن نیست
حتی به دنیا که حتمن نمیخواستم
اتفاقی بود
باید برای قبلن بردارم
وقتی برای بعدن ندارم
صرفی ندارد وقتهای زیادی که صرفن می...
عمری امورِ خانم برای فعلن بودم
مثلن به اسمِ عمرن سند نخوردم که خانمان بی سِمَت کنم
هرکه با سمتهای من برطرف شد
طوری طرف شد که انصافن ندارد که هیچ
در سطرهایم ﭘیچ میخورد
لطفن ندارد که هیچ

هیچ میبرد
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البته عمرن زیاد نیستم زیادی نوشتم
بعدن یکی میآید و ﭘاک میکند چیزهایی که ننوشتم
در سمتهای سرگذشتم
من از لحاظِ خودم خیلی لحاظ شدم
بیهوده از لحاظِ دیﮕر زن را لحاظ میکنم
بیشک زیاد نبودم زیادی بودند
مثلِ خودکشی کردن
یا مثلِ خودکشی کردن
در مثلِ خطکشی کرده باشند جایی جا کشیدهام
جایی دراز کشیدهام
که شکهای مختلف تشکیل میدهد
در حرفهایی که از مطمئن شنیدهام
وقتی مطمئنن ندارم
که لطفی برای بعدن نﮕه دارم
دستی به سبکِ لطفن ندارم
که بر موهای نسبتن بﮕذارم
از قبیلِ زن قبلن زیاد داشتم
قلبن زیاد نداشتم
دیﮕر با شوخی ندارم
شوخی با دیﮕر ندارم

من در خطرناک زندگی میکردم

مثلِ با هرچه هست حسِ خاصی داشتم
با هرچه بود هستِ خاصی دارم
حالی به حالی نمیکنم بخشیدن
نمیگذارد حالم که مستی گذشته باشد از ترسیدن
از نمیترسمی که سرهای نترس داشت منجر شد
نترسیدنی که منجر به این ترس شد
ترسی که از واقعی وقتی میگذرد وقعی نمیگذارد
نمیگذارد از واقعن جز نیست
حادثهای که در حالِ اتفاقن است
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ساعت

و تنهایی که صفحهی ساعت اندازه میگیرد
هرگز نمیمیرد
در حالِ تازه جهان از تازه میگیرد
که از دست رفته بود
همیشه مُچ ما را گرفته بود
بزرگتری که دورِ تند میچرخید تو بودی
عقربهها بر میز کار میکردیم
گیج میخوردیم
من از کوچکترم تکان نمیخوردم
و روی سنﮕین راه میبردم
سر آخر سرِ دیوار که آونگ دارمان زد
حالجِ دنبال کردهات باز بودهام
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بازم!
در هر سه ساعتی که روی تو من میافتیم
خداخدا میکنم
باطری روی دست ما باد و ما باطل
که من توی تو روی من تو در تو
تو هر توهای جهانِ منی
در ساعت من و سی دقیقه از تو عقب مانده
چند ساعت و من دقیقه باید از من جلو بزنم
تا چند ربعی مانده به زن در تو وقت کنم؟
منی که ﭘیش از ﭘس از تو با تو بودهام
بعد از هنوز و قبل از تو با توام
در ساعتِ من و زن دقیقه از تو عقب رفته
چرا بَرم داشتی و روم افتادی
و از بیشتر رو دادی؟
روم

کم شد!
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چهارراه

در حالِ میرود  -نمیرود
ﭘشتِ چراغی که میگذارد  -نمیگذارد
خیابان که میگذرد از خیابانی که میگذرد خیابان نمیگذارد
میگذارد که بﮕذرد از نمیگذارد
در همان میدان که با میدان به میدان میرسد
نمیداند نمیرسد
میگذرد
میگذارد این نیز بﮕذرد از گذشتهها گذشت
نمیگذارد می به رسد که میرسد
میدان باز گذارد
در باز کند
باز در کند که دک کرده باشد گذشته از باشد و  ...نمیشود

من در خطرناک زندگی میکردم

نمیگذارند!
چه کسانی؟
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ازبادر

براى من از ازدحامِ از که گذشتم
از اذیت آغاز شد
با تو که تنهایی کرد
از تو ﭘُر از عزیزم شد
برای من از...
از برای من...
من برای از...از سرِ درِ تا دوباره از تا به از به از رفتیم
و دربهدر تا سرِ یکی از اهالیِ در دوباره برگشتیم
به هرکه هرچی از میانِ ازها به جمعِ تاها رفت
از این و آن و همینترین تا سرِ درِ دربهدرترین در که در دَری رفته شد دَدر
از تو از تو ﭘرسیدیم
اگر که قول تویی ﭘس چرا قبول منم!؟
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و از قبیلِ قبول فراریام دوباره آریام؟
از قبلِ من قبول

من قبلِ کی؟

ﭘیش از من این ازِ ﭘیشِ من ﭘیشِ که بود
که هی ﭘیش میرود ﭘیش میرود تا...

ﭘیش از من

کسی ﭘیشِ من بود

که از ﭘیشِ من کمی ﭘیش از من رفت
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درهای بسته بازی

تا طلوعِ درِ دیﮕری که وقتِ غروب باز میشود بستهایم
خروجِ همه رابطه با باز دارد
ورودِ همه وابسته به این بازیست
بستﮕی به هر بازی

وابستﮕی دارد

مثلِ همین کاغذ
که در کاغذبازیِ ادارهها
مشﻐولِ به تعویﻖ انداختنِ بازیست
سفید میماند که روسیاه کرده باشد

هر کاغذی به روی خودش باز است
بازی میکند که در بسته باشد به روی همه
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از بینِ درهای بسته که بازی درآوردهاند
کسی نمیداند
کدام را ببندد که به دیوار برنخورد
به دردِ درهای دیﮕر بخورد
بازیِ درهای باز
به درهای بسته وابستهست
درِ خروج

بستﮕی به درهای بستهای دارد

که وقتِ ورود باز میشوند
بسته میشوند
باز و بسته میشوند

همه در خودشان بازند
گرچه بستهاند به روی همه!
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داستان سه بﮕادر

ما سه برادر بودیم
یکی بسیجی
بعدی خلقی
و بعدیترین که من باشم جلقی بود
ﭘدر به آن دو که در سمتهای برخالفی راه میکردند
وقتِ می  ...نمیخواستند عنایتِ کافی داشت
تنها مرا که در فیلمهای هندی الی جفتی سینهی لخت میگشتم
مثلِ بوروس لی وقتی که شلوارِ لی تنم میکردم
چنان کتک میزد که مادرم در نمازِ مﻐرب به عطسه میافتاد

صدای هاپچی که چو افتاد
همان بسیجی تا دید توی دهِ باال توده استﻐفراهلل لو داد

من در خطرناک زندگی میکردم

که دیﮕری با که و کهی سرفههای خشکش خلقیست
برای حفظِ آبرو به جنگ نرفته یککاره در بهشت مسکن کرد
و مادر که حتّی روی جورابی که ﭘاش کرده بود
سیاه ﭘاشیده بود
برای حفظِ کوریِ دو چشمِ خانوادهای که در نمازخانه دستوﭘا کرده بود
به جای خلقی که انقالب کرده بود و ببخشید!
به جُرمِ انﮕشتی که توی تنهایی فرو کرده بود
چنان باالتر مُرد
که باالی دار باال آورد
جنبِ سنﮕری که ترسوی بسیجی توش شاشیده بود
به نامِ سربازی مرا خیرات کرد
من به عنوانِ سه برادر در جبهه باید جنگ جنگ تا رفعِ آدم میکردیم
یکی بسیجی
دومی بعدی
و بعدیترین که هرکی بود
گاهی خلقی

و همچنان جلقی بود

کنارِ خمرِ شراب که آب میآورد
در جبهه دشمن شکم میکشت
از بس که جای شبهای جمعه کونِ کمیل
یک دنده جنده میل میکرد
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هوا که دشداشه درمیآورد
خواهران ﭘشتِ سنﮕر از خنده ریسه میرفتند
از بس که حال ...ببخشید شال
برای رفعِ رزمندگانِ درحالِ جلﻖ ...ببخشید!
جنگ میبافتند در ﭘشتِ سنﮕر که ﭘیشِ سوسنﮕرد بود
ما هم که در هوهوی هویزه گِردِ کون سوسن مىگشتیم
شالِ خواهردوزی دورِ گردنکلفتیِ آبادان انداختیم
و از ﭘشتِ آبادی که ﭘیشتر رفتیم
مخفیگاهِ لختی تصرف کردیم
ﭘُر از زنِ مُرده که از بس داد کرده بود در تکههای فارسی عربی شد
حاجی هم که به اندازهی بلندی ریش
ﭘیشِ معصیت سفید کرده بود
ضمنِ عرضِ ممنون برادران چه خوب جنﮕیدید که به خود ریدید
برای براﺋت از جنابِ حﻀرتِ شیطان ورود ممنوع کرده بود
و خود که قصدِ شناسایی داشت فقط!
وارد که میشد خدا کجاست نمیشناخت
کنارِ لُختیِ زنها سه دنده سرباال نرفتهرفته ،هایی که از صدایش چکه میکرد
ویارِ الکل میگرفت
طوری که خمپاره وقتی که خود را ول میکرد
و بینِ شبها ول میگشت
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وقتی فراهم میشد که هر سه را با هم می...
وقتِ مینمیخواهم می ...می ...می...
زیرِ ضربِ این آر ﭘی جی
توی این هرکی به هرکی ما هم یکی شدیم موجی هوچی!
وقتی که سگ به واقواق میافتاد وقتِ تجسّس
زنی اُالغ به ﭘیریِ کالغ که داغ دیده بود
در سوگِ این صد و سگ برادر که هر چه کشته میشدند نمیشدند!
جای گریه غارغار میکرد
طوری که آن غارغار به صدایی که از تهِ غار میآید
هنوز نمیآید
خالصه خلقی یعنی بسیجی یعنی منی که هر سه یکدیﮕریم
چنان به مادر رفتیم
که هر وقت زنی زیرِ تانکِ عراقی ورق میخورد
نوجوانیِ من
ﭘشتِ قرآنی که وقتِ حمله فرمانده میخواند
عرق میخورد
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وقت

رأسِ هر ساعت
هر شبه هفتم
خیلیتر از هفت دور رفتم
که شاعرِ سالهای ﭘس از بعدم
در راههای ﭘیش از قبل سه نکند

در حالِ سرفهام گلوگیرم
و از دست میدهم

میمیرم

به این دستها اگر عمل نکنم
با شاعرانِ ﭘس از بعدم چه کنم؟
گاهی که دست میدهم
به دوستی که روستای ﭘیشِﭘاافتادهای در شهری که زود مصرف شده از دست داد
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از دست میدهم
به این شهرها اگر سفر نکنم
در اتاقی که شعرِ من تنها شد چه کنم؟
دوستانِ من روستای ﭘیشِﭘاافتادهای هستند
که در شهر مصرف شد
به تکهای از صورتی که در آن دست برده باشند
دستبرد زده باشند میمانند
که نیمرُخی در هوای حالی به حالی دارد
در گلوی اتاقم اگر گیر نکنم
با سرفههای گلوگیرم چه کنم؟
نیازِ مُبرم به آشپزخانهای جنبِ سرماخوردگی دارم
در عطسههای من دستورالعملیست
که برای در ﭘیچوخمِ گلو ﭘیچ خوردن
خیلی عملی نیست
من شاعرِ سالهای ﭘس از بیمارم
در اطرافِ عابرم
خیابانِ تازهای خالیست که جای کسی جز خالی نیست
خیالی نیست
خالف کنید!
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من کمونیستم!

با دستهای خیلی دوستت دارم
دور و بَرِ آغوشِ در دارم
شانه در شانه با زنم خوابیدم
و در حالِ تاریکِ صبحی در حالِ آمدن خواب دیدم
حوالیِ گنبدی در حالِ باال ﭘایین

قدمرو زدم

به قدرِ یک ساده
ﭘیاده ﭘای زاویههای حاده شدم
در راههای به گمانم تاریکِ زنی جاده شدم
وارد شدم که خارج شوم
خارج شدم که وارد شوم
خوارج شدم از سمتهای زنِ فمنیستم
که مرد را مطابﻖِ معمول مراعات نمیکند
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عمل به عادات نمیکند
نکند!
من کمونیستم!
اصلن به اتفاقِ آرا فقط منم!
زنم!

که در انتخاباتِ آقا
عمل به آقایان نمیکنم

که از همه طوری مرد زده باشم بیرون
که خوبِ خوب شده باشم

خوب شد!؟

مردی که در زن دست نبرده باشد
مرگ را ترک نکرده باشد من نیستم!
تختِ خوابی قسمت کردهام
بینِ من و زنم که در دستهای خیلی دوستم
همیشه با او میﭘوستم
اطاعتِ خدایی که موعدِ عیسا
چادر سَرِ مریم کرد
لختش نکرد و زیرِ دوش
دیﮕر نمیکنم
به لبهای مریم

لبههاش

روایت است در انجیل

فوری کرد
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هرگز نرسیده هیچ لبی
که موعدِ کردن
تعجیل کرده خدا خیلی
چه بسا عیسا از فاک به عمل آمده باشد
که ترکِ خاک کرده چه میدانم!
من فکر میکنم
زنی که مرد را مالقات نکرده باشد
من را مراعات نکرده باشد زن نیست!
وردیست
که باید آن را مُال عمر خوانده باشد در کابل!
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شبنامه

خُب!
حاال میخواهم قاتلِ مختاری را به شما معرّفی کنم
و چون دیﮕر واجبِ کفاﺋی نیست واجبی بخورد
جنابِ آقا را که خیلی آغاست
همین حاال
به آقای من که شما باشید

معرفی میکنم

ﭘیش از آنکه شاه برود تا خمینی برگردد
یکی بود
یکی نبود
هرکی به هرکی بود
ﭘس حاال که حرف دو تا شد
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مرگِ مؤلف را به شما اعالم میکنم
و ﭘیش از آنکه روزنامهی مردم به آقا بﮕوید
قاتلِ دوست دارم را اگر بﮕذارید
به آقای من که شما باشید معرّفی میکنم

ﭘاککنها فقط به خسرو که جسارت داشت خسارت دادند
و اال گلسرخی آنقدر سرخ نبود که شاعر بود
مردم به جرمهای من سکوت کردند که هرگز نداشتند
ﭘس اینجا که از بس نمیگذارند شورش را درآوردهاند
قاتلِ شعر را
و قاتل من را به آقای من که شما باشید
معرفی اگر نکنم چه کنم!؟

من شاعری بودم که نﮕذاشتند
نمیگذارند
ﭘس تا بعد!

ندارند!
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مختاری

از وقتی که ﭘیچیدند توی فکرهاش و با کله چپ کردند جنبِ حرفهاش و تانک و نفربر جای سخن
راندند سمتِ شعرهاش و به کوچههای علیچپ زدند
من از شعرهای مختاری بدم میآید
از فکرهای مختاری بدم میآید
و از حرفهاش که وردِ زبان رجالههاست
از وقتی که بر عکسهاش تاش خوردید و زندانِ هر چه در فکرهاش شدید و میخواستید رییسِ در
مجلس نشستهای باشید و نشد
من از دوستانِ مختاری بدم میآید
از عکسهای مختاری بدم میآید
و از خودِ مختاری که این روزها سکوی شهرتِ رجالههاست

بعد از آن مرگِ بزرگ

آن مردِ بزرگ

هرگز نمرده بود
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دوباره او را شما کشتید و از وقتی که او را کشتید
از مرگِ مختاری هم بدم میآید
و از شما که البد ایرانی هستید

دارد بدم میآید

دارد انﮕار از شعری که دارم مینویسم واقعن بدم میآید
اصلن از خودِ بدم میآید هم دیﮕر بدم میآید
و از خودم که خودمختاریِ خودم را کشتم
آیا ما واقعن ایرانی هستیم
هستیم
هستیم!؟
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ﭘنجشنبه

وقت می ...نمیخواهم
بوسهای برای هرسه با هم فراهم کردم
که از سرِ گونهها سُر خورد و افتاد زیرِ ﭘای همه که لﮕدمالش کنند
به من چه که مُهری به روی ﭘیشانی وقتی که دید زد
برای چشمی که توی خوابم سرَک کشید و دید زد
من که ﭘولی نخواستم
گیرم هنوز حﻖ با کسی باشد که میداند گیر دارم
در گیر و دارم
ولی جلوی دار هم که باشم
آنقدر جلو دارم
که جلودارم کسی نباشد
از وقتی که شهرم را ول کردم
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و توی دنیا ول میگردم
آبی که از این صدا چکه میکند
ولم نمیکند
دستم را در ﭘنجشنبه گم کردهام درست!
سرم را در نمیدانم

قبول!

ولی دوستانی که دوستم دارند
همه میدانند
که من کسی را دو دستی دوست ندارم

سنﮕی مقرمط روی کوهی لیالکوب
چوبی منبّت تحتِ خطی میخی
که در طرزهای احساسکوبی هیروگلیف شد در سینه دارم
چرا بمیرم!؟
هنوز سردم نیست
و این برای من کافیست
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جسد

چیزهایی که میخواهم دربارهی میخواهم چیزی نمیدانند
چیزی نمیخواهند دوستانی که ندارم از دوستانی که ندارم
میتوانم وقتِ احوالﭘرسی از کسی یک دست قرض بﮕیرم
و دستِ کسی را نﮕیرم
دارم دوباره میمیرم
چقدر چهکارهام
حاال که هیچکارهام
چقدر چندکارهام
دیﮕر به درد نمیخورم
به دردِ کسی نمیخورم
به اندازهای که روزها ﭘیشم میبرند شبها بَرم میگردانند که درجا تلوتلو بخورم
آستینی برای باال زدن ندارم

33

35

علی عبدالرضایی

فکری که راست کرده باشد در سر ندارم
درِ کونِ کلماتم میگذارم که به در برنخورد
به دردِ دیوار بخورد
امروز توی شلواری که دیروز خریدم گشاد بود
دیروز توی ﭘریروز
هنوز دارم
مردی را که الغری به من انداخت دود میکنم
چه کنم!
دردی که جورِ مرا میکشد

سیﮕار نمیکشد

خاکسترِ دود خوردهام را در زیرسیﮕاری میتکانم که از دستهای جسد خالص شوم
نمیشود!
دوباره از دست دارد زندگی دست برنمیدارد
چیزهایی که دوست دارم دربارهی دوست دارم چیزی نمیدانند
و دختری که میخواهم وقتِ میخواهم اخم میکند نمیگذارد
چقدر روزها کوبیده باشندم به شبهایی که خوابیدهاند زیرِ فردا تا دوباره امشب را زیر بﮕیرند خوب
است؟
ﭘارسال با دو نوروزی که داشت دوباره آغاز شد
من مسیحی نبودم

نیستم!

درِ امسال را کجا باز کنم؟
روز را از کجا آغاز کنم؟
زندگی اتاقِ کوچکیست که بر تختم دراز نمیکشد
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دیﮕر ناز نمیکشد
دوباره دارد حالم به هم میخورد از آدمهایی که به هم میخورند و به هم میآیند وقتی که با هم میآیند
در مقابلِ هم درنمیآیند
چه میدانند
اگر قدمرنجه کنند
جای ﭘا را که زیرِ ﭘا بﮕذارند میگذرند
گذشتهام!
دستم به کار نمیرود
به کار نمیآید دستم
من کی هستم!؟
چهکارهام؟
ساعتی که سرِ دیوار کار میکند بیکار نیست
دیواری که در اتاقم اشتﻐال دارد
از سقف نﮕهداری میکند که زندان را امن کرده باشد
چارچوبی که تدارک دیدهام در یعنی
ﭘنجره یعنی باز...

ﭘنجره دارد

باز کن!

هوای مرا داشته باش

که حالم هوای دیﮕر ندارد

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

چیزهایی بنویس

دیوار نیست
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اما چی !؟
در گلوی اتاقم هیچ چیز بیمعنی نیست
جز من

که بیهوده منمن میکنم

من در خطرناک زندگی میکردم
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نیستی که!

تو میروی و باز من میمانم
خود و چمدان و چه میدانمی برمیداری
باز جا میمانم
میروی و بوی تنت میماند
و لبت برگونههام هنوز میراند
بوسهبوسه میخواند و میخورد لبم
میرود باال دمای تبم
دست میکشی بر من و از من و ﭘایین که میافتم بدنی در کار نیست
تنی که لخت شده باشد
لبی که دم داده و بازدم گرفته باشد دیﮕر نیست
فقط دو ﭘستان از آن باال

مثلِ دو گنبد این ﭘایین

بر سر و سینهام لیز میخورد میخورم لیز میخورد میخورم
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سُریده از سر و سینهام میرود ﭘایین و خیلی نرم گیر میکند روی بلند و آن ﭘایین تیر میکشد
باز ویرم میگیرد
سفر به توی توی تو تا ته کنم
نیستی که!
دو ﭘایی که از هم باز شده باشد
دری که در باز کردن آغاز کرده باشد در کار نیست
تو رفتهای و دستهام دوباره توی گیر کرد
بَرش که میدارم
میگذارم روی هر دو ﭘستانی که در خیالم ساخته بودم
نیستی که!

تو رفتهای و باز در ماندم
خود و چمدان و چه میدانمی برداشتی
باز جا ماندم
دو دستم از من جدا شدهاند
بر در و دیوارِ خانه دنبالِ تو میگردند
نیستی که!

تا دوباره از سفر آمده باشی
که سوغاتِ چیزچیز آورده باشی
با این چشمهای نابکارم من چهکار کنم؟
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ایستﮕاه

نه سربلند و نه سربهزیرم
گاهی کبیر و گاهی فقیرم
به برجی بلند میمانم که توسری خورد و کلبه شد
ﭘشتِ تمامِ درها که بسته شد
مسافری برگشت خوردهام
که سفر از چمدان و چه میدانمهاش رفته شد
وسطِ بیکاری سرِ کارم
و در سمتِ عابری که در حالِ میرود بود و نرفته بود و نمیرود
جنبِ کدام صبح قصد دارم
دست از سرم بردارم و سر از کاری که ندارم دربیارم
نامِ اسبقی که سرم میبارند
کالهِ گشادیست که هر چه دَرش میآرم
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باز هم سرم میگذارند
در هوای کونِ لﻖِّ همه شﻐل دارم
نه چیزبازم که منبر کرده باشم در فقیر و برجی کبیر بسازم
نه سربازم که مدعی شده باشم هفتدرصدی جانبازم
جز مسافری در حالِ شاعری
نه این و نه آنم از خیلی چیزی نمیدانم
میرانم

به سمتی که سمتی نیست

ترن که به جایی نرفته بازمیگردد

نمیرود

اسبی که در اصطبل وحشی شده باشد

نمیدود

ﭘس منی که در حالِ میدود نمیرود

کهام؟

جز جادهای افتاده از ﭘا

چهام؟

اگر نمیآیم و برنمیگردم ﭘس چرا دستپاچهام؟

ترن میرود

و من میدود

که رَود برود

و اال من و ترن که در ایستﮕاهیم
خودِ ایستﮕاهیم!
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ﭘناهنده

ﭘناهنده یعنی خنده و بعدش گریه و بعدش خنده و یکدنده روز را وسطِ شب بردن و بعدش به روز
کردنِ بعد و بعد و بعدش چی!؟
که از بس همهچی سیاه و سفید بوده سیاسی شدهام؟ برای چی؟

برای کی؟

همین کلماتی که میتوانستند در همه حمالتی که به جمالتم میشد کَلکَلی کرده باشند؟
به من چه که سرﭘوش سرِ خواهرم میگذارند و با ریاکاریِ ﭘدر همکارند!
به من چه که ربطی به مرد ندارند و ربطها با منی دارند که به حالم گریه میکنم در حالِ خندهام!
من ﭘناهندهام! ولی به چی؟ به کی؟
به کیرم که نمیشد شاعر شد
و هر کجای شعری بلند حاضر شد
ناظر که میتوانستی باشی
بر خواهشی که هرگز نمیخواستی الشی!
خاک بر سَرت خاکبرسر!
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خاک بر سرِ همه ریختی که خاکت کنند؟
عنکبوتی شدهای تاری تنیدهای دورِ خودت گیتار میزنی
از گاو ولت کردهاند در الو و صدایت میزنند گوسفند و زینی چه محکم تنت کردهاند
جنابِ اسب

حواست هست؟

خرت کردهاند
«تو هرگز نجنﮕیدی

فقط به خودت ریدی»

دیدی که دست تنها شد

ریدی!
زاییدی!

دیدی که دوست دشمن شد
این خانه تاریک نیست
جز تو که خیلی سوختی

المپِ دیﮕری هم دارد که هرچه میکنی روشن نمیشود!
تو که میخواستی به خودت برسی
خُب رسیدهای!
با بعدی که خودت باشی فاصلهها داری

نمیرسی!

قلم که برمیداری
به قدرِ کاهی خیال میکنی

کوه میشود!

نوکِ قله ایستاده فریاد میزنی کمک کنید!
گذشتهی ما را ﭘخشوﭘال کردند!
که چی!؟
خورشید هم مسیرِ خودش را عوض میکند ولﮕرد!
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و میداند کی در کجا غروب میکند برگرد!
در شعرهای تو فعلِ شادی در کار نیست
اگر قدم بزنی مرگ حتی نمیرسد
از وقتی که آمدی از بَک راند
خواننده خیلی کُرکُری تهِ سطرهایت خواند
جای تو چندین هزار راننده تا ته راند

دارید همه این شعر را میخوانید؟

هه!

جا ماند!
تهرانید!
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ساﻟوادور حکمت

ناظم حکمتی در سرم دارم که از گردن به ﭘایین سال دالیست
شعرم نمیشود اگر به ناظم نظام دهم
و بنازم به نقاشیِ بآسانی که آبزیرِکاهی میکند دور و برِ قالی
دالی سرم نمیشود
همیشه از باز کردنِ دکمهها آغاز میشود
زیباترین معماریِ جهان
ﭘستان
از مخفیگاهِ خود میزند بیرون
که فریدا شوهری کند در این نقاشی
برسد به نمای بآسانیِ مردی که تا بخواهد چه میکند...

ﭘردهبرداری از این نمایشﮕاه نﮕاه میخواهد
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نﮕاهی که آبزیرِکاهی کند جنبِ این دربانی
آنی دهد به گاهی که میکنَی
و میکنم
چه کنم!
آقای سالوادور

سالی دو بار

فقط دالیست
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بسم اﻟمهرُ اﻟمهرانَ اﻟمهیر

به اندازه انداختن اندام میخواهد
برازندهی من نیست
با همین شبهایی که سهمِ روز خوردهاند
کَلکَلِ کُلّی کردن
تمامِ دیشب که یک لبِ شبمانند داشت بوسیدم
لیسیدم
ربطی به صورتی که صورت میدادم نداشت
به حدّی که داس کرده باشی کاس شده باشی سو داشتم
ﭘیکاسو میدیدم
چه حالی داشت
عجب علیِ سرحالی بودهام دیشب
بیخیالِ سؤالی از محمد که صد و سگ تایی داشت ﭘرسیدم

من در خطرناک زندگی میکردم
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چقدر موسا کش رفتهای جانی!؟
از مانی که عیسای جاکشیست مهر بردهای که رحم کنی به کی!؟
زن که سورهی سوریهسازی نیست
البته ناگفته نماند
به نیما هم که مانیِ برعکسیست

نوشتم

قالَ علی عبدالرضایی:
همیشه عالیه خانم عالی نیست
شعر که ﭘای شاعر نمیماند ﭘدر!
هنوز دریای تازه میخواهد
ﭘارو بکشی بهتر نیست؟

باالخره بیشتر سَر نمیخورم که به دیوارِ برخی بربخورد
اینجا توی توالتِ مارسل دوشان روی جعبهی اندی وَرهول شاشیدم
تقلید هم حدّی دارد جاکش
جارو بکشی بهتر نیست!؟
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شراب

کنارِ تختی دو تکه یک میز و دو صندلی منتظرند
منتظرند زوجی که با سفر میرسند سر برسند
و با کلیدی که در در میرود
وارد شود در در اتاق و تاق باز
ﭘنجره بازیش گرفته باشد
ﭘرده کناری کشیده باشد
که از کنارم کنارهگیری کند به هوایی که ﭘایی وا...

نشد!

لبی روی لب مینشیند در آغاز و تبی ﭘخش میشود در اتاق و صندلی که صبرش سر آمد شبی شکل
میگیرد در دو تکه تختی تا مرد که عاشﻖترین علیهای عبدالرضاییست دستپاچه وول بخورد توی هول
بَرش دارد نکند ناگهان بﮕوید نه!
نﮕفت!
لب که دو کوچی خورده شد

من در خطرناک زندگی میکردم

سُر خورد روی دو قله رفت سر باال
و از دو ﭘهلو در سرازیری ریخت ﭘایین که در چاله ﭘهلو بﮕیرد
اما نمیشود را میشنود
و سرخﭘوستها را که تازه حمله کردهاند دیدی زده سرخ میشود
مکثی نمیکند

عقبنشینی میکند

تا یک میز و دو صندلی برای خوشباشیِ تکهای از تخت که میتواند با خیالِ راحت
بخوابد تخت
رفته باشند سر ...باال
باال
باالتر!
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مترو

اگر مترویی که جز رفت و برگشت مقصدی نداشته باشد من باشم
به وقتِ بازگشت از بای بایِ وقتی که میروی
سوارِ خطی شده هی خط عوض کنم
خیالِ خامی با کلماتم ﭘختوﭘز کنم
به قصدِ آری از درهای دوباره در حالِ دَدَر بازمیگردی؟

اگر به دنبالِ کسی که نیست به این سفر آمده باشم
کجای هر خوابی دراز کشیده باشم
که خوابِ خوشبختی برای تو دیده باشم
و صورتم ﭘیش از آنکه بوسم کرده باشی

ریخته باشد

گندهبﻐل در هوای گرگم به هوای این آغوش گُر میگیری؟
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اگر به تا تا تو از خودم عزمِ تو کرده باشم
هوسهای قرمهسبزی به حدّی در سرم ﭘخش شده باشد
که قدغنی در کار نباشد راهم نرفته باشد
قدمهای سُرخوردهی مرا میبری به یک سرازیری که دوست داری از آن سُر بخوری؟
اگر نشسته باشم در خیالِ اگری
مﮕر که خواسته باشی
در همه شب کرده باشد هوا
و گیر

گیر کرده باشد روز

در دلﮕیر

میروی سالمت جناحی که ماه سرِ ﭘشتِ کوهی شدن داشت؟
برمیگردی
دوباره وقتی خورشید

آن باال

وسطِ ﭘاریس نشسته بود؟

من عاشﻖِ رفتنِ توام

به شرطی که برگردی

من آتشِ سوختنِ توام

اگر نخورده باشی دود

خیلی زود

اگر همهی سال دود کنم سیﮕار و حبسیِ این اتاقِ دود خورده باقی بمانم
به قصدِ اگر برای با قلبی از ﭘُر آمده باشم که توی تو خانه بﮕیرم
و تک اتاقی در تو خالی نباشد
میتوانم در کناری که مالِ تو باشد آرام بﮕیرم
و یک طرفِ خوابی بلند چنان بمیرم
که از سینههای خوشمزهی تو کندو کنده باشم؟
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راه

گریههای مرا هایهای بردهست دور
با شبی صبح کردن

صلح کردن

دور

که نزدیکتر شوم به چی؟

با دوریِ ممکن نیست

چه بینشان شدهام
برای نشان داده باشم شدم
بعد هم برای شدن نشان دادم
عمری مرا گذاشت و از عمرم گذشت راهی که دیﮕر سالمت ندارد
عالمت ندارد
در کناره گیر کردهام
کنارهگیری کردهام
رانندهای که از سابقه برکنار شد
ﭘیاده خیلی نشد
در ﭘیادهروهای ﭘایین کنار کشید
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که مسافر را همین کنار بزند
زد!
زده شد!
دیﮕر خطر ندارم
قصدِ سفر ندارم
در حالِ ناگهان به ﭘریدن کردن
با دو ﭘای دو که برداشتهام دور برداشتهام
در وقتهای دویدن فکر میکنم به یک طرفِ راهی که در خیابان میدوم
گاهی که راه ﭘیچیده میشود به ﭘارسال میرسم
و طیِّ سالِ بعدی فکر میکنم راه را از هر طرف ندیدهام
چه بیطرف ﭘریدهام
از وقتی که به یادم میآید
یاد گرفتهام از یاد ببرم راهی را که در راهم گذاشتند
زیرِ ﭘا گذاشتم

گذشت

دیﮕر به یادم نمیآید گاهی که به یادم میآید
یاد گرفتهام از یاد ببرم
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خرما

دیﮕر به خاطر نمیآورم کسی مرده باشد
همه مردهاند
هنوز نمیدانم دوستانم کجا سکوت کردهاند
همه در همهجا اللیم
جز آقا بمیِ خُرماخور که نخلها را نفربهنفر خورد و در نخلستان عمارتی چارشانه نوساز کرد همه یک
جا مُردهایم و خرِ ما از کُرّهگی بارِ خُرما سَرِ قبرهای ما میبرد و نمیدانستیم سبدسبد خرمای ﭘهلودریده
سرِ گورِ گریه سرما خوردهاند
به عطسه افتاده سرﭘا ماندهاند نخلها با شاخههای ژولیده هی دست میکشند مویهکُنان بر خاک و رَکب
خوردهاند از حاجی که اینهمه خرما روی دستهای وامانده در دعایش جا ماند
حاجی دوباره امساک کن!
به صلوات و خرما اجسادِ بر زمین مانده را خاک کن!
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و کود
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کودِ انسانی بپاش

ﭘای این نخلها که دچارِ رکود نشود سود
سودِ این شاخهها که جسد بار دادهاند امسال
حاجی!

این شهرِ تیپاخورده ﭘای بدمزاری رفت

خاک کن

حاجی دوباره مسواک کن
این ریسههای گوشتیِ خرما نیست
ﭘاهای از ترس دویدهی کودکیست
که الی دندانِ کرمخوردهات گیرکردهست
این گورها گور نیست

رحِمِ خاک است

روی این بیابانِ دستساز خیابان بساز و بر هفتادهزار گورچالهی تولیدی
هفتادهزار و اندی خانهی بسازبفروشی که زلزله سرخود سراسری کرده باشی
هفتادهزار نخل و نفر که کم شده باشند از بم و رَم کرده باشند از خاک و خم شده باشند بر اضافه
محصولی که تو امسال برداشتهای از سرِ شاخهها حاجی
وقفِ مال نیست
وصفِ حال نیست
نخلها این نفراتِ سربلندِ بم ،کمکم از حال رفته برگبرگ گیسو افشاندهاند بر خاک و ماندهاند خرمای
یکتنه در تابوت رفته را چﮕونه بر شاخه تحمل کردهاند یک سالِ آزگار
و بار دادهاند به بازارِ تهران که حاجخانم دوباره باردار شده باشد
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حاجی!

دوباره سینه چاک کن

باکی نداشته باش

خاک کن! خوا...
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رُﻟت

به سیاهه گفتم کا
?What

کوستِ خواهرت هیچی
?That

با در و دیوارم
به درش گفتم راهت رو بﮕیر و در رو
!Oh okey

نه داشم این حرفها نیس
من دنیامو باختم چی کی؟
چن تا اسکناسِ چن ﭘوندی تهِ جیبم بمونه که چی؟
این بندهخداها انﮕلیسیان
گاز و نفت ما رو که میبرن
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این چندرغاز و اگه نبرن خیلی خرن
?What are you saying sir

ول کن!
کمرت رو کمی شل کن
برای  winاگه مردی برعکسِ جان وین برو که  I’m lostبرگردی
نﮕو که خایه داری ﭘر جسارتی خودتی!
اگه کونشو داری برای گامبل قمبُل کن
چیپسهاتو بچین و روی بُتِ تازهای بِت کن
اگه فوری ناناست نیومد چِت کن
به تخمت بﮕو بزن بیرون

رون

به ﭘانتو بانکو محل نکن
چشاتو وا کن
اون تی شی
این می شی
بزن که روشن شی

کون

کون

تموم شد؟
رون

من در خطرناک زندگی میکردم
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مکاﻟمه

کار؟

دارم!

ﭘول؟

خیلی!

حال؟ خیلیتر!
سرد

از سر و صورتم خیلی سُر نمیخوره

کلفت میﭘوشم خیالت جمع

چیزی نمیخورم!

هوای حالم خیلی حالی به حالیه تا قورت میدم
فرانسه رو هم بیشتر از فارسی از بَرم

آرره!

وسطِ کلمههاش چند تا مادرِ خواب دیده خوابیده
تو نمیری آای جون میده واسه خواب دیدن
به آقا بﮕو دوباره راس کنه
یککاره نوباوهای کاس کنه

میبُرّم
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چی!؟

نع ع!

نا نداره جونم که لﮕد بخورم

بیخیال!

کتکی در کار نیست
اینجا به تخمِ کسی هم نیست که شاعر چی بلﻐور میکنه
خیالت تخت!
هرچی بخونی کف میرن
بعد هم بهِت میخندن
خوشحالم!
گفتم که!
خوبم!
خوبِ خوب
اونقده خیلی خوبم
که بعﻀی وقتها صدات میزنم جنده!
تو اگه تهِ اون شب
به جای کوس
فقط لب میدادی
مثِّ چوس
وسطِ مستراح
منو ﭘس نمیدادی
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کازینو

دو تا زبانی از کالج لج کردن
زین کردنِ اسبی که قرار است تا کازینو بتازد و از رُلی که شاید آقای صفر روی میزِ رُلت ایفا کند نبازد
شمارشِ معکوسِ سیوهفت سالهای که روی سیوسه قل خورد و ناگهان سه شد
هه!

نشد!

با دو ﭘاچهای که دورِ میزِ بلک جک چرخید و چرخید و جک زد ایستادن
و صد ﭘوندیِ نازنینی بِت کردنِ
تخمِ سگ بُر زد

نشد!

دوباره چشمی دور و بَرِ دایسِ مادرجنده دنبالِ چی شد فرستادن
و در قسمهای حﻀرت و زهرا خداخدا کردن
کیرم به هرچه دین!

این هم که نشد!

ﭘُکی به سیﮕار و ردِّ ﭘیچوتاب گرفتن و ﭘیشِ میزِ ﭘوکر رفتن
که شاید سه شاهی که البد نمیآید...
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با جفتی بی بیِ ناقابل تا کردن
به جفتِ خود رو انداختن
و تا تهِ نه باختن
نشد!
ازکنارِ ﭘانتوبانکو ولو ولو دررفتن
با ماشینِ ﭘنجاه ﭘنسی ور رفتن
کِنِس شدن
و با جفت جیبی که حاال ﭘشت و روست دوست شدن

یک ﭘوند قرار بود
برای بلیط اتوبوس مخفی کنی

ﭘس چی شد؟
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من گویی

با همین چشمهای دریدهام
ﭘرچمِ دریدهای دیدهام
که رنگهای سفید و سبزش در خون دویده بود
کرمکِ وول خوردهی تکهای از همان سیبم که در جهان سوم شد
در حالِ افتادن ﭘرندهای تیرخوردهام
عالجِ هیچ دارویی ﭘیدایم نمیکند
دیﮕر به من برنمیخورد حتّی اگر برخورد کنم
دوباره با تیر تازهای که میخواهد به من بخورد

من ساحلی هستم که از دریا فرار کرد
لنﮕرودِ لختی وسطِ برلین نشستهای
کمی در فرانکفورت فرو رفتهای

123

125

علی عبدالرضایی

که به استکهلم هُلم داد و یک سال و اندی در ﭘاریس خیس خورد و تا فردا که در کار است
امروز قرار است
لندن مواظبِ جنونِ من باشد

دریا اگر بخواهد
به ساحل دوباره نزدیک میشود
با آب

ساحل اگر بخواهد

دوباره نزدیکی میکند
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اخالق

آن روز اجازه داشت آفتابی شود
دو سه متری به شب نمانده بود که به هم برخوردیم
و به هم خورد
رفتم زیرِ ماشین و جاده مُرد
به تنهاییم که رسیدم ترسیدم
ﭘشتِ کوهی بود
کوه بود که از ﭘشتِ کوه میآمد
تا چشم کار میکرد هر دو دستم داشت کار میکرد
کودتا اگر میکردم
جاده کوتاهی نمیکرد
و کوچه در ﭘسکوچهاش گم میشد
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ﭘس کوتاه آمدم که ﭘیدا کنم
کو تا فکرهای موبلندم مخفیگری کند؟
لبم میخواهد از خودش لب بﮕیرد
و دستم دوست دارد
دوستش را دودستی بﻐل کند
به من چه که دنیا اجازه میخواهد
مادرم همیشه یک در بود
که وقتی نمیخواستم باز شد
گذاشتند که گذشتم
به تنهاﺋیام که رسیدم
ترسیدم
تا اجازه گرفتم
اجازه دادن کتک خورد
ﭘریدم روی عزیز و خجالت وقتی مُرد
که به تنهاﺋیام بَرخورد و با دوستی که در دردِ دیﮕری دست داشت
دوست شد
توی حقیقت چنان دست برد
که وقتی مُرد
دروغ بود!
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گوشتخوار

قیافهها را اگر برداریم
و در ژستهای سطر نﮕذاریم
اگر سؤالی بلند نکنیم
ﭘاسخی ﭘیدا نمیشود
دیروز را اگر درست تعریف نکنیم
فردا دوباره تحریف میشود
مﮕس که نیستیم
به جای وز وز میتوانیم درِ کندویی وا کنیم
عدویی ﭘیدا کنیم
مراعاتِ کمی دوات روی زبانِ فردوسی ما را مات کرد
وگرنه مردم فقط به چشم ،گوش میدهند
هنوز رنگِ ﭘریدهی ﭘوستی را که با چشمِ دریده دوستی داشت دوست دارند
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برای من ،زن را تحریف کردهاند
چاکِ ﭘستانی که میشود زندگی را در آن احداث کرد تعریف نکردهاند
چه میدانند چقدر اسب دارد این شیهه که ارزان آبش کردهاند و از وقتی که قابش کردهاند زده از
اصطبل بیرون و بیرونِ دهکده اصلن ول کن!
در خانه باد هم ﭘر نمیزند
اشتهای سرﭘا ایستادهای مایل کن
بیا مرا کامل کن
ای تنگدهنترین گوشتخوارِ او!

من در خطرناک زندگی میکردم
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اخطار

در حینِ اختالفی که در شناسنامه شانس آورد
ما دو بیدلیلیم
که وقتِ دلیل ﭘهلو به ﭘهلوییم

چه کمی؟

درحالِ فرو چیزی یک جای هرکه به من نزدیک شد دارم
تو میتوانی با یک ساخت و ﭘاختِ ساده مثلِ برج بروی باال
باالتر بروی
ابرَکی دستوﭘا کنی
جای ماه
ﭘشت نمورش قایم بشوی

بعدش چی؟

مثل مرگ که دست از سرِ کسی بردار نیست
هرجا که باشی
باالخره ﭘیدات میکنم

چه غمی؟
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هدایت

در حالِ میمیرم
از هوای حومه خانه میگیرم
در سرفههای اتاقِ سرما خوردهام گلوگیرم
درگیرم
دیﮕر

درِ دیﮕری در کار نیست

فقط هدایت این شهرِ ساعدیکُش را کشت
بقیه در ﭘاریس ﭘارس میکنند
به راهی هدایت نمیشوند
ریسک میکنند
نه خودکاری که باال بیاورد
نه با کسی کاری دارند

من در خطرناک زندگی میکردم

احوالِ دلواﭘسی دارند
که وقتی در آن میخوابند
خواب میبینند خری دیدهاند
خانهای خریدهاند که خیلی هال دارد
فقط هدایت این خانهها را خالی کرد
به راهی هدایت شد
که دارد از راهم به در میکند
در در درِ دیﮕری در کار نیست...
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فهرست کتابهای منتشر شدهی علی عبدالرضایی

کتابهای فارسی
شعر
 .1تنها آدمهای آهنی در باران زنگ میزنند ،تهران ،ویستار.1332 ،
 .2نام این کتاب را شما بﮕذارید ،تهران ،زیرزمینی.1334،
 .3ﭘاریس در رنو ،تهران ،نارنج.1331،
 .4این گربهی عزیز ،تهران ،نارنج.1333 ،
 .8فیالبداهه ،تهران ،نیمنﮕاه.1333 ،
 .1جامعه ،تهران ،نیمنﮕاه.1333 ،
 .3شینما ،تهران ،همراز.1352 ،
 .5من در خطرناک زندگی میکردم ،ﭘاریس ،نشر ﭘاریس.1354 ،
 .3کادویی در کاندوم ،ﭘاریس ،نشر ﭘاریس.1358 ،
 .12ترور ،ﭘاریس ،نشر ﭘاریس.1355 ،
 .11فاکبوک ،ﭘاریس ،نشر ﭘاریس.1355 ،
 .12ﭘس خدا وجود داره ،ﭘاریس ،نشر ﭘاریس.1353 ،
 .13ال اله اال الو ،لندن ،نشر کالج.1353 ،
 .14دوربین مخفی ،لندن ،ﭘساهفتاد.1353 ،
 .18حکمت سین ،لندن ،ﭘساهفتاد.1332 ،
 .11فانتزی ،دبی ،ﭘساهفتاد.1332 ،
 .13کومولوس ،ﭘاریس ،نشر ﭘاریس.1332 ،
 .15زخم باز ،ﭘاریس ،ناکجا.1332 ،
 .13زرتشت برای چه میخندید؟ ،ﭘاریس ،ناکجا.1331 ،
 .22مادرد ،تهران ،بوتیمار.1332 ،
 .21عاشﻖ ماشﻖ ،تهران ،بوتیمار.1333 ،
 .22گاز دنده گاز ،تهران ،بوتیمار.1333 ،
 .23خدایا مرا ببخش ،حاال نه ،تهران ،چشمه.1333 ،
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 .24شهر نو ،لندن ،نشر کالج.1338 ،
 .28اروتیکا ،لندن ،نشر کالج.1338 ،
 .21جمهوری اسپاگتی ،لندن ،نشر کالج.1338 ،
 .23آبالکو ،لندن ،نشر کالج.1338 ،
 .25لیالو ،لندن ،نشر کالج.1331 ،

داستان و رمان
 .1هرمافرودیت ،ﭘاریس ،نشر ﭘاریس.1358 ،
 .2بدکاری(مجموعه داستان کوتاه) ،ﭘاریس ،ناکجا.1332 ،
 .3تختخواب میز کار من است ،لندن ،نشر کالج.1338 ،

سیاسی
 .1آنارشیستها واقعیترند ،لندن ،نشر کالج.1338 ،
 .2کارناوالهای انتخاباتی ،لندن ،نشر کالج.1331 ،

نظریهی ادبی
 .1رکیکتر از ادبیات ،ﭘاریس ،نشر ﭘاریس.1351 ،
 .2شبنشینی با مثل هیچکس ،ﭘاریس ،نشر ﭘاریس.1332 ،
 .3دیل گپ ،لندن ،نشر کالج.1338 ،
 .4این سوال ابدی ،لندن ،نشر کالج.1338 ،
 .5من با قبول مخالفم ،لندن ،نشر کالج.1338 ،

انگلیسی
, 2212.لندن Short and little like i, London Skool,



من در خطرناک زندگی میکردم

ترجمه شده از فارسی به دیگر زبانها
 .1من در خطرناک زندگی میکردم (ترجمه به ترکی) ،مترجم :سعید احمدزاده اردبیلی ،ﭘاریس ،نشر ﭘاریس.1353 ،
 .2من در خطرناک زندگی میکردم (ترجمه به انﮕلیسی) ،مترجم :ابول فروشان ،لندن ،اگزایلد رایترز .1353 ،
 .3سیکسولوژی(( )Sixologyترجمه به انﮕلیسی) ،مترجم :ابول فروشان ،ﭘاریس ،نشر ﭘاریس.1353 ،
 .4آن (( )Eseترجمه به اسپانیایی) ،مترجم :الیزابت لورنا فیتارونا دفورد ،نشر ﭘاریس.1353 ،
 .5دوربین مخفی (ترجمه به انﮕلیسی) ،مترجم :ابول فروشان ،لندن ،ﭘساهفتاد.1332 ،
 .6دوربین مخفی( ،ترجمه به کردی) ،مترجم :طیب هوشیار ،لندن ،ﭘساهفتاد.1332 ،
 .7احتساب( ،ترجمه به اردو) ،مترجم :احسان ندیم شیﺦ ،ﭘساهفتاد.1332 ،
.8

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

 .9بمبگذاری روی گریه ( ،ترجمه به آلمانی) ،کریستینا اهلرز ،ﭘاریس ،نشر ﭘاریس1353.
 .11تنها آدمهای آهنی در باران زنگ میزنند (ترجمه به عربی) ،مترجم :الحبیب الواعی ،نشر ﭘاریس1355.
 .11کومولوس (ترجمه به ترکی) ،مترجم :جعفر بزرگ امین 1332 ،
 .12اگر بمیرم چه کسی این تنهایی را تحمل میکند؟ (ترجمه به ترکی) ،مترجم :سعید احمدزاده اردبیلی1355 .

ترجمه
-

برای عطسهام به بیابان تو محتاجم (ترجمه به انﮕلیسی) ،نویسنده :ابول فروشان ،مترجم :علی عبدالرضایی ،ﭘاریس،
نشر ﭘاریس.1355 ،
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