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 ترور

    کنی خاک را پدرت    دور از

 دور از      کنی پاک را مادرت هایاشک

 بزنی شبیخون تنهایی به توانیمی که ایکافه در و

 کنی چت خانه هایگریه با 

 دور از     بزنی دوربین 

 

 باالست آن   عینِ ماه همه از باالتر پله سه مادر

 زندمی لب که مهسا به

 مهتاب سراغِ رودمی

 هنوز دارد سردرد که رفتارش و

 خالیِ من جای اجرای

 است زن چندآغوشِ  در

   ستقدغن که ایخانه به
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 آیندمی طوری همه 

 امرفته من که

  امگرفته ماتم

 کلماتم اندکرده ماتم

 

 لنگرود در

 است تراسب دویدن از که پلی پای

 کشتند را پدرم

 کشتند را پدرم

    اما

 لنگرود در فقط

 دارد من از ساله هر وگرنه

 رودمی  کَندمی یکی

 شد عامقتل که ستسیاهی یخانه جمعه

 شد اعدام خانه در که ایرانی خانواده و

 

 آوردیم شانس حوا الی که وقتی از

 شد آدم انحصاریِ بابای آدم و

 ایمگذاشته کلیسا در را عیسا

 ستمخفی هازن الی که قهرمانی تا
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 کند ظهور فوری

 است جلوتر اسب از که را مرگ و

 کند دور خانه از

     است کم پدر بس از که پلی پای

 ستمریم بن عیسی

 رفتممی را خودم طوری

 بکشد خجالت شهرم که

 شود یهودا شرمیبی کهاین نه

 بکُشد پدر    بریزد گرگ جاده در

 کنم سکوت باید

 نشود هارترسگ    که

  باز نزند عوعو خانه به

 ستآماده ماده الی که ریزیخون و

 کند فرصت

 بزند صبح به زخمی

 

  اصل    اسب که حاال

 ستداروغه      مرگ و

 هایمچشم ناگوار وضع با

  ستقورباغه شنای برای کوچکی دریای که
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 کنم؟ چه   نکنم خطر اگر

 کنم پناهنده ستمن گلوبندِ که را بغض این توانمنمی دیگر هم اضافه گلوی چند با

 چارزانو نشسته سوگم به       مرگ

 چاقو کندنمی کمک دیگر من زندگی به

 پُرست چنان بطری

 ندارد شراب دیگر که

 دارد خراب عمق که    زخم و

 ستکاری چنان

 خون گذردمی تلو تلو ممست هایرگ از که

 

 بو بابا می که اونی

 بو آقا پیل که اونی

 بو راه رفیق که اون

 بو پا همیشه که اون

 بنایی جا مره همّه

 بنایی تنها مره همّه

 تنهایم

 تنهایم

 ...از تنهاتر
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 چاقو از کوچه این است ترکاری

 بازو از خانه این

  درد این

 کشدمی طول دیگر مردِ یک

 مرد این

 قد دیگر جای یک

 دارد پدر طرف هر از جاده

  ستزندگی مقصد که    مرگ و

 ستراهیبینِ ایخانهقهوه

 تاریک ولی دارد    فانوس که

 دارد کمرباریک استکانِ در      تلخ چای

  شیرین ولی

 ریزدمی فرهاد صدای از نوحه چون

 

 کوچه ورِ این زنسینه دسّه یه

 خوننمی وای حسینم وای حسینم

 کوچه ورِ اون زنسینه دسّه یه

 ...کجایی مندارِ رشیدِ علم

 

 حسینِ شهید از که مثل ملتی
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 شهری ستمانده جابه

 کوچک ایخانه از

 ایجاده تهِ

 ستمانده جا پرت جایی در که

 زد آتش را کشورش    کبریت مثل یک که ملتی

 کشت را بسترش

 کرد دریا را همسرش و

 

 دیر اما   بود که     باد باد زنده

 ندارد دریا که    کویر باد زنده

 مادر و

 مادر

 تواندنمی دیگر که مادری

 کند سنجاق امگونه به را هایشلب

 

 دارد سفر طرف هر از جاده

 مزفاف شبِ در سهرابی یپارهنیمه یپرده که من و

 مالف کنم حقیقت که امنریختهخونِ پدر 

 موفات تا مانده مهلت در

 باشد شده باز بندهایش که کفشی مثل
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 مالت چنان

 قاتل برای توانممی که

 دارد قطور قدی که

 کنم بیل را مشصت انگشتِ

 !       آخ بگویید شما

 کنید احتیاط و

 هللویا    ستبزرگ خدا

 هللویا       ستنمرده پدر

  عشق و

     ستآماده هنوز    گاو ریختِ با قیمه علیه    آب گوشتِ با قلیه چون

 مجدلیه علیه مریم

 نیست الو علیه لیال

 الو اال اله ال و

 ستفریادی

 دارد پسر فردا از که

     

 دارد پدر خانه هر در کوچه

 آقا و

 پرستاری

 مخصوصن که
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 فروش به رسدنمی من امضایبی که     بیجاری و

 !پدر توام داغ وارثِ من

 چکار بخواهم را تباغ

 بخورد را تمال برادر بده

 خوابدمی خدا خواهرترین با که دامادت و

 ببرد را حالش

 امداده دست از کشور لشکری چون

 دیگر شودنمی پیدا شده گم بسترم

 مادر امرفته غروبِ پشتِ آمده طلوعِ مثل

 کن جارو کربال کوهِ روی از ابرهایت الاقل تو

 کن پارو شده انبار بامِ من بر که را برف

 نکن گریه

 هاتچشم در کنم نگاه فقط و باشی کهاین

 ستکافی از بیشتر    هنوز

 مدام اکبر اهللبریزد  کرم برات و سجده در برام کنی اکبر اهللُ نمازت در کهاین

 !اکبر اهلل

 پایین رودمی دارد شنبهپنج سرازیریِ از که غروبی تنگ

 حلوا دوباره

 خیرات؟ کنینمی چرا خرما دوباره
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 !هیهات

 مزفاف شبِ در نقاشی یکارهنیمه تابلوی که

 مالف قدرآن بخواهد دلت تا و

 نباشم پدرداری آدمِ توانمنمی که

 برود کلیسا به امکرده مجبور را امشنبهیک حتی

 بنشیند چندم ردیفِ در ریساپ پیشِ

 مدام و

 بزند چشمک ستایماده عیسای که مهسا به

 نیستم بودم که قتیو آدمِ دیگر

 کنمنمی وقت

 ستکردن وقتِ کنمنمی هروقت و

 ! نیستم آدم اصلن... دمِ و آه... آدمِ دیگر

 هستید؟ اگر شما

 !اخآ بگویید فقط

 

 

 

 

 

 

 



 11 | ترور

 

 
 

 

 

 

 

 سبزريزی

 ستخیابان در ایرودخانه

 لیونیم یک

 لیونیم دو

 ستجریان در صدا لیونیم سه

 ستمیدان پشت شپایگاه که مسجدی و

 دیده جمعه که قدرآن

 ندیده چنین جمعی

 داردمی برش    ترس

 بیرون کندمی پنجره از را تفنگ یلوله و

 بزند چادر مانده که

 کوتاهآستین پسری پهلوی

 را  مردی یا

 دخترهاش با شده مجبور که
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 پیری سر

 بیرون بزند خودش از

 ندید کسی باشد شده خیابانی موسای که آدم تربیش این از

 نیل ترپیش این از

 جوان بریزد میدان در که

 

 ستجان آزادی میدان

 ستحیران دیگر که ماشه و

 هاآدم بین شکار پی چرخدمی لوله

 کندنمی پیدا

 هوایی تیری کندمی در و

 خوردمی خدا جای که

 سیاهی از تکه یک به

 خانگی کالغی در

 کرددرمی خستگی هاسیم سر باال آن که

 افتدمی سرخ تکه یک

 بیرون اندزده ارشانغ از که سبزها سر

 بردمی باد را شسیاه بال و

 ستبیخودی اختراع که مسجد یدستهگل به دهدمی

 ستخودی هایکارخانه از یکی ساخت که تفنگ
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 خوردمی جا

 زندمی جا من مثل و

 ساختیخوش شعر وسط

 نیست ساخته من از دیگر شپایان که
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 امام حسین

 ستمن پسرعموی   بلوط

 ندارد مو که هلویم دوستِ باسن    لوت و

 دارد لیلیان که زیربنایی با

 دربیاورد االغ ادای تواندمی کسی

 بیندازد خط آسمان بر شبرق و رعد که

 !نیستم من

 امپنجره پشت هنوز

 !بای بای نه کنممی پاکش

 آفتاب من از آیدبرنمی

 گردیلندن همهاین از بعد

 بشوم کوهیپشتِ  هویک آیمنمی

 نیستم که خر

 دارم دوست را ابر
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 بگذارد قله سرِ کالهی تواندمی که

 داد خواهم شانه پس

 ستپیش در که اجسادی به

 بدهد امان اگر گریه این گریه این اگر

 بکنَم هامدست توی از را صورتم که هایهای امکرده قدرآن

 زنممی بدن بر من که هاییسوخت این با

 افتمنمی راه باشم که هم فولکس

 کندمی کامیونم تازه زنِ یک از ایلمحه

 ؟!نه که چرا

 فرستادید که هاییچشم با

 رفت ماشین زیرِ امگریه

 نه؟ یا بخندم باید حاال

 نیست زَهره ،آفتاب زیر ظهرست یجنازه این

 ناموس؟ همهاین و حضرت یک

 را فانوس آن کنید خاموش

 بزنید هرجا به

 زندمی داد سگ

 کنید حالل را هاخوک

 !  به ایمرسیده عمری که
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 کو؟ ولی 

 رفیق؟ کجاست

 نیستند روراست هنوز هاراستی هاچپی درباره

 اندگرفته را حق دوباره دوستان

 اندرفته بادبادک از باالتر

 اندشده دیگر انقالب یک ماشین سوار

 برسند آزادی به که

 ؟!حسین امام یا
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 76 تابستان

 زنیممی غلت هم سرگذشت در همه ما

 ایمدرگذشته همه ما

 ایمگذاشته

 بنشیند تو عزای در همسرت که

 پسری بیاورد فردا تو ازای در و

 بزند بال سال ویکبیست که

 برود را تو

 تو به کمی بیاید که

 نشود ولی

 کرد گم در که دیواری به بخورد

 بزند بال بال هی

 بزند ضدِحال و

 مادرش به
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 تو مثل

 بودی ساله ویکبیست که

 اتساله ویکبیست پدر مثل

 پیش سال ویکبیست که

 بود ساله ویکبیست

 نبود دیگر و

 بروی او با که

 رفتی او به تو

 هشتادوهشت خرداد مثل

 وهفتشصت تابستان به

 

 زنیممی غلت هم سرگذشت در همه ما
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 كبريت

 آمدمی بند باران این اگر

 خون شدنمی شسته خیابان در و

 اندکرده سبز که اتوبوسی

 کردمی روشن را همه چشم

 شدنمی ساده کسی دیگر و

 من مثل شدنمی جاده یآواره

 شدم پیاده ایران از که    من مثل

 کُرسی بر اندنشسته جاآن و جاینداین همه

 سی بی بی پای

  منتظرند و

 اتوبوس در است روشن که        رادیو این

 کند سوار را ما

 کبریتی چوب مثل
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 قوطی در باشد شده برهم و درهم که

 ایعده و اندایستاده

 اندگرفته خو صندلی با که

 اندشده نوحی فرمان به گوش

 رسدنمی خشکی به که

 اندگذاشته کار سر در بمبی همه

 منتظرند و

 بترکد دستی بغل بغض

 بگیرد آتش که

 تبریز در کبریتی یچوله

 نیست جهان نصف که اصفهان و

 نیست فرمان پشت که بدهد ایست ایراننده به

 

 دهدنمی امان لندن باران

 ستکبریتی قوطی      اتوبوس

 خوردمی لیز همچنان که

 !خیس خیابانی بر
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 كلمه

 تابه در شده سرخ کلمات

 نیست ما تابعِ

 کلمه چربِ بوی

 دُلمه چون

 !فقط    کندمی سردماغ را هاترک

 

 باغ توی که مایی

 نبودیم اتاق اهل

 بودیم کرده ترک را خدا

 کنیم تُرک را هاعرب که

 بگذاریم عّمامه     تاج از بعد همهاین از بعد کهاین نه

 بگذاریم و

 ...بگذرد نیز این
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 آوردند باال که درختی بر

 نیست کار در برگی

 ستکرده سبز را هاشاخه    کرم عظیم خیل

 کنید باز را هامشت

 !نکنید بازی شعبده این در

 آفت همهاین از که

 نکنیم معاف عافیت     عاقبت اگر

 را آفت اگر

 نکنیم پافپیف دوباره

 کنیم؟ چه راستی

 !بگویید شما

    انتخابات این در بهترم من

 من یا

 ؟!رأی به ندارد نیازی و      حّی نشسته ما در که

 

 سال ما از رفته سرباال که حاال

 !خیالبی

 حالی

 کنیم؟ حال چه با نمانده مالی

 نیستیم بشو لخت    کردند سرش چادر که اسفند این دربندِ



 23 | ترور

 

 
 

  نیست بهار    گویندمی که هم رستازه دخترِ این

 ستایبیوه پتیاره

 هاشمیوه به نامردی کرده تجاوز

 اندپالسیده   درخت پای    هاسیب

 نیست درکار سبزی

 باال آن نمانده برگی

 کرم عظیم خیل

 ستکرده سبز را هاشاخه
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 مخبی شعبان

 بود نشسته ماه در رهبر که دیشب

 بام بود رفته اکبر اهللُو 

    سحر یکله تا که

 دباش داده حال آقا به ایکلهبی شعبانِ

 افتاد چو

 شده جیم شیطان

 تسلیم خدا

 بودم مسلمان من

 «سرخ گل یک امقبله»

 شدمی سبز پاها الی که

 !شدنمی ولی

 !دانمنمی    یقین یا قطع قصد به بودم برده تبر

 جیجی یا بود حاجی که دانمنمی یقین
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 بسیجی یا بود آقا

 شد مشتی شلباس شخصن که

 دشتی بخواند مدام مادری تا

 دادندمی غبار مسجد کوفه در خواهران

 بود پرستیبت ندِع که  دادندمی عمّار به   فارسی سلمان جای و

 شد آماده که بالل الحمداهلل و شالل گیسوان بر کشیدم دستی

 گرفت دندانش به گرماگرم

 حالل خواهری

 چادر در رفتمی عایشه که

 آمدمی فاحشه

 پامُدُر عینهو

 باشد شده قدر و قضا قاطیِ که

 !حبشی ساندویچی در

 حشری این رفت قدرآن و آمد هی باالخره

 جی پی آر زیرِ شد شهید شدیدن محمد تا

 بسیجی زلفِ به بود زده زُل که ظلمی همهآن از گرفت دلم

 بود فهمیده طفلی

 بود رفته تانک زیرِ ساله سیزده و

 آزگار سالِ سی بگوید زور تا
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 نیست هم اصفهان نصفِ که ایساله هزاروسیصد دین

 بودیم کرده تظاهرات ران دو بینِ من و تهران توی مردم خالصه

 باال از زدمی ضدِحال و    جی پی آر    تیر بسیجی

 پایین این    بال بال ندا

 بود کرده باز گلی    پاهاش الی   عمیق زخمی

 بود ما یقبله قبلن که

 سرخ زمین

 سرخ آفتاب

 سرخ خجالت از  بود شده اعرابی که سهراب

 بود چکیده بس از که گل و

 نبود سرخ دیگر

 بود خسرو

 بود آمده ندا حاال که

 

 باشد افتاده سّجاده روی که سگی مثل

 کردمی واقواق جمعه       داغ دشمن

 دیگر بودند شده اوراق که مردم و

 بودند شده اوراق دیگر

 

 خوردنمی ورق حرف لیونیم هفتاد این اگر
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 یقین به

 شد بسیجی که ایلبادهبی شعبان

 کوزه در دوباره

 دریوزه به آقا

 بود داده باد بر قالده که سگ و

 !سّجاده روی افتادنمی زوزه به
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 صمد

 کوچولو سیاه ماهی برای

 ماندآب در بود رفته لو که

 بود کوچکی گاهمخفی      نهنگ

 !آب    دریا   رود به بود کرده خیانت که

 بلخ از گذشتمی که فیلی وگرنه

 رسیدنمی هرگز قونیه به

 شدمی حقیری جوی خدای و

 !تلخ    تنها    آرام گذردمی گونهاین که

 

 خلق به نکرد خیانت شودمی مگر

 بود کودک یک نصف که صمد مثل و

 بود؟ تک    فردابی   تنها همهاین

 گیردمی فال فردا برای آدم بیهوده
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 گذردمی گوز مثل    روز هنوز

 شعرم آن فکر به هنوز من و

 سرگذشتم سطرهای در که

 ننوشتم خلق برای

 کندمی خلق خیانت مرا شعر

 نبودم خائن که من وگرنه

 اشدیدهآب هایچشم در

 دانستنمی که بودم مضحکی نهنگِ

 کندمی فنجان در شنای

 بود مادرزادم دریای که چشم جفت یک نه

 نگذارد قالم کهاین برای

 بردارد فالم راحت خیال با و

 ترکی امرفته سرباال را قهوه

 فنجان فراخ سوراخ در هم بعد

 انگشت با امکرده خلق اثری

 آسانی به کند انگشت سرنوشتم در که 

 دواندنمی چشم که دریابانی همان

 دیده آبِ بر مگر

 کشیده ته که دریایی در         اندرنمی نوحی
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 خواباندمی کشیده یک و

 داندنمی و گوشم در

 شنا کندمی مندر  که نهنگی

 گیرد جانمی فنجانی هیچ ویت
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 طناب

 سگمشود می شاکی

 پیر سگِ تبخوانم اگر

 شمشیر این کنم غالف و بگذارم کُشیسگ و

 بیاید یکی پس

 بگوید من به

 ناتو با کنم تا چگونه

 گریه با بکند دلبری که رهبری

 برسد سر که دار وقتِ

 هابسیجی برای دهدمی هم قِر

 بیاید یکی پس

 بگوید تو به

 جی پی آر ترس از که

 سینه آوردنمی کم کسی دیگر
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 ؟!ارباب اینرفته رو از

 طناب شودمی تحقیر خدا به

 آزادی در که اگر

 آب از نیاید در گردنت دور ایحلقه

 

 نهر در ایریخته که خونی همهاین از

 ستشرمنده خامنه

 !شهر این کندمی عوض را نامش تو از بعد
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 بدن جمهورىِ

 !نازنین ستغریبی روزگار

 ستغریبی روزگار

 پایندمی را تجوان

 منبر بر    بام روى باشد رفته که اگر

 گایندمی را تدهان

 !اکبر اهلل باشى گفته که مبادا

 ستغریبی روزگار

  فردوسى و آورده کون از هاخانه بامِ بر خدا

 سازدمی شاهنامه کشک از که

 بازدنمی دل اىمادرجنده هیچ به دیگر

 

 باشد رفته زنى خوابِ در که مردى مثل

 او با باشد خوابیده
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 زن باشد پریده خواب از ناگهان و

 اندکرده بیرونم خانه از

 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 شتن

 شد خاموش که چراغ

 شدیم خونى دو هر و کشید جیغى

  نباشد صغیر گناهش اگر 

 حاضرم هنوز

  بدهم را خوابمتخت
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 بُکشد کامل ماه سه مرا شب یک که زنى به

 

     کاکو گناهم عاشقِ من

 !کبیرش الخصوصعلى

  بدن جمهورى احقاقِ براى

 امتنه یک حزبى

 ستعالی ایشدع دست که امننه حتى 

 آیدبرنمی آسمان پسِ از دیگر

 آیدمی یادم که وقتى از

 کردممی سیاسى کارِ خوابمرخت 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

 اندگونهاین همیشه     مردم این 

  دارند درد

 بدهکارند هم خود فرداى به
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   حقیقت و

  کنیممی زندگى ما که دروغى به رسدنمی دستش که 

 ستکوتاهیپا 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

 بگذرد 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 تفِسانچُسان از بیهوده

 بکش سیگارى و کن سوا مرا بیا

 است باران زیرِ که دویدن به چرا

  دهىمی گیر من جرمِ به

 !دیرم من

 زد دست جامآن به زنى پارتى در که دورم
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  زدى دستى یک 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 خوابتخت در و

  مسلمانیم ما

 اذان جاىهب باید

 کنم  خیرالعمل تو با وعده پنج 

 خواب ساعتِ سرِ درست  

 ! شاش صبح، نمازِ روى

 بار این کنم دعا حتى و

 بفرستند نگار از ترکمرباریک جاسوسى

 بخوریم بیا اندخورده جا شدیدم هاىلب

 خوب نسبتن زنى مرغوبِ غذاى بوى

 کرده خوردنى را آشپزخانه

 !پنیرى چه
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 بفرستید دیگر کره یک نشدم ترسیاسی تا

 اىباکره

 کند قورباغه شناى پشت از که

 است متاهل امخانه   امروز

 نیست کماندو از بهتر فاطى یک 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 باندپیچى قطارى

 کنم؟ چه پیراهن بدونِ       متروک ایستگاه این در

 دارىپستان هیچ کندنمی سیرابم 

  دارىاستان 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 خردهشیشه قدرآن هالب ىگوشه از و

 بکشند؟ خجالت هاپنجره این که
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 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 کارش   امروز

 !دقیق فردا 

  بعد ماهِ نُه که خوابدمی دخترى با همیشه

 شودتکه می دو

 آیدنمی کار به هم مفتى که پسرى

 آیدمی یادم که وقتى از

 کردممی سیاسى کار خوابمتخت توى صفحه در

     کارم روى هنوز 

 کارممحافظه

 بدهد دل من نبض به بیاید یکى

    امتشنه من

    امگرسنه
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 ؟!کشممی سیگار همهاین که عاشقم 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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 هوا اهل

        را سهراب

 فرستاد رستم به افراسیابی 

  اعرابی نه

  الفیلعامُ در اندشده موسوی که

 اسرائیل   خامنه   خمین 

 !ایرانی نه    یکدیگرند اعضای هاشمبنی

 جمعه بر کندمی امامت که خائنی

 ستاموی یخلیفه همان سفیر

 !خراسانی بومسلم نه

 شود ادهجّس که سبزی

 نیست جاده

 ستایسفره

 رفسنجانی برای شودمی پهن که
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 خواند خیابان در باید را جمعه

 برد خیابان به

 نمازپیش پشتِ نه

 کرد خواهد تاج عمّامه که

 مسلمانی این مابینِ

 شماست در که حسینی امام از

 برسید آزادی به کهاین برای

 گذشت انقالب از باید

 نیست عالج اکبر اهللُپس 

 ایدآویخته بام بر که پیراهنی

 ستحالّج همان هنوز

 شب هر زندمی اناالحق که

 نکنید خدا خدا خودبی

 بردنمی ده به راه که

 عصاستبی شده مدعی که موسایی

 زندنمی نیل به

 خوردنمی درد به

  تسگرگ  

 !دردمی گلّه میش   لباسِ در که
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 ندا راديو

 خوردمی پیچ شهری بین هایپیچ در

 دادمی خط روزنامه تیترهای به رادیو و

 

 ...فروخت عرب مردی به را ساله ده دریای محمد شو جا -

 ...برد باد را جانمازش که دختر یک جزیره در -

 داردبرنمی دستی هیچ   بردارد بچه باسنِ کهنه جای که را پرچَمی -

 

 بود دریا به مایل آبی    هایشچشم

 ببیند را فردا عصر تا نبود قادر

 رفتمی فرو شب در رودخانه جفتِ راننده

 بود آمده قبلی تیتر در که دریا و

 شدمی هفت رودخانه روی که را هاپرنده

 شمردنمی تربیش چند از

 یک
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 دو

 سه

 چهار

 شد صف یکییکی     سربازان هنگِ و

 خیاطی چرخ روی    دریا

 رفت تیرباران راهِ از     محمد جاشو و

 نوشت را روز آن روزنامه نه

 رفت دریا خبر در نه

 

 ...زد آتش پنجره در را موهایش که دختری -

 ...کرد پنهان سجاده الی را نماز مردی -

 کرد کفن را بندر تمام    برف!  گرامی مسافران -

 

 زد دور راننده نه

 داندمی که دریا نه

 میردنمی هرگز

 !شودمی کشته تفنگ با که دختری
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 سكانس

 نشست هم رویهروب که صندلی دو

 دوربین

 بگذرد شاتالنگ خیالِبی که نشد و شد منصرف دوباره

 شد سفید

 شد سیاه

 کرد رنگ دوباره را پرده سفید و سیاهی سراسرِ

 !کات کرده داد که کسی باشد کرده هسعط محضِ به و باشد نشسته خود رویهروب صندلی که

 یک خیالِ حوالی و باشد بسته سکانس

 گذشتمی کوچه خیالبی که یکی

 گرفتمی شاتالنگ که دوربین به

 کند لشکریسیاه زندگی نمای در رسیده

 بود نشسته صندلی رویهروب که دیگری و

 نبود کسی
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 نبود کسی با که کسی جز به

 لشکرندسیاه همه

 کنندمی کارهچ دوربین برای

 یالخ از که ایبهانه توسطِ زندگی دوباره تا کشت قصد به بیاورد لشکری دور چه از تواندمی که همین

 ...گذشت دو به دو

 گذشت بد چقدر

 نبود کسهیچ که کسی جز به

 !برممی باخت هرچه که ایقمارخانه این در

 لشکریمسیاه همه
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 ديسكو

 !قبول     رقصیمی خوب تو

 !درست       استیلی خوش

 گاوکردار آخه اما

 هاستساله هیجده دیسکوی که این

  Teenagery!     و پیری سرِ

 !بردار دست

 

 نیستم چاقو شرط به شاعر که من

 گممی چپ االن

 رممی راس فردا

 مزندگی اینه

 نخورم اگه من

 نكنم اگه من
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 نگی بعدش که کنم چه پس

 نكردی علی

 ؟!هانگفتی علی
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 منزوی حسین

 باشد مانده حلق در که ایخورده فرو بغض با

 باشد خورده انگ که صدایی

 خواندمی باشد خوانده خلق برای سرودی و

 برنگشتید و گذشتید کنارش از

 ریختید گلو در را صدا این جاپای

 آوردید باال که رفتید سرباال قدرآن الکلی میهمانی یک آخرِ و

 انداختید دورش تهران روهایپیاده از کافری عنوان به

 بخواند آذری باختید هرچه سوگ در که

 شد اخراج کرد احداث حزب در که ایکاباره از بارهزن نامهب

 بماند باقی دوباره ساقی هایسِمَت در که

 !نوش!  خیار ماست هم این

 

 بریدمی باال که را بطری
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 بیاورید یادم به

 خوریدمی که ستمن خون

 دریدمی که ستمن جان

 برید؟می چرا من از آن و این عنوان به نامی

 پایدنمی ایران در شروری

 آیدنمی یونان به کافری

 

 ستمن دین من کفرِ

 ستزن من آشیل یپاشنه

 !داندنمی کسی
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 شهر

 شهری هیچ شودنمی کوچک

 خود در جز کندنمی مقصد

 ماندنمی جا جاده در

 !رسدنمی       رودنمی جایی به

 مقصرند شهری بینِ هایجاده

 اندکرده بزرگش که

 اندکرده بیرونش و خود از اندرفته بیرون

 

 رسیدنم خود به تو از هایجاده من

 باشی تو که شهری از کنمنمی خروج

 واردم حال در همیشه

 باشم واکرده بسته جاده از که

 کردن بازی بسته هایجاده در
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 باشم وابسته جاده به

 اممانده ساده شبِ در روستایی یکرده باد هوای

 اممانده جاده لب ایقراضه ماشین

 کنم شب چند تا پیاده پای

 کنم؟ بند تو در دستی که

 ماندمی جا که جاده

 شهر به رسدمی ده
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 خون شطرنجِ

 !ننویس شودمی تروخیم شاوضاع بیاورم اسمش اگر اندگفته من به

 !نیست رسمش که اندگفته من به

 اندوهم به آیدنمی کسی دیگر بیاید، نباید که پیشامدی آن آید پیش و ننویسم اگر دانندنمی و اندگفته

 رشماد رستورانِ در که خندانی برای بخنداندم و شبانگاهی کند چتی و گاهی بزند زنگی بزند، رنگی

 کردمی دختری

 !غنچه عینهو بود آورده لبی گلستان معروفِ فروشیگل از

 تشنگی وقتِ لیوان ینخورده آبِ مثل     شتن

 بود انار یدخترخاله    شپستان

 مادری فامیلِ گاهی که نارس و رسیده سبزِ گوجه دو هاشگونه و

 شدمی هلو

 !خندان را هالب آن نکن هلو

 ندارد اشک دیگر من هایچشم



 علی عبدالرضایی|  44

 

 کنم لب ترش لواشکی را تسرخ زبانِ توانممی

 آیدبرنمی هاکودکی این هم بکتاش از دیگر

 کند ریاست من هایهوس بر زده شلیس تواندنمی دیگر شخیال

 شداستان

 ندت بدهد ویراژی کهآن بدون مدادینوک تویوتایی با که نیست هم تپوست رنگین دوستِ آن طالبِ

 شودب یکهو که شرابی کمرباریک گیالس از حتی. بخورد دود بدبختم ژیانِ گذاشتنمی و گذشتمی

 . آیدنمی خوشش دیگر رفت، سرباالش

 کنم شلخت رایگان که نیستم نامی قدرآن دیگر کنم،می تمامش دارم نمنم و قطرهقطره که من و

 شدرخشان چشمِ دو برای

 شران

 شپستان سفتیِ

 بودند فرستاده فاکتور هم شگیسوان بلندیِ برای

 کردندمی حمله داشتند که هاییپوستسرخ بابتِ بودند نداده تخفیفی و

 جبوریم که داری پیش در بیمارستانی ولی حاال! بودیم کیش در تیمارستانی بود، درندشتی روزهای چه

 .بچری را هاشسقف فقط

 بریزد، شیشهخرده هاشلب یگوشه از که جوری کنی خندانش باز و بیاید گیرت پرستاری شاید

 . فرستادیدمی تبعیدم به داشتید که فرودگاهی از بکشند خجالت هاپنجره کهطوری

 !بود مزاحم بودی داده صورت که هاییاشک گرچه خندیدی،می چنانهم تو

 !خیلی بودی بیشتر همه از تو بودند، نیامده هاخیلی
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 ؟!فیلمی همهآن هم هنوز راستی

 !ایشکستهدل! ایخسته نداری، حال یا

 !دانممی

 شدند عوضی طورهایی یک همه

 !نشدی عوض تو اما

 !شده بزرگ اشتباهن که هستم کوچکی منِ همان هنوز هم من

 کنندمی تهدیدم دوباره مجروحمی، ایرانِ که بنویسم تو برای شعری بخواهم اگر

 کنندمی تبعیدم دوباره روحمی تهرانِ که تویی تنها بنویسم اگر و

 تاامهشناسن گذارمنمی بسوزانم، تنان که نیستم آتشی آن دیگر من و ماست، سیاوشِ دیگر تو نامِ! نه 

 کنند سیاه

 ندک گناه کیش در توانستنمی بیشتر آن از که کشیشی من و بودی، زمستان یچله در کلیسایی

 داییخ به دادم عدم دانم،نمی دور چرخدمی هی توپی مثل که گرد تیمارستان این بر گذاشتم قدم وقتی از

 .باشم خودم فقط توانستممی که

 خوردمی چاقو عصرش ولیِ در شاعری که را عصر این گاییدم پس

 را کیرم تو مثل عصر، ولی برای عصر،ولی میدان در کردممی خایه بودم، تهران اگر کنیمی فکر تو راستی

  دربیاورم؟

 اتامهشناسن گذارمنمی ماست، خاندان تو نام! پایدارتری لنگ تیمور از! دارتریخایه تو کنم،نمی فکر من

 کنند سیاه

 خواهندمی که گونهآن اگر
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 بتمرگیم هستیم که جاهمین

 برگیمنمی سبزی

 !رفیق کندمی حکومت مرگ ما عقوبتِ بر

 کنیم زندگی تا بمرگیم باید

 بزند سنگی کردم وپادست که کوچکی نام به بزند، زنگی امخانه به بیاید یکی پس

 نیست ساخته من از دیگر درد همهاین تحمل

 !بسازد هم مرا کار بیاید یکی لطفن
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 ی علی عبدالرضاییهای منتشر شدهفهرست کتاب

 

 های فارسیکتاب

 شعر

 . 8831، تهران، ویستار، زنندهای آهنی در باران زنگ میتنها آدم .8

 .8831، تهران، زیرزمینی،نام این کتاب را شما بگذارید .1

 .8831، تهران، نارنج،پاریس در رنو .8

 .8833تهران، نارنج، ، ی عزیزاین گربه .1

 .8833نگاه، ، تهران، نیمالبداههفی .5

 .8833نگاه، ، تهران، نیمجامعه .1

 .8811، تهران، همراز، شینما .3

 .8811، پاریس، نشر پاریس، کردممیمن در خطرناک زندگی  .1

 .8815پاریس، نشر پاریس، ، کادویی در کاندوم .3

 .8811پاریس، نشر پاریس، ، ترور .81

 .8811پاریس، نشر پاریس، ، بوکفاک .88

 .8813پاریس، نشر پاریس، ه، وجود دارپس خدا  .81

 .8813، لندن، نشر کالج، الو اال اله ال .88

 .8813، لندن، پساهفتاد، دوربین مخفی .81

 .8831، لندن، پساهفتاد، حکمت سین .85

 .8831، دبی، پساهفتاد، فانتزی .81

 .8831پاریس، نشر پاریس، ، کومولوس .83

 .8831، پاریس، ناکجا، زخم باز .81

 .8838پاریس، ناکجا،  ،خندید؟برای چه میزرتشت  .83

 .8831، تهران، بوتیمار، مادرد .11

 .8838، تهران، بوتیمار، عاشق ماشق .18

 . 8838، تهران، بوتیمار، گاز دنده گاز .11

 .8838، تهران، چشمه، حاال نه، خدایا مرا ببخش .18
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 .8835، لندن، نشر کالج، شهر نو .11

 .8835، لندن، نشر کالج، اروتیکا .15

 .8835کالج، ، لندن، نشر جمهوری اسپاگتی .11

 .8835، لندن، نشر کالج، الکوآب .13

 .8831لندن، نشر کالج، لیالو،  .11

 

 داستان و رمان

 .8815پاریس، نشر پاریس، ، هرمافرودیت .1

 .8831بدکاری)مجموعه داستان کوتاه(، پاریس، ناکجا،  .2

 .8835، لندن، نشر کالج، تختخواب میز کار من است .3

 

 سیاسی

 .8835نشر کالج، ، لندن، ترندها واقعیآنارشیست .1

 .8831، لندن، نشر کالج، های انتخاباتیکارناوال .2

 

 ی ادبینظریه

 .8811پاریس، نشر پاریس، ، تر از ادبیاترکیک .1

 .8831پاریس، نشر پاریس، ، کسهیچمثل نشینی با شب .2

 .8835، لندن، نشر کالج، دیل گپ .3

 .8835، لندن، نشر کالج، این سوال ابدی .4

 . 8835ن، نشر کالج، ، لندمن با قبول مخالفم .4

 

 انگلیسی

 Short and little like i, London Skool, 1181 ,لندن. 
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 هاترجمه شده از فارسی به دیگر زبان

 . 8818)ترجمه به ترکی(، مترجم: سعید احمدزاده اردبیلی، پاریس، نشر پاریس،  کردممیمن در خطرناک زندگی  .1

 .8813)ترجمه به انگلیسی(، مترجم: ابول فروشان، لندن، اگزایلد رایترز ،  کردممیمن در خطرناک زندگی  .2

 .8813)ترجمه به انگلیسی(، مترجم: ابول فروشان، پاریس، نشر پاریس،  (Sixologyسیکسولوژی) .3

 .8813)ترجمه به اسپانیایی(، مترجم: الیزابت لورنا فیتارونا دفورد، نشر پاریس،  (Eseآن ) .4

 . 8831فروشان، لندن، پساهفتاد، ل )ترجمه به انگلیسی(، مترجم: ابو دوربین مخفی .4

 . 8831)ترجمه به کردی(، مترجم: طیب هوشیار، لندن، پساهفتاد، ، مخفی دوربین .7

 .8831)ترجمه به اردو(، مترجم: احسان ندیم شیخ، پساهفتاد، احتساب،  .6

2. No one says yes twice  ،8838فروشان، لندن، لندن اسکول،  )ترجمه به انگلیسی( ، مترجم: ابول. 

 8813)ترجمه به آلمانی(، کریستینا اهلرز، پاریس، نشر پاریس.گذاری روی گریه ، بمب .1

 8811نشر پاریس.، مترجم: الحبیب الواعی، )ترجمه به عربی( زنندهای آهنی در باران زنگ میتنها آدم .11

 8831)ترجمه به ترکی(، مترجم: جعفر بزرگ امین ،  کومولوس .11

 8811مترجم: سعید احمدزاده اردبیلی. )ترجمه به ترکی(،  کند؟اگر بمیرم چه کسی این تنهایی را تحمل می .12

 

 ترجمه

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

 .8811نشر پاریس، 
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