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 وگا يک يتروا

  یاهمیخو که هر:   منا

  دارم عجله خيلی:  گیادخانو منا

   

  دکر هاخيلی یهاشب در شنا 

         داد و جيغ درهمِ نبوهِا در و 

 شد قغر کدکو یگریه یاصد   

  کن پُر طویله دادمی کش نعره 

  دبو ییابوی ماهههفت 

      طشت سطِو دنفتاا قتِو که 

  دبو کشيده   
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  داشت نشيو که را درما الی یهامو 

  زدمی داد ماما 

  کنم ول که دادمی رفشا را ستمد مچ 

       امهدنکر معطّل 

  میترسم هنوز نیمازا از      ماما از   

 !سطا سطا یخترمی مسر بر که آبی از و 

  نپرسيدند را رمپد منا 

  دکر یرفو را فاصله او یِدور 

       مسافری از     

  شب یک دبو هدفتاا ختدر مثل که    

   کِرم چند یِسالانيم وسطِ       

  نددکر توليد امر و هم توی ندردمیخو وول 

  یاهمیخو که هر    ؟!رمپد 

 ستروهدپيا رکنا یوهاگا نيهم    درمما و

     گزهر و چرندآشغال می که 

 !ندنمیشو تاکسی ارِسو   
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   رناا

  دبو رسنا یرناا خسر 

  سيدرنمی جایی به دمیکر تقال چههر 

        سيدر من به قتیو 

  هایلر نددنبو یازمو یگرد که   

      دبو یرقطا هردترکخو و تير 

  فتر تند ستمد از که  

      جاماند     همه    یستگاها و 

   

  اهدمیخو لشد رچقد 

  شپسر ونبير بيايد رگو از 

  ددبرگر يشیرهزتا به     نیانوجو به 
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      اردنگذ و دبگير ستشد که

  ودبر یزسربا به     جنگ به

     جانيا یدرما هر 

    خيابانیست 

  نداهدبر شهيد اشکوچه هر از که  

     بستبن ينا نخيابا ينا در 

  شگو یربسپا که فطر هر به   

 ستمانده وا شاخه بر یدهان        

 

 !دسر     ستا دسر چیهمه

    جانیا هاسرفه 

  میشوند عطسه!      چی هاپ     ستر از  

    رگو ینا هردخو توسری خانهی ینا در 

  دمکر سعی خيلی  

      نياد نآ و بمابخو 

 !    خسر شموا یرناا شاخهی بر

 !دنمیشو

       دانمینم فقط     هاکوچه سرِ 

   نداشتهاگذ نامم چه یابر
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         ؟!رمبگذ که 

 !نمانمیتو    

  دبو درمما شآغو در همه امیکودک 

   کرد پرتش هوا به ناگهان که         

  نگشتم زبا 

       یگرد خانه به

      درمما به

       هنوز که

 دارد ستد نآسما در
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  نقلی لحا

 کنممی نکنم یگرید رنکاا که یرکا امهردا

  ووووهواو میکند دکسا را او نآ من دِفسا 

  نيستيم هااو      او مثل ما و من فقط    از از 

   میاهمه ما 

 نيممادخو لِچاسياه    یلو بالیاالل و و که 

 سمت نآ فِطر ینا و ليز دشخو در که    مليداگو 

 یماهردخو مينز 

  ردنخو ینا اردند تمامی و متما دارد خاک 

 ؟!چی که یمامانده در در چمباتمه 

 ... ااااآاِ       عُق باید گذشته در را گذشته 

  یمدار نبيابا در رومال و نخيابا در روتند پایدو 
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  ؟کی تا میکنيم وزیرد از هزیودر 

 ؟یماهشمندخو ...اخو امکد از و خاک بر هزپو 

  ستاخو زشپو شتدا جبو چه هر گذشته همه سرها از 

 !ردخو زشپو    
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 طلسا

  مچرخاند را کره

  هارکشو توی ردمخو خچر من و چرخيد 

  هایادر زیرِ    آبی یرِز 

  رامآ سِقيانودرا دکر پرتم یاییدریرز و 

  مبگير رومآ و رامآ رامآ کنم تنم را بآ که 

  شستم را مسر 

  وردمآدر سر ییواها از و 

 

  منشد ییاهو 

  کنم ببر رِشکا که یرخواهو دمبو نرفته 

  دمکر صبر خيلی 
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  فتمر لو و آمد لوو لوو    لولو تادو 

 هاپوستسرخ و لغاذ را گرفتند سرِ این 

  دشو جزغاله که قصاندندر هی ها ها هی ها و هی 

 کرنيویو در حشیوغبا طِسو شد بزغاله 

 !دکر شر      نددبر بشر نِمازسا به رو نکیوحيو 

  دکر بهبه     بع که بس از وردآدر رو رششو 

  طلسا سِقيانوا در را او زد تيپا بز هرّکُ مددراو شکفر ناتو بعد 

  بيایددر بآ از رشو هیما که 

  شد سبیا هرّکُ

  چرخاند را کره

  انیرا سطِو شد پنچر هامچرخ من و چرخيد 

  انتهر در امهدکر گير یاکوچه اندازهایدستی تو  

  بنویسم شعر ینا نِپایا در و دیاز را رششو و کم را مرّش که  

 امشده امحر من ! آه 
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 دشونمی

 دشونمی و من  

 دشونمی در قله و من 

  یمدار یرکا ارقر هم با یاربیقر و من 

 هيچ در یرخومی خچر که ونحلز بِجنا 

 دشونمی ینا صفحه ینا سرِ 

 !بپيچ کنممی تقاضا 

  رخز در بریز 

  شمعنا موجیست و دارد جمو که  

  شکا را اتخانه رِایود      را دتخو 

  کنی گم دنمیشو ینا نقشه ینا در  

  نعما دشو کج تا      پایين بِکشی  
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  انليو در دبریز کمی     لج از   

 ؟!نه ستا رشو 

  کيش در کن جيش 

 !شیبشوران که کسی با کن رشو    

  نيست نآ و ینا!    نه     نآ نه      ینا نه    کسی 

  شاعرند دو هر     بانناندز و نیاندز    جانیا  

  انیرا در امهدکر ترک را دمخو هایمن که من و 

  هستم هاخودخو قدرآن 

 کنم شیکُدخو یا        کِشیدخو که 
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    جامعه یخطبهشعر 

   دشو ارگذوا دشخو به کیدکو گرا 

 !  دنمیشو رگبز   

        میکند ميانیدرپا    درما

    دمیشو جامعه و

    

         هستدجا جامعه

     فتر ازنداستد یرو     بستدر دنمیشو

     تنهاست جنين      ازندرابا ینا توی 

          ماه نُه برسد سر گرا و

 !   میآیددر      یکیرتا در دارد پی در که یدر از 

    نمیآید او به بد و بخو برچسبِ
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              هست دو هر نچو

 !   هيچکدام و        

 !        دواَم هر    ؟!مبَد    ؟!رچطو  ! خوبم

 !   یکی یعنی دو هر و 

    ؟!نيست هاآن امِکد...هيچ که یکی

    امشده رگبز دمخو هیآگا در

     فماطرا همه یهافکر نميا پلی

 ...   هدشا امآمده همدمی دتشها و

     

     يگرد سمتی به رمپد       هیرا به درمما

 !   فطر ينا گفت آمد که هر       معزيز هر و

 !   بیطرفم       همرراچا همان در هنوز

        رمبسپا شگو چه هر به نمامیتو

     منشنو و

      میکنم نگاه فماطرا به دارم

 !   نمیبينم و

 !   ددبرگر     ودبر هی يلر یرو که نيستم نتر

       روممی هرا دمخو حِمر در!    امخانهرود 

 !   جاستآن جامعه
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 ...   انیگرد میکنم دنمووا که میآید مبد نچنا خوبم هایرکا از

    یکیرتا در دممیگر نبالشد که یاهدسا درِ به

       ؟کی تا      یکیرتا در دکر نبالمد که 

    امسيدهر

    میکنم مرتب نداهدکر تنم که مرتبی سِلبا در تنها را ندگیز و

     شتدا لطو   امآمده دخو به شسرتاسر که یاجاده ینا لسا سی

 !     نرفتنی     دمبو من هدجا

 !   نیدنکروربا ینا      نیدرمُ و

    ؟عالیست کجا باشد هدنکر - هدکر کمين مينز کجایهر  که

 !   هابزدل    را یرگو رِد نددمیکر زبا و میشدند زبا یدر مثل

         هایهوچ بس از شده چندشم

 !   یسترخواهو و عسما در که را دبا نداهدکرهو 

 !   شکا نمیگفتم بِهش

    میگویند    دمیمير کسی قتیو       را ینا

          ندارند هیگنا      فرنگ در      فرنگی خانه در 

 !   من مثل       ندانیایرا 

 !   من مثل!        مرتب     نددار تن به که لباسی در تنها را ندگیز و

     هستيم باال همان در حاال همين و پایين یماآمده

       اردند مقصد ما سعیِ
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    میکنيم نیدد ابخو

        میشناسيم هم طریقِ از را همه ما

    ؟!کی     هستيم که نيمدانمی

  نمیشوند ماا   میکنند سعی دممر

  !نه میگویند که قتیو

  ندارگذمی بله یابر را قسمتی

  هستدکر نه تنِ یدگشا سِلبا یرآ

 !   هيچ خيلی   گيردبا بعضی   نداشده رکود برخی

  چيزی نندزمی پس دل در که قتیو

  !کن لقبو میگوید فکر

 !   نه گفتند نياد به هاخيلی

 ...مّاا اخد به 

 !     یکی یعنی دو هر که ننددانمی و میکنند اجد هم از را دو هر ینا

    ؟!نيست هاآن امکد...هيچه ک یکی 

  نددبرگر که نندزمی ساحل به سری جمو مثل

  !یادر ینا گیستربز نِمجنو

 دمیگير که مَد و رجز

 !   ماه هنُ میکند شنا حِمر در جنين

 ! نيست دمآ     ماه
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  را یادر هدکر نهایود

  نددار نمک رِیاو شب هر حامله درانِما

    ؟یباستز ماه اچر

   !نمیپرسد کسی

  میشوند هرطيّا ارسو قتیو

 ! کنندمی فکر کوچک یهاقایق به

  ندارند دکر باید چه یابر فکری

 !   مینالند ،میکنند نددار چه از

     

 !   ووووقبو     قبو هم ماشين ودبر کج نخيابا گرا

    ؟نمیپرسيم اچر

     د؟بو هگلیکا    باال دبر هگل آقای که یاریود یعنی

    میکنيم یزبا فاجعه با       نمیکنيم ندگیز ما

 !   یمارند لپو

 !    اَتجر

   ؟!یدارشهر میپرسيم کسی از تاکسی در که قتیو

 !      یمارند

    یماهدکر اکدخد یاپيشرفته ستایرو در

    ؟!دمآ!    هدابخو لتد تا     ؟!نفت
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         ؟بیخبری    نددامی دیاز مينزسر ینا !     مشدی

 

    شدند متما نناگها انپيامبر

 !  تنها میدآ

 هدانمیخو که یرطو را نآ که هر که یستاقصّه ندگیز و

 ! مینویسد

 ! نيست ستد در یانقشه

 ! اردند درسآ میدآ

  سدرنمی دشخو به

 ! نيست که میآید سمتش به کسی

  بیخبریست از هی همهآگا

 !  یختهستر دخو در بالهز نددانمی که نیستدابالهز نددامی کهآن

     ستا دبا

    بستهست دخو یرو به را همه درها

     دارد محاصره در یدبیخو یک را ما درونِ

    چی!یک هيچ    که یعنی همه       

    

    ستید میکند زبا را دشخو رِگو درِ

     باشد یگرید گيردر که 

 !   یدد و    !یددو باید      نآسما ینا     نتادخو در



 23 جامعه / علی عبدالرضایی

 

 عصبانی هاماشين          سنگين فيکاتر

    !ووددوو       

 !   ليلی نندزمی اصد

 !   کثير ليلی     ستا کثيف مينز

  اردمیگذ شسر به سر عشق

  دمیشو شهمسر

     نيست شسر در فکری

  کاغذیست مچالهی یهادستمال همين عشق شاید و

   میزرمی بالهز سطلِ در را نآ دارم که

    

 !   نمیبوسيم ما

   سانيمرمی هم به را هالب فقط

    فتيمانمی هم شِآغو در

   ...یارنگهد بغل در را همه

 !   شتکُ را ندگیز یزبا ینا تمرینِ

    

 ! سسالو رچقد دمکر نگاه آمد امخانه به شب یک رویا

 !  دمیکر یگرد رِکا و میگفت چيزی

 ...   مخفی هم دشخو از که سيدرمی دخو به مخفيانه نچنا
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 !      مپسر میکنم فیرّمع!      مخترد»

   «!نآ     ستا من لما!   ینا   ستا من همسر مخانو

     

 !   شاننددخو هاآن       نيست ما لما کسهيچ 

    نداییدابو و   هندو   نمسلما هیگا   مسيحی هیگا

 نيستند! هاآن دامکچيهچون       

    ستواهیخدخو هدکر ارفر نياد از که کسی

    رودمی رکلنجا ستر با چمباتمه نشسته هایرد در که 

     گيجی در نشد گيج هربادو        یعنی ستر

    

 !       مجگي

    نيستم مینویسم چهآن لمسئو

   نيدامیخو را مرتکب که هستيد شما

  همدمی شگو شما به دارم

    امهدکر سمع اقِسترا دمخو در گرچه

 !   بد میگویيد رودمی هرا دشخو در که یدمر به اچر

    گفتهست آمدشخو او به نياد

    ؟بد! یيدگومی که هستيد که شما 

 !      بفرما میگوید خانه میآید نخانهتا به کسی قتیو
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    ؟...شما چرا                

     

    ؟!کی با      یمدار جنگ   یماگرفته یادر سرِ از هدبو جمو چه هر

     یمرومی هرا گيریدرِ پی

      دشو متما جنگ گرا و   

    ؟!چی از    میکنيم خلقش هربادو 

     عفاد هیدآما هميشه

       یماحمله فکر در هنوز  

    ؟!کِی تا...    یمدار لحظه هر 

    

  رودمی هرا دشخو در که هر

    اردند دجوو مقد

     ستا وهومم هدجا

    یدوبر شاندنبال خواهندمی شما از

     ؟کجا نمیگویند

   ندداربرمی مقد جلوتر خيلی هاخيلی

    نيستند جلو

 !   نداشده گم

    

    !بفرمایيد گفتند دبو هدکر مکث بهشت درِ پشتِ که یدمر به
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    میآيند نددار هابچه! نه: گفت

    ؟کجا میگویند!         نمیآیند

    میکنيد ابشر منعِ     جانیا

    پری یک هيددمی عدهو

    ؟کجا     میکند وسِر ابشر جایی

       نمیکنيد زبا را در

 ...   تپر نياد نآ در را پری

     

  داد سر گریه دفتاا طشت در که قتیو زادنو

  را یشاصد داد کش

    شد بلند

    تربزرگ و رگبز تا داد مهادا را او گریه و سيدر نیانوجو به

       

     نيستيد کن ول و میشوید پير یددار

    ؟کجا         میپرید جا از دمیشو رد کوچه در که یانعره هر به

    ؟!کمترید میکند فکر دارد نشسته دخو در هم فقا 

        میکند رگبز را میدآ!  نه !   کنيد معبر دّس

     

 ،میکنم گريه بگريم که پشتم بر ستد پشت با بزند ماما کهآن از پيش بيايم نياد به کنند رممجبو هربادو گرا

 !   نداربگذ ارمنمیگذ هم نقطه چند بزنم شما به دارم ستدو که حرفی جای و



 27 جامعه / علی عبدالرضایی

     

        دارد فحر دو من 

         فحر سه شما

     ؟نزنيم هم به اچر 

           نيست علی عليه علی

 !   لحقاناا نمیگوید که حق 

     ستد هستدکر دراز گرا دارد نهاد در خلوتی نباز

 !    کم ختدو   یمدار خيلی هرپا ما   میگویم هربادو از

 !   کم ستدو       باالست نتوليدما     ؟!شمند

    برسد سر دافر آقای که یماختهوفر را وزمرا

 ؟کی لِنباد    ؟چی یابر

 !      دبو بعد     خيلی هم بعد از   بعد خيلی هميشه 

 !   دبو بد 

   یماکشيده دراز شمند هِآگادناخو در

      میآیند هادزد

    ؟میکنند چه جانیا 

    

    یماگرفته تنهایی از مرخّصی        شاید شده قرنی چند

       نیواشير یرِز قتاا ینا کوچه ینا     ندگیز ینا به

 !   فتيمر یا یماآمده نيمدانمی
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       نيامدیم انميد به هنوز

      آمد ما خانهی به انميد 

      وردآدر چشم

    برید سر

    یددر شکم هم بعد 

     نکنيم دبا بآ ستِد یرو که   

    

 !   امهدکر دبا

 ! کلماتم اندعام و صخا دِبانزز 

 ! شدند نمز و ندوردآدر نباز آمدند تا بانمز به

  نداهدکر هاگمر را کلماتم لفعاا

 ! ستا ستر نوشتن ننددانمی

  نمدانمی از ستر

 ! کنم چه از

  ؟میکنم چه

 ! دمخو از امهدفتاا عقب شاید

  چيز هيچ به همامیخو

    بکنم فکری کسهيچ به

 ! گمربز هایتناقض شاعر من

  نيستم جامعه عليه و لَه
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 !   هستم جامعه یورا

  هستم شعری    خترید هیادار رِکارنداستد

 ...   یروز میکند یتاسر یگرد خانهی به یاخانه از که

  امهردخو سيلی... و خسر هایگونه عاشق من

  نمیآید قشنگ مثل نفر یک

    دش؟خو یابر داردبر و دبگير ستمد که

  نددار اخد هاخيلی که یادتعد به

 !   ارمند     دارد نآسما هم مينز

 !   دنکر بلند را ینا دارد هزجاا خانم معنای و

     نشد بلند ستمد  کسی یرو به   سیک یابر!    نیاقاآ

 !   ستهاپرسش بين یهافرق دِپرسهگر که جمامز یدَمدَم یهاآدمدرنا از

 !   جهانم یهافرق متما بين قفر من

     فماطرا همه هایفکر نميا پلی

    دمیشو تپر مسر در سمتم به دور سمتی از که سنگیست ،فکر میکنم فکر هیگا و

 !   مدیر بی       امشده نبیخانما هایفکر صاحبخانهی

 مدیر یعنی مردی که به خاطر دارد    دارم! 

    

  چه میکند لمّتح را تنهایی همهینا کسی چه مبمير گرا ماا نمدامی بمانم ندهز باید فقط مبمير همابخو گرا

    ؟کسانی
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     ا؟چر نددانمی کسهيچ دنمیشو شنرو بماخوقتاا اغچر مشبا

 !   ندارنمیگذ   کند عطسه ستهامیخو که میکنم نگاه عکسی به دارم

    ؟!چه کسانی                      

 !   دمنبو    میگشت صاحبخانه لنباد عکس ینا من برعکس

    کنم تصاحب ستمانمیخو

 !چی هاپ!  هاپ مبگير را او ستمامیخو

  شتدا یاهردخولگد هوای شب نآ

 ! دبو مقّصر دبا دمبو هزد اصد را او من

     برگشت او جای که ردبخو خترید شگو به تا دکر تپر ترفطر نآ  متری سه دو را یماصد

    «؟!نه امشده ضعو خيلی!     ها»

 

 !   دبو شده عوضی

      دبو تنها

      دنمیکر سفر او با هم دهگردور یک که تنها نچنا   

 !   دمکر     

           دبو حمایت یک او

 !   دمبو هدکر تکيه ءخال به من   

 !  چنانهم یمدبو هم عاشق هيچِ دو ما

 !   شق یعنی   قعش نستيمدامی چه
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    شقه شدنشقهو            

       نستمدامی چه

 !   یدنبو تو    دمبو تو با من  

     کشيد حمتز ليدهژو چشم دو تنها را تو عکس

    فتهستر نآسما به هاشب ستد دو تنها

      خير یرآ و

 !   داد خيری به عاقبت امر سهم

      «؟!کو تهامو!    پسر شدی پير» 

 

  مبخر زاربا از دمبو هدکر شموافر 

  نددبو گيج انتهر مثل انتهر مثل یهاآدم

  شد شچند ليلد شچند که یاشنبه در

   فتمر میدد جانیا را تو که یروز نآ به خيالم در

  یدنبو قشنگ مثل برگشتم که قتیو

 !   دارمبر که دمبو هدبر دیا از هدکر گير تو مِگر شآغو در که را یمهاستد و

 قشنگ مثل که خترد یک به ردمبرخو و میددو گوشم در دبو باندهاخو محکمی سيلی که یگرد نآ توی

    سيدرمی شتاد

     

    امهزتا ليالی

     کنه مثل
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     ستمرا یزوبا یرو

    شد حک امشناسنامه توی

   شد تک داد پس نمتحاا چههر و

     شتاند ستد خانه ونِبير هاپيچ سرِ بر پيچه جز

          نمیآمد نخيابا سرِ

    فتيمرمی نخانهشا به نخيابا و من

     دبو هدفتاا بلند یرو      باال نآ   شنرو یاپنجره

    دمیکر سرفه غربیبجنو در    دافر      شب نآ

    نمیآمد 

    هاپوستخسر نددکر ...حما و حمل همه حمله و

     شد تعطيل همسرم

 !   فتر   گرفت دوش و محمّا لمد در  

        یربدجو هردخو گره مکمر رِدو که را ستد جفت يک

 !   فراموش کرده بردارد    رفت    

      نيامد يگرد خانه به

 !   نيامد    آمد    فتر جاآن خيلی خانه گرچه

     دبو فتهر نآسما به      جاآن       شيدرخو

     دبو ميز یرو سهشنبه

 !   زدمی سُک نخانهشا به شتدا پنجره پشت از    زيدا

 !   میآمد جاهمه از برقیروجا یاصد

 !    نيامد
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    !دکر پاک را ما خانهی و آمد درشما و  

         

     ندردمیخو نتکا       بلند در هابرگ 

     عميق در فتندرمی هرا هایشهر و 

         وفر در را یدوفر نددمیکر وفر

 !   بکند رو     یونگ را یانگ و ین که

  نددنمیکر عشق هادرما

 ! فتُ هی     خاَ هی

 باال نددبو هوردآ یکییکی را هابچه  

 !   مبا بماند بآفتا یرز که

  نمدامی چه کعتر دو از بعد

  ونبير خانه از دبو هدبر را رپد   مشر

 !   ییانانو وردبيا مگر یروز که

 ! ووتُ آمد پنجره از گهاننا یودنامحد ستد

  زد ییاپذیر در گشتی

 !  نيست کن ول بماخوقتاا در آمده

    م؟بشو دمآ که دمخو با ماهدار یدبیخو رکلنجا عجب

 !   منمیشو     مگر ستا زور

  تنها امهدیستاا
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         جاهمهی گوشهگوشه در   

      شده رگبز رمپد  

 ...    درمما

  «؟!ندیدی را ما خانهی شما!   آقا»

 

  انتهر به را نیانوجو که نشاوفرهیما و خشتی پلِ ان،ميد ينا به کنم شگو منبر ديا از که کنم نگاه بايد

 خانه به روقچا با که میدمر ينا به! نکند گم را رمپد درمما تا کنم مسال بايد یرموتو تاکسی به. ختوفر

    ام؟شده يختیر چه ...بايد میکنند نگاه دمآ به یرطو يک و نددبرمیگر

 هربادو را رکپو وم،بر پشتی زاربا به! عممنو از کنم رعبو بايد ،نندزمی مقد هايسترتو جفو! دمخو ام،خانه در

 هميشه مثلِ از امخسته مثل باشم همه مثل بايد هميشه مثل ينکها مثل! قيمت هربادو را قيمت ،کنم قيمت

 ! همه از

 سيد آقا در بکَنم مقد بايد! کنم خالف دارد، عممنو همه فِخال بر تابلوی که شهری در رممجبو هربادو

 !   حسين

 !                                     لهال. ..ال  الال  الالهاال مَن هللاالا لهاال هلا یا هللاالالهاال اهل من  هللاالالهاال هلا علی ملسالا

 من نآ و ینا انعنو به من! دمیبر بين از را تو میکند شموافر را من که کسی! توست شگو مگر یماصد

 باید! میکنند ندگیز بعدی شعر و قبلی منِ در همه ،ندنمهما رهافک ینا. امهزد نياد به که یستاحقّه! نيستم

 در امانداخته لنگری ،فتمامی هرا تو لنباد نه گرا ارمند یرکا تو با هیابخو گرا ،برسم دمخو به تا ندوبر

     باشم هدکر متما را لکیا ینا که رمپد ودِلنگر

     

  گفتم درمما به مسيدر قتیو

     ميدد ابخو يشبد

    !شد تعبير    وردآ يمابر چايی
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  یکیرتا در دممیگر نبالشد که یاهدسا درِ به دمبو سيدهر

    ؟...!کی تا    یکیرتا در دکر نبالمد که

 !   برگشتم                 

 دبو ممتد قبو نخيابا در

  !کر نشنيد ستمرا بجي در 

 ! خرید نخيابا ازرا  عابری ترمز یاصد نناگها

 ! انپيشخو سرِ الیعقل و مست امهدفتاا و دکر وفر ارششلو جيب در

      سسکناا همين یرو

 ! نبز امیشانيپ به چسبی

 !  نيست کنول   نخو

 دـفتامی دارد نـم از دارم قطرهقطره

 ارمدـن و 

  دوـمیش دشنبهـچن دـندانمی دامفر

 مثل که پنجشنبه و رچها سه   دو   کاَ تا نددار هرژ هایک یکایکِ یکشنبه کوفته شنبه بیحوصله جمعه

 !   هيچ در ردمیخو پيچ ونحلز

     چیهمه یعنی هيچ

 !  بنویسيد هربادو را نامهلغت    
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  یوزپير تا جنگ جنگ

    تو لِما  دارم خانه ينا در چههر        باشد! 

 بيرون در است    قبول؟ کهآنجز              

    

     دفتاا مینشست لب ونِبير که لبی بر خنده و دکر

    بامیست لبِ نباشد بوسه لبِ که جایی   میدد

   که خيلی کوتاه آمده با ليلی             

    دادممی رسيگا به که لبی از    شب نآ   دود سهمِ

     جز پيچ و تاب نبود                       

     دبو فکر در مسر بر یمهاستد

     دبو هدفتاا امهردخو ترکش که یروز نآ دیا

    نداهدکر ترکم که نیرایا دیا
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    میشدند هیرا شتدا دتشها قتیو تا جبهه

    میشدند هیچا یهاکفتر جفو حمله قتو

     شهيد باقی یاعده زجانبا و دارسر لشکری

    میشدند هیسپا هابسيجی نجنگيد بعدِ

     شدند نیاتهر و نددکر هار را هر کربال هيانرا

    میشدند هیانخو هیاخو انبهتر ما از خانه نِصاحبا

     

    یماهدفتاا مَردَ عمری نآ در ما باشد آیينه کجا هر

    یماهدفتاا در ونِبير ما خانه در نشمناد

    یماهدبر باال و یمدکر گره بس از را مشت

    یماهدفتاا کمر از دخو ،مينز آمد ودفر تا

    یمافتهر ترفطر نآ دخو از و گفتيم... بر گمر

    یمافتهر در کمر و کوه از بستند را هدجا

    

     نشد خر ،سر از شتدابر را فبر رِبا کوه

     نشد بهتر ما ضعو ونبير فتر نمستاز از

     کنيم وا چشمی چاه در هاچاله در نشد ما

     کنيم پا را یگرید هِرا و یمداربر کفش

 

     نيمز دل یادر به و ونبير خانه از کنيم پا

 نيمزحاصل بی خاکِ ینا ساحلِ در آتشی
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    نستدامی جمو

 حاشيه افتاده بود گيرِ             

    قرار رديگینمکه بر ساحل  نددامی جمو

     شد موجی      جمو

    ردروی ساحل مُ          

    

     ردنخو یادرقعرِ  در غوطه»

     دارد نشد قغر

     ونبير ندزمی ستد از که یرکا

     تعود میکند آستين به یرما

 ...   غربی نه شرقی نه گفتيم همهنیا 

 ...   جنگ جنگ

 «...بر گمر

     ماست غيرِ که هر

     ماست و ننا بر گمر

     ماست بر که ماست از

     

     ستا زبا تا يمربگذ... افسارِ هر چه 

     باشد زسارکا بحسا فِحر نکنم نگما

     ستا زبا نهما بستهست يمرو به که یدر همين فقط

     نيستم نآ در که هستم از جايی به امسيدهر
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    امچکيده جايیهر  گرچه

    اميختهر گمر توی که  امقطره يک

     دبو هم يگرید    دبو يکی با     نداهدکر نقل

     دنبو کسهيچ    میکنم رنکاا    دکبو گنبدِ ينا يرِز

     دبو مهمسر و     مکبوتر تنها    مبَر و دور

      دمیگشو لبا گرا که

     جانآ مینشست يههمسا مِبا بر 

     دورم دمخو از من       ينجاا

     دو هر ينا از       مهمسر و

     دبو نيادی هابام مِتما جلدِ   مکبوتر    من جز   مسر دورِ

     ودبر شهری یِرسرشما به    دنبو بنا

     برسد من به يکی   نيست ارقر    شهاخترد مِتما از که

 !   دنبو روا

          دبو جنگ در علی

    ...صعاوعمر و       

     

     نماتهر انِخترد مِتما صِعاوعمر

     ستیامسافرخانه هنوز من شِآغو

    مجانیست نآ در شبه یک اقِترا که

   !کنيد سفر 

     دارد تخت یک که خانهست ینا در تاقیا
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 ...   تا چند که          ییهااتاق

     

     چی با باشد جنگيده که امهدنبو عاشقی من

     کی با باشد بيدهاخو

     هيچی باشد گفته و

     شد زن میگويند که میکنم حمل مينز بر را امتنهايی

  کمکم بيايد که امشتهدا نگه محکم نهآي در را اميبايیز

       چينورپا

    امهدکر فند دمخو در را دل بیبیِ

    خاکريز پشتِ مجهاخو زِسربا و

     

    (!وومبو    !علو! لوا   !علی من   !لوا  !لوا)

    

     بلند دبو هدفتاا سيم تا چند توی لوا لوا

     دبو یدهدو نشيطا رمکادخو یرِز و

    میگذشت تانک شب نآ کوچه تهِ یاصد در

    فتندرمی    تنها     سرنشين بی    هاماشين

      

    !روممی

    متنها      امهدکر ول نيمه و نصف را هاکمهد 

     گوشی درِ میکنم تمرين نیز یابر را يماصد
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       ندزمی نگز نالا که

    (!مسال!      هلو!      لوا)

    هددنمی نتکا ستید و مسال من

     !فاسق میکند رکا چشم تا و عاشق من

 

     نرفت سفر من در که هادیا چه

     فتر هم درمما گذشتم شخير از همسر

    هستدکر دبا هایکشنبه شبيهِ!   هستم   ستمد یرو و

     لبا عمریست امهدفتاا دبا از که من یابر

 کوچک نداهدکر پا و ستد    بالی

    منمیشو!    نه       

     مبَر از بيست هیازندا به را سمدر

     متما را ترسم که امآمده

 

         کنی متما

     دنکر ترکش هرمپاخُ هایترکش که را یدمر

     شد دگو خانهرود لبِ شتيمدا که عکسی در خانهرود عکسِ بر تو چشم

         میکنم نگاه قتیو هاعکس ینا به

    امشده       ممیشو برعکس     

    !چما گفت هاشلب هامگوش در حترا که نیز از دارم تنفر و

 !   خيلی   دارم سِتدو
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 !   موجی امشده ول دمخو لِخُ هایچشم در

    هستدکر مرَ ستارو دمیشو رگبز کمکم که شهری سِتر از و

     بماند که ماه مثل فتر هیکو پشتِ

     دنبو کسی من با

     باشد من با که دنبو کسی

 !   تپر دبو او با نفر یک

     کشتند را خنده هاشخترد هایلب یرو که یاکوچه در

     رفت       روسپی شد                                                          

    مبخر همسر یک بسترم یابر روممی!          روممی

     

    «!یربايا دار سیدافر دارِپا طافلی نیزابا باشوی مالوشا تا هامدانمی رختاد! هاستم مانیرآ! نما»

       

     دکر پرتم پنجره ونِبير دبو کنده دل دشخو فشنگِ از که یاپوکه رکنا

 نچو را زن که ستید امهدکر پا و ستد رونکا لبِ موجی شباشد هوردآ که هیما مثل جویی جنب

     شست تن سرِاسر از شده بچر چرکی

     دبو دور جمو ودبر یا بياید کهنبیآ

    ندامانده دور سکلها از که ییهاسکلتا و

     شد موجی که نندزمی داد

  منهایود که نندزمی دفریا

    !ستمها      نمیکنم نکتما     

     بزنم مقد دمخو سطِو نخيابا مثل    رممجبو
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   ...نيس!     نه کسهيچ      نيست شب

    

 باال رودمی اریود از بلندتر شقد از وازشآ

 فطر نآ دفتاا 

 !   پتاال ردخو مينز نقشه ینا لِشما در 

   شتر-فومن هِرا بينِ از نشيو لبانش درِ پشت

    میگذشت گریه از   

     

     تو کنی چی ناله می! بشو! بشو»

    تو کنی چی خاله خاله يلِد من

     نامَه و عکس می کنی هرَپا مگير

 «!ماله چی کنی تو ماچه يمهد تی

 

   «...آقا کنيد کم کمی وُ اشصد لطفن»  

    

     فتر برعکس سفيد و سياه عکسِ از نندهرا

       برگشت که قتیو جنگ از

     نددبو هدکر نگشر  

     زد دوسگ رچقد

 !   نشد    ونبير ودبر تند دشخو اتِخاطر از تا
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     وردآدر کوچه تنِ ازا ر ماشين

     ترفطر نآ پيچ دو و نخيابا بر و

     

     شده مچه       يااخد»

     نقدکوتا همه کلماتم هاآدم عينِ

     نشد ول جبهه توی    امانگشت   مستپاچهد

     ا؟چر     دارم عجله

     دمکر وفر نگشتا لکیا    نآسمو تو

    نی من لِما يکی      باال اون هرستا همه اون از

       هدار مهادا شد شيميايی که چشمی یِرکو به نياد و

     ؟چی یابر   

    منخوند و      شتمدا اصد خيلی

     ارمند که       شتمدا اخد خيلی

     ؟نديد کسی        دممیگر دمخو لِنباد

    لیستداگو منتظرِ      هنوز     مينز

    که من در جنگ پرش نکردم           

     دبر دبا را هاپنجره کنم زبا یرچطو

 اغچر آخرين تا نخيابا

   «در دکل باندهيدکه  کنندیمطوری نگاه  امهردتاخو ارِشلو به هاآدم هدکر شموافر را شب 

     

 !   لوا   !کبوتر    !لوا)



 45 جامعه / علی عبدالرضایی

 

     جلو وبر و بگير را هفتاد یاگر

   (!سنگر     ؟بیاخو    !علو

     

     شتيمدا قشنگی و بخو سنگرِ

     شتيمدا تفنگی دخو دوشِ یرو

     دنبو خالی کسی مهرِ از سينه

   !؟میگفتيم چه شتيمدا... فشنگی پوکه هر توی

     بعد

   تير من خوردم و وضع همه شد توپ    

    ت رفتتو هم بادِ                     

     فتر دتیا چاکرتم من آخه

    دمیکر پر شب و نشيو رو هاکوچه تهدیا

    دمیکر ول ما بچهی و زن یرو وموشکش جنبیا

    ؟!حالیته          دمبو بچه لفا یه

     دادم هویا به جا یه رو هدهمسا خترد ليال دسِ

     فتمر هویه و گفتم علی یا

     جریب یه شتمدا سينه جبهه توی

     دبو التی سرِ نه

     تیالوا دلِ نه

    میشد مشخص هاحمله توی اول خطِ ندهالتیگُ
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     ؟چی حاال      ؟!حالیته     ؟خطی توی

     مين سرِ فتر پا تا سر که دبو دتخو قدِّ تخویا

     شد چه نفهميد و ردخو مينز به

     ؟بنویسی یرینجوا رو داداش که     ؟شد چی

     هدار نومی قشنگ چه

     میکنی ربلغو تو که ییاچيز ینا

     مسخره نی؟     !ها!    ادبيات     

     

     دبو قدغن یدمر هميشه نآ در که چاپم يرِز شعری من)

    (!زود کنيد ونبير من از را مرتيکه

    

 !   پرُگُ ماغشد یرو شتمُ یرطو اندخوابانده

    میترسيد هم داشفر اشصد از که

     باشد هدکر غش تپه یرو که خری مثل

     فپُوخُرّ دبو بيدهاخو

    یددمی خَرَکی یهاخواب و

     نشد چفت اچر به جز شبستر در یاهزپو هيچ

     بمانم رشکنا در که بهتر گمانم به

     نکنم امحر را یجوارهم فرصتِ تا

     ندشتدر غِبا ینا خانه ینا در
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     بزنم داد شسر همابخو گرا

     میشنوند هاترک هاهارهوما از

 !   گوشی ببخشيد    

     بگويم گوشی درِ يداربگذ

 ...   مآمد تا     شب يک

     زد غلتی من ابِخو در

     شد امحر يگرید بسترِ در و

 !   يرد    دبو اقعر در یاپنجره پشت    شيدرخو

     دارمبر را امترسيده ماشينِ رممجبو!    دورم

   زنی بگذارم یهالبو خطِ ترمز را روی          

     باشم کشيده را دخو صليب    مين انِميد از که

     دمکر سفر را نیاجو من

     شد له رمسيگا تهِ      ممسافر پای یرز و

   چرا شتاب نکنم؟  

         نيستم حمقا    

     رمبشما را جنگی فتهیر یهاسال تا   

        هاشتانک متما از که

     نرسيد من به           متما یاگلوله  

     ؟نکنم یغدر اچر

     دارم ستتدو هدکر دبا     نمهاد درِ پشتِ

     فتمر هرا هبهرا یهالب یرو      یشبد
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    ...دافر     مکند نقشه از هند تکه چند     مشبا

    

     دارد یانقشه چه

     نيست که لیستد لِنباد نقشه ينا در که تيری

    ؟من    هستدکر زبا را دشخو مشت کسی چه من ستِد در

 

    نندزمی وِر همه ينا    بطربی که  مهاسطر در نکن نگاه

 !   میکشد درد را من یهاشعر کیِوکر
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   تثليث

١   

 متری سه دو نچو ،مینویسند هایليخ. کنندمی وربا دانندیمن باقی. گویندمی دروغ ئمدا ،دانندیم که هاآن

 نوشتندمی ،نددبو نفر یک که اتنفر ینا ماا. باشد نشاکیچر تخر ستد یک رِشووا تا هنداخور میآشو

 !  سخت ربسيا لیو د،بو نآسا نچو

 دم،کرمی پرُ نحوصلهشا با را بآ انِليو که فبیطر نِستادو ینا به را خطخطی ینا ستدو یک فِطر از گرا

   ؟!کنم چه نکنم تقدیم

 نآ کمتِسد من و ،دمیگير ستِکمد را رپد که کیستدکو شدهی دراز یهاستد هاخيلی ندگیِز در

 .  شتمدا را هادست

 خطخطی را رپد هميشه ماا. نددمیکر سرمشق که ییهامشق در کنم پاک را درما که آمدنمی لمد سهرمد در

ا ر یدهد ابخو یهاسطر در یردبهدر رِپد تا خواب نبيند، بيداخونمی گزهر را که یرپد حاال. دمکرمی

   ؟کنم اربيد چگونه
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 زبا نمایپا پيشِ یدر ،میکنند اجحر هاپوشه در را ما از گوشههر  د،نشو گرا نداهدکر زبا که یاکوچه از

 !   منتظر ستا دنفتاا طرفش هر که ندارگذمی

 !  ممنتظر

    بزند داد یدشنوهر  بعدِ که ییاصد منتظرِ

 «پسر! یشوینمتو آدم    نه! » 
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 !  ستد وردنآ ستد به از امکشيده ستد دادن ستد از. نيستم سالگی سی در دم،بو دمآ من سالگی بيست در

 لسا سی !امهوردنيا نياد به هنوز را درمما مناما . هستدکر اغستفرا را هاآدم مينز! کنيد نگاه پایين ینا به

 !  سخت ربسيا لیو دبو نآسا ام،هدکر ندگیز

 هاخيلی ارِیود با ،کوتاه باشد آمده که باشم شده نبادنر چند. دبو بهتنتن شهمه ،همه با من یهاجنگ

   ست؟یعال

 در نشادّر لِنباد گرچه! نمدانمی ،نستمدانمی را ینا من د،بو یدور عمر یک م،نا یک و نقطه دو بينِ هميشه

 .  برگشتم که شد ارمسو ترسی ،گشتم دبو شب چههر

! برابر دو ددبرگر هنهپابر هدجا که دمیشو تردور جکر مدومی تندتر چههر ،هارگربز نآ ،هاسطر ینا سمتِهر 

 !  افطرابی! بیطرفم یستمامی که ننساا فطر هر. سمرنمی دمخو به بيشتر میکنم مماا چههر هزادهرطا جنبِ

 در ردخومی هکّی و من با میکند ضعو را دشخو جای کوچه در ،هستدکر مست امسایه هدجا ینا جنبِ

 !  نشنيد کسی امّا! دمکر داد هی! دمکر ربا هم من ،یختر کمی تنصر! تلوتلو هِی و من

   ؟!نيست... ازنداتير دِخو گِمر هیازندا يکیلّش هر دِبُر کهنیا نه مگر 

 را دشخو جای آینه در که شرّیست شاعرِ برتر همين و برترندابر نفر سه ینا ماا برندابر هم با همه ینجاا

 .  شد ضیعو و من با هدکر ضعو

   ؟!نيست... شاعر دِخو دق هیازندا شعری هر دِبُر کهنیا نه مگر 

 نه نِکلکسيو هدابخو لتد تا ماا! بله بگوید دنبو بلد خيلی که دبو کسی د،نبو کسچيه که من شاعریِ در

 !  شتدا

 !  کنندمی توبه هاوگا فقط د،نمیشو نپشيما! نه میگوید که کسی 

 دخو که را همیتفاءسو تنها د،نمیبر ییسو به را کسچيه که دبو چيزی د،نبو چيزی که من یهاشعر در

  هوای خيلی گرچه د،نبو مهم صلنا که دبو چيزی هاشعر یندرا چيز مهمترین. دبرمی بين از دکرمی دیجاا
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 در که یدبا بينِ پس! شتاند کشتی که شتاگذ سر تپش نوحی د،نکر هوعال نياد به دمآ لیو دکرمی اوّح

      !نيست ستدو کسی با که یادر ؟چيست یابر شتيداگذ رکا که نبادبا ینا ،نيست رکا

 لِنباد ،نددار عالقه زهنو. ارمند ستدو ستیدود را کسی من که دانندیم همه نددار ستمدو که ستانیدو

 که نآسما جایهمه در نددار هنوز ،ندربيما همه هاآن. نددبگر ستدورد در ،نددار سسترد در که چيزی

 بينی که هاآن بينِ دنمیشو قائل فرقی و نيست  منا یالحظه هيچ. ندرمیکا گمر تخمِ ،معمولیست همين

 دارمبر هدپر گرا ،نداهدکر پيشه که بیذکا یِزبا از !دارم وتتفا که تیستوبیتفا ینا با من. نيستند قائل

 .   مشو تباه تنهایی به که رممجبو

    م؟بمير اچر

 .  نيست دمسر هنوز

 .ستفیکا یمابر همين و 
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هی گا. دانندیمن را شیگرد نصفِ نچو! دروغ باقی. گویندمی ستدر ،دانندیم را حقيقت فنص که برخی

 ننددانمی باقی. ننداخومی تثليث گلشيری بِحتجاا در را سه هر ینا ،ثيریا زنِ و اتهکّل ،یرپنزرخنز دِپيرمر

 !  ننداخومیبَر از را رکو فِبو نچو

   ؟!اچر

 !  کنندمی توبه اچر لِحادر هاوگا نچو

    ستایرز ینا یرِز در هرچه ایرز 

    ستهاباال طِسقو

    باالست نآ چهآن و

    .  نيست یرز در طسقو تجربهی جز

 که هر با کوچه ینا گرچه. فتيمرمی انیرا نِنویسندگا نِکانو به نآ از باید که یماهداد ستد از را ییهاکوچه ما

 .  ددبرمیگر که دارم حتم من ،باشد فتهر

 سياه لعنتی که آبی رِکادخو ینا از مشبا. دارم پيش در چرند شبی مشبا ،چرند بیوغر در همهنیا با

 !  ونبير دبپر شعری باید نویسدمی

   د؟شونمی شعر اچر آخر نوشته ینا اچر پس

 همهنیا با! رسمینم اپيد به بيشتر نمزمی داد چههر. امهدکر شگم هفتم نِقر در که رگبز شتمدا دهانی من

 هربادو باشد فتهر کههر با که یاکوچه به رسدیم هیانخو هیاخو که دارد پيش در یاهدجا ،هدجا جای هر

 !  دارم حتم من دد،برمیگر

 !  تکا یعنی گل ستهد ینا همهنیا با ت،هاگونه بر شکا نصفی و قطره دو با نددگرمیزبا

 یدگومی که دارد پيش در یاهدجا ،هدجا جای هر یعنی

 !کيش!   مات                                                                       
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 نستدامی شکا یا. کند کجیهند ،باشد نابغه کهآن ونِبد هانابغه به نستانمیتو یانابغه هيچ شکا یا

 ستِکمد که ستدباال یهاابانيخ با من. نيست یگرد که چهآن از یستهرتظا ،هست چههر هميشه

 به نیّمز یهاشعر مثلِ. ندزمی هم به را حالم یچنانآن یهاخانه کشِآدم نظمِ! مخالفم دارد مجلّل یهاخانه

 بيشتر هاستآدم ندگیِز عينِ که هاسطر بریِانابر و بیمنطقی با من. میکند سنگين سبک که ازوتر به وزن،

 !  ردمیگذ ارطوا به دارد همه ندگیِز ورم،میآدر ارطوا که نيست دنکر مسخره یابر و میآیم در رجو

   ؟!به این زندگی چه امر

 !  شندمیکُ دمآ مبور مثل ،نکشند را نشادخو مایاکوفسکی شبيه گرا من لِمثاا

 ماا ندوبر جاهر از چيزی یا کسی به ینیدِ هيچبی شتنددا ستدو بيشتر که فتگانیر به مربوطم چه پس 

   ؟!کجا

 قفر چه ن،ستادا ،شعر نددبو شتهاگذ هم را نامش که چيزی نفر سه ینا مینوشتند که دبو جایی همان جاآن

   ؟کندمی

 ،یاکوچههر  ارد،بگذ یگرید جای و داردبر کاغذ یرو از را کلمه نستامیتو که شتنددا بيلی گرا هانیا

 ینا هصّق ینا بيایند گرا. کشممی دراز کاغذ ینا یرو دارم که نداهدکر. دکرمین لنباد را اشکوچهپس

 .  بياید کوتاه کمی شاید بلند یهاشب

 مثلِ !نه تنصر مثلِ نه ودبر. هستند ما یهاتجربه مجریِ که دنگير ضقر کسانی از را فکر شاملو مثلِ و بياید

 اپيد یزود ینا به که هستدکر لقبو. جاستآن الجرم ،باشد که جا هر .اردند مثالی سیرفا بِاد ت،نصر مثلِ

 .  دبو نوشته نپنها که چهآن دشونمی

 که شعر همهنیا با. نيستند ،شتدا نفر سه ینا رِآثا که یاهمه دِّح در من یهانندهاخو یهمه نچو نویسممی

 مثلِ رومنمی! ماهمه فِبرخال شاعر نآ و ینا انِعنو به ینا منِ! میاهمه ما. اردند تنصر و نيما و علی تنها

 که لمیعَهر  یرِز! ندریاکار ،ندافقامو ئمدا که هاآن. مخالفم بيشتر هم نفر سه ینا با ام،آمده که هیرا از انخوا

 . نندزمی سينه ،باالتر
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 !  کند باال سر نيست ممکن که خر ؟نداشده یدارسربه ميناکد ازِفراسر ؟سر امکد ارِیداسر

    

 از شدیم رمجبو ،نددکر عقبنشينی هاقیاعر قتیو. هددمی نآ به تریبمطلو ضعِو جنگ که هستيم ملتی ما

 من که نيست هدبيهو! بکند نتوانست غلطیهيچ  آمریکا نيست که خودیب! کنيم جنگ نمادخو با یربيکا سرِ

 کوچه سه از که نفر چند ینا مثلِ. دمیشو منا د،میشو منجاا باعثِ او جهلِ. میکند جعل و نددانمی

 !  سيدندر جکر یهاجمعه به دو هرو  فتهر هم فِبرخال

 دشخو از یاندهدو که شتدا فاصله نچنا نستادا با شعر با هاروز نآ. دبو نبسته زهنو را هاکفش بندِ من

 هایبزرگ ینا با. دبو قبلی تقليدِ یک از تقليدی حاصلِ سیرفا شعر از گیربز بخش گفتم بهش د،بو ترجلو

 یباق ندهیآ یمادر ليفام تا امکرده ترک را یپدر یخانواده نیا گذشته هاستسالمن ! نيست د،نبو نسبتی امر

 نِباز !نکند ؟کندنمی عمل منطقی ،کند گذشته یهاضعف تمرینِ هداخونمی که من درونِ شاعرِ صلنا !بمانم

 که ستا طورنیا! نيست مشکل که ینا دارد؟ چيز هيچ در قامتیا و یزر یهاقاعده از گریز لِحا در ششعر

 .  اردند دارد، قرار شعر ونِبير که بانیز در مضائیا یگرد

 صلنا که شاید ،شتدا ارطوا فقط که میهاحرف به. دکرمی تسکو فقط لب گوشهی به یرسيگا هِت با او و

 :   گفتمی لشد در رنگاا و دنمیکر شگو

    

 «!پسر نيستی بشو شاعر تو! نه»   
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۵    

! «سدرمی ربها که هين»! ینا به مسيدر و دکر گير یمگلو در مايَخ رد،خو را میّاا همه انِشاعر نستندا که قتیو

 اپيد لیاؤس ،ندشتیستدر اغِستفرا که مينز بِجن ،یسترکاسرِ هم مخيّا رِبها مشنيد لبيد از قتیو لیو

 .  دمکر

هر  در یددمی اچر در را صلا ،نفر سه هر ینا در مستتر فِلؤم و دبو پاسخ پیِ دامما من یهافکر در کسی

 !  چی

 .  دنبو قائل ،میگرفت که معقولی نتيجهی به شاید و دنمیگير منجاا که دبو ممعلو من ونِبير عقلِ

 تهِ با د،بو ابخو در که ساعاتی مِتما جنبِ (گویممی را شاعر) بکَند آیا ابِعذدر را ندیشها لِقا دنبو درقا

 بقيه فِبرخال ،سيدرمی کههم  پاسخ به ،شتدا ستد به مستفهاا عالمتِ با پرچمی ،لب گوشهی به یرسيگا

 .  اردبگذ سرِکار بيشتر را ربها تا دمیکر اپيد لیاؤس ،میکنند فغال را آن که

 یگرد (نيست شاملو رممنظو) میسوخت نشایابر لشد ماا دنبو هاریکتاتود و رجنایتکا و دزد شمنِد یگرد

 سطرسطرِ در را دشخو شتدا روز هر. شتاد ندگیز گمر متنِ در د،کرنمی ندگیز گمر رِنتظاا در

 من د،نمیشو شکستور شرکت ینا د،میکر شرکت نیشارخاکسپا سمِامر در و میکشت شهاشعر

 به یاعالقه یگرد. شتدا نستندا ردنِخو قِشو که جایی به ،سدرمی متن به هیانخوهی اخو! مسمهند

 دارد، سطح یدشا در که باشی خوشیِ در بلکه دن،کر در نه دمیکر فکر چههر و شتاند خيامی باشیِشخو

 امهدکر که هیرا در گرنهو (میگویم را دمخو) شتاند دعتقاا به یدعتقاا که هار فکری میشد .شدمی عميق

 ساخت سالحی دارم که دانستمیم بخو! نشد که دارمبر سدّ و رحصا دمکر سعی خيلی ،هاسال جنبِ

 نِجنو و افنحرا دانستمیم چه !گرفتند که ،بگيرند نشانه امر که رمبسپا هلشکریسيا ستِد به هابعد تا کنممی

 !  هست که ،ماست عصرِ سرطانیِ یِربيما نوجویی

 و عجيب هنِذ عجيبی رِطو به نددار غریبی و عجيب یهاروسیو کنممی سحساا عجيبی رِطو به هاروز ینا

 . اندازندیم رکا ازرا  شاعر غریبِ
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۶ 

 !  آمد رانبا هم بعد! مابفر گفت مينز و ستنداخو هزجاا هابرا

 اردند ليلید! دمکر اپيد تریهکاربد شِگو د،کر یارتکر مگوی یجمله نآ ادِیرا در تعجيل بيشتر چههر و آمد

 من. دارد مينز به مبسوطی بطِر که دشومی طمربو بریا بههنوز  من شاعریِ .کنم گزاریسپاس نآسما از که

 ؟!کسانی چه! ندارنمیگذ ،نيست جاآن یگرید که ارمبگذ یگرید جای را مشکر تا امهدکر ول را نآسما

 !  بماند فعلن

 تعویض باید یشهر! ترندضیعو ،نندزمی را گبر و خشا فقط که هاییآن ارد،ند یرکا گبر و خشا با شاعر

 .  دشو

 همين هایعلت به ئمدا. فهمندنمی که ندارند لقبو گزهر. کنندنمی دخو با که میکنند تا یرطو بقيه با برخی

 در که یطورهمان ،حتترندرا سایه در نیناا! دمیشو یيدتأ گمر ،میکنند لقبو قتیو که ستا همتفاءسوِ

 !  کند شانخشک جا سایه نهما در که بهتر! کنيد نشالو ،کنندمی خيس هم رانبا یرِز ،زنندیم داغ بآفتا

    

 یک. کنممی ضعو را دمخو دارم نچو! مشاعر فقط! نيستم دارمسياست هاعوضی ینا مثلِ که من

 کند ضعو را انیگرد هدامیخو هميشه ارد،ند دشخو در ستید ،کند اپيد که هم ستد چندین دارمسياست

! ندزیم سينه به محکم را اشسنگ که دشومی صد سالی! ستکراسیدمو رگِبز بانیِ او! ندنمیشو گزهر که

 !  باشد او ینهخا فقط مقصد که شرطی به ماا. یدوبر هداخومی تاندل هیرا هر از ،میکند رمختا را شما

 خجالت از که نيست پوستیخسر ارد،ند کم خانمی از که خانمیحتّی  آقای ینا ،یدربخو بر کههم  اریود به

 بخو را فرقه ینا رِقد که هم رتقد. میکند صف تعویضِ هریککا د،شو نوبت به که دنمر د،بشو خسر

 .   کندمی خلق کهآن نه ،شدمیکُ که دهدمی پا کسی بهتنها  ،نددایم

 شعر ننداتونمی نیناا. نيست ليلدبی ،کنندمی شیشاعرکُ که بشاعرمآ خيلِ ینا با هم حضرات خيرِا همراهیِ

 هانیا اگر اما! نيست بيش بدنی و تن میکنند فکر نچو ،میکشند را شاعر پس. نيستند شاعر چون ،بکشند را

  !کردینم یزندگ مغزها در همهنیا یمختار شدندیم داريب زودتر یکم فقط ،یکم تنها



 عبدالرضاییجامعه / علی                                                                                                        
53 

    

۷ 

 ینا. فتندر در دافر به و شتنداگذ جانیا ،شتنددا نکنوا گذشته از که را چههر پيش روز چند همين مههنیا با

 هافکر در هنوز هم داد،می کلمه فِاطرا به که تعریفی بِچورچا در و شتدا ارقر عمری نیشااربیقر با ارفر

 شاید ،میکند تپر تلذ جنبِ را ما که نيست متن از وجِخر در یارفر هایفکر معنای کِدر. یسترجا

 ،نددمیکر نقل که دنبو هاندنیاخو در را متن جانآ. هستدکر کمين نندهاخو رِنتظاا در که جاییست همان

 هاسر یناخالیِ  از که فکری مِنجاا شاید و دبو نیشاا مِنجااسر نقاشی ینا! نددمیکر نگر هایدنید در بلکه

 .  ستفیکا همين و ننداخومی دخو در را نندهاخو خيلی باالخره. میشد تپر

    ؟نيست کافی همين آیا ،کلمه دِخو شاید و نددبو کلمه سعیِ نفر سه نآ

 .  ستا مينز نامش که نددانمی زهنو گیربز ینا با! کنيد نگاه مينز به ،پایين ینا به

 دِخو بلکه! نه منا که کلماتی تِسد میگيریم کم اچر ؟میگيریم ستِکمد را تکلما اچر ،هاآدم ،هانام اچر

   ؟!اندمؤلف

 !  ندگیز به شوند تعود یکجا به که دارد جا دوهر ،کاغذ در یاخانه تکلما و نددار نمکا در جایی هاآدم

   دمیبر ههابير به را ما هایزبالمدلو و دال ینا

   ؟!اچر

   ا؟یرز بگویم هم من هيداخومی

    ؟باشم هزد را اچر بِیرآز که

 !  شتدا هداخو مهادا یزبا ینا !نه
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 ی علی عبدالرضاییهای منتشر شدهفهرست کتاب

 

 های فارسیکتاب

 شعر

 . 0372، تهران، ویستار، زنندهای آهنی در باران زنگ میتنها آدم .0

 .0374، تهران، زیرزمينی،نام این کتاب را شما بگذارید .2

 .0371، تهران، نارنج،پاریس در رنو .3

 .0377تهران، نارنج، ، ی عزیزاین گربه .4

 .0373نگاه، ، تهران، نيمالبداههفی .5

 .0373نگاه، ، تهران، نيمجامعه .1

 .0331، تهران، همراز، شينما .7

 .0334، پاریس، نشر پاریس، من در خطرناک زندگی کردم .3

 .0335پاریس، نشر پاریس، ، کادویی در کاندوم .3

 .0333نشر پاریس، پاریس، ، ترور .01

 .0333پاریس، نشر پاریس، ، بوکفاک .00

 .0333پاریس، نشر پاریس، ه، پس خدا وجود دار .02

 .0333، لندن، نشر کالج، الو اال اله ال .03

 .0333، لندن، پساهفتاد، دوربين مخفی .04

 .0331، لندن، پساهفتاد، حکمت سين .05

 .0331، دبی، پساهفتاد، فانتزی .01

 .0331پاریس، نشر پاریس، ، کومولوس .07

 .0331، پاریس، ناکجا، زخم باز .03

 .0330، پاریس، ناکجا، خندید؟برای چه میزرتشت  .03

 .0332، تهران، بوتيمار، مادرد .21

 .0333، تهران، بوتيمار، عاشق ماشق .20

 . 0333، تهران، بوتيمار، گاز دنده گاز .22
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 .0333، تهران، چشمه، حاال نه، خدایا مرا ببخش .23

 .0335، لندن، نشر کالج، شهر نو .24

 .0335، لندن، نشر کالج، اروتيکا .25

 .0335، لندن، نشر کالج، جمهوری اسپاگتی .21

 .0335، لندن، نشر کالج، الکوآب .27

 .0331لندن، نشر کالج، ليالو،  .23

 

 داستان و رمان

 .0335پاریس، نشر پاریس، ، هرمافرودیت .1

 .0331بدکاری )مجموعه داستان کوتاه(، پاریس، ناکجا،  .2

 .0335لندن، نشر کالج، ، تختخواب ميز کار من است .1

 

 سیاسی

 .0335، لندن، نشر کالج، ترندها واقعیآنارشيست .1

 .0331، لندن، نشر کالج، های انتخاباتیکارناوال .2

 

 ی ادبینظریه

 .0331پاریس، نشر پاریس، ، تر از ادبياترکيک .1

 .0331پاریس، نشر پاریس، ، کسهيچمثل نشينی با شب .2

 .0335، لندن، نشر کالج، دیل گپ .1

 .0335، لندن، نشر کالج، این سوال ابدی .9

 . 0335، لندن، نشر کالج، من با قبول مخالفم .1

 

 انگلیسی

 Short and little like i, London Skool, 2102 ,لندن. 
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 هاترجمه شده از فارسی به دیگر زبان

 . 0333)ترجمه به ترکی(، مترجم: سعيد احمدزاده اردبيلی، پاریس، نشر پاریس،  من در خطرناک زندگی کردم .1

 .0337روشان، لندن،اگزایلد رایترز ، ل ف)ترجمه به انگليسی(، مترجم: ابو من در خطرناک زندگی کردم .2

 .0333فروشان، پاریس، نشر پاریس، )ترجمه به انگليسی(، مترجم: ابول  (Sixologyسيکسولوژی) .1

 .0333)ترجمه به اسپانيایی(، مترجم: اليزابت لورنا فيتارونا دفورد، نشر پاریس،  (Eseآن ) .9

 . 0331فروشان، لندن، پساهفتاد، ل )ترجمه به انگليسی(، مترجم: ابو دوربين مخفی .1

 . 0331)ترجمه به کردی(، مترجم: طيب هوشيار، لندن، پساهفتاد، ، مخفی دوربين .6

 .0331احسان ندیم شيخ، پساهفتاد،  )ترجمه به اردو(، مترجم:احتساب،  .1

8. No one says yes twice  ، 0330فروشان، لندن، لندن اسکول، )ترجمه به انگليسی( ، مترجم: ابول. 

 0333)ترجمه به آلمانی(، کریستينا اهلرز، پاریس، نشر پاریس.گذاری روی گریه ، بمب .4

 0333نشر پاریس.، مترجم: الحبيب الواعی، )ترجمه به عربی( زنندهای آهنی در باران زنگ میتنها آدم .11

 0331)ترجمه به ترکی(، مترجم: جعفر بزرگ امين ،  کومولوس .11

 0333مترجم: سعيد احمدزاده اردبيلی. )ترجمه به ترکی(،  کند؟اگر بميرم چه کسی این تنهایی را تحمل می .12

 

 ترجمه

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

 .0333نشر پاریس، 
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