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 چنار

 برای مرگ تو گریه کوچک است عزیزم

 انددادهبه من قول 

 کنند چنارت    اندقول داده

 چناری

 کندرفته خودش را گود میای که رفتهجوباریکه کنارِ

 گیردعرض می

 شودنهر می

 دهدنهری که آب می

 دهندات لم میجوانی که در سایه به آهوانِ

 اگر حسودی نکنی
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 دیر یا زود

 تو خواهم بود رودی      کنارِ
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 تهران

 !درست        زیباست کافه این

 !قبول        دارد خوبی کافیِ

 !خب        ستآبی هم سرش باالی آسمانِ

 

 عزیزم نیستم که کور

 اندنشسته میزی دورِعجب خوشگلی هایصندلی چه بینممی

 دارد دریایی لبِ موسیقیِ کنمنمی کتمان

 دارد خوردن قدرهچ ترینکافی هایلب       کافی این بعدِ که

 بلدم خوب هم را نابلدی این هوای در تنیآب

 دانمنمی الی از که کنم نگاه طوری بلدم
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 دانممی

 امنشسته راحت تو هایچشم وسطِ

 برممی دست که طرف هر در و

  تریرم که خوردنیخوتو را می از ایتکه

 نیستم که خر

 فهمممی

 داری حق تو

Ok! 

 هااین یهمه اگر اما

 هااین و

 بود تهران سیاهِ آسمانِ زیرِ

 چسبیدمی قدرهچ
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  آنیما

 بود دیر طلوعت

 زود غروبت

 نبودی تو مطلع

  نازنینی این به شعری برای آخر بیت و

 نیستی تو دیگر

 اندانداخته هم به نرسیدن برای را ما

 کنیمی حسد نازنین با بیهوده

 دهدنمی کفاف دیگر من حال        بلند یقصیده آن برای

 کنیمی رصد را امخانه بیهوده

 ستگودالی من زندگی در

 کندنمی پُرش کسهیچ دیگر که
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 اندحائل هاجنده این      مرگ و من بین

 اندقاتل      اندانداخته تو یچهره در چاله که      هاخنده این

 اندساخته مرا کار

 شومنمی ردیف من ایقافیه هیچ با دیگر
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 روهمَ

 امکرده دوره چنان را او من و دور مرا او

  است دور دیگر که

  هاشپستان اندرفته کجا دانمنمی

  دارد گودی آغوش امشب

  بمیرم کهاین برای من و

  محتاجم عالقه یک حضرتِ به

   

  امزده را ریشم

  !که نیستی      باشم داشته تو با چشمی که

  بردنمی تاکسی دیگر مرا تنهائیِ



| علی عبدالرضایی   9  

 

    مانممی

    کند خلوتم بیاید کسی تا

  صحرا در شتر یک مثل

  دشت در پیری پشتِالک

  لندن آسمان از طیاره یک مثل

  کجا؟ ولی     بروم توانممی

  بخرم چتری    کرد مجبورم که     دیروز باران مثل

  آمد آن از بعد که برفی همین یا

  کرد بیرونم خانه از و

  بکن کاری    بزن زنگی

  کنم تآب که نیستی برف

  کنی مخیس که نیستی باران

      آتشی

 گذریمی و سوزانیمی
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 کمک

 دریا خانم سرکار حتی

 اسپانیا جناب جای ترینجنوبی در

 هاستآبی و آب مجتمعِ که

 ستحیوانی روغنِ از پُر طشتی

 عمود آفتابِ و باشند ریخته ایتابه در که

 کوتاهیفاق آتشِ

 کندمی سرخ را تنیآب حالِ در هایآدم که

 کرد اعتماد آبَکی هایدست این دوستیٍ به نباید

 نیست خوب کافی یاندازه به خوبی هیچ

  گشاد پا دَم شوخیِ یک مثل
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 دور ستدستی       کمک

 دارد و درآمد تهی گوری از که

 کندمی بیا بیا
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 سقف

  کوتاه یا    باشد سقف اگر حتی

 پاکوتاه ولی    باشد سگ

 دارد تخت یک شده پا و دست که اتاقی

  نفر چهار گاهی که

 نفر چهار حتی یا و

 ندنک شنا استخرش وسطِ        دنتوانمی

  نفرم یک من

 بدهم دختری به را نفرسه  آن جای حاضرم و

  است حاضر که

 ببرد خوابدمی را او که خوابی به مرا
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  باشد حاضر دخترش که          خوابی

 ندارد که ایخانه در

  باشد داشته توانستمی که دختری به

 کند فکر دارد که ایخانه در

 

 امخانه آن من

 امگذشته دری از و

 شودمی باز تو چشمِ در که

 مرا چشمِ بخواب

 ببین خوابِ مرا

 امگرفته تصمیم تو از بعد

  !تو با کنم عاشقی
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 دریای سیاه

 ریزدمی کجا دریا

 ؟...!یا  ...   در

 زنیمی کستهشپارو قایقِ این به نارو که عاشقی تو

 گردد؟برنمی       گرددمی چه هر که امموجی من یا

  !بانمک داشت کم را تو فقط     دوری این در       شوری این به دریا

 !نریز نمک همهاین       عزیز زخم این روی

 لخت روح این آخر

 لخت روح یک کهاین جز

 لخت!؟ یک روحتواند باشد           چه می

  کی هر حاال عاشقِ من
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 بودم خواستی که هر و

  بودی؟ خواستم چه هر که چه یعنی

 فرانکفورت بروم باید

  کردم؟ پیدا خودم که دختری در کنم پیدا را خودم

  یخ الی باشندش انداخته که ایهندوانه مثل یا

 تابستان وسطِ

 ؟!کن مبغل شده سردم بزنم فریاد

 

 اشکم بخواهد مادر که کودکی مثل

 بزند جیغ حرفم توی بیاید یکی

 موج این بکوبد کی تا

 باال آن تپه دو آن به را سرش

 ؟!پایین این صخره دو این و

 

 کندمی کار هنوز دارد دریا

 اسکندر و ساحل به خوردمی سکندَری موجی

  .گرددبرمی دوباره       سیاه دریایش به 
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 خانهتاریک

  باشد تو مالِ که دارینیم آغوشِ جز

 نبود کار در      باشد عاشق دو میزبانِ که بستری

 گذاشتندنمی        بودند خسیس هاخانه

 نگذاشتیم

  برداشتیم دو به آهو از پایی

 گذاشتیم شب          گذشتمی لب بر که خیابانی در و

 بودم آمده خانهتاریک از من

 قدم زدممی باید که آغوشی برای

 دیبو آماده تو

 بود مخفی      کردمی تنگی که هیزی هایچشم در دوربین و
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  انداختیم که را هم عکسِ

  دادیم هُل طرف هر به شوقی

  انداختیم لنگر       انداختمی عاشق به که ایخانه در و

 شنیدمنمی من

  دیدمنمی      دویدمی تو اندامِ در که آهویی جز

  داشتی نقش دیگری در دائم که هم تو

 گذاشتیمی نشنیده

  شدمی طی هالب روی که شبی در و

 کردی چنان مخفی گریه

 تمام           دوربین که

 شدند نظاهر          هاو عکس

 نیست    نبود کار در ایخانهتاریک

 ظهور کندمی روز هر کهاین

 منم هنوز

 دشومی پهن پنجره بر که نور مثلِ

 !روشنم

 »شکنمنمی نرسم آب به تا و«

 کنندمی برعکس را عکس بیهوه
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 شودنور که ممهور نمی

 به مستراحی

 اگر در تو رفته باشد حتی

 و از بین گُه گذشته باشد

 شودخراب      نه!      نمی

 توانندنمی
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 گردیچشم

 شود دور که      بدود دویدن

 بزند طشت هابامپشت بر      باران

 بریزد همهب را موهایت که بیاید       باد و

 

 ستکافی بخواند که دهان یکی

  

 عاشق همه و فاسق چند و شاعر دو

 فرهاد دنیا که طوری

  شود کساد شیرین و

 ستکافی بماند که مجنون یکی
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 نشیندنمی تنها که ساحل وگرنه

   نظاره به را دریا

  

 کرد پیاده بلندت هایانگشت که نوازشی

 هنوز رودمی راه دستم روی

 !بزن ناخنک من به کمی

  

 رفت مفصل از که درد

 شد مفصّل و آمدی تو

 نیست یکی

 کند؟ گیردست را رفتنت که

  

 دهدمی مهلت تو چشم

 کنم زندگی کمی

 نیست کسی

 فرصتی

          بپاشد؟ دارم که وسیعی وقت روی

 بیاید زنی     شاید من احتمال به
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 بزند گشت های منچشم در

  کند پیدا را مادرم و

 کاردمی هنوز دارد که

 نیست باغ توی دیگر که حیف

 بود تنومندی توسکای 

 فرستادمی آسمانم به را برومندش هایشاخه که

 همسرش تا

 بود بوته یک مادر که

 کند خیال

 کنممی قسمت همه با را خیارم روزی

 !کردم

 است اقوام بزرگ یخانه من نام

 کنید اوراق را هااتاق

 بازی را هاپنجره

 است خسیس هوا

 دارم مادر همهاین که       من و

 منتظرم هنوز

 کند سقوط هابامپشت از      بزرگ طشت
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 هاید پارک

 دورم    خاک از

 دورتر    خارک از 

 پارک هاید وسطِ      درست      هستم ایدریاچه

 دارم ایپاچه و پَر پُر تابستانِ

     زمستانم و

  !سردم    خلوت     خالی      هاکلیمی یشنبه مثل

      بگویم دروغ اگر    ردمنامَ

  انگشت یک شرط به

 کن امتحانم      باشی کرده گوش در بعدن و خیس که

 لطفن جلو بیا
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 یواش اما

 !باش مواظب

 گودم خودم یاندازه به هم من

 بردم هاتچشم در قایقی که وقتی از

 ردممُمی تو برای

 نیست   نبود که خودم دستِ

 مُجرم هستم ایدریاچه

 کنم قتل که مجبورم

 داندنمی پلیس

 کنندمی پیچسوال را لوئیس خودبی

 داندمی چه آلیس

 لندن حتی

 لندن حتی یا و

 شروسری که

 است گیالن آسمان از تکه یک

 ستافتاده سرفه به

 دل دریا به بزن

 انگشت یک شرط به
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    باشی کرده گوش در بعدن و خیس که

 لطفن جلو بیا 

 !یاهلل

 باال بده رو دامنت

 حاال

 !آمدی خوش    آها   من آغوش به
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 اسید سولفوریک

  بود حرف یک

 آمدمی مختلف هایلهجه با ولی

 داشت پا از پُر کفشی او در عجله

 نداشت داشتم که دچاری هایچشم جز ایچاره

 بود ترطرف آن من از دویدن

 دورتر      دور      دور هی چه هر که ایخانه        رسیدن

 بود قدیمی شد پاره سب از که عکسی در

 است ترکوچک سال یک از که      من عشق

 ستدختری هنوز

 دستم از تکه یک که
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 هاشپستان الی

  خوردمی چشم به خوردممی داشتم که ادبیاتی در

  چشم با      خورممی را او دارم

  خورمبرمی     کلیک کندمی کمکم که دستت به باز و

 کور چشمت

 داشتی  نمک اگر تو

 سولفوریک اسید وسط          باز مثل پریدمنمی من

 زیگزاگ بردمی دل        لفی از بردمی شط که رنجی

 حمله در کندمی اسب اجرای که      دارد خیرُنیم      قلعه با رودمی لو که شاهی

 کافی هم است الزم هم     جمله در سربازان حضور     مات رفع برای

 !حمله پس         فرار؟ چرا

 

      پا تا سربی ولِ این به اگر

 دل باشی داده کله با جاده از

  باشی آماده و

 امکرده باز خیالم در که دری پشت

  امبسته سطر این در که دری همین از داخل باشی آمده و

 شودمی ترامن من از خانه
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 من و

 گورکن نباشم دیگر اگر کمدست

 کَنممی را فرهادی جمعیدسته گورِ

 ریزدمی اشک           سرش بر خاک که

 

 باران کندمی چه هر که حاال

   شهر این شودنمی تمیز

 رفتن کنممی دیگری جای در     نهر

 !لندن چه هر به شاشیدم        اصلن
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 پرالشز

  ندهد اشزیردستی دستِ کار تا

  نیفتد قور و قار به است بهتر شکم

  کند استراحت کمی

  شویم وارد رستورانی به نکند وادارمان

 تاالرش از که

 پلنگی یکشیده شآغو به ماهِ

 پایین باشد خورده غلت

 کرد تعارف بلغاری گارسونِ که میزی پای

 

  داشت کندو در باشد کرده درست زنبوری که لبی

 باشد شده پُر غروب در که چشمی
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 بود نارس گردوی دو        هاشپستان و 

 کردمی سنجاب مرا تابیِبی که     یواش لرزی در

 

 قرار گذاشتممی اشدوری با که خیالی هر در

 آمدنمی     کردمی غایبی

   باشد کرده فرار لب از که ایبوسه چون

  باشد نداشته دورى طاقتِ دیگر و

 حاال دبو آمده

 زدمی بفرما

 »فرمایین؟می میل چه غذاپیش«

 طورندهمان هنوز خدایی         هاشلب

 واااای     بسته    باز      بودند بوسه آخرین در که

  نویسدمی او          دهدمی دستور زنم

  ترسدمی لکّاته از که دخترم

  لیسدمی دارد که کندمی فکر نباتیآب به

  کرد گم را او مرگِ که من گورِ و

 داندنمی هنوز

 پرالشز در کندمی چه
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 پساسانسور

 است سبز دشت

 سفید صفحه

 گذردمی گوسفند آن از که صفی     سطر و

 نیست کار در سبزی

 ستکاریسیاه جاهمه

 چوپانم نویسممی که هم من

 برممی چرا به را کلماتم

 باشم کرده جور خوراکی تا

 کوه پشتِ از که گرگی برای

 سانسور یاداره در آمده
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 کلمات کمینِ در نشسته

 

 گوسفندند کلمات این هم من بدون

 مجبورند باشد که چرا

 خورندخواهند میجواب می

 طفلی هم گله سگِ

 است استخوان پیِ

 کندمی سانسور را کلمات این که

 داندمی هچ طفلی

 عیسایی باشی که شاعر

 موسایی      شبانی محمدِ

 ریاد گِله    یکاراهیس این از

 بریمی هگلّ      نیست کار در که سبزی سراغِ پس

 زندمی کوه به کلمات این از یکی

 یوسف پیراهنِ ِپی هم دیگری

 چاه به شودمی پناهنده

 است بزدل کوهی بزِ اگر

 کمر و کوه به زندمی    ترس از و
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 گرگ بدهد پناهش که

 کردید سانسورش که نیست شاعر گناهِ

 

 کردید خالی که بود او هوایِ به

 کردید در هوایی تیرِ

 بود من هوایِ در

 کاغذ در ریخت تاریکی که

 شد روز مُدِ کوری و

 هبود من نزدیکِ فامیلِ همیشه دوری

 بَرَم از را تبعید پالنِ تا پالن

 روشن یپنجره پنج

 خلوت درختی تک

 ختل پاییزی پشتِ

 مه در ستبازی چند اندازچشم

 کنممی کارگردانی هنوز دارم که

 سرخ     سوترآن چشمک کمی

 یعنی جااین در آغوش مید

 بده سینه کینهبی کمی
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  کی هر حاال پسرِ ای

 بیاورد پسری مادرت از خواستهمی پدرت

 ؟!کجا از ولی

 بیاورد همسری خواستهمی شاعرت

 نکند تلخی

 !نشد     شیرین با کند فرهادی

 اشگنده کله کلماتِ با خواستهمی

 !نشد نشد      شد شد    آخر سیمِ به بزند

 

 بیرون ایکیسه از باشد ریخته که شبی

 ستایلکه از تررفتنی

 بردمی یسهبک امسالِ که

 گوشت در     ستانبردستی گردشِ

 پشت از      جلو از      کلمات یشکنجه

 فرهادی من از گریخته

 صورت از باشد رفته که لبی

 صورت باشد نداده کاری و

 است مأمور     نیست جور شیرین مثلِ با
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 خوردمی را کلماتم      گوشت مثلِ که گرگی

 است سانسور هنوز
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 سانسور

  کلماتم عامِقتل در

 زدند را آخر سطرِ سرِ

 ستافتاده کاغذ جانِ به            مرکب مثلِ       خون و

 کشدمی دراز دارد صفحه روی که        است مرگ

 کشت را او سنگ که        ایوامانده یپنجره       زندگی و

 ستکرده هالک را دنیا تازه تفنگی

 واردم کوچه این درهای به کاال مثلِ که          من و

 کرد کوچ خانه از که      کوچکم اتاقِ همان هنوز

 مادرم صفحه این سطرهای با      خودکارم مثل که     من زندگیِ در

 هنوز کندمی رقاصی گربه هایدست

  بدواند موش تا
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  کردند پُر که سوراخی پیِ

 

 کردم مدرسه در که درسی دنبالِ

 نیستم دارا امعاشقانه سارای برای دیگر

 دهممی انجام را امتازه تکلیفِ         دارم

 بزنید خط شما

  خوردمی زمین شعر این آخرِ که     دختری در و

 کنید درست ایخانه

 باشد شده باز زخمش که دری از پُر

 مرگ اضالعِ الی از و

  شد بختخوش که باشد رفته خانه این از اتاقی مثل

   کند خویشم باشد خواسته که         دختری

  کند پیشم      صداش در بپاشد دانه

 اندامش خانقاهِ در و

  کند درویشم دوباره       هامچشم بزند چرخ هی   بزند چرخ

 هاچشم قدرهچ

 خالی تو هایحفره این

 هزاردستانند آدم دو بین بازیِ در
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  ایرانند همه ترمسمتی آن هستم که هستی سمتِ این قدرهچ

 !برادردم       !مادرد     !پدرد

  است تروخیم درد از من حال

  است ترعقیم من از نوشتن

  هنوز دارد ایکرده مش هوای و آب که       لندن و

 است منتظر خواهرانه

  بکشد دراز بدنم روی      مرگ

 بکشد مرا باز زندگی که

 

 سوزدمی دلم       شده طویل کلماتش صفِ که شاعری برای

 گلو در ستکرده باد هایشجیکجیک که ایشاخهبی گنجشکِ برای

 ندارد برق سیم که کالغی استراحتِ برای

 خانه از امرفته      برق مثلِ که خودم برای

 بودم آدمی

 شدم شاعر و کردم حماقت

 

 

 



 ال اله اال الو|  33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال اله اال الو: دفترِ دوم
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 تبریز

 نیستشوری در این دادگاه 

 مشاورانِ تو شاکیانند

 و عاشقانِ تو گیرم ترک

 ی کرده باشند بَزکبرآهنگیرم      خوی رویارَوی سرِ پیری      

 همه با گور درگیرند

 میرندخورند    میدر کلماتی که هی تلو می یحتّ

 نی فقط منمامانی در این تو را خو

 کَنمجُرمِ نیما می هکه دل از خاکِ میهنم     ب

 زنممرا مادرزاد زدند     زیرش نمی زیرآبِ

 حضّار شاهدند
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 دارِ زیبائیِ توستتبریز         تب

 ستکند که جنایت کردهو انکار می

 تواند ماه راه تبعید کرده باشدتواند     نه!      نمیاین سرزمین نمی

 و در آسمانِ دوری آویخته باشد

 دهدکه ویزا به این مرگ کرده مرد نمی

 ها زمین خورده باشدای اطرافِ زنهدر شهر مردی که

 اتراقی کنارِ زیباکنار نکرده ریخته باشد

 جوانیروهای پاریس و پاسی از آسمانِ دوری که در لندن میهمه در پیاده

 خُرده نوری نرسانی

 ایگردی بستهکه می روی از ماندن در بستری باز کرده آغوش و بازکنی در لندن که میچه می

 کنیباز می بسته را

 تنیپیراهنی تازه بر تنم می

 ایمشوی همان همسرِ هماره در بستری که با هم بستهو باز می

 امروزیم؟دوزیم خود را به هم روی کدام تختِ هر خانه و هنوز میایم در هم و میچگونه چشم دوخته

 تو که مثل آب راحتی

 شباهتیبا جوانب احتیاط بی

 بزنینباید در ارتکاب من قدم 

 دانه بدن دارد
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 مواظب باش!

 لهزند هنوز      در کوچه مثل سگ لهسگ می

 یواش!

 ای که مرگم را صدا بزنیتو آمده

 ای مرا بزنی     پس زود باش!و آماده

 تر زنی ندیدم    مرد باش!از گریه لخت

 تر از فرارم    در که نیستی     الاقل درد باش!زخمی

 گیرد مرگ!؟ر نمیاز گریه گاهی سبقت     مگ

 نامی؟ی غمگین      گل به چه میبوداست این بنفشه

 عاشق دوباره از ما آمده سیرِ صدا در لهاسا چرا؟

 شبددیگر نمی    رسدامروز دوباره چند روز دیگر است و تا تو بیایی فردا نمی

 ستدوباره جفتی دست     دورِ تو پرانتز باز کرده

 گردی   پوشیده باشمبرای وقتی که باز می یتا شعر

 دوشیده باشم   ایمشیری برای نوزادی که آماده کرده

 زند نقطه به نقطه بر کلماتی که بلد نیستندهای شعری که در حالِ خوردنم نوکِ پستانِ تو نوک میبه نقطه

 کنند به آنفکر میپرند از سرم من و فکرهایی که میدوند سوی هایی که میها را ول کنند در چشمنقطه 

 ندکی نیستی به وقتی که هستی فکر میدیده چشمی که وقتخواب 
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 رود هنوز تلو میای برایم که در خود تلوچه خوابی دیده

 ای که در تله افتاد؟تله

 امها دیدهخوابها     در تختِبرای خیلی   ها  از این خواب

 داری خیلی امّا تو فرق

 و زیباتری از لیلی

 که در مجنون سر به بیابان گذاشت و گذشت

 چون آتش از باروتی که منم

 امهجز تو کتابی تا ته نخواند

 امهای زنی سربرهنه در شب نرفتهدر جلگه

 ام هرگزتوقّف لب نخوردهیک چلّه من بی

 ریزیهمه تب میرُخی در تبریز اینچگونه با نیم

 امهای از چشم افتادهاشک چکِو در چک

 کنی؟تاختی چنین بر میز می

 کنت افتادنمکند به لُمی می ررااقکُشی قد قد قدَری        در عاشق

 کنی؟ی      هی چیز چیز میزنتو چرا حرف نمی

 کنینکند واقف به زیباییِ خودی که از آینه هم پرهیز می

 پریده پایی

 رسیده رفته شده جایی
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 کنی رده دلی دارم که تو آن را مریض میخوتیر و ترک

 بردار و بگذر!

 »خواهدپرنده ویزا نمی«

 دام خواهیهر چه می

 بگذار و بگذر!

 ولی آرام

 کمی رام

 کنی؟من اهلیِ تواَم وحشی!       تو چرا تبریز تبریز می

 کنی؟زیباتر از تو مگر شهری هست که جای من آن را عزیز می

 ام بگذارالوی     روی گونهلبی      ی     تکهتدس

 کنممن در این خانه دارم درد می

 ام که از نقشه بیرون استایرانِ تیپا خورده

 کنمتنگ می برای تو خیلی دل

 برای من امّا تنگ        تنگ          تنگ است این جهان

 کشدتواند اظهارم کند زجر میفارسی نمی

 حُقنهشود ای که ترکی میعربی دارد      در خطبه

 زد بودبازها      مادرترین فارسی را که زبانحقّه

 ویران چنان کردند
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 ای از تهران با خودم آوردمکه در خیالم تکّه

 ای در آن ساختم که فارسی بمانمه خانهبخواتک

 در چطور عمّامه خورد دانم چگونهباقی را هنوز نمی

 گانه بردچگونه بی

 خورَددانم که ایرانی را فقط ایرانی میاگرچه می

 ست که در تمامِ فرودگاهِ موبلندِ فرانکفورتفقط ایرانی

 ستوقت     کولیتمام

 نمانده کولی مردی به ایل

 قتل      در سراسر شد

 کُشتند آلِ من!       کندند قالِ من!          حالِ من دُچارِ دیگر شد

 شال و شور و شوالیت دل بده ول بده

 امدهام       به خدا عاشق نبوزهمن تا

 تنها       زیباییِ تو جهانِ مرا تنها کرد

 های گریه کردهخورده       خندههای چشمگریه

 پریده داشتمهای لبهای وقتِ بوسهدارم عزیزمدوستت

 کنمکتمان نمی

 ام دیگر نیستجز تو مقصدی در پیشِ پا افتاده جاده

 در چیست اصلنکه از شهری به شهرِ دیگرم دربهکنی چهره اصلن کیست اینهم میدر  کهپس چیست این
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 گویند نیست؟که میکیست این

 افتدست که با هر تلنگرِ سرانگشتانم به رعشه میتنت     گیتارِ مضطربی

 ها دوباره در بزنند و رادیوها جارتا همسایه

 ی دیواریخوردهی خاکنهجار      که تو را از سرِ شا

 امبازگشته افتاده هوا کَندم و نفهمیدم این هوا به چنگِ آن آغوشِ در بادمثلِ گُلی بی

 امدر دامِ خانه افتاده راهی با سر پریده سرِ جاده

 کنم نیستیهر سو که چشم می

 و نیستی      عاشقم خواهدوقتی که دل تو می

 کُشیتو عاشق

 کشد از فرداکُشییدانی چه مدرد چه می

 میدیروز و امروز و هر روزَ

 ی بالخیزَمیرانده تبریزِ از زبان

 بازیحکم الزمی ضمنِ دل

 اند در مردیهای بر میزَمی    که پهلو گرفتهدر عکس

 که وقتی درِ آغوشِ تو باز کرد

 توی تو رفت و مرگ کرد

 در هزار و مرد  زن  که روی من بارید

 الم ولو آمدندهای جدیدِ خیدر حومه



 ال اله اال الو|  46

 

 های قدیمی را برای تو آوردند که لو داده باشند      نشد!و حومه

 کردند جنبِ خیالم نشسته جایم خیال

 های تنم پاسگاهِ ژاندارمری بزنند      زدنددر حوزه

 زاد زدندرزنم!       زیرآبِ مرا مادزیرش نمی

 مرا خیلی بخت نیست که خیالم تخت کرده باشم به تظاهر

 شب برپاستهای تو هرشب هرتظاهراتم همه در چشم

 خورد ماچ ماچی تو رقم میگونه در بازارِ بوسه بر گونهو نرخِ بورس این

 کنم کارستانالمللیِ تو کار میهای بینمن با امورِ خارجه در چشم

 ها نیست؟حیفِ تو و ایران و این حرف

 خوردست که ایرانی را میفقط ایرانی

 همه من ترکماینوگرنه 

 من کُردم و من تازی

 ستام پارسینهای از خاپاره

 ستکه در حالِ دلواپسی

 اماز تو با کسی بوده ای نه من که پیشعاشقِ این خانه تو

 ام درست!من جنده

 ولی چرا این خانه که مالِ هزار قوم بوده نیست؟

 کنمتوی کفشی که اهل پای کیست       من جا نمی
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 کنم به زمین     تا به نازنین عادت کنمخیانت می

 از وقتی قدم گذاشتم بر این تیمارستان گرد

 دانمچرخد هی دور نمیکه مثل توپی می

 توانستم فقط خودم باشمعدم دادم به خدایی که می

 کژی در زبان آمد و خالفی از زمان گذشت

 کاره دیگرانگی مُد شدیک

 ممن خلفَ

 فق هست       من مخالفمدر همه حزبی همیشه یک توا

 مرا با هیچ سازمانی سرِ سازگاری نیست

 ای ندارمی بعدیِ سینما ایران هیچ برنامهبرای برنامه

 شودشب مُلغی نمیهای توست که هرشب هرام فقط چشمنامهاساس

 من هوادار و اعضایِ توامانِ سازمانِ تواَم

 پذیرینمیتو حزبِ منی که جز من به عضوی نیاز نداری    

 امدر دایره در باز کرده دایر کردهای به من دارد، منی که ست که نزدیکیِ دور رفتههمسری -در تو مادر

 دایره با من! چرخد، دریاست که دایر کرده خود را دوباره درای که در هر طرفش دریاست که میدایره

 دورِ من و دایره که دورِ توست که شمشیرِ هزار دمِ شعرِ منی 

 زنیبر سطرهام     وقتی که نشتر می

 کنیهای گریه را ابتر میزن
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 ام؟پا شدهکنی با این کلماتِ کّلهچه می

 کنی؟همه دردی که در حسابِ درازمدّت دلم واریز میتو نباشی که لبخند باشی من چه کنم با ایناگر 

 برد؟تواند اظهارم کند به این ترکِ تبریزی که شعله در خرمن فارسی نمی

 کنی؟برای چه احضارم در جیز می

 بسوز و بسوزان و بگذار و بگذر!

 خواهی کامدل و بوسه و هر چه می

 ربردار و بگذ

 ولی آرام

 کمی رام

 کنی؟من اهلی تواَم وحشی!      تو چرا تبریز تبریز می

 کنیدر سفری که با سینی به دورِ میز می

 دلی افتاد که از من استعفا داد

 آمد ایست دادراست ایستاد و به هر زنی که از تبریز نمیرویم روبه

 ستپارسی دارِبینم که تبتبریز را در هر دو چشم تو هر شب می

 ستکند که با کسیو انکار می

 تواند ماه را تبعید کرده باشدتواند      نه!       نمیاین سرزمین نمی

 و در شبی چنین تاریک     دَمَر     افتاده باشد

 یا برگردیم ب
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 ی هم باشیمخوردههای در هم گرهی آغوشو تنها پناهنده

 بیا زود باشیم

 در همه چیزی دیر     دور شدم از هر تعلّقی که به هر داشتم

 مُردمداشتم در مطابقِ معمول می

 گردنت پایین ریختطاقه عالقه از روی شانه و شالکه طاقه

 چینمی تو میه از چهرهای کخوردهی نیمهمیشه قسمتی از بوسه

 بینمهای تو میست که در چشمیک طرفِ خوابی

 امکه در واقعی عاشق شده    کنمکتمان نمی

 امو در هر طرف اگر قاضی فقط تو باشی که اخمو نباشی     آماده

 امدستی درونِ نصرت وکیل کرده    کنمانکار نمی

 ناگهان ترس هم خورده باشدای که های هر دو زیتون برداشتهو در چشم

 امکرده باشد به لکنت افتاده سمثل یک خارجی    که تازه در فارسی در

 کنم برجِ مندیگر از هیچ زنی در بابل روایت نمی

 ی سومری شدی   زنِ آذری؟چه زود     مقیمِ این سینه

 النهرین را به هم دوختی؟قدر زیبا     هر دو سوی بینچه

 دل داشتم سوختی و هر چه را که در

 باید شتاب کنم

 ای تازه در تبریز جا بزنمکدهو آتش
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 باید دوباره در لیلی خیال کنم

 و از مانی که ناگهان عیسی شد    سؤال کنم

 اگر مریمِ مقدّس عاشق نشد

 تر شدهمه قدّیسپس چرا از مجدلیّه این

 چرا؟
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 فرانکفورت

 ماضی به هر کجای وطن که تن بردمپیِ شکار بازی در سی سالِ 

 باز آوردم

 و ناگهان تا جنبِ وطن رفتم

 در فرانکفورت بازت یافتم

 دیگر نه مقیمِ خود

 خانه ساختم که در تو 

 ولیِ منی و گاهی ولیِ توام

 که علیِ منی و گاهی علیِ توام

 داریتو را نگه

 الی که داریدر همین ح
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 مرا دست خالی کرد

 شتم و جنبِ دنیا گذاشتمدر همان حالی که دا

 ام اگر بالیپیدا کرده

 ی تو برداشتماز شانه

 یک دکمه از آغوشت اگر کندم

 با مال و منالِ دنیا برابر نکردم

 خود بسته کردمهمیشه در تویی که 

 شیم بازت آوردم که در آغوشِ هم وا 

 که پاسبانِ هم باشیم و در کارِ غیر نباشیم

 بیا زود باشیم

 علیِ توام هنوز و 

 علیِ زنی که هر روز

 ولی...
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 والنتاین

 بودم مالفه من     تخت من     نازبالش منهای تو ناز خواب در

 شست صورت تو در        دستی و زدی کنارش

 شدم کالفه من     مست من

 بودم ورراه من       بیرون زدیمی خانه از و دادمی ربط و خط تو هایچشم به رمل و ماتیک که وقتی

 ریخت خیابان در که ایخانه با رفته راه

 زیبایی روی چه روی که وقتی

 نیدز هم به چشم در

 چشمانت قایقِاز دو 

 کرد عاشق هایاشک در تنیآب و پرید ماهی دو

 پیشانیکرده  عرق بر امبوده آب من
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 آنی امرفته سرباال تو لیوانِ از و

 

 رساندنمی دیگر     خیر به خیری   آری

 قولم من تو قبالِ در

 قبولم خودِ

 شاغلم عاشقی در هرشب هرشب و

 بریدن ناتنی از       پریدن وطن از

 مشغولم کرده کردن تو تنِ در تنیآب

 مجهولم تازه هایچشم در که منی

 مدام و مدام امبوده خوش و خوشی و خوش پیِ

 شد نصیبم غم و غمین و غم

 چپ به دمی و بچرخ راست به کمی

 خمخم خمیده و خفیف غمی

 ببر خودت با خمانخمان

 بگذر خوشی خوشگلِ گذر از

 کن حرکت کرده وا دستِ دو با

 کن شرکت بغل این گرمِ در و بگیر را علی

 کن قسمت آینده و من با شوقی و شور و
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 شد وقتش که رسیده آن زمانِ دیگر گذشته دیگر گذشته

 شو وارد خانه به خمانخمان سیبی درخت با

  ام لب دادشو که چیده باشم دو سینه سیبی که به جانِ به لب رسیده و خم بیا تختم پای به

 شد شب واردِ که روزی روی به امکرده باز در

 توست بیایبیا ذکرِ در همیشه      فکرم      شعرم شبِ

 امتنهایی به زنممی لزُ        نیستی که گاهی

 کنمبا وقتی که هستی می    بازی     و عشق

 زنممی قدم آن در نیستی وقتی که روییراه و اتاق     پتو    مالفه همین

 بدن از بیرونم که تویی هنوز طوری

 نزن خواب به را خود همهاین

 شیون است زن هنوز

 است گاو عربده

 کردم دخالت زندگی از تربیش      خیلی زندگی از من

 کردممی باز تو درهای که حالی در و

 بست بودم نشسته خودم توی

 همه روی به      بسته

 نداشت       بود خورده سرما که مرا هوای هم هوا تو جز

 باشد نداشته
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 امشده تنها که نیست این مهم

 باشم تنها تو با      تو با تنها که      است این مهم      که تنهایی

 کنیمی درکم که تویی تنها

 کنینمی ترکم و

 امکرده ترک که هاییآن

 کنندمی درک را این
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 گرستم

 کنم فرار باید        باشد که طوری هر تو از دانستممی

 امافتاده راه تو دنبالِ         دانستممی چه

 امشده خانمانبی        خانوم هایچشم یحومه در و

 نشستمی هاکوچه فرشِسنگ و صورت و سر بر برهنه پا ایسیمهسرا باران

 باد رفتمی تلوتلو هاکوچه از و خوردمی پیچ تو دورِ

 کرد گم را خانه و بُرخورد تو با که بادی

 نداشتم ایوقفه هایتچشم درِ سر بر خودم وقفِ برای

 گذاشتممی روز وسطِ را شبی گرفتممی کول

 کردمی سوا روزهایم از یواشکی را شب        بلند صبری و

 گشتممی غم حوالیِ در 
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 نداشتم باران خانه در

 گذشتیمی دوردست از        ابر مثلِ

 نکردم گیریکناره      زدی کنار را دستم هرچه

 بودی خلوت یکوچه یک تهِ        ایترسیده هویآ 

 ترسیدمی قدرهچ باشم من که ایکردهکمین پلنگِ از خوردهتراش پای دو نآ و

 تنهایی به      بودی گرستم زنی و شجاع زنی

 کردی ستم من به            بکنی ستم من به کهنآ از پیش و

 گذشتنمی       زدمی زور هرچه که شبی تهِ

 مدآنمی        کرد دیر      کرد گیر بندانراه پشت هم فرداش 

 !نه بگویی بودی مادهآ تو

 !کردم        کنم چفت را لب دو نآ بوسه با بودم مدهآ من

 موسمی بادِ کندمی پاییز تهِ درختِ با که کاری بعدِ

  ریخت پوستت روی بوس بوسه با المسه طوفانِ

 کردی چرا چرا اول

 رفتم چرا به بسترت توی بعدش

 ستاجباری هایبآ یرودخانه که       وطنم        تنت از و

 گرفتنمی قرار و رامآ که توریستم دلِ

 گرفت دائم اقامتِ



| علی عبدالرضایی   59  

 

 ؟!دیدی

 بودم بسته    مدآمی چه هر که همانی به شباهت همان شبیه هم تو

 نبودم خانه

 کیست دانممی چه و چمدان با        کردممی سفر 

 کجاست دانمنمی که ایخانه به

 گشتممی باز        گشتیدبرمی که باز 

 ننوشتم      نوشتم اگر هم کسی رویِ تو جز

 تاریک اتاقی در    فقط

 گشتممی    باشی تو که همسرم دنبالِ        بسترم در

 نبودی

 خیلی کشیدم نفس       نباشد قدغن که قدری به

 نرفت شدمی که ایجاده هر از همیشه 

 نبودی      رفتم ممنوع ورود

 بودی کجا       کرد کف بسترم تو انتظارِ در

 امگذاشته تنهایت همهاین که

 ستمتواری       ایداشته من دورِ تا دور که دیواری

 ایگذاشته سرم باالی که سمانیآ و

  شوینمی        شد خراب سرم که ستهاییسقف از ترعاشق
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 بد من با کندمی تا کهنآ

 ندکَمی را خودش گورِ        ستنیکَگور

 آیدمی دیگر درِ از        کنم بسته دری اگر

 آیدنمی کسی        کن وا را همه

 مبادا در فرورفته الف در الفی

 بدهی تن         ! باداباد چه هر به مبادا

 نیبکَ دل فرانکفورت عاشقِ هایشب از و

 دیدیم بسیار دوره هم هایچشم در ما

 شعریم خودِ خودِ        سَرخودیم داماد و عروس

 بریممی        ببازیم نبوده قرار 

 یدآمی         بیاید بوده قرار که خوشگلی ماشینِ

 کندمی تو زیتونیِ هایچشم در        توقّف و

 بست عسلی هایدهکده این روی به را آب که

 کنمنمی خودکشی در ایوقفه      هایتچشم درِ سر بر     خودم وقفِ برای

 !بگذار     کنممی خلق را خودم دوباره        دارم
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 عایشه

 باز هستم دوباره یک با

 کندم دل باز دوباره یک از

 اضافی یک مثلِ

 رومنمی رو از

  بندم دنیا این به     هنوز

 هستم ایگریخته تجریش از میدانِ

 کندم دل قبرش سنگِ هایسینه از که

 امگذاشته دانممی چه و چمدان و چه

 سفر کنممی    لبخندم با و
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 است پوزخند تاریک این رفیقِ 

 اندکرده بلند چشمم پیشِ را روز

 است بلند اتاقم در شب

 است چرند

 خوابم در لبیمی که شبی اسمِ

 نیست ترهفت من از که صبحی سرِ

 آفتابم؟ غروبیمی چه برای چرا

 نیستم چراغ دیگر تو چرای روی برای

 آیفون به است خیانت

  کیستم بگویی اگر

 نزن صدام صدای صدای

 برگردد خانه که

  باشی بسترم در با که وقتی    بی

 روزهاترم این

 چهارترم   سحر یکله از

 خورممی یازده صبحانه ساعتِ سرِ

 خورمنمی هاصبح وقتی که

 جااین زنی
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 جاآن زنی

 هرجایی دو هر در زنی

 کند لختی چنان

 حمّام یک مثلِ

 وقتی یک نشوم ماشق عاشق که

 ؟!گرفتی

 امرفته دست از دیگر

 بهرام در امگرفته گوری

 کند بسیاری تو برای     فرهاد که

 نباش من از انتظارت در

 باشی زن توانیمی هم خودت صورتِ در تو

 نکن بها

 نداری خا که

 باشی من با خانه در توانینمی کسهیچ

  با تو بی من

 هستم بی تو با من

 نیستم خانه در تو برای کسهیچ

 نزن حال ضّدِ به لطفن
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 نزن بال بَرم و دور      مگس مثلِ

 بگذار وامانده

 وا حالِ در بالِ این بماند

 را لطفن بینِ وامانده لبِ آن کن جمع

 !لطفن

 باشی فوری توانیمی هم خودت صورت با تو

 آیدنمی تو به

 باشی کوری همان

  کرد؟ شفّاف بوعلی که

  

 سینا کندنمی فدات جانی که      حاال

 کند عصات دیگری موسای که طور به برو

 نکن بیا

 قاف در باشی شده کوهی کرده تور که

 است الل   باشد نداشته ال که   سیمرغی

 است هرحال به    باال

 کنیمی جور با بازی بیهوده

 است نارس که عایشه جرمِ به
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 کنی؟ قاضی شاهدم که زنیمی جار

  

 است پس اوضاع

 است بس اما

 وا رپَ کند خواهدمی که پروازی برای

 موسی مگر

 داشت بیشتر شتر یک از پُر صحرای از

 جنگی جَمل مثلِ در شده کوهانش سوارِتک که

 کردی عثمان پیراهنِ محمدم

 پیش؟ باشی گرفته     دستی     علی پیشِ که

  

 دیروز از پس و ازهنوز پیش

 مُرد امروز

 برام زوده عاشقی

 خورد هگُ سالمه چارده

 کن پیشی

 من مثلِ

 پیش چندی که
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 پیشم بیا      نوشتم پیش سالِ چند به

  

              امکرده زن در باز پر و آمدپیش

 !درست      امکرده من را آغاز

    ادامه به ایداده تو

 توست با حق

 حاال ولی

                           شناسیمشمی دو هر که

 است پایان
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 تولد

 اول که میز گرفتی نشستی توی تنهایی چیز نوشتی

 دوتایی و آن دور و بَر نیستم که جنبِ سالمتیِ تو دایدوره کرده یآمد با تو شد دو نفر که دورِ میزبی که بی

 فت ازبی که رسرباال رفته با هم سه شده باشیم در کالب و تلوخورده باشیم توی بشقابی اضافه و بی

 لب در سراسرِ شب بخورم نتریخوردنی

 ایستگاهِ قطار بچینمکه صبح، سوروساتی از خانه تا نه این

 بای جا بمانم که رفته باشی با مادرت مبارک کنی پای میزِ قماری که سرش دل باختمعصر در یک بای

 ست که تو داریآخر این چه شوهری

 قدر برود بدونِ ویزا که زیرِ میزِ توست که قادر نیست با سر از ایفل شیرجه رفته زیرآبی آنچه شاعری

 ن؟سر در بیاورد در لند
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 معشوقی که تو باشی هنوز در حالِ عاشقمدر شوقِ 

 ی این هوا مهربانی بهت بدهکارمبه اندازه

 تریو در حدودِ دار و ندارم دوستت دارم که خیلی

 های هر دو دستدر سمت

 تریتر از هر چه در دست هست لیلیبیش

 در تصرّفِ زیباییِ توام یکشور

 گیرمر لب میگذارم انگابر قوزکِ پات هم که لب می

 ی دو کندو عسل چنان پستان داریبه اندازه

 که از هر طرف در آغوشت اگر بگیرم

 در سراسرِ من و شعرم استان داری

 خوردهای تو آب خورد و مِی میهمین شعری که از چشم

 امروز       جایی به دنیا رفته بودی

 زیرِ دنیا را گرفته بودی

 منی که در زیرهای دنیا رفتم

 دنیا زیر گرفتمو از 

 تر توی کاندوم کردمتر از دلی که پیشبیش

 توانم بدهم؟کادو        چه می
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 دوسیه

 در زبانِ فارسیاگر از نماند 

 و تا برود از زبانِ فارسی

 ماندن در فرانسه مینمطمئ

 تا برای از عاشقانه بخواند

 که حرفی اضافه باشدآنکه بی

 رده باشدبدونِ حرفِ اضافه اعالم ک

 من شاعرم

 خیالِ زیبا هم بسترِ من است

 زیبا همسرِ من است

 ام؟کار دارید از کجاست      تا کیچه
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 رومجا نمیاز این

 جا نیامدماصلن به این

 جایم که آن دو چشمِ زیبا تورم زد هنوز همان

 ریختو شُر می اگر شرابی که شُرّ

 ریختاز آن دو تا از نمی

 کافهآمدم توی این نمی

 نشستم سرِ این صندلینمی

 رفتمو در سالمتیِ او سر باال نمی

 گرفتم در آغوشم تنگنمی

 طوری که نفهمد

 های خیلی خوردکه در که رفت و که از لب

 ه وی دیگر رفتی چشمی به گوشهگشت سفرهایی که از گوشهآورد مرا از شهری به شهر قبلی باز نمینمی

 هرگز نرفته باشم

 ها     و شهرهایی که خیلی نام      نیستمها    خیابانآدمی بستهدل

 »جا جهانِ شما را نابلدممن این«

 جا برومجا نیامدم که از اینبه این

 هنوز همان جایم

 چشمی که از من آب خورده خانه دارم خوردهتوی همین شراب
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 شوداگر که زود نباشید     دیر می

 دروقطاری که در انتظارِ ماست می

 که امضا دارم و ویزا نه!کاری هم ندارد به این

 ام؟کارهکار دارید من چهاصلن چه

 های منبر درآورد کفرِ مرا منبرگذاری که شما باشیدسرِ کارهای من حرف

 چگوارایی نیستم تا کالهی سرخوش سرش کرده باشید

 نوش گفته باشیدباال رفته بعد از نوشسر

 چه سهل بود این آب

 گواراستچه 

 من شاعرم

 آورم که سر از سر دردِ کسی در نیاورمسر درد می

 کنمهای چشمی که در آن کار میهمیشه از بین

 امعسل آورده

 کنمام     نمیکار هم نکرده

 کارم     که همسرِ من استهر شبه با هم

 کنمدر بسترم کار می
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 ال اله اال الو

 خُل در پیِ طرز گل

 لصریحِ قُدر خطِّ 

 خوران     یویومن توت

 وَش    کوکو!؟تو فاخته

 

 حقشق و من حقتو شق

 جق و من هوهوتو جق

 ی خوش قاقا!خواننده

 تو قرقی و من قوقو!؟
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 تو لختیِ یک قویی

 و کیرِ پُر از مویی

 جوییتو جمع جوان

 من قسمتی از یک او

 

 تو لیلی و مجنونی

 چونیچینی و همهم

 کونیدکّانِ دو صد 

 من بُکُنِ پشمالو

 گیرمتا لب صله می

 گیرمصد مرحله می

 های کُسبر سلسله

    Whoیا  You لهدر له

 دری تا تا...در دربه 

 کوبه گرفت از در زن

 کوبید به از تا به در و... هر چه توانست

 »ید و حروفید و کالمید و کتابید!ماس«

 بعدش که شتابید
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 من توی هُتل الوی و زن ال

 ی و لیال  کو؟ن البم

 من نونِ پُر از مجنون     زن خون

 کو کس و کُسمن بی

 کو او؟

 شود؟که برای بارداری گوش می او کو

 شنود؟کسی می

 

 که ال بگذاردآنبی

 روی نُتی به این عزیزی

Take it easy! 

 یکی بیاید با بشود

چاقو   دو متر و اندی  چاق    چون    خونهای من   زن   الو   الیی   همین همان و عالقه تنها  که اشت

 هو ریختچنان به قو زد که کوچه یک

 با درها کوبد بر همههزار و از تا که در ب

 یکی بیاید کوتاه

 کوتا یکی بیاید در بزند

 به دردسر   سر بزند

 ای آماده کند    که پارسال دیده بودو عطسه
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 ای    فایده دارد؟تو امسال شنیده

 سرم زده بودند     گردن بزنند کهپیش از آن

 ی میزی که بشقابش فرار کرده بودو بر چارگوشه

 کردقراری میبی  بی

 کردشان میی که دنبالددو قاشق       یک جفت چنگال و تک کار

 ارزندبه کفرِ ابلیس هم نمی    الو که بی    یتوی الب

 هنوز منتظرند

 دری بیاید باز شود

 خدمتعالی، دو صندلی، یک پیشکه انتظارِ جنابِ 

  U  شبیه  در دو سالن که وقفِ رستوران است

 یعنی تو    که چون حسودی    بودی

 یک کم او

 و یک جفت مو بلندِ روسی

 اندپذیرند    آمادهخواهی نمیکه پشتِ پذیرش   وقتِ می

 میرنددیگر نمی    زیرشان اگر نکنم  

 

 کنماز هتلی که درش کار می

 دل کندم شبی که
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 کنارِ الو چنان ال آمد

 ام افتاده در خیابانمکه خانه

 خودِ بیابانم

 دری بیاید باز شود

 ی   برداشتن    از...کام   گام لب ن   شب    برو بیای اویعزن      اوگ   اآل الو ال الهَ   که انحنای ال اِل

 برداشتِ بعدی

Come on! 

 تر از برای من نیستبرای من چیزی مهم

 که در دردِ دیگری بازی کند     دری درست کنید  

 زدو را صدا میزن     زیرِ تیغی که یک گل

 من    روی خارجیِ چشم آبی

 که سینه گم کرد در من و گورش گم شد

 در چه چیز تمیزی داریم   برو بیا      با عجب چیزی

 روی کون گالبی نداریمبه جانِ این سیه  دخالتی در داخل  

 ولِ فروغپس به ق

 کس نیست تا کسی بیاید که مثلِ هیچ

 کمی زود باشید  

 لطفن     کُسِ بعدی!
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 رفتار مردانه با دستِ راست دفترِ سوم:
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 دوئل

   کندمی شرکت من گوشت در که چاقویى

   خوردمی آب خونم از و

    ؟!داندنمی مگر

   بود سگ یک تو دلِ

   کشت را صاحبش که

   داندمی چه کسى

   دلم در کردمی گریه نازى ىگربهبچه

   بود هار که را سگش

   بودند کشته دیشبش

   بود نداده تکانم چیزى
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   ایگهواره همان جز

   خوردمی هنوز       دانمنمی دورِ       زمین مثل که

 ایآویخته بند بر بندپستان مثل

   ایشاشیده شب لحاف یا

   کلمات در را روحم بودم پاشیده

   بودم کرده خشاب را هافشنگ

   خراب را هاتفنگ

   مهمات کهآن از پیش و

   کند نزدیکی جوخه به

   داشتم فرصت دوباره

 کنم بازىعشق تو با
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 مردانه با دستِ راست رفتارِ

 بکند خواهدمی یا که کیری برای

 بکند خواهدمی یا و

 کندنمی کار دیگر ایکارخانه

 راست دستِ با مردانه رفتار مثل

 دارم حدّاقل

 ندارم بغل حقِّ

 شد دریغ من از عمل حقِّ

 باشد شده گیردل که غروبی تنگِ

 تنگم        باشد شده گیرعالم که دلی مثل

  عیّاشی ابرِ با و
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 باشد وردهآدر را شلوارش که

  جنگممی دختری در

 کرد باشی خودش با که

 کرد الشی قدرهچ      سرد چه مرا

 ایبازنشسته خدای

 لندن سمانِدر آ کندنمی فرّاشی که

 هاستجاده فامیلِ که یاحداث حالِ در لیدیِ چون

 ستدرازی هالیدیِ      لندن

 »سوهو« تا نازی نازی که

 تلوتلو هی شیشه با خوردمی مَی

 !الو!         الو

  اشغالم هنوز

 گذاشت جام که ایجاده در

 شغالمآ قدرهچ

 کردیممی بوس که اتوبوسی از       صندلی چند

 شد پیاده من در

  دیوانه چنین که

 مبتالم؟ خانهجنده انواعِ به
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 باالم نآ که حاالیی حدِّ در شاعرِ چون

 دردمندم قدرهچ

 گوسفندم زده هاگرگ یگله به کیریکیری

  ایبرگشته بخت یپیاله حتی

 بآ ریخت رفتن پشتِ که

 زد دنیا سیلیِ به صورتی چنان

 زد دریا به گُه و گند از پُر موجی که

 راهم رودمی برخالف که رودی روی

 ستکشتی این کجای روحم

 ستانداخته لنگر که

 ام؟زده دریا نوحِ توی

 امزده جا در زنممی پا که ایدوچرخه با قدرهچ

 کودک؟ در اممانده جا که

 رکاب به بدهم پا چگونه

 کوچک؟ در ورمآ تاب که

 راست دستِ با مردانه رفتارِ مثل

 بآ از مرا وردآنمی در که     زنی با      امافتاده چپ

 دنبالش امبوده که تعمیری حالِ در شاعرِ چون
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 منم؟ هنوز        مدمآمی که ترنی از قدرهچ 

 زنم؟     دیروز امکرده کارد سرش که تختی کجای 

  ؟!داندمی کسی

 روممی که ایرودخانه در

  ! مطمئنم

 یدآمی قایقی         روزی

 زنممی وارو پاروی که من و

 افتممی    اسمت به خورمبرمی

 !برعکس          ایروزنامه در
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 در انتظار گودو

 گذشتمی مرا      دویدمی داستان توی که مردی

 بود طرح توی که زن و

 باشم رانده من که نبود ماشینی

 گشتمی را خودش

 بردم او سوی را فکر

 است شلوار توی که یکی با و

 بود طرح توی سارا که شب دو این طیِّ

 پنسی سی عکس دو روی

 امکشته را نفر سیصدهزار

 است تلخ
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 بریز چای برای لطفن

 کن شیرین منم فرهادت که طوری

 تلخم

 مار تلخِ

 است مار من هاینیش در

 است بسیار     نه من هایحرف در

 کارمتخیان یخانه و

 است اوراق      اتاق یک در که

 دارد

 لب یمزه تا      او با رودمی

 هاشلبه تا       سترفته

 بودم او بوی از که صورتی در و

 شوییظرف در و برداشتم را صورتم از ایتکه

 شستم چنان صابون یک مثل

 شد رسوا همسرم که

 بعد

 افتاد گیر تاریکی دو در مهتابی دو

 کردن سانتیِ چند در و
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 کردند مکث چنان

 افتادم تو به اموفاداری یاد که

 

 بود گه انتظار در       تئاتر

 دادمی دین بوی که لیال و

 گشتمی فردین دنبال سینماها در

 

 هانیمکت این هنوز

 کردند ولم کارهنیمه که

 میان در یکی

 اندنشسته بکِت توی
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 کوکو

 کو بخواند اگر کوکو

 کی با کنم رسیدن که نیستم کوچه

 دستمبی و پابی اگر سختم اگر

 چی؟ کس به هستم ایدیوانه اگر

 پرستم؟زن من که چی کس به

 نیستم گذاشتند تنهاش شاشید تا که آسمانبی

 !نگذاشتند که هستم شاعری من

 کمکی بخوانم کوکو نگذاشتند

 کی از بگیرم کمک

 کو کو   کو کو
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 کیست؟ حقیقت

 ست؟شرقی کدام شمالِ ترینغربی ضلعِ در حالج

 ؟باردنمی چرا آتش حضرت تموزِ در هایاژد از

 جنون؟ جنابِ این کندنمی چرا گیرم گلو زندمی کجا هقهق

 

  بخواند اگر کو کو

  دوست کوی کجاست کوی بگوید اگر

 اوست اهلِ باشم که هرجا
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 ارکیده

 ی او که بودم   بیشتر نبودمدر خانه

 مانده بودم بیاید از مانندِ وقتی که از پیشم رفت

 آمدرفت میها که در حالِ میبا ریل

 جلوتر آمد و گل را که با دستم گرفت    گرم شد گاهی که می...

 انداختهای گاهی که گل میو بر گونه

 ها که باران نخورده بودند نرم شدگلبرگ

 شدای که البد سرم نمیارکیده

 من عاشقم را به یک مونثِ در حالِ مذکر طوری تذکر داد

 که واقعن مردی در تقاطعِ زن واقع شد

 عنوانِ یک مردمدیگر از وقتی که به عنوانِ یک واقعنعنوانِ من بهاو به
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 چنان جا خوردم

 که دست از پا خطا نکردم شب شد

 شد   باز شد 

 و باز شد

 سالی گذشت کرده از دوستت دارم     گذشتم دوست دو

 ی اوستگذشتم از هر جای تنم که قمارخانه

 هستم      که نباشم

 عنوانِ او بود باشممن به

 کنند    ندارمها که زندگی میای به آنعالقه

 کنند     دارمها که زندگی را میآن
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 کوهشیطان

 بود شده الهام دیشب که دختری

 زدنمی در      بود کرده تلف را اتاقم 

 بیرون زدم       دادم استراحت خانه به

  زدنمی پر خیابان رد ایتنابنده

 ایجنده هیچ خیابان در

 زدنمی سر خیابان به ایمادرجنده هیچ

 مکن چه حوالیِ بودم مانده

 بکنم من که نبود فراری      قراری راهِ

  برگشتم

 کنیم وتو  امتنهایی با که برگشتم
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 نبودم کنارش از که را زنی

  بودم ریپُ آدم من

 داشتم خوبی هایجیب

 است کار سرِ شلوارم در که نفر یک و 

  است پادار و دست چنان 

 است بسیار شما در من جمعیت که

 برود هم یکی     بیاید یکی 

 خوردبرنمی جایی به که این 

 او یا         او بشود 

 او دانممی چه یا

 بود من معشوق مرگِ که

 بود زده همبه را یکی

 بود شده من اهالی از و

 زدم همبه را او

 

 بودى من معشوق مرگِ تو

 زدیمی حرف ولی

 زدیمی حرف هی 
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 بودم کرده لخت را یکی هایتحرف در که من و

 بود دیگر دختری از دیگری جای به حواسم

 بود آمده باکبی که

 را او امبرده رو از پاک

 روروبه آن امبرده

 را او امکرده

 تو مثل

 بودی او هایآن از یکی که

 

 تنت بر    پیراهنی چون باشم رفته آب اگر

 دامنت هایپلیسه مثل      باشم شده چروک 

  بیاوری مرَدَ باشم مردهچرک یا 

 بکنی؟ مرا     پیراهن این تنت از توانیمی

 !نه

 هستی کوهی از ترشیطان تو

 است الهیجان درگیر که

 نیستم پا    است جان دائی امخاله دیگر که من و
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 بیژن با دویدمی باز اگر یوزپلنگم

 دادممی جرت     تو به زدممی
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 پاساژ

 باال رودمی من از پله برقی چه

 پاساژ این توی پلنگدمی خود در قله تخمی چه

 

  نبود از غیر

 داندنمی کسی

 بود؟ که من ماهِ

 

 بشناسد اگر را پله این بداند اگر

 قله بر کندمی حکومت که پلنگی

 قاپدمی را ماه
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  او از آیدمی دوباره      عاشق و

  نبود مثل که

 کو؟ لیال از رودمی دود

 

 دویدنم از ترپلنگ

 فرو دختری این به باتالقی در امرفته که

  ببرد حال من از بیاید یکی

  زنی از بیزارم

 هایشلب که

 کند درست حالم تواندنمی دیگر

 ببرد شمال به را کیرم بیاید یکی

  

 نازک صدایبی خانه از قدرهچ

 آیدمی بدم حمام از قدرهچ

 زدم جلق دوباره هم امروز
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 بادآورده

 روز که خستگی را از پا درآورده بود

 بودخواست برسد که رفته تازه می

 های مختلف خواب دیده بودو دختر که بر سینه

 مثل سطری که در شعرِ مهمی سانسور شده باشد

 دوباره از امکانِ مردی که اشتهایش کور شده باشد

 در رفته بود تا خودش را صدا بزند

 خواهدخواهد    نا میهر که مرا می

 برای برخی که وقتی نیستم هستم   همیشگی نیستم    چرا باشم؟

 

 و رفته بود



 ال اله اال الو|  93

 

 بردندها را تند میها رانندهتاکسی

 تا کسی را در خانه خالی کنند

 فرستادندها جاده را پس میو آدم

 که فردایی کند آن شب

 دوباره برگردد

 تا چراغی روشن کند خیابان

 شهر به قدر کافی وقت داشت که خاموش بماند

 خواهدخواست نا میو مرد که هر چه می

 کنمکاره ولش میکه دارم نیمه مثلِ همین شعری

 گشتدر فکرهای قماری تازه ول می

 ای بازی بکندکه با بادِ تازه

 

 بردباد هر چه آورد می

 بردبادآورده را باد می
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 فیش

 گرچه غربت یک شب مرا آن شب دید

 پولی پیدام نکرده بوداما هنوز بی

 زلزله تا رودبار رفته بود

 هاشم هم گذشته بودزاده از امام

 شد     اما نیامده بوددورتر می ی ما که هی دور   به خانه

 که مانده بود چه کند مانده بود با همین روزهایی

 دوازده ماهِ تمام را ریخت

 ی بعدیِ اپریلدر نیمه

 بعد نصفش کرد

 ای بشودکه هفته
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 بینِ هفت روزِ تمام نشست و جمعه انتخاب شد

 ر ماهی تهِ هفته را به سوهو ببردکه با فیشِ حقوقِ ه

 تا سوءِظن نبرد

 کندزنی که فکر می

 بختی وفادار استقدر به خوشبا من چه

 نیستم

 روزها     هوای اطرافِ من ترش استاین

 شبِ گذشته سالِ آینده را خالصه کردم

 و امروز گذراندم

 آیدروزها دوباره فردا میهمه اینبا این

 دستمای آچار بدهد که جعبه

 ای آچار بگذاردو بسته

 سرِ میزِ تحریرم

 که با اولی این هتل را سفت کنم

 و با بعدی

 ای که در زلزله افتاد و پیچِ دوچرخه

 دره افتاد و
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 ی هرزش در خیالم گم!مهره

 

 افتاد!؟
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 کالج

  مردم دوباره مثلِ    باز

 دادم دست از دارد دست دارم دوست در که را هایىدست و کردم دست دست دوباره

 !نشد      ایستادم

 !نشد     دادم دست

 باردنمى برف حالِ در کوچه با

 !هوایى عجب

 گرددنمى من دنبالِ که گردممى زنم دنبالِ

 خوردمى سُر صورتم و سر از      سرد

 بُردمى ترس از خورممى که هایىپُک و

 !نشد      خوردم ترس
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 !نشد      خوردم قرص    خوردم حرص

 داشتم خواهش خیلى لحاظِ از من

  گذاشتنمى     نداشت خواهمنمى جز دلیلى چون و

 رفت گذاشت

 وقت وقتِ که

 بمَکم هندى سماقِ کم چنداننه ىاندازه به

 کار من در گذاشته چنان قلبى 

 شودمى بآ بگذارم اگر برف بامى بر که

 

 بود جااین کاش     زنم از کاملى غوشِآ و باشد داشته لب که رُخىنیم

 گذاشتمى دوباره کاش

 خوردبرنمى من به      داشت من با که بدى برخوردِ و

 شدنمى تجاوز کاش داشت دست دارم دوست در که هایىدست نآ به

 شدمى باورش و

 رفتیم هم غوشِآ به که شبى نآ از

 نماند دخترى خاطرم در که دادم تکان چنان را خانه

 بیرون شد پرت حواسم از اشتباهى هم خواهرم تازه

 !نشد     گیرممى زیر فرداش از که دیدم خواب خیلى شب زیرهاى
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 !نشد    باشم بسته در جمعه بر که کردم باز رویش به را شنبه درِ

 و اقات در باشم کرده سرخ سینه که بنشینم اتاق سرخِ شرابِ توى کرده سرخ اتاقِ این در چندى و قدرهچ

 کنم سرخ اتاق درِ

 شودنمى سرش خواب که لعنتى این

  شودنمى باورش

 باشم کرده اُریب چشمى ینهآ در که گیرم

 کالسمبى که تفریحى هاىزنگ در و

 چى؟ که      باشم کرده غریب

 نبودم راست          کردم راست اگر من

 راست هر در و کردممى نگاه چپ چپ

 دانمنمى که امکرده چپ چنان

 الل زبانم اگر

 غوشمدر آ کند الال که کالج این در نباشد لیالیى

 عشقم همهاین با

  عزیزم 

 کنم کارهچ خرآ کرده راست که شمى فدات
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 رویا

 شد موجی افتاده من در که دریایی دوباره

 نیست کافی برای ابری

 ندارم نرم

 شد سرد خیلی به مایل       گرم

 گردممی حالیخوش دنبالِ حالیبی حالِ در

  غمگینم  بود غمگین لختِ دو ماجرای شاهدِ که اتاقی توی

 بینمنمی رویا

 دارم پنجره اتاقی یدربسته هایپشت

 زندنمی دیدم   ندارد دماغ دیگر که

 و برداری هامخواب سرِ از دست کند درخواست شب تهِ از باشم کرده خواهش خواب از چندی و قدرهچ
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  سوزد؟می دلت بگذاری قدم روزهام وسطِ

 ستمعنیبی نیست ممکن و ندارد امکان

 نه؟ مگه!         نه گفتیم غیرممکن به ما

 کردی زیبا تو را امخورده لب روزهای

 بود زیبا ماکرده زیبا که هاییشب یهمه

 

 نکنیم کوتاهی دوباره اگر

 کنیممی کوتاه همیشه برای را شب

 کنیم نرم کمی را روز باید دوباره 

 کنیم گرم باشد تو یبرازنده که ایاندازه به را شب

 داشتیم حق ما همیشه 

 ؟!نه مگه    باشیم داشته فردا که   داریم حق هنوز
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 هاهایی

 باشی یکی با کهاین برای

 باشی الکی توانیمی فقط

 باشی پا دو روی

  باشی تا دو اصلن

  را خود و علی بنامی را او

  ولی

  نباشی تنها کهاین برای

  باشی یکی با توانیمی تنها

 نیست هیچ که یکی

  کنیمی فرض کهآن جز
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  تنهایی       بمانی کهاین برای

 هاهایی     هاییتنها     بمیری کهاین برای
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 پُرتره

 درد درکِ برای

 باشم نقاش که نیست نیازی

 کنی پهن که دیواری هر پای را اتسایه

  ستایپُرتره

 ستکرده سیاهش فتابآ که

 پُرچین دامنِ این پشتِ چه

 پَرچین نآ پشتِ چه

 باشی مخفی که هم برلین و چین دیوار پشت

 !فاشی من هایچشم در

 مادربزرگ یخانه یخچال از مگر
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 را مربایی یشیشه اندنرفته کش

 جامانده درش انگشتم که

 پات؟ الی اندنگذاشته و

 بیرون باشد مدهآ تنور از تازه که باگتی چون

 !بجنب کمی     دارد خوردن مدهآ پیش که فرصتی

 کتکی اهل تو

  سربازی من و

 رودمی تکل بازی در هرچه که

 خوردمی پاتک

 امکرده شوت که توپی از     اتدروازه

 است دور هنوز

 است زنبور از پر کندویی      پستانت

 مین میدان      تنت

 شویمی منفجر     برممی دست که کجاش هر به

  خاکریزها این دور

 زنممی دور دارم هنوز

 در پشتِ زنممی زور هی

 است ناموس دزد اصلن پنجره پشت زنممی زار
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 خواهدمی که بارانی همین

 کند گرم تو ایهران الی سردش انگشتانسر

 

 ماده بودی پلنگی کاش

 !گرسنه     پتو زیر کرده کمین

 خورده زمین     زخمی گوزنی من و

 رامآ رامآ و باشد شده گم جنگلش که

 باال کشدمی را خودش دارد پله از

 دادیمی جرَم     من به زدیمی کاش

 نیستم اهلش که تابستانی به دادینمی ربطم و

 هستم زمستانی پیِ هنوز 

 بپوشد سفید عروس مثل که

 لندن در کهاین نه 

  را درخت کندمی لخت  

 کندنمی اما       بستر در زنی چون

 

 روز دارد دیگری صدای روزهااین

 قامآ   قآا  قآا شبیه
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 خوامنمی با قهرم دیگر که من و

  امنکرده زندگی چنان

 بمیرم بخواهم که

 !ناکام نگویندم     مُردم اگر که امنکرده قدرنآ

 بیآ چشم خرآ رسدمی دختری به بداند اگر

 یا؟آ کندنمی تعجیل

 ؟!رام     رامآ ساناین رودمی که ایرودخانه
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 نازنین

 اندهای من را شلوغ کردهخواب

 کنندهایم شلوغ میدر حرف

 رویای نوبری در کار نیست

 های بازمدهد پشتِ پلککابوس مبهمی هر شب کشیک می

 کنمدر را که بسته می

 کنندکلماتش شلوغ می

 روندهای من راه میدر خواب

 شویمکشند و هر دو بیدار میجیغ می

 نیستی که...
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 زنم بیرونبا در از خانه می

 و با بغل دستی که دیگر بغل دستم نیست

 رویمدر خیابان تنها می

 رویممن و خیابان تنها می

 رود     تنهاستخیابان تنها می

 

 زدنیهنوز در حالِ قدمبغل دستِ هر خیالم 

 خیابان که سهل است

 تواند تنهام بگذارددیگر بیابان هم نمی

 

 امسال جای تو در آغاز خالی بود

 جای تو را باز کردم        و خالی کردم

 چیز را حالی به حالی کردمهمهی بیهر چیزِ این خانه

 کندمی ام هالی که پشت فردا آفتابک کردهتاری

 

 آمدکه تازه می همیشه هر سالی

 کردایفای نقشِ سال قبلی می

 کردآمد و رُلِ قبلی ایفا میکه دختری باید همیشه با آن می
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 پارسال عوض شده بود

 من عوضی نبودم

 کس تعویض نشدیو تو با هیچ

 ای در سالِ تازه هم به اندازه

 ایبرازنده

 ولی عوض شدی

 تو را عوض کردم

 هنوز عوضی نیستم

 ام    شکر!دهدوباره شاعر ش
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 ی علی عبدالرضاییهای منتشر شدهفهرست کتاب

 

 های فارسیکتاب

 شعر

 . 8852، تهران، ویستار، زنندهای آهنی در باران زنگ میتنها آدم .8

 .8854، تهران، زیرزمینی،نام این کتاب را شما بگذارید .2

 .8851، تهران، نارنج،پاریس در رنو .8

 .8855تهران، نارنج، ، ی عزیزاین گربه .4

 .8853نگاه، ، تهران، نیمالبداههفی .2

 .8853نگاه، ، تهران، نیمجامعه .1

 .8811، تهران، همراز، شینما .5

 .8814، پاریس، نشر پاریس، من در خطرناک زندگی کردم .1

 .8812پاریس، نشر پاریس، ، کادویی در کاندوم .3

 .8811پاریس، نشر پاریس، ، ترور .81

 .8811یس، پاریس، نشر پار، بوکفاک .88

 .8813پاریس، نشر پاریس، ه، پس خدا وجود دار .82

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

 .8813، لندن، پساهفتاد، دوربین مخفی .84

 .8831، لندن، پساهفتاد، حکمت سین .82

 .8831، دبی، پساهفتاد، فانتزی .81

 .8831پاریس، نشر پاریس، ، کومولوس .85

 .8831، پاریس، ناکجا، زخم باز .81

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

 .8832، تهران، بوتیمار، مادرد .21

 .8838، تهران، بوتیمار، عاشق ماشق .28

 . 8838، تهران، بوتیمار، گاز دنده گاز .22

 .8838، تهران، چشمه، حاال نه، خدایا مرا ببخش .28
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 .8832، لندن، نشر کالج، شهر نو .24

 .8832، لندن، نشر کالج، اروتیکا .22

 .8832، لندن، نشر کالج، اسپاگتیجمهوری  .21

 .8832، لندن، نشر کالج، الکوآب .25

 .8831لندن، نشر کالج، لیالو،  .21

 

 داستان و رمان

 .8812پاریس، نشر پاریس، ، هرمافرودیت .1

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

 .8832، لندن، نشر کالج، تختخواب میز کار من است .3

 

 سیاسی

 .8832، لندن، نشر کالج، ترندواقعی هاآنارشیست .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

 .8832، لندن، نشر کالج، دیل گپ .3

 .8832، لندن، نشر کالج، این سوال ابدی .4

 . 8832، لندن، نشر کالج، با قبول مخالفممن  .5

 

 انگلیسی

 Short and little like i, London Skool, 2182 ,لندن. 
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 هاترجمه شده از فارسی به دیگر زبان

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

 .8815اگزایلد رایترز ،  فروشان، لندن،)ترجمه به انگلیسی(، مترجم: ابول  کردممن در خطرناک زندگی  .2

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

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

 . 8831فروشان، لندن، پساهفتاد، )ترجمه به انگلیسی(، مترجم: ابول  دوربین مخفی .5

 . 8831)ترجمه به کردی(، مترجم: طیب هوشیار، لندن، پساهفتاد، ، مخفی دوربین .6

 .8831)ترجمه به اردو(، مترجم: احسان ندیم شیخ، پساهفتاد، احتساب،  .7

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

 8813)ترجمه به آلمانی(، کریستینا اهلرز، پاریس، نشر پاریس.گذاری روی گریه ، بمب .9

 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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