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 گیرپیام

 !درود

 متاسفانه نیستم

 شما بفرمایید

 شنوم!من می

 

 ستدرآورده را سیاهش شب»

 ستریخته ابرها پشتِ دانِزباله در را هاستاره     دست جفت یک و

 ؟!خوبی      هاپنجره این آوردمی روز دارد تازه

 !الو الو     !دیری     دوری؟ همهاین و زمان مناز  چرا

 زندمی سنگ را روزها این من هایدست

 «دنیا تهِ کنممی چه ببینی که زنینمی زنگ اصلن تو و
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 باال آن اندفرستاده را ماه»

 !عزیزم رودمی بستر به شب هر دیگری شوقِ به تنهایی و

 خواهندمی بهانه شادی برای مردم

 پا گذارممی که خیابانی هر به من و

 تنهایی توی جایی که بینممی را تو

 زنیمی قدم داری 

 ستکافی من برای این و

 میردمی تو هوایبی پرنده این

 «گیردمی بال هم سنگ از تو برای

 

 پشت هم به شدمی باز هم توی که دهان دو پنجره دو، بنویسم توانمنمی بارید برف را هاحرف از بند این

 اندکرده

 !عزیز یخوانندهلطفن 

 !بردارید زندمی زنگ دارد تلفن !دهید گوش کنید حرف کهآن بدون

 

 گنجشک یجامانده صدای»

 !الو الو     دارد خش قدرهچ هاسیم این روی

 را هاپنجره آن بزنید ورق

 برپاست آتشی پرده پشتِ که

 گیردنمی ماهی گرسنگی    گربه آن برای

 «؟!است درست   دادند هدر گربه هایچشم در را خزر گویندمی



       3 ی عزیزگربهین ا

 است بس دیگر       ! عزیز یخواننده

 بخواند آواز خواهدمی خودش چه هر بگذارید را گوشی

 کنم گریه شعر این انتهای در بگویید فقط

 بزنم؟ گیتار اول سطر روی یا

 نزنید کسی به نیست برف هاحرف این

 کرد کارهنیمه دیگری دیوارهای را ما هایلب

 کشت را قبلی هایموش       مشت خیابان چند      گربه این برای

 توانیممی هم ما که دانستمی چه کسی

 کنیم صدا را ماه

 کنید فراموش اصلن

 !خیلی      دارد موش      دیوار این     گربه این
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 دهدمی گوش را ما بسته هایگوش

 اندرفته کش را گربه این قطبی         خرسِ یپوزه از

 اندداده کیش        خلیج لبِ تا و

 زندمی حرف را او بسته هایلب

 

 ایمایستاده ست     افتاده خودش روی که موجی روی

 ایمداده گوش رادیو این به و

 گیردنمی را خودش هایموج چگونه       دریا این که ایممانده

 دهدمی گوش را ما بسته هایگوش

 افتاد زمین بر دیوار یک مثل پدرم      

 رفتند برادرانم

 برنگشتند خواهرانم و

 «گردیمنمی را شما هایجیب     !برگردید گرامی مسافران»



       1 ی عزیزگربهین ا

 گویدمی مادرم

 پسرم! بخواب»

 «ارزدنمی اصال دارد که زحمتی به بیداری      که

 کشدمی دوش بر را کسی صلیب کس هر

 چرخدمی خودش برای زمین

 ستافتاده خودش روی برداشت دریا روی از مرا که موج این

 خواهدمی زمین که بنویسم چگونه آخر

 بردارد خودش روی از مرا هایقدم

 کندمی فاش را ما بسته درهای

 خواهدمی چگونه را ما رادیو     این

 جااین من     جاآن همسرم

 ایممانده کیش در لعنتی هایپیاده این شرِّ از بی       بی با که

 دانم!می      رودمی باد بر امجوانی

 عزیزم!؟      بکَنم دل    عزیز یگربه این از توانممی چگونه آخر
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 بزنید! دست

 گفتمی مادرم گذارد        می برگ فروردین شاخه بر

 پدرم               پا رفت که مردی برف   بر

 ریخت خیابان به چنان بهمن و

 بخوانم آواز امنبوده من که

 گویم!می خواب               این بردنمی خوابم به

 ؟!خطی تو نخورم       خط که زنممی خط

 کن! مول افسار     نه خواهد     می اسب کردن اداره را اسب این

 امشده گم شعرها این جای یک که

 امدیده خواب که است این امنشانی

 اندردهک خواب را گربه دنیا این جای یک

 بیرون زده هم خواب از اشخوابیده پاهای

 افتاد گیر خلیج در و



       1 ی عزیزگربهین ا

 داد ایست مقدم خط که تفنگی رویروبه    ایستاد نه

 ایستاد مردم روی که هاییمشت در شد       سنگ نه

 شدند خط به و بشوند      خط که زدند      می خط

 

 کنید! شکنجه»

 گروه گروه

 یکی

 یکی

 ایمکرده خو هاکوچه نای فرشسنگ به ما

 بزنید لگد

 «خندید خواهد پنجره از قسمتی

 

 ایدشده تا عالم هایپنجره از

 شماست شوییِدست و جهان    

 رفت نفت خوابِ در که را خوردهتریاک کیرهای آن کنید رها

 کندمی فکر هایشکفش بندِ در که را مرد این

 کَندمی کفش

 اشش این کندنمی پاش و ریخت بیهوده

 بیندازید دریا به را زمین گذارممی

 بفرمایید!
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 ستآورده که گلیدسته برای

 بزنید! دَس دست      دست     این بدهد آب به باید و
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 ویترین

 کردندمی چاق بیشتر مادرم از هایزن مرا

 بمانی ویترین     این پشت گذارند   می را تو

 داری تن به که را پیراهنی و

 برندمی راه خیابان در که دخترانی

 پوشندمی تو سالم از بعد دست یک

 بودم جلوتر دالر ده من

 داری تن به که پیراهنی  این از

 رفتممی عقب مادرم از مادربزرگ      چند خواب     هر در و

 جاآن ویترین    این پشت    بودند کرده لُخت مرا

 فروختندمی ارزان و

 جااین اندپوشانده را تو

 نداشتم تن بر که را لباسی و
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 ویترین این پشتِ اندکرده تو تنِ

 ببین! امدرآورده شکم

 بود پدرم هایآغوش باردار که مادرم از

 امشده ترچاق

 داری تن به که پیراهنی این و

 مانکن!     ! من گچی دوستِ شود   نمی چادر گریه بر
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 یوسف برادران

 یختندر خانه به وقتی

 نکردم فرار دیگر روی از من

 کنم مخفی چه برای

 است آمده من با کوچه به کوچه که را      اشکی

 دارم من که الغری یشاخه بر

 برگ جز گذاردمی چه بزرگ     دستِ

 گذشتمی ریخته درهم یشنبه همهاین از که     مرگ جز

 رفت؟ خواهد چه من دست از

 بپرد جهان هایجمله تمام سرِ از خواب که       کنممی شلوغ

 امدیده خیس را هاچهره که بس       امکرده دق

 توانیدمی اگر بگذارید بمب گریه روی

 باشم داشته دست درش که نبود     میلی    دادن دست از که
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 کنم؟ برادر دیگر    با چگونه آخر

 بخوانم؟ برادر     زندمی هم به را حالم که مردی چگونه

 شلّیک یجامانده ایصد هنوز

 هست! یادم داشتم      من که الغری یشاخه بر 

 دارم! دوستت       برادرم
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 پدر

 پسرم! باش آرام

 رفتند برادرانش

 برنگشتند خواهرانش و

 دارد گریه جااین مادر

 داردبرنمی سرش از دست پدر   

 کنیم دعا برایش کمی

 پسرم شد خواهد خوب

 است بس دیگر گریه

 شد خواهم خوب

 دهم!می قول

 

 



 علی عبدالرضایی 14 

 

 

 

 

 

 

 شهمه

 پرسیاحوال و سالم یک شهمه

 خداحافظ یاندازه به هم بعد

 عزیزم! کشدمی طول عاشقی این

 نکن! امپاچهدست

 

 هاپرده پشتِ از هایچشم آن

 بتکاند مرا هایبرگ کهآن بی

 پنجره پشتِ درختِ این به

 کند؟می پشت چگونه آخر

 داری تن به بخواهیدل پیراهنی تو

 هستی دختری از زیباتر      دانینمی و

 توست! از زیباتر که        
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 اتوبوس

 خوردمی پیچ شهری بینِ هایپیچ در

 کردمی گیج خشخش روزنامه تیترهای روی     رادیو و

 

 فروخت... عرب مردی به را ساله ده دریای محمد جاشو»

 برد... باد را جانمازش هک دختر یک جزیره در

 ...«دارد برنمی دستی هیچ      داردبرمی بچه باسن کهنه جای که را پرچمی

 

 بود دریا به مایل آبیِ هایش     چشم

 ببیند را فردا عصرِ تا       نبود قادر

 رفتمی فرو شب در رودخانه جفتِ راننده

 بود آمده قبلی تیتر در که دریا و

 شدمی هفت رودخانه روی که را هاپرنده
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 شمردنمی تربیش چند از   

 یک

 دو     

 سه        

 چهار             

 شد صف یکییکی سربازان     هنگِ و

 خیّاطی چرخِ روی دریا    

 رفت تیرباران همراهِ     محمد جاشو و

 نوشت را روز آن روزنامه نه

 رفت دریا خبر در نه

 

 زد... شآت پنجره در را موهایش که دختری»

 کرد... پنهان سجاده الی را نماز مردی

 «کرد کفن را بندر تمامِ برف          ! گرامی مسافران

 

 زد دور راننده نه

 داندمی که دریا نه

 میردنمی هرگز

 شود!می کشته تفنگ با که دختری
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 پُل

 عاشقِ دریاست که      هستم پلی عاشق من

 دهممی لم اشکهنه فرشسنگ به

 خوانممی شعر و

 چندبار شبی      

 دارد آینه    ستافتاده پایش زیر که     رودخانه در   انگار

 ندارد التفاتی      کنممی گریه من که زبان چندین به

   

 گفتمی خوبی شعرهای    پسرک»

 امشده دریا عاشق که کردمی خیال

 رفت اشتباهی را دیوانه گرچه!      من

     واستمخمی فقط!      من

 نشنود کسی      دست لنگه چند یاندازه به حتی
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 ستکَنده دلم از سنگیتخته که

 بودم شده عاشقِ او من!      من

 هاشب این جای یک از که

 کرد پرتاب خودش روی از را زمین چنان

 روزها این جای هر از که

 یافتند پایم زیر رودخانه مثل     را اشکرده باد یجنازه

 بود عاشقِ دریا چه       دیوانه که     تندگفمی و

 «بودم شده او عاشق من!        من
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 مادر

 شد تمام شب در کوچه

 رفتیمی تند خیلی تو

 رسیدنمی هرگز تو پای به      هایشحرف     کودک آن و

 نشستمی چُمباتمه ماه     جای به زن     یک    باال آن    روزهاآن

 امآورده در را سیب پدرِ       !مادر روزهااین

 بشوم عاشق که روممی خانه از    روز هر و

 شود!نمی

 شد تمام من در کوچه

 بخرم او برای     خواستممی که ایخانه از امشب        و

 ستمانده باز خیالم در کوچک       ایپنجره     تنها

 امبسته                !ببین

 امکرده بیرون خانه از ار هاپنجره
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 بخرم نمک کمی     دارم که زخمی برای روم   می و

 امکرده جور هم دریا از تکه چند

 برگردی دور از تو که

 گذشتتو می خیاطیِ چرخ از که سرِنخ      آن دنبالِ      روزها این مادر

 ایمرفته مادر دستِ از

 ایمنرفته راه هیچ ما

 ایمکرده لگدمال را هاراه فقط
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 عشق

 خوانیدمی مرا شعر که شما عینِ

 است من دشمنِ شین

 دارد شکم قاف

 نیست عاشق رودمی اُریب

 تواَم عاشقِ من

 بزنم در و بایستم خودم پشتِ که دیواری     نه

 کنممی شکر من تو طریقِ از

 نکن! ترکوتاه خودت گلیم از پا

 دارد من سرطانِ       فردا

 بمانی قدرآن توانیمی تو چتر      این زیرِ خودم      جفتِ

 بخواهی مردن برای جایی که

 کندمی ذکر او تو طریق از
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 بمیرم من اگر

 کندمی فکر تو به کسی چه

 عبدالرضایی! آقای       عزیز دوستِ

  



       23 ی عزیزگربهین ا

 

 

 

 

 

 

 هشدار

 پنهان        سیاه و سفید ابرهای پشتِ خدا گیرم

 ریختی؟ کجا بودی آورده که را دریا       !ناخدا

 بیاورم شاید کهرا  چراغی

 بگذارم؟ سیاره کدام دستِ کفِ

 ندارد شانسی که آدم

 شود سردتر زمین که کنممی فوت

 ؟!کو  بگذارد دیگر مدار در را جهان که دستی

 کرد تمام را هایشبرف زمستان

 !ندهید قِل خورشید دمِ هی را زمین

 دهکده این به دهدمی هشدار دارد زلزله

 ندارد شانسی که زمین

 شویمنمی آدم دوباره ما
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 راهبزرگ

 بود کهنه هایکفش دنیای که      انباری یگوشه نه

 هاستمرده انبار که         دنیا یگوشه نه

 !کن تماشایم قدری آینه هی    ! جایماین

 بمیرم من اگر

 نباشد نفت یا بتابد آفتاب کندمی فرق چه دیگر

 !برگرد      گفتمی که بود اهیربزرگ آن تو اشتباهِ
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 علی تور

 دارد بغل زیرِ هندوانه که هاییدست با خیابان سرِ این از

 رودمی گمرک میدانِ تا

 کشدمی سپر رودخانه روی که سدّی چون و

 دوش بر ایستاره بی

 میدان بر ایستاده

 کَندمی جیبش تهِ از را هایشدست

 پیکان کاپوتِ روی    مشت یک ناگهان و

 «!حیوان ایست»

 ماشین        خیابان در نه

 عابر       روهاپیاده در نه

 غوغاست این دیگرِ معنای سکوت

 تنهاست دست حاشیه در ماشین
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 داندمی چه

 گیردنمی گردن به کسی را اسب این افسارِ که

 

  



       21 ی عزیزگربهین ا

 

 

 

 

 

 

 کات

 رفت اول نقش روی دوربین

 !کنید خسته    دمان جاها سرِ شاخه که یگنجشک همهاز این رام»

 !کنید بسته      گذاشتم آسمان در که هاییپنجره با و

 زنممی دیوانه در که ستحرفی این ندارم و دار

    دارم شب رنگِ به پیراهنی

 (گویدمی بلند) 

 !تماشاچیان

 گردید؟می مرا یهاجیب هم خواب در

 جیب در اشدب آهو ضامنِ که چاقویی نه

 «کنممی ول     بیاورم خواستممی که را سیب شاخه آن نه

 «!کات»

  صحنه این آورد در کم کارگردان
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 کرد اضافه را آسمان و 

 بگیری را هایشدست خواستیمی که میدانی به

 «!دارنگه تاکسی نیستی بلد خیابونو این و    مردم این تو»

 «!شات النگ»

  شتگذ فیلم وسطِ از خیابان

 زد دور میدان دورِ 

 پل روی از

 رفت چرخیدمی عصر میدانِ سرِ دورِ که ابرهایی زیر و

 

 بگیرند سواری بلند هایدست از نبودند بلد هامگشتان»

 «ستسرافکنده خود دستیِ بغل از که مردی عصای مثلِ

 

 «!دارید نگه نطفل»

 

 کردم پاره خودم را بلیط

 گم آخر به مانده فردی چند و بود سیاهی از پر سالن

 برداشت تو صندلیِ مرا هایشانه نصفِ

 گویممی پردهبی

 رفت   داشت کم آسمان که میدانی روی پرده

 خواستممی را که هر و



       23 ی عزیزگربهین ا

 شد اضافه دیگر خدای چند هب

 کات»

 «!شات مدیوم

 بود کرده کم خدا از را آسمان تمامِ جدیدِ عصرِ

 خواستممی همهآن وسطِ

 باشد من مالِ تو هایدست

 دانستممی چه

 هستم عصایی یسرافکنده

 بود امدستیبغل دستِهم که
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 گووگفت

 دارم که هاییکالس در

 کنممی پرتاب پنجره از را هایمدست

 دارممی بر لب از ایتکه

 گذارممی تو پیشانیِ بر و

 گویممی که شعرهایی در

 تو هستی همیشه  

 چینممی که را میز

 نشینیمی روهروبآن  مینه

 کنیمی مکث هی و

 تو با امکرده چه

 جا؟این کنیمی چه

 غریب باشی نشسته جاآن شاید



       31 ی عزیزگربهین ا

 کشیمی عکس روی به دستمالی و

 مانیتور پشتِ اداره در یا

 کنیمی فکر من به طورهمین

 دهدمی که هاییدرس از در»

 کند؟می بیرون چگونه را شب

 گویدمی که شعرهایی در

 امنشسته روهروب آن هنوز یاآ

 «چیند؟می که را میز
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 نقشه

 کَنممی دیوار روی از را نقشه این شب هر

 کنممی درست موشکی

 کندمی باز را هایمچشم که روز و

 بینممی باز

 امدیده خواب    تخت این بر خانه این در

 امافتاده راه تو هایخواب دنبالِ

 امرفته دیگر دخترِ به دختری از

 ترسممی و

 بکَنم دیوار را از نقشه این ترسممی

 ؟!رودنمی      برود ناخدابی تو سوی به      کشتی و

 کرد کم من خدای از شودنمی شب هر را فاصله

 شدند موبلند تو هایعروسک امشب



       33 ی عزیزگربهین ا

 ریختند گُرگرفته هایگونه بر گریه هایمچشم و

 گریختند من از تو هایعروسک حتی که   ! افسوس
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 ریاضی

 برممی راه خنده نه

 زنممی تاخت گریه نه

 دهممی درس ریاضی بازی دراین من

 بودم بلد که انگشتی چند تمام از

 امآورده کم سبابه انگشت دو

 !بشمار داری اضافه

 

 کندمی دیر بیشتر بدود تندتر جاده این در که ره»

 !باش آدم ویبش عاشق کسی جای نیست قرار وقتی

 داشت دیگر راز درونِ رازی که

 کردمی سر به دست را خود تو جای که کسی

 میردمی راحتی به خواهدمی دلش هرکه



       31 ی عزیزگربهین ا

 «کنی؟نمی تمام چرا

 !برگرد نیست قبول اصال اول از

 !بشمار! کن باز ستبسته رودمی خواب سرت زیر که دستی

 برگ؟ افتدمی چگونه هاشاخه این گرم آغوش از»

 !کن بس زنیمی سنگ چگونه آخر پنجره این ندارد که ایشیشه به

 ستبرده نی یخانه به غمی

 کرد پیدا ناله که دمی

 ستبرده را نامه تو هایچشم چگونه

 «ست؟آورده اشک چنین پاسخ که

 

  دهممی درس ریاضی فقط بازی این در من»

 !نشد برنداشتم خدا از هم نقطه یک

 بیاید یینپا اگر پایان از نقطه

 «!کن ول شودمی پُر دفتری
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 گناه

 است جرم تو به عشق اگر

 شودنمی     نبود      نیست عاشق مجرم جز کسی

 نبود؟    بود ما کردنِ سربهدست  هم آینه در تو کار

 داشتبرنمی کسهیچ که سهمی برای

 !هستم     شدم پایتخت هایشب گردِ تنها ماهِ

 امکرده صبر

 برگشت خودش روی از که جاده این سعیِ رد

 !ندارم   برنداشتم گناهی هیچ و

 !بزرگ کارگردان     امکرده بازی تو پیشِ را پیشه هر گرچه

 کرد دورویی من با هم آینه      شدم پیر

 کرد رو     داشتم ربَ از چه هر و

 است کفر تو به عشق اگر



       31 ی عزیزگربهین ا

 شودنمی      نبود     نیست عاشق  کافر جز کسی

 بودی شده کلعقل تو

 کنینمی           نکردی اداره جنون

 هست جاهمه   باشد دوخته من به که چشمی      دانینمی و

 شودنمی       نیست همراه کسهیچ با بیاید من با که هر

 نیست       نبود زمین جااین من پای زیر که

 کنینمی جرات گوشی این سوی آن که دختری آی

 ستنردبانی چه دوری این آخر

 رسد؟نمی کنارم به کنارم از که

 !ندارد      نداشت گوش جااین من حسابِ حرفِ

 ندارد؟          دارد دیگری آواز دربسته هایلب

 

 بردنمی شب در مرا دیگر هم خواب

 برداشتی سرم از که کالهی آن چارهبی

 برد هم را باد

 !گردبر          گردممی سرم در چاره دنبال

 نکنی پر تو اگر را آخری این که

 !بشکن        شودنمی کم آبرو شیشه از

 !بزن     شودمی سرنگون نخورد سنگ به هرگز که سری

 !شیروشن که بزن
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 گورستان

 کَند    هستند جااین که دخترانی یچهره از      لبخند چند

 گویندمی که مردی

 داشت پنجره یک که کوچه آن پارسالِ تا     امروز از

 کرد پرتاب سنگ هفتاد

 بیایند پارسال از خواستندمی که دخترانی از گیرم

 باشد زده پارو رودخانه دو

 شد غرق که زنی

 گویدمی که مردی هایاشک در

 پشتم بر گیرممی تفنگ یک نه»

 مشتم در سنگ حتی نه

 «!کشتم    کنممی اقرار شما دلیلبی من

 



       33 ی عزیزگربهین ا

 

 

 

 

 

 

 زندان

 خواهممی بسته هایدست تو برای

 بچسبانی دیوارش به مرا عکس که     زندانی

 کنیمی خطی خط که ایچهره برای هاسال تا

 کنی طی قهقهه با را قفس

  ...ناگهان و

 گویممی پردهبی 

 کنی خیسم   بکَنی دیوار از پرده از مرا

 کندمی دق سرت روی که هاییدست با و

 بنشینی چمباتمه ایگوشه

    نیندا و

 کرد باید چه دیگر که 
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 ناگهان

 زدمی وِر بلندتر هم دیوار از

 بردارم ترس  بود آمده

 کردمی پر را خانه چند که نشست مبلی روی

 آمد ناگهان که شدیممی نزدیک هم به دور از داشتیم

 بوق ماشین چند صدای

 آیفون پشت گفتمی زور که مردی و

 گویندمی که مردی

 ناسیدشمی هم شما

 بودند ریخته خانه به

 بود ترسیده و

 شد من عاشقِ کمد در که دختری

 



       41 ی عزیزگربهین ا

 

 

 

 

 

 

 فرار

 آیممی بیرون قدیمی عکس قاب از

 گذارممی قدم خیابان فرشسنگ بر

 گردممی باز لیگِ دیوارهای سوی آن به

 شوم خالی ستایستاده سایه زیرِ که مردی کسالتِ از تا

 

 یدآمی بیرون قدیمی عکس قابِ از

 کندمی فرار خودش در و

 ستجامانده کتابم الی ینامه در که ایچهره تا

 برگردد روهروب دیوارهای به
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 مادربزرگ

 کندمی باز را امپنجره

 «!بخیر صبح»

 را هایشسیب و

 گذاردمی میزم رویدانه دانه

 خواهدنمی زرد را هابرگ که ایشاخه

 یکنمی کز قدرهچ آخر گوشه ینا»

 «!پاشو    شود تمام دیگر یگوشه در جهان که

 امایستاده بالکن روی

 اندازممی چشم خودم هایجوانی در

 شودمی رد تو بزرگِ کنارِ از هنوز که

 ستایستاده بالکن روی روزها این هایخرابه بر و

 شود تمام دیگر یگوشه در زمین تا



       43 ی عزیزگربهین ا

 تکاندمی هاشاخه الی نگاهم سیب گاهی

 اندیشدمی ستجوان که پیرمردی به ربزرگماد گاهی

 کنندمی انکار را پاییز زرد هایسیب گاهی

  ...مادربزرگ گاهی

 ...سیب گاهی

 

 دیدم خواب دیشب

 مکردن زندگی یشبیه

 !مُردم
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 تدفین

 کَند خواهد شنبهپنج از لب چند

 آورددرمی چگونه را پیراهنم

 رد؟بمی دست آیا من آستینِ در

 گویندمی که مردی

 بیامرزد خدا    گویدمی

 ریزدمی آب من شرقِ بر و

 بتواند شورمرده که کنمنمی باور

 بیندازد دست بخواهد که جایی هر به

 دیدی؟    شودمی بیدار

 !محترم قایآ»

 !باش سطر این مواظبِ

 ...«گویندمی که سطرها این



       41 ی عزیزگربهین ا

 برخاست من یصفحه از گویممی

 اندبرده دنیا به را مرگ که کلماتی
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 علی

 هستم علی من

 نگیرید اشتباه

 بمانم که امآمده

 کنمنمی شوخی

 دانممی گرچه

 ایدای لیز خوردهروی سطرهای دره

 که مرا از کفِ دستم برداشت

 عبدالرضایی راو 

 های معاصر گذاشتروی لب   دشنام 

 هستم خودم من

 امگذاشته دریا  هایمجیب در

 ؟!هارودخانه آی کنیدمی پشت آب به چرا



       41 ی عزیزگربهین ا

 !نکنید خطر    درآوردم  من چهره از که کمانی این دارد تیر

     هاجیب

     داشبورد

 بگردید هم من شعرهای در

 بود او در شدهمگُ تصویر یک فقط آیا

 سرود؟ شاملو    نبودم وقتی که
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 بگویم دروغ اگر نیستم علی

 گشتبرمی و گذشتمی آه وسط از که خیابانی من

 بستبن یک تو

 رفت باال خودم پای از که هاییپله پای

 بستمی مرا هایکفش بندِ که     دست جفت یک

 هست؟ یادت

 ؟!نداشتی      داشتی؟ دوستم همیشه

 

 روندمی کجا روز هر هاستاره

 پرند؟می خواب از همهاین شب که

 !شی روشن که بزن      حرفی نه و     چشمکی نه

 

 نبود روشن که هاشب در ستاره با زمین تکلیفِ



       43 ی عزیزگربهین ا

 بود کرده کم خدا از را آسمان تمام

 !خوش دست گفتم چه هر

 زد کنار مرا دستِ

 

 شوممی مرد خودم کنار گاهی

 برممی دست آسمان در و

 هست جایی ستاره آن نه

 شریکی نه

 کنم؟ شماره را یک کدام

 

 !نفرمایید گیریشماره لطفن»

 افتادند هم توی هاخط

 «نیست دسترس در مشترک و

 

 اندافتاده هم روی هنوز هاآدم

 خطی؟ تو

 بگویم دروغ اگر نیستم علی

 ؟!ندارم      دارم دوستت من
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 قصه

 نشنید کسی هم غار در را قصه این

 دهممی هشدار

 برود در هایلب زیرِ از     ! نکند

 نسل هفت قصه این دارد حبس

 دارم ایقصه

 دربیاورد سر دنیا تهِ دختری آستینِ از گذارممی که

 نباشید عجول فقط

 داریم کم مهمّات ما

 !نکنید هی را هااسب

 

 کنیممی اتراق گرامی خوانندگان

    امنرفته کش را قصه این



       11 ی عزیزگربهین ا

 ستدرآورده سر تازه

 دهمنمی کش

 دارید تمایل اگر

 کنید باز را من بعدیِ هایکتاب توانیدمی

 بخوانید هم باز را قصه این و
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 ایدز

 نیست قرار وقتی 1/1/11روزی  شنبهسه

  گیردمی من ایدز    

 کندمی فرق چه روزی جمعه یا شنبهیک

1/1/13  

 کندمی فرق چه اصلن کاناپه یا تخت این روی 

 تهران یا رشت در 

  شوم عاشق خواننده جای نیست قرار وقتی

 فراموش را آن که شماره این به مبگوی چرا

 زنیدمی زنگ امکرده

 

 نگذارید ایتازه پیغام لطفن»

 کنید تعطیل مرا قدیم نامِ تنها



       13 ی عزیزگربهین ا

 بگذارید کوچه و خیابان چند بر

 نو  طاغوت   در شهر آن و

 «شد برقرار دوباره اگر

 

 بردمی ترس خنده روی که روسپی آن به لطفن

 تمداش دوست من بگویید هم مادرم به

 ...سارسنگ      یا بمیرم ایدز از داشتم دوست
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 کنم؟ توقف چرا

 !داریدنگه دست

 بخوانیم هم با یدده اجازه

 بماند سفید روی تواندمی که ایصفحه از

 دانیممی چه آخر 

 بنویسیم هم با بیایید ناصل

 ...گرامی یخواننده لطفن

 ؟!گفتی چه»

 «کنم؟ افمع بازی این از را تو

 ...بازی این که دهدنمی معنی قدراین زندگی به یشعر هیچ آخرِ سطر کنید باور

 کنید معاف بازی آن از مرا

 برسانید دیگری نامِ به     بعدی سطرِ به

 خواهیدنمی شاعر که شما



       11 ی عزیزگربهین ا

 کنم؟ توقف چرا    بنویسید

 کرد ترک را خانه این دیوارهای هم پنجره

 دانید؟می چه آخر بماند سیاه روی تواندمی که سطری همین از

 توانیدمی هم شما   ! راستی

 !بنویسید     بخوانید بعدی خوانندگان با
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 پستو در گفتمان

 ستایستاده          نشینممی

 ستایستاده          ایستممی

 !دانمنمی     خواهدمی چه

 خوابمنمی

 ستافتاده که بینممی خواب ولی

 شعرهام در

 !دیوار این

 

 رودمی راه بخواهد که راهی همه از»

 !دانمنمی     خواهدمی چه

 نویسدمی نیز نباشم اگر

 بشوم خطیخط که امایستاده



       11 ی عزیزگربهین ا

 داردبرنمی دست هم بروم

 «!شاعر این        لعنتی این
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 هاخواب

1 

 دید خواب امدستی بغل

 سپید شعرِ همین از سطری زیرِ

 خوابید دیگری من دستِ غلب که

 دید نبود دستم بغل دیگر که سطری خوابِ و

 برخاست من یصفحه از که سطری

 خوابید من دستِ بغل شعری که سفید پتوی همان زیرِ دید خواب و

 رفت دیگر تختِ به تختی از که شعری

 دیدند برایش که هاییخواب به خوابی از و

 

2 

 رسید وقتی آخری این برای امدیده من که خوابی این به جااین به خبر



       13 ی عزیزگربهین ا

 قبلی آن شد بیدار

 زد جیغ شد خبر که اولی به ادامه این و

 طول؟ کدام دیدی خواب که گفتم

 شوممی طی خودم روی

 نکشید مرا غارها این دیوارِ بر تو تنها

 !کشید جا همه

 

3 

 خوابدمی کسی تخت این روی

 بیدار کسی دیگری بر و

 نیاد این تمام هایاتاق در

 کند؟می فرق چه      بیدار      خواب      مردم

 کنم رهاشان باید کنممی فکر من

 آورمنمی خاطر به اصلن و

 انددیده برایم که هاییخواب
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 مراسم

 کند گریه خواهدمی خودش چه هر بگذارید را شمع

 باشم گفته من که نبود شعری زندگی این

 ریدبگذا نقطه شعر این انتهای در

 کشت را خودش بنویسید هم بعد

     آمد دنیا به اشک از که کلماتی این روی

 !کنید گریه

 بگذارید اشک گل یشاخه چند جای و

  کنید باور

 بنویسم بخواهم من که نبود شعری هم مرگ

 

 

 



       11 ی عزیزگربهین ا

 

 

 

 

 

 

 آخر سطر

 رودمی باال و پایین پیشانی یک پنجره پشتِ

 داردبرنمی چشم آیدمی خانه به دارد که کسی از و

 

 بردمی باد را اشروسری از گوشه یک

 !ببین     هاششانه دورِ را او زندمی دور و

 ؟!بینیمی      زیباست درآمده دستش کفِ از که گلیدسته

 ببیند شاید گوشه این از بدزد را سرت

 

 ؟!شنویمی خوردمی پیچ دارد پلهراه در

 !گگدینگ     تاسه      دوتا     یکی   هاپله بر

 

 روراه این بر لعنت
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 شدمی درازتر اگر

 کردمنمی خراب را شعر این آخر سطرِ

 

  



       13 ی عزیزگربهین ا

 

 

 

 

 

 

 دعوت

 ؟!خواهیدمی جواب شما پرسیدم خودم را قدیمی الِسؤ این

 زنیدمی زنگ آیفون پشت زده سر

 چیزهمهبی یخانه این چیزِ هر زیرِ      پیشخوان روی

 گردیدمی هم من شعرهای در

 نکنم؟ فاش را خودم خواهیدمی و

 !کنم چه

 شودمی محسوب ساده شعر یک که افسوس ساده شعرِ این
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   لنگرود در

 حکمت ناظم شرکتِ با                            

 

 مادرید در

 بود چیده که میزی روی

 عاشقپنج یکافه در                    

 !بینمشمی

 باشم رفته مادرید هب کنمنمی خیال اصلن و

 

 پاریس در

 عاشقبی یکافه رویهروب

 امنشسته نداشت خدمتپیش که میزی پشتِ

 ایران در داندنمی که بینممی را او و



       11 ی عزیزگربهین ا

 زندنمی صدا دارم که نامی به مرا کسی

 !نزند

 مانممی هاشب توی اشباحِ به که من

 لنگرود در نتوانم چرا

 نیست هم من خیال یزاییده که

 ببینم؟ ار تو

   !بینممی
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 مسافرخانه

 !شکر مرتبه یک و هزار یمسافرخانه در

 خوابید اوّل اتاقِ در خواهرت که

 برداشت را برادرت بعدی اتاقِ

 !باش مواظب    تاریکی در کندمی باز را مادرت مُشتِ سوم کلیدِ

 ستکرده پُر قهقهه از ایقهوه با نبود بعدی دامادِ که نفر یک همراهِ پدر را بعدی که

 بینی؟می خواب مرتبه یک و هزار بخواهند که اتاقی هر تو

 بینممی خواب دارم که منم هاشب این کجای هر به تهران در نه هفتم اتاق در

 مادرم عمرِ یاندازه به تو

 دوری هامیله این پشتِ سالِ هفت و

 داری قفس کناری اتاق در دانینمی و 

 بزنم قدم کنیمی دنبال مرا هایخواب که را تو توانممی من که

 ؟!بزنم قلم



       11 ی عزیزگربهین ا

 

 

 

 

 

 

 چشم

 گردممی تو چشمِ دنبالِ تو هایچشم در

 شودمی ایهفته چند

 گویندمی که شهری در زنی

 داد دست از را خودش هایکوچه فرشِسنگ

 اوست هایچشم در داندنمی که گرددمی مرد یک دنبال هاچشم در

  دانمنمی که شودمی روزی چند

  درآوردم چهره از که پوزخندی برای

 بدهد باید قدرهچ

 خواهدمی گل بدونِ را دنیا که کسی

 کرد دوزیگل همهاین چگونه زمین روی که اممانده

 گویندمی که کسی

 !گرددمی چشم یک دنبالِ هاچشم در
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 آتش

 دُرشت حروفِ با که ستونی یاندازه به من

 خندیدمی بود ریخته امهروزن در 

 بودند تراشیده را او موهای

 امکرده رنگ یا بود سیاه دانمنمی

 بود سالم هفتاد آیدنمی یادم

 دارم وقت دیگر سالِ چند یا 

 هاروزنامه

    داشتم زن انتهایش که را ایکوچه و

 امبرده یاد از 

  دانمنمی در چند یاندازه به اتاقی در

 کرد بزرگم هک دارم کوچکی سلولِ

 آورد خشم روراه از که سربازی



       13 ی عزیزگربهین ا

 داشت خیلی اوج که سطری روی زو ا

 بود داده دست از طویله یا بود سرباز دانمنمی که کرد پرتم بعدی سطر به چنان 

 داد تکیه بودم خندیده شاربیسُ حروفِ جنبِ ترپیش که ستونی این به و کشید گاو مثلِ مرا هایدست

  میرمنمی من و کار در بوده شتباهیا که گویممی چه هر

  گیرممی را زمین جای تنها

 ...اشتبا مرا کنید رحم زمین به

 !آتش
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 رویم؟می کجا

 !بزنید ورق لطفا

 امکرده لج که هستم دروغی من

 امشده باور و

 دارم بلند نقشی

 کندمی راست بخواهد که طرف هر به لعنتی کارگردانِ و

 بروید چپ سمتِ از گویممی راست



       11 ی عزیزگربهین ا

 روید؟می کجا

 گویندمی راست

 کردممی چاشت داشتم که وقتی

 گذشت؟ آدم روی از رودخانه

 

 امخریده هفتم قرنِ در ایخانهقهوه

 امبریده

  گویمنمی و

 امبرداشته حرف لب کدام یگوشه از

 کنید فکر کمی گویممی

 برگردید و

 !بزنید ورق     لطفا
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       13 ی عزیزگربهین ا

 

 ی علی عبدالرضاییهای منتشر شدهفهرست کتاب

 

 های فارسیکتاب

 شعر

 . 1312، تهران، ویستار، زنندهای آهنی در باران زنگ میتنها آدم .1

 .1314، تهران، زیرزمینی،نام این کتاب را شما بگذارید .2

 .1311، تهران، نارنج،پاریس در رنو .3

 .1311تهران، نارنج، ، ی عزیزاین گربه .4

 .1313نگاه، ، تهران، نیمالبداههفی .1

 .1313نگاه، ، تهران، نیمجامعه .1

 .1333، تهران، همراز، شینما .1

 .1334، پاریس، نشر پاریس، کردممیمن در خطرناک زندگی  .3

 .1331پاریس، نشر پاریس، ، کادویی در کاندوم .3

 .1333پاریس، نشر پاریس، ، ترور .13

 .1333پاریس، نشر پاریس، ، بوکفاک .11

 .1333پاریس، نشر پاریس، ه، ا وجود دارپس خد .12

 .1333، لندن، نشر کالج، الو اال اله ال .13

 .1333، لندن، پساهفتاد، دوربین مخفی .14

 .1333، لندن، پساهفتاد، حکمت سین .11

 .1333، دبی، پساهفتاد، فانتزی .11

 .1333پاریس، نشر پاریس، ، کومولوس .11

 .1333، پاریس، ناکجا، زخم باز .13

 .1331، پاریس، ناکجا، ؟خندیدبرای چه میزرتشت  .13

 .1332، تهران، بوتیمار، مادرد .23

 .1333، تهران، بوتیمار، عاشق ماشق .21

 . 1333، تهران، بوتیمار، گاز دنده گاز .22

 .1333، تهران، چشمه، حاال نه، خدایا مرا ببخش .23
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 .1331، لندن، نشر کالج، شهر نو .24

 .1331، لندن، نشر کالج، اروتیکا .21

 .1331لج، ، لندن، نشر کاجمهوری اسپاگتی .21

 .1331، لندن، نشر کالج، الکوآب .21

 .1331لندن، نشر کالج، لیالو،  .23

 

 داستان و رمان

 .1331پاریس، نشر پاریس، ، هرمافرودیت .1

 .1333)مجموعه داستان کوتاه(، پاریس، ناکجا، بدکاری .2

 .1331، لندن، نشر کالج، تختخواب میز کار من است .3

 

 سیاسی

 .1331کالج،  ، لندن، نشرترندها واقعیآنارشیست .1

 .1331، لندن، نشر کالج، های انتخاباتیکارناوال .2

 

 ی ادبینظریه

 .1331پاریس، نشر پاریس، ، تر از ادبیاترکیک .1

 .1333پاریس، نشر پاریس، ، کسهیچمثل نشینی با شب .2

 .1331، لندن، نشر کالج، دیل گپ .3

 .1331، لندن، نشر کالج، این سوال ابدی .4

 . 1331نشر کالج، ، لندن، من با قبول مخالفم .5

 

 انگلیسی

 Short and little like i, London Skool, 2312 ,لندن. 

 

 

 



       11 ی عزیزگربهین ا

 هاترجمه شده از فارسی به دیگر زبان

 . 1333)ترجمه به ترکی(، مترجم: سعید احمدزاده اردبیلی، پاریس، نشر پاریس،  کردممیمن در خطرناک زندگی  .1

 .1331اگزایلد رایترز ،  فروشان، لندن، لیسی(، مترجم: ابو)ترجمه به انگل کردممیمن در خطرناک زندگی  .2

 .1333فروشان، پاریس، نشر پاریس،  ل)ترجمه به انگلیسی(، مترجم: ابو (Sixologyسیکسولوژی) .3

 .1333)ترجمه به اسپانیایی(، مترجم: الیزابت لورنا فیتارونا دفورد، نشر پاریس،  (Eseآن ) .4

 . 1333فروشان، لندن، پساهفتاد، ل مترجم: ابو)ترجمه به انگلیسی(،  دوربین مخفی .5

 . 1333)ترجمه به کردی(، مترجم: طیب هوشیار، لندن، پساهفتاد، ، مخفی دوربین .6

 .1333)ترجمه به اردو(، مترجم: احسان ندیم شیخ، پساهفتاد، احتساب،  .7

8. No one says yes twice  ،1331سکول، فروشان، لندن، لندن ا ل)ترجمه به انگلیسی( ، مترجم: ابو. 

 1333)ترجمه به آلمانی(، کریستینا اهلرز، پاریس، نشر پاریس.گذاری روی گریه ، بمب .9

 1333نشر پاریس.، مترجم: الحبیب الواعی، )ترجمه به عربی( زنندهای آهنی در باران زنگ میتنها آدم .11

 1333)ترجمه به ترکی(، مترجم: جعفر بزرگ امین ،  کومولوس .11

 1333مترجم: سعید احمدزاده اردبیلی. )ترجمه به ترکی(،  کند؟ن تنهایی را تحمل میاگر بمیرم چه کسی ای .12

 

 ترجمه

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

 .1333پاریس، نشر پاریس، 
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