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 یمالتف

غایاانِ هار ها ار    آ یبرخا  یانتحاار  یحمله ی، طیربازکف و یردن در شعرسازک دو دهه صرفِ حالبِ یقر

! خبر ماناده باشاند  یب یقبل یهاسهرابیلِ خ یجمعی دستهتازه از گورها یهاسمتی، بر باد رفت! تا سهراب

ی قاورت داد.  جعلا  یومتکا و هماه را جهال ح   کایا ه را تریاز آن را فقر خورد و بق یه قسمتِ ب رگک ینسل

نشسته اما در شرح حاال و وصافِ   ن یرسکبه  اغراقبیچه ات اگریتر از ادبکیکر یالیسرمتنِ هفت-پرخاش

 یای در جامعاه بحران یاش متنکنکصرفن ن دفتر یا یخبر یهاگ ارهید ! شایده شدزبان یمافنگ یین زمانههم

نوشاته باشاد. ماولفی کاه در      کناد، می خود یشدهیت مولفی را که کاوش هویت گماکحو زده باشد بحران

! سات کسوت نوش کارد و از کساوتِ پیشاین فاراری    شخوانی خود فقط دود تریاک از پای بافور پیگذشته

نشااند،   تر از ادبیات راوی خود را پشت فرمان زبانی لمپنی و پای وافوری موروثییکمتنیتی که در کتاب رک

سات کاه باا    ی ایان ماتن دشانامی   شاالوده ت! سگر فرهنگی فروپاشیده و مملو از نویسندگان تریاکیایترو

. شاید نشر این ماتن چیا ی باه    شودفرهنگ، اخالق، هویت و سنّتی مافنگی و تریاکی می عصبیتِ تمام نثار

با صدای بلند اعالم کنم، هیچ اعتقادی به اعتقادی که از همه الزم است این با! ندی ادبی من اف وده نکپرونده

 ی ما را پخش و پال کرد، آینده را عقب کشاید و سنّت، گذشته. سنِ گذشته، خورد، ندارمپشت بافور آب می

 .خواستم کسی را بکشمام چون نمیشتهکدر این کتاب ه را برای همیشه ! پس گذشتردفیکون کنحال ما را ک
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 یبانهآی

آب هی آمد! باه   ه آفتاب باال رفت، وکزانو نشست  آمد. به پای تختم چنان دو های حیّدیشب خدا به شب

ناامِ  هخوانی خلیال با  ه بیرون شد، توراتکفوری دالیل از انجیل  رد وکلطفِ ال در حضورِ باال وضو داللت ن

رد و قاری حبشی باه  که آسمان ول کآمد  ه موزون شد، خدا چنان به خودکو افاعیلِ اباطیل  ابلیس شد آغاز

ه افسار شاد،   کا ! صدا آسمان افتاد شد، زمین هوا درداد، در برکه دربرداد مناره اکشرطِ دنیا حشری شد. اذان 

ند، فرَج نیامد فرشاته آماد   ک کرای م ملِرپَه سُکه جن آورد ند دوجنسی! عالوکه آدم انسان کاضافه اِنس آمد 

یرم به اطرافِ طاوافِ هرچاه   کای، جنابِ حضرتِ فالن شدهقبول ننوشتم! به قولِ قالَ فالن نم نوشته آورد و

قلام   ،! شیطان تعارف نادارد ستلیس نی ه اهلِ لِفت وکیست؟ ابلیس کسوفی به این صافی  ت!سگشتم زیمی

ه نونویسای نیسات،   کا هاا  ند برای این ادبیات چیست؟ ایان که آیه دالیل کدارد یدارد، ادب نگه نمه برمیک

ه خاود  کا پوشی پاشاید  الهکست ه دیواریکدام که خیس به هرکست، چند تحینِ سرپاشاشی نانویسی بین و

  !نندخوانند بخوایم ه ناکآنان  د!نخوان نا ،خواندیه من مکپس آن .ماندمی داند ناچه می
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 (سرنوشت)باش کیمتنِ  -ال یسر

، گنااهِ  ی اگار در پانوشاتم  ام ردّتا گذشته باشم، گذاشاته  د.سرنوشتم نباشد آنچه درسرگذشتم بوقرار بود در 

رِ مان  . دور و بَا یا خانه داشاتم ا جنبِ ریدن یینگه ! در، فقط آدم نبودمی بودمالّ من آدم خوبست. واِیدربدر

. جنابِ  سات یریک یایا خانهدانستم دنی. چه مه برقرار بمانمکردم کید فرار می. باردندکیطور مان کریدوره پ

. شودینم یاسیس یسک، ار نباشدکی در سکاگر  !ستیار نک نارِ حق درک یرده حرفکتخت یه پاکاف هر کسه 

، نرساند هام  انه اگر بهیمها از ه ار رأس در خاوریانه! به سنِّ سنت مشودینم یدن عاصیشک یآس یو ج  برا

ش یده باشام، پا  یا ه مرگکا آن از شیباشم، پا  دهی. پس تا به سنّت رشودیش نمیدرو یسکش یمن ر کیانِ یم

 د زده باشم درید !دیدو  !دیش سفیچه رده باشم بر هریش شاشیشاپیه پک یدستش یبرم در پیش می! پرومیم

   !اندیین و باال رفتهلماتم پاک یلّهکسروز ه اکی صدمات

 یگوشاه  دنیاا  یهاا ی از گوشاه کا ی در یکی. فقط ی مرا ننوشتکنم چه بسا شعریبینم مکیر مکفکه خوب 

! همه را مایر خوردهک، امردهکیر نشور درگونک! دست و دلم را با هر چه امردهکگوش ندادم، ن د ویدفترم شاش

، ناه  یسام نویه اسمش شعر باشد ما ک ی یگر نه چید. ده دچارم شکرا  یدل یماریام بهدرکیر م، واگاردهکیر ک

 !رکش ...رده باشدکی را راست سکراست دارم تا  یریک

 ...تن اسیمن ا لِکتنها مش 

 هستم یلیخ      یلیگر خیلحاظِ د از 

 !هستم یالّ آدم خوبستم واِیمن فقط آدم ن 

  !دانندینم    نمک یریگنارهکه ندارند ک یدانیم نارِک توانم ازیم 

  !نادانند   معمول به خود واگذارم هر طبقِو قومی را در حال 
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 ام ردهک ی، بازشد باختیه مکمن دستِ خود را هرطور  

 امردهک یو تا به من تن داده باشم همه راض

 بالم یم       ام از دستگر به هر چه دادهید 

  !ه در من دست داشتکدارم با هرچه  ییآشنا یافتخار و

 طوری دارد، مچ بیندازم و نبازمهمه روبازویی درزوری بَ کجای جهان با هرکه در خر توانم درمی

 خیلی هستم   خیلی!      کنماز هر لحاظ که بخواهید شوخی نمی 

 ..تنها ضعفِ من این است 

 اِالّ آدم خوبی هستم من فقط آدم نیستم و 

اناد، ناه   جا که کیرها همه خوابیاده نکردم. نه اینجایی با جنگ در نبردم، ج  با خودم دوئل همیشه در همه 

 جا که در کارند آمدمآن

 دو جا ماندم  جا که در زن هستم، در هرمن هستم، هم این جا که درهم آن 

 !جا ماندم

 گذاردمی ست که مغ م هرشبه در آن بمبی کارذهنم اتاقِ کوچکی

 ام هتر به هر چه آدم شاشیدپیش ،دشمنی در کار نیست دیگر 

 !شکر      کم دوستی هم در کار نیستدر زندگی من کم
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 (یریکال رَتكتذ)ود متنِ دویّ - سریال

 دند، دانسبت نمی یسکسی به هردلواپسی نداشت گر ناک

 امست این ناکسی چون با کسی کردهکسیاز بی

 !ستکسینا ههر شرّ گر از من به کس رسد یعنی ک 

 

ی ساالیانِ ماضای   آیناده  خیاالی در ی حالی من این بیخواهد کرد. پس به تازیانهتعریف میخیرِ مرا شرِّ من 

کنم به ایان  نگاه می !اممن گذشت نشسته سالیانی که بر در د.جا گم شاین نویسم نه حالی که حالی داشتم و

وقتی که  !خ شدمردی که مقصد هرچه از قصد داشت، فس! سالیانی که یک مرد، در هر نسل، دلی حاضر کرد

های پیش از او، حملِ ما هیچ، ما درویش کرد و پاهای بندی تا بخواهاد  خورد، نسلایران به دورِ دنیا پیچ می

خواست همان واکس را که سرِ مارکس به عنوان یک ایدئولوژی مردی که می !ی علم کند، جنگی قلم شدقدّ

پارده   خواسات ساکس را از پشاتِ   مای  !ظنین نباشند، نشدی فین ببرد تا دیگر به کیرِ لنین مالیدند به گرمابه

خواسات دنباال   ب رگ می نیافتنیِبه عنوانِ یک دست !رکس روی پرده بنشاند، نشد بجنباند، دوباره در سینما

آیناده حاال    بینِ ماضای و چنان ماا  !شما نگذاشتید   نگذاشتند  یک زندگی آزادِ کیری در ایران بگردد، نشد!

ر ماضی تاختید نه آینده ساختید، شغلی در این حاال شما راست که مرا هام شااغل باه ایان     انداختید که نه ب

گذاشاتم کساانی در کساانی، برخای درونِ     منی را اگر در شمایی و آن اویی می !شد مخواهد، حالیحال می

مارکس کاه   ناکس و کس و مرا با. داشتند که نگذاشتمبرخی و بعضی با بعضی از چه حالی داشتند بال برمی

نخواستم  هرگ  !شد، کاری نیستز اندر جهانِ سوم کیرسا برای زبرسازی کویینِ لندن کتابت کرد و برنامه از

 ،تا سدِّ رمق کنم! بینددو چشم هم اگر بخواهد دیدم ب ند، چون نخواهم نمی این هر !کسی را ج  کسی بدانم

 ! مستری کنمام که درحالِ آغا ردهناکس نان خورشت نک پیشِ هرکس و
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 :هر که خواهد گویم م!کنید!؟ اما مدهید! تا نکنام در این میانه که هی شرط میاصلن من کی

 ! رو! که دم با من است و من با دم نهمی  

 !بیندمفرجام، چون موت کنم می

 . بینیدکنید و نمیشما فوت می 

ام، دستی در ی حاال همیشه داشتهوالی با آیندهام، حال و احکردههای گذشته حال میاز ابتدای حالم با چگونه

آید! پاس تاا پاسابانِ خاودم هساتم،      آید، به من نمینسلی هم که بعدِ من می !ام! ندارمارتکابِ اصلی نداشته

دو  نِ هار ای اذهناوز کیارم بلنادترین منااره     !دل، دلام! هناوز هام ول ول، ولام     باانیِ دیده رِشاغلم! دور و بَ

ام در سراسر کاه مهااجر بارای    مانی باب کرد! من به عنوانِ مراجعِ دنیا مهاراجه پخش کردهست که کلیسایی

  !ای که تختِ جمشید باشدکعبه سوی کهنهی شود با یک من ریش... پس پیش بههاجر ابراهیمی کند حاج

 .جا زدن قصدی نیستپا را که ج  در اِال ّ شود که پای عابر شاغل بماند وجاده تعریف می

 بعدی کیست؟ 

چاه ادبیااتِ   هر لعنات باه   میارم؟ شود در حاالِ مای  حالی میبهنِ من عنوان چه کسی دارد که حالیدر عنفوا

گیرد تاا چناد ساپاهی باه     فهمد! دوباره سعی رأی میی گاو هم نمیسیاست اندازه که ازبیات  یزدهسیاست

دست شود به دستِ چندم برسد تاا  بهدستهایش دوباره کند! امام!؟ که از اول تمام شد، حرف سیاهی کمک

ی کوساه چاون کاسِ    اماه ادباادی شاده عم  ب سر دوالّ شد کرده باشد. دوباره آزادیلباسی تازه تنِ مالّ که از اَ

دوبااره   از .جوان جاا بگیارد  تازه ی دیگری توی سرهایامهنشیند که نمّها میشرتمایکل جکسون روی تی

روند که جاای درو  و دو  قااطی   صندوق می د واند، پای سیّهم زدهم بهردم از بس حال و احوالمردم که م

ه در این هر کی به هر کی آغایان هم یکی شدند و باسنی سرِ زا برده امضا جمع کارده روشانفکر را کا    .شود

، سه پهلو رچَدادخر یبه دو افتاده الییک مشت مُ! گرایی گراف شدهم ی تندرستی بود به گُه کشیدند وواژه

درِ جلو ریدناد کاه شابان و     یعملِ شاملو آباد شد، چنان ازرِ فمنوافورپردازِ از هفت دولت آزادی که زیسرِ 

هماه  بعادِ ماسااژِ ایان    !سرایش را که به ارواحِ یوش! خیلی هوش دارد، با قیمتی به مراتب لو خریدناد حرام

مد و با به در آ ، کوفت و روفت از تنِ حاجی معقدیخورندتریاک رو که بوی الرحمن گرفته با گُهِ زیادی دم

گُهی از حجره خارج شد و دادار دادار از نگو و نپرس گذشت و گُل گفتی بر لب و دهانِ  پیشِ کیفور و کونِ

نار ریدند، گنادِ گاردن   کمردم راه افتاد و گُروپ گَروپ گَروگوری از بس گشادگشاد تی یدند و پای چنار و 

اردور نُنُار کاه   ه وکا باودور   !گویم خالی تلقّی شاد ه راست میکاین گوشم ضمانت  از گردی لفتی درآمد وک

-، چه رسد باه پیا ی  کندنُنُس هم رحم نمی فنگِ دنگ وبه  ه هیچ،کگذرد ه در نمیکباشی شد، از ننه نونوار
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ه از کآیند درمی فردای دیگر به صحنه البد دو .رده بودندکخرید شت را پیه از اُالرسال خریّکجماعت  گشاد

ی مثالِ  کا دریغاا ی  .اناد را خاواب داده  ایخاملاه ی   رفتهریکهای پشتِ خاهیخا ،هنگِ فرهنگبرای نجاتِ 

نناد هار سااله در وفااتِ     کنَد، ولی گوز را گنده کپر ب ند، جان بکه العقل نادر بود، این وسط چیک نادرپور

 این پارسی جنبِ پنهانی سرا  ِ درد بگیارد بمیارد تاا    ون بخارانند و شاعری بهکای دهپیشاپیشِ در مرگ دوی

نم تا داسِ دوباره از ماهِ نو برخی د؟ نباید برای باید فرصتی از کجا مقیاس کدلی درد نگیرد! من این اندازه را 

مانم در ه خواب میکگویم برو به خواب می ،امزدههای خیلی دریارد. به طرزِ گرفتاری در اندازهکدوباره طرز 

 !شیدکشید،حالج نبودم و من من به دارم کهای معشوقه سیگارم ه لبکدرجاتِ هوای دیگری 

 ! آغایان 

ه کا شاد  کرانه مااآ... ماا  مای   کزند باال! الجرم بر چون می ،شودونش گُهی باشد به آب اندر نمیکه کگاوی 

شاوانید مارا   چنان می !خفه شید، شدکشد فریاد نمیکمی که تریاکصدایی  !نیدکشود حیا  علف سرخود مهیا

سی معنی نشدم کی لهی حیهمه درحوزهاین ! بادشنوانیه در پی باشدش وردی میکآنه گوش بیکخواب  هر

نم در کسی کهای عیسا و موسا هرکرده پشتگرا ام تا مانیفستی همنبوده مانی .نمکه یعنی چه یعنی چه معنا ک

برای ظهاورِ   ه ازکایران  های انقالبی شود درجنسِ موسوی پرتولیدِ سیداتی ازی کارخانهانون و موساد هم ک

سای نیساتم تاا باا     کسی نیست و چون ک سی درکاصلن  .نندکمی س ظاهرکران نایبی پیشا مارکس به جمکنا

 ردم اندر بهشاتم! مان از نااگ یری گریا     کگذشتم مقصد نمیجهنم اگر نمی البد از !رده باشمکسی کسی ناک

 هار  باردم در یران کاه عمار ما   به ایا  .ه مراست در سوروساتِ سانسور فوت نشدکم واژه از شعری کردم! ک

هاای هرچاه هسات    کدار و در تار گویید دست نگهه میکردم! حالی هم کداری دست میردنی نگهکقلم قلم

نم در دام کبام  کری اگر ترطونویسم! البد اینگیرم میکه از آن الهام مییرم کاز این پس با  !ن! باشدکعالقه 

ی در اوین زماین خاورده باودم؟    که عمرنم که باشد باید عنوان دزندانی از من پر ش ماههگیرم سه ! میرمنمی

باینِ  غلاط  ایران و ایرانی توأمانم! قطعن باه ام! هنوز کردهندش ایران، من نکمی کند ترکایران  که ترکسی ک

 د، انفجارکندرز نمی ن به اختیار در صفحه حرف! از مه ربطی نیستعدّ ه ار عن و انیرانیانم! مرا با اصرارِ هر

سی نبود و نیسات در زیسات!   که دارم کسوتی کدر ! نویسدم در بیروندارد اضطرار میرم میاز درون چون ب

هماننادِ  ه کا آنند و برهمانناد   ه ازکاینان بسته به آنند  !کنم خود امیر بینم تا پیری برنمی سر سوتی همکپیش

باه غیار    غیارت . کوچناد یچی باه هایچِ دیگار مای    مادم از هاند، دنداده قومی پوچ خود دست! مستی به آنند

 گردناد، همیشه درحاالِ صافات مای   ! ندحقی همراه ی برابرِاغیارند! با شرّی مقابلِ شرّی، حبّ نند معاصرکنمی

جغرافیای هر  ه عمری گوش درکاز اینان  !اندکردهقدمی  کهر قدم تا ی ه ازکاقدامی  اند اندردمی نبوده ثابت

در برابارم   خواست تا درآمدم بار شبه از من صحبت میه هرکنسلی هم ! رّند، بی ارمبُدست هست می چه در

سی هسات هماه را   کست، مرا دوست به اصرار سانم دشمنیکه با ی ید و بای ید به یکبیهوده نیست  !خاست
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ه کهمیشه هر .م نیافتندکه به ن دم کی برداشتند صحبتی را کهمه سمت اندر انداینام، زیرا ردهکدشمن اختیار 

ناارِ مان   کاز  !جاسات کداد تا بداند ه گوش نمیکجایی ه گوش نیاویخت زوال آمدش از همانها باین حرف

هماه  ایان ام بارای چاه   مانده. ردکخواهد  ام مراجعتدر هوای ابردارِ گُه خوردهه بعدها کمدعی خیلی رفت 

 !آیاد ه پس از من مای کآید، نه آنه از پیشِ من آید برمیکسی کدانید از پسِ من نید و نمیکسعی اسراف می

 ه مان کما بینِ خوانندگانم هم هنوز آن !سی آینه بنمایدک آید تا درمنی نمی ه بعدِ من چون منی آید برکدریغا 

ه مرگِ کسی کخورم، ه ترس میکهمه از غیابِ علت نیست خواهم این صورت بخواند حاضر نیست، با این

نام گاذاردم در باد  ه وامای کا نیاد  کسی برگا ارم  کپس در  !ه او را خریدکشدم به آنفروشت ارزان نمیکمرا 

 . بگذارم و از دام بگذرم

  !آغایان

نیاد  کنی چنان مای چیگیرم! دسیسهتحویل نمی این در آن پیش رفتنوی پسثیفِ شما را به اندازهکمن ح بِ 

 تواناد سارِ  ه مای کنم قلمی کزنید چرا معاف ه الف در گ اف میکحاال  .چندینی رسید ه به من نی کعلیه هم 

د، بی من جا در چرایید؟ بی من و با من از من جدا نباشیکه از که رایید کهر سطر برخی د؟ من شما رام! شما 

ون کا فینکا چاون در   برّیادم، همه شمشیر باشید نمای  اگر !باشیدبی من او  باشید اگرشما خود مرا باشید، اُو

ردید چاه  کبانی میام! تا با منم با همگانم! اگر در دلم دیدهس نیستم! نبودهکهمهدست دارم، برحذر باشید! بی

 هکا ام پس ناه در بلاخ   !این وانفسای همه هیچی بر همه باشم ه تا پاسی با خود نباشم درکردید؟ دریغا کنمی

ردم. دارم که شما باشید دلی حاضر کپاریس را به پرسه گیرم نه با خلق! برای چه این همه تلخم؟ با حضرتی 

گیرم! مان  ه بمیرم از مرگ انتقام میکارش بیندازم! قطعن پیش از آنکه در ناگهان از کسازم مرگِ خودم را می

ه راهی پایشِ  کام ردهکدرست فرسخی قدم هن خوردم. چند کبا اژدهای در تموزِ حالّج خمرِ نوین در وادی 

 !من گذشت بی من نیامادم  ه برکبا من از سالیانی  !نمکآن پیاده  ه من را درکروم رد در برو! میکپایم راست 

ه کام م باال نبردهکهم در ش عمارتی! رو! در دویدن آمدم! هنوز در حالِ شاعرمه خواهی میکاز صدای هرجا 

ام چون خود طالقم داد تا از االغی که شما باشید گرفته باشام  کاره از خود طالق گرفتهکی .نمکم کم کّاز ش

هار انیرانای در هار     همیشاه از . شومای هم سه! نمی. در سهاگر در دو ایرانی امام کنم دو دسته باشم! سبقت

از اشرافِ بر شرّ من چگونه  شناسد پسنمی گویدکه می شناسدم چنانمکه میهرآن. ای بیرون بودمه ار دسته

ه هرگ م ندید؟ من چه کردم که شما دادید؟ چرا دادید که کرده باشم؟ حاال که هم را گرفتید و گوید کسی ک

دهید چراستید که سرراستی در شمایان راست کنم؟ اگر همه بگذاشتم و در پای خود هم می کنید و بههم می

ه دیادم کسای   رخاست. هرکجا بریب تا نشستم اندوه از همهغجنبِ  .دانندریختم خود دانم! باقی را همه می

چه کردم همه با من کردم. عمری در حضرتِ من حاضری دادم، توافق نکارد و از خاود رخصات    نبود و هر

ری م! مریضی کاه  ام که آبروبری کنید. آب، توی کثیفِ شما هم نمی. آبرو به غربت نیاوردهگرفتم و تنها رفتم
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شاعری که در خاال  دیگار و    .خانه اندر خواهد شددانست که به دیوانهطبیبی بود و نمیپیشِ اطبا آمد خود 

 !در مال  دیگری باشد در سعی هم که رود راوی شعورِ دری نباشد! پس با شمایان عتابی ندارم، خطابی دارم

ام! م لگاد! آمااده  ادرِ خروجی آمااده کارده   ! بر سرکند ورودمیهایی که در من زیست، خود ها، سالاین سال

 فکر !راندم و از وقتی که به از تا همه با هستم نیستم همیشه از رفتم و تا ته ام در لنگرود که دنیا نباشم.نیامده

آیناد اماا   کوتاهی که دارند خیلی کنار مای  برخی با قدّ ؟!کنیدلِک صدا میکردید من کی هستم که ونک در وُ

کیاری از سارِ   رم کم نیست، کیریوخاله دور و بَن روزها نای !دارندبرنمیدانم چرا دست از سرِ من یکی نمی

یکی از این الپرهاا را کاه   ! زنند تا نامی در شهرتی کیری زور چپان کرده باشندرم قلم میسیری دور و بَمشک

رای برخی ام چگونه این واویال ب! ماندهجهت که بخواهی متر زدم، قد کیرم هم نبود هرز خوانند، ااکبرش می

 ست که ازترین پاچنبری قد باقریست، و بعدیاساسی جعفرست یک بعدی که ساسی سیاسی !دوزدمی سر

آیاد  نمای بر آتشی را به آتشی خاموش کاردن؟ از علای   !رود تا گفته باشندش نوشباال میسوزاک آتشی سر

رساانند؟ دریغاا   یمن به انجام ما  قِهای خود را از طریمشت ام چگونه برخیمانده! آیداصلن این به من نمی

فالن شده هم دیگر فالنای  ! فالنگذاریدگذارد خالی نیست، شما نمیآن نمی میدان بدان علت که پا کسی در

 !و بهمان کس نیست خودتانید

و  ه راه افتااده شاعر نفروشام. از سارِ پیسای     کهای قُبل منقلی ه پشتکچون قباحت دارد قبا آرخُلُقی پوشم 

مال ه پادرمیانی پادوهای کآید! پامنبری نیستم ی عربی هم به من نمیلهچسبد! قِرو غربیپپسی نمی لیسیکاسه

چاه  رده باا  کنماشده تایید و تهمت را تیلیت ده خواببرخی خوب خورده خوابی .رده باشدکپاگشایم  افندی

هماه تفناگِ   نه ایا ک! البد منی مروستکمری کفقط ، اندطاقیهلّکها همه گنده! کلّهندنی خواندنی شدندکجان

 ؟دست ساختم باید تقاص هم پس بدهم!خوش

 !یکّز 

ن ی! عایادی همای  کا خوارم چه به هار خی وعدهکه تکاز همه انواع نشخوار دارید! مرا  کنکم سیرکبرای ش 

فقاره  ک لیسای یا  کوسمونی بگیرید! و چِ ِّ بچه بخوابد؟ الل ه اِزّکست. چقدر بخوابم افیکی سفیدم صفحه

پلَخای  الَاخ  تاان کارد؟  مندککی من تولید شد چه اندکارخانهه تازه در کشمیری کی وستهی ابروپیقراضهابو

  ؟بیری شدید!کاسیر و ابیرِ اطوارِ ا

 !بر سرتان کای خا

کارده  صاب    ه پای برهنه فروفقای سودابه تاکست! سهراب ندیدید ون دادنِ دو ورین کالّشی و عیاشی عیک

سی نیست. امورات کس کبرگشتگی هیچبخت رد؟ باعث و بانیک مالی اسالمیالهامی را جانشینِ خایهی درمال

بعضِ کسی نباشد دیگار از برخای کاه    ! م نیستندکهم ز هنو ه حیواناتِ اهلیکگذرد تورات بخوانید اگر نمی
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یاک رأس   !خاورد هام مای  ی هفتااد شادند حاالم باه    رفتاه حال دی ی شاعرانِ ازی دستهپسکی پسرخالهپس

د اگار باه کاونی کاه     آورمگوزید شد که بدشگونی میای بدترکیبِ ب خو توی این معرکه همچین برمبدقواره

ش ندیادم  نسبت بِکِکشد! بقّال و چقّال را چه به قال و مقال؟ بالبد بدهم! بدنام خجالت هم نمی رندارد فشا

،  (mard)ام! من از تبارِ ماارد همه عیبه هنوز آمادههمچی  !ش کوک کرده باشدبکُشکُی بکه سازی در گوشه

سر کیران بود و بعد کادوسِ کاسپین که از اَاز سمتِ مادر کاس آمد و دریای بیام که ای پدرآوردههابلیس زاد

کنند عمارتِ چی جماعت که دم به ساعت جوادی میاسدارِ من است. به عبگیران و حال گیالن شد، سرنگه

ساوزمونی کاه    ؟کاره یاالنچی یکه ب ن شاد!  ؟ یک!داند اکبرچییمنی که افراسیابی ؟ کدّچی! مفتی بدهم که

هاا را  ارزد گیاوه ه صنّارساه شااهی هام نمای    چهچ به وهخریدِ بهرچه گفتم پیش !پوشدزیرِ مانتو چی ی نمی

کااره  ! یاک نه آماد وردِ کسی نه رفت به خ ،ردار بدکارتر و بدکیرترندوشید که پسرهای خوشگم ورکشید و

خنس و پانس  و به تر زدند نصیبِ کس نه خیر شد نه شر! به  ، هرچه به خشک د شدپرانی می لنترانیودولپ

ات شد کاه  پس به دلم بر .ه عاق کرده برزوگوزویی هوا داده نیت برآورد نشدنماشدافتادند از بس که خواب

 !کنمت کنم که دارم مین غذای بیات، کیرم ادبیایرِ ابقضاقورتکی در دیگ و دیگ

ه امثاالِ  کا نم کا ینم ین امتِ شترمآب، بداخمیا خراب وکوند یهاکنکسرکه اختالف افتاده بینِ عمامهحاال 

! روکا چشامم  ! داشات، دارد  یالزما وی بود، تبمن از جنسِ خودر یهاویرکت .امثالِ من بودند من از اسر

بِ مان و  ینصا  یاخهیمشیش قهروقت طال .نمک یورَسچ که خر نخواستم تا تخت و تبارکم نرم! من دنده

 یخاور ه در شاعرش شاراب و شاراب   کا نه آن شااعرم   !دارد ین قلم وردِ عالیه اک ید! نه حالیشعر شد بنال

م کا ام خاراب! باه آب   ام! پروناده ! مان جناده  ب ند تنهاا  که ساق سک یرده باشد، نه آن ساقکر یسرخود اج

 ییجاا  یسا کد یا نم! اماا ند کا یتمان نمکباز بود ترکه دک ام نانازردهک، باز زاز نا امدهیام! سان دگل ندادهدسته

 .زده باشم کس ین االغیبه ا یسماقیتیس

 !یه 

 !یالش ینم از تو ناناز باشیه سان ببک یسان ندارچُ یناز

  !ین شاشیترنبیز یفاط تو از بین

 !یباشیشاعر نم خواریمی در شراب از سنخ 

ه چاادر سارش   کن آسمان یشب اسر . ده بودمیدرعربستان هم نر ین عراقیچوپان به ا ؟!یخین بیعرب به ا 

باازی   !شومیاه نمین آسمان آسان سیسِ اکسم من! برعینویوار و مید به یشم دستکیبه شعر م یردند سرک

دهم که مرا وقت اندک تالی ساقی کالفه کرده انجام نمی طفره های خود درای که دستهای ضعیفهبا مشت
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، باه روز آوردم  حاالی بای  هایی که در دوروزی کرده باشم چه شبتا در همه حالی شبانه  !و کار دیگر است

... عذر خواهم و حاضر نباشم، همه را قبلِ هار  حضورر ه دبه حضرت نیامدم ک! مادر من آمدم از اندرون من

هاایم!  ام، بیارونِ علای  رون زدهاز علی بیا  .ه اینجا ماندمیی به خود رساندجاهمه دم واحضار در هر دو جا دی

 د.نکه از دور آینه بنمایهمان جایم که وقتی باید پیشِ او آیند نه آن

 ام ه آمدهها رابا خیلی 

 ام راه آمده خیلی

 !مرا خیلی آمد     راه

 !آمدکه خیلی هم به من نمی 

 !نیامدفس کرد و سوسه آمد خم به ابرویم هرچه فس سوسک 

ساسِ گُه رمانی هم گوزید در این  !طوری نسناس در حوالی من کون تلو دادقِ وسواس شد و همهنامم طری 

توده وِب ریدی کاه ساگِ عاباد     کاره پهلوانی بر سرش رید تا شاش هم پاش خورده باشد درحوالی که یک

م همیشه و هنوز چشم در راهم تاا  ادهرده ملیجکانی که سرخود پریده باشند چشم پوشی! از خارمنی کم ندید

شاان بگاذارد و نگاذارد    در ماتحات زنند یاطرافم بار م ههمه خالی را که ببه این شنطیایی شاعری آید و این

ه جار کنام یستیماه ن یزن زننارِ درو ک یدانیش آورد دوباره مید، پیش آیام دوباره پسر رفته پشتِ یهاوقت

ناماه  هر ه ار وب ه ندارد درک یام از نامردهکهمه نام در معروف ینه اک یمن یعنی یعل ییهمه جا زند دریم

 !امبردهرده سودِ سو  کشاه  یرخ

 ! نبشته یبر و ی  به من آمد الطائالتین یانامهین اطراف وبهم در 

 یعلا  .امردهکا صحنه سرراسات  دانند با راستم در یمنند و نکیصفت درخور م یدر همه آن یچه در گُه روان

ساتم  یم نیمن خودِ طوفانم! نس .فه مشغول بماندیان و ضعیبه ضعفِ آغا ییگوه در پاسخکرده کن قلم علم نیا

 ییهر آغاا  یمال. در پوزهدیآینم یداریهبه خا یمالیهه خاکشده نداند  یه بادبادیدر باد یه جنباند سر و بادک

شوم. حاال  یحالبهیبه دست و بالم داده حال یانکت یده باکستادم ینه ا یرده استادم! طورکه وقتِ خود گم ک

ه کا  یسا ک م از یگریهم! پس نم داندیچه نم داندیه مک یدانمینم ی دارم، بهلیمان خیدانم ایگر به چه مید

شاه  یهم کانم، یتب نم ،خورمیسرما نم یسکرپا هم از سَرپاسَ !پرسمیبالش ترس م و پر از یدرسم، فوریم

 .نمکه فردا را مرتب کخورم یار امروز مکرا سرِروز ینانِ د
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ناد،  که جهاان ب کا ن باال زد یب و شعرم آستیام غرکه افتاده یگر، از وقتیشود دین پاها جا نمیفش من اکدر 

د یا ایب هام  یحاال براهن !ها اون دادند، اوضاعم دو در نشدکارگر نشد! هرچه ترکون دادند، کها هرچه عرب

      !رم را بخوردیک
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 (نامهاراجیف) وسمتنِ سیّ -سریال 
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 نامهنام :اول پیکِ 

 نخست بینی پاک کن 

 آنگه حدیثِ ما کن  

 الکیرابی ابوسفید

 

نام ننویسم با ه ار نامه نویسم که هر که در هر سمتی از من به هر طرزی یاد کنااد، او را دسات هار    هگفتم ب

  : مری اد! اما کسانِ بسیاری از بسیار جاهان زنگ زدی و چت و ایمیل کردی که چه هست

 !اندو راست کرده علی! ول معطلی؟ پاسخی راست کن که از هر طرف همه سنخی هفتاد را چپ

باردارناد اماا    های من درس دیده وخوابند و در نسلِ مناره همکخاشیان یکن پرباشد! گرچه برخی از ای 

ی اگر درصاد ! کنندب هواداری سهراب میامرا با نسل کار نیست با اصل کارهاست! چه در افراسی ؟!چه باک

جاا  د هماه سمتی یقین داریا  زنند و شاعران مقیمِ هرنشست که سنگِ شعر به سینه میاطمینانم به حاصل می

ی در هاا کاه ساهراب  ناام  بای  نام ون شاعران بداند! همیدهدوش کشی زدم شعرهایم همین جوانان برجار می

مندم که این جماعت به کشتِ سهراب دههای دربندم اما عقیگرچه رستمِ رودابه! ندی منردهکخوابشاهنامه 

 .اندگرفتهدارند، آرام  ی که دوستپشتِ آرامش سببیقصد در قصر کرده بی

. سات نخاورده مای نی  ی ها، حتی شباهت با همین مستسترمِ شعر در خون و پی نیکه اینان را هیچ کازیرا 

، دوسات اشاوند و روی خواه میآورند براهنیه میکم کو  زاده اندوپرست و دریداکه در ایران فوکسانِ آنان هب

قُرماه  ماه وت قیکهاسات سا  ه سالکپس به این زیراهاست رهسپارند.  دارند، ه دوستکاره پی آرامشی ککی

ه بگاویم چاون نیساتند    کا بیانم  و بر می نامی به دور، پس نه شودنم قلم راست میک. چو این را علم نمکمی

اری کگان ه، او را با نوچارزار داردکترم! علی با نفر سرِ وتاهکه نویسم کنویسم، نه بامی به اطراف عددی! نمی
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ای ن تابلو بر جااده بداند ای ،خوانده میکنم، هر که راست میکجمالتی ژکنامه از شاخرنیست! پس در این س

 !ماندام هرگ  نمیردهکمن راست ه ک
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 شاعرنامه :مدوّ یکِپ

ناد،  کاو خاود، جاای خاود بااز مای      !های سیاسی ارج  گرددافر همی شود تا بر ساسکند، کشاعر ریا نمی

 .فروشدت به جای خالی نمیکنیم

 !؟صرفِ بیان 

ست. چون در خانه در مخفی زند و حالی مرا در میان با وی به هر حوالی ددی ،تر همی رودنه! از زبان پیش 

بار   ه صااف و صاوف گشاتی، در   کا بعدان  گذارد وشود، ریش میخورد. درویش میان میکبجنبانم، ابیانه ت

. ند، حسرتی همیشاه هماراه خواهاد شاد    کداری از او ه خودکردی و از این اوقات با هر کخالفِ سوفی راه 

فروشاد  ند در پدر حتی اگر لرس از پسر خورده باشد! باری شراب مای کست! همیشه ترس مینیشاعر نگفت

 خرد؟داند... راستی را به جای آن چه میمدام و نمی

شااعر  ! دوَگاذارد و باا او همای رَ   یه در او بنگارد، خاود ما   کا ه بگاذرد، هار   کا ه از هر صفحه و گذر القصّ

  !با او نیست ست، چون همیشه حق با اوست، چونستودنی

 

 

 

 

 

 



  تر از ادبیاترکیک|  22

 

 

 

 

 

 نامهمن: مسوّ کِیپ

 بِجناو  در ییجاا  یتااب چونِ بیمانم. در چند و یه زنده نمکدانم یم یکدانم اگر بدانم نیچ نمیمن از من ه

 کید در اندیاینجا بیه اکا، هر یدنج دارم در تمامِ دن ییک پنجرهنجِ ک یتو یپنج اتاق حتِ پنج دری با مساغرب

مان درس هار    یشِاز پ! ام از ترسکندهه دل کند کآیب ینی شر از مند تا هواکهوا  ند، اقدام درکقدم از جا ب

مادام   یرده در وکا  یدوسات  که با او ترکست وهین شیشاعر هماره ا برد. مرا بایخورد میتر لرس مشیه بک

 نیسات! ن جماعات  یمقبولِ ا ن طرزیه اکحسرتا کنم.   بر او عالوه یران ندُویکان رم تا عالوه بر ن ددشمن بَ

و  یدر زشات  یسات! مارا ساطح   یدر قبول ن یسکام! اصلن به ج  من یفرار یکیه از قبول من کست نگونهیا

ن یمراست؟ بر ا ی! چه ترسینِ آن شدینش کی مرنند و باقکن یا   درکتمر یدر جمال، مدام بود. برخ یقیعم

فاه  ی، وظیاماد ن یازهان را نره با منکحقّا  !بر شودهی راکید و در یآ یگرید یهایه علکمانم یدوراهه آنقدر م

د باه مان   یا ایب یکا یم، یآی، دارم به خود میماینار بک یسکتا با  یای خودم بودهرده خداکن یپس روز رفت.

 ست؟یایر از جنازهست؟ غیک یست؟ آدمید راه چیبگو
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 نامهآنان :چهارم کِیپ

ناام   شاود. پاس در مُ  نم در بااز مای  کا ها را بسته میروند، من اما تا چشمراه میمعاصرانم همه در بدخُسبی 

ه خود مختار شد منم! آناان ولای سارِ    کدر خود خداگری ! ستبرم. مقصودِ من همیشه دنیاوینوشتن راه می

بااری  نند تا خود به درآیاد.  کنند، جهدی با خود نمیکست میدهند! سرا ِ آب در سوراخ جُآخر اُخروی می

ناانم  . گاهی همیشه باا ای رنددارند تا درس بگیسیری بمیرند. دلی خلوت نگه نمیمکگیرند تا از شمدرسه می

ناد بار مان! در    کس نمای ک، رهبری اما اندار کردهد؟ با من رای نی و راه نی بسینراستی! اینان چگونه با خود

نانناد  ه ایکا ساان انساانی   نند؟ بادین کمی ، چگونه به من پشتسته پس و پیش نیکواردم! مرا تازه کهمه ی

 !نجد هنوزکشیی مدام زحمت بود و باشد و میمرا
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 !زن به تصادف آدم شد :پنجم کِیپ

شد؟ چاه  رد باردارِ همه عالم باشد چه میکشت و از دوباره زنی را قادر کها را ی همه آدمکشد با شلیاگر می

 رد؟کهم میرِ مردمی را براد داد وخ میشد اگر زایمانِ برابری رُمی

 ! شدنمی 

ه کد و گوشی نده و نفهم با همنفهمی هنوز فهمیه بفهمیکاند! طوری فهمند دچارِ سو تفاهمه میکها فقط آن

 !؟چه جوابی   ار نیستکصدا دارد، در  التِم تحصیه آبشارِ پرسشکتاب آورد شنود از منی 

فقاط گوشاه    د،شاون شاوند اماا نمای   محصول میپاسخ ه بداند به وقتِ کشود شاعر وقتی حاصل می پاسخِ 

، همیشاه تنهاایی   ستار نیکه وی را با گوش و گوشه کدانند ه با هر دو گوش به او بدهند و نمیکگیرند می

 !رده باشد و با شحنه زرد نهکه در صحنه مرد کدهد خودش را در ازدحام انجام می

ه دّن دو عیا ینِه ندارد. بکها گذارد چه ربطیه در خواص مک کیچه دربا هماندارند یعوام برم یچه از وآن

ن یا ا! داست گم شاد یچه پرا هر آنی، زردندکغلط  . هر دو دائم جادهه زود باشندکست یالبته فاصله چندان ن

گرد شده!  یمگسمگسانند به گردِ زرد خرنان یدانم! ایشان را با من چه بود، نمیدند و ایجا دکه من را دو عدّ

به تصادف آدم  یعنیه زن کن باورند یشان در پنهان بر ایه اکغا انسان! ی، دردارندرون  من! مترادف یبا زن در ب

، گر هاوا و هاوس سارد شاد    ید! او را دیایرده تا عورت بک  یپره ه از سفرهکست یشاعر اما چند صباح !شد

ه مان باه   کنان ن د زن! کموسرد چو حافظ موسکا نیو رافتاد و آتش بر همه افتاد  یامد! پس بر آتشیچون ن

 یخود خطاب شاد و انگاار هما    یارم نوشت. خُمسییه نمکمرا  هاستدست! حرفه ار یافر شدک یتمام

عمال  ین فمنیخواند و ا یعال یهایعلز ا یگریها و در گذرم تا بعدان دگذارم بر دلیرا م یست! الباقیافک

 !بجنباند
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 !؟یخوانجمع :ششم کِپی

من  من در همه عاالم هساتم، چاون     در جمع همیشه یک توافق هست، من مخالفم! آیا نیستم؟ همه عالم در

ام آماد و هار چاه آورد اینجاا     دریا که عجیبی عمیق دارد. پس چرا من از من فقط نبارد؟ خیلی خانه در پای 

تاخت. منی که خانه از خاود بیارون   خود می گمان تنها در رکابِفایده بود، من رفتم! که انسان بیریخت، بی

 !چی دور شدخلوت، به هر که ن دیک شدم ازهمه ام درکرده
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 !نمكیم ردمكیم یزندگ کمن در خطرنا :هفتم یکِپ

 رِهماان د ز های مان هناو  پوشیده در انتظارم! چشمدارم اما کفن ضارِ یک گورستانعجیب است! من توانِ اح

کارد. هناوز هماان    ی کودکی که ادرار از دو پهلاو مای  ی همان با ِ سرسب ند، دمِ همان کوچهبسته -نیمه باز

ای که در چند سکته زبانی در کار نیست، مادرم هم جنبِ دوتوأمانی دارد. دیگر هم یِکودکم که جوانی و پیر

خیاالِ در صاورت باا     بر صورتم دارم، زیرا کنم در خالی کهام بارها سکته کرد. دیگر خیال نمیکلماتم داشته

خورد. هنوز کودکم زیرا چابکی در راهای کاه ناازکی دارد نیاازِ مادامِ آدم باود. هناوز        ل میخیالِ راحت خا

دانم کاه هرچاه در   من بود با من چه بود؟ اما می هرچند پوری را که بر دانم این چندین وم! چون نمینکودَ

با یاار چناین اسات باا دار چاون      ام این جوانِ شدید که در من پیچید. مانده صفحه سطر دارد دامِ اوست که

دانند که ند و نمیحق دارند زیرا به تمامی حیرانند. در صورت چنین ردم اهلِ این بالد همهکگمان می است؟

ک . دریغاا! پاا  شونددرند و بینا میپارچه میروند این تیرهه میکای دهکردم آن عّ. خیال مینددر سیرت چنان

ه بساته  کروی آب باری بینم! شما هم در بهآیند نمیام میکه در دایرهها را ها را و آندیگر این .انداحول شده

ایم و هنوز در حاالِ اطارافِ ایان    ایم، چی ی ندیدهکردهاری نکما  ه مرگ بر در است وک نیدکوی رَکرده دریا

آن  کنید و موسای جعل؟ای تحریف تورات میخانههر وب که بهست آخر این چه رسمی! ولیمها مشغحرف

گ! وتنا ام هرگا ! دریاا شاوید رودهاای گل    که من پیاامبرش نباوده  چسبد هایی مینستعلیقِ دروج تنها به آیه

  شاناس ایاد زیارا ساخن   ! لاو داده گیارد نمای  که دیگر هیچ درزِ مراهایم را زدید و نگنجید در این عبا ننوشته

 ! من رزِ زبانِ حلقویِنبودید به طمی

  ت!ساندازیسدَ ه بدکای بیا وچهکوچه پسکدهن هم ی قرن چندم! یه نیمکوباره رفتی تو جاده خاد !علی

نقِ نقای دعاای   نق همی خورد و یبه توقّ رده باشی. تقّیکگم نتو پیدا باشد و چون همه وقت  امیدوارم حالِ

شده باشد، سرایت به هر طوری در همه سنخی کرده باشاد،  هم  خرفتی مسریره خکناشتای تقی شد؟ گیرم 

ست، وقتای  ست، وقتی که دوست فرعیشود؟ آخر چگونه بنویسم وقتی که دشمن فرضیتو را دیگر چه می
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ند! از شصتِ پا تا فرقِ سر سنّتی! سنّتی! قورت ند! مثلِ منام! به که شلیک کنم؟ همه مثلِ همکه خود مجازی

. گذارناد مردی با تو راندوو میشوند و در حضور از برای خوشتو ناتو می بِدرغیا! بمصَداده ما رو این ال

کناد.   مای ت هآخر به اندرونی ایشاان سارای   اند، سریعملی که در برابر من راست کردهدانم این فمننیک می

بار آب روشان   اِالّ همین جاوان و آن پیاران آتشای     و ست که مرسوم خواهد شدهراسِ من بیشتر از رسمی

 .داننداند و خود نمیکرده

تلنبارت مجبوری توی هلفدونی خوودت درد    های قدِّنشد! تو هم جفت کردی پسر! کارو به جایی کشوندن که با خایه

  !رینماصال خودم می !ف بکنی، پاشودل هشلهَ

ی وفتاه نهارشاونو ک فهمی، کوفت و ماشرا هم کنی کم کاردی! ایناا شاام و    خُلق تو نمیآدمِ سگ توی گلوی

ی قجر هام جلاو زدن! بادونِ    وچهیونِ از سگ بدتر از لچک به سرهای کنن. آغاکدست به گردن کوفت می

گه باس سوارِ خرِ یره جماعت! دیجماعت مری سرِ شاعداره بدجور ی. بد پاپاخی شدننتهمه پَ یبیوجت پول

  !ه هستن الاقل بتمرگنکجا یطون شد تا همونش

ین پوس  ن؟ نبوون یبوون  یرِ قورصو یو ک یونن مو که بتورف  موسون دسّ یج ندانه اگه ایل و خاریطرف داخره از دو شَمَ

 !گومابونه یرت بشکشکاگه  ،ینترکن سیَا باد  م یه سکن یونکن یوسکشاله

 شتاینو هخطَّمه خطین تا بمام! شیلّه شلوغودک ن داستان! سر ویچود سم و رسمَین اونِ ایناله بوددو سه خط چوس 

  !مو بگام

نم دوسبنم کا موت گوشادوده مو اگه راسّ یجرات یه پالو چتبر دسّ یه؟ میَ یا نگونه هدَ یکون کر بگا زاگوَیل یشاخ ت

 نم فوسبَ

 ن؟ یواس ین! چشقِّ قربون دوسَ یت یقا ین علینگونم گوشِ ور لب سوالغود یچیمو ه یهر چ

  !؟ف پافین پیونکفاده یس ایچوس و ف یه تورنگکن یریکن یریس یگیگه از زندم

  !آفکفا

ه تبور دسّو   ین مو یوس و موس حواله بودک کدوسه چار ،خونمدُ یهلو فارسه پَینم نار بَکه کلیم تا گآدم چودَ یچهر

 ؟!نیواس ین؟ چیواس

 

 

 



  تر از ادبیاترکیک|  28

 

 

 

 

 

 (نامهداشّاخ) متنِ چاروچ -سریال 

ریخت! تا شاعرانِ در جبهاه کاون داده   حکومت سرِ شعر  ها زیادی اُورت پول و َپله از دست و پایاین سال

کاره دیدند شااملو رفات و سارِ خار نیسات دمِ حکومات       ویلی افتاده یکبه قیلی آغایانِ شکم جلو بردند و

جارنامه پای آتاش بیااری از زیار باار دررفات و        کنیم وتی یدند که دیگر کارتان نباشد ما خود کار چاق می

ایان   مایی سرِ منبر رفت که حوزه را هام روسافید کارد و   مرگِشکُبه هر شماره چنان در مَ !کن شدچاقرکا

  : به هر چه هیچ کاک گفت چون کاک از پشتِ بافور

 !ی! مثل اینکه گلشیری هر چه گل داده بود بدبو شدزکّ

فروشاند روشان کارده    فتی میکنند و مُی بازاری که قلم، قلَم میکاره چشمی در راستهکه یک کجایی شاملو

دوباره آمد  ،تا دمِ مرگِ تو خاموش بود ها پیش از پیشِ تهران لبِ خلیج راندی ون آتشی را که سالباشی؟ آ

با فردوسی هم باه جارم همکااری باا حکومات باه زور قاشاِق پساتا          تو! ماقی شدسُنگالی سیتی کارباشِو 

عملای تاوی   یَفمان ی ای کاه خارجِ یاک شابه    جریناگ ساکه  افقط با جریناگ کردی، شاگردانِ تواما فقطمی

درها داشاته در شاعرِ   مثلِ قاشق نشسته رفت و آمد با همه  ند وخوانشعر می ی اذانحوزه ست، دربالماسکه

ی اناد؟ یللّای باه حادّ    های تو شاگرد شاخ کردهکنند. چه ناخَلف شاخهدامغانی کشفِ معانی مینِ خامالعلی

شاعر خنادقِ    اگر حاوزه بخواهاد سارِ   ! شاعرِ بالّست ملّی کرده پلی هم پا در چاروقِهَرسیده که دیگر قیصر

ی درگااهش شاد ُپار بکناد، هماه      دمِ مرگ هم مریدِ خودخوانده گوی مهاجرانی که محمودِوبالیی در گفت

  : تی ندشاگردان تو جنگی می

ندیدیود   !مچاقیهمه درها داریم، از هفت ماهه بیشتر  آمد باو ک بزنید و س ی کنید که رفتیم؟ سُجا قاقما مگه این

ی کتواِِ سوال   سفره د دادیم و در عوض سرِدوید پارسال اونی به مویّشعری که در حسین صحرای کربال می بابت 

کورد،  خوان موی  علیهفتادوانی در ماجرای دَجلسی که موشدست  شاعرَکی تهرانمسال هم بغلا آتشی روشن شد؟
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به هر طرف در  غریبمونواریم که مادر منخری نگی نرّهمرّههوای گوز ای تلنگیدیم و درمدالی دورِ گردن سانسورزاده

ی خلیفه شر برداشت که ی غرِ برده هرساله اسرارِ مگو آورده چنان از کیسهسفره رِلنگ هندوانه سو وَ آرد و وازمی

یم که کوفت و ه چنان مشغولِ ماساژالقصّ !شود کاله  شرعی گذاشتحق نمی آن قماش حتی شک برنداشت که سرِ

ایوم و تموام   رق کرده خوردهالّ رفته عَمسطرهای سانسوری شینما دوالّدوالّ زیر  ایم و درروفت از تنِ ارشاد درآورده

  !کنیمخورند ها میی بسیجی که با گُه  زیادی دمبچهمست داریم توی دهانِ چند الف

 زنناد و کجایی که دارِ تو شاخ کرده با آن جلاق مای    ندارد شاعر! ررفتن که قمپُدر غالف، دَ ه و قمچیلِبا قمّ

یعمل در ه ار دایه خایه دارد! دریغا سکوت این فمن نداند اند و کسی نیست که نشناسد وگشادگشاد تی یده

جماعت علّقهمان اوتورخانِ رشتی نیستی که هی ابرو بیایی و جُی بَگرچه نوه! استهکه ُمهرِ معاصری بر لب

پرسای  شان افتاد بارِ هفتاد کنند! تو با احاوال گذار هرچه از کون، ننی اما ایل و تبار که داریب  صدارا مشدی 

خواسات! جا  در پایش،    لی امورات میباشی. اُمّ تور زدهطرفِ دیفال خوشبختی را آن کسی اُخت نشدی که

باازی  رکاه در شاعر اکردوک  تویی  .رده بنا باال برده باشیریش و پشم تلنبار نکردی که جای سنگ، از آرو ِ مُ

 !فِسو کار کردی اوقاتِ کشت تلخ شد، گذشات ای نبودی الاقل آستینی ب ن باال که از بس فِسباسمه ،نکردی

باا   دادناد و جلو کرده آغایان وسطِ صحنه کون تلاو نمای  -یعملی عقبوقتی که اینجا بودی، جلوجلو فمن تا

تاوانی  پستو هام مای   پسِ تو ازکردی!؟ چی شد؟ غالف پس . بردندخوری خندق بال جلو نمیلو در مردهچُ

 کنی؟  وتو بکنی! پس چرا نمی

 .باالبانی نیست روتِ گوزو همه را از حال برده کسی را حالِو بَ باد

هماه را بااجی کاه     خرج بافورِ ،باجی هم بابتِ بادی که خورد، کف رید ،ها همه حبِّ جیم خوردندهفتادی 

  .دهددهند میمی

کااره تاا دساته در ژرف رفتاه     دانساتند یاک  نمی، ری خیلی داشتبَلکی انگشت توی دما  بردن، آبروزیر جُ

روزناماه های ژسات     ولی وساط اوراقِ گا منبا چادر ژرژتِ گُل. عروسِ شبِ زفاف گشته با نخ ابرو برداشتند

ه کاونِ علمای   دوش، عروسِ خجالتی چگونه روش شد که داماادِ در حاوز  ام پیشِ چشمِ ساقگرفتند و مانده

دانساتند  یداشات، چاه ما    یدر پا  یرآبروبَا  یاریخدو آب یِشنگولآب یِشکهورت .داده تا دسته توش کرد

 و باود  یر غالما ه از اسَا کا  یچاون فالنا   یسا یبا روزناماه بنو  یلَدرده بَکوه بلند یرِ آشِ گَلِ گسَ سرپوش از

یاال  ن واویا ا یگر از من گذشاته تاو  ید .ند، ندارندکیوفت مکدست به گردن  یفتهوکهرشب شام را هرشب

عمار  الابال درآورد و باا مُ  کاره سار از  کا یاک رده کا ن کساوا که ترکمر زده کجد  ییالیواووتولهکسرِ سربه

هم باه   یرسَ .د بگذارمیشکدو  یهمه را تو یگشت و پا یمامانشیتی، تیتاتیرد و تاتکاِوا ی اِواجنگیجنگ

د دارد، یساف  یانگاار  ناد و کیوفت ما کفِ مالّ ک ه از یساله جایست و هرند هم یاه و سفیه سک یاسیس یآقا

 یاچادر شارنده ؟ ینکیاون مرطوب م ی، تو چرا چوب توآخه زاخار! پدرت خوب، مادرت خوبم. زنینم
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 یتار! بااالخره دسات   آخه از حسن در الموت، موت ساوراخ  ،یر بردکی یسجده پا کیبک یو ه یردکرت سَ

کارده  عرق الّ دوالّ شاده شُرّوشُار  رِ مُا یا زافنادی!  رند یگیل مبُچی!؟ ه نوبل هم بدهند، بعدش کرم ی؟ گ!چند

  ه ازیا دم به ساعت جامّا یه باشکن ی! بنشیخُب هستمستی!؟ ه ک ین گمانیو به ا یای و اون تلودادهاخورده

سیاه و  تو ؟ستاییگر چه صیغهد !امه جماعت من سیاسیکساندن چُروَ رفتن و از دور قهروتَهرفکالّ فِ مُک

با ن!   !؟زنیلن میکاند! سرِ بو اُدبو شدهه مردم بَکنی و به این گُمانی کسفید هم نیستی اونی! چونی چنان می

شاوهر   تو نموری! صبور بودی و .تابمکه میکتابم ی بیکه از برای مایه تابیدی الکای اما به من نگو سرِ مقاله

ه اگار پاا   کا ت ن ن قلمه به پهلوی خوشبختیی هم باشی، خُب باش! اما سُکه شاعرَکگیرم ، ردیکدر اجنبی 

  .زنمبدهد بدجور می

 شد!؟ یچ

. خیال شدمرد و بیکموسِ حافظ موس موس شید وکنار کرد، کگُنده لمس  ه این چی ِکطفلی شمس از وقتی 

بیایی داشت و تاا   یاکانون که در کدهد و فالنی  می ی پُبهه به ابروهای پاچکاسیاهِ مو وِزوِزی کاکنِ کاما ول

ه خوابید و پا نشد، کی شهوتی از بس هکمرتی .یفور شد، نیستمکباخ  بافور از آخ و یشّی به فیشّی شد، پشتِک

 !گِی شد

 ی شد؟ک

 .رده باشدکد در موت مُ یامجلس نشسته سِ درییه رکدوباره شد    بود! 

 یتو یست، مثل دو تا خرمهره چشمیگر گُشنه نیهمه گامبو شدند، گداگُدوله د ین گاوبندیا ینِه در حالقصّ

ت یا عنار، ایا ع کِبرخالفِ سم نند وکینهنگ م یشِپ یندلُندند و در لولِهِنگ خانه لَوَیلقّانند و میدو حدقه م

 . خو و بوچارِ لنجان شده بُکارند دار یبه سمعِ 

 .ان رفتیسازِ آغانِ دستیسرِ م یه یعمر ن آخرِیسالمت ا ه از سرِکن یمیچاره سیب

 نم کم نیتقد یسکبه  یام ج  خودم شعرین قسم خوردهمیس

 نم؟ کم نیخواهم برسم تحریهرگ  به رسمِ تو شاعر نم

 ، خودم را جار ب نم؟ ری داا اجازه ندارم به جایآ

 نمکم نیشعر، غ ل تقد یبه جا   ه! که خانم! نشد کگفتم 

 د ع ادار باشم یبا 
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 ند آخرکیم یچه فرق

 !نمکم نین تا بیمکرِ پاهام، بگذار بگذارند ین زیم ینفر و س یس 

 ؟ یردم چه ترسکبا بوسه لب چفت 

 تنه ح بم حرف ب نم؟  یک

 اری بیمکهمه هرجا سرِ        این و اینا  انون و اونک

 ه باز آرد آخر پشیمانی؟ کاری کنم کن 

 !بادپرورهای سِمج، نم با یورشِ مگسکچه 

 نم؟ کجیم ننثری چنین سین اگر در  

 بکنم!؟    در بهبهانِ تو مردی، زنی در شعر نشد بر دار! 

 !نیستم     من مرد این عرصه نه!

 نکنم!؟ یم ن را به شما تقدای 

کاشاان حماام کارده     ی مایناد و باا فاینِ شااعر تاوی     کاه مشاغول ذماه    خوریپس چه کنم با مردمانِ مرده

 ،نناد کگرم مای که دارند سر آورند و به خیالیاند؟ سرِ شعر و شاعر هی هوو میدهقرمساق نشنیی پدرپرورده

سات،  خورند و انگار احدی را خیاالی نی وچی میکدو  ،شوده شُل میکها سهیک برند و سرِسرِ جماعت را می

گیتار قادیمی باا دو   . استه گذر تنگ کگشاد راه بروند گذارم گشاداما نمی ،ام اون تلو بدهندمن هم گذاشته

 ایدل ایدل هاوای  .رودتار و گاهی به تاار مای  سه ود گاهیرَکشت هم که سیمِ قاطی فقط دو ساز دارد به 

هرشاب  که هرشبخوری دو لب خوری از برایرقخوری جای عَکتکخانه  دیگر از سرم رفته یادم نرفته در

پاوره  و الجارم غا ل پااره    رمای سیاسای  ریختند سارِ جُ سفید میسیاه و  .ریختتارم میی سهر و دستهبر سَ

  :ردندکمی

 در زدند  کارهیکدند و یرسی برادران سروقت

 دکمر زدن وه وکاز راهِ پنجره دوستانم به 

 هاخانه را در اتاق ی پستو تنِگشتند تو 
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 به طاقِ توالت نظر زدند یبا چشمِ شور حت 

 دیند یسکما را     خانه به خانه گشتند  

 مردها را نفر به نفر زدند کِتکوچه تکدر  

 در آدم نداشتند یدست    ها پدر نبودند آن 

 خِ گوشِ پسر زدندیپدر ب یجا   م داشتندک 

 رد با هم به صف شدندکینم یقکه فرر و جوان یپ 

 وچه سر زدندکردند در کاهلِ محله را جمع  

 بودگر گذشته یار دکوچه از کار در که ک یوقت 

 خطر زدند  یدند و زنگِها شنیواز حمله راد 

  !؟یدهاما چه فا     شتند! ک  در قتل عام گفتند 

 خبر زدند از اصلِ ،ی یاز قاتالن نگفتند چ

 م یروینمما در   نجا خطر داشت یشه ایماندن هم 

 سفر زدند دیق   دارند کخاخانه  در هکها آن

 نشادند؟  یطاغ یاز سرِ مجبور یالباق ؟ مگری، رفتیپس چرا جا زد !یکّز! یفتمُ ؟ چه حرفخطر زدند! قیدِ»

هاای  خاواب خات تاز طویالِ تاو کارده    رفتی و از دارنامه تا جارنامه از بارگاهِ تو بار برده دخالت در خوابِ 

  «نی؟کپس چرا دخول نمی ،اندردهکول دشبه هم عُکت

ه مان  کا اری شاود  کا گرفتی تا ورای برخی بر ویه امشب از کچند زیان به شعر رساندی ! هرنمکباشد! می»

شادی،   کنویسم تا ژاژِ آنان پاا این صفحه ژاژ می هرسبب سرِدانم مستعارند یا وجود خارجی دارند. به نمی

 «.ه دست بردارندکهم شاید پس به این بهانه هشداری به ژاژاگویانِ پسِ پرده دَ

خاواد،  ار مای کا عرباده ابا ار   س، یاری بناوی  کسیری، کمرِ شتوانی از سنشد! با این زبان خایمال نه! تا می دِ»

 .«دآمالی ورز نمیه تو میکطور نای
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ردار شااعرِ  دهناد، ایان روزهاا بگاذار و وَ    شندی پسر! برخی هِر از بِرِ هِرزن هام تشاخین نمای   پَچه هالو»

 .دهناد ماهاه پاس مای   هاا را هفات  ه بچاه کدانند زنند و نمیلق میجَ ه با چی ِ شاعرکم نیست کشاشیده شعر

ند از خماری نیسات،  کنمیبر مل اگر سرعَین فمنه بخیل نیستم! ایکمن  ،گذارم دمِ قمچیل اون تلو بدهندمی

 «نیست.ایی ادش نرفته پاشدن، پی

 ستردهکفشِ ما کرا دوباره توی  پا

 ستردهک ی که از کمر فانسقه وامرد

 بود کتا پارسال دستش بادباد 

 ستردهکهم هوا  اره آسمان راکیک 

 میاده با هم در قدم بودیپ یپا 

 ست؟ ردهکد گاومان! ما را صدا ییزا 

 فرمانده بود اما پشتِ فرمان بود 

 ستردهکهم به ما  ییانگار شانس رو

 ن فرود آمدیماندو از ماشکیفاط 

 دارد؟  یبا تو چه نسبت 

 !خوابدینم   خواندینماز م یلیخ  ست ردهکادا »

 ستردهکچاره روز و شب را جابجا یب 

 رد یگیمردم روزه م یهر روز جا 

 «ستردهکما دعا  یامروز هم برا

 گفتم چه نسبتی دارید آقای ...؟

 ستردهکفش ما کپا را دوباره توی  

 خورندها فریب آدم را نمیاین 

 ستردهکشیطان به این جماعت اقتدا  
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همیشاه از ایان   . خرناد  سرِ یسمت هنوز در هره ار خورند ویهم م غوطه در اونِ، وی ماهرندالّرَجنبِ مُ در

االّ صادای   رده وکا الفاه  کماقی سُتا سیتیدو سه الیرا فقط طفره ت برخی. مه طرفمه با رَکخورم حسرت می

هماه عرّوباوق   ه ایان کا شان دادناد  هم نیست، گرچه ظفتِ ما فوقِ صوتی دارند، یعنی به شعورشان قدِّ گوز

جنگِ با مان   ه اندرکدارشان نیست. سربازهایی نگهراند، سَردهکه سیاهش کدانند، این آسمانی و نمینند کمی

 .باز نیستمه بچهک! من اند، همه سیالخورندفرستاده

  !؟دآیه در میکدخل من است 

ی نالاه سری چُزبانِ دَ ری دررسَه سَکنم کی سر نمیکی تریاسندهرم شبیهِ خیلِ نویبگذار بیاید! چادر شبی سَ

ای هم نیستم، شغلِ من است شااعری! شاب را   روزنامه اتب به نرخِ این روزهایکرده باشم! کتابت کفارسی 

اگر . ه برگردمکافتم اگر یپرت م ،ه باشمکرت آمدم من با باشپُ. ردن و در بستری مردن، نقلِ من استکسحر 

 یعلا  یدستیه دستکنم کیدر همان مهرآباد فرو م یا! معرکهتان جمعلایلخت بگردم خبخواهم دوباره لخت

م یرده باشم، روزهاکغ یه از توبه درکام دهیشک دوباره آبعقلِ خِرفت را  .ت به هدر نداده باشمیرا چون هدا

 شد. شنگه برپالمده و عَیریاج یم قلم به م دانیجانیه اکدند یدم و تا دیپر یجنگ وارید رِاز نو شد، از سه ک

 ! دیترفیثکشما    ؟!کد جنابِ دویبندیم کچرا به خوتهمت 

 کیا شاند و آنتر کیآژان ما  یوانبقاتِ شااعردَ اده در مسا رکابر بلغور کا یالسکه چندکرا  کسهمه اُستاچُنیا

سااله بودناد، هناوز هام     هفتاداساتاد، هماه   -هماه داور نیا هفتااد، ا  ش از ورودِید؟ پیاکجا آوردهنند، از کیم

 یداریا باه پا  ییان! شعر هناوز پاا  ی. آغاخوانندینه م ،توانستند بخوانندیها را نه متابکن یا .سال دارندهفتاد

. سات ین یبااز دوقُال قُال هیا ن یبه ا یبان در آن شاعرند، راضو زندان یه زندانک شوریک در .مور لنگ داردیت

شاود  ینما  یحوضرو یعشوه داشت، هنوز هم دارد، با یفت و روبِ خودش بلَدر در رُجماعت از اسَشاعر

گار  یشاعرِ د  ید بارا یا ست، بایمنسوخ ینسخه یصد یرونما .دیشکلماتش ک یلّهکنوازش بر سرو یدشنه

هاا  زن رویا ا .ردکا ماار  ولات زهرِ د یگازوگوزرفتاه  یِپپس یکزورَزور یسیشود از زورِ پیدرآورد، نم یه ار

ی هفتاد دچاار  د. انگار شعرِ دههکشنمی ها روواتی نفسدریغا که خیلی ،ستها تعویضیو روزِ خیلیخت یر

سات کاه   ی شااعرانی ی هفتااد، دهاه  ناد! گویاا دهاه   چقدر دکتر برای درمانِ سالمت عالّف .ستاسهالِ فنّی

 بینناد. جواناانِ پیاری کاه در    ها را نمیاند. شاعرانی که آنجفتاجفتِ پاهاشان را به درختِ نه نع! چفت کرده

ایان بانیاانِ انقاالب     .ریدند و لولِهنگ خانه را دربست، به از ما بهتران بخشیدندجماعت بر همه جنگِ با گُه

در این هفتاد کندوی ن دیاک و دور،   .انداز دور نگه داریدد، الاقل از چشمنتوانید بدارییسوم را گرامی اگر م

اند، زباانِ شاعر را   کرده . با ریدمانی که دو پیرپسر درلولِهِنگ خانه سازستزنبورهای جورواجور عسل کرده

آیاا   .هاا را بسات  شود تمام زرگریجفت دست که نمی سرِ مهر نیست، با زلم زیمبوی دو عدد گردن و یک
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ماالی کارد؟ عادلِ شاما مخاطاب را      عبااس را ماسات  برای شعر، این گناهِ نساناس دوبااره بایاد روی بنای    

دار و برابرِ این رفتار کج در .مآردر می سربرخی شاخی سه دیگرخواهیِ ست، دارم از حسحالی کردهبهحالی

بندِ این جمله دیگر چی ی به عنوان دِسِر ندارم، کاری کردند که مانِ  پشت !مریض عذرِ واجب دارم، ببخشید

 !م را یاد کردم، ببخشیدبّو رُ نشین هم ربّحاشیه

! بعادی زدی؟ برگارد  کب به قرنِ چه بخشی؟ چه رخشی؟ رستم از کدام رخصت کرایه کردی که جنگی، رَ»

 «ی.است که تو انگار از دستش دادهی میراث ما همین زندگیهمه

ام در درو  یک ناامرد! درو ِ ایان   فتادهنی ث!به عب کند ولیم که خوب زندگی میخودَسهراب و رستمی سر»

 .«زندگی ناامنی مرا بیشتر کرد

  «؟خانه شد! بای یدی خالصه در    پس در ی ید»

کفار   ،طعناه باه کاافر همای زنناد      .ند که با نقشه گردن ب نندم دردمَنابکار دَ سفید! چون خلقِ روی اهلِ دنیا

پرناد، همااره   در هوا نمی ،ند، از دوست غافلبه یک القبایی مشغول. کفری اوست نیکوست، ازیرا که در هر

به گادایی، شُاعرای   را  . به دِیت، دیگری قصاص کنند نه خویش! کاتبانِ مرحومچرندهوا میدر همه عالم بی

بخورند، ناه  دوهایند که نه بر مالِ دنیا حسرت میاز این هرسروپایی نسبت همی دهند، غافل معدوم را به بی

ود ناه باه رود!   نبرند که عاشق به دریا رَپرند، فلذا به راه خدا اُشتر با عجله مینابرسیده به باال به نابایست می

! اگر بنشیند رواسات ی ق ّاقی بر صورتی میتپانچه. درست شودن در هرزه میبیارامد نه تنه دل در قبضه می

ابا؟ اصل وصل است، دل باه دریاا   آرد دواست! چون عابری سهل است چه مهاز البه نوشابه اگر کف به سر

 یفاگذارناد مفارّ   یاگار در  ،از سار  زن! به دریوزه بر درِ کوزه سر م ن! که تو را بیرونِ از در کرد ناه کاه  می

ه اثار  کا  یسربرکست، خایوفک ییالقبا یکاطوارِ  یصرفِ صوفر! نهایود زبُی طان همیارِ شکبربندند، عجله 

 ! دیبجویم کدر خا

ین ه اکه سراسر فا او بمانند کداشتند حوصله اوراق شد، بو ه فراکپسودند دا  شد! چون یبه هر چه دست م

  !ورزندیارزند، عشق میچه مجماعت به هر

. یر باردم ، در عجله تااخ کردم یر نه همیعجله تقصیازم! بینیس بکاز همهبازم! اگر نه  یزنند، در ینادمُاگر 

ناه   کای لیهاا فقاط گ  . رودخاناه بخورمیه به انهار غوطه مکام وسته در راهم! همان تشنهینِ هر دو آهسته پیب

م! ناه آنچاه   شیست، نابرفته در پا ی یچه در تیشم! چنانست، من دروی یا اگر در چیصالحِ دن د.خواننیهم

 ینژادمارد  یروم هاگرچ. راندازملمات اندَکراندازم، با بَ واهمچه خهر آن ،چه دارم خواهمنه آن ،خواهم دارم

 ککحبان به تنبانِ سَ ینتواند چون منیس مکن در مدارسِ درسِ مندرس یکگشت، ل ین ه ارخرقه همیر ایز
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ران را یا ه اکا عجباا   ،خاود را اناار انگاشات    یین و آن داشت، صاحبههمه اآنه کن ی. زمراندازدبه د یی پایت

چون یکی در شود، دیگری به درآید، من  .حاصل بود در لنگرود یکیالن را خصوصن تنها یمومن و بالد گعُ

س در مجلنم، معروف کف یه تعرکست یار من نک ،پرسمیبترسم، می. اگر مامنبودهیم ه هرگ اهلِ این دو عدّ

  یا م ب رگترم! اما از چاه چ یگویاگر بپرسند م .نمکیبه اعتقاد ندارم، فقط سوال را دنبال م یاعتقاد حروفم! و

شاان هساتند،   ه عاشق سگکها یلی  ب رگ؟ من فرق دارم با خیرتر بشوم اما از چه چیتوانم حقی؟ مکوچک

خواستم! یستم، نمین ی یچ کباشند. من مال یسکو واهمه دارند در شعرشان عاشق  د!اننیاند، انیعاشق ماش

ش در فان کم، یگذاشتیه در گورش مک یس بود، وقتیب رگم خسپدر .ش بودیا سرِ جایا آمدم، دنیه دنک یوقت

دانناد شاعرِ با رگ دل    یه دارناد و نما  یا ه در خایا ه ماکا  یمثل شااعران ، ب نداشتیجخدا بههر دو سمت، 

د اماا  یا دانیما  یلا یخ یزنادگ  ی! شاما دربااره  تواناد یان! نمیاست آغا ان یرش آوکیه از ک یسکخواهد، یم

ه کا هاست شاعر را . سالدیستیطرف نیها بید و نسبت به اطرافیاطراف! اهل اطراف یعنیه درباره کد یدانینم

 کتهمت چرا باه خاو   ! میاردهکصحنه لخت  د سرِیرده بودک یخانه مخف یپسِ بافور، در پستو پشتِ شعر و

 ! دیترفیثکشما      ! کد جناب دویبندیم

شاما چارا جاوش     ،سرِمان بگاذارد  یالهک، یواری، دیدرخت یپا یه گاهکم یقدر رفاقت داره آنیهنوز با سا

ت دارد. مادّ دراز، در دراز هاای هاست، معاشقه با سایم ال کلختِ  یم معشوقهیه باال بردک یرِ برقید؟ تیزنیم

م ایا فرموله کارده  ایتازه هایما درس د.ودِ همه رابطه با باز داری ما، وردرِ خانه! دربان ندارد نیدکمی صبر ک

ای در ناه مادرن زمی د که شاعر مادرن و پسات   نویسیرد. میکهم زد و همه را شیمیایی که معادالتِ شما را به

ان غاذای  نیاد و باه هما   کی غ ل زاناوی غام بغال    که در گوشه زیستِ پیشامدرن انسان ایرانی ندارد. یعنی

دانید خوب می ه خیلیکنید، شما کنویسی چاه را دوبارهماه در  خورده، بسنده و آهی توسریکلبهزده در کپک

 فاالن  دهید؟ آخر به من چه ربطی داردون تلو میکخورید، بیهوده چرا یر میکه ار سمت  از مثل من در هر

ه کا توانم منتظر بمانم تا جماعت جمیعن لیسانس بگیرند! منی ه نمیکمن  ؟روستایی در خانه رادیو هم ندارد

غربی را بخوانم چرا -آخرین متن فالن شاعر دست و پادارِ شرقی توانم پشت اینترنت بنشینم وهمین االن می

تاوانم؟ خاب! ساعی    لوهان قدم با نم، نمای  مارشال مکی کدهی عربی ب نم؟ دوست دارم در دههچَهفقط چَ

. شاود  دور و های دورتار   که بخواهاد مثال بادبااد   کا ام دادهقدری نخ به ! به خوشبختیکرَدَ نم نشد بهکمی

نم، ببینید! این صفحه این کشود، گم س میکدانم چه رنگی فه نمیکهایی لیف خودم را با چشمکتوانم تنمی

خبار حقیقات    مانم، چرا ندوم؟ دایام ند، نجنبم عقب میکخورد و رنگ عوض میمانیتور هی دارد چرخ می

ه کا هاست نند، سالکیذب مکاند، نقلِ قول ر ساختهسَی دواز ما غول !نیدک گویند، باور، اخبار درو  میستنی

ه کا م یدانیما م یول ،ستیخبریهر ب یدانم پشتِ صحنهیزنند، نمیچاپ مرا مان شعر، انگشتِ اشاره یجا

ناد تاو را دوسات دارم،    یگویه ما کا  ی. وقتیستش نیهاس دستکچیم اما هیدست بده یسیم با هرکتوانیم
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ناد و نادرسات انجاامِ    ساان ینونادرستها آن ،گذارندیرا پشت تو م یالاُبال ی«را»ین ا« را»! چون ندیگودرو 

 سارِ  ینند، گاهکیاشاره م کیبه  ینند به چیبیسند اما نمینویدانند چه میسان مینوآسان ست،یارکایآسانِ ر

 هاسات! آن یرازِ تجاار  ییگاو ناد چاون راسات   یگوی. هرگا  درو  نما  دهندی  مه دارند پُکهم  ییهامرض

 ؟ یگر چیرا ببندند درِ د یتوانند دریم

واقع فقاط حارف و فقاط حارف و     ه از همه دارند، درکست کیدر یدارند و سو تفاهم همه یابسته یدرها

 سبِ احترام دست باه هار  ک یبرا ی. گاهگذارندیم یظرفِ خال یدانند درپوش رویزنند و نمیفقط حرف م

ن یا تار از ا ینناد، خودشاان؟ ناه! هرگا ! عوضا     کگاران را عاوض   یخواهناد د یزنند و ما یم یاار احمقانهک

هاا هماه   نیا ا هاا و نیا ا هاا و نیا ا !یناد عوضا  ستند، مثل خودشاان یلمات آثارشان خودشان نکند، یهاحرف

 یسا کدرون  در! گاران ینند دیبیم یگریبالند، خودشان را با چشم دیم یکیند! و به تارحشرات ،اندیمصنوع

شته شاد  که ک یلماتک یخرند، فقط پول رویخرند اما نمیالبته مردم آثارشان را م !یسانکرون یهستند و در ب

شاود چاون بااج باه     انکارناکردنی حقیقتای بادل مای    نند بهکغ یتبل یرا به درست یاگر درو  ب رگ . ندیریم

آنکه پشات سار بگذارناد،    ها را بیها را در محاصره دارند، تمام این سالدهند، مجلههای پرتیراژ میروزنامه

کانم  گذارند و اعالم مای رکردند. هرروز سال دیگری را با غفلت دیگری پشت سر میرو سَنگاهی به پیشِبی

گااهِ  زند که مخفای می ررم از جماعت سَست، جُزیرا هیچ قاتلی مجرم نی ،ها را به دادگاه ببردکه فردا نباید آن

 !درندشتِ قاتل است

 «س!تر بنویبرهنه! خواهد پسرخورده در این شبِ دهاتی که روانداز نمیاین هوای کتک» 

شااعری بکشام.    خودخواندهلرزد حتی اگر دشنه به روی دستم می ، هامبیشتر از اهالی حمله به لشکر جمله

ام، مثل قوها کاه در  ام، همیشه قسمتی از دیگری در خودم بودهکسی را تخریب نکرده هرگ  کسی را تحقیر،

ی بااقی  روناد ردّ ناد، از راهای کاه مای    هاا خودخاواه  کنناد، خودخاواهم! آری پرناده   دسته آن باال پرواز می

ی انباار را  خوانم! چون انباشاتِ هرچیا   سوادم! زیاد نمیکنند، آری بیوی میرَگذارند، رهرو نیستند تکنمی

ها اضافی! در فکرهایم ند، نامزبانم! زیرا افعال ضرورتها نیستم، فقط میکند، اهل زبان و این حرفتلف می

ه کا  یلمیست! در فیارک؟ سرِکی شوند! آخر زیرای برای چی؟ برایزنم، ضایع میمهر و نشان خودم را نمی

ی ن سمساریها اگذارم چون روزنامهیش مینما خودم بهخودم را در  کنم.نمی یاند من بازیگران باب کردهد

ساتِ  کسات! ش ین یازیا ست، اصلن به من نین یازیجا به امثال من نآن .اندیمشترردوم هنوز پُدست یهافکر

ی ه زنادگ یعلدریشه هم !نندکیرا دنبال م یگریآرام د بِیشه اسآرام هم یهاست، چون اسبیامثالِ من قطع

ام نداز و شاعر به اسم و رسم رساانده ای مقالهده بود! شهریفایب ،اممرتکب شده علییه عل یارکام، همهکرده
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شام. هناوز   کیه اجازه دارم نفس مک یاهنوز به اندازه. نندکاده یبرخالفم سواره پ استیا دنیه مجبورند تا دنک

 !ستیافکمن  یبران یا و ،نای و ،نیا دهم ویه انجام مک یشعری، هرارکست، هرتازه یهر اتفاق

 . منتظرش بود یه انگشتِ جادوگرکدم یرا به خواب د ینشانتاقویشب انگشتر ید

خواهاد   یهاا را باه گاار   آن یشوند هرگ ! حسرتِ آریمان نمیدهند انجام، پشینم یارکند! گرانها جادوآن

ام، ردهکا را رام  یوحشان یست، من گوشت چند مادختهیدانم! در جانِ من جهان گوشت خود را ریبست، م

  !شان، بخورند نوشِ جانیام به اردهکنثارشان 

ن یا سات. هناوز مثال ا   ردهکل ها را تحمّه ضاربان را حمل و ضربهک کوچکنِ ین زمینِ باردارم، همیهنوز زم

نقطه آیاا  خودم باال بروم. بین دو نقطه تنها دو  ه از قدّکام گذاشته نارک یقرن تازه جوانم، خودم را از همه چ

 دارد!؟ی اسبق اجازه این نطفه

رده باشم تا کغریب مرگ  رِه دور و بَکام در غرب، شود! دوافتادهنجه نشد، اینجا بت نمیکه هرگ  شکسی ک 

این دو پرانت ، چرا  نِرده باشد! توی این لحظه بیکگیومه »...« رِ این پرستی دور و بَدستی بتنسلِ بعدی دستی

  !ستافیکاین برای من  زندگی یعنی این! این! وسه نقطه نگذارم؟ 
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 (کپُ)متنِ پنچاپ  - الیسر
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 اول کِپ 

ه کای هکچها برف ریختن روش، حالش نبود پارو ب نم. نیمی خراب المصب بامِ ب رگی داره خیلیاین خانه

های اهلِ ها  حسرت به دلِ آدماین سال ارِ من شدهک .شد دستی ریختی سرِ این بیهوده بوم، غوزِباالغوزجکاز 

ی ه دورهکا شای، حااال   کدم جوون! تونستی پای منو هم توی دو بهای پامنقلی گذاشتن. بهت بیست میگپ

 شه به اهالِ ه نمیکسیری بشنو تا ازاب ا هم داشته باشی! با چشم و دل، اجی رو گرفتی و چرچرت راه افتادح

ریختای!؟  ماقی سُا سایتی  ه قِار و اطاوارِ  کا گرفتی ش گیرِ خالی داد. راستی از شاباجی شابا  احاالحاالهحال، 

ها شاغل ه این سالکها پشتِ سرم سوسه دووندن وایستادم تا خیط شدن. در شغلِ شریفِ شرخری هر خیلی

  :خیال و گذشتم، به خودم گفتم. همیشه گفتم بیشد، ناغافل شَرقّی توی گوشم خوابوند

کونن، بوا   اینا شرفروشی به شرط چاقو می !ی پیاده شدکی سوارو کاگه شاعری فقط شوفری! به تو ربطی نداره تو 

  .ردکشه لب و دهانِ دروغ رو مهر و موم ه نمیکی گُهی کهنه

های تو رو دهنیمحلی به سگ. اما سگردمکوتی قرص کردند سک کچه تو ایرون آنتریاین و اون هرباالخره 

ه شهرت از منِ سرتا کم کاره! من چهدونم. تو قبلن خوشبختی رو اونطرفِ دیفال انداختی پسرنمیواجب نه! 

ی هفتااد  دهاه  ک شاعرِ ه تو رو حاجی من شریکولیدن در حال کای چستونی؟ آخه حاجی معدهپانحیف می

ی کزایی و شیشمی شاشی وقرون شیربهاته، شیرواشیر می م ششط! فقای جوونک خوردهنه، تو شیر پاکنمی

 ی جوابِ سرباال داد شاشیدی وکبند هم شدی و تا یه شاشکنان نوشتی کشورتو قدر شارتاونبندی!؟ می

  !تی تخمه جاپونی لومبوندیه خواسکجا تخمی هردر پاسخ تخمی

دش بخیاه باه   نمَا دو! نکا حاال خر بیاار و باقاالی باار     ،اسرائیلی گرفتیایرادِ بنی ،ردنکبرای ای گم دشناول

 .ه ببو نیستندکباز! مردم دو  زدی بامبولآب
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 مدویُّ کپُ

 !مگوزیدآغای برما

 چی در دو رفتبلهه پا انداختی؟ بلبشوی بلهکچه چقد شنیدی به و چهبرون شدی؟ بهتو هم بعله! قاطی بعله

سرِ فصلِ بارون بری ین و  نجل به خوردِ مخاطب بدین وبُردین می ذارم جنس کر کخوابه. فخودش می وآمد

زنان فاوری سارِ   ه سرِ سبیل شاهنشاه نقارهکف برین؟ زیرآبِ منو مادرزاد زدن پسر! مثل تو بسیارن کمشتری 

روهاای  ولِ پیااده کآد. تو باس از سروه سروگردن نمیکآرن. برای در و دیوار شاعرجماعت وو میهَشعرهام 

ی تو سگِ عابد ارمنای ریادمان   فسان مقالهدر چسان ،نیکتو تو وَهلم باال بری و توری اندر تورنکلن و استک

ماهاه و  م هفات کاز شا  !؟بااجی اند خالاه خاان  ه دوستان سورچران حاضر یراقیکننه داشت. اصلن تو رو سَ

سانگه!؟  ه این هوا کی شانس! واقعن واسه پای لنگه هرجایی کخشهردی؟ ای بکایت کروزه حعروسی هفت

مان   ،ردار نیستوَه منازعه با منِ دردِسرزاده تعطیلکی؟ مثل اینکنیست، آخه چن نفر به یم تنجای آباد رو 

 یدمااغ تو ره چونیمی پخ کنم تلنگش درهاتون اگه هننالهسچُ جایکزنم بلدین؟ به هر باندی قلم میجیم 

؟ دم فاوتین مای سارباال   بازی؟ مان جنگای جاواب   کنین! پیشِ قاضی و معلقموسا شلیک می حسنبا تفنگِ 

فاولم! جاد و امجاد مان      یندن رو خَفنا ک یردکُجونِ میدونی رو منم بلدم! با جادو و جنبل چاله یِدرچادر

 ن؟ی من شدیهاکم بود شما هم محلل شعر یعست( مدّیاال  ن اونشمس بود )منظورم 
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 میُّسَ کِپُ

 کف سپلشیرد یخورد و س یسحر یندرکسَی که در سجافِ شکن غروبِ مرایداره ا یریو س تّسیسخلو

 . آورد

ن! ناانِ شاعر   کا ن یبرسااس! الغار  کماساه ا ینما  ی یبه تو چ  !؟نسناس ینکیرو م کیموسِ ک! موسزرش

ه کا ، من زننیبوق م ی، هنتر( خستهها )شاعران جوانیسرعقب؟ یزنیعباس هم میم حاجو حل یخوریم

 .ننکیر مدارن خندقِ بال پُها هم سرِ شعر فقط یشنفم! جلوتری، میستمر نک
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 (پیک آخر) متنِ ششداش - الیسر

کنم! اما با ایان  النتر بوق کنند، باشد! میلفظی با امثالِ مُاند که زیرشان بکنم تا همبه جای زیرلفظی زیرم رفته

توانم برای هر اراجیفی پاسخیه صادر کنم، مان  همان من که نمیمندک و خرج معیشت و فالن و بَوقتِ اندک

سطری شعر از بلغورخاناه بریا م    نم تا چندوقتی کساعت از اوقات یومیه رو مجبورم صرفِ خوش12الاقل 

توانم مثل دانند که من نمیها نمیپرسند جواب دادی؟ آنبیرون! اما چه کنم با این دوستان بادبادی که هی می

جا به دوساتانِ  نکنم! اما همیتراشی کنم، باشد! میدهند که دشمندوباره اون تلو میی آدم گپ لب کنم. بچه

مادعی کوتااه    قدِّکند و همچی ی ج  شعر در صفحه توو نمید بعام بگویم که خودکارِ سیاهِ من مِنگندهکون

 .آیدنمی

 «زنی برو سرِ اصل مطلبعلی چقد ضِر می»

نویس ندارم، چطوری تکلیف این شبا رو روشان  ای جماعتِ خرکوسنامهمن که نسبتی با نثرِ تخمی و روز»

 «!قلم کنم که حالی هر نابلدی هم بشود یِّکنم طوری طکنم؟ ولی باشد! سعی می

 علای  د، اولای دنا کر فرساایی کلام در مطبوعاتِ ایاران دو نفار    ترنی دستی عبدالرضایی پیشخوشی درباره 

نام داشات   نامهبود و جویای نام! وی بعد از نشرِ کتابِ اولش که باباچاهیست که جوان مآبیرنام شاعلمبری

 ببخشید! رویاچاه!  چهباباچهرقصی ن دِ ی ایران خودکار کرد و سطرهای مرا جهتِ خوشای در روزنامهمقاله

 ماموشاکا کنم تاا  من این سطرها را با سطری که از من برخاسته در آن ذیل فرو میداد! پیرپسر نسبت  اینبه 

  .قضاوت کند

آتاش در تاو نیاویخات کاه بساپاری پار         سوی اژدها/ وحرا از تو نگفتن شنیده بود/ عصا از تو نرفتن به- 7

  )83-پاریس در رنو)
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از ویم )گا زادی/ وقتی سخن از تو مای آهرامی/ از تو سخن/ از به تو گفتن/ از تو سخن از بآهاز تو سخن از ب

  (12-رویایی - دوستت دارم

 (28-این گربه ع ی گردم )های تو دنبال چشم تو میدرچشم  -1

 )72-رویایی-هاریختهروید )لبدر چشمی باز/ چشم دیگر باز می

  )83-در سعی این جاده که از روی خودش برگشت ) این گربه ع ی    -8

 )83-رویایی-هاریختهخورد ) لبو روی راه رفته تکان می

 یکِطفلکای زیاادی پنچاره مثالِ السات     )مثالی که از این آخری آورده مدعی شد که از اُستاش ری در یکهلمبَ

 . امسک عوض کرده تا حاال!( تاثیر پذیرفتهماشینم سه اُستاچُ

 مثل دریاا ماوج ماوجم/ روی    /امو از خود رفته ام موجیساحل گشته روی ترم/ه از شیشه بیرونکرم چنان پُ

  )13-ر رنوام ) پاریس دخود افتاده

ها را به نام تو شتیکهای بادبان ردم/ وکاز ه ار دریا و دریاچه عبور  / وگرم/......ه دیکپرم من از تو چنان پر 

  )31-افراشتم )خطاب به پروانه ها 

 یکاشاته تاا ارواحِ لمبرهااش فضاا    ی آن ! را کنار خط ناوزده ه لمبری چگونه سطرِ دومِ شعری از اینکاین 

 کنم، طفلا کا یش ما ه فعلان بایگاانی  کا رده کا خوابی تلاف  تخترده باشد برای خودش کای اختراع مشابه

رده کنگی نشسته نامه ی شعرهای من تورَسفره بسته سرِپاواست دست تابِ بعدی مجبورکه در کدانست نمی

در مقاالت و اما شخنِ شخینِ دومی که  !قرض دهد گادرو کی می انی نانی هم به رویکردگم الجرم برای

درِ خاود  ه بار سار  ست کا ایچنجه یآغا رایدار یک کبابیوو آورد، سُهای مکررش سرِ شعرهایم هَنالهچوس

های نجدی دارد... چه بگویم؟ ب  حاضر و چی  حاضار!  یسد... شعرهای عبدالرضایی اثر از داستاننومدام می

خور! شیشالیک  بابدست و پات کثیفه آخه ک ، تو هنوزبگه این چنجهبا یکی نیست به ایبا! شما قیاس کنید

قلمه به پهلوی خوشبختی خاود  خوری و بعدش سُی شعرهام دو کوچی میسفره که آب خورشت نداره! سرِ

 نداری! زنی؟ سر و پ ِ خوشگل هم که می

 رود، سرِ تغارِها در محافلِ شعری به تاخت پیش نمیبدون ساخت و پاخت انگار اسم و اسبِ کسی این سال

سه ، چی شد؟ سرِ کیدهدخوردگی تن میخود به سرماررده سکشی پیشه کرود علیکه این روزها پایین میهر

ها رفت که در شورای شهرداری رشت جاای سانگ از   ی تو چهخوردهچ راهِ دستپی اند؟ خفنی درردهل کشُ
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و درش کاون یاوَری خیارات    ی هنری رشت را کاه تا  من گاییدم آن حوزه !؟هپلیبری آرو ِ مرده بنا باال می

  کوس! تره سگِ عابد ارمنی هم نگانه.کنی، آخه شالهمی

فروشی ا در رشت، کتاب یوزپلنگان... را از ویترینِ کتابتمنّ ن تحفهنوشت چگونه ایای کاش بیژن بود و می

سات کاه   فهمید راستِ کاارش ایان ا  ست و نمیزد که این کتاب ارتجاعیکشید و هوار مینصرت پایین می

خواهد، آخه بدبخت! من الاقل ده شعر دست نوشته از نجدی و نصارت دارم کاه   و دوزِ دوباره نمی دوخت

اند و هرگ  نخواساتم چاون برخای مااکرَتیم! تاابلوی      بر پیشانی به عبدالرضایی که شرِّ شعر شد، تقدیم شده

 . تبلیغاتی کنم

  ...افندی پی ی شدن دِ این روزهاست شاید چند کالسی اکابر بلغور کردن ومُ

 !بگذریم

ها توانستند این کتابمخاطبانم می ه این و آن هرچه در ایران آنتریک کردند سکوتی قرص خوردم، البدالقصّ

اند با هم قیاس کنند که کردند و روسایاهی باه روی ذغاال ماناد. اماا ایان       ران منتشر شدهرا چون همه در ای

مجبورم جوابِ سر بااال داده  میدانی اجرا کرد متاسفانه ه صورتِ چالهب سومین چادردرانی را که قلم به دستی

 ق موجباتِ فروشِاین طری گامش شده ازهنسازِ شهرت نابسببدانم که چه مینم. اگران چاله چالش کدر هم

ست کنم که از بابت این دومی خوشحالم چون کتابِ درخوریهندی را فراهم می گافان و آن اَنی نامهفصل

از شاعرانِ  ی این کتاب و برخیدهد. البته دربارهجایی به دست نمیمِ همهشعر و شاعران مقی مای بدی ازو ن

ام آغای مربوطه برای تکمیلِ تحقیقاتِ خود بد نیست سری نیا  در  و گفتگوهام گفتهها ن در سخنرانیآن قبل

 ).13روزنامه همبستگی ، سال 711اطالعی به منبر نرود )شماره این مطالب افکنده از سرِ بی

ی های الهای، پااترسِ یاک مشات پخماه     به خیالی که همچو بیژن ،من داستانی به درازای تاریخِ ادبیات دارم

وی اید که چی؟ به الهای درهماان رانادوُ   ابرو نازک کرده کند، چشم وام میبستهای دستروشنفکرنمای توده

تاه باودم کاه    ترسید گفکافه هم می مردی آمده بود و از دیوارِنهای جواای پیش که به علتندسال و خُردهچ

توانناد! ب نناد! کاه الکاردار بلادباشِ      کیرِ من جلق، هرچه بخواهند مای  . گفته بودم که بابیدِ این بادها نیستم

صاورتش دو   لُاپِّ  فِ هاردو همین اهمدرزای اهمدی که روی پُا  خوابیدن از این طریق نیست! طفلی حتا از

. مانده یلوگرمِ دیگر از همه ان جار داشتک از کینه داشت و ج  سیمین و چند رواب رفته چندکیسه پُنی خنی

 بماند! که چی!؟ بودم شاعری به این استعدادی برای 

ماای ماا ماالِ ماسات     گفته بودم کاه  کردند. کنند که با ما هفتاد همان می آید باآمده بود بگوید بوی بدی می

 ،هاا مجماوع شاد   ساال  شبیخونِ ما چنان پارتی انی بود که هرچه طایِّ ! مای دیگر نیستهیچ  قیاس با دّدرح
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ر، عا م ایم در خیابان شعر وکرده ای که راهی بازارره دیدیم نوه و نتیجه پشتِ نتیجهکایک ه ریختیم وچندماه

 کنند؟ این قشون چه می. من کار و ما کارِ خود کردیم، گیرم که مرا ما را ب نند با انددخترنوازی شیوه کرده

های چاپِ  آمارِ تخم شک دربی !یبگذارند، شما را؟ زکّ خوانند که من و ما را پشتِ سرنشناخته می سر از پا

  !آرندخود هم به حساب نمی

ه شاهری  کا ی ندارم کخواهند! البته شه دیگر نخواهند، یعنی همه را میکخواهند ه بخواهند، میکخوانند می

 ه در همان میدانِ ب رگ احداث خواهناد کتان وی شعرخوانی وسخنرانیکجنبِ س نند وکمی برای شما شلو 

رده فریااد  کخی حواله آلمل ریخت، بیکا ان به حدّته فالکدر پایان  زنند وسوت می ف وکشیده کرد، هورا ک

! ریاد، بشاتابید  رد داکقرنی دیر .ه وقتش نیستکدیگر زمانِ آن رسیده  ه ساعت از دیروز گذشت وکزنند می

 دارد! حقیقت باور کنید! ایم ردهکرد، ما باز کتان خواهد ه دنبالکبشناسید و بخوانید! درهایی 

ماانم  . حیف! نمای آرندسرتان می اند چه برامدهه فعلن از مادرانِ خود، من نیکهایم مانم ببینم علینمیحیف! 

 .ه بخندمک

 ! شاعر بود    طفلی بیژن 

   ! طفلای    ناد کپور سالم ند، لختی از خانه بیرونم ببرد تا به اسالمکونش گشاد نکفردا باید از پاریس بخواهم 

 !و هم بودا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 |  علی عبدالرضایی 

 

 

 

 

 

 (!گردد بایدر مشهو گاوندپور آغای) متنِ هفتاح  - سریال

 شود.میها دوستِ من گ اره ییایترا ی! طبق قاعدهدوستِ مندوستِ 

 ! پس دوستِ من 

عاشقِ مان  من! دوستِ دوستِ  ،بست ید طرف خالیدانین نمید و ایزنیزور در لو لِهنگ خانه م یادیشما ز

 یا  ن دو چی!( استی، نکندیم ییرزازاین میه چنک یاهساحرزشت آنالبته منظورم ! )ن بودککارچاقفقط  ،نبود

د؟ از یه هستک، پس یدستیها نکدام آنیچهه شما متاسفانه که؟( ینام ین چیم اید بگویبای  بودند )دو سه چهر

ه شااهنامه را  کا  یا! آماده دید! بشناسا یبشاتاب  ،شما هفتاد فرسخ رفات  از تری جلولیخ یاروانکد؟ یاکجا آمده

 یش تاو کبرکا یهاس را با عربدهیشصت و پار یرا در دهه یآهن یهای! من آدمتوانینم؟ ینکر بدوباره از بَ

 ی، البته نارنج هم نشری ضبط شدو صفدر یوهن و براهنکدر جلساتِ  11ام جار زدم و خودِ یاسقاط یرنو

شه هر سانسِ شعرهام وساطِ  ی. همرش تخته شدند اما آن هم دَکتمام  یرا به تمام ه قادر باشد تمامشکنبود 

 ی. اآرزو نباود هام ی باا مان   چ شاعری، هیان دنیا یجاکیچ، ههان قرنیا یجایچدر ه .ران رفتکسانسور به ا

 ی به دست خود برسانم. شاما اماا ناشارانی   ارکم را بدون دستیهاتابکاز  یکی یتوانستم فقط باریاش مک

همه نیه اکافان ی گآقا یعنین باران یبارد اما ایم ین آسمان بر همه وقتیا یجاکه از هر کد یهمچو باران دار

گذاشات؟ حارفِ    یتوپِ پار  یده خود را روبروین خوابینه چکشد  یدهد چیباران راه م یآرام در آرام تو

 یه الکا  ییس را در رناو ید بلند داد زد! مگر تو پاریبا یه افتاده باشد در همه گوشک یحساب را از هر دهان

ن یه در مطلابِ آبتا  کا  ی، نشان باه آن نشاان  ینا شویه بکنم کیت مکمک؟ ینیبیشد نم کتابت پارک یسطرها

 !گافان ینامهفصل یبعد یدر شمارهان شد نشینشان داد و ب یخود
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شد  یچدارند!؟ م ندارند، کچ یان هیالفان از جماعتِ سانسور در ارشادِ مُی فانین وجود رانندگانِ گافنامهبا ا

تان   ر رفات و دَرِ محترمه به دَیچرا سردبخیال!؟ بیم و یه ما نبودکبه داد و قال افتادند  یبعد یکه در شماره

 د؟ یردکختم غائله اعالم  یه جنگکآن باال آمد  یجاکبه چاپ پاسخ نداد؟ دستور از 

؟ یستیر نو جامعه را از بَ یسوف یینما، رساله، شدر رنو سیالبداهه، پاری، فیآهن یهاین گربه... آدما یعنیتو 

 یرِ خار ی! عجب گینکیلتاق مش یخوانیه نمک ی، وقتیدانیه نمک یوقت ینکیجا مینم! تو اصال بکیباور نم

زند آن را فقط توی جیبِ هار  دو میتایی دوزاری سگدانم این روزها چرا هرکه دنبالِ دو سهمن نمی !افتادم

ام... ها فقط در راستای شهرتِ برخی اسباب راست کردهکه این سالکند، مثل اینی من پیدا میکردهکه دست

 !گذرممی

زنِ ما مریدِ مریدِ آقایان همهتر که دوست دوبکذاییی که در مجلسِ کذایی یک خانهگمانم بود به  11آخرای 

 اس هرچاه از آن ی در کارنامه کوفت کرد، وارد شدم. خنّا کنندرونی آن بود و امسال مدالِ کارچاقهم مقیمِ ا

ناام کاه باا    دم گمناام رشاعری نام ب! من اما از الکردهآمدکرد آس در نمیشاعر رو می انداخت وبالد تاس می

ناام انگشات کارده باود نقادی      ! اندی بعد منتقدی بر جنگلی که در آن همین بیار برطرف شدپوزخندِ حضّ

ال بر پیشانی داشات  خیعنوان بیش که کُهای شیرازیای حمیدی! الجرم در مقالهنوشت و جارنامه چاپ ن د

به نیکی خیلی نیک یااد  ، ی از مازندرانیا! و مقالهشدالبداهه فینام که سطری از او درجامعه ازشعر همین گم

خباری و خودخاواهی خیالِ مادعووینِ     ! در بای ناماین شاعرِ بدپسر!؟ زنی کرده را چرا شالق میکردم. خود

از باینِ   ،نام که بارها به آن بالد آمدند و برگشت خوردناد و جا  خاویش ندیدناد    دار و خوشریش و سبیل

! ل کارد مّی تو را هم خوب تح! مراتب قدردانی در مقالهکشید و بر زمینِ لخت زدخالی تر چندشمایان پیش

وطان   کِه دارم ترکاند راپورت داده چَرهای خردادسکچُ ، چی شد؟ تودهاییگر شورش را درآوردهاما تو د

 ، دهدیم یفروشاند؟ زمان تاوانِ هر قلمیس کردهه خک یند برخکخواهد خراب یه مکد ینکخرابش  !؟کنمیم

. ید و دم فروبساتم ت درنوشتیبا ه ار نامه در ه ار سا ،دهندیون تلو مکشِ مشامِ سگ دارند یه پکبه من چه 

اس عبّا  یه مثالِ معروفا  کا   بگذرد! من ین نیال! ایخیگفتم ب د ویردکد و دعوت به دعوا یغام فرستادیه ار پ

ام ! من آماده خبریب یتر نبود؟ ارد! از تو گردن قرصبَی، نمی داردندکدمِ  یاوپا کرده دسته ک یستم! داسین

 کوچاه  یهاکن شاعریدهم؟ تو را همیبه دستِ گوز م کگ  ینکیر مکنم، تو فکتا ه ار قرن در همه شاعر 

د، یا دار کیشکدمانِ یشاملو ر ییوههنوز در ش یرکیشک. تو و دهندیقورت م یوچکهفتاد دو  یهاکوچهپس

رغورغاورِ قورباغاه    ه دکا  ییتوانم در پاسخ به هر ادعاا یه نمکد؟ من یدبا غول رهسپار شیه القبا به مصاف 

د آن را وقافِ وقات   یبتوان یاکی هم ندارم تا تو و چنجهناز یپنجه، دست و کنمشود صرفِ وقت یبلغور م

سه خطی از  داردهفتاد ه ار سطر  رفتههمیه روکتاب دارم کازده یند! من ک یپساجانت مرا پاپت کپسرکنید. 
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مان  ی سارق باه علای دادی؟   گنده لقبِ دستینسبت داده دستی نامی گمندیده مخطِ مقدَ آن را به سه سربازِ

 !میرکنم مانده تا سرلشکه از گَنگ سرقت کزود است ! هنوز سرهنگم

 عجاب  ،ام هرگا  یی نباوده چ صادا یصاوتِ ها  ی ضابط ، ولا یام گاهکرده یسک یانگشت در ماتحتِ شعرها

ساطر رو   هاا هفتااد  خواستی همانا از این کتااب حوصله تشریف داری! اگر از این نادرویش پیشاپیش میبی

ست کرده باشی! کرد که عینهو از آنِ دیگرانند! برو بیدل بخوان و بیدل شو تا چند سطری دوباره از من جُمی

رن هفتم رفته پاای پیااده تاا خاودِ     ای چون من نتواند به قفهمی که اگر شاعرِ حالج خوردهاصلن تو چه می

! شاود رسد، همین امروز فراموش میهشتادم برسد که اسبِ جاکشِ حافظ را کش برود، به فردا نمی هشتم و

ای بارای فارو    خاناه لِ مکتاب سوادی! در همان کتابی که مثل محصّمن سوادِ چندانی ندارم اما تو واقعن بی

داد کاه ناام کتااب را    دادی چنان چی ی همین ناصر نشانت مای یانشا  کردی اگر ندای هل من ناصرن سر م

همان ایران ه ار جور شاعر و  رسد بفهمی، درت نمیمن به دالیلی که تو قدّ! بگذاری فرو  سارقِ... بگذریم

توانناد شاعر را از رو بخوانناد و برخای حتاا وجاود       شان نمیام که برخیناقد و ماهر به اسم و رسم رسانده

! قمصری و یاساری  آرلن گرودی ایرلندی! نویسدمیلیسِ یونانی که علیه مافیای تریاک ارند. کاکخارجی ند

شاعر   عبدالرضااییِ ! گاذرم ها که مشهورترند آبروباری نکارده در مای   شناسی؟ البته درباره آنرا تو اصلن می

شاده  ! گیرناد اغلب جای ه می ها داشته و دارد! همیشه در ه ار نام قلم فرو کرده کهعلی عالیِ معاصر تولیدیِ

تاوانی!  کوچه برداری و سِر یک ساال وساِط ساوراخ شاهرت بگاذاری؟ خاب نمای        گاهی رهگذری از سرِ

  !ایدانی که چنین کون تلو دادهنمی

های ملّتی هستی دانی که از خوب خوبدلِ دیکتاتوری یعنی چه؟ چه می گری درفهمی که روشنتو چه می

خواهی مثل همه نیک باشی! خب باش! چکار داری به من که خیلی شرّم! از شما از ماا  تمام خوب! لیک می

 م خوب شد؟ خب آمد !؟مخیلی بدترم! باید ب نم در رَبهتران خیلی

 دهی؟ ام در ایران، به من صفر میبوده استتیک شرگذار بنیانشود تئوریسین و اگر اثبات 

ی ریاکاار و همیشاه خاوب بارای     واصِل شدم و از سه دساته  کدر اوانِ دانشجویی توی درکی ب رگ به درَ

آمد چاون  ها بدم میایداشتم چون آخوند بودند و ایرانی نبودند! از توده همیشه بدم آمد. از آخوندها ان جار

از مردم، مردم، مردمی ان جار داشتم کاه از زماره ماردمِ     و !سیاسی با آخوندها پرداخته انیرانی بودند به شورِ

 ند! آیا ما واقعا ایرانی هستیم؟ هستیم هستیم؟ برِ آخوندها بوددام پای منایرانی نبودند و مُ هیچ

 «!ل اقامت بگیر، بعد شاعر شوعلی جان خودکشی نکن! خرنشو! اوّ»
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یه! دنیا دیگه سوراخِ تنگی شده من تاوش  چی تخمی تخمی تخمیگه همهول کن! این طرف هم یه جورِ دی»

 «رم!نمی

نشیند وسطِ شعرم و سطرهاش را بینِ آینه خود میرس نخواهی خودخواهیکشم خواهیگاهی که سیگار می 

ی نثارم  اخمباد  ام تاا وساطِ   ختهیر هام شرابی ملسمتن بیهوده نیست که در!؟ کند تا بگویم که چیشانه می

  !نوش   ار!ین هم ماست خیبسته باشد ا ی سگسگعرق

 یاباه طارزِ احمقاناه    ی یا هماه چ  ،ستین ی  بازیچیچه کنم!می یشوخ، فقط نمکینم یلماتم بازک گر باید

 .ستیشوخ

ه کا معادوم   یدادبها  یموهاوم هااد   ییفِ مقالاه ه با تاال کام ی ترسو بودهو شاعر شجاع  یقدر شاعرمن آن

سات  یفمنیآنتا  یسرشات  ییه عبدالرضاکندازم یها بنداشت و ندارد بر سرِ زبان و زن یچ آماریدر ه یحاضر

 !دارد

 ی؟ واسه چ

یست سر فمنیکزنند و طبقِ مد همه یم کتکشب زن هری که هرشبانیرا یچوچه مچون داشت حالم از هر

ند تاا  کرده ارسالش کوپا که نوارِ آن مصاحبه دستموس بخواه ی! از همان موسراست .خوردیهم مد بهانشده

ران  یتماام ساخن ال   یِشاعر تمام مست، چگونه در مستن یسرت رفته و ا یچه پاپاخ یه در نفهمک یبفهم

. امیس خواناده ه شد، تازه در پاار یخاوران هد یاکه توسطِ نشرِ عشوه دار رادوست یهاکتابمن  ست.هراند

باه مان داده    12ساال   یریه توسطِ گلشا ک یامقاله در مجله یکیبالم چون با خواندن تنها یگر به خودم مید

شاگردانی  نمکیر مکند و فکیر مکشدن ف یرانیلن دارد به انکاز  یاه در گوشهکدار تدوس یک کشد، به در

ی خودمان دار هم کم از هایدگر تا آخوندزادهم احمِ آرامش او نباشند، رسیده بودم! البته دوست چون تو! کم

ام آن فرو کارده  در نامِ این وکه  کردم و مقاالتی رای او فرو در فکر میمن هم اگر به شیوه !کش نیامده است

داناد کاه   سیستم جاسوسی ارشاد نمای  کنییعنی تو فکر می. شدمتر نمیهنوشتم، از آرامشِ تو کوتابه نام می

گرچه مان هام ناامردی نکاردم و     نکشید!؟ کشد؟ آرامشِ تو همان بابک بامدادان است و بر نامش خط نمی

پاا کارده باود و    و ای که دسات ارس نکرد و ریدم در لولهنگ خانهام در پاریس و پپاسی بر آرامِ تو شاشیده

  .آب یادش نروددم که دست به کنم دستش داچهکنمی چهکاسه هرچه فند توی پاسخ ریخت افاده نکرد و

را  یاز مثنو یمیاگر ن یم. مولویردکوا ن یدر یم و در فارسیردک یعرب هاقرنه کداند یم یهر قِرشمالدیگر 

یاک  عمر بنالند،  یکآرام اگر  یتای پشتِ سر گذاشت که ه ارشمس ،داشت یرد، معنک یمعنو یتخمیتخم

ناد و در  ایش بارده غمایها به که تازه ترکخواند یعقل میرا ب یطرف مولو .ش تاب نتوانندعملینخ از فمن
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همه سنگِ عقل به نیه اک! او ادتن استیدارد ا یژ و چشم احولکعجب دست اند!؟ کردههر ه ار شهر شهره 

  یا ت ین در فارسا یچن یغیرد و تک  ی ریه خرَد را رکند یبی  را نمینوشتِ شمسِ تبریرانزند چطور اینه میس

 ! تندیهاش مشابورِ حرفین یام توینه خ یک یند از نفهمکیام را علم میه خکجا هم ین نابلد آنرد؟ اک

ه اسالم تاا دساته در   ک یم و از وقتیای وادادهعربر هاست دنکه قرداند یم یاخواندهلصّیگر هر محن را دیا

  !میر هم ندارکم پس فینتوانیم سوال میاکردهقبول  کیران رفت و خدا را خرَیا

ه کا ناد  کچاون شامس    یوه در نثار یپارچه را بادرد؟ شا  یرهن تیزده ا یدیند؟ دکب یرکد فیآینم یکیچرا 

ن یا ا یِه حالکلن کدر  یکیشود یدا نمیپتواند! نمی یگفت، فارس شودیه نمکو نابلد  یتخمیزباند؟ تخمیم

مان   شاود؟ یزباند و موضوعِ خود ما یه زبان در متن مکفرق با نوشتار دارد  یلیند تا بفهمد نوشته خکنابلد 

د نشسته یشده شا یچند قرن خواند؟یم یفارس یبرا یرکرکند کیب میغر یه در زبانکدانم چرا خانه هرینم

 ،میم شعور نداریم شعر نداریر ندارکه فکم یزنیچمباتمه بر سر م

 !؟یکتا  

 !؟یه چک 

 م؟ ینکینم یرکچرا ف 

 ! ستندی، نیج  فارسهدم در بیم ندکماهه شاعر ن هشتیا

 !میترشید بداند ما بیآیه مکا هرهن شعریشِ ایپس از من از پ

 گذارندنمیم، ینک یم در جهان حافظیه قادرکم یادیچنان ز

 کسانی!؟ چه 

 . ستیتر نیلن عامّک یهاِالّ عوامِ ما از عامّ رده وکومت کال حبر ما مدام مُ

 یام از نوخالاه ینا که هاوش  کا  یلیخ یسرمان از سرِ ناچاررِینشانند و ما خیها را بر مسندِ امور منان نخبهیا

نِ ماا وول  یبا  یجنگ اره وککیرسد یران میه به اکول و نوبل هم یسهمِ ا تازهکنیم! حمایت می یچون خاتم

حماقت در ایران به ایران و ایرانای   جِها ترویمشتی احمق طی قرن !نندکیم یرا جهان یعام یخورند و زنیم

  !؟ل نکردیم! آیا ما واقعا ایرانی هستیم هستیم هستیممّآم و تل کردیخیانت کردند، تحمّ

 «ن!ش کراسّتو که بازم زدی به صحرا! جونِ مادرت »
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 «!کنمباشد! می»

وپاا   لش را باا دسات  کشد و دلیام که نامِ آرامش و آن دیگران را یدک نمیت ج  در موردِ مصاحبههاینمونه

ای پای ده، آخر که را دیل درست. تازه گیرم تمام این دالیاندباطلخواهی فهمید بیخود و  ردنِ نوار مصاحبهک

رده باشاد و  ن دیکای نکا  ر بکند؟ تو اصلن شاعری را سرا  داری که باا کسای   مصاحبه پاآلنِ پانوشت پُمتنِ 

خواست ماجرای غواص و شفیعی کدکنی را دوباره الهیجای  خانه رفته باشد؟ نکند دلت میخود به حمامرس

نویس سپهری یا همین شاعرمآب دلبی شاملو، سهرابِ یمثلن درباره ی؟ راستی اگر این بار خواستی کتابینک

الادالیلی راسات کانم کاه باه ایناان       یاه کنای بگاو تاا مان چناان دلیال      شا  انلویلِ تشاریفاتی شاما شا   محاف

ترم شهرت م اما نکند به این گمان که از اینان معروفترشانِ پیشتر از شاعرگرچه خیلی بی! گویمبگویی...نمی

هاای شاعرم   منتشر و با کتابای که اگر روزی اَن هندی تو در ایران ردهستانی؟ به این هرگ  فکر کمن می از

ای قلام باه ما دت    ردهکیاری کااه را کاوه کا    که ماجرا برعکس بوده یا کیاری  جماعت بفهمند قیاس شده و

نامه و پاسخِ برخی به هتّاکی تو برچسبی تازه روی داند که نچاپاندنِ اراجیفی گافان می نامهخوانند؟ چیمی

ی ال در همان شاماره نه از فرداش هراس نکرد و جنبِ این واویکند؟ سردبیرِ گافان چگونامِ برخی الصاق می

 خواب شاملو چشم و چالِ مقاله چاق کرد؟ تخت کشکی توی

 !عجبا

ی این دو طّ، از این شهرت کاذبی که مراستکنی؟ تو چرا هی چوب توی اون مرطوب می ممد!تسشالآخه 

های پلهشه نانم سواره بود و خودم در راهتا یادمه همی !؟م چه شهرتیردنوش جان نک، ج  ناس ا ده سال اخیر

در طلاب  یاضات رور رخصوصی در حالی که یک ک کرسیِ فهمید که استادیِمنازل مردمان پیاده! شما چه می

بضاعتی که این روزها پشتِ هر زدوبندی دارید که فرزندانِ اغلبِ نویسندگان بی داری یعنی چه؟ خبرپسِ در

دو ده  فهمیاد کاه طای   اند؟ چه میردهی ریاضی دانشگاه کن نابغههای مجانی ایالسنند در کززیرآبِ مرا می

 !؟چاه  سانساور شادن یعنای    !؟تاثیرگذار بودن و مادام در تماام مطبوعااتِ حتای روشانفکری      فایتری ،سال

 ارزونایِ  یاد دو به دنباالش ه سگاید پس بگیرید! این هم شهرتی کردهفهمید که در نفهمی چنین بلغور کنمی

 ! اهیااااااااااام که تبریک هم گفته باشم بردهدستی به شما تقدیم ک! سهانخودت

 

 پاریس

 2114اسفند 
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 ی علی عبدالرضاییهای منتشر شدهفهرست کتاب

 

 های فارسیکتاب

 شعر

 . 7811، تهران، ویستار، زنندهای آهنی در باران زنگ میتنها آدم .7

 .7812، تهران، زیرزمینی،بگذاریدنام این کتاب را شما  .1

 .7811، تهران، نارنج،پاریس در رنو .8

 .7811تهران، نارنج، ، ی ع ی این گربه .2

 .7813نگاه، ، تهران، نیمالبداههفی .2

 .7813نگاه، ، تهران، نیمجامعه .1

 .7831، تهران، همراز، شینما .1

 .7832، پاریس، نشر پاریس، من در خطرناک زندگی کردم .3

 .7832پاریس، نشر پاریس، ، ومکادویی در کاند .3

 .7833پاریس، نشر پاریس، ، ترور .71

 .7833پاریس، نشر پاریس، ، بوکفاک .77

 .7833پاریس، نشر پاریس، ه، پس خدا وجود دار .71

 .7833، لندن، نشر کالج، الو اال اله ال .78

 .7833، لندن، پساهفتاد، دوربین مخفی .72

 .7831، لندن، پساهفتاد، حکمت سین .72

 .7831پساهفتاد، ، دبی، فانت ی .71

 .7831پاریس، نشر پاریس، ، کومولوس .71

 .7831، پاریس، ناکجا، زخم باز .73

 .7837، پاریس، ناکجا، خندید؟برای چه میزرتشت  .73

 .7831، تهران، بوتیمار، مادرد .11

 .7838، تهران، بوتیمار، عاشق ماشق .17

 . 7838، تهران، بوتیمار، گاز دنده گاز .11

 .7838چشمه،  ، تهران،حاال نه ،خدایا مرا ببخش .18
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 .7832، لندن، نشر کالج، شهر نو .12

 .7832، لندن، نشر کالج، اروتیکا .12

 .7832، لندن، نشر کالج، جمهوری اسپاگتی .11

 .7832، لندن، نشر کالج، الکوآب .11

 .7831لندن، نشر کالج، لیالو،  .13

 

 داستان و رمان

 .7832پاریس، نشر پاریس، ، هرمافرودیت .0

 .7831پاریس، ناکجا، بدکاری )مجموعه داستان کوتاه(،  .2

 .7832، لندن، نشر کالج، تختخواب می  کار من است .0

 

 سیاسی

 .7832، لندن، نشر کالج، ترندها واقعیآنارشیست .0

 .7831، لندن، نشر کالج، های انتخاباتیکارناوال .2

 

 ی ادبینظریه

 .7831پاریس، نشر پاریس، ، تر از ادبیاترکیک .0

 .7831نشر پاریس، پاریس، ، کسهیچمثل نشینی با شب .2

 .7832، لندن، نشر کالج، دیل گپ .0

 .7832، لندن، نشر کالج، این سوال ابدی .4

 . 7832، لندن، نشر کالج، من با قبول مخالفم .0

 

 انگلیسی

 Short and little like i, London Skool, 1171 ,لندن. 
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 هاترجمه شده از فارسی به دیگر زبان

 . 7838)ترجمه به ترکی(، مترجم: سعید احمدزاده اردبیلی، پاریس، نشر پاریس،  من در خطرناک زندگی کردم .0

 .7831اگ ایلد رایترز ،  فروشان، لندن،)ترجمه به انگلیسی(، مترجم: ابول  من در خطرناک زندگی کردم .2

 .7833فروشان، پاریس، نشر پاریس، )ترجمه به انگلیسی(، مترجم: ابول  (Sixologyسیکسولوژی) .0

 .7833)ترجمه به اسپانیایی(، مترجم: الی ابت لورنا فیتارونا دفورد، نشر پاریس،  (Eseآن ) .4

 . 7831فروشان، لندن، پساهفتاد، )ترجمه به انگلیسی(، مترجم: ابول  دوربین مخفی .0

 . 7831)ترجمه به کردی(، مترجم: طیب هوشیار، لندن، پساهفتاد، ، مخفی دوربین .6

 .7831احسان ندیم شیخ، پساهفتاد،  )ترجمه به اردو(، مترجم:احتساب،  .7

8. No one says yes twice  ،( مترجم: ابول ، )7837فروشان، لندن، لندن اسکول، ترجمه به انگلیسی. 

 7833)ترجمه به آلمانی(، کریستینا اهلرز، پاریس، نشر پاریس.گذاری روی گریه ، بمب .9

 7833نشر پاریس.، مترجم: الحبیب الواعی، )ترجمه به عربی( زنندهای آهنی در باران زنگ میتنها آدم .01

 7831)ترجمه به ترکی(، مترجم: جعفر ب رگ امین ،  کومولوس .00

 7833مترجم: سعید احمدزاده اردبیلی. )ترجمه به ترکی(،  کند؟اگر بمیرم چه کسی این تنهایی را تحمل می .02

 

 ترجمه

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

 .7833نشر پاریس، 
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