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45 پدرام مجیدی صدایی آمدن گرفته بود

صدایی آمدن گرفته بود
در گوش ها

صدایی آمدن گرفته بود در گوش ها
و سوت قطاری که          و سوت قطاری که         و سوت 
قطاری که در یک چشم به هم زدن ساده می تواند معشوقی 

قدیمی را از ایستگاهی متروکه ببرد
آن باال هنوز ریل گذاری نشده بود

باران در پس زمینه پرسه می زد
و نفس نفس های ممتد در نفس نفس های ممتد/ زدن/ باال 

گرفتن/ باال رفتن/  باال دیگر نیامدن های نفس نفس های ممتد 
درگرفتگی نفس نفس های نفس نفس های ممتد...

چندین تصور محو
از چند طرف

از چندین وجه این صدا که آمدن گرفته بود باال می رفتند
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چندین تصور محو
از چند طرف

چندین تصور محو
از چندین طرف...

بر نیمکت ایستگاه
ما هر دو طرف هیچ حرفی برای گفتن نداشتیم

و از هر طرف نگاه می کردیم
کلمات مات به لب هامان زل زده بودند

از هر طرف نگاه می کردیم
لب هامان مات به لب هامان زل زده بودند

پس چشم هامان را از کاسه در آوردیم
و در قالب یک مراسم مذهبی

به هم تعارف کردیم
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بــود گرفتــه  آمــدن  تعارفمــان  در  صدایــی 
آمــدن  ایــن  انعــکاس 
آمــدن  ایــن  انعــکاِس  فــرِم 
آمــدن  ایــن  انعــکاِس  دیگــِر  فــرِم 

فرِم دیگِر انتظار بود
می رفت انعکاِس سوت آخرین کسی که بر قطار سوار می 

شود را به پیامبری برگزینیم
سوت قطاری که در یک چشم به هم زدن ساده می تواند 

معشوقی قدیمی را از ایستگاهی متروکه ببرد
به آن زمان که سکس تنها معجزه اش عشق با محارم بود

در گوش ها
آمدن باریدن گرفته بود

آمدن باریدن گرفته بود در گوش ها

و ضجه ی بچه ای که دست های مادرش را سفت چسبیده بود
از تصور ما وحشت زده باال می رفت

گر چه هنوز »می رفت« ریل گذاری نشده بود..
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در امتداد بی حوصلگی، سایه ای با پاهای لخت برای خودش 
قدم می زند در ساحل

ممتد سایه ای با پاهای لخت برای خودش قدم می زند در 
ساحل
 ممتد!

بی حوصله سایه ای با پاهای لخت برای خودش قدم می زند 
در ساحل

 بی حوصله!
قدم زدن سایه وقتی که شی را از خود طرد کرده باشد در بی 

حوصلگی ممتد
فاصله گرفتن از رویاست

دیشب توی ساحل انزلی
رویایی را با کارد زدند

و خون مثل خون در شهر می رفت که برود
و شهر که ملحفه ای نداشت

می لرزید
صدای »هو...هو« ماهی گیران آن هنگامه که تور هاشان را 

جمع می کردند
می لرزید

و ماه که خم می شود تا ملحفه را روی تو بیاندازد
می لرزید

رویا آن شب خودش را کشان کشان رفت
از آغوشی عمومی

به تمنایی خصوصی

ظهر شده
و مردی با یک بغل سبزی و میوه ی تازه در را باز می کند
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کسی که نمی بینیم را صدا می زند
کسی که نمی بینیم را می بوسد

کسی که نمی بینیم را در آغوش می گیرد
دیگر نمی بینیم...

فقط ماهی ست لرزان در پنجره ی اتاق خوابی رو به ساحل
که بسته نیست

که باز نیست
روایت بعدی جهان شخصی یک درخت نیست

شــده داده  بــرگ  و  شــاخ  زبــان، 
و این درد هر چه بزرگ تر شدم

درخت تر شد
ریشه کردم در زمیِن شهری که تویی

در ضمیر مشترکی که خویشتنت!
حاال در قسمت تاریکی از یک خیابان ممتد

هر شب زنی بیست و چند ساله با بچه ای در کالسکه می گذرد
و من هنوز بغض کرده روایتی نوزده ساله ام

در جست و جوی یک کلمه در ذهن 
که صدای »هو...هو« ماهی گیران آن هنگامه که تور هاشان را 

جمع می کردند
مرا به دریا می زند

در همین حین
جسدی توی ساحل انزلی

زور می زند سیگار نمناکی را روشن کند
جست و جوی یک کلمه در ذهن

زور می زند تصویرهای نمناکی را به هم بچسباند
و وقتی جسدی با سیگار روشن

برای ملوانان دست تکان می دهد
من به تو چسبیده ام
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چون مانتوی نیمه باز تو وقتی که برای آخرین بار می رفتی که 
بروی

بر انزلی که گذاشتی تا عطر تنانگی اش از تنانگی ات روایت 
کند در امتداد ساحل بی حوصلگی

بدرود!
به آن که نمی بینیم بگویید

دیشب توی ساحل انزلی
رویایی را با کارد زدند

و خون مثل خون در شهر می رفت که برود...

آهای شمعدانی های توی حیاط مقبره ی شاه نعمت اهلل
آهای درخت های سر به فلک کشیده

آن عصر غمگین که لبخند های دختری با گیس های خرمایی 
از زیر شال سر زده اش را دیدید 

چه حسی در حیاط
در ال به الی درخت ها وزیدن گرفته بود

اقرار کنید
وقتی صبح در آینه رد چند تبخال را با ناخن کشیدن هاش 

سعی کرد به فراموشی بسپارد
تجسد این مرض مسری را به کدام اندام خوابش الهام کرده 

بودید
که تا شب با سوت زدن که سوگنامه ی آیینی شاعران است

کرمان را رفت...
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اما واقعا چه کسی فکرش را می کرد
غربت های کوچ کرده نزدیکی یک دور دست  

بایستند و زل بزنند به چشم های پایان
بعد غریبه نگاه کند به حوض ماهی و گیس های خرمایی از 

زیر شال سر زده اش
بعد غریب نگاه کند چو حوض ماهی به گیس های خرمایی از 

زیر شال سر زده اش
زالل!

و حوض ماهی به صرافت بیافتد

چه کسی فکرش را می کرد
بعد از این همه سال

در یک عصر پاییزی
که ابری ِآسماِن شاه نعمت اهلل فضا را سرد در آغوش گرفته بود

چنان نگاهش کند
که حرف های عاشقانه ی لهجه دارش را بر دارد 

کرمان را از رو برود...

ولی »من« نرفت
کش آمد در ماندگی

گر چه از درماندگی می ترسیدم
و از جسدی مسری که در حیاط

در ال به الی درخت ها به خواب می رفت
اقرار می کنم

تا صبح خواب نرفتم
پایان را با کلید روی دیوار های شاه نعمت اهلل نوشتم

خط زدم و هی نوشتم
خط زدم نوشتم
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خط زدم نوشتم
گرچه از گریه های پایان می ترسیدم در پایان گریه کردم به 
تبخال زل زدم و گریه کردم هی تبخال زدم و گریه کردم به 

تصور بوسیدن خال باالی لبی که نبوسیدم زل زدم و گریه 
کردم کرمانم تب داشت و من گریه کردم گریه کردم هی 

نوشتم و گریه کردم... 
و با سوت زدن که سوگنامه ی آیینی شاعران است

بغض سالخورده ام را گذاشتم برود قدمی بزند
در آن حوالی که تصور بوسیدن

از خود بوسیدن
اوج تر می گرفت

و خودم کنار »زل زدن تو به حوض ماهی ها« نشستم
داد زدم:

آهای شمعدانی های توی حیاط مقبره ی شاه نعمت اهلل

آهای درخت های سر به فلک کشیده
آن عصر غمگین که لبخند های دختری با گیس های خرمایی 

از زیر شال سر زده اش را دیدید 
چه حسی در حیاط

در ال به الی درخت ها وزیدن گرفته بود...
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انتظار نداشته باشید رویاهای ما پر از هوای سبز و خرگوش و 
رودخانه باشد انتظار انتظار نداشته باشید رویاهای ما پر از هوای 

سبز و خرگوش و رودخانه باشد نداشته باشید رویاهای ما پر 
از هوای سبز و خرگوش و رودخانه باشد انتظار نداشته باشید 

رویاهای ما پر از هوای سبز و خرگوش و رودخانه باشد انتظار 
نداشته باشید رویاهای ما انتظار نداشته باشید رویاهای ما پر از 

هوای سبز و خرگوش و رودخانه باشد پر از هوای سبز 
از  پــر  مــا  رویاهــای  باشــید  نداشــته  *انتظــار 
باشــد رودخانــه  و  خرگــوش  و  ســبز  هــوای 
و خرگوش و رودخانه باشد انتظار نداشته باشید رویاهای ما پر 
از هوای سبز و خرگوش و رودخانه باشد انتظار نداشته باشید 

رویاهای ما پر از هوای سبز و خرگوش و رودخانه باشد
 انتظار نداشته باشید رویاهای ما پر از هوای سبز و خرگوش 

و رودخانه باشد انتظار نداشته باشید رویاهای انتظار نداشته 
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انتظار نداشته باشید رویاهای ما پر از هوای سبز و خرگوش 
و رودخانه باشد انتظار نداشته باشید رویاهای ما پر از 

هوای سبز و خرگوش و رودخانه باشد انتظار نداشته باشید 
رویاهای ما پر از هوای سبز انتظار نداشته باشید رویاهای ما 

پر از هوای سبز و خرگوش و رودخانه باشد و خرگوش و 
رودخانه باشد انتظار نداشته باشید رویاهای ما پر از هوای سبز 
و خرگوش انتظار نداشته باشید رویاهای ما پر از هوای سبز و 

خرگوش و رودخانه باشد
انتظار نداشته باشید رویاهای ما پر از هوای سبز و 

خرگوش و رودخانه باشد :
    انتظار نداشته باشید رویاهای ما پر از هوای سبز و خرگوش 
و رودخانه باشد و رودخانه باشد انتظار نداشته باشید رویاهای 
ما پر از هوای سبز و خرگوش و رودخانه باشد انتظار نداشته 

باشید رویاهای ما پر از هوای سبز و خرگوش و رودخانه باشد 

انتظــار نداشــته 
باشــید رویاهــای 
مــا پــر از هــوای 
ســبز و خرگــوش 
و رودخانــه باشــد 
انتظــار نداشــته 
باشــید رویاهــای 
مــا پــر از هــوای 
ســبز و خرگــوش 
و رودخانــه باشــد 
انتظــار نداشــته 
باشــید رویاهــای 
مــا پــر از هــوای 
ســبز و خرگــوش 
و رودخانــه باشــد 
انتظــار نداشــته 
باشــید رویاهــای 
مــا پــر از هــوای 
ســبز و خرگــوش 
و رودخانــه باشــد 
انتظــار نداشــته 
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انتظار
 نداشته باشید

 رویاهای ما 
پر از هوای سبز و خرگوش و رودخانه
 باشد

 انتظــار نداشــته باشــید رویاهــای مــا پــر از هــوای ســبز و 
خرگــوش و رودخانــه باشــد انتظــار نداشــته انتظــار نداشــته 
باشــید رویاهــای مــا پــر از هــوای ســبز و انتظــار نداشــته باشــید 
رویاهــای مــا پــر از هــوای ســبز و خرگــوش و رودخانــه باشــد 
خرگــوش و رودخانــه باشــد باشــید رویاهــای مــا پــر از هــوای 

ــد ــه باش ــوش و رودخان ــبز و خرگ س
انتظــار نداشــته باشــید رویاهــای مــا پــر از هــوای ســبز و 
خرگــوش و رودخانــه باشــد انتظــار نداشــته باشــید رویاهــای مــا 

ــد ــه باش ــوش و رودخان ــبز و خرگ ــوای س ــر از ه پ

انتظار نداشته باشید رویاهای ما پر از هوای سبز و خرگوش و 
رودخانه باشد

 انتظار نداشته باشید رویاهای ما پر از 
هوای سبز و خرگوش و رودخانه با

شد انتظار نداشته باشید 

رویاهای ما پر از

 هــوای ســبز و خرگــوش و رودخانــه باشــد انتظــار نداشــته باشــید رویــا

های ما

 پر از

 ه

باشــد  رودخانــه  و  خرگــوش  و  ســبز  وای 
مــا رویاهــای  باشــید  نداشــته  انتظــار 
ــر از  ــا پ ــر از هــوای ســبز و انتظــار نداشــته باشــید رویاهــای م پ

ــه باشــد... هــوای ســبز و خرگــوش و رودخان

انتظــار نداشــته 
باشــید رویاهــای 

مــا پــر از هــوای 
ش 

ســبز و خرگــو
و رودخانــه باشــد 

انتظــار نداشــته 
باشــید رویاهــای 

مــا پــر از هــوای 
ش 

ســبز و خرگــو
و رودخانــه باشــد 

انتظــار نداشــته 
باشــید رویاهــای 

مــا پــر از هــوای 
ش 

ســبز و خرگــو
و رودخانــه باشــد 

انتظــار نداشــته 
باشــید رویاهــای 

مــا پــر از هــوای 

انتظــار نداشــته 
باشــید رویاهــای 
مــا پــر از هــوای 
ســبز و خرگــوش 
و رودخانــه باشــد 
انتظــار نداشــته 
باشــید رویاهــای 
مــا پــر از هــوای 
ســبز و خرگــوش 
و رودخانــه باشــد 
انتظــار نداشــته 
باشــید رویاهــای 
مــا پــر از هــوای 
ســبز و خرگــوش 
و رودخانــه باشــد 
انتظــار نداشــته 
باشــید رویاهــای 
مــا پــر از هــوای 
ســبز و خرگــوش 
و رودخانــه باشــد 
انتظــار نداشــته 
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این که روزگاری در فارسی فکر کنی
سر سفره در فارسی بنشینی

جلوی پدرت در فارسی پاهات را دراز نکنی
زبان مادری ات را در فارسی چادر بپوشی

و در فارسی بلوغ
و در فارسی دختر همسایه را

تو که من هستی
به نظرت عاقالنه ست که این کلمه ی بلوند را کشان کشان برد

جلوی یادداشت های دهخدا
»چرخیدن زبان تو در دهان بلوند« را

ضرب المثلی در زبان فارسی معرفی کرد؟
و بعد گفت درود!؟

5

تبعید ها فاصله است بین تفکر و نوشتن!
زندان ها بازجوست بین نوشتن و کردن!

چه فکر کرده ای توله سگ؟

این ها  مثل دامن سفیدی که به مرلین مونرو می آمد 
با سلیقه ی مادِر زبانت جور در نمی آید

و در اعترافاتت اقرار کن که محترمند همیشه مادرها / آه پاکند 
مادرها / اسطوره ها مادرها / همیشه محبت، مادرها / بهشت 

زیر پای مادرها / بی حسد ها مادر ها / بی عقده ها مادر ها / 
خیرخواه مادرها / آه مادرها /  جنده ها / مادرجنده ها

مادرها / مادرها / با فرق های وسط 
مادرها / مادرها / با ابروهای سیاه

روزگارت را...



2425 پدرام مجیدی صدایی آمدن گرفته بود

اقرار می کنم:
من روزگاری در فارسی فکر کرده!
ولی این که لحظه ای با فارسی نه...

6

نور کمرنگ افتاده روی دیوار
آیا می خواسته نور کمرنگ افتاده روی دیوار باشد؟

و صندلی جلوی میز آرایشی
از صندلی جلوی میز آرایشی بودنش اش راضی است؟

و تیر چراغ برق
مسبب نور کمرنگ افتاده روی دیوار

و اصال همین زن ِ من!
کدامتان می خواستید واقعا از ته دل می خواستید شاعر شعری 

باشید که نور کمرنگ افتاده روی دیوار / صندلی جلوی میز 
آرایشی / تیر چراغ برق / و یک زن ناراضی را با خود حمل 

کند؟
این ها برای هر شاعری سنگین است

و نمی شود کلمات را مجاب کرد که و نمی شود شعر را



2627 پدرام مجیدی صدایی آمدن گرفته بود

مجاب کرد که و نمی شود مخاطب را مجاب کرد که و نمی 
شود تشنج ارضا نشدن را...

این ها برای هر غیرشاعری هم سنگین است
آیا هر غیرشاعری می خواسته دقیقا یک غیرشاعر باشد؟
اگر شاعری دلش می خواسته یک غیر شاعر باشد چی؟

همه ی این ها را به جای خالی زن ، روی صندلی جلوی میز 
آرایشی و نور کمرنگ افتاده روی دیوار و مسبب نور کمرنگ 

افتاده روی دیوار عالوه کنید 
و همه بنویسید

که ننوشتن گاهی بهانه ی خوبی است برای رضایت!

پیش از سفِر کاشی ها به دریا
آسمان آبی بود

و مادرم توی خانه به، به خانه آمدن شوهر کارگرش 
به، به حرف آمدن دختر 2 ساله اش

به، حفظ الف به په ته ثه جیم چه هه خه دال ...
و مدلول های آن روز های توی حوض واقعا ماهی 

پسر شش ساله اش! 
فکر می کرد

اما گاهی چاهی بهتر از این نیست که دست بکشی توی آب بر 
موهای با ده تراشیده ات 
و بعد بیافتی در خاطرات

و به این فکر نکنی که کارگران هفت صبح
وقتی در انتظار رسیدن ماشین ارباب ها هستند

و یا وقتی که دیگر نا امید شده اند

7



2829 پدرام مجیدی صدایی آمدن گرفته بود

تعلیق شعرت را می فهمند یا نه!؟
بکت را خوانده اند یا نه!؟

و »نه« همواره نگفته که چرا!؟
و »نه« اعتراضش را در روزنامه های شهر چاپ نکرده

شاید هم نگذاشته اند چاپ کند
کسی چه می داند!

بچه که بودم
دلم می خواست در صندلی عقبی تاکسی

کنار زنی مثال سی ساله با رژ قرمز پر رنگ بنشینم
و سایش دست هاش بر موهای با ده تراشیده ام

و پرسیدن یک »عزیزم کالس چندی؟«
ارضایم کند
بچه که بودم

بودن فرم دیگر سکس بود
و در تصورم پدر هر چقدر هم که رمانتیک باشد کارگر است

و زِن کارگر را چه به این قرتی بازی ها!
نبودند

هیچ گاه چون لرزش از پِس سایِش تِن دو ماهی قرمز بر هم 
نبودند

و نیستن فرم دیگر درد بود

یکی جیب هایم را بگردد
و نعش شماره ی دختری را که در جیبم قایم کرده بودم تشییع 

کند
تشریح کند جسد شیطنت هایی که هر از چند گاهی

از گورهای دسته جمعی شان بلند می شوند
و می روند به بازماندگان شان سری بزنند



3031 پدرام مجیدی صدایی آمدن گرفته بود

یکی جیب هایم را بگردد
و کلید این معما را

پرت کند در سفر کاشی ها به دریا
آیا ژنی که در من نفوذ کرده بود در زن نعوظ خواهد کرد؟

بلند می شوم
گام هایم را از پِس پشِت سایه ام می کشم

و بی توجه به بازار ماهی فروشان
به عطر زیر پوش جا مانده روی مبل

به انعکاس شعر های پیچیده در فضای حمام
به رد پاهای خیس تو روی کاشی ها

فکر می کنم
بلند می شوم

گام هایم را از پِس پشِت سایه ام می کشم

و بی توجه به بازار ماهی فروشان
به عطر زیر پوش جا مانده روی مبل

به انعکاس شعر های پیچیده در فضای حمام
به رد پاهای خیس تو روی کاشی ها

فکر می کنم
بلند می شوم

گام هایم را از پِس پشِت سایه ام می کشم
و بی توجه به بازار ماهی فروشان

به عطر زیر پوش جا مانده روی مبل
به انعکاس شعر های پیچیده در فضای حمام

به رد پاهای خیس تو روی کاشی ها
فکر می کنم

خیس می شوم
خسته بلند می شوم 



3233 پدرام مجیدی صدایی آمدن گرفته بود

می روم خودم را بر چوب لباسی آویزان کنم
و با خود دیگرم
جلوی تلوزیون

اخبار می بینم

در خبر ها آمده است
زنی رنگین چشم

در سفر کاشی ها به دریا
طوفان را خبر کرده و از در پشتی    رفته...

خبرنگار ها همه کالفه اند
عکاس ها همه کالفه اند

هم/همه ی پیچیده در فانوس های دریایی کالفه اند
طوفان که می رسد:

تالطم امواج تالطم امواج به من تالطم تال تالطم امواج به 
من واج تالطم امواج کمک تالطم امواج کمک کنید تالطم 
امواج تالطم ام تالطم امواج... بادبان ها را تالطم امواج پایین 

تالطم امواج بکشید تالطم امواج و به په ته ثه جیم چه حه خه 
دال... و مدلول های آن روز ها تال تال طم طم تالطم امواج 

الف تالطم امواج پسر شش ساله اش!تالطم امواج تالطم 
امواج تالطم امواج...

من پدرام مجیدی هستم
و شهر پیش از سفر کاشی ها به دریا

سقوط کرده بود



3435 پدرام مجیدی صدایی آمدن گرفته بود

بر نوِک انگشتان فراِز کرسی از چارچوب کوچک تنها پنجره 
ی حمامی که در توهم هاش دختری که نوک پستان هاش زیر 

دوش محکم ایستاده   می لرزد
زوم کرده بر تنهایی نسلی که زوم کرده بر تنهایی نسلی که 

در توهم هاش دختری که نوک پستان هاش زیر دوش محکم 
ایستاده  می لرزد

توی سلول انفرادی می لرزد
و هی تکثیر می شود »می لرزد« در سلول انفرادی
و هی تکثیر می شود »می لرزد« از سلول انفرادی

هی تکثیر می شود »هی«
در تصویر وقتی که هی به تکرار نزدیکی می کنم هی به جای 
سلول انفرادی مربع های کوچِک رنگ باخته ی غمگینی می 

بینم که هی سلول انفرادی را به یک بی نهایِت احمقانه هی 
تقسیم می کنند

8

تصویر قطعه قطعه شده وقتی که باز می گردد
زندانی زیر لب هی زندانی زیر لب می گوید هنوز اعتراف 

نکرده ام هی می گوید هنوز اعتراف نکرده ام
و تکثیر می شود »می لرزد« بر مربع های کوچِک رنگ باخته

غمیگن است
و این یعنی هنوز ارتباط اش را با بیرون از دست نداده...



3637 پدرام مجیدی صدایی آمدن گرفته بود

اونی که دوسش داری رو حتما بکن!
آره پسر

داییم هم تو نصیحتاش همیشه می گفت:
اونی که دوسش داری رو حتما بکن!

تو دل یه مرد خیلی ها میان و میرن
پس اونی که دوسش داری رو حتما بکن!

تجربه ثابت کرده
این دختری که امروز دل تو رو قاپیده

فردا کیر یکی دیگه رو می قاپه
پس اونی که دوسش داری رو حتما بکن!

چون فردایی که شروع می کنی دیروزتو دید زدن
بیخیال فقط بکن

از همین امروز اونی که دوسش داری رو حتما بکن!
مادرا همیشه دلشوره های تخمیشون به راهه

9

توجه نکن
فقط اونی که دوسش داری رو حتما بکن!

آدم حسابیا همشون همین کارو می کنن
دهاتی نباش

اونی که دوسش داری رو حتما بکن!
بهش کادوهای لوس نده

رمانتیک نباش
ولی اونی که دوسش داری رو حتما بکن!

دستتو بذار الی پاهاش
مقاومت کرد بزن زیر گوشش

ولی اونی که دوسش داری رو حتما بکن!
عاشقشی؟

به کیرم!
اونی که دوسش داری رو حتما بکن!



3839 پدرام مجیدی صدایی آمدن گرفته بود

خالصه از ما گفتن بود
من نکردم

پرید...

عبداالرضایی کردن

من این شعر را برای تو نوشت هام
»علی عبدالرضایی «

نهادی که می شد با آن جمله ساخت
و در جمله ها زن ها را جملگی لخت لخت نوشت:

بی »لباس زیرت را از پاریس می خریم «
و عالمت سوال نگذاشت بر

»اگر کرستی ِست کرده باشد با شرت سفیدش چی «
باید کناِر لُختِي زن ها اتراق کردن ها

و در گیومه ها به هم پیچیدن ها
که من در این »ها «ها حالی کردم کردنی

خیال کردی اولین عشق منی؟ ها؟
»مسافرین محترم! قبل از سوار شدن بر »عبداالرضایی

کردن « لطفن کمربندهای خود را... «



4041 پدرام مجیدی صدایی آمدن گرفته بود

شل کرده بود
زن شعر را هل کرده بود

قلم ، شعر را درآورده نوشته بود:
»شعر ، زندگِی در خطر است

ادبیات ، رکیک تر از فحش خواهر و پدر است
»نشر پاریس « نشِر کیر خورده های د ربه در است «

من در پاریس من در رنو در صندلی عقبی
چنان لیس زدم شعری را

که زنان اروپا برایم آ ه ه ه ه کشیدند
آ ه ه ه ه

این آواز نامجاز
آ ه ه ه ه

این پژواک بلوند
می تواند چیزی جز صوِر تسخیِر زن باشد آقای عبدالرضایی؟

وقتی که در آینه بر روی خودت کارد می کشیدی؟

شعر می گفتم که ناگهان در زد
از روی کاناپه و گلدان پریدم

و در سکوتی که روی آب ریخت
صدایی در قفل چرخید و در، پا پس کشید

مرا مثل روزی که در آینه بودم پشت در می دیدم
هنوز زنگ می زد

بی آن که چیزی گفته باشم
مثل روزی که در آینه بودم به خانه آمد و با من دست

داد
دستی که در بست و از خانه بیرونم کرد
من این شعر بلند را نیامده ام که برگردم

پشت در ایستاده ام
و هی زنگ می زنم

می دانم! بیت آخر در همین کوچه ست



4243 پدرام مجیدی صدایی آمدن گرفته بود

کوچه!
همیشه پای یک کوچه در میان بوده

پای چندین تیر چراغ برق
چند زن چمباتمه زده

همیشه سایه ای تاریخ را کول و از ته همین کوچه
آفتاب ها نرسیده اند

هرگز نرسیده اند
و چاله چوله هایی که کوچه های ایران را یک نوع

عادت اند
ادبیاتی را که سال ها خون دل خورده ایم

نواربهداشتی کرده اند
خونریزی همیشه الی ماده آماده ست

و کوچه ها تمام نمی شوند عبدالرضایی عزیز
کوچه ها تمامت می کنند!

این شب ها
ناحیه ی پشِت نمی خوابََمم درد می کند

شهِر پشِت نمی خوابََمم درد می کند
مغیالِن کویِر پشِت شهِر پشِت نمی خوابََمم زوزه می کند

درد می کشد
غولی که به مرگ طبیعی مشغول است

در کرمون همیشه داغون یاکرمان همیشه داغان
یاضامن چاقوی تیز زنجان ، تهران ، شیراز ، لنگرود ،

زاهدان ، فسا ، رشت.....
»شهرجردی ها « رفت و هیچ وقت برنگشت

که چه فرق می کند وقتی فارسی را باید در ناکجاها به
کجاها فکر کرد!

به تیمارها وصله شد
به چند اصله تبر

لطفا یکی جلد ها را بکند
و زبان لختی که دارد نفس های آخرش را می کشد

سنگسار کند



4445 پدرام مجیدی صدایی آمدن گرفته بود

آن قدر سنگسارم کنید
تا کوهم کنید

و گر نه
کون تان می کنم

گفته باشم!
امشب کسی توی تخت خوابیده

-بیدار است
ذهنی که امشب روی متن خوابیده

-بیمار است
باید در هذیان هاش

که چندصدایی من های درون من است
هزار بار این صیغه ها را صرف کنی

بهاره داد بهاره می دهد بهاره باز نیز خواهد داد
و این ذهن به دنبال چیزی به جز نیز نیست

»نیز « پاشویه می خواهد
علی عبدالرضایی نیز پاشویه می خواهد

بهاره نیز پاشویه می خواهد
مخصوصن امشب

که »نیز « مثل نیزه روی متن خوابیده
بیدار است

و یکی توی سوراخ مار دنبال کار می گردد
جوان است

شاید برای نان شبش نیاز مبرمی به یک »من « دارد
»من « هر روز صبح به هر شب نامه می نویسد

»من « هر شب برای کسی دلتنگ می شود    با پنجره های بسته 
چت می کند

»من « هر عصر در کافه ها پشت میز هر ظهرش
به دنبال »منی « می گردد ناتنی

که توی بیمارستان با زنی به اسم عجیب علی عبدالرضایی 
شیفت های شب دل و قلوه جراحی می کنند

 بی کله ها!



4647 پدرام مجیدی صدایی آمدن گرفته بود

من علی هستم
اشتباه نگیرید

آمده ام که بمانم
شوخی نمی کنم

گرچه می دانم
اید خورده لیز ای دره سطرهای روی

برداشت دستم کف از مرا که
را عبدالرضایی و

گذاشت معاصر های لب روی دشنام
من خودم هستم

در جیب هایم دریا گذاشته ام
چرا به آب پشت می کنید آی رود خانه ها!؟

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

جیب ها و داشبورد در شعرهای من هم بگردید
آیا فقط یک تصویر گمشده در او بود

که وقتی نبودم شاملو سرود؟

بهتر است از راز این شعر با هیچ احدی یگانه نشوید
که شدن درد دارد

در مسلکی که معنای پرواز چنین است
حضار گرامی!

من عالقه ای به پوشیدن پوستین هیچ گرگی ندارم
ولی چه کنم؟ شاعرم!

و پشت این تریبون نمی شود »من « بود!
باید سالم جنسی داد به سواره نظام ها

سیگار باج داد به پیاده نظام ها
باید کاله برداشت به احترام ضد نظام ها

که در نظامی که نظمی ندارد نمی شود »من « بود
نمی شود زن بود

وقتی که مرد ها برای مرد بودن باید زن نباشند
آیا علی عبدالرضایی مرد بود؟
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هرمافرودیت ترین عبدالرضایی جهان
با »فارسی تبعیدگاه بزرگی است المکان «
دست الی قافیه هایت می گذارد ناگهان

»گم شو ! « این را تمام فاحشه ها می گویند اما نمی روم
شراب خورده ام که ایران بمانم

ولی عبدالرضایی نماند

به تخمم!

وقتی بمانی از خودت یک احمق می سازی
علی نیستم اگر دروغ بگویم!

ما هزاران علی های عبدالرضایی بودیم
که دنبال خودارضایی بودیم

ما از بس خودارضایی کرده ایم ؛ نیست شدیم
اما حتی ما نیست مان را هم باخته ایم

و هست مان را با است شان
مجبور کرده اند اعتصاب هوا کند

اسب شان دارد می چرد بر علف های هرزی که شدیم
شدن همان رفتن است!

شاعر پا توی کفش هر جاده ای می کند
جاده رو سوی هر اشاره ای می کند

اشاره گاهی تنها به اشاره
کافی است تا کسی جاده ای را بردارد ؛ برود

آن را سمت دره ای بکشد
اتوبوسی را صدا بزند

و خبرنگاران را سوار کند
گوشه ای بنشیند
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و مرگ خبرها را تماشا کند
و در خبرها مرگ ها را تماشا کند

شاعر کفش های کون گشادی دارد
ولی شاعر همیشه شاعر است

و کفش نابستن از آن بِه که ببندی و نپایی

بهتر است بگذریم
که گذشتن فراخنایی دارد به وسعت شان ههای رفیق

در سرزمین نامادری
بی پدری

ترس دست هایم را بگیر
بهتر است بگذریم

از این پل

که بعد ها تاریخ خواهد نوشت که اصلن پل نبود
بُل بود

رفیق ما اساسن کیر خورد هایم
اما باز بیا بگذریم

که گذشتن فراخنایی دارد ....

لطفا به آن روسپی که روی خنده ترس می بُرد
به مادرم هم بگو یید من دوست داشتم
دوست داشتم از ایدز بمیرم یا سنگسار

وقتی که در آینه بر روی خودم کارد می کشیدم!


