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تفمالی

به كرمان زیره آوردند دیدیم
محمد گفت و از موسی شنیدیم
چنین است و چنانش حرفِ مفت است
خدا را ما در ایران آفریدیم
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مرگِ مؤلف

دربارهی زنم نمیدانند اگر كه میگویند زنبارهام
دربارهی نمیدانند
نمیدانم كجا بود كِی بود كه خواندم فالنی گِی بود
یادم نیست كجا دیدم كه هولدرلین كجا بود
مرا چه كار به شمسِ تبریزی كه موالی مولوی میكرد
به نیچه هم خیلی مربوط نیستم كه بیكسی كرده باشم
دلواپسی كرده باشم
به من چه كه من هستم پس كیستم
شنیدم كه میگویند هست
من نیستم
بعد گفتند نیست
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چرا نباشم؟
به من چه كه این حرفها ربط دارد به شعرهایی كه ربطی به شاعر ندارد
اگر مینویسم چه فرقی به حالِ كسی میكند كه دلواپسی میكند
به این دالیل اگر كسی نبود
پس چرا رمبو گِی بود؟
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شق

غیر تنهایی ندارد
همیشه خانه تنها دارد
گاهی كه خانه خانم از خالیست
و آقاش خواب نیست
سرِ كوچه تا زنی بر بدن بزند
راه

دنبالِ عجب چیز تمیزی میافتد

به لیلی كه بر میخورد اول
خیار میكند طرف همان آخریست
كه باید عروسش كرد و با خیال و مخلفات ترشی انداخت
طفلی چه میداند عشق چیست عاشق كیست
دروغگویی نیست كه بداند گُه چیست
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تازه بعدهاست كه میفهمد
عاشق نبوده فقط شق كرده بوده اصلن لیلی سگِ كیست!
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دو بیتفاوت

من و تو بیتفاوتیم
دو بیتفاوتیم
كه در شباهتِ عجیبی كه به هم داریم
با هم تفاوت داریم
من و تو همدیگریم
دو یكدیگریم كه با من تو یك دیگری كه در من به دنبالِ یك دیگری
دربهدری
در حوالیِ دلداری همیشه اشتغال داری
دلی ولی

دلِ عشق داری

نداری

از وقتی كه در تو آمدم
تنگِ دلِ من نشستهای

خستهای

دلت گرفت

پاشم!؟
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دلم گرفته بود
در دلم جا گرفتی
جای دلم را گرفتی
دلم گرفتی و رفتی

من از آینه دل كندن آمدم كه در تویی كار بگذارم
كه از ماندن برای من دل كندی
با اتاقی به مادرید آمدم كه از آن نرفته بودم
از وقتی به این اتاق رفتم
به مادرید نرفتم
در تو از چشمهای توو یك سال آزگار چنان تو رفتم
كه هر دو پایم مصرف شد
پایی كه راهی داشته باشد ندارم
راهی كه پا داده باشد در كار نیست
مرا هر جای راهم كه انداخته باشی تختی گذاشتهام كه با ردّ تنِ تو میخوابد
بیدار شو!
دلم گرفت

پا شم!؟
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دوئل

برای من لیلی كه خیلی نیست پسر!
به تختخوابم
همیشه میآید و سر خود میرود از خوابم
من دست

در اینهمه بیخوابی

نکردهام در این بازی
جز با خودم دوئل
نمیكنم!
یك عمر
به طرزِ عجب رستمی
من زیر

خیلی نداشتهام
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در زمینِ افراسیابتان زن كردم
كه خالدار بود
وای

عجب حالدار بود!

احوال ندار بودهام آن شب
چنان حالی به جنابِ جنونم داد
كه ناگهان از جنوبم باردار شد
برای این فعلِ خراب
حاال
نافاعلی آمد و پدر شد
چه خوب
خوشحالم!
از هر جهت كه بخواهی دیگر
بی
جهتم
با
جرأتم
سهرابِ افراسیاب كردهای هستم
كه حتی باج
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در وقتهای قِردارِ چارقدی عربی
به اژدهای در تموزِ حالج نمیدهد
از من
گذشته دیگر جلق
به رودخانهای كه شبی ایستاد در دُبی
و آن صبحِ عزیز
لذیذ
تمیزی كه ریخت بر كمرِ باریكِ استانبول قسم
كه قسمت نبوده هرگز جایی
از فرطِ بیشمایی كنم خالی
اهلش نیستم
تنها
گاهی كه در اسمِ عجیبِ رستم میایستم
چون تکه البرزی آمده تا پاریس
كه میخواهد برود لسآنجلس
لوس میكنم این مارِ زنگی را
تا توی تختخوابِ سفر كردهای
كه هنوز منتظر است

 | 16کادویی در کاندوم

ریزشی
از جنسِ جیش كنم
زندگی
زنی دارد
كه باید زندگیش كنم
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خلیج عرعرعربی

اینجا كه ایران كردهام برخی از ایرانیها خجالت میكشند بگویند ایرانیاند! البد ایران را نمیشناسند! بعضی
هم نمیدانند ایرانیاند چون نیستند! برای خیلیها كه دور میشوند از وطن ،تنها چیزی كه گرامین میشود
ایران است ،فارسیست كه مهم است .وطن وطن ،وطن مهم است!

دوباره شیر میخورم از سینهای كه رگ كرده تا جُعّلق جماعت بنالند
فالنی پانی شدیدن ایرانیست!
تا جامهای درخور به تن راست كنم نشد اجباری بر اختیارِ كسی اختیار كنم چون ایرانیام!
بیرحمانه از رحِم بیرونم نیاوردند كه عمارتی در اوقات راست كنم
باید دوباره برگردم از اینهمه سال و حالی سر راست كنم؟
میكنم!
گرچه با هیزمِ كسی آتش برنمیكنم در وقت!
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وقتشان گم كردهاند ،وقفِ وقت
ِ
دوستترین وقتم وقتیست كه در وقت ،دقت میكنم تا در كسانی كه
نکنم.
هنوز در حالِ شاعرم!
تا در فارسی اتراق كرده باشم حالِ تازهای در داغ كردهام ابالغ میكنم
من ایرانیِ همان ایرانِ مالكِ هزار حالت و یك آلتم
كه تا هر هزار مایل
مایل به چپ و راستش نیست
دراین راستراهه بیم از كسانی كه تابلو سرِ دریا راست میكنند ندارم!
از كنارِ خلیج مدعی خیلی رفت كه بعدها در هوایِ سرسنگینِ پارسی به گُه خوردهام!
مراجعت خواهد كرد
دریغا كه دریا بیخود از سالیانی كه از خود گذشت به خود نیامد!
از صدای هرجا كه خواهی میرو!
در دویدن آمد كه پای گربهی درحال گریه بنشیند
ماندهام چگونه این جماعتی كه در چند و چونِ دنیا چند میكنند
مُشتهای خود را از طریقِ دریا میبازند
بر تخته پارهای كه در دریای اعظم انداختند
آویختند كه مقصد كنند كجا؟
خلیج از درونِ خلیج

پارسی بیرون آمد

با خیلی نامها كنار آمد كه خیلی هم به او نمیآمد
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سالهای سیاهی در ایران درگذشت
خیلی نفت از رگهای خزر به هدر رفت
و آبِ ولگا از تکههای شمالی خیلی سر رفت
حذر از مازندران كم بود كه خزرهم زیرآبِ گیالن زد
در نقشه غش كرد و غشغش لش كه آوردید
قرِ فرنگی در نقشهی خلیج كشیدید كه پارسیست؟
خلیج عرعرعربی بی بی بیهمه چیز!؟
گُه خوردید!
با كیری كه غرب راست كرده در ایران جلق میزنید؟
امان كم بود كه از آب گرفتید؟
بد كردیم دریای بغل دستِ فارس را كه پارسیست عمان كردیم؟
دوباره تازی به گُهخوری راضی شد؟
دوباره دریا بیناخدا دیدید و به خود ریدید!؟
با دایه در خاکِ خایه خوابیده جنگیدید
خارک را خوار كردید
كیش را مات كردید
مات
ماندهام چگونه از آبهایی كه در رستم ادامه دارد نمیهراسید
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برای خلیجِ فارس ،پارس میكنید؟
وای به روزی كه این عربخواندههای فارسیخور عمامه بردارند از قم و گور گم كنند
آنوقت آلِ سعود از كیرِ زال سقوط خواهد كرد
و در عراق عرب به واقواق و شیخنشین با ملخ زمین خواهد خورد
دیشب به افراسیاب نوشتم آب! رستم چرا كمیاب شد؟
سرشانههای زال را قال

بالها چرا!؟

در جنگ این جنگِ تن به تن سهراب كیست؟
كیست كه در چه كنم چه كنم
یك من ریش جنبِ كیش زیرِ عبا برده یك قطره قطر قدِ شاشِ گیالن هم نیست
اگر بگوزد گوزگوز در ریدمانِ بنفشِ اصفهان میشود بحرین
و از امارات اگر عمارت تهی كند تهران
نوشتم آب

مات میشود

دوباره از افراسیاب سرمیرود

و استانبول كه عاشقِ دولِ تهران است
سبزِ غربنوازش را خاموش كرده سینهبندش را باز میكند
كه بعد از چراغِ غریبنوازی

هر دو پستانش ایرانی كند بازی

دوباره این گربه شیر خواهد شد
و باكوی كوچههای آذری را پارس میكند كه در خود ایران كند سر دهد این نخ به نخجوان و جوانی نکند
با قفقاز ،حاضر كند این راز در محضرِ سمرقند و از بخارا دوباره بردارد هرات را كه از دهات خسته شد
همه با هم به نام ایران سند میخورند باز
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دوباره شیر میشود این گربه كه دیوارهایِ قدبلندش موش دارد
كابل از دورِ كابُل دوباره باز میكنیم و تا كیش پیش میرویم
پیش میبریم در عرب كه پیشاپیش بر عرب كه جنبِ غرب پشت دارد ،شاشیده باشیم!
كه عمامه از سرِ هر چه رهبریست ،منبریست ،برداشته باشیم
شعبهی شعب در الوسرای الوان شیخ كردید؟
با فیس و افاده كیش را با قیس مات كردید؟
خلیجِ عرعر عربی بی بی بیهمه چیز!؟
گُه خوردید!
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عایشهبازی

گله نمیكنم از این بختِ كذایی
خدا نبوده حضرتی به این رضایی
بیا كنید پیشِ من تا رفته باشم
كمین زدهست الی پاها مرتضایی
كم كرده از من؟

خیال كردهاید زن

علیترم هنوز از عبدالرضایی
هنوز از عبدالرضایی
عالیترم
عالیترم از اهلِ او
اهلِ دلم
درحالِ نستعلیقِ دخترهایِ خوشگل موشگلم
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عبدالرضائیِ علی هستم ولی
كلّی عرب گاییدهام
چون بر نجف خوابیدهام
در كوفه ضربت دیدهام
عمّامهام گنبد شده بر كلّهی نمّامهام
وقتِ شهادت هم سرِ سجّاده شربت ریدهام
كی گفته من را قاطیِ فاطی كنی
التیِ فاطی قاطیِ شبهای الواتی كنی؟
پرویزداری شیوهی پیر است
از صبحِ عالم هفتتر ماییم دیر است
دور است شیرینی كه فرهادی كشیدهست
دیدن عصاگردیِ كوری در شبِ تور است
لیالی ما را بین چهسان عادی كشیدهست
نقاش پیر است
ای چشمِ من ببین!
ترکِ تماشا پیشه در موساتری كن
ما بینِ اسرائیل و اعرابِ جهان ترساتری كن
وقتی كه اسحاق نبی ،بیبی در اسرائیل میكرد
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خلقِ عرب را آدم اسماعیل میكرد
این هر دو سامی كونشان بدجور نفتیست
ما را كه اِل كردیم و بِل با تولههای آدم و حوّا چه ربطیست؟
دنیا عصاگردانِ هرجا خود نرفتیست
ای هوشِ من برو!
بالی وبالِ شانههای باد كن
راهیِ هرجا هرچه بادآباد كن
زن كن كمی

من كن كمی

از حوصله به سر بیا

تك چشمِ دنیا كن

ای حال غوغا كن

توی زنی دریا شو دل كن
از پیش و پس غافل كه شد توراتِ خود باش و من اِل كن
من كن كمی در آن زنِ بندی شده ترکِ سمرقندی شده در قصهای هندی شده
پاشو تمامش كن
ای حوصله به سر بیا ای كفرِ من بجوش!
در كشتنِ غیر از خود و اصلن خدا بکوش!
مثلِ علی عمری علیهاشو كه ایرانی شده اروندسان روی فراتی رفته طوفانی شده
استانبولی كردهست نوشِ جان كه تهرانی شده هی زودتر باش!
كی گفته عالم تختخوابِ حال ما نیست؟
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استانِ دخترهای عثمانیِ دنیا مالِ ما نیست؟
جز مالِ من درحالِ با كیست!؟
وا رفتهام تا رفته از نا رفتهام با رفتهام یا بودهام بی!...؟
بی بودهام انگار از روزی كه بیبی توی طشتم ریخت با شاش
بعدش كالسِ اولی بودم كه از ترسِ همین دیکتاتوریِ خانگی شاگردِ اوّل میشده
تا بعد و تا...
حاال كه ديكتاتوق ديكته میكنه
بعدن كه ديكتاتوق سكته میكنهَ

اهلن و سهلن

حاال كه اهل و حاال كه سهل و حاال كه حاال...

كیل ژوق

سوم نو؟

حاال كه ديكتاتوق
قبلن كه ديك بعدن كه ديكتاتوق...
حاال كه بعدن قول...
بعد از دو قبلن قال...
قال و مقالی دارد از قبل از دو بعدن خطِ میخی بیخ
میخم به يكتا و به يكتائیِ ديكتاتوق
ديكم به ديكتاتوق!

چیی شد!
حرفِ زنی بودهست انگاری كه آوردهست ما را تا سرِ این سطر ...آها یادم آمد كارمندِ قدبلندِ روسپی جایی
كه رفتم بور بود و طفلکی مجبور بودی تا اتاقت بردم از آنجا و آوردم اتاقم داغ و بعدن چاق و یوهو!
یا علی با عرضِ هوهو توی سوهو ریختم آبی شدی؟
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خوشگلِ اما عرب با خود چه كردی؟ خوب طوری حالِ من را بردی و بازی نکردی زیرِ این المصّبِ تك
چشم شبها مُردهای
دل چنان بردی كه حتی خاطرت را هم به من نسپردهای
گیرم از دستِ جنونم خونِ دلها خوردهای
رفتهای اما چرا كون خودت را بردهای؟
كونِ تو نازیترین تانکی كه دیدم توی آن جنگجهانی هیتلر را هی صدا میزد سر آن پلّهها
پله بودم من برایت رفتهای باال ولی حاال چرا كفری شدی
رعشههایت عایشه! وقتِ شدن دیوانهای را در محمد برده مُردهست؟
مرگی صدا كردهست در مردی كه من باشم؟

از بس كه جانی بودهام
در مکّه مانی بودهام
در حالِ زنرانی و ذكرِ لنترانی بودهام
انسان لحاظم میكند حیوان دلیلم
از حیثِ وحشیتر همان فیلم
فیلم كه چاقی میكنم در چین و سرپایی االغی میكنم در حضرتِ روم
فیلم كه خرطومی درازش كردهام تا خارطوم
هر دختری را كردهام فیلم
در فیلمی از شینما هم سینماییتر
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لیالی آن شب كردهام وقتی شکم كرد
تهرانِ آغوشِ پر از دختر دَكم كرد
من اوی مجبوری شد و در كربالی پنج جنگید
گاهی عرق در سنگرش گاهی شراب و گاه بنگید
شبهای حمله جای كونِ گردِ سوسن توی سوسنگرد
گاوِ جوانی را كه حتی سگ نمیكردهست میكرد

كمكم كه حیوان جانشینِ كونِ اقدس شد
اقصا نقاطی منتظر در محضرِ بیت المقدس شد
از غصّهی جیجی بسیجی داشت میمُرد
گاهی عرق گاهی شرابِ صبح میخورد
یك شب كه با آهنگران حال خفن میبرد
خمپارهای كونپاره كرد و بین سنگرها زمین خورد
مثل شهادت از خدا الحمدهلل بُرد دل

مُرد

در كوچهای كه بعدها همنامِ او شد
یك حجله با عکسی كه در قابش نشستهست
حاال كه بر آن سالها حالی گذشتهست
دارد هوای گفت:
بعد از تمامِ سالهای زندگی در قاب
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از قابِ خود بيرون زد و آمد كنارِ آب
بر ماسهها حال و هوای خوش درازش كرد
ساحلنشينی میكند دارد هوای خواب
میخوابد و موجی كنار موج میافتد
فوری خزر اروند در میآيد از آب
با لهجهی تركی يكی اهللُ اكبر می...
همسنگری توی خيالش میخورد تاب
فرمانده در بیسيمها فرمانِ آتش می...
خمپاره روی شانهها سر میشود پرتاب
سر میرود بیتن كه سر پيدا كند سردار
من هم جهنّم! سالها جا خوش كنم در قاب
بعد از تمامِ سالهای مرگ بر دنيا
برگشت خورد از آخرت
در حالِ شعری ناب
لم داده روی ماسهها يك لختِ مادرزاد
دارد هوای خواب با سركارِ خانم آب

سركارِ خانم شوقِ آغوشِ تو را دارد
اين شاعرِ غرقِ تماشايت شده بشتاب!
حالی كن و حاال كه ساحل دورهات كردهست
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از ظرفِ خود بيرون بيا
دريا مرا درياب!

دریاب مردی را كه عاشق میكشد
لیال به سیخِ حضرتِ شق میكشد
پرویزگاری شیوهی پیر است
از بامدادِ شاعران حتا الفتر كردهام دیر است
آمد كن از جنسِ همان صبحی كه پشتِ مانده بودی در
سالمی سر تکان داد و دو دستی توی هم رفت
سرانگشتانِ باریکی كه از سمفونی موتزارت برمیگشت
هوای دور و برهای مسافر را سفر كرد و دو چشمی بینِ من گشت
چنان در حالِ من تنهام! ماندم
كه تا اینجای هستم در نگاهت من نخواندم

مسافر ماند و حاضر كرد عشقی و خبر رفت
سفر تا رفت من ماندم
تو هم در حالِ یك موتزارت برگشتی
نُتی برگشت و تن شد رختخوابِ حرف و شوقی طرح شد در حالِ میرفتی
سرانگشتانِ باریکی مرا برداشتند از من جدا كردند و هی در بینِ من گشتند و من گم شد
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تویی پیدا شد از جایی كه من بودم نبودم
تو همبالِ منی

بازی!

به بالی هم كه از من كندهای هرگز نمیبالی

مجالی كردهای پیدا كه در حالی به حالی بال دارد
هزاران نقش در من میزنی اما نمیدانی كه قالی حال دارد
تو از اول برایم هیچمی بودی
نه دستم توی دستی رفت
نه سر را با سالمِ یك سری سرها تکان دادم
من از آن شب كه درهای دُرشتِ شنبهاش با دكمههایت باز كردم با كسی بازی نکردم
خیالی از دو پستان تو كندو كندهام

لب بر نمیدارم

نباید دست از شبهای لبهای تو بردارم
من و تو اهلِ یك چشمیم
آبِ چشمهی اهل دلی
جاری به هر جایی
شبی وحشی
شبی الشی
ولی سر ریختیم از آبشاری با هم و اهلِ دو تنهاییِ اهل و...
اهلیِ یك دیگری!؟
زكّی!
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لندن هوای پُرخداوندی ندارد آسمانش لنگرودی نیست
بیهوده با این حرفها من میزنی
كی گفته عشقی نیستم
خواهانِ قرهای كمردارِ دمشقی نیستم
یا از صفا چون كیستم
تا مروه از فرطِ منی لبنان دویدم در زنی؟
عبدالرضایی نیستم؟

كی گفته منهای علی
چون پرشیایی زیستم
عالیترم
عالیتر از علی علی علیترم

نه از امامِ غایبی كه ظاهرن نمیشود
ولیترم
نه سیّدی فقط كذایی
به میروم
به مشهدی كه كردهام بیا كنید
خدا نبوده حضرتی به این رضایی
هوای حالِ من همان عالیِ عالیست
كجاست یك علیتر از عبدالرضایی!؟
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کوسچرخ

از خانه زد بیرون
و دیگر زن ندارد
مردی كه فامیلی به غیر از من ندارد
من دارد و غم دارد و خانه بهدوشی
دار و ندارش رفت جز دشمن ندارد
تنهایِ تنها میرود مثلِ خیابان
شلواركی پا كرده پیراهن ندارد
بادِ بلندی از كنارش میشود رَد
بارانِ لندن هم سرِ ماندن ندارد

ماندهست
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ماشینی
و دارد میزند بوق
یك جندهی دیگر كه خوابیدن ندارد
آمد عقب
قدری عقبتر
باز شد در
پس از عقب هم میدهد قدغن ندارد
این پا و آن پا میكند هی خاک بر سر
كردن كه دیگر مِنّ و مِن كردن ندارد
هر داستانی آخرش آغازِ بعدیست
فردا دوباره عاشقم
گفتن ندارد!
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گالش

در كوچه من داشتم خودم را میرفتم
كه چادری با دو تا چشم
از سرت افتاد و رفتارم راست شد
كونت چنان سوخته بود
كه شلوارت هنوز هم درد میكند
تو در خطِ امام و مرا
گرچه حالش نبود
ولی خط لبت میكشید دنبالش
چه حالی از چپ كه دستم نبود گرفتی
و از راستم چنان دررفتی
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كه اطرافِ پستان تو خطها متحد شدند
بر قوسِ باسنِ تو انبیا
بیا كه از بس نرفتمت شاعرانه شد رفتارم
از بس نکردمت عاشقانه شد كردارم
كاری بکن
زنگی بزن
از بس ندیدمت چشمم خمار شد
گوشِ مرا
به صدا دعوت نمیكنی چرا؟
گورِ مرا
مرگِ تو مگر پُر نمیكند؟
بخواب چشم مرا
ببین خواب مرا
آنچه تو را
از همه سر میكند
مرگِ مرا
در تو سفر میكند
رفتنِ هر بارهات از خاطرم
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غم به دلم
خون به جگر میكند
اشك ندارم كه كنم وقف چشم
پلكِ مرا چشمِ تو تَر میكند
خواب
تو را دید و مرا جا گذاشت
هر شبه در تخت تو سر میكند
نامِ مرا چشم تو درویش كرد
گوشِ مرا اسم تو كر میكند
فکر خیانت به تو از عاشقیست
این سرِ بیصاحب اگر میكند
هر چه فرار از گذرت میكنم
باز مرا
عشقِ تو خر میكند
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شومن

بنابراین و آن در سالِ چندان و چنان تنهام
كه هر چه میزنم جمعیت زن بر بدن

منهام!

چنان منهای من
منهای زن را زندگی كردم
كه مرگی مُرد و مردی زنده شد
ما بینِ دشمنهام
همان مرگی
كه تنهاییِ خود در من قدم میزد
به عشقِ دخترِ نازی كه آمد پیشِ رفتنهام
?!Can I invite you fo fo for a coffee

ببین لکنت چه ضدّی زد به حالم بینِ گفتنهام؟

!Le Ley Lady
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پس از كافی و در حال اصیلِ انگلی لیسی
و پستانی كه خون میداد پس
وقت مکیدنهام
بهش گفتم:
I love you

!Meyo

همچین نگاهم كرد
?!I think you have a problem with women, hum

اگر یا گرچه یا اما ولی زیرا چه میدانم
چرا حرف اضافی میزنی دربارهی منهام؟
فروغی هر كه توی بسترم خوابیده میداند
كه فرخزادتر از او فریدون كرده شومنهام
خودِ شعرم كه بسم اهللِ مردم میكند جنّی
به رحمانیِ با نصرت رحیمی رفته كردنهام
مرا از جنس شیرین هر چه آدم سنگ میخواند
چه كوهستانِ سردی كرده فرهادم تنِ زنهام
چنان در عمقِ زن چنداد و چندیدم
كه گندیدم
نمیدانم چرا دریا ندارد غوطه خوردنهام
چرا دست از سر من برنمیدارد هوای زن

!Ali
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عجب تاوانِ سختی داده پاسخ
دل شکستنهام
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پنکه

مثل یك پنکه آویزونم
دور خودم كه نمیدونم كجاست حیرونم
یعنی چه كه اهل غریبهام
تهرون كه رونش تو دستمه
رستم هنوز دوستمه
دستم هنوز رستمه
خوابم پُرِ ماهه
مثل شورت
فقط شبم كوتاهه
هر چه سر میزنم به دریای سوهو سنگه
دلم برات خدایی مثل متروی لندن تنگه
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دوباره بوی توت به دلم برات شده
دلم برات فدات شم قنات شده اما خشك
پاشو!
كرده هوای ونیز

حاال كه اینهمه صحرات
گپی هم با ما بلب
پاشو از این عکس المصب
بشین پشت میز
به جای اشك

واسهم عرق سگی بریز

باز دوباره بیشتر

!please

بزن قدش!
خیالی كن مردَتم
یا كه زمین خوردتَم
بیا به تخت من سفر
به سرقتم بیا جیگر
بگو بدون كُرستم
بپر!
الی دو تا مینم
بکار

تخم اگه داری

توی زمینم
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من كه كارِ هر كس نیستم
دشمن

توی بیت المقدس نیستم

به من چه كه سوراخ داشت بشکهش
اسب آمد و زیرم رفت درشکهش
حواس كه چه عرض كنم
حتی نداشتم هوای الس
علی الخصوص خشکهش
خالصه گاو آمدم

كه الو بچرم

تنت رو عمرن نمیخوام

كه زیرِ خاک میره

جوونیت ارزونیِ خودت

به فاک میره

چقدر بیتو كمبودم
گوشت زیاده

حالم خرابه
اما جیگر كمیابه

چند ساله توی كفم

پشت صفم برات

احساسم عالف شد
دهنم صاف شد
از پام درآورده اون لبهات
از بس كه رو لبهام
این پا و اون پا كرده المصّب
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حاال كه تنی به این لختی مُده
لباسا بیرون و بدنامون توی كُمده
كاخِ تو تعطیله یعنی پریوده؟
ای بهخشکی شانس!
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زلزلهنگاری

آب

از رودبار كه سر باال رفت

دوری

در هوای تهران گشت

سر ریخت در خراسان

نشد!

سری به تربت زد

نشد!

از نقشه نقنقو پایین ریخت
از پای نخلها گذشت و در بم ولوله شد
و یكالقبایی

دوباره پس مانده خورِ زلزله شد

دمِ درهای بانك ملی به یللی افتاد
كه خوب خوبهای قم
دوباره هُرهُری مذهبی
و نوبری

دوباره خوب خورده خوابیده باشند
دور و بَرِ هزار فرقه دوستاق خرید

كه در هر وعده و وَده یك كاره میپرید

با واجبی دوباره واچرتید

علی عبدالرضایی | 45

كه دنیا دَمر بخوابد باز
نبیند!

صدای بم نشنود
دیدی!؟

بادمجان بم هم آفت داشت

شنیدی!؟

بازار بورس را زلزله برداشت

دوباره آقا

كه بوی الرحمن گرفته بود

عالقه كنترات كرد
دل دل دل ای دل ای سر داد
سرِ گهوارهای
دوباره اكبر

كه توی تکان تکان افتاد و شیونی از دست داد
اهلل اكبر!

القید و الغرو شد

جنبِ غزلهای خواجو زمین خورد و ما دردِ مادر ناكشیده مامایی
خیلی عزیزتر از مادر شد
و با اینهمه نفت كه هر شب هر شب بر باد رفت
از مشامِ مافنگی فقط مَف گرفت كه درهیچ پیچ خورده باشد
دوباره بهتر از كاچی

چی؟

چیزی نداریم

هنوز دست و رو شسته گدایی دستدراز در همه عالم داریم
با مالِ مردم خوری در مداریم
كه هر چه بردارد از كنارِ ارگِ مرگ
دوباره در همهچیزی كم و كسری دارد
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دوباره من از دوباره از بس دوباره دیدم مرگ
مثلِ ارگ
پس كی

از این «من نبودم» المشنگه باال آوردم
كی بود؟

چی

آسمان قرمبهی بیرعد و برق و باران ندیده بودم
تو خیلی مارمولکی آغا!
زلزله دیدی

مار خورده و افعی شدی؟

ماالسیدی؟

چی شد؟

نکند سرِ زمینِ بم قولنامه كردهای
كه چنین قورقور میكنی سرِ سفرهی عقد
سر جهازی كه به جایی جهنم نمیدهند
تا دنیا دنیا بوده جنگی
سرجمع

شکم دنگال میكردید

همان آقای آدم هم خدانشناس بود

سرِ تغارش كه پایین رفت
سرِ خانهی عقل آمد و مسلمان شد
نمّامه هم از این نمد كالهِ كج برداشت
و عمّامه سرِ مردمی گذاشت كه با هر دو پا توی دو افتاد
این كاسهی چه كنم چه كنم را كدام گدا دستِ شما داد؟
خیال كردید چنان روی نانِ مردم میكنید كه سگ هم نمیخورد
گندم از نانِ مردم كم میكنید و حلیمِ حاج اكبر در بم هم میزنید؟

خود خوردید!
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بزنید!
الغرو شده نخلهای ما بدَرید!
با هفتادهزار مرگ
ارگ

هر چه شما خوردید

هفتادهزار بار باال آ ورد

و آبرویی را كه هرگز هرگز نداشتید
برد و خجالت را همهجا تف كرد
زمین كه پاشپاش شد همه پا منبری شدید
چیز باز و بشکن و باال بنداز!
بند بشو در سوز و گداز نیست
این روزها عالم و آدم جلدِ بامهای دیگریست
همه كفترِ چند برجه شدند
دارند در همه عیبی سُك میزنند
بم هم كه نخواند بم
پای خطیب و منبر

كر نمیشوند!
با نکیر و منکر

میشنوند!
دیگر

خر نمیشوند!

 | 48کادویی در کاندوم

خطبهگایی

طبس

به عبث از زلزله پا پس كشید

باید دو سه سینهخیز میرفت
به تیررَس كه رسید
از گاوی كه شاخ شد

شاخ میكشید

از دوباره كرده كمین دشمن

مواظب باشید!

دور و برِ گاوی نباشید
كه سرپایی پای نهری در رودبار
دست به آب رفت و سرما نخورده با عطسهای ایست داد
به آبهای صبر نکردهای كه هر چه از گاو دوشید
در آخورهای ما نپاشید
وقتی هم كه بر تربتِ خراسان تِر زد
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از سینهی خری نوشید كه هر چه عرعر كرد
عرض میكنم به هوش باشيد

مقهور گاو نباشيد!

سينه پهلو كرده لم داده به نخلی كه سرِ بم خراب شد

به كت هیچكس نه رفت

نه آمد!

البته چیزی هم عوض نشد

چیزی نمانده آقا ظهور میكند

خدا بخواهد
چشم توطئه را كور میكند
دشمن كه هیچ
من هم كه هیچ
گاو هم هیچ غلطی نمیتواند بکند

تکبیر!

از این غولِ بیشاخ و دم آمریکای كاكاكش كه بدتر نیست كا!
بکُشد!

طولی نمیكشد كه شاخ از این زنبور خانه میكشد بیرون

بیهوده نیست كه پشت این قلیون لم میدهم به بم كه آقا زودی بیاید و گاو را بکشیم
برای رفاهِ شما مردم!

بر آن سَریم كه گاو را هم به غرب بفروشیم

به قول و قال الهی زمین نجات میكند پیدا
اجازه آقا!

«گفتم كه حرف نباشد كمی به هوش
باشد!

ولی جسارت نباشد

تو كه هی گاو را میكشی

فقط به گوش باشید!»

 | 51کادویی در کاندوم

به هر ماتمی عبای سياه میپوشی
پس چرا هميشه از سينهی مردم میدوشی؟
گفتی گاو در رودبار زمين خورد و هر دو شاخ از دست داد
گفتيم خب!
گفتی كه نفت ندارد به پتپت افتاده ترسی نباشد

گفتيم باشد!
نشد!

همهطوری سقف سرِ ما خراب شد

اين شاخ لعنتی دست از سرِ ما بردار نيست
در گوشه گوشهی گربه هی فرو میرود تكان میخورد فرو میرود هی تكانتكان میخورد
رحمِ دوبارهای در كار نيست
ارگ

روی دستِ مردم مرگ كرد

بم هم كه در اين گاوبازی سرِ زا رفت
پس تو كی اين شاخ را میكِشی
اين گاو را میكُشی

جاكش!؟
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حضرات

كارِ حضرتِ فیله فُرو فقای حضرات
بعد از این خرسواری با عجب فشاری طرفم
باید انساناتِ از بیخ عربی قرآنی كنم
و جای حیوانانی كه در اصطبل بایگانی شده قربانی كنم
جانی كنم شهری به سرتاسر سنگری كه در خاطراتم احداث كردهاند
اهلی كردنِ ورزایی كه از عبا سر در بیاورد
عقب جلو كرده در عقبهای دخترات پر در بیاورد
كارِ هر كس نیست
ما كارِ ماركس بودیم كه جای مادیات مادیان گذاشت و یككاره نگذاشت به حدی شود كه قضیه راضی
شود
بعد از این خر بازی وای!
I love you

چه شود!

 | 52کادویی در کاندوم

كه ربطی به پاپ ندارد باب میشود
گاو

آخوری لگنی خواهد داشت

آخوندی كه دوست دارد
همهی هستیِ هر كی حواله به عهدی شود كه مهدی میشود
كنار این حیوانات
كار حضرت فیله فرو فقای حضرات
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طعمه

به عنوان طعمه چند ماهیچه جمعوجور میكنی
میروی ماهیهای ماهیانه را كه ول كردهای دوباره از نو بگیری
ولی بیآنكه بفهمی ول معطلی دوباره ول میكنی
بیمایه باز برمیگردی كه خایه بتركانی
پولی نزول كنی
كه شاید در طالعِ تو بختی قیام كند
اما دوباره آش همان و كاسه همین كه میگردانی دورِ كازینو
تا بیایی به خود كه بجنبانی
به خانه همسایه حتّی سایه بدهکاری
وقتی كه دوستی در كار نیست
كه دستی دراز كنی

 | 54کادویی در کاندوم

اشتهایی باز كنی
قماربازها كازینهای تنیِ تو میشوند
و كازینو دریاچهای كه حتی به شرط شیرجه نمیشود امتحانش كرد
پیش از آنكه ماهی در عمرِ تو گیر كند
دامی كه كارش گذاشته بودی برای ماهی
درگیرِ تویی میشود
كه ماندهای در خواب
و چون كپورِ دمِ مرگی
آمدهای بر سطحِ آب و چه بیتاب
میزنی به دریا

دل!
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هایکوگایی

 | 56کادویی در کاندوم

۱

بسم اهلل الرحین
الحمدهلل رباآللِمین
شلوارشو بکنین
اینهمه لفتش ندین
والضّالین!
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۲

خطِ راست شبیهِ عیسا جلقیست
مریمِ مجدلّیه

طفلی!
گمان نکنم

باری هم شده باشد
مثلث
مثلِ موساست
قائمالزاویهاش
خدایی غوغاست
اما
عجب دایرهایست محمّد
تا دنیا دنیاست

 | 58کادویی در کاندوم

این خاتمِ كوسلیس
دست بردار نیست!
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۳

كعبه و مسجد و میخانهی من
كیرت بود
چه استفادهای
كدام فایده؟
تمامش كه نکردم
بردار و برو!

 | 61کادویی در کاندوم

۴

تنها خدا برادر است
با زنی كه لخت میشود در پهلو
آدم كه اینهمه احمق نیست
نزد تو نزدیكتر از من به عاشق كیست؟
به تکهای از هر دو مریم

كه بود عیسا دوست

اگر نگویم خدا حتمن اوست
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۵

به چشمِ برادری
هر كه مرا دید
بعد گایید

 | 62کادویی در کاندوم

۶

من عاشقِ خوبی نیستم
خوبترم
میتوانم به دوستِ دخترم
بگویم دوستت دارم
و با دوستش بخوابم
مثل تو
كه با اینهمه دوستت دارم
هنوز

عاشقِ خوبی نیستی

برو!
دوستم منتظر است
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۷

همیشه سر میزِ صبحانه
وقتی شیر میخورم
هوسِ آبِ كیر میكنم
ولی نمیدانم
چرا شبها
كه آبِ كیر میخورم
هوسِ شیر نمیكنم!

 | 64کادویی در کاندوم

۸

عشقِ بزرگ به درد نمیخورد
باوركن!
نمیشود در مشت جاش داد
نازش كرد
مثلِ این كیرِ مصنوعی
عاشق
كوچکش خوب است!
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۹

تنها چیزی كه از خواهرم خواستم
شوهرش بود
نداد!
و سرانجام دادم
به برادر شوهرم
كه مرا از برادرش خواستگاری كرده بود!

 | 66کادویی در کاندوم

۱۱

آری!
هر جندهای
تو را كه میبیند
چشمك میزند
خنده میكند
مگر نمیدانی!؟
كیر كلفت
كوسِ گشاد را فرخنده میكند!
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۱۱

هر كه تا درخواست
از كیرش داشت
مرا میخواست
و تا شق بود
عاشق بود
جای آن نیست كه جاكش باشم
كوسِ بیمقدمه را بیشتر میكنند

چرا دروغ!؟

 | 68کادویی در کاندوم

۱۲

مستراحی در كار نیست
برای چه این پا وآن پا میكنی؟
از جنسِ خایه اگر داری
مردی باش
كه دنبالم كند
میخواهم انقالب كنم!
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۱۳

هفده سالِ آزگار
عمرم را هدر دادم
از وقتی كه دادم
هفت سالی میشود
كه دارم فکر میكنم
چه شد
كه هفده سالِ آزگار ندادم!

 | 71کادویی در کاندوم

۱۴

از دو كیرِ كلفت تشکیل میشدی كاش
كه با اولیش
تنها مرا میكردی
و با بعدیش
فقط مرا!
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۱۵

پیچی كه توی من چرخاندی
چنان نازک بود
كه هرزهام كرد
ولی هرزم نکرد
اگر میتوانستی
كیری به اندازهی خطكش جور كنی
دیگر نمیتوانستی
روی كوسم خط بکشی!

 | 72کادویی در کاندوم

۱۶

دزد آمده گویا

هیس!

اما نترس
كونت را به طرزِ قمبل عمود كن!
شلوارت را
هی زود باش!
بکش پایین
وانمود كن
داری جلق میزنی
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۱۷

كلیدِ كونم كیرِ توست
درِ مستراح را
چرا باز نمیكنی؟

 | 74کادویی در کاندوم

۱۸

سینهام را چاک ندادهام این هوا!
كه با چوچولِ خودم فاک كرده باشم
نمیآید به تو
كه از كیری كلفت تشکیل شده باشی
بزن به چاک!
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۱۹

دروغ چرا!
كیرش میتوانست
عبور و مروری داشته باشد آرام آرام
از سوراخِ همین سوزن
بچه كونی!
حتی بلد نبود لب بدهد
دلش خوش بود
مرا میكند

 | 76کادویی در کاندوم

۲۱

كیری الغر اندام بود
طالب نبود
توی كوسم برود
دلش میگرفت!
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۲۱

عمرم كفاف نمیدهد برای انتظار
برای من كیر

كیر است دیگر

چرا دریغ كنم؟
پیر یا جوان
مگر چه فرق میكند؟
من كوسم را میدهم!

 | 78کادویی در کاندوم

۲۲

بپا!
پوستِ موزیست
كوسِ من
چه پا بگذاری روش
چه نگذاری
خواهی نخواهی روم
یا توش...
دیدی؟
افتادی!
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۲۳

مگر نمیخواهی روی دخترهای تمام اسمهای دنیا غلت بزنی؟
گشایشِ درِ بزرگ
كلیدی میخواهد
كه همانا كیرِ توست
و البته
كوسِ ناقابلی
كه همچنان منتظر باشد...
هستم!

 | 81کادویی در کاندوم

۲۴

من زندگی میكنم
خالف كه نمیكنم
تویی كه هرگز نکردهای
چون غالف كردهای
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۲۵

خنده یعنی!...
ببخشید!
بنده یعنی...
بازهم ببخشید!
جنده یعنی چی!؟
شغلِ خیلیها
كه قبلن بود عاشقی
حاال فاسقیست
تو هم گرچه خیلی
به خیلیها نه
اما
میدهی!
جندهای!؟

 | 82کادویی در کاندوم

۲۶

فرداست كه چشم وا كنی
و دستی را
كه تا صبح
توی شورتم گم میكردی
روی كیرت پیدا كنی
من رفتم!
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۲۷

با دو لیوانِ پُرِ آب هم نمیشد
زبانش را كه كنده بودم
لبش را كه خورده بودم قورت داد
در گلویم زبان درازی میكرد
كیر خورده بودم
گیر كرده بود
بروم باید
باید بروم

مردمکم را جای دیگری پیدا كنم

 | 84کادویی در کاندوم

۲۸

كردن

پریدنیست

از بام
در گودال
و دادن
پُر كردنِ گودالیست
كه افتاده از بام و
گریه لختش كرد
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۲۹

خیال میكنی اولین عشقِ منی؟
تو آخریش هم نیستی عزیزم!
ظرفِ یك ماهی كه با تو آشنام
تازه دیروز فهمیدم
عباس
ده دقیقه بیشتر طول میكشد

 | 86کادویی در کاندوم

۳۱

جز این آقا كه خیلی خوب میكند
آقایانِ دیگری هم هستند
كه خیلیترند!
این تازه اولِ عاشقیست
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۳۱

داشتی روی جندهخانههای دنیا غلت میزدی
جلق میزدی
تو عاشقِ كوسم بودی
ولی شق نبودی
به شیشهی عینك
اشكهات خنده میكردند
قطرهقطره وقتی باران
روی پنجره لیز میخورد

 | 88کادویی در کاندوم

۳۲

از سمساریِ جلوی كالج
حالش به هم میخورد
توی كالس
فقط من بودم
كه اهلِ الس نبودم
چه میدانستم
كه انتخابم میكند
دنبالِ دستِ اول میگشت!
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۳۳

او شوهرم نبود
سگكِ كامپیوتریِ كمربندم بود
كه صورتِ كیرش را در حافظه داشت
اگر نبود
شلوارم اینهمه پایین نمیریخت

 | 91کادویی در کاندوم

۳۴

من با تو چند مشکلِ مهم دارم
یکی اینكه زیادی گندهست
درد دارد

خیلی!

دیگر اینكه دائم میكنی
آرام نداری
و بدتر از همهی این مشکالت
این است كه من از اینهمه مشکل
خیلی
خوشم میآد
جووووون!
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۳۵

هر وقت
به تکهای از او كیر میدادم
به لمبرهاش
كه هی تکان میخورد
گیر میدادم

 | 92کادویی در کاندوم

۳۶

رفتار شاعرانه وقتی تلوتلو برود
از رو نمیرود
كردار عاشقانه میكند ممنوع
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۳۷

با یك اشارهی انگشت
مشت آمد و
هوش را كشت
بعد هم از پشت آمد
چیزی شبیه سرعت انگشت
در مشت

 | 94کادویی در کاندوم

۳۸

مادر كه رفت
از كُمد آوردمش بیرون
روی مالفه پهنَش كردم
اطوش كردم و بعد
تا كردم
پاره شد!
دیگر به درد نمیخورد
انداختمش بیرون!

علی عبدالرضایی | 95

۳۹

در آغوشش كه میگرفتم
دو طفالنی كه دیگر بزرگ شده بودند
شیر
ببخشید!
كیر میخواستند

 | 96کادویی در کاندوم

۴۱

جندهای مردّد بود
با اینكه در چند سانتیِ كردن بودیم
یك سال و اندی
برای دادن این پا و آن پا میكرد
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۴۱

با هر دری كه درد گرفت
اتاقی از این خانه رفت
و شهری دو در شده
با اینهمه این دختر
كه حالی درندشت دارد آن باال و یك اتاقِ پشتی
این پایین
هنوز خر نشده

 | 98کادویی در کاندوم

۴۲

پیش از بخیرِ تو شب نبود
روزی نداشتم
حاال شب است
خیلی لب است كه روزی میخواهم
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۴۳

از ایران اگر كسی را بردند
اگر كه آوردند

نبود

نیست

هر آنكه رفت و نرفت و دیگر نیامد ایرانیست

 | 111کادویی در کاندوم

۴۴

ول كن حاجی تو هم!
حاال كه دخترت شده زن
و آنقدر كوس دارد كه میكند خیرات
دیگر چه فرق میكند
من بکنم

یا دشمن؟
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۴۵

مثلِ سنگم
اصلن خودِ سنگ

منم!

عاشقِ شکستنم
برو!
تو خانهی من نیستی
همهی پنجرههایت را باز كردهاند!

 | 112کادویی در کاندوم

۴۶

تو زیباتر از نیستی
و من اوتر از وقتی كه دختری را ترک
چشمهای خوبی با هم داشتیم
دیگر وقت ندیدن است
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۴۷

 71سالم كه شد
دیدم پیشِ جوانیام
فالنیام راست شده
گفتم میدونم
حاال دیگه حتمن میكنم

 21سالم كه شد
رسیدم
دیدم خودِ جوانیام
اما در اوج
گفتم
آخیش خسته شدم

 | 114کادویی در کاندوم

بعد از این اما میكنما...

حاال  81سالمه
جَوونم دیگه نه!؟
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۴۸

جوری به طورِ جورواجوری ناجورم
كه دیگراز جور میشود خیلی دورم
طوری كه از بس اینطورم
چنان تورم
كه ربطِ شدیدی به مربوط دارم
ربطی ندارم به وقتی تور میزنم به طوری نیست
به ربطِ ونوس كه در وقتهای روبوسی شد
دیگر ندارم
دیگر به دیگر پا نمیدهم كه دیگرتری كند
امشب كه خیلی مزّهی فردا نمیدهم
من نیستم كه از فردا به طرزِ فجیعی هستم
توی خمرِ نوینِ حالج طوری نشستم

 | 116کادویی در کاندوم

كه با اژدهای در تموزِ حضرت جور میشوم
اگر به جور
به جور شدن
كه جورِ بزرگیست به من
به پیر
به پیغمبر بدهد

پیرهن بدهد
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۴۹

یکی آزاد است داشته باشد
یکی از دست میدهد كه بخواهد باز
از بس كه قُر میزند یکی
خودش را تابلو میكند
تا دیگری دیوارهای خانهاش را پُر
یکی كلکسیون تمبر دارد

یکی تفنگ

یکی كفتربازیست
كه در خانهاش بغ بغو انبار میكند
و دیگری...

مثل همه كه یکی را میبازند
من هم كه در این وانفسا فنّ دماغ ندارم
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دختربازم
كلکسیون شورت دارم
گناهكارم!؟
به من نمیآید پیشِ پای كسی پاشم
عاصیتر از آنم كه شاعری سیاسی باشم
هرگز به حکمِ كسی صدایی تدارک ندیدم
از من بعید است مباهات كنم
به اینكه شاعری در تبعیدم
تو هم كه رهبر یکی از این حزبهای مستقلی
جلقِ خودت را در گوش خرتری بزن!
جار نزن كه فرماندهی
اثبات كن
فرمان نمیبری
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۵۱

خجالت نمیكشید؟
باز هم میخوانید؟
حتمن باید
كیری بیاید شما را كیر كند؟
پیدا نمیشود آیا
زنی ظنین
كه خایه راضی نکند
و اینگونه با كلمات كوسبازی كند!؟
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فهرست کتابهای منتشر شدهی علی عبدالرضایی

کتابهای فارسی
شعر
 .7تنها آدمهای آهنی در باران زنگ میزنند ،تهران ،ویستار.7812 ،
 .2نام این كتاب را شما بگذارید ،تهران ،زیرزمینی.7813،
 .8پاریس در رنو ،تهران ،نارنج.7811،
 .3این گربهی عزیز ،تهران ،نارنج.7811 ،
 .1فیالبداهه ،تهران ،نیمنگاه.7813 ،
 .1جامعه ،تهران ،نیمنگاه.7813 ،
 .1شینما ،تهران ،همراز.7834 ،
 .3من در خطرناک زندگی میكردم ،پاریس ،نشر پاریس.7833 ،
 .3كادویی در كاندوم ،پاریس ،نشر پاریس.7831 ،
 .74ترور ،پاریس ،نشر پاریس.7833 ،
 .77فاکبوک ،پاریس ،نشر پاریس.7833 ،
 .72پس خدا وجود داره ،پاریس ،نشر پاریس.7833 ،
 .78ال اله اال الو ،لندن ،نشر كالج.7833 ،
 .73دوربین مخفی ،لندن ،پساهفتاد.7833 ،
 .71حکمت سین ،لندن ،پساهفتاد.7834 ،
 .71فانتزی ،دبی ،پساهفتاد.7834 ،
 .71كومولوس ،پاریس ،نشر پاریس.7834 ،
 .73زخم باز ،پاریس ،ناكجا.7834 ،
 .73زرتشت برای چه میخندید؟ ،پاریس ،ناكجا.7837 ،
 .24مادرد ،تهران ،بوتیمار.7832 ،
 .27عاشق ماشق ،تهران ،بوتیمار.7838 ،
 .22گاز دنده گاز ،تهران ،بوتیمار.7838 ،
 .28خدایا مرا ببخش ،حاال نه ،تهران ،چشمه.7838 ،
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 .23شهر نو ،لندن ،نشر كالج.7831 ،
 .21اروتیکا ،لندن ،نشر كالج.7831 ،
 .21جمهوری اسپاگتی ،لندن ،نشر كالج.7831 ،
 .21آبالكو ،لندن ،نشر كالج.7831 ،
 .23لیالو ،لندن ،نشر كالج.7831 ،

داستان و رمان
 .1هرمافرودیت ،پاریس ،نشر پاریس.7831 ،
 .2بدكاری (مجموعه داستان كوتاه) ،پاریس ،ناكجا.7834 ،
 .3تختخواب میز كار من است ،لندن ،نشر كالج.7831 ،

سیاسی
 .1آنارشیستها واقعیترند ،لندن ،نشر كالج.7831 ،
 .2كارناوالهای انتخاباتی ،لندن ،نشر كالج.7831 ،

نظریهی ادبی
 .1ركیكتر از ادبیات ،پاریس ،نشر پاریس.7831 ،
 .2شبنشینی با مثل هیچكس ،پاریس ،نشر پاریس.7834 ،
 .3دیل گپ ،لندن ،نشر كالج.7831 ،
 .4این سوال ابدی ،لندن ،نشر كالج.7831 ،
 .5من با قبول مخالفم ،لندن ،نشر كالج.7831 ،

انگلیسی
, 2472.لندن Short and little like i, London Skool,
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ترجمه شده از فارسی به دیگر زبانها
 .1من در خطرناک زندگی میكردم (ترجمه به تركی) ،مترجم :سعید احمدزاده اردبیلی ،پاریس ،نشر پاریس.7838 ،
 .2من در خطرناک زندگی میكردم (ترجمه به انگلیسی) ،مترجم :ابول فروشان ،لندن ،اگزایلد رایترز .7831 ،
 .3سیکسولوژی(( )Sixologyترجمه به انگلیسی) ،مترجم :ابول فروشان ،پاریس ،نشر پاریس.7833 ،
 .4آن (( )Eseترجمه به اسپانیایی) ،مترجم :الیزابت لورنا فیتارونا دفورد ،نشر پاریس.7833 ،
 .5دوربین مخفی (ترجمه به انگلیسی) ،مترجم :ابول فروشان ،لندن ،پساهفتاد.7834 ،
 .6دوربین مخفی( ،ترجمه به كردی) ،مترجم :طیب هوشیار ،لندن ،پساهفتاد.7834 ،
 .7احتساب( ،ترجمه به اردو) ،مترجم :احسان ندیم شیخ ،پساهفتاد.7834 ،
.8

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

 .9بمبگذاری روی گریه ( ،ترجمه به آلمانی) ،كریستینا اهلرز ،پاریس ،نشر پاریس7833.
 .11تنها آدمهای آهنی در باران زنگ میزنند (ترجمه به عربی) ،مترجم :الحبیب الواعی ،نشر پاریس7833.
 .11كومولوس (ترجمه به تركی) ،مترجم :جعفر بزرگ امین 7834 ،
 .12اگر بمیرم چه كسی این تنهایی را تحمل میكند؟ (ترجمه به تركی) ،مترجم :سعید احمدزاده اردبیلی7833 .

ترجمه
-

برای عطسهام به بیابان تو محتاجم (ترجمه به انگلیسی) ،نویسنده :ابول فروشان ،مترجم :علی عبدالرضایی ،پاریس،
نشر پاریس.7833 ،
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