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 گهواره

 هم لبخند شده کساد شادی

 کم آدم شده زیاد ماتم

 ستکغمنا بوسیمی که لبی

 نمناک شود باز که چشمی

 کرده کم را همه روی غم

 کرده محكم جاهمه را خودش پای جای

 کنیممی باز گاهی که اینامه در حتی

 ستپس هوا

 برداشتیم که زخمی همهاین دیگر ستبس

 نداشتیم مادر که ما
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 بود زلزله

 دادمی تكان را مانگهواره که
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 خانم زیاری*

 نبودم هیز

 بودم هیزم او هایچشم در

 سوختممی من

 بود روشن همهآن اگر

 ماهری کارِتراش

 نازنینی آن به بینی که

 آب از بود آورده در

 بودم من

 دندان دو بین هاشلب قصابیِ

 !زبانی عجب
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 هاشچشم در دالکی شوریِ تن

 !من خدای وای

 را سیاه سیگار دو این بیاید یكی

 خالی و خط خوش مار چون که

 خزدمی باحال همهاین

 بكشد آتش به

 زن این

 آب به دادم من که هاییگلدسته تمام از زیباتر

 آمد دنیا به

 امکرده گم من خرمهره

 گونه این پوستِ زیر

 هنوز کندمی بازیتیله گویی گونهاین که

 کوچكی هایچشم با

 داشت من کودکیِ که

 نیستم هیز

 میز زیر چه اگر

 دارم هنوز

 باال روممی تو پاهای از

 داری کوتاه دامنی که
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 یاری دبستان اول کالس در

  !زیاری خانم

 

 

 یادم رنگش که کراواتی و ایسرمه کُتی داشتم، بلندی و لُخت موهای. رفتم مدرسه به که بود سالم شش* 

 دیگر چهپسرب هشت. گرفتمنمی تحویل دادندمی پا چه هر که داشتیم کالس در لوس بچه دختر یازده. نیست

 گرفت،نمی تحویل دادممی پا هرچه. بودم شده زیاری خانم عاشق چون بودم شده مرد دیگر من اما بود هم

 هنوز! علی نآفری بگوید ایغنچه لبهای با کشیده موهام به دستی تا بگیرم بیست هی بودم مجبور همین برای

 شد، کنده دلم از دیگری عشق که امشب .بگیرد قاب همیشه برای را عشقم که انقالب تا بود مانده سال یک

 بر انتابست وسط درست شد تعطیل هامدرسه وقتی چرا دانمنمی که زیاری خانم و افتادم یاری دبستان یاد

 نز هیچ شودنمی! نه کنم،نمی باور هنوز. کردند خالی اشسینه در شلیک یک و گذاشتند دیوارش یسینه

 .کشت تفنگ با را زیبایی
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 كومولوس

 لُختی دو

 سفید ابرِ دو

 شود دست به دست هی که سیگاری و

 بكشد ته

 زمخت انگشتِ دو الی

 عمیق پُكی هم بعد

 پُر دهانی

 لب کردن مماس

 هالبه بر

 فروکردن    سپس و دود کردن فوت
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 کومولوس ابرهای بین

 رعد نازک صدای

 ایغنچه هایلب الی

 !آخ بگیرد برق که چشمی

 عزیز بناگوشِ زیرِ و

 گنجشكی هایبوسه

 ریزگردن

 باال برود

 پستان نوکِ بر کند مكث

 سرازیری کمی هم بعد

 ناف تا لب خوردنِ لیز

 حاال بكند نزدیكی که بوسی

 کومولوس با

 بشود نیمبوس

 شكم زیرِ

 هالبه الی

 سكسی یسكته  !وای

 آاای

 !گرم تگرگ
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 گردو درخت

 خواهینمی دیگر

 باشی کسی شبیه

 خواستممی من که

 ایکرده عوض را هاتچشم

 ایتراشیده را موهات

 زانو چار اینشسته

 بیرون زده مخفی رُزِ خارهای و

 خوابم در ایآمده بعدن همیشه

 شدم بیدار از بعد

 بعد کردم فكر تو به
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 باشد آمده در دیر که گلی مثل

 تابستان تهِ ایبوته از

 نه یا بدهم آبش

 دیگر کندنمی فرقی

 موها نیامده پاییزم

 پا زیرِ اندریخته

 دیگر اندکرده لُخت

 هابچه

 را گردو درخت
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 صبحانه گزارش

 تابه در زرده دو مرغِتخم یک

 فنجان دو

 بعدی و باشم ساخته خودم را شیكی کارِ که

 منتظر هنوز باشد مانده

 نفره یک ایصبحانه میزِ بر

 و خواب از برخیزد او که

 دیگر نباشد کار در اویی

 زده کپک پنیریپاره

 بكِت انتظارِ سمفونی از یاقطعه

 بازوش از ایتكه
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 باگت باشند گذاشته را نامش که

 نینی دورِ سفیدی

 هاشچشم ینخورده دست یننه

 و نشیندمی میز بر که فنجانی در

 ظرفشویی در رودمی نخورده دست

 متواری صندلی تا دو و

 نشوند جمع هم دور فنی هیچ با که

 او از بعد ستمن یصبحانه گزارشِ

 جز دلخوشی ندارد من از بعد که

 لندن از رفتن لندن به 
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 بار

 ایجنازه مثل

 خانه تا

 مرا بود کشانده

 و گور در بود گذاشته

 مرا بود خوابانده

 کردم وا چشم که صبحی همین تا

 کریستالی پستانِ دو بینِ

 کشیده گردنی

 ایدیده و

 بودم ندیده تاکنون که
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 نیست دختر همان این

 بار اول که

 دیشب همین

 بودم؟ دیده بار در
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 امتناع

 ماسهِ خواهتن داغیِ بر

 زن لُختِ پاهای 

 بعد و 

 رکمخواهِ دل گودیِ

 بعد و

 !باسن    دیگر آدمكُشی

 موجی دریای

 دست کشدمی ساحل اندام و تن روی

 گذاردمی نه

 بعد و
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 گذردمی که موجی

 یكی

 تا دو

 تا سه

 گذاردمی نقطه ماسه بر

 گذردمی که مردی
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 هاگنجشک

 خواندن شب یک و هزار از بعد

 خوابیدن

 جفت یک شودمی خارج خانه از

 هاگنجشک اندکرده غوغا کوچه در

 اتوبوس صف تا

 شده اشغال   جیک تو جیک که درختی پای

 گونه بر

 خال سیاهیِ سرِ درست

 مرد

 بوسه کندمی خالی گونهاین
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 ندهد اشک شوی کهاین برای هم زن

 را سرش

 گرداندبرمی کارهیک

  هاشگونه از

 کندمی پاک ریملکبودِ  جای که

 گرددبرمی دوباره

 گنجشكی

 !نمانده دیگر شاخه بر
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 تبليغاتی عشق

 نیست تو نامِ جز

 کلمه آن

 سیگار یک مثل که

 و لب بر نشیندمی

 آتش زندممی

 نیست تو نامِ جز

 و بیرون دهممی که دودی

 ...او...  اُ مثل شودمی حلقه

 !اوفیلیا

 حلقه این در نكن انگشت
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 بعله کی که

 بزند دارت کاره یک

 بیاوری در ادا نیستی که کور

 بینینمی فقط

 بینیمی وگرنه

 کاغذ همهاین پشتِ

 دیوار یک شودمی تبلیغ چگونه

 صفحات این در جز

 امزنده هنوز دهندمی نشان که

 اممرده هاستسال

 کن گوش

 هنوز زندمی دف یكی

 دلم در

 ندارم این جز دلی درد
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 سيلویا

 ستخوب گاهی مُردن 

 همیشه برای نه اما

 نه از امنفله 

 برگشت از امخسته

 خانه نباشد کاشكی

 در پشت و

 دارد نگاهم

 ناگهان کندمی باز پنجره مثل را دلم

 لبخندی

 باال آن که
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 زده کنار را هاپرده

 فلَت این در

 کردمی زندگی پلَت روزی

 افسردگی و

 موجود تابلوی تنها

 بود دیوارش روی

 نیستم او دیگر که من

 کنم فكر سرخی هایگل به تا

 امآورده برایش که

 نیست من دیگر که او

 هامپشه مالِ   شب

 هاآدم  روز

 اندپشه هاآن

 ؟!چی هااین

 هامیخ حتی

 تخته در اندرفته فرو

 اندگرفته آرام و

 !من اما
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 ایرانی پارتیِ

 باشی بوده پارتی به رفتن راه بینِ پیاده پای داده تاب موهای با کهاین از ترفجیع

 نیست باشی نداشته چتری و باشد گرفته باران

 شد وا هامدکمه رسیدم وقتی

 پیراهنم

 شلوارم

 واویال و گذاشتم کمد در را دلم

 کردم تنم قرضی لباس

 گذشتممی که راهرو از

 عاشق ماهیِ بیچاره

 آشپز میزِ بر افتاده
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 دادمی بوسه هنوز هاشلب

 بودند کرده تمام را پذیرایی دوستان

 دیوار از پریده

 بود شده داخل پنجره از

 پیانو بر یله که ایشاخه

 کردمی پاییز سمفونیِ اجرای

 رقصیدمی او که تاریكی پیراهن آستین در

 زدمی هم شُلوپ شلپو  قهوه فنجانِ در بود رفته فرو قاشقی

 بیرون دامنش چاکِ از زدمی گاهی که پاهاش

 هاعینک پشت پنهانِ سفیدی

 استخوانی پاره پیِ 

 کردمی واق واق

 بود نمک سنگِ هاشچشم

 دادمی آب معدن کارگران به هاشاشک و

 کردمی جارو را هوا که هاشانگشت

 بود شده سنگِ محک

 پیراهنی بر

 بازیعشق نخستین از پیش که

 ماهی پوست چون
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 قلفتی شدمی کنده

 سیگاری

 بود کرده خون را همه چشمِ

 تعویضی رخت با اما من

 پارتی به بودم رفته

 !کشتارگاه نه
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 اسب گلِ

 پدربزرگ اما پُل سه و سی

 خُل اما

 ستمجنون اصفهان اینكه برای

 نیست آب گذردمی وآنچه

 ستخون

 را هاگل که

 را هاگلبول

 ترکیده اشبغض که حاال

 سفید اول

 سرخ بعدن
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 کرده سیاه آخر

 شده قطار سوار لندن با ساله سه و سی

 پیاده «شِرلی» در مردی ساله هفتاد

 ستپُل لیلی اینكه برای

 است خُل

 اسب گلِ شاخه یک که

 کرده نصب آب رُخِ روی

 رودخانه و

 رفتهمی چارنعل که

 عكس بیندازد کامل ماه از اینكه برای

 کرده مكث پل زیر

 پُل روی که

 پُل روی درست یعنی

 مست گذردمی دارد دخترش که پُلی روی

 پیرمرد

 دور از جوانی بلند فریاد و

 برسند سر هم با دو هر

 سه هر بیُفتند و

 کردمی بازی قله با که پلنگی چون
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 باال بلند ماهِ بر

 اعماق در که سفیدی توپِ و

 ترکدمی بغض مثل
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 مينياتور

 لُخت بود نشسته

 مینیاتوری

 مانیتور بر

 نازک پوست انارِ جفتی

 شدمی حرام داشت من بی که

 کردمی ناز مرا حالِ

 گردن دورِ   بازو دو جای

 بود خالی باز

 حال باشد آمده حاال که خالی و

 لب پشتِ
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 ردیف طعمِ دو با

 بیتشاه دو

 باشد زده هم خالتب که

 بود کرده سار مرا لبِ

 زدم تار چه هر

 خیام رباعیِ نداد دستم به صراحی

 لبخند جز

 نشد ردیف

 بلند مكثی هم بعد

 افتاد ایغنچه هایلب روی

 دیدمشنمی دیگر که ایآینه جلوی

 ایستاد

 براش بودم خریده من که رُژی با و

 داشت لب به که را پوزخندی

 کرد مرتب
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 تبعيدی

 ستحلزونی

 بیرون زده الکش از که

 بخورد هوایی تا

 تخسی کودکِ برده در اشخانه

 بیچاره؟ تبعیدی این برگردد کجا

 شد داخل پنجره از که بادی همین حتی

 بشكند مبطری کمرِ تواندنمی

 شیشه از بروم سرباال که

 حاصلبی برگشته رفته بوسه لب تا که کاشی کاش ای

 کردهام دیوانه          



 31کومولوس /   

 

 ؟!عاشقم

 ؟!امکشته آدم که یا

 شادم باشم نوشته شعری کهآن بی 
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 زیرپوش

 کردم نگاه بس از

 لعنتی عكس قاب این در

 کردم اتگم دوباره

 توام جویپیِ

 توام بوی پیِ

 را تخت

 امکرده جاهجاب را هارخت

 کمد کردنِ خالی بعدِ

 امگشته کوچک کشویِ در

 گذاشتی جا که زیرپوشی دنبال
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 جارختی روی

 امگشته رختشویی ماشین در

 کامپیوترم سراغ امرفته

 هابرنامه تمام در

 هافایل

 امندیده اینامه

 هاتلب رُژِ که

 پاش باشد کرده امضا

 بودی اینجا کاش

 کردیمی کمک و

 باز کنم پیدایت که
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 دارا

 ستاین حقیقت

 بود دروغ خواندیم چه هر که

 نداشت نان که بابا وگرنه

 فداکار دهقانِ

 شدمی قطار سوارِ باید که

 شد دار به

 !؟کجایی حسنک

 رفتند همه هاکتاب از که

 دروغگو چوپانِ همین جز              

 برداشته گرگ را گله
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 خانم کوکب جانِ و

 کبری و رسید لب به

 بود گرفته تصمیم کهاین با

 شد مجبور

 بزند زیرش

 سرگذشت از آبش که هم دارا

 نداشت سارا فقط

 داشت آب وگرنه

 داشت نان

 شده تمام نانم رسیده سارا که حاال

 ستاین حقیقت

 گفتیمی راست تو تنها که

 !دروغگو چوپان
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 زهرا

 ستکم سارا روزها این

 کمیاب فجیعی طرز به دارا

 خیلی ولی علی

 و زیاد ابن آقا که طوری

 شده زیاد زهرا

 گیربهرام چنان گور و

 کرده پیدا توسعه زهرا بهشت که

 زهرا وای

 شوکا کافه در دوباره

 وُدکا سفیدِ فنجان از
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 روی؟می سرباال

 بگیرم دیگر سارای چند فال اگر

 گیری؟می حال دوباره

 کرده سیاه راما  نفت

 پوشیدنمی سیاه سارا همهاین گرنه و

 دیدیممی را هم که کافه همان در و

 شدیمنمی جدا هم از

 کافه در امنشسته

 شکافی شده سرد کافی قدر به

 بگیرم؟ فال
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 اشياء بازخوانی

  هاترپیش

 دلش توی گذاشتممی دست هی

 دست همهآن بین از و

 کردممی تنم یكی

 دخترکُش

 بود چه هر که

 نبود عاریه

 بلندی آن به قدی با

 داشت پشتیالک پای چهار

 کردممی چه هر که
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 خوردنمی جُم متریسانتی

 چوبی بدن و تن با ولی حاال

 برداشته را پرده

 کشته را پنجره

 دیوار دلِ توی رفته گذاشته

 سینه بر داشت دست چندین اینجا همیشه

 وشلوارکُت از پُر

 رنگارنگ هایکراوات پُراز

 توخالی ولی حاال

 ستخالی دست من مثل

 !بیچاره کمدِ
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 مهاجر

 دیدهداغ سگتوله

 برود؟ کجا حاال

 داشته واقواق چه هر

 کرده او گوشِ توی

 کرده بو را خودش برِ و دور

 بكند عو دیگر که نمانده حرفی

 کرده رو داشته جیب در چه هر روز

 بیاید که هم شب

 شودنمی عوض صحنه

 هاستگنجشک سهمِ
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 باران چهآن

 کرده جمع حلبی یکاسه در

 مهاجر گدای این نه

 ابدی خوابی در که

 کرده جمع را پاهاش

 باران زیرِ            
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 كوروزو رابينسون

 گردممی آشغال سطل دنبال

 سوراخ یک دنبال

 راب تنِ بوی

 کرده پُر را خانه

 کوروزو رابینسون بدِ بوی

 برداشته را جا همه

 گردممی سوراخ یک دنبال

 آدم یک

 بیایدکه 

 بردارد مرا

 دور بریزد
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 فراغ فرهنگ

 آمدی»

 قربانت به جانم

 چرا حاال ولی

 وفابی

 «چرا؟ پا از امافتاده من که حاال

 ییودارنوش

 آمدی سهراب مرگ از بعد

 !نوش پس

 اول آدم لق کون اصلن

 اییوحّ و
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 از ماشین نبرده بویی که

 !کن ول

 نیست کار در آمدنی

 گرددبرنمی هم کسی

 کرده پنچر که الستیک همهاین با

 رسیده که حاال

 اتوبوس این چرا

 رودمی باز

 ماند؟نمی

 خاموشی پای چنین با

 امخانه به

 آمدمی اگر حتی

 آمدنمی

 تنهایند همه

 هستم کافی اندازه به هم من

 آیندمی امخانه به

 کنند تنهاترم که
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 سيب

 دارد ایمورچه

 گذردمی سیاه سنگی روی از

 اوست عشق

 بینیمنمی ما و

 بهشت هرگز وگرنه

 برگشتیم آن از که نبود جایی

 آدم چون زشتم قدرآن من نه

 زیبا چنان شیطانی تو نه

 کند شكلم ایجاد که

 ستگُل خوشگل
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 هنوز خوابدمی خار با که

 !من عشق بخواب

 شده پا و دست که بهشتی

 نیستم آدم که ستمن حق

 داشت حق خدا

 بود آدم واقعن او
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 شاعر

 نشود پُر که ایچاله

 اسمش

 ستمن تنهایی

 بكند پذیرایی آن از آینه که خلئی

 نكند خیال ولی

 علی

 ستتنهاییِ کوچک اسمِ

 نشود هرگز که مردی

 کرد پیدایش کوچه در

 مانده زمین بر اشكی پاسخِ
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 و گاو بكند چرایش که

 و رام بخورد

 آرام کند گریه

 تاریكی این توی

 کنممی سرفه هاستسال

 نیست یكی

 بكند؟ تعارف دستمالی

 نشود پُر که ایچاله

 اسمش

 ستمن تنهایی

 من تنهایی

 ستتاریكی یچاله

 افتادند آن در هاخیلی که

 آب از نیامدند در دیگر و

 ویل چاه این در برخی

 کله با و بردند فرو سر

 دنیا طرفِ آن

 درآوردند سر

 اسم این با
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 شدند بزرگ هاخیلی

 کوچک هم برخی

 ریزندمی ریختند،می خاک عده یک

 اشک عده یک

 فایده چه

 من تنهایی

 ستایچاله

 شودنمی پُر دیگر که
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 آخر جهانی جنگ

 بودیم نكرده باور که ما

 شده تمام جنگ

 کردیممی سنگرترکِ  گرنه و

 ... بر مرگ ترکِ

 کردیمنمی سر بر خاک را خود همهاین و

 ایمنكرده باور که ما

 کنندمی حمله هنوز شهرها

 نشینیعقب شالیزارها

 رودمی بین از جنگل و

 ستبین در همیشه جنگ اما
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 لولیممی* «کاستاریكا آندرگراندِ» در هنوز ما و

 مدرسه به آمدمی بمبی که وقتی مثل

 میز زیرِ رفتیممی همه ما و

 میز پشتِ که

 بدهند صندلی ایبرگشته جنگ از آقای به

 دارد جنگ

 شهر به شودمی نزدیک دوباره

 زهرا بهشت تا

 تهران از ننشیند دور همهاین

 شود عوض هادژبان و هاسگ جای که

 اندشده آشنا لبخند با تازه که هازن و

 بنشینند گریه به ترنزدیک کمی

 کنیمنمی باور که ما

 آیدنمی موشكی بار این

 ببرد نفر صد که

 نیست سربازها جنگِ این

 کنیممی باز پر همه

 بود نخواهد کار در آژیری و

 بكنیم پُر را هاخانه زیرزمینِ بدهد مهلت که
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 نیست درکار دشمنی بار این

 ستسنگری زمین

 ایمگرفته پناه آن در همه ما که

 شودنمی دیگر اتمی بمبِ با

 کرد انگشتی شوخیِ

 

 

 ستاریكاکا میرع از فیلمی نام: آندرگراند*
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 ضعيفه

 سرد نورِ تكه یک

 هاپنجره بر داده لم

 یكشنبه بلند صبح

 گل مثل هشد باز

 اهوییی ضیافت دراین

 خورممی صبحانه اینجا من

 شام جاآن تو

 ایبلعیده را آخر یلقمه

 ببری پناه جانمازی به زودتر چه هر تا

 نیست جواهراتت یجعبه که
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 تسبیح دانه به دانه

 یشومی تشییع خانه به خانه

 پچپچ به دهیمی پیچ هی

 رفته باال هاتلب مصرف

 مفت حرفِ همهاین جای

 !کن بوسم! کن لوسم

 !نكن التماس به لطفن

 ایبرده چادر زیرِ که خدایی

 ناکس است هیز

 کس؟ یسایه زیرِ نشستن کی تا

 باال کمی ببر را خودت دیوار

 و ستصبح دمایمدَ که

 تو برای دهممی جان که من به

 دهدنمی دیگر هم مسیحا دمِ

 ایداده دست از جواهرات یجعبه در جمعه تو

 بالش این باسنِ روی کشممی دست که هم من

 دارم صورتی ایشنبه نه

 اووخ و آخ پُر شب یک نه

 سی پی در همه ما
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 کاکو ایمکرده گیر کوکا و پپسی بین

 گایید داریسرمایه همین را گاد حتی

 زمین وگرنه

 ستگردیدوره هنوز

 گرددمی یكسان همه برای که

 مادرهاست دیگر نام که زن تا

 بشود خودکُشی برای خوبی چاقوی

 نشنود را خودش عزیز نام و

 بروبرگرد بی که برو سمت به برو

 را کون همهآن

 بندری چنین رقصی به باشند نیاورده گونهاین اگر

 اندآورده کون از شکبی

 کوکا لرزاندمی گونهاین اگر

 کوکائین

 نیست راست از تردستتنگ کسیهیچ

 کردنمی قرُق را هادل که دیلدو وگرنه

 ؟!ضعیفه خوریمی را که نانِ

 باران ستخورده سادگی از هم چوب

 شده درازتر قدت از سایه
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 آفتاب جز

 کسهیچ را اتپوزه نماالنده خاک به

 دار این ستداده بر و برگ اگر

 باران پرستاریِ و ستآفتاب مدیونِ

 الدنگی مردِ به داری کارچه

 طلب؟ کندمی تو از محصول که

 دریا خودِ را دل و کن سبد را سینه

 آیدنمی نیل از دوباره موسی که

 سارا و

 ستصحرا در اُشتری تک که

 الومیک برای دیگر

 کندنمی میكآپ

 بیرون زده ایران نقاط اقصی از که سبیلی بر زن

 خورد خواهد سُر کارهیک

 برد خواهد دزد را خانه

 ستبُرده

 شدی چادرنشین عباسحاج هایچشم در که

 صُغرا   اکبر حاج یحجره در

 دارند کرامات قوم این اهللبینُ و بینی
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 کنندنمی یار ترکِ

 کنند ریا کهاین مگر

 کربالزده قوم این

 کنندمی بیابیا دائم فاجعه به

 اندشنیده زخم از

 اندندیده اما

 کنندنمی دوا را شما دردِ

 شویدمی پا منبرنشین با بیهوده

 مسجد

 نمازهاستپیش دکانِ

 نشوید مشتری

 بینندنمی را شما ترِچشمِ 

 کندنمی خیس ریش جز که وضو

 سپیدرود در

 اروند

 ریختند توبه آب کرجسّدِ  در

 خوابدسّید می زیرِ که زن تا

 کند دختری زینب برای

 بیرون زده چاه از حاال که علیحاج و
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 جادویی جاروی جای

 نشسته نفت هایلوله بر

 بپردازد بلندش پروازهای به

 پوست روی آبِسرخ همهآن با چرا

 زنینمی کنار را چادر

 ؟!حجره در کند باز چتر دوباره آقا که

 ؟!ندفمنیست نیستند که هااین هنوز چرا

 

 جرینگ النگو با زن

 میتینگ در النگو با زن

 فمنیستم من زندمی فریاد بلندگو پشتِ

 سكینه نیستم من

 زن لیونیم یک بینِ کنی شخیرات که بپز را تآش تو

 ایکرده نازک روبنده پشتِ از که صدایی

 ستبالهت تیزِاستریپ

 کنی؟می رنگ را که دیوارِ

 در بر نقاشیِ در

 کردن فرار

 ستدربدری
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 کند؟ عقدت فروشانماهی میدان پشت شعبان حاج که کنیمی فرار

 آیدنمی دیدت به کسی شب در جز و اندکرده جُغدت

 نیست امید دیگر هم کارهنیمه مردِ یک دیدنِ به

 کوتاه آستین همین با حتی

 خورینمی سرما لندن بلند بادهای در

 میردمی تو تنها تو و تو بین

 گیردمی جایزه مشقی اما مسلمان زنی

 ستمردان نصف که زنی

 گیردمی فایزه نقش

 کند تنیآب سیاهكل هایکوه در یکماندوی بدن و تن بر چادر که

 دارند کرامات قوم این اهللبینُ و بینی

 کندمی آب شانبینی

 بدهد دستمال سرماخورده نسل این به بیاید یكی

 ایدگرفته دست در چاقو جای که زنی

 ندارد سمتی

 بردنمی

 لیالجان؟ سبزیقرمه تندِ بوی و زن

 فسنجان؟ دورِ هایآدم وای وای و صدری برنج و زن

 !نه
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 باشد گرفته مه سراسر را بندر بندبندِ که نه

 جاشو و باشد رفته لنگه از کشتی لنگه به لنگه

 !نه باشد، خفته پاشو شوق به

 الالست کاالی آن دیگر زن نه

 باال باالی مرد نه

 خردنمی باال

 !هللیا کندمی الت

 خاک را اتگریه

 کن پاک را تگریم

 داری خواستگار تو

 داری خداوندگار

 بارداری؟ خدا شكر که چه یعنی

 اندگرفته را تحال

 اندگرفته را تجان

 هاستسال اینكه باو 

 اندگرفته گاز را پستانت

 اندگرفته باز را هایتلب

 نده حال

 ضدِحال همهاین به نده بال
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 ستدم و آه ییاختهتک که زن

 ستآدم نصف الاقل

 نیست آدم که الدنگی مرد به داری کارهچ

 بوده دفاعبی او زن برابر در همیشه

 وای و وافور آلتِ به زدهمی پُكی

 کرده سرش بر خاک قُل همهآن قیلِ و منقل پای مقال و قال

 بوده زن خودِ مادام تو رقیب پس

 باش داشته را او هوای

 را حوّا نه

 هاستچپ دنده در هاراستی ینشانده دست که

 کاشت دل مردی هر پهلوی و

 گذاشتنمی بردیمی مدرسه به خود با که دختری چون

 نیستم هیز من

 میز پشت نشیندمی گاهی که زنی اما

 گذاردنمی

 او

 نیست تو جز کسی

 نشست خواهد پارک در نیمكتی بر تو پیش که پیرزنی

 گذاشت نخواهد
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 او

 بمیرد شاید تو از قبل

 بگیرد گور در همیشه برای را جایت و

 نیست او خواستگاری جز وخواستِ ت

 نیست او خداوندگاری

 ستدیگری بدل زنی هر

 ... دفاعبی چنین که هم مردی عاقبت

 ستدریهدرب هنوز

 هاآن

 اندآفریده آشپزخانه برای را زن

 کند مادری که

 لب بر کرده ورم گوشتِ همهآن گرنه و

 خوردنمی مكتب دردِ به

 ستتورات طفل که قرآن و

 شودنمی قرائت ایغنچه هایلب با

 مال یک چقدر

 باشد شده دوال باید طلب هایحجره در

 کندمی ال خیابان و هاکوچه در چنین را زن که

 حقیری انتقامِ چه
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 بكُشد؟ سیگار مثل یكی را هااین نباید آیا

 اندگذاشته کار زن همه هایخواب در

 بیرون بزند حوّا شانچپِ یدنده از که

 دارد مادری شریفِ شغل که زن تا

 باال بیاورد یوسف شتنگ و عمیق چاه از

 آورده باال که مردی وهلل

 ستآوردنی باال

 ستانسان نصف که زنی

 ستنكردنی باور شعری

 هنوز که

 سیلی خوردمی شذوق توی

 کلمه کبودِ جای

 شنیاستخوا صورتِ از

 هنوز

 برود شودنمی پا

 !رومنمی

 مادر ببخش مرا

 شد آقا بود که هر تو از بعد

 ستکلمات مادر که آقایی
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 دیگر تخواهمنمی مادر که ببخش مرا

 دردم خودِ اگر ببخش مرا

 هنوز اگر

 نامردم هنوز

 خانگی استالینی چون که نامردی

 شسبیل دُمبِ به

 مالدمی وازلین

 چارزانو تا

 ورزا درآوردن پا از برای

 دندان دو بین و بنشیند سفره بر

 بدهد ورز را تو هایلب

 جاآن که

 امصبحانه کنار

 ایخورده شام تازه

 خوردیم باالخره که شكرت خدایا

 و نمردیم که شكرت خدایا

 کردیم بِت قمارآخر در

 کردیم بُت

 !شكر
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 .1331، پاریس، ناکجا، خندید؟برای چه میزرتشت  .13

 .1332، تهران، بوتیمار، مادرد .21

 .1333، تهران، بوتیمار، عاشق ماشق .21

 . 1333، تهران، بوتیمار، گاز دنده گاز .22
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 .1333، تهران، چشمه، ال نهحا، خدایا مرا ببخش .23

 .1331، لندن، نشر کالج، شهر نو .24

 .1331، لندن، نشر کالج، اروتیكا .21

 .1331، لندن، نشر کالج، جمهوری اسپاگتی .21

 .1331، لندن، نشر کالج، الکوآب .21

 .1331لندن، نشر کالج، لیالو،  .28

 

 داستان و رمان

 .1381پاریس، نشر پاریس، ، هرمافرودیت .1

 .1331داستان کوتاه(، پاریس، ناکجا، بدکاری )مجموعه  .2

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

 

 سیاسی

 .1331، لندن، نشر کالج، ترندها واقعیآنارشیست .1

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

 

 ی ادبینظریه

 .1381پاریس، نشر پاریس، ، تر از ادبیاترکیک .1

 .1331پاریس، نشر پاریس، ، کسهیچمثل نشینی با شب .2

 .1331، لندن، نشر کالج، دیل گپ .3

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

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

 

 انگلیسی

 Short and little like i, London Skool, 2112 ,لندن. 
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 هاترجمه شده از فارسی به دیگر زبان

 . 1383)ترجمه به ترکی(، مترجم: سعید احمدزاده اردبیلی، پاریس، نشر پاریس،  زندگی کردممن در خطرناک  .1

 .1381اگزایلد رایترز ،  فروشان، لندن،)ترجمه به انگلیسی(، مترجم: ابول  من در خطرناک زندگی کردم .2

 .1383فروشان، پاریس، نشر پاریس، )ترجمه به انگلیسی(، مترجم: ابول  (Sixologyسیكسولوژی) .3

 .1383)ترجمه به اسپانیایی(، مترجم: الیزابت لورنا فیتارونا دفورد، نشر پاریس،  (Eseآن ) .4

 . 1331فروشان، لندن، پساهفتاد، )ترجمه به انگلیسی(، مترجم: ابول  دوربین مخفی .5

 . 1331)ترجمه به کردی(، مترجم: طیب هوشیار، لندن، پساهفتاد، ، مخفی دوربین .6

 .1331اردو(، مترجم: احسان ندیم شیخ، پساهفتاد، )ترجمه به احتساب،  .7

8. No one says yes twice  ،( مترجم: ابول ، )1331فروشان، لندن، لندن اسكول، ترجمه به انگلیسی. 

 1383)ترجمه به آلمانی(، کریستینا اهلرز، پاریس، نشر پاریس.گذاری روی گریه ، بمب .9

 1388نشر پاریس.، مترجم: الحبیب الواعی، )ترجمه به عربی( زنندهای آهنی در باران زنگ میتنها آدم .11

 1331)ترجمه به ترکی(، مترجم: جعفر بزرگ امین ،  کومولوس .11

 1388مترجم: سعید احمدزاده اردبیلی. )ترجمه به ترکی(،  کند؟اگر بمیرم چه کسی این تنهایی را تحمل می .12

 

 ترجمه

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

 .1388نشر پاریس، 
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