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 آدم

 

 حوا حالت به خوش

 دمآ و بودى خودت

 نبود آدمى

 کند تنهات که
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 هفت و هشت

 

 آمدم کوچک یروز در
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31    اروتيکا /

 

 آه

 

 آسمان در ماه مثل نه

 تهران در نه

 یباش نجایا دیبا تو

 دور از تو تن یصفحه بر
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 ديکش توانینم
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 هازن

 

 

  ام از بودنخسته

 از من

 و یا حتی

 از من

 خواهددلم سفر مى

 باید فرار کنم

 بروم جایى که من نباشم

 ها همه جا هستنداما زن
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 دله

 

 کند ريگ یقالب هر به که یقلب

 ستیقالب
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 ترسمیم

 

 بودند شده ترغليظ هافحش

 بلندتر هااصد

 بگذارند را گوشى آنکه از پيش

 گذاشتند قرار

 شهردارى پشت پارک در که
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 پستان بند

 

 یصورت یراهنيپ ریز

  جوراب یجفت

  دارنم یشورت و

 نبود یصورت اگر که
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 رونيب دیايب که

 یارفته تو اما

 هاتپستان و
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 یاجاگذاشته رخت بندِ بر

 زانندیآو دو هر

 من مثل تویب
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 عنکبوت

 

 ستمين پا هشت من

 دارم تا دو

 یدادیم قرض گرید یتا دو اگر که 

  حاال نبودم نجایا

 کردمیم صادر زنده فوالدِ رفتمیم

  غار در ای و

 دادمیم پناه طانيش به

 نشود ترخراب نیا از اوضاع که

 ستمين بایز آنقدر من

 تار باشم دهيتن خيالت در که

 یاپروانه تو

 یترسیم عنکبوت از که

 یزنیم تاريگ و
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 سربه هوا

 

 

 پردکه میآن

 گيردنمی دیگر آرام

 کی یکیی

 راهایش آدم

 گذاردجا می 

 ام یا توکه من ماندهاین 

 دانمنمی واقعن

 دانمفقط می

 سر به هوائیِ تو 

 سوار هواپيمایی شد

 دانمکه بعيد می

 باز بنشيند
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 داریشب زنده

 

 

 بالیبرای چه می
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 هایت یا تمام شدندميوه

 ن دو انار پالسيدها چوی
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 آیینمی تو کوتاه
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 اغفال 

 

 چادر یچهيپ بر دست دو با

 رفتیم روبرو از زن

  کوچه به کوچه هم باد

 یپ در

  در به زدیم یه را خودش

 وارید به
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 شلوار

 

 بود شده تا دو شلوارش اینکه با

 پشت از نشد حاضر

 گذاشت سر پشتِ را درد

 بست پشت از را در و

 پشتى بر بود افتاده که را شلوارکى

 پوشيد 

 چاک به زد پشتى درِ از و

 روز پشتِ ماه

 گذشت ماه پشتِ سال

 برنگشت زن ولى

 مرد حاال

 بود شده تا دو شلوارش
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 وفا

 

 دلخوش یدرخت

 ییتو که اشهیسا به

 منم

 ستیعيطب

 رودیم آفتاب که

 ستمين یاتازه یهیسا یِپ هم من

 کنم چه اما

 گرددیبرم دوباره آفتاب که
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 عروس

 

 

 نترس

 نلرز

 برف آمد

 ات کند ای گلکه عروس
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 لختی

 

 

 فقر نيست

 که دستی گدا کنم

 بيوه نيست

 پوشتا مردَکی تن

 تنهایی چنان لخت است

 که پيراهنی دیگر ندارد صدام
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 شبیه

 

 بود بسته را بلندت موهاى

 سرش پشتِ

 پشت از بود تو شبيهِ رفتنش راه

 تو پىِ آمدممى سرش پشتِ که هم من

 توام عاشقِ

 برات ميرممى

 نخوابيدم او با که بيخود
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 وعده

 

 

 باز نيامد

 دوباره زد زیر قول

 دیگرمسلمان است 

 مثل مهدی موعود

 

 



12 / علی عبدالرضایی    

 

 سیگار

 

 

 خواه و عاشق کُش است المصّبلب

 کمرباریک و وای وای

 برد بيرونکه دود از کلّه می 

 ستتنها لُعبتی

 که هر وقت ولش کردم 

 با کله رفتم سراغش

 دلم لک زده

 برای نخی سيگار
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 یدال

 

   ونگوک یدهیبر گوشِ یحلقه

 ناف یرو 

  کاسويپ بلند انگشتِ 

  سوراخ از شودینم رد 

 یدال دهدیم یحال چه اما

  را شیهادکمه

 شگاهینما درِ مثل

 ستکرده باز 
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 هاى تک نفرهتخت

 

 هاتختخواب حتى

 بيمارستان در

  ندیتنها و تک

 پرستار یه

 ؟!چه که یاکرده معطل را ییبایز نهمهیا

  دیايب مرگ که

 نفره تک یهاتخت نیا یتو

 بيدارم هنوز من

  مارستانيب

 است ماريب خودش
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 کرم

 

 

 تقال نکن

 ابریشمين یپروانه 

 تقال نکن

 آن بيرون

 به هر چه پيله کنی

 شویکرم می
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 پا

 

 

 کنارم نزن

 چکار داری به من؟

 داردست نگه

 دودروی تنِ تو می

 ک پای دیگر در شلواری

 



11    اروتيکا /

 

 خائن

 

 !درست    خوشگله سحر

 خوامیم رو تو من اما

 !قبول     دِله یليخ اليل

 خوامیم رو تو من اما

 دارم دوس رو تو

 زشته سارا چون

 آمریکا رفته اليل

  سحر و

 خائن سحرِ نیا

 دهینم پا گهید
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 هندوستان

 

 بنگاله غروبِ دمِ

 آنتاليا

 چمخاله خودِ ای

 ساحل لبِ کنم درازت

 وا هاتدکمه دانه دانه دندانم و

 رانت سديبل نرم دیايب موج

 پا از اورديدرب شورتت

 ببرد خودش با و

 ایدر شود یهورن که

 خوشمزه باگتِ دو یال برود سرم

 تنور یرو کند پهن زبانم

 یبده آب تو

 بدهد آب ایدر
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 نرود رو از آتشم و

 حاال میاشده نمک با یجور

 است شور هاملب که

 شور هاتلبه

 باال برود تیپا دو

 چشم تک عاليجنابى و

 رو از ببرد ورشی تو به

 دنرو

 کند اش سيخ و دیايب موج

 برود

  گوش در بخوانم انىیپایب داستانِ و

 ایدر شده ترداغ

  باال یه موج

 نیيپا رودیم یه



42 / علی عبدالرضایی    

 

 چاه در کند غرق را یقیقا که

 پاشو

 ماست ىیکشنبه

 لُرها ىجمعه

 شودمى باز کى

 ؟!چشمانت ىبسته دکّانِ
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 خانم دکتر

 

 قلب یجا

 یسگ کندیم یباز تو ینهيس در

 رديگیم ای که

  رديگیم پاچه ای

 فایا کندیم را سنگ نقش تو قلب

  منم یزخم

  تو یعمود زخم یبرا

 هم مرهم

 سیننو نسخه یه

 سیننو دکتر خانم خورمینم که من

 گرید کندینم خالصم قطره و خمار قرص

 تریکار اليل کی و هزار از

 بده ندازدميب که بوسى



42 / علی عبدالرضایی    

 

 پا هرگز و بخوابم بعد و میايب باز و میايب که

 بشوم ای نشوم

 شودینم  غنچه

 ندهد من به که یلب

 دکتر خانم کندینم گل گرید 

  کن یبار مرا ايب

 غروب یرو آسمانِ در کنم بال پخشِ که

 یفوسيت شبِ نیا در حال پخشِ

 یبرا ستمين یمناسب مرد من

  یآب نيچن یچشم ندارم دوست دوباره

 رصد دکنیم را هاشب یانتها که

 شود چشمه

  کن اضافه نيس کی دهيرس کس هر به ايب

 اندساخته تو یبرا را سکس که



41    اروتيکا /

 

 یخرطوم لبِ و کپل آن یبرا را یسکس

  یبرا ستمين یمناسب یجا من

 الى برندمى زور به دستم نيامده

 پاى کشندممى لخت نکرده لغو قرارى

 عشق باید کنم فراموش بعد و بخوابم تخت که

 ستساله نوزده هنوز که معاشق براى دلم

 اللم براى دلم

 امالله

 ساله نوزده الاقل دارد دخترى که

 نبوسيدنى زنى براى دلم

 نکردنى طورهایى یک

 شده تنگ

 شده رنگ داشتم شعر چه هر

 نو دفتر یک دنبال



44 / علی عبدالرضایی    

 

 گردممى نو دختر

 ؟!نبود یکس

 است روز سه دو

 ستهفته سه دو

 ندارم خوشى حال که است سال سه دو

 کاهدان به زدم ممدا

 بيشتر اندک از بياید یکى

 راه رفتم زانو روى که بس از بریدم

 امزده زن

 زده زانو

 گنده لمبرِ و سينه و لب از امدلزده

 کنمنمى بازى سریال زنى هيچ براى دیگر

 است کم دیگر ساله نوزده مثل که دخترى

 اللم من نه دیگر



41    اروتيکا /

 

 الله کسى نه

 دانستمى اگر که

 کردى ىخانه در آورده سرم رب چه اش رفتن

 دانستىمى اگر یا و

 تهران اتخانه روى از

 جت مثل گذرممى دارم دوباره

 اسم شدمى بيشتر عاشقانه از دوباره

 توست اسم بيشتر شاعرانه از

 خوابم من پنجره پشتِ دهدمى قلقلک که آفتابى چون تو اسم

 !شو بيدار

 مادریم دو هر ما

 ایمندیده را خود دختر

 کند دستگيرم باال این بياید یکى

 برگردم که کند زورم



41 / علی عبدالرضایی    

 

 کجام من

 ایران جز جهانم تمام شاعرِ که

 داندنمى که

 دکانش کرده تخته مرا عشق

 تعطيل را هامدرسه

 بسته را هاپنجره

 گرفته دلم

 مشقم دفترِ همان هنوز

 درش است باز که

 گردممى نو دختر یک دنبال

 نيستى؟ تو

 قلب یجا

 یسگ کندیم یباز تو ینهيس در

 رديگیم ای که



41    اروتيکا /

 

  رديگیم پاچه ای

 فایا کندیم را سنگ نقش تو قلب

  منم یزخم

  تو یعمود زخم یبرا

 هم  مرهم

 سیننو نسخه یه

 سیننو دکتر خانم خورمینم که من

  یدرد از کرده خالصم سکس

 دیگر ندارد در که

 ندارد رو در

  یبدان نکهیا 

  مرگ از قبل گذشته تونل کدام از

 نميماش کرده ریز که یدست نیآخر و

  ستییکجا اصلن



41 / علی عبدالرضایی    

 

 ستين یبزرگ یآرزو

  یبدان نکهیا

 یدانینم را یکوچک نیا به یزهايچ یحت

  دکتر خانم یدانینم که یعنی

 سیننو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41    اروتيکا /

 

 آبِ خیس

 

 منى بيمارستانِ تو

 نفره یک هم آن     تختى تک      اتاقه تک

      دارو ولى آنها

 زخم چسبِ     چسب گاهى

 کنند دوا باید مرا دردِ

 بيمارى این رودنمى پيش وگرنه

 فهمىنمى و کنندمى که آنها

 بفهمى تا     کنندنمى هرگز که آنهایى و

 ریاکارند همه

 آب مثل   صافم من

 دارم فرق همه با همين براى

 ؟!خيانتکارم کنم اقرار باید چرا

 ائمد دهدمى شکستم       زیبایى اینکه



12 / علی عبدالرضایی    

 

 تازه کندمى داغم

        طلب کندمى پانسمانى و

 داغدارم دلِ

 خيانت به ندارد ربطى

 هنوز توام عاشقِ من

 نکند خيس تواندنمى اما

 است ناچار     آب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13    اروتيکا /

 

 خفقان

 

 

 من آمدم پشت پنجره

 تو هم بيایی کاش

 ها را کنار بزنیکه پرده

 تا به هم نگاه کنيم

 داشتکاش زندان پنجره 



12 / علی عبدالرضایی    

 

 نوش

 

 

 ای نمکبا ذرهّ

 روی برشی از ليمو 

 ليوانی  پر از تکيال یبر لبه

 کون لق ليال

 برو باال



11    اروتيکا /

 

 عادت

 

 

 کی پشت در استی

 هر روزه همين ساعت

 زندزنگ می

 کنماز پشت آیفون باز می

 بنددمی

 رودمیو 

 



14 / علی عبدالرضایی    

 

 تارزان

 

  آنجا از دیآیم نفر کی

 من قلبِ در

 هال در ندينشیم

 نشيمن در خواب، در

 کندیم ولو را مادرش خواهر

  نجایا از رودیم هم بعد

 من قلب از

 است در نجایا

 یدربدر آنجا

  امیقطب دو یخرس

  امیغرب هم و یشرق هم

 هاستکردن نیا از ترباال من حساب

 ستين حساب گردن از باالتر



11    اروتيکا /

 

  نباشم عاشق اگر من

 جنگل در تارزان یعنی

 گجن یعنی یباش اگر تو

 کو؟ تايچ

  امشنبه یهاشب عاشق من

  کجا؟ یول

 باکومبا

  وپورنی در میحرمسرا

 است ترترک قاجار شاه یفتحعل از

 وبيوتی در که نفر کی و

 است بهتر هم نيچاپل از خنده یبرا

 ستدرآورده را همه اشکِ دست کی با

 است بانوان یِجهان جنگ

 است رانیا مُدِ جنگل



11 / علی عبدالرضایی    

 

 دکنیم یرهبر که تارزان و

 دارد یدرخور یتايچ

 کندیم یباختر یکرانه در یتارزن که

  ستیآشور کی دشنامِ یپارس

 است من نام که

 اند؟آمده نامه با که کيستند غامِيپ هایجنگل

  امیرانیا من

  امیرانیو وارث

  کجا؟ یول

 باکومبا

 تا هزار صد مرغ،

  مرغ تخم و

 باشد ارزان دیبا که ستين هم شان تخم به

 است باب انقالب دانيم در لهیطو



11    اروتيکا /

 

  است تهران که یدانشگاه در جمعه هنوز

 است طالب از پر

  نداشت من به یربط که استیر و

  ستیظيغل زنِ

  دیآینم در آفتابش که

 امنکرده دايپ هنوز را صورتش

 بود آورده پستان بسته دو کادو،

 رفسنجان یپسته اش،مزه

 جآاااان

 بود رفته ادمی

  زنمب سُس اول

 بکنم کس بعد

 شد تمام یوقت

 بود رفته لو گرید که مهمّاتش جز



11 / علی عبدالرضایی    

 

 بود گرفته سنگر چادر زیر اشهيبق

 شده زرد چه برات دلم

 شده مرد تو یبرا رميک دوباره

 کرده ام هُل کردنت اداره در هراسِ

 کرده ام کسخُل تازه تنِ یبو دوباره

 نيبنش کنارم ايب

  بده من به را دستت

 بزنم را ام جلق که

  منم مجنونت مجنونِ

 نباش یليل تو

  دارد بدن که یزن

  است باطل

 است قاتل ندهد من به اگر

 برود کنمیم خدا خدا



11    اروتيکا /

 

 جهنم به

  دهندیم که آنها و

 خواهندیم که کجاهر به

 !چه من به بشوند ییجاهر 

 شدنم عاشق از ترشانس خوش

  امزاده مادر از جخ

 بزنم جلق فقط که

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 / علی عبدالرضایی    

 

 ی کسیب

 

 

 آسمان یکسان است

 اما نه برای باد

 داد بزن

 که یکی نشنود

 



13    اروتيکا /

 

 بلوط

 

 است من پسرعموى بلوط

 ندارد مو که هلویم دوستِ باسنِ     لوت و

 دارد ليليان که بنایى زیر با

 دربياورد االغ اداى تواندیم کسى

 بيندازد خط آسمان بر برقش و رعد که

 نيستم من

 امپنجره پشتِ هنوز

 باى باى نه کنمیم شپاک

 آفتاب من از آیدینم بر

 گردىلندن همهاین از بعد

 بشوم کوهى پشتِ یکهو آیمینم

 نيستم که خر

 دارم دوست را ابر



12 / علی عبدالرضایی    

 

 بگذارد قله سرِ کالهى تواندیم که

 داد خواهم شانه پس

 است پيش در که اجسادى به

 بدهد امان اگر گریه این گریه این اگر

 بکَنم هامدست توى از را صورتم که هاى هاى امردهک قدرآن

 زنمیم بدن بر من که هایىسوخت این با

 افتمینم راه باشم که هم فولکس

 کندیم کاميونم تازه زنِ یک از یىلمحه

 ؟!نه که چرا

 فرستادید که هایىچشم با

 رفت ماشين زیرِ امگریه

 نه؟ یا بخندم باید حاال

 نيست زَهره ،آفتاب زیر ستا ظهر ىجنازه این

 ناموس؟ همهاین و حضرت یک 

 را فانوس آن کنيد خاموش



11    اروتيکا /

 

 بزنيد جا هر به

 زندیم داد سگ

 کنيد حالل را هاخوک

 !به ایمرسيده عمرى که

 کو؟ ولى 

 رفيق؟ کجاست

 نيستند راست رو هنوز هاراستى هاچپ درباره

 اندگرفته را حق دوباره دوستان

 اندرفته بادبادک از رباالت

 اندشده دیگر انقالبِ یک ماشينِ سوارِ

 برسند آزادى به که

 ؟!حسين امام یا



14 / علی عبدالرضایی    

 

 ایکبیری

 

 

 لعنت به تو آدم

 ترکِ بهشت

 نکرده بودی اگر

 حاال عصا به دست

 منتِّ این ایکبيری

 من کشيدمنمی



11    اروتيکا /

 

 لواط

 

 شدم چاق من

 ترچاق تو

 کنيم قبول باید آیا

 شه؟مى شروع جااین شعر که 

 نبوده آزاد من مثل هيشکى

 زندانى تو مثل

 نشدم آوانگارد که بيخود

 من ىقلمبه کون غزلسراى

 بودى باکره تو

 لواط عاشقِ هم من

 رفتى عقب عقب آنقدر

 نيست جلودارم کسى دیگر که

 شد آسفالت تخاکى جاده که وقتى از



11 / علی عبدالرضایی    

 

 عثمانى خودِ تا االغى ترکِ

 چاک به زدم کمر و کون از

 ناموسبى هواى از و

 پاریس وسط افتادم

 شد صاف دهنت اما تو

 شد عالف احساست

 من دل لندنِ به برسى تا

 ؟!چى که ولى

 هستيم فرزندىبى نسل ما

 بکن جنسِ از شاعرانى

 نرو در و

 شد گم گورمان که حاال

 کنيم خراب را افسانه نباید دیگر

 شدم پير من



11    اروتيکا /

 

 ترپير تو

  کنيم قبول باید دیگه

 شهمى تموم اینجا شعر که

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 / علی عبدالرضایی    

 

 حرف

 

 آمد که یليس با

 رفت برق

 شد قطع تلفن

 یبزن حرف خودت با یکم تا

 نده ريگ ونیزیتلو به نهمهیا

 کن نگاه خودت به

 نيبب

 یافتاد یروز چه به

 

 

 

 

 

 



11    اروتيکا /

 

 آهن

 

 

 پایداری

 با پای شاملو

 و حتی تبعيد

 با ساعدی نکرد

 

 آنچه دوری کرد با من

 رد با آهنباران نک

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



12 / علی عبدالرضایی    

 

 

 مفصل

 
 

 خواهدمیهر که مرا  

 دهندمینشان  را اتخانه

 که چيزی نمانده ازش باقی

 غيرِ خاکستر

 ستمعنای مفصل تنهایی

 هر شبه خوابيدن

 با یکی در کفِ دست

 



13    اروتيکا /

 

 دیلدو

 

 

 جا بوددختر این

 جادیلدو این

 کارش را که ساخت

 ها را که درآورده بودفقط آن

 پوشيد

 مرد تنهاست

 دختر اینجا نيست

 دیلدو هم



12 / علی عبدالرضایی    

 

 تأویل

 
 

 ها صدای تو بودنداگر آن

 تو را بودند

 پس این شاعر

 با سرِ طاس و ردای سفيدش

 کند به چیمیفکر 

 کی

 کجا

 که خودکارش دارد

 رود هنوزمیراه 

 بر صفحه

 خيال

 و جایی شاید دور

 در خانه



11    اروتيکا /

 

 خيابان

 ا زندانی

 بی خيال

 هر طور که فکر کنی

 افتدمیاتفاق 

 



14 / علی عبدالرضایی    

 

 پیشآمد

 

 

 به هوایی

 که باالی سر داری

 گویند پسمی

 کنندمیبعد هم پيش پيش 

 که بيایی

 بينی نکنهمه پيشاین

 پيشآمد است دیگر

 شاید خوشت آمد

 



11    اروتيکا /

 

 سلطان

 

  آیندمى قطره قطره

 دریاشان به دهندمى لب

 ساحل بر گرفته آرام که

 است عاشقان گردهمآیىِ

 باردنمى بيخود که باران

 کن گریه

 بده آب توانىمى تا

 دل در گل کندمى که اندوهى به

 مبدأبى آیدمى آب

 مقصدبى رودمى

 بحران در شودمى کوه

 بوران در

 کترى در هيچ حتى



11 / علی عبدالرضایی    

 

 اندقطره یک همه اما

 گداست سليمانِ یکى

 سلطان یکى

 است عریان خودش ىرودخانه در که هر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11    اروتيکا /

 

 احمق

 

 ميرندمى    آیندیم دنيا به قتىو همه

 نيست کنىمى فکر که آنطور هيچکس

 باشد هابيکار این از باید      او حتى

 بُکشد بعد تا آورده دنيایت به که

 !باش زود      خواهىمى اگر

 نيست زود اصلن

 نيست دیر حتى      چيزهيچ

 نرسدسر خودش مرگ که    بجنبى باید فقط

 دانندىم هاآدم نصف وگرنه

 !نه شاننصف

 نيستند آدم هم بقيه

 ؟!روز یا آمده اول شب که دارى چکار

 شوىمى دور گله از فقط اینطورى



11 / علی عبدالرضایی    

 

 شوىنمى آدم

 گروگانند هاآدم

 کنند فرار کنندمى سعى

 ؟!کجا اما

 نيست ساده هيچکس

 هستند کنىمى فکر که هایىآن فقط

 نيستند

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11    اروتيکا /

 

 پانسمان

 

 باران

  است آسمان رفتگرِ

 ابر

 آلود کف ابرى تکه

 باد بلندِ دستِ در

 شوردمى را ماه ىگرفتهخون ىچهره

 موج به دهدمى مدّ که

 بردمى درد و آیدمى که موجى

  دریا صافِ صورتِ بر نماند خون تا

  کوه حتى

 نيست کارى هاشزخم

 برف ستکرده پانسمانش

 زمين اما



12 / علی عبدالرضایی    

 

 زمين

 زایمان حالِ در زنِ این

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13    اروتيکا /

 

 ورزشگاه آزادی

 

 ایمبسته شرط سرِهيچ ما

 ماست ذهنِ در پيروزى

 خيال در استقالل

 پُرند هااستادیوم گرچه

 دوندنمى دیگر هااسب اما

 هاستسال

 شده منحل بازى

 

 

 

 

 

 

 



12 / علی عبدالرضایی    

 

 رد

 

 

 هنوز

 گونه که دائم بودی هستیهمان

 نيستی

 رویمیو هر جا که 

 مانیمی

 چپ

 ا راستی

 کندنمی فرقی

 تو سالهاست

 روینمی که راه

 کنیمیرد گم 



11    اروتيکا /

 

 سخت کوشی

 

 

 امشب که جای خوبی برای خوردن اوست

 ستدریای گودی

کشدم میآید و از خواب میشوم تا صبح که پارتنرِ غریق نجاتم میکه من در آن غرق  

 بيرون

 چالندمیتنهائيم را که 

 کند هوسِ چشم و گوش و پا بستنمیدل 

 ها را بستری کردندست

 هاش را که بستنی نيست ليسيدنو پستان

 گونه گونه تا گونه بوسيدناین

 و وقت جان کندن

 حراج نصف چشم در انحنای بدن

 وبال کردن مُچ داخل پيراهن

 و بال و پر زدنِ زن زیرِ وزن تن



14 / علی عبدالرضایی    

 

 و حال کردن

 با فعلِ عزیزِ خوردن از گردن

 لغزدمیدستم که 

 لرزدمیها دلی پشتِ پستان

ها شود در شکاف پستانمیباریک سرازیر  یپُر که شد از گردنه هاپای گونه یدو چاله

 یای که از بين دو تپه فوری ریخت در چالههای من است و رودخانهدست یکه دره

گذشت و لختی ایست روی میناف و بعد، مکث کردن توی پيچ تندی که از کمرش 

شد آن جهان را دید و دست برد در آن لبی که میش که از پشت یکی پشتی یدو تپه

 کردمیکرد فوجِ قو پرواز میوقتی باز 

نشست و میهایی که هر کدام مثل منقاری که تازه دندان درآورده باشد به دل حرف

 کرد بغضِ معاملهمیش خونی

 ختمِ قرارداد و

 امضای سفيدی پای ناف 

 



11    اروتيکا /

 

 وپورنی

 

 

 کندهدید میت

 ات را دارمکه فيلم 

 چه خوب

 بگذار یوپورن

 که من هم حالش را ببرم

 



11 / علی عبدالرضایی    

 

 کامیون

 
 

 همراهم همه با من

 برو یخواهیم

 بمان یخواهیم

 من با نرو تند نقدریا فقط

 است من یجاده تنها تو تنِ

 چشمناک یچهره و چراغ چند با

 من با ايب راه یکم

 بده راه

 مییتنها که

اميونی از روی تو رد شودچون ک



11    اروتيکا /

 

 چراغ

 

     راهچهار چراغ

  خراب

 ستين کار در یسيپل

  هانيماش لیطو صف

 یمهد انتظار در

 ونيکام پشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 / علی عبدالرضایی    

 

 برزیل

 

 

 ش کنمخواست همراهیمی

 در سفرِ مکه

 همسفرِ خوبی بود

 رفتيم برزیل



11    اروتيکا /

 

 گریز

 

 

 دودمن هم دیدم که می

 گریه نکن

 کندنمی هيچ مردی فرار

 زنِ دیگری منتظرش بود



12 / علی عبدالرضایی    

 

 شب شعر بیت

 

 کوپتريهل کی

 سنجاقک مثل

 نشست

 مندرس یبرگ یرو 

 هاپشه یِگردهمائ

 یرهبر تِيب در

 

 

 

 

 

 

 

 



13    اروتيکا /

 

 یخچال

 

 کندیم باز را خچالی درِ

 کعبه نهويع 

 رودینم رو از

  داردیبرم خی تکه کی

 شودیم ريس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 / علی عبدالرضایی    

 

 غار

 

 

 تو کالغی

 روی سيم برق

 رناکمو من خط

 نه برای تو

 ایکه تازه قارت را ترک کرده

 ار نکن افالطونهمه غار غاین

 ما هر دو سرِ کاریم

 ستتو روزهایت جمعه

 من یکشنبه

 



11    اروتيکا /

 

 قصاص

 

 کشت را پدرت قاتلى

 پسرت

 برادرت

 را خواهرت یا

 است قتل قصاص

  نخواه

 باشى او مثل که

 

 

 

 

 

 



14 / علی عبدالرضایی    

 

 خیس

 

 خيس نمازِ چادر با

 بود کرده شانبدرقه

  حاال و

 چادر همان با

 بود آمده استقبال به

  پسرش

 نبود سربازان قطار در

 نکرد گریه

 نگرفت انتقام هم فرمانده از

 قاپيد را تفنگش

 کرد در هوایى تيرِ اول

 بست رگبار به را آسمان بعد

 



11    اروتيکا /

 

 خاطره

 

 

 جا نيستیتو این

 اما هنوز کنار منی

 هيچ چيز غم انگيزتر از آن نيست

 که در این پارک

 باز

 بر همان نيمکت بنشينم



11 / علی عبدالرضایی    

 

 اخراجی

 

 

 شاد بود

 شادِ شاد

 مثل کارمند اداره ی کار

 که تازه اخراج شده باشد سرحال

 مثل دانشجوی تازه اخراجی

 خوشحال

 مثل دانشجوی اخراجی

 کار شده باشد یکه جذب اداره

 و مثل کارمندی که از خانه خارج شد

 ای برودتا به دانشگاهِ تازه

 اتاق بيرون رفتاز هوای بدِ 

 با  زنی که مردش انداخته از خانه بيرون

 قرار داشت



11    اروتيکا /

 

 شکار پرنده

 

 کردیم دفن که را پوینده

 شمال رفتم

 جنگل به زدم و برداشتم را پدرى دولولِ

 غروب دمِ

 بود شده پر مپشتى کوله

 نداشتند ویزا به نيازى آنها

 کنند باز پر آزادى آسمانِ در توانستندمى

 آنجا ودندب مانده اما

 شوند شکار تا

 کردم فکر خودم به بعد

 خودمختارى به

 کردم فرار ایران از و

 



11 / علی عبدالرضایی    

 

 شناى باستانى

 

 تن سمت دو در پنجه دو

 تخت پاى باشد رفته فرو

 عمود صورت

 باال رودمى کم کم که ستونى بر

 وا بشود دهان

 هاهاها مثل

 باال هى و پایين برود پيستونى چون این و

 مکث بدونِ

 شنا هدقيق سى

 باستانى فقط

 لنگ ميل بزند لنگ دقيقه سى

 تا باشد مانده نقطه یکى تنها

 دیکتاتور سقوط



11    اروتيکا /

 

  ده باشى مانده

 ها روى دقيقه ده

 ها

 داد بزنى عليه چنان

 شود بلند خانه از خاک که

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



322 / علی عبدالرضایی    

 

 سیاست

 

 مشد سنگسار آنقدر

 برام ندکند چاله آنقدر

  شده گران گورکن که

 یگران

 استيس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



323    اروتيکا /

 

 تجاوز

 

 

 گرداندمنمی ای کاش برش

 بيندمیهر وقت مرا 

 گرداندمیرو بر



322 / علی عبدالرضایی    

 

 ریاکاری

 

 

 دهمه دوست دارن شعرم را

 مرا اما نه 

 فرق من و آن شاعرِ قبلی همين است

 

 



321    اروتيکا /

 

 بنّا

 

  یوارید هر پشتِ

 زندان در که

 باال رودیم

 ستییبنّا

 شوندینم کاريب هودهيب هاکارگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



324 / علی عبدالرضایی    

 

 دوست قدیمی

 

 

 شناسمت عينِ سادمی

 به تو نزدیکترم از ماندال

 حتی

 اهللاالهای الالهاز خودِ ميله 

 تو را اولين بار

 وقتی که مادرم به زور

 کردمیکفش را پام 

 کشف کردم

 ما دو دوست قدیمی هستيم

 زندان



321    اروتيکا /

 

 نماز جماعت

 

 

 وقت نماز

 ترندها طبيعیدرخت

 آیدمیباد که 

 زند جلومیکی ی

 ماندمیکی عقب ی

 شودمیو آن یکی چپ 

 تا بگوید 

 خدا وجود ندارد



321 / علی عبدالرضایی    

 

 دیوار 

 

 

 حتی اگر پشت آن قایم شده باشی

 باید که شاعر نباشی

 تا خيال کنی آموزگار است

 و سلول

 کندمیکالس درسی که مغز را خاموش  

 داندمیفقط خاموشی 

 که دهِ شب یعنی چی

 ر سه پا یعنی کی!؟که دیوانه ب

 حتی روانکاو که زن بود

 دردِ مرا نشناخت

 داندمیفقط زندان 

 کشدمیکه زندانی چه 

 



321    اروتيکا /

 

 یقنار

 

 را پرهاش

 هالهيم به مالدیم 

  نخواند تواندینم

  مرده یشو زنِ یبرا

 کاناپه به مالدیم را اش تن که

 اتاق کفِ افتدیم

 زندیم خنج و

 کهنه یقال بر

 

 

 

 

 

 



321 / علی عبدالرضایی    

 

 تلقا

 

  نيست قاتل زیبا زنِ

  باشد یارت بخت که اگر

 نشوند اش عاشق و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



321    اروتيکا /

 

 خروس بازار

 

 نر غازِ و خروس و خرس نهمهیا

 قو کی از غیدر اما

 یبود تو تا

 کردندیم قُد قُد همه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



332 / علی عبدالرضایی    

 

 زن ایرانی

 

 

 هر که خواسته او را بغل کرده

 عمل کرده

 بعد هم ول کرده

   ها گاهی کالغ

 هاگاهی االغ 

 اندها به او تجاوز کردهحتی گنجشک

 ستدرخت زنی ایرانی

 



333    اروتيکا /

 

 موبایل 

 

 یینجایا وقت هر تو لیموبا چرا

 است؟ خاموش شهيهم

 یرفت که یبعد شِيپ

 کن روشن

 شومینم مزاحم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



332 / علی عبدالرضایی    

 

 یسبز

 

 بخوابم  گذاردینم

 من یرو نشسته

  امنهيس یموها یال

 شده ديسف انيم در کی که

 کندیم پاک یسبز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



331    اروتيکا /

 

 نجات

 

 

 دهینمی تو هم نجات

 دو سه سال است یا ساعت

 مطمئن نيستم

 دو سه روز است

 امکه در تختخوابت غرق شده

 



334 / علی عبدالرضایی    

 

 بمانی

 

 

 اگر فقط با تو باشم

 باران نباید بماند

 باران اگر دیگر نماند

 مانىمی جاتو این

 جا بمانىاگر تو این

 آیدىدیگر بمانى نم

 رودمی نسيم

 آیدباران نمى

 روى بيرون هواخورىمی تو

 بردمی باد تو را

 باز 

 با

 ران

 آیدمى



331    اروتيکا /

 

 عشق سگی

 

 

 طفلی سگِ نگهبان

 داندنمی هنوز

 جا نيستکه دیگر این

 دوباره دارد  

 کند براممیپارس  

 



331 / علی عبدالرضایی    

 

 گند

 

 

 دوباره من گند زدم

 که آسمان دارداین

 باردمیگونه این

 لت داردع

 



331    اروتيکا /

 

 نگویید 

 

 

 اگر او را دیدید

 نگویيد که چشمانم خيس است

 هامو در اشک

 شودمیفقط عکسِ اوست که تکثير 

 به او نگویيد

 ميرممینگویيد که دارم 

 دارم

 ميرممی

 



331 / علی عبدالرضایی    

 

 نیمه شب

 

 

 آییمیگفته بودی دوازده 

 وقتی رسيدم آفتاب عمود بود

 تو نبودی

 آیییمگفتم که شاید دوازده 

 زندنمی دیگر پرنده پر

 هاحتی ماشين

 انددر خيابان خواب رفته 

 و من هنوز منتظرم



331    اروتيکا /

 

 سوء قصد

 

 

 کشدینم مرا چاقو

 شعر به خوردیم بر

 نکند فرار من از گلوله اگر

 هُلبورن هاى کوچه از دارم و ایستگاه به امرسانده را ليليان که روزها همين از یکى

 امهخان به گردمیبرم

 آرام بگذرد کنارم از که بفرستيد را یکى

 بگذرد فقط 

 بيفتم که دهمیم قول

 کند خيسم شاش مثل خون و



322 / علی عبدالرضایی    

 

 دو تپه

 

 ناچارم

 او با بمانم ابد تا که

 است گور من یواقع معشوق

 برام اندکنده که یگور

 راهنيپ ریز تپه دو نيب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



323    اروتيکا /

 

 حیوان

 

 

 اندگاوها گرسنه

 حيوان

 برداشتهجهان را 

 اندخوار شدههمه گياه



322 / علی عبدالرضایی    

 

 کمپانی

 

 گریه نکن

 کسى نبودى

 که قادر باشم ولش کنم

 تو کسى بودى

 اما

 مال کسى بودى

 و من هيچوقت

 کسى را

 کنمنمیبا کسى قسمت 



321    اروتيکا /

 

 هاهایی

 

 که با یکی باشیبرای این

 توانی الکی باشیمیفقط 

 روی دو پا پاشی

 اصلن دو تا باشی

 و خود را او را بنامی علی

 ولی

 که تنها نباشیبرای این

 توانی با یکی باشیمیتنها 

 کی که هيچ نيستی

 کنیمیکه فرض جز آن

 که بمانی   تنهاییبرای این

 که بميریبرای این

 تنهاهایی   هاهایی 

 



324 / علی عبدالرضایی    

 

 گرگ باران دیده

 

 آمدنمی همه ریزباران که این

 هاشدانه دانه دندان

 رفتمی توی تنِ لختِ مادرت فرو

 ریختممیو من دانه دانه اشک 

 برای ندیدن تو

 همه سالکه بعدِ این

 توی یکی از این قبرها

 دوباره پيدات کنم 

 دوباره هيهات

 رفتممیر راه بروی ا

 تر از مادرِ باردارت بودکه نرم

 تو باران شدی و من گرگ

 اما

 باران ندیده

 

 

 



321    اروتيکا /

 

 تعجیل

 

 

 خيلى عجله داشتم

 متو را آورد

 مرا نه

 

 

 



321 / علی عبدالرضایی    

 

 واق واق

 

 

 دودمیسگی در نگاهش 

 کنممیدنبالش 

 اش تنگ است تنگقالده

 شودنمی دستگير

 ایمدست هم را گرفته

 ایمها را به هم دادهلب

 واق واقِ سگِ گرسنه

 گذاردنمی اما



321    اروتيکا /

 

 عمل

 

 

 دماغش را عمل کرده

 جای مرغدانی

 ست شغالبه سگدانی زده

 

 

 



321 / علی عبدالرضایی    

 

 برج میالد

 

 

 شهرک لمبرِ تک

 شايگ گردِ یتپه

 نیيپا آن و

 همّت یدره چرخدارِ یهاسنگ

 الديم برج

 اندست که به تهران زدهکيری



321    اروتيکا /

 

 

 گربه

 

 

 آمد

 پنجره یسو آن نشست

 دیپر اما

 منم البد

 کمين کرده این سوی پنجره یگربه



312 / علی عبدالرضایی    

 

 با من
 

 

 با من نيست هر که با من است

 حتی یار غار است با من کهآن

 من نيست با

 پشت آینه دیوار است

 



313    اروتيکا /

 

 خرگوش
 

 

 از دست شب کاری ساخته نيست

 اما هنوز منتظر است

 زیرِ آفتابِ عمود

 خرگوش سفيدی

 در دل برف



312 / علی عبدالرضایی    

 

 هالل

 

 

 زیرهالل روشن ماه

 دهدمیپرنده بالش را تکان 

 طفلی

 شکارچیِ عاشق



311    اروتيکا /

 

 گاوچشم

 

 

 تو گاوتر از آنی

 که با کسی گاوبندی نکنی

 شتچشمی داری در

 خواهد مرا بخوردمیکه 

 اما چشم نداری

 مرا ببينی

 از خر شيطان پياده شو

 گاوت را به چشمان من ببند



314 / علی عبدالرضایی    

 

 حبس

 

 

 هر جا که باشم هست

 زندان یا خانه

 کندنمی فرقی برام

 جا همآن

 کندمیمادرم آشپزی 



311    اروتيکا /

 

 خواب

 

  یبود خوابيدم که یوقت نه

  دیدم خواب که یوقت نه

  آمدینم خوابم از وگرنه

 بخوابد تو یجا که

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



311 / علی عبدالرضایی    

 

 تنبل

 

 

 خوابدمیهر که بسيار 

 تنبل نيست

 شاید که دارد

 کند از بيداریمیفرار 

 



311    اروتيکا /

 

 مرافعه

 

 

 خوب نيست

 عاشقِ مردی باشی

 که دستِ بزن دارد 

 آید از خانه ی بغلی؟میصدای گریه 

 ا ویلون کوک نشده!؟ی



311 / علی عبدالرضایی    

 

 شیطان کوه

 

 بود شده الهام دیشب که یدختر

 زدینم در بود کرده تلف را اتاقم

 بيرون زدم دادم استراحت خانه به

 زدینم پر خيابان در یاتنابنده

 یاجنده هيچ خيابان در

 زدیسرنم خيابان به یامادرجنده هيچ

 کنم چه یِحوال بودم مانده

 یقرار راهِ

 بکنم من که نبود یفرار

 برگشتم

 کنم وتو تنهائيم با که برگشتم

 نبودم کنارش از که را یزن

 بودم یپُر آدم من



311    اروتيکا /

 

 داشتم یخوب یهاجيب

 است کار سرِ شلوارم در که نفر یک و

 است دار پا و دست چنان

 است بسيار شما در من جمعيت که

 بياید ییک

 برود هم ییک 

 خوردیبرنم یجای به کهاین

 او بشود

 او یا 

 او دانمیم چه یا

 بود من معشوق مرگِ که

 بود زده بهم ار ییک

 بود شده من یاهال از و

 زدم هم به را او

 یبود من معشوق مرگِ تو



342 / علی عبدالرضایی    

 

 یزدیم حرف یول

 یزدیم حرف یه

 بودم کرده لخت را ییک هایتحرف در که من و

 بود دیگر یدختر از یدیگر یجا به حواسم

 بود آمده باک یب که

 را او امبرده رو از پاک

 روبرو آن امبرده

 را او امکرده

 تو مثل

 یبود او یهاآن از ییک که

 تنت بر یپيراهن چون باشم رفته آب اگر

 دامنت یهاپليسه مثل باشم شده چروک

 یبياور درَم باشم مردهچرک یا

 ؟یبکن مرا ،پيراهن این تنت از یتوانیم

 !نه



343    اروتيکا /

 

 یهست یکوه از ترشيطان تو

 است الهيجان درگير که

 ستا جان یدائ امخاله دیگر که من و

 نيستم پا 

 دویدیم باز اگر یوزپلنگم

 تو به زدمیم بيژن با

 دادمیم جرت

 

 



342 / علی عبدالرضایی    

 

 وب

 

 رفتى که وقتى از

 بزن زنگ نگفتم

 بده نامه

 لعنتى شد خسته غرورم

 بده وب الاقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



341    اروتيکا /

 

 اینگونگی

 

 

 توانم فقط با تو باشم و دائمنمی

 عاشقِ همه 

 چنان باش

 که با همه باشم و تنها

 توبا 



344 / علی عبدالرضایی    

 

 شاعری

 

 

 ک دسته بينی عوض کردندی

 برخی لب و گونه

 ولی شاعر نشدند

 کردیات را گنده میتو هم باید دل

 سينهنه 

 

 

 

 

 

 

 



341    اروتيکا /

 

 سینما

 

 بودم منتظر سينما جلوى

 گذشت روبروم از نصفى و بار سه

 پرسيد ناگهان

 هستيد؟ کسى منتظر

 بود رسيده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



341 / علی عبدالرضایی    

 

 حجاب

 

  امکرده کار همه

  امیدهد جاش همه

 موهاش جز

  ست اىنابغه اسالم

 سومالى در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



341    اروتيکا /

 

 چاپلین

 

 

 چاپلين نيستم که تو را فيلم کنم

 ام را ببرم هندوستان گریه کندفيل

 قدر مضحک نيستعشق من آن

 علی چپ بزنی یکه خودت را به کوچه 

 منی یخانه یتو پنجره

 شکنی؟میهات شيشه چرا با خنده

 



341 / علی عبدالرضایی    

 

 گلدان

 

 

 مده بودم پشت پنجرهنيا

 که تو از کوچه بگذری

 مثل همين گلدان که افتاده از تاقچه

 امشکسته

 گلم



341    اروتيکا /

 

 المپ

 

 

 ام بودعشق چراغ خانه

 کردمیاش کی روشنی

 کی خاموشی

 تو اما المپ سوزاندی

 پیِ کليد نگرد

 



312 / علی عبدالرضایی    

 

 چتریب

 

 نداد نجاتم چکسيه تو جز

 کولهیب و چتریب

 مايهواپ یِاضطرار درِ از

 رونيب بودم دهیپر

       محکم و یگرفت را دستم که

 یديکش

 شدمینم داريب وگرنه

 

 

 

 

 

 

 



313    اروتيکا /

 

 زنِ ماشینى

 

 خيابان آنسوى و سمت این بين

 است ميان در زندگى

 اند ماشين همه هازن

 باش مواظب

 نکنند زیرت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



312 / علی عبدالرضایی    

 

 آبدارچی

 

 

 اندک عده آبدارچیی

 خواهندمیک عده آب ی

 کندمیبدیده زندان همه را آ

 هر وقت رفتی

 این شعر را کامل کن



311    اروتيکا /

 

 دارپول 

 

 

 گرددمیهاش را جيب یهمه

 پولی ندارد

 کند در جيب شلوارشمیدوباره دست 

 نه

 دارد 

 

 



314 / علی عبدالرضایی    

 

 کباب کلمه

 

 

 گاهی کلمه

 ک تکه کباب داغ استی 

 سوزاندمیکه زبان را  

 و دهان

   مرتاضی 

 دهدمیکه مثل زمين قورتش 

 يچاره کاجب 

 ميخ بلندش را آخر نکوبيد در آسمان

 

 

 



311    اروتيکا /

 

 رانندگى

 

 پسر کن اطياحت

 ییزناشو

 ستیرانندگ از ترخطرناک

  ستکافى

 یکن خالف

 شوندمى سيپل همه

 

 

 

 

 

 

 

 



311 / علی عبدالرضایی    

 

 تفاهم

 

 فهمىمى را من تو نه

 من نه

 نکردیم ازدواج که بيخود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



311    اروتيکا /

 

 جهنم

 

 

 مثل برگ

 افتدمیپرنده 

 جهنم است وقت ظهور

 فقط موش کور نگران نيست



311 / علی عبدالرضایی    

 

 درویش

 

 

 که عاشق نشویمبرای این

 خيرِ سرشان

 سرِ دخترها چادر گذاشتند

 ما هم که ترس دیده بودیم

 ها را همه درویش کردیمچشم

 از پسِ باد برنيامدند

 



311    اروتيکا /

 

 فجیع

 

 

 ندیدنت

 نکردنت

 از خوابيدنِ تو با یکى دیگر

 تر استفجيع

 بخواب عزیزم

 بخواب

 یکى کافى بوداگر 

 شدشيطان خراب نمى

 ليلى بدنام

 پس دومى خوب است

 سومى بهتر

 و آخرى عالى

 اگر یکى کافى بود

 رفتمسراغ بعدى نمى



312 / علی عبدالرضایی    

 

 یوفادار

 

 آیدمى که خانه به

 کمد توى

 تخت زیر

 کندمى چک را موبایلم حتى

 رودمى که هم وقتى

 قفل را در

 وفادارم او به اینقدر من

 

 

 

 

 

 

 



313    اروتيکا /

 

 عشق نو

 

 کردن فکر اگر

 رفت که او به

 کندمى ناراحتت اینهمه

 اىنبوده عاشق پس

 اليخیب

 کرده ات ترک که را او

 یگرید افهيق با

       فردا 

 دید یخواه دوباره

 

 

 

 

 



312 / علی عبدالرضایی    

 

 پرده

 

 

 خواست بسوزدنمى

 خواست ازدواج کندمى

 اما پول نداشت بدوزد

 اش که پرده نداشتهاى خانهمثل پنجره

 فقير بود

 

 



311    اروتيکا /

 

 موج

 

 

 مثل من

 دمِ ساحل 

 آیدمى

 گرددبرمى

 آیدمی

 گرددبرمى

 گرددمى آید و برمى

 موج هم دارد

 کند دریامی به تو فکر



314 / علی عبدالرضایی    

 

 کعبه

 

 

 خدا تنهاست

 اى دارد کوچکخانه

 تاریک

 مثل من

 گيردبراى همين زن نمى



311    اروتيکا /

 

 هایکو

 

 

 برگ ریزان است

 هر برگى

 یک هایکو

 



311 / علی عبدالرضایی    

 

 صداقت

 

  هرگز شده

 یکى به بگویى

 منى؟ با که

 تو به نگفتم هم من

 هستم او با که

  نگفت هم او

 گفتممى وگرنه

 

 

 

 

 

 

 



311    اروتيکا /

 

 دربدرى

 

 دیآیم بدم درها از

 شوندیم باز که نيهم

 باز دیبا که دیآیم یدختر

 یدر به در ستیبيمه یِباز

 !دارد حق وارید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



311 / علی عبدالرضایی    

 

 ایى اجارهخانه

 

 

 این خانه هم مناسب نيست

 مستأجرِ قبلى

 حتمالن زن بودها

 که در خانه هيچ ردّى ازش نمانده

 جز خط لب

 که مثل وا

 روى پنجره مانده

 هاپشت این شيشه

 احتمالن زنى منتظر بوده

 ام هرگزو من که معشوقِ کسى نبوده

 امدوباره دیر رسيده



311    اروتيکا /

 

 نامرد

 

 

 همه را ترک کرده بود

 دزدى  دود  مشروب

 بارها تصميم گرفت

 لب به کسى نزند

 ل با هر کسى نخوابدالاق

 نشد

 نامردتر از سيگار است فقر



312 / علی عبدالرضایی    

 

 ماه

 

 آنى از ترزشت تو

 نمانى من با که

 ماه عينِ گردممى دخترى دنبال

 صبح و بياید شب که

 برود در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



313    اروتيکا /

 

 مکروه

 

 ناباورى که تو

 کافرى

 رمیم پشت اون که هروقت چرا پس

 یکشیم شيپ رو خدا یپا

 اونجاست؟ مگه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



312 / علی عبدالرضایی    

 

 عشق اول

 

 

 روى بگذارمی حاال که

 هاماین واپسين نفس

 هات بگيردهوا از لب

 تو آخرین عشق منى

 دانم بعدهامی گرچه

 بارها

 براى اولين بار

 شوم بازمی عاشق



311    اروتيکا /

 

 دورى

 
 

 نویسمنمى را هاعاشقانه این

 بمانى من با که

 نباشى تنها که نویسممى

 بدانى

 باشى دور باید که



314 / علی عبدالرضایی    

 

  

 توریست

 

 

 دستِ راستم

 روى زمينِ اندامش

 توریستى

 بدونِ ویزا



311    اروتيکا /

 

 بطالت

 

 یريمیم برام یدار که تو

 نکن معطّل

 میا مگس ما

 ميزنینم بال بال فقط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



311 / علی عبدالرضایی    

 

 دوئل

 

 کندیم شرکت من گوشت در که چاقویى

 خوردیم آب خونم از و

  ؟!داندینم مگر

 بود سگ یک تو لِد

 کشت را صاحبش که

 داندیم چه کسى

 دلم در کردیم گریه نازى ىگربه بچه

 بود هار که را سگش

 بودند کشته دیشبش

 بود نداده تکانم چيزى

 یاگهواره همان جز

 دهدیم هنوز دانمینم دورِ زمين مثل که

 یاآویخته بند بر بند پستان مثل



311    اروتيکا /

 

 یاشاشيده شب لحاف یا

 کلمات در را روحم بودم پاشيده

 بودم کرده خشاب را هافشنگ

 خراب را هاتفنگ

 مهمات کهآن از پيش و

 کند نزدیکی جوخه به

 داشتم فرصت دوباره

 کنم بازى عشق تو با

 



311 / علی عبدالرضایی    

 

 چت

 

 چت سکس

 دارد راه رنجِ نه

 سفر خرجِ نه

 !شکرت خدایا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



311    اروتيکا /

 

 سبزها

 

 

 اکبرغيرِ اهلل

 کسی بر بام نيست

 برگى نمانده آن باال

 خيلِ عظيمِ کرم

 ستها را سبز کردهاخهش

 



312 / علی عبدالرضایی    

 

 فامیلى

 

 

 !حيوان خودتی االغ

 با سگ حرف بزن

 با گاو بخواب

 اسب را بغل کن

 ما همه با هم فاميليم

 



313    اروتيکا /

 

 نجیب

 

 

 اىتو دست نخورده

 دست کسى بهت نخورده

 جز آن بسيجى

 که رفته بود جنگ

 و حاال دیگر دست ندارد



312 / علی عبدالرضایی    

 

 عالقه

 

 بود یکی

 یبود تو که یکی اما

 نبود داستان در

 بزن پرپر برام

 بخواه ادیز

 اورنديب کم هایروسپ که

 

 

 

 

 

 

 

 

 



311    اروتيکا /

 

 خونه خالى

 

 گنده شکم آن ىمردانه عطر جز

 افتاده گير که سيگارى دودِ و

 مانده تخت بر هم اش تن ردِّ

 رفته گود اینجا چقدر

 گنده کون ىزنيکه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



314 / علی عبدالرضایی    

 

 گوشخوار

 

 برداریم اگر را هاقيافه

 نگذاریم سطر هایژست در و

 نکنيم بلند سوالی اگر

 شودنمی پيدا پاسخی

 نکنيم تعریف درست اگر را دیروز

 شودمی تحریف دوباره فردا

 نيستيم که مگس

 کنيم وا کندویی درِ توانيممی وز وز جای به

 کنيم پيدا عدویی

 کرد مات را ما فردوسی زبانِ روی دوات کمی مراعاتِ

 نداکرده تحریف را زن من، برای

 اندنکرده تعریف کرد احداث آن در را زندگی شودمی که پستانی چاکِ

 قابش که وقتی از و اندکرده آبش ارزان که شيهه این دارد اسب چقدر دانندمی چه



311    اروتيکا /

 

 کن ول اصلن ...دهکده بيرونِ و بيرون اصطبل از زده اندکرده

 زندنمی پر هم باد خانه در

 کن مایل ایهایستاد پا سر اشتهای

 کن کامل مرا بيا

 او گوشتخوارِ تریندهنتنگ ای

 



311 / علی عبدالرضایی    

 

 شطرنجِ خون

 

 

  شودیم تروخيم اوضاعش بياورم اسمش اگر اندگفته من به

 نباید که یپيشآمد آن دیآ پيش و ننویسم اگر 

 بزند یرنگ اندوهم به آیدینم یکس دیگر

 رستورانِ در که یخندان یبرا ندمبخندا و یشبانگاه کند یچت و یگاه بزند یزنگ 

 .کردیم یدختر مادرش

 غنچه عينهو بود آورده یلب گلستان معروفِ یگلفروش از

 یتشنگ وقتِ ليوان ینخورده آبِ مثل تنش

 بود انار یدخترخاله پستانش

 .شدیم هلو یمادر فاميلِ یگاه که نارس و رسيده سبزِ گوجه دو هاشگونه و

 !خندان را هالب آن نکن هلو

 ندارد اشک دیگر من یهاچشم

 کنم لبترش یلواشک را سرخت زبانِ توانمینم 



311    اروتيکا /

 

 آیدیبرنم یکودک آن هم بکتاش از دیگر

 داستانش، کند ریاست من یهاهوس بر زده اشليس تواندینم دیگر خيالش

 کهآن ونبد یمداد نوک یتویوتای با که نيست هم پوستت رنگين دوستِ آن طالبِ

 گيالسِ از یحت. بخورد دود بدبختم ژیانِ گذاشتینم و گذشتیم تند بدهد یویراژ

 قطره که من و. آیدینم خوشش دیگر رفت، سرباالش بشود یکهو که یشراب کمرباریکِ

 .کنم لختش رایگان که نيستم ینام قدرآن دیگر کنم،یم تمامش دارم نم نم و قطره

 درخشانش چشمِ دو یبرا

 رانش

 پستانش یِسفت

 بودند فرستاده فاکتور هم گيسوانش یِبلند یبرا

 .کردندیم حمله داشتند که یهایپوست سرخ بابتِ بودند نداده یتخفيف و

 بود یدرندشت یروزها چه

 بودیم کيش در یتيمارستان 

 .یبچر را هاشسقف فقط یمجبور که یدار پيش در یبيمارستان یول حاال 

 خرده هاشلب یگوشه از که یجور ،یکن خندانش باز و بياید گيرت یرستارپ شاید



311 / علی عبدالرضایی    

 

یم تبعيدم به داشتيد که یفرودگاه از بکشند خجالت هاپنجره که یطور. بریزد شيشه

 بود مزاحم یبود داده صورت که یهایاشک گرچه ،یخندیدیم همچنان تو.فرستادید

  یبود شتربي همه از تو بودند، نيامده هایخيل

 ؟!یفيلم همهآن هم هنوز یراست

 یادلشکسته! یاخسته ،یندار حال یا

 !دانممی

 شدند یعوض یطورهای یک همه

 ینشد عوض اما تو

 شده بزرگ اشتباهن که هستم یکوچک منِ همان هنوز هم من

 اگر و. کنندیم تهدیدم دوباره ،یمجروحم ایرانِ که بنویسم تو یبرا یشعر بخواهم اگر

 سياوشِ دیگر تو نامِ! نه. کنندیم تبعيدم دوباره یروحم تهرانِ که یتوی تنها بنویسم

 .کنند سياه اتشناسنامه گذارمینم بسوزانم، نانت که نيستم یآتش آن دیگر من و ماست،

 کيش در توانستینم بيشتر آن از که یکشيش من و ،یبود زمستان یچله در یکليسای

 دورِ چرخدیم یه یتوپ مثل که گرد تيمارستانِ این بر گذاشتم قدم یوقت زا. کند گناه

 .باشم خودم فقط توانستمیم که یخدای به دادم عدم دانم،ینم



311    اروتيکا /

 

 .خوردیم چاقو عصرش یِول در یشاعر که را عصر این گایيدم پس

 یول یبرا صر،ع یول ميدان در کردمیم خایه بودم، تهران اگر یکنیم فکر تو یراست

 هم لنگ تيمور از! یدارتر خایه تو کنم،ینم فکر من بياورم؟ در را کيرم تو مثل عصر،

 .کنند سياه را اتشناسنامه گذارمینم ماست، خاندانِ تو نام! یپایدارتر

 خواهندیم که گونهآن اگر

 بتمرگيم هستيم که جاهمين

 برگيمینم یسبز

 رفيق کندیم حکومت مرگ ما عقوبتِ بر

 .کنيم یزندگ تا بمرگيم باید

 بزند یسنگ کردم پا و دست که یکوچک نام به بزند، یزنگ امخانه به بياید ییک پس

 نيست ساخته من از دیگر درد همه این تحمل

 بسازد هم مرا کار بياید ییک لطفن

 

 



312 / علی عبدالرضایی    

 

 توتون

 

 آمدمى بدت توتون بوى از تو

 آمدمى بدت داشت من از

 کنم ترک را يگارس اینکه براى

 کردممى گرم را سرم باید

 کردمنمى خيانت تو به واال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



313    اروتيکا /

 

 هورنى

 

 بسّه بوسه

 ولش رو هادکمه

 کن پاره شلوارمو

 نکن دل دل

 خياطه زنم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



312 / علی عبدالرضایی    

 

 چکدامیه

 

 امشب دارد دکمه چقدر

 بيرون زندنمى صبح سفيدِ تنِ

 تاریکى گودِ ىچاله در آفتاب قطره کی

 است شب هم و روز هم

 هيچکدام نه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



311    اروتيکا /

 

 گنج

 

 بود یجنگ لميف

 بود نیا زن نقش

 کند پاره را نقشه که 

 بود او گنج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



314 / علی عبدالرضایی    

 

 نیروگاه

 

 منى نيروگاهِ که تو از

 بگيرم برق خواستممى

 پریز در بودم کرده تازه

 سوخت المپ زدى داد که

 لخت سيمِ به امخيره هنوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



311    اروتيکا /

 

 بکارت

 

 داشت یليخ شهيش خرده مانمحله

 بود سنگ میعموپسر

 داشت دوست که یدختر و

 نداشت پرده که یاپنجره

 بودم شکسته را آن من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



311 / علی عبدالرضایی    

 

 خوب

 

 ندارد وجود خوب

 نگرد

 دانندنمى فقط برخى

 کنندمى خالف دارند که

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



311    اروتيکا /

 

 گاریس

 

 بودم ترک در شهيهم

 زيپره در 

 عشق نهمهیا یجا کاش

 اشتمد گاريس ینخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



311 / علی عبدالرضایی    

 

 انتظار

 

 است انتظار یزندگ

 قطار ستگاهیا در

 رودیم دیايب اگر

 یرویم هم دیاين اگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



311    اروتيکا /

 

 پالتو

 

 ديپوشیم چه هر

 بود گرید یکی 

 پوست پالتو فقط

 آمدیم او به

 بود شده خودش هيشب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



222 / علی عبدالرضایی    

 

 گیسونوازی

 

 

 نه نبضِ باد است

 نه لرزِ پوست

 کیزند یمیگيتار 

 با موی افشانِ زنِ خاموش

 



223    اروتيکا /

 

 می

 

 

 کوهی سفيد بودی

 که از دور

 هاشزد برفمیبرق  

 سردم شده

 امدیوانه

   که با تو دارم می

 



222 / علی عبدالرضایی    

 

 تخم مرغ

 

 

 خوار بودگياه

 و در تخم مرغ

 چيزی جز تنهایی نبود

 نخورد 



221    اروتيکا /

 

 بخت

 

 بوسيدن وقت

 پرندیم هازن

 هاقدبلند

 ترندتنها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



224 / علی عبدالرضایی    

 

 ماستادیو

 

 

 ما تماشاچیِ تنبلی هستيم

 ایمدوباره دیر کرده

 ایمپشت درِ استادیوم گير کرده

 دانيمنمی

 که ایران باخته



221    اروتيکا /

 

 عطسه

 

 

 ای که بخواهد بيایدمثل عطسه

 و نياید

 آمدم که آمدمیداشتم 

 هر چه کردیم

 دیگر نيامد



221 / علی عبدالرضایی    

 

 مالکیت

 

 

 نه خانه ای دارم

 به اسم من است نه زمينی

 یدآنمی به من

 زنی را سند زدن

 دنبالِ مالکی بگرد



221    اروتيکا /

 

 پیش بینى

 

  رفتنت راه به

  آمدمى

  روىمى که

 دانستمیم چه

  مانىمى 

  رفتى که وقتى

 فهميدم

 

 

 

 

 

 

 



221 / علی عبدالرضایی    

 

 ناچار

 

 آیيممى تنها

 رویممى تنها

 نيست ناچارى غيرِ تنهایى

 بميرى خواستىنمى اگر

 آمدىنمى باید

 گيرندمى پناه برگ پشتِ هاسيب

 زندگى پشت رگم

  بچه حتى

 شودمى میقا مادر چادر پشتِ

 نيست امن مخفيگاهى هيچ

 ندهى دست از بخواهى اگر

 باشى نداشته باید

 



221    اروتيکا /

 

 اوین

 

 

 تو فقط در اوین شکنجه شدی

 عشق مثل زندان راحت نيست

 دانستیمیکاش 

 زندمیچشم هم گاهی شالق  

 گيرد از تومیگاهی که خود را 

 گذردمیو از کنارت 



232 / علی عبدالرضایی    

 

 وصال

 

 

 برندمیاتوبوس را با جرثقيل 

 مسافران را با آمبوالنس

 ها کمی زودتر رسيده بودندآن

 



233    اروتيکا /

 

 خودخوری

 

 

 تو از غصه نصف شدی

 من نيم برابر

 خوردیمنمی ما به هم

 خودمان را خوردیم



232 / علی عبدالرضایی    

 

 کافِر

 

 عجيب است

 اگر یکی

 ستعمل به وهم کند دیوانه

 اگر مردمی

 داردین



231    اروتيکا /

 

 حوا 

 

 یبود حوّا اگر یحت

 شدمیم آدم من

 یستين

 شومینم گرید و

 

 

 

 

 

 

 

 

 



234 / علی عبدالرضایی    

 

 


