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  :الف

  .خوانیِ حافظه ست و تسکین انفرادي مکرر روایت هول، شعرِ انفرادي

، افراد و اماکن مختلف  و تصنیف  خاطر ارجاعات فراوان به متون، ترانه به همین

ي مخاطبان به حدي آشناست که جز به هایی از این ارجاعات برا بخش. دارد

  .شان دیده نشد گیومه گذاشتن، نیاز به توضیح

  .توضیح باقی موارد با قید شماره در انتهاي کتاب آمده است

  :ب

  .پاره پاره شدن ذهن است ره پاره است که حکمت انفراديذهنِ به انفرادي پا

.پس روایت هول نیز خودخوانیِ یک ذهن پاره پاره است



  

  ها شوي و در راز آنها بمانی تا الیق شنیدن این واژه

  باید که از بدن به در آیی، یعنی که از گوشت خود بیرون شوي

  تا در گوشت حرف بنشینی، زیرا تنِ تو از حرف توست

  سهروردي

  بستان القلوب

 -------------  

  کم آدمی را بینی در وجود 

  .، دو زخم، و ده زخم، و هزار زخم نداردکه از شیاطین عادت، زخمی

  القضات همدانی عین

  ها از متن نامه

 -------------  

  هر کس تنهاست عزیز من 

  و خیلی تنها

  نیما یوشیج

  ها از متن نامه

 -------------  

  شاعر همین که حادثه را آفرید

  شود اهل هول می

  یداهللا رویایی

  ي هول ي اسطوره مقاله

  دنیاي سخني  نشریه 31شماره ي 



  

  

  مادرم به

  اش که سالشمارِ زندگی

  روایت هول بود
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□ 
  ام دلهره بانِ تهرانِ غروب

  خوراك اشباحِ ملول و خواب ناطور بی

  ترجمان جنون    دلِ ریشه به شب 

  ها به تنگی سلول کوچه بینِ پس جن

  ست شهرم مراقبه در حجمی چند موزاییکی

  بلعد صداي ضجه هنوز خواري که هرچه می مکعب حافظه

  خورد بر باد شمال نشسته تا شش جهتش چرخ می

  در این ضیافت مفرد  

 شبِ تن را فکر تو بودم یک  و هزار

 !هولِ عزیز    یک شبِ شک را نیز  هزارو
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 هاي گریخته داشتم پروانه

 هاي جنونم که چه روزها  به بند پیله

 ام بود  هاي حافظه زائر به پاره  که چه روزها 

 زاده صالح را به نام کوچک خوانده بودم فروش امام مگر زنان شمع

 سایند؟ هم مرا سر به ضریح میکه و

 به نام کوچک خوانده بودم مگر؟

  است  1که در سرود سکوتم هراس رغبت سودابه

  هاي منجمد محض سایه هاي تبارم پرم از زخم دوباره می

  زاد همین بالدي هول عزیز تو هم خانه

  کنی چرا پس؟ انار دانه نمی

□ 
 رود به کنار افسوس این پرده نمی

چه فرق میاین پرده که ک کجا و کند اصال  کدام یکی  ی و 

 هاش مثل گوآش روي هر تکه از بومِ تنم گس صورت و دست اوي بی

 کدام یکی؟      یا آن یکی که تمامم مکید و کرد مچاله در چراغِ جادو 

 پس این پرده را بکنید تا پشت سن هویدا شود که در این کبودي متروك

 بر سواحل خونم  ي خفته کتیبه

 »ملولم«مرا بخوان که 

  » انسانم آرزوست«مرا بخوان که 
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□ 
 جوي پدر؟ پشت کدام مکعبِ سرد ناخن می

 ي فردوسی چال کردم به من که جفتم را پاي مجسمه

 هجاي تازه بده تا مداواي لکنت کنم

 ست پیچیده سلول بهتا بریدن بند نافی که 

 هقم تیغ بزنم؟ بگو کجاي هق

 ست؟ د مویه پوشاندهرگَ بینی بهار ملک را نمی

 به دادمان نرسید؟ اَمن یجیببینی بهار ما گذشت و  نمی

 ها بند خواب شتر دیده بودند پشه

 یا صداي سم پنجره را کر کرده بود؟

 خوان فراموشی به خواب شهرم زده تقویم الي هفت به ال

    ها از درز آجرها آمدند کالغ

 و از هواکش حمام رفتند

 ماند و چند استخوان آشپزخانه هاي پذیرایی تکه

 ي ساعت هاي شکسته دنده

تآی بر سقف  الکُرسیِ فوت شده و 

 دمد آب بزنید و جار که در صور می

 دلم واي دل   صداي واي دلم 

  !ـ خفه شو  ... دلم
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□ 
 خواند به لحنی غریب سرخ روي پرده نی می

 هات دهی بیرون از لب زند این زخم را چرا نمی زار می

 دنرقص هایم کبیسه می است و دعاست که گریهدود 

  رخرما و کافو  خریدیم

  ست اي که خاك چه خاك پوشاننده  ي اعال و دلم واي ترمه

  کنید اصحاب گریه و منگ؟ چرا انار دانه نمی

  زخم که پشت خندقِ

  اند  هام تعزیه گرفته جمعیتی براي کُتَل

  به قفل بخورانند   تا کلید  جنبندگان درازسایه

  شماري معکوس بر دم پرت

  لخت تقریر    شوم شرمِ افشا می

  با کوبش چکمه بر سرامیک

  کارم تار مویی در سینی صبحانه می

  لغزم میالي درزهاي کباده  ي باریکم سوار بر سفینه

  !مرشد بکوب

  چاك من بکوب که چون درگاه زورخانه کوتاهم هاي چاك بر گُرده

  گام جماع بود و سو تا رودکی هرچه دویده

  ام؟ ي سلسله کشکول تیر خورده      اناري پیدا کنم بگو کجاي باغ
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□ 
  اتوبوس شیشه نداشت

  ماه را توي مشت تا خانه از ترکمنچاي آوردم گذاشتم ته آکواریوم

  پشت کسل گفتم به الك

  ایم و دعا  سنگ زیرین گریه  ي کافوریم و شکست  ما نطفه

  تف به این بخت لرزنده    زاد خرما و عزا خانه

  سرنوشت هول

  اهل سالم سر تکاندم و در تخت

  به حال مردمِ ناگزیرم گریستم

  تکاندم روزنامه توي حیاط و  اخبار شبانگاهی الي نان

  کردند کبوتران طواف پنجره می

  هام شده بود اشک جلد پلک

  مادربزرگ مشتی منجوق به دلم دوخت

  یشمی از تسبیح پدربزرگ

  ام تا عبور کنم از حریقِ حافظه

  چند انگشت از آخرین دروازه دورم؟

  است؟  امشب شب چندم از فاجعه

  کافور خورده استام  انگار شناسنامه

  خوانم تبارم می 2که تلقینِ
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□ 
  دنگیِ این مکعب صامت  دنگ به بی

  شوم انفرادي آغوش زنی می

  که نیمی از صورتش را جزام برده بود

  حق با تو بود    !فروغ »این خانه سیاه است«

  قد شب است دارد تمامصبح ن

  هاش گره  بیابم و نایم به ناله »مرغ سحر«تا 

  !فراموشی را به کدام ترانه دخیل ببندم خواهر

  رسند کلمات؟ چرا به دادم نمی

  کنند رسند اعتراف می ها به هر کالغی می چرا واژه

□  
  کنار این همه ابر که پاشید درست میان ابروهاي مادرم 

  آمد نمیهاي من بر  کاري از دست

  بار و تلفن  بار زنگ زد دوازده ساعت فقط دوازده

  خورده تهران بجنب لعنتی  الو ببین گلوله

  جاي سطر بماند  دستم همین

     جا که دو شاخه گالیل، کفن، خون دلم همان

  ام خدا بچه...ام خدا بچه...و خدا

  ي تخمی  چه چیز جز جبرِ تولد در این سیاهچاله
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  ست؟ ي جهان مجبور کردهها مرا به لیسیدن بیضه

  ام ي دنج الفبا سهمی نخواسته من که جز گوشه

  کوبم  ي عذاب می چرا هرچه مشت به دیوار این دایره

  رود؟ ي تاریخم بیرون نمی  هاي خسته صداي ضجه از گوش

□ 
  انار دانه کنید مرزهاي تنم

  ایمان به جغرافیاي سکوتم بیاورید

    جهان بلرزم که یک تکه از تاالر آینه را هر جاي 

  کنم ها می

  را گریه بکوبم سرزمینِ مفردمکجاي 

  تاب نشوند النگوهاي مادرم در کالهخودي مغولی که بی

  کجاي خانه را زخم ببندم که به پهناي آفتاب نگرید

  !زند البرز دلم براي بیرقم اسفند به آتش می

  گذرد پاییزم به انتظار ي سنگ می زیر ترمه از هزاره

  کَنتی برگرددکه این قطار لَ

  زاده داوود بلعیده بود گریستم که امام اي  خواب گوشواره

  جا گذاشتم  دوختم بر کفنی که در گهواره  پنجره

  اي که امن نیست پنجره

  ستي جوانی ما دستمال سفیدي که پیراهن کاردخورده
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    خون دادیم    آمدیم

  هاي از ما دریده  براي جبران رگ

  دستی که برادرم در سلول

  که مادرم در بهشت زهرادلی 

  هاي تیمی تپید ام در خانه و من که حافظه

  اند ي این چهاردیواري را با تیغ نوشته نامه انگار شجره

  اند ها تاراج کرده که برکه را کوسه

  ي کالغ برده است؟ جنینِ سهرابم چه کسی به آشیانه

  ها را تارعنکبوت پوشانده؟ چه کسی گلدان

  روایت هول؟کدام      کدام گنبد مومن

□ 
  اي نوشت تمام شد تمام روزنامه

  عصر که آلزایمر داشت زمینی زدم و تف به خیابان ولی چنگال توي سیب

  روي همین بانک بود که دویدم به سمت زخم   روبه

  هاش  که زنی دنبال روده

  ها چرخ زد و روزنامه نوشت تمام شد تمام الي چکمه البه

  یک دو سه  تق

  یک دو سه  تق

  دق کردم از صداي گلوله در سرم...               دو سهیک 



 15 ● رضا حیرانی  

 

  کشید       غروب انگار آسمان چهارپایه از زیر پاي زمین می

  اي که شبِ گمرك دندان گرفته چون گربه

  ام تا مزامیرِ زخم اجدادم گرفته دویده

  / اي چرا دور ایستاده/ اي خداوند 

  3کنی؟ خود را پنهان می/ ها چرا به هنگام سختی

  دهی البرز؟ چرا سرم را پس نمی

  کشی اي شعر؟ چرا گلنگدن نمی

  داري ابابیل؟  چرا سنگ برنمی

  شوي دماوند؟ چرا بیدار نمی

□ 
  اي هنوز دیروزست شرمانه امروز به طرز بی

  اي تکرار روز قبل  شرمانه هر روز به طرز بی

  شود این دنگ دنگ جزامی؟ چرا تمام نمی

  ست رویم ایستاده ان وقتی به صورت دشنامی روبهرسد جه چرا به پایان نمی

  رو هاي مرده در پیاده حلزون

  ست ي مردادي خورده حواشی یک عصر زخم

  !ست هولِ عزیز روي دیوارهاي انتظار بنویس فاجعه ابدي

  چرا؟     رسد  بوي الشه چرا به تلویزیون نمی

  ست بنویس زمان حلزونی مرده
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  ست شود فراموشی می الي جیغ ترمزها دور صداي باد که البه

  هاي مترو روشنند چراغ

  اي که خون سرباالیی اوین را  هاي پیتزا فروشی در عصر جمعه چراغ

  زند غلت می

  کند دو تا پپرونی با سس تند  و کسی روي تخت وسط زمزمه می

  کشد اش باال می هاي پیشانی و پتوي خاکستري را تا روي خط

  ست و بوي الشه هنوز به تلویزیون نرسیده

  حرفی اگر هست 

  ست هنوز حرف ناجیان به فنا رفته

  هاي تقویم راه آمدن را گم کرد آن سوار که در ازدحام برگ

□ 
  !هول عزیز

  گشایی چاکم می هر بار تویی که در روي اوهامِ چاك

  4تمام هواخوري را با تو تا ازدحام رادیوسیتی

  هاي دارالفنون با تو تا ترکه

  و باز هاي اتوبوس دویدم تا پله

  کرد جا مانده بود هایی که هوا را رنده می  یک تکه از تنم الي فنس

  خواهند؟ ام چه می هاي سیمانی از جانِ جن زده سقف

  من که هرچه لغت داشتم
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  در ترازوي دیوار دادگستري کاشتم

  ها و از پشت پیشخان دواخانه

  ها بخشیدم به پاسبان  هاي جوانی ته مانده

  خواهد شهر؟ می ام چه  زده از جان جن

  ها؟ دارند مناره هام بر نمی چرا دست از بیضه

□ 
  !هولِ عزیز

  ست ایستاده شاشیدنِ در ده ثانیه پتک نامردي

  ست تلقین به صوت عبدالباسط قاري پتک نامردي

  ست هاي شهربازي از اوین پتک نامردي چراغ

  ست تهرانِ چند موزاییکی بادبادك از دست رمیده

  !کند هولِ عزیز دل جري می ست که پتک نامردي

  که هرچه فشردم کرم بیرون زد  انار نارسی

  ست تهرانِ خاموشی به ساعت پنج پتک نامردي

   !ست هولِ عزیز پتک نامردي

□ 
  اند درختان نگهبانانِ خاطره

  !کشم هولِ عزیز این سمت دیوار کاج می

  تو نیز روي در چنار بکش
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  دو درخت انار روي دیوارِ دیگر و

  اك جوان الي درزهاي موزاییکچند ت

  رسند تا هواخوري بعدي به سقف می

  کنیم بریم خیابانِ انقالب بساط می هایشان را می برگ

  دار شوند باید کمی صحنه

  این روزها بیشتر از مرتضی کیوان فروش دارند» دلبرکانِ غمگین«

  خورد زن به دیوار می

  زن عفونت در کف پا

  هاي کنده شده زن دکمه

  دهد شلواري که بوي شاش میزن 

  هاي تقال زن کشاله

  اغما در تجاوزِزن 

    !ـ خفه شو    ...زن

□ 
  من بابِ چندم ایوبم که دهر لکاته

  سفره با رنج و جنون آراسته

  ست  سوالی و این صدا که نواییِ خون، به وقت زخم

  شود به سرم از جانب کدام حادثه وهم صوت می

  ویش و تنهایی؟هاي تش تو کیستی شبح گم در لحظه

  هاي خفقان؟ تو کیستی شبح گم در شبانه
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  نبود

  نه آن قناري خاموش

  نوشت نه کودکی که در تاالر خون مشق خشم می

  سوي ناکجات  تو هم نبودي پدر که از آن

  خبر از پایان خاکستري بیاوري

  ست ي خانه پاشیده که بر زمین خسته

  آیا جهان تپش تند یک ستاره در اعماق شب نبود؟

  آخ   آیا نبود جهان جز صداي

  پوش سیمانی؟ بر کف  هاي خون چکیدن از ماه  در لحظه

    بگو تمام خواب مرا زیرورو کن 

  بچرخ  بچرخ شبح گم 

  زار بزنند  بگذار حروف خسته

  تاریخ هاشور خورده به شالق را

  که نیست نیست

  ورد و حرز و اذکاري

  دهاي ما را بدر که ریسمان آویخته از آسمان به رگ

  که نیست نیست

  ورد و حرز و اذکاري

  5»که خوابِ مرگ را پاره کند«
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□ 
  روي طناب فراموشی بندبازي شده سلولم

  چکید اي که از شمایل شاهنامه می دلواپس قداره

  خوانَد نقال روي پرده سرخ می

  کند قزاق عربده سالیِ بختم دود می روي پرده تنباکوي کهن

  نوشت امه میاي که براي سالگرد قفس شبن پرنده

  ها روي زنگ خاردار سنج

  تنید النه از کالف رنگی و پر طاووس می

  دانه و آب دادمش به اجابت فراموشی

  دانه و آب دادمش به دعا

  ذکر هزار دفعه یا کجام بستم به پاش

  ام هاي مرا تا چادرنماز محله باشد ببرد چشم

  دسپر هاي نذري به کوچه می که تمام پاییز آفتاب در لیوان

  6ي گذرِ لوطی صالح  از تکیه

  از زایمان وهم در غسالخانه آمده بود

  کرد هاي غرورم عمیق می هاي رنگی زخم دویدم و تیله می

  هاي زیر پوست به خیابان برویم تیله

  ي قجري رد سراب ادامه دهیم هاي قهوه مانده برویم از ته

  برسیم به تیرباران انتظار 
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  زار هاللسیاه و سفید  هاي در کافه

  عکس که مردگان قاب

  کنند بخاري نفتی را زمزمه می

  »افسوس که بی فایده فرسوده شدیم«

□ 
  هاي کبودي دارد خیابان جمهوري فرسنگ

  اند به اکران گذاشته ها دي سی ال ي شاهی را تصویر درشکه

  قَران در ازدحام دستفروشان دفن شده عصاي صاحب

  ست خیابان جمهوري سالشمار خون و خماري

  باغی را کند آوازهاي کوچه وافوري که دود می

  هولِ عزیز »ام اختیاري نیست گریه/ ام اختیاري نیست گریه /بازم دلم گرفته«

  چه چاره داشتم جز دل بستن بر تو

  »ست نجات دهنده در گور خفته«وقتی 

□ 
  و من که از نفسم تلخ

  دمد و دست  بوي سیگار می

  شدم پسکُ برم به گلویم طناب دار می که می

  چگونه تاب بیاورم این روزهاي ملول و پس ندوم تا کنجِ پیراهنم

  و گریه سر ندهم که چقدر تهرانم خسته است
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  که صدا بزنندم که بیا  نکند خدا / و خدا نکند 

  که بیا و براي جماعِ سوال

  برهنه شو و حرفی بگو چیزي

  که کی و کجا و چطور 

  م خسته است و من گریه سر ندهم که چقدر تهران

  دستم   چون چوب کبریت خیس خورده از کار و بار افتاده دلم

  ست از زخم نو و گریه دلش خون

  تابم ي بی تهران تنگ خسته

  و من که تا ته این رودخانه شنا کرده بودم و خونم

  هاي سرخ را شرمنده کرده بود تمام ماهی

  بگو چه چاره مانده برایم بجز فراموشی

  داد را می هاي نمور که بوي دخمه  آغوشیو دویدن به کنج 

  و من چگونه تاب بیاورم این روزهاي خون و جنون را

  و آخ نکشم و ندوم تا کنج پیراهنم و گریه سر ندهم که

  ست چقدر تهرانم خسته

  جز فراموشی؟ بگو چه چاره مانده برایم به

  وقتی که از حوالی تو جز دود و نوحه برایم نمانده تصویري

  رنگ هاي سه راغپشت چ

  سیگار و ترس و تشویش را بگو چقدر و چند پک دیگر عمیق
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  !بکشم طرحی از طناب و دورِ گلوي تو تهرانم

  بیندازم که بدانی این روزهاي سرطانی

  ست ات کلمه کُش گوشه جز نفرینِ تو که چهار

  جز فراموشی نمانده چاره برایم به

□ 
  ارزد تهرانِ مویه به لعنت خدا نمی

  نِ مویه تف سرباالستتهرا

  مثل میدان آزادي به وقت حکومت نظامی

  هاي شبانه بندان گشت انقالب پشت راه

  بهارستان  وکوري تنگ غروب  و در سوت

  چیز دهد همه بوي مجازات می

  چیز بوي تف به سرنوشت همه

  از مرکز به قرارگاه

  الو... شنوي می... الو 

  بدون توقف... الو... جنبد هرچه می

  ...الو

  هاست؟ چه کسی دلواپس پرده

  ها خوردیم دل که مادر گفت کنار زدنش را خون

  ـ کنار نزن پسرم

  کنند هاي نذري تعارف می سوي پنجره تنها گلوله در بشقاب ن  آ
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□  
  !هاي هفتادوهفت شب  سال بهانه و رگ   بر پرده سال، سالِ بلواست

  !هاي هفتاد و هفت شب    ي غیاب تیغ و طناب و زنجیره

  خورند ها نان از هول و حلوا می مهروزنا

  از هراس  نان از تو هول عزیز

  ائتالف: تیتر  خالص... الو... تمام شد برادر... الو

  تضارب آرا: تیتر  خالص... الو... تمام شد برادر... الو

  عناصر خودسر: تیتر  خالص ... الو... تمام شد برادر... الو

  !ـ خفه شو  :تیتر  بر پرده سال، سالِ بلواست

  هاي بنگ مرثیه  هاي وعده نوشتیم رفتیم و مرثیه

  ها بخشید مان به چکمه پناه به آسمانی که بادبادك

  مترسک لبخند: تیترِ روزنامه

  مترسک لبخند: تیترِ روزنامه

   ـ خفه شو    ...خدا... کلمات تعطیل... روزنامه تعطیل: تیتر

□ 
  شهرم سمی شده هولِ عزیز

  دهد انگار میجن پرورش     کند احضار دیو می

  تراشدم به جیغ به جانش افتاده می 7گُواتی

  تراشدم به جیغ گیرم و تنبور می دنبال خلیفه ورد می
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  تراشدم به جیغ چرخم و خلیفه تنبور می هفت شب به ریتم زخم می

  تراشم شهرم به جیغ شوم و می تنبور می

  رود از پوست گواتی به جانم زده بیرون نمی

  کنند ر تهران روي دف سماع میهاي مرا دو اجنه پاره

  شهرم سمی شده هولِ عزیز

  کند احضار دیو می

  خوانند لولند و ورد می هاش می کوچه اجنه الي پس

  هاي کوچک ترسند ها پرده کوچه بیچاره پس

  ست شان عکس آسمان مخفی زیر تاي کاله

  ي سینما  ها عکس ستاره زیر جوراب

  ها را کشیده ابر ي پرده همه

  داشت به دعا ها را مادرم از ترس دست بر می ي پرده همه

  کرد هاي رادیو جستجو می اش بین موج  و وان یکاد موروثی

  هاي اتاقم زخم بتکاند نذر کرده بود آمدنم چله بنشیند و از کتف

  ست تهران گفتم براي تابوتم پتو بیار که چرم منجمدي

  ست چرم منجمدي

  هاي عزیزي دارند هاي مرگ دندانه تیغ

  اند هاش چکانده هاست به پلک که فشردگی را سال

  آهن به وقت دلکش مثل راه
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  تجریش به وقت فروغی

  ست و ماشین دودي که تندیس فاجعه

□ 
  !مرا ببوس  هولِ عزیز »مرا ببوس«خرامِ اشباحِ صفوي را ببین و 

»بهار ما گذشت«
  و سوگواران آمدند 8

  گلوله و سربند     با استخوان و چفیه

  تا مجلس ملیاز کودتا 

  از قزلباش تا میدان انقالب

  هاي شهر از تمام گوشه

  تکبیر و صلوات    آمدند تا صداي تار و قمر

  نادري هاي کافه آمدند تا فنجان

  9رضائیه گل سیگار و کافه  تا صبحِ

  زرد و زن و شیون تا شله

  االولیا گره بزنند که این تاریخِ تجسد به تاولِ تذکره

  و گلوله »ریده بودعشق با/ به صحرا شدم«

  زد وپا می ها دست ي آغوشم الي سنگ و رابعه

  هاي تلگرافخانه زیباتر شده بود از سیم

  توانستم به تمامِ تاریخم خیانت کنم می

  درید جنون اگر روبنده می



 27 ● رضا حیرانی  

 

  هاش ي سینه اگر عطر سوخته

  کرد ام دوا می جزامِ حافظه

□ 
  اییدر این چروك هرج »با صد هزار مردم چشم تنهایم«

  مرده در این مکعبِ خون »بی صد هزار مردم چشم تنهایم«

»بِک یا دیوار... بِک یا دیوار... بِک یا دیوار«دهم  دانه دمل ذکر می دانه
10  

  هزار رکعت خون تا سحر

  هزار رکعت خون تا غروب

  دهی تهران؟ چرا صداي مرا قورت می

  زند سهرابت؟ ي مجروح بیرون نمی چرا از این نسخه

  فهمد کس زبان نمی برجِ بابِلم و هیچ

  ست حالم بست لعنتی بن  بست گند بن  بست گه بن

  !بالم کجاي آسمانِ ریسمان کشیده جا مانده مادر

  ات؟ معجزه 11کلید رسد چهل چرا به دادم نمی

  شنوي؟ زنم نمی چرا هرچه داد می

  ها زایمان کردي؟ چرا مرا در آغوشِ شغال

□ 
  به نحوِ لرز

  کنم به هر اتوبان دافعه چال میطلسمِ 
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»شود چرا؟ شامِ تاریک ما سحر نمی«  !واديِ انزوا  !تهرانِ فاحشه
  

  زند از فرط سوال چه شد گرفته پوستم دمل عق می... چطور... که ورد چرا

  ست  شمایلی از شتک خون که هر هجاي مصوت

  ي دیوار و دود در این سفینه 

  !شهر عمود  ! شهر خاکستري

  داي کدام جیرجیرك نفرین شدم بگو با ص

  ریزد زنم جز چرك از الفبا بیرون نمی که هر چه چنگ می

□ 
  یک شب که بی چراغ 

  من و سلول 

  شدیم در صداي فروغی جیغ می

  12»از پیِ دیدن رخت«

  !انداختم طاهره 13هاي باغ ایلخانی زالو به خشت

  ي سالخی»رو به چهره رو به چهره«

  کاوید نفسم را می  جهید که از نُسخِ ناصري بیرون

  و من که سرّي در سر نداشتم چه چاره داشتم جز اقرار

  14به زفاف با مورفین و پاملور

  هی طرحِ دار کشیدم و کبوتر

  داد قرار تو بودم که باد گیسوانت به خون غسل می انگار بی
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  کُش است اش کلمه گوشه تهران چهار

  طعمِ گَسِ طناب دارد و غداره

  دهد خاتون؟ فرکشی از این پتیاره به ما دست میکی گاه کی

□ 
  بپیچ

  !بپیچ هول  بندبند من با علف

  بپیچ و دودمانِ شهرم به خوابِ حادثه معتاد کن

  بپیچ و ختمِ گریه بگیر

  زیارت ترس بخوان

  حجامت آینه کن 

  پناه ببرد نسلم  باشد که از شکنجه به دامان وهم

  شوند مادر؟ چرا دیوارها آب نمی

  شنوي؟ زنم نمی ا هر چه داد میچر

  ها زایمان کردي؟ چرا مرا در آغوشِ شغال

□ 
  !ست هول عزیز تهران تناقضِ غمگینی

  وزد درختانش هر باد که می

  کند هاي ثبت نشده در هوا پخش می بوي نام

  هاي حملِ گوشت بوي کامیون  بوي خون
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  بري به خاك دست که می

  آورد ي زانو    جمجمه باال می کاسه     کتف

  هاي سفالی بکاریم را در گلدان  باید هر استخوان

  دهند به شکل الفبا گل می

  ...کبود...  ارغوانی...  سرخ

□ 
  !ها شدیم هولِ عزیز ما از تبار مترسک

  ها کنند کالغ هامان رحم نمی حتی به سایه

  هیچ امیدي به غبار جاده نیست

  ست ملخ تخم انتظار را خورده

  ها به اسکله هم مشکوکند یاین گوشه از زمین کشت

  دانند می

  اند را براي نمایش روشن کرده  فانوس

  تنی کنیم  بیا کلمه

  دانند براي کودکانی بخوانیم که نمی

  ست هایش را خون شسته این خاك ریشه

  هاي زنی هستم که من هنوز درگیر ضجه

  که از چیتگر تا خاوران زخم خورده بود

  !تنی کنیم هولِ عزیز بیا کلمه
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□ 
  ست ي کال باالست و شب شرم ماه خمیده

  از هیبت دمیده بر ایوانِ لرز

  ست باد آنچنان مخفی

  ست که زمان حلزونی مرده

  انارِ آبستنِ خون

  هاي هراس لمیده بر گهواره

  ي ابر چون آفتابی که پشت پرده

  سراسر ادعاست      زند ها لیس می نامه لم داده شُکوه لغت

   و من در این سیاهی الکن

  بینم و تنها حبابِ پوسیدگی می

  توانم براي کودکانِ فردازاد می

  قایقی بسازم از کاغذ

  هاي جهان حکم براند که نه بر آب

  آویز نور داشته باشد نه بندي براي گردن

  انارِ آبستنِ خون         جهان لحد دوارست

  هاي درختی بزنیم بیا نخِ آویزانش گره به شاخه

  ست چه دارِ سنگینی 15هغزالکه ندانست براي 

  !بیا گره بزنیم هولِ عزیز
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□  
  چکه از درز دیوارها عبور کرد خونم چکه زیر پتوي خاکستري

  ها ي کافه از پشت شیشه

  زد اي هاشور می نوازِ هزارساله تصویرِ تارِ تبارم را آکاردئون

  آمد باز نمی«هایم به نُک گرفته بود قناري و  فالِ هراس

  هام گریه یوسف به کنعانِ 

  هاي بلوغم در بیابان به شوق تکه

  شدم راه کعبه را سرزنش  

  گفتم که خار مغیالنم آرزوست

  16»خار مغیالنم                       

  دلم شاخه نبات  ست دلم مولوي

□ 
  تنها دمی  کنم به دمی  باالي درد حد سفر می

  در اکرانِ شکستن به شرحِ تن

  خورد به ضربِ سیلی می  چرخ

  در فواصلِ خودخوانیزخم 

  گاه نمور کبودي از پسِ تف تا انتهاي تجاوز نهیِ حافظه دارد به سوال

  زنند که ارواحِ نقابدار تن شخم میپتو  نکند گوش در آورده

  ست نکند حلزونی که زیرِ پوست خفته

  ؟ حرمسراي ناصري را بیدار شده
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  نکند سر خورده در بلوغ دیروزم

  ام ال را عرق کردهکریست هاي سینما که صندلی

  روي سنِ تئاترپارس

  ست هاي ضبط صدا پولک براقی زنده و ریل

  هاي قحطی و طاعون را پرده که پیش

  دهد ي روحوضی شیر می با بشکنِ شکسته

  هاي لگدخورده دارد و بر سر پستان

  ست بر سر در گراندسینما ایستاده       شاپوي افلیجی که مست کاله

  ارمنی هسگی و لوبیا در کاف عرق

  نادري کلمه و سیگار در کافه

  هاي ادیبانه خانه کش و نشئه و خمیازه در شیره

  کند ام لخت می سوزِ اجدادي تاریخ واژه

  دوم و زن شلوغِ جمشید میبرهنه تا 

  که نیمی شب و نیمی ژتون بود

  که نیمی شهوت و نیمی شرم

  !ـ بعدي  زنی که شب، تمامِ شب

  هر من بودکتابت شد ش بایزید زنی که در

  »ست و از طاعت هزار یکی معصیت توبه از«    ! ـ بعدي

  »ست و از طاعت هزار یکی معصیت توبه از«    !ـ بعدي
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»ست و از طاعت هزار یکی معصیت توبه از«    !ـ بعدي
17  

  ست ام آنی گذشته منم که از مناسک شک    !ـ بعدي

  !بگذار بغلت گریه بگیرم تهران

  و زیر کرسی فراموش کنم

  اي شدم که روي بند مالفهرقصِ 

  هات شهادت داد به خشکسالی سینه

□ 
  18لعنت به من که نگفتم به الفبا کفنم کوك بزند به باغِ شاه

  تري داشت تدفینم آنجا که زبانِ سرخ

  !پایتخت معصیت    ات شده بود کلماتم جنگلی

  سردابِ صوت    هاي توام تنگ نفس

  کنی پس؟ چرا انار دانه نمی

  ملی را سالِ باغِ شده قَدم کاجِ کهن  ببین که بلند

  هام  هاي تو میان سلول کس نیامد حتی یکی که تقسیم کند زخم که هیچ

  کنم این شعر را که زایمان کنی در کلماتم گرم می

  که کودکانت بزرگ کنم در حروف

  شان رستم و سهراب بخوانم

  ... پناهگاه... آژیر... هایی که سرخ آرش و شب

  م و پوستت سفید نشدشاهنامه خواندی
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  کنم که زایمان کنی در کلماتم شهرِ زخم و نیشتر گرم می

  ات؟ تکه کنند کودکانِ تکه چرا انار دانه نمی

  چرا از تمام آجرهات

  ...دلم... دلم خاوران... شنوم که وايِ دلم زارِ زنی می

  !خفه شو -

□ 
  ست تن عزیمت تنگی

  و آمارپنج شمارش ... پنج میله... که پنج موزاییک

  که شکلِ خاموشی به ساعت پنج

  روي در روز که پنج دقیقه پیاده

  که پنج سالگیِ من بود

  گریست ها خون می اش الي کتاب تکه برادرم آفتابِ تکه

  بنديِ ماه را بلد بود دستی که چشم

  کشید ام اتاق مالقات می روي وهمِ کودکی

   دانند هاي شهر می همین است که خانه

  بیزارم از هرچه راهروست

  کنی تهران؟ چرا انار دانه نمی

  هات؟  آورند میدان چرا خون باال نمی

  ست؟ هات به صبحِ جوخه مبتال شده چرا شُش
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□ 
  العماره هنوز پشت غربت شمس

  ست هراسِ درختان 19یوزباشی ي خانه هاي قهوه سرخی زغال

  شبِ بنفش به آینه گفتم

  این تنِ دوزخی تاوان دارد پسر بترس

  دانست اي کشیدم که نمی و دست بر سیاه روبندهنترسیدم 

  هاي قزلباش به تنم دارم من رد چکمه

  از ایوانِ کاخ ناصري دست براي زنانی تکان دادم

  کشیدند بر را آخ می هاي درشکه اسب  مردي  که از شهوت بی

  دانستند چه می

  ام تاریخ مومیایی این قومِ سنگی

  هزارویک شبِ تن را کنار هول خوابیدم

  هزارویک شبِ شک را نیز

  هام گرداند از کوچه رو بر می  ام که سفلیس  قدر زنیده آن

  ترند اشباحی که از آینه من را شبیه

  زنند و شب هایم سنج می روز در شقیقه

  کنند هاي زیستم حراج می مانده ته

  و فشرده شدندهاي ت هایم در مشت بیضه هولِ عزیزچه معصومانه 

  آغوشی؟ کدام هم  م؟ا کدام فراموشی محکومِ



 37 ● رضا حیرانی  

 

  !زندگی قحبهزبان باز کن 

  مرا به زانوهاي بغل کرده پس بده

  به سرابی که در سر از تو داشتم

  که هم میالد مننددوم  میاز شناسنامه سراغ نوزادانی  یک روز

ما را درون رمِح داد پرستار تو هل می چروك  

  دانستیم و نمی شدیم اي مقدس میه تبرك به نامقتی و

  این پوستینِ تنگ

  که تیر خالص ست کلِ بلندي

  ستخبري ما ي بی به شقیقه

  !ـ زانو بزن

  )مرا بمیر... مرا بمیر تهران(

□ 
  قلیانِ عصرگاهی 

            هشا هاي زمخُت ناصرالدین کشید در چشم ام زیرِهشت می سالگی سی

  صدابا صداي بی «    !ـ اعتراف کن پفیوز

  مث یه کوه بلند    !ـ اعتراف کن پفیوز

  »یه مرد بود یه مرد    !ـ اعتراف کن پفیوز

  !نامه به آب انداختم بیا قدم بزنیم رستم

  از امیراتابک تا سینمافرهنگ
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  از مولوي تا شریعتی

  از توپخانه تا فرحزاد

  دبیا قدم بزنیم از احمدشاه تا فرشته در آی

  نارمکدالن بیا قدم بزنیم از  تا سوته

  بیا براي تماشاي ضجه بلیط بخریم

  هاست امشب سانسِ آخرِ گوزن

  شفا نخواستی لعنتی؟ 20شنبه سه بی چرا از بی

  هاي شهرم به دشنه مبتال کردي چرا سکانس

  مرمرِ نصرت، خلوت نیما  بیا قدم بزنیم تا کافه

 استخوانِ سلطانپور، ساعديقدم بزنیم تا غربت  

  فارسی؟ چرا کودکانت فراموش کردي

  دهی؟ چرا رخصت به جنونِ حرف نمی

□ 
  وقت فاجعه سر کجاي عمارت فرتوت بگذارم که رها شوم از شرِّ اذانِ بی

  کوبند به سینه و سر که می

  هاي باغ فردوس بند فروغ را فواره حریرِ سینه

  بسته به آوازِ فرهادند که هنوز دل

  بندهاي چوبی تجریش پنجره

  مستاز عاشقِ توام  که هنوز
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  عصر درختان خیابان ولیِ

  دهنده که هنوز عاشق توام قرابت تعمید

  که هنوز  که هنوز عاشق توام

□ 
  بالد و تهران  می دلم پرنده 

  هاش زنی خط سوم به ناخن کشیده بر گونه

  شدم به حکاکیِ لبش  چاك رگبارخورده ابري رمیده چاك

  هالك به گیسوش

  ش ها هالك تهرانگی

  می ژتون بودکه نیمی شرم و نی

  که نیمی شب و نیمی شالق

  ...که شب، تمامِ شب بعدي

  در چارسوق  اولین کشیده

  21اولین بوسه در چاتانوگا

  22ِتیر اولین گلوله در سی

  آخرین ترانه در سلول

  هولِ عزیز »مرا ببوس که بهارم گذشته و بر تو مهمانم«

  ام ها مرده اي کافه که گاهی میان ازدحام قهوه مرا ببوس

  نواخت ام را در سنتوري قدیمی می شبیه مردي که حنجره
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  هاي جا مانده از کلماتم و سایه

  نددش ها تکرار می تارِ حنجره در سه

□ 
  کردند هاي سمج پرسیدم و انکار  از سالنامه

  روزهاي تقویم کسالت تن را

  تارِ ناکوك سه    ست تارِ ناکوکی که تهران سه

  هاش از کوچهچه چاره داشتم جز برداشتنِ بکارت 

  چه چاره جز تجاوزِ محض

  تارِ ناکوك سه    ست تارِ ناکوکی که تهران سه

  کند این شهر تشبیه می  خانه روز را به سالخ

  شب را به خودارضایی

  هاي ظهیرالدوله ست در غروب تارِ ناکوکی که تهران سه

□ 
  ست؟ امشب شبِ چندم از فاجعه

  هجايِ چندم زخم؟  کجاي مسافت رنج؟

  هاي کدام گنبد تلخ؟ بر کاشیحک شک 

  غبارِ نشسته بر کدام ضلعِ روز؟

  که سهم من ماند بر درخت کوچکی که پدرم کنده بود دلم 

  !اش که دیروقت است پسرم بخواب هاي نازك بر ساقه
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  توانستم بخوابم زیر بالِ پرندگان غریبی که غروب  و شب را چه می

  ضیافتی از بال به شهر بخشیدند

  دانست  وهفت بود و چه می پدرم پنجاه

  ي مرگ هم کوپن بخرد باید براي سهمیه

  مد تاول بودم و مالل خیابان گاندي با درختان بارورش

  !دربست  شریعتی ... پاسداران... بنگ تا پیروزي تهرانِ بنگ

  توانستم بخوابم  شب را چه می

  هاي نازك جوانی بر ساقه

  هاي نازك بلوغ بر ساقه

  دراگ هاي نازك بر ساقه

  که تهران میزگرد پرندگان غریب است

  هاي گراس غروب  هاي گس در غروب

  تهرانِ هراس؟    توانستم تهرانِ خوف؟ چه می

  بگو کجاي خجالت اقامه شود ایمانم؟

  چند گلوله خیرات کنم عطشم را

  !حضرت هول    !یا ضامنِ شکنجه

  طلبد  پاره کفن می زهرا خونم پاره مرا که دست به دامان بهشت

  ست؟ بگو چند فاتحه تا اربعینِ مرثیه باقی

  ست آوازِ چکاوکی در گلوي تهرانم لَخته
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  اي که از پرواز بلندتر است و رها تکه پوپک تکه

  بگو چند پالنِ فریب به گُرده بدوزم که از خواب بپرد باورم؟

  ي دیوارست که نشئه

  ست با در غریبه    ترسد از پنجره می

  کند روي چاقو سجده می

  اي از تیغ طهارت کهبا چ

  !مرا ببوس    دماوند مرا ببوس

□ 
  »هاي مرا مرغ سحر ناله«خواند  روي فانوسقه می

  ام ي این تاك به توپ بسته که آخرین شاخه مرا ببوس

  هاي دریده برقص روي برف عروسِ حجله

  هاي چهاروجب برقص روي خون عروسِ سلول

  ها نامه پوش برقص بر شب عروسِ اللِ هراس

  »مکن نهان« 

  رگت برقص که چه زخمی خورده شاه

  که میادین تنت اشتیاق داشت »رقصی چنان«

  مرا برقص و ببوس دماوند

  ام ي این تاك به توپ بسته که آخرین شاخه

  !مرا ببوس 
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□ 
  ها به باغ من نیامدند روزها گذشت و پرتقال

  کردم این بهار قحط صنوبر از مادربزرگ شنیده بودم و گمان می

  آورند لکه به یاد می ام لکه ا دوباره کودکیه شاتوت

  دل به تاك پیرِ سوخته گره زدم

  کبیر پریدم و باز هزار مرتبه تا جوشنِ

  بوها نرفته بود خانه به پیشوازِ شب

  براي اجدادم که پشت شهرداري فروختم شاهنامه خیرات کردم

  تمام توپخانه بوي سهراب و دارچین گرفت

  قناريِ خونین دعاستها نوشتم تهران  بر کاسه

  تارِ ناکوك اذان و جیغ سه

  قاصد ترس         بهارست صنوبرِ بی

  ام گلِ گیسوش رد شراب چکیده در پیاله از کاه

  »می خور که چون نیک بنگري«

  ست تازیانه رقص کرده  ام دست بکشی  هر جاي حافظه

  !گذرد هولِ عزیز و راه خانه از خون می »ایم می خور که مست و دیوانه«

  دور ضریح دخیل ببندیم که تجریش  بیا رگ

  بويِ یا ضامنِ آهو گرفته

  بیا دخیل ببندیم که لب براي دریدنِ درد ندارد دیارِ بیمارم 
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  ام تا به باورش دارو بچکانم چه سود نُک زده 23صدوچهارده غروب

  ترم هنوز هزار قافله از الفبا عقب

  اي دارم که هزارویک شبِ ترس شهرزاد گلودریده

  هاش ي دنده ي پیلهال

  اي خفته داشت پروانه

  آغشته به خون   الاُبالی

  حاال نشسته روبروم

  زند کشد و زار می ي غمگین می سرمه دور دو تیله

  اند  چقدر غربت دستانت به رنگ حادثه

  زند مرا به پزشکی قانونی ببر زار می

  گواهی بگیر نقص عضو شدم

  اند هاي سجِلّم خشکیده چرا که گلدسته

  ام هزارویک شبِ شک را کنار تو خوابیده

  زنم هول عزیز هاي تو غلت می هزارویک شبِ تن را نیز روي سر نیزه

  برایم از سنگلج تپانچه بخر

  تیغ دیده بود »در پیاله عکس رخ«از پامنار ترنجی که 

  هاي من را روایت کند شب ضجه شهرزادي بیار که هزارویک

  و بعد مرا به شفاخانه ببر

  ارش به خاك و خاکستر مبتالستبگو تب
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  سرنگی کلمه بگیر تا در عضالت تاریخم فرو کنم

□ 
  اند ها را به عفونت مبتال شده واقعیت

  ها ها و رستوران هیوالي رخوت در پارك

  هیوالي رخوت زیر پل سیدخندان

  هیوالي رخوت در میدان ونک

  هاي هوایی هیوالي رخوت روي پل

  هاي شعر هیوالي رخوت در شب

  هاي سینما الي رخوت در صفهیو

  هیوالي رخوت در  دانشگاه

  ها هیوالي رخوت کنار ویترین

  ها هیوالي رخوت در اتوبوس

  هیوالي رخوت در رختخواب

  هیوالي رخوت همه جا را قرق کرده است

  کنند ها را به دیدن مجبور می ها چشم ست و تنها فاحشه شهر مرده

  ست شود و دائمی میست که در هزار پرده اجرا  و این نمایشی

  کند هولِ عزیز هیچ کس اعتراض نمی

  چرا که جهان اجراي حقارت است

  ست و حقارت تجاوزي همگانی
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  ي کلمه است و درد، درد،  نماد جنون در جانِ جن زده

  !و درد کشف تن است هول عزیز

  کند که زیر شکنجه ورم می  استخوانی و درد

 سیم برق است، و ست انبر ناخن کشیو درد باتوم است، و  

□  
  شود بحرطویلِ تن از درد آغاز می

  افتد به صداي بریده در حروف ي روشنی که می عشق از رد جهنده

  خانه از سرسام صدا

  هاي دماوند تو از کشاله

  !کنم تهران دارم از دیوار تو عبور می

  که باز دري داري پشت دریاي در گلوت

  ها عبور بده دي کاشیمعکوسیِ زمان باش و ابروهایت را از شدی

  و برم گردان 

  پناهی که سایه انداخت  به خرامِ خاموشِ شب

  ام بر شب ادراري                                  

  تنت به رعشه لرزِ مرگ پاشیده به هرچه پنجره است 

  که هر کاشی  چنان شدید

  از موجاموج جنازه  دهششطحِ مفصلی 

  ات  زیر خمیازه                             
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□  
  ي کاج گنجشکی نشست بر شاخه

  هاي تو کاج نشست بر دنده

  و تو ایستاده برابرم چروك

  ات کوك بر کجاي کبودیت بزنم بند بیاید خونآبِ حافظه

□  
  ترافیک، باروت، تلنباري هراس

    دود و دعا 

  ها دریغِ سیاه و سفیدي آلبوم

  از گردنم بردار تو از مدارا بیا و دار

  هاي گلستان چلچراغ به یاویزمب

  قیقوله در عمیق باش

  دان ترنجِ به تاقچه در کنار گالب

  کلماتم باش مادرِ

  متولد شد بانِ کودکی که شبی میان دو هجاي سرخ  پوست

  قد کشید 

  اش  و از قلمدان اجدادي

  دانست ها و نمی داالنی گشود به لغتنامه

 ها فت شکسته در هاي و هوي بیرقلاَ
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□  
  هات م بند خیاباندر جیغِ نی

ام را فشار داد جناغ سینه پامنار دست   

  و تمام آسمان در یک حلزون پنهان شد

    دارو بخور تهران

  دارو بخور که عفونت در رحمت خواب رفته است

  هاي راه به روشنی داري کجاي تنت سرداب تنگ گوشی بگو

  به کشف ریشه در این چارسوق هرچه بگردم 

  24ما بخیه به آبدوغ زده

□  
  ِ خالص شب

  بر صندلی چرخدار

  سلولِ رنجورم به بازار بردم

  جینشلوار دستار خریدم و 

  بند و پوتین سینه

  هایت را طواف دهی گفتم یاد بگیر غمزه

   ها بپرسی نامه و از سیاحت

  سقط نکردید؟  چرا مرا به قلمدان

  چرا از زیر کرسی بیرون کشیدید
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  »...ریز برف ککه زیر بارش ی/ آن دو دست جوان را« 

  به خیابان رفت  بزرگ شد  به حرف افتاد

□  
  حک شده بر دیوار   هاشور خورده نسلم

  هاش برداشتم از آسفالت تن پاره

  در روزنامه پیچیدم و نفهمیدم

  سرود درد خوانده در سینماآزادي

  اش بر سکوهاي تئاترشهر گریستم روسري

  هیچ مترسکی نبود »یار دبستانی«به قاضی گفتم 

  راي شاپرکی که با حالج نسبتی ناتمام داشتفقط ب

  دست تکان داد و در دهخدا زایمان کرد

  زنم حاال به هر لغتی چنگ می

  ست تار مویی دور حروفش پیچیده

□  
  ي بریانک ِ شکسته از خالکوبیِ نواب تا دندان

  حوض تا ناف تهرانپارس ي هفت از چاك سینه

  هاي زعفرانیه ي قلهک تا ساق از چالِ گونه

  اند ها آسمان را قرق کرده ملخ

  ست این قافله چشم به راه کسی 25»با نواي کاروان«
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  ام مهروموم کند هاي حافظه که عزم کرده تا آخرین دکمه

  !مادر

  اي شکسته را با پدر هم آغوش شدي مگر آینه

  هاي اتاق بردارم؟ هاي تنم از گوشه که هر صبح ناچارم تکه

  !پسرمـ لباس گرم بپوش 

  سازد هواي این شهر سالخورده به تو نمی         

□  
  شناسنامه برداشتم و سیگار

  هاش به آنتن گیر کرده بود اي که چرخ سوار بر درشکه

  !گفتم هفت تیر دربست

  ست کوبی ـ  امروز روز ملی آبله

  آوردند ها تاب نمی تا تابستان این اسب   

  !پیاده شو   

  شدم 

  به خود آمدمهاي شاهنامه تا  و پیاده از پرده

  اي که شام غریبان بود  خوانی مرا کشید بر پرده تعزیه

  گذشت ام  و تیري که از گلوي کودکی

      زار زار 

  کرد دار را دیوانه می زنانِ روبنده

  پاره قدم زدم و ترس هاي پاره برهنه بر پرده
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  26اي بود که هفت شیپورِ فاجعه را نواخت فاحشه

  چکاند  اي که میرزاده را سوارِ تپانچه

  رفتم و شرم 27تا انتهاي تمهیدات

  اي که هفت شیپورِ فاجعه را نواخت پیراهنی بود که روي تخت فاحشه

  جا گذاشته بودم از هراس

  اي که هفت شیپورِ فاجعه را نواخت خانه بود و فاحشه تهران ترس

  پاشید هاي گرسنه کلمه می براي سگ

  ها آغشته بودم نامه و من که به بوي لغت

  گشودم باز دویدم و مهر می ه میهرچ

  شدم به انزالِ زودرس در آغوشش دچار می

  اي که هفت شیپورِ فاجعه را نواخت  فاحشه

  گرفت هاي پیراهن اعتراف می شد و از خانه  برهنه می

  بیچاره من 

  آغوشِ این پتیاره بود ام هم که مکاشفه

□  
  کند به دم به بازدم حکم می سوالعالیجنابِ 

  !پفیوز کن اعترافـ    دکن حکم می

    سوال عالیجنابِ

  ي سرخ هزاردست توده
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  مکیدنلم داده به  هاي تن پارهبین 

  ام حافظههاي  کند به گوشه دست دراز می

  لجباز... متورم ...لزج    کبود... آبی ...سرخ

  بازدم ...دم

  بازدم ...دم

  ام ارتفاعِ فاجعهباز منم که / دم

  کشید می  ضهکردم و شرم زبان بر بی اعتراف می

  شرم ــ        خوابگی با باد گذشت تبارم در تبِ هم

  کوله بار برهنگی بر دوشم

  شومهاي هزار ساله رها  آلت خویشیِ کوشم از هم می

  انگار تمام این سیاره خواهران منند

  ـ شرم ـ       شود بندشان زیر یک آفتاب خشک می که سینه

     !پفیوز کن اعترافـ 

  !کردم

  ه جنون    به تحمل    ب

  !خفه شو -به تو هولِ عزیز    به هراس     

  ه خون   به شکستن    ب

   !خفه شو -            ...هبه استخوان    ب
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  چه چاره داشتم هول عزیز جز خودارضایی

  هاي غمگینی که روبروي دانشگاه دیده بودم به یاد پروانه

  هاش  به یاد شهرزاد مسلولی که سرفه

  ي درد بود قوسِ گیسو بر کرانه

  پاره مرا بدزد هول عزیز هاي پاره روي فرکانس

  از اوین    از خون     دوباره از چکمه

  هاي تهرانم مرا ببر  دوباره تا گوشه

  خواند به گریه هنوز که می

  مرا ببوس«

  مرا ببوس   

  براي آخرین بار 

     »براي آخرین بار     
  

  

  
  آغاز نگارش

  1387فروردین 

  پایان

 1391 آذر

  :انتشار

  1393پاییز 
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 :توضیحات

  

 گذارد اشاره به داستان سودابه در شاهنامه و دامی که براي سیاوش می .1

 خوانند  ست که هنگام گذاشتن میت در گور، بر او می دعاي تلقین دعایی .2

 ي اول آیه/ باب دهم/ کتاب اول/ مزامیر/ عهد عتیق .3

 سیتی از سینماهاي قدیمی تهرانسینما رادیو .4

 بهرام بیضاییاز نمایش مرگ یزدگرد اثر  .5

یابان پانزده خرداد، ورودي صالح از خ لوطی گذر. هاي قدیمی تهران از محله .6

ناحیه سه  12مسگرها؛ از شمال به شهرداري منطقه  خان، به انتهاي بازارنوروز

 آباد، از شرق به بازار حضرتی و از جنوب به عباس بازار، از غرب به بازار
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ه هنوز بافت قدیمی خود را حفظ کرد این گذر .شود خیابان مولوي منتهی می

 .ددار هاي قدیمی و کوچک در آن وجود خانه گلی و قهوه هاي کاه است و خانه

جسم مناطقی از جنوب ایران معتقدند در یا گوات نوعی باد است که در  واتیگُ .7

کند و با مختل کردن تعادل روحی و جسمی او موجب  انسان حلول می

اجنه و عامل این بیماري را ارواح پلید  ستانبلوچ مردم. شود بیماریش می

ار متواند این ارواح را از جسم بی تنها موسیقی است که میمعتقدند دانند و  می

 ی ازموسیقی درمانی یا گواتی نوع .خارج کند و سالمت او را بازگرداند

نوع موسیقی  ایندر . گذارد جسم انسان تاثیر میو موسیقی است که بر روح 

اصلی  کردکارطبق اعتقادات مردم بومی، . گویند خلیفه می گروه به سرپرست

به  درمان بیمارانی است که از نظر روحی و روانی مشکل دارند یا موسیقیاین 

شب ادامه یابد و  15این مراسم احتمال دارد تا . زده هستند اصطالح دیگر جن

نیز از  گردد و جن زده به حالت اولیه خود باز می شب شخص جن 15 بعد از

مورد استفاده در این مراسم دف نام دارد به  ساز .خواهد رفت نووجودش بیر

 بزرگ که خلیفه آن را می نوازد سماء و به دو دف دیگر که دو نفر از دف

 .گویند نوازند کیسري می اعضا آن را می

 ي مرا ببوس بخشی از ترانه/ ...ها گذشته گذشته/ ار ما گذشتهبه .8

 . هاي تهران که هنوز در خیابان سی تیر دایر است کافهترین  از قدیمی .9

هاي قدر هنگام به سر گرفتن قرآن  اشاره به دعایی که در مراسم شب .10

 .خوانند می

اي که درون و بیرونش اسماءالحسنی و آیات و اذکار مخصوص نوشته  کاسه .11

بار با آن آب به روي  ن اعتقادي وجود داشته که اگر چهلشده و از قدیم چنی

 .شود بریزي حاجات برآورده میخود 
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ابیات مختلف غزل معروف طاهره دو بخش داخل گیومه در اینجا بخشی از  .12

شرح / رو هبچهره رو به گر به تو افتدم نظر چهره«: با این مطلع استالعین  قره

اي  را به صورت ترانه که فریدون فروغی آن» مو به نکته مو به دهم غم تو را نکته

 .خوانده است

طاهره  خورشیدي 123در سال   تیراندازي به ناصرالدین شاه، ي ز حادثهبعد ا .13

سال داشت، به دستور شاه و وزیرش در   36 فقط  العین را در حالی که  قره

 . کشته و در چاهی در همان باغ انداختند باغ ایلخانی

خان  قلی اهللا ها و بناهاي بزرگ تهران قدیم، که توسط از باغ باغ ایلخانی

به  قاجاري زادگان معروف ، معروف به حاجی ایلخانی از رجال و شاهنیایلخا

این باغ که امروزه اثري از آن باقی نمانده، . ساخته شده بود ه اوگا عنوان عیش

  ي موزه ساختمان در حال حاضرامروزي، و در محلی که  خیابان فردوسی در

شرح حال رجال  ابدر کت مهدي بامداد. قرار دارد، واقع بود بانک ملی ایران

بزرگ بوده  باغ مزبور به حدي« :است ایران، درباره این باغ و بانی آن نوشته

 عمارت برج نوش و سمت مغرب آن، خیابان فردوسی که سمت مشرقش،

واسطه وجود باغ ایلخانی در آن،  هب دوره قاجاریه خیابان فردوسی، در ».بود

  .است  شدهه یز خواندن خیابان باغ ایلخانی گاهی با عنوان

 داروي ضد افسردگی .14

 هاي شمال علیزاده در جنگل  اشاره به خودکشی غزاله .15

مدت دارند، نقل شده است  هاي انفرادي طوالنی ي زندان جربهاز زندانیانی که ت .16

ي زندانی به مرور کدر شده و گاه  که در اواخر این دوران معموال حافظه

بهم ریختگی شعر . آورد می ظیاتش را درهم و مغشوش به یادخاطرات یا حف

  .استالنا به همین منظور اجرا شده حافظ و تلفیقش با ابیاتی از مو
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 از بایزید  .17

 هاي معروف تهران که سابقاً در غرب تهران و خارج شهر واقع بود و باغ از .18

 در زمان قاجاریه. داخل شهر قرار گرفته و محل پادگان نظامی است اکنون 

 سال. [ش.ه 1285در سال  .ن پادشاهان نیز بوده استگاه مسک هب این باغ گاه

 از تاریخ مشروطه. (نشست شاه می شاه در باغ مظفرالدین] اعطاي مشروطیت

شاه قاجار پس از  ، محمدعلی.ق.ه 1326در سال ). 79ص  1کسروي بخش 

آمد مرکز فرماندهی خود خواهان و مجلس از در مخالفت در مشروطه آنکه با

شاه لشکر  خواسته از شهر بیرون جسته در باغ ار داد، شاه میباغ قر را در این

جناب «: دستخطی داد بدین شرح . آسانی با مشروطه نبرد کنده ب بیاراید و

اشرف مشیرالسلطنه، چون هواي تهران گرم و تحملش بر ما سخت بود ازینرو 

سپس » .جمادي االولی ، عمارت باغشاه  4بباغشاه حرکت فرمودیم، پنجشنبه 

ین شرح نام ه اه شش تن آنان باحضار کرد ک خواهان را هشت تن از آزادي

محمدرضا مساوات صوراسرافیل، سید میرزا جهانگیرخان مدیر: شوند برده می

واعظ، بهاءالواعظین و میرزا  شیرازي، ملک المتکلمین، سیدجمال الدین

قاومت ام در اثر مو سرانج ولی مجلس با این تقاضا مخالفت داشت. داودخان

سیدعبداللّه بهبهانی و  .اکنده شدندوکال از مجلس پر و به توپ بسته شد

سربازان دستگیر  المتکلمین و میرزا جهانگیرخان و چند تن دیگر را کمل

جهانگیرخان را  المتکلمین و میرزا کشاه مل در باغ. شاه بردند کردند و به باغ

 .)658از تاریخ مشروطه کسروي ص ... (قتل رساندنده ب

العماره  در پشت شمسهاي تهران که  خانه  ترین قهوه ترین و معروف ز قدیمیا .19

اعیان، افسران و سرداران قشون جمع  زادگان، خانه شاه در این قهوه. واقع بود

هرگاه . نشستند نامه می اسکندرنامه و رستم شدند و به شنیدن شاهنامه و می
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رفت و براي مقربان شاه  به آنجا می سرود، یکی از شاعران شعر نغزي می

رسید، شاعر را به  خوب به نظر می در صورتی که مناسب و. خواند قاجار می

صله و جایزه و حتی لقب  بردند و آن وقت مفتخر به دریافت حضور می

 .گردید الشعرایی هم می ملک

که براي گرفتن حاجات مهم  زنانه) مراسمی( اي سفره ،شنبه سه بی بی ي سفره .20

باید این  شنبه می سه ،برگزاري آن به این ترتیب است که سه .شود نذر می

بعد از  شدن حاجت و سومی هآن قبل از برآورد ي شنبه سهدو . سفره پهن شود

شده و  پخته) کاچی(حلواي کم رنگی در این سفره . شود برآورده شدن پهن می

 شود مانند دعاي توسل خوانده می دعایی و گذارند در بشقاب می

مدیریت به خورشیدي  1345در سال که گا اولین دیسکوتک ایران چاتانو .21

و از  تاسیس شد )فعلیملت (روبروي پارك شاهنشاهی  جانی لوکاس

 .هاي جوانان در زمان خودش بود ترین پاتوق معروف

 و تـاریخی  بناهـاي  مرکـز  و تهـران  قـدیمی  هـاي  خیابـان  از تیـر  30 خیابان .22

 قـدمت  از نشـان  خیابـان  ایـن  در موجـود  قـدیمی  هـاي  خانه.  است فرهنگی

ـ بـه دلیـل وجـود منـزل      این خیابان در ابتـدا  .دارد آن  نـام  وام السـلطنه بـه  ق

 اختالفـات  تشـدید  بـا 1331 سـال  در .شـد  شناخته مـی  السلطنه خیابان قوام

 اسـتعفا  مصـدق  جنـگ،  وزیـر  انتخـاب  بـراي  مصـدق  و محمدرضاشـاه  میان

 دراز قــوام ســوي هبــ دوســتی دســت او اســتعفاي پــذیرش بــا شــاه و کــرده

 قـوام . داد پـس  قـوام  بـه  را "اشـرف  حضـرت " لقـب  خـود  حکم در او. کرد

 مصـرع  بـا  کـه  تنـد  اي اعالمیـه  دادن بـا  وزیـري،  نخست پذیرش از پس نیز

 نفـت  ملـی  نهضـت  هـواداران  شـد،  مشـهور  »آمـد  دگر سیاستی را کشتیبان«

ــه  را ــر 30 روز در. آورد خشــم ب ــاه تی ــیاري 1331 م ــردم از بس ــرا م  نته
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 و درخواسـت سـرنگونی دولـت قـوام،       مصـدق  محمـد  دکتـر  از هـواداري  به

بـا   اطراف منـزل قـوام در ایـن خیابـان زدنـد کـه       خیابانی تظاهرات به دست

شـاه ناچـار دوبـاره بــه    در پـی ایـن اتفـاق    . سـرکوبی گسـترده مواجـه شـد    

تهـران   تیـر  30 کشـتگان بیشـتر    .وزیري دکتـر مصـدق رضـایت داد    نخست

دکتـر مصـدق نیـز وصـیت کـرده بـود کـه        . دفن شدند بن بابویهگورستان ادر

  .در کنار آنان دفن شود ولی با مخالفت شاه این کار انجام نشد

  .امروزه منزل قوام تبدیل به موزه آبگینه شده است

طهماســب  دوره ســلطنت شــاهارتبــاط بــا تــاریخ تهــران آمــده اســت، در در  .23

جـاور بقعـه حضـرت    حمـزه م  زاده چون جد اعالي صفویه بـه نـام امـام    ،اول

ــود  ــدفون ب ــهرري م ــدالعظیم در ش ــارت   .عب ــراي زی ــدگاه ب ســالطین هرچن

ــه   ــان بـ ــهجدشـ ــه  منطقـ ــراناي کـ ــت  تهـ ــام داشـ ــد  نـ ــی آمدنـ  .مـ

ــاه ــود آب   ش ــت وج ــه عل ــن، ب ــته از ای ــب اول گذش ــوارا و  طهماس ــاي گ ه

داشـت   هـاي مناسـب اطـراف تهـران را دوسـت       هاي فـراوان و شـکارگاه   باغ

پرداخــت بــه  هــاي تقریبــاً طــوالنی  یــن محــل بــه ســکونتو بــه مــرور در ا

ــا   ــاروي مقــاومی برپ ــرج و ب و  کــردهحــدي کــه دســتور داد دور شــهر را ب

بـه همـین مناسـبت در    . بناهاي تـازه و کاروانسـراها در داخـل آن بنـا کننـد     

هجـري قمـري، حصـاري بـه دور شـهر بنـا نهادنـد کـه از چهـار           961سال 

حـدود   .هـاي قـرآن تشـکیل شـده بـود      رهبرج به تعـداد سـو   114دروازه و 

 6طهماسـب اول بـه دور شـهر کشـیده شـد تقریبـاً        بارویی که به فرمـان شـاه  

هــزار قــدم بــود و از ســمت جنــوب بــه خیابــان مولــوي کنــونی، از ســمت  

شرق به خیابان ري کنونی، از سـمت غـرب بـه خیابـان وحـدت اسـالمی و       

شــد کــه  منتهــی مــی توپخانــههــاي امیرکبیــر و  از ســمت شــمال بــه خیابــان
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ــه ــه،    ي محوط ــدق چهارگان ــوص و خن ــار مخص ــتن حص ــا داش در  ارگ ب

 .وسط شمالی شهر قرار داشت

 ها به معناي کار بیهوده کردن  مثلی قدیمی میان تهرانی .24

از نوحه  :»این قافله عزم کرب و بال دارد/ بار بندید همرهان/ با نواي کاروان« .25

 یران و عراق هاي معروف دوران جنگ ا یا به نوعی مارش

/ باب هشتم/ مکاشفه/ اشاره به داستان رویاي هفت شیپور از کتاب مقدس .26

 گشوده شدن مهر هفتم

 همدانی تالقضا عین ـبه فارسی ـ  ز مکتوباتا .27

  




