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 پیشگفتار ◙

 

الکترونیکی منتشر  ورتصبههنگامی که ده سال پیش نخستین کتاب شعر خود را 

که مسیرِ زندگی ادبی من چه راهی را خواهد پیمود.  دانستمنمی کردممی

روزی خواهد آمد که خودم و شعرهایم را به تاریخِ سرزمینم گره خواهم  دانستمنمی

 را در خود دفن گیزنده شمارانبیرا خواهم داد که  ایجادهدر  وگوگفتزد و تن به 

دارد  وجوگریجستراه مانند کودکی که میل به کشف کردن و  کرده است. در این

خود را به خواندن تحوالت و تغیّرات سپردم و خود نیز در این راه دگرگون شدم. 

 دانستمنمیبنویسم اما  هاقبلیکه قرار است کتاب متفاوتی نسبت به  دانستممی

جوهات مختلفی درونم و رفتهرفتهو چگونه خواهم نوشت. از دلِ این انتخاب  طورچه

بود که با تقالی بسیار به  قراریبیوجه شاید شاعرِ  ترینبرجستهشکل گرفت. 

مختلف فکری فرو  هایگفتمانبا  هاییگروهو  هاانسان، در جلدِ زدمیچنگ  هاچهره

. کردمیرا به مختصاتِ اکنونِ تاریخیِ خود و به شعرهایش احضار  هاآنو  رفتمی

ازه هم رنج سراغم آمد هم لذت. هم خشم گلویم را گرفت هم اندوه ت ۀتجربدر این 

پُر از  هاآندرونم وزید. تخیلم بمباران از جزئیاتی شد که حقیقت در الی اعضای 

غبار شده بود. ششمین مجموعه شعر من حاصل کشف و شهودی شاعرانه با تاریخِ 

 ایزندهنند موجود صد و پنجاه سال اخیر است. تاریخ ما الخصوصعلیوطنِ خود 
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خواهی فهمید که او چه  عمیقا   نشینیمیبا اجزایش  وگوگفتکه تازه وقتی به  ستا

که از  است هاییانتخاب چینِخوشهحیاتِ بلندباالیی دارد. در برخورد با آن هرکس 

این است که  . احساسمامبودهمن نیز چنین . اندشدهناشی  هایشبرداشتباورها و 

شاید این یک شروع با پایانی یک ضرورت است.  در آن تأملخ و تاریخواندنِ 

شناخت درست و هرچه  بهتر در گروِ  ۀآینداما باورم این است که . نامعلوم باشد

سازنده و اثرگذار باشد که با شناخت  تواندمیگذشته است و اکنون زمانی  تردقیق

ارم که این اندک تالش وچنین بوده باشد. امید تیرنامهکه همراه گردد. امیدوارم 

را در سپهر  ایتازه هایشاعرانگی، پیشنهادخالقیت و توانسته باشد عالوه بر حفظ 

 باشد.رانه راوی اصیل حقیقت و انسانیت شعر امروز مطرح کند و روشنگ

 با مهر و دوستی

 شعر امروز منددغدغهبه خوانندگان تقدیم 

 شمسی ۹۹۱۱شهریور ، محمدعلی حسنلو
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 مقدمه

 

 

 بنویسم هاساعتاز او الزم است 

 روزها به دنبالش بگردم وُ 

 اَشتاریخی اصیِ بعد هر رقّ

 داستانی را کشف کرده باشم:

 هاچینیوُ شاید زودتر  اندداشتهدست  پُر شُکوهِ او یان در خلقتِیکه اروپا گویندمی

 را به خلقت دعوت کرده بودند. اشدینیبودند که برادران 

در انواع گوناگون خلق شده است که پایان وُ آغازهایی را  تیز وُ تند وُ ایچهرهاو با 

 رقم بزند.

. کردندمی عامقتل تریبیششاید خدایان نیز اگر به او دسترسی داشتند با سرعتِ 

یا در کشویی کوچک جهتِ  بندَندَشمیر اما او مُریدِ صاحبانی است که بر کم

 .کنندمیرونمایی در روزهای مبادا پنهانش 
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شلیکی که میرزا  ترینسریعقاجاری جُست. در  هایعهدنامه او را باید در قراردادها وُ 

 توانستمیکه مجلس را  ایتوپخانه ترینعظیم وُ باشد داشته توانستمیرضا 

پیوندش زد به  عشقی بیرون کشید وُ ۀمیرزاد نمورِ  بمباران کند. او را باید از اتاقِ

 وُ  پطرزبورگسنانقالبی  هایخیابان، به گذشتمیز از آن پُلی که همینگوی هر رو

نشان در  وُ نامبیمایاکوفسکی. باید او را همراهِ ماندلشتام  ۀیاغیانسطرهای 

اسپانیایی لورکا را  هایشانه او از پشتِ سر با استالینی دفن کرد وُ  هایگورستان

 نشانه رفت.

حُکمِ  ایی پیوندِ اوست با خشونت وُ از تمامی پیوندهای شیمی ترمحکم وُ ترعجیب

. اندکردهزمان به مدد او بر انسان تحمیل  هایالقضاتقاضیرفتارهای مشابهی که 

نامعلوم در  هاییافق که خیره به لنزها وُ  هاییانسانرفتارِ او با معترضان و نگاهِ 

 ، تنها ترفندِ گرفتارانش بوده است.اَندآسمان

 هاییقطره، شکافندمیهوا را  هایمولکولکه  هاییشلیک وُ رفتارِ او با هوا  ۀنتیج

 پوست وُ  شَفَق اما نه از جنسِ آخرین شفق. او گرم است وُ گرم گوشت وُ  رنگِ هم

که من  ایکتابچهبسیاری نوشت.  هایکتابچه. برای او الزم است دَردمیاستخوان را 

 .نامهتیر: کشدمیتنها یک نام را بر دوش  امنوشته او برای
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 ۱تیر 

 

 مشروطه طلبم را ۀخوردقیقاجتنِ 

 به اتفاق در یک وضعِ انقالبی بیدار کردم وُ

 به تیری رها شده در عصر ناصری پیوستم

 به انگشتانِ میرزا

 سلطانی هایسایهبه اقتدار خدایانِ درباری زیرِ 

 گفتم که شاید، اسمِ اعظمی از من باقی بمانَد

 گردد هایمرگ دوستِهخانشاه بمانم وُ شاهی 

 تابَدمیکه مرگ  دانستممیچه 

 مکلمات در قالبی منظ  

 وُ شوندمیقوانینی شبهِ مدرن 
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 کُندمیآفتابِ آینده نافرمانی 

 را امشدهوُ سُست  نورکمتنِ 

 برداشتم وُ با انگشتانی که مرا کُشته بودند

 آینده را امضا زدم

 وَ بعد

 شلیک کرده بود: گونهاینرا  ۹۲8۵روز مرداد  پیرمردی رنجور شدم که سیزدهمین

 ما را مرحمتِ برسانید خدمت حضرات الطاف وُ 

 بگویید که نیازمندیم به دعای آن آیاتِ عظام

 در آن حرمِ مبارک شانشکرگزاریبه 

 رعیتی در ملّت فراهم نیستوجودِ  هاآن جُودِ بفرمایید که بی

 رِ علماست، اسبابِ رُکودِ بازاخواهیعدلیهتجدّد، 

 ما به شیخ گفته بودیم

 وُ عادلِ زمانه مندیدبهرهبارها وُ بارها گفته بودیم که شما آقایان خود از فضلِ الهی 

 کشیده است وُ کارد به استخوان جااینامّا، حاال که کار به 
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 دعاگویان گردیده چاکران وُ  ۀروزمرتحصّن عادت  وُ  نشینیبستحاال که 

 ین پیرمردِ به ظاهر شاهچیزی ندارد به زبان ا

 قسم به وجودِ پُر حِکمت باریتعالی

 کتابِ خدا ۀحکیمان قسم به کلماتِ

 ما نجات مردم را خواهانیم

 ما باشد ۀشاهاناگر در مُهرِ 

 رستگاری ایرانی اگر سعادت وُ

 قاجار ۀطایفدر گشودنِ مشتِ 

 باشد گریمشروطه هایدرببه سمتِ 

 ایام گانکنندثبتوَ شما ای بزرگان وُ 

 گانآیندهبرسانید سالم ما را به 

 وُ با سُوداتَر ترروشنآنان که 

این پیرِ در بستر افتاده را با تمامِ رنجوری به دستگاهِ قضاوت خود  ۀملوکانوادِ سَ

 خواهند بُرد
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 که پیامِ ما را بر لب دارند وُ  آنان

 رویای آزادی را در سینه

 یاهاؤبرسانید به ر

 شُماییم. دیِ که ما طالبِ ظفرمن
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 ۲تیر 

 

 رفته بودیم هواخوری

 چیزها جوراینبا کمی اعتراض وُ 

 ما را گیر انداخت هاآنکه ناگهان تیری از 

 گویان تمام شد اهللالّاالالهرا بست وُ  هایشچشمیکی 

 دیگری وقتِ گفتن نداشت

 نگفته وُ تنش را جا گذاشت وُ افتاد بر زمین

 سومین نفر را چند روز بعد

 حوالی بیابانی ناشناس پیدا کردند

 چهارمی که من بودم

 امبازگشتهنفهمیدم با چه به خانه 
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 امشدهجِت بود یا موتور یا شاید پاهایِ علیل 

 هواخوری آخر، رفته بودیم

 عاشوراست گفتندمیکه  ، در ظهری گرمهَمآن

 وُ صداها خواندندمیترانه  هارنگدر ظهری که 

 که طبلِ فقاهت را انکار کرده بودند نواختندمی دختران وُ پسرانی را

 تازه هایخون انتشارِ رفته بودیم به

 با کمی اعتراض وُ پوکه

 .کردمیپوچمان  یکییکیدر اندوهی که 
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 ۳تیر 

 

 صحنه بیش از حد زیبا بود

 باقی ماند هاحافظهقدری که در تمامِ 

 مهم در آن روزِ

 شخصیِتِ معظ م تهدید کرده بود:

 مسئولیتی بر گردن من نیست آقایان

 ببیند از فردا اگر کسی آسیب

 دماغی در خیابان به خونریزی بیفتد

 را تهدید کند هاییجانخطری 

 باید باشید تاناُردوکشی گویِ پاسخشما هستید که 

 ایدساختهخیابان را اردوگاهتان  وُ کنیدمیشما که لشکرکشی 

 ه بودکرد بینیپیششخصیّتِ معظم صحنه را 
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 دقیق شد توانستمیدوربین را که تا 

 وَ در عکسی فوری، گلوی دختری جوان را پخش کرد.
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 ۴تیر 

 

 دیشب خواب یک تیر دیدم

 خوابِ میرزا فتحعلی آخوندزاده را

 گفت: من هم یک تیر هستم! فریاد کشید وُ 

 !؟بینیدنمیچرا 

 
 

 

 

 

  



نامهمجموعه شعر تیر  

 محمد علی حسنلو

19 

 
 

 

 

 ۵تیر 

 

 شلوغ بود روزآنمزارِ او 

 رِ او جمعیت پراکنده بود وُ کسی حق نداشتمزا

 در سالگردش نزدیک قبرش باشد

 رویِ قبرِ او نوشته بودند:

 بالِ تیرهایش مسئول است.قِ روشنفکر در

  



نامهمجموعه شعر تیر  

 محمد علی حسنلو

21 

 
 

 

 

 ۶تیر 

 

 گوشَم را به سمت دهانش گرفت وُ گفت:

 شویممیمنظم به شکلی شیک شلّیک  ایرژهما هر روز در 

 فرقی ندارد به کجا

 شویم. کشته توانیممین است که تا کارِ ما همی
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 ۷تیر 

 

 کردنمیکسی گمانش را هم 

 نامحترم را که زدند وزیرنخست

 صدایی خفه در زندان گفت:

 اکبر! اهلل

 اسالم را حفظ کرده است. ۀبیضکه  ستانقالبیاین دستِ پنهانِ جوانانِ 

 صدایی بلندتر:

 دستی بَر حق، آبرومند از جانبِ خدا

 طینتِ بیدارش هایهدریچاز 

 انتهابی ایودیعههمچون 

 خویش را در خدمتِ دفاع گذاشت
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 جانِ فاسد فکران ۀگیرندفدایی وُ جان بَر کَف، 

 در اختیار رویایِ پاکِ مومنان

 مردان وُ زنانی که از صدای تیرهایِ ما

 دوستانمان فرجامِخوش ترورهای قاطع وُ 

 هوشیار وُ رهنمون گردیدند

 احسنت!

 هاضامنوقتِ خروشِ    هالبرِ بر ذک

 احسنت!

 وقتِ اجرایِ حدود الهی   هاانگشت ۀغلببر 

 احسنت بر آن دوستان

 ، در ثوابِ جهاد کوشیدندیکبهیککه 

 رین اعدام رایکُشتند وُ غیرتمندانه شربتِ ش پرستانهناموس

 دستگاهِ فسق وُ جور نوشیدند. هایدستاز 
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 ۸تیر 

 

 آیدمیین صدا از تمامِ درزهای زم

 مرزهای پیدا وُ پنهانِ جغرافیایی از تمامِ

 افکار ، شلیکِ عقاید، شلیکِهادهانشلیکِ 

 در کُنجی خاموش

 نقطعمُ هاینفسبا  ستارزنی ۀاجازمرگ 

 خُرد شده وُ پراکنده با تصاویرِ 

 وُ نامطمئن فرصتبیکه 

 ندارند دیگر امکان تشکیل شدن

 یقت بازگردیمباید به اعتراف حقما شاعران، 

 را بشکافیم وُ  هالکّهتار وُ پودِ 
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 تاریخ بیرون آوریم یِشدهنگی کلماتِ را از شکمِ پروار فرزا

 شاید که درزها، زمین دیگری بیافرینند

 جغرافیا یِکُرهمرزها نمانند وُ 

 رویایِ موجوداتِ دیگری باشد.
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 ۹تیر 

 

 ما وقتِ فکر کردن نداریم

 اقصی دارهوضعِ ن تاریخ

 رو کُنهمیهر چی که گزارش 

 آدما ۀکَلدروغه تا تکونِ  فهمنمیبُزا و گاوا بهتر 

 هاخونهاسلحه ۀآَشفتزنگِ 

 بعضی جاهای مذهبی موقعِ بیصدای 

 کنهمیخیابون رو تموم  ۀگوش وارذلیلعلیلی که 

 ؟فهمیمیهمش زوره! 

 کتاب تاریخ بغلت رو بردار وُ امتحان کن

 وُ نشون نامبی مرگ مثِ یه تیرِ سرکش وُ  کهاینلِ قب
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 پیشونی منو بشکافه.

 گفت وُ رفت وُ رفت وُ رفت رواین

 دوم، رنگِ سفید، تاریخ... ۀقفسالیِ همون کتاب، 
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 ۱۱تیر 

 

 .حضرتاعلیقربان شما بشوم 

 خوشحالم که قامت زیبایتان را دوباره خواهم دید.

که جرات کرده به  آبروییبیاید صدها بار به دار آویخته شود آن چُالق شود ب باید علیل وُ

همکارانی داشته کسانی داشته که اجیرش  حتما  سوءِ قصد کند. این آدم  تانهمایونیِذاتِ 

را از ریشه بزنند این  شانهمهرا پیدا کنند ُو  هاکاری باید دستور بفرمائید آن اصلِ  اندکرده

 را. چیزهمهبی هایملعون

 .اندشدهچه جسور  پدرهابیمملکت صاحب دارد. مملکت قانون دارد. 

شما حرفِ اول وُ آخری شما نصِّ صریحِ قانونی قربانتان گردم. حُکِم گور به گور شدن وُ 

امضاء بفرمائید. تا دیر نشده باید سایرین را نشاند سرِ جایشان  ترسریعاعدامشان را هرچه 

 بوسیدستبه  . از سفر خارجه که برگشتم سریعا  ودشنمیسنگ بند  یوگرنه سنگ رو

 .رسممیخدمت 

 نوکر و غالمِ شما

 چاکر درگاه همایونی

 وزیر اداراتِ خارجه
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 ۱۱تیر 

 

ه ک خواهدنمیآقایان.  خواهیمنمیتَرحّم و رحمتی آغشته به مذهب  ما از شما

نیم که ی برسانّبه سِ ک را بزرگ کنیم وُیادآوری کنید چگونه باید یک کود

راه  چهآنتشخیصش بیش از هر چهار پای بالغی باشد. برای ما تکرارِ  یِقُوّه

عذاب وُ الیمی دو چندان است. عصر دیروز به یکی از خواهران  ایمبودهبَلَدَش 

که ما خودمان همیشه فاقدِ آن نقشِ  بینیمیخود گفتم: هیچ  ۀمُخدّر

، به او گفتم هاتوسریوُ بازیگرِ  یمابوده، ما در اصل نقشه ایمبودهخودخواسته 

و امرهای بلند باالیی صادر کرده؟ وصیت او  هاعرضکه شیخ چه  ایشنیده

را با آیاتی روشن از قرآن وام  اَشادلّه وُمدرک آورده  تاریخی است. سند وُ

برهان این است که امروز ما »گرفته است. وَ بعد این سطرها را برایش خواندم: 

قرار نداده [ زنان] هااینخداوند قابلیّت در  بینیممی کنیممی تأملچه هر 

در ] است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند. مستضعفین و مستضعفات

که  اندنمرهاز آن [ زنان] هاآنو ] قانون انتخابات دیوانگان و مجانین آمده است

ن در مذهب در حقیقت نسوا کهایناستعداد ندارد و گذشته از  هاآنعقولِ 
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 در تحت قیومیت رجال النساءِعلیاسالم ما تحت قیومتند الرجال قوامون 

حق  ابدا در تحت قیومتند.  هاآنو مذهب رسمی ما اسالم است  هستند

را بکنند که خداوند  هازنانتخاب نخواهند داشت. دیگران باید حفظ حقوقِ 

نخواهند داشت هم  خابو حق انت اندقیومیتدر تحت  فرمایدمیهم در قرآن 

 ۹«بود که اجماال  عرض شد. ایمسئلهاین ی. دینی هم دنیو

یک دل نه صد دل از جمله  سال هایسالمن که  ۀرفتخواهر در بُرقع فرو 

. امثال ما را گویدنمیشیخ همچین بیراه هم  دانیمید گفت: مریدان شیخ بو

به من یکی که  اهحرفچه به کارهای مردانه. انتخاب کردن و سیاست و این 

را تربیت و  کشمقدّارهشوهرِ  قدنیمقد و  هایبچه، من همین که بتوانم آیدنمی

، تو هم امرساندهو سهم خودم را به سرانجام  امکردهبزرگ کنم کارم را 

 شو خواهر جان. آینده ندارد این کارها. خیالبی

احساساتِ مادرانه آقایان ما هیچ نیازی به ترحم شما و یادآوری آن  بینیدمی

نداریم. بسیاری از ما با گوشت وُ پوستمان باور  دهیدمیکه پیوسته تذکر 

بر  هاقرننقش وُ سهمِ ما در تاریخِ مملکتمان همین است که شما  ایمکرده

                                                           

آوری و تألیف: علی باغدار دلگشا/ جمع ،مشروطه، زنان و تغییرات اجتماعی. به نقل از کتاب:  ۹

 .۹۹۱۷ات زنان/ چاپ اول انتشارات روشنگران و مطالع

 8در مورخ  ۲82 ۀمنبع آقای باغدار دلگشا نیز مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی دوم، جلس

 باشد.قمری می ۹۹۲۱شعبان 
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. باید به بعضی از شما بگویم خوشحال باشید. اگر چه ما نیز ایدکوفتهسرمان 

شما اهل فریب بودید و ما ک بودیم ولی شما در این انقالب شری ۀاندازبه 

دید. نوشِ جانتان. که شما ترتیبش را داده بو ایمردانه ۀخانفریبغریب در 

 .تانفریبکارانه خوشا به سعادت

 امضا

 نامبی

 تاریخ...
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 ۱۲تیر 
 

 

 انداختم وُ  ایقیافهبیامضای 

 زامرگخالصی را با تعهدی 

 تنم فریاد کردم هایسلولدر 

 که زنمگفتم 

 از تبارهای روشنِ درونم

 امدادهگذشته وُ حال وُ آینده را شیر  آفتابِ

 سالیان هاینهالبه  امدادهآب 

 وَ رویای کوتاه جوانی را

 پسِ رویاهایی دیگر امکردهسر به نیست 

 وُ مادرانه وُ دخترانه امخزیدهپسِ پستوها 
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 وُ در خوابی حقیقی امخوابیده

 امبودهند شکنجه وُ دستب اسبابِ

 هاساالریدیوانبرایم وُ در  اندساخته هادیوان

 امکردهعمومی بشری را دیوانه  منم که قانونِ 

 وُ در بیهوشی امبوده آورخواب ایضعیفه

 امربودههوش از سرِ خدایان وُ درباریان 

 ، زنمهمهایناما با 

 هایمدستکفِ  که در پیشگوییِ تَنَممیلطافتِ کوتاهِ عشقی پژمرده را 

 از من روایتی گُنگ ساخته

 انسانی مات که کم بوده چهره داشته باشد

 هاکتابکُند الیِ  گیچهره

 وَ با امضای خاصِ خودش

 تیرهای تاریخ ۀجعبهر وُ مومِ در مُ

 دیگران نباشد ۀخواستآلتِ 
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 ۱۳تیر 

 

دیگر از  اینطفهوُ تاریخ  آیندمیغمگین دیروز روزگارانِ دیگری  از پسِ روزگارانِ

 خودش را منتشر خواهد کرد.

ما به  کوبدمیدر باتالقی از زمان که تصویری از چرک را چروکیده بر اندوهِ آدمیان 

 .نشینندمیاز فریب بر سرهایمان  هاییتاجدر  هارنگوُ  بندیممیدل  هارنگ

ی بیداری ناتمام که فضا را به بو هاییخوابرویاها،  گیِدرمانده، گیزندهعصیان وُ 

 .اندساختهآغشته 

 : کدام قبله را باید پذیرفت؟پرسیممیاز هم 

وسیعِ انسانیِ خود تلطیف  آسیابانِ ما را در التقاطِ عقایدِ تواندمیکدام خِرد نامعلوم 

 بخشد؟

مرزها را  را متکثر کُند وُ  هاکماندر وحدتی  وارآرش تواندمیکدامِ کمانِ رها شده 

 نگاهبانی؟
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بسامدِ  ،رفتارِ خودش مشکوک است، به سکوت مهیبی که قدرتِ انفجارشآدمی به 

 .کندمیتازه کوک  ایسلسله ۀگُردتاریخ را در 

 ؟شنویمیانسانی را  هایبیضهصدای خُرد شدن  -

قاتلینِ خود را آبیاری  وسیع حماقتِ ایرودخانهصدای خونِ شاعرانی که در  -

 !کنندمی

 اما! صدای آدمی؟ -

 هاستاینی بلندتر از صدای آدم

 شوندمیبیدار  هاجویغُرولُندکنان، 

 شودمیطنینِ هوایی نافرجام بیدار 

 طنینِ مخملینِ ارتعاش را باید شنید

پشتِ هر قلعه  دستهدستهرا شنید که  هاییموجبه اوج رفت وُ  هارعشهوُ همراهِ  پاهم

 شوندمیراضی مشترک اعت هامُشتوُ در قامتِ  اندایستادهوُ درونِ هر کوچه 

ناخالصِ امور به انگشتانِ با متصدّیاِن  هاچشمبه بیگانگیِ درونِ  کنندمیاعتراف 

 آیدنمیوَ شرمی که هرگز، هرگز به زبانشان  هاآن یِناپخته

 ناگهان:

 کندمیهر کلمه حضور خود را بلند 
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 هر حضور نامِ خود را بلندتر

 ۀکارخانخود را در  ۀبیختودهای سوخته وُ تار وُ پ هاناموَ بلندتر از بلندتر 

 :کنندمیتکرار  هاحکومت سازیبیگانه

کفِ دستشون  استرس جونشون رو یِ وقت تو م این چَنواسه یه قطره آب کُلّی آد -

 .گذاشتن

 .مُردن ارزشبی یِپشهیصد شیش تا کارگر مثِ شیش تا واسه یه میلیون و س -

 .برنگشت وقتمهیچی رفت اون دنیا وُ واسه اشتباهه یه پزشک یه بابای -

 قیمتارزونبازجو هر روز یه مادری روی قبرِ پسرش گُالی  واسه اشتباهه یه -

 .زارهمی

 .اعالمیه جا شدن تویِ  کال  ایخانوادهواسه اشتباهه یه راننده تاکسی یه  -

 اشتباهه یک کارگر... واسه -

 یه معلم... هواسه اشتباه -

 پدر... واسه اشتباهه یه -

 واسه اشتباهه یه بچه... -

 واسه اشتباهایِ تکراری
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 واسه تکرارای اشتباهی

 واسه صداهایی که اشتباهی تکرار میشن

 واسه اشتباهایی که اشتباهی صدا میشن

 شنوهنمی کسهیچ، کسهیچصداهایی که  واسه رنجِ 

 حتی با هزار هزار تیر، هزار هزار صدا

 نمیشه تاریخ رو نجات داد آرش!
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 ۲به یاد میرزا آقا خان کرمانی

 ۱۴تیر 

 

 همیشه از تیر نباید گفت

 کندمیت الصَهمیشه شلیک یک انگشت نیست که خَ

 شده است هاکینهمرا تصور کن با سری که کاهدانی از 

 دوممیدر رویاهایم  جسمبیوُ  روممیروان، در رودخانه 

 گردممیاعرانه اسبابِ بازیِ کودکان ش مقداربیوُ در عزیمتی  کنممیتاریخ را سفر 

 امکردهرویاهایی که بلندپروازانه طی  مرا در شدّتِ

                                                           

شمسی پس از دستگیری به  ۹۲۷۵. از روشنفکران پیش از انقالب مشروطیت که در سال  ۲

لک در باغ امیرزا حسن خان خبیرالمم های شیخ احمد روحی وهمراه دو تن از دوستان خود با نام

زمان ولیعهد بود سر ولیعهد شهر تبریز زندانی شدند و به دستور محمدعلی شاه قاجار که در آن

 بریده شدند. سپس سرهای هر سه نفر را پوست کندند و پر از کاه کردند و در رودخانه رها کردند.
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 ستنادانستنیدر هیبتِ فرجامی که دانستنش 

 تصور کن: گونهاینرها شده الی مرگِ تاریخ  هاییتوپچون 

 مغزبیسه پوستِ 

 وزنبیپُرکاه وُ  ۀکَلّ سه 

 وحشی آغشته به بوی نسترن ۀساقسه 

 .اندخانه درِدربهودخانه که سه ر
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 ۱۵تیر 

 

. ماشینا شدممیتویِ کارخونه زیرِ دستِ یه سری آدمای ناشناس داشتم ساخته  -

 مونهمهمنتظرم بودن. یعنی فکر کنم  هاجعبهوُ ردیفِ منظمِ  کردنمیبرّاقم 

 ؟هابچهبودیم. درسته  طوراین

قرار بود بشکافیم قرار بود هوا رو  مونهمهیی آره. احتماال  با یه سری تغییرات جز -

 بِمکیم وُ بعد...

کشید! اون صالبتِ تاج وُ تختش رو  ایعربدهوقتی بهش خوردم چه  دونینمیآخ!  -

 با تکونِ یه انگشت از دست داد. سرخ وُ غیر قابل بازگشت شده بود. بنگ!

ه پراکنده خوردیم به خورد به باک وُ بقی مونیکیما یه ماشین رو چَپ کردیم.  -

ه تیکه تیکه! ی وُ دست وُ پاهای یه تعداد زن وُ مرد وُ بچه. یکهو دود بلند شد. هاکله

 انفجار مهیب وُ دوست داشتنی.

 کاشایرو شکافتم.  تقصیربییه زندانی  من از زندگیم راضی نیستم. من قلبِ -

 برگشت وُ... شدمی
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صدا. شلوغش نکنید با این حرفا رفقا! ما واسه  این زندگیِ ماست. مهیّج وُ پُر سر و -

شلیک شدنیم واسه سوراخ کردن. من خودم عاشق تک تیراندازی بودم که قرار بود 

مثل اون صد وُ چند تای دیگه از رفیقام دقیق وُ تمیز منو بزنه وسط مالجِ اون 

 .. آخ آخ اما نشد... اما...نخور. دردبهشپشوهای 

 مصرفیبی. آوردنت موزه وُ شدی تماشاگرِ تماشاچیات! وندیباقی م مصرفبیحاال  -

 رفیق. فهممتمی خیلی بده. خیلی.
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 ۱۶تیر 

 

 التیررببسم 

عزیز، از هر کرانه که بر آفاق کشور بنگرید جز وحشت بر شما افزوده  گانشنونده

ر از . تیرهایی که به هزاران دعا به امیدِ بذلِ الهی روانه شده بودند سیگرددنمی

نیستیم که  سارشرم. ما اندکردهامدادهای غیبی در غیبتی کبری کلماتمان را رها 

طویلِ ناتمام، در  هایصفمین، در  هایمیداندر  گیعملهزبانا  و عمال  شما را به 

 .ایمکردهوطنتان تمام  پایانِ باورزدایی از تاثیرتان وُ

 توجه فرمایید! توجه فرمایید!

است، به  خانهکتابروشنفکر  هایکتابغصبی که تنها متعلق به  ستایکلیشهوطن 

که  ساربانبی ستوحشی: زیستگاه حیاتِ گفتندمیقُلدری پادشاهانی که  تاریخ وُ 

نجیبانه شما را در  گونهاینشریف! عجیب است که ما  ستایوظیفهغارتش 

 .ایمکرده! وَجب به وَجب مقهورتان ایمکُشته هایتانجیب

 فرمایید!توجه 
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 آزاد باشد امّا کمی دَربَند تواندمیخاک 

 در بند بندِ خونِ شما بِدود تواندمیبند 

 وجوجستشما اشتباهی راهِ آزادی را  هایرگیادتان دهد که مسیرِ  گیبنده

 کردندمی

همتان چشمتان را گره بزنید، وَ ،ما گره بزنید هایکمان ۀتعبیبیایید سرهایتان را به 

 را گره بزنید هایتانگرهنید، را گره بز

شما را  شدیدا پُرفینِ ما که هر تکانش  ۀدماغان را گره بزنید به تاز هر کرانه خویشتن

 .گردانَدمیایمن 

 ممکن گردد! توانستمیامنیّت به این زیبایی کجا 

 ؟توانستمی

 دهیممیدر پایان شما را وعده 

 تربیشبه تیرهای 

 تربیشدر دعاهای  شوندمیکه محقق  تربیش هایوعده

 تربیش از پسِ امدادهای غیبیِ

 .تربیش هایآمینالهی! 
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 ۱۷تیر 

 

بدانید وُ آگاه باشید تمام وقایعی که بر پدرانم  نگارممیشاهانه را  ۀنامحاال که این 

 زخمِ  خاطرِ همایونی در حالِ گذشتن است. در این بالد گذشته است از پیشگاهِ

صدای شمشیرهایی که به نجات ملتی شش هزار ساله  وُ  هااییکشورگش نیاکانم وُ 

را برای ما به ودیعه  ایارثیهبا زحمت چنین  ایستادند وُ خواستند وُ برخاستند وُ

نهادند. خدای ناکرده اگر روزی تصمیم همایونی گذشتن از این حقِّ قانونی باشد 

کلیفِ شرعی ماست که به پس ت گذردنمیملت  گذردنمیباریتعالی  گذرندنمی هاآن

خویش مفسدین ایران خراب کن را که معیشت  ۀائمتوجه واالی  یاری قادر متعال وُ

به هالکت  بر جای خویش نشانده وُ انددادهزندگانی ملت را در خطر نابودی قرار  وُ

پدر واالمقاممان با نفوذ به میان  بخشِنجات خطِّدستبرسانیم. مفسدین از زمان 

نقض مدام قانون اساسی  خانه بَرکَن وُ  هایانجمنایجاد  تگاه مقننه وُ ملت به دس

 اندبُردهاز یاد  الحالفی خویش را به اوج رسانیده وُ جاتِدسته وُ هاروزنامهوقاحت در 

شخص ما نعوذ بااهلل با  کهآنکه طبق متن قانون اساسی سلطان مقدس است. حال 

 امنیتِ  اما حفظ سلطنتِ ایمنبودهلف املت مخ ۀاراداُس اساس مجلس با مشروطه با 

رفاه جماعت کثیر ایران بزرگ را حق تعالی در کف با  چندین هزار ساله وُ مملکتِ
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نگهدار حقیقی  چنیناینپس از آن شخص من قرار داده است تا  کفایت پدران من وُ

قلیلی مفسدین  ملت باشیم. مغرضین وُ ۀکنندتامین قانون اساسی مملکت خویش وُ

 بدانند من پسر همان پدرانم وُ  خواهندنمیمشروطه را پیروز  که مملکت را آباد وُ 

 خواهم آورد. دستبهتخت را دوباره  تاج وُ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نامهمجموعه شعر تیر  

 محمد علی حسنلو

45 

 
 

 

 

 ۱۸تیر 

 

 را هایمانموهبتیادآوری کنید  هاآنبه 

 را هایمانوساطتوُ  هاحمایت

 برگردد توانستمیتوپ را یادآوری کنید که 

 برگردد تریبیش هایچهکودک، با گَرتَرانویر

 اشک وُ وطن وُ آب

 سیالب وُ زندگی وُ نور مهتاب را

 خاکشان. ۀچهرمحروم گردانَد از 

 را امکان دادیم، زمان دادیم، هاآنم کَ

 مقاومت دادیم جلس وُ، ممشروطه دادیم

 رخوردههر کس را که پناه دادیم تیرها از قفایش بازگشتند وُ سَ
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 سفارت آری گفتند هاینیزه به سر

 میرزا را به یاد بیاوید

 شکافته هایقلبدستارهای خونین و 

 مرگ ۀکنندشلیک هایطناب

 سراهاحرموُ  هاحرمبَست نشسته در  ای ملّتِ

 هاسفارتمبارکِ  پای دیوار وُ حیاطِ

 هاژنرالنجات یافته از آتش فندکِ 

 شودمیصبرِ ما نیز گاهی تمام  ۀآستان احترامِ

 شودمیتمام    کمک

 ،شودمیتمام    فشنگ

 شودمیتمام    گیناهمسایه وُ گیهمسایه

 شودمیتمام    ملت

 شودمیتمام    شاه

 شودمیتمام   مملکت
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 وَ سرانجام

 مانَدنمیاز پیکارتان باقی  رؤیایی

 آیا، ملتفت به سهمِ ما هستید؟

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نامهمجموعه شعر تیر  

 محمد علی حسنلو

48 

 
 

 

 

 ۱۹تیر 

 

 کردندوغ وُ دوشاب رو قاتی 

 هی پرسه زدن

 اَلَکی چرخیدن

 نا اَمنَن هاکوچهکه البد 

 آدما نامطمئن

 زننمیجدید که همش نِق  ۀعدیا یه 

 آزادی. نجات وُ ۀیافتجهشن شکلِ شَبِ

 همفَفهم نَ اما... اینو بِ 

 محضِ رضایِ مردم ایگلولههیچ 

 واسه ذاتِ اقدسِ باریتعالی
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 کنهنمیانگشتای صاحبش رو شُل 

 ! انقالبیا!داِلشجاعلحه به دستای توی کتابا! اس آهای:

 که زدید همهاین

 تویِ خطِ کشک وُ شرعیات

 حاال همه شدید

 فاتح کشکیّات.
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 ۲۱ تیر

 

 نامبیدارد وُ  هانام

 از چراغِ آزادی ترروشن

 او میل به نان دارد

 میل به دهان

 تا از صدای آسیابان

 افزوده شود اشپیژامهچیزی...! شاید به 

 قند باشد تواندمیفریاد زدند: عدلیه 

 سیوها در عبای رسواییوانحرافِ م

 فرجامِ شکستن قلیان

 باشد. هاگوش وُ تاختنِ  هاشیخوعظِ 
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 گفتند: عدلیه!؟

 اما... شاه

 !آقایان گویندمیببینید چه  ...اما

 رعیّت وُ قاتی آدم شدن؟ 

 هیچ گردد تواندمیعجله نکن... عدلیه  -

 ی کاغذهاهزلیه شود ال 

 خودمان... ستکافی 

 آری آری خودمان... -

 تلگراف بزنید که... سریعا  -

 دارد هاآدممایوسانه گفت: عدلیّه 

 هاقانوندارد وُ  هاصندلی

 خواهدمیدهانِ خودش را  ملت

 اما -

 مردمانیم وُ  دهانبی

 -ردنمان قند فرو بُ در رویای 
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 خفه شو خائن! -

 سالمی؟ شاید.! اشودنمیعدلیه که ملی 

 ستسلطانیعدلیه 

 هایشمادهبا تمام 

 !هایشمرحمتسرا پای 

 اندزدهکه سید را  ایشنیده -

 اندزدهناجور هم 

 درشتی نوشته بود که: ۀنامآخر 

 عدلیه باید عدلیه باشد

 بوی دخترانِ قوچانی را داشته باشد

 میرزا احمد کشاورز را بدهد بوی گندمِ

 پرستانوطنبوی 

 همایونی را بدهد ملت برابرِ با الطافِ  بوی خونِ

 بوی...

 وُ  ایمساختهگفتم: رویاها 
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 ایمکردهتیرها روانه  

 مقاومند هاآن 

 مجاهدند در برابر هر بادی وُ راه بلدند. 

 صدایم زد:

 اما

 روشن به ضمیرِ دیگران نباشید

 آنان

 وُ شما اندکردهپایان را گُم  

 .جوییدمیدهانتان را  راهِ  

 

 

 

 

 

 



نامهمجموعه شعر تیر  

 محمد علی حسنلو

54 

 
 

 

 

 ۲۱تیر 

 

 شنیدن

 آن اندازه که تارهای صوتیِ ما

 فهمِ مغزِ او باشد

 سلطان طلبیدمیسلطانی 

 هایشگامکه نترسد از 

 از بانگِ جهل

 مردمانش ۀمُخچدر پرورشِ 

 توانستنمیهرگز او 

 نوین شریعت را در کُنجی متروک ساالریدیوان

 تنها وقفِ مساجد
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 مُلّایان کُند ۀشدکوتاه  دِیَ در

 کرد شدمی چه

 وقتی تجدد

 شدمیدر تاریکی تجدید 

 فهمِ ناقصِ ملت تاریدمی

 زاده وُ ساخته الخلقهناقصوَ موجودی 

 ابناءِ تنش را به مرکزِ تاریخ فشردمی

 ما

 وُ تیر کمانبیروشنگرانِ 

 داشته باشد توانستنمیبا بسامدی که جز چند پلک 

 کلمات، ۀمُصالحرُبوده شدیم در 

 انحصار شده بودیم که حاال هاالوقتاِبنُ صلحتِ در مَ مُثله مُثله 

 حاال زود است

 آسمانی را از یاد بُرد هایپیام نباید پیغامِ انطباقِ
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 رها کرد وُ نگفت: احترامبینباید پیغامِ سیدالواعظین وُ سیدالمرسلین را 

 هامنارهیا شفاهای نازل شده از 

 نبدهاماییم وُ قانون متالشی شده از گُ

 ییم وُ ترکیبِ رنگِ جامعه با مصنوعاتِ مُدرنما

 ماییم وُ فریادِ تمدن

 متناقض ۀکلمالی چند 

 مشروع ظاهرا الی اتحادهای 

 روشنفکرمان. پسِ پیشانیِ   الی زبان وُ 
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 ذکر یک قهرمان ملی

 ۲۲تیر 

  

 وُ جادویِ شمشیرهایشان اندخفتهمن، سلحشوران  تبارِدر 

 هایشانتفنگپیوند خورده به  خونِ

 پنهان ستخاموشی ۀمشروطبازوی 

 گیزندهدر عمقِ عصری که 

 خوشا به حالِ مردگان است وُ مردم

 بیدار ستبیدادیگرفتاری 

 اندپرداختهزمان  وجویجستکه به 

 در تاریخ گمشده هاییحلقه وجویجستبه 

 هاانسانوَ صدای معترضِ 



نامهمجموعه شعر تیر  

 محمد علی حسنلو

58 

 
 

 

 بخشنجات یادریچهاز 

 که ملت را

 .خواهندمیعدالت را آزاد وُ  خانهعدالت

 دیگرِ من هاینامای 

 هاقومدر تمامیِ 

 که جز رنج گیهمیشه گانآزاردیده ای

 ایدنبردهگنجی 

 برخیزید وُ بپیوندید به زبان آزادیخواهان

 گانزندهدر جنب وُ جوش  هاآرمانبه کوچِ 

 برخیزید که زمان

 بازگشته است

 تاریخ ۀدلیرانوَ دقایقِ 

 د.کوک خواهند ش
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 ۲۳تیر 

 

 اما امروز وَ

 پرده بردارم هاپیام ترینروشنبرایتان از  خواهممی

 بگویم هاوجداناو در باطنِ  ۀشداز انسان، از یادِ فراموش  خواهممی

 ، مستبدانِ در گور خفته بگویمهامرگاز 

 بگویم از آنان که چیزی به مرگ افزودند

 از آنان که کاستند وُ جبّاریت را

 ثبت کردند هاکتابدگاهِ صفحاتِ بر بیدا

 ااَل ای ملّتِ پُر شاعر وُ متشاعر

 گانرفتهوُ  گانبرده، از یاد گانمرده، گانخفتهااَل ای 

 چه با شکنجه   چه بی شکنجه
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 ایدایستادهاز ترازوی تاریخ  ایکَفّهشما بر چه 

 وُ دندانِ حرص را ایدبودهشما، آیا ما 

 ؟ایدگَزیدهدنیا  در طمعِ 

 آزادی را ۀبرگُزیدنامِ  ایدشنیده

 که برای همه محترم چنانآن

 که هیج منطقی در برابرش قربانی نگردد چنانآن

 امروز از داغِ ننگِ انسانیّت خواهممی

 در منابر وُ معابرِ گمشده بگویم

 (گیرندمیکه از جانبِ خداوند تصمیم )واعظان  ۀشیونه به 

 چربدمیبَر صالحِ جامعه  و نه از جانبِ آنان که منفعتشان

 وَ نه مستضعفان

 پا برهنه بودن همواره مُحِق بودن است کنندمیآنان که گمان 

 بگذارید انسان برای انسان به سُخَن در بیاید

 تاریخ بگذریم ۀخانفراموشقدرت الیِ  هاینیرنگاز تجمّعِ 

 هابامشاید که بادها، شایدکه 
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 نوندتنهایی ما را بش ۀعربدغربت،  ۀعربد

 یاد بگیرند هاچشمشاید که 

 را هاچشممُدارای 

 یاد بگیرند هادهان

 را هادهاناحترامِ 

 ، از بردگیِ زبان بیرون بیایندهازبان

 بدوند وحشتبیپاها 

 ، در آغوشِ امنیتی حقیقی فرو بروندهادستوَ 

 چنیناینشاید که 

 آزادی 

 عدالت 

 بازگردد. 
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 ۲۴تیر 

 

 سر داشتم که در هاخوابچه 

 چه خارها که بر تن

 گونهالماسسیاه وُ 

 طال بودم بر سرزمینتان

 هانخلارزشمند بر سرایِ 

 که پندارِ نازکِ مردم گونهآن

 نجاتش را به رویایم گره بزند توانستمی

 ابناء وُ انواعم ۀتجزیبه 

 خلیج هایبُرج ترینمرتفعزمین، تا  اعماقِ ترینپستاز 

 ودنخوشا بخت برگشته نب
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 پُر عمقِ سیاست هایداالندر 

 خوشا امید نداشتن

 استعمار هایچشمبه حراستِ  

 بودن گَرنجاتخوشا توانستن، 

 جنوب را به سعادت پیوند زدن

 معدودِ رستگاری هایلحظهبه 

 اندخوابیدهمردمانی که بر بالشی از ثروت  هایلببر 

 شا بوی کودکان، دویدنخو

 چیدندهایِ عصرگاهیِ کارگران بر لبخنپا برهنه گرما را 

 ، منمگرددمیوُ ناخوش  بیندمی کهآناما... 

 زیرِ پایتان است وُ عاملِ فقرتان کهآن

 تنم هایتماسناخوش، رُطب خورده در 
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 زنمنمیوُ دم  بینممیاندکِ شما را  هایخواهشوُ  سوزممیوُ  گریزممی

 خوشا نبودن

 را نساختن. هالباسبابِ لعنتِ     
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 ۲۵تیر 

 

فریادهایی که  وُ هانوجوان، در پوششِ صریحِ هاآدمخیابان را در نایِ  آورممیبه یاد 

صورتی عریان  مردی را که سر وُ آورممیاعتراض بودند. به یاد  پروایبیصدای 

ت دادن ندارم من چیزی واسه از دس»گفت:  فریاد زد وُ  هاباتوم رو به ردیفِ  داشت وُ 

 «بیا بزن. بیا.

زیرِ  هایاسلحه پنهان شده وُ داراننقابمشکوک را،  هایبامپُشتِ  آورممیبه یاد 

بر پشتِ بام  اشاسلحهخیره شدن چشمم را به مردی که با  آورممی، به یاد هاکُت

شدن خودش را به سرعت به محض چشم در چشم  اماکن شهر سنگر ساخته بود وُ

 وُ  زدمیصورتش  را که در خیابان بر سر وُ ایمُردهبرادر  ورمآمیه یاد پنهان کرد، ب

 ، برادری را که در انتظار آمبوالنس بود وُ شدنمیصدای عزیز، عزیز گفتنش قطع 

شهر را،  ۀنالدرمانگاهِ پُر از  آورممیبه یاد والنس آمد اما برادر زنده نماند! اگرچه آمب

تحمل کنم یه مُسکّن دیگه بزنید! و  تونمنمی: گفتمی وُ  زدمیپسری که ناله 
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که پسر  آورممی: باید تحمل کنی! چاره نداری! مردی را به یاد گفتمیدکتری که 

 اجازه نداد او را ببرند! جوانش را از روی برانکارد آمبوالنس بلند کرد وُ

 .آورممیاعتراض به استبداد را به یاد  خون وُ پروایبی، شَتَکِ اعتمادیبیآری، من 

شلیک  کهآنقربانی باشند. چه  توانندمیدیدم که چگونه همه  روزهاآنمن در 

تقدیم. به  کنندهشلیک هایگلولهرا به  اشسینه وُ سر جمجمه وُ  کهآنه ، چکندمی

اندوهناکی  گریستن در خلوت برای قربانیان را، برای خودمان را، وَ  آورممییاد 

نا ایمن ملتِ خود  ت وُ زیستِ پُر وحش هل وُ سواری را به ج ترینبیشتاریخی که 

 داده است.

خود را نمایش  ۀفاجعکه چگونه با گذشتِ هر ثانیه، حادثه ابعادِ  آورممیمن به یاد 

آشنایانی قدیمی بر  چونهمیکی یکی  هاچهره اد، جویِ خون را به رخ کشید وُد

نویسندگانی را که مرزِ  دیوارهای مجازی کویبده شدند. باید به یاد آورد شاعران وُ 

در  من سیاسی نیستم وُ گویندمی، وقیحانه شناسندنمیبین اعتراض و سیاست را 

، گیزنده. تُف به کنندمیداخلی آثارِ فقیرِ خود را منتشر  هایرسانه ترینزدهسیاست

هشتاد میلیون خرج  اتجنازه وُ  افتدمیوقتی که نوارِ مغزت از کار  هاگلولهتُف به 

را، سکوت  فریادبی هایجنازه وُ  جنازهبیفریادهای  آورممی. من به یاد داردمیبر

خفه  وُ  گانشدهرا، خفه  ریزانخون وُ  گاندهندهخونرا،  هاناکنندهسکوت  کننده وُ 

عزیزان را به یاد  ۀخفت، صدای آورممیرا به یاد  هاچشمرا، من نوجوانی  گانکننده

که تکیه داده بر دیوارهای  آورممیرا به یاد  هابرادرمُرده وُ، برادران مُرده آورممی
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 هایتسلیت. من تکانَنَدمیتسلیت سرشان را  مساجد با هر صدایِ ۀرفترو  رنگ وُ

، نارسایی آورممیلعنت بر زبانم را به یاد  دریغِ بی، وزشِ آورممیناگفتنی را به یاد 

 . من قربانی بودن قاتل وُ آورممیه یاد درونِ لغات را ب ۀزدزنگ  مفاهیمِ  کلمات وُ

مرگِ بخشش را، مرگِ انسان را، مرگِ  آورممی. من به یاد آورممیمقتول را به یاد 

من شلیک خارج شده بود.  گانفرشتهمرگ را وقتی که خودش نیز از دسترس 

تکثیر صدای دیکتاتور در  ،بخشمنمی، دستوردهنده را بخشمنمیکُننده را 

جمعه را  قیمتی امامانِ  ۀعَمّاموُ  ایماهواره تیزِنوک هایِکراوات هایِتحلیل

 .بخشمنمی

ان بیکار در خدای فراموش شده را، خدایان ساخته شده را، خدای آورممیمن به یاد 

نمادین را، اساتیدِ  ۀمایبینمادین را، عالِمان  کارِفریب هایرافتاذهان عمومی را، 

 نمادین را. ۀخایبی

 کنممی؟ من لعنت توانندمیچگونه  هاکتابخونین نباشند؟  توانندمیا چگونه شعره

، خودم را بخشمنمیکلماتِ پاک وُ انتزاعی نمادین را، من نمادین بودن خود را 

را  گیزندهمن  .کندمیکه در وجودی نمادین ذرّاتِ هوا را مصرف  بخشمنمی

 وُ زنده بودنم را. بخشمنمی
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 ۲۶تیر 

 

 از پاها فکر کنید تربیشمغزها به 

 ، تنها برای فرارخاصیتبیپاها پوست وُ گوشتند، 

 .کنندمیتحلیل  شانجمجمهدر مغزها اما، کلمات را 

 یک مغزِ تیر خورده

 فرار کند؟ خواهدمیبه کجا 

 !بزنید -

 فکرها را بزنید   بزنیدرا  هاجمجمه   مغزها را بزنید

 شویدمیزده    اگر نزنید

 تنها، بزنید.   اجازه نخواهید   ی زدنِ مغزهابرا
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 ۲۷تیر 

 

 افسون به صدای قربانیان

 نشانبی نامانِبیوُ  نامبیکارگران 

 تاریخیم در راهروهای اعدام ۀمحاکمما صدای 

 اندگرفتهناراستشان از خونمان ترفیع  هایقضاوتجلّادانی نابخشودنی که در 

 ما

 گانشناسنامهبی

 گانسرخوردهوُ  گانخسته

 خود را بستانیم هایرگتنها از خیابان  ایمآمده

 نان را به قیمتِ جان ایمآمده

 وَ کار را به قیمتِ استثمارِ تن
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 وُ بیکار شما کشآدم از کارخانجاتِ

 طَلَب کنیم

 ما صدای خشمِ ایرانیم

 از آینده مانسهمکه 

 از آنِ مردم ستمخملیچشمی 

 اندهکردکه کورَش  درفشبیچشمی 

 بینیممیوُ هر چه  ایدکردهکه کورَش 

 خاک است وُ سیاهپوشیِ آن.

 آزادی ۀنشستبه خون  هایالیهدر 

 میهست گیآزاده ۀگرفتصدایِ خفه خون  ما

 میرانَدمیهمان جهنّمی که شما را با خود 

 کُشانَدمیبا خود 

 گیزندهبا خود از 

 گذاردنمیحتی شرم را برایتان 
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 ۹برداشت باید تیرِ دیگری

 دیگری میدان را فتح کرد ۀگلولباید با 

 زمان را فتح کرد

 تمام کارگران را فتح کرد وُ تاریخ را

 در کالسِ حقیقیِ تاریخ دفن کرد

 اما

 اما

 افسون از صدای قربانیان

 شماربیما خلقِ 

 ایمخوردهخشم را 

 ایمخوردهغم را 

 ایمخوردهتحقیرآمیزِ شما را  ارزشِبی هایپول

 وُ نشان نامبی هاینزمی

                                                           

 (خسرو گلسرخی) .باید تیر دیگری برداشت/ باید با گلوله درآمد.  ۹
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 شما را فسادِ درباری وُ روحانیِ

 ایمخورده

 شمارانبیما 

 ایمخورده شماربی

 وُ  ایمخوردهرا  سرزمینمان

 با باد وُ باداباد

 آییممی

 خونِ شما ۀقطر تا آخرینِ

 تا خودِ، خودِ شما

 ما شما را

 .ایمخورده
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 ۲۸تیر 

 

 اگر شنیدن کمی زودتر

 دادمیرخ  ترعاقالنه

 ترشاهانهشاید امروز سرنوشت 

 زدمیمرا به شما پیوند  ترمدرن

 وُ شدمی پخش وارتودهصدای قدرتتان را که  شنیدممی

 که از شما رفته بود دادمیآرامشی خبر از 

 اجدادم خلع. سلطنتی که از من وُ وَ 

 1سربازانم آه! فغان که سرودِ 

                                                           

 (احمد شاملو) .اعتقاد سربازانِ تو بودفغان! که سرگذشتِ ما / سروِد بی.  1
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 کلماتتان ۀدایردر بود وُ  اعتقادبی

 وُ من اعتبار ساقطاز 

 بر زمین سوراخ سوراخ شده هاییچشموُ  هاعکسبا افتاده بودم 

 هامیدانکه در  هاییمجسمهبا 

 .بود نتاو رویاها هاحلق کشِخُرناسه

 هاستانسانننگینِ ملت من! فریب خداوندگارِ 

 که ثروتشان هاییدهانوُ  هاچشم

 هزدخوابوُ  آلودهخوابوُ  بیندنمیخرابی را 

 شِمُردمی کارخرابهمه را خراب، 

 که پشیمانم، چنانهم

 زدهتبوُ  مپریشان

 هالبزیرِ  خواهمتانمیبلند 

 خوانمتانمی تربلند
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 سودبی

 امبردهاز یاد 

 شما وُ خود را

 تنها وَ

 .اندیشممیکوچک  ایجزیرهبه مرگ در 
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 ۲۹تیر 

 

کارتان توجه ویژه به فُرم  ۀعمدکه  مهربانم. به شما گفته بودم ۀهمسایعزیز من، 

بدون فرم  ا را شکلی شاعرانه بخشید وُ محتواه ترینبیهوده توانمیاست. با فُرم 

 .مانَدمیاقص و ُ ابتر . شعر شما نروندمیمحتواها هَدر  ترینعالی

رایِج  هایشکلبا همین نگاه  توانمیاز من پرسیده بودید آیا  چنینهماما شما 

 جااین: بله. اما باید بدانید که گویممیرا نیز تجزیه وُ تحلیل کرد؟ به شما  هاحکومت

قدری متفاوت است  چیزهمهکلی در علوم اجتماعی  طوربهکار قدری متفاوت است. 

 هاانسانکار داشتن با آراء وُ عقایدِ  از سر وُ  ترسختباید بدانیم که هیچ چیز  وُ

 تریمحکمریاضی نظم وُ ثباتِ  م مهندسی وُعلو خصوصبهنیست. در سایرِ علوم 

شما نسبت به علوم اجتماعی  هایدشواری هاآناز این روست که در  برقرار است وُ

 است. ترکم
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محتوایشان در یک تعادل نسبی قرار  نیز مانند شعرها هستند. اگر فرم وُ  هاحکومت

ی خود در نظر برا هاآن. فرمی که پاشندمیکه از هم  پایدنمینگیرد دیری 

استخراج شده باشد. با این حال  ندارد که از آراءِ مردم استنباط وُ ایچاره گیرندمی

م ند زیرا که خُلق و خوی فرزندان آداصالح نیاز دار به تغییرات وُ هافرمدوست من 

علمی و تکنولوژیک در حال تغییر و  هایپیشرفتنسل به نسل و به موازات 

یّتِ جدایی ناپذیر زندگی بشری است. مرا، این پیرمردِ دگردیسی است. این ماه

خارج از چارچوبِ شعر و شاعری  هاییحرفدار به گفتنِ را وا گانآیندهامیدوار به 

. ایدنگفتهشعر  این کتاب گاهیشما را مواخذه خواهند کرد که در  حتما نمودید. 

از  ز شما تشکر کنم،من واجب است که ا مهم نیست. مهم شمایید که خالقید. اما بر

 .دانیدمیاعتناء  قابل احترام وُ  چنانهمرا  تانهمسایهشما که ذهنِ 

که باید امیدوارم پاسخ من شما را روشن کرده باشد. شما خوابِ زیبایی دیده بودید 

. زیاده از حد نگران نباشید. وضعیّتِ عمومیِ کشورِ ما در تمام دادممیپاسخ  راآن

منید از این سهمِ  ۀآیندشما که  الی از رنجوری نبوده است وُتاریخی خ هایدوره

بیش از  گیزندهاین پیرمرد شما را به  حالایننخواهید ماند. با  نصیببیتاریخی 

از  هاسالکنید وُ انسانیّت را هرگز از یاد نبرید.  گیزنده. کندمیسیاست دعوت 

صدای تاختن  ۀاندازچیز به  اگر دوباره زاده شوم از هیچ مرگِ من گذشته است وُ 
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پُر تکرار  حاالتِ متغیّر وُ  یوش و شنیدن صدای جانوران وُ  هایکوهستاناسبم در 

 عزیزم لذت نخواهم بُرد. ۀعالیموجود در طبیعت در کنار 

شاعر باشید وُ شاعر بمانید وُ بدانید که اگر شما همین یک کار یعنی سرودن 

خود را به درستی انجام بدهید مسئولیّتِ  ۀانزمشعرهای متناسب با حال وُ احوالِ 

 .ایدنمودهخود را ادا 

 

 همسایه و دوست شما

 یوشیج نیما

 ۹۹۱8 ماهدی ۲8تاریخ: 
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 ۳۱تیر 

 

 هایشانرگوُ  اندکردهمردم شورش  گفتندمی

 در خیابان دویدمیپُر خون 

 دویدمیمرد    دویدمیزن 

 دویدمیده صدها چشم در صدها خانوا ۀتکتاریخِ تکه 

 وُ خونِ تو دویدمی

 نبود هابانزندانزندانیِ 

 اما

 کدام پادشاه!؟ وقارِبیتاجِ 

 کدامِ آقا!؟ ۀپوسیدنعلینِ 
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 تیر را دانیمیتو 

 در کدام حرم باید شلیک کرد؟ باراین

 یا میرزا رضا

 ۵الدینجمالزمان گذشته است وُ 

 را ندیده است اشخاورمیانهابدیِ  جمالِ

 ته است وُ منزمان گذش

 زنممیشده صدایت  مرگجوانوُ با صدایی  امرفتهبه درونِ قبری تاریک فرو 

 حاال، سر به سریم از پسِ صد سال فاصله

 فاصلهبیوُ  ایمشدهابری فشرده 

 زمانبی

 هم بایستیم: هاینعش رویروبه توانیممی

 مرا که زدند

                                                           

بسیاری به او داشت و پس از قتل  ۀلدین اسدآبادی که میرزا رضای کرمانی عالق. سید جمال ۵

ه ناصرالدین شاه شایعه شده بود که او بنا به دستور و خواست اسدآبادی اقدام به کشتن شاه نمود

 است. اسدآبادی همواره رویای اتحاد ملل اسالمی را در سر داشت.
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 به زندان نبردند گاههیچ

 بودم وُ جوان رؤیاپُر 

 جوانان آمدم ۀسردخانبه 

 دیدم که تنها نیستم

 دیدم که شمردن نیز کافی نیست

 وُ ما دادنمیرا پس  هاجنازهجلّادِ مرگ 

 قبرستان را کامل کرده بودیم بندیِرنگ

 ما بی تفنگ بودیم میرزا

 نه ششلولِ تو را داشتیم

 برای دفاع هاییسنگوُ  هاسنگریزهنه 

 تنها زبان بود

 وُ کالمزبان وُ دهان 

 با افکاری بلند به قدرِ رهایی

 ناگهان

 ...امجمجه آسمان پایین آمد وُ 
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 میرزا امآمدهمن بدون مغز پیش تو 

 نه تیر داشتم وُ نه سنگ

 اما

 من هم پسر کسی بودم

 .من هم پسر کسی هستم

 

 

 

  



نامهمجموعه شعر تیر  

 محمد علی حسنلو

83 

 
 

 

 

 ۳۱تیر 

 

 گیوارستهبدانید که اسبابِ 

 فراهم بود وُ ما

 گیهآسودآسوده جان دادیم که 

 آغازِ سفر بود

 دیگرِ انقالب هایپردهآغازِ دیدارِ دوستان در 

 وقتی که شمال وُ جنوب

 شدمیتصرف  هاعهدنامهدر 

 میانمان غلتیدمیوُ استعمار  کردمی گریالاُبالیتحجّر، 

 دانستمی، اگر چه ننگ را هامانگوش

 دهان هایحُجرهزبانمان، تنگ بود در 
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 رفتیم اهگقربانما گفتیم وُ به 

 در برابرمان خوردهترس، با انبوهی از جماعتِ خورسیلی

 هامانتنما که تحمیلِ مقاومت بودیم به 

 خواستیممی

 استقالل بیاوریم در استقبال از آزادی

 خواستیممی

 در لباسِ خیانت گیهمیشه کارانفراموش، گانجامانده، گانبیگانه

 را مانملیِ کوک نکنند سرودِ 

 ک بود برادرانفتح، نزدی

 فتح نزدیک بود وُ قدرِ مجاهدتِ خونِ شهیدان

 را داشت الدولهامینباغِ  هایگلبوی 

 باغِ شاه هاینسترنبوی 

 در کالمِ نافذِ واعظ

 در قلمروی قدمگاهِ مَلِک
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 هاطنابمعدوم شده در آوازِ  6گیرِجهانآه! 

 جای مرگ بر گردنت افراشته است وُ یاران

 ر صدا زدن کلمات.د اندگرفتهلُکنت 

 

 

 ناشناس

۹/1/۹۲۱۷ 

  

                                                           

سید جمال واعظ، ملک المتکلمین و میرزا جهانگیر خان صور اسرافیل مشروطه طلبانی بودند .  6

 ای کشته و سربه نیست شدند.گونهکه پس از به توپ بسته شدن مجلس هر یک به
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 ۳۲تیر 

 

 با انگشتانی میان سال وُ 

 وُ پُر هیجان قراربیصوتی 

 میکروفون را روشن کرد وُ گفت:

 ما صدای ایرانیم. صدای راستین ایران. صدای راستین انقالب.

 .زندان انتهایبیدر قصرهای  هاضجّهصدای 

 ندنشرق وُ غرب را خوا هایکتاب هاساعت

 پیوند زدن چیزهمهرا به  چیزهمه

 کاریبیهودهلِهیده در عصرهای  هایصورتوُ  ناخنبیبه دوستانِ اعدامی، رفیقانِ 

 اندیشیدن.

 ما صدای اسالمیم، بیرون پریده از آستینِ عباها،

 .هابیانیهکلمات و  الحاقِ روشنفکر و دین، التقاطِ
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! ملت گذاردنمیقرآن دارد! خدا  آقای شاه! مملکت صاحب دارد! مردم دارد! -

 ! تو...گذاردنمی

مفسدت کجاست؟  ۀسردستکیست؟  اتدستهخفه شو یاغی! بگو نامت چیست؟  -

 بگو...

 !خانهبی! پابرهنه بودیم! مستضعف وُ گانیمکشیدهما صدای رنج  -

 دهند! مانالنهدهند!  ماندانهکه  ایآشیانهبرای  ایمشدهکُشته  وُ  ایمگشتهدر به در 

. ما شما را با رویدنمیکه هرگز از بین  دانیدمیبله! بله! حرفِ شما درست! اما  -

 ۀهم گرِیاریپروردگار  .دهیممیرعایت حقوقِ انسانی از زمانی به زمانی دیگر انتقال 

به  وعده داده شده مستضعفان! پروردگارِ ! پروردگارِدارانسرمایه ماست. پروردگارِ

 ان!رستگاران! صالح

 آه! چگونه به تو بگویم که ما باختیم! -

 میدیم تجدد نعلین در پایش ندارد!نفه ما صدای ایران بودیم وُ باختیم! باختیم وُ

 !فکریخوش همهآنمقاومت!  همهآنتوهم بود 

 دارا!دارا! مُدوستان! دوستان! مُ -

کدوم  با این بویِ گند مشروب وُ خانمی که معلوم نیست نسبتش با تو چیه؟ -

 پایین! بیا... شوگملدنگ؟ بیا اَ رفتیمیخراب شده 
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 ما صدای ایرانیم! باور کنید! -

 !هاصداییبیضمحل! بویناک از با دهانی خسته و مُ 

 باور کنید که دیگه تکرار نمیشه. -

 ۀنال، تانحماسهغیور! خدا را شاکریم که بارِ دیگر  عزیز! اُمتِ  گانشنونده -

 مستکبر را بر انگیخت! شما که به شرق وُ  خوارانِجهان وخته وُ خودفر گانبیگانه

 ! شما که...مندیدعزتغرب نشان دادید 

 با انگشتانی شکننده وُ 

 کنترلی در دست وُ 

 رسیدنمیگلویی که به گوش 

 تلویزیون را خاموش کرد وُ زیر لب گفت:

 ما صدای ایرانیم، ویرانیم از تملّقی راستین.
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 ۳۳تیر 

 

 دست به دست وُ دانستمنمیام را سرانج

 در آغوشِ عقاید چرخیدممی

 تَبَم ۀروزانغذایِ  مرگ رویایِ تنم بود وُ استبداد

 بدنی داشتم زیبا، پُر جراحت ُو ثروتمند

 هاآدممتمدن در افکاِر 

 خوردمیبلند نظر با موهایی از اجزای تاریخ که در عرضِ زمان تاب 

 نیاکانش ایافسانه ُو اجابتِ خواستمیر اسارت که شکمم را د ایخواندهفرزند 

 در گلویش تپیدمیمُدام 

 در بندهای سرانگشتانی که بند بندِ زبانش را

 بند کرده بودنددر مضامینِ ُکهنه در

 من بند بودم

 صدای شما همراهِ 
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 وزیدممیباد بودم ُو نامیزان 

 بر صفحاتِ پُر رمزِ تاریخ

 گمراهی ۀخفتدر بانِگ 

 نادانی پُر تکرارِ هایپینه همراهِ

 باشم تانسفره خوانِآوازه: خواستممی

 کنیم ُو با یک حنجره آوار گیآوازه

 آوازِ سزمینمان را سرکش

 به گوشِ کلمات برسانیم

 من تاِب رو به اتماِم تیرها

 در خشاِب سرنوشتِ نامعلومتان

 که دادِ شعرهایش ۷ایرانه خانومی

 دکرمیبیدادِ شما را ویران 

 داغ را

 .کردمینمایان 

 

 

                                                           

 سرودۀ رضا براهنی وام گرفته شده است.« ایرانه خانم زیبا»شعر  . این ترکیب از ۷
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 :مؤلف ۀدربار

 

از شهرستان شمیران  ۹۹6۵معاصر متولد  ۀنویسندمحمدعلی حسنلو شاعر و 

آغاز کرده  ۹۹81از سال  ایحرفه صورت بهفعالیت ادبی خود را  حسنلو. باشدمی

در نشریات کاغذی و  و مقاالتی از او هایادداشتاخیر شعرها،  هایسالدر و است 

 ۀرشتادبی به تحصیل در  هایفعالیتعالوه بر  او است. منتشر شدهادبی  هاییتسا

ریاضیات با مدرک کارشناسی ارشد  ۹۹۱1و در سال  ریاضیات پرداخته است

 . حسنلو در حالشده است التحصیلفارغکاربردی از دانشگاه صنعتی امیر کبیر 

 .باشدمیم اول و دو ۀمتوسط هایدبیرستانمدرّس ریاضیات در  حاضر
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 :آثار

، انتشارات الکترونیکی هشتاد ادبیات رادیکال یک دقیقه سکوتمجموعه شعر  .۹

 ؛۹۹8۱ایران، 

 ؛۹۹۱۹، انتشارات الکترونیکی کندو، زخمی ۀحنجرگنجشکی با مجموعه شعر  .۲

 ؛۹۹۱۹، انتشارات نصیرا، اضافه هایجراحتتعمیر با مجموعه شعر  .۹

 ؛۹۹۱۵تشارات نصیرا، ، ان!هاالؤسمجموعه شعر  .1

 .۹۹۱۷، انتشارات نصیرا، روابط واژگونمجموعه شعر  .۵
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