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 .Iran's M ايران آئينۀ

 
  شھال آقاپور

  ٢٠١۴ سپتمبر ١٠

 
ستياوليور تو  

 درتھران 

 

ھای ھراس خيابانی  

 نمی گريند  

شوند پير زود رس  می  

 کوه دلھره

 بر گلويشان نشسته ست 

 پر تاب ِ سنگ

 نگاه ِ قھوه ای ِ تلخ

ن کار تونیکود کا  

 ماتم ابری 

 و خيابان شھر ِ ری  

 

 صدای ريل قطار

سف می زندأبوق ِ ت  

 

 لباسھای کلوديا شيفر

ۀاززيرعمام   

 چندھزارتومانی  

 ازتومان ِ يارو

 که شبيه

ش ِ بُوش ستبه مو  

ر باال می روددالر دال   
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  روسپيان ِ

لھيدهۀ  ِسيزده سال  

ی ئکوپه صيغه ھای    

اليورتوئيست ھاۀ  چھر  

استخوانِ  تھرانۀ بدرق  

  می شوند

 

 مردی ترياکی

  که خودکشی ھای

  دسته جمعی را

  اعالم کرده ست 

 روحش مرده 

 

  دفتر ھای  ثبت ِ نامجلو

را در بياوريد   کفش ھا  

 

 دانشگاه ِ عدالتِ  

م شدهُمھر و مو  

 ضامِن ريش ِ فالن کس ست 

 و 

 دختران ِ تبريز

يستاده بر تيغه ھای توفانا  

  موميائی می شوند

 

ی تلويزيون تبعيد  

 را می بندم 

 اشک ِ تمساحی

  ريز تيز 

 از کانال ِواژگوِن  ِغالب 

  عبور می کند

 

انگليس ۀ  ملک  

مدالھایۀ از خطاب  

بازان جنگ ِ سر  
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  می گويد

 

 صندلی سلطنتی

  سخت به رانھايش چسبيده

 

تاب  تاب پر پر  

 چادر سياه

  برسر ِ 

  آزادیۀ مجسم

"نيويورک"   

سنجاق می شود     سنجاق  

 و

 رمان چارلز ديکنز

 نخوانده

  ازعقربه ھای ساعِت لندن

فتدا ن می  پائي  

 

 تبار ِ حزب ھای

 هللا

 تھديد ِ حماقت 

 ھار ھار

  جار می زنند

 

 سيم ِ  شماره بندی 

ی تھرانستھااوليورتوئي  

 صف به صف

  پشت ِ خارھای

   زوال بسته

 

 جھان ِ زخمی 

ن  پراز تلفات ِ انسا  

 دراز کش ست

 

  دندانھای طالئی

  دراز دراز 
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 بيرون می کشند

 

ی وحشتخيابانيھا  

   نمی خندند

 در دلخوشيھای پارانويد

 افسرده

 زود

....  پير می شوند  

 

 شھال آقاپور
٢٠٠٨برلين    

  
  Oliver Twistليور تويست  .ا

  ه است  نوشته شدچ مار١٨٣٨ تا بروری ف١٨٣٧بين سالھای  لر ديکنزيکی از رمانھای معروف اجتماعی  چار

امعه  دزدی ياد می گيرد و ج اعضای ۀوسيله تيمی  ست که چگونه در اجتماع بيليور تويست  شخصيت داستان کودک .ا

   .امعه می شودجقربانی سيستم  آن 

   انگليس ۀ نويسند١٨٧٠ - ١٨١٢ Charles Dickens چارلر ديکنز    .......... 

   .وجود  می ايده شونت  خانواده و اجتما ع ب خ بر اثرآسيبھای بيمارروحی که اکثراً -  Paranoid پارانوئيد

  ) معروف جھانی مدل (لمان ا متولد Claudia Schiffer کلوديا شيفر

  

 
  


