
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 آمده ھا در اين دفتر :

 ! ای گسترده ترين سرزمیِن بی خاك فلسطین ،  

  نخواھد شست ؟!دريا ، كابوسھايمانرا 

   از برای از ھمه چیز ھیچ ساختن آمده ای ! تو 

  باز كن پنجره را...

   نماز پشت ِ شیخ و در حضور ِ شاه ؟

  تن فروشی

   درد !

  من انسان نیستم !

 خاکشان بر سر !

 از ما خارجه نشینان ؟ حاشا ! ُمعجِز 

  تا انقالبِ مھدی" محكومیم ؟!

  سیمرغمان ساز !

   عداز بیست و سه سال ...ب 

 !در بنگالدش ... چه بود؟گناِه زاده شدنم در ايران ، 

 ! ُپر سو باد چشمانم

  خانُه ِعفاف

   ... وكفن ، زير لباسمان !

  در سرزمینم چه کم ديدم !

  ن ، خدائی اگر میدانست ...خدايتا

 !  انبانی پر از شقاوت دارند 

   جھانتان خوب نیست !

http://xalvat.info/M.Ilbeigui/1381/KarejehNeshin.htm
http://xalvat.info/M.Ilbeigui/1381/KarejehNeshin.htm
http://xalvat.info/M.Ilbeigui/1381/KarejehNeshin.htm
http://xalvat.info/M.Ilbeigui/1381/KarejehNeshin.htm
http://xalvat.info/M.Ilbeigui/1381/PorSouBad.htm
http://xalvat.info/M.Ilbeigui/1381/PorSouBad.htm
http://xalvat.info/M.Ilbeigui/1381/PorSouBad.htm


    ريخ ِ خود سازانانید !تا

  مرگ ِشان جايز !

   میماند"کارون " پسرھايم به

  ھرآنچه جنگ بیش ، مال ِمان بیش

   آب از آب تکان نخواھد خورد ؟ 

         پشتِ ديوارِ بلنِد حاشا 

   !  نه کم و نه بیش -م ابلھانی بودي

   1يبانهقر 

      2 قريبانه

  3قريبانه 

   4قريبانه 

 "گفتند : " از مقالُه توھین آمیز شروع شد 

 َرُونِیه خیاُبونا با دسته خالی نِمیشه! 

  سعید ، ای جاودانه مرد !

  طبیعت خشن آخوندی

 ( به گیلکی )  َکرجی بان ، َکرجی بان ، بََنه اَمی دريايه اََمره!

    َگند پاشیده اند به ھمه جا ـ حتی به آينه !

  ، نه ! نمی خواھم ... مرد باشم !نه ! نمی خواھم 

  وجدان ِ جنگزده مان مبارک باد ! 

 ومرگ ھمیشه مرا دنبال مي کند : نوروزتان خوش ! 

 ھیچاھیچ برای ِ ما ! 

 ای کاش می توانستم ...

 ھیچ در کلهء پوِک شان بجز جنايت نیست !

 »چپ « به : فريب فروشنده گان ِ راست و         اينان ، اين اند : فروشنده گاِن فريب !
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 ... با گذاشتن دلم برای ِ انسانھايش

  پشت به قبله ُکن تا با سخیفان در يک خط نباشی !

  خدايا ! خدايا ! نفريِن خاليق بر تو باد!

 در من ، آه ! دريا ...

  رفتن يا رفته شدن ؟

   جھانند مجنونان !... که آبرویِ 

 گفتند : ترا شايسته به کشته شدن !

 شکم بايد کرد !» يک « را تنھا به » دو « اِن ن

  ھا ست !» انسان « وحشتم از وحشتناکِی 

  فروشند! ھرزه دھانانی که ھرزه گی ِشانرا به ديگران می

   چه دلم ُپر ُپر ؛ چه خودم خالی خالی!

    ھواِی چیزی کرده ام ...

 ترا چه سود از خراب کردنم ؟

    يا سکوتت ، يا مرگ !

 و ما مانده ايم پیچاپیچ در خود !

   شمع وُگل و پروانه باھم شدندبیگانه !

 به ُجز دروغ ؟ -چه کاشتِه بود 

         جانا! جانا!زندگی زيباست !

   ...می بارد اشک در قلب من باردو می

        ... و عشق را ھم کشتند !

        حقِ مان به جز اين نیست !

 ، باخونتجربه ای در خون 

  تُرا بايد ُکشت ؟ 

 کرده است!» گلزار ِ خاوران « شدن در » الشه « دلم ھوايِ 
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 1فلسطین ، اي گسترده ترين سرزمیِن بي خاك ! 

 

 

 تو نداري خاك 
 من ندارم ايمان . 

 
 گفتند : " باتو اند ! " 

 چه ات كرده اند ؟
 به جز نیش ؛ ھیج ! :  -
 

 ماتنھايانیم
 خلقت ؛ –تو با خودت 

 ومن باخودم . 
 

 ھیچ كس نخاريد تن ِ تو
 ھیچ كس نخارد تن ِ من

 و ... تابه ابد ؟  تنھائي ام
 

 برتو آن مي رود
 كه برما مي رود :

 ازسالیاِن دور  -
 ماتنھايانیم .

 
  



 ز خاك برخواھي خواستروزي ا
 برخیزو اما

 ھمچون خاك داران امروزيت
 ، -كه زماني خود بي خاك بودند -

 قساوت را روا مدار .
 

 تويِ بي خاك !
 خاکت را نامی دادي تابه ابد :

 فلسطین ! -
 1381فروردين 8

" كنفدراسیوِن جھانيِ دانشجويان و محصلیٍن ايراني " مجموعُه شعاري از من ( با  ، 1355درساِل  . 1
ناِم مستعارِ عبدالصمد قندچي) باعنواِن فلسطین ، اي گسترده ترين سرزمیِن بي خاك ! ( كه ناِم 
 يكي از شعار ھا ھم بود ) را " بازتكثیر " كرد .

را بكار بردم ؟ ھمانطور كه در پیش درآمدِ آن مجموعه و اما چرا به جايِ مجموعُه شعر ، مجموعُه شعار 
آورده بودم : از ديدگاِه من ، شعر و شاعر در زمان میمانند و شعار لحظه اي ست و به محض از بین 
رفتِن علتِ وجوديِ موضوع اش ، خود نیز از بین میرود ؛ شعار پرگوست و دربسیاري از موارد ، تماِم 

ا يك بیت ِ شعرِ خوب خالصه كرد ! شعار اگرچه احساساتي ست واز قلب آنرا میتوان در يك مصرع ي
برمي آيد ، با "سر" ھم به نوعي رابطه دارد و از ھمینرو در سرلوحُه پیش درآمدِ آن مجموعه آورده 
بودم : سري برتن / شعاري بر زبان :/ كدامین را از دست خواھم داد ؟ ( وامروز بعداز گذشتِ بیش 

گرچه نه به ساِن آنروزھا ! و شعارگوياِن نازنیني  –ر را بھر حال برتن دارم وشعار راھم سال ، س 26از 
ھا و ... سرباختند و تعدادي ديگر ،  2ھا ، مرضیه احمدی اسکوئی  سلطانپور ھا و گلسرخي چون

 امروزه روز در بروِن مرزھا ...
باخود به ايران بردم  57بھمن  22اين مجموعه رابا بقیُه كتابھا و نشريات و اسنادم ، بعداز جرياناتِ 

شي به خانُه دوستي ، باخود بردند وناگفته پیداست كه شیفته گاِن امام تمامي آنھا را بعد از سرك
 وازھمینرو نمي دانم در آن شعارِ " فلسطین ... " چه اورده بودم .

؟ ،  54، تابستان ِ  4عصر عمل ِ شمارهء برای ِ آشنائی با نمونه ھائی از شعارھای ِ او به  . 2
 xalvat.infoرجوع به   ،"اشعار ِ دشنه گونو به "  105ـ 123صفحات ِ
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 دريا کابوسھايمان را نخواھد شست ؟
 

 

 

   امشب ستارکان ،
 به خواب من نخواھند آمد . 

 
 امشب ماه ، 

 گذری در روياھايم نخواھد کرد .

 امشب درخت 
 ،  -باشاخه ھاي لرزان دربادش  -

 مرا از خواب بیدار نخواھد کرد . 

 
 امشب پرندگان ، 

 مرا بروي بالھايشان نخواھند نشاند . 

 
 امشب مردمانرا ، 

 خندان و شاد و شکم سیر و آزاد و 
 آزاد نخواھم يافت !

  
 امشب دريا ، 

 کابوسھايم را نخواھد شست . 

 در سرزمینم 
 بجز وحشت و وحشت از مرگ 

 چیزی نخواھیم يافت 
 تی به روياھايمان تالخ-

 رنگ و بوئی دھیم ؟ 

 پانزده فروردين ھشتادويک   
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   از برای از ھمه چیز ھیچ ساختن آمده ای ! تو 

 

 

 
  ؟ گفت بايد ات چه
  " ! باد ننگت " : بگويم گر
  ! ننگ از نیست حیايی و شرم ھیچ ترا
 
 
  را درختان تمام ھاي ريشه نخشکانی تا
  را ھا مزرعه نمام نسوزانی تا
  ھارا کارخانه تمام بین از نبری تا
  را زنھا تمام فحشا به نکشانی تا
  را ھا کوچه تمام کودکان از پر نکنی تا
  را ھا خانه تمام زندان به نکنی بدل تا
  را ھا جوی تمام خون از پر نکنی تا
  را خداشناسان تمام کافر نکنی تا و
  رفت نخواھی تو
  : قدرت به ای چسبیده سخت و سفت و
 به مال و قدرت ! -
 
 

  برای از تو
  چیز ھمه از

 ھیچ ساختن آمده ای ! 

 81مرداِد  24
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 ...باز كن پنجره را
 

 

 

 

 
 بار كن پنجره را

 تا از آن ھوائی بدر آيد
 باز كن پنجره را

 تا از آن آفتابی بدر آيد :
 بتاب 
 بتاب

 بتاب ای آفتاب
 كه از طايفُه سرمازده گانیم .

 
 ببار
 ببار

 ببار ای باران
 كه از تبارِ  تشنه گانیم . 

 
 بچرخ
 بچرخ

 بچرخ ای دوران
 كه قرنھا از قافله بدورانیم .

 
 بگو 
 بگو 

 بگو اي كودك
 ای نوجوان

 ای جوان
 ای كھنسال

 بي ھیچ شرم و گناه : -
 دوست دارم خويشتن را 

 دوست دارم ديگری را
 دوست دارم يك دختر 
 دوست دارم يك پسر

 دوست دارم تفريح كنم
 ارم برقصمدوست د

 دوست دارم به سفر بروم
 دوست دارم بنوشم

 –و بنوشانم  -
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 دوست دارم بخورم
  -و بخورانم  -

 دوست دارم خوشبختی را
 دوست دارم رفاه را

 را –دگر انديشی  –دوست دارم دگرگونی 
 دوست دارم لباسھاى ِ كوتاه را
 دوست دارم لباسھای ِ بلند را

 دوست دارم امروز چادر بسر كنم 
 -فردا از سر بردارم و پس فردا دوباره بر سر كنم  -

 دوست دارم ماتیك بزنم
 دوست دارم سرمه بكشم

 دوست دارم با ايمان باشم 
 دوست دارم بي ايمان باشم
 دوست دارم لبانت را ببوسم

 دوست دارم در يك كالم :
 ز

 ن     
 د          

 گ                
 را !  ی                              

 
 و اما ... اما

 دوست ندارم آزادی ُكش باشم
 فقر تقسیم ُكن باشم

 زن را اجیر كنم
 مرد را اجیر كنم

 واز ھمه باالتر : كودك را اجیر كنم 
 دوست ندارم زندان را

 دوست ندارم شكنجه را
 دوست ندارم اعدام را

 دوست ندارم ريارا ( از نوع ِ آخوندي يا شاھنشاھیش )
 

 م سیری رادوست دارم شك
 اما ... اما

 به قیمتِ فقر و بدبختي ِ ده ھا وصدھا وھزاران تن ، ھرگز !
 

 دوست دارم كسی در گوشم نجوا كند :
 از نوع ِ عادی ترين ھا ؛ –انساني 

 ونه از نوع ِ قھرمانان !

 81ارديبھشت ِ  31

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   نماز پشت ِ شیخ و در حضور ِ شاه ؟  
 

 

 

 انتخاب : شاه يا شیخ ؟
 باز انتخاب ؟ : شیخ يا شاه ؟

 چه بدبختانیم ! -
 ( اينان شان ما نخواھانانند ؛

 ماگريزانانندو
 سردرجیب ِ گشاده ِ خود دارند ) .

 
 سیاھي ِ تاريخ ِمان

 حضور ِ ھمزماني ِ ايندو
 سیاھيِ  تاريخ ِ مان 

 حضور ِ ھمیشهء " آن "
 با جانماز ِ " اين "

 سیاھي ِ تاريخ ِمان
 بند بودن ِ نفس ِ ايندو به ديگران

 به ماوراي ِ مرزھا . -
 

 سیاھي ِ تاريخ ِمان 
 نمازخواني پشت ِ شیخ و

 در حضور ِ شاه .
 شرط ِ بقايِ مان ؟

 رک ِ نماز ِ شاھانه !ت
 81بھمن  9
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 از برای از ھمه چیز ھیچ ساختن آمده ای ! تو 

 

 

 
 انتخاب : شاه يا شیخ ؟

 باز انتخاب ؟ : شیخ يا شاه ؟
 چه بدبختانیم ! -

 ( اينان شان ما نخواھانانند ؛
 ماگريزانانندو

 سردرجیب ِ گشاده ِ خود دارند ) .
 

 سیاھي ِ تاريخ ِمان
 حضور ِ ھمزماني ِ ايندو

 سیاھيِ  تاريخ ِ مان 
 حضور ِ ھمیشهء " آن "

 با جانماز ِ " اين "
 سیاھي ِ تاريخ ِمان

 بند بودن ِ نفس ِ ايندو به ديگران
 به ماوراي ِ مرزھا . -
 

 سیاھي ِ تاريخ ِمان 
 پشت ِ شیخ ونمازخواني 

 در حضور ِ شاه .
 شرط ِ بقايِ مان ؟

 ترک ِ نماز ِ شاھانه !
 81بھمن  9
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 تن فروشی
 

 

 

 از تن فروشي 
 برايِ يك تلفِن ھمراه  
 ، -كه من حتي ماركشانرا نمي شناسم  -يك ماشین  
 يك لباسِ پر زرق و برق  
 كفش ھايِ مكش مرگ ما 
 طال و جواھر 
 يك استخر 
 يك سفر به آمريكا و اروپا 
 يك به كیش رفتن 
 يك خانُه ويالئي 
 يك ... 
 سخن نمي گويم . 
  
 از تن فروشي 
 بخاطرِ يك لقمه نان 
 واز تن خريداري 
 لقمه ناِن بیشتر –يا چند  –بخاطرِ داشتن يك  
 شياز تن فرو 
 بخاطرِ داشتِن يك سقف 
 و تن خريداري بخاطر ِ داشتنِ  سقف ھايِ چند و چند 
 ازتن فروشي  
 بخاطرِ پر كردِن شكِم فرزندان 
 و تن خريداري برايِ فرزنداِن در ناز و نعمت 
 سخن مي گويم . 
  
 روستائیان 
 روستاھا را وانھادند 
 ( كله پوكاِن امور چرخان وادارشان كردند ) 
 دم را وا نھادندو گن 
 وناِن ناداشته را از ما  
 در شھرھا مي طلبند ! 
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 ! درد
 

 به : زندانیان ، شکنجه شده گان و جانباخته گاِن گمنام

 
 اينیم و اين

 واز اين " اينمان " چه افتخاری ؟
 

 ساده زاده میشويم و
 ساده میمیريم

 و در مرثیه يمان ھیچ كس نخواھد گريست
 و بر قبرمان ھیچ كس سنگی نخواھد گذاشت
 و بر قبرمان ھیچ كس ُگلی نخواھد گذاشت .

 
 آنچنان گمنامیم كه اگر شكنجه و زندانی شويم

 ھیچ كس برايمان امضاء جمع نخواھد كرد ؛
 ت نخواھد برد ؛ھیچ كس به "عفوِ بین الملل" شكاي

 و ھیچ كس "جوامع ِ حقوقِ بشر" را خبردار نخواھدكرد .
 

 دردا ،
 دردا !

 ھیچ كس نمی فھمد كه
 برما بسیاران رفته است .

 
 دردا

 دردا !
 ھر كس به سخره مان مي گیرد
 كه اينچنین مدام آه و ناله گِريم

 چه داريم ديگر ! -
 

 دردا ،
 دردا !

 دكی مان تا بامروز؛از كو -ما بسیاران كشیده ايم 
 واز تمامی حكومت ھا .

 
 دردا ،
 دردا !

 خوابمان چرا اين چنین آشفته بايد
 و در اين سن و سال ! -
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 عقده دارانیم
 بی ھیچ شك و شبھه ؛ -

 درد كشانیم 
 از ابتدای تاريخ . -
 

 سخنھاي طالئی ناگويانیم
 درد و رنج در ھر لحظه در ما تكرار می شود

 ر ھر لحظه در خود تكرار می كنیم .درد و رنج را د -
 

 آه !
 آه !
 آه !

 چرا نمی فھمند كه ما چه مي كشیم ؛
 چرا نمی فھمند كه ما در تماِم عمرمان چه كشیديم ؟

 چه كسی مي فھمد كه اينچنین زار
 زار بر سرنوشتمان می گِريم ؟ -

 81ارديبھشت ِ  26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ! من انسان نیستم
 

 

 

 شرمگینستم واز شرم در خود مي پیچم :
 چرا نمي توانم بدي ھارا از بین ببرم 
 چرا نمي توانم خوبي ھا را برقرار سازم 
 چرا تا بدين سان نااليقم كه 
 ھیچ چیز را نمي توانم عوض كنم 
 چرا در دگرگوني ِ جھان اينچنین اخته ام ؟ 
  
 " زايش ِ مان  
 انسانیتمان 
 و نه اصل و نسب ِ مان ! " 
 حرف ِ خوبي ست 
 اما فقط ھمین ؟! 
  
 چه كرد بايد 
 چه كرد بايد  
 چه كرد بايد ؟! 
  
 چرا اينچین بديم  
 انسانیم ، مگرنه ؟! - 
 انسانیت يعني بد بودن ؟ 
 اب را سوزاندن ؟انسانیت يعني آفت 
 انسانیت يعني باران را از بین بردن ؟ 
 انسانیت يعني تجاوز ؟ 
 و انسانیت يعني وحشي گري ؟ 
 و انسانیت يعني غالم ِ غالِم قدرتمداران بودن ؟ 
  
 پس : 
 من انسان نیستم ! 

 1381ارديبھشت   
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 ! خاکشان بر سر
 

 

 

 خاک بر سر ِ مان با اين رئیسِ  جمھور
 که به ماليم مي گويد

 ھر آنچه که آنان ِ ديگر مي گويند به سختي
 خاک بر سر ِ مان ؟ ؛ -

 خاکشان بر سر !

 خاک بر سر ِ مان
 که خاليق ھستیم و 

 اسیر ِ دجاالن 
 خاک بر سر ِ مان ؟ ؛ -

 خاکشان بر سر !

 خاک بر سر ِ مان 
 ( اين ماي ِ دل بسته به مدارا

 به مدارا
 به مدارا ) ؛

 خاکشان بر سر !
 ( که به جز حیوانگري خوي

 -و حیوان بودن از صبح تا شب  -
 ھیچ ِ شان به چنته نیست ! )

 
 81دي  25
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 از ما خارجه نشینان ؟ حاشا ! ُمعجِز 
 

 

 

 

 گامھاي ِتانرا
 ـ آنسان که ُخود ِ خود ِتان می خواھید ـ ، 

 برداريد 
 و باھیچ نگرشی

 به " فرمان " ھاِی ماياِن خارجه نشین !
 

 اين ماياِن خارجه نشین
 چاقو و قمه و شمشیر و تیغ و زنجیر درمقابل نداريم

 و اينجائی که ھستیم
 ( به جز شنکنجهء روحی از درد ِتان )

 شکنجه نمی شويم
 نمی اندازند مارا به زندان

 به خانِه مان ُمغول وار ُھجوم نمی آورند
 به جزئیاتِ زندگی ِ مان دخالت نمی کنند

 نانِ  کم و بیش را
 از حلقوم ِ مان بیرون نمی آورند

 پس :
 چه حقی مارا ؛ 

 ـ اينسان لِنگِ شان ُکن ؛
 آنسان لِنگِ شان ُکن ؟!

 
 جاِن مانرا برکوِل مان گذاشتیم

 مبه اينجاھا آمده اي
 پس :

 چه حقی مارا ؛
 جانَت را بده 

 راِه بازگشتِ مانرا ھموار ساز ؟!
 

 خود بھتر از ھر کس دانی :
 به کوچه خواھی زد 

 يا
 نخواھی زد ؛

 درگیر خواھی شد
 يا نخواھی شد ؛
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 " قھرمان " خواھی شد
 يا

 " کوَچکمرِد ُبزرگ " خواھی ماند .
 

 مايان را اعتمادت نباشد :
 رسرنوشتِ تان خواھیم ريخت سه چھار قطره اشک ب

 و با خیاِل آسوده سرکی به رستوران خواھیم زد
 لبی تر خواھیم کرد

 وبعد از چند لیوان
 دوباره بر سرنوشتِ تان اشک خواھیم ريخت !

 
 گام ھايِ تانرا

 ـ آنسان که خود ِ خود ِتان خواھید ـ ،
 برداريد

 نگاِه تان به سوِی ما نباشد :
 ُمعجِز از ما ؟

 ! حاشا -

 81تیر  7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ! سیمرغمان ساز
 احمِد شاملو  :برای ِ  

 

 

 

 سیمرغا
 نیست راھمان قاف به
 فرودآ تو
 ! شو خاکی ما چون و
 
 

 بیاو
 بیاو سیمرغگونه
 ! ساز سیمرغمان

 1350 –تھران 
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  ... عداز بیست و سه سالب
 

 

 

 :  اگر چه ازاول میدانستند که
 مغول وار خواھند آمد ؛ 
 ويرانگرانه خواھند آمد 

 : اما 
 يواش يواش آمدند 

 وحتی می توان گفت : 
 دزدانه آمدند ! -

 
 گفتند : " ما به تفاوت اعتقاد داريم 

 حتی در میان خودمان : 
 فکلی ھست ؛ 

 عمامه سیاه بسر ھست 
 عمامه سفید بسر ھست ؛ 

 عباي سیاه به تن ھست 
 عبايی قھوه ای به تن ھست 

 عباي سفید به تن ھست 
 ،  -کمونیست بودن در میان نبود  وحتی اگر ترس ازاتھام -

 سرخ عمامه بسر و عباي سرخ به تن ھم میتوانست باشد ! " 

 
 مردم چه می خواستند ؟ 

 نان و آزادی و استقالل 
 يا : استقالل و نان و آزادی . 

 
 گفتند : 

 " میدانید که سالیان سالست که ما ھم گرسنه ايم ؛ 
 پس ماھم نان می خواھیم . 

 ، می خواھیم .  -الاقل براي خودمان  -آزادی راھم 
 را ھم صدالبته میخواھیم  -وفقط روحانیت  -استقالل روحانیت 
 پس توافق کنیم : 

 شما خواھید گفت : استقالل ، آزادی -
 و ما اضافه خواھیم کرد : جمھوري اسالمی ! 

 و شما زنھا ھم چادر بسر کنید 
 تنھا براي دھن کجی به شاه !  -

 فقط !  فرمالیته ست
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 بايد معتقدانمانرا رنگ کنیم ! 
 و يکبار که شاه رفت 

 ماھم می رويم به قم ، به مشھد 
 و ھیچ اجباری ھم به چادر نحواھد بود ! " 

 
 به قول شاملو : 

 " ای ياوه ، ای ياوه ..." 
 

 ھلھله ھا کرديم ، 
 شادی ھا کرديم ، 

 خیابان ھارا جارو کرديم 
 و حتی گالب ھم ريختیم ؛  -

 " آقا " می آمد . 
 

 " مترقی " ھامان تا کسی می گفت : 
 " از اين امامان و امامزادگان فرجی نیست ! " 

 می گفتند : 
 " ھیس ! تفرقه درصفوف خلق ، حاشا ! " 

 وھمراه با حزب هللا : " بحث بعد از انقالب ! " 
 ... و بعداز "انقالب" ، 

 وقتی زنھا روانه خیابان ھا شدند ، 
 تند : باز گف

 " بساط تان را جمع کنید ! 
 تفرقه در صفوف خلق ، حاشا ! "  -

 وقتی عده قلیلی از آزادی ھا و 
 آزادي مطبوعات دفاع می کردند 

 می گفتند : 
 " به دست امپريالیست ھا بھانه ندھید ! 

 تفرقه در صفوف خلق ، حاشا ! "  -
 وقتی دانشگاه ھا رابستند 

  و آقاي رئیس جمھور بنی صدر
 فاخرانه دانشگاه را فتح کرد و نطق عظیم ! 

 گفتند : 
 " تفرقه در صفوف خلق ، حاشا ! " 

 ، کشتند  -بی ھیچ محاکمه ای  -وقتی " طاغوتیان " ، " ساواکیان " و ... را 
 مرحبا !مرحبا ! گفتند 

 و ھرگز به ظن شان نرفت که فردا نوبت خودشان خواھد شد ! 
 وکشتار ! اعدام را لغو کنید ! " و نگفتند : " بس است کشت 

 وقتی امام دستور جاسوسی به بچه ھا را داد 
 گفتند : " پدرمادر ضد انقالبي تانرا معرفی کنید ! " 

 ، برپاشد  -از ھر دو طرف  -وقتی جنگ ويرانگر 
 گفتند : " دفاع میھنی بايد کرد ! " ؛ 

 " پاسداران را به سالحھاي سنگین مجھز کنید ! " ؛ 
 جنگ ، جنگ تا به قیامت ! "  " و



 واز صلح و بس است کشتار و کشتار ھیچ نگفتند ! 
 

 خدمت ھا کردند و خدمت ھا ! 
 اما خدمت نشناسان 

 ھنوز پای بند سوگند اولشان بودند : 
 مغول وار بايد آمد و 

 ويرانگرانه ھمه چیز را ويران بايد کرد ! 
 مجاھدين را از پا در آوردند ؛ 

 را از پا در آوردند ؛ کمونیست ھا 
 آزاديخواھان را از پا درآوردند 

 وحتی خدمتکاران را از پا درآوردند : 
 توده ای ھا را از پا درآوردند ؛ 
 " رنجبران " را از پا درآوردند ؛ 
 اکثريتی ھا را از پا درآوردند ؛ 

 " دولت امام زمان ، دولت بازرگان " را کنار زدند ؛ 
 ار زدند ! مذھبی ھا را کن -ملی 

 ... و آنگاه که ديگر ھیچ کس نماند 
 افتادند به جان خودی ھا : 

 برپاکنندگان وزارت اطالعات را کنار زدند ؛ 
 استاندارانی ، فرماندارانی ، شھردارانی ، پاسدارانی ... را کنار زدند ؛ 

 وحتی نزديک بود که " سردار بزرگ سازندگی " را کنار زنند ... 
 

 اما ... اما 
 خطر نزديک شد : 

 نق زدن ھای کوچک 
 به نجوا ھا بدل شدند 

 نجواھا 
 به صداھای کم و بیش بلند 
 و صداھا به اعتراض ھا ... 

 " سردار بزرگ ..." دوباره مقرب شد 
 استاندارانی ، فرماندارانی ، شھردارانی ، پاسدارانی ... دوباره مقرب شدند 

 ھبان " شدند " شوراي نگ  خرداد " مقرب 2و بانیان " 
 وشدند از نظر بین المللی محترم ! 

 ... و حامیان حقوق بشر ! 
 و شدند اصالح طلب و مترقی 
 وبسادگی شدند : " ناجی ! " 

 
 به قول شاملو : 

 " ای ياوه ، ای ياوه ..." 
 81فروردين  20

 

 

 



 

 

 

 !گناِه زاده شدنم در ايران ، در بنگالدش ... چه بود؟
 

 

 

  

 پنجره بي خانه اين كجايِ 
 را ام حنجره كرد آويز حلقه شود مي
 چكد به خوني نه آن از كه
 ؟ برآيد آوازي ونه

 ويراني خرابه اين كجايِ 
 ايران ھست نامش كه

 ؟ را ايران كرد فراموش شود مي

 چرا
 چرا
 چرا

 ندارم ايمان ملیت به كه مني
 فاخرم نه كه مني
 بودنم ايراني از خجل ونه

 آيم بیرون ايران فكرِ  از لختي توانم نمي
 كنم زندگي ساده و
 و زندگي كنم ! -

 چرا
 چرا
 چرا
 : كند نمي رھايم لعنتي اين

 بارِ پر درِد كودكیم را بر دوش مي كشم ؟ -

  ! بدبختانیم چه
 كودكي در

  كشیم مي فالكت و فقر
  پیري و جواني در و

 خواب بر چشم از فقر و فالكِت كودكان را نداريم .

 ايران در شدنم زاده گناهِ 
 بنگالدش در
 سودان در
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  پاراگوئه در
 !؟ بود چه ...

 چرايم بايد باشد دائما اشك بر چشم !
 ھا تلويزيون بر چشم دائما باشد بايد چرايم
 ھا راديو بر گوش

 ! ھا روزنامه بر نگاه و
 كه چه ؟ -

 كه اين خرابشده روزي آباد خواھد شد ؟ :
 چه ابلھانه رويايي ! -

 را ام خشكیده ريشهُ  اين توانم نمي چرا
 جھان اين ◌ِ  كجاي ھیچ در
 ايران در جز به

 : ؟ كنم فرو
 و فرو كنم  -

 فرو كنم
 فرو كنم

 در خاك ! :
 تا به ابد از بي ريشه گانیم ؟! -

 خاك به معتقدِ  نا منِ  كه آه
 اين چنین درگیرِ خاِك بي معرفتم ھستم !

 نیستم چنانشان كه آنجائي از
 كنم نمي چنانشان
 زنم نمي جیب به چنانشان
  آنچنان و اينچنین چنانشان

 : ام نكرده ساله چھار و بیست اين در
 ؛ زنند مي من بر ھا تھمت

  نیستم ايراني كه
 ؛ ونخواھم ونخواھند وبخواھم بخواھند چه – ھستم كه
  دينم بي كه

 كه ھستم ؛ -
 كه خود به خارجكي ھا فروشم 

 كه نیستم ؛ -
 كه قدرت طلبم

 كه نیستم -
 نیستم كه
 ؛ ! نیستم كه
 خائنم كه

 تنھا خیانتم جز به خود به ھیچ كس نبود ؛ -
 بودم ھیچ و شدم زاده ھیچ چه اگر

 شوم كسكي روزي توانستم مي شايد
 و نشدم !

 خود ماندم 
 يعني : ھیچ ! -

 1381مرداد 



 

 

 

 

  !پر سو باد چشمانم
 

 

 

 بھار را بینم
 وقتي که باران از سقف اتاق - 

 بر صورتم مي چکدو 
 ھیچ گلي غنچه نمي کند ؟ 
  
 خورشید را بینم 
 يک و نیم درحبسم ووقتي که در يک ونیم در  
 نمي بینم ؟ "حبس سفید  "بجز سیاھي ِ  
  
 خوبان رابینم 
 وقتي که بدان  
 عزيزانم را به مسلخ مي برند و 
 ھزاره ھا شادماني مي کنند ؟ 
  
 خوبان را بینم 
 وقتي که ديروز از بدترين بدان بودندو 
 !؟ "که خوبندوخوبندوخوب  "امروز مارا وامیدارند که بگوئیم  
  
 دور ناخوشايند در خود گشتن و 
 !از اين پیش خوانده ھا را دوباره خواندن ؟ 
  
 کور باد چشمان نا سويم 
 تا  
 نبینم پیشینیان و امروزيان را 

 !ھرگز  - 
  
 پرسوباد چشمان ناسويم 
 تا 
 که پر...که پر...بینم جھاني که پر 

 .از ھمه چیز  - 
 81بھمن  18  
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 خانُه ِعفاف
 

 

 

 چارقدي بر سر مي كنم و
 از خانه بیرون مي زنم 
 تا بیابم ناني براي ِ پر كردن ِ شكم كودكانم  
 و شوھرم ! - 
  
 من نارسمي ِ نارسمي ام 
 و نمي خواھم رسمي ِ رسمي شوم ؛ 
 رفت !به خانُه ِعفاف نخواھم  - 
  
 روزگاري بود كه نداشتم چارقد بر سر 
 شیفته گان ِ امام  
 فاحشه ام خطاب مي كردند 
 اما با ھیچ كس  
 –به جز با شوھرم  - 
 ھمخوابگي نمي كردم 
 امروز چارقدي بر سر دارم 
 ھمان شیفته گان  
 خواھرم خطاب مي كنند 
 و به جز با شوھرم 
 با ھمه ھمخوابه مي شوم ! 
 1381مرداد   
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 ... وكفن ، زير لباسمان !
 

 

 

 اما دوست .  -به : بابِك ناشناخته 
 

 دارو ندارمان 
 بردار

 دارندُه ناداريم ! -
 خوانندگان ِ بي صدا

 ھرلحظه مرگ را بانتظاريم
 داس ِ شان بر سر ِمان ؛ -

 لباسمان ° وكفن ، زير
 براي ِ ھمیشه ؟! -
 
 

 موعظه گران ِ بي پیام ند
 خداشناسان ِ بي خدا ؛

 و بجز قرآن ھیچ نمي خوانند
 و بجز نھج البالغه ھیچ نمي خوانند
 و بجز امام غزالي ھیچ نمي خوانند

 و بجز توضیح المسائل ھیچ نمي خوانند
 

 چشم براھان ِ امام ِ زمان ند و
 )1(مانانه ساخته اند ! ايراني امام ز

 
 81خرداد ِ  14

 
خرداِد  14برداشتي ست كم و بیش آزاد از نامُه بابك به " امام خمیني " كه در تارنمايِ گوياي ) 1(

آمده است . آنجا كه از جمله مي گويد : " اماما مملكت را كردي مملكتِ امام زمان . آماده  81
، پر از بي عدالتي ، پراز درد ، پر از مرگ ، پراز اشك ، پر از  رجعت اين حضرت . پر از فساد ، پراز گناه

   بیكار ..."
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 در سرزمینم چه کم ديدم !
 

 

 

 نشستم دم ِ در
 و نظاره کردم 

 روز ھا و شب ھا : -
 ھمه چیز را ديدم .

 
 ديدمآسمان را 

 آفتاب
 ماه

 ستاره ھا
 ابر

 جنگل ھا
 جويبارھاي ِ پر آب

 دريا ھا
 مزارع

 کارخانه ھا
 بازارھاي ِ روز پراز ھمه چیز

 جاده ھا ، جاده ھا ، جاده ھا ...
 راه آھن ھا ، راه آھن ھا ، راه آھن ھا ...
 فرودگاه ھا ، فرودگاه ھا ، فرودگاه ھا ...

  ورزش ...میدانگاه ھاي ِ ورزش ، میدانگاه ھاي ِ
 و ... پرنِد گان ِ آزاد را ديدم .

 
 مردمانرا ديدم

 ھیچ ِنگفتم
 ھیچم نگفتند 

 گاھي سالمي رد و بدل شد ؛ -
 اخم و تخم ِ شان نکردم

 اخم و تخمم نکردند
 جیزشان نکردم

 جیزم نکردند
 مشتي برسر ِ شان نکوفتم

 مشتي بر سرم نکوفتند .
 

 خوش پوشان را ديدم
 بد پوشان 
 وريانلخت و ع
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 به ھنجار ِ روز پوشان
 حجاب ِ اسال میان .

 
 روزنامه ھا 

 کتاب ھا
 فیلم ھا
 موزه ھا

 کتاب خانه ھا
 تئاترھا

 گالري ھا
 کاباره ھا

 را ديدم  انواع و اقسام -
 ( ھرکسي ھرچه دلش

 –ياھرکجا  -
 مي خواست مي خواند و مي ديد )

 
 کلیساھا
 مسجدھا

 کنیسه ھا
 دارالناعتقادي ھا

 کشیش ھا
 خام خام ھا 

 مفتي ھا
 به خدافحش دھنده گان

 ( و از غرايبِ روزگار ) عرق خوران را ديدم
 ھر کس به راه ِ خود ؛ -

 و گاه باھم .
 

 تظاھرات ِ کمونیست ھا
 سوسیالیست ھا

 لیبرال ھا
 چھارده قرن پیش از ايني ھا

 فاشیست و نژاد پرستان
 مدافعان ِ حقوق ِ خارجي ھا

 مخالفان ِ خارجي ھا
 کارانبی

 سرمايه داران ِ بسیار پرشکم
 کم و ھیچ داران
 پر داران را ديدم

 و نديدم ھیچ کس آغشته به خون
 ونديدم ھیچ " شکم سفره کن " را

 و نديدم اين بر سر ِ آن
 يا آن بر سر ِ اين زن را .

 
 نشستم دم ِ در ِ سرزمینم :

 چه کم ديدم -
 چه کم ديدم ... 
 چه کم ديدم ! ... 

 81شھريور ِ  



 

 

 

 

 

 خدايتان ، خدائی اگر میدانست ...
 ! آخوندھای بسیار خدا شناس :به 

 

 

 خدايتان ، 
 خدائی اگر می دانست  
  :چنین مان نمی کرد  

  !خوار و ذلیل  - 

 
 خدايتان ،  
 خدائی اگر می دانست  
 گرفتار شمايان تان می کرد ما را ؟  
  

 81فروردين  15 
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 انبانی ُپراز شقاوت دارند !
 

 

 چه فجیع اند
 و چه به سادگي ، 
 جنايت كسب و كارشان : 
 نان و خون ،  
 ھر دو آغشته به ھم . 
  
 ساده گرانه انگاشتیم : 
 از " اختراع " نیست !ديگر ھیچ ِ شان به چنته  
 انباني پر از شقاوت دارند ؛ 
 و انتھايِ جنايت ِ شان بي انتھا ست . 
 81مرداِد  28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 من و تنھائی ِ ھمزادم
 

 

 

 ھمزادم آمد  
 در زد

 و باز كردم -
 گفت : سالم !

 ( وسالمي آنچنان دردمندانه كه
 بغض را در گلو خشكاندم ! )

 
 از ديار مي آمد

 از ديارِ درد !
 نشست

 ( چھار زانو و تماِم غم ھايِ روزگار در دودست ! )
 ننشستم

 كه در مقابلش زانو زدم . -
 

 سفره گستراندم
 و نگاھم كرد

 ( بزرگايي بود كه بي ھیچ گفتن 
 خر فھمم كرد : )

 كه عزيزم ، -
 درِدمان تنھا خوردن نیست !

 
 گستراندم تشك وملحفه و متكا و بالش را

 و نگاھم كرد
 ( بزرگايي بود كه بي ھیچ گفتن

 خر فھمم كرد : )
 كه عزيزم ، -

 يست كه به خوابیم !دير
 

 و من و او
 -يعني من  -

 ھر دو زل زديم به آسمان
 و نگاه كرديم ، نه به خدا 

 -كه ، به زمین  -
 و ھر كدام يافتیم جھنِم مانرا : 

 ايران ! -

 81مرداد
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 جھانتان خوب نیست !
 

 

 

 جھانتان خوب نیست 
 وچكم آنچنان كوچك ست کو جھان ِ 

 كه جائي برايِ بدي ھا ندارد :
 جھان ِ كوچكم عشق مي طلبد

 مھر مي طلبد
 دريادلي مي طلبد .

 من و جھان ِ كوچكم از تنھا ترين تنھايانیم 
 ( اگر چه در و دروازه اي ندارد

 اما ھیچ كس پا در آن نمي گذارد
 ن جھان ! )و شده ام تنھا فرِد اي

 پا از جھانم به بیرون نمي گذارم :
 تابِ ديدِن بدي ھا را ندارم

 تابِ ديدِن نامردمي ھارا ندارم
 تابِ ديدِن رذالت ھا را ندارم

 مرانیست تواِن تغییر دادن ھا
 مرا نیست تواِن به به و چھچه گفتن ھا

 مرانیست تواِن نان به نرخ ِ روز خوردن ھا
 زي ھامرا نیست تواِن محفل سا

 مرانیست تواِن سر خم كردن ھا
 مرانیست مجیز اين وآن گفتن ھا

 مرا نیست توان ِ پیچاندن ِ حرفھايم در زرورقھا
 مرانیست توان ِ ديدِن لجن و گفتن ِ :

 " آبي ست آغشته به گِل ! "
 و ساده مي گويم : لجن !

 مرا نیست تواِن سالم گفتن به ناكسان
 پس :

 درجھاِن كوچكم مي مانم و
 ھردو میمیريم باھم !

 81خرداد ِ  30
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 ريخ ِ خود سازانانید !تا
 جوانان و دانش آموزان و دانشجويان ِ زادگاھم :به   

 

 

 مارا نیاز به پاره کردن ِ حنجره از راهِ  دور نیست
 که شمائید  
 که شمايانید سازنده گان ؛ 

 تنھا حق داران ِ سخن - 
 در درد و رنج زيسِتگايانید و ( 
 با پوست و گوشت ِ خود 
 در ستیز با وحشتناکترين ِ وحشت ھا 
 و ناخن و پنجه بر خاک می کشید 
 تا از اين سیاھچال ِ عظیم و فراگیر  
 :به بیرون کشید  –تنھا َسرکی  –َسرکی  
 ز استآه که چه دردانگی 
 وچه ھا 
 وچه ھا 
 و چه ھا 

 ... 
 ) !و چه ھا که می کشید  
  
 ما از درد ِتان پیچیده در خوديم 
 اين آپانديس ِ بی مصرف را 

 -يکبار برای ِ ھمیشه  - 
 بَرَکنید 

 !و درد ِ از دردِ  شمايان را با آن  - 
 81آذر  6 
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 ! مرگ ِشان جايز
 

 

 

 مبناي ِ تبلیغاتمانرا
 ، -حتي به دروغ  - 

 :بر اين نھیم  
 نا به عیسايانان اند " 

 چنانچون مشرکان 
 مسلمانان اند 
 ؛ -از زايش تا به روز ِ مرگ  -خرابکارانان اند  

 !مرگ ِشان واجب  - 
  
 کودکانان اند ؟ 
 اما ...شايد  
 زاده ِگانان ِ مسلمانان اند و 
 خرابکاراني در آينده ؛ 

 !مرگ ِشان جايز  - 
  
 نابه تمدنان اند 
 مي زنند ؛ "قر  "و وحشیاني که زنان ِمانرا  

 !مرگ ِشان جايز  - 
  
 ھمِه شان بد 
 ھمِه شان تروريست 
 ھمِه شان بد دين 
 تمدنھمِه شان نابه  
 ھمِه شان وحشي ؛ 

 !مرگ ِشان واجب  - 
  
 :از ھجوم برانان اند  
 کار ِتانرا دزدانان اند 
 نان ِتانرا دزدانان اند ؛ 

 " !مرگ ِشان جايز  - 
  
 و جنگ و جنگ و جنگ  

 !تا به ابد  - 
 و دفع و دفع و دفع 

 : !تا به ابد  - 
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 ھرآنچه جنگ بیش " 
 " !مال ِتان بیش  
 
 ان اندياوه سراي 
 :از تبار ِ مال اندوزان ِ خونخوار  
 خون ِ ما خوارانان اند و 
 .خون ِ مردمان ِشان را ھم  
 :سرمايه داراني وحشي  ( 
 سرمايه داراني تنھا با يک پرنسیپ ؛ 
 سودو سودو سود  
 ) !خون و خون و خون 

 81اسقند  29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   میماند"کارون " پسرھايم به
 

 

 

ي امروز خواندم ، دوباره نگاھي انداختم به عکسھايِ   را در گويا وفتي که نوشتهء مسعود نفره کار 
کارون ( و حمید ) حاجي زاده ، که چند روز پیش دوست نشناخته و نديده اي از طريق ايمیل برايم 
فرستاده بود . با رسیدن عکس کارون ، در خلوتم گريسته بودم . اما نوشتهء نقره کار ... به ھاي 

، بل بر  -که ديگر اھمیتي ندارد  -؛ اشکي نه برسرنوشت من  ھائي گريستن در جمع وامیداردم
سرنوشت " کارون " ھايم ... درتعجبم که باينھمه که برما رفته است و با اينھمه اشک که ھرباره 

به ته خط فاجعه ھنور نرسیده ايم   که انگاره –درتنھائیم ريخته ام ، ھنوز ھم اشکي ست درچشم 
! 

  81اسفند  14                                                                            

    

 به پسر ھايم میماند کارون .
 به انوشه ،

 به انديشه ،
 به پسرھا و دختر ھايت میماند کارون .

 

 و اي جالدان !
 خوب نگاه کنید

 به نوه ھايتان میماند کارون .
 

 وخوب نگاه کنید 
 بین بردن آمده گان !اي از براي ھمه چیز از 

 چه ماه ست
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 چه شیرين ست
 وچه شوري به زندگي ھا که نمي داد .

 
 کنیدحوب نگاه 

 اي شمايان که بدستي به تظاھر فرآن 
 و بردستي ديگر کاردي عظیم داريد

 به کودکان کرمان میماند
 به کودکان خاش

 عجب شیر
 مانیل

 برازاويل
 به يک کودک میماند کارون .

 

 اتاق کودکانم مي زنمشبانه سري به 
 ونمي بینم کارون ھايم را

 و ھق ھق گريه است که ديگرامان نمیدھد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ھرآنچه جنگ بیش ، مال ِمان بیش

 

 

 

 ھرآنچه جنگ بیش
 نفت ِ مان بیش 
 ھرآنچه مرگتان بیش 
 .فروش ِ اسلحه ِ يمان بیش  
  
 ھرآنجه جنگ بیش 
 مال ِمان بیش 
 قصرھاي ِمان بیش 
 استخزھاي ِمان بیش 
 ويالھاي ِمان بیش 
 خوردني ھاي ِمان مرغوب تر 
 ھواپیماھاي ِ شخصي ِ مان بیش 
 حساب ھاي ِ بانکي ِمان بیش 
  
 ھرآنچه جنگ بیش 
 توسلِ تان به خدا بیش 
 دا بیشھرآنچه توسل ِتان به خ 
 مال ِمان بیش 
 خدايتان ھر آنچه کمتر دھنده باشد ( 
 ) !بھشت ِتان نزديک تر  
  
 ھرآنچه جنگ بیش 
 ھاي ِ بیش "ته مانده  "خاليق ِمان با  
 !نق نقِ شان ھیچ  
 !و ھمبستگي با شمايان ھیچ  
  
 برکت از آن ِ خدا آفرينان 
 !و محنت ازآن ِ خداپذيران  
  
 خدايتان داديم 
 با ماست و –خدايتان  -و اين تنھا چیز ِتان  
 :براي ِ ما  
 مشیت ِ خدايتان براين ؛ 
 که باشدِ مان ھمه چیز 
 !و شمايانرا ھیچ  
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 :حکمت ِخدايتان  
 گريستن بر سرنوستِ تان ؛ 
 ھرآنچه اشکِ تان بیش  
 .مال ِمان بیش  
  
 زمیني و امروزيبھشت ِمان  
 .و بھشت ِتان آسماني و ھیچگاھي  

 81اسفند  29  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 آب از آب تکان نخواھد خورد ؟

 

 

 دالرھا بروی ِ دالرھا می روند
 و کوھی می سازند به وسعت ِ رفسنجان 
 و پسته ھاي ِ رفسنجان را خندان نمی کنند  
  
 کودکان ِ بیشمار ِ زادگاھم 
 در خیابانھا ولند 

 -بي طاقی برسر ونانی درشکم - 
 –زنان را می گويم  -نیمه ھایِ  ديگرم  
 ھزار ھزار به روسپیگری می روند 
 تا پرکنند شکم ھای ِ خالی را 
 !اندازی  و اعتیاد شده است قرصی که براحتی در حلق می 
 
 حاکمان ، 
 حکم برھمه چیز ازبین ُبردن داده اند؛ 
 حاکمان ، 
 سازنده گان ِ نیستی اند ؛ 
 حاکمان ، 
 ھمه چیز را از دريچهء کوتاه و 
 ديد ِ کورانه شان می بینند ؛ 
 حاکمان ،  
 بار ِ قرنھا بی خردی را 
 :برشانه ھای ِ ناتوانشان دارند  
 بی خردان 
 نديشه راحکم ِ اعدام ِ ا 
 .برسر ِ ھرکوچه و برزن داده اند  
 
 کودکی و جوانی ِ مان با شاه رفت 
 پیریِ  مان ھم با اينان 
 . نا به کسانی نابه کس تر از ھر نابه کس ) ( 
  
 باشدو باشدو باشد ، اما 
 تاب و توانمان ديگر نیست 
 تا ببینیم از بین رفتن ِ کودکی و جوانی ِ فرزندانمان 
 :اينان نیاز به ھوائی دارند تا آزادانه بگويند  
 با ايمانیم 
 بی ايمانیم ؛ 
 خواست اگردلمان ، چادر بسر می کنیم 
 ورنخواست ، مینی ژوب برتن ؛ 
 ريشِ  آخوندی می گذاريم 
 يا کاستروئی 
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 يا چه گوآرائی 
 .يا ھیچ و ھیچ  
 :اصل بر اينست  
 نان می خواھیم 
 آزادی را 
 مسکن را 
 اه را رف 
 و کار را ھم ؛ 
 دلمان می خواھد از اينجا به آنجا برويم 

 و از آنجا به اينجا بیآئیم ؛ - 
 دلمان می خواھد بر گلدستهء مسجد برويم 
 و اذانی سردھیم 

 و دلمان می خواھد که از کنار ِ ھیچ مسجدی گذر نکنیم ؛ - 
 غه بگذارددلمان می خواھد که مادر برسفرهء ھفت سین قرآن و نھج البال 

و دلمان می خواھد که مادر بگذارد تا ديوان ِ فروغ و موالنا و شاملو را برسر ِ سفرهء ھفت سین  - 
 بگذاريم؛

 دلمان می خواھد که پدر ِ مان 
 فرزندِ  شسته ُرفتهء کتاب ِ دبستانی ) – "دارا"ھمچون پدرِ   ( 
 نان به خانه بیآورد ؛ 
 ر ِ عقايدش دلمان می خواھد که ھیچ کس به خاط 

 ، -ھرچه که می خواھد باشد  - 
 به زندان نرود 
 شکنجه نشود 
 اعدام نشود ؛ 
 –به گاه ِ تغییر حکومت  -دلمان می خواھد  
 حمام ِ خون براه نیافتد 
 جديديان ، قديمیان را اعدام نکنند 
 شکنجه نکنند ؛ 
 دلمان می خواھد که بي ھیچ دغدغه 
 او از آخوندھا دفاع کند 
 تو از شاه ِ شاھان 
 و من از سوسیالیستھا 
 :آنان که نه در کالم ، بل بعینه  (
 . را براي ِ ھمگان می خواھند )  –ونه فقر   –نان و آزادی و رفاه   

 81آذر  9 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 پشِت ديواِر بلنِد حاشا 

 

 

)1( 

 چه حاجتِمان به دروغ
 چه حاجتِمان به ريا

 چه حاجتِمان به نیرنگ
 چه حاجتِمان به پرده پوشي

 كه عیانست
 كه عیانست ھمه چیز !

)2( 

 پشتِ ديوارِ بلنِد حاشا
 بینممن ترا مي 

 ودر آنجا تو به من مي خندي
 به پذيرا شدنم مي خندي ! -

 و من اينجا به خودم مي گويم :
 " شود آيا كه كنم حاشايت ؟ "

 50) ساِل 2/ ( 81خرداِد  7) 1(
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   !  نه کم و نه بیش -ابلھانی بوديم 

 

 

 خشکسالی نیست
 که بی باری ست . - 
 اندوِه ھمه چیز از دست دادن نیست  
 که غِم پاکباختگی ست . - 
 در خود فرو رفتن ھم حتی نیست 
 که بیخود زيستن ست : - 
 به چرا مرگِ خود آگاھانند ؛ آنان«  
 )1(» ما بی چرا زندگانانیم !  
  
 فخرفروشاناِن نافروتِن شعار بوديم 
 را فخر فروشانانیم :» کبِک سرفروبرده زيرِ برف «  
 کذا ! -» ھرچه کرديم براه بود «  
 کذا ! -» ھرچه گفتیم خوش بود «  
 گفتیم ؛ –و چه خوش !  –گفتنی ھا را  
 کرديم –و چه خوش !  –کردنی ھا را  
 حرفِمان ديگر نیست 
 کارِمان ديگر نیست  
 باکمان ، اما 
 و چه بسیار ! –ھست  
 خسته ! –خسته گانیم  
 بعد از اين ديگر 
 کاری اگر ھست و کارستان 
 خودتانید تنھا 
 بار را ما بستیم 
 رساندن با خوِدتان ! به سرِ منزِل مقصود 
  
 ابلھانی بوديم 
 ناپسند حرفھاِی بسیاری گفتیم 
 از خلق َدم زديم 
 از مردم حرف زديم 
 توده ھارا بُرخ کشیديم 
 –يا عمامه به سری  –و دجالی  
 چه خوشانه خر سواری کرد  
 خلق ؛ –مان » خر« ھم سوارِ  
 مردم ؛ 
 توده شد و 
 خرمان» صاحبِ « ھم سوارِ  
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 اِی عظیم الشانان !م - 
  
 گاه گاھی 
 –حتی امروز  - 
 جرعه ای باال می اندازيم 
 و قلم بردست 
 می نويسیم : 
 از ازل گفتیم اين پیرسگِ جماران –يعنی من  –ما  
 جز به نابودی نمی انديشد 
 در نشريه ھامان آورديم او  نه کالمی از  
 و نه ھرگز عکسِ قناس اش را چاپ کرديم 
 چه وقیحیدو وقیح ؛« گفت : ( خواھید  
 پشتِ گوش می اندازيم ، ولش !  - 
 ديگران را 
 با ُگِه متعفِن شان حقی نیست 
 میداِن ُپرجالل از آِن ماست ! ) - 
  
 ابلھانی بوديم 
 ياوه ھاِی بسیاری گفتیم 
 ( خوب کرديم ! ) 
 آگاھانی ھستیم : 
 –اگرچه به آشکار نمی گوئیم ، اما  –ھرچه گفتیم  
 ودند يکدست ياوه ؛ب 
 کالِه خوِدمان را بچسبیم 
 مارا چه که در اين ھواِی سرماخیز 
 ديگری ھست بی کاله ! 
  
 نابخردی ھاِی ديروز  
 از ما ؟ 
 حاشا ! - 
 ازگاھی و ھر 
 آروغی خواھیم زد : 
 ماھستیم ؛ ُچناُچون ديروز (!) - 
  
 گیج سرانی بوديم 
 رمانبا سه چھار و ده نفر و صدنفر دوروب 
 چه بشکن ھا که نزديم 
 به سه چھار ده نفر و صدنفرِ اين و آن ھم 
 چشم ُغره رفتیم 
 چه بد و بیراه ھاکه نگفتیم 
 ھمهء ھم و غِم مان  
 ُغر زدِن و بلعیدن ِ اين و آن بودو  
 ھا که نکرديم :» بی ادبی « چه  
 چندان خوش نیست» ادب « میانِه مان با  
 ادی از خوِدمان نشان داديمھاِی زي» بی فرھنگی «  
 و ما ؟» فرھنگ «  
 حاشا ! - 
  
 آشغالمرِد عمامه به سری 
 جانشیِن کثافتمرِد تاج به سری شد 
 و ما اگرچه مجیزگوِی آشغالمرد نبوديم (؟) 



 –باور کنید  –اما  
 اما ھرگز ھوادارِ آشغالمرد نبوديم (!) 
 مارا اگرچه با او میانه خوش بود 
 نِه مان با او خوش نبود !اما ھرگز میا 
 اگرچه زيرِ پايش را جارو کرديم  
 اما باور کنید 
 اين ما نبوديم که زيرِ پايش را جارو کرديم ! 

 مارا چه به کناِه کرده مجازات می کنید؟!  

 ؟ ) 60؟ اوايِل  59ناتمام و بی تاريخ ( اواخرِ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 از شاملو )1(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 1قريبانه 

 

 در واليتم جايم نیست
 در واليتِ غريبم

 و در اين واليتِ اينجائی ھیچگونه حقم نیست
 زبانم نیست

 نیست –ھست و می گويندکه  –چشمم 
 گوشم ھست و

 حقِ شنیدنم نیست . -
 

 ھمه ی زندگیم اين شده است :
 خوردن ؛ و چه ھا !

 کارکردن ؛ و چسان !
 خوابیدن ؛ و چه کابوسھا !

 
 مرا اگر درد ست

 ترا فغان از درد
 فاصله مان بسیار :

 ترا درد را بر دوش ِکش
 و مرا بارِ درِد تو بر دوش ِکش 

 تو در فاجعه ، گريان 
 و من از فاجعهء تو گريان ؛

 ترا درد ست
 و مرا از درِد تو ، درد !

 
 باور نکن که از بی خیاالنم

 بختیارانم باور نکن که از خوش
 مرا برتو باور ست

 باورم کن
 باورم کن

 که بی باورِ تو ھیچم
 بی من ، ھمه چیز باش ؛

 آرزويم اينست . -
 

 1381دی 
______________ 

قربتی  چراکه در ديارِ غربتم . اما مرا حتی درغربت ، -» غريبانه « حق براين بود که بنويسم :  )1(
را » غريب « کردم . باور کن که مِن » قريبانه « را » غريبانه « ست با تو . واز ھمین روست که 

 است . باور نمی کنی؟ بھرحال ، مرا باور براين قربت است .» قربت « با تو 



 

 

 

 2 قريبانه

 

 

 

 کوچه خلوتست
 دلم براِی ھمه چیز می طپد 
 بی طپش است -کشورم  -و شھرم  
 ديوانه وار ھوسی ست مرا 

 گشتن در کوچه ھاِی شھر - 
 در کوچه ھاِی برفی 
 شلنگ تخته انداختن با ويلون زِن مست 
 ُپر کردن 55و پیاله را با برف و  
 !و از مستی به واقعیت رسیدن  
 لحاف را بردوش کشیدن 
 رکوچه ھاِی روشن از برف و تاريک از برقب 
 روانه شدن  
 آه چه بسیارانیم  
 چه بسیارانند 
 !در کشورم از سرما لرزانان  
 لحاف ترا شايسته تر 
 که کمتر از من 
 در ُعمرِ کم وبیشت 
 طعِم گرما را چشیده ای 
 و من ھنوز ھم 

 –بعد از اينھمه سال  - 
 !از سرما بخود می لرزم  
 لحاف پیچ وترا در  
 !مرا از شادی تو پیچاپیچ  
  
 ام "ورود ممنوع  "در کوچه ھاِی شھرِ ھمه چیز  
 :پرسه زدن ھمتاِی گريستن است  
 -بیش از پیش  -ھنوزو  
 گرسنگان ، گرسنه تر 
 سرمازده گان ، سرمازده تر 
 .بی خانِمانان ، بی خانمان تر  
  
 -کشورم  -در شھرم  
 !دوست داشتن ممنوعست  
 !عشق ورزيدن ، حاشا  
 !ترانه زيرِ لب زمزمه کردن گناھیست  
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 !آموختن و آموزيدن کفريست که نگو  
 !مشکوکست  -راه رفتن  -گشت و گذار  
 !بوئیدِن ُگل لغزشیست  
 !زاغِ سیاِه دخترِ ھمسايه را چوب زدن جھنمیست  
 !ورزش جلف گريست  
  
 در کشورم  
 واستنسنديکا خ 

 –جزئی از حق خواستن  - 
 !گناھست  
 !آزادی خواستن ، گناھیست کبیره  
 نان و غم و شادی و تفريح را تقسیم کردن 
 !معصیتی ست  
 کارگرو 
 کشاورزو 
 شاعرو 
 نويسنده و 
 موسیقیدان و 
 مطبوعاتی و 
 وکیل و 
 دانش آموز و 
 دانشجو بودن 
 !ِشرک است  
  
 :به ُکفر فرياد می زنم  
 !خدايا ، خدايا  " 
 تا انقالبِ َمھدی " 
 ھیچ قصابی پیدا نمیشودکه 
 که گردِن کلفتِ اين آخوندھارا 

 –يکبار براِی ھمیشه  - 
 با تبرِ تیزِ خود بزند ؟ 

 63دی  26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 3قريبانه 

 

 

 غربت ھمینست
 و جز اين ھیج نیست : - 
 سوختن و ساختن ؛ 
 بودن و ھیچ شدن ؛ 
 بر پرتگاه بودن و 
 به تباھی تن نزدن . 
  
 ترا خیاِل سوختن نیست و 
 اما می سوزی 
 ترا خیاِل ساختن نیست و 
 سازیاما می  
 ترا از تباھی گريز است 
 و خوشا که بر تباھی ھرگز تن نمی زنی . 
  
 غربت را ھزار فسون و افسانه است : 
 ھستند کسانی که مطیع اند ؛ 
 ھستند کسانی که به فريب عشق می ورزند ؛ 
 ھستند کسانی که کاله از سر برمی دارندو 
 کالھی بر سرِ ديگری می گذارند ؛ 
 اکندوھستند کسانی که پ 
 از ناپاکی ِ ديگران آلوده 
 و خود ناآگاه از اين ناپاکی . - 
  
 غربت را ھزار فسون و فسانه است 
 و سھم من از غربت : 
 از ناپاکی تن زدن 
 از غربت تن زدن 
 ... و در چھارديواری بودن ! 

   81بھمن  3  
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 4قريبانه 

 

 

 بساِن ديگر سال ، –... و سالی ديگر 
 ديگرگونه گذشت

 چه حاجت به بازگوئی ؟ -
 را آزموديم ؛» باالتراز سیاھی رنگی ديگر نیست « 

 بربلند باالِی برجِ سیاھی
 جمھورِی اسالمی نشسته است

 چه نامش نھیم ؟
 سیاھی ؟

 نابودی ! -
 

 ديگر سال ؟بساِن  –... و سالی ديگر 
 غريبانه در غربت گذشت

 می زنند در غربت نشیننان !» الفی درغربت « و چه 
 شدندو» وزارتخواه « ، » آزاديخواھان « 

 سرخورده از سرابِ وزارت ،
 )1(» آزاديخواه « ديگرباره ، 

 ، -امروز ناکسان  –نشستند با کساِن ديروزو 
 چھچھه سردھان !

 خواھانانسرخورده گانندو خواری 
 ، به گناِه نکرده چوب زنان ! -ھنوز  –و مارا 

 
 ھر پايانی را آغازيست

 و ما ھنوز به پايان نرسیده !
 از چه آغاز کنیم ؟
 َدم را بايد َچسبید

 و اين َدم را ھنوز پايانی نیست !
 

 در آغاز به اين دل خوش کرده بوديم که اگر
 ، -می گويم سخن » پیشوايان « از  –ده گام به عقب گذارند 

 ، يک گام به پیش می نھند -شايد  –گاھی 
 گذشت و –بساِن ديگر سال  –اما سالی ديگر و ديگر سال 

 ھنوز صد گام به عقب گذارندو
 حتی يک گام به پیش ... حاشا !

 و در اين میان 
  –خمینی  –معرکه گیرِ کبیر و دجال 

 ھر روز با گامی به ماوراِی قرنھا
 و ما ھر روز به قعر

 نزديکتر !
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 يکیش ،

 »آلترناتیو ممکن « سازست و » شورا « 
 ديگرش ،

 در سفرِ بی پايانش در روياھا و ھذيانھا
 ساز» آلترناتیوِ پرولتاريائی « 

 يکيِ ديگرش ، 
 ، -بعد از اينھمه سال  –ھنوز 

 خیاِل آن دارد از ده به شھر تازد
 و ديگرش ،

 راستی را چه خیالی بر سر دارد ؟
 ه شھر تاختن !از شھر ب
 آن يک ،

 در حرف ! -می رود » الک پشتانه « 
 بازھم در حرف ! -» خرگوشانه « و رفیقش 
 دروِن رژيم دل خوش کرده است» استحالهء « آقايش به 

 و حضرتش با ھمین رژيم ساختن خوش است 
 می کند» فیلش ياِد ھندوستان « واالتبارش ، 

 ( رژيم گذشته را می خواھد )
 برسر» يک کردن « االيش خیاِل دورژيِم ديروز و امروز را و حضرتِ و

... 
 ، -اين خیِل عظیم  –و ما 

 »ديگر « گريزانیم و ھم ازآن » يک « ھم از اين 
 برايمان قائل :» آنان« و خسته از نقشی که 

 »به به گوی و ديگر ھیچ ! « 
 

 -بساِن ديگر سال  -سالی ديگر 
 نه ھمانگونه

 گذشت  -به مراتب بدتر  -
 آری ... اما

 آغاز می کنیم -نه بساِن ديگر سال( به مراتب بدتر؟)  -سالی ديگر 
 باری ،

 اگرچه ما را به شما ديگر ايمان نیست
 اما

 -»اما « و چه خوش است اين  -
 آری ، اما

 ھنوز به فردا
  –حتی به ھمین امروز  -

 دل بسته ايم .
 81آبان  6

________________ 

کسانی ست که خوابِ پشتِ میزھاِی بزرگِ وزارت نشستن را با گرويدن  اشاره به تمامِ   )1(
ھم خبری نیست ، » امامزاده«می ديدند وتا ديدند که از اين » شوراِی ملی ِ مقاومت« به 

 با ھمان سرعتی که آمده بودند ، برگشتند !

 

 



 

 

 

 )1(" تند : " از مقالُه توھین آمیز شروع شد گف

 

 

كه در ابتدايِ كتاب ِ " قانون اساسی ايران يا شمشیر چوبین مبارزه " ،  –شعاري ست از من 
، آمده است . تنھا الزمست كه توضیحي  57ايل بیگی)، چاپ ِ سال ِ  نوشتهء د . بھروزی ( فريدون

 15بدھم : ھر آنچه در شعارِ زير آمده است ، امروز ھم قبول دارم ، به جزء آنجا كه مي گويم . " 
خرداد / با نام ِ پانزده ھزار شھید در تاريخ ثبت شد " . گويا رسم ِ آن روزگار بود كه ھمه چیز را گنده 

و به طبع آن ، روزنامه ھاي خارجي و  –امروز ھم ؟ در آن زمان ، كنفدراسیون  –ست كرد مي باي
، سخن از صد ھزار زنداني سیاسي در ايران مي دادند ، اما امروز ھمان  -جوامعِ حقوقِ بشري 

ھزار نفري  6يا  5زندانیاِن سیاسيِ سابق ( كه با تعداي از انھا صحبت كرده ام ) ، مي گويند كه 
 و بھمین خاطر اين قسمت را در زير قرمز كرده ام و در مابقي دست نبرده ام .  –یشتر نبودند ب

 81اسفند  22 

 
 گفتند : " از مقالُه توھین آمیز شروع شد " 

 صدھا مقاله در باره يِ اين مقاله يِ توھین آمیز نوشتند
 اما حتي گوشه اي از آن را نیآوردند 

 و من نمي دانم چه توھین ھائي شده بود .
 

 گفتیم :
 از مقاله يِ توھین آمیز شروع نشد

 از روزي كه ما كار كرديم و آنھا بردند شروع شد
 از روزي كه ديديم قصر ھايشانرا بر رويِ شانه ھايمان ساختند

 از روزي كه فقر و فالكت بیداد میكرد
 زي كه كرايه يِ خانه سر به فلك زداز رو

از روزي كه سقِف اتاقِ سرِدمان وادارِمان كرد كه به بیرون بزنیماز روزي كه از ده روانه يِ شھرھا 
 شديم

 از روزي كه سر بر اسفالت خیابانھا گذاشتیم و خوابیديم
 از روزي كه در بدر بدنباِل كار گشتیم و چیزي گیرِمان نیآمد

 خانواده يكنفر در تبعید بود از روزي كه از ھر
 از روزي كه از ھر خانواده يكنفر در زندان بود

 از روزي كه از ھر خانواده يك نفر را شكنجه دادند
 از روزي كه از ھر خانواده يك نفر را تیر باران كردند

نجیر از روزي كه فھمیديم ديگر چیزي برايمان باقي نمانده تابراِي حفظ كردنش قفل بر دھان زنیم وز
 برپا . 

 
 در ابتدا گفتند بگوئیم : " شاه بايد سلطنت كند ، نه حكومت " 

 و ما گفتیم : " مرگ بر شاه ! "
 )2(" مرگ بر خانداِن منفوِر پھلوي ! " 
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 گفتند : كركره يِ مغازه ھا را پائین بكشید و در خانه " متحصن " شويد
 و ما به خیابانھا سرازير شديم و فرياد كشیديم :

 ندانیاِن سیاسي را آزاد كنید ! " " ز
 شريعتمداري گفت :

 " بايد با حكومت راه آمد "
 خمیني گفت :

 " شاه بايد برود "
 و ما عكسِ خمیني را رويِ دست بلند كرديم 

 خمیني اگر مي كفت :
 " بايد با حكومت راه آمد "

 ما عكس ِ اورا پاره مي كرديم .
 

  خمیني ھا ،برما خرده نگیريد كه چرا دنباله رويِ 
 شريعتمداري ھا ،

 بازرگان ھا ،
 سنجابي ھا ،

 اسكندري ھا شده ايم 
 سالھاست كه امكاِن تربیِت سیاسي را از ما گرفته اند

 رھبراِن واقعي مانرا " حذف " كرده اند
 وھرگز نامي از آنھا نبردند

 اگر چه جنبش ھا را سركوب كرده اند
 اما جسته و گريخته

 –انگار كه از زير ِ دستشان در رفته است !                          
 ناِم كساني را به عنواِن " مخالفین "

 يواشكي در گوشمان خواندند
 نه اينكه اينھا مخالف نبودند

 –اما بي دردسر  –بودند 
 و ما آنچنان از رژيم متنفر بوديم 

 كه دست بداماِن " مخالفین " شديم . 

 ارگاِن رژيم :
 ھا روزنامه

 يوھاراد
 ھا تلويزيون

 . طويل و عريض دستگاھھايِ 
 : " مخالفین " ارگانِ 

 ، مسجد
 ، حسینیه

 . تكیه
 

 بودند زندانھا در واقعي مخالفینِ 
 بودند تبعیدگاھھا در
 بودند گورستانھا در
 بودند گاھھا شكنجه در
 بودند بسته آنھا با مارا ارتباطِ  راهِ  -
  . شديم مسجدھا يِ  روانه ما و
 

 كردند استفاده رژيم درآوردنِ  عقل سرِ  به برايِ  مسجد از " مخالفین "
 كردند خیابانھا يِ  روانه مارا

 آوردند بدست ھائي " پیروزي " شان سیاسيِ  وبندھايِ  زد در كه آنگاه و



 : گذاشتند تنھا - شھدا میدانِ  – ژاله درمیدانِ  مانرا ھا " تندرو "
  . بود افتاده خطر به ھا " تندرو " اين با شان ◌ِ  سیاسي ھايِ  وبند زد -

 42خرداِد  15
 با ناِم پانزده ھزار شھید در تاريخ ثبت شد

 - 32مرداِد  28آنسان كه  -
 .  )3(و پیشتر از آن انقالبِ مشروطه با ھزاران شھید

 بعد از ھر شكست
 ھزاران شھید

 بعد از ھر شكست 
 سئوالي تازه :

 بايد رفت ؟ "" به جستجويِ كدامین راه 
 بعد از ھر شكست 

 سازماندھي ھا
 دست به تشكیالت زدنھا

 جنبش را در راستاي اش انداختن ھا
 و ھرگاه كه جنبش در راستاي خود افتاد و جايِ پايِ خود را محكم میكرد

 رژيم به " مخالفین " امكاِن حرف زدن میداد
 امكاِن بیرون دادِن روزنامه ھاِي " نیمه مخفي "

 مخالفت كردن " امكاِن "
 و جنبش يكبارِ ديگر بداِم " مخالفین " مي افتد

 يكبارِ ديگر از آنھا پیروي مي كند
 رژيم دست به شناسائي ھا میزند

 " تندرو " ھارا مي شناسد
 " تندرو " ھا را حذف میكند

 و " مخالفین " كه نقشِ خودرا بازي كرده اند
 طر نجات دھندمنتظر مي مانند تا يكبارِ ديگر رژيم را از خ

 تا آمريكا را از خود نرنجانند
 میدان پیدا نكنند )4( تا كمونیست

 تا توده ھا " تند رو " نشوند
 تا اركاِن رژيم به لرزه نیفتد

 وتا حگومت به دستِ توده ھا نیفتد

  57آباِن  3 -فروغ دھکردی [ محمد ايل بیگی ] 

با  احمد رشیديِ مطلق فردي با نام ِ مستعار مقاله اي چاپ كرد از 1356 ديماهِ  17  ِطالعاتا  )1(
عنواِن ايران و استعمارِ سرخ و سیاه . بر سرزبان ھا بود وھست ( علیرغِم تكذيبِ ھمايون ) كه 

. گويا توھین  ]5[ داريوشِ ھمايون نويسندُه آن بود . من ھرگز ، تا به امروز ، اين مقاله را نخوانده ام
؟ بھرحال ، شیفته گان امام ھرگز اين مقاله را منتشر نكردند. "  كدام –ھائي به خمیني شده بود 

دفترِ ادبیات ِ انقالبِ اسالمي " ( كه بي شك در رابطه با دستگاھايِ اطالعاتي ست) ، سه جلد 
) بیرون داده است كه  78و  77، 76كتابِ قطور با ناِم ِ " روز شمارِ انقالب ِ اسالمي " (در سالھاي ِ 

اشاره  431مارانه مطالبِ نشرياتِ ايراني و خارجي را نقل مي كند . در جلِد دوم ، ص در آنھا روزش
 چرا ؟ -اي به اين مقاله دارد ، اما به جزء چند سطر ، اصِل توھین ھارا نمي آورد 

، غرضم " مرگِ فیزيكي " بود ،  -شايد  –اگر به خواھم روراست باشم بايد بگويم كه در آنزمان  )2(
انسانھا  –به اينچنان مرگ ھايِ فیزيكي نه تنھا اعتقاد ندارم كه بالكل با اعدام مخالفم  اما امروز

 تحول پذيرند ! 
آه كه چه بدم مي آيد امروز از اين واژُه شھدا . نمیدانم چه مي شود به جايش گذاشت : جانباز )3(

 ھیچكدام بروفقِ ذائقه ام نیستند . پس چه ؟ ؟ جانباخته ؟ خود ايثارگر ؟
، كمونیسم يعني روابِط اجتمامي اي ( حكومت ؟ )  -كه از قديم ونديم  –برايِ من نه تنھا امروز   )4(



كه نان و آزادي را حقِ مسلِم ھمه گان مي داند و در راِه رسیدن به آن تالش مي كند . ساده 
 م . تئوريسین نیست -لوحانه ست ، می دانم 

از نگاِه «   اخیرا اين نوشته را يافته ام و آنرا در  ) :  07ژوئیه  16/  86تیر ِ  25نوشته شده در :   (  ]5[
  آورده ام . نگاه کنید به اين:»  ديگران
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 !َرُونِیه خیاُبونا با دسته خالی نِمیشه

 

 

 

 چاقو دارن
 قمه دارن 
 چماق دارن 
 زنجیر دارن 
 گازماز دارن 
 ھفت تیر دارن ؛ 
 :اون ُپشتوُپشتا  
 !مسلسلو ھزارکوفتوکاری  

 * 
 تو چی داری ؟ 
 دست خالیئی 
 دست خالیئی 
 .دسته خالی  
 :پس بِت بَِگم  
 !رُونِیه خیاُبونا با دستِ خالی نمیشه  
 والَ ُبُکن رِزِرو جاتو 
  !يِه ُگِشیِه َقبِرستونا  
  

 82خرداد 26 
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  سعید ، ای جاودانه مرد !

 

 

 

 سعید ! ای جاودانه مرد
 تمام ِ آتش بودی

 تمام ِ عاطفه و مھر
 دريغ و درد ، دريغ ودرد 

 ای در بند مرد ِ " آوازھای ِ بند "
 خلقای زيسته تنھا برای ِ 
 فروتن در برابر ِ خلق .

 
 در مرگ ِ تو 

 خائنین ِ " اکثريت "
 ـ توده ای ھای ِ شرمگین ـ

 سھیم اند .
 

 سعید ! ای شکوه ِ بودن ومردن
 ای شاعر ِ فروتن ِ خلق

 در سنگر ِ نبرد 
 ای جاودانه مرد

 تمام ِ وجود ِ تو عشق بود وعشق
 ـ عشق به مردم

 تو عشق را 
 هچه با شکوه ، چه با شکو

 در گلوله وخون
 تھجی کردی .

 
 سعید ! 

 در سوگ ِ تو ،
 ای ترانه ی خونین 

 ای جاودانه مرد ،
 از راه ِ دور می گريم .

 60اول تیرماه ِ 

 )1(ايل بیگی ]   فروغ دھکردی [م.

 ] 8، ص  84[ به نقل از : " رھائی " ، دورهء دوم ، شمارهء 
 



که ھنوز واژه ھا و   وز در " جوانی " ھايم ، سالی! سال ِ بحرانھا ، سال ِ ھن 60آه سال ِ  )1(
 اصطالحات و تعبییرھا و تفسیر ھا و ... ھنوز بار ِ " قديمی " را داشتند ...

سال ، بی آنکه بخواھم پا به فشارم که " حرف ِ مرد يکیست "، ھنوز بر ھر  22وامروز ، بعد از ...  •
نشناخته گفته ام ، اعتقاد دارم: آيا بايد " سنگسار ِ آنچه درآن سال و برای ِ آن عزيز ھرگز نديده و 

 ايده ئولوژيکی " شوم ؟ بنمائیدم سنگسار !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  طبیعت خشن آخوندی

 

 

 می کوبد دارکوب بر درخت
 می کوبم سر بر ديوار

 ( او زخم بر درخت می زند
 ومن خودم را زخماگین می کنم ) .

 جیک جیک ھای گنجشک را می شنوم
 به ياد جوانان زادگاھم می ُافتم .

 سگی پارس می کند
 به ياد آخوندھا و " لباس شخصی ھا " می اُفتم .

 ُگلی از تشنگی پرپر می زند
 به ياد مردمم می افتم .

 2003ژوئیه  25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ( به گیلکی )  َکرجی بان ، َکرجی بان ، بََنه اَمی دريايه اََمره!

 کومت ِفالکت بار ِ اسالمیح "دولتمردان ِ "باصطالح   :به 

 

 َکرجی بان ، َکرجی بان ، 

 تی َکرجی آب بیگیره ايشاال !

 تی کله سره ُکوفت بیگیره ايشاال !

 اََخه ھیچی نََنه تی َکلَه سره ! 

 » !َکرجی بان « تَره گیدی اَخه 

 تُونَم اَخه َکرجی بانی ! 

 اَتو ُکنی با مردومان ؟

 ـ َخاکه دو عالَم بی تی َسر !

 تُو اَمره ِھی ناز اَيی

 خیال ُکنی از اَِسماَنه کون

 تی تَنه لشه تَاودايی اَيه 

 تَا ھرچی تی ديل َخايه

 اَمی سر باوری ؟

 تی َکرجیو تی َخانه 

 فوکورده ! ايشاال تی سر

 اصلن تَره نََخايیم 

 تی ِجلو پِالسو اوسان

 تی تنه لشه ببر



 ھرَجا تی ديل َخايه ُبُشو

 بَنه اَمره اَمی دريايَه

 ُخدوَمن دانیم چی ُبُکونیم با ُخودوَمن .

 اِی َکرجی بان ، اِی َکرجی بان ،  

 تی دخل ُبمو :

 تی سر سنگو ُسفال ؛« ـ 

 »اَمی سر َخاَکه کربال ! 

 82فوريه  2/  82بھمن  12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 نه ! نمی خواھم ، نه ! نمی خواھم ... مرد باشم !

 به : عزيزان ِ رفته ام در بم

 

 

 نمی دانم بر سرنوشت ِخود می گِريم 
 .يا بر سرنوشت ِ ھزاران ھزار از فقر رفته گان  
  
 با گريه به دنیا آمدم 
 .و تمام ِ عمر گِريستم  
  
 مردی ؟ :گفتند  
 !مرد را چه شايسته به گريستن  
  
 اگر مردانگی بی تفاوت بودن ست 
 من نمی خواھم  
  ... !و نه  !نه  
 نمی خواھم 
 ... !و نه  !نه  
 !نمی خواھم مرد باشم  

 03دسامبر  27 / 82دی  6 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 وجدان ِ جنگزده مان مبارک باد ! 

 

 

 

 وقتي زمان به تاريکي رسید
 ابرھا بیکاره شدند 
 و باران ھا 

 -از روي ِ ترحم  - 
 از باريدن سر زدند 
 . که چشمھايِ مان پر بود از اشک ) (
  
 خواستند "نھا اي "وقتي جھان آن شد که  
 مارا چه حرفي به بیان ؟ 
 و کودکان 

 -چه سود از آمده نِشان ؟  - 
 .از زائیده شدن تن زدند  
  
 ساختند "حلوا  "وقتي که از بمب  
 ما ديگر بر فبر ِ مردِه گانمان حلوا نگذاشتیم 

 که قبرھايِ شانرا ھم - 
 از بمب گريزي نبود 
 ) !ھاي ِ انگور ؟خوشه ھا به جاي ِ خوشه °بمب ( 
  
 وفتي که فقر طاقباز خوابید 
 مارا چه بود اندر دست  
 چه بود 
 :چه بود ؟  

 پیاله ھا زديم بر بخت ِ بدِ  بدبختان - 
 وزديم بازھم پیاله ھا 
 و رفتیم به رختخواب 
 ) !با خیال ِ راحت  ( 
 :و به خود گفتیم  

 " که اين تنھا مايانیم بار ِ تمام ِ فقر بر دوش " 
 !و خفتیم  ... 

  
 خوابمان مبارک باد ؛ 
 ھیچ بودنمان مبارک باد ؛ 
 ُپرخیالي ِ بي خیالي ِ مان مبارک باد ؛ 
 راه پیمائي ھايِ مان براي ِ جنگزدگان مبارک باد ؛ 



 گريه ھايِ مان براي ِ دردکشان مبارک باد ؛ 
 خود دانستن ھايِ مان به کسي بودن مبارک باد ؛ 
 ک بادخیاِل مان مبار 
 ؛ ) "خود را به خفت نفروختیم  " ( 
 وجدانِمان مبارک باد 
 ...بادو بادو باد  
 !مبارک  

 82فروردين  31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ومرگ ھمیشه مرا دنبال مي کند : نوروزتان خوش ! 

 

 

 

1 
  
 پرندگان پر دارند 
 :من چه دارم ؟  

 !ھیچ  - 
  
 بايد بمانم ، بمانم 
 در اين خراب شده 

 .و بمیرم  - 
  

 2 
  
 چه روزاست امروز ؟ 

 !نوروز  - 
 .مادرم نیست تا برايمان سفرهء ھفت سین بچیند  
  

 3 
  
 جنگ است و جنگ 
 و تمام ِ زندگیمان جنگ ِ باخته بود 

 .و ھست  - 
  

 4 
  
 پنجاه و دو سال دارم 
 چند سال زيستم ؟ 

 !نه چندان  - 
  

 5 
  
 نه از حلقوم ِ کسي ناني برداشتم 
 ونه در حلقوم کسي ناني گذاشتم 
 ه ھیچ بودمو ھمیش 
 و چنانچون مني ھیچاھیچ 
 !ھرگز مباد کسي  



  
 6 
  
 آمدم  
 و دارم مي روم 

 .وھیچ کس بر مزارم نخواھد گريست  - 
  

 7 
  
 :و مرگ ھمیشه مرا دنبال کرد  

 !اينک بخت اش  - 
  

 8 
  
 ھمسرم مي خواھد 
 دخترم مي خواھد 

 -پسرانم کمتر  - 
 اه بیاندازمکه بساط ِ سبزي پلو و ماھي را بر 
 ودر حلفومشان بريزم 
 گوارايشان باد 
 گوارايشان باد 
 دلم نیست  ...اما  

 .با اينھمه ، مي کنم  - 
  

 9 
  
 .نوروز و شادي  
 نوروزم و گريه ؟ 
  

 10 
  
 ھیچ کودکي گرفتار ِ سرنوشتمان نشود 
 ھیچ کودکي شاه و شیخ را نشناسد 
 دردمان ھرآنچه ھست 
 :ست  "دو  "از اين  

 .فرنھا و قرنھا  - 
  

 11 
  
 و ھنوزست و که ھست 
 کودک ام 

 کودک ماندم و - 
 .دردم از کودکي ست  
  

 12 
  
 چه ھست بر دلت محمد 
 که اينچنین زار و زار مي گري  

 حتي به نوروز ؟ - 
  
 82اوِل فروروردين  



 

 

 

 ھیچاھیچ برای ِ ما ! 

 

 

 

 خوشانه باری بود که 
 َکم َکمانه 

 ـ گاه ـ ،
 داشته بودم :

 با کوله باری ُپر رفتم
 و بی کوله ُپشتی برگشتم ؛

 ھمه چیز دادم
 ـ و کم ( ھیچ ؟ ) گرفتم ! 

 روزِ گاراِن مان ھمیشه اين بود :
 بدھیم تا آخرين نفس
 و نگیريم ھیچ نفس ! 

 ... و ايام را اگر چرخشی ست
 نه برای ِ ماست

 که راکِدانیم غرقه در ُرکود ! 

 قسمت کرده ايد بین ِ خودايانِتان» تساوی « جھانِتانرا به 
 قسمت کرده ايد بین ِ مايان :» تساوی « و جھانِمانرا به 

 مه چیز برای ِ شما ؛ـ ھ
 و ھیچاھیچ برای ِ ما !
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 ! ھیچ درکلهء پوک ِشان بجز جنايت نیست

 

 

 

 ھرآنچه که در کلهء پوِک شانست

 که بسازند اين :

 [ زندان ]

 

 يا اين :

 [ گورستان ]

 

 وھیچِ  شان تصوری نیست از اين :

 

 و [ آزادی و زيبائی ] 

 ھیچ فرا نگرفتند از دوست داشتن ھا

http://xalvat.info/M.Ilbeigui/1382/HichFaraNagreftand.htm
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 ھیچ فرا نگرفتند از مھر ورزيدن ھا

 ھیچ فرا نگرفتند از انسان شدن ھا

 ھیچ فرا نگرفتند در قرِن خود زيستن ھا

 خدا بودن ِ انسانھا  نگرفتند ازھیچ فرا 

 ھیچ فرا نگرفتند بجز کشتن ھا

 ھیچ فرا نگرفتند بجر در زندان افکندن ھا 

 ھیچ فرا نگرفتند بجز روزِی ديگران در حلق ِ خود ريختن ھا

 ھیچ فرا نگرفتند بجز دخالت در خصوصی ترين ِ خصوصی ھا

 ھیچ فرا نگرفتند بجز سیاه کردن ِ روزگار ِ انسانھا

 چ فرا نگرفتند بجز نابودھی

 نابود                                   

 نابود                                           

 نابود بايد کرد بودنی ھا                                                         

 شکل و شمايل ِ انسانھا را دارند ؛ 

 اما انسان نیستند . -

 82ديبھشت اُر 28

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ای کاش می توانستم ...

 

 

 

 ای کاش می دانستم در کجاِی اين جھانم ؛
 که نه من ديگران را می فھمم 
 .و نه ديگران مرا  
  
 ای کاش می توانستم تنھا دوست بدارم 
 دوست داشته شده باشم ؛بی آنگه  

 می توانم ؟ - 
 !نه  
 دوست داشتن بی دوست داشته شدن ؟ ( 
 ) !حاشا  !حاشا  
  
 ای کاش می توانستم فراموش کنم 
 آنکه دوست داشتم  

 ، -حتی يک لحظه ؛ که عادتم به لحظه نیست  = - 
 می توانم ؟  

 !نه  - 
  
 ای کاش می توانستم دم دمی مزاج باشم 
 زندگی کنم به لحظهو  
 !خوشا به دم  :و بگويم  
 می توانم ؟  

 !نه  - 
  
 ای کاش می توانستم چون ديگران باشم  
 مھربان ) -دروغ  ( 
 :و نه جون خودم  
 اينی که ھستم ؛ 

 ...بی دروغ  - 
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 پشت به قبله ُکن تا با سخیفان در يک خط نباشی !

 

 

 

 دريا دل بودم
 !و نه از دلم چیزی ماند و نه از دريا  
  
  :باور ِ تان شود يا که نه  
 ھزگز نخواستم از دريا ـ از دلم ـ دل َکنم ؛ 
 ھرگز نخواستم روياروی ِ شب شوم ؛  
 ھرگز نخواستم که تنھاترين ِ تنھايان شوم 
 ـ اما شدم ـ ؛ 
 !واز اين گويا گريزی نبود  
  
 ھرگز نخواستم که نظاره کنم برکثافت ھا 
 و بجز اين گويا سھمم 
 .ـ ھیچ ـ نبود  
  
 زاده شدم در يک کثافکده و گندزار 
 و بوی ِ تعفن اش 
 ن پنج ھزاری کیلومتری ـ ، ـ حتا در اي 
 حتا ، حتا  
 !ھر لحظه در دماغ ِ بو حس نکرده ام ھست  
  
 کافران را ايمان به کافری  
 دينداران را ايمان به دينداری  
  "سعهء صدر  "کافران را  
 دينداران را ھیچ تحمل ِ ديگری ؛ 
 :زاده شدم در کافرستانی که دينداران حکم می رانند  

 را بشورپايت  " 
 دست را بشور 
 وضو بگیر  
 " !و ُبکش  



  
 :اينان ايند  

 !کثافت ھا  "پاکترين ِ  " 
  
 ھمزادگاھانم  
 نماز را اگر که می خواھی که بخوانی 
 به رویِ  قبله نخوان 
 پشت به قبله کن  
 .تا با کثافتان در يک خط نباشی  
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 خدايا ! خدايا ! نفريِن خاليق بر تو باد!

 

 

 

 در اين سالھاِی سال

 ( در اين روزانه ھاِی روز

 و در اين شبانه ھاِی شب 

 در اين شبانه ھا که به روزانه ھا نمی رسند ؛ -

 و يک تاريکِی سیاه تر از ديگری 

 به جاِی آن می نشیند

 و خاليق ھیچانه تر از پیش ) .

 دلم ھرگز از تنگی در نیآمد

 دلم ھرگز از تنگی در نمی آيد

 که غم از زايشم

 جوانه زد

 ريشه دواند

 بارور شد

 ( چه خرابانه باروری ای ! )

  

 خدايا ! خدايا ! 



 لعنت بر تو

 اينچنین بر مدارِ ظلم آفريدی !که جھان را 

 خدايا ! خدايا !

 تمام نفرين ھاِی عالم بر تو باد

 که جھان را اينچنین براِی کم کسان آفريدی !

 خدايا ! خدايا !

 تفی برتو

 که جھان را به کفرِ خود آغشتی !

 می گويند ؛» دين پخش کنانت « ( کفر نه آنست که 

 کفر تنھا توئی

 وجوِد توست )کفر تنھا اعتقاد به 

 و جھانی اينچنین کفرآلود

 به يکباره

 به يکباره

 به يکباره ويران باد !

  

 شبانه روزانه ھايم را

 کی ؟

 کی ؟

 روزانه ای خواھد بود ؟

 روزانه ای نخواھد بود

 مگر انکه تو

 خدايا ! خدايا !

 از جھان محو شوی



 و بمیرانی جھاِن دين پخش کننده گانت را !

   

 آفرينشِ انسانبدترين 

 -شايد  -

 بمبِ اتمی

 و بدترين آفرينشِ توِی نابه وجود :

 دين !

 آخوند !

 کشیش !

 خام خام !

... 

 و ثمرهء تمام ِ اين ھرزه دھانان و گند پخش کننده گان :

 شاھان !

 مفت خواران !

 خونخواران !

 جنگ سازان !

 پارو کننده گاِن پول !
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 در من ، آه ! دريا ...

 

 

 

 درمن ،

 بھار ھم شکوفه نمی دھد .

 که پائیز به تسخیرم فخر به عالم می فروشد . -

  

 درمن ،

 ھوا ھمیشه بارانی ست

     که خورشید فاخرانه از من تن می زند . -

  

 در من ،

 شب جا خوش کرده است

 و اين روزست که به من دھن کجی می کند . -

  

 در من ،

 زمان تھی از ساعت ھا و دقیقه ھا و ثانیه ھاست ؛

 در من زمان ديريست که مرده است .

  

 درمن ،



 ُگل ھرگز نتوانست جوانه زند

 که خارھا تمام ِ شاخه ھارا ُپر کرده اند . -

  

 درمن ،

 بن بست است ؛شھر ُپر ازکوچه ھای ِ 

 در من ده راھی به شھر ندارد .

  

 در من ، 

 آه ! دريا ...

  

 در من ، 

 عشق بی جوابست

 دوست داشتن بی جوابست

 دوست داشته شدن بی جوابست .

  

   درمن

 ، -بجز تُھی  -

 ھیچ نتوان يافت .
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 ! خوان» ديگر « يگرانی خود را د

 

 

 

 س ... ل ... ا ... م !  / 1   

 يکی گفت : س ... ل... ا... م !

 و من گفتم : صدھا و ھزاران سالم !

 يکی گفت : بدرود !

 و من گفتم : ھرگز !

 » خايه در تنبان داری ؟ « يکی پرسید : 

 و من جواب دادم :

 دارم ، اما براِی چه ؟ -

 براِی چون ديگران شدن ؟

 براِی تحمِل خواری ؟

 براِی خودنمائی ؟

 کردن ؟» آن « در » اين « تنھا براِی 

 و محبت ندادن ؟

 نه و نه !

 ندارم !

 من

http://xalvat.info/M.Ilbeigui/1383/KhodDigarKhan.htm
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 ، -ھرآنچه را که کم يا بیش دارم         -

 و تنھا با محبت می توانم بدھم ؛ تنھا

 و نه به زور و تزوير

 و نه آنکه بگويند :

 خايهء تحمِل خواری را دارد ! -

  

 ريا /2                               

 جوانیم را بی ديگران گذراندم

 و نشناختم ( انگار دارم غیب می گويم ! )

 ريا را 

 باديگرانو پیريم را دارم سر می کنم 

 و ريا ست که تاب و توانم را 

  دارد و دارد می گیرد !

  

 » انساِن اجتماعی / «  3                               

 می دانند» انساِن اجتماعی « خود را 

 و در روابِط شخصِی شان حیوانگرند

 اند ؟» اجتماعی « 

 که حیوانگريِ شان بیش از انسانیت ! -

  

 / سفر 4                               

 »سفر آدم را پخته می کند « 

 آدم را از ديگرانی

 ، -که تماِم دروغ اند         -



 دور می کند

 و سفر آدم را به آدمیت می رساند ؛

  و بدور می کند از ناپاکی و ناپاکان . -

  

 / اينی  5                               

 من 

 -شايد  -

 ؛  نه آنم که می نمايانم

 و تو اما آنی که می نمايانی ؟

  

 / خود بودن 6                               

 باشیم و بنمايانیم آنی که ھستیم

 بنمايانیم ؛» خواھیم « و نه آنی که         -

 خود بودن 

 ، -اگرچه سخت ترين است         -

 اما ، تنھا نشانه ايست از آدمیت .

  

 / دروغ 7                               

 دروغ 

 ، -اگرچه ويرانگر ديگرانست         -

 اما 

 دروغ

 ويرانگرِ خود نیز ھست . 

  



 / شھامت 8                               

 شھامت بايد داشت و

 ،  -بی ريا  -گفت 

 ھرآنچه که در دِل تنگ است

 بی زخمی به ديگران . -

  

 / تزوير 9                               

 »انسانی « تزوير نشانی ست از 

 که

 به راست گوئی عادت نکرده است .

  

 / جرات 10                               

 نه خراب کردنست ؛  جرات ،

 که سازندگی ست .        -

  

 / پشیمانی 11                         

 :نه گفتِن   پشیمانی ،

 ديگر نخواھم کرد !        -

 که گفتِن :

 زجر ديگر نخواھم داد ؛ -

 و تماِم زجرھاِی دنیا برمن باد !

  

 / دوست داشتن 12                    

 دوست داشتن



 است ؛» گفتن « نه به 

 است .» داشتن « که به  -
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 رفتن يا رفته شدن ؟

 

 

 

 " آشنايان " گفتند :
 صخره اينجا -

 و تو جايت آنجا 
 آن پائین ؛

 اين بگفتندو

 من بکشتند .
 
 

 مردی آمد
 ريسمانی بدست ؛
 آشفته مردی بود .
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 ... که آبروِی جھانند مجنونان !

 

 

 اگر منم ديوانه "  "
 چه حاصل در شھر گشتن ؛ 
 ! که يافت نشود " عاقل " 
  
 ديوانه " گر منم " 
 چه حاصل از سر بر ديوار کوفتن ؛ 
 !که شھر ُپر از سر شکسته گانست  
  
 :چه تھمتی بیش از اين  

 مجنون و ديوانگی ؟ - 
  
 در کجاِی جھاِن تان 
 سنگ و ديوار معیار ِ سنجش ؛ 

 !که آبرویِ  جھانند مجنونان  - 
  
 مالمتی اگر از دوست رسد 
 نه مجنون بودنم بايد ؛ 

 که طايفهء مجنونان را  - 
 !فروختن  نماياِن شھر عاقل " به " 

 04ژوئیه  11 / 83تیر  21  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 گفتند : ترا شايسته به کشته شدن !

 

 

 
  
  :گفتند  
 نداری چون ما ايمان 
 و حقیری و 
 حقیری و 
 !حقیر  
 !و ترا شايسته به کشته شدن  
  
 :گفتم  
 نداريد چون من ايمان 
 و بمانید و 
 بمانید و 
 !بمانید  
 !که شمارا شايسته به بودن  
  
 شماياِن تانرا اينگونه انديشیدن 
 و مرا اينسان ؛ 
 داس و تبر و کارد ِ قصابی 
 توپ و تفنگ در دست ِ تان 
 .و مرا ھیچ در دست  
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 شکم بايد کرد !» يک « را تنھا به » دو « اِن ن

 

 

 :کس نپرسید از من 
 ـ به کجا می رود اين عالم ؛ 
 و چرا اينگونه ؟ 
 من چه دارم که در پاُسخ گويم ؟ 
 !من چه می دانم  
  
 من ندارم دستی در اينگونه رفتن ھاِی عالم 
 من نَتانم گیرم 
 جلوِی ھر کج رفتن ھا 
 من نَتانم بنمايانم 
 .راِه يکراست به خوبی رفتن ھا  
  
 کج وَکله ست اين عالم 
 !کج و َکله شده ايم ما ھم  
  
 ھزکسی چیزی جويد 
 ھرکسی چیزی خواھد بیش از بیش 
 ؟و چه سان  
 : !ـ چه اھمیت دارد  
 !شکم بايد کرد  «يک  »را تنھا به  «دو  »ناِن  
  
  :کس نپرسد از من  

 به کجا می رود اين دنیا ؛ » 
 «و چرا اين سان ؟  
 !ـ من چه دانم  
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 ھا ست !» انسان « وحشتم از وحشتناکِی 

 

 

 

 امید به که دارم ؟
 امید به چه دارم ؟ 
 . يک لحظه کس از دروِن من خبر ندارد ) ( 
  
 تنھاتر از تنھائی ام 
 .بی يارتر از بی ياران  
 در ُکنجم 
 نه يک زانوِی غم 

 -که دو زانوِی غم  - 
 بدست گرفته ام  
 و نظاره می کنم به پاھايم 
 که ناِی رفتن 

 .را ندارند  -تازه به کجا ؟  - 
  
 به پشتِ سرم که نگاه می کنم  
 به جز فقر و محنت و درد و تنھائی نبود 
 نگاھی بیاندازم به روبرويم ؟ 
 چشمھايم ديگر ھیج نمی بینند 
 چشمھايم ديگر ھیچ نمی خواھند ببینند  

  .چه از خوبان و چه از بدان  - 
  
 چه ساعتی ست اکنون ؟ 
 صبحانه خورده ام ؟ 
 نھار خورده ام ؟ 
 شام خورده ام ؟ 
 به آغوش گرفته ام ھمسرم را ؟ 
 بوسه بر ُلپھای عزيز فرزندانم زده ام ؟ 
 مرا چه شده است که با دروغ ھا 
 اينچنین 
 و ويران  
 !ويرانم  
  
 ھا ھیوال سازانند ؟ انسان " چرا " 
 چرا رژيم ھا انسانخوارانند ؟ 
 چرا بجز چپاول و بستن و کشتن  



 ھیچ به چنته ندارند ؟ 
 چرا ويرانگری ؟ 

 04سپتامبر  11 / 83شھريور  21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فروشند! ھرزه دھانانی که ھرزه گی ِشانرا به ديگران می

 

 

 

 دو روئی ھا بسیار در زندگی ام ديدم
 سخاوت ھا بسیار در زندگی ام ديدم 
 گیر را ھم ديدم  "سفیه  "سفیھان ِ به سفاھت ديگران را  

 نشانان بسیار ديدم "آن  "خود  "ايناِن  " 
 نشانان بسیار ديدم "اين  "خود  "آنان ِ  " 

 کثافت ھا و کثافت ھا بسیار ديدم 
 ديدم –گاه  –خوبی ھا ھم  
 ...اما  ...اما  
 کم ديدم ھرزه دھانانی 
 که جرات کنند 

 -در مالء عام  - 
 راھرزه دھانی و ھرزه گوئی ِ شان  
 به ديگران بچسبانند ؛ 
 :اينرا ھم ديدم  

 !مبارکم باد  - 
  

 04آوريل  29 / 83ارديبھشت  10 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 چه دلم ُپر ُپر ؛ چه خودم خالی خالی!

 

 

 

 چه غمی دارم من !

 و دلم آنسان می طپد

 گوئیکه تو 

 خیاِل رفتن دارد ...

  

 و چرا ديگر اشک نیست مرا ؟

 خاطراتم ھیچند ؛

 پوچند .

 من غريبم در غربت!

  

 خسته ام از ھیچی

 خسته ام از پوچی

 دل به دريا زدنم نیست

 که نیست ! -

 دِل من می نالد از نالشِ من



 دِل من خسته تر از مِن خسته

 کاش می تانستم

 با او بھتر از اين باشم

 کاش می تانستم

 شفايش بدھم 

 ھا ؟!» توانستن « من و اينھمه  -

  

 چه به سر دارم من ؟

 چه خیالی ست مرا ؟

 ژنده افکارم را 

 به چه ريسمانی بیآويزم من ؟

  

 چه دلم ُپرُپر

 . چه خودم خالی خالی ! -

 06مارس  11/  84اسفند  20

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ھواِی چیزی کرده ام ..

 

 

 

 کرده امھواِی چیزی 

 ھوای ِ چه ؟

 ھوای ِ چیزی کرده ام ... -

 ھوای ِ رفتن ؟

 به کجا ؟ ؛ -

 به چرا ؟ -

  

 ھوای ِ چیزی کرده ام

 ھوای ِ چه ؟

 ھوای ِ چیزی کرده ام ...

 ھوای ِ آن خراب شده ؟

  

 ھوای ِ چیزی کرده ام ...

 ھوای ِ کجا ؟ ...

 ھواِی چیزی کرده ام ...

 06مارس  3/  84اسفند  12



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ترا چه سود از خراب کردنم ؟

 

 

 گیرم که از من ُبريدی

 ( منھم ُبريدم از تو ؛

 چه ماند از تو و من ؟ ؛ )

 جز آه ،

 درد ،              

 افسوس ؟                       

  

 گیرم که ُپر ُکنی

 ( از ھرچه خود اليقِ آن )

 در بارهء من

 در اين کوی و آن برزن

 چه ماند از تو

 جز روسیاھِی گاوچاله دھاِن دروغ گويانه تھمت زن ؟

  

 و خود می دانی ؛ -خواری 

 خوارم ھرگز نتوانی !

 ترا چه سود از خراب کردنم ؟

http://xalvat.info/M.Ilbeigui/1384/KharmNatvani.htm


 خرابت می توانستم ( آسانست و می توانم ) 

 اما نکردم ؛

 نخواھم کرد ؟ -

 06فوريه  28/  84اسفند  9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 يا سکوتت ، يا مرگ !

 

 

 آسمان آبی ست

 فقر بی رنگست

 خشم ُپر رنگست .

  

 داده ھا اينست :

 يا سکوتت بايدت

 يا مرگ با خواری و تسلیم !

 06فوريه  26/  84اسفند  7
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  !شاھآيت هللا ھا به تاراج ساغری زدند

 

 

 کلنگی برداشتید و

 ويرانه کرديد ايران را

 آنچنان مال اندوز بی ِخرديدو 

 که اين خاِک ُپرُگھر را

 به پشیزی به مال اندوزاِن با خرد فروختید

 تا تنھا جیبِ گشاِد آخوندِی تانرا ُپر کنید !

  

 جز در گذشته زيستن 

 با بھره مندی ِ فراخ و گشاد از امکانات امروز ؛ -

 مانغیرمسل»   حیواناتِ « بابھره بری به غايت از ساخته ھاِی 

 ( اگر مسلمانی اينست : خاک برسرِ ھرچه مسلمان ! )

 و جز مال اندوزی 

 ھیچ فرا نگرفته ايد...

 ... و آيندهء کودکانمان

 که نه به انگاره

 که به حتم : پشِم کیرتان ! -

  

http://xalvat.info/M.Ilbeigui/1384/Saghar-eAkhondi.htm
http://xalvat.info/M.Ilbeigui/1384/Saghar-eAkhondi.htm
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 آه ! چه خواستی از شما ؟!

 که فريبید

 که پلیديد

 که ويرانه سازترين ويرانه سازانید !

  

 تاناگر خداي ِ

 شمايانرا

 از خواروذلیل ترين نسازد

 پس خدائی نیست

 ( و از قديم می دانستم :

 خدايان ،

 آفريننده گان شمايانند

 تا به تاراج ساغری زنید ! -

 05نوامبر  29/  84آذر  8

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ! و ما مانده ايم پیچاپیچ در خود

 

 

  

 با به چپ زدن ھاِی مان 

 با به راست زدن ھاِی مان

 با به میانه زدن ھاِی مان 

 ، -حتی با به قعرترين قعر رفتن ھاِی مان  -

 به ھیچ جا نمی رسیم

 »بختک « و اين 

 ھا » جمھوری « فالکت بارترين 

 خیرِ مان را سفت و سخت گرفته است

 ... و مانده ايم 

 -پیچاپیچ  - 

 در خود ؛

 و به خود 

 و به خود

 و به خود

 می پیچیم

 می پیچیم

http://xalvat.info/M.Ilbeigui/1384/Setarvan.htm
http://xalvat.info/M.Ilbeigui/1384/Setarvan.htm
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 ... می پیچیم !

  

 آزادی؟

 »بختک « يعنی : رھائی از اين 

 : نیآفته ايم رِه رھائی ازآن تا به امروز و

 استھا زديم ؛به راست تريِن ر

 به چپ ترين ھا ؛ 

 به شرکت ھا در انتخابات ؛

 به تحريم ھا !

  

 چرا

 چرا

 چرا اين چنین سترونیم ؟

 زايِش مان

 ، -به جز غوطه خوردن در کثافت ھای ھزاران ساله  -

 نیست

 ... و که نیست ؟

 05ژوئن  28/  84تیر 7

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  ! شمع وُگل و پروانه باھم شدندبیگانه

 

 

  

 آوازه خوان شادمانه می حواند :

 شمع و ُگل و پروانه« 

 »باھم میرن میخانه ... 

  

 ديگر اما امروز

 شمع و ُگل و پروانه باھم شدند بیگانه

 بیگانه و ديوانه

 و با ھم نمیروند به میخانه !

  

 میخانه ای ديگر نیست

 و اگر که ھست -

 در دخمهء خانه ھاست

 و ساکنان ِ خانه ھا با ھم آنچنان بیگانه

 که به خیالِشان حتی نمیرود

 ياد کردنی از شمع و ُگل و پروانه !

  

http://xalvat.info/M.Ilbeigui/1384/Parvaneh.htm
http://xalvat.info/M.Ilbeigui/1384/Parvaneh.htm
http://xalvat.info/M.Ilbeigui/1384/Parvaneh.htm
http://rouzaneha.org/Arad/1384/Parvaneh.htm


 دل و دماغ ؟! کو -

 05اکتبر  19/  84مھر 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 به ُجز دروغ ؟ -چه کاشتِه بود 

 

 

 جوانه زد 

 جوانه زد ؟  -

 ( چه کاشته بود 

 به جز دروغ ؟ )  -

 زمانه ُکشت 

 بھار ُکشت

 جوانه را ز بیخ زد !

 نُخفته ايم

 که آبِ تمام ِ اقیانوس ھا -( 

 نخواھندکابوس ھايِ مان را 

 نخواھند                                               

 نخواھند ُشست ! )                                                               

 کافراِن مسلمانند ؛

 کِشت کاراِن جھالت

 را در زندان رباياناند! -جوانه  -و بکارت 

 کفرِ محض اند : 

 ار می آويزند ؛بلوغ را به طناب ِ د



 و جھان را بی شکوفه می خواھند

 که شکوفائی به آخر ِ خط رسیدِن شانست ! -

 ... و ما ھنوز در آنجائی ھستیم

 که بوديم

 ( از پاالن دوش شاھی به کاله خر آخوندی )

 و دوره می کنیم

 و دوره می کنیم

 و ھستیم پیچاپیج در خود !

 شدنم )  »پدر برزگ « ( روِز  05ژوئیهء  13/  84تیر  22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جانا ! جانا ! زندگی زيباست !

 

 

 چشم ُگشود

 و

 بفوريت بست :

 آيا می بايست می ماندو

 ُچون ما تماِم زجرھای جھان را برشانه ھايش می نشاند ؟

  

 چشم گشودو

 به آنی ديد که اين جھاِن مان زيست پذير نیست 

 !  و رفت       -

  

 ... و مجالم نداد

 تا

 به گويمش :

 اگرچه سخت است زيستن

 اما امتحانش مجانی ست 

 و علیرغِم ھمه چیز

 زندگی زيباست !

 05سپتامبر  28/  84مھر  6



 

 

 

   م را از من نگیرد !» بودن «  "وطن" م آنجاست که 

 

 

 يکی گفت :

 برويم ! -

 آن ديگری پرسید :

 به کجا ؟ -

 اولی گفت :

 به آن خراب شده ! -

 ديگری پرسید :

 به کدام خراب شده ؟ -

 اولی فريادکشان :

 ھمان خراب شده که می دانی و می شناسی !به  -

 آن ديگری ، ديگربار پرسید :

 کجاست آن خراب شده که می دانم و می شناسم ؟ -

 اولی ، اين بار ، عربده کشان :

 مملکتت ؛       -

 وطنت ؛       -

 زادگاھت ؛        -

 ھمانجا که مادران و پدران و اجدادت را به خاک سپاردی ؛       -

http://xalvat.info/M.Ilbeigui/1384/vatanBiBoudan.htm


 ھمانجا که ترا ساخت اينی که ھستی ؛       -

 با کوروش ھايت       -

 با داريوش ھاي                   

 ھايت» دادگر « با انوشیروان                         

 با شاه عباسِ کبیرت            

 با رضا شاِه کبیرت                                                                     

 ت» آريامھر « با                                                                                   

 ت» امام خمینی « با                                                                                              

 با خاتمی ت !                                                                                                          

  

 آن ديگری ، نه با پرخاش ، که به سادگی گفت :

 مملکتم ،« 

 وطنم     

 ( زادگاھم را که عوض نمی توان کرد )         

 که از منآنجاست 

 از فرزندانم

 از فرزندان ِ ديگران

 نان را دريغ نکند ( و نمی گويم که بدھد )

 آزادی را دريغ نکند 

 مسکن را دريغ نکند

 تفريح را دريغ نکند

 بودنم را از من نگیرد .

 05اوت  30/  84شھريور 8

 نظر شما



 karim   :نام

    :میل-ای

  1384ر يوشھر 11 02:54

را میکنند  کیف دنیاعالی بود. خطاب به ھمه انھا که در خارج نشسته  . ايل بیگیم اقای ادمت گر
 زنند. یارضی م میتکارانه دم از خانه پدری و تمارياولی 

 نام .

    :میل-ای

  1384ر يورشھر 8 23:51

 وطن ! غیر از آب و نان ، به معني احساس مسئولیت ھم ھست! 
 م ھست! بمعني عشق و فداكاري و گذشت ھ

 وطن بمعني ماندن و سوختن و ساختن ھم ھست! 
 وطن بمعني مبارزه در راه حق حیات آيندگان ھم ھست! 

 وطن ... تنھا ، خواستن نیست! دادن ھم ھست!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ست! » گلزاِر خاوران «" وطن " م در يک وجب خاِک 

 

 

 نگاه کن !

 چه کافرانه کشتند و

 » خاوران « کردند در » خالی « چه کافرانه 

  

 اينان

 _ از ابتدا _ ،

 ُگفرِ زمان بودند

 اينان

 _ از ابتدا _ ،

 ی وجود ندارد :» اماِم زمان « ثابت کردند که 

 جھان را به کثافت ترين کثافت ھا آلودند ؛

 به آلوده ترين ھا ؛

 زد !» جا «   »عزرائیل « و به آنجائی بردند که 

 نیآمد .» اماِم زمان « ... و 

  

 م آنجاست که پاکانند :» وطن « 

 ؛ست » گلزارِ خاوران « م در يک وجب خاِک » وطن « 

http://xalvat.info/M.Ilbeigui/1384/Golzar-eKhavaran.htm


 ؛  م خوف انگیز ست» وطن « 

 م رعشه بر تن انداز ست !» وطن « 

  

 نگاه کن !

 چه ساده گفتند و« 

 )1(» چه ساده کشتند ! 

 05سپتامبر  05/  84شھريور  15

 شاملو  )1(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 !نفريِن زمین و زمان بر شمايان باد  ! «معتقد  »ای کافراِن 

 

 

 !رفتی  -جوانیم ؟ 
 !رفتی  -سالمتیم ؟ 

 !رفتی  -ھرچه خواستن ھايم ؟ 
 

 !ماندی  -بیھوده گی ھايم ؟ 
 !ماندی  -افسرده گی ھايم ؟ 

 !ماندی  -ھرچه نخواستن ھايم ؟ 
 

 رفتی و رفتید
 .که انگاره ھیچِ تان آرزو به ماندن نبود  -

 ماندی و مانديد
 .که انگاره بختِک تان بر سرم ھوآر می بايد شد  -
 
 

 ) !(ابلیسا  !خدايا 
 ) !خدايا  ( !ابلیسا 

 چراِی تان ) ھیچ ترحم به انسان نیست ؟ چرايت (
 چرايت ( چراِی تان ) ھیچ به زايش اعتقاد نیست ؟

 چرايت ( چراِی تان ) تنھا سجده بر مرگست ؟
 ای مشاطه گران ) – ! تعقد "مُ  ای کافراِن " ( !شمايان را   !ترا 

 از ھزاره ھا و ھزاره ھا
 تنھا ويرانگری در چنته مانده است ؟

 نفريِن زمین و زمان   -
 برتو ،

 بر شمايان
 !باد 

 05سپتامبر  16 / 84شھريور  25

 

 

 

 



 

 

 

 ) 6( قريبانه   ...می بارد اشک در قلب من باردو می

 

 

 می باردو
 می بارد اشک

 ( نه از چشمانم ؛
 که در قلبم ) . -
  

 می لرزدو 
 لرزدمی 

 ( نه دستانم ؛
 که تماِم تنم ) . -
  

 می خواندو 
 می خواند حنجره ام

 ( نه شادمانه ؛
 که به غمگِنانه ترين غمِگنانه ھا ) . -
 
 

 می پیچدو
 می پیچد جنازه ام به دورِ خودش :

 دلم ھواِی مادرم کرده است 
 که نتوانستم در زادگاھش به خاک بسپارم ؛

 است که ناجوانمردانهدلم ھواِی برادرم کرده 
 که ناجوانمردانه رفت ؛

 دلم ھواِی زادگاھم کرده است
 م !» وطن « زادگاھم و نه  -

 05سپتامبر  12/  84شھريور  21
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  ... و عشق را ھم کشتند !

 

 

 کوچه گر خالیست 

 بی ھوده نیست ؛

 عاشقان را خیاِل گام زدن

 در کوچه ھاِی وحشت نیست

 عاشقان را خیاِل ُمردن

 در کوچه ھاِی نفرت نیست

 عاشقان را خیاِل پژمردن 

 در کوچه ھاِی خالی ازھمه چیز

 ، نیست -و ُپراز ھیج و پوچ  -

 و که نیست 

 ... عاشقان را خیاِل فنا شدن

 ، نیست -چون آن غمگِنانه ساِل پنجاه و ھفت  -

 و که نیست ! ...

  

 عاشق بودن و

 در کوچه ھاِی ھیچ و پوچ پرسه زدن ؟

 05مارس  2  / 83اسفند  12
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 حقِ مان به جز اين نیست !

 

 

 آرام ، آرام آمديم

 و شتابان ، شتابان مارا می برند 

 به : 

 خاوران !

 ( قاطی پاطی

 بی سر ،                             

 بی دست ،                                                      

 بی پا )                                                                              

  

 نه و نه !

 شاه و شیخ

 ھیچِ شان به چنته نیست

 به جز ويرانی

 به جز مخوفی

 به جز حرصِ پارو کردِن پولھا !

 بانکھاِی خارجِی به ظاھر دشمنانشان را شادمان کردن )( و 

  

 انی اينچنینی داريم !» رھبر « خاکِمان بر سر سر که 

http://xalvat.info/M.Ilbeigui/1384/KhakemanBarSar.htm


 انی اينچنینی را خواستیم !» رھبر « خاکِمان بر سر که 

 انی اينچنینی را پذيرا شديم !» رھبر « خاکِمان بر سر که 

 خاکِمان بر سر !

 خاکِمان بر سر !

 سر ! ...خاکِمان بر 

  

 گنھکار نیستیم ؟!» ما « اين 
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  شومیِت " ايرانی / اسالمی ؟ "

 »)گنجی« و به ويژه به  -( و پس آنگاه به : تماِم باناماِن زندانی   در ابتدا : به تماِم بی ناماِن زندانی 

 

 

 نشسته ام در کناره ام 

 -در گوشه ام  -

 و می خوانم و می خوانم ھیچ خبرھاِی خوش از زادگاھم

 و ھیچ توانم نیست که بتازم

 به تماِم ھیچ کردِه گاِن زادگاھم .

  

 نامی می جوئید براِی اختگی

 براِی سترون ؟

 اينک اين جوابِ تان :

 اخته ام

 سترون !

 ... و دريغا و دريغا

 سترون بودن :که تنھا نئیم در اين اختگی و 

 ھزارانیم و ھزاران ...

  

 ... و دوره می کنیم 



 شب را ( با خواب ھاِی آشفته ) ؛

 اين رفت به زندان ؛

 آن شکنجه شد ؛

 اين شد اعدام ؛ 

 آن رفت به گوری بی نام ؛

 اين کرد اعتصابِ غذا

 به مرگ !  -شايد  -... و آن میرود 

... 
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  با آلوده دستاِن خود خواسته...

 

 

 چرا باورم نکرديد 

 56وقتی که در ساِل 

 ،  -اينھا که ھنوز ( دردا ، دردا ! ) ھستند   يکسال پیش از بختک شدنِ        -

 گفتم : 

 نه تنھا ناجی نیستند

 به قعرترين قعر ُبرانند ! که

  

 چرا باورم نکرديد ؟

  

 نويسی ھايشانخوانده بودم از زباله 

 می دانستم از چه ُقماشی ھستند

 را می خواھند» جايُگزينی « می دانستم که اگر 

 »بد « را به جاِی » خوب « نه 

 که بد و بد و بدترين ھا را

 به جای ِ بد می خواھند .

  

 باورم نکرديد ؟  چرا

  



 می دانم 

 می دانم

 نداشتم» دم و دستگاھی « 

 بودممستقل از تمام ِ سازمان ھا 

 سازمانی بودنھا ! )  بی ( کو گوشِ شنوا 

 نامی از من در ھیچ کجا ( مگر به مستعار ) نمی آمد

 حرفی از من در ھیچ کجا نبود ؛

 از تنھاترين تنھايانم

 -حتی اگر    -

 عربده کشیدم

 کو گوشِ شنوا

 به جز خودم !  -

  

 باشد و

 باشد

 اما حاال چرا ؟

 دو سه چھار نفری 

 نوشته ھايم را خوانده اند

 فريادھايم را شنیده اند

 حاال چرا 

 باورم ندارند که 

 از اين بدترين ِ بدترين ھا 

 ھیچ ُمعجز خواستن نتوان !

  



 حاال چرا ؟

 چرا ؟

 به عقايدتان نمی برم ؟» سجده « چون 

 چرا ؟

 چون از شمايان انتقاد می کنم ؟

 چرا ؟

 ياِدتان می آورم که چه کرديد ؟چون به 

 چه گفتید ؟

 از بدترين ھا       -

 ( بی آنکه حتی يک لحظه به خود بگوئید که اشتباه کرديم و پوزش خواھی الزم ! )

 چرا ؟

 چون وجداِن ديری به دور انداخته ِ تان را می آزارم ؟

 چرا ؟

 چون آينه در مقابِل تان می گذارم

 چه زشت !چه ابله و  –و خودر را 

 در آن می بینید ؟

  

 نیست» آلوده « من اگر دستھايم 

 نه از آنروست که :

 تن نزدم» آلوده گی « به 

 تنھا از آنروست ( که چون شمايان ) :

 آلوده گی را مظھر ِ خود بزرگ بینی نیافتم !

 05مه  24/  84خرداد  3

 



 

 

 

 

 جھانی» سرمايه داران ِ -دين « يشان ازپر

 

 

 اشکھای ِ شبانه ام 

 روزانه ھايم را بارانی می کنند

 و اشکھای ِ روزانه ام

 …شبانه ھايم را رودارود 

 پريشم و پريشان

 و ھرگز نیافتم جھانرا

 خواستمآنگونه که می 

 و به جھان

 -ھرگز  -

 …ندادم آنچه که می توانستم و می خواستم                                

 من اينم :

 ھیچاھیچ ؛          -

 پوچاپوچ ...          -

 نفرين ِ زمین و زمان بر شمايان باد :

 خدايان !

 شاھان !

 سرمايه داران ! -دين 

http://xalvat.info/M.Ilbeigui/1384/Din-sarmayeh.htm


 که جھانرا برای ِ خود خواستید و

 رای ِ خود ساختیدب

 و برای ِ ُچنان منی

 ھیچ نگذاشتید ...

 ايکاش می توانستم به دنیا نیآيم

 تا ذره ای

 ذره ای                

 ذره ای                               

 نسازم !» آلوده « ذره ای از جھان ِ تانرا 

 ... ايکاش نبوديد

 تا کوچکترين

 کوچکترين                               

 کوچکترين                                               

 کوچکترين جھانم 

 -بی شمايان  -                               

 بی اشک می شد 

 ُپرخنده می شد

 ُپر شادی :                               

  

 ج                                               

 ه                                                    

 ا                                                         

 ن                                                             

 ی                                                                  



  

 ع                                                                         

 ا                                                                              

 د                                                                                    

  ی !                                                                                               
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نواع و اقسام دين با حضور ِ بوش ، شیراک ، شاھان ، ا 2ُپل -ژان » خاکسپاری ِ سترگ ِ « ( روز ِ 
    فروشان ... و خاتمی! )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 تجربه ای در خون ، باخون

 

 

 چندان در حسرتِ آب «  

 -آبِ زالل  -

 ای عطشا ! ای عطشا ! کرده بوديم

 چندان در انتظارِ باران بوديم

 بادکه 

 را -اين باِد خانمان برانداز  -

 به جان خريديم 

 واينچنینیم که می بینید :

 )1(» در حسرتِ باران !  -

  

 تالشِ بي ُھوده ای نبود

 تقصیرِ ما ھم نبود :

 ُمنادياِن شقاوت ( در لواِی عدالت )

 چنگاِل منحوسِ ھزاپايگونه شانرا

  -قرنھاو قرن  -

 فروکرده وبرتاروپوِد زندگيِ مان 

 از ناآگاھِی مان ساغری می زدند .

http://xalvat.info/M.Ilbeigui/1384/DarVaBaKhoun.htm


 و اين باِد خانِمان برانداز را

 خواندند !» باران « بعینه 

  

 ديری گذشت 

 و ما ھنوز در حسرتِ باران ؛

 تجربه ای درخون

 تجربه ای با خون !

  

 ديگر ظلمت را بجاِی نور

 اختناق را بجاِی آزادی

 شکنجه را بجاِی نوازش

 تستم را بجاِی عدال

 وابستگی را بجاِی استقالل

 را بجاِی کار -بیگاری  –بیکاری 

 سنگ را بجاِی نان

 بی خانِمانی را بجاِی خانه

 »حقِ تعییِن سرنوشتِ خلقھا « ستِم ُمضاعف را بجاِی 

 بھره کشی را بجاِی رفاِه ھمگانی

 ديگر ،

 باِد مخوف را بجاِی باران

 به خورِدمان نخواھند داد .

 60دی  3

__________________ 
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 تُرا بايد ُکشت ؟   

حکومتِ    ترين ھایِ » چپ « ترين تا به » راست « زمان ( به از   بی ُحرمتی ياِن بی ُحرمتِ   : به
 سالمیفالکت بار ا

 

 

 بوديم  »ما « م که تو و من گیر

 است امروز ؟  چه مان مانده

 ھیچ ! -

  

 پیموديم اينھمه راه با ھم 

 تا برسیم به ھیچ

 به پوچ ؟!  -                      

  

 جھان به دوره می گردد

 ... و ما به چه ؟

 به تمامی عقب گرداگرد ! -                     

  

 در اندروِن من ھیچ نمانده است

 چه مانده است در اندروِن تو ( به جز لجنزار ؟ ) -

  

 خیالمان به پرواز بود

http://rouzaneha.org/Arad/1384/KhakemanBarSar.htm
http://xalvat.info/M.Ilbeigui/1385/ToraBayadKosht.htm


 چنین سقوطمان چرا ؟

  

 دلم براِی خودم می سوخت

 دلم براِی تو می سوخت

 دلی برايم نمانده است براِی سوختن . -

  

 جھانی ساختی بی برگشت

 زمانی ساختی بی حرکت

 و انسانی ساختی بی ُحرمت ...

  

 نفرين ِ زمین و زمان برتو باد

 نفريِن زمین و زمان بر تو باد

 که جھان را به پلشتی آلودی !

  

 تو و من 

 -ديگر   -           

 »ما « نشويم ھرگز                         

 من اگر خواھم که بمانم

 بس :  -يکراه دارم  

 تُرا ُکشتن ! -

 ( ... . و چه بیزارم از ُکشتن ! ) 
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 کرده است!» گلزار ِ خاوران « شدن در » الشه « دلم ھوايِ  

 

 

 ... و خاک

 -شايد   -              

 ذره اي بي مقدار باشد                            

 اما اگر

 را در آن -ُگلي  -جواني 

 ، -  »گلزار ِ خاوران « چون در  -

 بیاندازند  »الشه « چون 

 چه ُپر مقدار خواھد شد ...                                      

 ... و اينجاست که توي ِ بي دين خواھي ُگفت :

 از خاک بر آمده ايم -

 و چه ناجوانمردانه بر خاک رفتیم !

  

 دلم نیست ديدِن اشکھاي ِ مادرانم

 گرفتند . -فرزندران ِ شانرا  -شان » بھشت ِ « که  -

  

 دلم ھوايِ  چیزي کرده است :

 » !خاوران « شدن در   »الشه « 

 آبان ِ  5 



 


