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 ترين شاعران عرب به ابونواس يکى از بزرگ )دهخدا.(و در بغداد بزرگ شده است) ق .  ه145(االهوازاى، در اهواز متولد شده   الفارسى هانى ابن حسين) 1(
 . ى او در زبان عرب تقريباً يگانه است هاى عاشقانهآيد و غزل شمار مى

  
  

  : صداها
  مخالفانخبرنگاران، مدافعان، 

  سرود سربازان گل بسر

  سرود سربازان جان برکف

  هاي رزمي سرود جوخه

   خرابان همسرايي خانه
صداها ترکيبى است از صداى زنان و ( .پخش مى شودگرديده چيان کار گذاشته شده و بقيه در صحنه نصب  بلندگويى که دوتاى آنها در سالن تماشاپنج  از 

  .)ها  مى تواند نه از طريق صدا که بصورت  زنده در صحنه اجرا شوددر صورتى که امکانات اجازه دهد، نيمى از اين نقش. هاى مختلفمردان، پيرو جوان با طنين و آوا
  

   :نما 

کند، ها، جمعيتى که تابوت حمل مى هايى از رژه نظاميان، تانگ بر ديوار مقابل ما در طول نمايش، صحنه. سيمانى و سرد با نور زرد و مرده و بزرگى است  سلول               
.  ها و شعارها ها، انفجار ها، شيون  صداى کوبش طبل بر زمينه… هايى از کودکان، زنان زخمى و آواره هائى از زندان ابوغريب، صف طوالنى دستگيرشدگان، صحنه صحنه

  .اى وسط گذاشته شده و نيمکتى در جلوى صحنه  سمت چپ قرار دارد چهارپايه
  
  

    ناجيان  :مداح
   فاتح اين جهانند         

  ى زمين    گردونه
   با لبخند پر شکوه ايشان 

  چرخد مى            
  ى سرنوشت   و ارابه         

  رود به آزادى مىرو             
  )آورداداى مداح را در مى  (:دلقک 
   ناجيان          
  اين جهانند   فاتح         

  ى زمين   گردونه          
   با لبخند پرشکوه ايشان          

  چرخد                      مى
  آيد، صدايش را پاورجين پاورچين جلو صحنه مى (   

  )رو به تماشاچيان، آوردپائين مى             
  

  وقتى گلوله آزادى            
  مهاجم از لوله تفنگ           

    شود  شليک                     
   سرنوشتى   البته که ارابه         

  !رود به تاريکى مىرو                       
                                                               

   ها ها                                              ها
    آزادى:مداح 

  خجسته نامى است               
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  با شادى                     
   که ناجيان فاتح         

  به مردم محروم           
  کنند    هديد مى                   

   با سرباز: دلقک 
  توپ و تانگ و بمب انداز              و 

  از همان آغاز                                   
  لبته   و ا

     با ساز و دهل و آواز
              ها ها ها ها                 

   در زندان ابوغريب:ابونواس
  ى سرشناس هاى هزار مرده    تاريخ با گام
  رود    وارونه مى

   آتيالى ه    و چشمان خاکسترشد
  گيرد     جان مى

  تاب فرزندش  -     تا در نگاه شعله
                                          تکرار شود

  
  )بخند بر لببا ل (    :مداح

    قرار است   
      ارتش پيروز

                    به هنگام رژه
  ،وبدک    پا ب

   گل بريزد              
     و خواهران مقدس

                      براى گرسنگان
  هاى بومى بخوانند     آواز

  
  له........   بع:دلقک 

   ؛   و
  هاى آتش نشانى  ماشين    

                   شبانه روز              
  هاى باروت مشتعل را       بشکه

         سرشمارى کنند
        و زنجيره بى پايان آتش را

   العرب  هاى شط  با آب                                     
        از کار بياندازند

  
    براى شکست مستبدين جهان سوم و مقامات خود سر:1بلندگوى 

  ماليات بدهيد                                                             
  
  سرزمين         در  و دموکراسى آزادى رويش   براى:2بلندگوى 
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  شرق  استبداد زده                
   ماليات بدهيد                              

   رشيد مابراى دفاع از جان سربازان :  3بلندگوى
   ماليات بدهيد                                           

   براى مبارزه با تروريسم :4بلندگوى
  ماليات بدهيد                             

  ! البته که همه بايد ماليات بدهند       :دلقک 
  براى امنيت ملت بزرگ جهان تغييرجغرافياى       

                                                      مخارج دارد          و نظام يکه تاز        
  !       بعله

              همه ماليات مى دهند
  ماليات بدهيد : همه بلندگوها

                     ماليات بدهيد
                     ماليات بدهيد

  ى مقدس به يارى با کره           :مداح 
  هاى نفرين شده                     سرزمين

  شوند آزاد مى                                       
  

  آمين :  بلندگوها باهم
  و جوامع وحشى          :دلقک 

   به لطف ناوگانهاى عظيم 
                          ) روى عظيم تکيه مى کند( 

  بر، هواپيما                   
  دندتمدن مى پيونى            به قافله

  جهان            : مداح 
  گمان          بى

   آزاد مى شود
   از قيد حکومت هاى شرور

   آمين       :بلندگوها 
  در زندان ابوغريب        :ابونواس 

  چرخدِ جهان مىب            آسيا
  کند            و چشم له مى

  هاى نفرين شده            مادران سرزمين
              دامن 

                    دامن 
  کنند  له شده جمع مى          چشم

   قيه کشانو           
  کوبندشان مشت مىها           به رحم

             در زندان ابوغريب
             خيابان

                        بيابان
  شود                            مى
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            و انسان
  گردد               تاريک مى          

  
   به سحرگاهان       :مداح 

        که نيزه هاى روشن خورشيد
  ريزد در پهندشت دريا مى      

         سرور ما
  بند پوتين را                 

  کند        محکم مى
  رودمى سربازخانه  و به               
   فاتحان سربازند:1بلند گوى 

  اما؛ و        :دلقک
   سربازان            

   سر مى بازند                 
          تا سروران

  گرى                     به سوداى سودا
  بسوزانندجهان را        

  ) اداى مداح را در مى آرد                    (
  !       سرور ما

   به شامگاهان       :مداح 
         که ابرهاى تيره

    آبى دريا را     
  کند       سياه مى
  گشايد       پا پيچ مى

          و در نمازخانه
                          به نياز 

  زند  زانو مى                            
   فاتحان  :2بلند گوى 

  !يسند                قد
 

  : زيرا     :دلقک 
  اربابان انگلوساکسون      

  گ و عبادت      پيشتازجن
       پيشتازبمب و نمازند

  )آورداداى مداح را در مى                       (
       به شامگاهان

  شوند     ديوان به بند مى
  تا به سحرگاهان     

  آزادى                       
                                آزاد گردد
      از آستين رئيس شعبده باز 

  :      ن خوشبخت سرود سربازا
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      ما سربازان گل بسر             چا چا چا
  اچا چا   چ    به فرمون جرج پسر           
  ا چا چا چ       از ينگه دنيا اومديم           
  ا  چا چا   چ    با ساز و کرنا اومديم          
  اچا چا چ       تا عراقو آباد کنيم             

  اچا چا چ    اد کنيم            مردمشو آز    
  اچا چا   چ    گل به ديمو گل بستونيم        

  اچا چا چ       با خوشگالش الس بزنيم     
  ا ها ها   چ    با بعضى ياش حال بکنيم     
  اچا چا چ       توکوچه ها لول بخوريم       
  ا چا چا   چ    همبرگر دوبل بخوريم          

اچا چا        چتايش بکنيم           س    پاپ  
   چا چا چا     تا رئيسو راضيش کنيم         
  ها براى تانک:1بلندگوى 
    ماليات بدهيد:2بلندگوى
   ماليات بدهيدا،ه  براى بمب:1بلندگوى
  هابراى توپ:  1بلندگوى
    ماليات بدهيد:2بلندگوى
     براى جيره سربازان:1بلندگوى
  ات بدهيدمالي:  2بلندگوى
  براى غذاى زندانيان:  1بلندگوى
    ماليات بدهيد:2بلندگوى
       جهانى                                               هاى تجارت افراشتن برج دوباره براى 1 :بلندگوى
   ماليات بدهيد: 2ىبلندگو
                                                               بازى در شبهاى بغداد                     براى تأمين آتش         دلقک

  ماليات بدهيد                                             
  ماليات بدهيد:   1بلندگوى
   ماليات بدهيد:2و1بلندگوى

   :همه بلندگوها
   براى تأمين  و مقدس و مام وطنى  بنام با کره               

  سوخت جنگ افزارها و قدرت                 
                                                                 شجاع ماسربازان       
  ماليات بدهيد       

  ؛و         :دلقک
         براى درهم شکستن مراکز شرارت

                                              موانع تجارت               
  عوامل بطالت      

        مزاحمان سرقت
  هاى باروت       و حامياِن بشکه

   ماليات بدهيد                                     
         اگر نداريد 

  مى توانيد                  
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         براى مام ميهن
  سربازان عزيز                                           همچون

  جان بدهيد      
  ...       و اگر

  !بعله                  
  براى بر افراختن پرچم با شکوه دموکراسى       : مداح 

        درقلب استبداد سياه
  ناجيان      

  دهند       فرمان آتش مى
   و ارتش پيروز      

  شود پيروز مى                      
   آبراه خليج     

  ِن آزاد     به شاهراه جها
  گردد  تبديل مى     
   و جهان     

     شود زيبا مى             
  هاى فسيلى و آب      :دلقک 

  کشند      از اعماق سر مى
  روند      و يکراست مى

  هاى درشت سيمانى       در رگ
         تا خون سياه آزادى را 

  ى جهان آزاد        بر قلب خسته
   برسانند                                            

  !هاى سخاوتمند       يانکى
        براى حمايت از سربازان نجيب

   و نورچشمان وطن     
   ماليات بدهيد                       
   ماليات بدهيد                       

                                        ها ها ها
                      

   نور در طول خنده کشدار او محو . رودغش ريسه مى (    
  )آيدو ابونواس از تاريکى بيرون مى.شودمى      

  زندان ابوغريب  در :ابونواس 
  رقصند ها مى      درخت

  هاى سربازاِن مست      با ضربآهنگ پوتين
  بارندهاشان را مى  برگ و    

                                                                         شده ختم هائى که به شهرهاى ويران      روى جاده
  شوند مى                                                       

       در زندان ابوغريب
        درخت

  شود             تابوت مى
        و تابوت 
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  شود ناياب مى              
  اى باد کردهه ه     جناز

  مانند       به انتظار نوبت مى
        تا گورکنان نفس تازه کنند

        در زندان ابوغريب
  مانند ها به دشتستاِن سوخته مى جنگل      

  کند        تا چشم کار مى
   صف                         

   صف                               
                  جسد چيده اند 

    جنگ بى برنده:1بلندگوى
    جنگ بى سرانجام:2بلندگوى
    جنگ پوچ:3بلندگوى

   جنگى براى امنيت ملى و شرافت ملى      :مداح 
    جنگى که از قبل شکست خورده است:4بلندگوى
   جنگ کثيف : 5بلندگوى

  
  جنگ جويندگان طال       :دلقک 

   جنگى براى تفرج و تفريح ناوگان ششم ابر قدرت     
    در زندان ابو غريب:ابونواس 

  مادران سنگ مى زايند      
  ها       و از پيچ کوچه

  کوبندگران مىى اشغال        بر چهره
         در زندان ابوغريب
        زمين صحرائى است

   تفته                             
   شن       پيچان به طوفاِن

  چرخدش مىب و آسيا     
  شم له کند تا چ     

  اگر مقرر است خورشيد برتاريکى پيروز شود :       مداح
       شب زدگان هم 

                       به همت پيشوايان
  جانفشانى سربازانو                                       

    يابند نجات مى     
  منتها خود سربازان وطن      :  دلقک

  مى روند آب  شوق که به                              
   نمى دانند گرفتار سراب مى شوند     

  رئيس ما       :مداح 
  ماند در اين کوير مى     

  گان را        تا تشنه
  هاى گوارا برساند      به آب

  ) سرش را باال مى آورد و با لبخند                        (
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  يسانند رهبران       قد
  اند آمدهبه زمين       

                تا جهان زيبا شود
  وپنجاه دو هزارو پانصد دسته گل ناقابل  با يکصد    :دلقک 

  هاى فوق مدرن    مجهز به آخرين سالح
  : سرود سربازان  جان بر کف  

        ما سربازانٍِِِ جان برکف
                                  ها ها ها        ها ها ها 

   جا گرفتيم توى صف       که
                                  ها ها ها         ها ها ها

        شايد که بختمون واشه
                                 ها ها ها          ها ها ها 

        کارو بارى درس بشه
  ها ها ها          ها ها ها                                

  ى قسطى بخريم       خونه
                                  ها ها ها          ها ها ها

  ويسکى بخوريمبا سودا       
                                  ها ها ها          ها ها ها

        تا بريمو پيروز بشيم
                                  ها ها ها           ها ها ها

  بشيم ى کچيز   شايد که   
     ها ها ها                                ها ها ها        

  اما ورق جور نيومد     
       ها ها هاها ها          ها                              

  گيرنيومداى پيروزى      
      ها ها هاها ها ها                                        

  دشت کربال     اينجا به 
    ها ها ها                                ها ها ها          

                                     گشتيم اسير و مبتال
                                          ا ها ها ها             ها ها ه                               

  شديم      يه عده مون کشته 
  ها ها ها         ها ها ها                                            

  شديم      يه عده مون عليل 
                                        ها ها ها          ها ها ها 

  شديم      يه عده مون زخمى 
                                         ها ها ها         ها ها ها 

         يه عده مون ذليل شديم
  ها ها ها         ها ها ها                                         
                      بقيه مون 

                                يواش
                                        يواش

  مى ترسيم                                            
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  ها ها ها              ها ها ها                                    
                      بقيه مون 

                              يواش 
                                      يواش

  مى ترسيم                                      
  ها ها ها             ها ها ها                                    

  
   در زندان ابو غريب : ابونواس 

  سرزمين فاتحان      
        مات است
  شان هاى      دشتستان

  صليبستاِن سربازانى است      
  اند  که هرگز ندانسته اند براى چه مرده                    

        مرگ ايشان را
  مادراِن سياهپوش      

  چون صليبىچنان                        
  کشند بردوش مى     

        در زندان ابو غريب
   ى که بر او مى رودلرزد از جنايت هولناک      زمين مى
   جهانب      و آسيا

  چرخد مى                      
  کند و چشم له مى                             

   روز جنگ1387:  1بلندگوى 
   کشته آمريکائى3112   :2بلندگوى
  زخمى و معلول 22000     و:3بلندگوى
  کشته عراقى 659000:   4بلندگوى
   و هزاران هزار زخمى و معلول  :5بلندگوى
   ششصد هزار بى خانمان و آواره  يک مليون و  : 2بلندگوى
  صدهزار فرارى از کشورتيک مليون و هش   :1بلندگوى
  يليارد دالر در هفتهى سه م جنگى با هزينه   :2بلندگوى

  ها بهاى آزادى استاين       : مداح 
  گويد      رهبر داناى جهان مى

        کشته گان
         شرافت ملى مايند

   و به خاک خفتن ايشان     
         خواست خداوند بوده است

  ) با صداى رسا و زمخت(                     
                          استبداد      براى آزادى و عليه

  اين کمترين گذشت و ايثاراست      
  )ايستدکند و به احترام مىمکث مى                   (

         به خواست پدر و پسر
   در لبخند با شکوه آقاى ما                        
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  خواهد شکُفت جهان پرمالل       
        و استبداد

    به زانو خواهد افتاد    
        تا آزادى

        تقسيم شود به تساوى
                        در مناطق محروم

  )کندصدايش را بلند مى (                   
  داربر       ديکتارتوها 

  رقصند                            مى
  نام پدر و پسر به       

  )آوردپائين مىکند و صدايش را خودش را جمع مى                   (
  ! مقدسه ى يا باکر     

                        
   قديسانند آنان     :دلقک 

  اند       به زمين آمده
  خانه خراب کنند ب      که خانه را بر سرصاح

  سرنوشت  ى       تا ارابه 
  هاى فسيلى برسد                           به آب

  )آورد و زانو مى زند اداى مداح را در مى           (
  ! مقدسى      يا باکر

        کابوى و استرش را يارى ده 
  ! تا کمتر گند بزند                                   

    براى امنيت ملى:1بلندگوى
  ماليا ت بدهيد  :2بلندگوى
    براى بناى ياد بود سربازان رشيد:3بلندگوى
   ماليات بدهيد  :1بلندگوى
  براى آزادى و عليه استبداد ماليات بدهيد  :2بلندگوى
  در زندان ابوغريب   : ابونواس

        برمعبر پرندگان گرسنه
  اند تکه نان خشکى نهاده     

  لوده       به زهر هالهل آ
  اى        و کاسه

                  لبالب از زهرآب
        و نمکى،

  ! از آزادى             
  ريب      در زندان ابو غ

        جهان منجمد شده است
        عراق 

             به چون تسبيحى
   پاره                             

    پاره                                  
  گرددمى                                         
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   وهيچ چشمى     
             نگاه ندارد    

  
    از دانش آموزان ما، سرزمينى بنام  هشتاد درصد :1بلندگوى 
    را روى نقشه  آند  تواننشناسند و نمى عراق را نمى               
  جهان پيدا کنند               

      همانطور که تهران و کابل و دمشق و بيروت و جاهاى     :دلقک 
  ، و نه فقط آن ها نمى شناسندد،  ديگر را نمى شناسن                

  هم نمى شناسند سربازانتان               که 
  ى دروغ   جنگى سياه بر پايه :2بلندگوى
   جنگى پوچ :3بلندگوى
   جنگى بى برنده :4بلندگوى
  شودجنگى که به مردم ما مربوط نمى  :5بلندگوى

   جنگ جويندگان طال      :دلقک 
         جنگى براى قديسان 

  هاى فسيلى        و آب
  ه ازجنوب باال بيايد      ک

        و به شمال بريزد
        تا جهان زيبا گردد

  و ديکتاتور       
  ؛                 بردار شود

  !     تا سردار شود
                      ها ها ها ها 

   ديکتاتور آدم ما بود:1بلندگوى 
  ها بودديکتاتور آدم روس: 2بلندگوى 
  ش سر آمدها   جنگ سرد دوره:1بلندگوى 
  جنگ جنگ است، سرد و گرم ندارد : 2بلندگوى

  اى سه ميليارد دالر هزينه دارد  هفته:1بلندگوى 
  خواهد هزينه داشته باشد، پاى جان و هر چقدر مى   :2بلندگوى

  امنيت شهروندان در ميان است                          
  کرديماش   ديکتاتور آدم ما بود، ما چاق و چله:1بلندگوى 
  گيريماش را مى   خب حاال چربى:2بلندگوى
    يعنى که چه:1بلندگوى
  يعنى که زنده باد آزادى و امنيت ملى  :2بلندگوى
  گان عذر بخواهيم از کشته :  1بلندگوى
  دهيمشان مدال مى   به همه:2بلندگوى

   :هر دو بلندگو
   ماليات بدهيد                

        ماليات بدهيد
  ما داريم در عراق بطور مطلق « :  رئيس ما مى فرمايد        :مداح 

   کى سرباز و اندکى  ى زمان و اندکشويم تنها اند پيروز مى       
    و ما سخنان رئيس  »تجهيزات اضافى الزم استو آذوقه        
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  باورمى کنيم به طور مطلق بزرگ خود را        
  ) لومى تعظيم مى کندبه جاى نا مع(                       

  )لحن صداى او را مى گيرد (     :دلقلک 
   حهاى کشتار جمعى را کشف   ما اينجا مى مانيم تا سال     

  اگر اين نشد رهبران القاعده يا عوامل آنها را . کنيم       
  مسئوالن کشتار يازده سپتامبر هستند  پيدا کنيم و ه ک      
  اينها هم که . يا ويزيمببدار بدست رئيس دولت منصوبه      
    دموکراسى  و نشد، سرتاسر خاورميانه را با رؤياى      
  آزادى چراغانى  مى کنيم                     

  : هاى رزمى سرود جوخه 
  )در حالى که پا مى کوبند (              

        ما سربازاِن 
  گان                    رزمنده

         آمريکائى
  گليسىين ا                

         به فرماِن
                  جرج و تونى

   در کشور صدام حسين     
  زنيم                        پشتک و وارو مى

        کشته مى شيم
                        و مى کُشيم

        از بچه و پيرو جوان
  ييان                              از شيعيان و سن

   سرخ و سيا       
                      خرد و کالن                  

         يکسر به رگبار مى کشيم
         هى مى کشيم

                       هى مى کشيم
  زنيم       عراقو آتش مى

  بغداد و ويرون مى کنيم                        
  چپ مى زنيم       

   راست مى زنيم                   
  ک..........      يه

   دو                       
  ک...........      يه

   دو                       
  ک............      يه

               دو      يک 
                           دو

   يک        
                           دو 

         يک
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         دو                  
  

   در زندان ابو غريب  :ابونواس 
        نفرت 

  چون گردبادى است توفنده             چنان 
   رقصان در بيابان                                           
                    گان و گشندگان                                               که کشته      

  با هم                                    
  پيچند در آن مى     

        و انسان
  کند     خودش را پيدا نمى

  )اش از حالت تهيچى در آمده و غمگين است لحن(       :مداح 
   ؛      شب

  ها ها و باروتها و بمب       در انفجار مين
   مانند روز                                                              

  گردد       روشن مى
  هاى گوشت      و تکه

  پرد به هوا                         مى
  ...      آه

  هاى آزاد شده بغداد       در ميدان
        جن زدگان

        به جنونى شگرف
  رقصند                         مى

  گران   رو در روى اشغال      :دلقک 
   با مين و باروت و بنزين     

  ؛      و
  ساز  هاى دست       بمب

   فرار کنيم:1بلندگوى 
    فرار کنيد    :دلقک 

    فرار کنيم:2بلندگوى
  ها ها ها و براى فرار ماليات بدهيد      :دلقک 
   در زندان ابو غريب   :ابونواس

  زايند       مادران سنگ مى
        فرزندان

  شوندمى بمب              
  ها      اسب

  ند گرد              منفجر مى
  کس خودش را  و هيچ     
  کند  پيدا نمى     
   در زندان ابوغريب     
   زمين خاور آتش گرفته است     
   و شهرها     
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                 پاره
  شودمى  پاره                  
        کوچه،

              در مقابل کوچه
   خانه،      

              در مقابل خانه
        سنگر مى بندد

  آيدهاى خليج باال مى       و آب
  گيردها را مى       و باغ

   عراق به لحظه سايگون نزديک مى شود :1بلندگوى
  گريزندديگر مى   شيعيان و سنُييان از مناطق يک:2بلندگوى
  اه به هزار نفر هرم گان وزخميان آمريکائى کشتهشمارو  :3بلندگوى

    فرارکنيم:4بلندگوى است رسيده                                                     
   فرارکنيم :5بلندگوى

   :بلندگوها با هم
   فرار کنيم  فرارکنيم              

  همسرائى خانه خرابان 
  )شوداز بلندگو که به صورت تظاهرات خشن خيابانى اجرا مى(       

   از خانه برو بيرون :ته اول دس
        يانکى برو گمشو

        طفالن مونو کُشتى
        يانکى برو گمشو

  هاى مونو کُشتى      زن
         يانکى برو گمشو

         مرداِن مونو کُشتى
         يانکى برو گمشو

  حق..............      هو
  حق.............       هو
  حق. ............      هو

  
   از دجله برو بيرون : دسته دوم

        يانکى بروگُمشو
        صدامو تو آوردى
        يانکى برو گمشو

        چاق و چله اش کردى
        يانکى برو گمشو

  نفِت مونو تو بردى         
        يانکى برو گمشو

        گنجامونو تو بردى
         يانکى برو گمشو

  ؟حق. ...........      کو

  حق؟.............      کو
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  حق؟.............      کو
   :دو دسته با هم 

   يانکى برو گمشو              
        يانکى برو گمشو

  )صداى همسرايان به مرور دور و محو مى شود(       
   نمازخانه و سربازخانه      :مداح 

                   سوزد                     در آتشبازى شبانه روزى مى
  )آورد سرش را نا اميد و خسته پائين مى        (

  ...       آه 
  هاى آزاد شده       در قلب سرزمين
        فاتحان تنهايند

  ى سرنوشت  ارابه و     
  رودى مى          رو به تاريک           

  خراب شدهدر اين       :دلقک 
   امنيت نا ياب است     

  ازان وطن       سرب
        که نور چشمان رياست عاليه اند

                                 به خواست جناب ايشان         
   گوشت قربانى گشته اند     

         و سرکردگان شجاع
                               سرگيجه گرفته اند
        به هرکوچه و برزن که مى رسند

  زنده باروتى ى ه       بشک
  د      زير پايشان منفجر مى شو

  )مثل مداح سرش را پائين مى آورد و با تظاهر و ناراحتى  (       
  ...       آه 

        در سرزمينهاى اشغال شده                   
        فاتحان تنهايند
        و همچون مکبث

  شويندشان را مى هاى      هرچه دست
  نندک      و ضد عفونى مى

  بازهم                                
   بوى خون و باروت و نفت ميدهد     

  فرار کنيم: 2 و 1بلندکوى
   فرار کنيم ، فرار کنيم   :4و 3باهم

  فرار کنيد        :دلقک
  :بلند گو ها باهم

  فرار کنيم               
   در زندان ابوغريب   :ابونواس

  شود مى      انسان تُف شده چون چوب
  اشکى حتى نيست           نم

   زمهريرى است ه ى      تنها کين
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   که در بغداد و سامره و بصره                                       
  گرددمنفجر مى      

  ها را       و خيابان
  زندشخم مى                     

  غريب       در زندان ابو
  ندانبان  و زندانى ز                       

  !      به زندانند
  شود      آينه سنگ خارا مى

  گان        و کشته
   هزار                

                         هزار
  هاى پيکر خود هستند        به جستجوى پاره

        که پرتاب گشته است
  هاى نا پيدا       در گوشه

        در زندان ابو غريب
  ى سرنوشت ارابه                         

  چرخد به دور خود مى                                         
  

 صحنه را پر ىشود، و نور زردپخش مى... چنان بر پرده روبرو تصاوير کشتار و انفجاربا بخش پايانى خطابه ابونواس در حالى که هم
ى آواى بى کالم زنى  گيرد برزمينههاى نظاميان را پخش مى کنند که به مرور اوج  مى کرده است، بلندگوها صداى کوبش يک نواخت پوتين

  کند عرب که به داغ عزيزش مويه مى

  15.1.2007: پايان                                                                                                  پاريس
                                         

 از نگاِه ديگران...         عکسها        کتاب و نشريه                 ايل بيگي.) م (از نگاهِ آراد                         فريدون ايل بيگي نگاهِ  از                 ...  روزانه ها              و امروز ...روزانه هايِ ديروز  گاه       
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