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 ، رم و برادرِ شاع  شناس  سخن دوست
  ِ یوسف سعیدجان

 
 .درود برتو
،  ، تهران ِ معلم ِ تربیت ، در دانشگاه  فلسفه  دانشجویان  به  فلسفه ِ تاریخ در آموزش

  ون دگرگیی چگونگییروشنگر ، در  بارها و بارها، که ، بهآمدی م پیـش
   بهیهای دگرگون  به شان  تا انجامیدنی در چون  و آرام  اندک اندکی ها نشد
 یا نمونه– یِ هِگِل ِ دیالکتیک  از اصولی یک  چونی در چندیو ناگهان   باره یک

  ِ یک ِ پشت ، در پس ِ آب انباشتن   و در هم  گرد آمدن  چکّه ، آشنا، از چکّه بیاروم
 ی  بیشتر بر انبوهه  چکّه ِ تنها یک  افزودن ، که دَم  ، آنی، یعن گاهسّد، تا آن

 آورد  تواند تابی را سّد، دیگر، نم ِ خویش ِ پشت پس ی  انبارنده  در همیها آب
 .شکندی م ، در هم  ناگاه  به و ناگزیر،  و، به
 از  بدانیهای  چکّه فرستمی م ، برایت  یادداشت  با این ، همراه را که یهاییرباع
 ،ی از دیگر  پسی، یک  تاکنون67  ، از سال  کهیبسیال
، ی و ناباور ،از بُهت امی ماندگ ِ الل ِ پُشت ، در پس شدند، در منی آوار م بر من

،   و سردرگُم  پیچ  در همی کالفییخاموش از، ی بود از خاموش  شدهی سد که
 . دن بازش تواند آغاز کند بهی، م  از کجا، و چگونه دانستی نم که

  جان -  توی  شدهی گذار  مین  و کین ِ از خشم تا دَفتَرَک.  . . و بود و بود
 . کرد  منفجرم و، رسید ِ جانم  جان ، به  من به  - نو ی فردایی بو  به باختگان

 . . .   سرودن  به آغاز کردم
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 ! ، نع نه!   منیخدا
 .  شدن  سروده  به آغاز شدم

 .تراویدی م  برون  از من ه کی از رباع  بود پسیرباع
 . شان  کاغذ آوردنی رو ز به جُ  نداشتمیا  کار و چاره و من

 : شد  زاده ِ بلند از من  بانگ  به67شتار  شعرِ کُ  بود، که  شد، چنین چنینو 
  فرستمی م  کهی شکل  همین  روز، و به  شبانه  تنها چهار پنجیدر درازا یا کوتاها

   : اشی بینی و م تیبرا
،  انگار که : " تیب و تر آداب"   و، فریادوار، آزاد از هرگونه ، ناویراسته  زده شتاب

  خواهد دلی م هرچه": یباش   گفته  من ، تو به  باشم ، با خود نشسته در خلوت
 ."ی بگو تنگت
 .یبـار

و   ِ راست  و توان  جان-ِ تو   و از توان  دور از جان-و .  ام  سروده  آنچه اینک
 .  را نیز ندارم  کردنش ریست
 از یا  انگار سروده  که  گونه ، آن شیتا بخوان.   خودتی برا اش فرستمی، م پس

 و ی آور  فراهمیا ، آغازه  خودش ، از درون شی برا  کهیو ناگزیر. خودِ تو
 .یا  و پایانهیا میانه
، نیز با   چاپ ِ شعر به  شدن ، تا سپرده  متنییگیر غلط. یکنی م  چه ببینم
 . خواهد بود خودت
برادرِ  ، ِ تو، یاورِ شعرم ور باد از چشمان دو بینندی نم  دیگر خوب  من چشمان
  . ِ من  و جان ِ دل نازنین

 
 ، ِ مهر و سپاس با بیشترین

  ی خوی اسماعیل
   لندنی بیدرکجا- 1383 تیر دهم
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 رید، شر بگذای  خانه  در این  گام چون

 : در سقر بگذارید  گام انگار که

 !  آمدگانیا": ـ  ک  سرود دانته  کهیجای

 ".ِ دَر بگذارید  پُشت اُمّید نجات
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 .  در دل  دارم ِ هزار ساله اندوه

 .  دل دیگرِ  غم  نبیندم کاشای

  امروز،ی هزار سال  پیرترم من

 .  بر دل ِ هزارها جوانم با داغ

 

 

 

 ، روان  گشت اش  از تن  که  خون  همه با این

 .  و توان  توش  طنِ و  ز اندام ست رفته

  شود  تا ز جا کَنده ، باش  همه با این

 .  جوانی ها ِ جان اوژن شیخْی سیالبه
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 .  شدیم  آکنده  و خشم  و بُغض از کینه

 .  شدیم  تازنده ِ انقالب بر مرکَب

 ! خوار استمْ مرد شاه:  فریاد زدیم

 !  شدیم  شرمنده  آمد و ما زشاه شیخ

 

 

 

 . کرد  شهرها ویران شاه" :   که گفتیم

 ". کرد  آبادان چه بود آن گورستان

  :  نگفت  از شاه  ، سخن  حقیقت امّا ، به

 ! کرد  را اعالن  کارِ خویشی برنامه
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 ،  خوک اژدرْ  برسرِ کار آمد آن چون

  ،  ملوک  بدتر از جمله  سلوک  به صدره

  ما گردیدیی زندگانی زنجیره

 .  سوکی از پ  سوکی از پ  سوکی از پ سوک

 

 

 

  :ی ایرانیش گبروَ منم !   شیخیا" -

 .ی و ویران  و خرافه ِ ستم خصم

  :  کُنَدَم  مسلمان  نتوانستیتاز

 " ! یرانی میرَقو زُ  خُشک تو نیز به
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 :  اعدام  فرجامْ  راست  شیخییزندان

 .  اعدام  و سرانجام کنجهآغاز ش

 ،  صَف  صَف ِ مردم  بیند عاشقان چون

 " !  ، اِعدام اِعدام" :   آخوند که  دل  به غُرّد

 

 

 

 !  سرت  پُرِ تاپالهیا! ی اللّه حزب

 !  و راهبرت  برادرانت  به نفرین

 :  بشکست انممرْ شد و کی تبر دینت

 !  زند بر کمرت ِ تو بادا که قُرآن
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  ،  سرش  ست  و خرافه  پُر از جهل که یشیخ

  ،  هنرش  جوانانی کُشتارِ گزینه

  :  تبرش  و نمازش ماندْ زن بر ریشه

  !  نمازِ او زند بر کمرش بادا که

 

 

 

  باشد  و نِجاسَت هارتطِ  با نام

 : باشد  کارها ریاست  برهمه ش که

  ِ خَال بُنیادش   وحکومت  است شیخ

 . باشد است و سی  از دینیمعجون
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 : و سَدَند  سنگ ، همه در معبر اسالم"-

 . بدند و بَدتر زِ بَدندیبد، بد، همگ

 :یِ بشر  حقوق  نکشیدمان بررخ

 ". دَدَند ، که  بشر، بل  نه  کُشیم  که اینانـ ک

 

 

 

 ی رفسنجان  با امام دارد گله

 .یِ زندان از شور و شرِ جماعت

 ید، را بکَن شرّشان":  فرماید امام

 "!یِ آن ، با محاکمات  دغدغهیب
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  در ما نگرند ِ غرب  ز چشم  که آنان" -

 . ضدّ بشرند ِ شرع  اهل گویند که

  :  را بکُشیم  کافران  است  حق لکن

 ". بدتر از جانورند  بشر ، که  نه اینان ـک

 

 

 

  ،  سَگ چون هم شان کشیمی م  که  پیش زان"-

  ،  تگ  به  جُمله شان  دوزخی سو کرده یه

 :)  خون  نیاز دارند به مان انْبیمار(

 ".  از رگ ِ ایشان  خون  کِشیم باید که
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  باشد، ِ رحمت  دین ، اگرچه اسالم"-

 . باشد ات  رحم  که  نفرموده با خصم

   است  پاک قتلوا حسابش  اُی با آیه

 ". باشد  زحمتی هرکو ما را مایه

 

 

 

   نیست  مغز، آهکی، جا ه کلّ  به  را که  آن"

 .  نیست ِ انور شک  و شرع ِ دین طقدر من

 ِ ما ، امّا  نکشد شریعت کودک

 "!   نیست  درکند کودک  ترقّـه  که کودک
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 : او  انکار است ، همه  کنیدش اعدام"-

 . او  درکار است  ، مدام انکارکنان

 :ِ عزیز  شد اسالم  به ما زنده بیند که

 ". او ، بیزار است  همه با این،  از ما همه

 

 

 

   اعدام ِ اسالم  نام  شود به  که هرکس"-

 .  قیام  کرده برضدِ خداوندِ جهان

 ِ خود، نشناسد  حقوقی درفلسفه

 ".  اسالمیِ سیاس  و مُجرمیزندان
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  گر باشد،"یسیاست" ،ِ خدا در شرع" -

 . باشد"کیفر" یی ا  ریشهییدر معن

 ، ، در اسالمی سیاست هر  که  است این

 ".ِ انور باشد ِ شرع ِ قضات در دست
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 :ی برجا ، دو صَف ها ستادهیزندان

 .ی کَف  به  جان  و آن مادِ ترس نُ  است این

 ! رو  صف  اینی سو به. ی آریتو گفت" -

 ".یفر ط ِ آن صف!... برو .   نهی تو گفت-
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 ؟  توچیست آیین"-

 ". کمونیست:   این م ا گفته"-

 "؟  نیستی و اسالم  خدا نیست  کهییعن"-

 ،  هست  انسان  و در آن  هست  جهان  کهییعن" -

 ".  زیستی تواند انسان  جهان  به  انسانوِ

 

 

 

 ". باشدی نماز  که  مومن  به  است فرض"-

 . باشدی نماز غیر باز  که  آن طشَر"-

 "... استِ شم ، از تَرسی اگر نماز  خوانم من

 "! باشدی دراز  زبان ِ تو همین جُرم"-



 ، به بانگ بلند۶٧کشتار 
_________________________________________________________________ 

22 

 

 

 

 ی جا  ماند به  متّهم" تو نماز؟یخوان"-

 "!؟ی سروپای ، ب  تو چه به": ی یعن  ، که خاموش

 "؟یخوانیم"-

  و  شیخ گفت

 "!؟  تو چه  خَر، بهیا"-

 .ی ، غُرّید خدا  ، درجواب  بارش این

 

 

 : فت گ". باشد ِ دین نماز رُکن" -  گفتاکه

 :  گفت"!  باشد  چنین  کهیوَد دینبْ نَ دین"-

 ". برید  مرا سجده فرمود خدا، خود، که"-

 .  گفت" باشد،  زمین  خدا همین  کهییعن"-
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 :  جو از او کرد سئوال  بهانهییقاض

 "؟  حال  نمازِ خود در همهیآیا خوان" -

 : کرد  اعدامشی و قاض  نگفت او هیج

 . ، امّا کَروالل است   مسلمان  که غافل

 

 

 " نماز؟  بهیخیز"-

 "! ، با اخالص روز و شب" -

 "؟ی کن ات  گروهَک  به لعنت"-

 "! ِ خاص لعنت"-

  ات یاران" ِ  پاسخ ، بهی کرد، ولیق

 "؟  تیرِ خالصی زنیرا نیز تو حاضر
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  نیاز؟  چه  نمازت به !  ِ انسان  عاشقیا

 . فراز  مسیحا ، به سربفراز ، چون !  هان

  ،  خلق  مهرِ تو به  استی خدای  که از بس

 . بَرَد برتو نماز  نماز هم باید که

 

 

 

 اند ،  باکی ب  آرمانِ  راه  به  که اینان

 .اند  پاکی اند ، یعن ِ حقیقت از جنس

 : شان نْ بَرَد برجایخورشید نماز م

 .اند  برخاک  ، فتادگان  تن هرچند ، به
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  جدا، گشتی م  جانش ن زت  که  دَم آن

 : داد ندا  آسمانی سو  به با چشم

 :ی کُشند و خود خاموش ِ تومان با نام"-

 "! خدا ؟ی، آیا ، تو چهی، کو، توکجائیک
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 :  شده ِ غربال ، با تن  منم  کُشته این"-

 .  شده  ، پامال ، چو خاک ِ اوین برخاک

   بدتر نیست من و روزِ   ، حال  همه با این

 "!  شده  خرِ دجالی جمعی آینده ز
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 ، ست  خفته ِ زندان  بر زمین  که  کُشته این

 ، ست  او بشکفتهی  بر سینه  که با الله

   و مرگ  و غم ِ کین ِ حزب با راهبران

 . ست گفتهی میاز مهر و سرور و زندگ

 

 

 

  ست  اُفتاده  زمینی بر رو  ، که  کُشته این

 - ست  اُفتاده  اوین  به  گذارش  که  پس  زان-

  ، امّایناد مُ  را بودهیآزاد

 . ست  اُفتاده ِ دین در بندِ مُنادیان
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 .  ست  بوده  ایران ، عاشق ، چو من  کُشته این

 . ست  بوده ، از دلیران  چالِشی در پهنه

  ، کامروز"یتاز"   نه-!   جُرم  نک-  نزدیکش

 ! ست  بوده" یراناَن" ی معنا  زدهیتاز

 

 

 

  ، امّا ست  تیر خورده  هَفَشت  کُشته این

  ، امّا ست  سپرده  جان با تیرِ خالص

  اقرار، ست  کرده چرا که :   لب لبخند به

 . ، امّا ست  خود نبردهی از رُفقا نام
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 : بود ِ دستان ِ رستم  بدیل  کُشته این

 : بود ، سرِ سرمستانیِ دلیر در بزم

  گاه ، وآن   ایرانیی آزادی هخواهند

 . بود  کُردستانی برایخودگردان

 

 

 

 ؛ شود  کُشتهی کس خواستی نم  کُشته این

 : شود  آغشتهی خون  بهیِ کس یا دست

  درغلتید  از آن  پیش که!  اش ِ خوش  بخت نک

 . شود ها پُشته  پُشته  زکُشته گونهکاین
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  ".... زاری شد  تا کُشتهی را کُشت  که!  کُشتهی ا"
 )ناصرخسرو(

 : اشی باور  آمد و خوش شی دل با ساده

 . اشی و نوآوری نوخواه  همه اش جُرم

 : شود   تا کُشته  نَکُشتی کس  کُشته این

 .  اشیگو ناصرخسرو نکند داور

 

 

 

 :  بزرگی ها  چو دل  داشتی دل  کُشته این

 :  بزرگی دریا  به  زدن  دلی آماده

  ، لیک  بلعیدش ِ مرگ  بزرگییادر

 .  بزرگی از او اُمیدِ فردا برجاست
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 . ست  بوده  دلیران سرآمدِ  کُشته این

  ست  بوده شیران  نبرد، شیرِِ هنگام

 ، نِ وط ترِ جوانان، جوان درسال

 . ست  بوده ، پیرِ پیران کمال امّا، به

 

 

 

 ، ست  اٌفتاده ِ اوین  برخاک ، که  کُشته این

 . ست ِ آزاده  زِ شمارِ مردم  تن یک

   لیک"!  ، مسکن ، نانی آزاد" : -فریاد زد

 !  ست دادهی م گفتند شعار ضِدِّ دین



 ، به بانگ بلند۶٧کشتار 
_________________________________________________________________ 

32 

 

 

 

 

 ،  باز است ِ درشتش  چشمان ، که  کُشته این

 ،  در پرواز است  پرِ نگاه  به جانش

 ،  ساخت  را بهرِ چه  شیخ تا پرسد از او که

 .  پرداز است  جهانِ  دنبال  به  کهیگوی

 

 

 

 ، ِ مردم  ز عاشقانی، تن  کُشته این

 ،  گُم  شده  و درخدا نگاهش افتاده

 اند،  دیوانی همگ شیخان":   که  گفتیم

 "!  و سُمی شاخ  همینی جملگی کمبوده
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 .  نیستی شَریر یا جان  یکی  کُشته این

 .  نیستی دبستانیِ مُعلّم جُز آن

   زَدَن رو شالقسنگسا" :  که  گفتیم

 ".  نیستیانسان ، لیکَن  هستیاسالم

 

 

 

  بود،ی اسالمی شناس  دین ، که  کُشته این

 . بودی نامیشریعت از یدر پیرو

 :" آخوند  نداریم دراسالم":   گفتیم

  . بودی، اعدام  از نخست ، هم  که غافل
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 ،ی از هزار اعدام  ستی تن  کُشته این

  :ی انجام  مرگ  رسیدند به  هفته کاین

  سَر ،  ، یک  در نبودِ ایشان  شده ایران

 .ی و ناکامی جوانی ماتمکده

 

 

 

 : بودی نکوکار ِ بس  پزشک  کُشته این

 . بودی او یاری برایهر زندان

  ِ انسانیّت  در اوج واال شدنش

 . بودی سرِ دار ِ او به باال شدن
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 .  از اوست"ی درمانآبْ"ِ  ، نام در زندان

 .  از اوستی هزار زندان  شدنِ لمسا

  شدند،  کُشته  همه  گرچه  شدگان سالم

 .  از اوستیِ ایران ِ قوم لبخندِ سپاس

 

 

 

 . ست  بودهی فدایی جوانک  کُشته این

 . ست  بودهی رهایی را در پ خلقان

 :دید ی م  ، اَفیون  ، بَلی نُشادُر  را نه دین

 . ست  بودهی ابتدای  از اوّل  کهخبطی
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 ؛ ست  بودهیِ کار  ، عاشق  ، چو من  کُشته این

 ؛ست  بودهی و شعار  پیمانی بستهلْد

  جا سرخ کبود آن ِ اینجاش  گردن وین

 . ست  بودهیدارِ  ابطن از یادرحلقه

 

 

 

 ،  ساله  هفده ستی مجاهد  کُشته این

 .  هاله  از خون  او گرفتهی رخساره

  : د اسالمدیی م ِ خلق افزارِ نجات

 .  قتّالهی آلت ست  شده که غافل
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 ، ست  افشانده  نسیم اش  کاکل ، که  کُشته این

 . ست  راندهی کَشت در بحرِ خدا و خَلق

 " را؟  مجاهدینیانکار کن"-

 "!  ، نع نه" -

 "! ست  مانده سرِ موضع:   کنیدش اعدام"-

  

 

 ، سته خوابید  لبخندزنان ، که  کُشته این

 : ست  دیدهیِ خوب  خواب  کهی نَبَر تا ظن

 : بر سرِ دار آغازید لبخند زدن

 ! ست ِ شما شاشیده  اسالم  به  که شادان
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  پاشیدی شلوارِ خود آبی از پاچه

 .باشیدی زیرِ دارِ او م  به برهر که

 ،  جدال  داشت  با زمین  نشد که معلوم

 .شاشیدی م یا بر سرِ آسمانیان

 

 

 

 ،  از زندانی کُشتارگهی درگوشه

 ،  خَندان  چو لبانش  و جانَش چَشمانَش

 ،  سخن  هیچی و، ب شد بر سرِ دارِ خویش

 !  آخوندانی  و ریشه  ریش شاشید به
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 میرد،یِ خدا م  در راه  یار نه این

 .میردی ما مییِ آزاد  در ره بَل

 :  سرشاراست  از شعف میرد و جانشیم

 .میردی چرا م  که داند  کهی رو زآن

 

 

 

 ! بادا  ِ پاکش  خاکی فدا ها بهجان"-

 ! بادا   هالکش  عاشقان ، همه  من چون

 :  دادم ِ ایران  راه  و به  داشتم جان

 "! بادا   کودِ خاکش ، که ام  تن ست مانده
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  ، ِ نُوین  شود ایران  ایران  که خواستیم

  :  و دینیِ آزاد  نقش  گرفتهیسوهم

  بدید  بود و کیفرِ خویش  این  اش رمجُ

 . ِ اوین  دیوان  به  شیخییاز داور

 

 

 

 !"  درّندهیجانور" خواند  اششیخ

 . ِ پُرخنده  لب  نĤید از آن شرمش

  دار،ی ، چو خرامد سو  نگاهش بنگر به

 . ِ آینده  بر دمیدنیتا بین
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 ،  داریمی سرشت  و آرمان ما کز گِل"-

 :  داریمی، سرنوشت  خاکی در پهنه

 !  شیخی مارا، ا  تو را و خاک افالک

 ".  داریمی نیز بهشت ما دوزخیان

 

 

 

 :ِ تو مباد  غیرِکین  ما بهی  در سینه"-

 !ِ تو مباد ِ تو باد و آفرین نفرین

 ،  هست هر کُفر که زِ ر تَ بَ ِ تو بس  دینیا

 "!ِ تو مباد  باد و دین  هست هر کُفر که
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 :، خدا را، بکُشید  بکُشید، هانما را" -

 !ِ دیرپا را بکُشید زود آمدگان

 : ایم چمن  اینی  آبدیدهی ما سبزه

 ". چو ما را بکُشید یمیسَرسبزتر آ

 

 

 

  هااز بیدادِ قرونِ وسطایی
  هابا پیشروانِ نسلِ فردایی

  دیدم به اوین نشانه ـ گوید شاهد ـ
  های درهمی ز سرپاییانبوهه
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 .  است  زندان  اش  و حجله  عروس دختر،که

 .  است  قرآنیا  او صحیفهی مَهریه

  کند  اعدام ِ خویش  دست  به فرداش

 .  است  زندانبان دامادِ جوانمرد که

 

 

 

 :  دیوار نوشت  رو به  دخترِ تازه این

 . او باد بِکِشتـ  کی دِرَوَد شیخ توفان

 : ، دوشیزهی، ول ، نه  کنیدش  اعدام" -

 "!   بهشت ، به  نبرد، خدا نکرده هتا رَ
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 . نبود  پاکیزه  شد، ارچه  زنم  دوشینه" -

 . نبود  انگیزهیدامادِ شما را بد

 ،  و خدا ، دخترتان ِ اسالم  خواست به

 "! نبود ، دوشیزه  بر سرِ دار رفت چون

 

 

 

 خواهند،یِ خدا م  رضایت  که اینان

 ند؟خواهیِ ما م  زجانی، چ  از جان بیش

  را کُشتند دخترمان:  بنگر شان دینْ

 !خواهندی را م ِ گلوله و زما پول
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 . دچار باید گردد ِ حق  لعنت به"-

 .ِ روزگار باید گردد او عبرت

 : ست  داده  و زنا هم  هستی چپ پتیاره

 ". سنگسار باید گردد  که البته

 

 

 

  ،  است  دهن  پُر ز خونش از تیر ، اگر چه

 .  است شکنیب :   باز او ببینییپیشان

 ی پیشان  ، این  روشن از نورِ پگاه

 .  است  منیِ آرزوها  پاکی ینهیآ
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  او،یی زپیشان ، روان  خونی باریکِه

 . اوییِ انسان  نکند جمال پنهان

 ،  شناخت  را نیک ِ شیخ ، چو شرع  کُشته این

 ! اویی ارزان دینش:  که غُرّید بر او

 

 

 

 ،  کُاله ست  فتاده  و از سرش دهفتاا

 .  ناسزا یا قهقاه  به  دهان وامانده

 : گفتیگرا  نبود، امّا م او شاه

 ." ر کرد از شاهتَ آمد و صد بار بَ شیخ"-



 ، به بانگ بلند۶٧کشتار 
_________________________________________________________________ 

47 

 

 

 

 

 ،  و دراز و تاریک  باریکیدر راه

  ، ، چریک  ، پیشتازانه  بود روانهیم

 "!ی باد آزاد زنده" :  شانِْ ده گُلبانگ

 " ! شلیک":  زجالد برآمد   بانگ...تا

 

 

 

  تیر آید، ِ تک بعد از رگبار ، بانگ

 : تکبیر آید ی ، صدایافاصلهیب

 ،  شوقی  نعره  کشند روبهان  کهییعن

 . در زیر آید ِ هر شیر که با قامت
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 . شود ها دسته  دسته ، اعدام هر شب

 . شود  خسته شان  از دیدن  و دلم چشم

  ، انم نْز درِ زندا شود با کاشای

 . شود  بسته  هم ِ سلّولم یا روزن

 

 

 

 : ِ من  شد خلوت  مرگی بو  به آغشته

 . ِ من قتطا   زمن  برده ِ سیه سلّول

 !؟ی تا ک ِ یاران  مرگ  به  شدن نظّاره

 . ِ من  برسد نوبت  اکنون  هم کاشای
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 . کنند  تا شام  مرا شکنجه از بام" -

 . کنند هامِ شب ب را عذای خوابیب

 :  است  لب  به  جانم  و از شکنجه  پیرم من

 ". کنند  مرا زودتر اعدام کاشای

 

 

 

 ،  شوم ِ عام  همره ، که امی ن  خام من" -

 .  شوم ِ اوهام ِ دام  کام ، به با عام

 : ر استتَ بَ  از هزار مردنی زندگ این

 ".  شوم بگذار هزار بار اعدام
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  ج را به خواب آوردن،ی موگهواره
  یا خواب به چشمِ آفتاب آوردن

  اندیشانآسانترک است برمحال
  ی تو تاب آوردنتا زیر شکنجه

 

 

 

  تیر،  تَک نَوَدُ و یک:   شِمُردَم دوشینه

 . تَکبیریِ هر تیر، صدا  و پس پیش

 ، امّا  شیخی  خوره  جانَت  به اُفتاده

 !رِ دلی  نسلی، ا  بَراَندازَدَت حاشا که



 ، به بانگ بلند۶٧کشتار 
_________________________________________________________________ 

51 

 

 

 

 

 ها ،یِ زیبای  عاشقان  همه از آن

 ها ،یِ توانای  ، مست  جوانیهاجان

 " !   ، نع نه" :   از ایشان  شنید شیخ  که  پس زان

 .های سرپایی  جا پشته  به ستمانده

 

 

 

 :  برجا درصف  اهللا ایستاده حزب

 .  برکف هاشان  تفنگ نوسازترین

 : ، آنک شان و هدفْ  شلیکی آماده

 . ِ مُستضعف ِ مردم پیشاهنگان
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 : رگبار آیدی سحر صدا  تا به شب

 . در کار آید ِ جَهل  سپاه  کهییعن

  :  دانم  و پاسخ"؟  این برِ چیست" :  پُرسم

  شود بار آید؟ی م  چه ِ کین از حنظل

 

 

 

 . آید  خون باختگانِ جان نوز از تن

 . آید  بیرون که ها  ز زخم هاستجان

 ، ، شمارِ ایشان ِ سلّول وزنوز ر

 . آید ، افزونیشماری م هربار که
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 . ِ اوین  زندان ست  شدهیکُشتارگه

 :  این ام دیده ، خودم ِ سلّول از روزن

 جا، زین ، پاسداران  ، تا صبح هرشب

 .  ماشین  ماشین ند کُشتهرَ ، بَ دزدیده

 

 

 

  ریزد،  خون کِش  در راهگذر زِ نعش"-

 ". انگیزد ِ رهگذار شَک  دل در وین

  ، با تیر  پس  ، از این  شد که  و برآن  گفت این

 . دار آویزد  به فقط:  را نَکُشد  کس
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   است  کاستوار بر ایمانیبرسقف

 .  است  دار آویزان ابطن  صد حلقه

   کُشتنگاه کاین!  ِ خدا روشن چشمان

 !  است  زندانی تاالر نمازخانه

 

 

 

 ،  رهبرِ عالیجاه شتآخوند چو گ

 .  زاللّه نطا شی  شناخت دیگر نتوان

  گیرد ،  سیاستیِ خدا جا  دین چون

 .  شود مسجد او کُشتنگاه زودا که
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 . ستی و مرداد یک ، بهمنیژرف اَر نگر

 . ستی، داد و بیداد یک  و شیخ نزدِ شه

  اگر  است  شگفت ، نه  مسلخ مسجد شده

 . ستیباد یک آ گلزارِ شهید و لعنت
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  :ی در باز اش نماز و کودک مادر به

 .ی راض  ریزِ رنگین  خُردهیبا مُشت

  او ،یی ذاتیی و پاک بینی م انسان

 .یآزی و بی نیاز  از کم شادان
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 . ستی، امّا، شاد جانش.  اد استزنْزندا

 . ستی از آزادی او نمودییهرباز

 : سازد  عروسکی با کاغذ خانه

 . ستی آبادی  شیفته اش  دِلَکییعن

 

 

 

 . زاد است انْ زند ِ نازدانه  کودک این

 .  شاد است طش از نشا  را دل بندانهم

  باشد، امّا،  چه بیداد نداند که

 .  از بیداد استیبا بودِ خود، او نمود
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 ،  پسرک ِ مامان  در رفتن  شده خیره

 .  پسرک  مژگان  به شی اشک آویخته

 : سیر از شیر هنوز اِنگار نگشته

 .  پسرک  پِستانی جا  مکد به انگشتـَ ک

 

 

 

 : دربر مادر  ، ورا داشته تا بوده

 .آور مادر ل گُیا و بوته دختر گل

  خونلْ، د رود زنیم  داری سو وینک

 "!مادر! مادر" :   که  دخترکی از ضَجِّه
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 . را  انسان  او کاهَد تابْیی تابیب

 . را  جان  آتش  خود کِشَد بهییبا زار

 امّا او.   مادرش ست  شده اعدام

 . را ِ مامان  و نوازش خواهد بَغَل
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   بگُسیخت  شارَگ  ورا گلوله  که  دَم آن

 ، ریختی م ِ زندان  بر زمین وَ خونش

 :  از دختر و از مادرِ خویش یاد آمدش

 . ِ او درآمیخت ا سرشک ب لبخندش



 ، به بانگ بلند۶٧کشتار 
_________________________________________________________________ 

61 

 

 

 

 

 ِ پدر،  فرجام  سرشت  خون هرچند به

 .ِ پدر  نام  بَرَد جهانیاز یاد نم

 : را  تو را باشد و فرزندت  نام وین

 .ِ پدر  در اعدام  غُصّهیتا نخور!  هان

 

 

 

 ! توی ِ تَر و تازه  و توش ِ تن قربان"-

 . توی  اندازه  به  نیستی پسر پُردل

   خوانَد، کاین  رزمگه  به تاِ من اعدام

 ". توی  باشد و آغازه  منی پایانه
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 ،  مردمی  برادرند ، زاده اینجا سه

 :  گُم  درخاکش ، وینک طنِ و پوران

  درد  و بهفدایی و مجاهد و یملّ

 .  خانم ِ ایران  دل شانیاز نابِهَم

  
  
  

  ،  خاک  به  برادرند اُفتاده اینجا سه

  : باکی ب  بس گان هرسِه   رزمی در پهنه

  وینَک. ی و مجاهد و فداییملّ

 .  هالک  گشته  در کنارِ هم از تفرقه
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 ؟  دیگر کیست  اینی؟ وا ست اَی ک  کُشته این

 ؟ ، افسر؟ کیست ، کاک ست اَی، فدای ستیملّ

 : نکندی فرق  نبودهی و ک  بودهیک

 ! ستی هرکی، هرک  گشت کُشتار چو عام

 

 

 : باشد  میلیون دو، هزار یا که یا  یک

 . باشد  از خون  سخن  نکند چونیفرق

   کز مردمیا: ی، قاتلی چو کُش  تن یک

 ! باشد کشتارِ تو از شمار بیرون
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 .  کُشته ، برادرِ من  شوم  کُشته من

 .  کُشته  زنی  مرد و بس  تو بسیبا را

  از بسیار  بیش ستی و بسیکُشیتو م

 .  کُشته  تن  یک  است ناحق   به آنجا که
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 : ست  هزار کمتر بوده ده!  ، آقا  نه" -

 ". ست  هزار و چند صد، گر بوده  سه بوده

  ! ، ابله  تفاوت  چه ِ جنایت در نفس" -

 " ؟ ست  صد برابر بوده  و یا که صد بوده
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  بود، تا باشد،  مرگ  همان  ارچه مرگ"-

 :ِ ما باشد ِ مردن ن میا  فرق بس

 ،ی یابیِ عقب  تا بهشتیتو میر

 ". دنیا باشد  تا بهشت  میرم من

 

 

 

 !  را پاسدار در باورِ خویش  دینیا

 ! ؟  از مادرِ خویش  آیدتی نم خود شرم

 : طنِ و  کند مام  تو ناخَلَف  به نفرین

 .  برادر و خواهرِ خویشی کُش زیرا که
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  ، لیکیتو نیز در آغاز زما بود

  ، لیکی و ریا بودی رو  همه دیدیم

 : خود راینمودی  م  نابیانسان

 .  لیکیِ خدا بود  در شکل اَهریمن

 

 

 

 ؛ی شو ، بر سرِ پشته ، چو مسیح گویان

 :ی شو  آغشته ِ کذب  کالم امّا به

 .یِ ما را بکش ِ خدا مردم با نام

 ؟ی شو  خود کُشته  اگر که  است آیا عجب
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  ،  اُفتد بر خاک  که  چندمینییاِعدام

 .  هالکی یاد ز فردایتو نیز کن

  ، ِ خلق  از کُشتنی شو  پشیمان بادا که

  !  سفّاکی ، ا  خویش  جان  خود بهیتا اُفت

 

 

 

 ،ی کن  نبود لیکی خدای  کهیکار

 :ی کن ِ نیک  نیّت در باورِ خود، به

 ،ی زن  تیر بر خصم  کهی پنداریم

 .ی کن  شلیک  دوستیو س  به  که غافل
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 !ی بکُش  جوانان  که ِ جماران  شیخیا

 !ی بکُش جانانکْ و پا اندیشاننیک

 ، ِ تاریخ  حُکم  بیشتر آیند، به بس

 .ی بکُش  بیشتر از آنان هرچند که

 

 

 

 . خواهد بودی و دفتر کتاب !   شیخیا

 . خواهد بودی و داوریفریادرس

 ، جا، برخاک  ، همین  جهان  در آن  نه گیرم

 . خواهد بودی محشر  که  دیدنیخواه
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 . نگر  از کُشته  پس  از کُشته  پس در کُشته

 . نگر  آغشته  خویش  خون  به هر کُشته

 ،  شیخی  و از الشه  ها نگر و بمان این

 ! نگر  از پشته  پس  رسد، پشته فردا که
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 :یدِ داد، بیداد کن  نام  به که!  شیخان

 . یاد کنید  ، از آن هان:   هست فردا هم

  ؟  پس  نشناسد دینیِ سیاس زندان

 . آزاد کنید  ها را همهیزندان
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 ،  گفتنی و شادمان  زِ عشق  است جُرم

 .  بشکفتنیِ زندگ برخود ز نشاط

  مگر آنک!  ، جوانا  مان  شور و شکوفهیب

 .  خفتن  درخونی از برای ا آماده

 

 

 

 : او یی ایران ، ویژه  است وش خ فرهنگ

 . اویی ویران  به  کمر بسته  ار چه شیخ

   گذار و بِهراس  تازیان  به اسالم

 . اویی اَنیرانی  و ریشه ز اندیشه
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  آن را، به اوین، که نامِ زشتی دادند
  بالینِ همیشگی زخشتی دادند؛

  و آن را که نکُشتند به عمری کابوس،
  . دادندبدتر از مرگ سرنوشتی

 

 

 

  در چنبرِ قاضیانِ از خون سرمست،
  .بس جانِ جوان، که همچو جامی بشکست

  ردن خوشترمُهمه از شکنجه با این
.  تا حالِ کسی که زنده از زندان رَست
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 ، ایم  فرود آمده امروز کَز آسمان

  ، ایم  فرود آمده  هر گمانی وز قُلِّه

  ،  خویشی بانو  زمین ِ خدا دیده از اوج

 . ایم  فرود آمده ِ مان ِ مام در دامن

 

 

 

  دهید،  مرا نام االَرضیاَلمُفسِدِ ف"-

 . دهید  وَعیدِ اعدام هر روز و شبم

 : ِ شما بشکند، امّا ، کُفرم ایمان

 "! دهید  پیغام ِ شیخ  جناب  به از من
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 ،  و اگر گمراهیم شناسیمگر راه

 :  آگاهیم ِ خویش  دلی ها بر خواسته

  ِشان  و دِل  و مردمان کز بهرِ جهان

 .  خواهیمی و شادی و آزادیآباد

  
  

 : درو خواهــد شد آلوده ِ سَم  کشت این

 . وِلو خواهد شد در بادِ فنا شدن

 :  خواهد رفت  از میان  هست  که هرکُهنه

 . نو خواهد شد  هست  هر چه نو، نو، همه
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 .بگذرد امروز، چو هر روزِ دگریم

 :ِ نوآموزِ دگر ِ ما، نسل پسآید، 

  از اوی، هرروزی نواندیش ، بهیلنس

 . نوروز دِگر فردایش: ینوروز

 

  
  

 . بادینوروز سرآغازِ سَبکبال

 . بادیِ نکوحال  رسد سال  کهیسال

  از اُمّید و نوید، ِ مردم پُر باد دل

 . بادی خال  ها از مبارزان زندان
   آتالنتای بیدرکجا ـ  83  روردین ف تا یکم 82 اسفند   و هشتم از بیست



 

 

 
  بنیاد اسماعیل خویی 

  منتشر کرده است 
  

 
  کتاب

  ، نگاهی چند به شعر اسماعیل خویی  جان ِ دل ِ شعر 
  صمصام کشفییگزینه و ویراسته

   شعر، کتاب چهارم کارنامه ی اسماعیل خویی، 
   ) مجموعه ی چهار دفتر از کهن سروده ها( 
 ل خویی،  شعر، کتاب پنجمکارنامه ی اسماعی 

 )مجموعه ی چهار دفتر شعر( 
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