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 اين چهار نسل ايرانی آرمانگرا، خواسته يا ناخواسته از زادگاه خود به اميد بهشت آرمانی به شوروی پرتاب شدند

 اما مهاجرت چپ گرايان ايرانی به شوروی. معاصر، بيش از يک سده پيشينه دارد مهاجرت سياسی ايرانيان، در تاريخ

 .سابق به طور بنيادی از ديگر مهاجرت های ايرانيان متفاوت است

 ."...يکی داستانی است پر آب چشم"مروری بر زندگی و سرنوشت چهار نسل ايرانيان در شوروی سابق، صاف و ساده 

جهنمی فرارکردند با اميد پيوستن به بهشتی که در واقع دوزخی بود بدتر  ی بودند که با آن ازاين چهار نسل سرنشين کشتی ا

شوروی  های  جمهوری بودند که در  در يک نگاه کلی می توان گفت که هر چهار نسل، آرمانگرايانی. جهنم اوليه از آن

 يت، سير و سلوک و بويژه بنا بر سياستی که برگرچه هر نسل از نظر ذهن. شدند سابق، به اسيران از ياد رفته ای مبدل 

 .کشور ميزبان حاکم بود، سرنوشت مخصوص به خود را يافت

جايی که . از زادگاه خود به اميد بهشت آرمانی به شوروی پرتاب شدند اين چهار نسل ايرانی آرمانگرا، خواسته يا ناخواسته

آسمان داشتند و همزمان از همه  فهميد و نه ستاره ای در هفتبرای شنا کردن داشتند، نه کسی سخن شان را می  نه آبی

اما در دنيای ذهنی و آرمانی شان رسالت بزرگی برای . سياسی بی بهره بودند حقوق انسانی خود همچون پناهنده يا مهاجر

پرولتاری "ی و باور به ايدئولوژيک و تفکر لنين آنچه که اين چهار نسل را به هم پيوند می داد، تنها باور. قائل بودند خود

 .سوسياليسم يعنی مسکو می تپيد، نبود که قلب آن در نماد صلح و" جهان

طريق آرمانگرايی، راديکاليسم، احساسات تند و بلند پروازی سياسی  آنها از نظر احساسات رمانتيک و جستجوی رهايی از

به يک تراژدی  را" هاجرت سوسياليستیم"همين خصوصيت مشترک ذهنی است که . سلوک مشترکی داشتند نيز سير و

را به اسيری از ياد رفته، فرو می کاهد، " قهرمان"که  دگرگونی از يک دنيای ذهنی رمانتيک به سرزمينی. تبديل می کند

تراژدی  همين واقعيت است که شرح تجربه اين چهار نسل را به يک. واقعی اين دنياست يک عذاب جانکاه در جهنم

 . کنددردناک تبديل می



 نسل اول

 
 مشکلی نداشتند های ايرانی که به شوروی رفتند در سالهای اوليه پيروزی انقالب بلشويکی نسل اول کمونيست

های آذربايجان و گيالن و استقرار رژيم رضا شاه و  سرکوب جنبش  و١٢٩٩که پس از کودتای سال اند  اين نسل گروهی

 به ١٩٢٠از اوايل دهه  جامعه پناهندگان سياسی کمونيست ايران. کمونيست ايران به شوروی پناهنده شدند يورش به حزب

 .ساکن شوروی بودند تدريج به کشور شوراها روی آوردند و برخی نيز قبال

برخی نيز در سازماندهی جامعه . کمينترن و ساکن مسکو بودند عده ای نظير آوتيس سلطانزاده از مسئوالن عالی رتبه

اين نسل از ايرانيان در  اما تعداد دقيق. فعال داشتند و از اعضای رهبری حزب کمونيست آذربايجان بودند شوروی مشارکت

کنگره " معروف به ١٩٢٠کنگره حزب کمونيست ايران در سال  خستينسلطانزاده در گزارشی به ن. شوروی معلوم نيست

هزار کارگری که بايد  ميان آنها حدود صد"اشاره می کند و از اينکه در " بسيار کثير ايرانيان گرسنه عده"به وجود " انزلی

 .، سخن می گويد"به دور حزب کمونيست عدالت مجتمع گردند

حدود هفت هزار کمونيست ايرانی سازمان داده "اوايل همان سال از  بی تاشکند دروی در گزارشی به نخستين کنفرانس حز

ها از  استالين و در اردوگاه فاجعه آنجاست که بسياری از اين ايرانيان در تصفيه های خونين دوران. گويد سخن می" شده

 .ميان رفتند

پس از انقالب اکتبر . کی روسيه به شوروی پناه بردندپيروزی انقالب بلشوي های ايرانی در سالهای اوليه نسل اول کمونيست

های ايرانی  آن تعدادی از کمونيست افزون بر. های ايرانی در شوروی مشکلی نداشتند دوران مخوف استالين، کمونيست تا

 ثريتاما با روی کار آمدن استالين، اک. کمينترن به ايران فرستاده شدند نظير اردشير آوانسيان و رضا روستا توسط

ايرانيان کمونيست کسی زنده نماند، تقريبا همه را  از اين نسل. ها نابود شدند های ايرانی در اردوگاه ها و زندان کمونيست

 .کشتند

 سال کار اجباری در سيبری ٢۵ يا ٢٠ ،١۵به عنوان جاسوس به  های وحشتناک افراد بسياری هم بودند که پس از شکنجه

سرکوب و . نبود  ساله شوروی هميشه به يک شکل٧٠وب روانی و فيزيکی در طول تاريخ ترور و سرک اما. تبعيد شدند

پس از مرگ استالين اين . استالين به اوج رسيد  در دوران زمامداری مطلق١٩۵٠ تا ١٩٣۶کشتارها در سال های 

ديگر   از مرز و نيزاما بطور کلی، تا اواخر دوران برژنف، مجازات عبور غيرمجاز .رفتارهای وحشيانه فروکش کرد

 .اشکال رفتار غير انسانی با پناهندگان سياسی ادامه داشت

مهد آزادی و "سرکوب و کشتار رژيم استالينی در کشوری که   سيل اخبار و گزارشات تراژيک دائمی از٣٠در دهه 

سراسر اروپا  چپ درمی شد، ضربه های پی درپی ايدئولوژيک و روانی مهلکی بر هواداران جنبش  خوانده" سوسياليسم

نويسندگان و هنرمندان شوروی و کشورهای ديگر،  ،سيل توقف ناپذير تصفيه های استالينی که روشنفکران. وارد کرد

 .سوسياليستی را در ميان روشنفکران غرب به سرابی ترسناک تبديل کرد قربانيان اصلی آن بودند، حکومت



های ديکتاتورمآبانه آنها  ميان هيتلر، موسولينی و استالين و روش قايسهبسياری از متفکران و روشنفکران غرب شروع به م

 بقايای ١٩٣٩نازی در پاييز سال  به ويژه پس از امضای قرارداد مشترک ميان استالين و آلمان. دگرانديشان کردند عليه

ی محور با اتحاد جماهير طبق اين قرارداد ميان کشورها. زير سوال رفت هرگونه خوش بينی نسبت به سوسياليسم شوروی

 .جهان به مناطق تحت تقسيم طرفين برای دوران پس از جنگ قرار می گيرد ،شوروی

در اين تقسيم بندی قراردادی، بنا به خواست استالين، . شود چون در آغاز آلمان نمی خواست در چند جبهه وارد جنگ

بود که بتواند دريای عمان و  ستالين آشکارا در اين روياا. کشورهای تحت نفوذ اتحاد شوروی قرار گرفته بود ايران، جزو

سرتاسر ايران روی نقشه و با امضای استالين به عنوان منطقه نفوذ شوروی  خليج فارس و پايين تر را تحت نفوذ بگيرد و

 .شده بود مشخص

به هر . رداد هم از ميان رفتتصميم حمله به شوروی گرفت و اين قرا اما دوستی آلمان و شوروی هم ديری نپاييد و هيتلر

اما در . فيلم مستند ساخته شد جنايات استالين، در غرب صدها کتاب، هزاران مقاله و سند تاريخی منتشر و صدها رو درباره

بخش مهمی از روشنفکران ايرانی تداوم يافت و تفکر لنينيستی در بين  ايران به خاطر بسته بودن فضای سياسی، توهمات

 .هبی و غيرمذهبی همچنان ريشه دار باقی ماندمذ روشنفکران

 نسل دوم و سوم

 
  ک و دردناک ايرانيان مهاجر سايه انداختهای سيبری و مجمع الجزاير گوالگ بر سرنوشت تراژي تبعيدگاه

نفر را در می گيرد که پس از فروپاشی دستگاه فرقه دموکرات  نسل دوم، مهاجرت های سياسی و فرار وحشت زده هزاران

اين . گرفت  ماه بعد کردهای عراقی به رهبری مالمصطفی بارزانی، صورت۶و پناه بردن  ١٣٢۵ سال آذربايجان در

های خونين نسل اول ايرانيان بطور  اينکه از تصفيه اين نسل با.  سالهای واپسين زمامداری استالين استدوران مصادف با

 .قربانی انگيزه های سياسی و اقتصادی دستگاه استالينی شد نسبی در امان ماند، اما

سرنوشت تراژيک و دردناک آنها سايه انداخت و لحظه ای آنها را در  های سيبری و مجمع الجزاير گوالگ بر تبعيدگاه

 .سرنوشت و آزادی اراده، رها نکرد کشاکش

ناگزير به ترک وطن شدند، که به لحاظ ذهنی و پيش زمينه های  اما به فاصله چند سال بعد، گروههای پرشمار تازه ای

افول استالين و فروکش کردن   سومی هستند که تقريبا همزمان بااينها نسل. تفاوتهايی با نسل دوم داشتند تحصيلی و حزبی

اين نسل، مهاجرت کادرها و رهبران . نهادند" پرولتاريای پيروِزجهانی دژ" های نسل اول، گام در موج تصفيه ها و قتل

بار اين حزب سرکوب خشونت   را در بر گرفت که به دنبال١٣٣٢ مرداد ٢٨ايران طی چند سال پس از کودتای  حزب توده

 .نفر ديگر به راه افتاد ای و زندانی شدن صدها و سازمان افسری و کشتار عده

ولی هر دونسل اين بخت را يافتند که تغييرات . های حزبی اند موقعيت های سنی، ذهنی و اين دو نسل دارای ناهمگونی

باشند و بطور کلی زندگی و  ن را ناظرهای دوران استالي های خروشچف از جنايت روی کار آمدن و افشاگری شوروی با

 .سرنوشت مشابهی از سر گذراندند



توده ايران که به اين دونسل تعلق داشتند، از نظر معيشتی از رفاه  البته تعدادی از سران و کادرها و نيز افسران حزب

اما درباره وضع . رت کردندمهاج تعدادی از آنها نيز سالها بعد به داليلی به پکن و اليپزيک. برخوردار شدند بيشتری

ای از جمله يوسف  ای با حضور افسران جوان و ناراضی توده جلسه رهبران حزب در شوروی، خاطره دکتر کشاورز، در

 .گوياست حمزه لو، بسيار

در دوره خروشچف به همت ايرج اسکندری از حزب کمونيست  ما. در دوره استالين نفس نمی شد کشيد: "او می گويد

جلسات کميته  وقتی. اجازه دهيد جلسات کميته مرکزی حزب توده ايران در مسکو تشکيل شود اضا کرديمشوروی تق

ها طول  ماه. دانست، در جلسات ما شرکت دارد مرکزی تشکيل شد، ديديم يک مرد روس که فارسی را بسيار خوب می

کشورمان   در مسکو برای اينکه بدانند دراعضای کميته مرکزی. کميته مرکزی دکش کنيم کشيد تا اين مرد را از جلسات

وقتی . سرانجام پس از دو ماه موافقت شد. کردند های ايران را ايران چه می گذرد، از حزب برادر بزرگ تقاضای روزنامه

قيچی شده  ها از وسط های مهمی از روزنامه ديديم بخش. ما گذاشته شد، ما خشکمان زد های ايرانی در اختيار روزنامه

 ".است

نماد صلح  انترناسيوناسيوناليست بودند و بر اين باور بودند که قلب پرولتاری جهان و رهبران حزب توده ايران، لنينيست و

با اين وجود همواره در معرض انگ . مقدس است و سوسياليسم در مسکو می تپد و وظيفه اصلی آنها نيز دفاع از اين دژ

  که رهبران حزب توده شناخت درستی از ماهيت نظام شوروی و جناياتتصريح کرد بايد. خوردن بودند" ضدشوروی"

 .شده بودند" آچمز"استالين اصال  آنها حتی در برابر افشاگری های خروشچف نسبت به دوران. استالينی نداشتند

تبديل "  کمونيسمبردگان"و کشتار جمعی نسل اولی ها نشدند، اما به  نسل دوم و سوم ايرانيان در شوروی، گرچه قربانی قتل

دردناک ترين بالهايی که هر  با" نظام کمونيستی شوروی"دونسل در نبرد بر سر زندگی در بهشت رويايی خود  اين. شدند

 های کار اجباری، تحقيرهای تعداد زيادی از آنها گذارشان به اردوگاه.کردند انسان می تواند از سر گذراند، دست و پنجه نرم

 .زندگی حيوانی افتاد های غير انسانی و پرتگاه های مرگ و ، مجازات.ب. گ.های ک دائمی، بازجويی

در زندانها و سياهچال های مخوف " عبور غير مجاز از مرز"دليل  اما اکثر افراد اين دو نسل سالهای زيادی را به

اين اردوگاه ها از پای در آنها در  بسياری از. ب و اردوگاه های کار اجباری گذراندند. گ. دادگاههای نظامی ک ،شوروی

جان  ،مخوف پيش رفتند، از روی اقبال يا به کار گيری نيروی درونی خارق العاده ای آمدند و آنها که بارها تا آستانه مرگی

 .به در بردند

 زنجيران، گرسنگی دائم و گورهای بی نشان ، تا پايان زندگی، اسير اين جان به در بردگان با مشاهده مرگ روزانه هم

روشنفکران تبريزی نيز به اجبار به  بخش گسترده ای از. ماندند" مهد سوسياليسم" بالها و دردهای زندگی در زنجيره

 .آلماتی و قزاقستان تبعيد شدند

های روحی جان هزاران  سنگ، گرسنگی، سرما، تحقير و شکنجه بطور کلی دوران چند ساله کار در اعماق معادن زغال

مخوف عشق آباد در  های انفرادی های سيبری يا زندان  درجه اردوگاه٦٠سرمای زير . نسل را گرفت تن از افراد اين دو

های جوانی و ميانسالی آنها را  ضد انسانی، همه سال  درجه، تحقير دائمی شخصيت و جباريت يک نظام٤٠گرمای باالی 

آرزو می  ، اين دو نسل در غربت هر روزتوصيف کرده" برده کمونيسم"که زندگی خود را  به قول دکتر صفوی. بلعيد

 ".نمی افتاد ای کاش بدبخت ترين سگ ايران بودم، اما گذارم به اينجا: "کردند که

. وای بر ما که چه فکر می کرديم و در عوض چه ديديم: "کند که روايت می" در ماداگان کسی پير نمی شود"او در کتاب 

های سيبری شوند، پس از چندی  اردوگاه مده بودند، حتی بدون اين که رهسپارايرانيان با شيفتگی به شوروی آ بسياری از

عده ای خودکشی کردند، کسانی . می شدند که من قادر به وصف آن نيستم چنان دچار تناقض و بحران روحی وحشتناک



 و هويت انسانی خود بدبين شدند افرادی ديگر به همه کس و همه چيز.  سالگی فوت کردند٥٠ يا ٤٥شدند و در سن  الکلی

 "..... ب لو دادند و. گ.خود را در مقابل اندک امتيازی به ک را به تمام معنا از دست دادند و حتی دوستان

روزی از سر نااميدی جلو مغازه ای :"اجباری را چنين تصوير می کند دکتر صفوی يکی از روزهای پس از رهايی از کار

پياده روی آن طرف خيابان  خود بودم، ناگهان متوجه سگ زرد رنگی شدم که درو رنجور، غرق در افکار  خسته. نشستم

او . وفاداری، محبت، عشق و عالقه و فداکاری سخن می گفت ،مردمک چشمانش از يک دنيا احساسات......نشسته بود

بينی . تر آورد زديکسرش را ن. غريب، گرسنه، بی خانمان، بی سرپرست و بی آينده. مشابهی داريم فهميد که ما سرنوشت

يواش زبانش را به چانه و صورتم رساند و خيلی آهسته  يواش. لحظاتی مرا بوييد و آزمود. اش را به بينی من چسباند

چشمانم جاری می  ديگر نتوانستم خود را نگه دارم و بی اختيار اشک از. احساساتم به غليان آمد .شروع کرد به ليسيدن من

ها، مثل منی؟کسی : "به زبان فارسی گفتم. بغلش کردم آخر سر..... به سر و صورتش کشيدممن هم دستان خود را. شد

 .".....است ماداگانی هستی، من ايرانی، تو کجا، من کجا؟ ولی سرنوشت هر دوی ما يکی تو! نداری؟ حرف بزن

 ها گذر ترين موقعيت  گذشته و از تباهاز درون داالن تنگ انواع بالها، نبايد فراموش کرد که گروهی از افراد اين دو نسل که

اما . پزشکی و مهندسی دست يافتند کردند، با پشتکاری تحسين انگيز به تحصيالت دانشگاهی روی آوردند و به مشاغل

 .امکان را داد تا زير و بم و ذهنيت جامعه شوروی را بازهم عميق تر بازيابند هاهی طوالنی کار و زندگی به آنها اين سال

من ماهی يک بار به قبرستان ايرانی ها سر می :"خالصه می کند سرنوشت دونسل ايرانيان در شوروی را چنينصفوی 

مهاجرت می انديشم و به  ها در سنگ قبرشان را تميز می کنم و به روزگار و سرنوشت آن. دوستان می نشينم سر قبر. زنم

ر بدانيد در دل اين قطعه خاک چه دردها، آرزوها و آخ اگ .مسببان وطنی و غير وطنی اين مهاجرت لعنت می فرستم

سرنوشت هرکدام  .افسوس که يک خبرنگار ايرانی نمی آيد عکس و گزارش از اين قبرستان تهيه کند .اسراری خفته است

شهروندان ....پس از فروپاشی.... خود يک تاريخ است ،از کسانی که در اين گورستان در کشور شوراهای سابق خفته اند

اکثر روسها به روسيه  .هايشان به کشورشان برگردند ها توانستند با کمک دولت ها و يونانی آلمانی يرشوروی از جملهغ

شان  دولت اسرائيل حتی آن افراد ايرانی را که همسران يهودی .ها توسط دولت اسرائيل به اين کشور رفتند يهودی. رفتند

 "... ند به عنوان مهاجر پذيرفت، امافروپاشی شوروی فوت کرده بود های قبل از سال

 نسل چهارم

 
ی پيشين از مرگ تدريجی در مدينه فاضله خود ها با فروپاشی شوروی، نسل چهارم اين شانس را يافت که برخالف نسل

 رهايی يابد

گسترده ای از کادرها و اعضا جان بدر برده حزب توده ايران و  شامل رهبران و شمار" آخرين نسل"نسل چهارم يا 

 سال گرفتند، تا دو سه  که اين سازمانها مورد پيگيرد جمهوری اسالمی قرار١٣۶١بودند که از بهمن ماه  سازمان اکثريت

آخرين "دارای ويژگی های است که آنها را به معنای واقعی کلمه به  اين موج از چند نظر. بعد به شوروی مهاجرت کردند

 :می کند تبديل" نسل



اين . به هر حال يکی از انقالب های مهم سرتاسر قرن بيستم است بازيگران انقالب ايران بودند که افراد اين نسل از

دانشگاهی يا دانشجو،  لند پرواز، اغلب تحصيل کرده و از طبقه متوسط شهری ايران با تحصيالتگرا وب انقالبيون چپ

وادار کرد که بقول رهبران فرقه دمکرات آذربايجان از طريق  اما مهاجرت به شوروی، آنها را. مهندس و دکتر بودند

زمان مهاجرت " نسل آخرين"ويژگی ديگر  .شوند" پرولتاريزه"ها  ها و فابريک فرسا در کارخانه کارهای سخت و طاقت

 .بود" مهد سوسياليسم جهانی"شان به 

پس از مرگ برژنف و در آغاز زمامداری چرنينکو، ظاهرا " واقعا موجود سوسياليسم"اين ها دورانی به آنجا گام نهادند که 

 .تبديل شدن به نظامی فراگير بود استحکام نظامی، اقتصادی، علمی و با تسلط بر يک ششم کشورهای جهان در حال در اوج

 به الگوی پر جاذبه ای برای همه مردم دنيا تبديل"سوسياليسم واقعا موجود " از منظر تبليغات حزب توده و سازمان اکثريت

باورنکردنی بسوی زوال نهايی و فروپاشی  با شتابی" آخرين نسل"های نخست ورود  اما در واقعيت در همان سال. شده بود

سوسياليسم "يافت که با يک چشم گريان و يک چشم خندان شاهد زوال نهايی  اين بخت را" آخرين نسل. " رفتکامل می

عمًال در جرياِن يک مقايسه تجربی  اين نسل اين ويژگی را نيز داشت که. باشد و سپس به اروپا مهاجرت کند" موجود واقعا

 .ب قرار گيردداری غر سرمايه های سوسياليستی و و اجتماعی ميان نظام

به شوروی انتخاب کرده بودند، در شهرهای مينسک، باکو، تاشکند،  اين افراد بنا به زمان و نيز مرزی که هنگام ورود

همه مکاتبات و زندگی آنها زير  های مسکونی آنها و نيز محل. اسکان داده شدند) جمهوری ترکمنستان( تاشائوز چارجو و

های قديمی ايرانی در شوروری که از  تماس آنها را با بازماندگان نسل هر گونه. اشتب قرار د.گ.نظر و محاصره کامل ک

تبديل شده بودند، مورد " پرولتری  انترناسيوناليسم" و خصم " دشمن طبقه کارگر" و " ضدشوروی"ميزبانان به افراد  نظر

 .پيگرد قرار می گرفت

ايمان "و " رهبری"ه نوع موضع گيری سياسی آنها نسبت به ب همه حقوِق اوليه اجتماعی آنها و حق تحصيل و مسافرت

نکردنی ميان  های نخست اقامت در شوروی شوک ناشی از شکاف باور همان ماه. بستگی داشت شان" سوسياليستی

. های شديد روحی و افسردگی کشاند سرخوردگی، بحران انتظارات آنها و واقعيات تکان دهنده شوروی، عده زيادی را به

حقوق  ناراضيان از حزب و شوروی و بعضا سازمان اکثريت، نه تنها از همه. کشی زدند دی از آنها دست به خودتعدا

 .شدند های غير انسانی اساسی خود محروم، بلکه تعدادی نيز دچار زندان و مجازات

سنوست و روی کار آمدن کرد، تحوالتی بود که يکی دوسال بعد با گال اما آنچه که سرنوشت و زندگی اين نسل را دگرگون

معترضان حزبی قبل از  فراموش نبايد کرد که همزمان در اروپا و سپس در شوروی عده ای از. آغاز گرديد  ،گارباچف

نظريات " زودرس" و " بی موقع"فروپاشی ديوار برلين  روی کار آمدن گورباچف و آشکار شدن نظريات وخط مشی او و

جمله درباره  های اساسی متداول در جنبش جهانی کمونيستی، از  با با نظريهمرزبندی روشن و مواضع خود را در

 .کالم با لنينيسم اعالم کردند و در يک" ديکتاتوری پرولتاريا"، "انترناسيوناليسم پرولتری"

 های پيشين از مرگ تدريجی در مدينه فاضله خود برخالف نسل با فروپاشی شوروی، نسل چهارم اين شانس را يافت که

ابتدا دچار چند  های ايرانی چپ. فروپاشی اتحاد شوروی سابق به فروپاشی چپ سنتی ايران منجر شد اما. رهايی يابد

بسياری از آنان در مسير اين تحول دردناک اما اساسی، يا  ولی چندی بعد سرانجام. پارگی، سرخوردگی و سرگيجی شدند

ای  يک نگاه مقايسه بخشی از آنها نيز در اروپا در. صادی روی آوردندهای فرهنگی و اقت به فعاليت خانه نشين شدند و يا

 .تجربی و عملی به مواضع سوسيال دمکراتيک روی آوردند

کند و تجربه  به بيرون نگاه می از مرگ، در قلب مسکو از دريچه دو سال پيش" آخرين نسل"سياوش کسرايی يکی از افراد 

روح های عذاب ديده چهار  اين سروده بازتاب. می فشرد" کند لم هوای آفتاب مید"روحی خود را در سروده  درونی و رنج



لحظات زجر، سرخوردگی و هزار درد بی دوا، دلشان به سوی ميهن  نسل ايرانيان در شوروی است که همواره و در همه

 :کشيد سرمی

 مالل ابرها و آسمان بسته و اتاق سرد

 تمام روزهای ماه را

 راب می کندفسرده می نمايد و خ

 و من به يادت ای ديار روشنی کنار اين دريچه ها

 دلم هوای آفتاب می کند

 خوشا به آب و آسمان آبی ات

 به کوههای سربلند

 به دشتهای پر شقايقت به دره های سايه دار

 و مردمان سختکوش توده کرده رنج روی رنج

 زمين پير پايدار

 هوای توست در سرم

 ران ناتوان مناگر چه اين سمند عمر زير 

 به سوی ديگری شتاب می کند

 نه آشنا نه همدمی

 نه شانه ای ز دوستی که سر نهی بر آن دمی

 تويی و رنج و بيم تو

 تويی و بی پناهی عظيم تو

 نه شهر و باغ و رود و منظرش

 نه خانه ها و کوچه ها نه راه آشناست

 نه اين زبان گفتگو زبان دلپذير ماست

 تو و هزار درد بی دوا

 تو و هزار حرف بی جواب

 کجا روی ؟ به هر که رو کنی تو را جواب می کند

 چراغ مرد خسته را

 کسی نمی فروزد از حضور خويش

 کسش به نام و نامه و پيام

 نوازشی نمی دهد

 اگر چه اشک نيم شب

 گهی ثواب می کند

 نشسته ام به بزم دوستان و سرخوشم

 بگو بخند و شعر و نقل و آفرين و نوش

 به هر کالم وشيوهای ز عهد و از يگانگی استسخن 

 به دوستی، سخن ز جاودانگی ست



 امان ز شبرو خيال

 امان

  دچه ها که با من اين شکسته خواب می کن

 


