
دمکراسی و آزادی زمانی به ثمر می رسد که   فضای 
 . شکوفايی و رشد انديشه ها در جامعه مان پديد آيد

 ما بايد ياد بگيريم تا با احترام متقابل به  دگر انديشان 
با هم وارد ديالوگ شويم و در جهت ارتقاء جامعه و 

حذف . رسيدن به آنچه که خواهانش هستيم تالش کنيم
ديگران و ناديده گرفتن خواسته های آنان ثمری جز  

با آگاهی به نيازهای جامعه و . پيشروی استبداد ندارد
جدی گرفتن خواستهای خلقها در کشورمان و فراهم 

آوردن امکانات يکسان برای رشد کودکانمان و 
 برابری اجتماعی و حقوقی زنان و مردانمان  است

 .   که به ايرانی آباد و آزاد خواهيم رسيد
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 شهال بهاردوست: تهيه و تنظيم
با سپاس از همکاری و همياری سايت 

 اخبار روز
www.akhbar-rooz.com 

 منصور خاكسار، شاعر تبعيدي، كه شعرش با زندگي عجين شده بود، در مرگي خودخواسته، 
، با خانواده، دوستان و 1388، برابر با بيست و هفتم اسفند 2010در هيجدهم مارس 

 .عالقمندانش وداع گفت و در فقدان خود، همگي را به بهت و اندوهي عميق فرو برد
  

 يادش گرامي باد

 “ در تبعيد ”دل ديوانه باد

 :يادداشتها وسروده ها
 خسرو باقرپور، شهال بهاردوست، 
 مليحه تيره گل ، حميد حميدي، 
 جهانگير خاكسار، بهمن سقايي،  

 محمد علي شكيبايي،  عليرضا طبيب زاده، 
 رضا عالمه زاده، ناصر قاسمي، 
 ناصر كاخساز، منصور كوشان، 
 سهراب مختاري،  امير ممبيني، 

 مسعود نقره كار،  يك دوست 

 :پيام كانون ها، سايتها، خبرگزاريها

نشريه اينترنتي اخبار روز ، تلويزيون ايرانيان  
كانون سخن لس  كانون فرهنگ و هنر فرزنو، 

آنجلس ،  گروه ادبي دفترهاي شنبه ، نشريه 
، نشريه اينترنتي سكوالريسم نو  شهروند كانادا

، سازمان فدائيان اكثريت، كانون نويسندگان 
 در تبعيد، راديو شهرگان ، سايت ميهن 

 بنياد اسماعيل خويي، صداي آمريكا، 
 جمعي از ياران اهل قلم وانديشه ايران

 من آنگاه كه لبريز از وحشتم
 آنگاه كه پوچ مي شوم
 آنگاه كه نردبان زندگي
 زير پايم سست مي شود
 آنگاه كه با صداي زنگي

 خانه ام اسير طوفان مي شود
 در مي يابم كه بايد دوست بدارم

 ه ه،  آه
 !با من حرفي بزن
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 در تبعيد ” دل ديوانه باد“
 درگذشت شاعر معاصر، منصور خاكسار

 
با نهايت تأسف، جامعه ادبی، فرهنگی و سياسی ايرانيان، نويسنده و شاعری توانا و انسان  

منصور خاکسار، شاعر تبعيدی، که شعرش با زندگی عجين . واالی ديگری را از دست داد
، برابر با بيست و هفتم اسفند 2010شده بود، در مرگی خودخواسته، در هيجدهم مارس 

، با خانواده، دوستان و عالقمندانش وداع گفت و در فقدان خود، همگی را به بهت و 1388
  .اندوهی عميق فرو برد

عنوان شکننده  حضور اجتماعی هنر، به  ساله اش، به  71خاکسار، در سال های عمده عمر 
عنوان حّقی  عنوان صدايی برای کسانی که صدايشان ناشنوده شده است و به سکوت رسمی، به 

به همين دليل شعر او هرگز زينت بخش مجلس . شود، ايمان داشت انسانی که با او زاده می
  .هيچ قدرتی نگرديد

سياسی، دستگيری و شکنجه در زندان های شاه و خمينی گذشت و بخشی ديگر نيز از گزند  -گرچه بخش مهمی از زندگی منصور خاکسار در فعاليت های اجتماعی 
خالق و نوجو و تی زندگی در تبعيد، مصون نماند، اما طی چهار دهه نوشتن و سرايش شعر، آثارش همواره آينه ای شفاف از عواطف انسانی و مايه گرفته از ذهني

 .سرشار از دوست داشتن، احترام به شأن آدمی و ستايش زيبايی بوده است
او از اعضاء قديمی کانون نويسندگان ايران و  .، به آمريکا آمد و در شهر لس آنجلس اقامت گزيد1990منصور خاکسار، پس از چند سال زيستن در اروپا، به سال 

  .همچنين کانون نويسندگان ايران در تبعيد بود، و از ياران هميشگی گروه ادبی دفترهای شنبه در لس آنجلس بشمار می رفت
کارنامه خون، حيدر و انقالب، شراره های شب، سرزمين شاعر، با طره دانش عشق، و قصيده سفری در مه، از منصور خاکسار سيزده مجموعه شعر به نام های 

از جمله کارهای آماده . به دو زبان فارسی و انگليسی منتشر شده استبا آن نقطه،  وی برهنگی، و چند نقطه ديگر، ، آنسوتا اين نقطه، لس آنجلسی هابه فارسی و 
 از سحرخيزان و مجموعه شعرمن هرگز به سکوت نينديشيده ام گفتگويی بلند با عنوان گفتارهای پراکنده پيرامون شعر و ادبيات مهاجرت، چاپ او کتاب دو جلدی 

  .است که کتاب آخر به چاپ سپرده شده است
نشريه ای که . را به عهده داشتهنر و ادبيات جنوب ، در ايران، سردبيری نشريه ادبی 1340همچنين منصور خاکسار همراه با ناصر تقوائی، در سال های دهه 

خاکسار در تبعيد نيز، همراه با مجيد نفيسی، ويراستار صفحه شعر . هشت شماره از آن منتشر شد و نويسندگان و شاعران صاحب نام با آن همکاری می کردند
 .نشريه آرش و هشت شماره از دفترهای کانون نويسندگان ايران در تبعيد بود

و يار و همراه او،  ادرما امضاء کنندگان زير درگذشت شاعر توانا و انسان فرهيخته، منصور خاکسار را به خانواده محترم خاکسار، دختران برومندش و بويژه به بر
  .ريمدا نويسنده ارزشمند معاصر، آقای نسيم خاکسار، و همچنين به ياران و دوستان، و عالقمندان شعر منصور، تسليت می گوئيم و يادش را گرامی می

 ".بگذار رونده ای که همواره ميان گور و ماه سرگردان بوده است بر پوستی بازيافته درنگ کند، مگر به رازی پی ببرد "
 از منصور خاکسار  از اين نقطهبر گرفته از پيش گفت مجموعه شعر 

   
 اسامی امضاء کنندگان به ترتيب حروف الفبا 

 
 . مهدی استعدادی شاد . بيژن اسدی پور. محمد ارسی . پگاه احمدی . ياشار احد صارمی . عسگر آهنين  . گيل آوائی. علی آشوری . مريم آذر. سرژ آراکلی   

 . رضا براهنی  . منيره برادران. خسرو باقرپور . الهه امانی . نسرين الماسی . شايان افشار  . هلن افشان. رضا اغنمی . مهدی اصالنی . سودابه اشرفی 
. ماری بيک زاده  . قاسم بيک زاده. نيلوفر بيضايی . بيژن بيجاری . محمود بهروزيان . کيخسرو بهروزی . مازيار بهروز . شهال بهاردوست . فرزين بوستجانی 

جمشيد ) . سحر ) محمد جاللی. مليحه تيره گل . نيره توحيدی . ف تابان . ناصر پاکدامن . شهرنوش پارسی پور . کوشيار پارسی . سيروس بينا . روشنک بيگناه 
. کريم خوشاب  . فيروزه خطيبی. حميد حميدی . مهرداد حقيقی . تراب حقشناس . علی حسينی  . محسن حسام. حسن حسام . علی اصغر حاج سيد جوادی . چالنگی 

. ناصر رحمانی نژاد  . منوچهر راستا. حسين دولت آبادی . جليل دوستخواه . خسرو دوامی . آزاده دواچی . شيرين دخت دقيقيان . تورج دريايی . اسماعيل خويی 
شهرزاد . آذر زهرابی . عليرضا زّرين . حسن زرهی  . مهناز روشنگر. مجيد روشنگر . فضل اهللا روحانی . نظام رکنی . ريموند رخشانی . حميد رضا رحيمی 

محمد . فريده شعبانفر. حسين شرنگ  .مسعود شب افروز .ناصر شاهين پر. نوشين شاهرخی . اسد سيف . بهمن سقايی . اکبر سردوزامی  . عليرضا سخن. سپانلو 
. شجاع عادل . عليرضا طبيب زاده  . فرح طاهری. عباس صفاری . فريبا صديقيم . عباس صدرائی . فريدا صبا  . بهروز شيدا. حماد شيبانی . علی شکيبايی 

کيوان . داوود غالمحسينی . محمد غروی . محمود عنايت . کاظم علمداری . رضا عالمه زاده . عزيز عطائی . بتول عزيز پور. شهال عبقری . سياووش عبقری 
مهتاب . الهام قيطانچی . پرويز قليچ خانی  .محسن قائم مقام . کامبيز قائم مقام . محمود فلکی . مهدی فالحتی . ثريا فالح  . اميرعلی فصيحی. آزاده فرهمند . فتوحی 
. عزت گوشه گير. علی کيافر . ژينوس کيافر  . منصور کوشان. بهزاد کشميری پور. احمد کريمی حکاک . مهناز کريمی . عزيز کرملو . زيبا کرباسی . کرانشه 

رضا . پروين ملک . علی مسعودی نيا . مهرنوش مزارعی . رضا مرزبان . آزاد مراديان . شيدا محمدی . هدايت متين دفتری  . علی ليمونادی. رضا گوهرزاد 
مينا . شيدا نبوی . باقر مومنی . فيروزه ميزانی  . مؤدب ميرعاليی. شکوه ميرزادگی . اردشير مهرداد . ناصر مهاجر. نجمه موسوی  . شهريار مندنی پور. معينی 
. بهمن نيرومند . حسين نوش آذر ) . قائم مقام(پروانه نوری عال  . پرتو نوری عال. اسماعيل نوری عال . اعظم نوراله خانی . مسعود نقره کار  . مجيد نفيسی. نراقی 

 ايرج يمين اسفندياری. محسن يلفانی . الهام يعقوبيان  . کوروش يزدانی. هنگامه هويدا . محمود هاشمی . عباس هاشمی . پيمان وهاب زاده  . اصغر واقدی
   

 :کانون ها و مؤسسات همراه
 -نشريه اينترنتی سکوالريسم نو  - نشريه شهروند کانادا -گروه ادبی دفترهای شنبه  -کانون سخن لس آنجلس  - کانون فرهنگ و هنر فرزنو -تلويزيون ايرانيان 

 نشريه اينترنتی اخبار روز 
، به مناسبت سالگرد مشروطيت منصور خاکسار، به دعوت کانون فرهنگ و هنر فرزنو در شمال کاليفرنيا، در برنامه سخنرانی و شعرخوانی 2008در هشتم اوت 
 .لينک زير بخش کوتاهی از شعرخوانی او را در اين برنامه نشان می دهد. شرکت کرد

M3RHOv5cixC=v?watch/com.youtube.www://http 

 در لس آنجلس، در برنامه شرکت کرده بود " مادران عزادار ايران"لينک جديدی از شعر خوانی منصور خاکسار که به دعوت حاميان 

 eqvWyGGU3_n=v?watch/com.youtube.www://http 

  

http://www.youtube.com/watch?v=cixC5RHOv3M�
http://www.youtube.com/watch?v=n_3eqvWyGGU�
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 در اندوه فقدان منصور خاكسار 
  به خانواده خاکسار) اکثريت(پيام تسليت روابط عمومی سازمان فدائيان خلق ايران 

 
ر راه روشنگری، آگاه ه داو به ايجاد جهانی انسانی وتغيير مناسبات نابرابر حاکم بر روابط انسان ها باور داشت وتا واپسين لحظات عمرخود با قلم واقدام فعاالن

منصورخاکسار مبارز قديمی جنبش چپ ايران ، در جنبش فدائی و چپ دمکرات ايران جايگاه شايسته ای . سازی جامعه وبسيج نيروی آزادی و عدالت کوشيد
 .دارد

 )اکثريت(روابط عمومی سازمان فدائيان خلق ايران
شاعر توانمندی که عمر وقلم خود را در راه مبارزه . با نهايت تاسف و تاثر عميق از درگذشت زنده ياد منصور خاکسار نويسنده و شاعر آزاده تبعيدی با خبر شديم

برای هنرمندان . عليه استبداد، دفاع از آزادی و عدالت، رشد فرهنگ وادبيات ايران صرف کرد و در عرصه شعر آثار ارزشمندی از خود به يادگار گذاشت
او به ايجاد جهانی انسانی . آزاديخواه و کوشندگان راه آزادی و عدالت در ايران منصور خاکسار نامی آشنا و يادآور وفاداری به آرمانها و ارزش های انسانی است
جامعه وبسيج نيروی زی وتغيير مناسبات نابرابر حاکم بر روابط انسان ها باور داشت وتا واپسين لحظات عمرخود با قلم واقدام فعاالنه در راه روشنگری، آگاه سا

 .منصورخاکسار مبارز قديمی جنبش چپ ايران ، در جنبش فدائی و چپ دمکرات ايران جايگاه شايسته ای دارد. آزادی و عدالت کوشيد
ی کشورمان تسليت هنگما درگذشت منصور خاکسار شاعر آزاده و مبارز پيگير راه آزادی انديشه و بيان را به خانواده خاکسار، کانون نويسندگان ايران وجامعه فر

 .يادش گرامی باد. می گوئيم و در اندوه فقدان آن زنده ياد خود را همدرد بستگان و دوستدارانش می دانيم
 )اکثريت(روابط عمومی سازمان فدائيان خلق ايران

 
 
 

 خاكسار در سوگ منصور)در تبعيد(اطالعيه كانون نويسندگان ايران 
 

در مرگی خودخواسته اين ١٣٨٨اسفند ماه  ٢٧با اندوه بسيار با خبر شديم که منصور خاکسار، نويسنده و شاعر توانا و عضو قديمی کانون نويسندگان در تاريخ 
منصور خاکسار، يکی از شاعران مردمی بود که در هر دو رژيم شاه و جمهوری اسالمي، در دفاع از آرمان های بر حق مردم ايران و در . جهان را وداع گفت

کانون نويسندگان ايران در تبعيد، ياد . پيکار با بيداد اين رژيم ها به زندان افتاد و همچنان تا پايان عمر نيز بر سر پيمانش با تهی دستان و ستمديدگان باقی ماند
اين اندوه با آنان  در منصور خاکسار را گرامی می دارد و درگذشت او را به خانواده و به ويژه به برادر همراه و همرزمش نسيم خاکسار، تسليت می گويد و خود را

 .شريک می داند

 کانون نويسندگان ايران در تبعيد
 2010مارس  21 – ١٣٨٩فروردين  1
 
 

 مرگ خود خواسته منصور خاكسار شاعر
 هفته نامه شهروند بی سی و راديو شهرگان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .جامعه فرهنگی و ادبی کشورما در اولين روز سال نو، با خبر دور از انتظار مرگ شاعری فرهيخته روبرو شد
 .بهار، در اولين ساعات بهاری به آغوش مرگ خود خواسته رفت ٧١منصور خاکسار پس از 

کتاب دو جلدی گفتارهای پراکنده . او از اعضاء قديمی کانون نويسندگان ايران بود که سيزده مجموعه شعر از او به دو زبان فارسی و انگليسی منتشر شده است
 .او بود نديشيده ام و مجموعه شعر سحرخيزان از جمله کارهای آماده چاپ پيرامون شعر و ادبيات مهاجرت، گفتگويی بلند با عنوان من هرگز به سکوت نيا

همراه با ناصر تقوايی و ويراستاری صفحه شعر نشريه آرش همراه با مجيد نفيسی، و همچنين دفترهای  ۴٠در دهه  »هنر و ادبيات جنوب«سردبيری نشريه ادبی 
 .ده به شمار می رودرزنکانون نويسندگان ايران در تبعيد و نيز همکاری پيوسته با گروه ادبی دفترهای شنبه در لس آنجلس از ديگر فعاليت های فرهنگی اين شاعر ا

يک بار برای شعرخوانی در مراسم بزرگداشت احمد ميرعالئی، بار ديگر برای شرکت در مراسم بزرگداشت . بار به ونکوور سفر کرده بود ٣منصور خاکسار 
 .سعيد سلطانپور و بار سوم نيز همراه با مسعود منش برای شعرخوانی به شهر ما ونکوور دعوت شده بود

مرگ خود خواسته اين انسان شريف و آزاده را به خانواده محترمش، به ويژه به شيده و مهک دختران عزيزش و / سی و راديو شهرگان . هفته نامه شهروند بی
 .گويد اش نسيم خاکسار نويسنده معاصر کشورمان و همچنين به همه فرهنگ دوستان و فرهنگ ياران تسليت می برادر گرامی

 
 



4 

 1389فروردين ماه    2

 «ياد او با بوي خاك آميخته»
 به ياد منصور خاکسار که تا واپسين دم شاعر ماند

 بهمن سقايی -صدای آمريکا
 

سال داشت، از دهه چهل  ٧١منصور که هنگام مرگ . منصور خاکسار شاعری که از سروده های جنگل به آنسوی برهنگی رسيده بود، به سرزمين روياها پيوست
سپس منظومه بلند سرود جنگل را منتشر . را راه انداخت تا ادای دينی کرده باشد به ادبيات مدرن ايران »هنروادبيات جنوب«خورشيدی همراه با ناصر تقوايی ُجنگ 

  .به چنين تعهدی بود که منصور هيچگاه فرصت نيافت شاعر آرامشها باشد. کرد تا صدای شعر معترض را رساتر کرده باشد
هم آورد برای او و فراشعر و زندگيش که در همه تنيده شده بودند؛ در اليه های سنگين پنهانکاری، اعتراض، گريختن و ناشناس ماندن ماند تا زندگی تبعيد فرصتی 

  .شعرش تا برون آيد؛ اما آسودگی همچنان به سراغ منصور نيامد
چند . رقم زدنداو سختيهای ناگوار جابجايی و همگونی ناخواسته، تلخی های زندگی شخصی برای اويی که همواره بيگانه مانده بود، مهلکه ای سخت دردناک برای 

معرفی و نقدی نوشته بودم که ديگر بار در اينجا می آورم تا يادی از او شده  »آنسوی برهنگی«سال پيش بر تازه ترين کتاب شعر منصور و در واقع آخرين آنها، 
  .باشد

  .دفتر شعری که دوزبانه است »آنسوی برهنگی» :تابحال چندين مجموعه شعر از منصور خاکسار به فارسی و انگليسی انتشار يافته است از جمله
  .ايه تر بازگشته استپرمشاعر در اين کتاب متکی به گنجينه ای از اسطوره و تاريخ قومی ست، به واقع با توشه ای پروپيمان به سرزمينی به کلی بيگانه پانهاده و 

  .اما اين بار راوی بشارت دهنده بازآمدن عشق شيرين است به خاک. همچون پيامبران برای امت خويش: او اميدوار و سرخوش و بشارت دهنده است
  .خود شاعر هم در پيشگفتار کتاب به زمينه ی اسطوره ای و تاريخی اين منظومه اشاره دارد

راوی اسطوره ای از همزادی سخن می  »به نقش بست، چه بود؟/ خود را / آنچه در خطه خيال فرهاد«: راوی با چنين پرسشی سفر به سرزمين عشق را می آغازد
  «راه به خواب می برد؟/ مگر اين ديده/ تا آفتاب برآيد/ آه«: گويد که بی تاب است به گرفتن پاسخ

آفتاب  مدنپس از آن کتاب، صخره ی سنگی ای را به نمايش می گذارد از سرزمينی که هستيم تا عظمت بيداری فرهاد، در دراز دامنی شب شکوه انتظار برآ
  .جسميت يابد

  «و نه زمستانش جوانه ای را دفن می کند /برحافظه ی تو خزه می زند /نه پاييزش» :پس در گذر خود از سرزمين خيال است که
يری ست که ساطسرزمين نقش زده ماالمال از ارجاعات مکانی، شخصيتهای افسانه ای، درختان، ستون کاخها و آبهای پرخروش رودخانه های برآمده از کوههای ا

  .هرکدام خاطره ای و تاريخی بس کهن با خود دارند
 .شيرين هم شهزاده شرقی دلدار شاه نيست .يک کوه چون ديگر کوههای زمينی و نه جويهای آب، نه چشمه و نه ستونها »بيستون»نه 

درک و دريافت يک اروپايی متفاوت از «: آمده است؛ بهره بگيريم که می گويد »رابرت فراست«که در جستار کوتاهی براشعار  »دبيلو اچ؛ آدن«بياييم از گفته 
هنگامی که يک اروپايی همراه دوستان يا خانواده اش در يک غروب پا به کلبه يا مسافرخانه ای . درک و دريافت يک آمريکايی در برخورد با طبيعت است

اين درخت شاهدی از تاريخ است؛ چرا که . روستايی می گذارد و برای گردش بيرون می رود؛ اگر به يک درخت برخورد کند، گويی با تاريخ برخورد کرده است
را عليه کشور  انیاين يا آن شاه در گذشته ای دور زير همين درخت نشسته قانونی را وضع کرده يا متهمی را به مرگ محکوم کرده يا با شاه سرزمينی ديگر پيم

اما هنگامی که يک آمريکايی پا از خانه بيرون می نهد، اگر به درختی برخورد، اين ديداری ست برابر ميان انسان و درخت، که از همه . ديگری بسته باشد
  .ارجاعات رهاست

  «.اين که آينده ی کدامشان بزرگتر و مهمتر است، موضوعی اهللا بختکی ست و نمی شود به يقين چيزی در اين باره گفت. هيچکدامشان گذشته ای ندارند
چرا که هزاران بار شاهان و سرداران به هوس تجسم رابطه خسرو، شيرين و . اين مثال حکايتگر تفاوت نگاه شاعر است به سرزمينی آکنده از تاريخ و اسطوره

  .بيستون يک تاريخ در دل دارد. کوره راههای بيستون، ستونها و سنگکاريها همه آکنده از رمزورازند. فرهاد پا به کوه بيستون گذاشته اند
پس بايد به . شندبا روبرو شدن با بيستون و سنگهايش، روبرو شدن با تاريخ و اسطوره است، دلدادگانی بسيار آمده اند به زيارتش تا شاهد وقوع معجزه ای ديگر

  .جهت تصاوير جانب احتياط را رعايت کرد
از اين تاق دو / و بر ستيغ کوه برويد/ که بر دهانه ی سنگی خستگی در می کند/ تا آن جان سودايی.../ آه«: خود شاعر هم به زائران سرزمين عشق هشدار می دهد

  «کدام خدنگ اثر می کند؟/ ابرو
... در عود و مجمر می سوزد/ کامجويانه /و تاالری که/ شب و شيرين«: اما آنسوتر تيسفون که جايگاه شاهانه است؛ کاخ روياهای شيرين در شب شکل می گيرد

  «.درنگی کند/ بی آن که بر شکاف کوه/ شب از شبانه ی شيرين گذشت
در . گاری دهدرستشاعر با واژه های شب و شيرين، در تاالری سراسر از رويا و تخيل عشق، بازی عاشقانه ای را به نمايش می گذارد تا به زائران راه، اميد 

/ و چه انبوه نام/ برافتاده است/ از تو /هزار پرده«: فرجام نيز هنگام که هزاران پرده بر می افتد، و عشقها عيان می شود شيرين همچنان در عشق خود می سوزد
  «.چشم بر نمی گيرد/ از اين سپيدگيسو/ هنوز/ و او/ پانوشت اين دفترند

که فاصله انداز ميان عر اينگونه که از قياسی اجمالی ميان کتابهای پيشين منصور خاکسار با اين دفتر شعر بر می آيد، ديگر آن نگاه تلخ يا بشارتهای اجتماعی شا
  .شعر و ماهيت شعری آن برای بيان يک حس است، کمتر به ديده می آيد

پس شاعر که هويت فردی خواننده را . اگر بشارت و شادمانی ای هست، که هست، فرد و يگانه اند در چارچوب همين واقعيتهای روزمره و ممکن اين جهانی
  .خواهان است، می گويد بايد تک به تک با شاعر همراه باشند

شبی يگانه در شاعر ديگر به دنبال جماعت کلی خواننده نيست؛ بلکه به جستجوی خواننده ای با هويت شخصی با روحيه ای مشخص است تا شيرين يگانه خود را 
هه اين گسستی ست ميان انديشه ی شاعرانگی شاعريست که در دفترهای شعريهای اوليه اش بيشتر متکی به تجربه حضور در کشاکشهای اجتماعی چند د. بيابد

  .گذشته بود، اين بار اتکای اساسی خود را بر خاطره های قومی گذاشته است
اين خود به گمانم، . شاعرانگی در سرزمين اشيا، در خود شيئی نهفته است نه در شعر بيان کننده آن شيئی: منصور خاکسار در اين دفتر شعر گويی به ما می گويد
آنانی که هرگونه ارجاعات به گذشته، بهره مندی از تجريبات و جستجوها در سرزمين زادگاه را بی درنگ . گام بلندی ست که در شعر فارسی برداشته شده است

خالق فضای ذهنی ده گونه ای نگاه نوستالوژيک ارزيابی کرده حکم به طرد چنين اثری می دهند شايد آنچنان که بايد و شايد به درون آدمی، درون شاعر يا نويسن
  .اشيای تاريخی اسطوره ای ره نبرده اند

مگر همين اسطوره ها و خاطره های قومی . منصور خاکسار در اين دفتر شعر در سرزمين تازه اش نگاهی ديگر دارد به اسطوره ای که او را به وجود آورده است
 شخصيت درونی ما را شکل نداده اند؟ 

ون را با واژه يستاما آيا عکسهايی هرچند زيبا از طبيعت آمريکا که آثار هنرمندانه ی يک عکاس آمريکايی هم هست، می تواند سنگها و صخره های اسطوره ای ب
اين سنگ و درخت با آن سنگ و درخت آسيايی که تجسم  »آدن«چرا که بنا به همان نقل قول از . های ارجاعی به اسطوره شيرين و فرهاد همگام کند؟ گمان نمی کنم

با اين همه؛ شعرها بار سنگين اين ارجاعات را بر دوش کشيده اند و خواننده ناآشنا با افسانه و اوسانه را به تجسم جهانی . افسانه و اوسانه است؛ تفاوتی آشکار دارد
  .شرقی نزديک می کند
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 در سوگ شاعر معاصر منصور خاكسار
 جمعی از ياران اهل قلم و انديشه ی ايران

 اخبار روز: منبع
آخرين عضو سازمان بود که تن به تبعيدی اجباری و ناخواسته سپرد و همراه دو دختر کوچک و همسرش به شکل غير قانونی راهی ديار  ١٣۶٣منصور در سال • 

ر، او در سالهای تبعيد نيز ضمن وفاداری به آرمان صلح و دموکراسی و رستگاری بشری به نقد گذشته پرداخت و در عرصه ی فرهنگ و ادبيات و شع. غربت شد
 ...حضوری مشخص داشت 

 می دانم  «
 نخلی که

 افتاده است از ضربه های طوفان
 تسليت حاشيه ای آفتاب را

                                      ».نمی پذيرد                            
 منصور خاکسار »هنوز عادت نکرده ام  «تکه ای از شعر       

مرگی . نسيم با اندوه بسياراز هلند خبر داد که منصور در لس آنجلس مرگ را پذيرا شده است ٢٧/١٢/٨٨عصر روز پنجشنبه  ۶به گفته دوستان نزديک ، ساعت 
 ديرباور وپرسش بر انگيز؟ 

سا له اش ، که مجموعه ای از مبا رزه سيا سی و کار فرهنگی بود همواره عنصری صادق و از جان گذشته در راه اهداف  ٧٠منصور خاکسار در عمر نزديک به 
 .وا الی بشری صلح،دموکراسی و عدالت اجتماعی بود

بنيان گذاشت،به خلق ادبيات و فرهنگی می انديشيد که باز تاب اند يشه ای صيقل يافته از  ١٣۴۵از همان زمان که جنگ جنوب ـ هنر و ادبيات جنوب ـ را در سا ل 
 .خرد ملی و جهانی در راستای واقعيت تاريخی رنج انسان معاصر و زمانه ی ما باشد

 منصور با تالش شبانه روزی به آموزش و جهت دهی نيروهای پراکنده ای پرداخت که درفضای انفعالی
بدون چشم اندازی تاريخی به سرمی بردند وحرام کافه ها ومحفل های سترون روشنفکران افيونی و حاشيه نشين تهران و شهرستانها  ٣٢مرداد  ٢٨بعد از کودتای 

 .می شدند
خون تازه ای در کالبد فرهنگی ادبيات جنوب و ايران جاری ساخت و صادقانه در جهت پيوند  »کار  «منصور با نجابت جنوبی و شرف شکل گرفته از فرهنگ 

 نيرو های زنده و بالنده تاريخی آن سال ها که در 
 تا جايی که. قلم می زدند گام برداشت.... جنگ آدينه ی تبريز و هنر و ادبيات رشت و جنگ اصفهان و

فضايی که رژيم شاهنشاهی . پذيرای بسياری از چهره های نام آور ادبيات و عناصر فرهنگی آن سال ها شد »هنر و ادبيات جنوب«، آبادان و  ۴۶و  ۴۵در سالهای 
 نتوانست تحمل کند و عاقبت منجر به تعطيل 

  »جنگ جنوب  «و دستگيری منصور و نسيم وبخش وسيعی از ياران اهل قلم  »هنر و ادبيات جنوب  «
 .شد 

او از هر روزنه ی کوچکی . منصور نه تنها در عرصه شعر و فرهنگ بلکه در زمينه ی مبارزه ی سنديکايی و سياسی نيز همواره حضوری فعال و موثر داشت 
در آبادان  ۴٠تالش او در راستای مبارزات جبهه ی ملی سوم طی سالهای اوايل دهه ی . برای مبارزه با رژيم شاهنشاهی و نهادينه کردن دموکراسی استفاده می کرد

 .در امر انتخابات و دخالت ساواک در جلوگيری از آن ، برای اکثر نسل قديمی و مبارز جنوب بياد ماندنی است
 منصور با صداقت و نو جويی که در وجودش ريشه داشت هيچگاه حقيقت را فدای مصالح خاص حزبی

 او با شکل گيری جنبش نوين مبارزه مسلحانه ی چريکی، جسورانه به سازمان . و يا گروهی نمی کرد
 .فدائيان پيوست و نقش موثری در ارتقاء فرهنگ مبارزاتی و فاصله گيری از حرکات سطحی و چپ روانه داشت

 به سبب فاش شدن رابطه اش با سازمان مجبور به خروج از کشور  ۵۴منصور خاکسار در سالهای 
 .شد و در اروپا مبارزه فرهنگی و سياسی خويش را ادامه داد

دوباره به ايران بازگشت و چون سربازی صادق به وظايف انقالبی خود در سازماندهی و آگاهی بخشی در سازمان فداييان خلق پرداخت  ۵٧او در آستانه ی انقالب 
 .و در اين راه بازداشتها و سختی های فراوانی را تحمل کرد

 آخرين عضو سازمان بود که تن به تبعيدی اجباری و نا خواسته سپرد و همراه ١٣۶٣منصور در سال 
 .دو دختر کوچک و همسرش به شکل غير قانونی راهی ديار غربت شد

حضوری  ر ،او در سالهای تبعيد نيز ضمن وفاداری به آرمان صلح و دموکراسی و رستگاری بشری به نقد گذشته پرداخت و در عرصه ی فرهنگ و ادبيات و شع
در ويراستاری هفت شماره از دفتر کانون نويسندگان ايران در تبعيد و ويراستاری صفحه ی ادبی فصل  »کانون نويسندگان ايران در تبعيد  «مشخص داشت و در

 .نقشی اساسی داشت »آرش «نامه ی 
     :از منصور خاکسار سيزده مجموعه شعر به نام های

 ـ لس آنجلسی ها  ٧ـ قصيده سفری در مه    ۶ـ با طره ی دانش عشق    ۵ـ سرزمين شاعر     ۴ـ شراره های شب    ٣ـ حيدر و انقالب     ٢ـ کارنامه خون    ١
 ـ با آن نقطه  ١١ـ چند نقطه ديگر     ١٠ـ آن سوی برهنگی    ٩ـ تا اين نقطه    ٨

من هرگز به سکوت «و گفتگويی بلند با نام  »گفتار های پراکنده پيرامون شعر و ادبيات مهاجرت«منتشر شده است و از جمله کارهای آماده چاپ او کتاب دو جلدی 
        .است که کتاب آخر در دست چاپ است  »سحر خيزان«و مجموعه شعر  »نينديشيده ام

ستگان شاعر و بما جمعی از ياران اهل قلم و انديشه درگذشت شاعر بزرگ معاصرايران را به جامعه ی ادبی و فرهنگی ايران و به خانواده ـ همسرودختران ـ 
ناصر خاکسار ، نسيم خاکسار ، عباس خاکسار و ماشاءاله خاکسار و ديگر ياران و دوستان هنرمند و آشنای : خواهران و بويژه برادران مبارز واهل قلم وانديشه اش 

 .با او تسليت گفته و يادش را گرامی می داريم
 ١٣٨٨اسفند  ٢٨   جمعی از ياران اهل قلم و انديشه ی ايران ـ 

 شوريده تر از جان سحر آمده ام من                يکبار دگر می زده تر آمده ام من   :    غزلی از شاعر 
 پرخاشگر از قعر خطر آمده ام من             پيگرتراز زخمه ی واگويه شبگير    
 ناگفته پذيرشگر سر آمده ام من               سر در قدم صبح اگر باد، پذير ام    
 بر پيکر شب همچو تبر آمده ام من          تا طرح نوی بفکنم از مقدم خورشيد    
 حسرت زده ی جام دگر آمده ام من               در بدرقه ی ميکده با تلخی بدرود    
 گر، سر به گريبان سحر آمده ام من             چشميم به ميخانه وچشميم به خانه    
باطره ی دانش عشق  «با پرچمی افراشته تر آمده ام من         از کتاب             تا سلسله ی مرگ از اين خانه بر افتد    
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 به نسيم خاكسار به مناسب درگذشت منصور خاكسار شاعر تبعيدي
 پيام بنياد اسماعيل خويی  

 
 نويسنده ی گرانمايه ی ما، 

 : نسيم جاِن خاکسار
 درود بر تو 

 . به سوِک برادر نشستن، آن هم دور از ميهن، اندوه در اندوه بر دل می نشاند
 . و می دانيم که تساليی در کار نيست .در می يابيم اين را

 . برای تو آرامش و شکيبايی آرزو می کنيم
 

 بنياد اسماعيل خويی 
  بيست و هشتم اسفند ماه هشتاد وهشت 

 وداع شاعر گرامي، منصور خاكسار
 سايت ميهن

ما . تاس مرگ خودخواسته منصور خاکسار شاعر گرامی که بهترين سالهای زندگی خود را صرف پيکار در راه آزادی و عدالت نمود، غم انگيز و مايه تاسف
  .درگذشت اين شاعر گرانقدر را به خانواده ، فرزندان و دوستان او صميمانه تسليت می گوئيم

 

 چاك شده است آسمان
 رضا عالمه زاده

 
از ديشب تا حاال ابياتی از غزل تخيل برانگيز شاعر شاعران، موالنا، در سرم . چرخد بهاريه ای به مناسبت فرا رسيدن بهار بنويسم دانستم چرا قلمم نمی نمی
تا اينکه خبر رسيد يکی از عزيزترين عزيزانم، ". رسد مژده دهيد باغ را، بوی بهار می/ رسد  آب زنيد راه را، هين که نگار می: "رفت چرخيد ولی پيش نمی می

اهل ادب با کارهای قلمی او . خواهم در اين لحظه چيزی از منصور بنويسم نمی. برادر کاکای نازنينم نسيم، يعنی منصور خاکسار، در لس آنجلس درگذشته است
. شود گويم که منصور، مرد سرد و گرم چشيده روزگار، رفيق شفيقی برای يارانش بود که داغ از دست رفتنش به راحتی از دل پاک نمی همينقدر می . بخوبی آشنايند

باغ سالم "موالنا  آورم که اگر نه امروز که همين فردا به گفته فشارم و به يادش می تر بر سينه دارد، به دوستی در آغوش می نسيم را، که هم اکنون داغی عميق
 ."رسد رود، غنچه سوار می سبزه پياده می/ کند  کند، سرو قيام می می

 
 

 مرگ شكوهمند يك شاعر
 منصور کوشان 

 
 ."ی هر شاعر مرگ او است شعر نگفته"

 
مهم است که شاعری بتواند زندگی خفت بار را نپذيرد حتا اگر به چشم ديگران پر شکوه و . گمانم اين جمله از ييتس شاعر ايرلندی باشد، اما مهم نيست که گفته است

تيپا "هايش رها کند و نگذارد  ها و اميد و يأس ی فراز و نشيب تواند در سالمت و آگاهی و با درايت و شعور، اين زندگی را با همه شاعری که می. آيد انگيز می رشک
زند و جان و  مرگی که بيش از هر متنی، بر مخاطب خود ضربه می. گويد ترين شعر خود را با مرگ خود می ی اين و آن و نهايت خود زندگی گردد، به "خورده

 .خواند روان را به خويش می
ه های انسانی، از دست دادن يک شاعر متعهد ب من به رغم اين که مرگ منصور خاکسار همراه است با از دست دادن يک انسان شريف و متعهد به خصلت

ه ستايش او ستايم و بار ديگر زبان ب های تعالی فرهنگ و هنر، از دست دادن يک دوست متعهد به پويايی و سازندگی روابط همزيستی، جسارت او را می آرمان
 .شنيدم خواندم يا سخن نغزی از او می گشايم چنان که هر گاه شعر زيبايی از او می می

گذارند و من هنوز نفس هم  ای که به يقين اين روزها را به سختی می به ويژه با اعالم هم دردی بسيارم با نسيم عزيز، دوست فرهيخته -من با همه اندوهی که دارم، 
خواست، چه  دانست که کيست، چه می تر از هر کس می چرا که يقين دارم او به. توانم از شکوه حرکت منصور خاکسار غافل شوم نمی -ام،  دم شدن با او را نيافته

 .توانست بکند و زندگی، فرهنگ، ادبيات سرزمينش چه گونه است و چه گونه بايد باشد می
های  تی کريه حکوم ی درخشانی بر شعر معاصر است، ننگی است ابدی بر چهره من يقين دارم شعر زيبا و مرگ شکوهمند منصور خاکسار، هم چنان که ستاره

ش سختی در خواهند باورکنند با همراهی، وحدت اعتراض و پذير گريز مردمی که نمی زيست استبدادی، به ويژه حکومت اسالمی در ايران و فرهنگ انفعال و هم
 .های بسيار آزادی را ممکن گردانند توانند سربلندی و شادمانی دوران ی کوتاهی، می دوره

 چو منصور از مراد آنان که بردارند بردارند
 رانند خوانند می بدين درگاه حافط را چو می

 
امش برگ و نبا درودهای بسيار به نسيم عزيز، فرزندان و همسر منصور، خواهران و برادرانشان و تمامی فاميل و دوستان اين شاعر متعهد معاصر که شعر 

  .زرينی از تاريخ شعر معاصر ايران است
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 رفتن منصور 
 امير ممبينی 

 
رفته بوديم تا با جمعی از . ام پشت ميز و سعی ميکنم قلم را روی کاغذ به حرکت درآورم و کاری کنم تا کمی آرام گيرم نشسته. ساعت يک بامداد روز اول فروردين 

وقتی که برگشتيم گفتم کامپيوتر را روشن کنم و چند پيام شادباش ديگر . هموطنان عيد را جشن بگيريم و در اين يخبندان قطبی با گرمای وجود هم کمی آرام گيريم
اگر چه ديروقت بود . در چنان فضايی که او را به سوی خودکشی راند. در غربت، در آمريکا. صفحه که باز شد، تيتر اول خبر مرگ منصور خاکسار بود. بفرستم

بينم، با آن صدای نجيب  و بعد فيلمی از شعرخوانی او را می. گفت که به دست خود رفت. با بغض در گلو و صدای خفه گفت منصور رفت. اما به نسيم زنگ زدم
خودم را ديدم که در او . با چشمان خيس، خودم را ديدم که در او خودکشی کرده است. اش که شرافت از هر حرفش مشتعل بود با آن کالم به زمزم شسته. اش هميشه

. بازگشت به سکوت. ی بازگشت به آغوش خاک آماده. در ظلمتی هولناک که اهريمن از بيکرانگيش هراسان است. های سخت اينک در تابوتی با ميخ. خفته است
شد جنگاوران چريک در حظور  ی ريزاندام سپيد مويی که وقتی به ستاد سازمان فدايی در آبادان وارد می بانوی سالخورده. اش از مادر سکوت ساکت و پايان خاطره

کشان که ميهمانسرای مهر  ی کوچ از خانه. های نجيب کارگران پااليشگاه از بوی خوش نفت و چهره. از ناصر. اش از نسيم پايان خاطره. کردند او حساس امنيت می
های زير دندان که  های سر راه و آن دوغ خنک عربی و ماسه خانه های گرم و قهوه از تابستان. های کارگری های پرگل خانه های زيبای آبادان و باغچه از بهار. بود

از . از روزهای باليدن آرمان بزرگ عدالت در کالم مهربان او و ما. ی جنوب با آن همه ستارگان ادب اش از روزهای مجله پايان خاطره. خالل هر ضيافت بود
روزگاری که هر نام خشتی بود در بنای يک . شد روزی که همه همديگر را عاشقانه دوست داشتيم و هر نام حامل عظمتی بود و حقارت پيش پای رفاقت ذوب می

توانستيم آبادان را بدون  ی ادبيات اهواز، مگر می ها نباشند؟ ما، دايره شد که منصور نباشد؟ که آبادان باشد اما خاکسار مگر می. ها انگار ابدی بودند نام. حماسه
 .و بدون منصور که بزرگ آنان بود. خاکسارها مجسم کنيم

امان و زندان و شکنجه و باز  نسل نبرد بی. نسل نه. نسل ستيز و سيانور. جهان بدون نسل خود را. جهان بدون خويشتن را. بينم اما اينک، جهان بدون منصور را می
ای زيستن فارغ از  ما که حسرت لحظه. که خود قربانی و فدايی خويشتن بوديم. گر خويشتن بوديم ما که خود نيز شکنجه. چه رنجی برديم ما. نبرد و باز يک نه ديگر

های جان در خنکای  خنک کردن زخم. ديدن کوه. بوييدن دشت. حسرت يک سفر سير به طبيعت. حسرت يک گشت سير در وطن. خطر و حذر هرگز رهايمان نکرد
 .ی سير از لبان زندگی حسرت يک بوسه. ای و فقط يک بار به خاطر خويشتن اناری از درخت زندگی چيدن آب چشمه
کاش فقط در آن لحظه . چکاند ای از شهد زندگی در کامت می کاش خدايی بود که به حرمت آن همه خوبيت در دم رفتن جرگه! نسل من! چريک قشنگ من! منصور

 .آدرس خود را گم نکرده بودی و بوی آبادان و تصوير مادر را با خود داشتی. غريب نبودی، تنها نبودی. در وطن بودی
 !با وفا

 . اصال نميدانم اين سوگنامه را بفرستم برای چاپ يا نه
 !روز عيد است آخر
 !عيد تو هم مبارک

 

 ”بازگشت آدمي به وطن اوست -مرگ عميقترين “
 سهراب مختاری

 
 

 : ويسدميناشتفان تسوايگ نويسندۀ بزرگ آلمانی که از دست فاشيسم هيتلری به تبعيد رانده شده بود، پيش از مرگ خودخواسته اش، در آخرين مکتوباتش 
 ."ترين بازگشت آدمی به وطن اوست-مرگ عميق"

 
دم، بارها به اين    شنياز ديروز که خبر مرگ خودخواستۀ نويسنده و شاعر آزادی خواه معاصر، منصور خاکسار را از مادرم که با نگرانی از ايران تماس گرفته بود                            

 . جمله از تسوايگ انديشيده ام
ست چه بوده، بايد    ه ااينکه علت چنين تصميمی آنهم در آستانۀ نوروز و همچنين در پی اميد گسترده ای که جنبش دمکراسی خواهی ايران در دل همۀ ما شعله ور کرد

اما بدون هيچ ترديدی     .  بدون شک موضوع تحقيق روانشناسان اجتماعی دربارۀ انسان ايرانی در تبعيد و بويژه وجدان بيداری همچون منصور خاکسار قرار بگيرد                         
 . چنين مرگی در چنين ايامی آدم را در انديشه و اندوهی عميق فرو ميبرد

 . آورد-نميدانم عمو نسيم عزيزم در اين روزها سال را چگونه آغاز کرده که ميدانم غم از دست دادن برادری چون منصور خاکسار، چه بر سر آدم می
کنار   از  به هر صورت اين تصميمی است که منصور خاکسار گرفته و همچون ديگر تصميم های بزرگ زندگيش به آن وفادار مانده و به خواست و تصميم خويش                                

 . همۀ ما رفته و چاره ای جز احترام به آخرين تصميم زندگی پربارش نداريم
 يادش گرامی باد

 
 

 

 

 

 منصور خاکسار، محمد مختاری و ناصر رحمانی نزاد                         
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 مليحه تيره گل
 

اش با خانواده، با هموندان ادبی، و دوستانش ،              -ی روزمره -ها بود، بلکه در زندگی      -ها و پليدی   -منصور خاکسار، نه تنها در شعرهايش تجسم مبارزه با تاريکی              
-کردی تا اين گوهر را به جان درمی         -بايد با منصور خاکسار نزديک بودی و نشست و برخاست می             .  های انسانی بود  -سرشار از  زندگی ُو مهر ُو پيوند ُو عاطفه           

 :نوشت -در امريکا منتشر شد »هزاره«توسط نشر  2009که در مارس  -»با آن نقطه«ی -خود او در يکی از شعرهای مجموعه. يافتی
 

 .پذيرد-نمی/ ی آفتاب را-ای-تسليِت حاشيه/ ی توفان افتاده است-از ضربه/ نخلی که/ دانم-می
 

اش در برهوت تبعيد چه بگويم؛      »افتادن«در    -های جنوب ايران  -بلند و مقاوم سرزمين     »نخل«اين    -ی منصور -گونه-ی آفتاب -بودم بر زندگی    »ای-حاشيه«و من که    
شنبه -پنج(ی او   -ی دريافت خبر مرگ خودخواسته     -اين است که از لحظه     .  آيد  »پذيرفته«بگويم که در پيشگاه شعر فارسی و کرامت انسانی              »تسليت«با چه کالمی    

 . »که مپرس«ام -ی اکنون، در ُبهتی منجمد شده-تا همين دقيقه) 1388اسفند  27= 2010مارس  18
 1389برابر با اول فروردين  2010مارس  21

 
 

 تراژدي رنجي خالق؟ 
 کار مسعود نقره

 
فکر سياسی محبوب و مورد  چرا يک شاعر و روشن. اين شوک سؤالی نيز به همراه داشت. اش خودکشی کرد سالگی در تبعيدگاه ٧١منصور خاکسار در سن 

گزيند و از ما هم  سالگی مرگی خودخواسته برمی ٧١ی سياسی، شکنجه، زندان و تبعيد را تحمل کرده، در سن  کاه مبارزه احترام که ساليان طوالنی رنج جان
 اش احترام بگذاريم، چرا؟ خواهد به تصميم می

می  ,می خواستم در سوگ خنده ها و نگاه های آغشته به شرم شرقی اش بنويسم. و چه رفتنی, مان هم رفت"کاکا منصور. "تکه ای ديگر از تن و جانمان کنده شد
که زير آوار بحث ها و جدل های سياسی و فرهنگی مان نفس تنگی می گرفتند و  ,بودن در حوزه های سازمانی و خانه های مخفی" کاکا منصور"خواستم از کنار 

 :مرا می کشيد و هی می زد" افسار شر و شور"به قول خودش , و بنويسم چگونه با شکيبايی و صبر و مهربانی. بنويسم, فقط با شعرخوانی های او آرام می شدند
می خواستم از روزی که به جواديه تهران رفتيم تا در مخروبه ای بنام خانه با يکی از قديمی ترين کارگران ". حوصله کن ای تجلی شرارت حنوب شهر تهران"

می خواستم از زندگی در تبعيدمان بنويسم و از اعتراض های خندان اش به سوپ سوسيس پختن . بنويسم, جور کنيم" کار"شرکت نفت گفت وگويی برای نشريه ی 
می خواستم از دعواهايمان بر سر کانون , "ما همه جور سوپی خورده بوديم اال سوپی که يک چنين نره خری وسط اش شناور باشد: "که, های من در آلمان

بنوييسم و اينکه شيطنت , و روزها و شب هايی که با هم گذرانديم, می خواستم از سفرش به شهر اورلندو و شعرخوانی اش در اين شهر, نويسندگان در تبعيد بنويسم
و از آن خنده اش که حتی به هنگام شيطنت حجب و حيای منصور با خود " شبيه مادرش شده, خوشبختانه پسرت به خودت نرفته, کاکاجان: "وار زير گوشم گفته بود

 .داشت
اينکه تجربه داشت , چرا کاکا خودشو کشت؟ اينکه محبوبيت و احترام داشت: "می خواستم از خاطراتم با او بنويسم که سؤال دوستی به نوشتن چند سطر زير واداشتم

چرا خودشو , و عمری سختی و رنج تحمل کرده بود؟ اينکه تا چند روز پيش از خودکشی کتاب خوانی و شعرخوانی داشت؟ اينکه صبور بود و به ظاهر سرحال
  "سالگی؟ ٧١اونم در , کشت

 چرا خودکشی؟
ساليانی ست که شرايط . معرفی اش کرده اند" جنايت در مرداب سياه گناه"حکايت خودکشی ديگر حديثی نيست که مذهبيون به عنوان پديده ای زشت و مذموم 

رخدادی که  ,تعريف کننده ی خودکشی هستند, خوانده شده اند" ارزش" برخی بيماری های روانی و نوع نگاه به آنچه که , )اقتصادی, سياسی، فرهنگی (اجتماعی 
  . ثانيه يک قربانی ۴٠يعنی در هر , هرساله بيش از يک ميليون قربانی می گيرد

 .مان هم يکی از آن بيش از يک ميليون نفر شده است"کاکا منصور"و حاال 
سنگ . منصور اينگونه بود و اين آغاز ويرانی در اين روزگار قحبه است. يی در می آورند"درونگرا"شرم و حجب و حيايی که گاه سر از , " شرم شرقی" نوشتم 

شانه اش آرام بخش همه بود اما انگاری شانه ای نمی يافت تا سر بر آن بگذارد و خود را , غرور غريبی داشت اين مرد , صبور همه بود اما سنگ صبوری نداشت
  .آن هم در تبعيد و آوارگی که خوره ی زندگی اش شده بودند, آرام کند

و در ". در هيچ خاطره ای نمی ماند, و چراغی که تنها می سوزد"کسی را که باور داشت , يعنی تنهايش کرده بودند, کاکای درونگرا و تبعيدی ما تنها هم شده بود
  .ناياب ترين است "فرشته"شهری که گويا , کاکا ی ما شاعر شهر فرشته ها بود , شهر فرشته ها شاعران هم می توانند تنهاترين ها شوند حتی در ميان جمع

, از هولناک ترين و کارآترين خنجرها, صليبی از خنجرهای رنگارنگ, اما رنج جانکاه مشکالت و بحران های خانوادگی بر دوش می کشيد, عاشق خانواده بود
صليبی که کشيدن اش بر شانه های رنجوری که بيش از نيم قرن رنج خود و ديگران کشيده بود و بر حدود بيست و , صليبی که خود نيز در ساختن اش نقش داشت

 .و تازه اين ها غير از شکسته شدن از شکست ها ست .کار شاعر نبود, پنج سال اش رنج تبعيد و دربدری نيز آوار شده بود
آيا همين ها برای ويران شدن  .سالگی نيز به آن دست نيافته بود ٧١احساسی که در سن , فقط لحظه ای احساس آسايش و آرامش است, گفته بود دلتنگ لحظه ای

 کافی نبودند؟, "مجذوب اش می کرد, رقص سنجاقکی بر شاخه ای نازک"شاعری که ديگر 
و به همه آنهايی که , واال تکان دهنده ترين لحظه را نمی ساخت تا به همه ی آنچه ,هذيان و هراس نبود, توهم, خودکشی منصور تراژدی هيجان های حسی و عاطفی

و با , او با جنون خودکشی. گفته اند خودکشی می تواند اوج خودخواهی آدمی باشداما خودکشی منصور اينگونه نبود. به داالن سياه مرگ کشاندنش اعتراض کند
اعتراض شاعری مهربان به بی مهری ها و به بی عدالتی هايی که , خودکشی منصور اعتراضی هولناک بود. ويرانی اش واقعه ای ماندگار و شگفت انگيز رقم زد

 .و کردند, تا هستی اش را ويران کنند, حتی تا بن خانه اش ريشه دوانده بودند
" ..... 

 و امشب نياز نيست
 به خود بنگرم 

 تا دستهای خاليم شهادت دهد
 می دانم اين آينه است 

 که چشم از من بر گرفته است
 ".تا شرمگين نشود

 ها از دفتر شعر لس آنجلسی
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 ديالوگ با مرگ
 شهال بهاردوست

 
 امشب دلم رقص با مرگ می کند 

 وای همسايه ها خوابند
 و خواب 

 !چه بيگانه با چشمهای خيس من
 چه خوب است دود سيگار کنارِ  قهوه 

 !چه شيرين است واژه که می ماند
 امشب اينجا مرگ کنار پنجره 

 بشمار: ايستاده می گويد
 !نمی شمارم
 بخوان: می گويد

 !نمی خوانم
 راستی چند روز می گذرد؟
 چند روز هنوز می ماند؟

 گربه بيمار شده بازی نمی کند
 چند خيابان از شيطنت ها دور شده؟

 برای رسيدن سرش به سرت 
 !چه بازيگوش سر به سر تو می گذاشت
 مرگ آب می خواهد، قد يک وان بزرگ

 مرگ برق می خواهد، فقط يک سيم نازک
 مرگ چشمهايش تنگ است
 دستم را مدام خط می زند

 غر می زند
 فقط يک خط: می گويم
 فقط پنج حرف: می گويد
 آب سرد است: می گويم
 من هنوز می لرزم: می نويسم
 !به صدای الی الی باران عادت کن: می گويد
 !من که از عادتها بريده ام: می نويسم

 مرگ چرا نمی داند؟
 چقدر دهانش بو می دهد

 من دوست ندارم
 حاال نشسته روی صندلی 

 خواب نيست ، ُچرت می زند
 من دوست ندارم

 راستی بهار در راه است
 سبزه های من ُپر از جوانه اند

 !به فال نيک بگيريد
 مرگ ِهرِهر به من می خندد 

 دستم روی سطرهايم سايه می شود
 مرگ می بيند

 !نقطه را سرخ و خيس می نشاند
 داد می زنم نه ه ه ه، فقط يک خط

 !من هنوز حرفهايم را نگفته ام
 گوشم را گرفته می پيچاند

 فقط پنج حرف: می گويد
 من هنوز می لرزم

 بدرود: می نويسم

 رنگهای تنهايی
 خسرو باقرپور

 
 تنهايی، 

 بايد تصويری باشد از پرنده ای 
 افتاده بر کبودی برکه ای 

 يا تصاوير بسيار و 
 يک آبی بی قاب                       

 يا شايد 
 تک درخت و          

 پاييز هزاران رنگ                         
 شايد هم 

 بوته زار واژگانی زالل 
 که ريشه محکم کرده اند 

 بر سينه اين کاغذ 
 

 تنهايی، 
 پرواز پرنده ای کاغذی ست 

 از آشيانه دستان کودکی شاعر 
 در آبی روشن آسمان 

 و مرگ آسمان از شعف 
 

 تنهايی، 
 سنگينی سرد نيمکت چوبی ی کنار درياچه است 

 و پيرمرد سی ساله ی تبعيدی 
 که عصر ها ساعت پنج روی آن می نشيند 

  .و آتش به آتش سيگار می کشد
 

 تنهايی، 
 گاهی پرنده می شود 

 با بال هايی از موم و پر 
 در اين حالت 

 بار دگر  "ايکاروس"
 رو به سوی اوج و نور دارد 

 و خود خوب می داند 
 لحظاتی ديگر 

 سوزان و شعله ور 
 آتش به جان دريا خواهد زد 

 
 تنهايی، 

 مثل هق هق گريه در رويا ست 
 چون نجوايی در باد ست 
 يا چونان صفحه ای کاغذ 
 با عالئمی سياه                                

 نا خوانا                                                           
 

 تنهايی، 
 تنبوری ست بی صدا 

 ارثيه ای از عارفی مرده 
 افتاده در گوشه ی اطاقی 

  *"کرند"يا " صحنه"در 
 

 تنهايی، 
 نامه ای است بی صاحب 

 تا خورده با دقت بسيار 
 و ناخوانده مانده در کشوی ميز تحرير دفتر زندان 

 
 تنهايی، 

 عکسی است قديمی 
 از آلبوم رويای يک پيرزن                   

 حس بی حساب و 
 يک شعر است                         

 هزاران قصه است و 
     "اروس"يک                          

 
 اند" اهل حق"شهر هايی در استان کرمانشاه که مردمانش  *
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 ايستاده و بيدار
برای منصور خاکسار سروده شد و  2007ماه می  4اين شعر در 

در جلسه ی ادبی شنبه ها در کاليقرنيا پس از خوانش،  به منصور 
 . گرامی تقديم شد

 علی طبيب زاده
 
 
 

 دستان اش را که فراخ می گشايد،
 برُ سرب اعتماد حک می شوند، کلمات

 و ماندگار،
 ضربه ی هر احساس -با نرم         

 
 سرنيزه ای ست بّرنده وبيدار
 برای گشودن دمل های ساليان

 واره ای که -و سقف
 رويش در خاک ، بی قرارش کرده          

 
 َمراِم نگاهش نيست،

 زرداِن خمود -آهنگِ  شب مانده ی سبيل      
 و هوهوی کوليان چشم دريده 

 
 

 دو دست زمينی اش
 بر خاک و ابر می سايند،    

 سفيد                               
 تا صبح  بخرامد آرام
 و بنشاند بر شانه اش 

 لب های زندگی را                
 
 

 شبانگاه که خستگی اش را الی پتوِی انسانيت پيچيد
 گونه به ديدار شفقی ديگر، -سرباز

 خواب می رود                             
 ايستاده و 

 خيره به اين نرده های بلند       
 
 
ياد و خاطرات هميشه خوبش در اذهان باقی خواهد {

 }ماند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ياد منصور خاکسار به نسيم
 از يک دوست

 
 پوشيده آن سر خم را، يک کيسه ی پالستيکی

 در روشنايی بسيار، خيره شده به تاريکی
 او رفته مانده جسمی سرد، بی اعتنا به نيک و بد
 شهر فرشتهها دور است، از او در عين نزديکی
 اين خفته ی خفه روزی، همراه رود و باران بود
 حاال کنار چشمان اش، خشکيده جوی باريکی

 ٔلالی ز گوش سنگينی، بوييده الله ی تلخی
 نشنيده داستان او، نه ترکی و نه تاجيکی

 مشق مشقت است اين شعر، تکرار خارج از کشور
 خطی کشيده بر شاعر، خود کار قرمز بيکی

 عمری به ژندگی گشتم، مردم، همه غزل گفتند
 ! بنگر چه مرده ی شيکی! تابوت پر گالم بنگر 

 جان نسيم آشفت از، عطر غريب اين ٔگل ها
 ! نوروز بی برادر را، چه تسليت، چه تبريکی
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 مرگ و عبور از آن برای تو ساده ترين ماجراها بود 
 با نيشخندی رها کردی زمين و زمان و اين آسمان خون گرفته را 

 تا مفهوم ديگری نباشد که تو در برابرش مغلوب شده باشی 
 همچون مبارزی هم آغوش مرگ شدی 

 و سرافرازانه پيروز شدی 
 
 

 روز شدی 
 و آغاز شدی بر جاودانگی تاريخ 

 که همچنان نام تو را يدک می کشد 
 نام 

 تو را يدک می کشد 

 اخبار روز: منبع
 

 

 
 می خواهم در هوا راه بروم 

 به منصور خاکسار که نابهنگام رفت 
 محمدعلی شکيبايی 

   
 کفش های ام را به تو می بخشم 

 می خواهم از اين به بعد در هوا راه بروم 
 از زمين خسته شده ام 

 پاهای ام هم خسته است 
 کناِر اين سنگ فرش، تِن باران 

 . روی دست ام مانده است
 خدا کند، زمين هم از من خسته شده باشد 

 وگرنه دل کندن از او 
 چندان هم که حدس می زدم 

 . آسان نيست
 
 

 ياد نامه ای برای منصور خاکسار 
 بهزاد قاسمی 

 
 

 سبزه عيد امسال بارور تر می شود 
 سبزه سرخ می شود 

 خون می شود 
 جاری می شود 

 سيل می شود 
 اشک می شود 

 سبزه تو می شود 
 توپرواز می شوی 

 راهی می شوی 
 کسی پيدايت نمی کند 

 زنگ و زنگ و زنگ و صدای ضجه که تو نمی شنوی 
 از پس اين همه تماس و تلفن و سيم و تلگراف 

 که تو پيدا شوی 
 ... اين همه درنگ ودرنگ و درنگ و افسوس

 اين که تو مبارزی و ايستادن نداری و در حرکتی 
 خستگی نداری 

 اين که تو قلب نداری که بشکند 
 اين که تو آهنی ،آهنتر از هرچه گداخته است 

 ... ،اين که تو...،اين که تو...اين که تو
 تو مدتهاست که پرواز کرده ای 

 آنگاه که در سرايت جز خون ترانه ای نبود 
 جز زجر و آه درد و رنج و فغان و دروغ و خيانت 

 تو بزرگ بودی 
 کوير لوت بودی 

 
 کارون بودی 

 رود بودی 
 دريا بودی 

 ونبودی از آن جهت که تنها بوده باشی بی هيچ بودنی 
 بودی از آن سبب که باشی با همه ی باشيده شدنش 

 با همه باشيدنش 
 و زندگی بودنش را به تو و تک تک تاريخ مديون است 

 تو بودی همچنان که بابک خرم دين بود 
 فردوسی بود 

 حافظ بود 
تو بودی همچنان که يک مبارز بی نام و نشان در پس کوچه های 

 غريب تهران بود 
تو آنچنان بودی که نامت در قلب هايی که حتی نمی شناسندت زنده 

 مانده باشد 
 تو بزرگ بودی نه به اندازه يک کشور که مرز داشته باشد 

 جهان بودی نه يک کره که مساحتش معلوم باشد 
تو انسان بودی با دو دست و دو پا و يک سر که سوداگريش سودای 

 زيستن انسانی انسان بود 
و لبخند بود و ديگر 

                                                                  .. هيچ
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 شعري به ياد منصور خاكسار 
 جهانگير خاکسار 

 
  دانه های نقش صورتت
  به يکباره از هم گسست

  و من با چشمانی
  اشکبار

  تنها به عکسهای گذشته ات خيره گشته ام
  با حسرتی که هيچگاه نشناختمت

 
 

 

پيام تسليت هيئت مديره اتحاديه سراسري ايرانيان 
 مقيم سوئد به مناسبت درگذشت منصور خاكسار 

 
 پيام تسليت  

متاسفيم که يکبار ديگر شاهد مرگ يکی از چهره های آرمانخواه 
 . جامعه هنری و سياسی ايران هستيم

منصور خاکسار که عمری را در آوردگاه هنر و سياست رو در 
روی کهنه پرستان ايستاد، ديده از جهان فروبست و همه کسانی را 

 . که با بيم و اميد به آينده ميهن می انديشند، اندوهگين ساخت
هيئت مديره اتحاديه سراسری فقدان اين مرد وطن دوست هنر پرور 
را به همه ادب دوستان و ميهن پرستان، به خانواده گرامی خاکسار، 

 . بويژه نسيم خاکسار عزيز تسليت می گويد
 

 هيئت مديره اتحاديه سراسری ايرانيان مقيم سوئد 
 ٢٠١٠مارس  ٢١

 
 

 درخت مهر 
 ناصر کاخساز 

 
 برای منصور خاکسار، 

ی خودش،  که اصرار بر انتشار سروده هايم داشت، تا به گفته
  .ی ديگِر دروِن مرا بنماياند نيمه

 
 

  !آه درخت شکسته در درون
  !انتزاِع تن! جسِم شکستن

 امواج شکستگی ات 
 بر رود شعر 

 و طنين شکستن تن ات 
 در تِن واژه هاست 

 
 صدای خاموش شکستن ات 
 با پيچه های آب، می پيچد 

 و به سايه های ُعمق، به اعماق سايه ها 
  -آنجا، که تو به نيستی واقعيت بخشيده ای-

 می َبَرَدم 
 

 از تاالب های غروب 
 ی فشرده و منقبِض درد  با چهره

 چگونه گذشتی 
 آغوش شب را چگونه به مهربانی 

 گشودی 
 و به انتهاِی آبِی رود 

  !پيوستی؟
 

 به اين فضاِی فريِب کف آلود 
 به اين خدای دروغين 

 چگونه دل بستی؟ 
 

 ژرفای مهربانی را 
 بر شانه هايم 

 که بال های نگاه ات را بر آن می بستی 
 به عبث اندازه می گيرم 

 کبوتر نگاه ات ديگر 
 بر شانه هايم نمی نشيند 

 چرا نخواندی ام 
 !نازنين
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 زمستان پيشباز توشد،پيش از اينكه بهار از راه برسد
 )با ياد و خاطره منصور خاکساز(

 حميد حميدی
 ی بيد پشت خانه بر تنه

 نويسم نامم را می
 درختی تهی
 و رد پايی که

 پژمرد ی پارک می در دهانه
 از صندلی چرخداری
 پايدم چشمی دورادور می

 کشد و پشتم تير می
 زير نامم

 آورم درشت می
 زمستان هيچ سالی چنين پيشبازم نکرد

 با اين که درد
 ام شده ست چوب غرور و غريزه

 اما ستون ويران
 و تند بادی که به اخم آلوده ست

 داردم تا بازگردم وامی
 به اتاقی

 انباشته از کتاب
 ی سردی که با دريچه

 اش را پشت
 به آفتاب

 .گشوده ست
 )2009منتشر شده در مارس -سروده منصور خاکسار از کتاب با آن نقطه(

و ديگر عزيزان " احمد"و نگران عدم صدور مرخصی برای " عبداهللا"و " بهمن"و "عمو کيوان"مارس در حالی که سرشار از شوق مرخصی موقت  19جمعه 
 .بودم

که  نیمارس شاد بودم، وقتی تصور ميکردم که به مرخصی آمدگان در زمان تحويل سال نوو آغاز بهاری ديگر همراه با عزيزانشان خواهند بود، و زما 19جمعه 
يک " پروين"و ديگر زندانيان دريغ داشته اند و هم چنيين وقتی تصور ميکردم که سفره هفت سين " احمد"تصور ميکردم که چرا اين شادی را از همسر و کودکان 

 .آغاز بهار را سر ميدهد،نگران ميشدم،خبر را شنيدم" ندای"،"ندا"باشد را کم دارد و چه کسی برای مادر " سهرابش"که " سين"
تلفن . شب بود و به نظر ميرسيد زمان مناسبی برای تماس تلفنی با آمريکا باشد 11ابتداء به ساعت نگاهی کردم تا اختالف زمان با آمريکا را محاسبه کنم،ساعت 

دير وقت بود،شجاعت تماس با نسيم را نداشتم،شب را با بيم و اميد به صبح رساندم،قرار بود تا چند ساعت ديگر،سالی نو آغاز .زدم،او را نيافتم تا با او صحبت کنم
 .با نسيم تماس گرفتم،او نيز نبود،برايش پيغام گذاشتم واز خبری که شنيده بودم هيچ نگفتم. شود و بهاری ديگر از راه برسد تا روئيدن را بياغازيم

مثل هميشه متين و استوار بودی و با حس .نگاه کردم" مادران عزادار"به آخرين شعر خوانيت در حمايت از .همان روز خبر دريافتی در رسانه ها منتشر شد
تو برای همه پدر بودی،مادر بودی،دوست بودی،و مهمتر از همه هميشه .تو شعر می خواندی و اشک بر گونه های من می باريد.انساندوستيت شعر می خواندی

چشمانم را بستم و در خيالم با تو .نه يکبار، نه دوبار،چندين بار همان فيلم را ديدم.حس مادری عزادار برای از دست دادن فرزندی پير بی تابم می کرد.انسان بودی
 .  به گفتگو نشستم

چشمان خيس را باز می کنم و باز .صدايت در گوشم می پيچيد، چشمانم بسته بودوانگار مرا صدا مي زدی؛ در خيالم به اين سو و آن سو نگاه می کنم،اما نمی بينمت
صدايت خاموش ميشود،و .ديگر صدائی نمی آيد بگوش.با شنيدن صدايت چشمهايم را می بندم تا صدايت در گوشم طنين افکن شود. به شعر خوانيت نگاه می کنم

 :می گويم.هرگز با صدای بلند با تو سخن نگفته بودم.تصوير خاطرات تو در خيالم می گذرد،بيقرار ميشوم
هنوز از . شناختي هنوز لورآا را نمي"يادت می آيد .؟"خبر آشته شدن خسرو چكشي مثل بمبي در آبادان آوچك شما ترآيديک روز "کاکو منصور يادت می آيد 

هم نسالن تو به . آزاد بود آه ميدان آوچك دبيرستان به رقص درآمد -توانست براي شاعر بدل به قهرماني حماسي شود بي خبر بودي؟،و در آالم م گاوبازي آه مي
هاي  پسري از محله. يادت می آيد او پاره اي از تاريخ آبادان شد. اي از خيال بر پيشاني يك به يك شما درخشيد و ستاره. تصاويري تازه از خسرو چكشي رسيديد

 *؟.اي غريب آه از آواز خواندن بازماند فاخته. ي نخلي شد و پوستي از صدف يافت و شاخه. سوخته زير آفتاب
را که ضميمه روزنامه پرچم خاورميانه به صاحب امتيازي حسن عرب بود با همکاری  »هنر و ادبيات جنوب«مگر تو نبودی که با سرمايه خودت ،: به او گفتم

را بر روي جلد خود  1345مگر تو نبودی که در اولين شماره هنر و ادبيات جنوب  که تاريخ فروردين . کردی؟  ناصر تقوايي به صورت ماهانه منتشر مي
در ژرفاي سکوتي «آن هم  »ترانه و سرودهايي را سردهند که آکنده از خشم و دوستي است«، در يادداشتي نويد ُجنگي اصيل از جنوب را دادی تا در آن .داشت

 ؟»که نه آبستن بود و نه طوفاني
شوروي آن زمان که  به رآليسم   ،درپنجمين شماره ويژه پرچم خاورميانه  به ادبيات روسي پرداختی، آن هم نه ادبيات رسمي1345مگر تو نبودی که در مرداد 

پرداخت، کسي که اعتقاد  که به زندگي آندره وازنسکي مي)نوشته پيتريانک با ترجمة ايرج دريايي( »صدايي ديگر از روسيه«سوسياليستي موسوم بود،بلکه، 
 .**اي که ظاهرًا در تضاد با اصول مسلم رآليسم سوسياليستي در آن زمان بود ، عقيده»ها را کشف کند ها بايد زشتي شاعر براي نابودي زشتي«داشت 

يادم .تکانی می خورم و آهی سرد می کشم.دوباره با ذوقي سرشار چشم مي گشايم آه سيماي متبسمت را ببينم، تصوير خيالت به سرعت از برابر ديدگانم محو ميشود
 ....... من با تو سخن نگفتم ولی تو از من خداحافظی کردی و رفتی. آمد که در آخرين تماس هم نتوانستم با تو سخن بگويم

گفتم آه در بهار عزم رفتن ... اآنون وقت رفتن نبود....مي گويم اي آاش وقتي ديگر را براي سفر بر مي گزيدي....هم چنان در دل و خيال با تو گفت و گو مي آنم
در بهار  قناري ها و قمري ها پايان شب هجر را جشن مي گيرند، مي خوانند وشور و مستي مي ... بهار، فصل تازگي و نو شدن است، فصل با هم بودن است! نكن

الها هم ميهنانمان در ه سآنند و تو مي خواهي رفتن را آغاز آني؟ چرا اين همه عجله؟ نمي داني آه هنوز زود است؟ هنوز  کارهای ناکرده زياد داريم،بعد از اين هم
 مگر نمي داني آه جدايي در بهار چقدر سخت است؟! نبرد با استبداد به ميدان آمده اند،مادران عزادار به افرادی مثل تو احتياج دارند،کجا مي خواهي بروي؟

 مي گفتي و  »بله«يادم مي آيد بيش از اين هرچه از تو مي خواستم، دوستي را پاس مي داشتي و با مرام انسانيت با گشاده روئی . به حرفم گوش نكردي. از تو دلگيرم
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 . گفتن را از تو به خاطر ندارم"نه"نمی گفتی، من   »نه«تو به رفيقانت که  اصًال . به حرفمان گوش مي آردي
 ....نشنيدي و رفتي! آري از تو دلگيرم؛ چرا آه هرچه از تودر بهار می خواستيم

دمي ديگرچشم باز آردي و نگاهي معني دار به من آردي، مي خواستي چيزي بگويي، دستم را آهسته بر لب هايت ...لحظه اي ساآت و آرام به همديگر خيره مانديم
 .گذاشتم آه چيزي نگو،  من از نگاه صادق و مهربانت همه چيز را فهميدم

تو و ....دل هيچ آس را نمي شكستي و از رفتن پرهيز مي آردي. نمي گفتي »نه«اگر اختيار با تو مي بود، به هيچ آس . آري توهم چنان خوِب خوب بودي و با صفا
 .دل شكستن، محاِل است

دانه هاي زالل اشك، زمين و برگ و گل و .  بهار، يخ هاي زمين يخ بسته را آب آرده، اما آسمان هم چنان آآنده از ابرهاي تيره و سياه است  و زار زار مي گريد
سبزه هاي نورسيده بهاري آه تازه مي خواستند قد بكشند و به زندگي و حيات تازه ي خود گام نهند، پژمرده و سربه زير، مات آن . گياه را مي شويد و پاك می کند

 .اگر ميدانستند آمدنشان رفتن تو بود،هرگز نمی آمدند.انگار از آمدن خود پشيمان بودند -همه سياهي غم انگيزي می شوند آه دنيا را به چشم شان سياه آرده بودی
د، با تن هاي اننگنجشكك هاي شوريده دل بدون آن آه ولوله و شوري داشته باشند، بي آن آه به عشق بهار و چمن و پايان دلمردگي ها و دم سردي ها نغمه بخو
انگيز پاييز بود  غم لرزان و آبگين، زير شاخه هاي درختان نيمه سبز، گوش به ناله ي رفيقانت  داده بودند آه در طليعه ي بهار، رنگ رخسار شان ياد آور زردي

 ....يكي با صداي بلند ناله مي کند، ديگري با مويه هاي جان سوزش، نغمه ي غم انگيز وداع را سر مي دهد. وهر يك نوايي داشتند
معلوم نبود به چه . واما غم انگيز ترين ناله، سكوت نسيم با وقار بود آه آن طرف تر با رنگ پريده وبا شاخه گلي در دست، چشم به دوردست هاي دور دوخته بود

 به پايان لحظه هاي خوش زندگي؟ به آرزوها و ارمان هاي برباد رفته؟ و يا به سختي آغاز بي پايان و جانكاه فراق؟ : مي انديشيد
. وا تآري آسمان زار زار گريست و گريست و آن قدرگريست آه آخرآار، اشك در چشمانش خشكيد وبه جاي اشك، غم باريدن گرفت؛ چقدر سخت است وداع ب.... 

می دانم تو هم اگر چشمانت را با دستان .می خواستم همچنان ببينمت.از تو ديگر نيم رخی بيش پيدا نبود.دلم نمی خواهد با تو وداع کنم و در خيالم از تو چشم بر کنم
 .خود نمی بستی،از رفيقانت چشم بر نمی داشتی، و همواره نگاه می کردی تا روز پايان سر رسد

و چه دردناك است دلي به . چه تلخ است تو را با همه ي خاطره هاي شيرينت وداع گفتن. چه سخت است دل کندن از آن چشمان مهربان و سيماي آرام و با وقارت  
 . آن پاآي و بزرگی  را در دل بي رحم خاك نهادن

اينك ما مانده ايم و آوله باري از غم و . سرانجام تو به آخرين منزل هستي رسيدي و به خانه اي آه در دل خاك برايت ساخته اند برای هميشه سکنی گزيدی.... 
 ...اندوه، با کوله باری از ياد و خاطره ي شيرين تو، آه نبودنت را هم چنان بر ما سخت و سخت تر مي آند

 ."کاکومنصور،چرا به بهارسالمی ديگر نگفتی، و با زمستان وداع کردی؟" 
 فرياد سرزمين سوخته ات!گوش کن  
 همچون همهمۀ گنِگ مرداِن عاصی«

 که از قساوت و بيرحمی 
 ...جان به لب باشند
 و در تاريکی شب
 در َخم کوچه يی

 »...ترانۀ آزادی سر دهند
 .از دور بگوش ميرسد

 برخورِد سهمگيِن امواج!گوش کن
 بر صخره های ساحل

 همچون مشت های گره خوردۀ مردم سرزمينت «
 که  پی در پی

 به سر و صورِت دشمِن نابکار و حيله گر
 »... فرود می آيد

  .سکوِت ژرِف شب را می شکند
 باد های موسمی سرزمينت!ببين

 همچون آزاد مردمانت«
 که سوار بر اسبهای سر کش

 »...پرچم پيروزی را در دست دارند
 .فرمانروای بيابان است

 ! و ببين 
 باراِن

 ُتند و ريز بهاری
 همچون اشک شوق «

 از ديدگاِن مادران عزادار
 بر گونۀ فرزندان کشته شده

 "که پيروزی را انتظار می کشند
 تِن خونيِن سرزمينت را
  !!!شست و شو می دهد

 آری طبيعت
 بهار را به پيشواز آمده 

 و نمی دانست که پيش از آمدنش
 زمستان به پيشباز تو رفته 
 تا ديگر به بهار سالم نکنی
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