
غروب سه شنبه خاکستری بود
همه انگار نوک کوه رفته بودند
به خودم هی زدم از اینجا برو
اما موش خورده شناسنامه من

خانۀ ما که آیفون تصویری ندارد 
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و ما به شما یاد می دهیم
که چه چیزی را ندانید

و کدام خاطره ای خوش تر است
خواب دیدن

اینطوری که شما می بینید
اصال به صالحتان نیست

اشک
اینطور ها که شماها می ریزید – قطره قطره –

                                                    اصال معنا نداره.
به غلغل چشمه نگاه کنید 

مگر از اندوه است ؟
و ما به شما یاد می دهیم

که چه رویاهایی چه زمان هایی خوشتر است 
در صورت مردودی

البته چاره نیست
به جهنم نیز می روید.  

پایان تنفس
به سلول هایتان برگردید.

باغبان جهنم
محمد شمس لنگرودی
انتشارات آهنگ دیگر

گاه آرایه ها فرو می ریزند. از خواب برخواستن، تراموا سوار شدن، چهار ساعت کار در دفتر یا کارخانه، غذا، خواب، دوشنبه، 
سه شنبه ، چهارشنبه، پنج شنبه ، جمعه ، شنبه. زندگی همواره به همین گونه می گذرد و تنها یک روز است که »چرا« خود 
می نمایاند و همه چیز در خستگی آغشته به حیرت آغاز می شود، و »آغاز«  که واژه ای مهم است. خستگی بر پایان فعالیت 
های زندگی ماشینی قرار دارد و مقدمه ای است بر خودآگاهی انسان. خستگی انسان را هشیار می کند، پیامد را بر می انگیزد. 

پیامد بازگشت ناخودآگاه است به زنجیره بیداری حتمی. 
و بیداری در نهایت و با گذشت زمان به خودکشی یا سالمت می انجامد.

افسانه سیزیف
آلبر کامو

هرگز از مرگ نهراسیده ام
اگر که دستانش از ابتذال شکننده تر بود.

هراس من – باری – همه از مردن در سرزمینی است 
که مزد گورکن

                 از بهای آزادی آدمی
                                          افزون باشد.

جستن
یافتن

و آن گاه
به اختیار برگزیدن

و از خویشتن خویش
بارویی پی افکندن –

اگر مرگ را از این همه ارزشی بیشتر باشد
حاشا حاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشم.

ترجمه  دکتر محمود سلطانیه
نشر جامی

آیدا در آینه
احمد شاملو

انتشارات نگاه



» بازانتشار بي خوابي توصیه مي شود «

bikhaaby.wordpress.com : بي خوابي را هر روز بر روي اینترنت ببینید
bikhaaby@gmail.com : براي بي خوابي بفرستید

با ترس یا با ریش گرو گذاشتن
 دموکراسی دس نمی یاد

نه امروز نه امسال
نه هیچ وخِت خدا.

منم مث هر بابای دیگه حق دارم
که وایسم

رو دو تا پاهام و
صاحاب یه تیکه زمین بشم.

دیگه ذله شده ام از شنیدن این حرف
که؛ » - هرچیزی باید جریانشو طی کنه

فردام روز خداس! «
من نمی دونم بعد از مرگ آزادی به چه دردم می خوره،

من نمی تونم شیکم امروزمو
با نون فردا پر کنم.

آزادی
بذر پربرکتیه
که احتیاج 

کاشته تش.
خب منم این جا زندگی می کنم نه

منم محتاج آزادیم
عینهو مثل شما.

دموکراسی

همچون کوچه ای بی انتها
لنگستن هیوز

ترجمه احمد شاملو

شما همه بی غیرتید. چون دنبال خوشبختی خودتون هستید. اسکی، فرار به کوه های بلند. هوایی که هنوز با سینه هیچ 
دیارالبشری آلوده نشده. از همه این ها گند لذت جویی از زندگی توی دماغ می زنه. من مطلقا زیر بار خوشبختی نمی 
روم. خوشبختی برای کله پوک ها و دهاتی ها و سگ ها، برای پرولتاریا و بورژواها خوبه ... من یک آدم آزادم. من نمی 
خواهم بنده خوشبختی باشم. خوشبختی ها همه از یک قماشند. کامت که شیرین شد، لذت زندگی را که چشیدی، دیگر 
فاتحه عصیان خوانده شده. جایی که شیرین کامی باشه، عصیان نیست. کیست که بتونه بگه دروغ می گم؟ خوشبختی 
افیون ملت هاست، رکوده. بدبختی اسباب پیشرفته. اگر شالق و مهمیز نباشه، اسب از جاش تکون نمی خوره. اگر می 

تونید ثابت کنید که اینجور نیست.

خداحافظ گری کوپر
رومن گاری

ترجمه سروش حبیبی
انتشارات نیلوفر

اینجا گلی در نمیاد، 
                      پرنده ها نمی پرن.

ستاره ها سو ندارن،
                     روزا دیگه نمی گذرن.

قالبا خالی می مونن، 
                  رویاها مارو می برن.

وقتی تو فکر فرو می ریم، 
                    روزا دیگه نمی گذرن.

بیرون داره بهار می شه.
                یه عده فکر ددرن.

زمان مث یه رودخونه س. 
                  روزا دیگه نمی گذرن.

عشقای نخ نما شده،
            توی دلم در به درن.

خائن تو آیینه پنهونه،
                 روزا دیگه نمی گذرن.

غریبه خوابیده پیشم، 
              حرفاش سم مکررن.

دردا دارن بزرگ می شن، 
               روزا دیگه نمی گذرن.

روزا دیگه نمی گذرن! 
روزا دیگه نمی گذرن...

دیوار ها سخن نمی گویند
احمد کایا

ترجمه یغما گلرویی


