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  سخنی با ش

  

  زادي یگانه منجی جاندارانآبه نام 

اي به چشم بخورد و همگان را از این چنین نگاشته یمها کتابغاز آدانم تا در سربر خود وظیفه می
  .سازم باخبردرخواست 

آن برخی را به خود بخواند، قشري را به آزادگی  واسطه بهنیما شهسواري، دست به نگاشتن کتبی زد تا 
  .افکارش را نشر دهد چنین ینادعوت کند، موجبات آگاهی برخی گردد و 

رزمش تجارتی برپا دارد و این رزم پاك را به ثروت مادي آلوده  واسطه بهبر خود، ننگ دانست تا 
  .سازد

از به تحقیق گسترده نباشد، زیرا که هدف و آرمان، من از کسی پوشیده نیست و براي دانستن آن نی
  .بازگو شود دگربارداشتم و اگر کسی از آن مطلع نیست حال  یانب روشنسخن را ساده و هماره 

ت و یانسان و یا هر نام دیگري که غا عیسی، ،یهوه بیکران خداوند، اهللا، يها ظلمبپا خواستم تا برابر 
رهایی . سازم فراهمرآورم و آزادي همه جانداران را ، فریاد بداده استتالقی  باقدرتهدف را هماره 

جاودانی که داراي یک قانون است و آن احترام و آزار نرساندن به دیگر جانداران، گیاهان، حیوانات 
  .است ها انسانو 



 
 

 

دانم که در راستاي رسیدن به این هدف واال که همانا آزادي است قانون رهایی را بر خود ننگ می
  .ار دگر جانداران شومنقض و باعث آز

توان راه گذشتگان را در پیش نگرفت و دگر چون گذشته براي د از علم و فناوري امروزي، میدبا م
نشر کتب از کاغذ استفاده نکرد، زیرا که این کاغذ از تن واالي درختان زیبا غارت شود و موجبات 

  .مرگ این جاندار و تخریب طبیعت را حادث گردد

ام از ناشران کتب نشر هایم را بر کاغذ، جان درخت نشر ندادم و تنها خواستهنگاشته گاه یچهمن خود 
  .یرسان اطالعحال چه از روي سودجویی و چه براي ترویج و . ها بر کاغذ استندادن این نگاشته

گیري از فناوري در برابر مرگ و تخریب درختان این جانداران واال ایستادگی با بهره توانامروز می
 گاه یچهمدد از این نگاشته نیز شک بیدانید که بیکرد، پس اگر شما خود را مبلغ افکار آزادگی می

بهره اگر هم تنها هدفتان سودجویی است و بر این پیشه پا فشارید بی. به قتل طبیعت دست نخواهید زد
دید من و دیگر آزاد تا کردارتان از  توانید از فناوري بهره گیریددرختان می عام قتلاز کشتار و 

  .گردد یمتکر قابلو حق  بهاندیشان 

  به امید آزادي و رهایی همه جانداران

 
  



 

  فریاد شعر

  شــــعر در وادي مســــتانه ســــرودن کــــار نیســــت     
  

ــار نیســــت       ــاغیِ عیــ ــن یــ ــا ایــ ــار مــ ــد کــ ــار باشــ   کــ
  

  شـــعر مـــا شـــرح شـــعور و نغمـــه از آزادي اســـت     
  

  اســـــتفتنــــه در کــــار خداونــــدي و شــــاه و شــــاهی      
  

ــت    ــار نیسـ ــذبم کـ ــر کـ ــذیان و دروغ و نشـ ــعر هـ   شـ
  

ــل   ــن جاه ــار ای ــد ک ــار باش ــت  ک ــاري اس ــو درب ــان و بگ   معاب
  

ــت      ــاغی اسـ ــوي یـ ــده در گلـ ــاد مانـ ــا فریـ ــعر مـ   شـ
  

ــزم   ــزم ج ــگع ــاالر جن ــت   س ــادي از آزادي اس ــو فری   و بگ
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ــار    ــال یــ ــیدایی و آن خــ ــتن از رخ و شــ ــر گفــ   بهــ
  

  از رخ مهتــــــاب و حیــــــران بــــــودن صــــــد شاخســــــار
  

ــا ــ نی ــت    نیچن ــار نیس ــن ک ــا ای ــار م ــی، ک ــم بزرگ   وه
  

  بـازاري اسـت   نیچنـ  نیـ اکـار باشـد کـار مدهوشـان شـهوت      
  

  شــــعر مــــا درد اســــت و درمــــان هــــزاري دردهــــا 
  

  نشـــــر صـــــد امیـــــد و پیـــــدایش زِ بـــــاور رزمگـــــاه     
  

  گفـــــتن از زیبـــــایی و زیبـــــاترین زیبـــــا خـــــدا    
  

  مـــــدح و پابوســـــی و کـــــف لیســـــیِ ایـــــن مزدورهـــــا 
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  بارگــــاه ي راشــــعر شــــاعر گفتنــــد و نیچنــــ نیــــا
  

  در جهــــان بســــیار و ایــــن شــــد کارگــــاه ســــانیل کاســــه
  

ــم    ــین وهـ ــعر دروغـ ــین شـ ــر چنـ ــرین بـ ــن و نفـ   زا لعـ
  

ــعر از آنِ شـــما، مـــا را بـــرون       خانقـــاهو آن  آن خانـــهشـ
  

ــت      ــاغی اسـ ــوي یـ ــده در گلـ ــاد مانـ ــا فریـ ــعر مـ   شـ
  

ــزم   ــزم ج ــگع ــاالر جن ــت   س ــادي از آزادي اس ــو فری   و بگ
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  وفا

ــن   ــه ای ــتا ک ــس گش ــگ از آن روزي نج ــان س   دیوانگ
  

ــد و   ــود را روي دیــ ــت خــ ــدکارگان دســ ــن بــ ــار ایــ   خــ
  

ــوش  ــان هــــ ــاد اینــــ ــز فریــــ   دار از دل آن روز کــــ
  

  بـــــر دادســـــت نـــــاراو بـــــه غـــــارت آمـــــد و فریـــــاد 
  

  دســت دزدان را بــه روي شــهر آن ســگ بــاز کــرد     
  

ــرد     ــار کـــ ــارتگران اظهـــ ــه غـــ ــاي همـــ ــت رویـــ   گفـــ
  

ــرد     ــواي کـ ــهر رسـ ــه دزدان شـ ــادش همـ ــه فریـ   او بـ
  

  دزدان ببـــین بـــد هـــار کـــرد   هـــاي ایـــن   کینـــه بـــر دل 
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  آمــــده در پــــیش بــــر فرمــــان آن شــــاه شــــهان     
  

ــی   ــون آورد او مـــ ــان خـــ ــه جـــ ــا بـــ ــان تـــ   درد جانانشـــ
  

ــان    ــت و غــارت کارش ــیش اس ــر در پ   دســت هــر تزوی
  

  هــــــا او در آمــــــد از نهــــــان بـــــر دل فریــــــاد ســــــگ 
  

  قلـــب تـــو پـــر مهـــر و جانـــت پـــر محبـــت بـــاد مـــاه 
  

ــی و در ایـــن خـــاك جـــاه       ــو بـــه دنیـــا و جهـــان بیشـ   تـ
  

ــت شـــاه    او  ــس او اسـ ــدارد، نجـ ــاس پنـ ــو را انجـ   تـ
  

  اههــــا بـــــدر آورد ر  بــــرد جـــــان  کــــه ســــرها مـــــی  او 
  

ــی  ــارت م ــد، دزد اســت  او کــه غ ــردو کن ــت بب   ناموس
  

ــه   ــتی را روا دارد همــ ــه زشــ ــاناو کــ ــا جــ ــورد يهــ   خــ
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ــی    ــد بــ ــم بینــ ــز و غلــ ــا را کنیــ ــه دنیــ ــوا او کــ   هــ
  

ــان آن ــز تجــــاوز کــــرد شــــاه   درد  هــــا مــــی  جــ   او کــ
  

  انجـــاس بـــود نیچنـــ نیـــااو و ایـــن دنیـــاي زشـــتش 
  

  او نجــــس بــــود و جهــــان بــــس پلیــــدش حــــرص بــــود
  

ــگ از آن روزي  ــسس ــان   نج ــادش عی ــه فری ــتا ک   گش
  

ــان  ــزد او در جهــــــ ــوایی دزدان را بــــــ   طبــــــــل رســــــ
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  دنیا

  ، شـعر میگشـا  یمـ ام را بـا درودي بیکـران بـر روي ماهـت      نامه
  

  هـــایم بـــراي تـــو همـــه تـــن فکـــر      ر و غـــزلاي همـــه شـــع 
  

ــود   ــواهی بــ ــودي و نخــ ــو نبــ ــا   ،تــ ــین دنیــ ــام چنــ   در کــ
  

ــی ــدر مــ ــر   پــ ــان بکــ ــق اینســ ــازد الیــ ــا بســ ــد او دنیــ   خواهــ
  

ــامردمی   ــه نـ ــر از همـ ــان پـ ــن جهـ ــین و درد  ایـ ــر زِ کـ ــا پـ   هـ
  

ــرد   ــا نهــــی اي مــ ــاي زشــــتی، پــ ــین دنیــ   تــــو نبایــــد در چنــ
  

ــت دنیاســـت      ــیکن بودنـ ــرایم هـــیچ لـ ــودن بـ ــرد و زن بـ   مـ
  

ــن    ــت جــانِ م ــه جان ــر ب ــه گــر شــدي دخت ــا غــرق هم ــت رؤی   اس
  

  



 
٢٠ 

 

  کوچکم ناشد در ایـن دنیـا   اي تو  جاي  ست دنیاآن قدر زشت ا
  

ــه      ــان و هم ــرد ج ــاکی ب ــه ناپ ــا ب ــن دنی ــاکی و ای ــه پ ــو هم ــات   رؤی
  

  جهـــان و جــانِ مــن لرزیـــد  اي آمــد   گــر بــه جانـــت لطمــه   
  

ــو   ــر ت ــا گ ــد     دنی ــویی امی ــا ت ــن تنه ــا م ــان دنی ــر جه ــدي دیگ   آم
  

  لـــیکن ایـــن بـــارِ جهـــان بـــر دوش مـــن بایـــد جهـــان ســـازم 
  

ــذر   ــا گـــ ــد از دنیـــ ــازم بایـــ ــر ســـ ــاي دگـــ ــه دنیـــ   دارم کـــ
  

ــه   ــر نـ ــن  گـ ــت در ایـ ــو آن چیسـ ــر ز تـ ــتی واالتـ ــا زشـ   دنیـ
  

  رؤیـا به آغوشـت کشـیدن بوسـه بـر چشـمان تـو دنیـاي مـن         جان 
  

ــی       ــن گفتـ ــه مـ ــا بـ ــردا و فرداهـ ــدي، فـ ــا آمـ ــه دنیـ ــر بـ   گـ
  

ــردي      ــرا بــ ــاي مــ ــان را واي دنیــ ــن جهــ ــواهم ایــ ــن نخــ   مــ
  



 
٢١ 

 

ــان     ــر ج ــاره ب ــودم، چ ــن نب ــردا م ــه ف ــر ب ــانم گ ــت و جه   چیس
  

  و جــان مــن غریــد تانــد پاســخ ایــن زخــم را دارد، جهــانکیســت 
  

ــت ریشــه   ــا محب ــه مهــر و ب ــو ب ــا  ات آرام ت ــین دنی ــب چن   در قل
  

  پختگان از خامجان سیر  بر رخت دردمادم عشق را بوسه  تراود یم
  

ــی     ــا بــ ــتن تــ ــاهی داشــ ــا رفــ ــد از دنیــ ــاز آن بایــ ــا نیــ   هــ
  

  بایـــــد آن دنیـــــا بســـــازم پـــــر زِ دارا بـــــودن و کســـــري     
  

  مثــــال رشــــد دادن گــــل بیابــــان خــــار    تربیــــت بایــــد  
  

ــه ــی       بوسـ ــد گـــل بـ ــام پـــیش آمـ ــا هـــر کـ   خـــار هـــا آرام بـ
  

  او دنیـاي خـود را بـرد    بـودم، اي کـم   گر نبودم، گر به دنیا ذره
  

  تـــو شـــدي دیگـــر نفـــر در زشـــتی و ســـاالر جـــنگم مـــرد       
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  صـــد هـــزاران عامـــل و ایـــن بـــود تـــا تـــو در جهـــان ناشـــی 
  

  باشــــی ي مـــن دنیــــا مـــن بــــه تنهـــایی و دور از تــــو جهـــان   
  

  نیســــت کــــو نباشــــد کــــودکم زیبــــاي مــــن در دار دنیــــا
  

ــه فکــر   ــا عشــقش ب   زیســت جهــان و جــان مــن در و ایــنلیــک ب
  

ــه در آن    ــایی کـ ــام دنیـ ــازم جـ ــن بسـ ــی  مـ ــر تنـ ــانهـ   را جـ
  

  و حیوان همه فرزند مـن زان خـواه  کودك  جانمحترم بودن همه 
  

  اینســان یــک تنــی کــودك نباشــد از مــن و از خــون مــن       
  

  در شــــادي و بِــــه زیســــتن از جــــانتــــن هــــزاري کودکــــان 
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  متعه

ــان   ــازار جــ ــه بــ ــریعت بــ ــرح شــ ــه شــ   بــ

  حـــش در ایـــن جهـــان  بـــه نشـــر خـــدا فَ  

ــرزه   ــی هــ ــن هرزگــ ــه ایــ ــاري از آن بــ   بــ

ــود    ــال بــ ــر مــ ــان و دگــ ــر زمــ ــی بــ   یکــ

  زنــــی در برابــــر تــــو عریــــان و پــــیش    

  پــــیش بــــود هــــا بــــه معنــــاي آن حــــرف

  یکــــی مــــرد طمــــاع بخوانــــد یــــه راز    

ــر آن     ــی بـ ــت فروشـ ــو جانـ ــت تـ ــه قیمـ   بـ

  ان ایــن همــه شــرع شــرح خــدا اســت     فغــ

ــدیث از دلِ  ــزاران حـــ ــان  هـــ ــن فغـــ   ایـــ

ــه شــرح شــریعت خــدا دیــن بــه گــوش         ب

ــت    ــن ره شکسـ ــد ایـ ــم بایـ ــاکی قسـ ــه پـ   بـ

  

ــن از آن     ــی دیـ ــان هرزگـ ــوابگیِ زنـ ــه همخـ   بـ

ــان    ــد خـــ ــاف از خداونـــ ــه عفـــ ــه خانـــ   بـــ

  بــــــه قــــــانون اســــــالم و شــــــیعه بــــــر آن

ــود    ــن دام بــ ــس ایــ ــان زن در پــ ــن و جــ   تــ

ــدا  ــواب اســــت خــ ــد و ایــــن ثــ ــیش دانــ   بــ

ــش و  ــه از فَحـ ــان خانـ ــو همـ ــر خـ ــودیبـ   ش بـ

ــاز  ــاکی تــــــن ببــــ ــر ایــــــن راز زن پــــ   بــــ

ــان  ــو وقتـــــی گـــــذارد فغـــ   خـــــدا بـــــر تـــ

  خـــدا گفتـــه فریـــاد از انســـان خـــدا اســـت     

ــان   ــرد اســــت جــ ــباب مــ ــه اســ ــه زن بــ   همــ

ــرزه  ــدین هـــ ــت دوش  بـــ ــدا دســـ   داري خـــ

ــت    ــزل گشــ ــین عــ ــتش چنــ ــدا راه زشــ   خــ
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 آرزو

ــا اســـیر خـــاك کـــرد  همـــه جـــان   ســـتا هـ

ــته    ــري کش ــه فق ــنب ــاك   ای ــن خ ــا را در ای   ه

ــان را ربـــــود اســـــت    همـــــه دنیـــــاي اینـــ

  نـــــه کـــــاري دارد و او ســـــخت در کـــــار

ــه فکـــر و جهـــانش را در ایـــن بســـت       همـ

ــت    ــان پـــیش اسـ ــا همـ ــا تـ ــه دنیـ   در روو کـ

  اســـت  خـــودش هـــر آرزو را پـــیش بـــرد   

  بـــه کـــاخ زر بـــه شـــیر حمـــام در خـــون     

  و ســـــــیل آدمـــــــان در کـــــــار بیکـــــــار

ــده از او   ــري مانــــ ــیچ فکــــ ــدارد هــــ   نــــ

ــ ــه از صـ ــاد کـ ــیچ در بـ ــامش هـ ــه شـ   بح و بـ

  

  

  کشـــــته فکرهـــــا را تـــــار کـــــرد اســـــت    ب  

ــول  ــه قــ ــرد اســــت    بــ ــار کــ   دیگــــري بیمــ

  تهمــــه ســــختی از اینــــان تــــار و پــــود اســــ

ــار   ــاده در بـــ ــیر افتـــ ــان اســـ ــه نـــ ــه لقمـــ   بـــ

  ســـــتپبـــــه غـــــل آورده فکـــــر و مغـــــر را 

  و بــــــر دنیــــــاي دیگــــــر خانــــــه آن ســــــو

ــت   ــرد اسـ ــاهان بـــیش بـ ــاج و تخـــت شـ ــه تـ   بـ

ــت   ــورد اسـ ــویش خـ ــردم خـ ــاي مـ ــه زر دنیـ   بـ

ــزار   ــاج بیــــ ــان و او محتــــ ــه نــــ ــه لقمــــ   بــــ

ــه در رو   ــده آن لقمـــــ ــا شـــــ ــه دنیـــــ   همـــــ

  در ایــــن دوار گـــــردون شــــه شـــــده شـــــاد  
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ــیش بــــرد اســــت     ــه تــــن آرزو را پــ   همــ

ــت     ــن چیس ــه ای ــی ک ــر طفل ــه ب ــرآخر گفت   س

ــاك    ــر خـ ــر بـ ــر زیـ ــادم و سـ ــودك نـ   و کـ

  

  یکایـــک آدمـــان را خـــویش خـــورد اســـت    

  چــــــه داري آرزو در پــــــیش رو چیســــــت  

ــد آرزو معنــــــــاي آن    چیســــــــت بگویــــــ
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 پژمرد

ــن   ــر ایــ ــهبــ ــت   حربــ ــود رفــ ــام خــ ــان در کــ   نســ
  

ــت     ــن رفــــ ــیخ و بــــ ــم در بــــ ــرد و غــــ ــو پژمــــ   بگــــ
  

  از او هیچـــــــــــی نمانـــــــــــده در چنـــــــــــین راه
  

  فســــــــــرده و زار اســــــــــت و جانکــــــــــاهبگــــــــــو ا
  

ــاموش   ــاد خـــــ ــم و آن فریـــــ ــین آن وهـــــ   چنـــــ
  

  بگــــــو هــــــیچ اســــــت آن هیچــــــی پــــــی پــــــوچ     
  

  ي راه بگــــــــــو هــــــــــر راه را تــــــــــا نیمــــــــــه
  

ــوچ  ــود را پـــــ ــیچ و خـــــ ــوچ گـــــــذر از هـــــ   در کـــــ
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  همـــــه جـــــان و دلـــــش افســـــرده حـــــال اســـــت 
  

ــادي  ــت   زِ شــــــ ــال اســــــ ــاالن نــــــ ــور او نــــــ   شــــــ
  

ــر  ــآن چهــ ــت    يزیــ ــی او اســ ــروز او پــ ــه امــ   کــ
  

ــت   ــود او اســـــ ــل خـــــ ــودکرده از عقـــــ ــه خـــــ   همـــــ
  

  اگــــر اینســــان نــــزار و بــــد بــــه حــــال اســــت      
  

ــام  ــه فرجـــــ ــدبینی همـــــ ــت  ،بـــــ ــال اســـــ ــه نـــــ   بـــــ
  

  همـــــــــه دنیـــــــــاي را زشـــــــــتی بگـــــــــو آه   
  

ــاد اهللا   ــوردن شـــــــــ ــه خـــــــــ ــیکن غصـــــــــ   ولـــــــــ
  

ــه  ــاه  کــــ ــزم آن شــــ ــو بــــ ــن و تــــ ــاد مــــ   فریــــ
  

  کنـــــــــــد نـــــــــــابود همـــــــــــه قــــــــــــدرت زِ اهللا   
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  بگــــــــو بشــــــــکن بــــــــه فریــــــــادم بپــــــــاخیز
  

  هـــــا بـــــه جـــــا ریـــــز    بـــــه روییـــــدن همـــــه غـــــم   
  

ــاد   ــو شــــــ ــداريِ تــــــ ــا زِ بیــــــ ــه دنیــــــ   همــــــ
  

  شــــــــود جـــــــــام جهــــــــان از مـــــــــن تـــــــــو آزاد  
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  پیامرب آزادی

ــت   ــا اســــ ــق کجــــ ــن خلــــ ــر آزادي ایــــ   پیغمبــــ
  

ــت   ــران اســ ــان او نگــ ــام جهــ ــر جــ ــه بــ ــت کــ   آن کیســ
  

ــده     ــی و بنـــ ــر ایـــــن بردگـــ ــاد بـــ   نـــــوازي فریـــ
  

  تــــا کــــی همگــــی در پــــی اوهــــام و خیــــال اســــت      
  

  آن کیســت کــه فریــاد دلــش جمــع و عیــان اســت      
  

ــد گــــران اســــت       ــه ضــــد تــــو خداونــ ــر شــــور بــ   پــ
  

  هــــر عــــزم و همــــه کــــار و همــــه همــــت او ایــــن
  

ــت   ــان اســـــ ــه جـــــ ــه آزاد بـــــ ــان و همـــــ   آزاد جهـــــ
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ــان اســـت      ــه خـ ــدرت اهللا کـ ــر از قـ ــت پـ ــن تخـ   ایـ
  

  دگربـــــــاره جهـــــــان را نگـــــــران اســـــــت نـــــــابود و 
  

ــو راد    ــام بگـــ ــه فرجـــ ــو بـــ ــین و تـــ ــاز چنـــ   آغـــ
  

  هــــر قــــدرت دنیــــاي بــــه تقســــیط و بــــه جــــان اســــت 
  

ــت   ــان اســــ ــق عیــــ ــن خلــــ ــر آزادي ایــــ   پیغمبــــ
  

ــت   ــان اســـــ ــه جـــــ ــه آزاد بـــــ ــان و همـــــ   آزاد جهـــــ
  

ــو آزاد    پیغــــــام و همــــــه همــــــت او اینکــــــه تــــ
  

ــت   ــان اســـــــ ــر آزاد جهـــــــ ــزاران نفـــــــ   او زاد هـــــــ
  

ــن گفـــت و شـــنود و همـــه پیغـــام ا       ز آن اســـتایـ
  

  بـــه هـــزاران کـــه عیـــان اســـتیـــک صـــد شـــد و صـــدها 
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ــام   ــود و پیــــــ ــی بــــــ ــروز یکــــــ   آور آزاد دیــــــ
  

ــان   ــه جــــ ــه آزاد بــــ ــزار و همــــ ــروز هــــ ــت امــــ   اســــ
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  وهم انصاف

ــت    ــدکار اســـ ــده و بـــ ــدن آمـــ ــدان عـــ ــه میـــ   بـــ
  

ــت    ــار اســ ــان هــ ــرده و اینســ ــان کــ ــه جهــ ــاوز بــ   او تجــ
  

ــاند    ــون کشـ ــتی و در خـ ــه زشـ ــه همـ ــان را بـ   او جهـ
  

  بــــه جهــــان خــــون نشــــاند جــــان آن دختــــر کوچــــک 
  

ــار اســـــت  ــه و او قهـــ ــته و دیوانـــ   او جهـــــان کشـــ
  

  او تجـــــاوزگر بـــــر جـــــان و جهـــــان ضـــــار اســـــت     
  

  او قســـــاوت بـــــه جهـــــان داده جنایـــــت برپـــــا     
  

ــا    ــد او در جــــ ــر بکشــــ ــو دختــــ ــونیِ تــــ ــن خــــ   هتــــ
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  نفســــش را کــــه همــــو بــــرده و جــــانش را خــــون 
  

ــون      ــاوز مجنـــ ــه تجـــ ــر بـــ ــو دختـــ ــونی تـــ ــن خـــ   تـــ
  

  شــت اســت  او کــه دنیــاي بــه زشــتی و جهــان را ک    
  

  قتـــل نفـــس تـــو همـــه جـــام جهـــان را خـــورد اســـت        
  

ــزدان  ــوانگی آن یـــــــ ــن واديِ دیـــــــ   او در ایـــــــ
  

  شـــــــده بیمـــــــار و جنـــــــایتگر و او اینســـــــان خـــــــان
  

ــه غـــذا از مـــرگ اســـت    و در آن روز کـــه آتـــش بـ
  

  شــــام یــــزدان و حســــینش جمــــع انســــان بــــرگ اســــت
  

  آمــــــده دود بــــــه چشــــــمش زِ دل آن آتــــــش   
  

  اي اشـــــــک بیامـــــــد و جهـــــــانی ســـــــرکَش قطـــــــره
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ــین بــــرد همــــو را بــــه جهــــانی فــــردوس      و   چنــ
  

ــه  ــه عــــدن خانــ ــرص  بــ ــان قــ ــد و او اینســ ــزدان شــ   ي یــ
  

  کـــه همـــه جـــاه در آن از پـــس اینـــان اشـــک اســـت
  

  اســـت  ن اشـــک ببـــاران و عـــدن در رشـــک   تـــو بـــه آ 
  

  مــن و وهــم مــن اینســان قدســی     هــزلایــن نــه آن  
  

  اســـت ایـــن حـــدیثی کـــه بـــر آن شـــیعی و ایمـــان رنـــگ 
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  اراده

  زمــم بگــو فریــاد بــا عــزلم     بــر ایــن عــزمم بگــو ر    
  

ــما     ــیرین شــ ــواب شــ ــن خــ ــو ایــ ــزممبگــ   را و در آن بــ
  

  بگــــــو خــــــواب شــــــب از چشــــــمانتان بــــــردم 
  

ــم    ــار و در رزمــ ــی پیکــ ــه در پــ ــیر خفتــ ــن شــ ــو ایــ   بگــ
  

ــم بگــو جــانم همــه در راه ا  ــن رزم   یــن جنــگ و در ای
  

  عــــــزمم آنبــــــودن همــــــه معنــــــاي اراده خواســــــتن 
  

ــته  يزیـــآن چهـــر  ــو برخاسـ ــان دارد بگـ ــتم جهـ   هسـ
  

ــه  ــود  همـ ــت خـ ــا دسـ ــاي را بـ ــتم دنیـ ــن رسـ ــیش مـ ــر پـ   بـ
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  بـــودن همـــه معنـــاي ایـــن رزمـــم     اراده خواســـتن  
  

  و جـــان هســـتمبرابـــر شـــور مـــن در جنـــگ  بـــدان زشـــتی
  

ــ ــتم    ب ــن رس ــیار و ت ــرش هش ــه در ب ــر چ ــا و ه   دان دنی
  

ــزمم    ــه عــــ ــاي همــــ ــودن و معنــــ ــتن بــــ   اراده خواســــ
  

  هـــا در رهـــایی بـــاد جـــانهمـــه جـــانم گـــرو فریـــاد 
  

  کـه مـن معنـاگر جـان بـر جهـان رزمـم        ان را زیـر پـا دارم  جه
  

  شــــادرا رهــــا و  بایــــد کــــه فــــردااراده خواســــتن 
  

ــتم     ــدان هسـ ــن بـ ــایم ایـ ــر دو پـ ــان زیـ ــدرت جهـ ــه قـ   همـ
  

  رزمـم  شجاعت پـیش دار و ایـن بخـوان بـا مـن تـو هـم       
  

  کـــــه آزاديِ مـــــا در پـــــیش دنیـــــا را همـــــه بـــــزمم     
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ــار     ــی اي یـ ــعر منـ ــه شـ ــاي همـ ــو معنـ ــم تـ   راه اي هـ
  

ــود    ــر خـ ــاد مـــن بـ ــا فریـ ــه بـ ــم کـ ــن رزمـ ــر ایـ ــایی و بـ   بیـ
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  صبور

  تــو همــه جانــت شــده صــبر و قــراري مســت مـــاه       
  

ــبر داري   ــا صــ ــه دنیــ ــو یــ ــن اي رتــ ــان مــ ــت راهجــ   ســ
  

  اي ایـــن همـــه جنـــگ مـــرا آري تـــو آن را دیـــده     
  

  اي آن همـــــــه فریادهـــــــا را جـــــــان مـــــــن بشـــــــنیده 
  

  اي هــــایم بــــوده دوش تــــا دوش مــــن و در جنــــگ
  

ــیده   ــان ترســــ ــیچ جــــ ــودي و از هــــ ــتبانم بــــ   اي؟ پشــــ
  

ــتم    ــی را کاســ ــر دمــ ــت هــ ــادي جانــ ــو و شــ   از تــ
  

ــر    ــه فکــ ــن بــ ــودم  مــ ــا بــ   ســــاختم را آن جــــان و دنیــ
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  هـــا و روزهـــا  تـــو همـــاره صـــبر در ایـــن جنـــگ    
  

ــن   ــو مـــ ــا تـــ ــاختم بـــ ــا را ســـ ــه فریادهـــ ــعر و همـــ   شـــ
  

ــاه روي     ــیکن م ــت و ول ــت اس ــام زش ــن ج ــم ای ــاز ه   ب
  

ــام     ــن جــ ــايِ ایــ ــن زیبــ ــو مــ ــا تــ ــتم  و بــ ــا خواســ   دنیــ
  

ــاي را تغی   ــو دنیــ ــبر تــ ــا صــ ــن بــ ــان مــ ــر دادجــ   یــ
  

ــن آن ســـاختم       ــا تـــو مـ ــر جهـــان را بـ ــن جهـــان و هـ   ایـ
  

  از خـــود و دنیـــا و شـــادي و همـــه چیـــزت گـــذر     
  

  و مـــــن بـــــر بیشـــــترها تـــــاختمبـــــا تـــــو درس صـــــبر 
  

  جــانِ مــن گــر عمــر راکــم مــن بــه پایــت کاشــتم       
  

ــرداختم     ــو پــ ــه تــ ــواهم بــ ــو را خــ ــانم تــ ــه جــ ــا همــ   بــ
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  ی در پــیش بـــرد ایــن جهــان را بـــا هــم و بــا یکـــدل    
  

ــا را دگر ــام دنیـــ ــاختم جـــ ــان را ســـ ــن جهـــ   گـــــون ایـــ
  

  زن نمــــاد مهــــر بــــود و تــــو نمــــاد مهــــر و صــــبر 
  

ــون ســـاختم       ــام را اینســـان دگرگـ ــن ایـــن جـ ــا تـــو مـ   بـ
  

  بــاز هــم در جنــگ بــودم بــاز هــم تــو جــانِ صــبر       
  

  مـــــا بـــــه فـــــردا عشـــــق و آزادي بـــــه دنیـــــا ســـــاختم 

  

  

  

  

  ام تقدیم به همسر و همراه همیشگی



 
٤١ 

 

  نکش

  نــامش ایــن جــام جهــان از پــس ایــن ظلــم گــران       
  

  ي زریـــــن نگـــــران  همگـــــان در پـــــی ایـــــن پـــــرده   
  

ــان    ــم انســ ــده از ظلــ ــان آمــ ــه جهــ ــیبت بــ   وا مصــ
  

ــی ــوان گـــران      مـ ــو حیـ ــون تـ ــن از خـ ــان و تـ ــورد جـ   خـ
  

  اوج حماقـت عقـل اسـت    این مسـئلت و اي فکر بر  ذره
  

  کشـــتن جـــان و بـــه خـــون خـــوردن حیـــوان عـــدل اســـت 
  

  اســت را بــه چنــین ظلــم عیــان از فضــل     ر دمــیهــ
  

ــا ــ نیـ ــیچ ب  نیچنـ ــئلت آن هـ ــت  مسـ ــذل اسـ ــون بـ ــو چـ   گـ
  

  



 
٤٢ 

 

ــت    ــرش اس ــوان ع ــو حی ــان ت ــه از ج ــس ریخت ــون ب   خ
  

  اي هــــیچ نبینــــد کــــه تــــو کشــــتن فجــــر اســــت  لطمــــه
  

  کشــــتند گـــر بـــه میـــدان و دل شـــهر تـــو را مـــی      
  

  خوردنـــد؟  خـــون و تنـــت را همگـــان مـــی    نیچنـــ نیـــا
  

ــزد  ــده او برخیــــ ــد نفــــــري آمــــ   شــــــاید از صــــ
  

  ریـــزد  کـــه نکـــش لعـــن بـــه تـــو درد بـــه خـــون مـــی       
  

ــان   ــه جهــ ــیبت بــ ــم  وا مصــ ــده از ظلــ ــاناآمــ   نســ
  

ــی ــوان گـــران      مـ ــو حیـ ــون تـ ــن از خـ ــان و تـ ــورد جـ   خـ
  

ــون    ذره ــاال خـ ــش حـ ــغ بکـ ــان تیـ ــه جـ ــر و بـ   اي فکـ
  

  تـــــو تــــــوانی بخــــــوري جـــــان پســــــر را مجنــــــون؟  
  



 
٤٣ 

 

ــاك     ــد پــ ــان باشــ ــه جهــ ــرایم کــ ــاره ســ   و دگربــ
  

  زِ تــــن و خــــون چنــــین ظلــــم گــــران دنیــــا خــــاك      
  

  

  

  

  

  



 
٤٤ 

 

  بیدار

ــت     ــانش راه نیســـ ــر جهـــ ــد و بـــ ــا او بریـــ   زِ دنیـــ
  

ــه  ــهاو بــــ ــانش نغمــــ ــت آواز جهــــ ــاز زیســــ   اي بدســــ
  

ــار نیســـت  ــان دور اســـت و او در کـ   از همـــه دار جهـ
  

  فکــر او مــرگ اســت و مــردن جــز همــین اظهــار نیســت      
  

ــد   ــم او ذلـــه شـ ــد از جـــام جـ ــا خســـته شـ   او بـــه دنیـ
  

  هــــر چــــه دارد فکــــر او بــــر انتحــــارش بســــته شــــد      
  

  هـا جـاري اسـت    کشـد خـون بـر زمـین     تیغ بر جان مـی 
  

ــد و بـــر ف    ــه خـــونی آیـ ــود او بـــاقی اســـت   لختـ   کـــر خـ
  

  



 
٤٥ 

 

ــت    ــاکی اسـ ــان او شـ ــیچ دارد از جهـ ــا هـ ــه دنیـ   او بـ
  

ــته درد دارد ــت  ،از گذشـــــــ ــاقی اســـــــ   درد او الصـــــــ
  

  کشـــد از درد آورده بـــه جـــان   هـــر نفـــس را مـــی  
  

ــت      ــافی اس ــان ک ــم و اینس ــرایش ظل ــش ب ــان جمع ــن جه   ای
  

  آمـــده در پــــیش آن نــــور و بـــه بیــــرون دیــــد دار  
  

ــی     ــارش راضـ ــر انتحـ ــت او بـ ــد از دسـ ــون چکـ ــتخـ   اسـ
  

ــی    ــوان ب ــتعل حی ــن مش ــد آن ت ــال   بین ــت ح ــانی اس   ج
  

ــی ــی  بـــ ــا مـــ ــرواز بـــــال    مهابـــ ــان او پـــ ــر جـــ   دود بـــ
  

  او به تـن خـویش و بـه جـانش آتشـش خـاموش کـرد       
  

  جــــان خــــود را بــــر دلــــش آورده و بــــا کــــوش کــــرد 
  



 
٤٦ 

 

ــان    ــه جـ ــرده او بـ ــدار کـ ــان داده و بیـ ــس جـ ــر نفـ   بـ
  

ــان    ــاي جــ ــر نــ ــد بــ ــه زنــ ــرد بوســ ــش بــ ــه آغوشــ   او بــ
  

ــا ــ نی ــد کــه جــا  نیچن ــربین ــت زِ نش پ ــار نیس   ارزش، ب
  

ــداري کمـــک  ــه بیـ ــت  او بـ ــار زیسـ ــان در کـ ــه جـ ــاي بـ   هـ
  

ــرد   ــار کـ ــودش را تـ ــروز خـ ــون و دیـ ــدن خـ   آن بریـ
  

  هــــا و بــــر آن پــــرواز کــــرد    او شــــده منجــــی جــــان  
  

  

  



 
٤٧ 

 

  محاربه

ــاه     ــو ش ــه ت ــگ ب ــن از جن ــان م ــه ج ــت هم ــگ اس   جن
  

ــرو رفتـــــه نفـــــس در گـــــرو ایـــــن راه     هـــــر کـــــام فـــ
  

ــن  ــو ایـــ ــه تـــ ــانم بـــ ــان و جهـــ   راه از روز ازل جـــ
  

ــاه       ــر شـ ــو بـ ــه تـ ــگ و بـ ــاالري جنـ ــه سـ ــگ بـ ــن جنـ   مـ
  

ــن راه     ــارب و در ایـ ــه محـ ــو کـ ــو و گـ ــن تـ ــام مـ   نـ
  

  بــــه رگــــم باشــــد و ایــــن جامــــه مهیــــا      تــــا خــــون 
  

  حــــاال تــــو بیــــا دســــت ببــــر پــــاي مــــن ایــــن راه
  

ــر اهللا      ــگ بــ ــو جنــ ــت بگــ ــان اســ ــه جهــ ــر چــ ــا هــ   تــ
  

  



 
٤٨ 

 

  آن روز جــــزا آمــــده و شــــاد بــــر ایــــن اســــت     
  

ــن      ــر ایــ ــو بــ ــت تــ ــو جنایــ ــرم و تــ ــالق جــ ــو خــ   راهتــ
  

ــوزان      ــو بسـ ــن تـ ــش مـ ــو بکـ ــاال تـ ــار حـ ــه بیمـ   شـ
  

ــاه   ــانم ببــــري شــ ــو جــ ــت و تــ ــر اســ ــه فکــ   ایــــن راه بــ
  

ــره ــر قطـ ــان  هـ ــه ذرات مـــن ایـــن جـ   ي خـــون و همـ
  

ــان    ــر آن خــ ــد بــ ــه خداونــ ــارب بــ ــت محــ ــرب اســ   حــ
  

ــان و همــــه دنیــــا و همــــه فکــــر و همــــه        راه  جــ
  

ــاه     ــر آن شــ ــد بــ ــه خداونــ ــارب بــ ــت محــ ــرب اســ   حــ
  

  یـــتجنا و کـــن جـــرمبتـــو هـــر کـــار کـــه خـــواهی 
  

ــت     ــد کراهـــ ــه خداونـــ ــارب بـــ ــت محـــ ــرب اســـ   حـــ
  



 
٤٩ 

 

  تبعید شدگان

  از تـــــــو آزادي ربودنـــــــد و تـــــــو را تبعیـــــــد   
  

ــا ــ نیــــ ــد  نیچنــــ ــر تردیــــ ــاد پــــ ــن افتــــ   دور از وطــــ
  

ــه بـــا بیـــداد      ــن را نخواهـــد او کـ ــه خـــود ایـ   او کـ
  

ــاد   ــن افتـــــ ــار و او دور از وطـــــ ــا اجبـــــ ــه بـــــ   او کـــــ
  

ــه این  ــا ن ــی ــزس ــن راه    ان ک ــه دل ای ــد ب ــود او خواه   خ
  

  فکــــــرش را کنــــــی در یــــــاداز بــــــراي هــــــر چــــــه 
  

ــران   ــاي از ایـــــ ــون دور از دنیـــــ ــم اکنـــــ   او هـــــ
  

  بــــــه راه خــــــود شــــــد او در راه خــــــود ایمــــــان    او 
  

  



 
٥٠ 

 

ــاك    ــو دارد او از خــ ــن و تــ ــون مــ ــق او همچــ   حــ
  

  پــــــاك دلمــــــن و تــــــو بســــــته او  دل بــــــه دنیــــــايِ
  

  در ســــــرش پیــــــروزي از مــــــا و رهــــــا ایــــــران 
  

  بــــه عمــــرش صــــد کنــــد کــــاري بــــر ایــــن ایمــــان  او 
  

  را بـس بـیش  و ایـن گـود   دل و جانش نبایـد خـرده   بر 
  

  هـــا و از دل اجنـــب شـــدن از کـــیش    اي امـــان از لنـــگ 
  

ــن   ــق م ــو ازح ــودا ت ــال نب ــاك   ب ــا اي خ ــه بودن   در کَ
  

  پـــاكآوري از دشـــمنان  شـــر و بگـــو شـــرمایـــن تـــو گـــو 
  

  دروغ و مکـر او مـا را زِ خـود تردیـد     کـز  اینسـان  او به
  

  او چنــین خندیــدشــاد از نــابوديِ مــا و خروشــی هــر رهــایی  
  



 
٥١ 

 

ــه دل هـــر جـــا کـــه نـــام    او    ایـــران تـــن ش بـــادبـ
  

ــا  ــو از مـــ ــان    او بگـــ ــا ایمـــ ــت تـــ ــن دســـ ــو ایـــ   همـــ
  

ــن  ــن دد دون و دیـــ ــه ایـــ ــان  کـــ ــژ ایمـــ   داران کـــ
  

  مــــا ایــــران  پیــــروزي  فرجــــام   بــــه تــــرس افتــــاده از   
  

ــه    ــم و همـ ــه ظلـ ــاد از همـ ــا بـ ــتیرهـ ــداران زشـ   جانـ
  

ــان   ــه آزاديِ او ایمـــ ــس کـــ ــر کـــ ــاريِ هـــ ــا از یـــ   رهـــ
  

  

  

  



 
٥٢ 

 

  رشمگاه

ــع  ــن وادي آه   جمـ ــل در ایـ ــی میـ ــین بـ ــان را ببـ   انسـ
  

  بـــه ناگـــاهکـــس ســـازد هـــزاران  از هـــیچ مـــی نیچنـــ نیـــا
  

  بهـــــر آن مهـــــر و بـــــراي بیشـــــتر مانـــــدن ســـــرا 
  

ــت کارگــــــــاه    ــرا و قلــــــــب دولــــــ   در دل دانشســــــ
  

  گــــر نباشــــد در دل و میــــدان شــــهر و آن چــــرا    
  

ــاه   ــز گنـــ ــد جـــ ــی نمانـــ ــو هیچـــ ــاي تـــ ــه دنیـــ   از همـــ
  

  ریــــا بـــا هــــزاران مکــــر و تهدیـــد و دروغ و ایــــن  
  

  خـــدا انســـان از گشـــت اســـتآن صـــحنه پـــر  نیچنـــ نیـــا
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  اي بـــر قلـــب تاریـــک جهـــان     ایـــن مثـــال کهنـــه   
  

  یـــک نفـــر در قـــدرت و صـــدها نفـــر بـــرده بـــه جـــاه       
  

ــی   ــک ب ــه ی ــک ب ــرا    ی ــیکن چ ــما ل ــد ش ــر ض ــل و ب   می
  

ــرمگاه    ســــیل انســــان در دل شــــرم اســــت و در ایــــن شــ
  

  و ایــــن غــــوالن کــــاهاز بــــراي نــــان و از تهدیــــد 
  

ــا ــ نیــ ــه راه   بازا نیچنــ ــیلی بــ ــین ســ ــرم و ببــ ــان گــ   رتــ
  

  شــــرح و مشــــروعیت ســــیل نســــان طالــــب خــــدا 
  

ــا      ــد ریـ ــن صـ ــر ایـ ــر و بـ ــن تزویـ ــر ایـ ــه بـ ــر تقیـ ــرم بـ   شـ
  

  خویشــــتن را چــــون هویــــدا در دل و دار جهــــان    
  

ــدا  ــیچ از خــــ ــیچ و از دل هــــ ــه هــــ   از دل پــــــوچی بــــ
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ــرا         ــر گ ــر ب ــاي دیگ ــن و پ ــر ای ــتی ب ــی دس ــه ک ــا ب   ت
  

  اهخـــامش ایـــن تزویـــر ایـــن تقیـــه چنـــین بـــد شـــرمگ       
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  ناکار

  ایـــن تـــوده بـــه خشـــم آمـــده از ظلـــم تـــو اي شـــاه  
  

ــو    ــاك تـ ــن خـ ــدي در دل ایـ ــاه شـ ــو شـ ــایه ییتـ   ي اهللا سـ
  

  فریــــاد جوانــــان بــــه دل اظهــــار چنــــین اســــت     
  

  خــــــاموش تــــــو اهللا فرزنــــــد تــــــو ایــــــن اســــــت     
  

  ســال از پــی ســال آمــد و خــوردي تــو همــه جــاه       
  

ــاه   ــاه و شهنشــ ــدي شــ ــو شــ ــردي تــ ــو بــ   خــــوردي و تــ
  

ــواه  بـــر کرســـی قـــدرت ــتی شـــده خونخـ   کـــه نشسـ
  

  خـــــونِ همــــــه در شیشــــــه و خـــــونِ تــــــو شهنشــــــاه  
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ــذر آه   ــاموش گــــ ــت خــــ ــن ملــــ ــاور ایــــ   از بــــ
  

ــو    ــرادر تـــ ــون بـــ ــا خـــ ــاه  بـــ ــان شـــ ــل همگـــ   و غســـ
  

  خــــون راهدســــتان پــــر از ظلمــــت تــــو خــــونی و  
  

ــو اي     ــتان تـ ــه دسـ ــاد بـ ــه آحـ ــون همـ ــد راه  خـ ــائن بـ   خـ
  

  پاســـخ بـــه طلـــب نـــان و رهـــایی کـــه چنـــین اســـت 
  

ــه     ــکنجه همـ ــت شـ ــرب اسـ ــت   سـ ــین اسـ ــه کـ ــاطوم بـ   بـ
  

  فریــــــاد رهــــــایی نــــــرود ظلــــــم بــــــه انکــــــار 
  

ــرار     ــه اصـــ ــاد بـــ ــه دل بـــ ــت بـــ ــه تختـــ ــاج و همـــ   تـــ
  

ــت   ــین اســـ ــاي چنـــ ــالم دنیـــ ــه ظـــ ــام همـــ   فرجـــ
  

  شــــود تــــار از خــــوردن خــــون خــــار     خــــوار خــــون
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ــاد شـــدي شـــاه      ــاموش شـــد و شـ ــروز چـــو خـ   امـ
  

ــا    ــان تـــ ــه جهـــ ــش بـــ ــتر و آتـــ ــو خاکســـ ــام تـــ   فرجـــ
  

ــه  ــد و ریشـــ ــا کنـــ ــم از دل دنیـــ ــار ظلـــ   ي آن خـــ
  

ــ ــار     فریـ ــان کـ ــه نـ ــایی و بـ ــه رهـ ــران بـ ــت ایـ ــه ملـ   اد همـ
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  مشعل

ــیچ نتــــرس      ــر باشــــد از آن هــ ــم دیــــروز اگــ   غــ
  

  مـــــا بـــــه آن گفتـــــه و تـــــو از غـــــم آن هـــــیچ نلـــــرز 
  

ــیم      ــور کنــ ــه را شــ ــا همــ ــداري دنیــ ــه بیــ ــا بــ   مــ
  

ــیم   ــور کنــــ ــه را نــــ ــا همــــ ــه و دنیــــ ــا زِ آن گفتــــ   مــــ
  

ــد     ــتم باشــ ــه زِ دســ ــش کــ ــعل آتــ ــا از آن مشــ   مــ
  

  ور کنـــــیمدنیـــــا و جهـــــان غـــــرق در آن نـــــ     همـــــه
  

  اگــــــر از درد بگفتـــــــیم و از آن رنـــــــج خـــــــدا 
  

ــیم    ــور کنـــ ــا نـــ ــه جـــ ــا همـــ ــداري دنیـــ ــه بیـــ ــا بـــ   مـــ
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ــیم  از اگـــــر ــا گفتـــ ــا مـــ ــر و ریـــ   زور و زر و مکـــ
  

ــیم   ــالی از آن زور کنـــ ــان خـــ ــه جهـــ ــته آن کـــ   خواســـ
  

  غـــــم دیـــــروز همـــــه راه رهـــــایی فـــــردا اســـــت
  

ــیم    ــور کنــ ــان شــ ــو جهــ ــام تــ ــه و جــ ــه آن گفتــ ــا بــ   مــ
  

ــید و از آن    ــیچ نترســـ ــد از هـــ ــدا بایـــ ــم خـــ   ظلـــ
  

ــیم    ــور کنـ ــر آن گـ ــه بـ ــان طعمـ ــه جهـ ــتی بـ ــه زشـ ــر چـ   هـ
  

  یکــــدل و یــــک ره بــــا هــــم همگــــی بــــا ایمــــان 
  

ــه آزاد   ــان را همــــــ ــا جهــــــ ــیم مــــــ   از آن زور کنــــــ
  

ــه جهـــانی و بـــه    یـــک راه حـــاال بـــا هـــم از یـــک بـ
  

ــیم  کـــــه بـــــه آزادي جـــــان   هـــــا همـــــه را شـــــور کنـــ
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  غـــــم دیـــــروز همـــــه راه رهـــــایی فـــــردا اســـــت
  

ــان    ــه جـــ ــا همـــ ــه آزادي دنیـــ ــا بـــ ــور مـــ ــیم نـــ   کنـــ
  

  

  

  

  

  



 
٦١ 

 

  بود، نبود

  خــــدا باشــــد نباشــــد هــــیچ تــــأثیري نــــدارد یــــار 
  

ــه در دل ــايِ کـ ــار   هـ ــار و کـ ــش و نگـ ــر از نقـ ــان او پـ   انسـ
  

  در دنیــا  زنــد اســت هــا او چنــین زنــدار و او    بــه دل
  

  هـــــا بــــدان ســـــیل نســــان ایمـــــان بــــدین واالنشـــــینی   
  

  را اگــــر علــــم و همــــه دنیــــاي در انکــــار بگــــو او
  

ــدار و او    ــان زنــــــ ــبِ آدمــــــ ــه قلــــــ ــاربــــــ   پرکــــــ
  

ــدخواهش      ــان ب ــو ایم ــش بگ ــو راه ــرفش بگ ــو ح   بگ
  

  بــــه دنیــــا زنــــدگی دارد بــــر آن ایمــــان و بــــر جــــاهش 
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ــري در آن    ــا را ب ــه دنی ــار ک ــن پیک ــه ارزش دارد ای   چ
  

  خــدا موجــود و یــا نــاجود چــه دارد بــر مــن و تــو ســود       
  

ــا و حقیقـــت جـــاي در دل  ــان کـــه دنیـ ــاي انسـ ــا هـ   هـ
  

ــودش  ــاوجــ ــ نیــ ــدار در دل  نیچنــ ــان و او زنــ ــا ایمــ   هــ
  

  عرضـی بگـو هـیچ اسـت و ایـن تکـرار       نیچن نیانهاي 
  

  نــدارد بــر کســـی ایــن ســـود، خــدا قهـــار و اینســان هـــار     
  

  بگـــو جنـــگ مـــن و تـــو بایـــد از عـــزل خـــدا باشـــد
  

ــا نــــاجود     ــدا موجــــود و یــ ــدرت ردا باشــــد خــ   درا قــ
  

ــر ایــن ارزش همــه جــان  ــا مــی  ب   شــود آزاد هــا کــه دنی
  

  بگــــو عــــزل خــــدا باشــــد   اگــــر عــــزم همــــه دنیــــا    
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  نـــدارد ارزشـــی بـــود و نبـــودش مـــا خـــدا تنهــــا      
  

ــد     ــان باش ــن کارم ــدا ای ــام خ ــدرت و ن ــا از ق ــا را ره   کــه دنی
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  فریاد

ــا  ــانون قضـــــ ــق و قـــــ ــر منطـــــ ــته از هـــــ   خســـــ
  

  خســـــــــــته از ایهـــــــــــام انســـــــــــان در هـــــــــــوا   
  

ــا  ــر و دروغ و آن ریـــــــــ ــته از مکـــــــــ   خســـــــــ
  

ــدا    ــد و آن خــــــــ ــد و مریــــــــ ــته از عبــــــــ   خســــــــ
  

ــر ظالمـــان  ــرد روز اینـــان شـــب نشـــد گـ   را عبـــد کـ
  

  عابـــــد ظلـــــم و همـــــه عبـــــد خـــــدا در مکـــــر کـــــرد 
  

ــتن قضــا     از مــرگ کــرد کــر شــد و لــب قاصــر از گف
  

ــوط و غــذا      ــان همــان غ ــوم قضــا این   را درد کــرد واي مفه
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  ام خســـــــته از ایـــــــن دیـــــــدن خـــــــدا خســـــــته
  

  خــــــدادر دل هــــــر جــــــا خــــــدا آمــــــد دل انســــــان 
  

  معنــــی ایهــــام اینــــان چیســــت اســــتثمار خلــــق     
  

  زهـــــــر تلـــــــخ نظـــــــم اینـــــــان کـــــــام انســـــــان    
  

  هـــر چـــه در شـــعر آمـــده ایهـــام اینـــان کـــم ســـراي 
  

  ي اینــــان بگــــو آن مثنــــوي صــــد مــــن بــــه کــــاه قصــــه
  

ــته ــی خسـ ــم    ام از خامشـ ــاي ظلـ ــر پـ ــان بـ ــاي نسـ   هـ
  

ــبح   ــه صــ ــان بطالــــت آدمــــان از شــــب بــ   خســــته از اینــ
  

ــو داد    ــان از تــ ــاد طغیــ ــد فریــ ــتگی را در کنــ   خســ
  

ــن جهــــــان حــــــق رهــــــایی دارد از فریــــــاد راد       ایــــ
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  امراض

  همـــــه تـــــاول و او در درد اســـــت بـــــدنش پـــــر زِ
  

ــت     ــرگ اسـ ــنش در مـ ــان و تـ ــن جـ ــده ایـ ــذام آمـ ــه جـ   بـ
  

ــنید او آواز  ــدا و نشــــــ ــه صــــــ ــنید او بــــــ   نشــــــ
  

ــت   ــا ســـــنگ اســـ ــه دنیـــ ــنیدن همـــ ــه شـــ   نتوانـــــد کـــ
  

ــد  ــدن   نتوانـــ ــان را دیـــ ــا و جهـــ ــه دنیـــ ــه بـــ   کـــ
  

ــان بــــی  همــــه ــیاهی و جهــ ــا بــــه ســ   رنــــگ اســــت دنیــ
  

  او بـــــه دنیـــــا و از ایـــــن دیگـــــر جانـــــان کمتـــــر 
  

  عقلــــش بــــه جهــــان ننــــگ اســــتکــــه نفهمــــد همــــه 
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ــود او در راه    ــاي شــــ ــه دنیــــ ــه بــــ ــد کــــ   نتوانــــ
  

  پـــاي و دســـتش همـــه افلـــیج و جهـــانش لنـــگ اســـت      
  

  بـــه دل و خـــاك جهـــان صـــد بـــه هـــزاري امـــراض 
  

ــاعونهمــــه  ــا مــــرگ  طــ ــان آهنــــگ اســــت و وبــ   جهــ
  

  زلزلـــــــــه آمـــــــــده دنیـــــــــاي تکـــــــــانی دارد 
  

  هــــا بــــه دل آن ســــنگ اســــت هــــا و نفــــس طفــــل و زن
  

  د آن جــــان را کنــــآمــــده رعــــد بــــه طوفــــان بِ   
  

  همـــه دنیـــاي بـــه مـــرگ خـــود و بـــا خـــود جنـــگ اســـت
  

ــاي امــــراض و بــــال  صــــد ــه بــــه دنیــ ــزاري کــ   هــ
  

ــت      ــگ اســ ــداي ننــ ــزدان و خــ ــو یــ ــم تــ ــه از ظلــ   همــ
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ــدل و   ــده یکـ ــآمـ ــه راه کیـ ــان  همـ ــس آن خوبـ   کـ
  

  اســــت تنــــگ دلبــــاز پــــس گیــــرد و دنیــــاي خــــودش 
  

  اي خـــدا بـــس کـــن و ایـــن ظلـــم و جهـــان ظلمـــت 
  

ــه    ــت بـ ــی رویـ ــی در پـ ــو همگـ ــت عتـ ــگ اسـ ــت جنـ   زلـ
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  عشق پاک

  هــــا گــــذر در راه یــــار عشــــق یعنــــی از دل جــــان
  

ــی ــادي   بــ ــی او شــ ــا در پــ ــار   مهابــ ــت کــ ــر دســ   اش هــ
  

  بــودن بــراي هــر چــه کــار      و عشــق یعنــی بــا هــم    
  

ــکار  ذره ــی شـــــــ ــوان از او دور و از او حتـــــــ   اي نتـــــــ
  

  عشـــق یعنـــی مـــن بـــراي تـــو، تـــو از مـــن یـــار بـــار 
  

ــن و  ــر مــ ــه دار   بــ ــر چــ ــذارا هــ ــم گــ ــپار ددوشــ   رهســ
  

  پــروا بــه پــرواز از ســکون تــا جــاه یــار        عشــق بــی  
  

  او همــــــه دنیــــــاي مــــــا، مــــــا در جهــــــانش پایــــــدار
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  عشــــق یعنــــی پــــاکی جــــان و همــــه پــــاکیِ یــــار 
  

  ام را پاســـــدار مـــــن زِ تـــــو آمـــــد پدیـــــد و پـــــاکی    
  

ــیچ دار  ــر آن هــ ــوان و بــ ــان نتــ   عشــــق را در واژگــ
  

ــز ــاهکار   کـــ ــد شـــ ــعري بخواهـــ ــنش شـــ ــراي گفتـــ   بـــ
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  ترسان شاه

بنــــا گشـــــت  همــــه دنیــــا بــــراي تــــو      

ــول    ــر پـ ــا و بـ ــه دنیـ ــر همـ ــاحب بـ ــو صـ  تـ

داري تـــازه برپــــا اســــت  و اینســـان بــــرده   

 همـــه تـــن در ســـپیدي ســـوخت در روي   

ــی    ــیل بـ ــن سـ ــو ایـ ــتثمار تـ ــه اسـ ــان کـ جـ  

 نـــه از قـــدرت نـــه از فکـــرت کـــه از پـــول 

ــان راي   ــاه جهــ ــو شــ ــد و تــ ــو ثروتمنــ  تــ

داري اســـت بدینســـان ایـــن جهـــان را بـــرده  

ــان    ــیل انسـ ــن سـ ــن و ایـ ــان و تـ ــه از جـ  کـ

ــت   و  ــرد اسـ ــویش بـ ــام خـ ــه کـ ــا را بـ دنیـ  

 و او شـــاه اســـت و ایـــن ســـیل نســـان آه    

ــت ــان  حماقــــ ــیِ انســــ ــا و خاموشــــ هــــ  

 

  تمــــــام نعمــــــت از آن تــــــو سرگشـــــــت    

ــول   ــت و در پــ ــول اســ ــو پــ ــا بگــ ــه دنیــ   همــ

ــت    ــا اسـ ــه تنهـ ــا چـ ــت دنیـ ــاحب منزلـ ــو صـ   تـ

  همــــه تــــن آن ســــیاهان مــــرده در گــــوي    

ــول   ــه پــ ــاد از همــ ــو شــ ــار و تــ ــه در کــ   همــ

  پــــــولهــــــا را روي آن  گــــــزاري پــــــول 

ــی   ــدرت مـــ ــه قـــ ــااليِ  بـــ   بـــــااليروي بـــ

  اســــت کــــه از کــــار دگــــر شــــاهی عیــــاري

ــول  ــذارد پـــ ــم ســـــان   گـــ   هـــــا را روي هـــ

  ســیر خــورد اســت   هــا هــا و جــان  کــه از تــن 

  همـــــه بنــــــده بـــــه بــــــرده دارد آن شــــــاه  

ــان   ــاه ترســــــ ــا شــــــ ــازد از نفرهــــــ   بســــــ
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  با هم

  ایـــن راه نـــه راه مـــن و تنهـــایی مـــن نیســـت 

ــوداي رهـــایی ننشـــاند     ــت کـــه سـ   آن کیسـ

ــن راه ــداد   ایــ ــم زِ بیــ ــه وهــ ــایی زِ همــ   رهــ

  ایــن راه همــه مــرد و زن و عاشــق و یــار اســت 

ــت      ــار اس ــه ی ــو راه هم ــن راه ت ــه م ــن راه ن   ای

ــر آن داد   ــه هــم و راه هــم و دســت ب ــا هــم ب   ب

ــاق  ــو عشـ ــو و مـــن ره یـــاغی و تـ   ایـــن راه تـ

ــر آن  ــه یکدســـت نـــه بـ   برخیـــز و بپـــاخیز کـ

ــان     ــه اذع ــویش ب ــم از خ ــام ج ــري ج ــار دگ   ب

  و تنهـــایی مـــن نیســـت ایـــن راه نـــه راه مـــن

  

  ایـــن راه همـــه عاشـــق و آزادي تـــن کیســـت      

ــاند   ــودش را نکشــ ــین راه خــ ــه چنــ ــر دل بــ   بــ

ــو آزاد از آن داد  ــایی تــــــ ــن راه رهــــــ   ایــــــ

ــت     ــار اسـ ــه یـ ــار و بـ ــو عیـ ــایی تـ ــن راه رهـ   ایـ

ــت     ــار اسـ ــس کـ ــا در پـ ــه آزادي مـ ــز کـ   برخیـ

ــداد     ــه بیـ ــت همـ ــم و جنایـ ــن ظلـ ــه بکـ   از ریشـ

  ایــن پــیش بــه ســوي همــه دنیــاي شــود شــاد       

ــده پنهــان     از د ــه ظلمــت ش ــن و تــو هم ــت م   س

ــان   ــه جـ ــو شـــده آزاد همـ ــور مـــن و تـ   ایـــن شـ

  دنیا همـه در کـام و در ایـن شـور بـه هـم زیسـت       
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  فریاد خاموش

  بــــــه زیــــــر خــــــاك دارد آن نفــــــر داد

ــاکم    ــن در دل خــ ــرا مــ ــراچــ ــا چــ   يهــ

ــردم   ــاري بکــ ــان کــ ــن در جهــ ــر مــ   مگــ

ــی   ــه آیینــ ــن چــ ــدایا ایــ ــه در آن خــ   کــ

  کـــــار تـــــو را اي قـــــادر مطلـــــق مگـــــر

  کشــــتن در ایــــن دنیــــا بــــه کــــاريمــــرا 

ــی  ــد و بـــ ــر دار آوردنـــ ــرا بـــ ــرم مـــ   جـــ

  چـــــرا پـــــس هـــــیچ فریـــــادي نـــــدادي 

ــی  ــتند بـــ ــرا کشـــ ــت مـــ ــرم و جنایـــ   جـــ

ــواهم  ــر را نخــــ ــدا مــــــن راه دیگــــ   خــــ

  

  

  

ــود      ــان بــ ــس اینســ ــاي پــ ــرا دنیــ ــداد چــ   بیــ

ــتی   ــن را بکشــــ ــرا مــــ ــدا واي چــــ   اي خــــ

ــه   ــدي ریشـــ ــه کنـــ ــايام را از دل  کـــ   و جـــ

ــی  ــه را مــ ــان   همــ ــه جــ ــاقط همــ ــی ســ   کشــ

ــرده    اي راي بــــــدارد حــــــق کشــــــی را کــــ

ــاي   ــر پــ ــیچ بــ ــردم هــ ــن نکــ ــه در آن مــ   کــ

  اي خـــــــدا واي از مـــــــن بریــــــدا نفــــــس  

ــو دادي   ــان تـــــ ــر آنـــــ ــتن اذن بـــــ   بکشـــــ

  ا مســــــکوت در راهــــــش فتــــــادي  چــــــر

ــرا  ــا چـــ ــین دنیـــ ــدادي   همـــ ــن نـــ ــر مـــ   بـــ
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  جــــواب کــــودکم را کــــس ندادســــت   

ــواب ــی   جــ ــار مــــن را مــ   تــــوان داد؟ یــ

ــوانگی را    ــن دیــ ــن ایــ ــس کــ ــدایا بــ   خــ

  

  زار اســـت و تتـــاب اســـ ببــین مـــادر کـــه بـــی 

  نـــــه فـــــردوس و عـــــدن را مـــــن نخـــــواهم 

ــواهم    ــارم را بخــــ ــد و یــــ ــن آن فرزنــــ   مــــ
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  جنگ گنج

  بشــــــــورانید او صــــــــدهاي ســــــــرباز  

ــت    ــیش روي اس ــدا در پ ــگ آن خ ــه جن   ک

ــیش آن     ــدي پـ ــا کـــه چنـ ــی گفتـ   هـــا یکـ

  تـــــــن در راه دلـــــــدار بگفتـــــــا هـــــــیچ

ــیش    ــه پـ ــتان بـ ــیر در دسـ ــه شمشـ ــد همـ   انـ

ــرار    ــه اصــــ ــاتم بــــ ــر خــــ   و آن پیغمبــــ

ــلمانان  ــودانمســـــــ ــر آن یهـــــــ   برابـــــــ

  هـــا جـــدا او شســـت بـــا خـــون ســـر از تـــن

ــم و آه   ــر روي هــــ ــغ بــــ ــزاري تیــــ   هــــ

  و خــــــاتم از رســــــوالن پــــــیش آمــــــد 

  ي نــــــاب بگفتــــــا آن کجــــــا گنجینــــــه

ــیش   ــاکت پ ــکوت و س ــت و او مس ــد اس   مان

  رســــــــولی خــــــــاتم و آن شـــــــــاه اهللا  

ــد    ــه دنـــ ــا بـــ ــلح تـــ ــاز مســـ ــیش آغـــ   ان پـــ

  برابـــــــر آن یهـــــــودي کـــــــافران پســـــــت 

ــراه  ــا همــ ــه مــ ــت در راه  و بــ ــا دوســ ــا مــ   بــ

ــار  ــالق و یـــــ ــت آن خـــــ ــد حکمـــــ   ندانـــــ

  انــــد  بــــراي کشــــتن موســــی بــــه کــــیش     

  بگفتـــــا پـــــیش بـــــر ایـــــن خلـــــق بـــــدکار 

ــوزان    ــردن راه ســــ ــار بــــ ــره تــــ ــه تیــــ   بــــ

  بــــه خـــــونش آن زمـــــین را کـــــرد افـــــزون 

ــی  ــته و زخمـــ ــزاران کشـــ ــت در راه هـــ   اســـ

ــیش  ــرد از کــ ــر و مــ ــوي قصــ ــه ســ ــد بــ   آمــ

ــدذات    ــو بـــ ــرین تـــ ــنج دیـــ ــا آن گـــ   کجـــ

ــ    یش خوانـــد اســـتســـخن از پـــیش رانـــد و پـ

ــه  ــت و آري کینــ ــم اســ ــر از خشــ ــاه پــ   ي شــ



 
٧٦ 

 

ــرد را راه   ــین آن مــــــ ــدازد زمــــــ   بینــــــ

ــیش   ــم در پـ ــازم خشـ ــکوت و بـ ــی مسـ   ولـ

  راه بدینســـــــان او شـــــــکنجه داد بـــــــر  

ــه دوري دورترهـــــــا   ــه دور و بـــــ   همـــــ

  خـــــاك ا گـــــوهر ازآن نبـــــود ابـــــه دور

ــه دور  ــی و در ذات از کــ ــدا قدســ   آن خــ

  ولــــیکن دیــــد بعــــدي گــــنج در دســــت 

ــی ــیش بــــا گــــنج    و نبــ   آن خــــدا در پــ

ــه دورِ ــت  دســـت بـ ــا خـــویش او گفـ ــا بـ   هـ

  

  را هویـــــــدا بخواهـــــــد جـــــــاي گنجـــــــی

ــاکت و او خشــــــم را   بــــــیش بگفــــــتن ســــ

  کــــه جــــاي گــــنج را بایــــد بگــــی شــــاه     

ــل اهللا   ــدیثی مهمـــ ــد حـــ ــود خوانـــ ــه خـــ   بـــ

  نبــــــــوده زر نبــــــــوده ســــــــیم افــــــــالك

ــاب   ــعرها نــــ ــیدن شــــ ــرواز رســــ ــه پــــ   بــــ

  بیامـــــــد راه صـــــــحرا خـــــــاتم مســـــــت   

ــــرده بـــــا رنـــــج ــــرد لـــــیکن مـ یهـــــودي مـ  

ــ ــت  گــ ــه مفــ ــاه و شــ ــاطر آن شــ   وهر در خــ
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  هدف

  بـــه دنیـــا آمـــدیم بـــی آنکـــه خـــواهیم     

ــی   ــو مـ ــر سـ ــه هـ ــیش در آن  بـ ــرد در پـ   بـ

  ولـــــیکن دارد انســـــان عقـــــل در جـــــان

  نبایـــــد از چنـــــین راهـــــی بـــــه دوري   

ــتن و عقــــلِ  ــان کــــه ایــــن دانســ   در انســ

  و بایــــد بــــر چنــــین راهــــی نظــــر کــــرد

ــر راه   ــیش بــ ــرده پــ ــیش بــ ــدف را پــ   هــ

  ذعــــاناگــــر جــــان تــــو باشــــد پــــیش ا 

  اي هــر چیــز دل خواســت   بــه زیــر آورده 

  بـــدین گونـــه جهـــان در اختیـــار اســـت    

  بـــــه دنیـــــا آمــــــدیم و حـــــال دنیــــــا   

  

ــا آمـــــــدن بـــــــی    ــاریم بـــــــه دنیـــــ   اختیـــــ

  نمانـــــــده اختیـــــــاري پـــــــیش درمـــــــان   

ــی  ــش مـ ــه پیشـ ــوان   بـ ــود خـ ــر راه خـ ــرد هـ   بـ

  بــــه جــــان بایــــد گــــرفتن پــــیش اذعــــان     

  مـــــــرا مختـــــــار کـــــــرده زیســـــــت در آن

ــ   ــویش زر کــ ــراي خــ ــدرت بــ ــن قــ   رداز ایــ

ــرد   ــر کــــ ــده نظــــ ــه آینــــ ــه بــــ   در آن قلــــ

ــان لـــــب امیـــــدقدف را هـــــ   پـــــیش در جـــ

ــاخت در راز   ــد ســ ــر خواهــ ــه فکــ ــر آنچــ   هــ

ــودن   ــاي بـــ ــدف معنـــ ــتهـــ ــدار اســـ   راهـــ

ــی   ــواهیم مـــ ــا بخـــ ــو مـــ ــر آنســـ   رود راه هـــ
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  قهقرا

ــرا      ــه قـ ــر بـ ــه قهـ ــه تـ ــد بـ ــاه بیفتـ ــه چـ ــه تـ ــران بـ   ایـ
  

ــاك    نمانـــــده همـــــه صـــــحرا   بخـــــت نگـــــوناز خـــ
  

  از دیـــــر و همـــــه دور زمـــــانش خبـــــري نیســـــت 
  

  ایــــن خــــاك بــــه دســــت همــــه دیــــوان شــــده صــــحرا
  

  و اســیر اســت بخــت نگــونایــن محشــر و در خــاك و 
  

ــت     ــر اســ ــد کثیــ ــل و بنــ ــه غــ ــان بــ ــه انســ ــع همــ   جمــ
  

  ســــیل همــــه مــــردم پــــر از آن غــــم پــــرِ دردنــــد 
  

ــد   ــه خوردنـــ ــر کـــ ــه فقـــ ــار و همـــ ــر بـــ   مردنـــــد دگـــ
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  فقــــر اســــت همــــه خــــاك همــــه جــــاه همــــه راه 
  

ــد     ــه مردنــ ــه کــ ــو جملــ ــو بگــ ــان تــ ــه انســ ــع همــ   جمــ
  

  انــــد درد و تکــــاپو همگــــی جملــــه کــــه هــــیچ در
  

ــه  ــه لقمـــ ــد و همـــ ــد  مردنـــ ــه خوردنـــ ــو کـــ   ي آن دیـــ
  

  فقــــر اســــت همــــه جــــان و جهــــانِ همــــه ایشــــان 
  

ــد  ــه خوردنـــــــ ــی همـــــــ   از اول ایـــــــــن راه حرامـــــــ
  

  بایــــد کــــه جهــــان بــــار دگــــر از تــــو بــــه فریــــاد
  

ــار     ــن بــ ــق و ایــ ــن عاشــ ــه تــ ــکفتن همــ ــه شــ ــو بــ   از نــ
  

ــت     ــاز اســ ــاك نیــ ــه خــ ــاي و همــ ــز از جــ   برخیــ
  

ــت  ــت    از دســـ ــراز اســـ ــه فـــ ــتنش او بـــ ــو و کاشـــ   تـــ
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  بایــد کــه ســتاندن همــه تــن حــق خــود و خــویش       
  

ــش    ــد ریـــ ــل بـــ ــن قاتـــ ــد ایـــ ــان برکنـــ ــد زِ جهـــ   بایـــ
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  از جان گذشتگان

ــود      ــالی بـ ــش خـ ــر دلـ ــن بـ ــتم و ایـ ــزاران گفـ   از هـ
  

ــس   ــن نفــ ــپاس ایــ ــود   از ســ ــحالی بــ ــرق خوشــ ــا غــ   هــ
  

  جـــانجـــان مـــا مـــدیون اینـــان دیـــن آنـــان بـــر تـــو  
  

  عشـــقی کـــه جنجـــالی بـــود را پـــس بخـــوان ایـــن بـــا مـــن
  

  آن پــــدر والــــد و آن مــــادر کــــه جــــانش را فــــدا
  

  عشـــق بـــر فرزنـــد و عشـــقی کـــز دلـــش خـــالی بـــود       
  

ــا     ــان ره ــت و او اینس ــار اس ــه ک ــامش هم ــا ش ــبح ت   ص
  

ــود       ــحالی بـ ــه خوشـ ــرق بـ ــان غـ ــدش جهـ ــه فرزنـ ــا کـ   تـ
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  او زِ خـــود بگذشـــت و بـــا پیکـــر همـــه جـــانش فـــدا
  

ــود     ــحالی بـــ ــرق خوشـــ ــو او غـــ ــاديِ تـــ ــی شـــ   در پـــ
  

  جـانش بــه راه  کـردار اســت در ایـن ســختی و   هـر چــه 
  

  تـــــا کـــــه تـــــو آرام و زنـــــدارت همـــــه عـــــالی بـــــود 
  

  ی ایــن خــاك از تــو جــانصــبح تــا شــامش شــده پــاک
  

  جــــان او را ایـــــن جهـــــان مـــــدیون خوشـــــحالی بـــــود 
  

ــت و در ــنش بگذشـ ــر از تـ ــارت  هـ ــانحقـ ــان جـ   فشـ
  

  تــــــا تــــــو آرام و بــــــدور از درد بــــــی مــــــالی بــــــود
  

ــانش    ــان و جهــ ــه جــ ــش همــ ــوزدر دل آتــ   را بســ
  

  او بــــه خوشــــحالیِ تــــو ســــوزد کــــه تــــو حــــالی بــــود 
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ــان   ــه خـــدمت حوریـ ــز بـ ــیچ دارد جـ ــانش هـ   در جهـ
  

  خــــالی بــــود هــــاي خــــود ســــختی تــــو او بــــه ســــختی
  

  هــا هــیچ نتوانــد کــه شــعر      وصــف ایــن واال نفــس   
  

ــود    ــالی بـــ ــیچ پوشـــ ــان هـــ ــدر اینـــ ــا در قـــ ــعر مـــ   شـــ
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  واال

  فــــرق بـــــین آدمـــــان در چیســـــتا کـــــز بهـــــر آن 
  

ــه   ــتی بــ ــین مشــ ــن چنــ ــان ایــ ــین واال نشــ ــر و اینچنــ   فقــ
  

  بگـــو جـــانش بـــه زر و آن نفـــر از بهـــر هـــیچ اســـت
  

ــر   ــر نفــ ــر پــــاي پیشــــش هــ ــان بــ ــردار و جهــ   هــــیچ کــ
  

  این یکـی از صـبح تـا شـامش بگـو کـار اسـت و کـار        
  

ــل و یـــار       ــد طفـ ــیر باشـ ــت کـــز آن سـ ــانی نیسـ ــه نـ   لقمـ
  

ــو     ــر گ ــر نف ــام ه ــبح و ش ــاص ــ نی ــود  نیچن ــار ب   در ک
  

  بـــــــودبردگـــــــانی در ســـــــجود و از بـــــــراي هـــــــار 
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  او نشــیند جمــع انســان در بــرش غــرق اســت کــار       
  

  حـــال هــــر ســـودي کــــه باشـــد از بــــراي مســـت هــــار    
  

  نظـــم جهـــان تبعـــیض و ایـــن دســـتار زار نیچنـــ نیـــا
  

  از دلِ ایــــن رمزهـــــا انســــان شـــــود بــــرده بـــــه کـــــار   
  

  صــــد هــــزاري گفــــتم انســــان در دل فقــــر و نیــــاز
  

ــن    ــگ در ایــ ــر و جنــ ــه فکــ ــد بــ ــیچ نتوانــ ــارزار هــ   کــ
  

ــی  ــو م ــم ن ــد  نظ ــدا   خواه ــتی خ ــان زش ــام جه ــن ج   ای
  

  کـــــار باشـــــد لیـــــک ســـــهم هـــــر نفـــــر از کـــــار دار 
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  ب و آتش

ــید    در میـــــان بمـــــب و آتـــــش تیربـــــاران او رســـ
  

ــه  ــید و خانـــــ ــه او رســـــ ــد اش ویرانـــــ   اي در دور دیـــــ
  

  نــــوگلی بایــــد بــــه بــــازي در میــــان کودکــــان     
  

ــاره  ــدا خمپـــ ــد لیـــــک او آتـــــش خـــ ــا در دور دیـــ   هـــ
  

  جـــاي کـــودك او یـــه روزه راه صـــد ســـاالنه رفـــت
  

ــم    ــه خشـ ــد و بـ ــدر دیـ ــردن پـ ــوختن مـ ــیدسـ ــین رسـ   و کـ
  

  اد و فریــــــاد و بــــــه رگبــــــار گلولــــــه ســــــازهاد
  

ــد     ــه دیــ ــرگ را در خانــ ــنید و مــ ــاالن شــ ــوش او نــ   گــ
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ــال   ــیچ سـ ــته هـ ــارانش گذشـ ــس از روزگـ ــون نفـ   چـ
  

ــازه دیـــــد      ــان بهـــــاري تـــ ــتمین پـــــاییز او اینســـ   هشـــ
  

  جـــاي دفتـــر جـــاي بـــازي جـــاي هرســـان کـــودکی 
  

  گبـــار دیـــد بمـــب در دســـت و بـــه دســـت دیگـــرش ر    
  

ــعله   ــان شــ ــش در میــ ــه آتــ ــدان بــ ــده میــ ــا آمــ   هــ
  

  دور او اجســـــاد و اینـــــان کـــــودکی در خـــــواب دیـــــد 
  

ــوي او آن تیربـــــار     ــش آمـــــد ســـ ــان آتـــ   از میـــ
  

ــن   ــک تـ ــانش لیـ ــوخت جـ ــد   سـ ــار دیـ ــر در خـ ــاي دگـ   هـ
  

ــه هــا خــون در هــوا بــارش  شــعله ــاران آتــش اســت ب   ب
  

  هــــا زخــــم دارد در پــــی آرامــــش اســــت  جــــان و تــــن
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ــه   ــی و بـ ــیش راه ســـوخت جمعـ ــته پـ ــتر نشسـ   خاکسـ
  

ــه تــــن  ــازد  کــــودك از جســــم همــ ــا بســ ــا خیــــلهــ   هــ
  

ــام   ــان کـ ــیش    از میـ ــه پـ ــد و او را بـ ــون آمـ ــو خـ   تـ
  

ــم ــیل هــ ــد از  ســ ــر جســ ــا هــ ــانان او بــ ــیش ســ ــوه بــ   کــ
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  زر خدا

ــه دنیــــــا شــــــده آن زر    در جهــــــانی کــــــه همــــ
  

ــتانِ ــتر  زر پرســ ــان گســ ــان زر جهــ ــدار و اینســ ــدا پنــ   خــ
  

ــا همــه   ــن دنی ــول اســت و جــان هــر  داغ ای ــر را زرپ   نف
  

ــر   ــان و نــ ــه تــــن مادگــ ــایین زر همــ ــاال و پــ ــد بــ   میکشــ
  

ــیچ  ــاي تــــو ذات و سرشــــتت هــ   از تــــو بــــودن هــ
  

ــیت را هــــــیچ دانــــــ    ــاطن و آن شخصــــ   د پــــــیشبــــ
  

  گر پر از پول و طمع باشی همه جـان و جهـان افراسـت   
  

  هـا خـاك آن صحراسـت    هر نفر زیـر دوپایـت گـو کـه جـان     
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  ایـن دنیاسـت   قلـب هیچـی   پر اخـالق  و ک پر مهريلی
  

ــت      ــن دنیاس ــاري در ای ــر از خ ــردن بهت ــول م ــداري پ ــر ن   گ
  

ــن زور    ــت و آن تــ ــیچ اســ ــو هــ ــوبی تــ   ارزش خــ
  

ــول  ــا زر و پ ــین    ب ــت و ک ــد طین ــول ب ــد آن غ ــو ش ــروز ت   اف
  

ــرد او بـــی      ــه هیچـــی مـ ــن از هـــیچ و بـ   پـــول آن تـ
  

ــه ــا خانـ ــول   شیهـ ــن بیغـ ــو در ایـ ــرگ تـ ــه مـ ــد بـ   را بیفزایـ
  

  وزاندبشـــر ایـــن خانـــه را ســـ يهـــا یوانگیـــدآتـــش 
  

ــه خاکســتر همــه دیــوان بــه دنیــا خوانــد     خــود کنــد مشــعل ب
  

ــوانگی   ــن دیـ ــد ایـ ــدا برکنـ ــا بایـ ــرد هـ ــا را بـ   ، دیوهـ
  

ــ       ــو را او مـ ــن دیـ ــو ایـ ــی بگـ ــل اهلـ ــن قاتـ ــو زر ایـ   رددیـ
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  سـامان داد  سـازش و در پـیش  باید از نو ایـن جهـان را   
  

ــرد و خداونــدي دنیــا را تــو پایــان داد  بایــد آن زر در خــدا م  
  

  و در یـک راه  خانه یک پایش همه یکسانر نفر یک ه
  

ــاه       ــر آن ج ــان و ب ــر ج ــاختن ب ــر س ــار دیگ ــان را ب ــن جه   ای
  

ــار      ــر ک ــدا ب ــودن بای ــاك ب ــوبی پ ــه خ ــان ب   ارزش انس
  

ــو بیــدار       ــان را کــوش ت ــو و جه ــوان همــه مح ــدا دی   زر خ
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  خود کرده

  همــــه دنیــــا پــــر از آتــــش عــــذاب اســــت

ــ  ــان بــ ــزاري جــ ــر هــ ــیچ در فقــ   ه درد و هــ

ــسِ هم ــن نفـــ ــدر ایـــ ــرگ در راهینـــ   ان مـــ

ــی  ــب مــ ــزاري بمــ ــتان  هــ ــه دســ ــازد بــ   ســ

  همـــــه دنیـــــا پـــــر از زشـــــتی و آه اســـــت

ــان    ــه انســــ ــان بــــ ــیکن در ازاي جــــ   ولــــ

  بــه خلــوت گــر حســاب از دســت رفــت اســت

  بـــــه هـــــر جـــــا در دل ایـــــن دار دنیـــــا    

  بســــازد صــــد هــــزاري بمــــب و آتــــش    

ــرواز    ــوق پـــ ــان شـــ ــگ اینـــ ــراي جنـــ   بـــ

ــرگ داد اســت     ــام م ــه ک ــود را ب ــودش خ   خ

ــان  ــد اینــ ــان بایــ ــه پایــ ــن راه بــ   زشــــت ایــ

  

  نســـان خـــود را مســـلح خـــواب خـــواب اســـت   

ــان و در درد  ــدارد نـــــ ــن نـــــ ــنه تـــــ   گرســـــ

  و انســـــان ســـــازد او ایـــــن مـــــرگ را جـــــاه 

ــی ــلح مــــ ــان  مســــ ــگر بدینســــ ــد لشــــ   کنــــ

  بـــه فقـــر و مـــرگ در ایـــن خانـــه راه اســـت     

ــرگ را ران    ــی مـــ ــه تیغـــ ــازد بـــ ــان ســـ   نســـ

ــت   ــگر پســـــ ــاختن آن لشـــــ ــه ســـــ   هزینـــــ

ــردا  ــراي خــــــویش فــــ ــور بــــ ــه کشــــ   همــــ

  ارتـــــش آهـــــش بـــــه دنـــــدان تـــــا مســـــلح

ــت  ــلح ارتشـــــــی در پـــــــیش افراســـــ   مســـــ

ــن دیـــــوانگی بیـــــرق در آن دســـــت      در ایـــ

ــلح     ــر آن صــ ــدار بــ ــه زنــ ــاه و همــ ــن جــ   تــ

  

  



 
٩٣ 

 

  دست هم

  تـــــو را در فقـــــر خواهنـــــد و تـــــو را پـــــا بســـــت
  

  دســـــت  تـــــو درگیـــــر غـــــذا نـــــان شـــــب و هـــــم     
  

ــاب  ــو دیگــر ت ــویی سرگشــادي از فکــر ت   دربســت وت
  

  تـــــو در کـــــام چنـــــین خونخوارگـــــان پـــــا بســـــت     
  

  دســــت تــــو بردنــــد و تــــویی هــــمبــــه جــــرأت از 
  

  کشــــــــی از راه نانــــــــا مســــــــت   بــــــــرادر مــــــــی 
  

  پســــــت زشــــــتیا و بختــــــی بــــــه فقــــــرا دیــــــو
  

ــازد  زِ ــو سـ ــازي  تـ ــه بـ ــره بـ ــی مهـ ــم یکـ ــان هـ ــت نسـ   دسـ
  

  



 
٩٤ 

 

ــت      ــان پسـ ــام اینسـ ــا شـ ــحر تـ ــر سـ ــو از هـ ــر تـ   فکـ
  

ـــل پابســــت بهــــر خــــوردن نــــان شــــب فکــــرت بــــه گـ  
  

  دســــت و دل هــــم از تــــو آن پــــوچی بمانــــد مغــــز
  

  بهـــــر نــــان و بـــــس  تــــراود گــــر بـــــه تــــو شـــــوري   
  

ــالم و درد   ــدایان ظـــ ــن خـــ ــت  ایـــ ــات هســـ   اســـ
  

ــاد  ــک فریـ ــردار تـــو   لیـ ــیش تـــو کـ   ســـتران برد را او پـ
  

  تــــن رســــتنســـل انســــان را بـــه بیــــداري خـــود    
  

ــم    ــود هــ ــه خــ ــان را بــ ــیل انســ ــوانی ســ ــو تــ ــت تــ   دســ
  

ــاد   ــود فریـــــــــ ــراي داد آزادي خـــــــــ   از بـــــــــ
  

ــی  ــان را مــ ــو جهــ ــان  تــ ــر و جــ ــی تغییــ ــاد  کنــ ــا شــ   هــ
  



 
٩٥ 

 

ــمان     ــرت آســ ــان و فکــ ــو پایــ ــر تــ ــتفقــ   دریاســ
  

ــی   ــو مـ ــور تـ ــان شـ ــن جهـ ــاب   ایـ ــود دریـ ــه خـ ــد بـ   خواهـ
  
  

  

  

  

  

  

  



 
٩٦ 

 

  طفل

  تــــو چنــــدین ســــال دیــــدي در مکافــــات

  بـــــه چنـــــدین روز دنیـــــا کـــــرد او پیـــــر 

ــت      ــی اس ــا حرام ــن دنی ــاك ای ــس خ ــرا پ   چ

  چــــــرا او از طفولــــــت کــــــار کــــــرده   

ــت    ــد اســ ــازي ندیــ ــادي و بــ ــرا او شــ   چــ

ــیار   ــار و درد بســــ ــرط کــــ ــرا از فــــ   چــــ

ــی   ــتش مـ ــه پشـ ــوان    بـ ــو دیـ ــار تـ ــد بـ   کشـ

ــو  ــاه  تــ ــود شــ ــتی خــ ــادي و سرمســ   از شــ

ــتی  ــاك زشــــ ــن خــــ ــا دارد از ایــــ   تمنــــ

ــه ر ــا روان دار  کــ ــن و دنیــ ــر مــ ــی بــ   حمــ

  اي کـــــــــودك نبایـــــــــد خـــــــــدایا ذره

ــوانگی  ــن دیــ ــن ایــ ــدایا بــــس کــ ــا خــ   هــ

ــت    ــار اس ــه ک ــم ب ــه دائ ــبح و شــب هم ــه ص   ب

  اي ایـــن پیـــر خـــوش ذات تـــو از کـــی گشـــته  

  چـــــــرا اینگونـــــــه او را بـــــــرده در میـــــــر

  چـــــرا از کـــــودکی ســـــازد پـــــدر نیســـــت

  چـــــرا اینســـــان بـــــه درد خـــــویش مـــــرده 

ــرا  ــت   چــ ــد اســ ــوانی را ندیــ ــودك جــ   کــ

  هــــا ســــحر را او پریــــد اســــت همــــه شــــب

ــان  ــام فریبــــ ــرق پــــــول در کــــ ــو غــــ   تــــ

  و او را کــــــــرده ایــــــــن دنیــــــــا تمنــــــــا 

ــتی  ــار پلشــــــ ــزدان و بیمــــــ ــدا یــــــ   خــــــ

  و دردا مــــــن امــــــان دار یاز ایــــــن زشــــــت

  نبایــــــــد بــــــــازي و شــــــــادي نشــــــــاید 

  دلـــــم آن کـــــودکی آن بچگـــــی خـــــواه   

ــت   ــزار اســـ ــال نـــ ــار و زار در حـــ ــه کـــ   بـــ



 
٩٧ 

 

ــی   ــش مـ ــه دوشـ ــاه   بـ ــه شـ ــار همـ ــد بـ   کشـ

ــرده در راه   ــان بــ ــودش نــ ــر خــ ــه تحقیــ   بــ

ــاه   ــدا شــــ ــوان و خــــ ــو از درد دیــــ   نگــــ

ــد وا ــان راه فروشــــ ــر نســــ ــرزه بــــ   ي هــــ

  بــــه جــــاي شــــاد و آرامــــش همــــه جــــاه 

  بــــه آزادي قســــم ایــــن عمــــر طفـــــالن    

ــت   ــوار اسـ ــو هـ ــه دوش تـ ــن بـ ــه دوش مـ   بـ

  همــــه دنیــــا بــــه تغییــــر از تــــو فریــــاد      

  

  عیــــار اســــت بــــه پشــــت آن چراغــــی کــــه

ــت    ــکار اســـ ــالم شـــ ــه عـــ ــا و همـــ   زِ دنیـــ

ــت    ــار اســ ــیچ کــ ــر واي او را هــ ــه دختــ   کــ

ــکار اســـت     ــودن شـ ــرم از نســـان بـ ــو شـ   بگـ

  شــــده مــــرگ همــــه دنیــــا نثــــار اســــت     

  همـــــــه درد و عـــــــذاب ظلـــــــم یـــــــزدان

  خـــــدا یـــــزدان و بیمـــــار قهـــــار اســـــت    

ــت   ــتار اسـ ــادي خواسـ ــه شـ ــودك بـ ــر کـ   دگـ

  

  

  

  



 
٩٨ 

 

  شاهاندر

ـرم و        طــال تــو بــه دربــار و بــه افــالك و تــو در حـ  
  

ــی    ــو نبین ــه دور و ت ــوار ب ــو و دی ــه  ،ت ــز ب ــودآن ج ــواه خ   خ
  

ــله   ــو و فاصــ ــدایی و تــ ــو و ایــــن وهــــم خــ ــا تــ   هــ
  

ــدا     ــو خ ــی خــود ت ــام نه ــو خــودت ن ــگر دون ت ــو و آن لش   ت
  

  تــــو از اصــــل جهــــان از دل مـــــا    و تــــو و دوري 
  

ــرا     ــوري و حـــ ــدن حـــ ــدي دیـــ ــور شـــ ــین کـــ   اینچنـــ
  

ــجه ــا    ضـــ ــاد رهـــ ــه فریـــ ــنیدي و بـــ ــا را نشـــ   هـــ
  

  مــــدح و نیــــایش برپــــا  کــــر شــــدي از لــــب صــــور    
  

  



 
٩٩ 

 

  چــــه کســــی کــــرد تــــو را شــــاه جهــــان شــــد اهللا 
  

  خود نمایی و خودت گویی و خـودکرده خـودش را او شـاه   
  

ــاه    ــگ از شـ ــن ننـ ــل ایـ ــان عامـ ــارت زِ نسـ ــم حقـ   هـ
  

  شـــــد خـــــود او شاهنشـــــاه  او تـــــو را کـــــرد خـــــدا   
  

ــه ــاه    چرخـ ــدر شـ ــاه انـ ــه شـ ــاه بـ ــان شـ ــم جهـ   ي ظلـ
  

  خــــود خــــدا شــــد خــــود خودخــــواه شــــد او شاهنشــــاه
  

ــو و  ــاه تــــ ــن درگــــ ــه ایــــ ــودگی و بارگــــ   آســــ
  

ــان    ــون جـ ــاك و جنـ ــون خـ ــه خـ ــرق بـ ــان غـ ــا و جهـ   فرسـ
  

  تــو بــه دربــار و بــه افــالك و تــو در حــرم و طــال       
  

ــا ــرق بـــه ظلـــم ایـــن شـــاه       نیچنـــ نیـ   مـــرده جهـــان غـ
  



 
١٠٠ 

 

  از خود گذشته

  راه ن و تــــن بگــــو او در گــــذر در  زِ جــــا

ــا   ــان زیبـــ ــرا بجهـــ ــان افـــ ــازد او جهـــ   ســـ

  بـه جـان خــویش   و هیچـی  چنـین از خـویش و  

ــا زِ خــــود دنیــــا و ثــــروت مــــی    بــــرد او تــ

  چنــین از خــود گذشــتن در بــرش دیــن اســت 

ــدار   ــن زن ــدگی هــیچ اســت و ای ــن زن ــر او ای   ب

ــم و همـــه غمـــش بگـــو ایـــن اســـت همـــه هـ  

ــاد    ــرو فریــ ــوانش در گــ ــاب و تــ ــو تــ   بگــ

  بگـــو عـــزمش همـــاره جـــزم ایـــن فریـــاد     

ــان    ــه جــ ــان و همــ ــا و انســ ــه دنیــ ــا همــ   هــ

ــرد او    ــذر کـ ــانش گـ ــن و ایمـ ــان و دیـ   زِ جـ

  

ــی   زِ   ــروت مــ ــا و ثــ ــود دنیــ ــا  خــ ــرد او تــ   بــ

  زِ دنیــــا و بـــــه جــــانش او گـــــذر کـــــرد آه  

  بـــراي پـــیش بـــردن ایـــن هـــدف ایـــن کـــیش 

  جهــــانِ دیگــــري ســــازد بــــه عــــزم و خــــواه

  بــه جــانش هــیچ تــا انســان بــه حصــر ایــن اســت 

  دنیـــــا کـــــارو بگـــــو تنهـــــا بـــــراي خلـــــق 

  بگــــو دنیــــا بــــه آزادي بــــر او دیــــن اســــت 

  بگــــو آزادگــــی در هــــر چــــه طوفــــان بــــاد 

ــا ــو جـــ ــاد بگـــ ــد شـــ ــان آزاد او شـــ   ن جهـــ

ــو از داد ــه آزاد و آزاد و بگـــــــــــ   همـــــــــــ

ــا   ــان برپــــــ ــان آزاد و آزادي جهــــــ   جهــــــ
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  زشت زید

  برخــــی از دردان بگــــو صــــحبت نــــدارد هــــیچ آه 
  

ــا     ــان مــ ــر درمــ ــذاب و درد بــ ــر عــ ــان حصــ ــن جهــ   ایــ
  

ــرد    آن ــار کــ ــا کــ ــام دنیــ ــان در کــ ــدر دیوانگــ   قــ
  

  مــــا همــــه تــــن عــــاجز از گفتــــار آن انکــــار کــــرد      
  

ــتی و  ــدایان زشـ ــین  ایـــن خـ ــر ایـــن زمـ ــان بـ   دیوانگـ
  

ــرد   ــاد کــــ ــودش را شــــ ــا او خــــ ــتار دنیــــ   از دل کشــــ
  

ــود   ــیچ بـ ــا هـ ــتن مـ ــن گفـ ــان بـــی معنـــی و ایـ   واژگـ
  

ــود     ــیش بــ ــان در پــ ــه دیوانگــ ــن همــ ــدارد ایــ ــان نــ   جــ
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ــوانگی  ــن دیـ ــر ایـ ــدا    آخـ ــد خـ ــی باشـ ــر چـ ــا بهـ   هـ
  

ــدي    ــی آفریـ ــه خلقـ ــن چـ ــاایـ ــ نیـ ــدا  نیچنـ ــون خـ   مجنـ
  

  حـال از ایــن کـردار آنــان ایــن جهـان در خــویش بــود   
  

ــا ــ نیـ ــود   نیچنـ ــیش بـ ــب آن حـــدیث و کـ ــه قلـ   گفتـــی بـ
  

ــت    ــار داشـ ــوانگی اظهـ ــر دیـ ــی مگـ ــه آیینـ ــن چـ   ایـ
  

  بهــــر خوانـــــدن در دل دینــــت چـــــرا اجبــــار داشـــــت   
  

  اي بـــر آدمـــان  تـــو جهـــانی خلـــق خـــالق گشـــته    
  

  هـــــایی بـــــر ایـــــن دیـــــوانگی قـــــانون آن تـــــا ســـــخن
  

  وا مصـــــیبت واي برمـــــا واي بـــــر دنیـــــاي مـــــا    
  

  هـــیچ ران ایـــن چـــه دنیـــایی کـــه در آن مـــا بـــه کـــام      
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ــی    ــوان مـ ــو حیـ ــان تـ ــن و جـ ــر تـ ــم را بـ   درد او جسـ
  

  درد بــــا فکــــر شــــاه تــــو او مــــیدر خــــون  کشــــد یمــــ
  

  کنـــد او جســـم را درد جانـــت بـــه شـــهوت مـــی مـــی
  

ــاه  او تجــــاوز مــــی ــر جــــان تــــو در چشــــم شــ   کنــــد بــ
  

ــن مـــنم دیوانـــه گ     شـــتا شـــعر در جـــانم دریـــد   ایـ
  

ــت    ــن نامــ ــرکن ایــ ــا بــ ــد بارالهــ ــت زیــ ــارت زشــ   حقــ
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  دست به دعا

  پـر از ظلـم و بـدور از عـدل اسـت     هـان زشـت و   گر ج
  

  غــــم دنیــــاي بــــه چشــــمان و جهــــان در حصــــر اســــت 
  

ــت     ــر اسـ ــدا در قصـ ــداد و خـ ــده بیـ ــالم شـ ــه عـ   همـ
  

ــام    ــان و نظــ ــیل انســ ــت  و ســ ــر اســ ــان حصــ ــه اینــ   همــ
  

  جهـان در مکـر اسـت    همه اقـوام گر به قهر تو خداوند 
  

  لـرزه زمـین لـرزه و حکـم همـه انسـان قتـل اسـت         سیل و پس
  

  طبیعــــی بـــه جهــــان همـــوار اســــت   گـــر بالیـــاي  
  

ــی  ــر زِ بـــ ــت    گـــ ــار اســـ ــذا قهـــ ــدان غـــ ــی و فقـــ   آبـــ
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ــدارد آزاد   ــیچ نـــ ــو هـــ ــن و تـــ ــان مـــ ــر جهـــ   گـــ
  

ــت     ــوار اســـ ــا الـــ ــانیِ مـــ ــه پیشـــ ــم بـــ ــد ظلـــ   داغ صـــ
  

  بـــر آیـــت کشـــتار   همگـــی دســـت بـــه دســـت و   
  

  همگــــــی غــــــرق دعــــــا مــــــاتم و هــــــذیان ســــــربار 
  

ــان را   ــان انسـ ــام جهـ ــن ایـــن جـ ــو کـ ــدا عفـ ــه خـ   کـ
  

  نبـــــود شاهنشـــــاه تـــــو بزرگـــــی و بـــــزرگ از تـــــو    
  

ــتن   ــود دانسـ ــک و خـ ــین کوچـ ــم و چنـ ــکن وهـ   بشـ
  

  از ســــنگ  بشــــکن حصــــر و حقــــارت بشــــکن بــــت    
  

ــر      ــان در تغییـ ــام جهـ ــو جـ ــن و تـ ــزم مـ ــه عـ ــه بـ   کـ
  

ــر   ــائق و مشـــــکل تکبیـــ ــو فـــ ــه تـــــالش مـــــن و تـــ   بـــ
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  تـــــو بـــــدان راه جهـــــان هـــــیچ نباشـــــد جـــــز آن
  

ــان      ــکل آســ ــه مشــ ــو همــ ــن و تــ ــار مــ ــه پیکــ ــه بــ   کــ
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  افسانه

ــتانت   ــریح و آســ ــر ضــ ــیبــ ــن  مــ ــه و تــ   درد جامــ
  

ــی ــن    مــ ــیچ ظــ ــدون هــ ــت بــ ــر پایــ ــار بــ ــند و خــ   کشــ
  

ــا ــ نی ــویش و   نیچن ــر خ ــاتحقی ــ نی ــم  نیچن ــاي غ   برپ
  

ــدن     ــن بـ ــت ایـ ــیچ اسـ ــزار هـ ــو و ابـ ــول تـ ــل و موصـ   وصـ
  

ــل    ــیچ دارد او عمـــ ــدا و هـــ ــان فـــ ــل را اینـــ   عقـــ
  

  بــــــلتمنــــــاي قهــــــیچ و زِ تــــــو دارد  از خــــــودش 
  

ــت      ــار هس ــر ب ــم دیگ ــد ظل ــتی و ص ــا زش ــه دنی ــر ب   گ
  

  تکـــرار هســــت  نیچنـــ  نیـــ ااو بســـاید ســـر بـــه پایـــت     
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  شـــود اینســـان همـــه عقـــل و عمـــل  واي ضـــایع مـــی
  

  نـــــین تـــــن هـــــیچ مانـــــد هـــــیچ در انظـــــار بـــــل چ از
  

  در دلـــش فریـــاد صـــد ظلـــم و ولـــی مـــدهوش بـــود
  

ــا و   ــود دنیــ ــم و او زِ خــ ــتیظلــ ــود   زشــ ــور بــ ــا کــ   امــ
  

ــــم توســـــل در چنـــــین دد زور بـــــود  او تمـــــام هـ  
  

ــر ج   او کُ ــدا و بــ ــود را فــ ــد خــ ــود  نــ ــور بــ ــانش کــ   هــ
  

ــاره بــر ایــن اختگــی و بــر چنــین افکــار خــواب         چ
  

ــتن در کـــــام دنیـــــا دیـــــدن ظلـــــم و عـــــذاب        زیســـ
  

  راشـــاید او بیـــدار گشـــت و برکنـــد ایـــن جامـــه       
  

ــا  ــش دنیـــ ــش  از دلـــ ــاو عقلـــ ــ نیـــ ــانه را نیچنـــ   افســـ
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ــاي    ــدار و او معنـــ ــاید او بیـــ ــرؤشـــ ــا ییایـــ   رهـــ
  

ــانه را   ــن افســـ ــدار ایـــ ــان بیـــ ــنگش جهـــ ــاید از جـــ   شـــ
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  آزادگان

ــیش رو    ــامی پـــ ــی و واال مقـــ ــی واالیـــ ــو زنـــ   تـــ
  

ــرو  ــتین روبـــــــ   در دل فریادهـــــــــا صـــــــــف نخســـــــ
  

  مــا کــه دنیــا را همــه جــان دیــده و جــان اســت خــوب 
  

ــت زود   ــا بیارایســـــ ــو دنیـــــ ــو واالي تـــــ ــانِ تـــــ   جـــــ
  

  دســــت در دســــت هــــم و فریادهــــایی بــــس فــــرا 
  

  دارد ایـــــن فریادهـــــا تخـــــت قـــــدرت را تکـــــان مـــــی
  

  هـــر کـــه در ظلـــم اســـت و فریـــاد همـــو فریـــاد مـــا  
  

ــ ــدا   مــ ــع خــ ــو خلــ ــازیم و بگــ ــیش تــ ــدرت پــ ــه قــ   ا بــ
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  اي زنـــــان شـــــیر دل اي جـــــانِ طغیـــــان اي رهـــــا
  

ــی   ــجاعت مـــ ــا شـــ ــون راه را   بـــ ــا دگرگـــ ــود دنیـــ   شـــ
  

  بایـــدا بـــا هـــم بـــه فریـــاد و بـــه کـــوش خـــویش تـــا 
  

  ایــــــن جهــــــان را از همــــــه زشــــــتی بــــــرون آورد راه
  

ــقان    ــادران اي عاشـ ــان اي مـ ــان اي زنـ ــیش جـ   در پـ
  

ــیش     ــس پـــ ــدا پـــ ــایی باشـــ ــاد رهـــ ــوانروز فریـــ   خـــ
  

  خلــع قــدرت از خــدا از هــر تنــی بــود اســت شــاه       
  

  خــــوانی بــــه طغیــــان بــــود و آري پــــیش راه    اایــــن فر
  

  گـــر زمـــانی بیشـــتر در ظلـــم و در جـــور اســـت مـــاه 
  

ــاه  ــر شــ   آن همــــه از خــــواب غفلــــت بــــود و از آن مکــ
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ــدا برخ ــیش بایــ ــتن در پــ ــه راه  و اســ ــن کولــ   در ایــ
  

ــیش    ــیدن پــ ــودا رســ ــذر بــ ــان در گــ ــواه از دل و جــ   خــ
  

  دســــت هــــم و فریادهــــایی بــــس فــــرا دســــت در 
  

  دارد ایـــــن فریادهـــــا تخـــــت قـــــدرت را تکـــــان مـــــی
  

ــقان    ــادران اي عاشـ ــان اي مـ ــان اي زنـ ــیش جـ   در پـ
  

ــمان   ــود در پیشــــــ ــی بــــــ ــه نزدیکــــــ   روز آزادي بــــــ
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  شستشو

  گـــر بـــه تـــو در دار مکافـــات صـــبح اســـت و طلـــوع
  

  دور خرابــــات شــــویند تــــو و فکــــر و همــــه بــــاور و آن
  

ــون      ــل و جنـ ــر از جهـ ــوم پـ ــن قـ ــتار ایـ ــت کشـ   آیـ
  

  مولــــــود تــــــو و صــــــد نفــــــري جاهــــــل و تکــــــرار 
  

ــه ــار    از کلـ ــه اجبـ ــر و بـ ــب جبـ ــه شـ ــا تـ ــبح تـ   ي صـ
  

ــی     ــو بــ ــنو و تــ ــو بشــ ــد تــ ــار   گوینــ ــو بیمــ ــر و تــ   فکــ
  

  شســـــتند همـــــه فکـــــر و همـــــه بـــــاورت اینبـــــار
  

ــر    ــو در جبــ ــن تــ ــه دل و ذهــ ــش بــ ــرار  و زایــ ــه اصــ   بــ
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  هــــر دم زِ بــــري گفــــت بگــــو بــــا مــــن و تکــــرار
  

   بیمـــــــــــاراهللا کبیـــــــــــران و شـــــــــــهان رهبـــــــــــر 
  

  ایــــام بــــه تکــــرار و همــــه غــــرق بــــه دربــــار       
  

ــرار     ــه تکـــ ــغ و همـــ ــم تیـــ ــه زور و غـــ ــاج و بـــ   محتـــ
  

  اي واي از ایـــن قـــوم چـــه مانـــد همـــه در جهــــل     
  

ــن درد   ــد در ایــــ ــه مردنــــ ــون همــــ ــل و جنــــ   در جهــــ
  

  انســـــان و دگـــــر نیســـــت از او هـــــیچ هویـــــدا    
  

ــرد  ــانیتش مـــــ ــن در هانســـــ ــار  ایـــــ ــتن افکـــــ   شســـــ
  

  افعـــال و همـــه کـــرد و نکـــردش بـــه تـــو در دســـت 
  

  چــــون هــــیچ نــــدارد زِ خــــود و جهــــل شــــد او پســــت 
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  ن انســـان زِ همــــین اســــت اســـرار همــــه دون شــــد 
  

ــر ایــن بســت   ــه تــو فکــر و همــه تکــرار ب ــه زور و ب   شســتند ب
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  حق

ــاك داد  ــانی پـــــــ ــر جهـــــــ ــتن بـــــــ   راه رســـــــ
  

  مــــــرگ بــــــاك زاد و در گــــــرو جنــــــگ اســــــت   
  

  انجــــام بــــاز  و از بــــراي خواســــتن فعــــل همــــه   
  

  همبــــــاز زادهمیــــــار و آن نســــــان متحــــــد نســــــل  
  

  گر نسان فکرش به حـق انگـاري و بـر رخصـت اسـت     
  

  جمــــع اینــــان هــــیچ باشــــد ظالمــــان را فرصــــت اســــت 
  

  حــق گــرفتن دارد و حــق را بــه انســان کــس نــداد      
  

ــدا  ــن بـ ــی  ایـ ــق را مـ ــگ حـ ــتا   ن در جنـ ــالم سـ ــوان ظـ   دتـ
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  بـــاك بـــر جهـــان آورده داد هـــاي بـــی جمـــع انســـان
  

ــادجهــان آزاد  خــون بســیار از شــجاعان ریخــت ایــن جــام    ب
  

  فریـــاد داد بـــر دلـــت هـــر تـــرس بایـــد کشـــتن و     
  

ــاد   ــده بـــ ــو او زنـــ ــق تـــ ــد حـــ ــان آزاد باشـــ ــا جهـــ   تـــ
  

  هـــاي شـــجاع ماندســـت بـــاز حـــق مـــا در حصـــر دل
  

ــاز      ــد از دل مجـ ــد پدیـ ــگ آیـ ــاد و جنـ ــد فریـ ــا دو صـ   بـ
  

ــمِ  ــان و ظلـ ــن جهـ ــر   ایـ ــان کبیـ ــین اینسـ ــالم را نبـ   ظـ
  

ــالم از مظلـــوم شـــیر       ــواهی هـــیچ باشـــد ظـ ــر تـــو خـ   گـ
  

  ات تــرس و بشـکن ایــن خاموشــی  بشـکن ایــن جامـه زِ  
  

ــت    ــان آزاد از مظلومیـــ ــو جهـــ ــت تـــ ــه دســـ ــق بـــ   حـــ
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ــت     ــق حقانیـــ ــان آزاد حـــ ــر جهـــ ــتن بـــ   راه رســـ
  

ــت  ــگ اســـ ــاد و در دل جنـــ ــه افریـــ ــت بـــ   دل مظلومیـــ
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  وجدان

ــدان   ــه وجــ ــان بــ ــان و دل انســ ــه جــ   همــ

  اگــــر وجــــدان از ایــــن جانــــدار گیــــري 

  اگــر زشـــتی کنــد وجـــدان بــه درد اســـت   

ــه    ــدان ک ــد وج ــال ش ــتهــزاري س ــرد اس   م

ــه جـــاي آن شـــده زشـــتی و صـــد درد       بـ

  نــــه فکــــري بــــر همــــه زشــــتی دگرهــــا 

ــا   ــه دریـــ ــاال بـــ ــته و حـــ ــزاري کشـــ   هـــ

  از آن روزي کــــه مــــرده حــــس وجــــدان

  بــــرد انســــان جهــــان را بــــه زشــــتی مــــی

  بگــــو روزي کــــه وجــــدان درد بیـــــدار   

ــان  ــداريِ انســــ ــدان درد بیــــ ــه وجــــ   بــــ

  

ــان      بـــه وجـــدان گشـــت ایـــن جـــان آري انسـ

ــ    ــا خـــ ــد از او تـــ ــی باشـــ ــه فرقـــ   دایانچـــ

ــت   ــام مـــرگ اسـ ــده و در کـ ــه وجـــدان زنـ   بـ

ــورد ا   ــیچ خــ ــاس واال پــ ــه احســ ــتهمــ   ســ

  اي ســـرد بـــا جرعـــه  دهـــد یمـــبـــه دیگـــر  

ــري از دل   ــه زجــ ــدخواه  نــ ــرده بــ ــن کــ   ایــ

  فــــــردا بــــــرد پــــــایش میــــــان خــــــون   

ــان    ــان و ایمــــ ــر انســــ ــر نفــــ ــان هــــ   میــــ

ــان  ــرده ســــیل جــ ــام مــــرگ بــ ــا بــــه کــ   هــ

ــزار   ــت گلــــ ــال دشــــ ــا مثــــ ــود دنیــــ   شــــ

ــوان    ــان حیــــ ــال جــــ ــا مثــــ ــه زیبــــ   همــــ
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  مللت

ــه خــود خواســت   ــت ب   همــه جــان جهــان دول

ــر تخــت     ــیش ب ــود و در پ ــی از خ ــه جمع   ک

ــامان راه  ــه ســ ــر بــ ــراي ســ ــت بــ ــا راســ   هــ

  کـــه بـــا علمـــش زمـــین را پـــیش بــــردن     

  هـــــــــا یکـــــــــی از راه دیگـــــــــر وزارت

ــالم  ــن عــ ــه تــ ــادل همــ ــاه  و عــ ــه مــ   همــ

ــت   ــده پسـ ــادم شـ ــین خـ ــس چنـ ــه پـ   چگونـ

ــان   ــر اینـــــ ــا در دل تحقیـــــ ــه مـــــ   همـــــ

ــر دارد    ــت قصــ ــن جماعــ ــس ایــ ــرا پــ   چــ

ــرا ای ــن راه  چـ ــت ایـ ــتی اسـ ــر از زشـ ــان پـ   نـ

  بـــــه طغیـــــان و بـــــه شـــــور و داد فریـــــاد

  

  

ــت     ــا اســـ ــردن راه از مـــ ــیش بـــ ــراي پـــ   بـــ

ــخت  ــردن راه بـــــس ســـ ــراي پـــــیش بـــ   بـــ

ــه   ــی در پیشــ ــا دانشــ ــی بــ ــت یکــ   اي خواســ

  همـــــه ســـــختی دنیـــــا خـــــویش خـــــوردن 

ــر  ــردن راه پیکــــــ ــیش بــــــ ــراي پــــــ   بــــــ

ــاه   ــا جــــ ــردن راه مــــ ــیش بــــ ــراي پــــ   بــــ

  چـــرا دزدي کنـــد از مـــا بـــه یـــک دســـت     

ــان    ــود انســــ ــر بــــ ــه محقــــ ــه خانــــ   همــــ

  بــــــــــراي خویشــــــــــتن او زر بکــــــــــارد

ــاه  ــارت مانـــــده در چـــ ــا در اســـ   همـــــه مـــ

ــا راد   ــت راه مـــ ــن جماعـــ ــزل ایـــ ــه عـــ   بـــ
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ــیش   ــان راه در پـــ ــزول اینـــ ــس از معـــ   پـــ

  بــــار نیــــاقــــانونی دوبــــاره بایــــد    بــــه

  راه را در پــــــــیش بــــــــردن رقــــــــد آنو 

  

ــیش   ــتن راه را بـــــ ــا نوشـــــ ــاره مـــــ   دوبـــــ

  بـــــــه تقســـــــیم همـــــــه قـــــــدرت زِ دادار 

ــوی   ــازد خــــ ــان آزاد ســــ ــردنجهــــ   ش بــــ
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  باطل

ــدا  ــاخـ ــه نیـ ــا راز  مـــی گونـ ــه مـ ــد بـ   خوانـ

ــی    ــه راهـ ــتان بـ ــت در دسـ ــرآن دسـ ــه قـ   بـ

  همــه مشــکل جهــان و پــیش در رو اســت    

ــا او ندانــــــــــد هــــــــــیچ   از راز دنیــــــــ

ــت  ــق و محبـــ ــدن عشـــ ــد خوانـــ   نخواهـــ

ــدا راه   ــرآن خــــ ــتر قــــ ــد بیشــــ   نخواهــــ

  چـــه دیــــده آن خـــدا اینســــان کــــه آري  

  چــه راهــی پــیش رو در ایــن نشــان اســت     

ــواب   ــراي خـــ ــبش راه بـــ ــیم شـــ   و تقســـ

ــن راه    ــویش تــ ــد خــ ــر بدانــ ــه پیغمبــ   کــ

ــان هـــــر کـــــالم آیـــــات یـــــزدان       میـــ

ــؤمنورق زد  ــرآن  یمــــــ ــات قــــــ   ابیــــــ

ــیار محمــــــــد دارد او زن ــاي بســــــ   هــــــ

  

ــاز      جهـــــــانی پـــــــیش آورده بـــــــه رو بـــــ

  بـــــه راه خوانــــــدنِ ایــــــن شــــــاه راهــــــی 

  زِ عــــــالم از جهــــــان و نالــــــه از او اســــــت

ــدارد علــــــم در پیشــــــش نســــــان راه      نــــ

ــأن    ــادنش از شـــ ــاه افتـــ ــه چـــ ــنتبـــ   وســـ

ــیش فرصــــت     ــدارش جهــــان را پــ ــه زنــ   بــ

  هـــــاي و عصـــــمت بـــــه مـــــا گفتـــــار از زن

ــت  ــان اســـ ــا زنـــــش او در فغـــ ــد بـــ   محمـــ

  خــــــدا آورده آیــــــاتی بــــــر آن اســــــت   

ــین زن ــدالت بـــ ــت  عـــ ــان اســـ ــا را عیـــ   هـــ

ــت    ــان اسـ ــران و جـ ــن حیـ ــه ایـ ــه گفتـ   چگونـ

ــت     ــان اســ ــن نشــ ــیج او از ایــ ــرآخر گــ   ســ

  خــــدا آري پــــدر صــــلحی میــــان اســــت    
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  قدرت خار

  یـک راه و بـه پشـت هـم نباشـی راه نیسـت      گر همه بـا هـم بـه    
  

ــت     ــاب زیســـ ــد نـــ ــدیگر ببایـــ ــزم همـــ ــا عـــ ــه را بـــ   خانـــ
  

  بهــــر ترســــی بیکــــران خــــاموش بــــودي لیــــک یــــار      
  

ــن ر   ــانش در ایــ ــاد زد جــ ــزار فریــ ــد هــ ــار صــ ــه خــ   ه طعمــ
  

ــوي ســـــاخت      ــدگر ایـــــن راه را از نـــ ــدا بـــــا همـــ   بایـــ
  

  بایــــد از چیــــزي نترســــید و ســــتون بــــر کــــوي تاخــــت      
  

ــت در    ــیش اســ ــدر بــ ــا آن قــ ــدرت مــ ــارزار قــ ــن کــ   ایــ
  

  ایــــن جهـــــان زیـــــر دو پـــــاي مـــــا شـــــود آن خشـــــت زار 
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ــار     ــت یـــ ــاکی نیســـ ــیچ بـــ ــدرانش هـــ ــان و قلـــ   از جهـــ
  

  ه غــــول دنیــــا پــــوچ خــــارگــــر همــــه یکــــدل بــــه یــــک ر
  

  بایـــــد از نـــــو همـــــدگر را بـــــودن و بـــــا هـــــم بـــــه راه 
  

ــی  ــم را مـــ ــام جـــ ــواه  جـــ ــیش خـــ ــر داد و پـــ ــوان تغییـــ   تـــ
  

ــار       ــت یـ ــوه اسـ ــا کـ ــت مـ ــد پشـ ــالی نباشـ ــم خـ ــت هـ   پشـ
  

ــا  ــدرت دنیــ ــار      قــ ــت خــ ــیچ اســ ــا هــ ــاي مــ ــر پــ ــه زیــ   بــ
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  ذات و تعلیم

ــا   ــت دنیـــ ــیچ اســـ ــان هـــ ــه ذات آدمـــ   بـــ

  اگـــــر بـــــاور بـــــه جـــــان آدمـــــان بـــــود

ــود   ــیش ره بــ ــوش در پــ ــیم خــ ــر تعلــ   اگــ

  اگــــــر قــــــانون بــــــه او ره را نشــــــان داد

ــاه در راه   ــه شــــ ــیش رفتــــ ــتی پــــ   درســــ

ــت   ــر نیســـ ــی دگـــ ــان فرقـــ ــان آدمـــ   میـــ

ــان   ــیچ انســــ ــیم هــــ ــان ذات و تعلــــ   میــــ

ــت   ــما زشــ ــزد شــ ــار در نــ ــر کــ ــر هــ   اگــ

ــت     ــدا اس ــت آن هوی ــه پیش ــوش ب ــو راه خ   ت

ــزان داد  ــتی راه و خــــ ــر زشــــ ــر بــــ   دگــــ

  همــــه ذات مــــن و تــــو بــــاور مــــا اســــت 

  بــــــــراي ســــــــاختن دنیــــــــاي بهتــــــــر

  و دنیـــــاي تمیـــــزي ســـــاخت ایـــــن راه    

  

ــیم اســـــت در راه       ــا بـــــه تعلـــ ــه دنیـــ   همـــ

ــی   ــا مــ ــر جــ ــه هــ ــرده آن دور  بــ ــرد او بــ   بــ

  اگــــر بــــاور درســــتی پــــیش شــــه بــــود      

  درســــتی را بــــه پیشــــش شــــاه جــــان داد    

ــ ــی   ههمــ ــوبی مــ ــه خــ ــا بــ ــ  دنیــ ــرد مــ   اهبــ

ــت     ــیم اس ــه تعل ــوش ک ــه ذات خ ــیشو ن   در پ

  نبـــــــرده پـــــــیش در زشـــــــتی و آســـــــان 

ــت    ــر خشـــ ــایی داد بـــ ــیمش بنـــ ــه تعلـــ   بـــ

ــت      ــو خواس ــان ت ــی و ج ــان ده ــش ج ــه راه   ب

  شــــوي بـــر خویشــــتن ذات  تـــو قاتــــل مـــی  

  هــر آنچــه مــا بــه فکــر و پــیش پیــدا اســت       

ــه تعلـــــیم خواهـــــد ذات بـــــ      ر ســـــرهمـــ

ــاخت او آزاده  ــن ســــ ــر تــــ ــاي  زِ هــــ   اهمــــ
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  نفی بلد

ــت      ــراري اسـ ــان تکـ ــام جهـ ــدر جـ ــا و قـ ــن قضـ   ایـ
  

  و همیــــاري اســــت  نایــــن همــــه جملگــــی از پوســــت   
  

  تــــیممــــا در ایــــن دار مکافــــات درســــت اســــت اف
  

ــو  ــیم    تــ ــا خفتــ ــان مــ ــام جهــ ــن جــ ــم ایــ ــدان در غــ   بــ
  

  این درست است که ایـن جـام جهـان بـد مسـتی اسـت      
  

  ی اســـتآمـــدن از جبـــر و در ایـــن بـــدبخت    نیچنـــ نیـــا
  

  خــدا اســت کــه مــا را خبطــی اســت  لــیکن ایــن وهــم
  

ــت    ــفتی اســ ــو آشــ ــر و همــ ــده در جبــ ــان آمــ ــه جهــ   بــ
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ــاموش   ــدا را خـ ــواه خـ ــو خـ ــان مـــن و تـ ــه بدینسـ   کـ
  

  تـــــو بگـــــو خفتـــــه و در خـــــواب جهـــــانی مـــــدهوش 
  

ــفتی  ــد صـ ــدین بـ ــوش  و بـ ــرگ از کـ ــدا مـ ــاي خـ   هـ
  

ــوش   ــدطین پــ ــو بــ ــازد از ایــــن واي بگــ ــو ســ ــه زِ تــ   کــ
  

ــت    ــرگ اسـ ــن مـ ــو ایـ ــو واي بگـ ــاي همـ ــه دنیـ   همـ
  

ــه دنیــــا انــــگ اســــت خفــــتن و    خــــواب زِ مانــــدن همــ
  

ــزاران تردیـــد      ــه و تزویـــر و هـ ــه صـــد حیلـ ــه بـ   کـ
  

ــد    ــوابی در دیــ ــه خــ ــی و بــ ــه خموشــ ــان بــ ــع جانــ   جمــ
  

ــن زیـــد       ــد ایـ ــیچ نتانـ ــاده شـــکن هـ ــن و بـ ــر کـ   بـ
  

ــد     ــب و تردیـــــ ــدر درد و فریـــــ ــا و قـــــ ــه قضـــــ   بـــــ
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ــد   ــوابی در دیـ ــه خـ ــی و بـ ــه خموشـ ــان بـ ــع انسـ   جمـ
  

ــد   ــیچ بـــــه صـــــدها امیـــ ــان را بـــــدل از هـــ   کـــــه جهـــ
  

ــد  بـــــه مـــــن   و بـــــا مـــــن و در راه منـــــی و غریـــ
  

ــد    ــدها امیـــ ــه صـــ ــیچ بـــ ــدل از هـــ ــم را بـــ ــام جـــ   جـــ
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  سنگ

ــدن   ــراي خوانــ ــه دلاز بــ ــنگ  درد و بــ ــون ســ   چــ
  

ــگ    ــان در ننــــ ــان و نســــ ــیالب وطوفــــ ــاد در ســــ   بــــ
  

  آه از مکر و فریبی کـه تـو را بـرد اسـت در ایـن تنـگ      
  

  دریغــــــــــا از دل یکرنــــــــــگیغــــــــــا  چامــــــــــه در
  

ــان ننــــگ   ــه نشــ ــذیان در هــــم و چامــ   هــــذل و هــ
  

ــگ   ــس تنـ ــل از آن دل بـ ــدن زِ لعـ ــرا خوانـ   واي در ویرانسـ
  

ــر   ــیدن درخــــت عمــ ــق و نوشــ ــام از عشــ ــر کــ   بهــ
  

  یک هزاري صد هزاري صد هزاران دل به خون چون سـنگ 
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ــش دوزخ  ــاد و در دود آتـــــــ ــا در بـــــــ   داد مـــــــ
  

  هـاي همچـون سـنگ    دل کشـد  یمـ آتش این جـان بـه آتـش    
  

ــزل ــر و از بیـــــداد   هـــ ــذیان از دروغ از مکـــ   و هـــ
  

  نــــــام او رحمـــــان و مــــــا در خــــــواب بـــــار دیگــــــر  
  

ــذیان    ــن هــــ ــام ایــــ ــتن نــــ ــر نوشــــ   در دل دفتــــ
  

  قاســــــم و حربــــــان  آن خــــــدا رحمــــــان و جبــــــار   
  

ــزل ــاد   هـــ ــیب او افتـــ ــت ســـ ــذیان و درخـــ   و هـــ
  

  بـــــــــراي داد شـــــــــاعران در مـــــــــدح و پابوســـــــــی
  

ــنگ    ــون سـ ــی چـ ــا دلـ ــدن بـ ــرگ خوانـ ــراي مـ   از بـ
  

ــگ   داد ــه دل تنـــــ ــن همـــــ ــرداب و داد از ایـــــ   در مـــــ
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  خوانـــد همـــه یکرنـــگ مـــیخوانـــدن و خواندنـــد و 
  

ــان و خــــدا     ــت شــــکن در جامــــه انســ   یــــا ســــنگ  بــ
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  مرگ جاودان

ــان آرام نیســــت      ــین جــــام جهــ ــار زیبــــایم ببــ   یــ
  

ــت   ــان زشـ ــن جهـ ــت و بایـ ــار کیسـ ــداي ضـ ــو آري خـ   گـ
  

ــود     ــم بـ ــان در ظلـ ــام جهـ ــري جـ ــا را بنگـ ــر کجـ   هـ
  

  ی کــــار خــــداي جــــرم بــــود کــــافر کشــــ نیچنــــ نیــــا
  

  هــر نفــس گــر گفــت حرفــی صــحبتی از اعتــراض      
  

  ایــــن نفــــس خــــاموش از شــــر خــــداي کفــــر بــــود      
  

ــان    ــان کودکـ ــع انسـ ــدي جمـ ــو دیـ ــیرینم تـ ــار شـ   یـ
  

ــده ــدان و   دیــ ــیبت از خداونــ ــد مصــ ــن صــ ــان اي ایــ   خــ
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ــده ــرد   دیـ ــک کـ ــدا تاریـ ــانش را خـ ــان و جهـ   اي جـ
  

ــس را  ــد از نفـــ ــاراه آمـــ ــ نیـــ ــرد نیچنـــ   باریـــــک کـــ
  

  جـــان مـــن دیـــدي لطیفـــان را کـــه او در ظلـــم بـــرد 
  

ــس ــدون     از نفـ ــد بـ ــگ آمـ ــه تنـ ــایی کـ ــورد هـ ــرم خـ   جـ
  

  یــــار مــــن زیبــــاي مــــن دیــــدي زِ حیوانانمــــان     
  

  از خداونـــــدي و از ایـــــن جـــــور بـــــر ایـــــن عاشـــــقان 
  

  تــو جهــان دیــدي و بــر مــن حــق نــدادي جانمــان       
  

ــا ارزش   ــان مــ ــان و جــ ــن جهــ ــان  ایــ ــس بمــ ــدارد پــ   بــ
  

ــی  ــن مـ ــار مـ ــقان   یـ ــی از عاشـ ــر یکـ ــا هـ ــوزم و بـ   سـ
  

  ام همـــــــواره در دردم بســـــــوزان جانمـــــــان   مـــــــرده
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ــاموش مانـــدن  ــین خـ ــاودان  گـــر چنـ ــرم جـ   مـــن بمیـ
  

ــوان        ــان بخ ــن طغی ــن ای ــا م ــبخش و ب ــن ب ــر م ــن ب ــق م   عش
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  امید

ــیچ   ــان در هــ ــد همگــ ــد نباشــ ــه امیــ ــر کــ ــد گــ   انــ
  

  انــــد  در پــــی وهــــم و بــــه اوهــــام همگــــی در پــــیچ     
  

ــی    ــودت در راهــ ــد خــ ــه امیــ ــد و بــ ــه امیــ ــو بــ   تــ
  

  وصــــف ایــــن فجــــر بــــه امیــــد مــــن و تــــو بــــاقی       
  

ــد     ــان نومیــ ــم همینــ ــان نظــ ــن آدمیــ ــه ایــ ــر بــ   گــ
  

ــه   ــو بـــ ــاخته تـــ ــودت ســـ ــد خـــ ــی  امیـــ ــر راهـــ   اي هـــ
  

  بــــه دلــــت تــــرس نیایــــد کــــه تــــویی پــــر امیــــد 
  

ــد      ــون بیـ ــالم چـ ــه ظـ ــجاعت همـ ــور شـ ــن شـ ــف ایـ   وصـ
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ــد   ــو در پــــی ایــــن شــــور شــــجاعت امیــ   حــــق تــ
  

ــا   ــودت ســ ــتان خــ ــو و دســ ــید تــ ــان و خورشــ   خت جهــ
  

  گــــر کــــه دنیــــا پــــر ظلــــم و پــــر ظــــالم تردیــــد 
  

ــد   ــان امیـــ ــو انســـ ــجاعت و تـــ ــور و شـــ ــو و آن شـــ   تـــ
  

ــه در ا    ــر چ ــو گ ــت ت ــک  دس ــات کوچ ــن دار مکاف   ی
  

ــو   ــت تـ ــت دسـ ــی   دسـ ــن بـ ــدان ایـ ــو بـ ــا تـ ــک دگرهـ   شـ
  

ــر      ــان در تغییـ ــام جهـ ــه جـ ــم و همـ ــان نظـ ــه جهـ   کـ
  

  تردیــــد بــــه تــــو و عــــزم و تــــو امیــــد جهــــان بــــی      
  

ــ   ــان کَـ ــین اینسـ ــو ببـ ــتنت را تـ ــود و ایـــن خویشـ   هخـ
  

  کـــــه بـــــه دســـــتان مـــــن و تـــــو همـــــه دنیـــــا تغییـــــر 
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  بــــار دیگــــر تــــو بگــــو اصــــل نیــــایش از مــــا      
  

ــه دل    ــد بــــ ــط امیــــ ــد  بســــ ــان از تریــــ ــام جهــــ   جــــ
  

  

  

  

  

  

  



 
١٣٨ 

 

  منجی آزادی

ــز آزادي    ــه ج ــت ب ــان نیس ــام جه ــیچ در ج   ه

ــان آن    ــاي جهـ ــده معنـ ــا شـ ــر مهیـ ــاگـ   رؤیـ

  تـــو بـــدان هـــیچ نیـــرزد همـــه دنیـــا بـــی آن 

  نگـري چیسـت در آن بـا ارزش    به جهـان مـی  

  اي درك تــو دنیـــاي شــود در تغییـــر   لحظــه 

ــاد     ــانش فری ــه جه ــرش ب ــه فک ــد آزاد ب   او ش

  نـــین شـــور و شـــادنیـــل بـــر در گرانمایـــه چ

ــاز   ــخنی دارد بـ ــت سـ ــه از روز قیامـ ــر کـ   هـ

ــان  ــی جه ــه منج ــ  هم ــه ج ــا و ب ــا ان، م   آزاد ه

ــز آزادي    ــه ج ــت ب ــان نیس ــام جه ــیچ در ج   ه

  

  منجــــی جــــام جهــــان نیــــل بــــه تــــو آزادي  

ــاه   ــه شاهنشـ ــدي و همـ ــه مهـ ــودا و بـ ــه بـ   و چـ

ــر و  ــانهمگـــی در پـــی حصـ   بـــه اســـارت اینـ

  خـــدا و ایمـــان   مســـیحا وو دیـــن و یـــزدان  

  و دنیــــا همــــه را از نــــو دیــــد لمــــس آزادي

  او بـــه آزادي خـــود ســـاخت جهـــانی از داد    

ــا آزاد   ــه دنیـ ــت همـ ــان اسـ ــام جهـ ــی جـ   منجـ

  تـــو بگـــو حـــق کـــه بـــه تفســـیر شـــود او آزاد

ــدل و داد     ــان ع ــام جه ــو ج ــن و ت ــالش م ــه ت   ب

  منجــــی جــــام جهــــان نیــــل بــــه تــــو آزادي
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  بار

ــعله ــان شـــ ــد داد  در میـــ ــاي آتـــــش او را رشـــ   هـــ
  

  داد و مشـــــت بـــــاداو میـــــان خشـــــم و کینـــــه بـــــرگ 
  

ــد  در رخ و رویــش ســر از تــن   هــاي حیــوان جــان دری
  

  هــــاي هــــر نفــــر حیــــوان کشــــید  خــــون بدیــــد و نالــــه
  

ــود    ــه بـ ــتگان قصـ ــون کشـ ــه خـ ــدش بـ ــل تعمیـ   غسـ
  

  دســــت و پــــاي هــــر نفــــر انســــان بریــــد و مکــــر نــــور 
  

ــر    ــاران تیــ ــه رگبــ ــان و بــ ــتار انســ ــم کشــ ــاز هــ   بــ
  

ــون علـــف  ــیش رویـــش چـ ــان در پـ ــا  مردگـ ــرهـ ــه میـ   بیشـ
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ــیر در دل خلــــو ــاریکی اســ ــه تــ ــایی بــ ــه تنهــ   ت بــ
  

  میــــرزازیــــل اســــت  هــــاي کشــــتن موســــی ع   قصــــه
  

  را زور بــود  عــزا  او چنــین رشــدي بــه خــون خــود    
  

  تــــن دور بـــــود ژي کــــ  و او شــــد آن ســــرباز یــــزدان   
  

ــود      ــور بـ ــه مجبـ ــن همـ ــادن ایـ ــس نهـ ــال روز پـ   حـ
  

ــه   ــاوت نالـــ ــتن قســـ ــدا کشـــ ــود  بایـــ ــب دور بـــ   ي شـــ
  

  او بــــه ماشــــین شــــقاوت از خــــدا آرســــت زود    
  

  هــــایش دور بـــــود  کشــــتار دیگـــــر نالــــه   کشــــت و از 
  

ــرون      ــد ب ــن آم ــانش زِ ت ــی ج ــر تن ــاد ه ــت ش   او راس
  

ــت راد   ــرد اســــ ــدا کــــ ــر او را خــــ ــمِ درد دگــــ   از غــــ
  



 
١٤١ 

 

  در میــــــان آب دیــــــدا مســــــت او رخ شاخســــــار
  

ــون چکـــد در آب،     آب از خـــون او شـــرم اســـت وار  خـ
  

  چنـد پیشــی کشـت او یــک تـن در ایــن خـاك گســار    
  

ــی   ــاول مـــ ــی تنـــ ــال آرامـــ ــار  حـــ ــان یـــ ــد از جـــ   کنـــ
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  آرامش

  آرام کنــــد جــــام جهــــان را زِ تــــو فریــــاد 

  ایــن خامشــی نســل نســان در پــی تــرس اســت

ــاش    ــه کنک ــیچ ب ــرق شــد از ه   افکــار همــه غ

  از وهـــم چنـــین خامشـــی انســـان شـــده آرام

ــان  ــاموس همین ــاك  ق ــد پ ــئله ش ــو مس ــو بگ   ت

  زعــم عقــل و خــرد واي بــر ایــن تــاراج همــه

ــه دل از داد    فریــاد و همــه جنــگ مــن و تــو ب

  ایی و بــــه فریــــاد مــــن و یــــاربــــاران رهــــ

ــا داد     ــلح و نهـ ــا صـ ــد و نهـ ــش جاویـ   آرامـ

  آرامــش دنیــاي و جهــان در گــرو ایــن اســت 

  

ــگ     ــه نیرن ــر و ب ــا مک ــاد   ،ب ــد او ش ــه ش ــا خدع   ب

ــه حصــر اســت  یــا خدعــه ــه دل کــار ب   ي اینــان ب

ــرار    او در پـــی غـــوط و گـــذران هـــیچ بـــه تکـ

  آرامــــــش او در پــــــی نــــــابوديِ بــــــاران   

ــابود     ــه نـ ــد همـ ــیل بیامـ ــر سـ ــه گـ ــالكبـ   افـ

ــود جـــزم     ــزم شـ ــا در گـــروي عـ ــش مـ   آرامـ

ــیچ   ــان هــ ــام جهــ ــادآزاد نشــــد جــ ــه فریــ   بــ

  و بــــــه کــــــردارآرام شــــــود جامعــــــه آزاد 

ــد و آزاد   ــان باشــــ ــاد آزاد جهــــ ــه فریــــ   بــــ

ــه    ــان قافلـ ــه جهـ ــایی بـ ــاد رهـ ــینفریـ ــت بـ   اسـ
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  آن دیگران

  کنـد آن ربـط چیسـت    خواهـد جهـان را مـی    هر چه می
  

  تآن خـــبط چیســـ گفتنـــتبـــر تـــو آري خوانـــدنش ایـــن 
  

ــود   ــه نهـــی از منکـــري در پـــیش بـ   امـــر معروفـــت بـ
  

ــود    ــویش بــ ــر او از خــ ــوانگی را قبــ ــن دیــ ــن ایــ   ول کــ
  

ــار      ــت یـ ــا اسـ ــدگیِ مـ ــو در زنـ ــز تـ ــاغ تیـ ــن دمـ   ایـ
  

  راي بـــرادر بـــر کـــن ایـــن خرطـــوم خـــود  بـــر خـــویش دا
  

ــه   ــرم بـ ــه عمـ ــمـــن همـ ــانیا یبـ ــود یمـ ــر بـ   و در کفـ
  

ــود    ــکر بــ ــاي شــ ــتی و جــ ــدا گشــ ــام خــ ــر از نــ ــو پــ   تــ
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ــر در   ــن س ــن ای ــار    ول ک ــت ی ــران را مس ــریم دیگ   ح
  

ــویش دار    ــر خــ ــران بــ ــاب و از آن دیگــ ــتن دریــ   خویشــ
  

ــار    ــد مخت ــا کن ــر دنی ــه ب ــر چ ــویش  و ه ــار خ ــر ک   او ب
  

ــیش    ــر آن راه پــــ ــه آزاري دگــــ ــرده او بــــ ــا نکــــ   تــــ
  

ــت    ــرف آزار اسـ ــن حـ ــیِ ایـ ــود  ،معنـ ــم بـ   آري ظلـ
  

ــود   ــلح بـــ ــدارد ایـــــن طریقـــــت راه او در صـــ ــر نـــ   گـــ
  

ــرق اباطیــــل    ــدر غــ ــار بــــود  و آن قــ ــر از انکــ   پــ
  

  تــــا بــــه تخــــت دیگــــران مکــــر و خــــدا در کــــار بــــود
  

ــیبت تــا چــه حــد آن پســتی و در پــیش بــود         وا مص
  

  دخــــوابگی هــــا کــــیش بــــو امــــر بــــر پوشــــیدن و هــــم
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  امـــر دنیـــا آن قضـــا از قلـــب جـــان آزادي اســـت     
  

  بـــــه دنیــــا بــــاقی اســـــت   یمحتــــرم قــــانون آن راهــــ   
  

  هــــا و منــــع ظلــــم زار احترامــــی بــــر دگــــر جــــان
  

ــی  ــه مـ ــر چـ ــه  هـ ــن آري بـ ــواهی بکـ ــیش خـ ــت پـ   دار راهـ
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  تاب ی بی بنده

ــاد   ــه در افتـ ــارت کـ ــر اسـ ــه زنجیـ   در دام و بـ

  چشـــمان بـــه ســـیاهی و جهـــان هـــیچ نیفتـــاد 

  او مفتخــــر از عشــــق و جهــــان مفتخــــر از او

ــرداد    ــت امـ ــود گشـ ــانی خـ ــه پیشـ ــا داغ بـ   بـ

  از خویشـــتنش هـــیچ نمانـــد بـــه دل اینبـــار    

  گـــر از خـــود و از خویشـــتنش داد بـــه فریـــاد

  تــاب بـی   ي بنـده و همـو  صـر و بـه زنجیـر    در ح

ــت      ــن اس ــه ای ــرق ب ــان غ ــه درد نس ــان هم   پای

  

ــاد      ــه ور افت ــانش ک ــق و جه ــود عش ــامی خ   از خ

  از عشــــق نصــــیبش شــــده فرمــــانبر افــــراد    

  لیـــک از دل تنهـــایی خـــود در خطـــر افتـــاد    

ــا ع ،او مــرد خــودش کشــت    شــق شــد او شــاد ت

  ي بیـــداد  او بنـــده در دام چنـــین عشـــق شـــد  

  دادمحکـــوم بـــه پایـــان چنـــین عشـــق بـــه ســـر 

  درافتــــادعشـــق   ،گـــه زور و دگـــر بـــار بـــر    

  دنیــا همـــه ایـــن اســـت  کـــه آزاد و رهــا بـــاش 
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  پاک

ــی   ــین را پــاك م ــل در هــر روز   او زم   دارد تمــام فص
  

  از این پاکی نصیبش چیست جز آن آتش شرم و دلی پر سوز
  

  لقمــه نــانش در پــی پــاکی در ایــن دنیــاي مانــده پــاك
  

  بـاك  اسـت آن بـی   هیچ از دنیـا نبـرده او نصـیبی آن دالور او   
  

ــرس       ــا تــ ــش بــ ــا او دلــ ــام دنیــ ــر در کــ ــر نفــ   هــ
  

ــق   مــی ــه خل ــین خــدمت ب ــزد از چن ــن تــرسگری   و واي از ای
  

  سـراید شـعر غمگینـی    بار دیگر از نهان تا بیکران او می
  

  دهــد بــر صــاحبش بینــی    ین زر داشــت او را مــی گــر زمــ 
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ــایین  ــان بـــه پـ ــاي بـــاال دارد و اینسـ ــا آن همـــه دنیـ   هـ
  

ــد     ــیر باشــــ ــارد ســــ ــار نــــ ــا کــــ ــه دنیــــ ــاهاو بــــ   مــــ
  

  مـــــــاه او در خانـــــــه و دســـــــتان او در ســـــــنگ 
  

  دارد به دندان دارد و نـانی و دل را تنـگ   او زمین را پاك می
  

  خرابد خانه در آغـوش خـود گیـرد تنـی چـون مـاه       می
  

  اهدنیـــاي زشـــتی از تـــنش بگرفـــت آن تـــن مـــ گـــرد ایـــن
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  دلقک

ــی  ــرف بـ ــت اشـ ــین اسـ ــیت در راه دور در کمـ   خاصـ
  

ــی   ــان را بـــ ــر او جهـــ ــار دیگـــ ــازد بـــ ــا بســـ ــور تـــ   عبـــ
  

ــده جــز قصــور   ــزي نمان ــوع خــود چی   از خــود و هــم ن
  

  حـــــال دنیـــــا را بـــــراي ایـــــن اســـــارت کـــــرد دور     
  

  در قفـــس زنـــدان و در اینســـان پلیـــدي کشـــت نـــور
  

ــارک ــی    تــ ــان بــ ــن نســ ــاي ایــ ــه پــ ــان بــ ــعور ی قربــ   شــ
  

  هــــا او اســــت کــــور وا مصــــیبت واي از دیــــوانگی
  

ــا     ــه دنیـ ــاه و همـ ــده شـ ــود شـ ــه زور  خـ ــت بـ ــده رعیـ   شـ
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  هــــا در حصــــار آن همــــه حیــــوان بــــراي شــــیر آن
  

ــار    ــدان هــــ ــتن خداونــــ ــت کشــــ ــر در نوبــــ   آن دگــــ
  

ــا    ــان زنجیرهـ ــازم همـ ــس بـ ــت و قفـ ــر اسـ ــار حصـ   بـ
  

ــا    از جهــــــان دلقــــــک بســــــازد ایــــــن غــــــالم تیزپــــ
  

ــت    ــش اسـ ــنش در آتـ ــر تـ ــارت بـ ــالق و اسـ   داغ شـ
  

ــت     ــازش اســ ــان او در ســ ــدن جــ ــش پریــ ــان آتــ   از میــ
  

  و همـه خـون جـاري اسـت    چکد از تن همـه خـون    می
  

  ســـوزد و خـــونش جهـــان را بـــاقی اســـت  مـــی نیچنـــ نیـــا
  

  بـــــاز برپـــــا ایســـــتد دســـــتان او شـــــالق خـــــورد
  

ــرد     ــردار مـــ ــو و بـــ ــاد از درد تـــ ــت شـــ ــن جماعـــ   ایـــ
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ــم     ــتان زخـ ــا و دسـ ــارت پـ ــوان در اسـ ــیل حیـ   دار سـ
  

ـــــدار شــــــادي انســــــان شــــــده درد همــــــه تــــــن جانـ  
  

ــعر وار     ــتن شــ ــو نوشــ ــع را از نــ ــن جمــ ــدا ایــ   بایــ
  

ــان ــد انســـ ــه  بایـــ ــد ایـــــن جامـــ ــین و زار برکنـــ   ي ننگـــ
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  والد صاحب

ــان      ــی ج ــت ب ــد اس ــان فرزن ــر ج ــاحبی ب   ص

ــنم     ــت مـــ ــک جانـــ ــا مالـــ ــنبگفتـــ   مـــ

ــن   ــین تـ ــیچ بـ ــواهم هـ ــن ایـــن نخـ ــر مـ   اگـ

  بـــــه بـــــودن جـــــان تـــــو مـــــن اذن دادم

ــت   ــن گفـ ــت مـ ــن را گفـ ــر آن روز ایـ   اگـ

ــن   ــنم مــ ــه دنیایــــت مــ ــدان مالــــک بــ   بــ

  کــنم ســر جــان و در خــاك  مــن امــري مــی 

ــر    ــاحب ام ــه ص ــت  ک ــان چیس ــرده راه ج   ک

ــه هـــ  ــخت دادم   بـ ــر سـ ــه کیفـ ــاري بـ   ر کـ

ــر دوري ــرا پـــــیش  اگـــ ــر مـــ   بـــــري امـــ

ــان     ــی جـ ــل بـ ــن آن طفـ ــان و تـ ــه جـ   همـ

ــان    ــی جــ ــوده ولــ ــدر بــ ــام او پــ ــه نــ   کــ

  کشـــی از جـــان مـــا اســـت نفــس گـــر مـــی 

  در پـــــیش اذعـــــان پـــــدر  و پـــــدر جـــــد   

ــن   ــود از تـــ ــن بـــ ــو از مـــ ــان تـــ ــه جـــ   همـــ

ــن   ــن از مـــ ــن، مـــ ــن از مـــ ــو و ذرات تـــ   تـــ

  بــــه دنیـــــا مــــن تـــــو را در پــــیش رانـــــدم   

ــت   ــیچ در خفــ ــوچی هــ ــه پــ ــو بــ ــه تــ   وگرنــ

ــن    ــر تــ ــو بــ ــار تــ ــه رفتــ ــاحب بــ ــه صــ   همــ

  اي بایـــــد بـــــه افـــــالك بـــــه پـــــایم بوســـــه

  اگــــر گفتـــــار در پـــــیش اســـــت در پـــــیش 

ــادم   ــتت فتـــــ ــی دســـــ ــر دزدي کنـــــ   اگـــــ

ــی  ــختی مــ ــه ســ ــت   بــ ــم جانــ ــه دادمزنــ   کــ

ــه   ــم کینـــ ــه زخـــ ــاحبش زان  بـــ ــاي صـــ   هـــ

  بگــــو صــــاحب بــــه جــــان خــــویش انســــان 

ــت   ــا اســــ ــو از راه مــــ ــاي تــــ ــه دنیــــ   همــــ
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ــ ــه ســـ ــر و رهمیشـــ ــتر دار او را زیـــ   بیشـــ

  بـــــــراي روز فردایـــــــت همـــــــه امـــــــر

ــن و دار  ــاري کــ ــتم فــــالن کــ ــر گفــ   اگــ

ــد   ــمت آمـ ــه چشـ ــقی بـ ــر عشـ ــتاگـ   ه مسـ

  مـــن ایـــن گـــویم چـــه بایـــد پـــیش بـــردن 

ــم    وگرنـــه مالکـــت خشـــم اســـت پـــر خشـ

  تــــو دانــــی گــــر بخــــواهم کشــــتنت زود

ــون    دهـــم تعمیـــد آن تـــن   مـــیهـــا  زِ خـ

ــر راه    بـــــه اربابـــــت ســـــالمی پـــــیش بـــ

  همــه اینــان بـــه گوشــش خوانــده آن پیـــر    

ــران   ــه پیــ ــوش و دور  همــ ــه گــ   در دوربــ

ــیش در راه   ــان پـ ــرش اینسـ ــزدان امـ ــه یـ   کـ

  

ــار     ــن خـ ــت مـ ــه دسـ ــیش بوسـ ــاکی پـ ــه خـ   بـ

ــد   ــیش فرزنـــ ــود و پـــ ــیش بـــ ــن در پـــ   زِ مـــ

ــه  ــوانم پیشـــ ــه مـــــن بخـــ ــر آنچـــ   ات دار هـــ

ــت   ــو اي پســ ــاهم تــ ــه درگــ ــه بــ ــن توبــ   بکــ

ــردن    ــت بـ ــت داري دوسـ ــس را دوسـ ــه کـ   چـ

ــرده آن   ــو را بـــ ــاي تـــ ــه دنیـــ ــک همـــ   اشـــ

  تـــــوانم مـــــن بریـــــدن ســـــر بـــــه تـــــو رود 

  همــــــه جانــــــت از آن مــــــن همــــــه مــــــن

ــاه   ــدر شــ ــدایم آن پــ ــزدان خــ ــن یــ ــه مــ   کــ

ــر     ــر پیــ ــوش آن دگــ ــه گــ ــري بــ ــر پیــ   دگــ

ــور    ــمان صـــ ــدایی آســـ ــد صـــ ــی آمـــ   یکـــ

ــاه   ــزدان و آن شــ ــن پــــدر یــ ــه یــــک تــ   همــ
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  هات هی

ــی ــات   هــ ــن دار مکافــ ــادات در ایــ ــه عــ ــات بــ   هــ
  

ــفات و     ــوا راد اصـ ــه هـ ــد بـ ــاد آمـ ــه فریـ ــاتاز داد بـ   بالهـ
  

ــی  ــه هـ ــور و بـ ــات  اي شـ ــن دار مکافـ ــات و در ایـ   هـ
  

  ي بــــــــدذات نســــــــاهات و بالهــــــــات از آن بــــــــاده
  

  اي داد و بــــــه فریــــــاد رضــــــاالت و همــــــه ذات 
  

ــادات و حماقــــــــات    ــاك حســــــ ــائن هتــــــ   آن خــــــ
  

  هــــات بــــه کــــرات بــــه زعــــم همــــه افــــراد  هــــی
  

ــــ   هـــــی الت نهادینـــــه در ایـــــن ذات هـــــات بـــــه حـ  
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  همـــــه قاضــــیِ ایـــــن ذات و نباتــــات و حیانــــات   
  

ــی ــانات     هـــ ــام نســـ ــده جـــ ــداد شـــ ــه بیـــ ــات کـــ   هـــ
  

  فریـــــاد بـــــه بیـــــداد و رهـــــا آمـــــده مـــــا شـــــاد 
  

  همـــــــه ذات  ایـــــــن دار مکافـــــــات بـــــــه تغییـــــــرِ    
  

ــات      ــان و جهانـ ــن جـ ــر ایـ ــان و بـ ــه جـ ــاي همـ   برپـ
  

  تغییــــــــر جهــــــــان آمــــــــده فریــــــــاد نســــــــانات    
  

  مــــا و در ایــــن راهزیــــن پــــس همــــه آزاد و رهــــا 
  

ــات  ــه بیــــــــــداري جانــــــــ ــدار بــــــــ   آزاديِ جانــــــــ
  

ــد  ــدا داور بــــــ ــده خــــــ ــاناتبازنــــــ   ذات نســــــ
  

ــانِ    ــده جـــــ ــات شـــــ ــن دار مکافـــــ ــات ایـــــ   جهانـــــ
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  عبث

ــث    ــه عبــــ ــد بــــ ــر آمــــ ــی روز دگــــ   روز از پــــ
  

ــن     ــت ایـــ ــت اســـ ــان روز نخســـ ــرار همـــ ــستکـــ   کـــ
  

ــان راه عبــث      ــان روز هم ــال هم ــان ح ــبح هم ــر ص   ه
  

ــام    ــی اوهــ ــرار او در پــ ــه کــ ــرار و بــ ــهتکــ ــس و بــ   خــ
  

ــان ي نســــل  قصــــه ــین راه عبــــث نســ   گشــــت همــ
  

  هـــــوسبــــار دیگـــــر تـــــو بـــــه کـــــرار و خـــــود و راه  
  

  بــس  صــبح بیــدار و بــه تکــرار همــان حــال اســت      
  

ــا ــ نیــ ــد و او در   نیچنــ ــون باشــ ــرق جنــ ــنغــ ــت بــ   بســ
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ــت      ــا بسـ ــدین راه پـ ــرار بـ ــه تکـ ــار و بـ ــر کـ ــر سـ   بـ
  

ــث   ــرار عبـــــ ــه تکـــــ ــیچ بـــــ ــو هـــــ ــاداش همـــــ   پـــــ
  

ــس     ــن پـ ــت از ایـ ــودش او بشکسـ ــدان خـ ــل زنـ   قفـ
  

ــس   ــش کـــ ــده او آتـــ ــجاعت شـــ ــور و شـــ   زاده در شـــ
  

  مـــرگ باشـــد بـــه دلـــش نیســـت دگـــر او پـــا بســـت 
  

  و بیــــدار اســــت کــــه دگربــــاره بگــــو زنــــده شــــده     
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  بهمن ماه

  راه خــاك دیــرین را ببــین ایــن چیســت در ایــن زشــت 
  

  گـاه  جنـون و قتـل   ز من و تـو مانـده بـاقی در چنـین جهـل و     ا
  

ــا را    ــاك م ــدایان خ ــن خ ــاای ــ نی ــد  نیچن ــران کنن   وی
  

ــر آزاده  ــر نفــــ ــ هــــ ــد اي را حصــــ ــدان کننــــ   ر در زنــــ
  

ــا ــ نیـ ــما    نیچنـ ــا شـ ــو مـ ــن و تـ ــاك مـ ــا خـ   جالدهـ
  

ــان ا  ــغال اینــ ــه و اشــ ــد  قبضــ ــران کننــ ــان حیــ ــن جهــ   یــ
  

  راه از هــر زشــت  و هــر چــه فکــري آوري در ذهــن   
  

  ایـــن خـــدایان خـــاك ایـــران را بـــه آن مهمـــان کننـــد      
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ــدا   ــن خــ ــاال ایــ ــر حــ ــان دیــ ــت و زمــ   دور بگذشــ
  

ــوانگی  ــن دیــ ــن ایــ ــد   جشــ ــان کننــ ــان اذعــ ــا را جهــ   هــ
  

ــان    ــتی و اینـ ــان زشـ ــن دیوانگـ ــال ایـ ــد حـ ــس پلیـ   بـ
  

ــد   ــنم آن کننـــــ ــتان را جهـــــ ــرد زمســـــ ــن ســـــ   بهمـــــ
  

ــرا  ــن ملـــــت کـــ ــا و روز درد ایـــ   روز مـــــرگ مـــ
  

  کننــــد ذعــــانهــــاي مــــا ا جشــــن حماقــــت نیچنــــ نیـــ ا
  

  اي فکـــر و ببـــین حـــال خـــودت حـــال دیـــار      ذره
  

  جهـــان داغـــان کننـــد   ایـــن آنـــان در دام و نیچنـــ نیـــا
  

ــا    ــداري مـــ ــاال روز بیـــ ــزل و حـــ ــال روز عـــ   حـــ
  

  االن کننـــــدجشـــــن اینـــــان را بگـــــو پایـــــان آن نـــــ    
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ــقان   ــز دل ایـــن عاشـ ــماري کـ ــد و شـ ــع بـــی حـ   جمـ
  

ــد   ــان کننـــ ــود مهمـــ ــه آزادي خـــ ــران را بـــ ــب ایـــ   قلـــ
  

  بــــا هــــم و یکــــدل همــــه بــــاهم و ایــــن تــــدبیرها 
  

ــد     ــان کننـــ ــا جـــ ــه آزادي دنیـــ ــران را بـــ ــاك ایـــ   خـــ
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  آتش سوزان

ــردارد   در صــالت ظهــر مــی ــر پــاي تــو تــا غــوط ب ــه زی   آیــد ب
  

  مـــاه پنـــدارد راات  آري چهـــرهچکـــد از پیشـــوانش شـــرم  مـــی
  

ــام  ــی آرام    از تمــ ــام جــــم او در آتشــ   رانــــدزشــــتیِ جــ
  

ــی   خرابــد شــاید آن روزي خــدا او را عزیــز خــویش پنــدارد      م
  

  بی مهابا پـیش رفـت و آتـش سـوزان شـمس و آسـمان غریـد       
  

ــنیدن  ــد و شــ ــت و دیدنــ ــد  گفــ ــمان چرخیــ ــاي او در آســ   هــ
  

ــروج ــت در اوج و عــ ــر داد  و رفــ ــه ســ ــدایان همهمــ   او خــ
  

  و ایــن خاکســتر ســوزان جهــان را هــیچ در بــر دادبــر زمــین افتــاد 
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  د در ایـــــن زورآن همـــــه گفتنـــــد و او را هـــــیچ نشـــــنیدن
  

  و بــه دل مســرور ریزنــد کـز بــراي ســوزش گرمــا خــدایان اشــک  
  

ــوانگی  ــن دیـ ــان  واي از ایـ ــاي جهـ ــا و هـ ــ نیـ ــاد نیچنـ   فریـ
  

  ن قلــــب جهــــنم را بهشــــت آتشــــین رخ دادآتــــش دنیــــاي آ
  

ــ   ــاهش مــ ــاي تــــو نگــ ــر زیــــر پــ   کنــــی آرام یبــــار دیگــ
  

  بــه آخــر شــامزنــد دنیــا و آن مالــک  آتــش ایــن شــرم آتــش مــی
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  کار ندارد

  بــــــــر داوري روز ازل هــــــــیچ نــــــــدارد

ــر  ــن از دی ــوم م ــ گــر ق ــان آه و ن   زار اســتزم

  ت تـو آن شـاه  آن شـهپر و گـردش بـه هـوا ذا    

ــاه     ــو ش ــار زِ ت ــه ک ــار و هم ــر ک ــی ه ــو معن   ت

ــواب    ــه خ ــم هم ــین وه ــم زِ چن   اي واي تجس

ــوامهــر روز  ــی  ت ــن وادي ب ــاب گشــته در ای   ت

  گـر ظلــم نباشــد تــو بگـو چیســت چنــین شــاه  

ــیم    ــه تعل ــه ذات و ب ــدایی و هم ــم خ ــن وه   ای

ــذیان    ــش ه ــین آت ــف چن ــه در وص   آري هم

  وهــم تــو و آن عاقبــت و ســر بــه سرشـــتار     

  

ــیچ نکــــ      ــتنش هــ ــود و از خویشــ   ارداو از خــ

  او در دل ایــــن قــــوم بگــــو هــــیچ نکــــارد    

  هـــا بـــه جهـــان هـــیچ نبـــارد  گـــر ســـوخته تـــن

  گـــر خـــون بـــه جهـــان ریختـــه او کـــار نـــدارد

  کــــار نــــدارد ظلمــــت و بگــــو  مــــا در دل 

ــل و تجــ    ــه دل قت ــردم ب ــدا زار نبــارد م   اوز و خ

  و کــــار دگــــر کــــار نــــداردهــــر کــــار زِ تــــ

  بــــر پیشــــگه ســــر بــــه سرشــــت تــــو ببــــارد 

ــارد   ــاره ببــ ــین بــ ــه زمــ ــه آتــــش بــ   او آب نــ

ــدارد      ــار ن ــو ک ــه ت ــیچ ب ــدان ه ــو ب ــود ت ــز خ   ج

  

  



 
١٦٤ 

 

  چالش رسودن

  هــــا شمشــــیر بــــران ســــخن در ذهــــنشــــعر ایــــن 
  

ــاه   ــتور شـ ــتن از تـــو از دسـ   قـــدرتش صـــدها برابـــر از نوشـ
  

  هـا  درد شعر و بگو خانـه بـه دل در قلـب    جان انسان می
  

ــا     مســــت بــــا شــــعر و غــــزل هــــم درد بــــا ایــــن دردهــ
  

ــه     ــر و قصـ ــه نثـ ــذ بـ ــن کاغـ ــاد مـ ــاید از هفتـ ــا شـ   هـ
  

ــدرزها     ــد و انـــ ــش نتوانـــ ــت از دلـــ ــک بیـــ ــان یـــ   جـــ
  

ــر در    ــار دیگ ــر ک ــون ه ــک چ ــا   لی ــر و ری ــش مک   دل
  

ــت   ــد مسـ ــاعر و صـ ــان شـ ــرا   و چاپلوسـ ــد شـ ــون شـ   مجنـ
  

  



 
١٦٥ 

 

ــعر  ــین ش ــا ک ــاموس م ــت  در دل و ق ــت اس ــانِ فرص   ج
  

  رخصـــت اســـت انهـــیچ نتوانـــد کـــه شـــعر بـــر مـــا ســـوار
  

ــه  ــر ردیــــــف و قافیــــ   در دل ابیــــــات و در حصــــ
  

ــت     ــت اسـ ــا رخصـ ــه از مـ ــز کـ ــتن جـ ــد نشسـ ــیچ نتوانـ   هـ
  

ــان    ــأثیر آدمــ ــت تــ ــق و تحــ ــاري عمیــ ــر گفتــ   بهــ
  

ــد ــتر بایـــ ــان   بیشـــ ــر جـــ ــتر درگیـــ ــر و بیشـــ ــه فکـــ   بـــ
  

  هـــر چـــه قـــانون در دل ایـــن شـــعر و در نظـــم نســـان
  

ــویی    ــق گ ــه ح ــدا دارم ب ــن ف ــی را م ــان  و جملگ ــر درد نه   ب
  

ــادي اســت شــعر شمشــیر اســت و فریــاد اســت و او    آب
  

  شــعر فریــاد مــن از جبــر جهــان فریــادي از آزادي اســت      
  



 
١٦٦ 

 

  چـــالش گفـــتن چـــه در شـــعر وچـــه نثـــر و در عیـــان
  

ــوم و ــه  بطــــن آن مفهــ ــاد اســــت و نــ ــان فریــ ــم نســ   نظــ
  

  
  
  
  

  

  

  

  



 
١٦٧ 

 

  فرق

  یـــک نفـــر آمـــد بـــه دنیـــا از تهیدســـتان ایـــن گیتـــی
  

ــن از هســتی   ــه در خــاك و همــه غــوطش شــده خــون ت   خان
  

  هـــــیچ نـــــارد او جهـــــان هیچـــــی نـــــدارد پـــــول 
  

ــته و فرتـــــوت     ــانش خســـ ــرگ و جـــ ــدر در مـــ   آن پـــ
  

  گـــاه کـــار اســـت و بایـــد کـــرد چـــاره در ایـــن قتـــل
  

  بگــو کــودك شــده آن مــردبایــد از صــبح و هــم از شــامش 
  

ــی  ــان مــ ــر   در خیابــ ــود را عمــ ــان خــ ــد جــ   فروشــ
  

ــکین آن درد   ــده تسـ ــدر و او شـ ــه  پـ ــانش همـ ــردجـ   او مـ
  

  



 
١٦٨ 

 

ــرد   ــده او مــ ــا شــ ــرده تــ ــع کــ ــره جمــ ــره قطــ   قطــ
  

ــامرد     ــان نــــ ــام جهــــ ــته در کــــ ــودش را کشــــ   او خــــ
  

ــول    ــرق پــ ــه غــ ــر او کــ ــل دیگــ ــتان طفــ   دور دســ
  

  او مســــــرورخوانــــــد بــــــه زر بــــــا زور    درس مــــــی
  

ــز دل   ــا کــــ ــار  در همانجــــ ــار یــــ ــران کــــ   قطــــ
  

ــی  ــر دل او مــــ ــار   بــــ ــرام از خــــ ــد احتــــ ــد صــــ   دهــــ
  

  خــــار و خاشــــاك و زمــــین زیــــر دو پــــا افــــرا     
  

  فروشــــــد فخــــــر بــــــر جــــــام جهانــــــا خــــــار   مــــــی
  

  سـازد جهـان را زور   آن تن از فقر و به فـرق و فقـر مـی   
  

ــان   ــازد جهـ ــان سـ ــر جهـ ــا زر دیگـ ــای بـ ــ نیـ ــرور نیچنـ   مغـ
  



 
١٦٩ 

 

  یــــک تــــن از ســــختی ندیــــده هــــیچ جــــز ایثــــار 
  

ــان   ــک انسـ ــه یـ ــک بـ ــار    یـ ــون خـ ــد چـ ــایش اوفتـ ــه پـ   بـ
  

  هـــر دو انســـان لیـــک یـــک تـــن شـــاه بـــر دنیـــا       
  

ــار   ــر پـــــایش شـــــده بیمـــ   آن دگـــــر چـــــون خـــــار بـــ
  

  

  

  



 
١٧٠ 

 

  قسمت

ــارد او در دل شــهري کــه خونبــار اســت و خــون مــی    ب
  

  زاده ما در اینچنین ویران سرا این بخت ما ایـن قسـمت اسـت   
  

ــار او   ــز از کـــ ــل عزیـــ ــام آن طفـــ ــر و فرجـــ   آخـــ
  

  ن در قســـــمت اســـــتایســـــتاده منتظـــــر بـــــر دار خـــــو
  

  یک به یـک طفـالن بـه فرجـام در دل و در پـاي کـوه      
  

  قسـمت اسـت   و آري هـا  کشته بادا هر که نـامش دور از ایـن  
  

ــن   ــت تـ ــوزي و بفروخـ ــده خودسـ ــت زن شـ   سرنوشـ
  

ــت     ــمت اسـ ــر قسـ ــاي دیگـ ــش و دنیـ ــان در آتـ ــن جهـ   ایـ
  

  



 
١٧١ 

 

  ایـــن بـــدجور زور  پنـــاه در دام   کَـــه او بـــی  طفـــل 
  

  قســـمت اســـت جـــان تـــنش آن مهـــره بـــازي مـــرده و بـــی
  

  شـــد او دل خـــونزن بـــه داغ صـــد تجـــاوز خـــونی و 
  

ــر آزمــــودن زِ انســــان   ــدایان بهــ   قســــمت اســــت  و خــ
  

ــار از سر  ــژدار و بیمــ ــمت کــ ــم او قســ ــت و ظلــ   شــ
  

  مــــا و طغیــــان بــــر چنــــین اوهــــام او را فرصــــت اســــت 
  

ــان او   ــیدن جــ ــوختن آتــــش کشــ ــر ســ ــار دیگــ   بــ
  

  جهــان را رخصــت اســتایــن از سرشــت و دســت نوشــتش 
  

ــگ   ــا و جنــ ــاز مــ ــم او  بــ ــادا ظلــ ــرده بــ ــار مــ   ایثــ
  

ــر   ــاي هـ ــن نهـ ــت و ایـ ــت و سرشـ ــت سرنوشـ ــمت اسـ   قسـ
  



 
١٧٢ 

 

  اتحاد

  یکـــی فریـــاد در میـــدان و ایـــن تنهـــایی دور 

ــار و هــوادار ایــن همــه زور   ــی ی   اگــر تنهــا و ب

  همــــه راه رهــــایی در پــــی فریــــاد مــــا تــــا 

ــرا   ــا هــم یکــدل و فریــاد اف   همــه همدســت و ب

  بدین فرصت بگو دسـتان مـا در دسـت هـم تـا     

ــاور ولــیکن دل زِ یــک راهز بگــو دور ا   همــه ب

  سـت تـو باشـد اقتدار   دسـت در دسـت   نیـ اگر ا

  بـــدان از اقتـــدار مـــا خـــدایان را نـــزار اســـت 

  همــــه راه رهــــایی در پــــی فریــــاد مــــا تــــا 

  بگــــو از اتحــــاد و از همــــه فریــــاد افــــرا    

  

  نیامــد ایــن صــدا قلــب نســان گــو ایــن همــه کــور  

  تابــد بگــو خورشــید پــر نــور  کســی نشــنید و مــی

ــ  ــد باش ــی ص ــا  یک ــه برپ ــزاران خفت ــد در ه   د و ص

  شـــود آزاد در راه جهـــان از عـــزم مـــا گـــو مـــی

  جهــان تغییــر و ایــن مــن مــا شــده جمــع نســان راه

  هـــا شـــود مـــا جمـــع افـــرا بـــه آزادي همـــه مـــن

ــا هــم همــه جــام جهــان را افتخــار ا  ــه دل ب   ســتب

  در شـکار اسـت   از عـزم مـا آن    جهـان  همه قـدرت 

ــ  ــه دس ــتان ب ــه دس ــراپا هم ــد س ــان باش ــم جه   ت ه

ــ ــا جه ــاه  ان را م ــدا ش ــم خ ــه ظل ــون از هم   دگرگ

  

  



 
١٧٣ 

 

  مستانه جاه

ــا     ــعر تــ ــد شــ ــی و صــ ــا گفتــ ــج دگرهــ   از دل رنــ
  

ــا    ــد از دل فریادهـــــ ــدار باشـــــ ــان بیـــــ ــن جهـــــ   ایـــــ
  

  اینچنـــــین گفتـــــی و ترســـــیم جهـــــانی پـــــیش رو
  

  بـــــري مســـــتانه پـــــو تـــــا بـــــه آزادي جهـــــان را مـــــی 
  

ــه  ــا خانـــ ــج دگرهـــ ــاز  از دل رنـــ ــیچ ســـ   اي را هـــ
  

  هــــیچ خــــواه  مــــد  نــــانی کــــز دل ایــــن راه آ     لقمــــه 
  

ــزا   ــزي نیف ــر خــودت چی ــاب ــ نی ــت نیچن ــوانگی اس   دی
  

ــت    ــر آزاد نیســ ــایش دگــ ــون و معنــ ــارت خــ ــن تجــ   ایــ
  

  



 
١٧٤ 

 

ــاه دار   ــر را و از آن جـــ ــویی درد دیگـــ ــر بگـــ   گـــ
  

  خشـــت آن آیـــد بـــه رویـــت هـــیچ مانـــد هـــیچ خـــار       
  

ــه     ــان از لقمــ ــج جهــ ــه رنــ ــار همــ ــر زِ گفتــ   اي گــ
  

  غشــــته کــــردي هـــــیچ دار  آن بــــه خــــون دیگــــران آ   
  

ــا ــ نی   اســت راه يکــژ دارکــاري همــه زشــتی و   نیچن
  

  از غــــم دیگــــر بــــه پــــول آورده را ایــــن نیســــت راه     
  

  اي صـــدها هـــزاران خلـــق پســـت  نشـــینی گفتـــه مـــی
  

ــت راه   ــاموش داري نیســ ــهرت شــــهوتت خــ ــه شــ ــا بــ   تــ
  

  ســـــرایم شـــــعر مـــــاه از دل رنـــــج دگرهـــــا مـــــی
  

  عــــــزم بیــــــداري انســــــان را کــــــنم فریــــــاد تــــــا     
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ــان  ــان آزاد و جـ ــن جهـ ــش آزاد   ایـ ــا در دلـ ــادهـ   شـ
  

  قضـــــــا آزاد و آن شـــــــهر رهـــــــایی پـــــــیش داد   آن 
  

  گـــر بـــه دل ایــــن ســـالیان از راه گفتـــار و بــــه راه    
  

  آمـــد آن ثـــروت بـــه رویـــم ایـــن ســـخن را پـــیش دار      
  

ــت     ــوانگی اس ــه دی ــیچ و هم ــو ه ــار ت ــه گفت ــین هم   ک
  

  قبـــل آن خـــود رفتـــه و دنیـــا بـــه رویـــم جـــاه نیســـت       
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  رشم پی

ــ    ـ ــدان عـ ــه میــ ــردي بــ ــده مــ ــیشآمــ   دالت راه پــ
  

ــا  ــیش  تـــ ــانون و کـــ ــود را از دل قـــ ــق خـــ ــتاند حـــ   ســـ
  

ــس اي  ــزرگ مجلــ ــرد اي بــ ــن  مــ ــدان دیــ   خداونــ
  

ــین   ــام دردم ببــــ ــالی مقــــ ــدل اي عــــ ــداي عــــ   اي خــــ
  

ــت    ــاز نیس ــن زن ن ــک ای ــا لی ــود زن دارم ام ــه خ ــن ب   م
  

ــت     ــردان آه زیســ ــاي مــ ــارد او همتــ ــود نــ ــیچ از خــ   هــ
  

ــازي عشـــوه    اي هـــیچ اســـت او در دل خلـــوت نـــه نـ
  

ــه ــق را کش    بوســـ ــداده عشـــ ــا نـــ ــر مـــ ــت اواي بـــ   تســـ
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  خــوابگی خــواهیم و او در دام شـــب   مــا بــه دل هـــم  
  

ــب    ــتانه تــ ــت آن مســ ــمش درد دارد اوســ ــان و جســ   جــ
  

ــه ریشـــی بـــیش دارد گفـــت او    ناگـــه آن مـــردي کـ
  

  عــــادل حــــاکم بــــه نشــــر اســــالم گفتــــار اســــت او      
  

  ســتزن کوتــه نظــر ایــن چیســت ایــن گــرداب چی اي 
  

ــت    ــد راه نیســ ــه آمــ ــر چــ ــاهی از بهــ ــه کوتــ ــن همــ   ایــ
  

  هــا  بایــد آنقــدر نــاز باشــی عشــوه    تــو بــه خلــوت   
  

ــردت ن    ــوس مـ ــیراب از هـ ــه سـ ــا کـ ــک بتـ ــد رشـ ــا اشـ   هـ
  

  جنگ تـو در ایـن جهـان ایـن اسـت مخلـص یـار شـاه        
  

ــواه    ــده آن راه خـــ ــت آمـــ ــر برایـــ ــاد اکبـــ ــن جهـــ   ایـــ
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  ان قدســـی آري او حـــدیثســـگفتـــه آن معصـــوم این
  

ــارد از   ــتر نـــ ــمروي اشـــ ــوابگ هـــ ــز یخـــ   آن زن گریـــ
  

ــ  ــه بـــر آن مـ ــردبایـــد آن جانـــت تنـــت را فدیـ   رد کـ
  

  امــــر یــــزدان ایــــن شــــده از آن گریــــزي نیســــت مــــرد 
  

ــرخ روي   ــرمی سـ ــه شـ ــدازد بـ ــر انـ ــرش را زیـ   زن سـ
  

ــرا او ســــاخت اوي   ــان مــ ــدا اینســ ــا خــ   زیــــر لــــب گفتــ
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  ماشین شقاوت

  ي مکــــر اســــت و بــــه ســــر صــــد ســــودا بازیچــــه
  

ــرباز اهللا  ــد و ســــــــــــ ــتنش بینــــــــــــ   او خویشــــــــــــ
  

  انـــد ایــن معنـــی  بــه او بافتــه   گونـــه نیــ ااز کــودکی  
  

ــوي در     ــاه شـــ ــدا شـــ ــر خـــ ــش بهـــ ــه بکـــ ــاکـــ   رؤیـــ
  

ــت اولیـــــا     ــام بهشـــ ــال تـــــو در کـــ ــو و امثـــ   تـــ
  

  تـــــو هـــــم آغوشـــــی حـــــور و فلـــــک و آن بـــــردا     
  

ــومیت     ــدان عصــــمت و معصــ ــو بــ   رؤیــــاآن و تــ
  

  کشــــته پـــــس جـــــان بــــدر از کـــــافر و از صـــــد نیـــــا  
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  و بکــــش ایــــن برپــــا راه نیــــل از تــــو گذشتســــت
  

ــا    ــا، انبیــــــ ــر اولیــــــ ــذهب دیگــــــ ــش از مــــــ   بکــــــ
  

  رؤیــــاتــــو شــــدي کــــور و تــــو ســــرباز خــــدایی  
  

  بکــــــش ایــــــن و بکــــــش آن و تــــــویی اهــــــرم اهللا    
  

ــقاوت و    ــن شـــ ــه دل آذیـــ ــتیچنبـــ ــتند نـــ   کشـــ
  

  تـــــو شــــــدي قاتــــــل و ماشـــــین شــــــقاوت مردنــــــد  
  

  خــواب  بـه   و  مســخ  جـز  تـو   بــه  نمانـده   هــیچ  نیچنـ  نیـ ا
  

  تــــــو شــــــدي آتــــــش کشــــــتار خداونــــــد عــــــذاب 
  

  خــراب   بــه  غــرش جــان و بــه وجــدان تــو درگیــر     
  

ــو ــان در آب     تــ ــه طوفــ ــو بــ ــودي تــ ــیچ نبــ ــین هــ   چنــ
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ــا بــه بیــداري خــود      اســت  تــنش را مــرگ   کشــته ی
  

ــت   ــران آهنـــــگ اســـ ــر نفـــ ــداري دیگـــ ــه بیـــ ــا بـــ   یـــ
  

  اســت   کــز ســنگ   دلــی   بــه  مکافــات دار او در ایــن
  

  تــو برخیــز کــه جهــان را جنــگ اســت      بــار  نیــ اگویــد 
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  دگر

ــم بگــو اینســان خــوش   ــا ه ــودن ب ــرد از ب ــد آن دو م   ان
  

  انـــد بـــا هـــم بـــه یکـــدیگر جهـــان را دلخـــوش بـــر هـــم و 
  

ــو آري   ــاي تـ ــه دنیـ   انـــد ســـرکشاز دل و عشـــق و بـ
  

  کشـــند ایــن دو تـــن بـــا هـــم یـــه تـــن جـــام جهـــان را مـــی 
  

ــدادگهــر چــه تفســیر تــو از عشــق و از آن     ســتا  یدل
  

  انـــد ایـــن دو در هـــم دیـــده بـــا هـــم بـــودن آري دلخـــوش
  

ــالً ــا اص ــه نی ــام    گون ــه ک ــرت ب ــو عش ــذت بگ ــو ل   نگ
  

ــی    ــا چ ــر م ــوش    به ــان دلخ ــه این ــز چ ــی ک ــا چ ــط م ــد رب   ان
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  داغ امــراض اســـت و ایــن هدیـــه از آن خــالق خـــدا   
  

  اینچنـــین آنـــان بـــه دنیـــا آمـــده جـــام جهـــان را سرکشـــند 
  

ــاوه   ــن ی ــع ای ــرایی جم ــوش   س ــان خ ــو این ــا و گ ــد ه   ان
  

ــند      ــر چشـ ــان بـ ــوط اینـ ــو مربـ ــه تـ ــم بـ ــا هـ ــر بـ ــرد و نـ   مـ
  

ــو را   ــهوت تـ ــو شـ ــرت بگـ ــو عشـ ــذت بگـ   آري از لـ
  

ــرده   انــد؟ ایــن کــردار خــود ایــن دلخــوش     انــد در کــام  ب
  

ــن جــام جــم    ــو لطــف آر بگــو ای ــر خــود ت ــدر ب   آن ق
  

ــی       ــا م ــه دنی ــر ک ــراي ه ــو ب ــراي ت ــن ب ــراي م ــم ب ــند ه   چش
  

ــان بــــر آن      ــانون آزادي همــــه پیمــ ــر قضــــا قــ   بــ
  

ــوش      ــا خـ ــر دنیـ ــه بـ ــر چـ ــی و هـ ــر آزار نفـ ــر دگـ ــد بـ   انـ
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ــا ــ نیـ ــدار    نیچنـ ــد اقتـ ــان نباشـ ــر جـ ــار دیگـ   در کـ
  

ــار    ــر کـ ــا بـ ــر مـ ــود درگیـ ــه خـ ــار   او بـ ــن افتخـ ــود ایـ   خـ
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  شجاعت

  و صــد بــه هــزاران در بیــد  تــو بــدان صــد نفــر

  ایـن غـول چنـین بـدگل و اینسـان تردیـد       ترس

ــنه  ــن دش ــرس ای ــی ت ــان ي ب ــد  ج ــداي تردی   خ

  زعـم ایـن تـرس    همـه  و خـواب  به و مبهوت و مات

  بــار دیگــر تــو خــود احیــا متولــد شــو بــاز       

ــویی آن    ــو در شــور و ت ــد و ت ــه امی ــو ب ــات   رؤی

  رؤیـا به دلت تـرس دگـر نیسـت تـو شـدي آن      

  رؤیــاش مــا و بــه تعبیــر   و چنــین حــال خــو  

ــر و ــان   و دگــ ــرودي اینســ ــار ســ ــر بــ   دگــ

  

  جمع اینـان تـو بگـو هـیچ نیـرزد بـه تنـی پـر امیـد           

ــه و ا ــه دنیــــا نومیــــد همگــــان اختــ   ینــــان همــ

ــل  ــه غ ــر او ب ــه  و حص ــان هم ــانج ــد را نس   دری

  از تـــو آن هـــیچ بمانـــد جمـــع انســـان در درد    

  تـــرس بـــه تـــو جـــاي نـــدارد اینبـــار کـــه دگـــر 

ــی    ــدل م ــو ب ــان را ت ــه جه ــی از  ک ــاهآن کن   درگ

  هـانی ایـن گـاه   تو شـجاعت تـو پـر از شـور تـو ج     

ــو   ــاش و ت ــجاع ب ــو ش ــاه   ت ــده م ــان آم ــر جه   تغیی

  نفـس آزاد نشـد جـز بــه شـجاعت بـه امیـد انســان      
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  ارتجاع

  تــــر زِ شـــــما جــــام جهــــان دارد بـــــاز؟    مرتجــــع 
  

  غـــــارجمـــــع انســـــان کـــــه شـــــما بـــــرده درون هـــــر  
  

  صحبت از فسق و فجور اسـت، صـحبت صـد مـن غـاز     
  

ــاز   ــارت انبــ ــل و طهــ ــد غســ ــدخل و صــ ــحبت از مــ   صــ
  

  از دل آمیـــــزش انســـــان بـــــه تـــــو حیـــــوان از داد 
  

ـــ رم و مکــــروه و نجــــس جــــام جهــــان شــــرمت بــــادحـ  
  

  بـــه دل آذیـــن خیانـــت عــــدل و صـــیغه بـــر بــــاد     
  

ــب ــی قلــ ــه  هرزگــ ــی بــ ــه هــ ــن و همــ ــات از داد دیــ   هــ
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ــه ــویش   واي دیوانــ ــر از گــ ــراب  وتــ ــوان مضــ   دیــ
  

ــل شـــــد و در دام     ــه چـــــی حـــ ــألهمـــ   او افتـــــاد خـــ
  

ــاد  ــد فریـــ ــران صـــ ــت نفـــ   سرکشـــــی در دل تخـــ
  

  تخــــت یــــزدان شــــده نـــــابود در ایــــن وهــــم شـــــاد     
  

ــرار از ذات    ــف اســ ــغیر و کشــ ــل صــ ــالش طفــ   مــ
  

ــان بـــــد ذات   ــده نســـ ــه جهـــــان مانـــ ــا بـــ   شـــــرم از مـــ
  

ــاد   ــدفوع او شـ ــه مـ ــت و بـ ــرام اسـ ــوردن ادرار حـ   خـ
  

  بــــــاد ر ازایــــــن همــــــه ظلــــــم همــــــه جــــــام در ادرا
  

ــاب       ــر ت ــب پ ــو ت ــو بگ ــفیهان ت ــار زِ س ــر ک ــم ه   حک
  

ــتار از ذات     ــت کشـــ ــان آیـــ ــه جهـــ ــزدان بـــ ــور یـــ   نـــ
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ــع ــت   مرتجــ ــی و او را معناســ ــه دلــــش معنــ ــر بــ   تــ
  

ــر ایـــــن واژه  شـــــیخ معنـــــی ــا اســـــتگـــ   و واژه خوانـــ
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  ناز

ــا     ــدي ش ــم ش ــو در ظل ــه ت ــانی ک   هدر دور زم

  خــواه از تــو دگــر آن هــیچ نمانــد و همــه کــین

ــه تــو و    راه باشــد دل ایــن دســت تــوقــدرت ب

  در ایــن راه اســت او چیســت دگــر هــارومریض

  بـار ي داغـی اسـت کـه این    به علـم کـوره   آتش

ــودا     ــار یه ــین ی ــه هم ــدو گفت ــه ب ــس ک ــر ک   ه

  او ســوخته دنیــا و جهــان را همــه جنــگ اســت

  ي انســـان تـــو در ســـینه ایـــن نـــام بـــه زشـــتیِ

  هـر جـا کـه تـو بـودي همـه دنیـا نگـران اســت        

  و بـه آن پـوچی کـرار   این جنـگ کـه از هـیچ    

ــدایی    ــاي خـ ــو معنـ ــایی و تـ ــته رهـ ــو کشـ   تـ

  هــــیچ از دل آزادگــــی و دور زِ تــــو بــــاد   

  تــو مســت حقــارت تــو شــدي مســت شــقاوت

  آن روز تـــو پـــر کینـــه شـــدي کینـــه یهــــودا       

ــراه      ــالم و اکـ ــه عـ ــاه همـ ــدي شـ ــاه شـ ــو شـ   تـ

ــه ــا کینـ ــرا  بـ ــع افـ ــتی جمـ ــام شکسـ   ي خـــود جـ

ــواه      ــین خ ــه ک ــاه ب ــود ش ــاه ش ــر ش ــون دگ ــا خ   ب

ــرار   ــرده و تکـ ــه دلـــش کـ ــان را بـ ــع نسـ   او جمـ

  یـــن شـــاهي ا بـــر آتـــش خشـــم و بـــه دل کینـــه 

  این اوج شـقاوت بـه جهـان و بـه تـو ننـگ اسـت       

  از کــار تــو از نشــر تجــاوز و بــه مــرگ اســت      

ــه ــه خــزان اســت   ایــن کین ــو ســیل جهــان را ب   ي ت

  ایــن جــام جــم و جــان نســان را نگــران اســت      

  زِ مـــاییتـــرین پســـت در ایـــن جـــام  تـــو پســـت

ــای    ــان و جهـ ــه جـ ــل همـ ــو قتـ ــه تـ   یاي واي کـ

ــاده ــ  از بـ ــو شـــدي مســـت اسـ   ارتي قـــدرت تـ
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ــرت     ــه نف ــو ب ــان از ت ــام جه ــه ج ــتی و هم   کش

ــو شــاه   ــو و نفــرت ت ــو گفــتم زِ ت   گــر کــم زِ ت

ــاد      ــو آن ی ــدارد زِ ت ــیچ ن ــان ه ــن همگ ــر ت   ه

ــاه    ــی آن ش ــویی معن ــتی و ت ــو پس ــو و ت ــو دی   ت

ــ ــو  امـ ــین تـ ــرق همـ ــن غـ ــت مـ ــه ملـ   روز همـ

ــاه      ــود ش ــه ش ــن ک ــر ت ــت ه ــه ظلم ــابود هم   ن

  

ــا ــای  یـــ ــاي همـــ ــو معنـــ ــزدان و تـــ   یدآور یـــ

  یــایی ایــن را تــو بــدان نفــرت و تــو قلــب و ع     

ــایی    ــو زور جهــــ ــل آزادي و تــــ ــو قاتــــ   تــــ

  یتـــو دافـــع ظلـــم و تـــو کـــه یـــزدان گرایـــ      

ــرده   ــر گــ ــو بــ ــال تــ ــ  امثــ ــران و ارایــ   یي ایــ

ــر  ــرگ ب ــن قــدرت  اي م ــان گرایــ   و ای ــر خ   یب
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  ارزش آزادی

ــان  ــت و از جانهایمــــ ــان اســــ   ارزش آزادي از جــــ
  

ــه از ــر چـ ــزان   هـ ــه کـــم در خـ ــو گفتـــی همـ   وصـــفش بگـ
  

ــان قــــــــامیارزش آزادي آن واال م   هــــــــاي جــــــ
  

ــو       ــم بگـ ــا هـ ــه بـ ــم همـ ــک در هـ ــه یـ ــک بـ   یکســـان یـ
  

ــاي واال دور   ــن معنـــ ــر دارد ایـــ ــه در بـــ ــر چـــ   هـــ
  

ــا ــخت اســـت و انســـان کـــور     نیچنـــ نیـ   فهمانـــدنش سـ
  

ــرور    ــی مغــ ــتم بســ ــه دل گفــ ــدها بــ ــش صــ   از دلــ
  

ــ    ــاش مـ ــن بـ ــا مـ ــوان و بـ ــک برخـ ــه یـ ــک بـ ــوریـ   ردم گـ
  

  



 
١٩٢ 

 

  بــــود و بــــر آن جــــان آزادي آن قــــانون واالارزش 
  

ــور     ــان کــ ــن جهــ ــان ایــ ــه جــ ــانش بــ ــن از جــ ــر تــ   هــ
  

ــد     ــت باشــ ــه در دلــ ــر چــ ــت و هــ ــی آزار اســ   نفــ
  

ــار    ــر آن مختـــ ــو بـــ ــد  تـــ ــان باشـــ ــان جهـــ ــن جـــ   ایـــ
  

  هـــر تنـــی یـــک جـــان و جـــانِ ایـــن جهـــان را جـــان
  

  هـــر چـــه در جـــام جهـــان باشـــد همـــه در کـــام آن جانـــان
  

ــن   ارزش آزادي آري ــر ای ــت و ب ــرام اس ــان احت ــا ج   ه
  

ــن تـــو شـــاه       ــا دور بـــادا ظلـــم مـ ــدگی در کـــام دنیـ   زنـ
  

ــ   ــا دلخوشـ ــام دنیـ ــد او در جـ ــان باشـ ــه را جـ ــر کـ   اهـ
  

ــا      ــر او دنیــ ــی بــ ــر ظلمــ ــان و هــ ــش یکســ ــاارزشــ   نشــ
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ــوان    ــام او انبــــات حیــ ــان مــــاه و نســــان نــ   را جــ
  

ــان راه   ــري جانــــ ــان دیگــــ ــیچ از جهــــ ــرش هــــ   در بــــ
  

ــان   ــت و از جــ ــان اســ ــان ارزش آزادي از جــ   هایمــ
  

ــی آزار و  ــان نفـــــــ ــانون آن دنیایمـــــــ ــه قـــــــ   همـــــــ
  

ــ ــواهمش   بـ ــر خـ ــار دیگـ ــد بـ ــتم و صـ ــر گفـ   ار دیگـ
  

ــش     ــن رانمـــ ــی مـــ ــر دل آزادگـــ ــان را بـــ ــن جهـــ   ایـــ
  

  

  



 
١٩٤ 

 

  داعش

  برنـــد و اینچنـــین آذیـــن بـــه جـــم ســـر زِ انســـان مـــی
  

ــی ــی  مـ ــند و مـ ــد و  کشـ ــاخورنـ ــ نیـ ــب نیچنـ ــن دار تـ   تـ
  

ــزل   ــو دارد غــ ــان گفتگــ ــد آنــ ــر ضــ ــر بــ ــر نفــ   هــ
  

ــند و مــــــــی مــــــــی ــد از روز اول از ازل کشــــــ   درنــــــ
  

ــن     ــت تـ ــد از دسـ ــته او بریـ ــت بسـ ــر را دسـ ــر نفـ   هـ
  

  در بـــاور ایـــن زنـــدار مـــن    پـــاي و چشـــم و در بـــه در    
  

  انتحـــاري گشـــت و خـــود صـــدها نفـــر را او کشـــاند
  

ــی ــن     مـ ــن وطـ ــزاران تـ ــم آن هـ ــتن هـ ــم خویشـ ــد هـ   کشـ
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ــرایش   ــان از بــ ــع انســ ــؤمنجمــ ــود  مــ ــافر بــ   و کــ
  

ــدن    ــتار از عــ ــه کشــ ــل و بــ ــو قتــ ــافر بگــ ــر کــ ــر نفــ   هــ
  

  کنیــــزان در وطــــن  نبــــاغ و بــــازار و فــــروش آ  
  

  آزار بــــر جــــنس و بــــه جــــان و بــــر بــــدن نیچنــــ نیــــا
  

ــن    ــو آن وطـ ــه دیـ ــن دد بـ ــتی و ایـ ــدهزاران زشـ   صـ
  

ــا ــ نیــ ــل  نیچنــ ــق و قتــ ــتار خلــ ــدن  کشــ ــر بــ ــام هــ   عــ
  

ــوانگی  ــن دیــ ــان   واي از ایــ ــون از آدمــ ــا و جنــ   هــ
  

  ســــازد آن دیوانــــه مــــن   فکــــر و گفتــــار خــــدا مــــی   
  

ــان    ــه جــز آن فغ   جــز همــین نیســت آن کــالم و جــز ب
  

ــر  ــوانگی  واي بـــ ــن دیـــ ــرآن و ایـــ ــان  قـــ ــا در عیـــ   هـــ
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ــوار زاد از دلــــش  ــان و داعــــشِ خونخــ   صــــد طالبــ
  

ــزار آزار زاد    ــنش هــــ ــاحق از بطــــ ــالم نــــ ــن کــــ   ایــــ
  

  بهتــــرین تفســــیر آن صــــد زشــــتی و جــــالد داد    
  

ــوانی از دلــــش آزار زاد      ــر گونــــه خــ ــن ســــخن هــ   ایــ
  

  بشــکن ایـــن بــت پـــاره بــادا آتـــش و بــر خـــرمنش    
  

  نفـــی خـــوبی در بـــرش ،هـــر چـــه در وهـــم و بـــه تلطیـــف
  

ــود     ــر بـ ــش دیگـ ــزاران داعـ ــش هـ ــه از داعـ ــر چـ   هـ
  

  رســــد بهــــر خوانــــدن نــــاب اســــالم و بــــه قــــرآن مــــی 
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  به دین

ــد      ــر نق ــت و ه ــرب اس ــخن س ــر س ــواب ه   ج

ــم اینـــــان دور مانـــــدي    تـــــو گـــــر از نظـــ

  هـــا تکانـــدي  بـــه عصـــیان اعتـــراض لـــب   

ــه تیــــزي  ـــردي بــــدان کشــــتن بــ بــــدان مـ  

  بـــدان بـــا خـــون تـــو رنگـــین شـــود مـــاه      

  نقـــد داري گـــر خـــدا اســـتبـــه هـــر کـــس 

  بـــــدان کشـــــتند و بـــــا صـــــدها شـــــکنجه

  کــــه نظــــم اینچنــــین دنیــــا همــــین اســــت 

ــداد   ــاه بیـــ ــان در جـــ ــاه و نســـ ــدا شـــ   خـــ

ــت  ــین اســــ ــداري همــــ ــیکن راه بیــــ   ولــــ

  چــــه ارزش در بــــرت جــــان مــــن اي مــــاه 

  

ــد      ــه پابنـــ ــان بـــ ــد اینـــ ــش زننـــ ــو را آتـــ   تـــ

ــدي   ــب آواز خوانـــ ــه لـــ ــدي بـــ ــخن نقـــ   ســـ

ــه دور از زنــــــدگی زي    بــــــدان جانــــــت بــــ

ــدها  ــدان صــــ ــرت زي  بــــ ــکنجه در بــــ   شــــ

ــاه    ــدا شــ ــرش خــ ــان عــ ــش تکــ ــو در آتــ   تــ

ــاه    ــه قــدرت جــاه و او ش   و شــاه اســت  اســت ب

ــو  ــانبر و را تـــــ ــوابفرمـــــ ــده در خـــــ   بنـــــ

ــی  ــتبداد و کـــ ــور اســـ ــه زور جـــ ــتبـــ   ن اســـ

ــیان   ــه عصـ ــد و بـ ــرگاز او نقـ ــت  مـ ــین اسـ   کـ

ــور  ــن شـ ــو مـــردن راه مـ ــت  يچـ ــه دیـــن اسـ   بـ

ــه زِ   ــو آن بِـــ ــه آزادي بگـــ ــنکـــ ــت ایـــ   اســـ
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  ارشاف

  ه او اشــــرف و انســــان در عمــــق حقــــارت شــــد  
  

ــوان   ــه حیــــ ــاه بــــ ــین شــــ ــد زمــــ ــته خداونــــ   او گشــــ
  

ــد   ــدا شــ ــه خــ ــد و اینــــان کــ ــدا آمــ   نــــامش زِ خــ
  

  ي دنیـــــاي بـــــال شـــــد از خـــــود بـــــه جهـــــان و همـــــه
  

  بـــا آمـــدنش جـــام جهـــان در پـــس ظلـــم اســـت      
  

ــت    ــم اســــ ــه دگــــ ــرام و همــــ ــدادگري راه و مــــ   بیــــ
  

ــت    ــرز اسـ ــوف و لـ ــان در خـ ــام جهـ ــدنش جـ   از آمـ
  

  پـــس مـــرگ اســـتدر ایــن جـــان بـــه همـــه جــان جهـــان   
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ــه او را   ــام کــ ــن نــ ــت از ایــ ــده و مســ ــرف شــ   اشــ
  

  جـــــاهي نـــــان  یـــــزدان حقـــــارت بـــــه دلـــــش طعمـــــه
  

  از مغـــز همـــو راســـت از ایـــن راســـتنش کاســـت     
  

  دادجــــان بــــا شــــمع خــــدا او بــــه جهــــان آتــــش و      
  

ــت   ــه را بســ ــارت همــ ــه اســ ــه را بــ   او کشــــت همــ
  

  او همـــــــه دنیـــــــاي فغـــــــان دادبـــــــا امـــــــر خـــــــدا 
  

ــیران    ــاي اســـ ــه دنیـــ ــاه بـــ ــده و شـــ ــرف شـــ   اشـــ
  

  بــــــا لطــــــف خــــــدا او همــــــه کشــــــتار جهــــــان داد 
  

ــار بــه       ــو ت ــته بــه ت ــق همــه بس ــن خل ــوي اســت  ای   م
  

ــام جهــــــان را نگــــــران داد      ــا امــــــر خــــــدا جــــ   بــــ
  



 
٢٠٠ 

 

ــان و همـــه جانـــان      ــه جـــان و تنـ ــی خـــورد همـ   هـ
  

ــان داد   ــاي تکــــ ــه دنیــــ ــدا او همــــ ــوي خــــ ــا خــــ   بــــ
  

ــی را     ــر نفســـ ــش هـــ ــداز بکـــ ــده بنـــ ــر آمـــ   امـــ
  

ــزان داد   ــه خــــــ ــان بــــــ ــد جــــــ ــانی اهللا کنــــــ   قربــــــ
  

ــال حــــاال کــــه شــــده ع ــر دلــــش بیشــــتر از ســ   مــ
  

ــاي خـــــــدا او همـــــــه دنیـــــــاي بـــــــر آن داد       ایمـــــ
  

ــر راد    ــه بــ ــت کــ ــران راســ ــبش نفــ ــه قلــ   آورده بــ
  

ــان داد      ــه جـ ــام بـ ــو جـ ــو بگـ ــان تـ ــو جـ ــو نگـ ــرف تـ   اشـ
  

  حـــــاال همـــــه دنیـــــاي بـــــه تغییـــــر کـــــه اینـــــان 
  

  بایــــد همـــــه جــــان را بـــــه جهــــان مایـــــه گـــــران داد   
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  از مغـــــز همـــــو راســـــت از راســـــتن افراســـــت    
  

  جهـــان را بـــه تـــو جـــان داد   او جـــان بـــه جهـــان جـــام    
  

  بشکســـت همـــه تــــاج و همـــه شـــاهی و اشــــراف    
  

ــان داد   ــه جـ ــان را همـ ــام جهـ ــد و ایـــن جـ ــان شـ   خـــود جـ
  

ــه   ــواب بـ ــر خـ ــاگـ ــت  رؤیـ ــا راسـ ــه در دل مـ   و همـ
  

  از بــــودن مــــا جــــام جهــــان بــــر دگــــران خواســــت      
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  دین نیست

  بگـــو بـــاور مـــا را و بگـــو ایـــن دیـــن نیســـت 

ــودا   ــدارد بـــه دل و ســـر سـ   تـــو بگـــو هـــیچ نـ

ــو بگــ   و سســت حقــارت همــه انســان در جــاه ت

ــاه   ــه کوتـــه شـــدن دســـت شـ ــا همـ   هـــدف مـ

ــا    ــان مــ ــم زِ ایمــ ــین وهــ ــام چنــ ــکن نــ   بشــ

ــاده   ــو ب ــو بگ ــاع   ت ــان را طم ــرده نس ــن ک   ي دی

  تو بگو این هـدف آمـال مـن و تـو دیـن نیسـت      

ــاریم   ــانی کـ ــیچ جهـ ــا بـــه دل هـ ــدان مـ   تـــو بـ

ــدل در آن از آزاد   ــه عــ ــانون و همــ ــه قــ   همــ

  

ــن       ن نیســتیکــبگــو صــاحب انســان شــدن و ای

  تــــو بگــــو نیســــت پــــی قــــدرت و خلــــع اهللا

  نطلـــب دیـــن دگـــر در پـــی دینـــی از شــــاه     

ــدرت   ــه ق ــن هم ــان درزِ دل و ای ــه دل این ــاه ب   ج

ــاه     ــدایان درگـ ــن خـ ــه دیـ ــتند همـ ــه شکسـ   کـ

  بشــــکن جــــان تــــو جانــــدار اســــیر آن شــــاه

  طــرز فکــري بــه دل راه رهــایی کــین نیســت      

  کــه بــه آن جــان تــو جانــدار گرامــی داریــم      

  ر و جهــــانی آزادتــــو کســــی هــــیچ نیــــازا   
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  آزاد باد

ــن در ایــن ســرا اســت   ــتم را دوســت دارم خــاك م   مل
  

ــ ــاك  زادگـ ــن خـ ــردن در دل ایـ ــد کـ ــت  اهم رشـ ــا اسـ   هـ
  

  این خـاك بـود   دل هر چه دیدم از دل زیبایی آري در
  

  عمــــر خــــود را پــــیش بــــردم بــــر دل ایــــن پــــاك رود 
  

  جــــاي جــــایش از بــــرایم خــــاطره در دور بــــود    
  

ــمانی    ــایی آســـ ــروازي رهـــ ــه پـــ ــر بـــ ــود پـــ ــور بـــ   نـــ
  

  مــردمش را درك کــردم از هــم و یــک جــان شــدیم  
  

  درد مــــا یــــک درد بــــود و جــــان هــــم مهمــــان شــــدیم
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  کـــنم تـــا ایـــن ســـرا آزاد بـــاد     هـــر تالشـــی مـــی  
  

  از همـــــه جــــــانم گـــــذر کــــــردم بـــــراي راد شــــــاد   
  

ــن  ــک ای ــت      لی ــاك نیس ــر خ ــن ب ــلیم م ــی تس ــا معن   ه
  

  ایــــن پرســــتیدن وطــــن در کــــار مــــن ایــــن راه نیســــت 
  

ــک    ــه ی ــا هم ــردم دنی ــت   م ــانِ دوس ــن ج ــه ت ــن هم   ت
  

  جـــان جانـــان اســـت اوســـت جـــانِ ،جـــان انســـان چیســـت
  

ــود      ــان بــ ــه یکســ ــا همــ ــا دنیــ ــدار مــ ــی دیــ   از پــ
  

ــود      ــان بـ ــک جـ ــان یـ ــات و نسـ ــوان و انبـ ــرد و زن حیـ   مـ
  

ــیچ   ــد هــ ــه نباشــ ــاك آن در آن گرانمایــ ــاه خــ   گــ
  

ــد چنــــین آن زشــــت راه      ــدي در پــــیش مــــا ناشــ   معبــ
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ــود    ــیش بـــ ــا روزي آري پـــ ــان دورترهـــ   آن جهـــ
  

  مــــــال مــــــا آري جهــــــانم بــــــیش بــــــودآن همــــــه آ
  

  قلب آن هر تن یکی جـان اسـت و ایـن دنیـا فـرا اسـت      
  

ــت       ــا اسـ ــدان آري ریـ ــادن بـ ــاك افتـ ــر خـ ــه بـ ــن همـ   ایـ
  

  نـــه برابـــر خـــاك آري نـــه برابـــر خـــون خـــاص      
  

ــت   ــال آزاد و راســ ــد مثــ ــان ناشــ ــزي در جهــ ــیچ چیــ   هــ
  

  

  

  



 
٢٠٦ 

 

  کودک آزاری

ــربه مـــی   ــه ضـ ــورت مـــرد    بـ ــد بـــر صـ   زنـ

  زمــــین افتــــاده و در خــــون بــــه آتــــش    

ــم    ــنش آن زخـ ــر تـ ــی بـ ــه داغـ ــود  بـ ــا بـ   هـ

ــون مــرده بــر آن جــان      ــه جــانش بــه خ   هم

  بـــه شـــالقی کـــه در دســـتش بـــه او تاخـــت 

  کمربنـــــدي بــــــه دســــــتش داد دیــــــوان 

ــت    ــن زشــ ــد ایــ ــد دیــ ــی از دور آمــ   یکــ

  به فریادي کـه دیـد ایـن تـن کـه جـان نیسـت       

ــش اي    ــا دلـ ــردي بـ ــه کـ ــت رذلچـ   اي پسـ

ــه ــدایا   همــ ــک خــ ــنش کوچــ ــان و تــ   جــ

  ریـــــــل پســـــــت بـــــــا زوو گفتـــــــار رذ

  

  

ــون درد     ــه خـ ــورت بـ ــر دل صـ ــم بـ ــه محکـ   کـ

ــرکش   ــیش ســــ ــد را پــــ ــد او آن لگــــ   زنــــ

ــود     ــه ره بــ ــنش از کولــ ــر تــ ــی بــ ــه داغــ   بــ

ــود  ــا بــــ ــر تــــــنش از کبریــــ   کبــــــودي بــــ

  تمــــام جــــان او را خــــون بــــه خــــون بافــــت 

  بــــه صــــدباري کــــه مــــرده خــــون بــــران     

  یـــدارش همـــه اشـــک تـــن از خشـــت    بـــه د

  بمــــرده وحشــــی آري ایــــن خــــزان چیســــت

ــت    ــود مسـ ــتی خـ ــن زشـ ــتی او در ایـ ــو کشـ   تـ

ــاه     ــر شــ ــن نفــ ــته ایــ ــل و بکشــ ــین طفــ   چنــ

  کــــه مــــن والــــد بــــه او پــــور خــــودم بــــود 

  

  



 
٢٠٧ 

 

ــدایا  ــنم مالـــــک خـــ ــنم صـــــاحب مـــ   مـــ

  بـــرو بــــرکن خــــودت را جــــان او کــــیش 

  هـــــزاري اشـــــک چشـــــمان تـــــو کفـــــار

  

ــاه    ــویی شـ ــی تـ ــین حقـ ــن چنـ ــر مـ ــودت بـ   خـ

  نخوانــــــده دور بـــــــادا کفـــــــر در پـــــــیش 

  بـــــه کشـــــتن طفـــــل خـــــود آزاد در کـــــار 

  

  

  

  

  

  



 
٢٠٨ 

 

  بندی

ــان را      ــن جه ــام ای ــه ک ــه ب ــر آنچ ــه ــ یم ــدیل یکن   تب
  

ــازي از بـــراي خویشـــ     ــوچی تـــو سـ ــر پـ   تکمیـــل تنزِ هـ
  

ــان       ــا اینس ــتاویز ت ــو دس ــري ت ــگ و تزوی ــر نیرن ــه ه   ب
  

ــود      ــام خ ــر ک ــی ب ــم کن ــام ج ــه ج ــاک ــه نی ــدیل  گون ــر تب   ب
  

ــر باشــد در آن کــردار   ــار، ه ــار و هــر گفت   هــر آن اخب
  

ــر     ــا تزویـ ــد درد و بـ ــا صـ ــر بـ ــی تغییـ ــود کنـ ــام خـ ــه کـ   بـ
  

  دروغ نشــر صــد کــذب و بگــو هــذیان و در اخبــار     
  

ــرار       ــو از تک ــل ت ــن اص ــود و ای ــوش ب ــو خ ــام ت ــر ک ــه ب   هم
  

  



 
٢٠٩ 

 

ــی  ــتی م ــه زش ــدي   ب ــودت بن ــد خ ــر عه ــا و ب ــی زیب   کن
  

  کـــه بــــا تکــــرار هـــر کــــذبی شــــود راد از جــــوانمردي  
  

ــی   ــو اینســان م ــا شــود زشــت و ت ــاوشــ همــه دنی   ي زیب
  

ــدبختی      ــدا اي واي بـ ــتی، خـ ــن زشـ ــر ایـ ــده بـ ــو درمانـ   تـ
  

  شــود او کــور   بــا زور در تزویــر اینســان مــی    نفــس
  

ــدي        ــون چن ــرار چ ــم از تک ــن وه ــد ای ــاور کن ــود ب ــه خ   ک
  

ــران    ــود حی ــار خ ــادان همــه در ک ــه ن ــمن هم   همــه دش
  

ــردي        ــو م ــودي و ت ــان ب ــام جه ــن ج ــر ای ــرور ب ــو س ــه ت   ک
  

  در جهان بر کام خـود زنـدي   کس آنو هر  زیآن چهر 
  

ــل تـــو در بنـــدي  و بـــا ایـــن وهـــم در کـــار خـــود و در گـ  
  



 
٢١٠ 

 

  اُم

ــود در راه    ــري بـــ ــرد پیـــ ــا مـــ ــه دنیـــ   بـــ

  بهـــــار عمـــــر او پنجـــــاه بـــــیش اســـــت 

ــه     ــد بــه روزي خان ــه پــیش آم   ي دوســت ب

  میــــــان گفــــــتن و عرضــــــی از آن دور  

  نگــــاه شــــیخ بــــر جــــان و تــــنش رفــــت

  دوبــــاره او نگــــاهی پــــیش رانــــد اســــت 

  بــــه ناگــــه روي کــــرده بــــر دل دوســــت 

ــه در راه   ــرون از خانــ ــت و بــ ــین گفــ   چنــ

ــران چیســت   ــدر هــاج اســت و حی ــن راهپ   ای

  دســـتان پیشـــران بـــردو بـــه اشـــک چشـــم 

ــده پـــــیش  میـــــان اشـــــک ــایش آمـــ   هـــ

  

  

  و او صــــاحب بــــه قــــدرت بــــود بــــر جــــاه   

ــال شــــا  ــاه پــــیش  مثــ   اســــت ه بــــود و شــ

  ي او اســــت بــــه دیــــدن یــــار غــــار و خانــــه

ــر   ــیش بـــــ ــري در پـــــ ــد دختـــــ   او بیامـــــ

  میــــان مــــوي و لــــب بــــر چشــــم از قســــط 

  بـــه انـــدام و بـــه رخســـارش دلـــش مســـت     

  وســــتبگفتــــا دختــــرت خــــواهم دلــــم ا   

  ي شــــاه بــــه فکــــرش آن نکــــاح و نغمــــه   

  نگـــاهی دخـــت خـــود ایـــن چیســـت آن شـــاه

ــرد   ــان بـــ ــرد و داد جـــ ــاد کـــ ــدا را یـــ   خـــ

ــویش    ــدر خـ ــوي آن پـ ــه سـ ــر بـ ــان دختـ   همـ

  

  



 
٢١١ 

 

  اي شـــــاد بـــــه دســـــتش دارد او بازیچـــــه

  پـــــدر بـــــر قامـــــت کوچـــــک نگـــــاهی

  بگفتـــا اي خـــدا ایـــن طفـــل کَـــه ســـال     

  

ــدر  ــاد   پــ ــیش در بــ ــازي پــ ــه بــ ــد بــ   گویــ

ــغ آ   ــاهی جیـــ ــارش نگـــ ــه رخســـ ــیبـــ   هـــ

ــی      ــت ب ــال اس ــش س ــه ش ــرش ب ــه عم ــال هم   ب

  

  

  

  

  

  



 
٢١٢ 

 

  تقیه

  تقیـــــــه بخشـــــــی از دل دیـــــــن خداونـــــــدان آه
  

  تقیــــه نــــامش چیســــت آري جــــز دونگــــی جــــز فســــاد
  

  بـــر گفــتن کـــذب و دروغ تأییـــد خـــواه  نیچنـــ نیــ ا
  

ــاه   ــر و فریـــب اســـت و گنـ ــیِ مکـ ــدا خـــود معنـ   چـــون خـ
  

ــن      ــه ک ــتن آري تقی ــق گف ــاك از ح ــر ب ــت پ ــر دل   گ
  

ــق     ــب حـ ــد فریـ ــا صـ ــن بـ ــه کـ ــن تقیـ ــه کـ ــا اختـ   را زِ دنیـ
  

ــی  ــرت م ــه مک ــوب دار   گــر ب ــر چ ــري ب ــافر ب ــوان ک   ت
  

ــی   ــا مــ ــه کــــن تــ ــوانی تقیــ ــا تــ ــن  تــ ــه کــ ــوانی اختــ   تــ
  

  



 
٢١٣ 

 

ــا ــ نیـ ــر دروغ نیچنـ ــارزار   و نشـ ــب و کـ ــد فریـ   صـ
  

ــه کـــن       ــتی خـــدایان تقیـ ــد از زشـ ــدا خـــالق شـ ــر خـ   گـ
  

  لــب پــر از صــدها دروغ و نشــر کــذب و کــار چیســت
  

  تقیــــه کــــن هــــا یکشــــ حــــقاز خــــدا آمــــد مــــدد بــــا 
  

ــ ــی دس ــاري م ــار زي     ت ی ــن ی ــو از م ــن ت ــا م ــی ب   ده
  

ــن     ــه کــ ــر و تقیــ ــانم بگیــ ــش جــ ــد بکــ ــدا آمــ ــا خــ   تــ
  

ــت   ــار نیسـ ــا او یـ ــیکن در خفـ ــت لـ ــت کیسـ   روبرویـ
  

ــت     ــار کیسـ ــن هـ ــب ایـ ــر و فریـ ــر از مکـ   او دو رو دارد پـ
  

ــا ــ نی ــت    نیچن ــو اس ــین ت ــن آی ــد و ای ــت دادن   آموزش
  

ــی ــن    مـ ــه کـ ــان تقیـ ــر دل و جـ ــد و بـ ــمان ببنـ ــی چشـ   کشـ
  



 
٢١٤ 

 

ــان  ــین نسـ ــن و آیـ ــا دیـ ــت  هـ ــزار زیسـ ــز دروغ بیـ   کـ
  

ــا ــ نیـ ــر آزادي و   نیچنـ ــو بـ ــا تـ ــر مـ ــن   بـ ــه کـ ــق تقیـ   حـ
  

  خــــاتم صــــد مکــــر و فرجــــام دروغ از شــــاه پیــــر 
  

ــر در رو نجنگـــــد خنجـــــرش در پشـــــت  او ــر دگـــ   گیـــ
  

ــان دون ــر    خالقـ ــوم میـ ــتی قـ ــحاب زشـ ــان اصـ   مایگـ
  

ــق    ــا و آزادي و حــ ــر مــ ــود و بــ ــا خــ ــنآن بــ ــه کــ   تقیــ
  

  

  

  



 
٢١٥ 

 

  احرتام به آزادی

ــان    ــق جــ ــمردن حــ ــد شــ ــرم بایــ ــی محتــ   آزادگــ
  

ــدگی   ــی از زنــــ ــر تنــــ ــان هــــ ــه جــــ ــدا دادن بــــ   بایــــ
  

ــان   ــه جــ ــود او دارد کــ ــا بــ ــی در دار دنیــ ــر تنــ   هــ
  

ــوان   ــد شـــــمردن پـــــیش خـــ ــرم بایـــ ــان او را محتـــ   جـــ
  

  آن یکــــی انبــــات باشــــد گــــل گیــــاه و اشــــجران 
  

  یبـــــایی و آن تـــــن کـــــه مـــــا را داد جـــــان آن همـــــه ز
  

ــان   ــود در ایـــن میـ ــو حیـــوان بـ ــر بگـ   آن یکـــی دیگـ
  

ــد   ــرم بایـــ ــان او را محتـــ ــوان جـــ   شـــــمردن پـــــیش خـــ
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ــر دل زنـــدان گذاشـــت  ــرد و بـ ــر کـ   نایـــد او را حصـ
  

  داد ذبــــــحنایـــــد او را کشــــــتن و جـــــان و تــــــنش را   
  

  آن دگـــــر انســـــان و بایـــــد او شـــــمردن احتـــــرام 
  

  یشــــتن را هســــت جــــانگــــر خوید يهــــا بــــر دل جــــان
  

  جـــان هـــر تـــن را کـــه دارد بایـــدا بـــس احتـــرام      
  

ــان   ــه آزار جـــــ ــع همـــــ ــین منـــــ ــق آزادي چنـــــ   حـــــ
  

  رهــــایی دارد او اینســــان مقــــامجــــان بــــه دنیــــاي 
  

ــوان   ــرم داري و آزادي اســــت خــ ــر تــــن محتــ ــان هــ   جــ
  

  آزادي تــو خــواهی در دلــت ایــن راه بــین     گــر بــه 
  

  محتــــرم هــــر جــــان و بــــر جــــان خــــود و دنیــــاي بــــین
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  راه رســــتن در چنــــین واالیــــی و ایــــن نشــــر نــــور
  

ــان    ــر جــــ ــه آزار بــــ ــع همــــ ــدا منــــ ــاي دور بایــــ   هــــ
  

  مخلـــص ایـــن گفـــتنِ مـــا را چنـــین شـــعري بخـــوان 
  

ــی را    ــن آزادگــ ــان و ایــ ــر جــ ــرم بــ ــمحتــ ــوان شیپــ   خــ
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  آزاد زی

ــت و آه   ــاي پسـ ــین دنیـ ــر چنـ ــیبت بـ   وا مصـ

  نظـــم ایـــن دنیـــا بســـازد صـــد گـــدا و شـــاه 

  گـــر نباشـــد مســـتمندي کـــو کجـــا آن شـــاه

ــی  ــدا م ــري  ســیل انســان را گ ــن کس ــازد ای   س

  بــــرده بــــادا بــــرده بــــودن از بــــراي شــــاه 

  گــــر جهــــان و دام اینــــان را نباشــــد جــــاه

  راهبـــد  ینچنـــینا در گــو  تـــو را  ناینـــا ســود  

  هــر یکــی از خشــت قصــر و هــر یکــی احــرا  

  مــی و اینســان آن خــدا شــد شــاه لاینچنــین ظ

ــان آزاد زي    ــام جه ــود ج ــاد خ ــاد زي فری   ش

  

ــاه     ــارت شــ ــازد در حقــ ــان بســ ــین انســ   اینچنــ

ــون   ــدا خـ ــر خـ ــه از قصـ ــر آن پلـ ــر نفـ ــواه هـ   خـ

ــاه   ــن درگــ ــما او را در ایــ ــان شــ ــن و جــ   از تــ

ــود    ــاج خـ ــر تـ ــین بـ ــا نگـ ــد آه تـ ــد از صـ   افزایـ

ــین ق  ــازد چنـ ــه او سـ ــا کـ ــرپا تـ ــرم سـ ــر و حـ   صـ

  اهجانکـ  بـس  يایـ رؤدر  هیچ تـن شـاهی نباشدشـاه   

ــدا آ  ــا زِ دردش او خــ ــد تــ ــرده باشــ ــاهبــ   ن شــ

ــان در راه     ــن درد جـ ــاد از ایـ ــادا بـ ــه بـ ــر چـ   هـ

  راه پیــــروزي فقــــط عصـــــیان بــــر ایـــــن راه   

  بــــر همــــه نظــــم خــــدا طغیــــان و آزاد راه زي
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  بارکش دنیا

ــار    ــش بـــ ــه دوشـــ ــیبـــ   رود راه دارد مـــ

ــدا را     ــد خـــ ــمان بینـــ ــب آســـ ــه قلـــ   بـــ

ــنگین  ــارش از او سـ ــه بـ ــر از خـــویش همـ   تـ

ــن داغ   ــان و تـــ ــتن راه دارد جـــ ــه رفـــ   بـــ

  کــــس اي تنهــــا و بــــی  نشــــیند گوشــــه 

ــی  ــان بــ ــک آدمــ ــت  یکایــ ــار راه اســ   عــ

  دارد از او همـــــه بـــــا هـــــم گـــــذر مـــــی

ــی    ــل بـ ــد طفـ ــک بیامـ ــی کوچـ ــان یکـ   جـ

ــد ــن را   توانـــ ــان مـــ ــردن جـــ ــیر کـــ   ســـ

ــی   ــس م ــر ک ــه ه ــتا او ب ــت  گذش ــین گف   چن

  کســــی بــــر جــــان او را رحمتــــی نیســــت

  

  

  هــــــا بــــــرد بــــــر آســــــمان نگــــــاهی مــــــی  

ــی س ــی مـــ ــاه   پاســـ ــف آن شـــ ــد از لطـــ   کنـــ

ــی  ــه دوشــــش مــ ــیش  بــ ــاي در پــ ــد دنیــ   کشــ

  چکــــــد مــــــاه عــــــرق از پیشــــــوانش مــــــی

ــه  ــد جرعـــ ــس   بنوشـــ ــان کـــ ــی همـــ   اي آبـــ

ــت ــه زحمـ ــت   بـ ــار اسـ ــه کـ ــان چـ ــاي او انسـ   هـ

  کــــه عمــــرش ارزشــــی دارد چــــو آن مــــو    

  بگفتــــا ایهــــا االنســــان چــــه کــــس خــــان     

ــه  ــوردم غوطــــ ــه روزي نخــــ ــا دو ســــ   اي نــــ

ــت  ــرین گفـــ ــه رحمـــــی آخـــ ــا دل بـــ   بگفتـــ

  ن را بـــه ســـنگی الجـــوردي اســـت    همـــه تـــ 
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  بیامـــــد پــــــیش بـــــا دســــــتان لــــــرزان  

  ام غــــوطی غــــذایی  بیــــا مــــن خــــورده  

ــدینجا آرم و زود  ــین بــــــ ــا بنشــــــ   بیــــــ

ــار در راه   ــش بــــ ــه دوشــــ ــدا و بــــ   بلنــــ

  هــــر آنکــــس مــــی گذشــــتا بهــــر او دور

ــا   ــا گرفتــــ ــن دنیــــ ــاهش را از ایــــ   نگــــ

  بــــه دوشــــش آنچنــــان ســــنگینیِ بــــار    

  

ــوان   ــن خـــ ــیش مـــ ــی پـــ ــاه آیـــ ــا مـــ   بگفتـــ

  بـــــدارم پـــــیش خـــــود مقـــــدار خـــــواهی    

ــود    ــت از او بـــ ــن نعمـــ ــر ایـــ ــور از بهـــ   بخـــ

  برفتـــــــــــا دور گشـــــــــــتا از دل آنجـــــــــــا

ــود   ــرا بـــ ــتی پـــــس چـــ ــن پلشـــ ــا ایـــ   بگفتـــ

ــراپا  ــقان از او ســــــ ــن عاشــــــ ــه تــــــ   همــــــ

ــار    ــم او خــ ــر چشــ ــان بــ ــمان جهــ ــه چشــ   کــ
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  موسی

  زِ قتــــــــل آدمــــــــان ارزش بیفــــــــروز  

  حـــرف و ســـخن بـــر ضـــد تـــو بـــود  اگـــر

ــود     ــم او بـ ــن حکـ ــانی و ایـ ــل جـ ــو قاتـ   تـ

ــود     ــو سـ ــر تـ ــتن بهـ ــه کشـ ــرآغازش بـ   سـ

  هــا اینچنــین بــود دیــوانگی بــه فرجــام چنــین

  هــا را چنــین اســت ایــن پیغمبــري اگــر آغــاز

ــل   ــین قاتــ ــی  ببــ ــا مــ ــه دنیــ ــود راه بــ   شــ

  راه بــــــرد دنیــــــاي کــــــج و او اینســــــان

ــود    ــین بـــ ــا چنـــ ــدا دنیـــ ــان خـــ   و فرمـــ

  جـــــان بـــــی و ســـــیل جـــــان جانـــــداران

ــت       ــین اس ــغ ک ــر تی ــر ب ــه س ــا ب ــر ت ــه س   هم

  بـــه دنیـــا جـــاري آن ســـیالب خـــون راه    

  

  بکــــش قاتــــل بشــــو مالــــک شــــب و روز      

ــان  ــش جـ ــود    بکـ ــو سـ ــه تـ ــدر از آن بـ ــا بـ   هـ

ــر زور   ــویی پیغمبـــــ ــل تـــــ ــش قاتـــــ   بکـــــ

ــرود    ــر زِ نمـــ ــان بهتـــ ــل نســـ ــا قتـــ ــو بـــ   تـــ

  بـــه خـــون رود هـــا را جـــان نفـــستـــو کشـــتی 

ــین اســـت      ــه کـ ــا بـ ــه دنیـ ــامش همـ ــه فرجـ   بـ

  چنــــــــــین کشــــــــــتار و قتــــــــــل و راه اهللا

  کشــــتار او شـــود شــــاه  بـــه قتــــل و خـــون و  

ــین    ــش اهللا کــ ــد بکــ ــگ آمــ ــه جنــ ــودبــ   بــ

ــان  ــان انســـــ ــات و جـــــ ــام و نبـــــ   زِ احشـــــ

ــت   ــن اســـ ــوزان راه ایـــ ــا بســـ ــش دنیـــ   بکـــ

ــرا   ــداران افــــــ ــانِ جانــــــ ــه از جــــــ   همــــــ
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ــوانگی  ــن دیــ ــود   از ایــ ــس نیاســ ــا کــ   هــ

ــر ــواب  اگـــ ــش و خـــ ــات در آرامـــ   انبـــ

  و هــر چیــزي کــه جــان اســت بکــش احشــام

ــل در دور    ــل و نســـ ــتار قتـــ ــو کشـــ   بگـــ

ــر پیغ  ــارش راهبـــــ ــه یـــــ ــر اوکـــــ   مبـــــ

ــاري از آ  ــین یـــ ــدا را اینچنـــ ــودخـــ   ن بـــ

  خـــان را  هـــا بـــدر فرمـــان    بکـــش جـــان 

ــاش   ــیار آن بــ ــه را هشــ ــن جامــ ــدر ایــ   بــ

  

ــون رود      ــه خ ــان ب ــدارد ج ــان ب ــس ج ــر آنک   ه

ــات    ــو انبـــ ــان و تـــ ــرمن جـــ ــوزان خـــ   بســـ

  کــه کـــین ایــن ایـــن خــدا قتـــل عــوام اســـت    

  همــــــه از امــــــر آن جبــــــار نــــــام اســــــت 

ــیِ  ــو موســـ ــل در ع بگـــ ــت قاتـــ ــان اســـ   یـــ

  ن اســـتکشـــد ایـــن کـــار خـــا کــه قاتـــل مـــی 

ــال  ــوام  کـــــه آمـــ ــدا قتـــــل عـــ   ســـــتاخـــ

ــان   ــان آزاد جـــ ــه ارزش در جهـــ   اســـــتکـــ
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  بیزار

ــان   ــان و انســ ــویم از انســ ــري جــ ــت  تبــ ــاي پســ   هــ
  

  وهــــم دروغــــین اشــــرف خــــونین پرســــت نیچنــــ نیــــا
  

  از کجــا اینــان چنــین وحشــی شــدند اینســان عبــث      
  

  وحشــــی مجنــــون پرســــت    و ظــــالم و قاتــــل شــــدند  
  

ــم  ــري هــ ــار معبــ ــپرد  در کنــ ــانش ســ ــان جــ   نوعشــ
  

ــرد      ــان داد و م ــه او ج ــا ک ــالی ت ــر خی ــی ه ــک ب ــه ی ــک ب   ی
  

ــوانگی  ــن دیــ ــان آدم نشــــان   واي از ایــ ــاي نســ   هــ
  

ــران   ــان کَهتـــ ــف اینـــ ــود از لطـــ ــداري نبـــ ــیچ جانـــ   هـــ
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ــر و  ــزاري در دل فقـ ــد هـ ــ صـ ــتدر ایـــن دنیـ   اي پسـ
  

ــوار م   آ ــاخته الـــ ــان ســـ ــیل اینـــ ــی از ســـ ــتن یکـــ   ســـ
  

  به یک حکمش شده اعدام و قتل و حبس و بستیک 
  

ــود  ــم از خــ ــت حکــ ــدرت پرســ ــیِ قــ ــاتلش آن قاضــ   قــ
  

  واي از ایــــن بیــــداد و داد از ایــــن جنــــون دادگــــاه
  

  واي بـــــر مـــــا واي بـــــر انســـــان شـــــدن بـــــر بارگـــــاه 
  

ــت او    ــد اسـ ــده و عبـ ــر و بنـ ــاچیز و حقیـ ــت و نـ   پسـ
  

ــت او     ــر اســ ــرین مکــ ــاي بــ ــوداي دنیــ ــن ســ   واي از ایــ
  

ــا   ــري از دل انســـ ــا تبـــ ــرون از نســـــل آه مـــ   ن بـــ
  

  بـــــه دل تغییـــــر انســـــان زایشـــــی تکـــــرار خـــــواهمـــــا 
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  سن تکلیف

ــم   ــه پیشـــ ــر بـــ ــودکی دختـــ ــد کـــ   بیامـــ

ــال این  ــه ســـ ــا در دل نـــ ــرا مـــ ــچـــ   انســـ

ــف  ــه آرامــــی ســــخن از جشــــن تکلیــ   بــ

ــت     ــرا هسـ ــا چـ ــه معنـ ــه چـ ــن بـ ــا ایـ   بگفتـ

  بگفتا ایـن چـه کـس بـر پـیش خوانـد اسـت       

  بگفتـــا پـــس چـــرا در ایـــن همـــه ســـال     

  بــــه صــــحرادو چشــــمان بســــته و مــــا ره 

ــران    ــیش حیــ ــول پــ ــاتم آن رســ ــه خــ   بــ

  زمـــین و آن زمـــان را پـــیش خوانـــد اســـت

  نیســـــت خــــدایا طـــــاقتم در ایــــن اثـــــر  

  ن دادکـــه در آن حجلـــه بایـــد او بـــه تـــ     

  

  

ــم     ــین کیشــــــ ــوالی بــــــ ــا او ســــــ   بگفتــــــ

ــان   ــادي اســــت مهمــ ــر تــــن و شــ   لباســــی بــ

ــیش   ــوي پــ ــالغ شــ ــو بــ ــه تــ ــنی کــ   از آن ســ

  بگفـــــتم آن همـــــه تکلیـــــف شـــــاه اســـــت 

  بگفـــــــتم آن خـــــــدا او پادشـــــــاه اســـــــت

  و پــــیش داد اســــت  بــــه نــــه ســــالیِ مــــا ا    

ــا  ــر برپـــــــ ــاز دیـــــــ ــان آن حجـــــــ   میـــــــ

  اي جــــان بـــه عشــــق کـــودك هفــــت ســـاله   

  اي از کــــیش رانـــد اســــت  بـــه یــــزدان نامـــه  

  مــــرا بــــر عشــــق بایــــد خوانــــدن و زیســــت 

ــاله زن داد   ــه ســــ ــر نــــ ــان دختــــ ــه جــــ   بــــ
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ــاه    دو چشــــمان بــــاز در پیشــــم یکــــی مــ

  کــــه دیــــوان اینچنــــین نــــاکرده بــــا مــــاه

  دوبــــاره گفــــت آن دختــــر کــــه پرســــان

ــود     ــدا بـ ــت خـ ــن حکمـ ــیچ ایـ ــتم هـ   بگفـ

ــیش   ــان پ ــیش  و اینس ــت در پ ــت و او اس   رف

  ام کـــــرد و فکـــــر ایـــــن خـــــدا دیوانـــــه

  بــــه پــــرواز آمــــدم در پــــیش حیــــران     

ــیش در راه  ــه رزم آري پـــــ ــه جامـــــ   بـــــ

  

  نگـــــاهی بـــــر تـــــن و لعـــــن چنـــــین شـــــاه 

  اي و بــــــــــدتر دیوهــــــــــا راه   تــــــــــو اهللا

ــا   ــالگی مـــ ــه ســـ ــرا نـــ ــان  چـــ ــالغ و جـــ   بـــ

ــی    ــو دانـ ــی تـ ــه فردایـ ــود بـ ــن جـ ــت ایـ   چیسـ

  کنـــد عمـــرش بـــر ایـــن بـــیش  بـــه بـــازي مـــی

ــه   ــن پروانـــ ــت و زِ تـــ ــرا کشـــ ــرد مـــ   ام کـــ

  چــــرا ایــــن دیــــو گشــــته شــــاه و یــــزدان     

  بــــه نــــابودي کشــــم ایــــن تــــاج از شــــاه     
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  محمد

ــحرا    ــه صـــ ــدي او بـــ ــرد رنـــ ــد مـــ   بیامـــ

ــت    ــیش اســ ــین در راه پــ ــن زمــ ــر ایــ   امیــ

ــرد  ــدبار زان کـــ ــار او صـــ ــر غـــ   بـــــه قعـــ

ــان      ــن ج ــک ت ــتم لی ــه دس ــن ب ــم م ــه حک   ک

ــه ــد آیــــ ــدا راد بیامــــ ــی از خــــ   اي وحــــ

  راهــــی بــــرو مالــــک زمــــین بــــر شــــاه    

ــحرا    ــب صـ ــان قلـ ــت او جـ ــیش اسـ   و در پـ

  همـــه مـــومن بـــه کیشـــش عبـــد او شـــاه     

ــت    ــل داد اســ ــزاري قتــ ــانش هــ ــه فرمــ   بــ

ــون    ــگ و خ ــه جن ــاك و ب ــاد و در خ   در فری

ــی    ــان مــ ــط ایمــ ــراي بســ ــ بــ ـ رد جــــانبـ  

ــی  ــایم مــ ــت    غنــ ــرد اســ ــاراج بــ ــرد تــ   بــ

  همـــه نـــاموس کفـــاران بـــه دیـــن اســـت     

ــاه    ــی از دل شـــــ ــاج و تختـــــ ــدارد تـــــ   بـــــ

ــر ایـــــن راه    ولـــــیکن نیســـــت آن امـــــت بـــ

ــرد     ــان کــ ــه جــ ــدا او نالــ ــزدان و خــ ــه یــ   بــ

  نباشــــد پــــیش بــــر پــــایم در ایــــن خــــان     

ــاد   ــیش فریـــ ــن پـــ ــد و آن تـــ ــنش لرزیـــ   تـــ

ــدایی    ــب خــــ ــین نائــــ ــاه زمــــ ــرو شــــ   بــــ

ــاه    ــر مـــ ــرده اوي بـــ ــیش بـــ ــت پـــ   حکومـــ

  همـــــــــــه تســـــــــــلیم اهللا و زمـــــــــــین راه

ــافران را بســـــــط داد اســـــــت    قتـــــــال کـــــ

ــی   ــرها مـ ــه سـ ــاري بـ ــون جـ ــه خـ ــ بـ ــاهبـ   رد شـ

ــوان   ق ــیش برخـــــ ــافران را بـــــ ــال کـــــ   تـــــ

ــت   ــر دســ ــان در پــــیش بــ ــنج جهــ ــه گــ   همــ

ــا ــت  و از آنِ او رعایـــــــ ــن اســـــــ   از ایـــــــ
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ــز ــیش هـــ ــیش در پـــ ــزان پـــ   اري آن کنیـــ

ــ   ـــ ــیران بـ ــک از اســــ ــرهایکایــــ   رده ســــ

  هــــزاري زشــــت را او حــــق و جــــان داد   

  بـــــه پســـــتو در دل خلـــــوت بدینســـــان    

ــم دارد   ــود او چشـــ ــور خـــ ــه زن از پـــ   بـــ

ــان     ــن خـ ــیش ایـ ــزان پـ ــن آن کنیـ ــه تـ   همـ

ــوهر از او  ــی را شــــــ ــته آن تنــــــ   بکشــــــ

  بـــه جــــان طفــــل شـــش ســــاله نظــــر واي  

ــزدان   ــه یــ ــاتم بــ ــی و خــ ــان قدســ   و اینســ

ــر  ــان داد نـــه بـ ــر جهـ ــه بـــر عمـ   عمـــرش کـ

  و اینــــــان در چنــــــین روزي و اینســـــــان  

  بــــرد فریــــاد بــــر پــــیش بــــه ســــر او مــــی

  بگــــو بــــد پیشــــه ایــــن تــــن آدمیــــزاد     

  

ــت     ــن اســ ــاك دیــ ــر خــ ــه بــ ــر او همــ   برابــ

ــانش   ــه فرمـــ ــا  بـــ ــا پـــ ــت تـــ ــده دســـ   بریـــ

  بــــه زشـــــتی ایــــن جهـــــان را او نشـــــان داد  

  هـــــا اســـــت حیـــــران یکایـــــک عاشـــــق زن

ــارد   ــت کـــ ــه را زشـــ ــت همـــ ــرم حرمـــ   حـــ

ــهوت زِ انســــان     ــص شــــهوت و شــ ــه رقــ   بــ

  بـــــــــه عقـــــــــد خـــــــــویش آورده زنِ او  

ــن در او راي  ــر ایـــــن تـــ ــم بـــ ــدارد رحـــ   نـــ

  نمحمـــــــد او رســـــــول خـــــــونِ انســـــــا   

ــر زاد    ــت بــ ــار از زشــ ــه بــ ــتی بــ ــه زشــ   همــ

ــت   ــان زشــ ــان راه و همــ ــان همــ ــان ســ   ی همــ

  و کـــــیش بـــــه نـــــام آن محمـــــد دیـــــن ا   

  تـــــــر داد  ام محبـــــــوب  بگـــــــو دیوانـــــــه 

  

  



 
٢٢٩ 

 

  نشو بار

ــت     ــخت اسـ ــان را سـ ــه جهـ ــا کـ ــه دنیـ ــار بـ ــو بـ   نشـ
  

  غــــم دیگــــر بــــه جهــــان را تــــو نگــــو بــــدبخت اســــت
  

ــد   ــان را بردنــ ــام و جهــ ــن جــ ــده ایــ ــدر آمــ   آن قــ
  

ــد     کــــه دگــــر تــــاب کســــی نیســــت جهــــان را خوردنــ
  

ــش و   ــا ری ــدین  همــه ب ــن کــیش و ب ــه دی ــیب ــرمی ب   ش
  

  جــــام جــــم را همــــه بردنــــد در ایــــن کــــج فهمــــی      
  

ــد  ــین و تردیـــ   آن یکـــــی گشـــــت خداونـــــد زمـــ
  

  بــــــه دل او آه نگــــــو نقــــــد جهــــــان هــــــم ترســــــید 
  

  



 
٢٣٠ 

 

ــدید    ــان تشــ ــتن اینســ ــو در گفــ ــرانجام تــ ــه ســ   کــ
  

ــید    ــم ترســــ ــان هــــ ــد و جهــــ ــو آه بریدنــــ ــر تــــ   ســــ
  

ــه  ــو اینگونـ ــد  نشـ ــر دیـ ــان در هـ ــه جهـ ــاري بـ ــو بـ   تـ
  

ــم      ــان هـ ــت جهـ ــت اسـ ــتی و زشـ ــر از زشـ ــه پـ ــدکـ   غریـ
  

ــر     ــان را تغییــ ــام جهــ ــا جــ ــده تــ ــان آمــ ــه جهــ   بــ
  

ــدبیر    ــانی تــــــ ــه جهــــــ ــا بــــــ ــه آزاديِ دنیــــــ   همــــــ
  

  تــو بگـــو هـــیچ از ایـــن مــن تـــو بگـــو هـــیچ از تـــن  
  

  مــــــن بــــــر دار بــــــه دادار بگــــــو هــــــیچ از مــــــن     
  

ــت      ــس کیس ــو آن ک ــت بگ ــو نیس ــو بگ ــوعی ت ــن ن   م
  

ــخن    ــرف سـ ــو حـ ــیچ و بگـ ــو هـ ــو بگـ ــت  تـ ــایش چیسـ   هـ
  



 
٢٣١ 

 

ــن راه   ــن و در ایــ ــردار مــ ــه و کــ ــوان نامــ ــو بخــ   تــ
  

  مـــن نـــوعی تـــو بگـــو هـــیچ بگـــو آن کـــس کیســـت       
  

ــو ــد  نشــ ــر دیــ ــامش هــ ــه نــ ــا و بــ ــه دنیــ ــار بــ   د بــ
  

ــد   ــه آزادي زیــــــ ــو آه بــــــ ــام همــــــ ــد نــــــ   نکشــــــ
  

ــه ــت     ب ــن رزم اس ــن و در ای ــام م ــه ن ــه ب ــر ک ــان ه   جه
  

  همـــــه دنیـــــاي همــــــو در پـــــی آزاد عـــــزم اســــــت    
  

  

  



 
٢٣٢ 

 

ر   بی

ــه  ــو دیوانـ ــون آ   از تـ ــل و جنـ ــر از جهـ ــتتـ   دم کیسـ
  

  زیســـت  کیســـت تانـــد کـــه از آن رنـــج دگـــر شـــاهی      
  

ــول      ــی پـ ــردي بـ ــت نبـ ــري دسـ ــان دگـ ــه جـ ــو بـ   تـ
  

  کــــه اگــــر پــــول نــــدارد تــــو بگــــو طعمــــه گــــور       
  

  حیـوان کـودك   و به کسی رحم ندارد چه نسـان باشـد  
  

  شــــک و زشــــتی بــــیرحــــم تــــو پــــول گــــره خــــورده 
  

ــیش   ــو بــ ــو را از نــ ــر ســــاخت تــ ــار دگــ ــدا بــ   بایــ
  

ــیش   ــونی در پــ ــل و جــ ــر جهــ ــی و هــ ــن باشــ ــه از ایــ   بِــ
  

  



 
٢٣٣ 

 

ــرم  ــو محـ ــی و تـ ــو طبیبـ ــ تـ ــو گـ ــار وو تـ ــان هـ   اینسـ
  

ــدکار    ــتی بـــ ــودك و کشـــ ــه دل کـــ ــن زن بـــ ــه تـــ   بـــ
  

  اگـــــر او پـــــول نـــــدارد تـــــو بریـــــدي زخمـــــش
  

  بــــــه رخ کوچــــــک او رحــــــم نــــــداري دلکــــــش    
  

ــن راه   ــه درون ایــــ ــدارد بــــ ــول نــــ ــر او پــــ   اگــــ
  

  ره او در پـــــــــــی درد و همـــــــــــه طعمـــــــــــه در آه  
  

ــار   ــان بیمـ ــه انسـ ــون و همـ ــل و جنـ ــن جهـ   واي از ایـ
  

ــش   ــی هـــ ــار روانـــ ــو بیمـــ ــت و تـــ   دار او مـــــریض اســـ
  

ــیش  ب ــو بــ ــو را از نــ ــر ســــاخت تــ ــار دگــ ــدا بــ   ایــ
  

ــیش     ــونی در پــ ــل و جنــ ــی و در جهــ ــن باشــ ــه از ایــ   بــ
  



 
٢٣٤ 

 

  حکمت

ــاك    ــونریزي و در خــ ــون و خــ ــگ و خــ ــه جنــ   بــ
  

  هـــــــاي افـــــــالك هـــــــا خشـــــــونت بـــــــه کشـــــــتن
  

  زمـــــــین پـــــــر از اســـــــیران بـــــــود صـــــــحراي 
  

ــه فر   ــدها زن بــــــ ــه صــــــ ــبــــــ ــايزنــــــ   دان در پــــــ
  

  هـــــا از پشـــــت بســـــتند    بـــــه مـــــردان دســـــت  
  

  هــــــــا اســـــــیر خــــــــاك هســــــــتند  همـــــــه تــــــــن 
  

ــوي    ــر مــــ ــرد پــــ ــی آن مــــ ــد یکــــ   زِ دور آمــــ
  

ــورموي  ــمان ســـــ ــه ریـــــــش صـــــــورت و چشـــــ   بـــــ
  

  



 
٢٣٥ 

 

  بـــــه جمـــــع زن بـــــه پـــــیش و راه رفـــــت اســـــت
  

ــان  ــه جـــ ــت    همـــ ــد او مســـ ــک شـــ ــو مالـــ ــا بگـــ   هـــ
  

ــد او روي    ــان دیــــــ ــع آنــــــ ــی از جمــــــ   یکــــــ
  

ــروي  ــاز ابــــــ ــه زلــــــــف و چشــــــــم آري نــــــ   چــــــ
  

ــت     ــد اســ ــمی نمانــ ــان او چشــ ــر جــ ــن بــ ــه تــ   بــ
  

ــه انــــــــــدامش تکاندســــــــــت    نگــــــــــاهش را بــــــــ
  

  نشاندســــــــــت عبــــــــــایش را بــــــــــه روي زن 
  

ــت     ــویی مســــــ ــن تــــــ ــا از آن مــــــ ــدو گفتــــــ   بــــــ
  

  یکــــــی از دورترهــــــا گفــــــت ایــــــن جــــــان    
  

ــت    ــد اســ ــویش خوانــ ــیش از خــ ــه پــ ــر بــ ــی همســ   یکــ
  



 
٢٣٦ 

 

ــت     ــه رو داشـ ــون بـ ــرخ و خـ ــه سـ ــمانی کـ ــه چشـ   بـ
  

  بگفتـــــــا مالـــــــک هـــــــر تـــــــن مـــــــنم مســـــــت     
  

  عبـــــــا را او کشـــــــید و رفـــــــت بـــــــر جـــــــاي 
  

  یکـــــــی از یـــــــار خویشـــــــان پـــــــیش بـــــــر پـــــــاي
  

ــود     ــس بــــ ــه کــــ ــوهر آن زن چــــ ــا شــــ   بگفتــــ
  

ــدامین  ــت کــــــ ــرود  پســــــ ــته نمــــــ ــت گشــــــ   نیــــــ
  

ــان   ــاه تابــــــــ ــرورم اي مــــــــ ــا ســــــــ   بگفتــــــــ
  

  یکـــــــــــی از آن اســـــــــــیران بـــــــــــود حیـــــــــــران 
  

  بگفتـــــــــا زودتـــــــــر آن مـــــــــرد را کشـــــــــت
  

  بـــــه ســـــر خـــــون بـــــر زمـــــین از راه بـــــر پشـــــت      
  



 
٢٣٧ 

 

ــه  ــر خیمـــــــ ــن بـــــــ ــردا او و ایـــــــ   اي راد ببـــــــ
  

ــان داد    ــت نشــــــ ــنش آلــــــ ــر تــــــ ــی زن بــــــ   یکــــــ
  

ــون    ــاره از خــــ ــی خونبــــ ــز و یکــــ ــی تیــــ   یکــــ
  

ــون   ــه مجنــــ ــن بــــ ــر تــــ ــت و دیگــــ ــی را کشــــ   یکــــ
  

ــار   ــري خـــــ ــمان و دیگـــــ ــر آســـــ ــی بـــــ   یکـــــ
  

ــار   ــت اینبــــــــ ــوامیس اســــــــ ــه دزدي از نــــــــ   بــــــــ
  

ــد در آن   ــود و دیـــــ ــغ بـــــ ــردن تیـــــ ــه گـــــ   بـــــ
  

  درد او تــــــــن از آن جــــــــان بــــــــه صــــــــحرا مــــــــی
  

ــه جــــان همســــري کــــز تیــــغ بــــر او اســــت         بــ
  

  ببـــــر تـــــن ســـــر همـــــه جـــــانِ مـــــن از او اســـــت      
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  آور جـــــــــان او دیـــــــــد صـــــــــداي رعشـــــــــه
  

ــد    ــد لرزیـــــــ ــازم دیـــــــ ــد بـــــــ ــد و دیـــــــ   دریـــــــ
  

  زان دادبــــــــه وهمــــــــی آســــــــمان تشــــــــبیه    
  

ــی   ــر نفـــــس مـــ ــت بـــ ــه آلـــ ــان داد کـــ ــورد و جـــ   خـــ
  

  بـــــه آب و خـــــون بـــــه لختـــــه جـــــان در ذات     
  

  بـــــــه خشــــــــکیده رحـــــــم ایــــــــن بانــــــــگ او داد  
  

ــم داد   ــه زن را آتشـــــــــ ــتا زان کـــــــــ   بکشـــــــــ
  

ــو آتـــــــش از    ــن بگـــــ ــون تـــــ ــه خـــــ ــادآن بـــــ   بـــــ
  

  بــــــه فریــــــادي کــــــه دادش کیســــــت پرســــــان 
  

  یکــــــــــــــــــــی درد آســــــــــــــــــــمان و واي از آن 
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  کـــه صـــاحب بـــر همـــه جـــان خـــویش بـــود اســـت 
  

  اســــــت ملکــــــش بــــــر پیمبــــــر نــــــیش بــــــود بــــــه 
  

ــد   ــس دیـــــ ــز آن نفـــــ ــی جـــــ   و دادش را کســـــ
  

ــید    ــان و پرســـــــ ــز او گریـــــــ ــغ تیـــــــ ــه تیـــــــ   بـــــــ
  

  تـــــــن مـــــــن بـــــــود آلـــــــت بـــــــود یـــــــا آن 
  

  همـــــــــــه دنیـــــــــــا بریـــــــــــد و واي ترســـــــــــید   
  

  هــــــــزاري ســــــــال از آن روزهــــــــا رفــــــــت   
  

ــت    ــافر و پســــــ ــود و کــــــ ــه بــــــ ــی دیوانــــــ   یکــــــ
  

  هرســــــــانهمــــــــه جــــــــان و زن و فرزنــــــــد و 
  

ــري ــت ارزان از آنِ دیگــــــــــــ ــود اســــــــــــ   بــــــــــــ
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  حکیمــــان یــــک بــــه یــــک در پــــیش گفتنــــد     
  

ــی بردنـــــــــــد    ــایی از آن پیشـــــــــ ــه زیبـــــــــ   بـــــــــ
  

  و حکمـــــــت آخـــــــرش خـــــــود را خـــــــزان داد
  

ــوخت   ــش ســــ ــه آتــــ ــان داد بــــ ــاي جــــ ــا جــــ   و مــــ
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  دیوانه بود

  از در آمــــد گــــیج و هــــاج و واج او مســــتانه بــــود 
  

ــود     ــه بـــ ــین دیوانـــ ــود او اینچنـــ ــد خـــ ــر زن فرزنـــ   بـــ
  

ــرم   ــت حـ ــر آن نیسـ ــر مگـ ــدام آن بنگـ ــن و انـ ــر تـ   بـ
  

ــ ــود آن تــ ــه بــ ــته ایــــن تحریــــک و او دیوانــ   نش را شســ
  

ــدا از  ــن و از خلــــق خــ ــارك از حســــن از حســ   تبــ
  

  احســــنت بــــر خــــالقین و ایــــن خــــدا دیوانــــه بــــود      
  

ــاز    ــت ن ــامش چیس ــت ن ــر نیس ــا گ ــن زن ــوي دارد ای   ش
  

ــود  ــه بــــ ــدا دیوانــــ ــر کشــــــد آري خــــ   نــــــاز پیغمبــــ
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ــدا     ــان خـ ــدم فرمـ ــق شـ ــم عاشـ ــد زنـ ــه فرزنـ ــن بـ   مـ
  

ـــرم تــــو   دیوانــــه بــــوداز ســــپس هــــر محرمــــی بــــر حـ  
  

ــوان     ــه بخـ ــر آن خطبـ ــا دار و بـ ــب را رهـ ــد زینـ   زیـ
  

ــود      ــه بــ ــو دیوانــ ــرم تــ ـ ــر حـ ــان بــ ــد زمــ ــن خداونــ   ایــ
  

  هــر چــه از شــهوت تــو داري از دلــت آري بخــوان     
  

ــت و    ــهوت پرسـ ــدا شـ ــن خـ ــاایـ ــ نیـ ــود  نیچنـ ــه بـ   دیوانـ
  

ــرود       ــمت در ف ــاز چش ــر ن ــان ب ــن جه ــا در ای ــر قض   ه
  

ــ  ــر حـ ــجود    رم حهـ ــان سـ ــو اینسـ ــه تـ ــامحرم بـ ــی و نـ   رمـ
  

ــر ــدي    گ ــق ش ــر عاش ــار دگ ــت و آن ی ــر دخ ــه همس   ب
  

  پشــــت چشــــمی نــــازك و قــــانون خــــدا دیوانــــه بــــود 
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  وصف عشـرت وصـف شـهوت وصـف هـر دیـوانگی      
  

  در دل یــــــزدان و در اســــــالم و ایــــــن دیوانــــــه بــــــود
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	جواب هر سخن سرب است و هر نقد�تو گر از نظم اینان دور ماندی�به عصیان اعتراض لبها تکاندی�بدان مُردی بدان کشتن به تیزی�بدان با خون تو رنگین شود ماه�به هر کس نقد داری گر خدا است�بدان کشتند و با صدها شکنجه�که نظم اینچنین دنیا همین است�خدا شاه و نسان در جاه بیداد�ولیکن راه بیداری همین است�چه ارزش در برت جان من ای ماه
	تو را آتش زنند اینان به پابند�سخن نقدی به لب آواز خواندی�بدان جانت به دور از زندگی زی�بدان صدها شکنجه در برت زی�تو در آتش تکان عرش خدا شاه�به قدرت جاه و او شاه است و شاه است�تو را فرمانبر و در خواب بنده�به زور جور استبداد و کین است�از او نقد و به عصیان مرگ کین است�چو مردن راه من شوری به دین است�که آزادی بگو آن بِه زِ این است
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	اشرف شده و شاه به دنیای اسیران
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	دین نیست
	بگو باور ما را و بگو این دین نیست�تو بگو هیچ ندارد به دل و سر سودا�تو بگو سست حقارت همه انسان در جاه�هدف ما همه کوته شدن دست شاه�بشکن نام چنین وهم زِ ایمان ما�تو بگو بادهی دین کرده نسان را طماع�تو بگو این هدف آمال من و تو دین نیست�تو بدان ما به دل هیچ جهانی کاریم�همه قانون و همه عدل در آن از آزاد
	بگو صاحب انسان شدن و این کین نیست�تو بگو نیست پی قدرت و خلع الله�نطلب دین دگر در پی دینی از شاه�زِ دل و این همه قدرت به دل اینان در جاه�که شکستند همه دین خدایان درگاه�بشکن جان تو جاندار اسیر آن شاه�طرز فکری به دل راه رهایی کین نیست�که به آن جان تو جاندار گرامی داریم�تو کسی هیچ نیازار و جهانی آزاد
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	از پی دیدار ما دنیا همه یکسان بود
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	هیچ چیزی در جهان ناشد مثال آزاد و راست
	کودک آزاری
	به ضربه میزند بر صورت مرد�زمین افتاده و در خون به آتش�به داغی بر تنش آن زخمها بود�همه جانش به خون مرده بر آن جان�به شلاقی که در دستش به او تاخت�کمربندی به دستش داد دیوان�یکی از دور آمد دید این زشت�به فریادی که دید این تن که جان نیست�چه کردی با دلش ای رذل ای پست�همه جان و تنش کوچک خدایا�و گفتار رذیل پست با زور���منم صاحب منم مالک خدایا�برو برکن خودت را جان او کیش�هزاری اشک چشمان تو کفار
	که محکم بر دل صورت به خون درد�زند او آن لگد را پیش سرکش�به داغی بر تنش از کوله ره بود�کبودی بر تنش از کبریا بود�تمام جان او را خون به خون بافت�به صدباری که مرده خون بران�به دیدارش همه اشک تن از خشت�بمرده وحشی آری این خزان چیست�تو کشتی او در این زشتی خود مست�چنین طفل و بکشته این نفر شاه�که من والد به او پور خودم بود���خودت بر من چنین حقی تویی شاه�نخوانده دور بادا کفر در پیش�به کشتن طفل خود آزاد در کار
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	به دنیا مرد پیری بود در راه�بهار عمر او پنجاه بیش است�به پیش آمد به روزی خانهی دوست�میان گفتن و عرضی از آن دور�نگاه شیخ بر جان و تنش رفت�دوباره او نگاهی پیش راند است�به ناگه روی کرده بر دل دوست�چنین گفت و برون از خانه در راه�پدر هاج است و حیران چیست این راه�به اشک چشم و دستان پیشران برد�میان اشکهایش آمده پیش���به دستش دارد او بازیچهای شاد�پدر بر قامت کوچک نگاهی�بگفتا ای خدا این طفل کَه سال
	و او صاحب به قدرت بود بر جاه�مثال شاه بود و شاه پیش است�به دیدن یار غار و خانهی او است�بیامد دختری در پیش بر او�میان موی و لب بر چشم از قسط�به اندام و به رخسارش دلش مست�بگفتا دخترت خواهم دلم اوست�به فکرش آن نکاح و نغمهی شاه�نگاهی دخت خود این چیست آن شاه�خدا را یاد کرد و داد جان برد�همان دختر به سوی آن پدر خویش���پدر گوید به بازی پیش در باد�به رخسارش نگاهی جیغ آهی�همه عمرش به شش سال است بیبال
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	آزاد زی
	وا مصیبت بر چنین دنیای پست و آه�نظم این دنیا بسازد صد گدا و شاه�گر نباشد مستمندی کو کجا آن شاه�سیل انسان را گدا میسازد این کسری�برده بادا برده بودن از برای شاه�گر جهان و دام اینان را نباشد جاه�سود اینان را تو گو در اینچنین بدراه�هر یکی از خشت قصر و هر یکی احرا�اینچنین ظلمی و اینسان آن خدا شد شاه�شاد زی فریاد خود جام جهان آزاد زی
	اینچنین انسان بسازد در حقارت شاه�هر نفر آن پله از قصر خدا خونخواه�از تن و جان شما او را در این درگاه�تا نگین بر تاج خود افزاید از صد آه�تا که او سازد چنین قصر و حرم سرپا�هیچ تن شاهی نباشدشاهدر رؤیای بسجانکاه�برده باشد تا زِ دردش او خدا آن شاه�هر چه بادا باد از این درد جان در راه�راه پیروزی فقط عصیان بر این راه�بر همه نظم خدا طغیان و آزاد راه زی
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	به دوشش بار دارد میرود راه�به قلب آسمان بیند خدا را�همه بارش از او سنگینتر از خویش�به رفتن راه دارد جان و تن داغ�نشیند گوشهای تنها و بیکس�یکایک آدمان بیعار راه است�همه با هم گذر میدارد از او�یکی کوچک بیامد طفل بیجان�تواند سیر کردن جان من را�به هر کس میگذشتا او چنین گفت�کسی بر جان او را رحمتی نیست���بیامد پیش با دستان لرزان�بیا من خوردهام غوطی غذایی�بیا بنشین بدینجا آرم و زود�بلندا و به دوشش بار در راه�هر آنکس می گذشتا بهر او دور�نگاهش را از این دنیا گرفتا�به دوشش آنچنان سنگینیِ بار
	نگاهی میبرد بر آسمانها�سپاسی میکند از لطف آن شاه�به دوشش میکشد دنیای در پیش�عرق از پیشوانش میچکد ماه�بنوشد جرعهای آبی همان کس�به زحمتهای او انسان چه کار است�که عمرش ارزشی دارد چو آن مو�بگفتا ایها الانسان چه کس خان�دو سه روزی نخوردم غوطهای نا�بگفتا دل به رحمی آخرین گفت�همه تن را به سنگی لاجوردی است���بگفتا ماه آیی پیش من خوان�بدارم پیش خود مقدار خواهی�بخور از بهر این نعمت از او بود�برفتا دور گشتا از دل آنجا�بگفتا این پلشتی پس چرا بود�همه تن عاشقان از او سراپا�که چشمان جهان بر چشم او خار
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	زِ قتل آدمان ارزش بیفروز�اگر حرف و سخن بر ضد تو بود�تو قاتل جانی و این حکم او بود�سرآغازش به کشتن بهر تو سود�به فرجام چنین دیوانگیها اینچنین بود�اگر آغاز این پیغمبریها را چنین است�ببین قاتل به دنیا میشود راه�و او اینسان برد دنیای کجراه�و فرمان خدا دنیا چنین بود�و سیل جان جانداران بیجان�همه سر تا به سر بر تیغ کین است�به دنیا جاری آن سیلاب خون راه��از این دیوانگیها کس نیاسود�اگر انبات در آرامش و خواب�بکش احشام و هر چیزی که جان است�بگو کشتار قتل و نسل در دور�که یارش راهبر پیغمبر او�خدا را اینچنین یاری از آن بود�بکش جانها بدر فرمان خان را�بدر این جامه را هشیار آن باش
	بکش قاتل بشو مالک شب و روز�بکش جانها بدر از آن به تو سود�بکش قاتل تویی پیغمبر زور�تو با قتل نسان بهتر زِ نمرود�تو کشتی جان نفسها را به خون رود�به فرجامش همه دنیا به کین است�چنین کشتار و قتل و راه الله�به قتل و خون و کشتار او شود شاه�به جنگ آمد بکش الله کین بود�زِ احشام و نبات و جان انسان�بکش دنیا بسوزان راه این است�همه از جانِ جانداران افرا��هر آنکس جان بدارد جان به خون رود�بسوزان خرمن جان و تو انبات�که کین این این خدا قتل عوام است�همه از امر آن جبار نام است�بگو موسیِ قاتل در عیان است�که قاتل میکشد این کار خان است�که آمال خدا قتل عوام است�که ارزش در جهان آزاد جان است
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