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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

رمان، من از کسی پوشیده نیست و براي دانستن آن نیاز به تحقیق گسترده نباشد، زیرا که هدف و آ
  .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 فراهم، فریاد برآورم و آزادي همه جانداران را داده استتالقی  باقدرتهدف را هماره 

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



 
 

 

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

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 

  .دار و تخریب طبیعت را حادث گرددمرگ این جان

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

مرگ و تخریب درختان این جانداران واال ایستادگی  گیري از فناوري در برابربا 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
تا کردارتان از دید من و دیگر آزاد  توانید از فناوري بهره گیریدمی درختان عام قتلاز کشتار و 

  .گردد یمتکر قابلو حق  بهاندیشان 

  به امید آزادي و رهایی همه جانداران

 



 
١٢ 

 

  سنگ صبور

ــان    ــه ج ــبور هم ــنگ ص ــدي س ــو ش ــا  ت ــا دنی   ه
  

ــی  ــی مــ ــه کســ ــا  چــ ــت را تنهــ ــنود درد دلــ   شــ
  

ــدان     ــت زن ــه دس ــنش داد ب ــه ت ــم آن زن ک   غ
  

  بشـــکن ســـنگ شکســـتی تـــو دگـــر از انســـان     
  

  هـا بـه دلـت در پنهـان     تو خـودت کشـته و غـم   
  

  کـــش زجـــر تـــویی طالـــب صـــدها عصـــیانبِ تـــو
  

  بــه صــدا آمــده ایــن اشــک بگــو از فریـــاد      
  

ــان    ــودت اي طغیـ ــه خـ ــت را بـ ــو درد دلـ ــو بگـ   تـ
  

  



 
١٣ 

 

  غــــم دنیــــا بــــه دلــــت آه بیــــا در آغــــوش 
  

  آغــوش نــروي کــوه تــویی خــویش شــدي هــم     
  

  بــه دل آري تـــو بگـــو درد چـــه باشـــد آخـــر 
  

ــافر يا ییتــــودلــــی، درد تــــو خــــودت درد    کــ
  

  درد انســـان دل زِتـــو هـــزاري  بـــه خـــدا گـــو
  

ــو جـــاري حیـــوان      ــدا خنـــدد و اشـــکان تـ   و خـ
  

ــه دردم آري    ــو زاده بـ ــو بگـ ــویم تـ ــه بگـ   چـ
  

ــیند ــاري ا نشـــ ــم را بـــ ــی درد دلـــ ــت کســـ   ســـ
  

  هــــا بــــارکش درد همــــه انســــان مکـــه مــــن 
  

ــا   ــان دنیـــ ــر کشـــ ــه زجـــ ــان همـــ ــو جـــ   و بگـــ
  



 
١٤ 

 

ــون   ــویی آن مجنـ ــی و تـ ــر آه مریضـ ــو پسـ   تـ
  

ــا اشــک و خــون   ــه خــون گشــت بی   و تنــت غــرق ب
  

ــاب    ــی تـ ــه کسـ ــم دل را دارد چـ ــنیدن غـ   شـ
  

ــاري   ــویی آن جـ ــوه تـ ــو آن کـ ــه تـ ــویی کـ   و نگـ
  

  و دگربـــــار مـــــنم آینـــــه در رویـــــم بـــــین
  

  شــــنوم درد دلــــت را غمگــــین تــــو بگــــو مــــی
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  محتاج

  محتاج نفـس گـر نکشـد کـام بگـو میـرد پـس       
  

  اســت بــی نفــس آري همــه در چنــد لحظــه  عمــر او
  

  صـف کیمحتاج بر آن آب حیات و همگان در 
  

  تاســ زنــده او یــک هفتــهآب ننوشــد کســی چــون 
  

ــس     ــوردن ک ــذا خ ــوط و غ ــر آن غ ــاج ب   محت
  

  او زنداســت ایــن مــاه و دگــر مــاه بگــو آن دگــري 
  

ــن شــهوت   ــر ای ــاج ب   وحشــی هــر کــس و محت
  

ــودش روح   ــت خـ ــت او کشـ ــد اسـ ــنش او بنـ   و تـ
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رد اسـت    انسان همه با جان نیاز و  همـه تـن او مـ  
  

  محتــاج بــه کوچــک شــدن و او خــود پســت  جــانِ
  

ــار دیگــر تــو   ــوان چامــه شــعاري از مــا    ب   بخ
  

  ي بـــر جـــاهغـــرور و طغیـــان شـــعر مـــا را تـــو بـــه
  

ــهوت    ــراب و شـ ــوط و شـ ــس غـ ــاج نفـ   محتـ
  

ــتی و او   او ــرده و در زشـ ــه بـ ــت  همـ ــل بسـ   در غـ
  

  سـت ا زند و همه دنیایکی جان به یکی محتاج 
  

ــت     ــد اس ــان از بن ــان و جه ــس آزادي انس ــق نف   عم
  

  بند اسـت  دنیابه از این وهم جهان و همه مردن 
  

ــا ــت    م ــه آزادي هس ــا ک ــد ت ــار نباش ــه نفــس ک   را ب
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  سا نشــــده قاتــــل کــــ  محتــــاج بــــه آبــــ  
  

ــرم ــاران و رود  محت ــه ب ــان  ب ــه ج ــت  و هم ــد اس   زن
  

  قاتل هستهمه جان خوردن دل  رببگو محتاج 
  

  شـرمند اسـت   جان و جهـان  از کشتن دیگر نفس او
  

  توحش تو بگو آکند است بر شهوت و با عشق
  

  اسـت  هخسـت جهـانی  لعنت زِ نسان لـذت و بـا جـور    
  

  مردن به از این وهم جهان و همه دنیا بند اسـت 
  

ــت    ــه آزادي هس ــا ک ــد ت ــار نباش ــه نفــس ک ــا را ب   م
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  نساء ٣٤

ــدا    ــدي از خ ــتی پلی ــت از زش ــرم اس ــه از ش   آی
  

  چهــارم در نســاء و   زن بــزن او را بــدر ایــن ســی   
  

ــدا    ــد آن ن ــت آی ــرد اس ــان و او م ــت انس   خالق
  

ــزن    ــان زن او را بـ ــر جـ ــالکی بـ ــدا مـ ــکین گـ   مسـ
  

  هــاي مــرد او بــا خــون صــدا زن بــه زیــر مشــت
  

ــانم  ــالقش جــ ــر خــ ــاد او بــ ــدا ضــــجه و فریــ   فــ
  

  آیه از شـرم اسـت پاسـخ گویـد آري آن خـدا     
  

  چهـــارم در نســـاء و زن بـــزن او را بـــدر ایـــن ســـی 
  

  



 
١٩ 

 

ــا    ــدر او در خفــ ــرس پــ ــا از تــ ــر زیبــ   دختــ
  

  واي صــاحب جــان انســان آن پــدر جــد و خــدا     
  

  آن نـــدا مــردك بیمــار و آن فتــوایی زشــتی    
  

  جـان دریــده تـن بــه خـون ایــن را ببـین خــالق خــدا    
  

  هـا  شـک اجـان و بـه صـورت     بـر  تازیانه مشـت 
  

ــاء     ــوان آن را نسـ ــه بخـ ــن آیـ ــارِ ایـ ــر بـ ــرد زیـ   مـ
  

  از خــدا دارد قضــا حــاال  بــه مردمــان هــار و 
  

  کشــته شــد زن خــون او بــر گردنــت آري خــدا     
  

  آیــه از شــرم اســت و از زشــتی پلیــدي از خــدا
  

ــرد   ــد کـ ــاره بایـ ــذیان پـ ــن هـ ــدا  ایـ ــرایی از خـ   سـ
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  هــاي مــرد او بــا خــون صــدا زن بــه زیــر مشــت
  

ــد  ــاد آمـ ــه فریـ ــیض ازاو بـ ــم و تبعـ ــدا ه از ظلـ   خـ
  

  لشــــگري در روي آن بیمــــار آري آن گــــدا
  

  فصـــل زشـــتی رو بـــه پایـــان آمـــد و قـــرآن خـــدا
  

  

  

  

  



 
٢١ 

 

  ماشین کشت

  چرخ ایـن جامعـه در گـردش زاد و ولـد اسـت     
  

  اســتهــا بلــد   کســر انســان و بپــاش بــذر نســان    
  

  هـا هـوس اسـت    شده پیر جمعیت و فقـر جـوان  
  

ــی  ــه تخت   ي انســان قفــس اســت بکــار ریشــهو تــو ب
  

  تو شدي آلت ایـن چـرخ بگـردان نفـس اسـت     
  

ــت   ــس اسـ ــدان کـ ــد و دنـ   رزق و روزي زِ خداونـ
  

  این شعار همه مردان تـو بگـو بـل هـوس اسـت     
  

  نـه بگــو مــرد فقیـر اســت امــر صـاحب قفــس اســت   
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  قی که خس اسـت تو برون آور همان طفل و با
  

ــت   ــوس اسـ ــداي هـ ــد، خـ ــو خداونـ ــر تـ ــر، امـ   امـ
  

ــی     ــو م ــو بگ ــش را ت ــی درد دل ــه کس ــد چ   دان
  

  بــارد نفــس او اســت کــه اشــک مــی چــه کســی هــم
  

ــده دارد    ــه عهـ ــل بـ ــت طفـ ــی تربیـ ــه کسـ   چـ
  

ــه نفــس ــه اشــکش همچــو خــون مــی   ب ــارد هــا و ب   ب
  

  چــه کســی جامــه و غــوطش همــه بــا هــم دارد 
  

ــارد   ــی کــ ــل درختــ ــان طفــ ــرداي همــ ــه فــ   و بــ
  

ــدها راه     ــو ص ــو بگ ــال و ت ــی درد و ب ــه کس   چ
  

  بــــه ســــر طفــــل گــــرانش شــــده قربــــانش تــــا 
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  ن طفــــل نبینــــی دردشآ تــــو نبینــــی دگــــر
  

  و نـــه اشـــک چشـــمش نـــه عـــذابی و نـــه ظلمـــی
  

  تـــو نبینـــی کـــه زِ جـــان ســـیر و فریـــاد درون 
  

  بــه تــو لعــن گویــد و بــر جــام جهــان او افــزون       
  

ــو    بیــدار زِ خــواب و چــه بگــویی هشــیار    بش
  

ــدف از زاد  ــا  هــ ــل بقــ ــد نســ ــش و ولــ   دار و هــ
  

ــان    ــت انس ــت اس ــت کش ــر آل ــو روز دگ   و بگ
  

ــزدان    ــر یـــ ــوس دارد و امـــ ــار هـــ ــر بـــ   و دگـــ
  

  چرخ ایـن جامعـه در گـردش زاد و ولـد اسـت     
  

ــت    ــوس اسـ ــداي هـ ــد، خـ ــو خداونـ ــر تـ ــر امـ   امـ
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  شکر

  اي از معبر این شهر نشسته طفل مسـکینی  گوشه
  

  هـا درهـم بـه جـاي نقـل و شـیرینی       به رویش کفش
  

  تکراردر درد ها یک به یک بی نساناو گذر از 
  

  ر همــه کورنــد باالجبــارمــن از خــود پرســم آیــا کــ
  

  را نگــــاهی کــــرد گــــذر مــــردي از او، او  
  

  به فکر خویش بود چشـمش گـذر در اتفـاقی کـرد    
  

  زنی آمد به همراه دو طفلش دسـت در دسـتان  
  

ــه ــرد  نگـــاه طعنـ ــدایی کـ ــه او بـــر او خـ   آمیـــزي بـ
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  انسـان و از عـالم   نیچن نیانگاهش بر گرفت از 
  

ــراز آدم   ــر ف ــه عــرش و ب ــا را ب ــدوز آن چشــم زیب   ب
  

  خدا را او سپاسی و به کار خـویش مشـغل شـد   
  

ــد      ــر ش ــه آخ ــه اول ب ــا او هم ــن جهان ــه دور از ای   ب
  

  کنم لبخند بر لـب داري اي طمـاع   حکایت می
  

  تو کـه در حـرص غرقـی و تـو مسـت قـدرتی یکتـا       
  

  زیـرا چه شد آن طفل فرزند تو آیا نیست چون 
  

  و کشـت او را که تو بر پـور خـود لعنـت فرسـتادي     
  

  از آن شکر و سپاس طفل مدهوشی و تو مستی
  

  به جـانش شـکر او بـدتر زِ هـر فحشـی و هـر پسـتی       
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  کنم گویم سخن با تو نسـان افکـار   میبه تو رو 
  

ــدار     ــود بی ــا ش ــر دنی ــت دگ ــد و دس ــتی آی ــه دس   ک
  

  احیا کن  و بدین دست مدد جان خودت را جان
  

  کـن  ایـ رؤدسـت دگـر را و تـو    با دست خـود   بگیر
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  کودک آزاد

  هـایش مـرده بــود   زیـر چشـمان کبـود و اشــک   
  

  هــا او خــود خــوش را کشــته بــود تــو ســري و رنــج
  

  رحــم و عبــود بــی چنــد ســالی زیســته در قلــب
  

ــود     ــاي کب ــر دری ــا زی ــت جان ــل اس ــودك و طف   ک
  

  پودشالق و خون بر جان و بر تن تـار زخم صد 
  

ــج    ــا رن ــک ب ــا کت ــی ب ــودش را م ــان خ ــود او ج   رب
  

  صبح و جاي مهر خون جاري زمین دریا و رود
  

ــود   شــامگاهان ــار و پ ــر جــان ت ــن رعشــه ب   داغــی ت
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  آه شرح ماتم است ایـن زنـدگی در قـوم جـود    
  

ــتن کــودك  ــد و آن پــدر حقانــه     کش   بــودبــه ج
  

  هـا همـه در خانـه بــود    آزاري و زشـتی  کـودك 
  

  شـــاه دنیـــا آن خـــدا شـــاهش زمـــین ویرانـــه بـــود 
  

  هـایش مـرده بـود    یر چشمانش کبود و اشـک ز
  

ــود    ــته ب ــودش را کش ــرگ دارد او خ ــا م ــل زیب   طف
  

  آتـش بـه دود   هـا  زخـم شـالق و بسـوزد جسـم    
  

ــود    ــه بـ ــدا دیوانـ ــن خـ ــمان و ایـ ــدا در آسـ   آن خـ
  

  هـایش مـرده بـود    زیر چشمانش کبود و اشـک 
  

  او بــه پــاي خـــویش محکــم زنــده او آزاده بـــود    
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  مدح

  آريشــــاعري را همــــه در مــــدح ســــتودند 
  

  اي شـــاعر بـــس قهــــاري   گـــر ثنـــا گـــو شــــده   
  

  شعر و شاعر شدن ارزش به تـو دارد اي سـنگ  
  

ــگ      ــاالر جن ــه س ــو ک ــان و ت ــر و کم ــد تی ــعر ش   ش
  

  لیــک مــدحی تــو بگــو گــر دل آن را داري    
  

  تـــــو بـــــه آزادي و میـــــدان نبـــــرد قهـــــاري    
  

ــاز قلمــــم مــــدح  ــراید و ثنــــا گویــــد بــ   ســ
  

ــیار آواز  ــیم مــــدح بســ   بــــه درون جنــــگ بگفتــ
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  بــاك تــویی آن ســاالر جرئــت و بــیتــو خــود 
  

  دار بــــه دل زجــــر وتـــو کــــه فریــــاد کشـــیدي   
  

ــادر    ــت مـ ــاي محبـ ــو معنـ ــر تـ ــویی آن مهـ   تـ
  

  فرزنـــد آخـــر تـــو تـــن خـــود ســـوخته گرمـــا بـــه
  

ــویی آن زن ســاالر  ــزرگ و ت ــویی آن مــرد ب   ت
  

  تـــویی آن کـــودك مغـــرور و تـــویی طفـــل کـــار
  

  معنـــا پـــاکی تـــو کبیـــري و تـــو نـــاموس تـــو
  

  رهــــایی ســــاقی تــــوبـــه تنــــت زخــــم تجـــاوز   
  

ــه   ــر از عاطفـ ــو پـ ــد   اي و تـ ــري از امیـ ــو پـ   تـ
  

ــل مـــن او ترســـید      ــد نـــو گـ ــغ یـــزدان نکشـ   تیـ
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ــه دراز    ــو قص ــم آري و بگ ــه ک ــتم ب ــدح گف   م
  

ــه   ــم قص ــه ک ــن چ ــزار   ای ــه ه ــد ب ــا روز در آی   ي م
  

ــه  ــه قافلـ ــاق همـ ــه عشـ ــا نقـــل مـــدح و همـ   هـ
  

  نســـل انســـان عوضـــا مـــدح بخواهـــد همـــه را     
  

  

  

  

  



 
٣٢ 

 

  آتش یزدان

ــو   ــنم تــ ــب جهــ ــري رادر قلــ ــین آن نفــ   ببــ
  

ــو اهللا  ــه قــــدرت زِ تــ ــم و بــ ــر ظلــ   برخاســــت بــ
  

  بـــا ظلـــم و جنایـــت مـــدد از آتـــش و اعـــدام
  

ــام     ــو انجـ ــر تـ ــود امـ ــکنجه نشـ ــه شـ ــون بـ ــا خـ   بـ
  

  آن مـــرد و بســـوزد بـــه هـــزار آتـــش یـــزدان 
  

ــو    ــه تـ ــردن بـ ــده و مـ ــودا او زنـ ــرانجام  بـ ــه سـ   بـ
  

ــدي    ــو دیـ ــم تـ ــدن چشـ ــرون آمـ ــه بـ   از حلقـ
  

ــاي بر  ــان پــ ــتان و دل و قلــــب و همــ ــديدســ   یــ
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ــدي     ــو دریـ ــن او را تـ ــش تـ ــه آتـ ــر بـ   زنجیـ
  

  یــــا فدیــــه و نعمــــت تــــو از او چیــــز خریــــدي 
  

  بــین او کــه رهــا باشــد و پــرواز بــه فرجــام      
  

ــام     ــو انجــ ــر تــ ــرود امــ ــت و نــ ــم نرفــ ــا ظلــ   بــ
  

  بـــا ظلـــم و جنایـــت نشـــده پـــاك خـــدایا     
  

  آزاد رهـــــا مـــــا  راه از مـــــن و ایمـــــان مـــــن  
  

ــا     ــالق یکت ــویی آن خ ــدرت ت ــه ق ــت ب ــر تخ   ب
  

  عبــــد بــــداري تــــو خــــدایادر پــــیش و پســــت 
  

ــدرت     ــد ق ــان فاق ــر هم ــنم کف ــه م ــن ک ــین م   ب
  

  تنهــــایم و پــــر فخــــر بــــه خــــود دارم و همــــت 
  



 
٣٤ 

 

ــان   ــش طغیــ ــنم آتــ ــد مــ ــنم امیــ ــیکن مــ   لــ
  

ــزدان   ــو یــ ــزل تــ ــاي رهــــا عــ ــالق دنیــ   مــــن خــ
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  دزد ناموس

  کشــیدند و شــد ایــن مســئله راهکیســه بــه ســرا 
  

ــدا      ــو خ ــدور از ت ــرد ب ــه م ــر و هم ــان حص ــه زن   ک
  

ــق   ــرو خل ــو ب ــه   ت ــالق کَ ــن آن خ ــه م ــد ک   نبین
  

ــده    ــی شــ ــق ذلیلــ ــین خلــ ــه چنــ ــه بــ   ام شاهنشــ
  

ــرش   ــود پسـ ــري دزد زنِ خـ ــو آن نفـ ــو بگـ   تـ
  

  و ببـــین مـــوي کمنـــد و چشـــم شـــهوت پـــدرش 
  

  نــرود زن بــه جــز آن غــل بــه درون مـــردان     
  

  بــــه خــــدا خــــالق و شــــهوت زِ محمــــد قــــرآن 
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  چشـــم هیـــز نفـــران در پـــی طفـــل و نـــاموس 
  

ــو بگـــو دزد زن و مســـت حقـــارت خـــامو       شتـ
  

  ه بـه چشــمت تـو خــدا اي انســان  بـزن آن کیســ 
  

ــزدان   ــو شــدي آن ی ــو در حصــر و اســارت ت   کــه ت
  

  به کمی گفتم و این قصـه دراز اسـت اوصـاف   
  

ــان    ــه نسـ ــود بـ ــالق شـ ــدا خـ ــه خـ ــاف  کـ ــا اوقـ   هـ
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  درد خدا

  مـــن و دنیـــاي پـــر از فکـــر مـــن و یـــاد رهـــا 
  

ــی  ــان مـ ــه جهـ ــی بـ ــرم، مـ ــما  نگـ ــه شـ ــرد او بـ   نگـ
  

ــن     ــار و م ــن کلنج ــن ذه ــن و ای ــدام   و رزم خ
  

  ســــر پــــر درد پــــر از فکــــر پــــر از نشــــر رهــــا 
  

ــدا     ــرم آه خ ــه س ــش ب ــوزد و آت ــن س ــن م   ذه
  

  زِ جهــــــان زشــــــتی و آن ظلــــــم زِ اهللا و نــــــدا 
  

ــا  ــاي مـــن و خـــویش رهـ ــان دور زِ دنیـ   همگـ
  

ــدا    ــور خـ ــدي پـ ــو شـ ــدارد تـ ــار نـ ــی کـ ــه کسـ   بـ
  

  



 
٣٨ 

 

ــدا   ــو آزادي و آزاد خـــ ــاي تـــ ــه دنیـــ   همـــ
  

  همــــه دنیــــا بــــه رهــــایی و رهــــا در دل مــــا     
  

ــر از  ــدم  پـ ــو زاده شـ ــن از درد بگـ   آن درد مـ
  

ــدم   ــه شــ ــه دیوانــ ــو مــــن آه کــ ــو و درد تــ   زِ تــ
  

ــدا   ــا و خـ ــو و دنیـ ــه درد تـ ــر بـ ــر از آن فکـ   پـ
  

ــنش  ــه کـ ــده   بـ ــن شـ ــما مـ ــاي شـ ــدا هـ   ام درد خـ
  

ــال     ــري زِ ب ــو و نش ــیبت ت ــج و مص ــویی و رن   ت
  

ــدن آ   ــن دیــ ــن و ایــ ــدا مــ ــنم درد خــ   ن درد مــ
  

ــدي و آه   ــون و خداونـ ــوانگی و خـ ــو و دیـ   تـ
  

ــدا  مـــن و ایـــن رنـــج  ــو خـ ــوز زِ درد تـ ــر سـ   جگـ
  



 
٣٩ 

 

  پــر از فکــر و مــن و یــاد رهــا     يمــن و دنیــا 
  

ــی  ــان مـ ــه جهـ ــی  بـ ــرم مـ ــما  نگـ ــه شـ ــرد او بـ   نگـ
  

  

  

  

  

  



 
٤٠ 

 

 سایه رسد

  اي ســـــرد بـــــه دنبـــــالش بیایـــــد ســـــایه   
  

  ببــــــین ایــــــن ســــــایه را ســــــایه از آن مــــــرد 
  

  هــــا همــــو در پــــیچ و پــــس   دنبــــالبــــه 
  

  بـــــه کـــــردار و بـــــه رفتـــــار و بـــــه ره تـــــا     
  

ــد     ــایه آمــ ــک و ســ ــان تاریــ ــردجهــ   از مــ
  

  گـــرد  بـــه دنبـــالش بـــه تـــو دنبـــال تـــو شـــب      
  

ــت  ياز او دور ــو راســـــ ــدارد از همـــــ   نـــــ
  

ــن  ــا از او تـــــ ــان و در خفـــــ ــت  عیـــــ   آراســـــ
  

  



 
٤١ 

 

ــت   ــان اســ ــال زنــ ــه دنبــ ــردي کــ ــین مــ   ببــ
  

ــت  ــوان اســـــ ــاري از زر آري پهلـــــ ــه یـــــ   بـــــ
  

  بگـــــو او پهلـــــوان پنبـــــه زِ شـــــبها اســـــت 
  

ــت    ــی راســـــ ــدارد آلتـــــ ــردي بـــــ   از آن مـــــ
  

ــام اســــت   ــان بــــدکاره نــ ــه آغــــوش زنــ   بــ
  

ــان  ــت   زنـــ ــه آن اســـ ــنه بـــ ــر و او تشـــ   در فقـــ
  

  نیـــــاز اســـــت بگــــو محتـــــاج و آري بـــــی 
  

ــی ــه زر او بـــ ــت  بـــ ــان اســـ ــاج نـــ ــاز محتـــ   نیـــ
  

ــیرین   ــان شـــ ــدر آن نـــ ــن بـــ ــدر آن تـــ   بـــ
  

ــن   ــان زریـــــ ــاج از جـــــ ــا احتیـــــ ــدر بـــــ   بـــــ
  



 
٤٢ 

 

  ببـــــــین آن زن ببـــــــین درد و عـــــــذابش  
  

  چشـــــم زاغـــــشو بــــه لبخنـــــد تـــــو اشــــک   
  

ــو آه  ــرخوش روح تـــ ــادابی و ســـ ــو شـــ   تـــ
  

ــر درد و   ــاهبـــــه اشـــــک چشـــــم زن پـــ   جانکـــ
  

  ي دردت گریــــــــزان ببــــــــین آن ســــــــایه
  

ــان  ــرگ انســـــ ــزار و مـــــ ــت در نـــــ   زِ روحـــــ
  

  

  

  



 
٤٣ 

 

  سوخ در جهنم

  هـــــدف دنیـــــاي را دنبـــــال کـــــن    بـــــی
  

  در چنــین ویرانســرایی هـــی بنــوش و حــال کـــن    
  

ــد  ــداران خــدا او آفری   نــوش جانــت خــون جان
  

  بهـــر طاعـــت از فـــرامینش بـــه تـــو جـــاهی رســـید
  

  زیســتن در پــوچی و دنیــا گــذر در چشــم و رو
  

  ي خــــوبی نباشــــی آن جهــــنم روبــــرو     بــــرده
  

  تــرك هــر فرمــان جــزا دارد بگــو یــا رب خــدا
  

ــی    ــو عصــیان م ــر ت ــت ناکجــا   گ   کنــی دوزخ برای
  

  



 
٤٤ 

 

  کشــی صــد خــبط دیگــر داشــتی  اي آدم کشــته
  

ــتی    ــتی کاشـ ــود بهشـ ــزدان راه دارد خـ ــگ یـ   جنـ
  

  در چنــین غلیــان عــدل و در چنــین داد از خــدا
  

  آیـــد و بـــوي جنـــون از ناکجـــا بـــوي خـــون مـــی
  

ــو   ــد گل ــب در ســینه شــکاف و خنجــري آی   قل
  

ــد وحشــت زِ مرگــا جــان او  قــبض روحــت مــی   کن
  

  با هزاران درد و رنـج و اشـک هـی فریـاد کـن     
  

  بــر خــدا و مــرگ آري پــس ســالمی یــاد کــن       
  

  دوزخــــی دارد خداونــــد رحــــیم و مهربــــان
  

ــر شـــگنجه ــزان  هـ ــان در بـــرش آري خـ ــاه انسـ   گـ
  



 
٤٥ 

 

  خوردن از چرك و کثافت خوردن آب مذاب
  

  زنجیـــر داغ آمـــد بگـــو یـــزدان عـــذاببـــر تنـــت 
  

ــجه ــه  ض ــا و نال ــک  ه ــا و اش ــا  ه ــهو ه   هــا غص
  

  خــــدا يایــــرؤرعشــــه بــــر تــــن آورد ترســــیم  
  

ــذاب   ــالق دردي از ع ــش و ش ــوختن در آت   س
  

ــه  ــد کریـ ــاب جشـــن در خـــون از خداونـ ــد عقـ   بـ
  

  مثلــه کــردن رود خــون لــذت ببــین آري خــدا 
  

  لـــذت از زجـــر تـــو و مـــن شـــاد باشـــد شـــاه مـــا 
  

ــن آزادي و  ــاه مـ ــدا شـ ــد خـ ــما باشـ ــاه شـ   شـ
  

  ایـــن ســــرانجام چنــــین دیـــوانگی باشــــد شــــما  
  



 
٤٦ 

 

  نهـی اي کهربـا   هـا مـی   خشت از جانت بـه بـت  
  

ــی   ــین م ــش دوزخ زم ــدا    آت ــم خ ــت ه ــوزد و ب   س
  

ــا     ــاد م ــود فری ــاي خ ــش و برپ ــوختن در آت   س
  

ــ  ــا روز رهـ ــگ تـ ــا جنـ ــو و مـ ــن تـ ــما و اییِ مـ   شـ
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  دردناک

  فـــرو رفـــتم بـــه کـــام ایـــن جهـــان دردنـــاك
  

ــه    کــرد اســت درد دنیــا درد خــاك درد در مــن الن
  

ــه ــین ویران ــا جــان  در چن ــه دنی ــاك اي آمــد ب   پ
  

  حرف من را کـس نفهمـد درد در دل سـینه چـاك    
  

  هـاي شـب بـه خـاك     روز را با خواندن کابوس
  

ــاك     ــه روز دردن ــدن ب ــه دی ــب هم ــردم ش   دوره ک
  

  دیـــدن جـــانی و دردي آه در دریـــاي خـــاك
  

  مهـري و مسـکوت ایـن جهـان سـینه چـاك       بوي بی
  

  



 
٤٨ 

 

  نفر شد صد نفـر صـدها هـزاران دردنـاك    یک 
  

  این جهان انسان گذر کرد و ببـین مـن غـرق خـاك    
  

ــ   ــد نوش ــان را درد باش ــن جه ــاكای   دارو زهرن
  

ــاك   ــاد و طربنـ ــان شـ ــام ایـــن انسـ   ســـوختم در کـ
  

ــوانگی  ــن دیـ ــرداي ایـ ــه فـ ــاك آتیـ ــا هولنـ   هـ
  

  آن خـــدا انســـان زمـــین و جـــان جانـــان بیمنـــاك 
  

ــاك   ــه کــام ایــن جهــان دردن   مــن فــرو رفــتم ب
  

ــدایان    ــان دردم از خـ ــن درمـ ــک مـ ــناكلیـ   ترسـ
  

  منـاك یببـاك ترسـان از مـن و عـزم مـن آري      
  

  کـنم آن خـاك پـاك    من به میـدان و جهـان را مـی   
  



 
٤٩ 

 

ــاك    ــا از دردنـ ــاي مـ ــدي دور از دنیـ ــا امیـ   نـ
  

  کــنم گــرداب خــاك  هــول آن محــور رهــایی مــی 
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  مست مکر

  بریــــزم ســــاقی بــــه عــــزاي وطــــنم اشــــک 

ــان    ــا و از آنــ ــدن مــ ــزا آمــ ــه عــ ــاديبــ   شــ

ــامی   ــدي و حـ ــودت دور شـ ــان خـ ــو زِ آرمـ   تـ

ــر   ــد آن م ــه ش ــد آن آزادي  چ ــه ش ــا و چ   دم م

ــو و  ــا گــ ــان  زِ نهــ ــخن آور و از جــ   اديزســ

  آزادي شــدآن شــد آن عــزم و تــالش و چــه چــه

ــد آن   ــه ش ــاقی   چ ــا ب ــه از م ــین ریخت ــون زم   خ

  راضـی  واي شـدي تـو  تـب   و بـه  مـرگ  رخت به

ــاهی    ــان ج ــر آن ــردي و ب ــزل بک ــودت ع ــو خ   ت

ــن از آن دور  ــان   مــ ــه جــ ــا همــ   آزادينباشــ

ــرگ آزادي     ــو م ــو ت ــدن گ ــانع ش ــی ق ــه کم   ب

  و کســــی راه نیابــــد بــــه رهــــایی شــــادي    

  

  بــده مــی بــر مــن و آنــان بــه حقــارت بــاقی          

   ابیشـــرمهمـــه  وايه شـــد آن شـــورش مـــا چـــ

ــه خــون مشــت شــده از ســاقی   ــو از آن ســیل ب   ت

ــاجی    ــرت شــد ت ــه س ــان ب ــانع و آن ــه ق ــه کَ ــو ب   ت

ــا      ــان ک ــو و این ــه ت ــه خدع ــر ب ــب مک ــه ل   فیهم

ــاجی    ــرت شــد ت ــه س ــان ب ــانع و آن ــه ق ــه کَ ــو ب   ت

  تــو بــه اینــان بــده آن جــاه و مقــام و کــاخی      

  آنــــان شــــادي فکــــر هــــدف را همــــهنبــــود 

  مکــــر بــــاقی بــــه سرمســــتیِو چنــــین شــــرم 

ــان و   ــن ایمـ ــان زِ مـ ــه جـ ــو آزادي  بـ ــه گـ   همـ

ــان بــاقی       ــم ج ــه ره ــانم ب ــردم و بم ــه م ــن ک   م

  جــان و ســـپر آن آزادي بــه  بــه جــز آن فدیـــه   
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  آرمانیجهان 

ــان    ــو انســـ ــایم تـــ ــویر دنیـــ ــین تصـــ   ببـــ

  بــــه قــــانونی کــــه دارد حــــرف یــــک راه

ــیض   ــت و تبعــ ــر اســ ــابودي فقــ ــو نــ   بگــ

ــه در آ ــانی را کــ ــان جهــ ــر جــ ــر نفــ   ن هــ

ــی  ــه مـ ــان  نـ ــته او شـــاد  میرانـــد و جـ   گشـ

  همـــــــه داراي مـــــــیهن کشــــــــور آزاد  

ــد در چنـــــین راه    ــی کـــــافر نباشـــ   کســـ

ــا  ــی دور جنگــــــ ــلمان و کلیمــــــ   مســــــ

  کســـــــی بـــــــا زور قـــــــانونی نـــــــدارد 

  دور اســـــت تحمیـــــل و خفقـــــانبـــــر او 

  جهــــان زشــــت امــــروز و بــــه طغیــــان    

  جهـــــــــانم را بـــــــــه معنـــــــــی داد آزاد

  بگـــــو بایـــــد بـــــراي آن کـــــه خواهـــــد

  جهــــــــان آرمــــــــان و آزادي هــــــــزاران    

ــان محتـــــــرم آزاد جـــــــان     هـــــــا همگـــــ

  جنــــگ اســــت و تحمیــــل بگــــو نــــابود آن

ــود   ــاي خـــ ــه باورهـــ ــان  بـــ ــد همگـــ   باشـــ

  بــــــه باورهــــــاي خــــــود پایبنــــــد و آزاد   

  اشــــد و شــــاد نفــــس بــــر بــــاور خــــود ب   

ــ   ــودش جـــ ــهر خـــ ــار در شـــ ــو کفـــ   اهبگـــ

ــانون  ــه قـــــــ ــاییبـــــــ ــدا رهـــــــ   پایبنـــــــ

  اردبـــــه باورهـــــاي خـــــود قـــــانون بکـــــ    

ــم   ــه علــ ــان و بــ ــه ایمــ ــردانبــ   خــــویش گــ

ــ  ــان و یـــــ ــم انســـــ ــیِ ظلـــــ   زدانفروپاشـــــ

  دي و دادهمگـــــــــــــان محتـــــــــــــرم آزا  

ــیش   ــودش او پــــ ــد را خــــ ــد نبایــــ   خوانــــ
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  همـــــــه داراي مـــــــیهن کشــــــــور آزاد  

  هـــا بـــه ارزش بـــاد یکســـان    همـــه جـــان 

  همــــــه داراي ملــــــک آزادي و کــــــیش

ــه ت ــدا ببـــ ــنش هویـــ ــد دیـــ ــغ او کنـــ   لیـــ

  و کـــــودك در چنـــــین دنیـــــاي مختـــــار

ــین    ــارم همــ ــن و یــ ــو راه مــ   اســــت بگــ

ــدایا   ــتم خـــ ــف دســـ ــانم کـــ ــو جـــ   بگـــ

  ببــــــین تصــــــویر دنیــــــایی کــــــه در آن

  

  نفــــس بــــر بــــاور خــــود باشــــد و شــــاد     

ــان   ــد انســـ ــوان باشـــ ــات و حیـــ ــو انبـــ   بگـــ

  کشــــد در بــــاور خــــویش   نفــــس را مــــی 

ــراه   ــت همـــــ ــانیتش او داشـــــ ــه حقـــــ   بـــــ

  بـــه هجـــده ســـالگی راهـــش چـــه همــــوار     

  کشــــم از آن ایــــن اســــت   نفــــس را مــــی 

  و آزادي و کســـــــري  جهـــــــان آرمـــــــان 

ــدا ــان   خــــ ــا جــــ ــم رهــــ ــا هــــ   آزاد دنیــــ
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  ظلم بر زنان

  ي ظلــــم خــــدا آه دراز اســــت فغــــان قصـــه 
  

ــالم و آدم بــه     ــم بــر ع ــو ظل ــه جــان  ت   حیــوان و ب
  

ــه ــان     قص ــه زن ــان ب ــه ظلم ــد ش ــم خداون   ي ظل
  

ــه    ــین قص ــت چن ــس دراز اس ــان  ي  ب ــه عی ــی ب   تلخ
  

ــخنش  ــابس ــ  ب ــان دن ــردان  دهزن ــپ از م   ي چ
  

  هــــر مــــاه و فغــــان و درد آن حــــاملگی عــــادت
  

ــان    ــیطان زم ــو ش ــک ت ــل تحری ــویی آن عام   ت
  

ــان     ــدن آن انسـ ــده شـ ــبب رانـ ــاهی و سـ ــو گنـ   تـ
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  اي نصـف از آن  حق تـو نـیم و تـو وارث شـده    
  

  وارث آن بـــرد از حـــق پـــدر   آنچـــه مـــرد مـــی  
  

ــده    ــاهد ش ــده ش ــم آم ــه حک ــر آناي واي  ب   ب
  

ــان   ــرزد عجبــ ــرد نیــ ــی مــ ــه یکــ ــر زن بــ   دو نفــ
  

ــان     ــو فرم ــان ت ــه فرم ــه ب ــزن آن زن ک ــرانبب   ب
  

ــرده   ــدي بــ ــو شــ ــ تــ ــان  اي اهللا و زنــ ــرده فغــ   بــ
  

  ي دســــت ظلمــــان بازیچـــه  دهشــــتنهـــا  زن 
  

ــان    ــان زنـ ــدر جـ ــو بـ ــرش تـ ــه مهـ ــر او را و بـ   بخـ
  

  بزن آن سنگ به چشم و بزن آن سنگ به جـان 
  

ــاه    ــوس اي ش ــل ه ــه را ب ــن وسوس ــش ای ــهانبک   ش
  



 
٥٥ 

 

ــل ــام قتـ ــ عـ ــیطان   ه زنهمـ ــاد از شـ ــا و نمـ   هـ
  

ــونگرمان    ــاحره افسـ ــده سـ ــه شـ ــش آن زن کـ   بکـ
  

ــردان    ــت مـ ــت دسـ ــت او آلـ ــدف از خلقـ   هـ
  

  چــون خــدا مــرد و بــه شــهوت شــده او شــاه شــهان 
  

ــان     ــر زنم ــدا ب ــم خ ــو ظل ــو بگ ــزاري ت ــد ه   ص
  

ــان      ــه جه ــد ب ــه آی ــش هم ــالم و ظلم ــدا ظ ــن خ   ای
  

  بس کن این خواندن و برخیـز تـو اي مظلومـان   
  

  زن مــــا شــــور و همــــان شــــیر زن محرومــــان    
  

ــی   ــن بـ ــن کفـ ــدر ایـ ــاخیز و بـ ــو بپـ ــان تـ   کفنـ
  

ــان    ــا از دلمـــ ــایی و رهـــ ــادي زِ رهـــ ــو نمـــ   تـــ
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ــهان   ــام همــه ظلمــان و ش ــت و ن ــن ب   بشــکن ای
  

ــان   ــده آزاده جهـ ــان شـ ــه جـ ــدار و همـ ــه جانـ   همـ
  

  لفظ زن دور و بگو جـان بـه جهـان آمـد بـیش     
  

  بــــاك بگــــو آزاد کــــیش   همــــه آزاده و بــــی 
  

ــان را ــن جه ــرا   ای ــه ف ــه دگرگــونی و انســان ب   ب
  

ــه راه  ــق آزادي و آزاد بــــ ــان الیــــ ــه جــــ   همــــ
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  ِقتل همراه

ــت   ــان اســ ــن بیــ ــروي فــ ــا در گــ   آزادي مــ
  

ــت   ــان اســـ ــتن و آن راز عیـــ ــان گفـــ   آزاد جهـــ
  

  در کام چنـین دوزخ و گفـتن کـه حـرام اسـت     
  

  گــر حــرف زدي کــافر و مرتــد بــه میــان اســت      
  

  ات جــاه اجــر تــو از ایــن گفــتن و زنــدان شــده
  

ــر  ــراه    گـ ــل همـ ــایی قتـ ــخن بازگشـ ــه سـ ــب بـ   لـ
  

ــد د  ــن و نش ــو در دی ــراه آزاده ت ــو اک ــه ت ــن ب   ی
  

  پایــــان ســــخن تیــــغ بــــه گــــردن قتــــل همــــراه 
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  لب خامش و فکر آغش بـر جهـل و جنـون تـا    
  

  جــــان را بــــه ســــالمت ببــــري قــــوم اهــــورا     
  

ــخن     ــب بــه س ــی ل ــر معترض ــن تــا   گ ــاز نک   ب
  

  جــــان را بــــه ســــالمت ببــــري قــــوم اهــــورا     
  

ــتن و  ــو در گفـ ــرگ آزاد تـ ــه آن مـ ــیکن تـ   لـ
  

  لــب بـــر ســخن از بیـــد زِ بــاد مـــردن هــر بـــرگ    
  

  آزادي افکـار و سـخن هـر چـه دلـت خواسـت      
  

ــل همـــراه     ــزایش قتـ ــرگ و جـ ــان مـ ــان جهـ   پایـ
  

  آزادي مـــا گفـــتن و گفـــتن بـــه عیـــان اســـت
  

  فـــن بیـــان اســـت   آن قتـــل و قتـــل اســـتاد بـــر    
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  ناامیدی

ــا آن ناامیــــدي اســــت    کفــــر در آیــــین مــ

  اســـتبگــو گـــر ایــن جهـــان بــر ضـــد مــا     

ــد ذره  ــی نباشـــــــ ــر حتـــــــ   اي راه اگـــــــ

ــار   ــان آور اي یــ ــویش ایمــ ــزم خــ ــه عــ   بــ

  بـــــه ســـــختی و بـــــه درد و بـــــاز تکـــــرار

ــار   ــا کــ ــین مــ ــر اســــت در آیــ ــو کفــ   بگــ

  بــــه میــــدان و بــــه جنــــگ و بــــاز تکــــرار

ــدار   ــوش نگهـ ــو و خـ ــن را بگـ ــر ایـ ــه جبـ   بـ

  

ــت       ــی اسـ ــل گیتـ ــد آن اصـ ــا امیـ ــر مـ ــو بـ   بگـ

ــه  ــان را تکیــ ــن جهــ ــدم ایــ ــت امیــ ــاه اســ   گــ

ــاي  ــد دنیـــــ ــا کنـــــ ــد مـــــ ــراه امیـــــ   همـــــ

  امیــــــد دنیــــــاي مــــــا دنیــــــاي گلــــــزار    

  امیـــــــــد مـــــــــا رهـــــــــایی آورد یـــــــــار

  کجـــــا عـــــزم و امیـــــد آیـــــد بـــــه پیکـــــار 

ــار    ــه اجبــــ ــد بــــ ــد آیــــ ــایی از امیــــ   رهــــ

  امیـــــــــد مـــــــــا رهـــــــــایی آورد یـــــــــار
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  هوس و عشق

ــان    ــمیرش انسـ ــه ضـ ــه دارد بـ ــوس وسوسـ   هـ
  

ــزدان     ــی از یـ ــق کَهـ ــین خلـ ــت چنـ ــاز اسـ ــر نیـ   پـ
  

  شـــده درگیـــر بـــه آن عشـــق دروغـــین از آن 
  

ــق و  ــدان    عش ــن زن ــه در ای ــم آمیخت ــه ه ــهوت ب   ش
  

  هــا عریــان طلــب آن ســود بگــو شــهوت و تــن 
  

ــن  ــت ت ــم آمیخ ــه ه ــان   ب ــازا انس ــع نی ــو رف ــا و بگ   ه
  

ــزدان     ــذارد یـ ــق گـ ــه را عشـ ــن رابطـ ــام ایـ   نـ
  

  ي عشـــق اســـت از ایـــن ددمنـــدان     خجـــال واژه 
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  رخ زیبــــا ســــبب عشــــق نباشــــد هرگــــز    
  

  مگـــر عشـــق تـــو خداونـــد بگـــو شـــهوت کـــذب
  

ــد    و شــــد آري مــــدهوشرخ و انــــدام ببینــ
  

  پــر از آن وسوســه و حــرص و هــوس حــاال کــوش 
  

ــاره عاشــق   ــن تــو دوب   تــو شــدي فــارغ از آن ت
  

  یهـــا پـــ هـــوس از پشـــت هـــوس آمـــده شـــهوت 
  

  کیي عشق است تـا  واژه خجل این شعر خجل
  

ــدا بـــاده  ــانی کـــه خـ   ي شـــهوت پـــر مـــی تـــا زمـ
  

  کنــیم مــن و تــو معنــیِ ایــن عشــق دگربــارِ     
  

ــاره   ــه را پــ ــر وسوســ ــهوت پــ ــر شــ ــیم دفتــ   کنــ
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  تــو بگــو عشــق شــده شــادي و آرام اســت یــار 
  

ــو    عاشــق همکــار تــو بگــو پــاکی و مهــر اســت و ت
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  جیب پشت

ــرش زد آواز    ــه ســ ــانی بــ ــه نــ ــی لقمــ   در پــ
  

ــت دراز    ــود دســ ــران و نشــ ــر گــ ــذرد عمــ   بگــ
  

ــوانگی  ــین دیـ ــازار و چنـ ــه بـ ــین دیوانـ   در چنـ
  

ــردن  ــر را ک ــر دلــدادگی     عم ــف ب ــدر صــد حی   ه
  

  روزي اســت جــاناینچنــین مشــغول دل بیمــار 
  

  نـــدارد ســـخت جـــان پـــولی درمـــان بـــی درد بـــی
  

  فکر است و فکرش روزي است بیپول  آدم بی
  

  او پـی آن روزي اسـت  گر جهان زیبا و زشت است 
  

  



 
٦٤ 

 

ــق   ــر رفیـ ــر سـ ــزاران آرزو بـ ــل او دارد هـ   طفـ
  

ــد       ــت زی ــانی زش ــه ج ــد ب ــان بین ــاره جه ــرد بیچ   م
  

  جـان   ي بزرگی در سرش بود اسـت ها هدفاو 
  

  آوایـی اسـت خـان    پول است و هـم  لیک در چنگال
  

  عصر ما عصر جهـان بینـیِ پـول اسـت و فریـب     
  

  مردمان در حصرت و حـرص و طمـع باشـد نصـیب    
  

  سیب اوکنداست حرص دست ا بهسیب سرخت ر
  

ــان  ــر درازي ازایـــن جهـ   فریـــب و آن جهـــان عمـ
  

  غرق کردجان خوداواي که بیداد این جهان را 
  

  خلـــق کـــرد کشـــت از جـــان نســـان او دیوهـــایی 
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  راه در ایـن زشـت  زشتیِ دنیا به تو فرض اسـت  
  

  دیگــري در جیــب شــاه  آن یکــی زیــر کمــر آن   
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  زمزمه

  آن طفـــل ببـــین پـــاك همـــو فطـــرت جانـــان
  

  غــــم دارد و از اشــــک دریــــا شــــده حیــــران    
  

ــوان     ــو حی ــان ت ــر ج ــت نف ــو کش ــر روي هم   ب
  

  او اشـــــک زِ دنیـــــا نفســـــی بـــــرد خـــــدایان    
  

  انسـان این چیسـت خـدایا زِ تـو ایـن خلـق چـو       
  

ــرد  ــس بــ ــه نفــ ــن او کــ ــان هایــ ــا و زِ جانــ   از مــ
  

  او کودك و خود بین که خدا بـود چـو انسـان   
  

ــی  ــر مـ ــی  سـ ــرد و مـ ــان   بـ ــو جانـ ــان تـ   درد او جـ
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ــادر     ــو ق ــر ت ــد از آن جب ــرود آم ــوش س   در گ
  

  جــــــابر و از خشــــــم خداونــــــد ابوالقاســــــم   
  

  بــح از کشـــتن و از خـــون بــه تـــو قربـــان  از ذ
  

ــم و  ــمنی و رجــ ــدایان از دشــ ــر خــ ــدود قهــ   حــ
  

  یــزدان تــو کــهخـالق بــه چنــین نظــم تـو باشــی   
  

  ایـــن طفـــل اســـیر و شـــده آن مســـخ خـــدایان     
  

ــان   ــتن جانـ ــین کشـ ــت ببـ ــو گشـ ــریح همـ   تفـ
  

ــوان     ــو حیــ ــق تــ ــم عشــ ــانم نفســ ــو جــ   آزار تــ
  

ــه   ــش زنــد او گرب ــج آن ســگ   آت   ي مــا و فل
  

ــه   ــین الن ــو بب ــران ت ــوران  وی ــرگ ي م ــان ب ــه ج   و ب
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ــون    ــوران خـ ــد و فـ ــوچ بریـ ــردن آن قـ   از گـ
  

ــد از   ــیل آم ــون  س ــو مجن ــق ت ــین خل ــون و بب   آن خ
  

ــدایان    ــیل خـ ــین سـ ــل ببـ ــین طفـ ــام چنـ   فرجـ
  

ــلطان   ــه سـ ــد بـ ــان عبـ ــتار و همـ ــه کشـ ــد بـ   آن عبـ
  

  گو بـا مـن و بـا مـن تـو بخـوان یـار تـو جانـان         
  

ــان     ــق و جهانــ ــود خلــ ــاره شــ ــر دگربــ ــا مهــ   بــ
  

ــایی    ــود و از راه رهـــ ــرام خـــ ــن مـــ   از بطـــ
  

  از بـــــــودن در فخــــــــر از نشـــــــر ســــــــیاهی  
  

ــاکی و ــو از از پ ــر دل گ ــگ ب ــر آن آن جن   جب
  

  از صـــد و هـــزاران ره دیگـــر تـــو بگـــو جمـــع     
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ــان    ــت و ره تابـ ــه نخسـ ــین او بـ ــو ببـ ــاال تـ   حـ
  

ــه ن  ــت بـ ــر او گشـ ــدایان  و شـ ــزل خـ ــا عـ ــه رهـ   بـ
  

ــایی    ــر رهــ ــا نشــ ــانون و قضــ ــامی قــ   او حــ
  

ــیاهی   ــر خـــویش سـ ــده بـ ــین آمـ ــو ببـ   روحـــش تـ
  

  بیاراســت همــو راســت او فطــرت خــود را کــه
  

  رهایی و ببین ظلمـت او کاسـت   جان را بهاو کارد و
  

ــار   ــه دگرب ــد آري ب ــق ش ــت  او خل ــدا اس   هوی
  

  رهـــایی بـــه دل مـــا اســـت   فرجـــام تالشـــا بـــه   
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  ایران

ــی  ــودت مـ ــران خـ ــو از ایـ ــی تـ ــذري ایرانـ   گـ
  

ــدانی   ــویی زنــ ــأیوس تــ ــو مــ ــدي و تــ ــو بریــ   تــ
  

  نـالی  هـاي بـه خـواب مـی     تو از این سـیل نسـان  
  

ــی    ــد ایرانـــ ــره زنـــ ــی و او نعـــ ــه خاموشـــ   و بـــ
  

ــی ــر ایرانـ ــزد و ا نفـ ــون ریـ ــیو خـ ــانی و مـ   مـ
  

ــو بخــوان مــی   ــه نفــرت شــده اشــباع ت   خــوانی تــو ب
  

  گــــوهر گمشــــده امــــروز شــــجاعت فــــانی
  

ــانی    ــه ریـــش مـ ــده بـ ــر خنـ ــه سـ ــاج بـ ــزدالن تـ   بـ
  

  



 
٧١ 

 

  زِ دل خـــــاك بریـــــدي و گـــــذر جانـــــانی
  

ــوانی      ــران خـ ــو ایـ ــران و تـ ــده ایـ ــا شـ ــه دنیـ   همـ
  

  پــر از کــین و تــو ســرگردانیو تــو پــر از وهــم 
  

  ر کــه بــا مــن خــوانی   بــه دلــت آمــده ایــن شــع    
  

ــا  ــه رهـ ــویی آن  بـ ــار تـ ــم اي یـ ــانییی قسـ   بـ
  

ــی     ــان مـ ــه جهـ ــایی بـ ــد رهـ ــه امیـ ــو بـ ــوانی تـ   خـ
  

  بشـــکن حصـــر رهـــایی و تـــو بـــا مـــن مـــانی 
  

  خـــوانی مـــیجـــان رهـــا  رهـــا کـــه بـــه امیـــد   
  

ــانی    ــویی آن بـ ــار تـ ــم اي یـ ــایی قسـ ــه رهـ   بـ
  

ــی     ــان مـ ــه جهـ ــایی بـ ــد رهـ ــه امیـ ــو بـ ــوانی تـ   خـ
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  سکوت فقر

  آدم فقـر اســت بـه سـیالب شـد اســت غـرق او     
  

ــر ــول بـ ــ  پـ ــا همـ ــه دنیـ ــتو بـ ــش و درد اسـ   و آتـ
  

ــات مگــر حوصــله    اي هســت در ایــن دار مکاف
  

ــامش    ــت تم ــر هس ــو  گ ــتن زر هســت تــو بگ   جس
  

ــا همــه تــرس اســت    اي واي در ایــن دوزخ دنی
  

  پـــی زر هســـت و روز همـــاره صـــبح و بـــه شـــب
  

  او غــرق بــه ســیالب غمــش مــاتم و درد اســت
  

ــوب و ــه آشـ ــال   بـ ــاد تقـ ــرس  فریـ ــه تـ ــتو بـ   اسـ
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ــاي    ــه دنیــ ــده دور و همــ ــزاناز او شــ   گریــ
  

ــتن دوران  ــیچ و تــــــب زنــــــدگی گشــــ   در پــــ
  

  مـــاتم و درد اســـتاو در پـــی پـــول و گـــذر 
  

  همـــه حـــرف اســـت ســـیل تمنـــا بـــا ایـــن نفـــران
  

ــا    ــه دنی ــیل ب ــر س ــهگ ــده هم ــت بینن   ي درد اس
  

  فقـــر اســـت ي دهییـــزاکـــه بـــر او نظـــري نیســـت 
  

ــت او غـــرق  ــر اسـ ــاز آدم فقـ ــیالب نیـ ــه سـ   بـ
  

ــن  ــان در پـــی زر هســـت    ســـاختنایـ   جـــام جهـ
  

  مـرگ اسـت  بـه  رگ و  بی انسان دلسازد همه 
  

  همــه ظلــم و همــه درد اســت     هیهــات کــه دنیــا   
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  انســان نیــاز ســاکت و او قــانع بــه مــرگ اســت 
  

ــت     ــزم اسـ ــه عـ ــروز بـ ــدگی امـ ــین بنـ ــان چنـ   پایـ
  

  فریـــاد بکـــش بـــا مـــن و از بنـــد رهـــا بـــاش  
  

ــون   ــان جنــ ــت  و پایــ ــه رزم اســ ــا بــ ــه دنیــ   همــ
  

  

  

  



 
٧٥ 

 

  ارچوبهچ

  ارچوب کـــس نباشـــد جـــاي   هـــ مـــرا در چ
  

ــتم چ  ــین شکســ ــین اي واي هبــ ــت را ببــ   ارچوبــ
  

  ایــــن قفــــس از آن تــــو زنجیرهــــا در پــــاي
  

  مـــن شکســـتم قفـــل و زنجیـــرت ببـــین اي واي    
  

  جــان رايگیــرد زِ هــرکس او زِ هــر  درس مــی
  

ــاي  ــارچوب کــــس نباشــــد جــ   لیــــک او در چــ
  

ــر ر   ــت از ه ــمن و از دوس ــخن از دش   ايآن س
  

ــد ــرد او ا درس و پنــــ ــاي را گیــــ ــین از مــــ   ببــــ
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  همتـاي  بـی کـه  ین همچو ما کس نیست ما را بـ 
  

  ايمـــا همـــه تـــابو شـــکن مســـلک گریـــز از ر     
  

  و بسـت و پـاي  هـارچوب  طاقتم طاق از شما چ
  

  ببـــین بـــر جـــاي ایـــن نســـان در حصـــر و زنجیـــرا
  

ــزاران واي     ــاد ه ــت و فری ــگ اس ــا جن ــزم م   ع
  

  ایـــــن جهـــــان آزاد و آزادي همـــــه از مـــــاي   
  

ــا در  ــان م ــچ ج ــسه ــاي  ارچوب ک ــد ج   نباش
  

ــتم چ  ــین شکســ ــت را هبــ ــین اي وايارچوبــ   ببــ
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ع   مرد ط

ــاع  ــرد طمــ ــر آن مــ ــه نفــ   رد شــــد آن فربــ

ــی   ــوالن مـ ــتانه جـ ــین مسـ ــر زمـ ــا  بـ ــد تـ   دهـ

ــا     ــر تــ ــد نفــ ــم شــ ــاي او خــ ــه روي پــ   بــ

ــرده اهللا  ــد و مـــــ ــر مریـــــ ــه در بـــــ   همـــــ

ــون   ــی زِ خــ ــاي او فرشــ ــر پــ ــه زیــ ــا بــ   هــ

  هــــا بــــه قصــــرش آمــــدي بــــرج و حــــرم 

ــد ببـــــین  ــازمـــــین آمـــ ــه در مـــ   او را کـــ

ــر عمـــــري زِ    بـــــود افـــــرا کشـــــتن  نفـــ

  اگـــر زنبـــاره یـــا دزد اســـت و خونخـــوار    

  نفـــــر مانـــــد اســـــت در کـــــار خـــــود اهللا

ــاه    ــتی و آن شــ ــه زشــ ــاهی همــ ــو شــ   بگــ

ــاه      ــر شـ ــر نفـ ــت هـ ــو تخـ ــکن تـ ــزن بشـ   بـ

  

ــد اهللا    ــا فرزنــ   بگــــو آن عاشــــق پــــول و ریــ

ــ  ــکینان تــــ ــون مســــ ــد خــــ   ن رااو بنوشــــ

ــرد طمـــــاع     ــد مـــ ــین شـــ ــد زمـــ   خداونـــ

  خداونـــــــد زمینــــــــی مـــــــرد طمــــــــاع  

  هــــــا ون از دل آن بیـــــوه زن همـــــان خــــــ 

  زِ خشــــــت جــــــان طغیــــــان اســــــت و اهللا

  بنوشـــد خـــون و بـــر تخـــتش شـــود شـــاه     

ــاه   ــده شــــ ــز و او شــــ ــد و عزیــــ   خداونــــ

  همــــه در پــــاي او مخلــــص بــــه کــــردار    

ــاه   ــرده او شــ ــی کــ ــت را کــ ــه زشــ   چگونــ

  خـــــدا باشـــــد نفـــــر قاتـــــل شـــــود شـــــاه

  خواهـــد زمـــین مــــاه   کـــه ســـرور را نمـــی   
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  مسکین رهایی

ــود آزاده  ــایی نشـــــــ   مســـــــــکین رهـــــــ

ــت  ــین ملـــ ــات چنـــ ــازه هیهـــ ــتی تـــ   پســـ

  بــــــا تــــــرس کســــــی راه نیابـــــــد آزاد   

ــن    ــه رو ای ــس زِ چ ــا پ ــت م ــن مل ــالای ــد ح   ان

  اینـــــان ســـــر تســـــلیم بـــــه پـــــاي قـــــادر

ــد مــــانیادســــتان بــــه هــــوا در طلــــب     انــ

ــود آزاده  ــایی نشـــــــ   مســـــــــکین رهـــــــ

  بـــر جـــان خـــودت تـــرس زنجیـــر بـــه دوش

  مایــــــه از دیــــــدن پســــــتیِ شــــــما دون  

ــو طلـــب آزادي     ــداي تـ ــان بـــه فـ ــن جـ   مـ

ــرس ــاك    از تـ ــرگ بـ ــو مـ ــو بگـ ــدم تـ   بریـ

  آزادي خویشـــــــــتن بگیـــــــــرم دنیـــــــــا

  آزادي مــــــا از طلــــــب مــــــا از کــــــوش

  

ــتا   ــاده  دســـ ــیران بـــ ــون اســـ ــو در خـــ   ن تـــ

ــای ــر ســـ ــازه  دســـ ــدایان جـــ ــو راه خـــ   همـــ

  بــــا دســــت گــــدایی نشــــود جــــا آبـــــاد     

ــد    ــارت بالنــ ــه حقــ ــتی بــ ــه مســ ــان همــ   آنــ

ــ  ــده اهللا و گهــــ ــاهی شــــ ــر یگــــ   آن زائــــ

ــو    ــو بگـ ــدایان تـ ــان زِ خـ ــایمـ ــان یبـ ــد جـ   انـ

ــات ــو هیهـــ ــاده  همـــ ــارت بـــ ــت حقـــ   مســـ

  آنـــان بـــه ســـرت شـــد مـــدهوش تیـــرعتـــو 

ــاده    ــمایان بـــــ ــه اهللا و شـــــ ــان همـــــ   آنـــــ

ــاقی   ــان بــــ ــو جــــ ــتن بگــــ   آزادي خویشــــ

ــاك    ــگ پـ ــو جنـ ــو بگـ ــان تـ ــته از جـ   برخاسـ

  از جــــــام جهــــــان و تــــــو خـــــــدایان اهللا   

  رهـــاییم از هـــوش ســـهل اســـت همـــه مـــرگ
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  باران آزادی

ــد     ــه پیونـ ــن بـ ــا مـ ــوان بـ ــجاعت را بخـ   شـ

  شــــــجاعت را بــــــه تقــــــدیرم کشــــــیدم

  غــــــــــــرورم در ره پــــــــــــاکی و آزاد 

ــاران آزاد   ــین بـــــ ــر زمـــــ ــارد بـــــ   ببـــــ

ــهوت    ــابود شــ ــو نــ ــگ گــ ــو از جنــ   بگــ

ــیم    ــت و تعلـ ــن راه اسـ ــت مـ ــین در دسـ   ببـ

  ببـــــین مـــــن را و لشـــــگر پـــــر غـــــرورم

ــان   ــاریکی و طغیــ ــه تــ ــورم بــ ــن آن نــ   مــ

ــده در راه آزاد   ــی آمــــــ ــه جنگــــــ   بــــــ

ــاران  ــور و بـــ ــدا آیـــــد صـــــداي بـــ   صـــ

ــو آ ــت  بگــــ ــه راه اســــ ــا بــــ   زادي دنیــــ

ــی  ــت مــ ــ نگاهــ ــکــ ــادنم در آســ   مان شــ

  ببــــین ایــــن آخــــر راه اســــت و حــــاال    

  شــــــجاعت او پــــــدر مــــــادر و فرزنــــــد     

ــیدم    ــر او رســـ ــن بـــ ــان مـــ ــجاعت جـــ   شـــ

ــن  ــو جـــ ــاد  بگـــ ــرده فریـــ ــایی کـــ   گم رهـــ

  همــــــه زخــــــم تــــــنم تیمــــــار و دلشــــــاد

ــت     ــو ظلمـــ ــی اي تـــ ــان راهـــ ــو پایـــ   بگـــ

ــین   ــه تعیــــــ ــا بــــــ ــین آزادي دنیــــــ   ببــــــ

  ببـــــین جنـــــگ و رهـــــایی را کـــــه نـــــورم 

ــور از   ــان نــ ــه دل همــ ــمع و بــ ــان دل شــ   جــ

  خــــدا ظلــــم و همــــه زشــــتی در آن بــــاد    

ــان   ــروز جانـــــ ــروزي پیـــــ ــوان پیـــــ   بخـــــ

  جهــــــــان آزاد و آزادي جــــــــان اســــــــت

ــم و   ــپید ظلـــ ــت ســـ ــر آن تخـــ ــداد بـــ   بیـــ

ــا  ــان آزاد و آزاد اســـــــــت جانـــــــ   جهـــــــ



 
٨٠ 

 

ــور  ــین ایـــن جنـــگ پـــاك و آن سلحشـ   ببـ

  هـــــا ببـــــین پایـــــان کـــــار و بردگـــــی   

ــاد  ــایش و شـــــ ــه آرام و در آســـــ   همـــــ

  بگــــو مـــــا خانــــه از ظلمـــــت گـــــرفتیم  

ــان  ــت جـــ ــان آزاد و آزاد اســـ ــا جهـــ   هـــ

ــاران آزاد   ــین بـــــ ــر زمـــــ ــارد بـــــ   ببـــــ

  

ــور   ــو نــــ ــگ تــــ ــین آزاده را در جنــــ   ببــــ

ــان  ــت جــــ ــان آزاد و آزاد اســــ ــا جهــــ   هــــ

ــیم آزادي و آن داد ــه تعلــــــــــــ   همــــــــــــ

  بــــــه رزم خویشــــــتن آن پــــــس گــــــرفتیم

ــش آن   ــادي و آرامــــ ــه در شــــ ــا همــــ   هــــ

ــاد   ــد دلشــــــــ ــه آزاد و آزادنــــــــ   همــــــــ
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  ظلم

  پایــان  نقــل ایــن قصــه دراز اســت بگــو بــی     
  

  خــــــدا و یــــــارانزِ عــــــزل آمــــــده تــــــاریخ 
  

  قصه گـو گویـد از آن بـود و نبـود جـز یـزدان      
  

ــه  ــد قصـ ــون طلبـ ــدا خـ ــوني او  و خـ ــواران خـ   خـ
  

  به شروع خون و ببین عرش به خون بارش خون
  

ــون    ــه جن ــلک ب ــدرت و مس ــدا ق ــیش خ ــه و ک   قص
  

  هــودا تــو بکــش آن گــاوي    بــه دل کــیش ی  
  

ــاقی     ــر بـ ــش او بـ ــد بخشـ ــون طلبـ ــدا خـ ــه خـ   کـ
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  زمـین فرشـی سـاز   ببر آن گردن و بـا خـون بـه    
  

ــزاران   ــون هـ ــز خـ ــز و بریـ ــرواز  بـ ــون پـ   و در خـ
  

  بکــش آن بـــره ســپید و تـــو بیــاور در پـــیش   
  

  اي یـــزدان کـــیش بکـــش او را و بـــه قربـــان شـــده
  

  گـــرگ و خفـــاش بگـــو مـــار نشـــان شـــیطان
  

ــزدان   ــري را یـ ــد دگـ ــش صـ ــان و بکـ ــش اینـ   بکـ
  

ــوان    ــان حی ــو همــه ج ــراي ت ــق ب ــده خل   کــه ش
  

ــزدان   ــده آري یـ ــون شـ ــرف مجنـ ــدي اشـ ــو شـ   تـ
  

  هـر حیـوان   بدر و خون بـه زمـین ریـز و بکـش    
  

  نطــف و جــان از یکــی پوســت تــو خــواهی دگــري
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  انسـان  بدر و گوشت بخور خون تـو بخـور اي  
  

ــونِ  ــدرت خـ ــو  پـ ــانی و تـ ــون از زِ قربـ ــان خـ   جـ
  

  بـــه اســـارت تـــو اســـیري و تـــو بنـــده انســـان 
  

  بــــه خــــودت بنــــده بیــــاراي تــــو پــــور یــــزدان
  

ــد آري    ــبع رام شـ ــه سـ ــران  بـ ــیر غـ ــه شـ   همـ
  

  شدي صـاحب و صـاحب بـه تـو آن شـه ظلمـان      تو 
  

  ظلــــم بســــیار بگــــو ظلــــم زِ شــــاه ظلمــــان
  

  تــــو خــــدایی و تــــو ظلمــــی تــــویی آن انســــان
  

  شــهوت اجبــار و ببــین حصــر میــان حیــوان     
  

ــان   ــود انســــ ــدگی خــــ ــرد بنــــ ــده اهللا بــــ   بنــــ
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ــه ــیان  قصـ ــت عصـ ــدا آه دراز اسـ ــم خـ   ي ظلـ
  

ــان    ــام جهـ ــر جـ ــر بـ ــو آن  فکـ ــو شـ ــان و تـ   طغیـ
  

  همــه فریــاد اســتو ایــن کــه صــدا نیســت بشــن
  

  جــــان آزاد اســــت همــــه فریــــاد رهــــایی همــــه
  

  الش ایــن جــان شــده آزاد و رهــا عــزم و تــ   
  

ــان    ــا و نسـ ــو مـ ــو بگـ ــوان   و تـ ــات حیـ ــه انبـ   همـ
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  سیب رسخ

ــیب ســـرخی از گنـــاه در دســـت انســـان       سـ
  

  آزمــــــــونی در ریــــــــا از لطــــــــف یــــــــزدان
  

  مـــــار و شـــــیطان در پـــــی گمراهـــــی مـــــا
  

  مـــــا همـــــه گمـــــراه و خـــــالق را ببـــــین شـــــاه
  

ــرا آن ز ــیطان کـــــ ــه شـــــ   ن و آن وسوســـــ
  

ــا   ــین تـــ ــوزد زمـــ ــش و ســـ ــذاب و آتـــ   در عـــ
  

ــی    ــدا او مــ ــزدان اقتــ ــام یــ ــود شــــاه  نــ   شــ
  

ــیطا  ــاد شــــــ ــرازن بســــــــوزد او نمــــــ   ن افــــــ
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  زنـــد بـــر جســـم ســـیب ســـرخ هـــوا      مـــی
  

  خــــون زمــــین جــــاري شــــد آري لطــــف اهللا    
  

  ایـــن زمـــین ســـرخ و ببـــین آن ســـیب در مـــا 
  

  خـــــون خـــــود را اذن اهللا   کشـــــد هـــــم  مـــــی
  

  خـود غـرق اسـت و در مـا    این زمـین در خـون   
  

  چکـــــد از جســـــم ســـــیب ســـــرخ هـــــوا مـــــی
  

  ســـیب و ســـرخ و آن جنـــون از خـــالق از مـــا 
  

ــداري اهللا  ــاه بیـــــ ــب شـــــ ــط داد از قلـــــ   بســـــ
  

ــیب ســـرخی از گنـــاه در دســـت انســـان       سـ
  

  خـــــالق شـــــود شـــــاهآن گنـــــاه و آن جنـــــون 
  



 
٨٧ 

 

  چکــد خــون ســیبی کــه ســرخ اســت مــی از دل
  

  اســــت مجنــــون آن خــــدا ســــیراب باشــــد او   
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  حصارشکس 

  بـــــه زنـــــدان و در حصـــــر دنیـــــا حصـــــار
  

  بــــــه فریــــــاد و در جنــــــگ بــــــر چوبــــــه دار
  

ــر و زنـــدان قفـــس      ــرا ایـــن جهـــان حصـ   مـ
  

ــس     ــتن نفــ ــو جســ ــک چــ ــدان کوچــ ــه زنــ   بــ
  

ــا      ــر پـ ــه زنجیـ ــم کـ ــل هـ ــه غـ ــتان بـ   دو دسـ
  

  و ذهـــــــــنم بـــــــــدر غـــــــــل و زنجیرهـــــــــا
  

  بـــــه چشـــــممـــــرا بـــــاك دنیـــــا نباشـــــد  
  

  و بـــــر جـــــان اشـــــک   دنیـــــا زِ تـــــو ســـــیر 
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ــه  ــن آن میلـ ــزم مـ ــه عـ ــا  بـ ــاكهـ ــرس و بـ   تـ
  

ــاك     ــاالر پــ ــنگم و ســ ــه جــ ــن کــ ــوان مــ   بخــ
  

ــه  ــن گفتـــ ــس   زِ ایـــ ــرزه دارد قفـــ ــا لـــ   هـــ
  

ــوس   ــدرت هـــ ــت و قـــ ــدا تخـــ ــتم خـــ   شکســـ
  

ــرق آب   ــل غــ ــه غــ ــن آري بــ ــم مــ   و جســ
  

  ی و پـــــــایم بـــــــه تـــــــاببـــــــه روي طنـــــــاب
  

ــروش    ــم در خـ ــیل و هـ ــن سـ ــوج مـ   و آن مـ
  

ــروش   ــم ســـــ ــان را و رزمـــــ ــوید جهـــــ   بشـــــ
  

ــد  ــی را کشــــ ــزار  یکــــ ــگري را هــــ   لشــــ
  

ــد  ــرت اي خداونــــــ ــین در بــــــ ــار ببــــــ   هــــــ
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  بــــدر تــــن بکــــش جــــان مــــا را قهــــار     
  

  شــــــــکار جهــــــــان راه پیمایــــــــد و مــــــــا  
  

ــار   ــا قصـــ ــر دنیـــ ــدان و در حصـــ ــه زنـــ   بـــ
  

  جهــــــــان را دگرگــــــــون ببــــــــین نوبهــــــــار
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  رزم طغیان

ــانیم   ــر همـ ــان بهـ ــام جهـ ــر دل ایـــن جـ ــا بـ   مـ
  

ــانیم     ــار همــ ــا یــ ــه مــ ــو رزم کــ ــو رزم بگــ   گــ
  

ــان را    از رزم بگــــو بــــر مــــن و تفســــیر همــ
  

ــان راه   ــایی و همـــ ــط رهـــ ــان راهاز بســـ   و همـــ
  

ــت     ــان اس ــاه هم ــو م ــو و بگ ــن و ت ــن رزم م   ای
  

ــت    ــان اســ ــان راه عیــ ــایی و همــ ــن رزم رهــ   ایــ
  

  تغییـــر تـــو انســـان و نگـــاه بـــر دل جانـــان     
  

ــدایان    ــه خـ ــر نـ ــو ارزش و دیگـ ــو بگـ ــان را تـ   جـ
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ــان   ــدل زِ جانـ ــو عـ ــو بگـ ــان را تـ ــاي جهـ   مبنـ
  

ــان   ــایی ره تابـــــ ــا راه رهـــــ ــانون و قضـــــ   قـــــ
  

  نــگتــا بســط چنــین روز ببــین مــا بــه همــان ج
  

  جنگـــی بـــه خـــدا عـــزل خـــدایان و نســـان ننـــگ 
  

ــان   ــاش زِ ادیـ ــو فـ ــرودن و بگـ ــدن و سـ   خوانـ
  

  آن ظلـــم و جنایـــت زِ خـــدا گـــو تـــو بـــه اذعـــان 
  

ــوان   ــو حیـ ــان تـ ــا و مـــددي جـ   آغـــوش گشـ
  

ــان   ــان خــ ــدر و مادرمــ ــت پــ ــه طبیعــ ــی بــ   نیکــ
  

  جنـگ مـن و لشـگر زِ تـو طغیـان      بـه  این راه و
  

  آن ســـیل جماعــــت تـــو بگــــو عاشـــق طغیــــان   
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ــن رزم بــ  ــه همــین راه    ای ــز ب ــرود ج ــان ن   ه پای
  

ــاه    ــدا شــ ــزل خــ ــو عــ ــان و بگــ ــود جــ   آزاد شــ
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  بهشت

  صــدایی بــر زمــین بشــنو ســپس خــاموش بــاش
  

ــاش    ــاهوش ب ــش ب ــس بک ــتی پ ــب حــور و بهش   طال
  

  وش فـاش آیت و رمز و صـدایی از خـدا مخـد   
  

  رهرو بر جنت بکش پر خون و پس بر جـوش بـاش  
  

  آن نـــداي ظلـــم از پیغمبـــران خـــاموش بـــاش
  

  زبــان و دســت و پاهــا را ببــر مــدهوش بــاش     آن 
  

  خون بریزد جام یزدان خون قدسی نـوش بـاش  
  

  کشـــتی و بخشـــنده آري جنتـــا مفـــروش بـــاش    
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  جـان را بـدر چـاووش بـاش     در تجاوز جسم بی
  

ــاش     ــرور بـ ــا مغـ ــوزان جنتـ ــش او را بسـ ــن بکـ   مـ
  

  این سراي شهوت است بر جنتـا مفـروش بـاش   
  

  شهــا را بــدر مــدهوش بــا صــد غــالم و حــور جــان
  

  ها در این زمـین و آن زمـان خـاموش بـاش     ناله
  

ــو آدم بــاهوش بــاش      ــان را بگیــر ت ــو بکــش ج   ت
  

  باش صداي مرگ و این چامه به زر مفتوشاین 
  

ــاش    ــاهوش ب ــش ب ــس بک ــتی پ ــب حــور و بهش   طال
  

  خون سوي جنت کشتن و در کوش باشپر جام
  

  فـاش  ز این بیمـار یـزدان گفـتم و رازي اسـت    واي ا
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  اشک

  اشک است بـزن فریـاد تـن    ي این صداي قطره
  

ــاران مــن  ي ایــن صــداي قطــره   اشــک اســت ببــار ب
  

  هـاي قلـب و تـن    جاري از چشمان من بر زخـم 
  

ــره ــاران  قط ــکم بب ــن    ي اش ــت ت ــادي اس ــان فری   ج
  

ــدار   ــزن اي اقتـ ــادي بـ ــک فریـ ــانم اشـ   اي زبـ
  

ــار     ــایی افتخـ ــو از رهـ ــا گـ ــج و دردهـ ــو زِ رنـ   گـ
  

ــگ   ــان گن ــن زب ــان   ای ــو دوزد لب ــد بگ ــا باش   ه
  

ــو   ــو تـ ــار   گـ ــامم اي بهـ ــار اي التیـ ــکم ببـ ــا اشـ   بـ
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ــار    ــاران ی ــدن ی ــذاب از دی ــور از ع ــب رنج   قل
  

ــی ــین وحشـ ــار  از چنـ ــتار بهـ ــق کشـ ــري از عمـ   گـ
  

ــار    ــاران بب ــار ب ــمم بب ــین چش ــت نب ــدن ظلم   دی
  

ــکان   ــایی و اش ــه تنه ــن ب ــار   و م ــو ی ــونس ت ــو م   بگ
  

  بس کـن ایـن شـرح عـزا اي یـار مـن یـار رهـا        
  

  بــر کــس خــود فروشــد دام یزدانــان هــار      ننــگ
  

ــد  ــر بای ــر  فخ ــود را ب ــان خ ــرورا ج ــر غ ــار ب   به
  

ــو یــار        ــا را ت ــو م ــد بگ ــو آم ــزم ت ــار از ع ــن به   ای
  

  گو تو تنهایی بگو فقـدان امیـد اسـت اي هـوار    
  

  بایـــد رزم ســـازد بـــین تـــو لشـــگر را هـــزار عـــزم 
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ــان   ــو از طغی   و از شــوري و آري از بهــارگــر ت
  

  آمــد آن آزادي از عــزم مــن و مــا گــو تــو یــار      
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  عیسی مسیح

  همـــه ســــوگ از رجعـــت آن بــــاد   شـــاديِ 
  

ــی ــه آن زاد    بـ ــود بـ ــان بـ ــه جهـ ــی و دردا بـ   رحمـ
  

ــذر    ــان ب ــه جه ــزدان ب ــای ــت  من ــه کاش ــدادب   بی
  

ــري  ــن مجـــ ــدا زاد مـــ ــد خـــ ــتار خداونـــ   کشـــ
  

ــدذات    ــالق بـ ــو خـ ــان دوش همـ ــییع جهـ   تشـ
  

ــه کـــذاب   ــه جهـــان زنـــده و عـــالم همـ   عیســـی بـ
  

  مسکوت همه خلق و دهـان پـر زِ مـذاب اسـت    
  

  دنیـــا بـــه عـــذاب اســـتفـــاتح بـــه جهـــان آمـــده 
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ــتار    ــه کش ــرب ب ــا غ ــده ت ــام آم ــه گ   از شــرق ب
  

ــی   ــذر مـ ــغ گـ ــر دار    از تیـ ــه بـ ــر همـ ــد او سـ   دهـ
  

  او صورت مرگ اسـت عـذاب اسـت خـدا زاد    
  

ــداد    ــت زِ بیــ ــاد اســ ــون و فســ ــوابگیِ خــ   همخــ
  

ــا   ــده درهـ ــنم شـ ــاز جهـ ــان بـ ــه جهـ   آتـــش بـ
  

ــوزد ــه س ــرا    ب ــک و اف ــک و ت ــین ت ــدایان و زم   خ
  

  نفرهـــا او کشـــت جهـــان را و همـــه اصـــل    
  

ــه شــــکم طفلــــی و عیســــی شــــده اهللا    مــــادر بــ
  

ــس را   ــودك و نف ــر ک ــدن س ــت بری ــر اس   خض
  

ــی ــاه   او مــ ــالن خودآگــ ــتن طفــ ــد از کشــ   کشــ
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  موعــــــود خداونــــــد عیســــــی و مســــــیحا
  

ــرِ اهللا   ــرت و آخــــ ــین آخــــ ــه زمــــ ــد بــــ   آمــــ
  

ــین راه   ــه کشــتار شــروع قصــه هم   از خــون و ب
  

  د عقــــــاب ظلمــــــت کــــــراپایــــــان خداونــــــ
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  بیدار وجدان

  جهان خویش بودي جنگ پـاك از مدتی دور 
  

  بیـرق جنگـت شــد آن نـان شــب و خوانـدن کتــاب    
  

  بار دیگر در دلت آتـش سـرود و سـینه چـاك    
  

ــر برایـــت رزم پـــاك   ــعر و قلـــم دفتـ   بـــاز هـــم شـ
  

ــه ــت   نال ــا اس ــروز آن روز قض ــنوي ام ــا را بش   ه
  

  راه عــــدل و داد ي بـــه روز بیـــداري تـــو بیـــدار   
  

ــان   ــان آن مظلومگ ــردن آري ج ــد ک ــده بای   زن
  

ــر    ــالم جبـ ــان در عـ ــوان و نسـ ــل و حیـ ــانطفـ   جهـ
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  درم این زنـدگی در مـرگ تـاك    بار دیگر می
  

ــار دیگــر چامــه ــا خــون تــن از  ب ــاراي ب ــاك آن ی   پ
  

ــان را   ــام جــ ــاران درازي نــ ــرده روزگــ   ام بــ
  

  ام در دلــم صــدها نفــس بــا جــان تــو مــن زنــده       
  

ــاك     ــاش پ ــی ب ــد تالش ــویم و بای ــاردیگر گ   ب
  

ــن    ــا م ــو ب ــن زِ ت ــویی م ــاك   ت ــدار خ ــاي را بی   دنی
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  خستگی

ــا    ــاور مــــ ــاي دور از بــــ ــته از دنیــــ   خســــ

ــاز دغـــــل خســـــته از نجـــــواي رنـــــدان   بـــ

  بیمــــار  يهــــا خســــته از گفــــتن شــــنیدن  

ــال   ــر سـ ــال و دگـ ــو سـ ــتن بگـ ــته از خفـ   خسـ

ــر و  ــان خســــتگیایــــن خســــته نشــ ــا بیــ   هــ

  خســـــتگان را جـــــان دیگـــــر آمـــــد آن راه

ــدرت   ــر قـ ــتگان پـ ــاي خـــود راه  و خسـ   برپـ

ــر ظلـــم و  ــتی نشـ ــاه خســـته گشـ   دیـــدنش شـ

  

  

  وح و تــــن در قامــــت مــــا  خســــتگی در ر  

ــاز   ــم نـ ــوش غـ ــن و در آغـ ــتگی در ذهـ   خسـ

  خســـــتگی از وهـــــم و اوهـــــامی خریـــــدار

ــی   ــی بـ ــرواز و مرغـ ــتگی پـ ــال  خسـ ــر و بـ   پـ

ــته  ــد خســـ ــن بمانـــ ــتگی در تـــ   اي آه خســـ

  هــــــا از امیــــــد دیــــــدنش دور خســــــتگی

  هــــا دور از همــــه جــــان و نفــــسخســــتگی 

  مــــــا همــــــه زنــــــده بــــــه آزادي و آن راه
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  زن

ــرد   راه معاشــش ایــن شــده زنبــودن ایــن   م
  

  نانی به سه طفلش شده ایـن آه بهـایش   ي لقمه دادنِ
  

  داد بــه حــراج و جســم و تــن او جــان خــودش
  

ــغیرش    ــل صـ ــود طفـ ــیر شـ ــا سـ ــاج تـ ــن بـ ــر ایـ   بـ
  

ــار     ــهوت و بیم ــر از ش ــوم پ ــن ق ــر ای   اي واي ب
  

  بـــار نیـــااز ریخـــتن خـــون دگـــر شـــاد شـــد     
  

  و تــــن ســــوخته از زن بــــاز هــــوسمــــردان 
  

  صــد بــار  تــو  آتــش زنــد آن مــرد زنــش را بــه      
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ــبش ســوخت   ــد و ل ــن مــرد خــدا دی ــر ت   زن زی
  

  بــــار نیــــاشــــاید نگــــران صــــیغه نباشــــد دل و 
  

  مردي که چنین کرده پـر از شـادي و سرمسـت   
  

  ســر خــوش زِ چنــین قتــل زن و در غــل و در بســت 
  

ــنش را     ــان داد و تـ ــرد جـ ــن مـ ــن ایـ ــر تـ   زیـ
  

  پســـت و جهـــان تـــاراج کنـــد مـــردك بیمـــار    
  

  تــوانی شــوي از وهــم و چنــین حــال     بیــدار
  

ــرزه   ــري هــ ــان نفــ ــل جــ ــو قاتــ ــت تــ ــر پســ   گــ
  

ــه  ــال ب ــري زن س ــه و  پی ــار هم ــن ک ــاد از ای   ش
  

  کــــودك شــــده بــــالغ زِ بزرگــــی زن و یــــار     
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  بــــاز بگردنــــد کــــه بســــیار مــــردان هــــوس
  

ــا  ــو زن مــ ــد چــ ــه باشــ ــار  زن همــ ــاي گرفتــ   هــ
  

  هیهـــات بـــه مـــردان و هـــزاري زن و زن بـــود
  

  خــــانل شــــده آن مــــرد فرزنــــد خــــدا    قاتــــ
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  ارزش

ــوده را     ــس بیه ــاي ب ــین دنی ــدایان را بب ــن خ   ای
  

ــدا   ــت خـ ــان پسـ ــد در جهـ ــه باشـ ــان چـ   ارزش آنـ
  

  ارزش دیـــــن و خداونـــــديِ او در آســـــمان
  

ــان    ــاراج زمـــ ــه تـــ ــتی و بـــ ــا پرســـ   ارزش دنیـــ
  

ــدن انســـانیت     ــت محـــور آدم شـ ــول گشـ   پـ
  

  خوانــدن و دانســـتنا هــیچ و بـــه مــدرك عاریـــت   
  

  کَــه از خلــقهــا و جنــون  ي از ایــن دیــوانگیوا
  

ــه   ــور و شــ ــراي حــ ــا بــ ــایی دنیــ ــتی و زیبــ   زشــ
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  بــر جهـــان شــاه و بگـــو او منزلــت دارد نفـــر   
  

  آنکـــه پـــولش بـــیش باشـــد شـــاه دنیـــا اســـت بـــر
  

  بـس  و در دیـن اسـت   هـا  ارزش انسان به زشتی
  

ــرقِ  ــه و غـ ــان در کعبـ ــه  حاجیـ ــاییبـ ــث رؤیـ   عبـ
  

  ارزش انسان نه بر نیکی کـه بـر داراي او اسـت   
  

ــ ــه دارد از ه ــا ر ک ــیش دنی ــدایی ب ــت  خ ــال او اس   م
  

  تو نباش چون خلق کَه چون این مریضـان خـدا  
  

  بـــر رهـــایی چنـــگ انـــداز اي رهـــا زاده رهــــا     
  

  نشر داد و گفتن حق در جهان آن ارزش اسـت 
  

  خـوش اسـت  بگو اینسـان   فکر دیگر جان جانداران
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ـه اي یــار مــا        بــر طریقــت پــاکی مــا گــام نـ  
  

ــا    بســـــط آزادي همـــــه ســـــوداي ســـــاالر رهـــ
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  مرده فرهنگ

ــود   ــاد بــ ــان آبــ ــتر ایرانمــ ــاران پیشــ   روزگــ
  

  ایــن ســرا زیبــا پــر از شــادي شــعف از داد بــود      
  

ــود   ــین جــاي نفــس زنگــار ب ــران بب   کشــورم ای
  

  هــا در پــی پیکــار بــود    هــا و جــان  زیســتن جــان 
  

  جـایی پـر از عیـار بــود    سـرا  خـاك ایـن مشـرق   
  

ــود    ــار بـ ــی پیکـ ــاران در پـ ــگ و یـ ــا در جنـ   یارهـ
  

  اي پــاي یــار بــودایــن ســراي پــاك مــا پــر جــ 
  

  قهــــار بــــود پــــر زِ فرهنــــگ و تمــــدن جــــان او
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  ایــن ســرا مهــد تمــدن خــالق هــر یــار بــود       
  

ــرا   ــران سـ ــا ایـ ــه مـ ــو بـ ــود  گـ ــار بـ ــی ایثـ   آزادگـ
  

  کـار بـود   در جاي نفت و پسته فرهنگ و همـه 
  

  مهــر از ایــران برفــت دســت خــدا در کــار بــود      
  

ــود    ــار ب ــن بیک ــگ وط ــرد فرهن ــد م ــرگ آم   م
  

  مـــرگ مـــا هــر یـــار بـــود زشــتیا صـــادر زِ ایــران   
  

ــود   ــاتم عــزا در کــار ب ــین م ــدن بب   جــاي خندی
  

ــر مــن و هــم  ــود اســوه از ایــن خــاك قاتــل ب   یــار ب
  

  بــود منجـی بـر شـما آن هـار     خـوار  خـون قـاتال  
  

ــود آن ز    ــور خـ ــدا پـ ــران او بدیـ ــرد ایـ ــودمـ   ار بـ
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ــودا ــه ب ــود  گفت ــم بیمــار ب   از دروغ خــاك عج
  

ــود     ــار ب ــه از افک ــرآنکس تقی ــرف ه ــین ح ــال ب   ح
  

  ایـــران فاســـدا گشـــتا ببـــین بیمـــار بـــودمـــرد 
  

  مــاتم و درد و دروغ فدیــه بــر ایــن کــارزار بــود     
  

ــود   ــار بـ ــان بیمـ ــین ایرانمـ ــین روزي ببـ   از چنـ
  

  بیکــــار بـــــود  و جانمــــان  مــــاتم و درد و دروغ 
  

ــود    ــار بـ ــا قهـ ــداي ربنـ ــو صـ ــر سـ ــد از هـ   آیـ
  

  خاکمـــان تســـلیم آن یـــزدان بیمـــار هـــار بـــود     
  

  بــودرا بـه ســوي یــار   ناهــاي دار و ســنگ چوبـه 
  

ــود      ــار ب ــران ه ــدرت واي ای ــت ق ــر تخ ــدا ب   آن خ
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  دست یزدان بر دل این خاك این در کـار بـود  
  

ــود     ــار ب ــدا در ک ــم خ ــدایان ه ــران را خ ــت ای   کش
  

  یــدن ایــران مــرگ مــا ایثــار بــودخــون دل از د
  

ــود      ــار بـ ــداي هـ ــان و خـ ــر ایمـ ــد فقـ ــرس آمـ   تـ
  

ــود    ــار ب ــود بیم ــن نب ــراي م ــر س ــرا دیگ ــن س   ای
  

  پیکــــار بــــودخلـــق دیگربــــار بایــــد عــــزم مــــا  
  

  بیــزار بــودنــژاد و از خــدا گــر چــه از خــاك و 
  

  لیـــک ایـــران آن ســـراي عاشـــقی و یـــار بـــود     
  

  مرگ آن جنگـاوران تـرس خـدا در کـار بـود     
  

ــگر آزادگـــان را بـــین   ــه در لشـ   پیکـــار بـــود  کـ
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ــود    ــار ب ــتند و او بیم ــاك را کش ــراي پ ــن س   ای
  

  غـــارت و فرهنـــگ و فرمـــان خـــدا در کـــار بـــود 
  

  مـرگ از کشـتار بـود   با چنـین تـرس و بـه زور    
  

ــود     کشـــت ایـــران و ببـــین خلـــق دوبـــاره کـــار بـ
  

ــا    ــم م ــه زع ــد ب ــی بای ــود   زایش ــار ب ــما پیک   ش
  

ــ  ــده بای ــران زن ــاك ای ــار خ ــا در ک ــوش م ــود د ک   ب
  
  

  

  

  



 
١١٦ 

 

  کفر

ــبح    در شـــب تاریـــک گفـــتن تـــا ســـپیده صـ
  

ــدن  ــک خوانــ ــر   در ره باریــ ــن از کفــ ــاي مــ   هــ
  

ــاه و ســـایه ــر دفتـــر و آن گفـــت نـــور مـ   اي بـ
  

ــم    ــاکت قلـ ــدم سـ ــن شـ ــیمـ ــر  مـ ــد او از کفـ   بافـ
  

  کفـــر مـــن نجـــواي مـــن فریـــاد مـــن از کفـــر
  

  گفــتم و کــافر شــدم بــر شــرع و بــر هــر عــرف      
  

ــه دریــا کفــر     ایــن گنــاه اســت و ببــین از مــن ب
  

ــافر  ــه کـ ــا همـ ــان  مـ ــه ماکـ ــوف  همـ ــما در خـ   شـ
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ــرد   ــا را بـ ــرودم دردهـ ــعر و سـ ــن شـ ــر مـ   کفـ
  

ــر   ــه در کفــ ــو آن قافیــ ــن دوري تــ ــرگ و مــ   مــ
  

ــو     ــالق ت ــا ش ــغ و ب ــا تی ــن ب ــده م ــ را او زن ردم  
  

  کفــــر مردگـــان را زنــــده بایــــد کـــرد از جــــان  
  

ــت   ــوان گفـ ــو نتـ ــاد تـ ــاك از یـ ــافران را بـ   کـ
  

ــزم خویشـــتن در کفـــر      ــده بـــه عـ ــا همـــه زنـ   مـ
  

ــه روحــت مــی  ــا جانــت ب ــا کفــر تــرس ت   درد ب
  

  کفرگویــان جنــگ و آن لشــگر خــدا در خــوف    
  

ــبح    در شـــب تاریـــک گفـــتن تـــا ســـپیده صـ
  

  شـــمع و یـــک فریـــاد ایـــن شـــعر مـــن آري کفـــر
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  کفـــر مـــن نجـــواي مـــن فریـــاد مـــن از کفـــر
  

  گفــتم و کــافر شــدم بــر شــرع و بــر هــر عــرف      
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  یاغی

  ام ام از تــو خــدایت عاصــی مــن یــاغی ام یاغیــ
  

ــاغی ــاغی  ی ــن ی ــاغی   ام م ــهوت ی ــم و ش ــر ظل   ام ام ب
  

  ام بــاك بــر نظــم جهانــت عاصــی  سرکشــم بــی
  

ــاغی یـــاغی ــاکی ام مـــن یـ   ام ام از تـــو خـــدایت شـ
  

ــاز  بردگــــانِ ــر پــــاي خداونــــد نیــ   ظلــــم بــ
  

  یاغیــــان در جنــــگ بیــــرق از همینــــان در فــــراز
  

  بردگان ظلم و شـهوت بردگـان خـون و خشـم    
  

  اشـک زنـدان در دو چشـم   باك و عاشـق   یاغیان بی
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ــزدان آه    ــد اي ی ــانم باش ــر زب ــش ب ــه آت   گــر ک
  

ــاغی ــا    ی ــن را خف ــوان ای ــرکش بخ ــن س ــاد م   ام فری
  

  تاین جهـان زنـدان و زنـدانبان آن یـزدان پسـ     
  

  ي حــور و غالمــان مســت مســت بردگــان در وعــده
  

  ام بر ایـن جهـان زنـدان و زنـدانبان پسـت      یاغی
  

  و آزاد هســـتدســـت مـــن آزاد و قلـــبم ســـرکش 
  

ــی ــن  سرکشــم ب ــاد م ــادم بخــوان فری ــاك فری   ب
  

ــن   ــا آزاد تــ ــایی و رهــ ــا آن رهــ ــه دنیــ ــق بــ   حــ
  

ــاغی ــی  ی ــر بردگ ــاغی   ام ب ــدایت ی ــر خ ــا ب   ام ه
  

  ام مـــن بـــاقی هــا جهـــان  عاصــی از دنیـــا و زشـــتی 
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  سیاه یایرؤ

  متدر خلوت تاریـک شـب پـر درد مـن اندیشـ     
  

ــتم   ــودم آویخــ ــن در خــ ــالیان مــ ــذاب ســ   از عــ
  

  فکــر بــر آن یــار و بــر دوزخ بــه خــود آمیخــتم
  

  خود بدیـدم هـم تـو شـیطان تـرس از خـود ریخـتم       
  

  ز ایسـتم ذهن در غـم بـال خواهـد تـن بـه پـروا      
  

ــرهیختم    ــکن فــ ــا را شــ ــا و دنیــ ــر در دنیــ   حصــ
  

ــته  ــتم  خس ــرواز ایس ــه پ ــا ب ــین دنی ــد از چن   نومی
  

ــتم     ــا آمیخــ ــال آن رهــ ــه بــ ــرما بــ ــارکی ســ   تــ
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ــر خــودم آمیخــتم    ــه زنجی ــا ب ــر غــل پ   دســت ب
  

ــتم     ــی آویخـ ــن آتشـ ــم در تـ ــونین زخـ ــان خـ   جـ
  

ــده    ــدا را دی ــن خ ــد م ــور تاب ــوزد ن ــم س   ام چش
  

ــیمان    ــم پشـ ــدگان در غـ ــتم  دیـ ــن ریخـ ــا مـ   آتشـ
  

ــذت آه جــان   او ــه ل   آویخــتمدر آن عــیش و ب
  

  هـــا آمیخـــتم از صـــداي خنـــده زنـــگ در گـــوش
  

ــتم    ــدا اندیش ــد خ ــر ش ــر دیگ ــدا از حص   آن خ
  

  در حقــــارت دیگــــران برتــــر ببینــــد ریخــــتم    
  

  کیســتمگویــد او فرمــان و مــن فرمــانبران را    
  

ــتم   ــون ریخـ ــان خـ ــالق و از آن تازیـ ــم از شـ   زخـ
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ــیش آمیخــتم   ــه پ ــد ســیل آن مســخان ب   امــر آی
  

ــاك ــود     پ ــاکی خ ــا پ ــت ب ــاك اس ــن پ ــتم ت   آمیخ
  

  ام حقـارت مـن همـو را دیـده     او به تخـت و در 
  

ــتم  ــودش آویخــ ــر خــ ــیر آزاده او حصــ ــا اســ   مــ
  

ــدا   ــم دوزد ص ــه ه ــب ب ــتم  ل ــنود از چیس   را نش
  

ــتم    ــایی ریخـ ــاد رهـ ــته فریـ ــون آغشـ ــه خـ ــب بـ   لـ
  

  بــیم بــر جــانش صــدا بــر آســمان آمیخــتم       
  

ــر خـــدا آو  ــتمیـــک نفـــر شـــد صـــدهزاران بـ   یخـ
  

ــتم  ــن آزاد زیســ ــت و مــ   راه آزادي دراز اســ
  

ــایی را  ــان رهــ ــر جانــ ــر دگــ ــتم بــ ــین آویخــ   ببــ
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  ام راه پر و پیچ و خـم جـنگم دراز اسـت دیـده    
  

ــی  ــیل آن ب ــان  س ــاك ج ــتم    ب ــن ریخ ــا م ــا را ره   ه
  

  اي فلک اي چرخ گردون باز ایست من کیستم
  

ــتم    ــان آمیخـــ ــر جهـــ ــایی بـــ ــگر راه رهـــ   لشـــ
  

ــده    ــن دی ــین م ــزدان را بب ــلطه ی ــادا س ــزل ب   ام ع
  

ــتم     ــان را زیسـ ــد جهـ ــان آمـ ــر جهـ ــایی بـ   آن رهـ
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  تو خود آن نوری

  ي خلقـــت شـــهوت بـــا مـــا تـــو بگـــو فلســـفه
  

ــارت م    ــهوت و اســ ــالق شــ ــدا خــ ــو خــ ــاتــ   انــ
  

ــان     ــوش غالم ــه آغ ــو ب ــري ت ــو پی ــوري و ت   ن
  

ــه   ــه وسوسـ ــت همـ ــده مسـ ــو شـ ــوري  تـ ــاي حـ   هـ
  

  بارگهــــت غلــــم و فرشــــته حــــوري بــــه درِ
  

ــوري    ــد ن ــو آم ــهوت زِ ت ــهوت و ش ــودت ش ــو خ   ت
  

ــدگان در طلــب تــو همــه ســر مــی        ســایند بن
  

ــه  ــر کعبـ ــو بـ ــه   و تـ ــهوت بـ ــجودي شـ ــوري سـ   نـ
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ــره  ــین نع ــرش   در زم ــد ع ــوا آی ــه ه ــان ب   ي انس
  

  یــــزدان تـــو خـــود آن نــــوري  تـــو  زِ تجـــاوز زِ  
  

ــنو    ــرش شـ ــد از عـ ــهآیـ ــا قهقهـ ــزدان يهـ   یـ
  

ــوري      ــود آن نـ ــو خـ ــت تـ ــل ذلـ ــدا عامـ ــو خـ   تـ
  

ــه پرســتش یــزدان  ــه شــهوت ب   بردگــان غــرق ب
  

  حـــــد ببـــــرد از نـــــوري و خـــــدا لـــــذت بـــــی
  

ــی    ــهوت ب ــدا ش ــور خ ــدا ن ــن خ ــد  ای ــد باش   ح
  

  تـــو خـــود آن نـــوري تشـــهوت و ظلمـــ و شـــده
  

  هـــا و اســـیران دنیـــا   ي او بـــه نســـان  هدیـــه
  

ــریض آن حـــوري     ــان و فرشـــته و عـ ــده غلمـ   شـ
  



 
١٢٧ 

 

  تو تجاوز تو که شهوت تو شـدي عامـل ننـگ   
  

  تــــو خــــدا خــــالق شــــهوت و اســــارت نــــوري 
  

ــان     ــنم آري طغیـ ــازم مـ ــت نیـ ــما مسـ ــا شـ   بـ
  

ــوري   ــودا آن نـ ــو خـ ــر تـ   شـــکنم شـــهوت و حصـ
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  گدا

  پایـــــت فـــــرا  خیابـــــان بـــــه زیـــــر دو   

ــدا    ــت گـ ــیش و دسـ ــم پـ ــت هـ ــو و دسـ   تـ

  اي بـــس ســــیاه  بـــه چشـــمت زدي پــــرده  

ــ  ــک و حســ ــان داري و اشــ ــدافغــ   رت خــ

ــی  ــذر بـــ ــه در گـــ ــرا  همـــ ــاوت چـــ   تفـــ

ــه راه    ــر بـــ ــتند و آخـــ ــک گذشـــ   یکایـــ

  هـــا فـــرا بـــه خـــاك و بـــه خـــون در زمـــین

ــ ــدا آســـــ ــراخـــــ ــی فـــــ   مان و بزرگـــــ

  ر غــــروري بــــه پــــاخــــود از خویشــــتن د

ــرا    زمـــــــین را نبینـــــــی ندیـــــــدي چـــــ

  ســــــتی و عبــــــد و گــــــداخــــــدایان و پ

  

  زمـــــــین را نبینـــــــی ندیـــــــدي چـــــــرا     

ــه  ــب جرعــ ــذا   طلــ ــوط و غــ ــان و غــ   اي نــ

  زمـــــــین را نبینـــــــی ندیـــــــدي چـــــــرا   

ــدا   ــرور از خــ ــد غــ ــه شــ ــه لــ   غــــروري کــ

ــه مهــــــري مــــــدد دارد آري خــــــدا      نــــ

  همــــه ســــوي هــــم جمــــع و جمــــع خــــدا 

ــه  ــب جرعــ ــذا   طلــ ــوط و غــ ــان و غــ   اي نــ

ــده گــــدا      ــان عبــــد و بنــ ــو گــــو آدمــ   تــ

ــدا    ســــري ســــاید از ننــــگ خــــود بــــر خــ

ــا     ــود رهنمــ ــه خــ ــان بــ ــیل انســ ــین ســ   ببــ

  همــــــه بردگــــــان شــــــاد باشــــــد خــــــدا
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  قربانی

  خداونــد جــالد بگــو راه و رســمت بگــو قــاتال 
  

  خـود اي خـدا   بـه انجیـل   و تـورات  به آیـات قـرآن  
  

ــنه  ــویی تش ــهوت دریــدا    ت ــت ش   ي خــون مس
  

ــیرا    ــود را اســــ ــتار خــــ ــط کشــــ ــو بســــ   بگــــ
  

ــتار     ــور کشـ ــز پـ ــونی بریـ ــو خـ ــم تـ ــه راهـ   بـ
  

ــر     ــن ب ــاه م ــرف و ش ــویی اش ــدار ت ــین اي نگه   زم
  

  هـــوادار  آورتـــو قربانیـــان را بـــه محـــراب    
  

ــم زِ دادار   ــن بنوشـــ ــز مـــ ــون بریـــ   بکـــــش خـــ
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  بیامـــــد تنـــــی ســـــر بســـــاید خـــــدا یـــــار 
  

ــدار   ــوان و جانــ ــو حیــ ــایش تــ ــر پــ ــش زیــ   بکــ
  

ــار     ــد مکـ ــین خداونـ ــین روز ننگـ ــد چنـ   بیامـ
  

ــان بگــو   ــد قرب ــد خــونبگــو عی ــو عی ــر ت ــدار ب   جان
  

  هـــــزاري و صـــــدها هـــــزاران زِ کشـــــتار   
  

ــو جمــــــع  ــا را بکشــــــت  بگــــ   نگهــــــدار امــــ
  

  هـــاي اشـــتار  گـــاو زِ خـــون  قـــوچ و بـــه زِ 
  

ــل نگهـــــدار     ــون را تـــــو قاتـــ ــین رود خـــ   ببـــ
  

ــدار      ــو جانـ ــانم تـ ــو جـ ــام تـ ــون انتقـ ــه خـ   بـ
  

  جــــــان جانــــــدار بیامــــــد رهــــــایی زِ مــــــا   
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ن   آس

ــت دینـــی زِ آن افســـانه     هـــاي باســـتان  عاریـ
  

ــمان   ــاف آسـ ــب زفـ ــریم شـ ــاري و مـ ــه و غـ   هجلـ
  

  داسـتان  هـا  آغوشـی و ایـن   شهوت و یزدان هـم 
  

ــمان   ــاف از آســ ــد و زفــ ــور خداونــ ــریم و پــ   مــ
  

  آن مســــیح پاســــبان آمــــده فرزنــــد یــــزدان
  

  گویـــد آري آن مســـیحا شـــب زفـــاف از آســـمان
  

  دینـی از شــهوت بگــو او در لبــاس پــاك جــان 
  

  شــــهوت و تزویــــر تــــرویج ریــــا از آســــمان     
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  جنگ و خون دین خداوندي و خـون جـاودان  
  

  نآن همــه حیــوان بــه قربــانی و خــون در آســما     
  

ــو    ــین و بگ ــر از ک ــد پ ــشآن خداون ــان آت   فش
  

  ســـر بـــرد فرزنـــد خـــود را او بـــه قربـــان آســـمان 
  

  دین مسیحا جاودان و جنگ خون و به همه این
  

ــونی ــگ خـ ــارشجنـ ــلیبی بـ ــمان  ن صـ ــون آسـ   خـ
  

  در دل آتـــش خـــزان و در دل دریـــاي غـــرق
  

ــداي آســـمان      ــالف دیـــن خـ ــن کشـــتار مخـ   دیـ
  

ــا   ــر و ریـ ــن تزویـ ــندیـ ــاودان  دیـ ــاب جـ   نقـ
  

ــه ــمان    آن هم ــی آري آس ــهوت قدس ــر ش   در حص
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ــان     ــاوز کودک ــن تج ــاکی و دی ــل پ ــن جع   دی
  

  دیــــن تزویــــر کشیشــــان آن خداونــــد فغــــان    
  

ــن  ــلدی ــام قت ــان    ع ــان آدم ــتن ج ــن کش   و دی
  

ــر     ــل ه ــو قت ــیض و بگ ــن تبع ــس آندی ــان ک   از زن
  

  نیـام  لیـک شمشـیرش  ین سـخن از مهـر دارد   د
  

  قــــاتالن يا  همــــهآن بــــرون آمــــد ببــــر ســــرها 
  

ــا  ــر و ریـ ــمان  دیـــن تزویـ ــارت آسـ   دیـــن اسـ
  

ــد   ــین آن خداونــ ــن کــ ــاودان و  دیــ ــاي جــ   ریــ
  

  پاســــباندیــــن ناپــــاکی گنــــاه اولــــین را    
  

  خــــداي آســــمان و دیــــن بیمــــار دیــــن خــــون
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  فغان

ــه   هــا در گوشــم و فریادهــاي بــس گــران     نال
  

ــدارگان     ــما جان ــون ش ــاري از خ ــون ج ــا خ ــر پ   زی
  

ــدن   ــر را بریـ ــوانی و سـ ــه از حیـ ــان نالـ   جانشـ
  

  و اشـــک زنـــی او را ببـــین او در خـــزان هـــق هـــق
  

  آیـد از آن  کودکان در ظلم و فردایـی کـه مـی   
  

ــان   ــد میـــ ــر آمـــ ــر درد دگـــ ــی درد دگـــ   از پـــ
  

  درد تیغـی بـه جـان    تیغ در دسـتان و او تـن مـی   
  

  فشـان  آتـش خون سرخ و جاري از تن خـون سـرخ   
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  رنــج و درد دیگــران رنــج مــن و اشــک فغــان 
  

  فشـان  نجـا خودکشی کرد او خودش کشتا همو آن 
  

ــان    ــر ظالم ــگ در ب ــر جن ــاي دیگ ــر دنی   فکــر ب
  

ــان   ــد در جهــ ــو آزادي بیامــ ــان محــ ــاه ظلمــ   شــ
  

ــوان   ــه حیـ ــام آن همـ ــان انتقـ ــان و جانمـ   و جـ
  

ــان  ــون آزادي و آزار جــ ــت واژگــ   تخــــت ظلمــ
  

  هایمـان  خون زمین را فرش کرد و سرد این تـن 
  

ــان   ــر ظالمـــ ــی در برابـــ ــس آزادي و جنگـــ   حـــ
  

  جهــانفکــر ایــن بــازي بــه دور و بــازي مــا در  
  

ــقان   ــا عاشــ ــن و مــ ــان آزاد از رزم مــ ــن جهــ   ایــ
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  خودکشــی زیبــا ولـــیکن دور از مــا جانمـــان   
  

  نباشــــد رزم جــــان بــــر فرمــــانتــــو بگــــو آزاده 
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  مهمل

  تــن دور بــاد نــام هــر زشــتی بــه رویــت اهــرمن
  

ــادا دوربــــادا ننــــگ تــــن      اي گــــورزاد دور بــ
  

  بــه فریبــت همــه در زشــتی و در کــار بدنــد     
  

  خـود را خـود را بلدنـد   تو نباشی همـه کـار خـوش    
  

ــدکارگی  ــتی و ب ــد   زش ــد آن پدی ــو آم ــا از ت   ه
  

  از تـو و گفتـار تـو هـر کـس خـودش بـدکاره دیــد       
  

  و هر چـه کـار بـد گنـاه    آن طرف زشتی تویی 
  

  این طرف خوش بـودن و خوشـحالی و بـه بـه خـدا     
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  ها خوشـحال و شـاد   افسانه نیچن نیاخویشتن با 
  

ــو او در عـــذاب  ــریمن بگـ ــوبی و اهـ ــه خـ   مـــا همـ
  

  او نشان پاکی و خوبی و هر کـار خـوش اسـت   
  

ــت    ــش اس ــه او آدمک ــتی ک ــریمن زش ــرش اه   در ب
  

  نپــرس آري چــرا و انفکــر خــود را دور از اینــ
  

ــر  ــت را    ه ــد راس ــازد بگوی ــمنش ت ــر دش ــی ب   کس
  

  شـک بگـو   مهمـل مبـاف و دور بـادا    نیچن نیا
  

  شـــاه دنیـــا آن خـــدا باشـــد همـــه نعمـــت از او     
  

  دم نـزن در برش در خاك باش و حرف مفتـی  
  

ــه کـــافر بـــزن      ــش بگـــو مرتـــد همـ   دوزخ و آتـ
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  تــن دور بــاد نــام هــر زشــتی بــه رویــت اهــرمن
  

ــن   ــگ تــ ــادا ننــ ــادا دور بــ ــورزاد دور بــ   اي گــ
  

  ســرایی گــو چــرا دد در چنــین مهمــلنــلــب نخ
  

ــ   ــد عقابــ ــد بــ ــا شــ ــدا ا آنآتــــش دوزخ بپــ   خــ
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  مرید و مراد

ــت     ــود بس ــمان خ ــد و چش ــس ش ــد ک   مری

  شــدي فرمــانبر و کشــتی خــودت مســـت    

ــه رو هســـت  ــاه و فرمـــانش بـ   مـــراد آن شـ

ــو را  ــاتــ ــه نیــ ــت دنیــــا  گونــ   پروردســ

ــت  ــل او هســـ ــا نقـــ ــخن را او بگفتـــ   ســـ

  چـــه لحـــن تنـــد و ایـــن دشـــنام او مســـت 

ــت   ــر هسـ ــر نفـ ــوش ده از هـ ــوان و گـ   بخـ

ــت    ــر بسـ ــد و هـ ــدور از قیـ ــه آزادي بـ   کـ

  مـــــــراد ایـــــــن جهـــــــان آزاديِ مـــــــا

  بخــــــوان از نقــــــل شــــــیرین و معمــــــا 

  کــــس نباشــــد چشــــم او بــــاز    مریــــد

ــآزاد شـــــد او ــا اســـــته از بنـــ   دي رهـــ

ــیرینم   ــل شــــ ــوان از نقــــ ــا بخــــ   معمــــ

  

ــت     ــتی و پسـ ــدي دون گشـ ــر شـ ــت گـ   اطاعـ

ــت    ــل بسـ ــه غـ ــتانت بـ ــاگردي و دسـ ــو شـ   تـ

  همــــو دور از خطـــــا نقـــــد همـــــه پســـــت 

ــت    ــس اي پســ ــر نفــ ــاد بــ ــدور از اعتمــ   بــ

  ي پســـت مایـــه تـــو نشـــخوارش بکـــن دون  

ــت   ــران بســ ــایی دیگــ ــودایش رهــ ــه ســ   کــ

  بینــــــدش و بیــــــاموز و بگــــــو مســــــت   

  مریــــدان حلقـــه در دســــت تـــو شـــاگردي   

  مریـــــــدان در اســـــــارت بـــــــاد بـــــــادا   

ــا     ــن و مـــ ــق مـــ ــد حـــ ــا ابـــ ــایی تـــ   رهـــ

  پــــرداز اســــت نغمــــه ســــؤالکــــه دریــــاي 

ــانش بخوانــــدن تشــــنه    اســــت زِ مــــاهو جــ

ــا ابــــد حــــق   ــایی تــ ــاهرهــ ــو مــ   اســــت تــ
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  رها راست

ــدم   ــه بریـ ــن کـ ــین مـ ــین روز ببـ ــال چنـ   از حـ
  

ــردم و   ــین مــ ــات ببــ ــدم هیهــ ــه ندیــ ــانی کــ   جــ
  

  دل ایــــراندر فکــــر گــــذر دارم و رفــــتن   
  

ــارت    ــه اســ ــردم بــ ــدن مــ ــدهاز دیــ ــران شــ   ویــ
  

ــیل   ــن سـ ــهایـ ــکر  همـ ــرم اهللا بشـ ــد کـ   گویـ
  

  همگـــی شـــاد بـــه دل شـــاه    از شـــرط اســـارت  
  

  عصـــر نباشـــد بـــه مـــن و مـــا بـــدتر زِ چنـــین 
  

ــــ ــاز بنـــــدگی مـ ــ ــاهردم ردم و مـ   همـــــه جانکـــ
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ــدت      ــر امی ــن فق ــاتم و ای ــن م ــزن ای ــم ب ــر ه   ب
  

ــن   ــایی و تــ ــو تنهــ ــر تــ ــیدت  از دیــ ــاي رســ   هــ
  

ــه   ــت ب ــایی   لعن ــان و ره ــو ایم ــرگ ت ــین م   چن
  

  بــــح تــــو ســــیاهی  مــــردم زِ چــــه رو شــــاد ذ  
  

  هفتـــاد نگـــو هـــر چـــه نفـــس در دل دنیـــا     
  

  بــــر ضــــد مــــن و مــــا تــــو بگــــو راه رهــــا مــــا
  

  برخاســته در قلــب تــو دشــمن دل ایــن خــاك 
  

ــان  ــه راهایمـــــ ــایی و دل همـــــ ــاك رهـــــ   پـــــ
  

  اســترمــا  ي کــه بــهمــا زنــده بــه آن روز امیــد
  

ــا    ــه رهـ ــیل جماعـــت کـ ــیم سـ ــدار کنـ   راســـتبیـ
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  خون

  تــو بگیــر دســت پســر را و بیــاور تــو بــه میــدان
  

ــانی یــزدان      ــو قرب ــون بــه ت ــز خ ــش او را و بری   بک
  

  ســر او تیــغ نبــرد بــه زمــین آمــده آن قــوچ      
  

  بدر خـون بـه زمـین ریـز تـو اي پـوچ      و بکش او را 
  

  تو شدي عاشق آن زن، زنِ مردي زنِ بـا شـوي  
  

  بـــه جهـــنم بکـــش او را بشـــو صـــاحب آن مـــوي 
  

  قاتــــل دیــــروزي و پیغمبــــر اهللاتــــو همــــان 
  

ــا     ــو تماشـ ــین محـ ــاد ببـ ــدا شـ ــتی و خـ ــو بکشـ   تـ
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  تو بگو دیـن خـدا دیـن تجـاوز تـو بگـو خـون       
  

ــل     ــه قات ــون و هم ــن خ ــل ای ــو عام ــو بگ ــون ت   مجن
  

ــن یهــودا    ــو بگــو دی ــن شــقاوت ت ــو بگــو دی   ت
  

  هــا هــا و نفــس تــو بگــو خشــم و بگــو کشــتن جــان 
  

  هـــا جـــان  دیـــن خداونـــد بـــه قربـــانی از  پایـــه
  

ــه زمــ   ین خــون شــده آن فــرش خــدا محــو تماشــا ب
  

ــو دیـــن خداونـــد       ــو بگـــو شـــهوت و گـ   تـ
  

ــگ    ــر آن جنـ ــو آخـ ــا و بگـ ــر دنیـ ــو آخـ ــو بگـ   تـ
  

  تــو بگــو ظلمــت و زشــتی و بگــو دیــن یهــودا 
  

  و بکــش جــان همــه محــو تمنــا بکــش آري بکــش 
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  شـاه تو بگو اول و آخـر همـه در خـون و بگـو     
  

  از ایــن جــاهبــه جهــان آمــده آزادي و خــون پــاك 
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  آتش

  هـــا دورتـــر از ایـــن زمـــان و دورتـــر در قصـــه
  

ــدا     ــن خـ ــو دیـ ــد بگـ ــرون آمـ ــران بـ ــی از ایـ   دینـ
  

  صحبت از تعلیم و صحبت دارد از ارشـاد و راه 
  

ــنه ــدا  ي تشــ ــزدا خــ ــین مــ ــتار آري در کمــ   کشــ
  

  قصـــه و نقلـــی بـــه تکـــرار و بگـــو تکـــرار آه 
  

  ایـــن خـــدا و آن خـــداي دیگـــري دنیـــا خـــدا     
  

  اهــرمن در آتــش و بــر تخــت قــدرت آن خــدا
  

  او کـــه اربـــاب و همـــه رعیـــت بـــه دنیـــا کدخـــدا
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ــرا آســمان     ــت حســرت را بگی ــان و دس   بردگ
  

ــزدان     ــر آن ی ــانی ب ــونریزي و قرب ــون و خ ــانخ   خ
  

  این و قدرت جمع این زشتی بگو دوزخ جهـان 
  

  خــاك ایــران را بــه خــون آغشــته کــردي اي فغــان 
  

  نقـــل کـــردار و تجـــاوز خـــون قربـــانیِ جـــان 
  

  هــا فشــان فکــر بــر پــاداش و حــرص آن عــدن جــان
  

  نقل گفتاري کـه دشـنام اسـت آري نیـک بـود     
  

  گ بـود ل کـرداري کـه کشـتار و ببـین چـون ریـ      نق
  

  قصـــه و نقلـــی بـــه تکـــرار و بگـــو تکـــرار آه 
  

  ایـــن خـــدا و آن خـــداي دیگـــري دنیـــا خـــدا     
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  دوزخ و آتـــش بهشـــت و تنگنـــاي آدمـــان   
  

ــان    ــارت بردگـ ــتی و حقـ ــدرت پرسـ ــدرت و قـ   قـ
  

  آري در جهـان  خـوار  خـون این خداوند و خدا 
  

  اســـت و فغـــان هـــر پیمبـــر هـــر کتـــابی آن فغـــان 
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  جهان مادی

  جهـــــانی دارد انســـــان گـــــو پلشـــــتی   

  اهللا نـــــام ببــــین ایــــن پــــول چــــه دارد    

ــال آن ســـنگ    هـــا هـــا زینـــت بـــه زن   طـ

ــی   ــو بــ ــان بگــ ــان انســ   ارزش آن را زِ جــ

  ارزش بگــو جــان از تــو جانــدار    چــه بــی 

ــت اهللا   ــته تخــــ ــان نشســــ ــو انســــ   بگــــ

ــد انســـــان پرســـــتش مـــــی ــار کنـــ   بیمـــ

ــتان جهــــــــان از آنِ ــرمایه پرســــــ   ســــــ

  فروشـــــد یکـــــی از فقـــــر تـــــن را مـــــی

ــود    ــاکی خـ ــی پـ ــحیکـ ــاد  ذبـ ــه فریـ   و بـ

ــان    ــر انســـ ــا تزویـــ ــول بـــ ــه زور پـــ   بـــ

  یکـــی تـــا عمـــر دارد بســـترش خـــواب    

ــان    ــاحب جـ ــرق و صـ ــول غـ ــی در پـ   یکـ

ــ     ــر پـــ ــتوار بـــ ــانی اســـ ــتیجهـــ   ول و زشـــ

ــ   ــان شـــ ــر جهـــ ــدي بـــ ــد جدیـــ   اهخداونـــ

  بگـــــــو نفـــــــت و بگـــــــو درد و بالهـــــــا

ــان اهللا   ــواهر جـــــ ــت و جـــــ ــال نفـــــ   طـــــ

  هـــــا در ایـــــن بهـــــا در نفـــــت و در پـــــول

ــدرت   ــران قــ ــول بیکــ ــاه  در زِ پــ ــن جــ   ایــ

  گهــــی پــــول و گهــــی خــــالق نگهــــدار     

ــان   ــو انســـ ــم اهللا همچـــ ــر ظلـــ ــان پـــ   جهـــ

  بهــــــاي زنــــــدگانی اشــــــک جوشــــــد   

ــر داد   ــین را نفــــ ــول ننگــــ ــر آن پــــ   بگیــــ

ــان     ــاکی جـ ــان و پـ ــه جـ ــاحب بـ ــدي صـ   شـ

  بــــه خــــون تــــاب  رو فــــروش کلیــــه در  

ــول   ــم پــ ــه زعــ ــان بــ ــان انســ ــاحب جــ   صــ
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ــت    ــدا اسـ ــدرت خـ ــال قـ ــت طـ ــو مسـ   بگـ

  یکـــــی نـــــانی نـــــدارد بهـــــر خـــــوردن

ــاال   ــرده حـــ ــر دزدي کـــ ــی از فقـــ   یکـــ

  ه فَحـــش خـــرج اســـتیکـــی پـــولش زِ را

ــین  ــدایان و زمــ ــول و  و خــ ــاپــ ــا نیــ   هــ

ــو     ــام نیکــ ــداد نــ ــان بــ ــت آنــ ــه دســ   بــ

ــانی  ــانجهــ ــین جــ ــا  اینچنــ ــا بــــدر تــ   هــ

ــون  ــزن در خــ ــدایا  بــ ــت خــ ــور نانــ   بخــ

ــذاب   ــاي کــ ــن دنیــ ــم ایــ ــان و نظــ   جهــ

  شـــود عـــزم مـــن و مـــا    دگرگـــون مـــی 

  

  بگــــو از زجــــر دیگــــر شــــاد شــــاد اســــت

ــال مــــردن     ــوردن بــــیش حــ ــی از خــ   یکــ

  بریدنـــــــد دســـــــت بـــــــر فرمـــــــان اهللا   

ــت    ــرگ اســ ــر مــ ــه دارد امــ ــدا را خانــ   خــ

ــه اهللا  ــد و لقمــــــــ ــران دردمنــــــــ   فقیــــــــ

ــزدان      ــم تــــو یــ ــو بــــر نظــ   کــــج روتوفــ

  خـــــدا بـــــر تخـــــت و انســـــان تخـــــت اهللا 

  شــــــاهخداونــــــدي شــــــدي شــــــاه و شهن

ــات   ــر از دار مکافــــ ــتی پــــ ــر از زشــــ   پــــ

ــرا  ــه کـــ ــه تعلـــــیم و بـــ ــاد و بـــ   بـــــه فریـــ

  

  

  



 
١٥١ 

 

١٣٦٧  

  عــام و گــو ز مــرگ مــا فغــان     بگــو زِ قتــل 

  بگـــو زِ آن نفـــر بگـــو زِ شـــوراي مـــرگ    

ــد   ــد خداونـ ــه شـ ــر کـ ــو زِ آن نفـ ــین بگـ   کـ

  بگـــو زِ آن ســـرا و محشـــري بـــه دل جهـــان 

ــتوار   ــد او اســ ــه آمــ ــی کــ ــو زِ آن زنــ   بگــ

  بگــو زِ آن صــداي مــرگ بگــو تــو از اذان    

ــو    ــو تـ ــن و بگـ ــادر مـ ــو زِ مـ ــرور بگـ   از غـ

  پرسشـــی کـــه از خـــدا   بگـــو زِ آن نفـــر و 

ــاي دار  ــه پـ ــود وبـ ــال بـ ــه بـ ــود  بـ ــرازخـ   فـ

ــدا    ــین خـ ــد اینچنـ ــلمی و عبـ ــو مسـ ــو تـ   بگـ

  تـــو عبـــد آن خـــدایی و تـــو معتقـــد بـــه مـــا

  ینبــ ب تنبــه چشــم بســته و بــه روي خویشــ    

  دار اوکــه بگــو زِ آن کــه دختــر اســت و حکــم

ــون و     ــال خ ــو زِ س ــتبگ ــاوران  شص ــت و خ   وهف

ــو زِ آن  ــم بگــ ــدا و حکــ ــگ  خــ ــایی زِ ننــ   هــ

ــو  ــته،بگــ ــر  از آن نوشــ ــو امــ ــو تــ ــن بگــ   دیــ

  بگـــــو جهـــــنم آمـــــده زمـــــین و گـــــو از آن

  اقتـــــدار  و ازبگـــــو زِ مـــــادر مـــــن و بگـــــ   

ــان   ــو فغــ ــم بگــ ــان و پشــــت هــ ــو زِ تازیــ   بگــ

ـــ رد او و جــــان او همــــه ســــرور بگــــو کــــه مـ  

ــاتال    ــو اي قــ ــوان تــ ــخش بخــ ــرس و پاســ   بپــ

  بـــرو بـــه آســـمان و گـــو بـــه مـــن تـــو از مجـــاز

  پیشـــــتر ببـــــین جنـــــازه بـــــر فـــــرازوگرنـــــه 

  تـــر خـــودت خـــدا بـــزن بکـــش تـــو یـــار پـــیش

ــین   ــد ببـ ــوهی از جسـ ــین و کـ ــن ببـ ــرم دیـ   و شـ

ــاکر  ــه بــ ــد او بــ ــدا نخواهــ ــار هخــ ــدن بهــ   شــ
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  بـــه حکـــم آن خــــدا و ســـنت خــــدایگان   

ــه ســوي   ــدر ب ــد آن پ ــودبیام ــت خ ــدا دخ   خ

  و آن هــــزار یکــــی بیامــــد و بــــه ده ببــــین

ــس   ــتار نفـ ــو زِ کشـ ــام و گـ ــل عـ ــو زِ قتـ   بگـ

ــاوران    ــو خ ــو ت ــار و گ ــاك آن دی ــو زِ خ   بگ

ــار   ــاك ی ــه خــاك پ ــه جــان افتخــار ب   خــود ب

  راز بــه شــورش و قیــام و جــان مــا و جــان     

ــاك   ــان پـ ــاکیجهـ ــه و پـ ــان همـ ــاز  جـ   سـ

  

ــن    ــاکی تـ ــو پـ ــش تـ ــان  بکـ ــام آن فغـ ــه نـ   ش بـ

ــدا   ــو اي خـــ ــده را تـــ ــن دریـــ ــد او تـــ   و بینـــ

   جــان مــزار و تــن هــزار و  هــزار و یــک هــزار   

  بگـــو خـــدا بیامـــد و چنـــین سرشـــت پســـت     

ــو  ــان   زِبگـــ ــو جهـــ ــایی و بگـــ ــدفن رهـــ   مـــ

  در فـــــرازو یـــــد انتقـــــام مـــــا قســـــم کـــــه آ

ــراي آ ــزل بـــ ــا و عـــ ــدن رهـــ ــت راز مـــ   زشـــ

ــین   ــا همــ ــام مــ ــو ب و انتقــ ــه ســــاز گــ   و نغمــ
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  دردید

ــد    ــم تردیـ ــه گوشـ ــه بـ ــدا رعشـ ــاد و صـ   فریـ
  

ــی ــس  او مــ ــم نفــ ــد از خشــ ــد  زنــ ــان تهدیــ   جــ
  

ــی ــ  مــ ــازد و خونبــ ــدید تــ ــر تشــ   ارگی و بــ
  

ــ   ــه و جــ ــرش شــ ــه زجــ ــداي واي بــ   الد خندیــ
  

ــد    ــل در بندیــ ــر بغــ ــر زیــ ــه کمــ ــرآن بــ   قــ
  

ــید   ــه دارد رقصــــ ــد هلهلــــ ــم زنــــ ــا خشــــ   بــــ
  

ــد   ــوخته او در تجدیـ ــان سـ ــده جـ ــونین شـ   خـ
  

  جــــــالد زنــــــد شــــــاه برقصــــــد خندیــــــد    
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  ایـــن حکـــم خداونـــد خـــدا مـــن را دیـــد     
  

  از عــــــزم مــــــن و لشــــــگر مــــــن او ترســــــید
  

ــد    ــان برچیــ ــان جــ ــوخته جــ ــر ســ   آزاد نفــ
  

ــد  ــان در بندیـــــ ــرده همگـــــ   او زنـــــــده و مـــــ
  

  تـــــویی او کشـــــتیدجـــــالد تـــــویی شـــــاه 
  

ــد    ــس را بردیـــ ــوش نفـــ ــش نـــ ــون دلـــ   از خـــ
  

  او زنــــــده و زیبــــــا شــــــمایان مرگیــــــد   
  

ــدایی   ــه گـــ ــاهت بـــ ــد  و شـــ ــدایان تردیـــ   خـــ
  

  بــــا درد و شــــکنجه تــــو بگــــو بــــا تهدیــــد
  

ــد   ــی آزادي آزاد گردیــــــــ ــا در پــــــــ   مــــــــ
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ــی   ــدا بــ ــزدان و خــ ــو یــ ــد تــ ــد از بنــ   تردیــ
  

  مـــــا جـــــام جهـــــان را بـــــه رهـــــایی دردیـــــد 
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  جنگ سیاه

  آمـد و بـه جنـگ افـالك     شمشیر به دستان تـو 
  

ــد  ــاد زنـــد ســـوي مـــن آییـ ــاك فریـ ــدایان خـ   خـ
  

ــون   ــه خ ــگ و ب ــرت و جن ــاك  در آخ ــاي پ   ه
  

  بـــاك جهـــان جنـــگ نـــدارد بـــی ترســـیم رهـــاییِ
  

  شمشیر به دستان و به دروازه بهشـت و افـالك  
  

ــاك    ــار و خ ــده م ــار ش ــدا ت ــش زِ خ ــازد و ارت   او ت
  

ــالمی   ــرگ س ــان م ــظالم ــان یهمگ ــاك ش   ناپ
  

ــ   ــه هــ ــدایان بــ ــاد خــ ــاك در بــ ــون خاشــ   وا چــ
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  هـا پـاك   رهایی نبود جان يایرؤاین وصف به 
  

  بـــاك جهـــان جنـــگ نـــدارد بـــی ترســـیم رهـــاییِ
  

ــان از ظلــم اســت      ــگ مــا راه رهــایی جه   جن
  

  خـــون و کشـــتار بگـــو در ره مـــا آن کفـــر اســـت 
  

  جنــگ مـــا را تـــو بگــو بســـط رهـــایی از داد  
  

  جـــــان آزادو محتـــــرم   جهـــــانهمـــــه قـــــانون 
  

ــن جنــگ همــه  ــت  راه ای ــا تکــرار اس ــتن م   گف
  

ــی  ــر ب ــت     جب ــار اس ــان قه ــه جه ــایی ب ــه ره ــد ک   ح
  

  جنگ سیاهی است بگو جنـگ پـاك   جنگ را
  

ــدار    ــان بیـــ ــدرت و انســـ ــدا قـــ ــو اهللا خـــ   محـــ
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  بردار

ــار   ــه خونبــ ــهري کــ ــدان و دل شــ ــه میــ   بــ

  بـــه صـــبح و خـــواب مـــاه و خـــواب اشـــعار

  ببــــین ســـــیل جماعــــت شـــــاد رخســـــار  

  شـــک خـــونین گشـــته اشـــعار   زمـــین در ا

  هـــا غـــرق دیــــدار   نمـــا جهـــان شـــاد و ه  

ــوار  ــین خونخــ ــان چنــ ــرا اینــ ــار و چــ   بیمــ

  چنبــــین شــــاد و چنــــین بیننــــده بیمـــــار    

ــار   ــه خونبــ ــهري کــ ــدان و دل شــ ــه میــ   بــ

  نســـــان بیمـــــار و حـــــاال غـــــرق دیـــــدار 

ــار   ــه ناچـ ــع و بـ ــودك در آن جمـ ــی کـ   یکـ

ــرار    ــن اقــ ــا مــ ــو بــ ــاتم او گــ ــاال مــ   و حــ

  

  

  زمیـــــــنش خـــــــونی و انســـــــان بیمـــــــار     

  هــــــاي بــــــردار نســــــان بیــــــدار و انســــــان

  همینـــــــان پـــــــور آن یـــــــزدان معمـــــــار   

  کنــــــد قــــــرآن و گفتــــــار تـــــالوت مــــــی 

  ببــین قتــل اســت و ایــن مــرگ اســت مــردار      

ــوار      ــرگ دشـ ــج مـ ــه رنـ ــدن بـ ــان کنـ ــه جـ   بـ

ــن زِ  ــدایا مــــ ــز خــــ ــان و بیــــ ــو انســــ   ارتــــ

ــت   ــر را کشـــ ــان دار نفـــ ــر همـــ ــر را بـــ   ســـ

  ببـــین شــــاد اســــت ایـــن خوانخــــوار بیکــــار  

  هــــــاي بــــــردار و دیــــــد او قتــــــل انســــــان

  تـــــو پـــــر دردي از آن روز و بـــــه دیـــــدار   

  

  



 
١٥٩ 

 

ــدار    نســــــان بیمــــــار و خلــــــق آن خریــــ

  گـــر تـــو ســـاالر شـــتی و بـــه وحشـــیتـــو ک

  تــــو بیمــــار از و لشــــگر از تــــو یــــزدان   

  بـــه میـــدان آن نفـــر مردســـت صـــد بـــار     

  

ــدار  ــد و نگهـــــ ــل خداونـــــ ــان قاتـــــ   همـــــ

  هـــــاي بســــــیار  ســـــري بـــــردار و انســــــان  

ــار     ــه پیکـ ــودن بـ ــان بـ ــر و جـ ــگ مهـ ــه جنـ   بـ

  تـــو شـــادي و خجـــل مـــرگ اســـت اینبـــار     
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  پور خدا

ــا ــو  حاش ــه ت ــرت  ب ــردك  و غی ــو م ــدت   دار نی
  

  تـــو شـــد کـــارآن چهـــار زنـــا کشـــتی و کشـــتار 
  

  شــهوت و تــو مــردك بــدکار از تــو هیــز و پــر
  

ــق و    ــویی عاشـــ ــگر اهللا تـــ ــو لشـــ ــدتـــ   دار نیـــ
  

  خـوار  در جنگ تو شمشیر خـدایی تـوي خـون   
  

ــار    ــن کـ ــدي وارد ایـ ــو شـ ــزان تـ ــرص کنیـ   از حـ
  

ــدي و اذن تـــو خداونـــد تـــو مکـــار       زن دیـ
  

ــ   ــیغه یک ــا ص ــتار  ب ــدها زن و کش ــد و ص ــد ش   ی ص
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  بــه تــو تکــرارو کشــد و کشــته تــو را او  او مــی
  

  دار نیـــدتـــو غـــرق بـــه دنیـــاي خداونـــد تـــو      
  

ــن بود ــه ایـ ــتی همـ ــلک زشـ ــژدار مسـ ــو کـ   تـ
  

  خـوار  خـون هر کـس بـه درونـش شـده یـک قاتـل       
  

ــه     ــگ ب ــر از جن ــزاران نف ــون ه ــاز خ ــار کی   ب
  

  دینــــدار هـــر دختـــر و زن گشـــته کنیـــز تـــويِ     
  

ــا ــردك دینــدار     حاش ــو م ــرت ت ــو و غی ــه ت   ب
  

  خـــوار خـــونتـــو پـــور و تـــو ســـرباز خـــدا قاتـــل 
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  درد

ــیان   ــج و عصــ ــب رنــ ــه درد طالــ   اي زاده بــ
  

ــان   ــش اي طغیـــ ــراه و بکـــ ــو همـــ ــا درد تـــ   بـــ
  

ــب     ــه شـ ــبح بـ ــرود صـ ــد نـ ــج نباشـ ــر رنـ   گـ
  

ــه  ــار دیوانــــ ــو و بیمــــ ــون تــــ ــب مجنــــ   ي تــــ
  

  از یــــاد ببــــردي تــــو تــــن و ایــــن جــــان را
  

  تنهـــــــــاتنهـــــــــایی و تنهـــــــــایی و تنهـــــــــا 
  

  از درد خــــودت دور و بکــــش رنــــج دگــــر
  

ــر    ــونین ســـ ــش خـــ ــج بکـــ ــر رنـــ   از درد دگـــ
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ــه   ــر از درد همــ ــج و پــ ــن رنــ ــا ایــ   درد رهــ
  

ــدا  ــو مـــرگ خـ ــدار و بگـ   زِ نســـان گـــویی و جانـ
  

  تو به تنهایی و دور از خود و پر رنـج و عـذاب  
  

ــو مـــی ــا  درد تـ ــان و بکـــش رنـــج رهـ ــد انسـ   کشـ
  

  پــس از آن ســال دراز و تــو بگــو از همــه عمــر
  

  رهــــایی و بــــه خــــود دار رهامنــــدي ظلــــم تـــو 
  

  گـو آن رنـج اسـت   سهم این دردکـش عـالم و  
  

ــان    ــه همــه جــام جه   رنــج اســت  و زاده بــه درد ب
  

ــا اژدر    ــود و برپــ ــر از خــ ــار دگــ ــذر بــ   بگــ
  

ــاجی   ــویی نـ ــه تـ ــانکـ ــه جـ ــدر همـ ــایی تنـ   و رهـ
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  شکنجه

  بـــه بـــالین نفـــر آمـــده آن شـــخص خـــدایی 

  بــا وعــده و بــا زور بــه تــرس و بــه نزاعــی      

ــزاري نفــــر و شــــاد الهــــی پــــر نعــــش    هــ

  خـــون جـــاري و پـــا در دل دریـــاي رهـــایی 

ــایی     ــر بنـ ــین قصـ ــو ببـ ــده تـ ــت بریـ   از دسـ

ــدایی    ــان خ ــه فرم ــد و ب ــدا ش ــخص خ   آن ش

  پـــوش رهـــایی شـــالق بـــه تـــن آمـــد و تـــن

  حــد و حــدود تــو بــه اســالم      از لــذت بــی  

  چشـــما بـــه بـــرون آمـــدن و عـــدل زِ اســـالم

  گفـــتم و بگـــویم و بـــه کـــرار و بـــه تکـــرار 

ــرون   ــه بـ ــد بـ ــدرت آمـ ــدایی قـ ــردار خـ   سـ

  خـدایی ز ِحکمـت  بـه  کردي تـو چنـین کـار    

  

  او مســـخ و خـــودش را بفروشـــد بـــه تبـــاهی      

  شــــته خــــدا پــــور تــــو فرزنــــد خــــدایی او گ

  از کشــتن و از خـــون شـــده سرمســـت خـــدایی 

  او کشـــت و تـــو پـــرواز بکـــن اي تـــو ســـیاهی 

ــین   ــاد زمــ ــه و اجســ ــاهی  از الشــ ــه تبــ   رو بــ

  شــــادي الهــــی  او کشــــت و خداونــــد بــــه  

  از دل ایمــــان بــــه رهــــایی سرمســــت شــــدیم

  نشـــر آمـــده کشـــتار و شـــکنجه بـــه تبـــاهی     

  کشــــــتند و بکــــــش ایــــــن ره اهللا و الهــــــی

ــدایی    ــج از آن درد خـ ــد از آن رنـ ــس فهمـ   کـ

  بـــا یـــاري کشـــتار و شـــکنجه تـــو خـــدایی     

ــایی   ــه رهــ ــایم بــ ــم و بیــ ــودم و باشــ ــن بــ   مــ

  

  



 
١٦٥ 

 

  پیروزی

  بیــــرق پــــاکی مــــا در دل آســــمان جــــاري 
  

  و بـــــه آزاد همـــــه شـــــاد و ســـــرور و راضـــــی 
  

  زِ دل آتــــــش و بــــــین آیــــــد از آن آزادي
  

ــس نســـــوزد و بـــــه آزار نباشـــــد بـــــاقی       کـــ
  

ــدار   ــه جان ــان هم ــه ج ــا و و ب ــاري  ه ــایی ج   ره
  

ــان  ــیل جـ ــاقی    سـ ــذت بـ ــه لـ ــا و بـ ــه تماشـ ــا بـ   هـ
  

ــا  ــک قضــ ــص آزادي و تاریــ ــاقیرقــ   ي ســ
  

ــر و از   ــراب مهــ ــی را زِ شــ ــده مــ ــاکی بــ   آن پــ
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  هــوا بــین جــاري همچــو آن مــایع بــدن جــان و
  

ــ   ــو بـــ ــا گـــ ــودن مـــ ــس بـــ ــد آزادينفـــ   ه ابـــ
  

ــادي     ــداي ش ــور ص ــد از آن ش ــرف آی ــر ط   ه
  

ــان    آزادي ظلـــــم بازنـــــده و بـــــین جـــــام جهـــ
  

  دســت کــس خــون کــه نریــزد و نباشــد جــانی 
  

ــکفد آزادي    ــل شــ ــین گــ ــترده و بــ ــر گســ   مهــ
  

  هـــیچ جانـــدار نباشـــد بـــه شـــکنجه بـــاقی     
  

ــان  ــه جـ ــر آزادي    همـ ــان دگـ ــب جـ ــه طلـ ــا بـ   هـ
  

ــوش از آزادي   ــوي خـ ــده آن بـ ــوا آمـ ــه هـ   بـ
  

  ندیـــــــدي و خـــــــدا آزاديهـــــــیچ اربـــــــاب 
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  جنــــگ آزاد ببــــین شــــور جهــــان را بــــاقی
  

ــه  ــه آزاد بــــ ــدار همــــ ــانبیــــ   آزادي ي و جــــ
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  زرور

  چرخد و بس خم ابروي تو میاین نظم جهان بر
  

  اي جــان و جهــان پــیش تــو خــس تــو جهــانی شــده
  

  تـــو شـــدي خـــالق و یکتـــا و خداونـــد زمـــین
  

ــق    ــدف خلـ ــراد و هـ ــو مـ ــت  تـ ــه پسـ ــینهمـ   همـ
  

  تــو بــر خــاك افتنــدهمگــان در پــی تــو پــیش 
  

  نفــــران بــــی تــــو شــــب و روز گرســــته خفتنــــد
  

ــی او    ــه در پ ــق هم ــده خل ــول ش ــان پ ــن جه   ای
  

ــی     ارزش از او همگــان کشــته خــود و جــان شــده ب
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  حـالم  اي که بیمـار شـد ایـن جـان و جهـان بـی      
  

ــدارم    ــان بیـــ ــدار جهـــ ــت زِ دیـــ ــی نیســـ   نفســـ
  

  بالـد  ایـن حـرص و بـه خـود مـی     نفري مرده از 
  

  نالـــد  ده آن مـــیهمـــه ارزش بـــه جهـــانش شـــ   
  

ــان    ــه نس ــودش چ ــول و نب ــم پ ــد  زِ غ ــا در بن   ه
  

ــی ــر همگـ ــود آن   و حصـ ــدان نبـ ــه زنـ ــد بـ   لبخنـ
  

  پـول اسـت   دیدي کـه خـدا طفـل بـه خـون بـی      
  

  صـــورتش غـــرق بـــه بیـــداد جهـــان را زور اســـت 
  

  پـول اسـت   شرف اشـرف و هـم جـان   اي واي 
  

ــت   ــن زور اسـ ــر ایـ ــو بمیـ ــداري تـ ــول نـ   چـــون پـ
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  و تزویـر  زور یا که بهو زر خوشبخت نباشد به 
  

ــی ــول  بـ ــا پـ ــه دردا یقینـ ــدبخت بـ ــه بـ ــر همـ   تکبیـ
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  هللا خلیفه

  خفتــــه در آغــــوش تــــو بیمــــار خونخــــوار 
  

ــام و ایثــــــار     ــادر ایتــــ ــدري مــــ ــن دریــــ   تــــ
  

  او خـــودش را وقـــف آن عـــیش خـــدا کـــرد 
  

ــرد     ــاه کــ ــین را پادشــ ــر زمــ ــدایان بــ ــن خــ   ایــ
  

ــو روحــش در عــذاب اســت   ــه دســتان ت ــن ب   ت
  

  اســــتایـــن خـــدا بیمــــار و او یـــزدان خـــواب     
  

  اهللا خـــواب اســـت هـــم و خفتـــه در خـــون زن
  

ــواه    ــت خونخــ ــود اســ ــتار زن بــ ــت کشــ   مردیــ
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  روبرویــــــت آن زن و تـــــــن را دریـــــــدي 
  

ــان ــال دادي ارزش جـــــــ   خریـــــــــدي شمـــــــ
  

ــت  ــیش اســــ ــالن او عــــ ــخ طفــــ   اهللا پاســــ
  

ــزال و  ــاهلـــــــذت از انـــــ ــتی آن شـــــ   از زشـــــ
  

  جــان اســت خونخــواه زن بــه دســتت مــرده بــی
  

ــی   ــش مـ ــزدان و خلقـ ــاحب آن یـ ــاه  صـ ــود شـ   شـ
  

ــه ــاه    لقمـ ــور شـ ــونش بخـ ــو در خـ ــانی از تـ   نـ
  

  زن قربــــــانی اهللا  و خالقــــــت شــــــاد اســــــت  
  

ــواه  ــار خونخــ ــو بیمــ   خفتــــه در آغــــوش تــ
  

ــ    ت اهللایـــــــن لقـــــــب شایســـــــته آري خلفـــــ
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  دســــت تــــو در خــــون او غــــرق اســــت اهللا 
  

  هــــا  هــــم تــــو فرزنــــدت تجــــاوزگر بــــه زن    
  

ــه ــون و  خفتـ ــوابِاي در خـ ــا  همخـ ــدن بـ   شـ
  

  زشــــــــتی و قتــــــــل و جنــــــــون آیــــــــین اهللا
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  تخت سپید ظلم

  تخت سپید ظلم یـزدان کـه کسـی بـر او نشـیند     
  

  تو بگو که خود خـدا شـد و تـو ظلـم و خـون ببینـد      
  

  سخت آن و ز نام همان تخت بگو از قدرتبگو ا
  

  بــی جــان کــه خــودش خــدا ببینــد  بگــو از آنکــسِ
  

  جان که خدا مست در آنسـان  بگو از قدرت بی
  

ــودش      ــدا خ ــام و خ ــن ب ــم در ای ــان نظ ــدو نس   ببین
  

  بگو از تخت سـپیدي کـه پـر از نـور خـدا بـود      
  

ــد   ــه دلــش خــدا ببین ــه یکســان تــو ببــین کــس ب   و ب
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  است نصیب که قدرت وبه است مریض تخت از نگو
  

  مست همان راه و نسان را که حریص است نو کسا
  

  بگو از تخت که نامش تو بگـو نـام خـدا اسـت    
  

  نشـود دور زِ هـم گـو کــه خـدا قـدرت و آن اســت     
  

  تـو همـت                                                                                                                                                                                تقسـیط  طلب محو تو قدرت و بـه به 
  

ــد    ــا گزینـ ــا رهـ ــه رهـ ــا را کـ ــگر مـ ــین لشـ ــو ببـ   تـ
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  از ماتویی 

ــدب  ــان در رنـــج و بـ ــا جهـ ــد ایـــن دنیـ   ختی شـ
  

ــد    ــا از بـــ ــت مـــ ــو از بخـــ ــا بگـــ ــو از مـــ    بگـــ
  

  بگـــو ایـــن مـــا کـــالم یـــأس پوشـــالی اســـت 
  

  تو خالی است بختی همه زشتی و بگو بخت و نگون
  

  چنـــین یأســـی بگـــو بـــا مـــا      ابگـــو مرگـــ 
  

ــودت    ــاد خــــ ــنو فریــــ ــو و بشــــ ــا بگــــ   تنهــــ
  

ــی  ــه مـ ــاموش   کـ ــان خـ ــو آزاد و جهـ   ارزد تـ
  

  داري همــــه پــــابوستــــو ایمــــان بــــر خــــودت 
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ــی و   ــو آن بختـ ــد  تـ ــه امیـ ــد همـ ــوب و بـ   خـ
  

ــد    ــان غریـــ ــر جهـــ ــایی بـــ ــد رهـــ ــو آمـــ   زِ تـــ
  

ــخن    ــتن و س ــر م ــأس و ه ــر ی ــه دور ه ــایی ب   ه
  

ــایی     ــزم رزمـــ ــودن عـــ ــرگ بـــ ــه دارد مـــ   کـــ
  

  رؤیـــاییتــو خــود بخـــت و تــو امیـــد و تــو     
  

  و تــو از مــایی  ییتــو فرزنــد شــجاعت هــم رهــا    
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  حرکت به سوی مرگ

ــان آمــده     ــانی بــه جه ــر عجــز و نیــاز  بردگ   پ
  

ــه راز چشــم و لــب دوختــه او کــر شــده    از رمــز و ب
  

  بــه جهــان آمــده بــر پــاي شــما ســر ســاید        
  

  او ذلیـــل اســـت و حقیـــر اســـت بگـــو ایـــن بایـــد 
  

ــرده در حصــر بگــو او کــه اســیر اســت آري     ب
  

  شــه و یــزدان بــه همــان تخــت نشســت اســت بــاري 
  

ــال   هــدفی گــو بــی هــا در گــذر پــوچی و    س
  

  گــــذر همچـــو یکــــی درد و رنـــج همـــه روزان   
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  سر به پایین و رقم خـورده مسـیري چـون ریـل    
  

  بــا میــل  یســؤالتــو گــذر کــن نــه صــدایی نــه      
  

  هــر کجــا آمــده فرمــان تــو بکــش آري چشــم 
  

ــم    ــر خشـ ــده او پـ ــه شـ ــر از کینـ ــد پـ ــه خداونـ   کـ
  

  بگـو دیگـر هـیچ    تـو  همه جا شهوت و حصر و
  

ــرپیچ    ــد او ســ ــد و نشــ ــم بگوینــ ــان چشــ   بردگــ
  

  مـرگ اسـت  حرکت طول همین ریل بـه آخـر   
  

  همگــان رقــص بــه ظلــم و ایــن خــدا آهنــگ اســت
  

  راهپیمــــایی اینــــان بــــه میــــان خــــون بــــود 
  

  هــر کســی راه عــوض کــرد همــو مجنــون بــود      
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  مرتــد و کــافر و گــو ریخــتن خــونش کــار     
  

  بکــــش او را تــــو بــــه فرمــــان خــــدا در پیکــــار 
  

  گــو دیگــر هــیچبمــرگ و  همگــان راه بــه ســو
  

ــه   ــن قافلــ ــد از ایــ ــدا بلعــ ــرپیچ  و خــ ــا ســ   ي نــ
  

  ســتا بگــو مــردن مــن زودتــرا او زیبــا     تــو
  

ــه   ــو جرع ــو بگ ــنش ت ــرق بی ــاآن اي از  ف ــت رؤی   اس
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  شعر و شاعری

ــان    ــان آدمیــ ــی زِ جهــ ــالي گرانــ ــه تقــ   چــ
  

  تــو شــدي شــاعر و شــعر از تــو بیامــد بــه میــان       
  

  هـــا  تـــویی آن واژه و معنـــاي همـــه فلســـفه   
  

ــدا    ــد و خـ ــو هنرمنـ ــی تـ ــو لطیفـ ــل تـ ــویی عاقـ   تـ
  

ــل   ــب و لع ــو از ل ــو بگ ــه  ت ــو وسوس ــو بگ ــا ت   ه
  

ــان خـــدا      ــه دامـ ــیر و بـ ــه تفسـ ــال بـ ــان خـ   زِ همـ
  

ــانی آن  ــو معنـــی عرفـ ــو عشـــق و بگـ   تـــو بگـ
  

ــان   ــاي جهـ ــه ژرفـ ــده افـــالك و بـ ــین آمـ ــه زمـ   بـ
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  تــو بگــو بــازي بــا واژه و ســحر همــه جــان      
  

  عرفــــــانی آن هــــــم زِ دل پــــــوچی و معنــــــاي
  

ــان    ــان آدمیــ ــی زِ جهــ ــالي گرانــ ــه تقــ   چــ
  

ــران    تــــو بگفتــــی و همــــه عمــــر بچرخــــان نگــ
  

ــازي   ــه ب ــو ب ــه ت ــان  و هم ــازيِ جه ــه ب ــت ب   مس
  

ــان   ــاي بیـــ ــی و معنـــ ــزار معنـــ ــعر هـــ   زِ دل شـــ
  

ــم اســت  شــعر بازیچــه   ي دســتان مــن و ایــن قل
  

  هـــدفی دارم و ایـــن شـــعر بـــرایم علـــم اســـت     
  

ــت   ــد گفـ ــرون بایـ ــعر بـ ــن را زِ دل شـ ــام مـ   نـ
  

  نــاز چنــگ خودتــان شــعر بــه پــوچی در مفــت      
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  قاصدان

  هـا  زمـین در خانـه   ایـن  قاصدان مرگ بـه روي 
  

  نشـــر شـــهوت ظلـــم و کشـــتار مردمـــانی در عـــزا 
  

ــل  ــدان ب ــال   قاص ــاه و م ــنگان ج ــوس آن تش   ه
  

ــل     ــذر جهـ ــادانی و بـ ــر نـ ــر نشـ ــال بـ ــالن کـ   عقـ
  

  هر چه فرهنـگ اسـت در دنیـا شـکار قاصـدان     
  

ــان    ــیض و فغ ــت و تب ــرگ اس ــران م ــدان پیغمب   قاص
  

  ســـر زِ حیـــوان زیـــر پـــاي آن حقیـــر آســـمان
  

  شــود او شــاهمان  ن مــیاو کــه بــا قربــانی و خــو   
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ــان    ــافر نش ــما ک ــون ش ــی و خ ــدارد ارزش   زن ن
  

ــی  ــزد خــداي آســمان  جــان بکــش ب   ارزش اســت ن
  

ــدان    ــزدان قاص ــرویج ی ــتی و ت ــان زش ــن جه   ای
  

ــان     ــر در فغـ ــاي دیگـ ــد دنیـ ــد پدیـ ــش آمـ   از دلـ
  

ــزاران    ــم و ه ــد ظل ــر ص ــزاري دردهــا  و نش   ه
  

ــد ــالوت  اآن خداونــ ــتــ ــد یمــ ــا اذان کنــ   او بــ
  

  ایـن خـدا و آن خـدا    این کتاب و آن کتـاب و 
  

  هـــر یکـــی معنـــاي ظلـــم و بـــا شـــکنجه شـــاهمان 
  

  دین یزدان مرگ باشد نشر ظلم اسـت عاشـقان  
  

ــزدان   ــر ی ــگ ب ــدان  و نن ــر قاص ــو ب ــنش بگ ــم دی   ه
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ــی ــان    مـ ــر آزاد در دنیایمـ ــش دگـ ــم نقـ   کشـ
  

  از جهــان و جانمـــان  دســت ظلــم برچیــده باشــد    
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  آزادی در راه است

  چشـــمانت نباشـــد بـــاز   آمـــدم اشـــک دو 

ــتی و آن راز   ــویم زشــ ــتی بشــ ــدم زشــ   آمــ

  هـــا نـــابود و پـــاکی زنـــده باشـــد ســـاز ظلــم 

ــه  آن شـــکنجه ــو کینـ ــزدان محـ ــاه یـ ــاز گـ   سـ

ــی  ــر بـ ــا فخـ ــا بـ ــاز  رزم مـ ــرور و بـ ــان غـ   پایـ

ــیِ   ــدم معنـ ــاآمـ ــق و راز  و رؤیـ ــم و عشـ   هـ

  شــــود راه ســــیاهم ســــاز    ارمغــــانم مــــی 

  درب آزادي بگــــو پــــاکی شــــد آري بــــاز

  ســــالیان ســــال صــــدها و هــــزاران بــــار    

ــدم  ــاز  آمــ ــدم جنگــ ــویم آمــ ــتی بشــ   زشــ

ــرواز    ــود پـ ــور آزادي شـ ــا در شـ ــگ مـ   جنـ

  

  آمـــــدم لبخنـــــد و شـــــادي ارمغـــــانم ســـــاز  

ــد ــد آز  و آن خداونـــ ــو باشـــ ــدایان محـــ   خـــ

ــوم  ــر و مـ ــازو درب زشـــتی مهـ   درب بـــودن بـ

ــاز    ــان جانب ــرگ ج ــهادت م ــتن آن ش ــو کش   مح

ــاد   ــار و فریـــ ــاکی و ایثـــ ــکوه آوازو  پـــ   شـــ

  پــــرداز و جــــان جهــــانآزادي  ایــــن جهــــان

ــاه ــرف و مـ ــرواز  بـ ــین پـ ــم ببـ ــارکی روحـ   و تـ

  قلعــــه از زشــــتی و ظلــــم و آن خــــدا ناســــاز 

ــاز    ــاز آغــ ــزدان نیــ ــتی و یــ ــو آري زشــ   محــ

ــرواز   ــت و در پ ــگ اس ــلح در جن ــوي ص   جنگج

  ي آزادي بــــه راه آمــــد از آن آغــــاز   نغمــــه

  

  



 
١٨٧ 

 

  نام  برده

ــدا    ــان خ ــو انس ــامش بگ ــی ن ــدگی را مردگ   زن
  

  ایــــن خــــدایان را همــــاره بــــرده بایــــد نــــام داد
  

  بردگــی دنیــا بــه رویــت پاگشــا    زنــدگی در 
  

ــدگی  ــان و بنــ ــدا   بردگــ ــان و آن خــ ــاي نســ   هــ
  

ــت     ــان زش ــن جه ــاز و ای ــق نی ــدا خل ــا آن خ   ه
  

  بردگـــی دنیـــا بیامـــد تـــا خـــدا شـــد آن خـــدا      
  

  ی زنـدان قفـس آري حصـار   بردگـی در زنـدگ  
  

ــزار    ــتیدن هــ ــاد پرســ ــزدان و معتــ ــر یــ ــرده بــ   بــ
  

  



 
١٨٨ 

 

ــدا    ــان خ ــو انس ــامش بگ ــی ن ــدگی را مردگ   زن
  

  بــــرده بایــــد نــــام داد ایــــن خــــدایان را همــــاره
  

  ذلـــت آري زنـــدگی مـــرگ غـــرور فریادهـــا
  

ــام داد  ــد نــ ــع را بــــرده بایــ ــدایان مطیــ   ایــــن خــ
  

  آن خدا شاد اسـت و بیمـار از چنـین دنیـاي مـا     
  

  هـــا آن خـــدا  خـــالق زشـــتی حقـــارت بردگـــی   
  

  زاد هــا غــالم خانــه   زنــدگی در بردگــی ایــن  
  

ــرگ آزادي و داد   ــزدان مــ ــم و یــ ــان ظلــ   بردگــ
  

ــامش  ــی ن ــدگی را مردگ ــدا  زن ــان خ ــو انس   بگ
  

  ایــــن خــــدایان را همــــاره بــــرده بایــــد نــــام داد
  
  



 
١٨٩ 

 

  مرگ یا

ــه مرگــــــی آفریــــــدي آســــــمان را      بــــ

ــت  ــاز اســ ــه آري آن نیــ ــامش کــ ــو نــ   بگــ

ــو آه   ــوط و بگـــ ــذا غـــ ــر غـــ ــازي بـــ   نیـــ

ــدار در آن اســت     ــر جان ــه ه ــی ک ــو ظلم   بگ

  گیاهــــان هــــا همــــه تــــن خــــورد حیــــوان

  هـــــا خـــــدایان قاتـــــل حیـــــوان و انســـــان

ــان  ــد کریهــــ ــرخ از خداونــــ ــو چــــ   بگــــ

ــو آه  ــري بگــــ ــو جبــــ ــدي بگــــ   خداونــــ

ــان  ــد جـــ ــین را آفریـــ ــا در آن راه زمـــ   هـــ

  بــــه زیــــر پــــاي آن بــــین گــــردن مــــا     

ــزدان     ــم یـ ــن نظـ ــکن ایـ ــز و شـ ــا خیـ ــه پـ   بـ

ــدایی   ــن راه خــ ــت ایــ ــگ اســ ــش ننــ   نکــ

  

  زمـــــین و جــــــان و هــــــم جانــــــدارگان را   

  چنــــین ظلــــم از خــــدا آغــــاز راه اســـــت    

  نیــــــــــاز در راه مانــــــــــدن مــــــــــرگ اهللا

ــت   ــدن در آن اســ ــش مانــ ــد بکــ ــذا آمــ   غــ

  گـــــر جـــــان بگـــــو از جـــــان حیـــــوان و دی

  بکـــــش بـــــا نـــــام یـــــزدان قاتـــــل انســـــان

  بگــــــو ظلــــــم از بــــــراي ظلــــــم یــــــزدان

  بگـــــو لعنـــــت بـــــه آن خـــــالق کـــــه اهللا    

ــته ن  ــتن گشــ ــاه  و کشــ ــین جــ ــی از چنــ   ظمــ

  بـــــــح جانـــــــابگـــــــو نـــــــام خـــــــدا را ذ

ــان   ــار طغیــ ــا یــ ــن و مــ   تــــویی همچــــون مــ

  درود بـــــــر راه مـــــــا گـــــــو آن رهـــــــایی

  

  



 
١٩٠ 

 

  شکار

ــا   ــه دل جنگـــل زیبـ ــدایان بـ ــین خـ ــاي ننگـ   پـ
  

ــون و  ــا  خــ ــن و مــ ــتار مــ ــاري و کشــ ــین جــ   بــ
  

ــو اهللا    ــد تــــ ــده فرزنــــ ــبع آمــــ ــه ســــ   بــــ
  

ــتن ــه در کشــــ ــان  همــــ ــاجــــ ــل زیبــــ   جنگــــ
  

ــوان   ــدایان رخ حیــ ــیل خــ ــورش ســ ــه یــ   بــ
  

  وشــــکاري کــــه شــــده مــــرگ بــــه میــــدان     
  

ــدایان    ــرگ خــ ــان مــ ــام جهــ ــه در کــ   همــ
  

  و خــــدا حکــــم دهــــد مــــرگ تــــو حیــــوان     
  

  



 
١٩١ 

 

ــوان     و همــه امــر خــدایان شــده نعمــت تــن حی
  

ــی  ــه ب ــرف  هم ــانان  ارزش و اش ــو نس ــان ت ــده ج   ش
  

ــان     ــش ج ــش و آت ــر از عط ــار دگ ــو ب ــو بگ   ت
  

  بــــه ســــبع کشــــتن جــــان و همــــه آزاد زِ جــــان
  

ــم      ــه نظ ــو هم ــو مح ــزدان و بگ ــزل ی ــانع   نس
  

ــران       ــان گـ ــه آن جـ ــده بـ ــا زنـ ــد و مـ ــام آمـ   انتقـ
  

ــا    ــو رهابــ ــا تــ ــل زیبــ ــم جنگــ ــا نفســ   جانــ
  

  مانـــا  عـــزل خـــدایان مـــن و آن لشـــگر و بـــین   
  

ــه ر      ــیش ب ــرود پ ــس ن ــبع ک ــکارا و س ــه ش   اهب
  

ــا     ــو رهـ ــایی تـ ــه رهـ ــا   بـ ــیش رهـ ــا پـ ــان رهـ   جـ
  



 
١٩٢ 

 

ــا   ــه دل جنگـــل زیبـ ــدایان بـ ــین خـ ــاي ننگـ   پـ
  

  نـــــرود محتـــــرم آیـــــد بـــــه قضـــــایی زِ رهـــــا 
  

  

  

  

  

  
  

  



 
١٩٣ 

 

  ژرفای رنج

  هــا در گـوش مــن آیـد صــداي صـد فغــان    نالـه 
  

  گوش من کر نیست چون آن خـالق و یـزدان نشـان   
  

ــان    ــر نسـ ــه بـ ــداي تازیانـ ــویی صـ ــد از سـ   آیـ
  

  خمـر و بـر فغـان   حکم شـرع شـالق حـد بـر شـرب      
  

ــه ــان   ي نال ــودن مرگم ــرگ ب ــاوز م   آن زن تج
  

  فشـان  آتـش جـاري از  ببـارد  خـون   و اشک خشک
  

  حیــوان جانمــان  ذبــحآیــد آن جیــغ بلنــد و   
  

  خونمان رود است و دریا سیل اشـک و خـون جـان   
  

  



 
١٩٤ 

 

ــان   ــان ظالم ــم این ــدایان ظل ــا خ ــن دنی   واي از ای
  

  قلب و ذهنا اشک ریـزد خـون بـه پـا شـد در جهـان      
  

  حصـــر و ببـــین بـــردار مـــا را عاشـــقان ي نالـــه
  

ــی ــا   ســنگ م ــه ســوي م ــزد ب ــانو ری ــر طغی   گــران ب
  

ــازد  ــا س ــک دری ــاد  اش ــتر اجس ــین و خاکس   زم
  

  هـا جـان مـا هـم کمتـرین      خواهد بـه جـان   مرگ می
  

  ها در گوش من خون جـاري از مجـرا ببـین    ناله
  

  اي واي دیـن این تویی شـاد از چنـین روزي بـه مـا     
  

  است پژمردهاو و لبخند تو خشک است ي غنچه
  

ــدار   ــود بی ــا زِ خ ــان م ــا و ج ــت  در دنی ــده اس ــا زن   ه
  



 
١٩٥ 

 

  مـن همـین   مخویشـ  يایرؤما همان کابوس تو 
  

ــی  ــان آزاد و بـ ــین  ایـــن جهـ ــود آري زمـ ــروا شـ   پـ
  

  

  

  

  

  



 
١٩٦ 

 

  تحمیل دین

  چشــم را او بــاز در دنیــاي پــر دیــن از خــدا     
  

ــو عبدالرضـــا     ــلم بگـ ــد او مسـ ــادر شـ ــدر مـ   از پـ
  

ــایی آن   ــن نهـ ــدر دیـ ــش از پـ ــالآري ارثـ   طـ
  

  زادگــــاهمــــادرش بــــر او تشــــیع فدیــــه داد و    
  

  شــد او مســلم و تســلیم تــا گونــه نیــاطفــل مــا 
  

ــا   ــلمان و رضـ ــد و مسـ ــد عبـ ــامش نهنـ ــان نـ   مردمـ
  

  روزگــاران در پــی هــم در گــذر برنــا شــدا     
  

  اسـت راه خـودش دینـی    برهـان دل به کنکاش و به 
  

  



 
١٩٧ 

 

  فکر و تحقیـق و بـه پنـدار و بـه صـدها کـار تـا       
  

  و هـــزاران دیـــن آه او شناســـد خویشـــتن دیـــن   
  

  برگزینــد دینــی از پســتوي تــو در تــو خــدا     
  

ــال      ــز ط ــی ج ــودا و عیس ــو ب ــان بگ ــش همس ــا دل   ب
  

  اینچنین مرتد شد او کـافر بـه دیـن خـویش تـا     
  

ــاه    ــد زادگــ ــدو تولــ ــد از بــ ــلم شــ ــام او مســ   نــ
  

  شود حکمـش عـذاب   هر که به دین خدا یاغی
  

ــاب    م ــتار نـ ــت کشـ ــف و آیـ ــون کثیـ ــدان خـ   رتـ
  

  خـدا  خـاك اسـت و  بحث ما دین وراثت دین 
  

  نســـان در خفـــادیـــن بیمـــاري کـــه در بنـــد دارد ا
  



 
١٩٨ 

 

  دیــن ســرزمین و دیــن اجــدادي و دیــن خــاك
  

ــین  دیـــن بـــی   فکـــري و دیـــن بـــی اراده دیـــن کـ
  

  خـــدا بـــاز هـــوسدیـــن تســـلیم و بگـــو دیـــن 
  

  فکـــر و دینـــی از عـــزا دیـــن بیمـــاري کـــه کشـــتا
  

ــاه   ــد گن ــن خداون ــن دی ــل اســت ای   دیــن تحمی
  

ــن    ــن دی ــت ای ــیش اس ــن تفت ــو دی ــا  ت ــه فکره   کوت
  

  

  

  



 
١٩٩ 

 

  خداوندان یکتا

  ی و شــهوت بشــب اســت و حــرص همخــوا   
  

ــت  ــه عفـــ ــائن بـــ   زنـــــش در خـــــواب و او خـــ
  

  بـــــه دنبـــــال زنـــــی و عـــــیش و عشـــــرت 
  

ــذت     ــه لـــ ــز بـــ ــد جـــ ــري نباشـــ ــر او فکـــ   بـــ
  

ــی داد   ــذتش را آن زنـــــــ ــاي لـــــــ   بهـــــــ
  

  کـــــه بـــــا پـــــول تـــــنش فرزنـــــد او شـــــاد     
  

ــه ــی زن از دردا بــ ــود مــ ــاز خــ ــد و بــ   پیچیــ
  

ــی  ــرد او مــــ ــرص مــــ ــه حــــ ــرد از  بــــ   رازمیــــ
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ــاز  ــزاري درد جانبــــــ ــه دل دارد هــــــ   بــــــ
  

ــن دل   هرزگــــــی نــــــام خــــــودت آز   در ایــــ
  

ــه   ــردي را کـ ــا و مـ ــرص و تمنـ ــت در حـ   اسـ
  

  نــــام از مــــا اســــت  چنــــین مــــردان بکشــــتن   
  

ــاه این  ــازگردد شــ ــه بــ ــه خانــ ــتبــ ــا اســ   جــ
  

ــت   ــد و اهللا اســــ ــر و زن و فرزنــــ ــر از اجــــ   پــــ
  

ــرین   ــه نفـ ــوف بـ ــن و تـ ــنگ و لعـ   و زن را سـ
  

  ینکــــه او هــــرزه شــــده زشــــت اســــت و ننگــــ
  

ــوان داد   ــان جـــ ــنش نـــ ــز تـــ ــی را کـــ   زنـــ
  

ــراز  ــرد افــــــ ــار آورد و او را کــــــ ــه بــــــ   بــــــ
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ــی راد  ــز هرزگــــ ــدا کــــ ــرد خــــ   و آن مــــ
  

ــت    ــوا خواســـ ــد و هـــ ــرد خداونـــ ــد او مـــ   شـــ
  

  و ایــــــــن نظــــــــم جهــــــــان و نــــــــام اهللا
  

ــد    ــرزه ش ــس ه ــه ک ــت  چ ــا اس ــت از م ــن زش   و ای
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  تسلیم

  اســـالم بگـــو دیـــن خداونـــد بگـــو خـــون     
  

  فرجــــام همــــه زشــــتی از آن قاتــــل مجنـــــون    
  

ــم      ــر آن خش ــلیم ب ــو تس ــرس ت ــو ت ــالم بگ   اس
  

  بــــرون آمــــده آن چشــــم بــــه فریــــاد حقــــارت
  

  اســـالم بگـــو دیـــن بریـــدن همـــه دســـتان     
  

ــزدان   ــدل زِ یــ ــو عــ ــان و بگــ ــه ترســ   دزدان همــ
  

ــد   ــه مرتـ ــو هـــر تـــن و کـــافر همـ   اســـالم بگـ
  

  حـــوري و بهشـــت همـــه عاشـــق بـــه تـــو فرصـــت
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  اســالم بگـــو جهـــد و جهــاد شـــربت کشـــتار  
  

ــر    ــر عــ ــاهد بــ ــو را شــ ــتند تــ ــارکشــ   ش گرفتــ
  

  ان پســـت اســـالم بگـــو دیـــن محمـــد نفـــر    
  

  وت و خـود مسـت  هاو مست به شـهوت همـه در شـ   
  

ــلیم     ــالم و تسـ ــه عـ ــرس همـ ــو تـ ــالم بگـ   اسـ
  

  عبــــد و همــــه در بنــــد قســــاوت شــــده تعلــــیم 
  

  جـــان زن بـــی و اســـالم بگـــو عقـــد و نکـــاح 
  

  زن چهــــــار بــــــداري و کنیــــــز و زن عریــــــان
  

ــر و ریاهــــا     ــیغه و تزویــ ــو صــ ــالم بگــ   اســ
  

  و شـــــهوت همـــــه در مســـــند اهللا   حجلـــــهزن 
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  اســــالم بگــــو شــــاه بگــــو عامــــل تبعــــیض
  

ــوده      ــر بـ ــاه دگـ ــزار شـ ــاه و هـ ــک شـ ــیمیـ   تعظـ
  

  اســـالم بگـــو کشـــتن و کشـــتار زِ ایـــن جـــان
  

  گــــردن ببــــر از کــــافر و حیــــوان و بــــه قربــــان 
  

ــاك در آن خــون     ــو خ ــتح بگ ــو ف ــالم بگ   اس
  

  حــرص تــو مجنــونآن خــون غــرق از  خــاکی و بــه
  

ــون و    ــوردن و خ ــو خ ــالم بگ ــوان  اس ــن حی   ت
  

ــح ــزدان     ذبـ ــه یـ ــو کـ ــام از تـ ــتن نـ ــس و گفـ   نفـ
  

  اســالم بگــو شــهوت و زور و همــه در جبــر     
  

ــدا  ــن خـ ــؤمندر دیـ ــر  مـ ــارد از آن ابـ ــون بـ   و خـ
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  اســـالم تـــو هســــتی و مـــنم باشـــم و دنیــــا    
  

  هـــــــا آزاد جهـــــــان باشـــــــد و آزادي جـــــــان
  

ــر از    ــایی پـ ــر رهـ ــا بهـ ــرآنیم آن مـ ــگ بـ   جنـ
  

  برهــــانیمو جهــــان جــــان هــــر تــــن همــــه آزاد 
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  غرق باطل

ــداي  ــقص ــق ه ــز   ه ــر عج ــد به ــا آم   و در تمن
  

  مهابـــــــا  آرزوي مـــــــرگ و مـــــــردن بـــــــی  
  

ــاد   ــت و او شـ ــرش سرمسـ ــان در بـ ــیل انسـ   سـ
  

  دل تـــــــــابآرزوي مــــــــردنش مــــــــرگ و   
  

ــرداده   ــه س ــت هلهل ــن جماع ــاد و آن   ای ــاد ب   ش
  

ــات  ــر او هیهـ ــکنجه زجـ ــن  از از شـ ــاشایـ   داد کـ
  

  و جـان خـزان   جاي دیـدار شـکنجه ایـن نسـان    
  

ــ  ــت م ــود دس ــده ب ــاندی ــر او نش ــانو  دد ب ــان ج   فش
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  واي نشــر ایــن همــه دیــوانگی را مشــکل اســت
  

ل اسـت    مانـد  ب دیدنش انسـان  غـرق در خـاك و گـ  
  

  آن یکی کوچک صـغیري دیـد ایـن دیـوانگی    
  

  کشــد انســان و حیــوان ســادگی    او بــه فــردا مــی  
  

  خـون و عـذاب  او مریض و هار کشتن از همـه  
  

  قـــابســرباز ســـازد آن خــداي پــر ع    نیچنــ  نیــ ا
  

ــت   ــر دار اس ــر س ــقب ــق ه ــی ه ــد  م   او آرزوکن
  

ــی  ــون م ــه خ ــارد و  او ب ــه  ب ــد الب ــوص   از دردان بگ
  

  را انظـار کـرد  حاضران با سوت و شادي مرگ 
  

ــوانگی ــن دیـ ــا  واي از ایـ ــرد هـ ــار کـ ــا خـ   او جنونـ
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ــدا   ــع خـ ــدان و از جمـ ــهر در میـ ــان شـ   در میـ
  

ــته ــت  کش ــرواز کــرد     انــد و زش ــا خــدا پ   رویــان ب
  

  دنیـــا رهـــا جـــان مـــا از ایـــن ا ظلـــمدور بـــاد
  

  راه را بـرده در ایـن زشـت   کین خـدایان ایـن جهـان    
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  هیچ

ــیچ    ــن هـ ــان در ایـ ــانی همگـ ــه نـ ــی لقمـ    از پـ
  

   گـــیج بـــه ســـر و روي تـــو و خـــویش زنـــد قـــوم 
  

ــاتم زا   ــدگی مـ ــن زنـ ــت ایـ ــرایی اسـ ــه سـ   چـ
  

ــیچ   ــات از هــ ــرار هیهــ ــه تکــ ــر و بــ ــذر عمــ   گــ
  

ــر و در یکجــا      ــه س ــه ســر ب ــان و هم ــو و آن   ت
  

  تکــــــرار عمــــــر و فــــــرداگــــــذرد واي بــــــه 
  

ــابو    ــخن را تـ ــه سـ ــد نـ ــاد در آیـ ــه فریـ ــه بـ   نـ
  

ــان    ــه نــ ــین لقمــ ــو ببــ ــو را تــ ــد او و همــ   خواهــ
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ــو   ــه ایــن روز از ن ــه تکــرار و ب   همگــی غــرق ب
  

ــ   ــد از نــ ــه جویــ ــد لقمــ ــه بیامــ ــر کــ   وروز دیگــ
  

  دنیـــا اشـــباع پـــر ظلـــم اســـت جهـــان و غـــم 
  

  بکشــــد ظــــالم و تبعــــیض غــــل و در اکــــراه    
  

  بـرده اسـت   وزندگی نیست چنین حصـر بگـو ا  
  

  ي زور خداونـــد و بـــه فقـــر او زنـــده اســـت  بنـــده
  

ــیچ   ــن هـ ــان در ایـ ــانی همگـ ــه نـ   در پـــی لقمـ
  

ــیچ   ــیچ از هــ ــذر هــ ــا گــ ــرده و دنیــ   همگــــی مــ
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  قیامت

  است خونبارزمین آمدن سیل خدایان و زمین  به
  

  آن مسیحا و زمان در طلب جنـگ خـدا قهـار اسـت    
  

  ســیلی از جــن و مالئــک و نســان بیمــار اســت 
  

  همه زشتی و ببین دست خدا در کار است قیامت این
  

  اســت هفـت یــورش زِ خداونـد و خــدا را کـار   
  

ــت    ــار اس ــدا مک ــر و خ ــزار مک ــت ه ــد و هف   هفتص
  

  زمین را به خودش غرق به باران کار است خون
  

ــدا جبـــار اســـت     ابرهـــا خـــون و تـــالوت کـــه خـ
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ــر یــزدان و زمــین مــی   ا   درد از تــن جــان را  م
  

  جــان را آن کــه بــود اســت کــه بلعیــد جهــان و     
  

  هــا اربــاب بــارد و رجــم همــه جــان ســنگ مــی
  

ــرداب     ــد م ــن ب ــدن ای ــد از دی ــوك ش ــیش او ک   ع
  

ــیم   ا ــیل عظـ ــدي و آن سـ ــش دون خداونـ   رتـ
  

  در تحــــریمهمگــــی درد و عــــذاب و مــــرض و 
  

ــا     ــراغش امــ ــه ســ ــد بــ ــار بیایــ ــم جبــ   رحــ
  

ــاه نطــــف اهللا بــــه کشــــتار و قســــاوت شــــد    شــ
  

  بــه جهـــان بنگـــر و ظـــالم نشـــد آري اربـــاب 
  

  هــا خــواب  و تــرس همــه انســان   مگــر از غفلــت 
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  بــدر ایــن جامــه و بــرکن همــه زنجیــرت را     
  

  همــه در عــزم و بــه کــوش مــن و تــو باشــد مــا       
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  انقالب پاکی

  آن روز کــه طــی کــردم جهــان را بــا صــدا     
  

ــا   ــا گشـ ــان را پـ ــعرم جهـ ــا شـ ــاد و بـ ــا دل و فریـ   بـ
  

ــانه را    ــر افس ــان و ه ــان انس ــادم جه ــزم و فری   ع
  

ــان و  ــانخامشــــی پایــ ــدار جــ ــه را بیــ   آري خانــ
  

ــر آزاده را   ــر نفـــ ــاد هـــ ــان و اتحـــ   آن زمـــ
  

  روز فریــــاد و رهــــایی جهــــان ایــــن خانــــه را    
  

  النــه راعــزم و فریــاد مــن و تــو گــوش یــزدان  
  

ــانه را  ــا افســـــ ــان روز مـــــ   روز آزادي و طغیـــــ
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ــر آزاده را   ــزم هـ ــاکی عـ ــب پـ ــالب از قلـ   انقـ
  

ــان  ــاغی و طغیـ ــروش و یـ ــر و  در خـ ــتانه راگـ   مسـ
  

ــن    ــه ای ــا ب ــالب م ــکانق ــو را   نزدی ــد ت ــا آی   ه
  

ــد خانــــه را     ــین آزاد باشــ ــو زمــ ــدا محــ   آن خــ
  

ــه پیمــودن همــه در رزم دوش و شــانه را      ره ب
  

ــه را    ــن خانـــ ــا آزادي ایـــ ــاد مـــ ــتوار فریـــ   اســـ
  

ــه را   ــزاران دانـ ــد هـ ــاکی صـ ــاالران پـ   جنگسـ
  

  کاشــــتی برداشــــت بایــــد رزم مــــا جانانــــه را    
  

ــه را    ــاودان آیینـ ــاکی جـ ــب پـ ــالب از قلـ   انقـ
  

ــر آزادي و  ــرم تعبیــــــ ــانه را در بــــــ   آن افســــــ
  



 
٢١٦ 

 

  جور

ــلطنت در  ــاد  س ــابود ب ــدا ن ــون خ ــم و در خ   ظل
  

  بیکـــــــــران آزادي و قـــــــــانون و داد  آن درود
  

  اســت و دنیــا را بــه نــابودي فتــادظلــم  آن خـدا 
  

ــه آزادي و اســـــتبداد زاد    ــان قاتـــــل بـــ   او همـــ
  

ــاد   ــابود ب ــدا ن ــون خ ــم و در خ ــلطنت در ظل   س
  

  آن درود بیکـــــــــران آزادي و قـــــــــانون و داد 
  

ــدا  ــالد اســــت  آن خــ   داد خونخــــوار و جــ
  

  او همـــان خـــالق زِ شـــهوت مـــرگ اســـتبداد بـــاد 
  

  



 
٢١٧ 

 

ــاد   ــابود بـ ــدا نـ ــایی آن خـ ــر رهـ ــتن بـ   راه رسـ
  

ــتبداد    ــور و اسـ ــلطنت در جـ ــت داد سـ ــداد اسـ   بیـ
  

  تا خدا باشد همین کاسه همـین آش اسـت بـاز   
  

ــی  ــدایی م ــرگ بــاد     او خ ــایی م ــد گــو آن ره   کن
  

  و استبداد داد است و تبعیضآن خدا رنج است 
  

ــاد   ــوان و بگــو خــون اســت ب ــه حی ــل ب   او همــان قات
  

  آن خـــدا بیمـــار و او صـــدها تجـــاوزگر فتـــاد
  

ــوانگی  ــن دی ــا  واي از ای ــاد  او ه ــت ش ــد اس   خداون
  

ــاد   ــابود ب ــدا ن ــون خ ــم و در خ ــلطنت در ظل   س
  

  بیکـــــــــران آزادي و قـــــــــانون و داد  آن درود
  



 
٢١٨ 

 

ــاد   ــابود بـ ــدا نـ ــایی آن خـ ــر رهـ ــتن بـ   راه رسـ
  

ــداد   ــتبداد بیـ ــور و اسـ ــلطنت در جـ ــت داد سـ   اسـ
  

ــاد   ــابود ب ــدا ن ــون خ ــم و در خ ــلطنت در ظل   س
  

  بیکـــــــــران آزادي و قـــــــــانون و داد  آن درود
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  این بهشت است

  در خواب و به کابوس عدن پیش هویـدا اسـت  
  

ــی    ــدا معنـ ــدایان و خـ ــی زِ خـ ــاجمعـ ــت رؤیـ   اسـ
  

  صدها و هزاران تو بگـو بـرده کـه اینجـا اسـت     
  

ــت      ــاع اس ــه طم ــد ک ــان و خداون ــه دوش ــاد ب   اجس
  

ــت      ــا اس ــو اینج ــا ت ــن و م ــده زِ م ــرهاي بری   س
  

  ي پــر خــون و خداونــد کــه طمــاع اســت  آن کاســه
  

ــد  ــت   آین ــا اس ــه اینج ــوان هم ــد از دل حی   جس
  

ــت   ــا اسـ ــد تماشـ ــرده خداونـ ــان بـ   آن ســـجده کنـ
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  حورا اسـت ابر تخت و به دورش همه غلمان و 
  

ــاي و نفــس کاســت   ــه شــهوت شــده دنی   او غــرق ب
  

ــوم هیــوال       ــتی و بگــو ق ــن تیــره زش   اســتای
  

  در خون و بـه شـهوت و جهـان غـرق مـددها اسـت      
  

  حیوان به دل خون و همه ذبـح کـه از مـا اسـت     
  

  تــو شــکیبا اســتخــود اي مــرگ بــدر خــود مــن و 
  

  در خواب و به کابوس عدن پیش هویـدا اسـت  
  

ــی    ــدا معنـ ــدایان و خـ ــی زِ خـ ــاجمعـ ــت رؤیـ   اسـ
  

  بدر وهم چنین خـاري و صـد کاسـت   و برخیز 
  

ــدن ســوخته   آ ــت و ع ــا راســت  ن تخ ــی و ره   گیت
  



 
٢٢١ 

 

  آزادگی

  غنچــه نشــکفته را چیــد از درخــت زنـــدگی    
  

  کشــــت او مــــا را بدینســــان آفریــــد او بنــــدگی 
  

ــودگی  ــتی و آلـ ــارت زشـ ــالقی غـــرق حقـ   خـ
  

  مردگـــی در زنـــدگی ایـــن زنـــدگی آن مردگـــی 
  

  نـــام او شـــد آن خداونـــد رحـــیم بخشـــندگی
  

ــوچی و بــس بیهــودگی      ــک گفــتن در عمــل پ   لی
  

  در سـادگی بریـدن دسـت و پـا     حرف شالق و
  

ــدگی    ــین در بنـ ــان را ببـ ــار و انسـ ــدا بیمـ ــن خـ   ایـ
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ــوانگی ــین دیـ ــردگی  از چنـ ــلکم افسـ ــا مسـ   هـ
  

ــام و  ــتم نـ ــن شکسـ ــو   مـ ــاد تـ ــدگی را بنیـ ــر بنـ   هـ
  

  عزم مـا جـزم اسـت و مـا دنیـا ببـین سـازندگی       
  

ــی    ــا آزادگـ ــاي مـ ــگر زیبـ ــل لشـ ــد گـ ــه شـ   غنچـ
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  زشت دین

  هـا بـه دنیـا هـیچ بـود      دین همه زشـتی و زشـتی  
  

ــزدان  ــود   راه یـ ــیچ بـ ــر پـ ــارت ره پـ ــتن و غـ   کشـ
  

  هــا راه خداونــد اســت آه   دیــن بیــان حــرف  
  

  بـــر شـــما تحمیـــل و آري آن خـــدا تفتـــیش بـــود 
  

  دانــی آیــا دیــن بــه دنیــا آمــد از راهــی خــوف 
  

  کشــتن و غــارت تجاوزهــاي آن یــزدان مخــوف    
  

  کیش بـود  این زمین در خون و با ترس بگو هم
  

  هر کـه دور از آن خـدا سـر را بـه تیـغ و پـیش بـود       
  

  



 
٢٢٤ 

 

ــه   ــدا از قصـ ــدبیر خـ ــیم و تـ ــی از تعلـ ــا دانـ   هـ
  

ــود      ــدیش ب ــدا ان ــن و خ ــا دی ــت ب ــو آموخ ــه ت   او ب
  

  چنـــد دیـــن دارد خداونـــد رئـــوف و مهربـــان
  

ــد و ده ــان    یکص ــن جه ــدهزار و ای ــزار و ص ــد ه   ص
  

  هـا بـه دنیـا هـیچ بـود      دین همه زشـتی و زشـتی  
  

ــود   ــرپیچ بــ ــارت ره پــ ــتن و غــ ــزدان کشــ   راه یــ
  

  بـــــودراه آزادي بگـــــو آزادي مـــــا پـــــیش 
  

ــود     ــیش ب ــا در ک ــا ره ــتی و دنی ــزدان زش ــن و ی   دی
  

  
  

  



 
٢٢٥ 

 

  این خدا است

  هـا بریـده   اي دیـدم خـدا را سـر زِ حیـوان     لحظه
  

  اي دیـــدم اســارت بـــر نســان آري رســـیده   لحظــه 
  

  اي را مـن شـنیدم عجـز و آن نالـه دریـده      لحظه
  

ــی   ــود م ــه خ ــا رســیده    زن ب ــم تجاوزه   پیچــد و نغ
  

  عرش مان دنیاي ما مسکوت و آمد آن نداآن ز
  

  عـرش  ایم صاحبم مالک بـه خـاك و کبریـا   من خد
  

  کند خاموش از خشم ببر حیوان که قربان میسر
  

  ایــن چشــمبــود داري او نســان و هــر چــه دنیــا  بــرده
  

  



 
٢٢٦ 

 

  اسـت انسـان  من کتابی دارم آن قرآن و انجیـل  
  

ــیراب  تشـــــنه ــاني خـــــون بـــــودم و ســـ   از جـــ
  

ــین و امتحــان خشــم از  ــرزخ زم ــن دوزخ و ب   م
  

ــادآتـــش و روز    ا هـــر نفـــر تـــنقیامـــت کشـــته بـ
  

  و هرچه در دلش بود این دنیا مسکوت  اي لحظه
  

  اسـت بـر روز  ناگهان دیدار مـن بـاقی همـه خـواب     
  

  بـود  آیـتش  ین خدا بود و ره و کـردار از او و ا
  

  نور ببین در قامتش خواران خواین خدا ظلم است و 
  

  بود هوس رؤیابه ترس و در طلب  انسان همه این
  

  بـود  زنـده بـه نـابودي خـدا صـاحب قفـس       این منـا 
  



 
٢٢٧ 

 

  ستا باشد طالب کشتار و خون او آن خدا هرکه
  

  رهــا اســتابــد آري بشــکنم ایــن بــت بــدان راهــم  
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  اعرتاف

ــت     ــرار اس ــر از اس ــردي و پ ــده ف ــاق آم ــه ات   ب
  

ــت    ــار اســ ــه او انکــ ــاه وسوســ ــر زِ گنــ   دل او پــ
  

  بـــه صــــدا آیـــد و بــــا لـــرز بگویــــد از راز   
  

ــرف  ــدهاو معتــ ــار  شــ ــیش مکــ ــاي کشــ ــر پــ   بــ
  

ــه ــال    ب ــته زِ ح ــنم خس ــته م ــم خس ــد قس   خداون
  

ــوس  ــور و هـ ــین شـ ــاي از چنـ ــد هـ ــال خداونـ   محـ
  

ــه    ــر ثانی ــاعت و ه ــو س ــر روز بگ ــب و ه ــا ش   ه
  

ــدا     ــاد خـ ــده آن یـ ــانم شـ ــر و دل و جـ ــه فکـ   همـ
  

  



 
٢٢٩ 

 

ــر همـــو مـــی  ــویم بـــه خداونـــد قســـم ذکـ   گـ
  

ــه درون همــه ــی  ي وسوســه ب ــام همــو م ــا ن ــویم ه   ج
  

  دل هــم ذهــنم بــه خــدا تــاب نــدارد تــن و     
  

ــقم      ــن فسـ ــاه مـ ــر زِ گنـ ــنم آن پـ ــدم مـ ــن بریـ   مـ
  

ــان مــــی ــالم بــــه زنــ ــو از حــ   نگــــرم آه نگــ
  

ــده   ــن شـ ــوس مـ ــور و هـ ــر از آن شـ ــدکارم پـ   ام بـ
  

  عطـــر آنـــان بـــه مشـــامم مـــن و مســـتی پیـــدا 
  

  طلـــبم صـــد و هـــزاران شـــیدا    بـــه طلـــب مـــی  
  

  شــب و هــر روز همــین حــال و مــن و احــوالم 
  

ــالم     ــده امیـ ــل شـ ــین وصـ ــواب چنـ ــو خـ ــو بگـ   تـ
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  اي دور نشـــد چهـــره زنـــان عریــــان    لحظـــه 
  

  زِ مــــن و خــــاطر مــــن دور نشــــد اي یــــزدان     
  

ــه    ــر ثانی ــاعت و ه ــو س ــر روز بگ ــب و ه ــا ش   ه
  

  فکـــر مـــن در طلـــب شـــهوت و لـــذت بـــه خـــدا 
  

ــته از ــان  درد  خســ ــه جــ ــم اي اهللاهمــ   خجلــ
  

ــر   ــه وجــــودم شــــده ذکــ   اهللا شــــور شــــهوت بــ
  

ــی  ــان م ــه جه ــاهم هــی  ب ــات نگــرم غــرق گن   ه
  

ــر   ــدارد سـ ــر نـ ــین فکـ ــز همـ ــر ذات جـ ــن در بـ   مـ
  

ــیرم در آن    ــهوت و اسـ ــده شـ ــا شـ ــه دنیـ   همـ
  

ــزدان      ــو اي یـ ــو بگـ ــاهم تـ ــرق گنـ ــو غـ ــو بگـ   تـ
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ــاري  ــین افکـ   آمـــدم پـــاك کنـــی مـــن زِ چنـ
  

ــاري    ــدري قهــ ــم پــ ــو کشیشــ ــر تــ ــرف بــ   معتــ
  

  نشسـت همه جان به خموشی بمرد این گفت و 
  

  ه و صــــدایی بــــه دراز پیوســــت  بــــه طلــــب آ 
  

  بـــاز و بـــه اطـــراف نگـــاهی دارد م تـــنچشـــ
  

ــه  ــی   همـ ــان مـ ــه فغـ ــمش بـ ــایی و چشـ ــارد تنهـ   بـ
  

  در اتاقی که نسـان معتـرف فسـق و گنـاه اسـت     
  

  اسـقف اعظـم تـو ببـین جــاي پـدر پـور خـدا اســت       
  

  بـــه خـــودش بنگـــرد و ســـال درازي از عمـــر 
  

ــم   ــتی در ظل ــهوت و پس ــه در ش ــب و روزش هم   ش
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  در اتاقی که نسـان معتـرف فسـق و گنـاه اسـت     
  

  اســقف اعظــم بــه درون آتــش از ظلــم خــدا اســت 
  

ــزدان  ــد اي یـ ــتعل و آه کشـ ــن مشـ ــان و تـ   جـ
  

  ن انسـان همه عمرم طلب شهوت و من خلق شدم ایـ 
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	بگو زِ سال خون و شصتوهفت و خاوران�بگو زِ آن خدا و حکمهایی زِ ننگ�بگو از آن نوشته، بگو تو امر دین�بگو جهنم آمده زمین و گو از آن�بگو زِ مادر من و بگو از اقتدار�بگو زِ تازیان و پشت هم بگو فغان�بگو که مُرد او و جان او همه سرور �بپرس و پاسخش بخوان تو ای قاتلا�برو به آسمان و گو به من تو از مجاز�وگرنه پیشتر ببین جنازه بر فراز�بزن بکش تو یار پیشتر خودت خدا�و کوهی از جسد ببین و شرم دین ببین�خدا نخواهد او به باکره شدن بهار�بکش تو پاکی تنش به نام آن فغان�و بیند او تن دریده را تو ای خدا�هزار و یک هزار و تن هزار و جان مزار �بگو خدا بیامد و چنین سرشت پست�بگو زِ مدفن رهایی و بگو جهان�قسم که آید انتقام ما و در فراز�برای آمدن رها و عزل زشت راز�و انتقام ما همین بگو و نغمه ساز
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