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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 ایندعوت 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

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

ت و یکه غا انسان و یا هر نام دیگري 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 

ف واال که همانا آزادي است قانون رهایی را دانم که در راستاي رسیدن به این هدبر 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 

  .این جاندار و تخریب طبیعت را حادث گرددمرگ 

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

ر برابر مرگ و تخریب درختان این جانداران واال ایستادگی گیري از فناوري دبا 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 گیریددرختان می عام قتلاز کشتار و 

  .گردد یمتکر قابلو حق  بهاندیشان 

  به امید آزادي و رهایی همه جانداران
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  یاغی

ــن آن یـــاغی بـــر ایـــن نظـــم جهـــانم        مـ

ــس کــــذایی     ــاي بــ ــن هنجارهــ ــر ایــ   بــ

  نخـــوان طالـــب مـــرا تنهـــا بـــر ایـــن هـــرج

ــین    ــو چنــ ــدي تــ ــدایا ندیــ ــوري خــ   شــ

  بخــــوان بــــا مــــن تــــو اي جانــــا همانــــا 

ــایی   ــر رهـ ــب بـ ــو طالـ ــز اي تـ ــا خیـ ــه پـ   بـ

ــدایا    ــه خــ ــین چامــ ــور از چنــ ــین شــ   ببــ

ــرم   ــه فکـ ــر چـ ــن آري هـ ــی از مـ ــو دانـ   تـ

ــا مــــی  ــه دنیــ ــاد  بــ ــار فریــ ــر بــ ــم هــ   زنــ

ــد آري  ــان آمـ ــه پایـ ــن بـ ــین ایـ ــعر چنـ   شـ

  نظـــم و نســـان هـــار شـــود یمـــدگرگـــون 

  

ــتی     ــدرت پرســ ــن قــ ــر ایــ ــانم  بــ ــا نســ   هــ

  شــــکن مــــن آن فغــــانم  مــــن آن تــــابو  

ــانم    ــن همــ ــانگر آري مــ ــن طغیــ ــه مــ   کــ

  ببــــین ایــــن کــــس مــــنم طغیــــان همــــانم 

ــانم    ــم نســـ ــون هـــ ــا دگرگـــ ــد دنیـــ   کنـــ

ــم   ــن هــ ــانگر و مــ ــا طغیــ ــه مــ ــانمکــ   همــ

  ببـــــین عصـــــیان و هـــــم کفـــــرم همـــــانم

ــانم     ــه جـ ــد کـ ــان دانـ ــن جهـ ــه زودي ایـ   بـ

  ببــــــین طغیــــــانگر و یــــــاغی همـــــــانم   

ــویی   ــزدان تـ ــون یـ ــه چـ ــم نـ ــن آنـ ــرا مـ   زیـ

  غی و جـــانمکـــه مـــن طغیـــان و هـــم یـــا    
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  آزمون الهی

ــارت   ــق حقـــ ــرق در عمـــ ــانواده غـــ   خـــ

ــن  ــادري در تــ ــی مــ ــاوت  فروشــ ــا قســ   هــ

  ن پـــر کـــار پـــر درد و خجالـــت   کودکـــا

ــدان    ــی و فقـ ــت در قحطـ ــرق اسـ ــی غـ   ملتـ

ــه  ــن شـ ــردم ایـ ــد  رمـ ــرق دردنـ ــین غـ   را بـ

ــیل ــه ،سـ ــا النـ ــه   يهـ ــا ویرانـ ــتکردمـ   سـ

ــرگ دارد    ــو آن مـ ــوگ تـ ــدر در سـ   آن پـ

  درد و هـــــزاران درد دیگـــــر همـــــه نیـــــا

ــدبیر   ــخا تــ ــه دارد پاســ ــتاو چــ   و حکمــ

  حیـــرت ایــن همـــان ســـرپوش دیــن بـــاداد  

  ایـــن بـــدان آن درد معنـــاي عـــذاب اســـت 

ــان اســـت   ــادم همـ ــا و فریـ ــر پـ ــا بـ ــر دوپـ   بـ

  

ــارت     ــی و درد و اســ ــدان قحطــ ــر و فقــ   فقــ

ــت   ــون در رذالــــ ــاد افیــــ ــدر معتــــ   آن پــــ

  عـــدالت  کوچـــک از شـــرح  آن شـــده ایـــن

ــ ــی  نیب ــون م ــو او خ ــزدان  ت ــم ی ــورد از ظل   خ

ــده ــان دا اي ا عــ ــر جــ ــد ز فقــ ــد و مردنــ   دنــ

  کردســت دیوانـه   را مـاي  و گرفــتهـا   جـان  زلزلـه 

ــوان درد دارد ــقی از درد دیـــــــــ   عاشـــــــــ

  چـــون بگـــویی کفـــر در پـــیش اســـت زیـــور

ــت   ــون خلقــ ــن از آن آزمــ ــر مــ ــازگو بــ   بــ

ــت   ــم رحمـ ــد آري ظلـ ــه شـ ــین حربـ ــا چنـ   بـ

  اســـت ایـــن تفکـــر بـــر خـــدا بنیـــان خـــراب 

ــر آن    ــم ب ــدف راه ــم ه ــایی ه ــن ره ــت ای   اس

  

  



 
١٥ 

 

  روح پرواز

  ایــــن چــــه دشــــوار اســــت دنیــــا را ندیــــدن     
  

  دیــــــدن بــــــا دل و وجــــــدان شــــــنیدن کــــــه ایــــــ
  

  
ــی    ــل را نبینـ ــو جنگـ ــت تـ ــخت اسـ ــه سـ ــن چـ   ایـ

  
  هـــــــــا دریــــــــا نبینـــــــــی  آن ســــــــتاره بیشــــــــه  

  

  
ــی    ــوان را نبینــ ــو حیــ ــر تــ ــا گــ ــه دنیــ ــن چــ   ایــ

  
  گـــــرگ و ســـــگ جانـــــدار و طغیـــــان را نبینـــــی    
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ــا ــو    نیــ ــر تــ ــرا گــ ــه فخــ ــرؤچــ ــی ایــ   را نبینــ

  
ــاریکی ه  ــه تــ ــب در دل روز و بــ ــه شــ ــی  مــ ــا ببینــ   هــ

  

  
  د جـــــان نبینـــــیاینکـــــه وهمـــــا گـــــر تـــــو در

  
ــی    ــان را نبینــ ــتی راه ایشــ ــه زشــ ــم و بــ ــه ظلــ   آن همــ

  

  
ــی   ــه در خــود چالش ــان جســمی ک ــن هم ــت ای   داش

  
  دل بــه پــرواز و بــه روحــش در فــراز عاشــقی داشــت      

  

  
  پـــر و بـــال آســـمان بـــود    بـــی  او کـــه ذهـــنش 

  
ــود   ــان بـــ ــاریکی جهـــ ــور تـــ ــمش نـــ ــه چشـــ   او کـــ
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  حــد خـود در پـیش جــان داد  او همـه محـدود را بـا    

  
  ایـــن جهـــان را او فراتـــر از جهـــان و ایـــن زمـــان داد     

  

  
  تـــو ندیـــدي و ندیـــدن او همـــه دیـــدن نشـــان داد

  
  او همــــه عرفــــان خــــود را بــــر تجســــم در زمــــان داد

  

  
ــود    ــان بــ ــیش جــ ــتش پــ ــرواز و دســ   روح او پــ

  
  هــا نشــان بـــود   او بــه جــانش ایــن جهـــان را از رهــایی    

  

  
  رواز تـا جـان  دست هرکس را بگیـرد بـا خـودش پـ    

  
  هـــاي جهـــان بـــود جـــان بـــه تکـــریم و همـــه آزادگـــی 
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  صاحب پروردگار

  مــــــنم پروردگــــــار خــــــالق نگهــــــدار

ــا    ــداران دنیـــ ــه جانـــ ــالق بـــ ــنم خـــ   مـــ

ــان  ــق انســـ ــن سرمشـــ ــین ره راه مـــ   همـــ

  مــــــنم آن مــــــرد فرزنــــــد خــــــدایی   

ــم ــده ملکـــ ــاحب  شـــ ــانمزن و صـــ   زنـــ

  همـــــــان انســـــــان بیمـــــــارم همـــــــانم

  مــــنم صــــاحب هــــزاران بــــرده کلفــــت 

  هــــاي دیگــــر انســــان مــــنم ســــرور بــــر

ــد   ــون خداونــ ــروري همچــ ــنم آن ســ   مــ

ــد   ــو فرزنـــ ــد تـــ ــد خداونـــ ــنم والـــ   مـــ

  چـــــو کشـــــتم درد دادم مـــــن مصـــــونم

  چـــــــه انســـــــانِ مریضـــــــی پـــــــورِ اهللا

ــان عظیمــــــی لطــــــف اهللا    چــــــه رنجــــ

  بــــــه دادار بمــــــنم آن پادشــــــاه صــــــاح  

  هـــــــا و هویـــــــدا امـــــــر نســـــــان ولـــــــی

ــوان  ــه حیــ ــدان مــــن مالــــک بــ   کــــه فرزنــ

ــایی   ــت بنـــــ ــق ملکیـــــ ــه دارم حـــــ   کـــــ

ــتم    ــرب و شـــ ــق ضـــ   آهـــــمو و دارم حـــ

  ان و خـــــانمو صـــــاحب بـــــر دگـــــر انســـــ

ــورتن    ــزان شــ ــاحب کنیــ ــنم صــ ــتمــ   بخــ

ــنم اهللا و شـــــــه  ــن آن پیمبـــــــر  مـــــ   مـــــ

ــدم صــــاحب ولــــی مشــــتی       ســــفمنداَشــ

  منـــــدمــــنم صـــــاحب بــــر اعمـــــال و فره  

ــزدان     ــو یـ ــاحب چـ ــن صـ ــه مـ ــزونم کـ   و فـ

  اهللا کـــه خـــود صـــاحب بـــه حیـــوان بـــود     

ــه درد بـــــــی  ــی مکـــــــر اهللا  چـــــ   کرانـــــ
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  ســــــر زن در میــــــان دســــــت مــــــردي

  کـــــه اســـــتدالل او وحـــــی خداونـــــد   

  ببــین کــودك بــه ضــرب آن فغــان مــرد     

ــد     ــان کنـ ــالق جـ ــا شـ ــرده بـ ــین آن بـ   ببـ

  ن شــه کــه حکــم قتــل داد اســت    ببــین آ

ــف اهللا    ــی نطـــ ــان مریضـــ ــین انســـ   و بـــ

ــرد    ــوان روا کـ ــر حیـ ــم بـ ــه ظلـ ــر آنچـ   هـ

ــی  ــج بـــ ــه رنـــ ــم اهللا  چـــ ــی ظلـــ   دریغـــ

  شکســـــتن بـــــت خـــــدا یـــــزدان و اهللا   

  

ــردي  ــدان نبـــ ــد میـــ ــر از تـــــن او بریـــ   ســـ

ــرد کـــه    صـــاحب بـــر زنـــان باشـــد همـــان مـ

  همــــان بــــرد خـــدا صــــاحب بــــرآن والـــد  

  کــــــرد عیــــــان خــــــدا او بــــــرده داري را

  خــــدا خــــود را همــــاره پادشــــاه اســــت     

  بکشــــــت او ســــــیل حیــــــوان لطــــــف اهللا

  بـــه صـــاحب وحـــی از یـــزدان روان کـــرد    

ــر چـــه درد بـــی ــاه کـ ــان مـ ــه جـ   ان حیـــوان بـ

ــوان   ــري حیــــ ــان دیگــــ ــان راهجهــــ   نســــ
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  رهایی ایران

  انــه ســرایی شــده ایــران   هیهــات چــه ویر 

ــاز   ــوهم س ــک ت ــدیزا ،اي اش ــنم رود ن   و م

  کــو پــس تــو کجــایی نفســم راه رهــایی     

ــم از آز   ــنیدیم، از درد و غـ ــه شـ ــایی کـ   مـ

  کــو پــس تــو کجــایی نفســم راه رهــایی     

ــت    ــو را مس ــدان ت ــب خن ــنم ل ــیخ نبی   اي ش

  ذالــتایــن را تــو بــدان از مــن و اي شــیخ ر 

ــدا   ــت خ ــر تخ ــرهب ــیخ زن  چنب ــارت  ش   حق

  مترسـک بـه هـوا تـرس حماقـت     آن تن که 

  چــه ویرانــه ســرایی شــده ایــران    هیهــات 

ــران ــت    ای ــربم هس ــوم ع ــارس ق ــط پ ــه فق   ن

  خـوفی نکـن از مـوت تـو اي شـیخ اســارت     

  

  اي درد تـــو هـــم نالـــه بـــزن از غـــم ایـــران       

ــو   ــر کــ ــرایی و اي درد دگــ ــه ســ ــاز چامــ   بــ

  فریــــاد مــــنم پیــــر شــــد از درد و تبــــاهی    

  ازاز غیـرت و ایـران و از ایـن وهـم و از ایـن ســ     

  آزادي ایـــــران شـــــده آن وهـــــم و خیـــــالی

ــت    ــران بسـ ــکوت نفـ ــی ز سـ ــور نباشـ ــو شـ   تـ

ــت    ــال اسـ ــاق کمـ ــه ره آفـ ــران بـ ــداري ایـ   بیـ

  بیــداري ایــران تــو ببــین پــیش بــه راه اســت      

ــت  ــه و راه اســـ ــین کوچـــ ــی آزاد ببـــ   ایرانـــ

ــران  ــد ایـــــ ــران، آزاد شـــــ ــان دلیـــــ   پیمـــــ

  هسـت  تـن  ك و لـر و گیلـک و بگـو لـرزه بـه     تر

ــرانِ ــت    ایـ ــو مسـ ــه تـ ــه بـ ــا تحفـ ــارترهـ   حقـ
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  رود رهایی

ــوهر واال    ــویی آن گـ ــا تـ ــو زیبـ ــپیدي و تـ ــو سـ   تـ
  

ــرا     ــل افــ ــویی آن جنگــ ــا تــ ــد تماشــ ــویی آن مهــ   تــ
  

  تــویی آن ســردي و ســرما تــویی آن شــاد و گــوارا 
  

  تــــو همــــان اول و مــــن مــــا و تــــو آخــــر بــــه دل راه 
  

  تـــو همـــان آب گـــوارا تـــویی آن رود و شـــبانگاه
  

ــو کـــرا    ــی و تـ ــو عظیمـ ــو تـ ــو مانـــا   و تـ ــد و تـ   جاویـ
  

ــا  ــراییدن جانــ ــد ز ســ ــده امیــ ــین دل شــ   تــــو ببــ
  

ــبو و گـــوارا     ــده خوشـ ــو رود شـ ــدن تـ ــس از خوانـ   نفـ
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ــم   ــدفن غـ ــت مـ ــو دلـ ــا  تـ ــو دوري ز تمنـ ــا و تـ   هـ
  

  تــــو بمــــان تــــارك و تــــارا و تــــو نــــوري و هویــــدا 
  

  ا مـن از ایـن جـاه و چنـین چامـه خوانـا      تو بخـوان بـ  
  

ــاه    ــو آن مـ ــم رود تـ ــا نفسـ ــو جانـ ــقی و تـ ــو عشـ ــه تـ   کـ
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  عبد حقیر

ــین  اي  ــار زمـ ــان بیمـ ــریص انسـ ــد حـ   خداونـ

ــر تمــدن    قــدیم يهــا زمــانهــاي ننگــین و   ب

ــار خد   ــریص بیم ــان ح ــو انس ــین اي ت ــد زم   اون

  نخــودت مــارا ببــی مــا ز تــو بــودیم و بــر ضــد

ــان  ــف عارف ــذیان اي فالس ــران ه ــاعران اي گ   ش

  ایـــن نبـــودا جـــز بـــه هـــذیان و دروغ آدمـــان

  خویشــتن را بشــکفید  گــريِ ي هــذیان رشــته

  زي از ریــا کشــتار و خــونبــس درا يهــا ســال

ــال ــايِ س ــدان و پــ ه ــت داد دیــن ر ز فق   جهال

ــین  ــین  ایــن شــده ســیماي حق ــو اي انســان بب   ت

  مـا ز تــو بــودیم و بــر ضــد خــودت مــا را ببــین 

ــا  ــانم رهـ ــین گشـــته آزادي و ایمـ   دیـــن و آیـ

  

ــر چــه   ــی ب ــه ات م ــازي اي دیوان ــ ن ــون دی   ني مجن

  ها علــیمیــا کــه بــر کشــتار و هــذیان و تجــدد     

ــو غ ــی و تـ ــین  المـ ــابودي ببـ ــه نـ ــر بـ ــدا رهبـ   خـ

  تـــو تجـــاوزگر بـــه آزادي خـــود دیگـــر همـــین 

ــال  ــن س ــه در ای ــقان   هرچ ــد عاش ــده گویی ــا بافی   ه

  گــران  نایــن ریــا و آن ریــا معنــا ســخن هــذیا     

ــره ــأل  چهـ ــود را در مـ ــین خـ ــد ي حقـ   آن بنگریـ

  ونجنـ  صـد  و عـذاب  صـد  و جنـگ  و تبعـیض  و رتغا

  ظلـم بــر حیــوان و انســان و گیــاه و جــان بــه کــین 

  یـزدان و یـزدان بـا تـو آن مفهـوم کـین       تو شـدي 

ــی    ــان و ب ــا ج ــر ب ــانی دگ ــق انس ــن  خل ــوم دی   مفه

ــدا    ــم خ ــارت ه ــم اس ــان ه ــیماي انس ــون س   واژگ
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  آزادی و دیگر هیچ

ــاختم   ــعرها ســــ ــایی از شــــ ــه دریــــ   یــــ

ــود ســـــاختم    ــان و ایمـــــان خـــ   ز آرمـــ

  ســــاالر و طغیــــان بگــــو   مــــرا جنــــگ 

ــور   ــرماي نـ ــل و سـ ــه جنگـ ــق بـ   مـــن عاشـ

ــر و   ــز ز فخــ ــین پــ ــان ببــ ــرورو طغیــ   غــ

ــین و آه  ــر از کـــ   و شـــــاید نگاهـــــت پـــ

  ولـــی اي بشـــر حـــرف مـــن گـــوش کـــن 

ــدار   ــین از مـــن و حـــرف مـــن ایـــن بـ   چنـ

ــوان ایـــن رهـــایی و بـــین دیـــن مـــا        بخـ

ــی   ــز آزادگــــ ــت جــــ ــد حقیقــــ   نباشــــ

ــه آزادي   ــالم آنکـ ــک کـ ــو یـ ــتا بگـ   سـ

ــیچ  ــه هـــــ ــر کـــــ   و آزادي آزاد دیگـــــ

  

ــاختم  زِ   ــردار خـــــود تـــ   هـــــر فکـــــر و کـــ

  بــــر آن ظلــــم و یــــزدان و شــــاه تــــاختم    

ــا د ــانون تجســـــم نکـــــو   و یـــ   یـــــن و قـــ

ــاي دور  ــان ز دنیــــــ ــور ز پاکــــــ   و محــــــ

  و عاشـــــق بـــــه حیـــــوان و قلبـــــی کبـــــود 

  و هــــــر دم بگــــــو هجــــــوه هــــــا افتــــــرا 

  کـــه صــــاحب ز افکـــار و آن نــــوش کــــن  

ــان مانــــــدگار  ــا جهــــ   کــــــه آزادي از مــــ

ــا   ــیش مـ ــم کـ ــم راه و هـ ــق و هـ ــین عشـ   همـ

ــه دنیــــــاي زي    ــانون آن بــــــس بــــ   و قــــ

ــب آزادي   ــرو قلــ ــان گــ ــه جــ ــتا همــ   ســ

ــرو   ــا در گـــ ــان مـــ ــه جـــ ــیش همـــ   راه پـــ

  

  



 
٢٥ 

 

  غضبخداوند 

  اي در جهــــــان یکــــــی بــــــود دیوانــــــه

ــدا     ــدرت خـ ــت قـ ــر تخـ ــود و بـ ــدا بـ   خـ

ــا  ــتار مـــ ــود و کشـــ ــین بـــ ــنم زمـــ   جهـــ

ــتار   ــرانجام و کشـــــ ــوانگیو ســـــ   دیـــــ

  ســــرپناه تــــو بــــین قــــوم موســــی و بــــی

  چــه نــامی بــه خــود دارد ایــن خــاك آه     

ــاه  ــان مکرگــ ــور همــ ــاري زِ کشــ ــه یــ   بــ

ــوانگی  ــاي دیــــ ــت دنیــــ ــین اســــ   همــــ

ــلمان     ــل مســ ــت قتــ ــین اســ ــودهمــ   یهــ

  بخـــوان بـــا مـــن اي یـــار ایـــن رزم مـــا     

ــ   ــود زیســ ــه خــ ــدایان بــ ــاخــ   تن در رهــ

ــا    ــطین و دنیــ ــاد فلســ ــا بــ   زِ بســــت رهــ

  

ــان      ــن آدمـــ ــه تـــ ــن بـــ ــه تـــ ــتا همـــ   بکشـــ

ــی   ــدي و عیســـ ــه مهـــ ــاید کـــ ــزا و شـــ   عـــ

  تــــــو هیــــــزم در آتــــــش بخنــــــدا خــــــدا

  پدیــــــــــدار قــــــــــومی زِ درمانــــــــــدگی

  بـــــه ســـــوي مقـــــدس زمـــــین از خـــــدا    

ــاه    ــتار مـــ ــون و کشـــ ــر از خـــ ــرایی پـــ   ســـ

ــ  ــان ببــ ــو مهمــ ــلِتــ ــاه ین قاتــ   خــــاك و جــ

ــی   ــن هرزگــــ ــتار و ایــــ ــدایی و کشــــ   خــــ

ــود   ــافر جهــــ ــیحی و کــــ ــتن مســــ   و کشــــ

ــم خــــــدا     ــه هــــ ــراي همــــ ــانی بــــ   جهــــ

ــا      ــال مــ ــو مــ ــال تــ ــن مــ ــال مــ ــان مــ   جهــ

ــت   ــد پســــ ــان و خداونــــ ــدرت نســــ   زِ قــــ
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  ران رهاای

  لبــــرز پیــــر اي اســــتوار ایــــن ســــرزمیني ا قلــــه
  

ــین    ــن زمــ ــش ایــ ــه رویــ ــد و بــ ــاي مازنــ ــی دریــ   آبــ
  

ــاب گـــرم تابـــان      آبـــادان بـــه شـــهر   خـــرمآفتـ
  

  ربــرف و ســوز و هــم تــو ســرما مــا دلیــر آذر بــه دهــ       
  

  ســـرا کـــرد و کـــوه و هـــم شـــجاعت آه اي ایـــران
  

ــانِ ــا   پهلوانـــ ــتم رهـــ ــم رســـ ــم زال و هـــ ــن هـــ   وطـــ
  

ــارس    آن خلــــیج نامــــدار آن نــــامی و آن آب پــ
  

  آن ســـراي چامـــه و شـــعر و ســـخن آن یـــار ماســـت     
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ــتون ــراي بیسـ ــار  آن سـ ــش و نگـ ــه نقـ ــا آن همـ   هـ
  

ــویر و  ــار  آن کـــ ــا در آن دیـــ ــه پروازهـــ ــن همـــ   ایـــ
  

  داغ هـــــا و آن غـــــرش از آن بـــــادانِ آن بیابـــــان
  

ــات ــاغ    آن حیــ ــدان بــ ــل و مازنــ ــرم گیــ ــبز و خــ   ســ
  

ــ  ــبز رنگ ــاودان   س ــت و ج ــرم اس ــمالش خ ــن ش   ا ای
  

  ایــــن همــــان رنــــگ نخســــت از بیــــرق ایرانمــــان     
  

  بـه ریـگ و رنـگ خـاك     و این سپیدان مرکز ایران
  

ــا     ــاك پ ــن خ ــرد ای ــد خ ــقی مه ــعر و عاش ــلح و ش   كص
  

  سرخ و آتش گـرم و سـوزان ایـن جنـوب خاکمـان     
  

  رنـــــگ خـــــون مـــــا دلیـــــران پـــــرچم ایرانمـــــان     
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ــرا   ــن س ــا   ای ــم ره ــان راه ــان هم ــم دارد آن ایم   ک
  

ــان  جرعــــه ــر نســ ــان بــ ــدا  اي از آن بنوشــ ــر خــ ــا بــ   هــ
  

  شـعري هـم سـرودیم بهـر ایـن خـاك و سـرا        ما که
  

ــا  ــایی اي رهـــــ ــت اي رهـــــ ــان از آن راهـــــ   جانمـــــ
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  محرتم آزادی

ــوایی  روز آزادي ــن رســــــ ــدار از ایــــــ   جانــــــ
  

ــایی   ــان دنیـــــ ــتار ز جـــــ ــه کشـــــ ــدن ریشـــــ   کنـــــ
  

  
  رهــــایی و رســـیدن بـــه همـــه عـــرش و غـــرور     

  
  ســـــــــیراب ز آرامـــــــــش و صـــــــــلح بـــــــــاقی   

  

  
  تـــــو بگـــــو رانـــــدن تحمیـــــل ز دنیـــــا باشـــــد

  
ــه   ــا رویـ ــال بـ ــد     حـ ــان باشـ ــه عرفـ ــه بـ ــا کـ ــن یـ   ي دیـ

  

ــت  ــأثتحــ ــد    ریتــ ــان باشــ ــفه انســ ــوم فلســ   علــ
  

ــد   ــدایان باشـــ ــر خـــ ــین فکـــ ــل و چنـــ ــه تحمیـــ   و بـــ
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  امـــر بایـــد و نبایـــد بـــه نســـان جانـــدار اســـت      

  
  آنجــا کـــه بــه کشـــتار مخـــالف نفســی در کـــار اســـت   

  

  
ــا   ــرد انســ ــان و خــ ــیر زبــ ــت شمشــ ــار اســ   ن غــ

  
ــت   ــار اســ ــی هــ ــه لباســ ــا هرچــ ــدرت و بــ ــخن قــ   ســ

  

  
  حـرف هـر کـس بـه جهـان حـق و از او افکاراسـت       

  
ــت    ــار اسـ ــو آن اظهـ ــه تـ ــان و بـ ــاه عیـ ــو آن مـ   حـــق چـ

  

  
ــار ا    ــا افکـ ــاك رهـ ــان پـ ــو باورمـ ــن و تـ ــتمـ   سـ

  
  و ببــــین فخــــر و غــــرور و بــــه جهــــانی کــــار اســــت 

  



 
٣١ 

 

  
ــد     ــت بردنـ ــه آلـ ــجده بـ ــران سـ ــر نفـ ــاي دیگـ   جـ

  
ــتند   ــهوت جســـ ــین در دل شـــ ــو ببـــ ــان تـــ   اوج عرفـــ

  

  
ــت    ــوار اس ــا گه ــر م ــان از ب ــق و جه ــان ح ــر دوم   ه

  
ــت      ــار اسـ ــا اجبـ ــه رهـ ــت بـ ــه اطاعـ ــا کـ ــدان جـ ــا بـ   تـ

  

  
  رهـــا معنـــا چیســـت حـــال خـــواهی کـــه بـــدانی زِ

  
  واجـــــب بـــــر کیســـــت ،ایـــــن قضـــــا طاعـــــت آزاد

  

  
  تــــو رهـــــایی و رهـــــا بــــاد جمهـــــور افکـــــار  

  
  همـــــه دنیـــــاي رهــــــا بـــــاد ز شـــــمایان کــــــردار    
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  بـــه خـــود بـــر دگـــران    ،و چنـــین محتـــرم آزاد 

  
  خشـــــت اول تـــــو بگـــــو محتـــــرم آن یـــــار گـــــران 

  

  
ــدار    ــس جانــ ــو کــ ــو بگــ ــدادن تــ ــار آزار نــ   یــ

  
  حــــال گــــل باشــــد و حیــــوان و نســــان و هــــر کــــار 
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  خداوند انسان

ــاه   ــه درگـــ ــایی بـــ ــدا دعـــ ــزدان خـــ   یـــ

ــرس    ــتمگر بتــ ــم ســ ــه خشــ ــین و بــ   ز کــ

  دو ســــه قــــوچ را ســــر ببــــر در بــــرش    

ــت   ــره گشــ ــم را چیــ ــازهم خشــ ــر بــ   اگــ

ــز   ــر هــ ــه زیــ ــب بــ ــذاب از غضــ   اران عــ

ــج   ــه حـ ــبـ ــري   يرو یمـ ــر بـ ــرش سـ   در بـ

ــی   ــاد مـــ ــیر و جهـــ ــویی آن اســـ   روي تـــ

ــدارگان   ــون جانـــ ــیالبی از خـــ ــه ســـ   چـــ

ــج پســــر     ــودي مــــددجوي ز رنــ ــو بــ   تــ

  تـــو شـــهدي شـــهیدي تـــو جـــامی ز خـــون

  اي تـــــو یـــــزدان و تـــــو بنـــــدهو شـــــاید 

  

ــدا       ــکین گـ ــو مسـ ــن تـ ــل کـ ــودت را ذلیـ   خـ

ــذل  ــار مـــــ ــار و الضـــــ ــم و جبـــــ   ز قاســـــ

  بـــــه یـــــزدان عطـــــشو قربـــــانی و خـــــون 

  تـــــو قربـــــان و فرزنـــــد، بیچـــــاره گشـــــت 

ــی   ــا مـــ ــوي مـــ ــال ســـ ــزاران بـــ ــد هـــ   رســـ

ــري  ــر بـــ ــاز روزه همســـ ــه راهـــــش نمـــ   بـــ

ــی   ــافران مــــ ــل کــــ ــویی آن علیــــ   دري تــــ

ــان  ــاران خــــ ــدا ابــــــر بــــ   و دلقــــــک خــــ

ــ ــیم و فرجــــ ــدر ام و دژخــــ ــزدان پــــ   و یــــ

ــاده   ــو بـــ ــون  تـــ ــام جنـــ ــه کـــ ــوارا بـــ   گـــ

  اي تـــــو انســـــان خـــــدایی و تـــــو بـــــرده    

  

  



 
٣٤ 

 

  دلگشا

ــه د ــو آب بـــ ــار تـــ ــد کنـــ ــم بیامـــ   ل غـــ

ــه   ــدایت بـ ــت  صـ ــان آشناسـ ــش چنـ   گوشـ

  دلگشـــــا تـــــو غـــــم را ربـــــودي تـــــنش

ــن     ــه دل آشــ ــم بــ ــن از غــ ــا مــ ــو بــ   ابگــ

ــی  ــس بــ ــی و بــ ــران  عظیمــ ــارکــ ــا یــ   مــ

ــه دل دار ــان بـ ــان و جـ ــو را  ي آن جـ ــا تـ   هـ

  دل بـــر خـــدا داري بـــه  چـــو مـــن فکـــر  

ــا   ــرون فکرهــ ــود بــ ــن از خــ ــارت مــ   کنــ

  و رهـــــــا لگـــــــونینتـــــــو زیبـــــــایی و 

  

ــذاب     ــج و درد و عـــ ــنش رنـــ ــوي از تـــ   بشـــ

  مثــــــــال هــــــــم آواز مــــــــادر بخــــــــواب

ــا   ــو مـــ ــر همچـــ ــزاران نفـــ ــن او هـــ ــه تـــ   نـــ

  تــــو غــــم رهــــا ســــراید زِ چــــه کــــس مــــی

  هـــــــا دلگشـــــــا ن رنـــــــجتــــــویی مـــــــدف 

ــش    ــه آرامــــ ــد بــــ ــا رهــــــا بخوانــــ   و مــــ

  ســــــرایی بــــــه فریادهــــــا   چنــــــین مــــــی 

ــو در را ــا   ه تـــ ــن رازهـــ ــه مـــ ــویی بـــ   و گـــ

ــا رنــــــــج را   ــابشــــــــوي از تنــــــ   دلگشــــــ

  

  

  



 
٣٥ 

 

  هللا  کلیم

گنـــــاه مـــــرد مصـــــریا او بـــــی   کشـــــت  

ــاهراه ــت شـــــــــ   از دل آن روز و طاعـــــــــ

  وه و آن خـــــدانـــــام مـــــن را خـــــوان یهـــــ

ــا     ــون م ــدا و خ ــد خ ــو فرزن ــف زاده ت ــو خل   ت

ــا ــیش راه  حــ ــود در پــ ــوم خــ ــوي قــ   ل ســ

ــاز از  ــرم س ــانی به ــراب و قرب ــد مح ــرا دو ص   س

  را ارضـــا کنـــی ایـــن شـــاه تـــو پیمبـــر بایـــدا 

  راه ســوي اقــوام دگــر بــر جنــگ و آري پــیش 

  دري یــک گــام بــودا تــا عــدن هــر تنــی را مــی

  آري راهـــدار و قبــل و بعـــد تــو پیمبـــر بــود   

  مـا ایـن شـاهراه    بـازي  خـون  به ظم خون است ون

ــا     ــون م ــدا و خ ــد خ ــو فرزن ــف زاده ت ــو خل   ت

  

    ــت ــدا بنشــــــ ــت خــــــ ــر دل تخــــــ   آه بــــــ

ــرده   ــا کــ ــم جــ ــر دلــ ــویش را  بــ ــن خــ   اي تــ

  مـــن بخـــوان خـــالق بـــه خشـــم و کـــین و آه     

  تــــو بــــه قتــــل و خــــون پیمبــــر خــــود خــــدا 

  گنـــاه  بـــی مـــان مرد قتـــل فرعـــون و هـــزاري  

ــدا      ــیرابی خ ــه س ــان ب ــه میش ــوچ و هم ــر ق ــر بب   س

  حـــال قربـــان و تجـــاوز رجـــم هـــر تـــن بارگـــاه

  را خــویش و کــودك هــا زنغ خشــمم ســر ببــر تیــ

ــن     ایــن عــدن جــاي همــه فرزنــد خــونین اســت ت

ــ   ــا ب ــی ارضــاي م ــر تن ــه ه ــیشوده ب ــار پ   و خاکس

  صـــاحب جـــاه و مقـــام و شـــاه و شاهنشـــاه شـــاه

ــیم    ــو کل ــل، ت ــی و قات ــدي موس ــو ش ــاه ت   اهللا و ش

  

  



 
٣٦ 

 

  خلقت شهوت

ــتر   ــه دل خاکسـ ــاد و بـ ــد و اجسـ ــون آیـ ــوي خـ   بـ
  

  ي انســـــان بـــــه دل تیـــــر و تبـــــر    ضـــــجه و نالـــــه 
  

  روي خـــودتدر دیـــدن و جـــان دادن در بـــر و   
  

  آن صــــدایی کــــه بــــه آواز و بــــه اشــــک و فکــــرت 
  

ــج و عــذاب   ــه جــاي ایــن همــه رن   جســتن مــرگ ب
  

ــاب   ــه تنــــت آن نفســــت غــــرق طنــ   مــــیخ داغــــی بــ
  

  هـــر کجـــا چشـــم رود میلـــه شـــده دیـــوار اســـت 
  

ــت     ــار اسـ ــن بیمـ ــه تـ ــر همـ ــته و زنجیـ ــا بسـ ــت و پـ   دسـ
  

  



 
٣٧ 

 

  لطـــف اهللا از صـــبح و بـــار دگـــر آتـــش همـــه    
  

ــدا   ضـــــجه ــم خـــ ــد از آن ظلـــ ــی آیـــ ــن نفســـ   ي تـــ
  

  بیمــــار خــــدا از آن عــــرش   قهقهــــهخنــــده و 
  

ــر  ــر دختـــــ ــاوز از مکـــــ ــر تجـــــ ــاکره در زیـــــ   بـــــ
  

  قبـــل کشـــتن همـــه پـــاکی تـــنش را ذبـــح اســـت 
  

ــت   ــر اسـ ــدش در فکـ ــر جسـ ــه تـــن و بـ ــتن بـ   بعـــد کشـ
  

  فکــــر بیمــــار و مریضــــی کــــه پــــرا از شــــهوت
  

  و خـــدا غـــرق بـــه صـــیغه بـــه جمـــاع بـــر عشـــرت        
  

ــت     ــن حکم ــر ای ــجده گ ــین س ــه زم ــان ب ــیل انس   س
  

  و خــــــدا ملعبــــــه و او کــــــه رضــــــا از خلقــــــت    
  



 
٣٨ 

 

  غم

ــد ج   ــوده کن ــم آل ــه غ ــان را  ب ــن ج ــن و ای ــم و ت   س
  

ــان را    ــد ایمـــ ــم بکشـــ ــین غـــ ــر همـــ ــس از بهـــ   نفـــ
  

ــغ  ــده تی ــم ش ــان را    و غ ــن ج ــدرد ای ــن ب ــن ت ــر ای   ب
  

  ان راروز همـــــان روز نخســـــتین خـــــ   شـــــده هـــــر 
  

ــان را    ــر طوفـ ــم و هـ ــد از غـ ــون بچکـ   ز درون خـ
  

  ي غـــم را کـــه کنـــد ویـــران مـــاه     بـــدر ایـــن جامـــه  
  

  
  شــده همــدم غــم و بینــد لــب خنــدان خداونــدان را 

  
  مـــن و طغیـــان را    ،بـــین و بـــه خـــود آر  تـــو هـــدف  

  



 
٣٩ 

 

کند هر نفـري را چـو اسـیران جـان را    که غم آري ب  
  

  بــــــدر آري و تــــــو برخیــــــز ز هــــــدف ایمــــــان را 
  

  

  

  

  

  

  



 
٤٠ 

 

  ارزش پول

  آمـــده آن جســــم زرد و آمــــده دنیــــاي خفــــت 
  

  تنــگ مفــت  هــا نفــسزینــت بــه انســان و    چنــین ایــن
  

  فقــــدان زردي او نباشــــد در میــــان چنــــین ایــــن
  

ــن ــین ایــ ــان  چنــ ــم جانانمــ ــان و هــ ــر ارزش جــ   واالتــ
  

ــن ــین ای ــی   چن ــانی بب ــه آس ــهل و ب ــان  نس ــر مردم   ب
  

  او بهــــایش بــــیش از آن خــــون همــــه جانــــدارگان    
  

ــان   ــان آدمــ ــل اینســ ــد از تکمیــ ــدد از رشــ   از مــ
  

ــینی    ــر نشــ ــه واالتــ ــین بــ ــان بــ ــرو دون مایگــ ــر فــ   بــ
  

  



 
٤١ 

 

  ارزش زر بـــر جهـــان و جـــام دنیـــا چیـــره گشـــت 
  

  گشـــت آن همـــه قـــانون کشـــتار بـــر جهـــان زرینـــه     
  

  گر کسی صاحب به زر بود و جهان از خـویش بـود  
  

  بـــر خـــاك و او در پـــیش بـــودانســـان در بـــرش  ســـیل
  

  از مـــدد بـــا زر بـــه تخـــت آن خـــدا بنشســـته بـــود 
  

ــی     ــدایی مـ ــداران خـ ــان جانـ ــون و جـ ــه خـ ــود او بـ   نمـ
  

ــود خــان   ــی ب   آن طــرف یــک مــن زر و جــام طالی
  

ــان     ــوان و جـ ــان حیـ ــده از نسـ ــرها بریـ ــرف سـ ــن طـ   ایـ
  

ــان ــود   ارزش انســ ــه بــ ــا مهریــ ــو ارش و بهــ   بگــ
  

ــ ــان جانــ ــه درد و جــ ــت داران بــ ــود اوتخــ ــه بــ   زرینــ
  



 
٤٢ 

 

  ایــن ببــین زر ایــن ببــین پــول و ببــین ارزش بــه شــاه
  

ــود     ــه بـ ــان دیوانـ ــیچ و آن نسـ ــه هـ ــداران بـ ــون جانـ   خـ
  

  از بــراي مــا ببــین جــان و همــه جانــان خــوش اســت
  

  اســــت خــــوش دلآن نشــــان برتــــري قلــــب رهــــایی 
  

  

  

  

  

  



 
٤٣ 

 

  درخت واال

  فــــرا بــــر آســــمان غــــم رهــــا اي ســــپیدار 

ــه  ــویی آن مایـ ــدارگان  آن تـ ــش جانـ   ي آرامـ

  واال و چــه زیبــایی تــو اي جانــان جــان اي چــه

  اسـت  زیبـایی  همـه  نت بر این جهـان فخـر و  دید

ــایه ــاه    سـ ــاي مـ ــرار در گرمـ ــش کـ   ات آرامـ

  آن وجــودت را نباشــد ظلمتــی بــر ایــن جهــان 

  ایـن ببـین آن آدمـان قاتـل بـه راهـت جـان تـو        

  ت بـر نفـس بـر جـان تـو     آن بزن تیشـه بـه جانـ   

ــو    ــان ت ــروغ از ج ــرا آن ف ــایی و اف ــه زیب   اي چ

  تـو بمــان بــا مـن ببــین جــام جهـان بــر کــام تــو   

ــرا     ــجر ف ــویی اش ــا و ت ــه زیب ــه واال و چ   اي چ

  

ــا      ــاي مـ ــه دنیـ ــان و همـ ــاجی جـ ــس ده نـ   اي نفـ

ــان      ــر آدم ــر ه ــا و ب ــر م ــدگی ب ــویی آن زن   آن ت

  اي ســــپیدار فــــرا بــــر آســــمان غــــم رهــــا     

  اســت بیــداري ي ایــهوجــودت آب و جــان و م آن

ــاهراه   ــکوه و شـ ــه واال اي شـ ــن بـ ــتم تـ   اي درخـ

  تـــو مثـــال هـــیچ جـــانی نیســـتی در ایـــن جهـــان

ــدار ــتار  اناي علمـــ ــو  وکشـــ ــزاران راه نـــ   هـــ

  او نفــس از خــود بــرد جــان و نفــس از راه تــو     

ــو   ــا جــان و نفــس از جــان ت ــودي ره ــو نفــس ب   ت

  مــن رهــا هــم تــو رهــا حیــوان رهــا از راه نــو       

ــمان   ــر آســ ــرا بــ ــپیدار کــ ــا  اي ســ ــم رهــ   غــ
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  عشق پاک

ــان  ــل زبــــــ ــل و جنگــــــ   از آواز بلبــــــ

ــگران  ــی نوازشــــــ ــایه درختــــــ   ز ســــــ

  هــــا نشــــان ز کنکــــاش طبیعــــت بــــه دل

ــان  ــیق جـــــ ــش ز موســـــ   ز آواز دلکـــــ

ــه  ــم رود و رودخانــــ ــه و هــــ   اي ز برکــــ

  يا دجلـــــــهز حیـــــــرت ز دیـــــــدار آن 

ــه   ــید و آن لحظـ ــو خورشـ ــروب و تـ   اي غـ

ــران  ــش بیکــــ ــام آرامــــ ــب هنگــــ   شــــ

ــر   ــرگ پیــ ــر آن گــ ــه زوزه بــ ــدا و بــ   نــ

ــم، اســــــــتارگان   ــگر چشــــــ   نوازشــــــ

ــاي پــــاك  ــاجز از شــــرح زیبــ ــان عــ   زبــ

  

  ز خرنـــــــاس حیـــــــوان و مـــــــاه و بیـــــــان  

ــان     ــادار جــ ــه پــ ــل بــ ــوش گــ ــوي خــ   ز بــ

  و جســــــتن دل غـــــــار و آبـــــــی گـــــــران 

ــاران اشـــــکی    ســـــت رانا و نـــــم نـــــم ز بـــ

  اي ز پــــــــژواك آن تـــــــــار در کـــــــــوزه 

  اي و بــــــس کلبـــــــه  ز بیــــــدي ســــــپیدار  

  اي آن چامـــــــــهو دیــــــــدن نوازشــــــــگر   

ــ   ــان و بـ ــه جـ ــه روح و بـ ــان بـ ــو جـ ــام تـ   ه کـ

  زبــــــانم فلــــــج گشــــــته از ایــــــن کبیــــــر 

  بـــــر روح و مـــــاه گـــــران بخـــــش جـــــانو 

ــاك   ــق پـــ ــادر و عشـــ ــدر مـــ ــت پـــ   طبیعـــ
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  شهوتا

  شــــهوتا میــــراث یــــزدان بــــر جهــــان و آدمــــان
  

ــان    ــن و روح و جهــ ــر تــ ــاوز بــ ــاري از تجــ   آن حصــ
  

ــی  ــه م ــیش خــدا     او ک ــدي خفتــه در ع   ســازد مری
  

ــا     ــاوز خالقـــ ــتی از تجـــ ــیم پلشـــ ــو دژخـــ ــین تـــ   بـــ
  

  حاصـل بـر جهـان و ایـن همـه عـیش خـدا       این چـه  
  

ــا  ــهوت بیمــــ ــا  شــــ ــاوز آدمــــ ــاش تجــــ   ر و کنکــــ
  

  خـــدار بیمـــار، روح پـــر درد و ببـــین خفـــت  فکـــ
  

  داري از خــــــدا  آن نکــــــاح و متعــــــه و آن بــــــرده   
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  پــــاکی آري آن فراغــــت از اســــارت از خــــدا   
  

  و بــــــه روح عاشــــــقابــــــر دل و جــــــان  احترامــــــی
  

ــی  ــدل مــ ــر آزاده را  آن بــ ــن نفــ ــر تــ   دارد از هــ
  

ــان   ــر و طغیـ ــو لشـــگر کفـ ــدا و بـــین تـ ــه ظلـــم آن خـ   بـ
  

ــرور   ــر و غـ ــا فخـ ــقی و پاکیـ ــان  عاشـ ــا در جهـ   هـ
  

  بــــین تــــو او ســــازد جهــــان آزاد مــــا را جــــاودان      
  

ــاز   ــهوت نیــ ــت از دل شــ ــاکی آري آن فراغــ   پــ
  

ــراز     ــاکی فــ ــا از دل پــ ــه دنیــ ــروزي بــ ــو پیــ ــین تــ   بــ
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  شعار

ــن شــعر شــعور اســت   ــت و بگــو جــانای   شــعار اس
  

  قهــــــار اســــــت طغیــــــان رهــــــایی بــــــه خــــــدایان
  

ــت      ــار اس ــه مه ــت و آري ب ــر طاع ــورش ب ــن ش   ای
  

ــت   ــار اســـ ــدار بهـــ ــارت دل بیـــ ــه حقـــ ــیان بـــ   عصـــ
  

  ر صــــداي همــــه الالن دیــــار اســــتایــــن شــــع
  

  فریـــــاد غـــــرور از لـــــب غلمـــــان نهـــــار اســـــت     
  

  ایــن شــعر همــه رزم تحجــر بــه تــو غــار اســت       
  

ــت    ــار اســـ ــریط مهـــ ــه تفـــ ــراط و بـــ ــاندن افـــ   بنشـــ
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  ایـــن شـــعر نـــداي دل جانـــدار و عیـــار اســـت      
  

  چیـــــدن تحمیـــــل و خـــــدایان و غبـــــار اســـــت بـــــر
  

ــت     ــار اس ــو چن ــتن آري چ ــا خواس ــه پ ــعر ب ــن ش   ای
  

  آوردن انبــــــوه نســــــان خــــــواب و کنــــــار اســــــت 
  

  ایـــن شـــعر بگـــو رزم بـــه اهللا تـــو هـــار اســـت      
  

ــت     ــرار اســ ــاري و فــ ــه کنــ ــتی بــ ــه زشــ ــیل همــ   ســ
  

ــا   ــه بیـــداري مـــن مـ ــعر بـ ــار اســـتایـــن شـ   و عیـ
  

ــت      ــزار اسـ ــال هـ ــین حـ ــد و ببـ ــده صـ ــود و شـ ــه بـ   کـ
  

  

  



 
٤٩ 

 

  رسدباران 

ــه گشــت   ــر روي مــن ویران   آن زمــانی کــه جهــان ب
  

  ســوختم در خــود نفــس در جــان مــن دیوانــه گشـــت      
  

ــود      ــار ب ــان بیم ــعت جه ــالء وس ــه خ ــانی ک   آن زم
  

  آن خــــدا از خــــون و شــــهوت جــــان او مکــــار بــــود 
  

  آن زمـــانی کـــه عـــدم مبنـــاي فکـــران غـــار بـــود 
  

  دار بــــودهــــر کســــی در فکــــر کشــــتار و تنــــان بــــر 
  

ــود و در در جنــگآن زمــانی کــه جهــان    کشــتار ب
  

ــه ــود    بچــ ــار بــ ــدا در کــ ــت خــ ــار دســ ــا در انتحــ   هــ
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ــود    ــش و آزار بــ ــت آتــ ــه قیامــ ــانی کــ   آن زمــ
  

ــود   ــار بــــ ــل و بیمــــ ــان قاتــــ ــد کریمــــ   آن خداونــــ
  

ــا      ــد تـ ــرم باریـ ــر سـ ــردي بـ ــاران سـ ــان بـ   آن زمـ
  

ــال   ــر بــــ ــا هــــ ــوید از مــــ ــرد شــــ   روح را آرام گیــــ
  

  بـــاد ســـردي آیـــد و قطـــران بـــاران بـــر ســـرا      
  

ــر را او مــــــی ــوا  فکــــ ــا تــــ ــد بــــ ــاربایــــ   نش بارهــــ
  

ــر ــذاب   داشــک س ــج و ع ــن رن ــل ای   آســمان از خی
  

ــ مـــی ــو خـــواب تـ ــال و از تـ   رواد از تـــن از خـــون و خیـ
  

  مســــتی و آرامــــش و بــــاران ســــرما مــــا بتــــاب 
  

ــاب   ــا از درون آن نقـــ ــزد از مـــ ــن برخیـــ ــر و تـــ   فکـــ
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ــمان    ــان آسـ ــر انسـ ــردي بـ ــارش سـ ــر بـ ــار دیگـ   بـ
  

ــوي     ــین را بـــس بشـ ــن زمـ ــدایان از فغـــان ایـ   از آن خـ
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  شهوتی  باده

  شـــهوت زِ خـــدا اســـت ي آن مشــک پـــر از بـــاده 
  

ــت    ــدا اسـ ــو خـ ــیش تـ ــه عـ ــن همـ ــان ایـ ــو نسـ ــا تـ   نوشـ
  

ــرهم   ــزن و بـ ــا بـ ــ و جامـ ــهنوشـ ــو ا بـ ــ تـ   وتهشـ
  

ــد زِ قــــدرت      ــویی عامــــل زِ خداونــ ــن پــــس تــ   زیــ
  

ــه   ــرده زره جامـ ــه تـــن کـ ــه بـ ــاال کـ ــتار حـ   ي کشـ
  

ــار   و مســــخ او ــود و از افکــ ــن بــ ــر ز تــ ــدي حصــ   شــ
  

ــده    ــو ش ــام ت ــر   ن ــه ف ــد هم ــک و ش ــه ه   دوسزر ب
  

  حــــاال تــــو رســــولی و شــــدي صــــاحب آن حــــوض 
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  ي شـــهوت وحـــی از دل عـــرش و مـــدد آن بـــاده 
  

ــره ــت   ي  آن زهـــ ــه ملـــ ــو بـــ ــان تـــ ــتار بنوشـــ   کشـــ
  

  ي شــهوت کــه همــه نــام خــدا اســت      ایــن بــاده 
  

ــدا    ــال خــ ــو مــ ــو بگــ ــل تــ ــتی حاصــ ــت سرمســ   اســ
  

  نوشــیدن ایــن زهــر بگــو زجــر و کشــنده اســت      
  

ــت      ــت نشاندســ ــدا تخــ ــو خــ ــارت تــ ــه حقــ ــا بــ   امــ
  

ــو   ــتی و تـ ــیدي و گشـ ــه نوشـ ــدکـ   فرزنـــد خداونـ
  

ــت     ــدا اســ ــال خــ ــتی آن مــ ــش مســ ــو بکــ ــاال تــ   حــ
  

ــت    ــر دل دنیاسـ ــین بـ ــو ببـ ــاهش تـ ــت نگـ   سرمسـ
  

ــت    ــو هویداســـ ــین از تـــ ــه زمـــ ــد و دوزخ بـــ   او بینـــ
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ــاده ــن ب ــت    ای ــدا اس ــف خ ــه نط ــه هم ــهوت ک   ي ش
  

  هـــــا و بـــــال اســـــت حـــــاال شـــــده ذاتـــــی ز نســـــان
  

  جمــــع همــــه انســــان شــــده مســــتا دل شــــهوت
  

  ز تــــو بگــــو هدیــــه بــــه ملـــــت    کشــــتار و تجــــاو  
  

ــی     ــزن آن م ــش ب ــه آت ــام و ب ــین ج ــو چن ــکن ت   بش
  

ــین   ــتی و ببـــ ــو گشـــ ــی آزاد تـــ ــدا قـــ ــق و خـــ   خلـــ
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  داری برده

ــدا   ــد اي خــ ــرده خواهنــ ــدایان بــ ــن خــ   ایــ

  روزگــــــارانی دراز و بردگــــــانی از خــــــدا

ــد اي    ــرده باش ــانم ب ــدایی و جه ــود خ ــداخ   خ

  نــا یــا خــداآن ســخن را هــم تــو گفتــی در جها

ــل   ــدها مثـ ــل صـ ــمار در مثـ ــاداربشـ   ي خالقـ

ــر  ــؤمنآن نف ــی  م ــن بردگ ــه دی ــدا  ب ــا خ ــا ی   ه

ــا   ــد خالقـ ــاب باشـ ــاج و آن اربـ ــر محتـ   آن نفـ

  آن کــه بــانو نــام دارد آن زن مســکین گــدا    

  خــدایا  کــودك بــود و والــد دارد آري کــه آن

  مـا  یـاراي   حیوان مـن چـه گـویم از تـو اي    از تو

ــا   ــه دســتت خالق   بشــکنم ایــن جــام مســتی را ب

  

ــرده   ــا بـــ ــوده داري را بنـــ ــاه فرمـــ   اي اي پادشـــ

ــ     ــرده خواه ــر ب ــار دیگ ــدایان ب ــن خ ــاهراهای   د ش

  فـرا  داري بـس  انس و هـم کـه حیـوان بـرده     جن و

ــرده ــوده بـــ ــا فرمـــ ــاه داري را بنـــ   اي اي پادشـــ

  بردگــان را بــر تــو خــوانم صــاحب و فرمــانروا     

ــی  ــرنش م ــه ک ــدا   آن ک ــین خ ــاي ننگ ــر پ ــد ب   کن

  آن تــن رنجــور و ایــن ترکــه بــه دســتان خــدا      

ــن  ــن خــدا ت ــا   ای ــن خالق ــر ت ــوش همســر کــرد ب   پ

  آن خــدا والــد شــد و آن کــودکم بــرده خــدا     

ــیاه    ــم سـ ــد و رویـ ــزدان باشـ ــانون یـ ــی قـ   بردگـ

  کـــنم مجنـــون خـــدا داري را ز ریشـــه مـــی بــرده 
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  وارثان

  گــر بمانــد ارثــی از نجــواي مــن در ایــن جهــان      
  

ــر   ــاکی و فخـ ــی پـ ــوان آزادگـ ــان  آن بخـ ــه جـ   ارزش بـ
  

  ارث مــن جنــگ مــن و راه مــن و خــون مــن اســت 
  

  همـــــــه آزاد جـــــــانو آن همـــــــین آزادي جـــــــان 
  

  نجــــواي رهــــا و ا از مــــنگــــوش کنــــ وارثــــان
  

ــا ــدار ارزش آزاد قضـــــا     بـــ ــو بـــ ــه جـــــان تـــ   همـــ
  

  هـــا و رهـــا بـــاش قضـــا  جـــان مـــرهمپـــاك مـــن 
  

ــه    ــاز خانـ ــو بسـ ــان تـ ــه جـ ــا همـ ــا  بـ ــه رهـ ــوان بـ   ي حیـ
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  وارثــــم خــــون حیــــوان تــــو ننوشــــا جانــــان     
  

  بــــر خــــودت شــــرم بــــدان خــــوردن حیــــوان گــــران
  

ــر تنــــت  ــهبــ ــان  جامــ ــور عیــ   ي آزادگــــی و شــ
  

  بــــــه شــــــجاعت ز تــــــو فریــــــاد، بیــــــدار نســــــان 
  

ــوان      ــو بخ ــا ت ــل زیب ــان جنگ ــان و جه ــس ج   از نف
  

ــر   ــا نشــ ــودن و بــ ــاع بــ ــه دفــ ــه ج بــ ــا بــ ــان، از مــ   هــ
  

ــتی    ــا پیوسـ ــو ز مـ ــن تـ ــا مـ ــدي و بـ ــم خوانـ   وارثـ
  

ــتی   ــاك هســــــ ــی و پــــــ ــش آزادگــــــ   وارد ارتــــــ
  

ــیار از آن    ــه بسـ ــه و چـ ــوق ز چامـ ــده شـ ــن شـ   ایـ
  

  هـــــان بــــــر جانــــــان جنـــــگ مــــــا راه رهــــــایی ج 
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ــت ــن رزم ز مــا      مش ــم و ای ــا ه ــه هــم ب ــاد و ب   فری
  

ــا       ــاد رهــ ــد بــ ــه ابــ ــا بــ ــده دنیــ ــا شــ ــا مــ ــن منــ   ایــ
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  رنج

ــیر و  ــج    شمش ــه دال رن ــم و ب ــک زخ ــون اش ــه خ   ب
  

ــه و دل  ــتر و خونابــــ ــش و خاکســــ ــنگ آن آتــــ   ســــ
  

ــه دل   ــون یـــ ــا و دل خـــ ــی دنیـــ ــگ ویرانـــ   تنـــ
  

  هـــــــا بـــــــه نمایـــــــانی و پایـــــــان دلِ تنـــــــگ رگ
  

ــاد و   ــو از دل اجسـ ــه دل  بـ ــم یـ ــه ظلـ ــنگ همـ   سـ
  

ــگ     ــن ننــ ــل ایــ ــو عامــ ــزدان و بگــ ــه یــ ــاد و بــ   فریــ
  

ــو تنـــگ   ــام گلـ   از کـــام نفـــس رفـــت و همـــه کـ
  

  بـــــه رگ آمـــــده فرجـــــام نفـــــس تنـــــگو تیغـــــی 
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  از گفـــتن ایـــن رنـــج ،شـــعري کـــه علیـــل اســـت
  

ــنج      ــن گـ ــتن ایـ ــه دانسـ ــت بـ ــریم اسـ ــه حـ ــري کـ   فکـ
  

ــدایی کـــــــه از آن    دامـــــــن اهللافرزنـــــــد خـــــ
  

ــت   ــد اســ ــه مکیــ ــو از خونابــ ــت خــ ــاهدا آن دســ   شــ
  

ــت     ــالح اسـ ــاد سـ ــته و فریـ ــل بسـ ــه غـ ــتان بـ   دسـ
  

  گوشــــان خــــدا کــــر پــــر از آن شــــهوت و آه اســــت
  

ــت    ــه دل تخ ــادي و ب ــه ش ــرش و ب ــه دل ع ــزدان ب   ی
  

ــی  ــاك و ولــ ــن خــ ــد در ایــ ــت فرزنــ ــت آن بخــ   نعمــ
  

  فکــري کــه پــر از حــوري و در حصــر تــو شــهوت 
  

  تفســــــیر همــــــه پــــــاکی او پــــــرده و عصــــــمت    
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ــاك     ــه را پ ــمت هم ــاك، جس ــده پ ــه ش ــري ک   فک
  

ــان ــه جــ ــی  رزم همــ ــجاعت دل بــ ــه شــ ــا بــ ــاك هــ   بــ
  

  ایــــــن دون و مریــــــدان خداونــــــد زمینــــــی   
  

ــینی     ــت نشــ ــر آن تخــ ــه بــ ــا کــ ــه زبیــ ــت همــ   مرگــ
  

ــا جســم و دل پــاك      بــه دنیــاي در ایــن خــاك   ب
  

ــام جهــــان یکــــدل و دل  ــور شــــود جــ   پــــاك بــــا شــ
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  اشک طغیان

  شــــده لــــب بخنــــدد دلــــت باشــــدا ضــــجه زار 
  

ــزار    ــتن در مــ ــد از ریخــ ــل باشــ ــک خجــ ــده اشــ   شــ
  

  اي ســـر بــــدي از گلـــویی بــــه دار   نغمــــه شـــده 
  

ــده بــــی ــا  شــ ــوا حــــس کنــــی درد شــــالق و خــ   رهــ
  

  شـــده مـــرگ خـــوانی و آن باشـــد آري بـــه کـــار
  

ــه دار      ــد بـ ــرد باشـ ــان مـ ــال همـ ــد مثـ ــو امیـ ــده از تـ   شـ
  

ــار    ــان هــیچ باشــد و خ ــال هم ــا مث ــو دنی ــر ت   شــده ب
  

ــار      ــه کــ ــوانی بــ ــادم بخــ ــو دمــ ــرگ را تــ ــده مــ   شــ
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ــنه آن کــا      ــوچ پنــداري و تش ــده شــعر را پ   رزارش
  

ــار   ــی حصـــ ــود را ببینـــ ــاد خـــ ــر و فریـــ ــده فکـــ   شـــ
  

ــه دار   ــر چوبـ ــزن پلـــک بـ ــاعت نـ ــد سـ   شـــده چنـ
  

ــادي ــرین شـــ   ات باشـــــد آن اشـــــک زار شـــــده بهتـــ
  

ــده   ــت شــ ــدانم برایــ ــننــ ــین ایــ ــار چنــ   روزگــ
  

ــار    نـــــدانم تـــــو دیـــــدي همـــــه ظلـــــم یـــــزدان هـــ
  

  اگـــر دیـــدي و شـــد چنـــین بـــاورت روزگـــار     
  

ــا  خوشـــا ــو گـــویم آري بیـ ــارزاردر چنـــین مد بـــه تـ   کـ
  

ــ ــه پ ــه دار ا ب ــه یــزدان ب ــه شــورش ب   خیــز و طغیــان ب
  

ــار  ــه روزگـــ ــان را همـــ   دگرگـــــون کـــــن آري جهـــ
  



 
٦٤ 

 

  کـــه دیگـــر کســـی را نبینـــی در ایـــن کـــارزار     
  

ــار    ــه روزگـــ ــادا همـــ ــو آزاد، آزاد بـــ ــان از تـــ   جهـــ
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  ای به خدا نامه

  یکـــی گفـــت بـــر آن خـــدایان تـــو نـــامی نـــویس
  

ــدایان ســـــتیز      ــن بـــــا خـــ ــعري بگـــــو و نکـــ   و شـــ
  

ــدا     ــزدان خـ ــدح یـ ــو مـ ــالق ایـــ بگـ ــانخـ   ن جهـ
  

  مثــــال همــــه آدمــــان و بــــه دیــــن و ز دیــــن بــــاوران 
  

  مــــنم گفتمــــا مــــن نــــدارم نگــــویم ســــخن     
  

  ولــــیکن ببـــــین شـــــور ایــــن شـــــعر بگفتـــــا بگـــــم  
  

ــورا   ــزدان اهــــــ ــو یــــــ ــد و اهللا تــــــ   خداونــــــ
  

  نتــــــــــــــانم بگــــــــــــــویم درودي اســــــــــــــیرا  
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  کــــه هرگـــــاه نگـــــاهم بــــه یـــــادت گرفـــــت  
  

  همــــه خــــون گرفــــت    را شــــنیدم صــــدایت دلــــم  
  

ــو     ــاحب تـــ ــو صـــ ــادر تـــ ــو قـــ ــدهتـــ   ي بیننـــ
  

  اي تــــو خـــــالق بـــــه کــــردار و آري تـــــو آن بنـــــده  
  

  تـــو بینــــی همــــان کـــودکی را نشســــته کلیســــا  
  

ــه شــــد جــــام عیســــی      ــو خــــون را بدیــــدي کــ   تــ
  

ــدایا   ــنیدي خــــ ــودك شــــ ــاد کــــ ــو فریــــ   تــــ
  

  تجـــــــاوز تـــــــو دیـــــــدي تـــــــو فریـــــــاد مـــــــا را
  

ــخن     ــویم سـ ــویم بگـ ــه گـ ــان چـ ــد رحمـ   خداونـ
  

  تـــــن ذبـــــحبگـــــویم ز محـــــراب و قربـــــان شـــــدن 
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  نـــداري تـــو اهللا و یـــاري  بگفـــتن تـــو جســـمی   
  

ــی   ــه حسـ ــن  چـ ــر زِ تـ ــو از سـ ــو داري   تـ ــدایا تـ ــا جـ   هـ
  

  هـــا ببـــین غـــرق خـــون    ببـــین روزگـــاري و زن 
  

ــون      ــنگ جنـ ــر ز سـ ــان پـ ــاك و تنـ ــه خـ ــتان بـ   دو دسـ
  

ــدا     ــن خـ ــدا کـ ــاك و صـ ــاي خـ ــر دریـ   و زن زیـ
  

  مـــــــدد کـــــــن مـــــــرا و امـــــــان دار از آن درد و آه
  

  بگــــویم کالمــــی از آن مــــرد و حلقــــی بــــه دار
  

  ا هـــزاري خـــدایا خـــدایا خـــدا   بگفتـــ  هـــق هـــق بـــه 
  

ــدا    ــاوز خ ــه تج ــرباز و دخم ــویم از آن زن و س   بگ
  

  اي خـدا  بگویم چه گفتا نفـس آخـرین اي خـدا اي خـدا    
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ــ   ردي شــــکنجه شــــبانگاه و صــــبحبگــــویم ز مــ
  

ــف      ــو لط ــدایا ت ــا خ ــردم بگفت ــان داد و ه ــه ج ــویم ک   بگ
  

  بگـــویم ز شـــالق دهـــن پـــاره شـــد از تـــو طفـــل 
  

ــه      ــدایا بـ ــدایا خـ ــا خـ ــجه گفتـ ــر ضـ ــه هـ ــرسبـ   دادم بـ
  

  و کـــودکی را گرســـنه غـــذا بگـــویم از آن مـــادر
  

  یا خــداکــه تــن را فروشــد و بــا گریــه گویــد خــدایا خــدا 
  

  انتحـــــاري شـــــدا اي خـــــدا   بگـــــویم پســـــر 
  

  یا خــد انفــس آخــرین زیــر لــب گویــد آري خــدایا خــدا
  

  اگـــر خـــواهی آري برایـــت بگـــویم هـــزاري دراز
  

ــراز    ــان ف ــه کوه ــدایان ب ــم و ص ــدار و ظل ــیل جان   از آن س
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ــا کــور و کــر، خــ   اي تــو آن مــرده ایخــدا دایا تــو ی
  

ــده    ــار و بیننـــ ــار و جبـــ ــد بیمـــ ــا آن خداونـــ   اي و یـــ
  

ــا از غــمِ  ــرده ی ــان انتحــاري شــدي  اگــر م ــن جه   ای
  

ــم آري    ــم از هــــ ــم و درد هــــ ــال هــــ ــديمثــــ   شــــ
  

ــ     ــو ایـ ــن تـ ــو از مـ ــدایا تـ ــه خـ ــدانو گرنـ   ن را بـ
  

ــار و   ــق بیم ــدان خل ــاب ــوان   را نی ــت بخ ــه گوش ــاره ب   هم
  

ــه ســوداي آن در  ــود وب ــرد  جهــان ب   خــواهم کــه م
  

  نــــابود و خــــرد ببــــین تخــــت قــــدرت ز تــــو گشــــته
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  جنگ مقدس

  آرایـــی و صـــدهزاران ســـوار   دو ارتـــش صـــف 
  

  و تیـــران بـــه زهـــر وصـــال کمانـــداریکـــی لشـــگري را 
  

  دار و بــه شمشـــیر زن  ببــین صــدهزاران نفـــر نیــزه   
  

  کـــــه شـــــیپور زن و فرمانـــــده اهللا جـــــالد و بـــــین آن
  

  آتــش بــه پــرواز شــدببــین منجنیقــی کــه بــا ســنگ 
  

  دو صــد مــرد خــونین و آنــان کــه آتــش بــه تــن پــار شــد 
  

  و فریـــــاد و آتـــــش بـــــه آواز تیـــــر  کمانـــــدار
  

ــرز  ــر تیــــــر در ســــ ــرهــــــزاري نفــــ   مین پیــــــر میــــ
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  دو صــــدها ســــواره بــــه اســــبان و بــــین روبــــرو
  

ــین را درو    ــبان زمـ ــاي اسـ ــی پـ ــر یکـ ــر سـ ــیر بـ   و شمشـ
  

ــزه  ــگر از آن نیــ ــف دو لشــ ــم داران صــ   آراي هــ
  

  دریـــدا همـــه جســـم و تـــن و را دریـــد  هـــا ببـــین ســـینه
  

  هــا روي آن و دیــوار قصــر و همــه جملــه ســرباز    
  

  هایشــــان گرییـــدنِ مــــا بـــه تـــن   و معجـــون داغـــی و   
  

  پـــــر درد جنـــــگ هـــــزاران اســـــیر و اســـــیرانِ
  

ــگ    ــه ننـــ ــران را بـــ ــر آن ســـ ــد ببـــ ــان بیامـــ   و فرمـــ
  

  و تـــو مـــردان جنـــگببـــین رود جـــاري زِ خـــون 
  

ــون و کُ ــیالب خــ ــگ  و ســ ــاریخ ننــ ــو تــ ــر تــ ــد بــ   نــ
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  پــس از جنــگ نوبــت بــه پیــر و زن و کودکـــان     
  

ــان   ــده فغــ ــرها بریــ ــاراج ســ ــه تــ ــز و غــــالم و بــ   کنیــ
  

ــا     ــل چنـــین جنـــگ نحسـ   چـــه بـــودا خـــدا  دلیـ
  

ــلیم کـــربال      ــن، اورشـ ــر تـــو دیـ ــدس و نشـ ــین مقـ   زمـ
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  ای انسان

  اي انســــان بــــه ضــــد خــــدایان بشــــور    

ــانون آن   ــه قـــ ــدایی کـــ ــد خـــ ــه ضـــ   بـــ

ــون    ــین خــ ــه آیــ ــتار بــ ــین کشــ ــه آیــ   بــ

  رنـــــج و قصـــــاصبـــــه قـــــانون اهللا بـــــه 

  بــــه دردا کــــه گفــــتن شــــده رنــــج مــــن

ــس   ــارت قفـــ ــان اســـ ــانون انســـ ــه قـــ   بـــ

  بــــه یکرنــــگ کــــردن، شــــما آدمــــان    

ــن      ــه ت ــرد و ب ــه ف ــم ب ــدرت و ه ــک ق ــه ی   ب

ــان   ــان خـ ــه انسـ ــم بـ ــدن هـ ــرف شـ ــه اشـ   بـ

ــی   ــر بردگــ ــان و بــ ــه انســ ــوین  بــ ــا نــ   هــ

  دوبــــاره خــــودت را تــــو احیــــا بکــــن    

  بشــــور و بــــه جنــــگ و بیــــا راه جــــان    

  

ــدا و بشـــــر دیـــــن و زو       ــه ضـــــد خـــ   ربـــ

  شــــــــده ظلــــــــم در آشــــــــکارا نهــــــــان

  بــــه قربــــانی و مــــرگ و بــــر صــــد جنــــون 

  یض و خـــاصحـــد و بـــه تبعـــبـــه سنگســـار و 

  نشــــاید بــــه گفــــتن ببــــین خــــون بــــه تــــن 

ــر    ــرمایه و فقـــ ــه ســـ ــس  وبـــ ــبس نفـــ   حـــ

  بـــــــه قتـــــــل همـــــــه آشـــــــکارا نهـــــــان

ــن     ــه تــ ــم و بــ ــه جســ ــولش بــ ــه اهللا حلــ   بــ

ــوان جــــان      ــل تــــو حیــ ــه کشــــتار و قتــ   بــ

  بـــه خـــاري بـــه ذلـــت بـــه ننـــگ و بـــه کـــین 

ــن  خـــــــودت ــا بکـــــ ــو آزاده القـــــ   را تـــــ

ــان  ــان جهــــــ ــر انســــــ ــه آزاد تغییــــــ   بــــــ
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  خلق زن

  بگفتــــــا زنـــــــا و هـــــــزاران عـــــــذاب 

ــد    ــرد آفریــ ــه مــ ــدا را کــ ــین آن خــ   ببــ

ــار   ــو کـــ ــدا از تـــ ــا خـــ ــاره دانـــ   دگربـــ

ــد    ــق شـــ ــهان خلـــ ــراي شـــ ــا از بـــ   زنـــ

  و شـــــیطان رجـــــیم آیـــــد آن کـــــارزار 

  خداونـــد بـــر خلـــق خـــود چیـــره گشـــت 

ــت   ــزدان مســــ ــه دل اهللا یــــ ــه کینــــ   بــــ

  فغـــــان داد کـــــردبـــــدو درد و رنـــــج و 

ــرد    ــاز کـ ــن بـ ــرین و لعـ ــه نفـ ــر او در بـ   بـ

ــد نداشـــت  ــو حـ ــر زن بگـ ــم بـ   چنـــین ظلـ

  نــــــدارد بهــــــا زن بــــــه نــــــزد خــــــدا 

  بــــراي ســــرودن زه بــــانو و ظلــــم خــــدا 

  

ــق    ــو خلــ ــواب   تــ ــد خــ ــی از خداونــ   کهــ

  یـــــزدان جهـــــان او رســـــید    و شـــــهزاده

ــه در رو  ــد بازیچـــــــ ــارولیعهـــــــ   زگـــــــ

ــد  ــرد شـــ ــتان یـــــک مـــ ــه دســـ   و بازیچـــ

  بـــــر فریـــــب و بـــــدین روزگــــــار   و زن 

  شــــگفت تشــــر  جــــان انســــان جهــــان در 

ــت  ــق پســـــ ــا در دل خلـــــ ــا زنـــــ   نرفتـــــ

ــرد    ــاز کـ ــان سـ ــر آن زایمـ ــیض و بـ ــه حـ   بـ

  و او را کــــــه اســــــباب مــــــرد آز کــــــرد

ــا بــــه نقــــص خــــرد درد کاشــــت       بگفتــ

  بـــــه تبعـــــیض بـــــین زن بـــــه دریـــــاي آه

  نیــــاز آیــــد هفتــــاد مــــن بــــرگ کــــاه     
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  ي زنــــــــدگی درودا بــــــــه زن مایــــــــه

  بپــــاخیز و بشــــکن چنــــین جــــام خــــون 

  

  

ــانو  ــردار آزادگــــــی تــــــو بــــ ــو ســــ   تــــ

ــون    ــدرت جنــ ــه قــ ــان بــ ــدایان و انســ   خــ

  

  

  

  

  

  

  



 
٧٦ 

 

  ی کودک ناله

  هــــق دل کــــودکی را ببــــین در اتــــاق بــــه هــــق
  

ــی  ــب مـ ــدا    طلـ ــک از خـ ــک کمـ ــت کوچـ ــد دسـ   کنـ
  

ــمه  ــدر تسـ ــر   پـ ــورت پسـ ــگک روي صـ   دار و سـ
  

ــدر   ــا پــــ ــر بچینــــــد همانــــ ــو دختــــ   و گــــــیس تــــ
  

ــد   ــت و لگـ ــد دو مشـ ــورت بیامـ ــی روي صـ   چکـ
  

ــن     ــب کـ ــک طلـ ــتان کوچـ ــگ و دسـ ــس تنـ ــددنفـ   مـ
  

ــین  ــار   ببـ ــدرها خمـ ــون و پـ ــوزاد و خـ ــو نـ   آن تـ
  

  و اشــــک تــــو کــــودك خداونــــد بیمــــار و هــــار     
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ــون     ــرب و جنـ ــرگ ضـ ــو مـ ــویی و بگـ ــم تـ   معلـ
  

ــون    ــاده خـ ــد از آن بـ ــر شـ ــه پـ ــن را کـ ــودك دهـ   و کـ
  

ــده  ــی عقـ ــن داغ یکـ ــه داغ  تـ ــیمی کـ ــه سـ   دار و بـ
  

ــدر  ــهپـــ ــار   رعشـــ ــد خمـــ ــر او نباشـــ ــرد و دگـــ   کـــ
  

  جســـمش بـــزنو کــودك شـــدا کینـــه پـــر درد و  
  

  دم بـــــزن خـــــون بریـــــز و همـــــه تـــــن بـــــزن لـــــیو
  

ــه  ــد از دل ترکــ ــان لمــــس شــ ــا تــــن کودکــ   هــ
  

  ببنــــدا فلــــک بــــر دو پــــاي تــــو کــــودك خــــدا      
  

ــن   ــه تـ ــاوز بـ ــا زور و درد و تجـ ــل و بـ ــی طفـ   یکـ
  

ــون و    ــر زِ خــ ــی پــ ــتنــ ــک نیببــ ــم  اشــ ــا را زِ غــ   هــ
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ــدا   ــتان خــ ــود، آه مســ ــه بــ ــادر چــ   پــــدرها و مــ
  

ــرگ مــــاه      ــت آن اجنبــــان مــ ــین کــــودکی دســ   ببــ
  

  ودکی را ببــــین در اتــــاقهــــق دل کــــ بــــه هــــق
  

ــی  ــب مـ ــدا    طلـ ــک از خـ ــک کمـ ــت کوچـ ــد دسـ   کنـ
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  اراده

ــجه  ــدا ضــ ــنیدي صــ ــدر  شــ ــان از پــ ــا را عیــ   هــ
  

ــتخوان و   ــد اسـ ــدر آب شـ ــر نماندپـ ــه دیگـ ــرنـ ــت بـ   سـ
  

ــورد     ــیچ خ ــود پ ــه خ ــرادر زِ دردش ب ــدي ب ــو دی   ت
  

  گریــه ســر داد و هــی قــرص خــورد    همــو نالــه کــرد،   
  

  فروخـت دي زنی را که جسم و تنش را تو مادر بدی
  

  اي را بـه جـان او کـه دوخـت     خماري و درد و جنـون ذره 
  

  هــا تــو آن بــوي خـــون    ندیــدي، شــنو زیــر پــل    
  

ــرنگ و دوا  ــون   ســـ ــزاران جنـــ ــه هـــ ــرد و الشـــ   گـــ
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  ندیـــدي تـــو آن کـــودك و دود تریـــاك خـــورد
  

  ســـر طفـــل و مـــادر بریـــد و خـــودش داد مـــرد جـــوانی 
  

  ندیـــدي حقـــارت زِ مـــردي بـــراي گـــرفتن دوا    
  

ــان را کــ ــان درا و آن دودم ــود ســوخت و ســوخته ج   ه خ
  

  تـو خفـت  ندیدي تو سرهاي پایین و خفت ندیـدي  
  

ــاموس مفــت    ــو انســان فروشــنده شــد جــان و ن   ندیــدي ت
  

  ندیدي که در دود بود و ندیدي تو هذیان به خواب
  

ــذاب      ــانی ع ــه ج ــود و ب ــرگ ب ــو در م ــدي ت ــوهم ندی   ت
  

  ندیـــدي طـــرف عمـــر خـــود را بـــه افیـــون بـــداد 
  

ــان   ــد جــــ ــایی دو صــــ ــراي رهــــ ــردار بــــ   زادو مــــ
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  هـــا نرفـــت و نمانـــد   ندیـــدي کـــه بـــار کـــژي   
  

ــار   ــه خ ــدي ک ــرگ داد     ندی ــو م ــه ت ــت و ب ــرد و کش   ک
  

  چنــین  ایــن تــو دیــدي و رفتــی کشــیدي شــدي     
  

ــین    ــا ببـــ ــود احیـــ ــان اراده خـــ ــاخیز و طغیـــ ــه پـــ   بـــ
  

ــراي   ــان بـ ــه ایـــن دام آنـ ــر کـ ــه زیـ ــتن بـ ــو خفـ   تـ
  

  بـــــه پـــــا خیـــــز و بـــــرکن لبـــــاس حقـــــارت دلیـــــر
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  کبوتر

  پــــــرواز در آســــــمانکبــــــوتر رهــــــا و بــــــه 
  

ــان      ــان آدمــ ــن جهــ ــر ایــ ــرور و بــ ــه مغــ ــاهی بــ   نگــ
  

  هـاي طـاق   نفـس  و دو بال و پریـدن بـه روي کمـال   
  

ــال داغ  ــایی و چنگـــــــــ ــمان رهـــــــــ   و در آســـــــــ
  

  بـــر انســـان زمـــین و نگـــاهی بـــه حصـــر رهـــا      
  

  خـــــدا  هـــــا  بشـــــر داغ بـــــر تـــــن از آن بردگـــــی   
  

  ببـــین بـــر تـــو انســـان زمــــین     یکبـــوتر نگـــاه  
  

   بــــین هــــاي زحمــــت و وسوســــه بــــر آن غــــوط بــــی
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  پریـــــدن بـــــه ســـــوي قضـــــا و غـــــذا و قـــــدر 
  

  قضـــــا از تـــــو انســـــان بشـــــر   قـــــدر آن خـــــدا و  
  

  اســــارت و پرهــــاي چیــــده ببــــین مــــرگ بــــال
  

ــواب    ــوتر بخـــــ ــیون و زار را اي کبـــــ ــین شـــــ   ببـــــ
  

  بخــــواب و نبــــین آن پرنــــده، بــــه پــــرواز بــــین
  

  انســــان نبــــین مــــرگ پــــرواز   چنــــین ایــــننبــــین 
  

ــر   ــه حصـ ــوتر بـ ــکبـ ــوردا کـ ــذاو نخـ ــر غـ   ه دیگـ
  

ــا نخــــــــورد و  ــو درد دارد قضــــــ ــد و بگــــــ   ندیــــــ
  

ــان   ــو انس ــیم   ت ــدایان رح ــویی آن خ ــم و ت ــه رح   ب
  

ــریم   ــدایان کـــ ــارت خـــ ــحن اســـ ــه صـــ ــوتر بـــ   کبـــ
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  کبـــــوتر زِ خـــــود اشـــــک دارد زِ بیـــــداد داد   
  

  و پـــــرواز دیگـــــر شـــــده وهـــــم فریـــــاد هـــــات     
  

ــد ــان نیب ــن    س ــه ت ــادت ب ــد ع ــارت ش ــا  اس ــاي م   ه
  

  کبــــوتر بــــه پــــا خیــــز و بشــــکن تــــو انســــان خــــدا 
  

ــرواز و   ــو پــ ــوتر تــ ــوکبــ ــا آزاد و تــ ــاش مــ   جــ
  

ــاه    ــود و آن پادشـ ــدا بـ ــیر خـ ــن اسـ ــه تـ ــت همـ ــه جانـ   بـ
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  پرسش

ــرا      ــا چـ ــام و دنیـ ــر نـ ــه سـ ــگ داري بـ ــرا جنـ   چـ
  

ــرا    ــه جنگــی ک ــدي ب ــو ســاالر جنگــی و خــود را بخوان   ت
  

  چــــرا پــــس دمــــادم زِ شــــورش ســــخن داریــــا 
  

ــا    ــل نهــ ــان مقابــ ــو طغیــ ــس تــ ــرا پــ ــا چــ ــه مــ   دي بــ
  

  را پــــس ســــخن را تــــو تحمیــــل داري و راهچــــ
  

ــرا  ــنچــ ــین ایــ ــر  چنــ ــر زِ نفــ ــدا پــ ــویی از خــ   ت تــ
  

  تـــو انســـان گریـــزي تـــو گفتـــار داري زِ مهـــر     
  

ــروري،  ــا غـــ ــو تنهـــ ــر  تـــ ــاد دارد زِ کبـــ ــرت بـــ   ســـ
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  تـــو شـــیطان رجیمـــی و تـــو دشـــمن انســـان خـــدا
  

ــا     ــوي مـــ ــا ســـ ــد نیـــ ــو ره نباشـــ ــه تـــ ــا را بـــ   و مـــ
  

  بخـــوان نـــام مـــن را چنـــین جنگســـاالر پـــاك     
  

  همــان جنــگ را کــز دگرگــونیِ فکــر و انســان و خــاك  
  

  انســــان خداونــــد آه نبــــین جنــــگ مــــا را چــــو
  

  اســـت بـــه راه رهـــایی مـــن مـــا شـــما فشـــان جـــانقلـــم 
  

  و گــویم کــه مــن شورشــم بــس بــه ضــد خــدا       
  

  خــدایی بــه معنــاي قــدرت و شــهوت و ظلمــی بــه راه      
  

  و دنیــــا نـــــدارد قضـــــا جـــــز هـــــم آزادگـــــی 
  

  تــــو تحمیــــل آن را نــــدان و رهــــا بــــاش از بردگــــی 
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  گریــــزان زِ انســــان خــــدا زمیــــانســــان گرمــــن 
  

  ولــــیکن امیــــدم بــــه بیــــداريِ حــــال و انســــان شــــما 
  

ــن شــما    ــه خــود ت ــرام اســت ب   غــرورم دو صــد احت
  

  و دنیــــا چنــــین پــــر زِ مهــــر و بگــــو دور بــــادا خــــدا 
  

ــخن   ــو مـــن سـ ــه تـ ــویم بـ ــه بگـ ــه چامـ ــر بـ   و آخـ
  

ــزن بـــــدان تـــــو مـــــرامم ســـــپس ســـــال    هـــــا دم بـــ
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  گف دگربار

ــهوت    ــه ش ــن هم ــد ای ــاك گفتن ــین  پ ــتان را بب   پرس
  

ــن ــین ایــ ــین   چنــ ــانم نبــ ــاکی جــ ــد پــ ــخره گرفتنــ   ســ
  

ــد آن حــرص و آز و هــرزه  ــاکی دم زن ــو پ   گــو از ت
  

  آن مســــتانه گــــوآن نفـــر بــــا صــــد کنیـــز و غلــــم و   
  

ــرو    ــاجز آبــ ــان عــ ــین انســ ــارد چنــ ــاك انگــ   پــ
  

ــو   ــو بگــــ ــاکی واژه را از نــــ ــاي پــــ ــرده از معنــــ   بــــ
  

ــالق شــهوت و آز     ــد خ ــس نباش ــاهر ک ــاك و ط   پ
  

ــدا     ــی از خــ ــق دونــ ــتد خلــ ــهوت را پرســ ــه شــ   آنکــ
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ــاج    ــاز و احتیـ ــر نیـ ــاغی بـ ــه یـ ــداران کـ ــاك پنـ   پـ
  

  کـــردار پاکـــان شـــور مـــا دنیـــا عـــالج      چنـــین ایـــن
  

ــی    ــان بـ ــتان اینـ ــر دسـ ــزاري واژه بـ ــد هـ ــا چنـ   بهـ
  

ــوش    ــان هــ ــیر آنــ ــو تفســ ــا زِ نــ ــدا  مــ ــان خــ   دار انســ
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  محکوم خدا

ــواه   ــد گـ ــه را شـ ــن چامـ ــن ایـ ــا مـ ــوان بـ   بخـ

ــایی ــانون   ره ــدل و ق ــه ع ــت  هم ــر اس   آن آخ

  ا مـن آن را تـو یـار   چه گفتم بـه تکـرار بگـو بـ    

ــت       ــاور اس ــا ب ــوش ره ــا خ ــزد م ــان ن ــه ج   ک

  ایـن را تـو یـار    به حکم رهـایی بخـوان بـا مـن    

ــوش     ــو آن گ ــزاري ت ــا ه ــیر و معن ــه تفس   دار ب

ــر آن ــرام     ه ــدارگان احت ــه جان ــدارد ب ــس ن   ک

  کـــس کـــه باشـــد بـــدان او خداســـت هـــر آن

ــد بـــه راز     ــر گویـ ــن ســـخن مهـ ــو آن تـ   چـ

ــه راه     ــاهر بـ ــاك و طـ ــده پـ ــس شـ ــین کـ   ببـ

ــ ــر گویـــ ــاف و دادنفـــ   د از عـــــدل و انصـــ

ــواه   ــد گـ ــه را شـ ــن چامـ ــن ایـ ــا مـ ــوان بـ   بخـ

  

  کـــــه آیـــــین مـــــا بـــــود و باشـــــد رهـــــا       

ــت    ــاور اسـ ــا بـ ــی و رهـ ــم آزادگـ ــتش هـ   نخسـ

  رهــایی همــان احترامــی بــه انبــات و حیــوان نســار

ــت  ــر اســ ــو اول و آخــ ــاوت بگــ ــایی قضــ   رهــ

  کـــه هـــر کـــس نباشـــد رهـــا شـــد خداونـــدگار

  ا بـــد بـــه کـــاربـــدان نقـــص آن احترامـــی شـــد 

  ارتکـاب  جـان  مجـرم آن اسـت کنـد او بـه     بخوان

ــت   ــا اســ ــایی و مــ ــان، رهــ ــل جــ ــه او قاتــ   کــ

  و حیـــــوان و اشـــــجر بکشـــــتا خـــــدا اســـــت 

ــت   ــدا اســ ــان او خــ ــع جهــ ــتار جمــ ــه کشــ   بــ

  ببــــــین او کــــــه پــــــول فقیــــــران ســــــتاد    

  کــه محکــوم هــر تــن کــه باشــد خــدا اســت        
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  هجوه و افرتا

ــا اي خـــدا     ــه مـ ــویی بـ ــواهی بگـ ــه خـ   چـ

ــن  ــه مـ ــکـ ــر شیپـ ــالم  تـ ــویم کـ ــو گـ   از تـ

  مـــــــنم کـــــــافر و ملحـــــــد و مرتـــــــدم

ــدا بگـــــو یـــــاغی و او بـــــه طغیـــــان    خـــ

  پســـــر حکـــــم اعـــــداممان ســـــاز شـــــد 

  تـــو عاشـــق بـــه حیـــوان و نـــاقص بـــه ذات 

ــو   ــودي ت ــوس ب ــو جاس ــوش  ییت ــت ک   زش

ــو     ــه تـ ــن کـ ــان ایـ ــن از یادمـ ــت از مـ   نرفـ

ــه مــا خــوش گذشــت     یکــی دیگــر اعــدام ب

  همـــین بـــس نباشـــد بـــه جنگـــار پـــاك     

ــواط ــت  لـ ــتی و ایـــن روشـــن اسـ ــار هسـ   کـ

  کــار و شــرت ســیاه اســت    ن گنــهتــویی آ

ــخن    ــم و ســ ــدام و رجــ ــاره اعــ ــر بــ   دگــ

ــرا     ــتی آن افتــــ ــا بســــ ــه مــــ ــه بــــ   چگونــــ

ــویم  ــه و گـــ ــوههمـــ ــا و هجـــ ــالمهـــ   الســـ

  ري مـــــنمچـــــه زیبـــــا بـــــود ایـــــن کـــــه آ

ــین آزاد راه  ــالق آیـــــــــ ــنم خـــــــــ   مـــــــــ

  و گویـــــد دگـــــر هجـــــوه آغـــــاز شـــــد    

  ســـواد  و بـــی دانـــش  عقـــل و بـــی  تـــو بـــی 

  تــــو تــــاجر تــــویی آن تــــن ایــــران فــــروش

  تـــــویی اهـــــل ماســـــون و تـــــو راز نـــــو    

ــوه  ــه هجــ ــدها همــ ــه صــ ــت بــ ــایی نشســ   هــ

ــاك    ــون خــ ــو ملعــ ــیم و تــ ــویی آن رجــ   تــ

  بـــــــاره بـــــــودي و مســـــــت زنـــــــازاده زن

ــدا اســـت  ــر ننـــگ و آري خـ   تـــو عامـــل زِ هـ

ــن    ــتا زِ مـــ ــالق گذشـــ ــو شـــ ــاب تـــ   حســـ
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  اخــــتالسدزدي نکــــردي چــــو مــــا تــــو 

  هــــــا را نباشــــــد پســــــر دگــــــر جــــــرم

  یکــی دســت و پــایی کــه تــن قطــع شــد      

ــرا   ــتن افتـــــ ــته از گفـــــ ــر خســـــ   دگـــــ

  بـــــرد ببــــین آن نفــــر پنبــــه ســــر مــــی     

  بــــه آخــــر بگویــــد تــــو دشــــنام فحــــش

ــاك   ــاس پـ ــیش و احسـ ــه تفتـ ــن بـ ــه تـ   همـ

ــان و   ــه جــــ ــنهمــــ ــیآزاد راه مــــ   گــــ

ــر آزاد و داد   ــه نشــــــ ــم همــــــ   کالمــــــ

ــا  ــه ســــــرودي رهــــ   و گفتــــــیم و چامــــ

ــوان   ــر بخــ ــت راد و آخــ ــی راســ   ره کســ

  زِ انـــــگ چنـــــین مـــــارموزان متـــــرس    

  

  خـــــوار و معتـــــاد و افیـــــون نیـــــاز شـــــراب

ــرح و ه    ــه جـ ــرب و بـ ــه ضـ ــه در بـ ــه در بـ   مـ

  ببــــر دســــت دزدان کــــه ایــــن عــــدل شــــد 

ــاه   ــت شــ ــو را دســ ــپارد تــ ــایش ســ ــه جــ   بــ

ــی   ــن مـــ ــوه تـــ ــل دروغ هجـــ ــه نقـــ   درد بـــ

  اي زشــــت رشــــد  بــــه هجــــوه خــــدا داده  

ــاك   ــزد بــــ ــه راد آورد نــــ ــی کــــ   دروغــــ

ــنام   ــه دشـــــ ــن  دوربـــــ ــارکیایـــــ   ره تـــــ

  خــــود مــــرادببــــین تــــو دشــــنام خوانــــدي 

ــوه   ــه هجـــ ــم همـــ ــه دانـــ ــدانی کـــ ــا بـــ   هـــ

  ز داد زِ هــــــر کــــــس بگویــــــد کالمــــــش

ــد خـــویش عـــرض      ــایی بـــه تـــاوان دهـ   رهـ
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  جهل دین

ــودکی   ــت آن کـــ ــدا دســـ ــاب خـــ   کتـــ

  ن رحـــیماســـرآغاز و یـــزدان بـــه رحمـــ   

  هـــــا درد و کـــــین زِ بـــــین همـــــه آیـــــه

ــین  ــان خـــون و خـ ــاع کودکـ ــاوز جمـ   تجـ

  او دیـــده پـــر شـــرم شـــاه    ،همـــه ذهـــن 

  یکــــی ســــوره از قتــــل و کشــــتار کــــرد

ــا   ــت و پـــ ــع آن دســـ ــار از قطـــ   و گفتـــ

ــدا هــــــزاران قَصــــــص از کــــــالم   خــــ

  یکــی شــهر و بــاران ســنگ اســت رجــم     

  کالمـــی کـــه حـــق پســـت خوانـــد بـــه زن 

  بـــه نشـــر جهـــاد و غنیمـــت بـــه خـــون     

ــور     ــه ح ــهوت ب ــه ش ــده ب ــه وع ــی ک   کالم

ــوه   ــه جلــ ــابی کــ ــام   کتــ ــل عــ ــر قتــ   گــ

ــی   ــلکی   ورق مــــ ــر در مســــ ــد حصــــ   زنــــ

  و بطــــــنش بـــــــه قاســـــــم ســـــــتمگرترین 

  خــــــدا بینــــــد و مــــــرگ بــــــر کــــــافرین

ــن   ــل دیـــ ــه جهـــ ــز عایشـــ ــد و کنیـــ   و زیـــ

ــواه  ــده آن گــــ ــیم شــــ ــیر دژخــــ   و شمشــــ

  بــــه قربـــــان حیـــــوان و بـــــر خـــــار کـــــرد 

ــد  ــتش بریــ ــه دســ ــاه ا و دزدي کــ ــت شــ   ســ

  ز موســـــی و خضـــــر و بـــــه فرعـــــون بـــــال

ــر زن   ــیض بـ ــت  و تبعـ ــک اسـ ــو ملـ ــرز چـ   مـ

ــن      ــه تـ ــن بـ ــر تـ ــت هـ ــلمان کشـ ــز مسـ   و جـ

ــه  ــر آیــ ــه هــ ــون  بــ ــد جنــ ــرس خوانــ   اي تــ

ــور      ــه گـ ــر و بـ ــه زجـ ــش بـ ــه آتـ ــر بـ   و کیفـ

ــرداب دام    ــه مـــ ــن و بـــ ــرق لعـــ ــه غـــ   همـــ



 
٩٤ 

 

ــود   ــاب او ربــ ــش از کتــ ــودك دلــ   و کــ

  جهـــان بـــر ســـرش بـــار و وارانـــه گشـــت 

ــرین خـــدایان سرشـــت     ــه لعنـــی و نفـ   چـ

  ســــــؤالو هــــــزاران  ســــــؤالبـــــرایش  

ــه اهللا ــدا بـــــ ــالم خـــــ ــرآن کـــــ    و قـــــ

  

ــوب   ــد خـــ ــنیدا خداونـــ ــیار شـــ ــه بســـ   چـــ

  بــــه لطــــف خداونــــد جــــان پــــاره گشــــت 

ــ   ــابی کــ ــرش کتــ ــش ز فکــ ــتو آتــ   ه زشــ

  بــــه چــــه ســــجده دارد نســــان در محــــال    

  بـــه انســـان و شــــاه   بـــه آتـــش بـــه نفـــرت    

  

  

  

  

  

  



 
٩٥ 

 

  گو شک

ــوار  ــه همــ ــان را چــ   کنــــد شــــک راه انســ

ــار   ــرین کـــ ــن آفـــ ــر از ایـــ ــدم بهتـــ   ندیـــ

ــدار    ــو از آن نگهــ ــه تــ ــد بــ ــخن گویــ   ســ

  و شـــــــاید از رهـــــــایی مـــــــا و پنـــــــدار

  بـــار چنـــین ایـــنو پـــس زن  بشـــو بیـــدار 

ــا      ــو از مـ ــبهه تـ ــا شـ ــدار و بـ ــک بیـ ــه شـ   بـ

  کـــــه شـــــک فریـــــاد بیـــــداري مبـــــرا    

  کســـــان مـــــرداب باشـــــد لیـــــک دریـــــا 

  

ــیش    ــان پـــ ــردن  بدینســـ ــار بـــ ــو افکـــ   از تـــ

ــردار    ــو کــ ــد از تــ ــدار باشــ ــک بیــ ــه شــ   بــ

ــق دادار  ــار آن خلــــــ ــان پروردگــــــ   همــــــ

  زِ فریـــــاد و چنـــــین رزم و همـــــین کـــــار   

ــان   ــادان و فرمــ ــو نــ ــار   نشــ ــین خــ ــر چنــ   بــ

  بدینســـــان پـــــیش دنیـــــا هـــــم خـــــودت را

ــرا   ــوج بــــ ــد مــــ ــکون شــــ ــرا از ســــ   مبــــ

ــا     پــر از شــور اســت و طغیــان چــون شــک از م

  

  

  



 
٩٦ 

 

  حصار خدا

ــار    ــباع حصـ ــه اشـ ــا او کـ ــی کودکـ ــدایکـ   خـ

ــربال      ــت او ک ــر گف ــه س ــنه ب ــه دش ــی ک   و طفل

  و الالي شـــــب نالـــــه از محشـــــر کـــــربال   

  ســتا هــا بــر دلــش تــو ســري همــه پاســخ شــبهه

ــان را  ــین کودکـ ــدا   ببـ ــم خـ ــه ظلـ ــارت بـ   اسـ

ــاري   ــار قـ ــی بـ ــد  یکـ ــم کنـ ــانش تبسـ ــه جـ   بـ

  ازکــــار بــــودا از آن دیربــــ همــــه تــــن گنــــه

ــ   ــان از آن شــ ــان را بترســ ــه کودکــ   اهراههمــ

  تفــریح بــود و کــودك کــه آزار حیــوان بــه    

  و زنجیـر فکـر اسـت ذات    کـه عاصـی  همـه تـن   

  خـرد  جسـمی اسـت  یکـی مسـجد و آن کلیسـا و   

ــا    ــی رهـ ــه رزمـ ــو بـ ــابودي و گـ ــاد نـ ــه فریـ   بـ

  

ــوزاد و    ــهو نـ ــاه  هجمـ ــش اذان و گنـ ــه گوشـ   بـ

  تــو هیئــت خــدا  همــه کودکــان ســینه زن بــر    

  س مـــرد از ایـــن بـــال  و دیـــدا بـــه دار او نفـــ  

ــر او  ــؤالیو گ ــت    س ــافري اس ــرم او ک ــد ج   کن

  شــود او بــه رحمــان رحــیم و ریــا     بــزك مــی 

ــد   ــه خــونش تجســم کن   کشیشــی کــه شــهوت ب

ــه ــراز     گن ــر ف ــه او ب ــاهی ک ــل و ش ــن طف ــار ای   ک

ــا   ــا و ریــ ــدن حورهــ ــه دوزخ عــ ــش بــ   از آتــ

ــود    ــر بـ ــک دیـ ــدا مالـ ــق خـ ــی حـ ــدارد کسـ   نـ

ــود     ــدبیر بـ ــتار و تـ ــه کشـ ــارت بـ ــخ اسـ   و مسـ

ــرد   ــتار بـــ ــدایی و در راه کشـــ ــازد خـــ   و ســـ

ــ    ــود خ ــزم خ ــدا ع ــو آزادي از آن خ   ویش راهت

  

  



 
٩٧ 

 

  جنگ خدایان

ــان  ــوج نسـ ــن فـ ــزدان  ایـ ــین اي یـ ــو ببـ ــا تـ   هـ

  یــــک ســــو طرفــــی امــــر کنــــد آن قــــرآن

ــر اهللا   ــد و اکبــــ ــدا آیــــ ــنو دور صــــ   بشــــ

ــ  بــارد ل و سـنگ از دل عــرش مـی  نفـران در گ  

ــرد و    ــین م ــلوب چن ــن مص ــه ت ــد ب ــش باری   آت

ــار   ــین خــون ب ــده و بب ــت نفــري دســت بری   اس

ــش یــزدان      ــه درون آمــد و آت ــیل انســان ب   س

ــنو  ــو شـــ ــر اهللا تـــ ــان و زِ اکبـــ   آیـــــت اینـــ

ــذت    ــانش ل ــه ج ــرش و هم ــدا در دل ع   آن خ

ــدرت    ــودا قـ ــو بـ ــاي تـ ــه تمنـ ــان بـ ــه اینـ   همـ

ــزدان     ــر اي ی ــگ دگ ــس جن ــد زِ پ ــگ آی   جن

  ممن و بـین مـن کـه مـنم کـافرم و هـم عصـیان       

  

  و ببـــین رود زِ خـــون کشـــتن و جنـــگ انســـان   

ــزدان   ــیحا یــ ــیل مســ ــه رود آرد از آن ســ   و بــ

ــینه    ــه س ــلوب ب ــده مص ــک ش ــین ح ــی و بب   عیس

  خوانـــد و ببـــین ســـر زِ تـــن افتـــاد و خـــدا مـــی 

  و بــــه دار گــــردن اینــــان و خــــدا را او دیــــد 

ــدا     ــام خ ــر و او ن ــش خنج ــه دل ــت ب ــار اس   را خ

  و زِ نجــــواي خــــدا جنــــگ خــــدایان انســــان

ــی     ــا عیســ ــدرا یــ ــد پــ ــاد بگوینــ ــه فریــ   و بــ

  و بــه خــون خنــدد و سرمســت زِ کــین و شــهوت

     فـت و به جنگ آیـد و بـا خـون طلـب از ایـن خ  

ــدي ــدان   نشـ ــتار فقـ ــت کشـ ــون آیـ ــیر زِ خـ   سـ

  نمو بـــه رهـــا ایمـــا   و ببـــین خاتمـــه جنـــگ   

  

  



 
٩٨ 

 

  آزادی رؤیای

ــه    ــدا بـــ ــمانت ببنـــ ــايچشـــ ــن رؤیـــ   مـــ

  انــــد جهـــانی کــــه صــــاحب همــــه مــــیهن 

ــه  ــايبــ ــال  رؤیــ ــوش دار آي حــ ــن گــ   مــ

ــا  ــر رهــــ ــرم بــــ ــا محتــــ ــانی قضــــ   جهــــ

  جهـــانی کـــه کشـــتن تـــو حیـــوان گنــــاه     

ــدان رزم    ــد زِ میــــ ــه فاقــــ ــانی کــــ   جهــــ

ــق   ــه الیـ ــه در آن همـ ــانی کـ ــود آزاد جهـ   بـ

  جهــانی کـــه در آن همـــه محتـــرم آن نبـــات 

ــر   ــه فکــ ــاوز بــ ــد تجــ ــه ناشــ ــانی کــ   جهــ

ــرف     ــود حـ ــخن بـ ــخ سـ ــه پاسـ ــانی کـ   جهـ

  جهــانی کــه هـــر تــن خـــودش فکــر کـــرد    

  ننــــــدارد در آ ســــــرورجهــــــانی کــــــه 

  جهــانی کــه در آن پرســتیدن آزادگــی اســت 

  جهـــــــانی پـــــــر آزادي و شـــــــور تـــــــن     

ــلح    ــرق صــ ــه غــ ــن و همــ ــائین تــ ــد رهــ   انــ

  تــــو انســــان و انســــان دگــــر بــــاد جــــاي     

ــاد    ــا بـــ ــان رهـــ ــتار و قربـــ ــه کشـــ ــانـــ   همـــ

ــدا    جهــــــانی کــــــه اشــــــرف نــــــدارد خــــ

ــان    ــین و انســ ــاوي در آن بــ ــه گــ ــه رزمنــ   بــ

ــه چــون مــرد و انســان   ــ مــؤمنو ن ــه اســالم ن   ودب

  همـــــه راه آبـــــادي جنگـــــل و جبـــــر و ذات 

  بــــه ذکــــر و عمــــل هــــر تنــــی فکــــر بکــــر 

ــت    ــیش رفــ ــه تفتــ ــکنجه بــ ــر و شــ ــه زجــ   نــ

  نـــه بـــا زور و تحمیـــل و دیـــن ذکـــر کـــرد     

ــر    ــن برابــ ــه تــ ــان   همــ ــه جــ ــن بــ ــه تــ   همــ

ــه   ــه قـــدرت نـ ــه ســـجده بـ ــتنـ ــوانگی اسـ   دیـ



 
٩٩ 

 

ــرانجام گی ــر ســ ــه زجــ ــه آتــــش بــ   تــــی نــ

ــ  ــانی بــــ ــا جهــــ ــه زیبــــ ــاچــــ   ود راه مــــ

ــان     ــن جهــ ــدان ایــ ــیکن بــ   پــــیش راهولــ

ــین دور دار  ــود را زِ کـــ ــز خـــ ــو برخیـــ   تـــ

ــان   ــویی در جهـــ ــتش تـــ ــرآغاز خشـــ   ســـ

  

ــره روزي    ــدا تیـــ ــزدان خـــ ــه یـــ ــرنـــ   و جبـــ

  چـــــــه وهـــــــم بزرگـــــــی خداونـــــــد آه   

ــو ــون شـــ ــاه دگرگـــ ــان و شـــ ــر انســـ   د فکـــ

ــار  ــزم بـــــ ــان عـــــ ــی و در راه جـــــ   تالشـــــ

  چــــه ســــرو بلنــــدي شــــود ایــــن جهــــان     
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  جنگل عظیم

  ها در خاك و سر چون سـرو بـر طـاق آسـمان     ریشه
  

ــاتوان  ــر زمـــــین او نـــ ــید او نتانـــــد بـــ   نـــــور خورشـــ
  

  بــرگ و شـاخه را بــا جـان خــود داد او تکــان   و بـاد 
  

ــام   ــگ و الهـــ ــه و آهنـــ ــان نغمـــ ــاریکی جهـــ   و زِ تـــ
  

  تاریـک و بگـو روزش گـم اسـت     قـدر  آناین سـرا  
  

  هـر دم قلـب آن شـب بـر خـم اسـت       صبح و ظهر و عصر 
  

ــانش رود و برکــه آب و ســرما جــاري اســت    در می
  

ــان ســـــاري اســـــت    در میـــــان رود ســـــیمایی زِ طغیـــ
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ــرور  ــوه و ســــربلندي و غــ   ایــــن ســــرا داراي کــ
  

رســــیدن بــــر رهــــایی بــــر شــــکوه ایــــن ســــرا مهــــد  
  

ــدارگان  ــه جــانش زیســتند  جــاندر دلــش جان   هــا ب
  

  انـــد ســـتیکهـــا  بـــارد خـــدایان ایــن نســـان  مــرگ مـــی 
  

ــود    ــرگردان ش ــون و س ــن افس ــانش روح و ت   در می
  

ــالش   ــا خیـ ــتبـ ــزون  معرفـ ــن افـ ــر تـ ــود  و هـ ــان شـ   جـ
  

  چشـــم تـــو بینـــا شـــود بـــر دل همـــه اســـرار و راز 
  

ــی    ــر تـــو پـــر مـ ــمان پـــرواز بـــاز     فکـ   کشـــد بـــر آسـ
  

ــویی و او و   ــب تـ ــراز  شـ ــر فـ ــان بـ ــایی و طغیـ   دنیـ
  

  گریـــــزي از تنـــــت از ظلـــــم از صـــــدها نیـــــاز مـــــی
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  هـــر نفـــس را کـــام گیـــري تـــو دال در ایـــن ســـرا
  

  از خــــود آري تـــــو بـــــرون بــــر آســـــمان و تارهـــــا  
  

  گـــاه پـــاك مـــا قلـــب و ســـراي رانـــدگان  خلســـه
  

  بخـــوانارتشـــی بـــر ضـــد یـــزدان ظلـــم و شـــهوت مـــا  
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  نور چشم خدا

  اشــــا بشــــرچیســــتی انســــان بیمــــار چیســــتی ح
  

ــدبان   ــان دیــ ــیل انســ ــر  ســ ــا تبــ ــدن بــ ــر بریــ ــر ســ   بــ
  

ــده رو   ــان را خن ــن آدم ــین ای ــاب خــوردن دار و ب   ت
  

ــد   ــه مان ــامی چ ــه فرج ــن چ ــرو  ا ای ــو آب ــن و ت ــر م ــت ب   س
  

ــدا  ــان آتـــــش اي خـــ ــدهزاران آدم و فرمـــ   صـــ
  

  بــــین نســــان مغـــــرور باشــــد از چنــــان کـــــردار آه    
  

  آن خــدا گویــد ســخن تــرویج کشــتار و تــو خــون 
  

ــون   ــار جنـــ ــد بیمـــ ــما فرزنـــ ــر شـــ ــر بـــ ــام دیگـــ   نـــ
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  ه زیـر خـاك اسـت آن نفـر سـنگی بـزن      دست بسـت 
  

ــزن   ــت دم بــــ ــار از محبــــ ــان بیمــــ ــدا انســــ   اي خــــ
  

ــر    ــابی پسـ ــو قصـ ــون و تـ ــر دل خـ ــغل داري بـ   شـ
  

  هــــا بــــدر   اشــــک حیــــوان را نبینــــی ماتمــــا تــــن    
  

ــد آه   ــویی فرزنــ ــدایی و تــ ــم آن خــ ــور چشــ   نــ
  

ــاوز شــــکر کــــردي   ــا تجــ ــدا بــ   نعمــــت از ظلــــم خــ
  

  نـــام داري اشـــرف و مـــا را بگـــو حیـــوان صـــفت 
  

ــاي   ــت دیبــ ــر تنــ ــ بــ ـ ــدایان را سـ ــت اي خــ   متظلمــ
  

ــنم     ــون ک ــان افس ــان جه ــم انس ــا کوشش ــرا ب ــین م   ب
  

  نــــام و کـــــردار خــــدا را از نســـــان مــــدفون کـــــنم   
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  ام تــا زنــده  چنــین ایــنعهــد دارم بــا نفــس مــن    
  

ــرده   ــن مــ ــین مــ ــن را ببــ ــود مــ ــدي را نبــ ــر امیــ   ام گــ
  

ــا     یــــار زیبــــایم امیــــدم جــــان مــــن دیــــنم رهــ
  

  بــــر مــــن و بــــر جــــان و بــــر دنیایمــــان چهــــره نمــــا 
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  رسانجام

ــارت  ــر بـــاز شـــد در ســـیل حقـ   چشـــمان پسـ

ــادت    ــر و حس ــد از فق ــار ش ــه بیم ــه ک ــن بچ   ای

  هـی داد کشـید و همـه عمـرش بـه هـدر رفــت      

ــداد ایــن زخمــه ــن جــان  ،ي بی ــر ای   عقدســت ب

  ي مســــتی و اصــــالت پوشــــید پســــر جامــــه

ــارت    ــال اسـ ــه چنگـ ــت بـ ــدفش رفـ ــا هـ   او بـ

ــارت    ــرق اسـ ــه غـ ــر همـ ــر حصـ ــام پسـ   فرجـ

  پســــتی نـــاالن پســـرك آمـــده در محکـــم    

ــت     ــه دار اس ــرف جوخ ــر ط ــرك ب ــرزان پس   ل

  ســـنگینی زنجیـــر بـــر آن جســـم و وجـــودش 

ــجه  ــر ضـ ــاره پسـ ــتی  بیچـ ــی مسـ ــان در پـ   کنـ

ــه گلــو کامــه هــق ــه نفــس بــرد هــق ب   ي آخــر ب

  

  بضـــــاعت ي فقـــــدان  بیچـــــاره ي در خانـــــه  

ــروت ــدن ثــ ــالت  ،از دیــ ــتی و اصــ ــه مســ   همــ

ــه ــداد آن زخمـ ــت  ،ي بیـ ــان رفـ ــان و نشـ ــر جـ   بـ

  دل انســـــانعقدســـــت زِ فقـــــري زِ حقـــــارت 

  پیمــان بــه خــودش تــا کــه رســیدن بــه تــو ثــروت 

  دزدیـــــد زِ اشـــــراف بـــــا تیـــــغ شـــــکایت    

ــارت   ــتار و حقــ ــت کشــ ــه دار اســ ــن چوبــ   ایــ

ــتی   ــداد بگـــو رکـــن و بـــه هسـ   آنجـــاي کـــه بیـ

  پــژواك اســارت بــه همــه گــوش نــزار اســت      

ــرورش  ــو از آن روح و غـ ــته تـ ــال شکسـ ــین بـ   بـ

  فریـــــاد بـــــر آورد پســـــر پســـــتی هســـــتی    

  د کـــالن خـــردفرجـــام پســـر مـــرگ و بـــه فریـــا
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  پور مرگ

  شــالق پــر از مــیخ بــه جــان و تــن عیســی      

  فرزنــد جمــاع مــریم قدســی اســت بگــو شــاه 

ــه پهلــوي شکســته    عیســی بــه ســرش خــار و ب

ــیار تــو حیــوان      ــرد چــه بس ــانی خــود ک   قرب

ــنج   ــر او گــ ــاد بــ ــه فریــ ــه درد و همــ   اهللا بــ

  فرزنـــد جمـــاع در دل مســـتی و بـــه شـــهوت

  ایـــن راه خـــدا باشـــد و آیـــین و مـــرامش    

  یخ تنش جسـم تـو عیسـی شـده مصـلوب     بر م

ــد ــا ،جـــــان کنـــــدن فرزنـــ   در درد و تمنـــ

ــدار مریضـــی زِ خداونـــد بـــه صـــد آه       خنـ

ــت     ــدا اس ــو خ ــر ت ــر ب ــام دگ ــوه ن ــزدا و یه   م

  

  در راه خداونــــــدي و بــــــر دســــــت یهــــــودا  

  قربــــانی خشـــــم و غضـــــب از بهـــــر تـــــو اهللا 

  پســـــرکش بغلـــــش حـــــور نشســـــته یـــــزدانِ

  قربــان دگــر بــاش تــو انســان     و خــون خواهــد 

ــاهی  ــج     گ ــر رن ــاه پس ــو گ ــو گ ــی و ت ــز و میش   ب

ــت     ــه ملـ ــاد بـ ــه دل آحـ ــخر بـ ــوه تمسـ   در هجـ

ــرو او و عقـــابش     ــم فـ ــرود خشـ ــون نـ ــز خـ   جـ

ــوب      ــن مغلـ ــا تـ ــز و تمنـ ــدا عجـ ــه صـ ــد بـ   آیـ

  ایــن چیســت بــه جــز ظلــم و بگــو واي بــه اهللا      

ــه اهللا    ــو ننــــگ بــ ــم بگــ ــدا ظلــ ــو خــ ــام تــ   نــ

  ایــن معنــی ظلــم اســت و دگــر ظلــم بــه راه اســت
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  ی خدا جامه

ــوچی  ــراي پــ ــا راه داد   از بــ ــه دنیــ ــی بــ   و هیچــ
  

  داده اك و بــــه خــــاکی جــــا  زاده گشــــتا از دل خــــ 
  

ــه دنیــا خــاك داد   ــه جبریــل و ب   آن خــدا وحــی و ب
  

  هــــر چــــه آزادي بــــه دنیــــا مــــدفن آن خــــاك بــــاد 
  

  جـــام جــــم را او فـــرو در قلــــب زشــــتی داد راه  
  

  ننـــــگ شـــــد نـــــام تـــــو انســـــان قـــــاتالن را راه داد 
  

ــت داد     ــه ذات ــت ب ــم ظلم ــی و ه ــدد از وح ــا م   راهب
  

ــاك داد     ــاکی بـ ــب خـ ــتا قلـ ــاره گشـ ــین بیچـ ــن زمـ   ایـ
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  حیــوان کــه غــوطش بــود از قلــب نبــات  نیآن چنــ
  

ــاك داد     ــینه را او چـ ــان و سـ ــه جـ ــل بـ ــین قاتـ ــال بـ   حـ
  

ــدار را    ــردن جانـ ــین و گـ ــر زمـ ــد سـ ــی بریـ   او هـ
  

  او بــه لطــف آن خــدا اشــرف شــد و بــر خــون رســید       
  

  دنیــا اســارت بــر جهــان و خــون کشــید      قــدر آن
  

  قلـــم از شـــرح انســـان ایـــن پلیـــد    عـــاجز آري ایـــن  
  

  ایــن خــدا انســان یکــی همــزاد و از همــراه بــود      
  

  ایــن جهــان را زشــت کـــرد و ایــن جهــان بیمــار بـــود      
  

ــت خــــدایان او شــــنید     ــتا بــــر دل تخــ   او نشســ
  

  او شــــــده یــــــزدان دنیــــــا و خــــــدایان روي دیــــــد 
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ــدا     ــه از خ ــو جام ــی ت ــین رخت ــرکن چن ــان ب   اي نس
  

  هــــا بــــار دیگــــر آن بنــــا کــــن دور جامــــه ظلــــم     
  

ــام    ا ــر ج ــر زی ــزن ب ــدرت ب ــه ق ــرکن هم ــان ب   ي نس
  

ــان    ایـــــن جهـــــان آزادي و تـــــدبیر خواهـــــد اي نســـ
  

  شــــایدا یــــک بــــود از روز نخســــتین ذات راد   
  

  ي بـــــد ذات را لیــــک بایـــــد برکنـــــی ایــــن جامـــــه  
  

  پــوچی پیشــین بــه راه ایــن هــدف آذیــن نمــود      
  

ــه ــرود    جامـ ــان فـ ــش جـ ــه راهـ ــن بـ ــر تـ ــی بـ   ي آزادگـ
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  خداوند پدر

  هـاي پـدر   زیرهمـه ضـرب  را بـه    دختـري  ببین

ــدر   ــر پـ ــودنش بـ ــرا منـــت از بـ   یکـــی دختـ

ــدر      ــام پ ــه ن ــیم ب ــدان و دژخ ــه زن ــین خان   بب

  پـــــــدرهایی از جـــــــنس اهللا و ننـــــــگ  

  پــــدر جســــم دختــــر بکــــارت فروخــــت 

  پــــــدر ســـــــنت اهللا محمــــــد هـــــــوس  

ــانیِ  ــه قربــ ــر را بــ ــدر  پســ ــدا از پــ   آن خــ

ــدر   ــدایان پ ــر آري خ ــودك و دخت ــی ک   یک

ــدر     ــزاران پ ــد ه ــو از ص ــی ت ــه نگفت ــه چام   ب

  فـــتم زِ دریـــاي رنـــج همـــان مــــادران     نگ

  بـر خـزان   و بگـو  بـه چامـه بـه فرجـام و شـعر     

  

  پسـر  همـه جـان جانـان   و دشنام و مـرگ غـرور از    

ــق  ــک و و تزریـــ ــون مالـــ ــر  افیـــ ــرار پســـ   فـــ

ــدر    ــا پـ ــو یـ ــدایان بگـ ــر خـ ــه حصـ ــی بـ   و روحـ

  برنـــد پـــور خــود را چـــو ســـنگ  کــه ســـر مــی  

ــه ســـــوخت    ــین کـــ ــردار او روح را بـــ   و کـــ

ــ    ــه قفـــ ــه حجلـــ ــودکش را بـــ ــین کـــ   سببـــ

  بــــین او بــــه کفــــر و خــــدایان قــــدر بـــردار و 

  ببــین جســم خـــونین و خــون آلـــت ایــن پـــدر    

  اینـــــان قـــــدرنگفتـــــی زِ کـــــردار بســـــیار از 

ــان     ــادر و درد جـ ــدر مـ ــم و پـ ــه ظلـ ــزاري بـ   هـ

  پــدر نیســت ایــن دیــو گــو او خداونــد خــوان      
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  پاک جاودان

ــی  ــده نم ــین دی ــاش چن ــتی  اي ک ــو پس ــد ت   دی

  با خـون نشـدي مـرهم ایـن جـان      تو اي اشک

  انــا تــو نــه گریــان و نــه از رفــتن پـــاکی      ج

  خون گریـه شـد از دیـدن و نجـوا و صـدایت     

ــر بـــه دل از شـــیون و فریـــاد تجـــاوز       دختـ

ــر    ــت دختـ ــدا آلـ ــور خـ ــین پـ ــو ببـ   آن دم تـ

ــتایش   ــه سـ ــالف بـ ــتار مخـ ــده کشـ ــا شـ   جانـ

ــانفریـــاد از مـــا و بـــه زاري تـــن     و ایـــن جـ

  مـــاتم بــر مـــا  از رنــج صـــداي تــو بـــه مــن   

ــای  ــالم و یکتـ ــالم و آن عـ ــن عـ ــانایـ   ی و تابـ

ــان    ــواهر تابـ ــا خـ ــو رهـ ــام تـ ــه نـ ــوگند بـ   سـ

ــا   ــو معنـ ــه تـ ــاکی بـ ــواهر پـ ــم خـ ــا نفسـ   جانـ

  

ــتی  اي کـــاش نمـــی   ــدم از ایـــن مســـلک زشـ   دیـ

  یضـــانهیهـــات بـــه خـــون غـــرق زِ دنیـــاي مر    

  پــــاکی پــــاکی شــــده معنــــاي تــــو اي فهــــم ز

ــت   ــت نهایـــ ــه رو زشـــ ــدایا زِ چـــ   اي واي خـــ

ــه مـــا قلـــب تعـــارض      ــزدان پـــدرم رحـــم بـ   یـ

ــه    ــزد و زمزمـــ ــش بـــ ــزدان مـــــددگر آتـــ   یـــ

  بر تخت خدا خـون بـه زمـین ریخـت بـه خـواهش      

ــزدان    ــده یـ ــا شـ ــت و خودارضـ ــور سرمسـ   آن پـ

ــه اهللا      ــگ ب ــو نن ــو گ ــیون و ت ــد و ش ــرگ خوان   م

  پـــاکی شـــده معنـــاي تـــو اي پـــاکی و تـــو جـــان

  خـدایان و بـاد رود ظلـم و قسـاوت همـه شـاهی     بر 

ــا    ــس مــ ــایی نفــ ــان راه رهــ ــو بمــ ــن تــ ــا مــ   بــ
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  یه کودک

ــا   ــه نــ ــبان بــ ــه شــ ــه یــ ــه گلــ ــدایــ   م خــ

ــدا    ــگ و خ ــه جن ــیش ی ــه تفت ــل ی ــه تحمی   ی

ــس     ــک نفـ ــتن یـ ــر کشـ ــک از بـ ــه اشـ   یـ

ــان   ــردن کودکـــ ــر گـــ ــالده بـــ ــه قـــ   یـــ

  یـــه فرزنـــد یـــه درد و یـــه پـــا و یـــه مـــین 

ــان     ــر در می ــر کم ــب ب ــه بم ــودك ی ــه ک   ی

ــاد  ــه اهللا و جهــــل و جهــ ــه مکتــــب یــ   یــ

  یـــــه قاتـــــل بـــــه نـــــام خداونــــــد آه    

ــان     یــه کــودك کــه جســمش چــو شــیر ژی

ــک      ــر از اش ــم پ ــه چش ــودك ی ــه ک   و آهی

  

  یــــــه کــــــودك اســــــیر جنایــــــت و آه     

ــربال   ــربند و یــــک کــ ــه ســ ــد یــ ــه فرزنــ   یــ

ــر همــه در قفــس   ــد ب   یــه طفلــی کــه رگبــار زن

ــدارگان   ــت و جانـ ــود کشـ ــه خـ ــی کـ   و طفلـ

  یـــه مـــادر یـــه اشـــک و یـــه درد و یـــه کـــین

ــل و اذان   ــتار نســـ ــه کشـــ ــش یـــ ــه آتـــ   یـــ

ــواب     ــه خ ــودك ی ــه ک ــل ی ــه جاه ــد ی ــه وال   ی

ــی   ــا بـــ ــال مـــ ــگر زِ اطفـــ ــه لشـــ ــاه یـــ   پنـــ

ــن ــیر شو ذهـــــ ــان اســـــ   خداونـــــــد خـــــ

ــدا     ــان خــ ــان از انســ ــه آرمــ ــده یــ ــه ایــ   یــ
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  مدهوش هللا

  بگو زن بگو طفل گشـنه خیابـان تشـنه بگـو مـادران     
  

  بگو زن بگو شب به حجلـه بکـارت یـه پـرده غـم بـاکران      
  

  یک تار مو به وغفلت بگوتاج بگومردبگوحصرشهوت
  

تـــاالن اوبگـــو مـــرد و غیـــرت بگـــو خشـــم و شـــهوت ق  
  

  بگو حـیض ایـن مـادران   بگو زن بگو وضع حمل و 
  

  بگـــو زن خیانـــت بگـــو ســـنگ و رجـــم همـــه عاشـــقان
  

ــرد   ــو م ــ و بگ ــی شُ ــرم ــد   و رب خم ــالق ح ــه ش   ب
  

  بگــــو مــــرد و فقـــــر بگــــو ســـــرقت و قطــــع یـــــد    
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  بگــــو زن جمــــاع و بگــــو طفــــل آنــــان حــــرام 
  

ــرام    ــو از مـــ ــش بگـــ ــوزي آتـــ ــو زن و خودســـ   بگـــ
  

ــدا     ــو از خـ ــاد و بگـ ــگ و جهـ ــرد و جنـ ــو مـ   بگـ
  

ــا   ــر دارد بـــــه مـــ ــاهقتـــــل و بگـــــو امـــ ــتار مـــ   کشـــ
  

ــه و فریــــاد و داد     ــغ و ختنــ ــو تیــ ــو زن بگــ   بگــ
  

ــاد داد   ــرا بــــ ــو اي دختــــ ــود را تــــ ــو درد خــــ   بگــــ
  

ــت       ــق پس ــک خل ــه ی ــان ب ــیم آن ــرد و ترس ــو م   بگ
  

ــان راد    ــو هرزگــ ــهوت بگــ ــرق شــ ــو غــ ــت بگــ   مســ
  

ــه فحشــا بگــو از تجــارت بگــو هرزگــی     بگــو زن ب
  

ــی     ــن بردگـــ ــته ایـــ ــوین گشـــ ــز نـــ ــو زن کنیـــ   بگـــ
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  چنـین هرزگـی  بگو مرد و فقدان جـوانمردي و گـو   
  

ــدگی   ــدا بنـ ــدهوش زاده خـ ــه مـ ــرد و زن را کـ ــو مـ   بگـ
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  ملت و دولت

  هــــا اســــارت یــــوغ دولــــت خیــــل ملــــت

ــت   ــگ آورده ملـــ ــالن جنـــ ــی اعـــ   دولتـــ

  مردمـــان در خـــون و بـــین آتـــش بـــه ملـــت

ــت  ــدان حکمــــ ــان فقــــ ــان آدمــــ   از میــــ

  رأي اکثـــــر را ببـــــین کرســـــیِ دولـــــت   

ــی   ــا آزادگـ ــن نهـ ــت   ایـ ــان اسـ ــا در جهـ   هـ

  ارث خــــود راایــــن پســــر در چنــــگ دارد 

ــیان    ــاغی و عصـ ــه یـ ــت را همـ ــو ملـ ــین تـ   بـ

ــردار جــــان را     ــش و بــ ــدن آتــ ــر بریــ   ســ

ــرار و   ــام آن تکــ ــده فرجــ ــن شــ ــاایــ   رؤیــ

ــن دوار گـــــردون را بـــــه پایـــــان      راه ایـــ

  

  

  کودتـــا گشـــت و ببـــین خـــون در حکومـــت      

ــت    ــو دولــ ــر تــ ــان حصــ ــکنجه مردمــ ــا شــ   بــ

  ایــن ســـرا میـــدان جنــگ اســـت ننـــگ دولـــت  

ــی ــت  جمعــــــ ــما در اکثریــــــ   ام دور از شــــــ

ــارت  ــر حقـــ ــین بـــ ــور تمکـــ ــان مجبـــ   مردمـــ

ــت   ــارت دار آن اســـ ــویم از اســـ ــه گـــ   از چـــ

ــر مـــــی ــرد از عـــــدل در راه آن پـــــدر ســـ   بـــ

ــا    ــاد طغیـــ ــون بـــ ــد دگرگـــ ــالب آمـــ   نانقـــ

ــان  ــارت خیـــــل آن دیوانگـــ   را  جنـــــگ و غـــ

  ملتــــا دولــــت شــــده دولــــت شــــده شــــاه     

ــن  ــذدور از ایــ ــر انیهــ ــان  يگــ ــا داد انســ   بــ

  

  



 
١١٨ 

 

  هر که بـا هـر راه و هـر فکـري بـه ره خـویش      

  آرمـــــانی آن هــــدف مـــــا  ایــــن جهــــانِ  

  

  جــــان جانــــداران رهــــا از ظلــــم هــــر کــــیش

  دســــت در دســــت همــــا ســــازیم ایــــن راه     

  

  

  

  

  

  



 
١١٩ 

 

  بسوزد ها هدف

ــی   ــر ب ــه بش ــدانم چگون ــت  ن ــده اس ــدف زن   ه

ــدگی   ــد طــی همــین زن ــه کن ــی چگون ــو دان   ت

  نــــدارد تفــــاوت بــــه کــــردار او در دو روز

  نـاز  آمد و او بـه بیـدار و شـب خـواب     صبحبه 

  دوري رؤیـــاي نـــه شـــوري شـــعوري نـــه    

  نـــه وهمـــی خیـــالی نـــه عشـــقی کمـــالی     

  اینـان بر فکـري  و همینـان  جـاي ب اسـت  سـخت  چه

ــی ــان  هـــدف بـ ــزد اینـ ــر نـ ــته بـ   هـــدف گشـ

  بـــه پـــاخیز و شـــوري بکـــن از دل ایمـــان    

  بــزن زیــر گریــه بــه اشــکت بســازان تــو دریــا 

  هـــدف گـــر نباشــــد تـــو جـــانی نــــداري    

ــدف ــالی   هــ ــر محــ ــوان دارد از هــ ــا تــ   هــ

  

ــرده اســ        ــم م ــرگ ه ــدگی م ــدف زن ــدون ه   تب

  تکــرار و کــرار همــین بــود همــین مردگــی     بــه 

ــدف    ــان و ه ــده آرزو در می ــاوت ش ــوز  تف ــا بس   ه

  بـــه تکـــراري آیـــد همـــان روز و بـــین کـــار بـــاز

  نــــــه طغیــــــان امیــــــدي ســــــیاهی ســــــپیدي 

ــکی   ــه رشـ ــري نـ ــه فکـ ــکی نـ ــه اشـ ــه دردي نـ   نـ

ــان      ــدار این ــان و بی ــار این ــه پیک ــت ب ــم اس ــه وه   چ

ــان  ــدا از اینــــــ ــن دریــــــ ــد آرزو تــــــ   امیــــــ

  را بـــدر از خـــود اینـــانر ایـــن تـــن فاســـدت بـــد

ــا      ــو دری ــکان ت ــاور بخش ــش بی ــو آت ــمت ت   زِ خش

ــاري    ــو و آن دیـــ ــردا تـــ ــده کـــ ــدف زنـــ   هـــ

  خیـــــالیدر ســـــر  بـــــهبســــازان هـــــر آنچـــــه  

  

  



 
١٢٠ 

 

  رشم

  آیــــد یمــــایــــن آب زِ مــــا رفتــــه بــــه رو بــــاز  
  

ــاید  ده ــزاران و نشـــــ ــال و هـــــ ــه دل ســـــ ــا بـــــ   هـــــ
  

  
ــت    ــب و آیــ ــخن از لــ ــایی و ســ ــر رهــ ــا نشــ   بــ

  
ــر رخ    ــان بــ ــان و جهــ ــر جــ ــرده و بــ ــر گــ ــتبــ   ماهــ

  

  
ــیریم     ــر و اس ــو حص ــن و ت ــه در آن م ــر ک ــن جب   ای

  
  بــــــا نالــــــه و اشــــــک و تــــــو بــــــدان آه نمیــــــریم
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ــ   ــاده تنــ ــا بــ ــز نفــــس خــــویش رهــ   انیممــــا کــ

  
ــرا ــاك و ســــــ ــانیم از خــــــ ــان برهــــــ   از دل انســــــ

  

  
  بــه تــو ســوگند   ولــیکن بــه رهــایی و بــه جــان     

  
  ایــــن رو خجــــل از نــــام خــــدایان بــــه تــــو ســــوگند 

  

  
  گواراســت اي شــرم تــو را خــوردن و آبــی کــه     

  
  ایـــــن آب زِ روي اســـــت همـــــین واژه خواناســـــت   

  

  
  اي رو خجــــل از جــــان تــــو حیــــوان خجــــل اهللا

  
  ایـــن ســـیل نســـان اســـت همـــین شـــرم کـــه بـــا ماســـت 

  



 
١٢٢ 

 

  
  اي شــرم تــو را خــوردن و آبــی کــه گواراســت     

  
  ایـــــن آب ز روي اســـــت و همـــــین واژه خواناســـــت

  

  
ــدانِ   نامـــت چـــه شـــده شـــرم    ،تـــو بیـــدار  وجـ

  
ــیچ    ــن هـ ــر ایـ ــگ بـ ــاران اي ننـ ــرم   نگـ ــو اي شـ ــه تـ   بـ

  

  
ــه بــا ماســت      ــن شــرم ک ــن آب زِ رو رفتــه و ای   ای

  
  ایـــــن روخجـــــالن ارتـــــش آزادي مـــــن ماســـــت    

  

  
  تنــــه فریــــاد خجالــــت زِ تــــو انســــان مــــا یــــک

  
  برخیــــــز جهــــــان دگــــــري ســــــاز تــــــو حیــــــوان 
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  امیدیم

ــدي    ــا امیــ ــام دارد نــ ــن نــ ــر تــ ــم بــ   زخــ

ــا     ــاي دریـ ــره در دنیـ ــم قطـ ــین کـ ــا همـ   مـ

  ریشــه در صــدها هـــزاران ظلــم و شـــهوت   

ــدرت دســــت  ــود قــ ــا و آري بــ ــو تنهــ   تــ

  تــــن نـــــدارد ارزشــــی بـــــر دار و دنیـــــا  

  آتشــی بــر هــر چــه گفتــی هــم ســرودي      

  نظــــــم دارد ایــــــن جهــــــان از روز اول  

  ه در ایـــن اعصـــار دنیـــایـــک تـــن امـــا کَـــ

  ي تــــو از خــــدایان دســــت رد بــــر ســــینه

  پایــــان مـــا بــــر نـــا امیــــدي   جنـــگ بـــی  

  

  خیــــز از جــــاي و بیــــا بــــر مــــا رســــیدي       

ــا ه    ــایی و دنیــ ــود دریــ ــو خــ ــین تــ ــدابــ   ویــ

  ریشــــه را خشــــکانم آري بــــین تــــو حیــــرت

ــت    ــدهوش عزلــ ــین مــ ــازد همــ ــی ســ   ارتشــ

  بــین تــو دنیــایی و دنیــا از تــو دارد هــر چــه دنیــا 

  ســـوخت ظلمـــت از تـــو گفـــتن از تـــو بـــودي 

ــت     ــق و خلقـ ــم خلـ ــیم هـ ــا زنـ ــرهم آري مـ   بـ

  یـــک بـــه یـــک حـــالل در مـــا بـــین تـــو دنیـــا 

  مـــا خـــدا طغیـــان کنــــیم بـــین نـــو بهــــاران     

ــو    ــان از نـــ ــدیم و جهـــ ــا امیـــ ــیديمـــ   رســـ
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  رشمی

ــرودم    ــه سـ ــن چامـ ــه مـ ــیاري کـ ــه بسـ   چـ

  تجـــــــاوز گفـــــــتم آري کودکـــــــانم  

  بـــه دردانـــی کـــه روحـــم را خـــزان کـــرد 

  بگفـــــتم از زنـــــی مـــــدفون در خـــــاك

ــامم  ــانم مقــــ ــو اي جــــ ــتم از تــــ   بگفــــ

ــذابم    ــر عــ ــا پــ ــو زیبــ ــتم تــ ــو گفــ   زِ تــ

  ولــــیکن مـــــن یـــــه رنـــــج دل نگفـــــتم 

ــرد    ــکیده کــ ــرا خشــ ــر آن مــ ــه فکــ   کــ

ــی ــعر   نمـــ ــتن شـــ ــین گفـــ ــی زِ بـــ   دانـــ

  آزادي راهـــــت نخـــــوانم  کـــــه جـــــز  

  نگـــویم از وطـــی در ایـــن رهـــان شـــعر    

  

  زِ هـــــر درد و فغـــــان آتـــــش فــــــرودم     

  هــــــاي نحیــــــف خــــــواهرانم   زِ تــــــن

ــرد      ــان ک ــه خ ــن را طعم ــتان م ــن دس ــه ت   ک

ــر تـــنش از خلـــق و افـــالك  ــنگا بـ   کـــه سـ

ــانم    ــقم جهــ ــن عشــ ــان مــ ــوان جــ   زِ حیــ

ــانم   ــو و درد و فغـــــــ ــان تـــــــ   زِ قربـــــــ

  بیکـــــران جانـــــت شـــــکفتم بـــــه ظلـــــم

ــم را چــو تــن   ــ و روح   دفون خــون کــرد م

ــر    ــه یــک ذک ــه خــون روحــم ب ــنم غــرق ب   ت

ــانم     ــن نمــ ــز ایــ ــا جــ ــوداي رهــ ــه ســ   بــ

  بــــه جانــــت انتحــــارم مــــرگ بــــر فکــــر
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  بگو

  راه، آزادي مطلــــق زِ جهــــان اســــت بگــــو   

ــو    ــو بگ ــدن ت ــدار ندی ــه جان ــان و ب ــر ج   زخــم ب

ــو  ــد بگــ ــلطان و خداونــ   ره مــــن کنــــدن ســ

  آن همـــه چیـــدن قـــدرت زِ خداونـــد بگـــو    

  بگــــوره مــــن حکمــــت آزادگــــی و شــــور 

  گــــوب هردگربــــاو هـــا   خلـــق دنیــــا و نســــان 

  هـــدفم بســـط رهـــایی و قضـــا بـــا مـــن و گـــو

ــا مــن گــو   ــه طغیــان و نســان ب ــه پــاخیز و ب   تــو ب

  گــو  جهــان بــا مــن   تــو بــه پــاخیز و رهــاییِ   

ــا  ــان و زِ م   مــن از آن راه و هــدف گفــتم و طغی

  

ــو      ــت بگـ ــان اسـ ــان و جهـ ــی جـ ــاه، آزادگـ   شـ

  ه جهــان بــا مــن و گــوقتــل و کشــتار بــه پایــان بــ

ــا م   ــه ب ــتار ن ــه کش ــه ب ــون ــو و ح ــدان و بگ ــه فق   ن

ــو  ــت بگــــ ــان اســــ ــات حیــــ   ره آزاديِ انبــــ

  نفســــم در گــــروي راه رهــــایی اســــت بگــــو

ــو بگـــو     ــارت تـ ــتار و اسـ ــه کشـ ــدن ریشـ   کنـ

ــا مــن     گــو و آن خــدا عــرش بگــو عــزل خــدا ب

ــو   ــور بگــ ــه آزادگــــی و شــ ــر تنــــت جامــ   بــ

  همـــه آزاد بـــه جـــان و بـــه خـــدایان تـــو بگـــو 

  خــدا ایــن جهــان روي دگــر شــد و شــده عــزل  

  

  

  



 
١٢٦ 

 

  افیون خدا

  دارد زِ خـــــــاك ،بگـــــــو نعمـــــــت اهللا 

ــار  ــر اختیـــ ــق جبـــ ــراي ســـــخن عمـــ   فـــ

  بـــــس نیســـــت نـــــا و همـــــه نعمـــــت اهللا

ــرد    بشــــر از خــــود افیــــون نــــو ســــاز کــ

  بــــه نعمــــت خــــدا جــــان انســــان دریــــد 

ــدي    ــو انســـان شـ ــون خـــدا  رعشـــهتـ   افیـ

  تـــــو والـــــد فروشـــــنده مولـــــود خـــــود 

  ببــــین قتــــل و غــــارت زِ مــــا خانــــدان    

ــاد  ــو معتـــ ــدا  تـــ ــاد از خـــ ــر بـــ   و تحقیـــ

ــر او   ــه در زج ــودك ک ــو ک ــود  ت ــواب ب   خ

ــر   ــو فقـــدان مهـ ــه کـــودك تـ ــادر بـ   تـــو مـ

ــار    ــه هـ ــو دیوانـ ــم تـ ــرد هـ ــرگ خـ ــو مـ   تـ

  

ــاك      ــاك نـــ ــدر و تریـــ ــون مخـــ ــه افیـــ   بـــ

ــراي ــ  و فــ ــه خاکــ ــهبــ ــالق  ا کــ ــهخــ   داد بــ

ــالق افیـــون و خـــواه      ــه پـــورش شـــده خـ   کـ

ــ  ــه ریــ ــرد  بــ ــاز کــ ــده آغــ ــان خنــ   ش جهــ

ــرو  ــک ســ ــد  زِ یــ ــار آفریــ ــاك و خــ   خاشــ

ــج و آه   ــرق در رنــــ ــه را غــــ ــین خانــــ   ببــــ

  تــــو شــــوهر شــــدي مــــرگ نــــاموس بــــرد 

  ببــــین ضــــرب و جــــرح و میــــان آدمــــان    

ــان  ــج جــ ــنام و در رنــ ــو دشــ ــا تــ ــه راه هــ   بــ

  تــــــنش پــــــر زِ ســــــوزن ببــــــین آه بــــــود

  تـــــو افیـــــون و معتــــــاد باشـــــی زِ کبــــــر   

  تــــــو افیـــــــون و بـــــــازار و تیغـــــــی و دار 

  



 
١٢٧ 

 

ــان ردا   ــه انسـ ــالق آري بـ ــین خـ ــدایی ببـ   خـ

ــاد   ــاز اعتیــــ ــمی از آن نیــــ ــین قســــ   ببــــ

  

  ا و هــــر تــــن شــــدا او نیــــا   نیــــاز آفریــــد 

ــی عـــــزل دارد نیـــــاز     ــا بـــــر کســـ   خوشـــ

  

  

  

  

  

  

  



 
١٢٨ 

 

  ایرانی آزاد

ــرا    ــران س ــن ای ــاك که ــو خ ــی دارم بگ ــتا میهن   س
  

  ســـــتا آن ســـــراي مـــــا دلیـــــران و اســـــیران خـــــدا
  

  ه کـرد بر خود آري گریرا  این سرا خاکی که خون
  

ــرد    ــودش آواره کـ ــش خـ ــا وهمـ ــه بـ ــین کـ ــی را بـ   ملتـ
  

  سـت ا آن ایـران سـرا   و خاك اشغالی ما این خـاك 
  

  ســــتا اســــیران خــــدا  نــــد مســــلمانان او کــــه در ب
  

ــد   ــد و بنــــ ــه زنداننــــ ــین بــــ ــان را بــــ   نخبگــــ
  

  ســـیلی از مــــا را ببــــین در کـــام دنیــــا بــــی سراســــت  
  

  



 
١٢٩ 

 

ــان    ــرا آزادگـ ــدان را سـ ــه زنـ ــر چـ ــن و هـ   آن اویـ
  

  ســـتا خیـــل از آزادگـــان را بـــر جهـــانی بـــی ســـرا     
  

ــزا   ــک ری ــه اش ــو چام ــا  اي ت ــال م ــاران ح ــو ب   همچ
  

ــرا  ــن ســ ــا    ایــ ــران مــ ــان ایــ ــتا اي جهــ ــغال گشــ   اشــ
  

ــا      ــان م ــرا اي ج ــران س ــن ای ــه ک ــض داري گری   بغ
  

  النـــــه دارد آن خـــــدا بـــــر جـــــان مـــــا ایـــــران مـــــا
  

  بـــاد تقـــدیم وطـــن هـــماي را مـــن ســـرودم  چامـــه
  

ــر  ــق بــــ ــو اي ایرانــــــی عاشــــ   آزادي و راد بــــــر تــــ
  

ــر نباشـــی  ــن هـــمگـ ــاد  وطـ ــا مبـ ــر جـ ــان بـ   ایرانمـ
  

ــاد     ــو اي آزاد بــ ــم در راه تــ ــران چشــ ــه ایــ ــین کــ   بــ
  



 
١٣٠ 

 

ــزان تــو اي آزادگــان   ــه پــا خی   دســت در دســت و ب
  

ــان    ــدا و جهـــ ــایی را دمیـــ ــر دل رهـــ ــا بـــ ــزم مـــ   عـــ
  

ــی     ــان آزادگ ــادم راه و ج ــن دم ــا م ــن ب ــرف ک   ص
  

  شــــد رهــــا ایــــران رهــــایی مــــرگ بــــر آن بنــــدگی 
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  مدد

ــره ــودن  قطـــــ ــاي بـــــ ــران دریـــــ   اي در بیکـــــ
  

ــین ایـــن ــودن  چنـ ــان را ربـ ــاري دادن و جـ ــه یـ ــاجز بـ   عـ
  

ــاز     ــا و نیـ ــار زیبـ ــدن آن یـ ــا  دیـ ــر مـ ــرگ بـ   و مـ
  

ــن ــین ایـ ــاد اهللا    چنـ ــزدان بـ ــم و یـ ــا داریـ ــه مـ ــالی کـ   حـ
  

ــماران     ــی از بیش ــن یک ــرفتیم ای ــاجز را گ ــت ع   دس
  

ــه  ــت فدیـ ــر تخـــت ظلمـ ــدا بـ ــدگاراناي  آن خـ ــر مانـ   بـ
  

  ه دیــدن خــودت را اشــک و خــون جــاري و کَــ   
  

ــرت را     ــش آخـ ــکین و آتـ ــان مسـ ــوان و نسـ ــیل حیـ   سـ
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ــم    ــر ظلــــ ــاد بــــ ــان فریــــ ــر آن نســــ   در برابــــ
  

ــان  ــه از اینــــ ــر   ریشــــ ــن کفــــ ــاد مــــ ــدا فریــــ   خــــ
  

ــزاران  ــادم هــ ــر دســــت فریــ   دســــت و یــــک بــ
  

ــاران رؤیــــايخلــــق جانــــداري دگــــر    مــــن آن نوبهــ
  

ــر     ــدار دیگ ــم جان ــان و ه ــا ج ــر ب ــایی دگ ــر دنی   نش
  

  قطــره شـــد دریــا و انســـان هــم مـــدد بــر جـــان دیگـــر    
  

  

  

  



 
١٣٣ 

 

  خدا چیست

ــرد   ــه کــ ــین را قبضــ ــدایانی زمــ ــتا خــ   ســ

  یکــــی شــــاهی شــــد آن دیگــــر فقیهــــی    

ــو اهللا  کـــس آنهـــر    در جهـــان بـــت شـــد چـ

ــس دل   ــک نفـ ــه از یـ ــک راه   همـ ــه یـ ــا بـ   هـ

ــن خـــــدایان     ــان ایـــ ــین اینـــ ــاوت بـــ   تفـــ

ــر روز    ــه هـــ ــان چامـــ ــن میـــ ــتم مـــ   بگفـــ

ــزدان    ــم یـــ ــام و نظـــ ــر نظـــ ــان بـــ   زِ طغیـــ

  آغـــوش اســـت انســـان   خـــدا را بـــین هـــم  

  و ســــــودایش ببــــــین مقصــــــود قــــــدرت

  بگــــــو جانــــــا نفــــــس باشــــــد رهــــــایی

ــی    ــار خویشــ ــتن از مختــ ــرار گفــ ــه تکــ   بــ

  شــــد نــــام یــــزدان  بــــه جــــز قــــدرت نبا  

ــن   ــا ایــ ــرار و مــ ــخن تکــ ــیریم  ســ ــار ســ   بــ

ــرد     ــلطه کــ ــان ســ ــام اهللا و انســ ــه نــ ــتا بــ   ســ

ــی   ــوس و انســان آن یکــی را گــو رفیق   یکــی مرئ

ــا   ــم یکتـــــ ــد ظلـــــ ــردم عبیـــــ ــین مـــــ   ببـــــ

  همـــــه عاشـــــق بـــــه قـــــدرت همچـــــو اهللا     

  نــــــاناخو چــــــو اعــــــدام طنــــــاب و تیــــــغ

ــوز ایـــــن از  ــم را تـــــا ابـــــد ســـ   یـــــزدان قلـــ

ــایی  ــت از رهـــــ ــان  زِ طاعـــــ ــر جانـــــ   فخـــــ

ــزدان   ــور یــــ ــدر آن پــــ ــد پــــ ــدا باشــــ   خــــ

ــاوت    ــم قســ ــت هــ ــاخت ظلمــ ــدرت ســ   و قــ

ــه  ــانونش نگـــ ــواهی  و قـــ ــه خـــ ــر چـــ   دار هـــ

ــه دل دیـــن و بـــه آیـــین هـــر چـــه کیشـــی         بـ

ــان   ــم انســـ ــار جســـ ــردوس و دگربـــ ــه فـــ   بـــ

  اســـــیریمبــــه قـــــدرت بـــــر نســـــان یـــــزدان  



 
١٣٤ 

 

ــمانی   ــم آســـ ــو ظلـــ ــم بگـــ ــی هـــ   عالجـــ

  بگـــــو تقســـــیط و تقســـــیم تـــــو قـــــدرت 

ــت    ــین اسـ ــان همـ ــا طغیـ ــورش زِ مـ ــو شـ   بگـ

  دار بـــر مـــن کـــه طغیـــان تـــو انســـان گـــوش

ــر اهللا   ــجده بـــــ ــالبی ســـــ ــیکن طـــــ   ولـــــ

  بگــــو بــــر مــــن رهــــایی را همــــین اســــت 

ــعر   دراز ــتن شـــ ــرار گفـــ ــه تکـــ ــد بـــ   آیـــ

ــه ت     ــن بــ ــویم مــ ــاز گــ ــیکن بــ ــرارولــ   کــ

ــو خـــود خـــارا بکـــن بـــر پـــاي یـــزدان         تـ

  قــــــانون نگــــــه دار  حرمــــــتولــــــیکن 

  

ــانی   ــان فــــــ ــین انســــــ ــاید از زمــــــ   و شــــــ

  بگــــو کــــم کــــن از ایــــن طــــاعون حماقــــت 

  دیــــن اســــت بگــــو عصــــیان خداونــــد و بــــه

  نـــــزن ســـــجده بـــــه قـــــدرت نـــــام یـــــزدان 

ــاه   ــود آگـــ ــاي ننگـــــیش خـــ ــر پـــ ــزن بـــ   بـــ

  رهـــا از ظلــــم و تحمیـــل و بــــه کـــین اســــت   

  زِ معنـــــــاي رهـــــــا کـــــــیش منـــــــا مهـــــــر

  رهـــــایی چـــــاره بـــــر دنیـــــا بـــــه تـــــو یـــــار

  بشــــــو عبــــــد و عبیــــــد ظلــــــم انســــــان     

ــن ســــــپهدار     ــا مــــ ــما بــــ ــایی را شــــ   رهــــ
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  بهای آزادی

  آزادگـــی رؤیـــايو ایـــن اســـت و دنیـــا و   

  و گــــردن طنــــاب و بــــه دار و ایــــن اســــت

ــان رؤیــــايو ایــــن اســــت و    اشــــک و فغــ

ــل   ـ ــا عمــــق گـ ــاد مــ   و ایــــن اســــت و فریــ

  و ایـــن اســـت و دســـتان بـــه ســـوي مـــدد     

ــا    ــتی ره ــه دش ــدن ب ــا را دوی ــت و م ــن اس   و ای

  هـا و تـن   جـان و و این اسـت و سـوداي پـاکی    

ــوگ   ــه س ــزدان ب ــت و ی ــن اس ــر  و ای ــا بش   پیام

  بــــه طغیــــان رهــــا و ایــــن اســــت و مــــا ره

  اســت و بیــداري جــان رهــا روي دار   و ایــن 

ــه   ــا کـ ــین مـ ــايببـ ــاختیم  رؤیـ ــی سـ   آزادگـ

  

  یهــــا و دلــــدادگ  هــــزاري نفــــر حصــــر دل    

  دار جوخـه  ن تـن سـرش  کشـیم همچـو آ   نفس مـی 

  مـــرگ تـــو اشـــکانمانو چشـــان حلقـــه بیـــرون 

  لبــــــــان دوختــــــــه دادهــــــــا قلــــــــب و دل

ــی  ــر م ــد و پ ــتان بریدن ــب  دو دس ــان و ت ــد ج   کش

ــع و دل  ــا قط ــان    دو پ ــاي ج ــده پ ــا ش ــ ه ــاه   اي م

ــم    ــاکی قسـ ــه پـ ــد بـ ــت دال شـ ــرق آلـ ــان غـ   تنـ

ــان و    ــه جـ ــو و همـ ــنبگـ ــا تـ ــا را  يهـ ــدرمـ   بـ

  بـــه پـــا خواســـتم بـــر خـــدا و همـــه بـــرده جـــاه 

ــمان زار   ــتان و چشـ ــع دسـ ــه قطـ ــب دوختـ ــه لـ   بـ

ــداري  ــر راه بیــــ ــا دگــــ ــاختیما و دنیــــ   ت تــــ
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  دروغ

ــد   ــاز شــ ــه آغــ ــی کــ ــالم و دروغــ ــد ســ   بگفتنــ
  

  هــــر آنچــــه شــــنیدي تــــو خشــــتی از آن ســــاز شــــد 
  

ــین  ــهببـ ــگ   خدعـ ــدان جنـ ــه میـ ــان بـ   اي از همینـ
  

  اي را از اینـــــان پـــــر از درد و ننـــــگ   و یـــــا تقیـــــه 
  

ــ ــام دروغ و صـ ــد از کـ ــلحت باشـ ــن الح، مصـ   دیـ
  

ــین  ــه شــــد وهمــــی از آن خداونــــد کــ   و راســــتی کــ
  

  گلـــو پـــاره شـــد از همینـــان بگـــو راســـت راد     
  

  خـــوابدریـــاي و پنهـــان کننـــد دیـــن خـــود را بـــه     
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ــیچ   ــود و هـ ــا بـ ــد ریـ ــه گوینـ ــر چـ ــنو هـ   بـــس شـ
  

  بینــــدیش و بــــر خــــوان نکــــن اعتمــــادي بــــه کــــس
  

  هــــر آنچــــه شــــنیدیم نبــــود جــــز دروغ و ریــــا 
  

ــدا   ــا آن خـــ ــو یـــ ــل تـــ ــاب میـــ ــتی بـــ ــه راســـ   همـــ
  

  ســتی کــه آمــد زِ راد  نداننــد اینــان بــه معنــاي را   
  

  بگـــو اي خـــدا تـــو دروغـــت ببنـــدا بـــه ریـــش عـــذاب 
  

  تفـــــاوت شـــــده آرزو بـــــر تــــــو راد از دروغ   
  

ــروغ   ــدا در فــــ ــان خــــ ــین و همینــــ ــتی ببــــ   و راســــ
  

  انتهــایی تــو مســلک تــو راهــم رهــا  چــه زیبــا و بــی
  

  داران خــــدا همــــین بــــس بــــراي بشــــر دور آن بــــرده
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  ببـــین راســـتی بـــار دیگـــر شـــد آري بنـــا از رهـــا 
  

  بخـــوان از قضـــاي رهـــایی بـــه مـــن بـــر شـــما بـــر خـــدا
  

ــتی از    ــود راســ ــا شــ ــار معنــ ــادگربــ   دروغ و ریــ
  

ــاه     ــت مـ ــروغ اسـ ــه و در آن فـ ــه قلـ ــتی را بـ ــین راسـ   ببـ
  

  

  

  

  

  



 
١٣٩ 

 

  تو                                                            

ــن    ــاز کـ ــود سـ ــاي خـ ــز و دنیـ ــا خیـ ــه پـ   بـ

  بـــــزن دســـــت بـــــر پـــــا بپـــــاخیز یـــــار 

ــان     ــر جهـ ــه دیگـ ــس نـ ــین بـ ــا را همـ   و مـ

ــرود    ــزاران سـ ــزاري هـ ــتن هـ ــاییم گفـ   و مـ

ــو بــاد      ــاي آن دور نــزد ت ــروري کــه معن   غ

ــاي آن احتــرام     ــن حقیقــت زِ معن ــوان ای   بخ

ــرورا زِ   ــا غـ ــین بـ ــاد  ببـ ــیش بـ ــی پـ   آزادگـ

ــد     ــر امیـ ــا پـ ــو آن رهـ ــا و بشـ ــین راه مـ   ببـ

ــدار     ــاهی ب ــا نگ ــو احی ــاره ت ــودت را دوب   خ

  خـودت را ببـین مثــل جـان و بـه جانــدارگان    

ــد    ــد و عبی ــده عب ــین بن ــتن را نب ــر خویش   دگ

  اي تــــو طغیــــانی و تــــو رهــــا و تــــو آزاده

  

ــن     ــاز کــ ــان نــ ــزم خــــودت ایــــن جهــ ــه عــ   بــ

  جهــــــــان را دوبــــــــاره ســــــــرآغاز کــــــــن 

ــال  ــدن مـ ــه دوزخ عـ ــین  کـ ــزدان و کـ ــاوران یـ   بـ

  غــــرور بســــازیم دگــــر آدمــــی را بــــه جــــانی 

  زِ مــــا دور بــــاد ينــــه آن وهــــم یــــزدان کبــــر

  هامقـام  بـه خودخویشـتن بـر رهـایی و برجـانِ جـان      

  از خــــویش داد چنــــین احترامــــی رهــــا باشــــد 

ــد   ــد بی ــم و رهــا از خداون ــه ظل   رهــایی زِ قــدرت ب

  از آن عبــــد و بنـــــده خــــدا بودنـــــا دور بـــــاد  

  آزادگـــان باشـــی و جـــانِ و بـــا فکـــر تـــانی رهـــا

ــیر   ــان اســ ــر آن ظالمــ ــور و بــ ــزدان بشــ ــه یــ   بــ

  تــــو راهــــی رهــــایی جهــــان را بــــه آزادگــــی 
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  مرگ

  تــن نشســته بــر زمینــی خــون و خــونین یادگــار      
  

  خــــاك آن ســــرخ اســــت و دارد آن نشــــان روزگــــار
  

  
  بـــــین تـــــو خـــــون را رود گشـــــته اســــــتوار    

  
ــن ــین ایــ ــارزار   چنــ ــان کــ ــد و آن جهــ ــرگ آفریــ   مــ

  

  
ــتش دارد    ــه دس ــر ب ــدار  س ــر ب ــنش را س   آري آن ت

  
  بــین دو پــایش را بــه دســتت جــان شــیرین ســر بــدار       
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ــی  ــا را م ــار   چــرت م ــود ه ــب کــه انســان ب   درد اجن

  
ــی ــدگار   مـــ ــایی مانـــ ــا و رهـــ ــار زیبـــ ــد آن یـــ   کشـــ

  

  
ــه مــردن مــی   ــب ب ــی را نگــار  ایــن صــدا طال ــد ن   کن

  
  درد جســــم نحــــیفش را همــــان انســــان هــــار     مــــی

  

  
ــی ــارزار   مـ ــه روي کـ ــش بـ ــمان آتـ ــد از آسـ   چکـ

  
ــی ــن     م ــین ای ــا خــود را بب ــد برنــاي م ــه کــار   کش   هــا چ

  

  
  ســرخ رویــی دیــدم آن طفلــی همــان خــونین ســوار

  
  ســر بــه خــون دارد چکــد خــون از دلــش آن یادگــار      
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ــی ــه زاري مـ ــارزار  زن بـ ــگ و کـ ــد آواز جنـ   کشـ

  
  بـــین زمـــین را اشـــک ریـــزد بـــر مـــن و مـــا ایـــن دیـــار

  

  
ــوازش مــی  ــه از ایــن روزگــار  جــان ن ــد مــردن ب   کن

  
ــی دارم ــار   پرسشــــ ــودن داد آن پروردگــــ ــه بــــ   کــــ
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  خدایی

  نشســته تنــی حلقــه بــه گــوش از تــو بــه فرمــان       
  

ــده    ــودت بنــ ــدایی و خــ ــو خــ ــن تــ ــزدان آن تــ   ي یــ
  

  امـــر شـــد انســـان   از او بـــه تـــو امـــري و ولـــی   
  

ــدایان   ــد و خـــ ــه خداونـــ ــامر بـــ ــري و عـــ ــم امـــ   هـــ
  

ــیان     ــده عص ــق ش ــادر مطل ــن ق ــش از ای ــک پرس   ش
  

ــی ــرد   بـ ــو یـــزدان    مـــؤمنعقـــل و خـ ــان بـــه تـ   و ایمـ
  

  شســت او زِ تــو عقــل و نفــس و مهــر هــم احســاس 
  

  حــــاال تــــو مریــــدي و مــــراد رهبــــر و مــــوال اســــت 
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  و تـــو بـــه فرمـــانچـــون آن نفـــر اهللا و بـــه تخـــت 
  

ــه ولــــی ــان  یــــزدان کــ ــه انســ ــد و بنــــده کــ ــر شــ   امــ
  

ــزدان     ــه یـ ــخ بـ ــو مسـ ــال و همـ ــه مـ ــخ بـ ــو مسـ   تـ
  

ــدایان    ــن و خـــ ــب دیـــ ــر و طلـــ ــاده حصـــ ــن بـــ   ایـــ
  

ــدایی    ــو خـ ــون و تـ ــوده جنـ ــر آلـ ــور و کـ ــو کـ   تـ
  

  فاقــــــد زِ نفــــــس بــــــودن و احســــــاس رهــــــایی    
  

  تـــو حلقـــه بـــه گـــوش اشـــرف یـــزدان و خـــدایی
  

  بـــین خــــود کـــه تــــو ســــرباز بـــه کشــــتار و بالیــــی   
  

ــه خــدایی       ــود ک ــین خ ــو بب ــالم و ت ــد و غ ــو عب   ت
  

ــایی     ــمن زِ رهـــ ــو دشـــ ــل تـــ ــو عقـــ ــتند زِ تـــ   کشـــ
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  بنشـــته تنـــی حلقـــه بـــه گـــوش از تـــو بـــه فرمـــان 
  

ــدایی      ــه خــ ــین اینکــ ــی و بــ ــود بینــ ــه خــ ــن آینــ   ایــ
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  یار زیبا

  هــــا رهــــایی  ســـنگ میــــزان همــــه جـــان  

  کـــس دافـــع باشـــد خـــون جانـــدار  هـــر آن

  کســــــان قاتــــــل بــــــه آزادي خداینــــــد

  بــــــدان معنــــــا ایــــــن واال گــــــوهر را   

  نبینـــــد کـــــس رهـــــایی را بـــــه دیـــــدار 

  همــــه رکــــن رهــــایی احتــــرام اســــت     

ــت  ــقان اســــ ــراد عاشــــ ــو او را مــــ   بگــــ

  بـــــه تکـــــرار و دگربـــــاران کـــــنم یـــــاد

  همــــــــــــان راه درازم آن ســــــــــــیاهی 

ــش   ــار آتــــ ــاور و آن یــــ ــنم جنگــــ   مــــ

ــا    ــز مـ ــه جـ ــی بـ ــان منجـ ــن جهـ ــدارد ایـ   نـ

  

ــدایی      و آن حـــــــاکم بـــــــه دنیـــــــاي خـــــ

  همـــــــان آزاده باشـــــــد هـــــــم نگهـــــــدار

ــه    ــان را کــ ــه از آنــ ــو جملــ ــاهبگــ ــد شــ   انــ

ــرت را  ــر آخـــــ ــه از هـــــ ــدان بـــــ   رهامنـــــ

ــدار    ــان نگهـــ ــد جـــ ــر او نباشـــ ــو گـــ   بگـــ

ــدارِ ــت    پدیـــ ــان اســـ ــام جـــ ــانی جـــ   جهـــ

  بـــدان منجـــی همـــین راهـــم همـــان اســـت     

  گـــــــــــــوهر آن یـــــــــــــار آزاداز آن واال 

ــایی  ــیرینم رهـــــ ــوداي شـــــ ــان ســـــ   همـــــ

  کـــــنم ســـــوگند حیـــــوان یـــــار ســـــرکش 

ــا  ــار زیبـــ ــایی یـــ ــتم مـــــن رهـــ   چـــــه گفـــ
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  ایران نوین

  مــــــــادرم در حصــــــــر و زنــــــــدان اســــــــت
  

  و جـــــــرم او دفـــــــاع از حـــــــق طفـــــــالن اســـــــت
  

ــنج  ــرادر کـــ ــر    بـــ ــده پرپـــ ــه شـــ ــن خانـــ   ایـــ
  

  درد جــــــانش همــــــه از ســــــر بــــــه افیــــــون مــــــی
  

  اســـتنـــام  پـــدر مـــدفن در آن گـــوري کـــه بـــی 
  

  ســـــراي خـــــاوران جـــــانش بـــــه قربـــــان اســـــت     
  

  ببـــین خـــواهر کـــه در حصـــر اســـت و در هجـــوه 
  

ــده   ــارم خلــــف آن وعــ ــا را انتحــ ــاوز کشــــت مــ   تجــ
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  همـــــه یـــــاران بـــــه شـــــالق و بـــــه روي دار    
  

  بـــال و آنـــان غـــار همـــه بـــی انآنـــ همـــه بـــه طغیـــان و
  

ــو  ــرفرازي او بگـــــ ــا ســـــ   مغرورآن نفـــــــر بـــــ
  

ــر آن چوبـــــه   ــه بـــ ــا مســـــرور  بوســـ   ي دار و او رهـــ
  

  دانـــم پســـر چیـــزي نپرســـا سرنوشـــتش را نمـــی از
  

ــی      ــایش نم ــو ج ــزك بگ ــه کهری ــود و ب ــن ب ــم او اوی   دان
  

  خــوانم از او مـن سرشــتی را نمـی  زنـده یـا مردســت   
  

ــانم      ــی مـ ــه آزادگـ ــتی همـ ــی هسـ ــا تنـ ــا تـ ــک گفتـ   لیـ
  

  ســیل آن آزادگــان در بنـــد را بایــد بـــه دادي راد   
  

  دارم تخـــت شـــاهی خـــدایان را زِ بـــن از ریشـــه مـــی     
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ــ  ــر آس ــین ب ــش  بب ــین آت ــب زم ــر قل ــان و ب   مان طوف
  

  دانـــم مانـــد و مـــی کـــه رخـــت قـــدرت از شـــاهان نمـــی
  

  بخــــوان ایــــن چامــــه را بــــا مــــن بکــــن فریــــاد
  

  بــــه بطـــــنش آن رهــــایی و خروشـــــیدا همـــــه از داد  
  

ــاها     ــد و شهنشـ ــم خداونـ ــت اعظـ ــتم آن بـ   شکسـ
  

  ایــــران نــــوین برپــــابگــــو بتــــاب بــــر مــــا رهــــایی و 
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  رها

ــا   ــد حیفـــ ــر آمـــ ــس روز دگـــ   روز از پـــ

ــرودي یــــارا    در  ــر ســ ــه زنجیــ ــد و بــ   بنــ

ــی    ــودت را بینــ ــوم خــ ــی قــ ــن اختگــ   ایــ

ــت روزي   ــیل جماعــ ــین ســ ــاموش نبــ   خــ

ــین وصــــف امیــــدي مــــا را      از روي چنــ

  مــــا راهبــــران همــــه آزادگــــی و شــــورانا

ــاد اســـت     ــس فریـ ــایی و نفـ ــن رزم رهـ   ایـ

ــتی و تنـــت را برخیـــز و بـــدر جامـــه   ي زشـ

  

ــرب را      ــوش مطــ ــاز خــ ــس ســ ــنیده نفــ   نشــ

ــودت اي   ــق خـ ــم از عشـ ــور و هـ ــا از شـ   جانـ

ــا  ــتی جانـــ ــوم سرشـــ ــین شـــ   هیهـــــات چنـــ

ــایی   ــه رهــ ــان را بــ ــه جهــ ــوريآمــــد کــ   نــ

ــا   ــو آمـــد جانـ ــق تـ ــر کـــف و از عشـ ــان بـ   جـ

ــا   ــورم مانــ ــو شــ ــف تــ ــود وصــ ــزي نبــ   چیــ

  در راه تــــــو دلــــــدار رهــــــایی زاد اســــــت

  بنـــویس دوبـــاره تـــو رهـــا را کـــه خـــودت را 
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  داران برده

ــزدان    ــو یـــ ــان داري تـــ ــایی در جهـــ   بنـــ

ــا  ــر و برنـــ ــاور هـــــر پیـــ ــق بـــ   بـــــه عمـــ

  ود نــامش تــو دانــی مــن شــما مــا      چــه بــ  

  همـــان هنجـــار و هـــم نظـــم جهـــان اســـت 

ــارت  ــامی از طاعــــــت اســــ ــدارد نــــ   بــــ

ــور   ــم پـ ــد و هـ ــو فرزنـ ــدرت زِ تـ ــان قـ   همـ

ــداد    ــو بیــ ــدایی از تــ ــت خــ ــان تخــ   همــ

ــرو ــد  بــ ــرده آیــ ــنن از پــ ــین ایــ   راز چنــ

ــه ــاز   همــ ــرون ســ ــادي بــ ــه فریــ ــا بــ   دنیــ

  

  هـــــا خـــــدایان بـــــه طـــــول عمـــــر انســـــان  

ــاخوان و خوانــــا     ــلک مــــرام نــ ــر مســ   زِ هــ

  و هـــــر کـــــس هــــــم بیندیشـــــد همانــــــا   

  همـــان مـــرگ رهـــایی هـــم همـــان اســـت     

ــتح  ــین فـــ ــا همـــ ــارت لـــ ــر حقـــ   دخول هـــ

ــم زور   ــتحکام و هــــ ــانی اســــ ــان بــــ   همــــ

ــتبداد اي داد  ــو اســـــــ ــان داغ تـــــــ   همـــــــ

ــدف   ــرو هـــ ــی رهـــ ــود آزادگـــ ــاز شـــ   ســـ

  شکســـــته قفـــــل و زنجیـــــر از تـــــو بیـــــداد
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  ازدحام

  هجـــــوم واژگـــــان و چامـــــه هرگـــــاه   

  زمـــــانی عـــــاجز از گفـــــتن کالمــــــی   

ــتن  ــاید گفــــ ــانی  نشــــ ــر زبــــ   آري بــــ

ــر  ــان چـــون آن قلـــم پیـ   نچرخـــد ایـــن زبـ

ــهر   ــن شـــ ــان ایـــ ــاد از دل گنگـــ   و فریـــ

  و دنیــــــــایی ســــــــخن از راز و دنیــــــــا

  آن و شـــــاید گفـــــتن و کَـــــه دیـــــدنِ   

ــکوت   ــاد و مســ ــاکش روح در فریــ   کشــ

  گـــــذر از وهـــــم در بـــــامی زِ بـــــودن   

  

ــاه      ــرود ناخودآگــــ ــن و ســــ ــن ذهــــ   در ایــــ

ــانی   ــن فـــــ ــخن در ذهـــــ ــایی ســـــ   و دریـــــ

ــد و در دل ــکوت آمـــــ ــا ب ســـــ ــانیهـــــ   مـــــ

  کـــــه یـــــزدان غـــــم ببـــــارد بـــــر دالن میـــــر 

ــر از   ــته جبــ ــب گشــ ــر دل  مخاطــ ــان قهــ   همــ

ــدفن و  ــن و مــــ ــه ذهــــ ــا  بــــ ــش ثریــــ   آتــــ

  برهـــــــان جـــــــدالی بـــــــر دل اعجـــــــاز و  

ــوت  ــوش در دام مبهــــــ ــراییدن خمــــــ   ســــــ

ــودن   ــم نبـــــ ــتن آري هـــــ ــار گفـــــ   دگربـــــ
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  خلق پست

ــق   ــه خلــ ــته بــ ــه گشــ ــري نهادینــ ــه فکــ   چــ

ــی مســـیح      ــی همچـــو عیسـ ــر یـــک تنـ   وگـ

  بـــــودفـــــراي همـــــو فکـــــر و کـــــردار    

  بـــه مصـــداق آن بـــین بـــه میـــدان پـــر اســـت 

  وگــــر بــــر کســــی باشــــد انســــان پرســــت 

ــان او ســـــخن  ــد میـــ ــود بیامـــ ــه بـــ   ران کـــ

ــل    ــگ و جهـ ــو جنـ ــه تـ ــردا بـ ــر کـ ــدا امـ   خـ

  همــــه تــــن بــــه دنبــــال امــــر از فریــــب     

ــین ــن  ببــ ــق ایــ ــده بنــــده خلــ ــان را شــ   نســ

  بــــــه دنبــــــال حلقــــــی ســــــخنور شــــــود

ــت   ــق پســ ــر خلــ ــمان در بــ ــر ریســ ــه هــ   بــ

  

  

  همـــــه تـــــن نیـــــاز پرســـــتیدن و درد تلـــــخ  

  بیامــــــد بــــــه میــــــدان و قشــــــري کثیــــــر

ــود  ــر آن دار بـــ ــخ بـــ ــه مســـ ــان کـــ   و انســـ

ــت  ــدهزاران رخ اســـ ــد و صـــ ــی احمـــ   یکـــ

  بــــه پنــــدار خــــود خویشــــتن بــــرده پســــت 

ــود    ــر بــ ــین مکــ ــش چنــ ــق اخفــ ــب خلــ   تــ

ــو    ــردا زِ تــ ــی کــ ــر نهــ ــووگــ ــر لهــ   و خمــ

ــ    ــر و اینـــ ــت اکبـــ ــه طاعـــ ــد انهمـــ   دریـــ

ــال ح   ــه دنبـــ ــالق بـــ ــال خـــ ــه دنبـــ ــقبـــ   لـــ

ــود    ــر شـــ ــه بربـــ ــالق کـــ ــال خـــ ــه دنبـــ   بـــ

ــق   ــار و ح ــه از خ ــت    و چ ــه بس ــل ب ــا غ ــه ب   چ

  

  



 
١٥٤ 

 

  زنـــد مـــیببـــین خلـــق و انســـان کـــه چنـــگ 

ــت    ــق پسـ ــین خلـ ــان چنـ ــروز و انسـ ــم امـ   هـ

  

  زنـــد بـــه هـــر خـــار و حقـــی کـــه ننـــگ مـــی 

  و فــــــردا نســــــان را رهــــــا بــــــاد بســــــت 
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  فریاد ه

  نبـــود ایـــن هنـــر هـــم بشـــر  کـــن تـــو فکـــر

ــاز کــــرد     ــم آغــ ــرد و غــ ــاز کــ ــر نــ   هنــ

  کــه در زجــر و در زار بـــود   یو ســیل نســان  

  نشســــتیم و خوانــــدیم و صــــدها ســــرور   

ــه  ــدیم از آن قصـــ ــتیم و خوانـــ ــا نشســـ   هـــ

ــد    ــن را دریـ ــان و تـ ــدر جـ ــودك پـ ــو کـ   تـ

ــان   ــه زمــــ ــدیم و آینــــ ــتیم و دیــــ   نشســــ

  هـــــا و ترســـــیم و بـــــوم و ببـــــین رنـــــگ 

ــرا   ــن فـــ ــود و ذهـــ ــر بـــ ــدها هنـــ   دو صـــ

ــم    ــال دو چشــ ــر را مثــ ــن هنــ ــوان ایــ   بخــ

  بــــــه دنیــــــاي بیــــــداد و خــــــالق بشــــــر

ــر بــین   ــا اســت     هن ــن تــن ره ــه زیبــا و ای   ک

  

ــر      ــر و تب ــون و تی ــه خ ــا هم ــر م ــودیم دگ ــه ب   چ

ــرد  ــدار کـــ ــه بیـــ   و او بـــــود مخاطـــــب کـــ

  و آن ســــاز و آواز و بــــالی زِ پــــرواز بــــود   

  یکــی اشــک ســازد بــه جــان و بــه دیگــر غــرور

  و دنیـــاي دیگـــر بســـازد بـــه پـــیش از فـــرا     

ــیکن  ــو ولـــ ــر تـــ ــده بـــ ــر خنـــ ــد هنـــ   دمیـــ

  صـــــحنی از خویشـــــتن از جهـــــان    ببـــــین

ــازي  ــه بــ ــن  بــ ــرد ذهــ ــب  بــ ــر قلــ ــا و بــ   هــ

ــد مـــــــا    ــاخیز و در شـــــــور هنرمنـــــ   بپـــــ

ــت    ــه درد و دشــ ــر همــ ــود بــ ــا بــ ــه بینــ   کــ

ــر   ــردن هنــــ ــه گــــ ــی بــــ ــو اعتراضــــ   بشــــ

  بـــــه بیـــــداري خلـــــق و خـــــالق خداســـــت
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  طغیان پاکی

ــت   ــوار اسـ ــز وقـــت هـ ــه پـــاك خیـ   اي خـــاك بـ
  

ــت   ــان اســــ ــه همــــ ــدار آن لحظــــ ــه دیــــ   آن لحظــــ
  

ــیده   ــر ایـــن خـــاك نشـ ــان بـ ــه طغیـ ــه کـ   آن لحظـ
  

  بــــــــه آزاد رســــــــیدهدنیــــــــا بــــــــه رهــــــــایی و 
  

  دمیــــدهآن لحظــــه کــــه دنیــــاي بــــه فریــــاد     
  

ــده  ــایی رمیــــــــ ــدار رهــــــــ ــه دیــــــــ   آن لحظــــــــ
  

  ي دیــــدار همــــان راه رهــــایی   همــــان لحظــــه 
  

  ایــــــن لحظــــــه همــــــان اســــــت آزاد بــــــه بــــــاقی 
  

  



 
١٥٧ 

 

ــوار اســـــت     ــاخیز وقـــــت هـــ ــاك بپـــ   اي خـــ
  

ــه همـــــان اســـــت آزاد بـــــه راه اســـــت    ایـــــن لحظـــ
  

  ي دیــدار ایــن لحظــه همــان اســت همــان لحظــه     
  

ــت  ــران اســــ ــبم نگــــ ــار  قلــــ ــو بیمــــ ــین تــــ   از کــــ
  

ــت    ــان اســ ــه همــ ــن لحظــ ــاخیز ایــ ــار بپــ   اي یــ
  

  طغیـــــان و رهـــــایی بـــــه خـــــدایان و فغـــــان اســـــت 
  

  ي دیــدار ایــن لحظــه همــان اســت همــان لحظــه     
  

  آزاد جهــــــان جــــــان زِ خداونــــــد تــــــو بیمــــــار     
  

  ي دیــدار ایــن لحظــه همــان اســت همــان لحظــه     
  

ــدار   ــه تــــو بیــ ــه جــــان بــ ــه رهــــایی و همــ   انســــان بــ
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ــت    ــان اســ ــه همــ ــن لحظــ ــان ایــ ــداري انســ   بیــ
  

ــوش   ــه کــــ ــان از همــــ ــان آزاد جهــــ ــن و ایمــــ   مــــ
  

  

  

  

  

  

  



 
١٥٩ 

 

  نجوا

ــب  ــاریکیِ شـــــــــ ــان دل و تـــــــــ   در میـــــــــ
  

ــــه   ــــه و مـ آه بـــــه زیبـــــایی و تـــــب   بـــــه درون مـ  
  

ــیم    ــیاهیِ عظــــ ــق و ســــ ــاکی مطلــــ   در دل پــــ
  

ــام و  ــب الهــــ ــیم شــــ ــایی و ادراك علــــ ــه زیبــــ   بــــ
  

ــت    ــه هواســـ ــون بـــ ــواي زِ دل خـــ ــه نجـــ   و بـــ
  

  غـــــــم فریـــــــاد رهـــــــایی از ظلـــــــم و جفاســـــــت
  

ــب مـــــا   ــمع جـــــان اســـــت   شـــ   نـــــور زِ شـــ
  

  ایــــــــن شــــــــب الهــــــــام رهــــــــایی آن اســــــــت
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  هنگــــام ســــکوتش فریــــاد    شــــب آرام شــــب 
  

ــش روح و  ــب آرامــــ ــهشــــ ــو بــــ ــرواز آزاد تــــ   پــــ
  

ــا را تاریـــک   ــه جـ ــپهر و همـ ــرواز و سـ   شـــب و پـ
  

  و بــــه نزدیــــک از نیــــک  شــــب الهــــام و رهــــایی   
  

  ي گــرگ و همــه مــاه و بــه تــاریکی شــب      زوزه
  

  شـــــب الهـــــام نـــــداي همـــــه طغیـــــان و بـــــه تـــــب
  

  گــــاه پاکــــان و تــــاریکی و امیــــد، خلســــه غــــم
  

ــان    و بـــــــه نجـــــــوا و نـــــــدا از دل پـــــــاکی طغیـــــ
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  چامه شب

  مــــــــن و شــــــــب بــــــــودن و در تــــــــاریکی
  

ــی   ــایی و در نزدیکـــــــ ــرواز تنهـــــــ ــه پـــــــ   و بـــــــ
  

ــا    ــورم زیبـــ ــاه نـــ ــم و مـــ ــش قلـــ ــن و آتـــ   مـــ
  

  و چنـــــین خیـــــره و مـــــدهوش تـــــو شـــــمعم دیبـــــا 
  

ــرا   ــکوتم گیـــ ــاد ســـ ــره و فریـــ ــن و آن نعـــ   مـــ
  

ــاه  ــب و مـــ ــراب شـــ ــت شـــ ــین مســـ ــاو چنـــ   م زیبـــ
  

ــر   ــه و ایـــن فکـ ــاییمـــن و ایـــن خلسـ   چنـــین تنهـ
  

ــاقی  ــاي رهــــــا از بــــ   و چنــــــین غــــــرق بــــــه دنیــــ
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  مــن و روحــی کــه جــدا از تــن و هــم تــن کــه رهــا 
  

  و رســـــیدن بـــــه تـــــو آزادگـــــی و بســـــط رهـــــا     
  

ــدا    ــو خـ ــه دور آن تـ ــارت و بـ ــدان اسـ ــن و فقـ   مـ
  

ــاي ــه دنیــ ــه همــ ــا  بــ ــه رهــ ــر و مــــن از مــــن کــ   فکــ
  

  گوشـم من و ایـن چامـه کـه شـب خوانـد همـی در       
  

ــم   ــه نـــاالن شـــده اســـت از او کوشـ   و تـــو بـــین واژه کـ
  

  شـــب و صـــدایی از دور آن و بـــه خلـــوت مـــن و
  

  و دوبـــــاره مـــــن و آن زجـــــر خـــــدا هـــــم از پـــــور 
  

ــدیم     ــم زاده ش ــن و درد زِ ه ــه م ــب ک ــین ش ــو بب   ت
  

ــدیم   ــه شـ ــو دیوانـ ــود و تـ ــن از خـ   تـــرك آن تـــرك مـ
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ــدایی    ــق جـ ــب خلـ ــن و شـ ــا درد مـ ــن و از دنیـ   مـ
  

ــه از   ــین درد کـ ــن و بـ ــر  مـ ــد از مکـ ــو آمـ ــه تـ ــب بـ   شـ
  

  شــب و ایــن چامــه و اوهــام بــه جــان سرمســـتی      
  

ــتی     ــا دل بسـ ــه رهـ ــودم دل بـ ــه خـ ــن کـ ــین مـ ــو بـ   و تـ
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  جانان

ــیچ      ــه ه ــف ب ــه از وص ــود و هم ــیچ نب ــان ه ــه جه   ب
  

  تــــو بگــــو از ایــــن هــــیچ و نــــه زمــــین و نــــه زمــــان
  

  بـه زمــین جــان و جهــان جــان تــو ببــین از پــی هــیچ 
  

ــان   ــان و جهـ ــد جـ ــو  ذره شـ ــو بگـ ــان تـ ــیچجـ   از آن هـ
  

ــوان     ــات حی ــه انب ــت ب ــه هویداس ــان ک ــین ج ــو بب   ت
  

  و همـــــین جـــــان شـــــده بـــــودن همـــــه ارزش در آن
  

ــه آزاد  ــه همـ ــر  بـ ــرد جبـ ــدان خـ ــار  و فقـ ــه کـ   بـ
  

ــار   ــا در پیکـــ ــروز رهـــ ــم امـــ ــو هـــ ــد چـــ   و نخواهـــ
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  شــده حیـــوان بــه خـــرد نـــام دگــر چـــون انســـان   
  

  و بیایــــــــد بــــــــه ســــــــعادت بــــــــرود دنیامــــــــان
  

ــان    ــه قربـ ــک کـ ــده لیـ ــردنشـ ــان   خـ ــا خـ ــر پـ   بـ
  

ــان    ــرف انســ ــد اشــ ــتار شــ ــه کشــ ــال کــ ــین حــ   و ببــ
  

ــده   ــت ش ــی مس ــت  آن یک ــخ اس ــان مس ــرِ انس   دیگ
  

  این همه ترس به خـود دارد و آن در پـی دنیـا قصـر اسـت     
  

ــه ســـال      ــال بـ ــذر سـ ــزاران گـ ــدها و هـ ــن صـ   تـ
  

ــرد شــــجاعت بــــی  ــال آن نفــــر گفــــت و دگــــر مــ   بــ
  

ــت     ــر اس ــان قص ــو و انس ــوي ت ــه س ــه راه ب ــن هم   ای
  

ــای   ــان و رهـ ــه جـ ــه همـ ــین کـ ــذا بـ ــتو لـ ــر اسـ   ی حصـ
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  همـــه جـــان بـــاز بـــه بیـــدار و خـــرد از انســـان      
  

  هامــــان و رهــــا جــــان و ببــــین جــــان شــــده ارزش   
  

ــان     شـــده حیـــوان بـــه خـــرد نـــام دگـــر گـــو جانـ
  

  و جهــــــان بــــــاد رهــــــا و همــــــه جانــــــان در آن    
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  رگ غیرت

ــرب     ــیج عــ ــا خلــ ــردي بگفتــ ــه مــ ــنیدم کــ   شــ
  

  مبــه همــه تــک بــه تــک    رگ غیــرت ایرانیــان شــد قل  
  

ــارس ســرودن دو صــد شــعر   ــارس ف ــد ف ــیجم اب   خل
  

ــارس     ــارس پ ــود پ ــران ب ــو ای ــام از ت ــه ن ــد ک ــیکن ندان   ول
  

ــد      ــاي زن ــام دری ــزر ن ــا خ ــد بگفت ــري آم ــین قش   بب
  

  نبـــــــود غیرتـــــــی و نـــــــدارد کســـــــی را گزنـــــــد
  

  و آري شــــــنیدا زِ دختــــــر از ایــــــران ســــــرا   
  

ــه دار   ــپس جوخـــ ــاوز ســـ ــمان در تجـــ ــه ناموســـ   کـــ
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  او کــــــه همشــــــیره مــــــا    ولــــــیکن نبــــــود  
  

ــادر آري ــدا نبـــــــود همســـــــر و مـــــ   نبـــــــودا خـــــ
  

  ســـپس دیــــدگان دیــــده فرزنـــد ایــــران زمــــین  
  

ــین  ــد و بــ ــه در مقعــ ــین شیشــ ــه ببــ ــوین  بــ ــح جــ   ذبــ
  

ــر ایــن  ــو غیــرت ب ــر نــداري ت   خلــق کــین جــان و ب
  

ــن      ــو دیــ ــداي تــ ــر فــ ــده بــ ــت شــ ــاموس و ملــ   و نــ
  

ــین   ــد امـ ــان محمـ ــر شـــد غالمـ ــه سـ ــر بـ   همـــه سـ
  

ــرگ    ــا مـ ــو ابلهـ ــین   و گـ ــان را ببـ ــرب تازیـ ــر آن عـ   بـ
  

  امــــــــامو بــــــــین عاشــــــــقان را بــــــــه زادان 
  

ــالم دور  ــه اســ ــرب آنبــ ــخ عــ ــا ملــ ــام هــ ــوار خــ   خــ
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ــرقِ  ــین غـــ ــان  ببـــ ــتیدن ایرانیـــ ــون و پرســـ   خـــ
  

ــقِ  ــه عاشــ ــن خاریــــان     همــ ــن عشــــق تــ   ایــــن وطــ
  

  هتــــر اوغانیــــان  دنیــــا کَــــه و ک  همــــه خلــــقِ 
  

  بردگــان عاشـــقان  همــه  مالــک بـــه جــان  کــه  و ایــران  
  

ــوان   ــه پــــیش و بخــ ــاد و بــ ــه بــ ــم و بــ   بــــه وهــ
  

ــان  ــران از فغــــــــ ــر از کهتــــــــ   بــــــــــدین کهتــــــــ
  

  را بــدور از پرســتش زمــین و بــه خــاك     تــو مــا   
  

  مــــن عاشــــق بــــه آزادي جــــان و جانــــدار پــــاك     
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  آزادگی

  خــون اســت و همــه جــام جهــان در دل خــون بــود 
  

ــود    ــون بـ ــه جنـ ــدایان بـ ــداد خـ ــه بیـ ــت و بـ   جنـــگ اسـ
  

  بـــر خـــاك جلوســـیده نســـان جملـــه بـــه درگیـــر 
  

ــ ج ــه دنیـــ ــده بـــ ــر  امانـــ ــه میـــ ــاي همـــ ــران پـــ   ا نفـــ
  

  ریـــاهـــا بـــه زمـــین رود و همـــه جـــاري و د خـــون
  

ــاد ن ــدایا اجســـــ ــده واي خـــــ ــوه شـــــ ــان کـــــ   ســـــ
  

  ابــــداع خــــدایان شــــده مــــرگ اســــت تبــــاهی 
  

ــو خــــدایی      ــرف تــ ــاه تــــو اشــ ــین جــ ــان و ببــ   انســ
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  بـــه فــــردا  خـــونین همـــه دنیـــا و نظــــر اشـــک    
  

ــا راه  ف ــو آري ره مـــــ ــه تـــــ ــد رو بـــــ ــاد زنـــــ   ریـــــ
  

ــپار      ــو مسـ ــان و تـ ــه اینـ ــو بـ ــان را تـ ــام جهـ   فرجـ
  

ــه تکــــرار      ــت بــ ــتن عــــام اســ ــدا کشــ ــود خــ   موعــ
  

  جــــان جهــــان آن ره شــــیرینمقصــــود و همــــه 
  

ــ ــرین عشــــق اســ ــایی رخ دیــ ــان و رهــ ــم ایمــ   ت و هــ
  

ــان الیــق هــ     ــا بــه جه ــان و همــه خــویش  برپ   ر ج
  

ــو   ــه تـ ــق و بـ ــه عشـ ــی آن راه و بـ ــیش آزادگـ ــان کـ   جـ
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  بازغم

ــی  ــوچی مـ ــه پـ ــان  بـ ــان خـ ــا را همـ ــرد مـ   بـ

  ربایــــد از تــــن آن غــــم   زِ بــــودن مــــی 

ــدایان  ــه خـــ ــد آن شـــ ــت را بریـــ   دو بالـــ

ــارد از   ــون ببــ ــه زاري خــ ــن بــ ــین تــ   چنــ

ــدار ببــــین ســــیل نســــان   هــــا را تــــو جانــ

ــک    ــداي از آن مالئـ ــد صـ ــوش آیـ ــه گـ   بـ

  شـــد ایـــن غـــم هربـــه از آن مکـــر و قـــادر 

  چنــــــــین روزي بیامــــــــد روز دیگــــــــر

ــار    ــو اي یـ ــر تـ ــتین بـ ــن رزم نخسـ ــد ایـ   شـ

  

  زِ غـــــم دارد نشـــــان بـــــر مـــــا بدینســـــان   

ــران  ــین ایـــــنبســـــازد از کبیـــ   کـــــم چنـــ

ــان     ــو طغیـ ــن تـ ــک دارد مـ ــاتم اشـ ــه مـ   کـ

  ن از دیــــدن غــــم بــــزن بــــر تــــن نشــــا   

  بـــــدین پـــــوچی نیفزایـــــد چنـــــین کـــــار

  شـــــمایل چنـــــین ســـــازد زِ تـــــو آن بـــــی

  نینـــــــداز از تـــــــو پـــــــرواز و حمایـــــــل

  بــــدر تجدیــــد میثــــاق اي تــــو خــــوگر    

ــدا کـــار     ــم خـ ــام عـــادت غـ ــتی جـ   شکسـ
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  عدن

ــد   ــذات خداونـ ــهوت و لـ ــدن شـ ــابوس عـ   کـ

  ســـت اســـارتا بـــر دوش جســـدهاي هـــزاري

  ز جـــن و مالئـــک همـــه انبـــاءا صـــد لشـــگرِ

ــن پادشــ  ــود    وی ــدن ب ــدان ع ــه می ــت ب   ه و تخ

  و غــالم اســت شاهنشــه زشــتی بــه بــرش حــور

  و بـه جمــاع تــن  صـحن همــه فـردوس و لــواط  

ــح همــه کــس  ــه  تفــریح شــده ذب ــو ب   عــادتت

ــد     ــود خداون ــون ب ــه خ ــاه ب ــش ش ــر دم عط   ه

  بـود  از این جـان و تـن و پهـن عـدن     صد سفره

ــن راه   ــرار در ایـ ــه تکـ ــام بـ ــه ایـ ــبح و همـ   صـ

ــد بهشــت و دل    ــن را همــه گفتن   و ایــن راه ای

  

  حـــــور و غالمـــــان بالبنـــــدش بغلـــــ مـــــؤمن  

  از قبـــلِ کفــر بـــه عـــادت  ي خــون  صــد کاســـه 

ــد    ــت خداونــ ــه وقــ ــه همــ ــجده بــ ــه اهللاســ   بــ

ــاك  مـــؤمنآن لشـــگر  ــلِ پـ ــود قتـ ــم بـ ــه کـ   کـ

  اسـت  دل این بـرده بـه خـاك و بـه تـودام      سیل از

ــد     ــاد خداونـ ــن شـ ــانی تـ ــهوت و عریـ ــن شـ   ایـ

  آن آتــش و دوزخ بــه شَــرب ذوب تــو طاقــت    

ــر از د   ل حیـــوان بـــه بـــرون کـــرد رذالـــت    سـ

ــود      ــن ب ــه ت ــر ب ــی کف ــوان و گه ــر حی ــاهی س   گ

ــرب خــون خــدا شــاه    ــه شَ ــه شــکنجه ب   شــهوت ب

  صــد دیــد پــی زشــتی و ایــن زشــت بــه افـــرا       
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  آزاد از بردگی

  هــــاي حــــبس تنــــان در قفــــس    نفــــس

ــام     ــیخ کــ ــان مــ ــره زبــ ــرب در هنجــ   ســ

ــدا   ــد زِ راه خـــــــ ــان را بریدنـــــــ   زبـــــــ

  تبــــــــر را نهادنــــــــد میــــــــان دو پــــــــا

ــتان بری ــدا و دســــ ــین خــــ ــد زِ کــــ   دنــــ

  اســـــــارت جهـــــــان و ســـــــیاهچال راه   

ــاه   ــتار شــــ ــاوز و کشــــ ــکنجه تجــــ   شــــ

ــا   ــر زِ مــــــ ــتاند تفکــــــ ــد ســــــ   نتانــــــ

  چـــــــــه نیـــــــــروي واال از آزادگـــــــــی

ــا  ــدف از دالور رهـــــــ ــر هـــــــ   تفکـــــــ

  

  هایشــــــان تازیانــــــه بــــــه بســــــت و جــــــان  

ــرب و بــــه دام     ــته زِ ســ ــور گشــ ــان کــ   چشــ

  نفـــــــــــــــس را کشـــــــــــــــیدند از راه آه 

ــدا   ــم خـــــ ــتند زِ خشـــــ ــان را شکســـــ   تنـــــ

  زِ اشــــــک و زِ آهو زمـــــین پــــــر زِ خــــــون  

ــا زمــــــین گشــــــته مــــــدفن بــــــه آزاده    هــــ

ــدا    ــزد خـــ ــت نـــ ــر هســـ ــه هنـــ ــر آنچـــ   هـــ

ــاره زِ راه   ــادا همــــــ ــده بــــــ ــم زنــــــ   قلــــــ

ــدا را یکـــــی  ــد عـــــرش و ارتـــــش خـــ   کنـــ

  کنــــــــــد بردگــــــــــی را بــــــــــه آزاد راه  
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  الفبای آزادی

  الفبــــــاي آزادگــــــی صــــــرف کــــــن   

  هـــــاي امـــــال کـــــالس   مثـــــال غلـــــط 

ــر    ــرزه فکـ ــده هـ ــالی نـ ــو مجـ ــود تـ ــه خـ   بـ

ــه  ــران چــــ ــاتر از دلبــــ ــت زیبــــ   زیباســــ

  شــــروع تــــا بــــه پایــــان آن فکــــر خــــود 

  بگــــــو و بخوانــــــا هــــــزاران ســــــرود   

  چـــــه راهـــــی رســـــیدن بـــــه آزادگـــــی 

ــا   ــاموز و آري رهـــــــ ــو و بیـــــــ   بگـــــــ

ــرام  ــان احتـــ ــز همـــ ــود جـــ ــایی نبـــ   رهـــ

ــق نشــــو آن خــــدا     ــن انحصــــار حــ   نکــ

  رهـــــایی بگـــــو احتـــــرام اســـــت جـــــان

  الفبــــــاي آزادگــــــی صــــــرف کــــــن   

  

ــه آواز را نشــــــــر کــــــــن      وزیــــــــن نغمــــــ

  یس و رهــــایی اســــت خــــاص  رهــــایی نــــو 

ــر    ــایی و ذکـــــ ــان در رهـــــ ــر و بمـــــ   بمیـــــ

  چـــــه زیبـــــاتر از ســـــجده یـــــزدان نســـــان    

ــود    ــر خــ ــو ذکــ ــت بگــ ــین اســ ــایی همــ   رهــ

ــه ســــــجود    بــــــه وصــــــف رهــــــایی یگانــــ

ــدادگی    ــه آواز و دلـــــ ــن نغمـــــ ــو ایـــــ   تـــــ

  آزاد خــــــــواهبــــــــه ره بشــــــــو عــــــــالم و 

ــرام   ــرام احتـــــ ــوان احتـــــ ــین را بخـــــ   همـــــ

ــدي ن  ــو عبــــ ــتش تــــ ــا نخســــ ــن ادعــــ   کــــ

ــو     ــت خــ ــان اســ ــه جــ ــی بــ ــو احترامــ   انبگــ

ــه آواز را نشــــــــر کــــــــن    وزیــــــــن نغمــــــ
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  اورشلیم رسزمین خدا

ــت    ــهوت اســ ــم و شــ ــون و خشــ ــرزمین خــ   ســ
  

ــت  ــرت اســــ ــراي مــــــرگ و درد و نفــــ   ایــــــن ســــ
  

  ه بیـــــداد بـــــاد اورشـــــلیما خانـــــه و قربانگـــــ  
  

  مــــرگ و جنــــگ و آن خــــداي زار زادایــــن ســــراي 
  

  اورشـــلیما ایـــن هـــزاران ســـال را در جنـــگ بـــود
  

ــود  قتـــــل   عـــــامی بـــــه یهـــــودي و مســـــلمان درد بـــ
  

ــافران   ــوام از کـ ــل عـ ــو قتـ ــت و بگـ ــلیم اسـ   اورشـ
  

ــقان   ــه تـــــن عاشـــ ــارزار و آتـــــش و قتـــــل همـــ   کـــ
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ــلیم اســت و ســرا خــون و بــه تــن قربانیــان         اورش
  

ــس  ــان  آن نفــ ــرگ و مردگــ ــاي مــ ــوم در دنیــ   محکــ
  

ــاودان    اورشـــلیما ذبـــح هـــر جـــانی بـــه جـــانی جـ
  

ــاك  ــونخـ ــار خـ ــان   بـ ــوان و فغـ ــو حیـ ــدا اشـــک تـ   خـ
  

  محکـوم بـود  اورشلیما حکم تو جنگ اسـت و ایـن   
  

ــود  جنــــگ خوانــــد ــر بــــوم بــ ــدا و نــــام او بــ   آن خــ
  

  نو ویران است دیـ حصر  و شهر ویران است و خون
  

  نســـراي جنـــگ و عیســـی و خداونـــد اســـت کـــی ایـــن
  

ــتار کـــرد     ــه کشـ ــه همـ ــال اینگونـ ــزاران سـ   از هـ
  

ــرد   ــدار کــ ــرت بیــ ــت آخــ ــگ و قیامــ ــال در جنــ   حــ
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  یل جنگ

  کـــــودکی بـــــودا میـــــان خـــــانوار مـــــذهبی    
  

  آن خــــــداي زنــــــدگی آن پــــــدر عبــــــد و عبیــــــد
  

ــر    ــالین پسـ ــو بـ ــر تـ ــد بـ ــادر آمـ ــب مـ   درد دل شـ
  

ــدر    ــاد و آن پــــ ــی و از جهــــ ــت او از آن علــــ   گفــــ
  

ــر کــربال     ــت محش ــین و گف ــگ حس ــت از جن   گف
  

  بـــین کـــه الالي همـــین طفـــال شـــده جنـــگ خـــدا      
  

ــتبر  ــید و او ســــ ــل شــــــد رشــــ ــر یــــ   آن پســــ
  

  بــین تــو شــهرش کــارزار و بـــین تــو خــونین ابــر پـــر       
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ــتین از   ــف نخسـ ــد آن صـ ــاد او شـ ــراي آن جهـ   بـ
  

ــاد   ــگ و معـــ ــزدان در دل جنـــ ــرباز یـــ ــده ســـ   او شـــ
  

  و تفنـــگ ر دلـــش بهـــر همـــان تیـــر شـــور اول بـــ
  

  بـــین کـــه کشـــتار نســـان شـــد بـــر همـــو آري قشـــنگ  
  

ــان   هــا در گــذر او شــد همــان خــان مغــول   ایــن زم
  

ــز    ــون ریـ ــیم و خـ ــدا دژخـ ــر  او شـ ــه پـ ــدا از کینـ   او شـ
  

ــردگی   ــین افســ ــتی در چنــ ــام پســ ــین ایــ   در همــ
  

ــد  ــدا صــ ــل او بدیــ ــا عقــ ــوان بــ ــی  جــ ــا در بردگــ   هــ
  

ــدان  ــد می ــه  یدی ــد ب ــزاران مــین و ص ــا جــوان  ه   ه
  

  آســــمان روي مــــین فریــــاد لــــرزهپــــاي کــــس بــــر 
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  آمــــدا ناگــــه صــــدایی و دگــــر فکــــري نمانــــد
  

  مانــــدضــــجه صــــدها زن بــــه عریــــان و تجاوزهــــاي  
  

  از همانـــا او گذشـــت و مـــرد آري خیـــره گشـــت 
  

ــد او ــدها دیـ ــت    صـ ــره گشـ ــر او چیـ ــرگ بـ ــازه مـ   جنـ
  

ــ ضـــجه ــید اي آمـ ــر او رسـ ــان بـ ــداي کودکـ   د صـ
  

ــد و   ــمان آمــ ــش از آن آســ ــد آتــ ــودك دریــ   آن کــ
  

ــیل انســـان    هـــا اســـیران را بدیـــدا در حصـــار    سـ
  

ــه دار   ــو صـــدها جوخـ ــین تـ   دادگـــاهی قلـــب صـــحرا بـ
  

ــر  ــؤالپـ ــه   سـ ــین در گوشـ ــار و ببـ ــر بیمـ   اي و فکـ
  

ــو خانــــه رنــــج صــــدها رازقــــی     مــــرگ آمــــد در تــ
  



 
١٨١ 

 

  لشــگري از کودکــان دیــد و همــه ماشــین زِ جنــگ
  

  هــا شــد جــدا و مــرگ دارد بــر تــو ننــگ        زِ تــن ســر 
  

ــا    خــــاکریزي و پــــدرها پشــــت ایــــن خاکریزهــ
  

  جنــگ و معلــول گشــته اینــان و ببــین آن دســت و پــا      
  

ــاد   ــدایان از جهـ ــق جهـــد و خـ ــل عاشـ ــان یـ   ناگهـ
  

  بــس فــرو ریخــت بــر نگــاهش هــم خداونــد و معــاد       
  

  و همـه اجسـام سـنگ   روح  جـان و بـی   شد همـو بـی  
  

ــردار     ــه کـ ــره بـ ــب خیـ ــبح و شـ ــگ صـ ــدان ننـ   خداونـ
  

ــم را دســت    کشــید شــکلی از جهــان او مــی   او قل
  

ــی     ــدایان مــ ــد خــ ــان و در بنــ ــش آن انســ ــد نقــ   دمیــ
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  او قلـــم را خـــرد و نقشـــان را همـــه او پـــاره کـــرد 
  

ــره ــان را چهــ ــرد   ي آزادي جــ ــازه کــ ــوان تــ ــه حیــ   بــ
  

ــگ  ــید و تن ــاهی کش ــش آن م ــت  نق ــا را او شکس   ه
  

  هـــا کشـــید و بـــر دلـــش حیـــوان نشســـت  نقـــش انســـان
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  مرگان

  بــــه وقــــت هــــر اذان شــــالق بــــر جــــان زنــــان 
  

ــن اذان    ــرگ دارد ایــ ــه مــ ــه نالــ ــجه بــ ــدا ضــ   آن صــ
  

ــردم تــن زخمــی و بــا تــاول و چــرك        دمــل و م
  

  ســـــجده آورده خـــــدایان درد مـــــرگ و در اجـــــل   
  

ــی   ــا بـ ــه تنهـ ــیري یکـ ــه شـ ــه در  بچـ ــدر او در بـ   پـ
  

ــدر     ــر قـ ــف و بـ ــر حریـ ــه داد او بـ ــود را هدیـ ــان خـ   جـ
  

  ه در خـود ندیـد  هایی که جـان را هـیچ گـ    آن جنین
  

  یـــا کـــه دیـــد و در دل کـــودك شـــدن جـــانش دریـــد 
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ــدارگان    ــا جانـ ــیلی زِ مـ ــان سـ ــو آن قربانیـ ــین تـ   بـ
  

ــان   ــه قربانیــــ ــون همــــ ــیراب از خــــ ــدا ســــ   آن خــــ
  

  انــــد خیـــل مــــردم زیــــر آوار و نفـــس را بــــرده  
  

ــرده   ــان را مـ ــه جـ ــان بـ ــیل آب را جانـ ــو سـ ــین تـ ــد بـ   انـ
  

  نهایـــت جـــان ببـــین از ســـیل مـــا جانـــدارگان بـــی
  

ــر دل  ــیبــ ــیچ   آ بــ ــوط و هــ ــدان غــ ــی و فقــ ــان بــ   بــ
  

ــده ــگ ع ــان  و اي در جن ــارت در فغ ــی اس   در قحط
  

  جــان بــه جــان تســلیم از ظلــم و قســاوت از تــو خــان       
  

  مـــرگ اینـــان را نگـــو پایـــان کـــار و طـــول عمـــر
  

ــدان خــــان      ــل و کشــــتار خداونــ ــرگ یعنــــی قتــ   مــ
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ــار و عیــــان     ــد یــــزدان بیمــ ــرگ را او آفریــ   مــ
  

  از بــــــراي جســــــتن لــــــذت زِ کشــــــتار جهــــــان    
  

ــرگ  ــی  مـ ــدگی و بردگـ ــن زنـ ــاتر از ایـ ــه زیبـ   گـ
  

ــدارگان     ــل جانــــ ــاربان اي قاتــــ ــادا ســــ ــاد بــــ   شــــ
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  رسباز جان

  مـــو بـــه تـــن ســـیخ و نگـــاهی خیـــره گشـــت      
  

  قلــــــب مــــــا از عشــــــق جانــــــان چیــــــره گشــــــت
  

ــان    ــه ج ــددجویی ب ــود و م ــان ب ــدم او نس ــان بدی   ج
  

  او مــــدد آورده بــــر جــــانم نفــــس حیــــوان جــــان     
  

ــدا    ــانش ب ــه او ج ــا ک ــه دل مرگ ــوان ب ــن حی   دآن ت
  

ــاد     ــا او فتـــ ــان و جهانـــ ــر از جـــ ــر مهـــ ــن پـــ   آن تـــ
  

  اي ذهـــــن مـــــا دیـــــدار او را در فـــــراز لحظـــــه
  

  اي جـــــان و تـــــن تیمـــــار پـــــرواز دلـــــم در خلســـــه 
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  دیـــــدم آن انســـــان واال جـــــان آن آزاد تـــــن   
  

ــن       ــو مـ ــد همچـ ــو مجاهـ ــان تـ ــان پاکـ ــه طغیـ ــو همـ   تـ
  

ــی   ــر از آزادگـ ــر از قلبـــی پـ ــر از مهـــري پـ ــو پـ   تـ
  

ــی در      ــو دلــ ــانی تــ ــرباز جــ ــه ســ ــو همــ ــارکیتــ   تــ
  

ــاك      ــار پ ــه جنگ ــراث هم ــه می ــدي وارث ب ــو ش   ت
  

  تـــو دلـــت عـــارف بـــه عرفـــان و تـــویی طغیـــان پـــاك  
  

ــا آزاديِ   ــر زِ مــ ــدي رهبــ ــو شــ ــدارگان تــ   جانــ
  

  تـــــو همــــــه ســـــاز جهــــــانی از بـــــرا آزاد جــــــان   
  

  اي تــو آزاده تــو دلپــاك و تــو بــا مــن ایــن بخــوان 
  

ــان    ــنو آزاد جــ ــن شــ ــا مــ ــتن بــ ــو از خویشــ ــو بگــ   تــ
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  حیــوان جانمــان  ایــن بســاز و بــر مــدد بــر جــان     
  

  ایـــن جهـــان را مـــا دگرگـــون بـــا دل و عـــزم تـــو جـــان
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  به خواندن

ــدم بشــــــر    ــن از زنــــــدگانی بریــــ   مــــ

ــان    ــنم در جهـــ ــاهی کـــ ــا نگـــ   زِ هرجـــ

ــازي زِ آزاده تـــــن    ــو مجنـــــون بســـ   تـــ

ــق   ــر و عشـ ــه مهـ ــه عاطفـ ــتی همـ ــو کشـ   تـ

ــد  ــتی بــــه شــــالق حــ ــو بســ   تنــــان را تــ

  زبــــــانم شــــــده الل گفتــــــار شــــــعر   

ــدگی   ــیرم از زنــ ــم ســ ــوان قســ ــه حیــ   بــ

ــدگی    ــد از زنــ ــه باشــ ــه بــ ــردن چــ   و مــ

ــ گـــویم خـــدایان عـــذاب حری شـــبـــه کـ  

  قســــم شــــادي آري حــــرام ایــــن زمــــان

ــه  ــار زِ دل چامـــــ ــاختم دگربـــــ   اي ســـــ

ــخن   ــرا ســـ ــه کـــ ــویم بـــ ــیکن بگـــ   ولـــ

  

  ببـــــین تیـــــغ بـــــر دســـــت و پایـــــان نفـــــر   

ــان  ــین اي فغــــ ــنم ببــــ ــم بیــــ ــو ظلــــ   زِ تــــ

  تـــــــن  النِیپـــــــزِ آن شـــــــیر ژیـــــــان و  

ــن و فکــــر     ــرد ذهــ ــیدي خــ ــارت کشــ   اســ

  حســـــد تی بـــــه تیــــغ زنــــان را تـــــو کشــــ  

ــان ــدن کتابـــــ ــو زِ خوانـــــ ــر اندیـــــ   کبـــــ

ــدگی   ــر بنــــ ــان هــــ ــغ و پایــــ ــین تیــــ   ببــــ

  همــــــاره تــــــو کشــــــتی مــــــرا زنــــــدگی 

ــواب    ــذیان و خـ ــدرت هـ ــی قـ ــدار کـ ــو بیـ   تـ

  هــــــا را خــــــدایان جهــــــان ببــــــین ظلــــــم

  تــــو گــــو مــــن نهــــالی خــــزان کاشــــتم     

ــه حیــــوان قســــم      ــو بیــــدار خــــواهم بــ   تــ
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  لشگر خدا

  چـــه خواهنـــد از تـــو دنیـــا    هـــا جـــکیملایـــن 
  

ــز ک  ــه جـــــ ــا  بـــــ ــر مانـــــ ــودن فخـــــ ــتار بـــــ   شـــــ
  

ــداد    ــط بیـــ ــایی بســـ ــرگ رهـــ ــز مـــ ــه جـــ   بـــ
  

  بـــــــــه جـــــــــز حصـــــــــر و اســـــــــارت داد و آزاد
  

ــان    ــور و طغیــ ــیدن شــ ــل کشــ ــز در غــ ــه جــ   بــ
  

  بــــــــــه جــــــــــز آري زِ اســــــــــتبداد غلیــــــــــان   
  

  راد و آزاد کـــــس آنبـــــه جـــــز مـــــرگ هـــــر  
  

  بـــــــــه جـــــــــز تبلیـــــــــغ اســـــــــتبداد و بیـــــــــداد
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ــس    ــرگ نفـــ ــز مـــ ــه جـــ ــایی  بـــ ــا از رهـــ   هـــ
  

  بــــــــه جــــــــز نشــــــــر تبــــــــاهی ره خــــــــدایی    
  

  آتـــــش زدن آن حـــــس پاکـــــان  بـــــه جـــــز  
  

  همــــــــــان فخــــــــــر و غــــــــــرور و راه تابــــــــــان 
  

ــتی     ــه پســـ ــر چـــ ــز از هـــ ــد مجیـــ ــا گویـــ   ثنـــ
  

ــون  ــوش خـــ ــرد بنـــ ــله گیـــ ــتی  صـــ ــه مســـ ــا کـــ   هـــ
  

ــیرا     ــن اســـ ــا ایـــ ــو دنیـــ ــد از تـــ ــه خواهـــ   چـــ
  

  ببــــــــــین دون لشــــــــــگر خــــــــــود را خــــــــــدایا
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  بسط رهایی

  آتـــش قلـــم از گفـــتن آري از ســـرود چنـــین ایـــن
  

  بــــودن از غــــرور  فریــــاد از گفــــتن ز  چنــــین ایــــن
  

  صـدها خیــال و ذهــن فریـاد اســت نیــک   چنــین ایـن 
  

  تــــاب بــــودن را بیــــاور کــــز رهــــایی درس گیــــر     
  

ــن ــین ایـ ــارزار    چنـ ــام و کـ ــم قیـ ــاد رزم و هـ   فریـ
  

  پـــر کشـــیدن جنـــگ بـــر قـــدرت ســـتم پروردگـــار      
  

ــن ــین ایـ ــین  چنـ ــر از چنـ ــب فراتـ ــا  طالـ ــا روزهـ   هـ
  

ــروع بـــر کـــوش      ــا پایـــان نـــدارد ایـــن شـ   هـــا رزم مـ
  

  



 
١٩٣ 

 

ــین ایـــن ــا  چنـ ــان ارتـــش زِ مـ ــتن بیارایـــد همـ   گفـ
  

  جملگـــــی آزادگـــــان باشـــــد هـــــدف بســـــط رهـــــا
  

  

  

  

  

  

  



 
١٩٤ 

 

  سکوت

ــکوت     ــادم سـ ــت و فریـ ــخ اسـ ــکوت تلـ ــن سـ   ایـ
  

ــرود   ــدارد نثــــر و حتــــی هــــم ســ ــتن را نــ   تــــاب گفــ
  

ــو    ــی در گلـ ــض عظیمـ ــده بغـ ــادم شـ ــم فریـ   حجـ
  

ــو      ــاران بگـ ــو از یـ ــن تـ ــر مـ ــان بـ ــاري رسـ ــم یـ   اي قلـ
  

  چشـــم مـــا بیننـــده باشـــد از عـــدم تـــا هـــر عبـــور 
  

ــرور   ــتن از مــ ــته گفــ ــاجز گشــ ــاد و عــ ــان فریــ   فکرمــ
  

ــه درد   ــارانی کــ ــدش روزگــ ــان بایــ   و درد درمــ
  

ــه درمــان آمــدش   ــادم ب   ایــن ســکوت مــرگ اســت و فری
  

  



 
١٩٥ 

 

ــایدش    ــت سـ ــاد عزلـ ــاکت و فریـ ــتن سـ ــر گفـ   بهـ
  

  فکرمــــان صــــدها ســــرود بنوشــــت و از مــــا تابــــدش 
  

  سخت گفتن هـر چـه داري از تـو ایمـان خوانـدنش     
  

  گفـــتن آیـــدش  بـــه و ن محـــال ایمـــان خـــود را   کُـــ
  

ــن ــین ایـ ــکوت   چنـ ــادم سـ ــی و فریـ ــام خاموشـ   ایـ
  

ــتن ــرود  تــــاب گفــ ــدارد نثــــر و حتــــی هــــم ســ   را نــ
  

  دســـت مـــا را بســـته ایـــن دنیـــا ببـــین اي یـــار مـــا 
  

ــا     ــین اي رهنمــ ــکوتی را ببــ ــر ســ ــتم هــ ــن شکســ   مــ
  

  

  



 
١٩٦ 

 

  امید مدد

ــدا   ــر ظلــــم خــ   بــــه بــــرون آمــــدن و بــــار دگــ
  

ــا    ــک زِ مـــ ــین اشـــ ــراود و چنـــ ــم بتـــ ــس از غـــ   نفـــ
  

ــوم  ــیل مظل ــم    س ــه ظل ــرق ب ــان غ ــدي و جه ــو دی   ت
  

ــرم        ــر ج ــی ه ــس ب ــار و نف ــورد ی ــه خ ــون غوط ــه خ   و ب
  

ــم    ــن دارد غ ــه ت ــه ب ــین رعش ــودك و چن ــک ک   اش
  

  و تــــو بـــــین آن نفـــــري را کــــه زِ غـــــم دارد کـــــم  
  

  شــــنوي از عــــدم غــــوط و غــــذا هــــا مــــی نالـــه 
  

ــال    ــان و بـ ــده آن جـ ــدي شـ ــه دیـ ــو کـ ــت تـ ــه رویـ   و بـ
  

  



 
١٩٧ 

 

ــم      ــارد هـ ــون بـ ــه خـ ــر کـ ــین ابـ ــنه دارد و بـ   دشـ
  

ـــ  ســــبع مــــی  بــــه   رد آن گــــردن نــــازت از مــــن   بـ  
  

ــی   ــدا م ــم ص ــم در چش ــب  چش ــز و طل ــد از عج   زن
  

ــی  ــم بـ ــدد     ظلـ ــت مـ ــن دسـ ــن و ایـ ــدا و مـ ــد زِ خـ   حـ
  

ــر   ــه ه ــا ب ــدد از م ــا  کــس آنم ــین ســیل زِ م ــو ب   و ت
  

ــدا    ــأس خـــ ــین یـــ ــت و چنـــ ــه ظلمـــ ــد بـــ   رزم امیـــ
  

ــا    ــگر مـ ــن لشـ ــده ایـ ــدد آمـ ــود و مـ ــه بـ ــرد کَـ   فـ
  

  بـــــه جهــــــان آورد امیـــــد هــــــزاران مـــــن و مــــــا   
  

  

  



 
١٩٨ 

 

  گریزی انسان 

ــده   ــی خزیــ ــه کنجــ ــده بــ ــان بریــ   از انســ

ــنش ــنش    تـ ــر تـ ــون بـ ــین رد خـ ــون ببـ   خـ

  پـــرده بیننـــده اســـت   بـــی کـــه جهـــان را

ــت   ــه اســ ــرق در خلســ ــر دور و او غــ   بشــ

  و انســـــان گریـــــزي بـــــه ابنـــــا بشـــــر    

  کــــه گـــــر ره شــــود او میـــــان آدمـــــان  

  قلـــــم دســـــت در پـــــیش او خوانـــــد آن 

  ســــان شــــرفو قلــــبش پــــر از مهــــر و این

ــ  ــان گریــــ ــردار انســــ ــ زانزِ کــــ   رنجنَــــ

  جهـــــان و بشـــــر ظلـــــم بـــــس بیشـــــمار 

ــت  ــداري و راه رفــــ ــه بیــــ ــیکن بــــ   ولــــ

  دلیــــر و بــــه میــــدان و در جنــــگ تـــــا    

  

ــده     ــرت تکیــ ــه و نفــ ــم و کینــ ــن خشــ   از ایــ

ــزاران عطـــــش    تـــــنش گـــــور صـــــدها هـــ

  بشــــر را همــــان هســــت گوینــــده اســــت    

  کنــــار بشــــر ایــــن جهــــان بنــــده اســــت     

ــن از  ــا مــ ــوان بــ ــر آن  بخــ ــا خبــ ــوان بــ   بخــ

ــانِ ــدارگان  میـــــ ــم جانـــــ ــذاب ظلـــــ   عـــــ

ــان  ــداري و پـــــیش جـــ ــه بیـــ ــان را بـــ   جهـــ

  همـــــه پـــــاك و آزاد و ماکـــــان هــــــدف   

  نســـــــان را ببـــــــین آن خداونـــــــد رنـــــــج

ــان گریـــزي   ــرا  و انسـ ــه جبـــر و فـ   اختیـــار بـ

  بیـــــداري اظهـــــار شـــــعفبـــــه جهـــــان را 

  جهــــــان را رهــــــا او بــــــه دل فـــــــرد راد   

  

  



 
١٩٩ 

 

  قتل نفس

  بــــر نفــــس عمــــل نیســــت از اینــــان بــــه خطــــا
  

ــدا   ــال خـــ ــیش و اعمـــ ــس و پـــ ــین روز پـــ ــو ببـــ   تـــ
  

ــویممثلـــی  ــین  و گـ ــاوت بنشـ ــه قضـ ــود بـ ــو خـ   تـ
  

ــوین   ــاي جــ ــرمن موهــ ــاري از آن خــ ــین تــ ــه همــ   کــ
  

  تــر از قتــل و قســاوت مجنــون    چــه عمــل پســت  
  

  کــــه ســــبع نطفــــه از اینــــان و خداشــــان از خــــون     
  

ــدا    ســــر حیــــوان کــــه بریدنــــد قربــــان بــــه خــ
  

ــذا    ــوط و غــ ــد غــ ــده شــ ــون آمــ ــین رود زِ خــ   و چنــ
  

  



 
٢٠٠ 

 

  کشــتن کــافر و زنــدیق کــه واجــب بــود اســت       
  

ــردخــــون  ــت از گــ ــوران چــــون رود اســ ــد فــ   ن مرتــ
  

  ســــیل جانــــدار از کــــافر و حیــــوان و نبــــات    
  

ــالك    ــان افــ ــده فرمــ ــان شــ ــرگ از اینــ ــتن و مــ   کشــ
  

ــن    ــو و از آن دیـ ــان گـ ــیل نسـ ــخن از سـ   داران سـ
  

ــوگل  ــخن از ســـ ــاران   ســـ ــد مکـــ ــد عبیـــ   اهللا آن عبـــ
  

  بـــارد بـــه زمـــین چـــال شـــده ســـنگ بـــه رو مـــی 
  

ــی    ــش مــ ــه دلــ ــردن بــ ــه گــ ــغ بــ ــین تیــ ــارد و ببــ   کــ
  

  کشـــــته و فرمـــــان خـــــدا صـــــدهزاري نفـــــران
  

ــاه  مـــؤمنایـــن خـــدا  ــرم شـــده اســـت غـــرق گنـ   و مجـ
  



 
٢٠١ 

 

ــامش    ــل نــ ــده قاتــ ــرد و شــ ــل بکــ ــر قتــ   آن نفــ
  

  و خــــــدا کشــــــته و رحمــــــان و رحــــــیم القــــــابش
  

  قصـــص قاتــــل و آن ضــــربه بــــه ســــرها بــــردار 
  

ــار      ــزدان ه ــن اي ی ــن زِ م ــدان ای ــو ب ــت ت ــس اس ــل نف   قت
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  خود خدا

ــداي    ــو خـ ــن تـ ــتش بکـ ــت و پرسـ ــدایی پرسـ   خـ
  

  ايرا رهــــایی بــــس و تــــو خــــدایی پرســــتانه ر  و مــــا
  

  آیــــین تــــو بــــه ببــــین مــــا کجــــاییم و یــــزدان
  

ــرده      ــو بـ ــایی و تـ ــر رهـ ــب بـ ــنه لـ ــا تشـ ــو و مـ   داريِ نـ
  

ــرش     ــه عــ ــدایی بــ ــان خــ ــاوت میــ ــد تفــ   نباشــ
  

ــرش      ــه فـ ــین و بـ ــر زمـ ــین بـ ــت بـ ــر هسـ ــدایی دگـ   خـ
  

ــود  ــدایی و خـ ــتی  خـ ــود پرسـ ــدا  خـ ــو آري خـ   تـ
  

ــلطه آن    ــدرت و س ــز ق ــت ج ــدا چیس ــاه   خ ــه ش ــس ک   ک
  

  



 
٢٠٣ 

 

ــت راســـت     ــین دسـ ــبیل و ببـ ــیم سـ ــدایی و نـ   خـ
  

  کـــه ایـــران کجاســـت خـــدا و دو مـــن ریـــش گـــو ایـــن
  

ــان     ــه خاورمیــ ــن بــ ــی زیــ ــا ارتشــ ــد بــ   خداونــ
  

ــراع ــدا و فـــــ ــان خـــــ ــا را جهـــــ ــین دردهـــــ   ن ببـــــ
  

  هـــا را ببـــین ضـــرب و زور   خداونـــد و ســـرمایه 
  

ــپ  ــدا چـ ــوز    خـ ــانم بسـ ــارگر اي بهـ ــو کـ ــی و تـ   گرایـ
  

ــد یکــــی را نصــــب   ــر دو آمــ ــر هــ ــدا و بشــ   خــ
  

ــالق   ــی خـــ ــب یکـــ ــرق درد و غضـــ ــري غـــ   و دیگـــ
  

  تــــو مــــا را بخــــوان طفــــل و جانــــا زِ آزادگــــی
  

  و مـــادر کـــه طغیـــان و شـــور و بگـــو راه دلـــدادگی     
  



 
٢٠٤ 

 

ــق  ــن عشـ ــز ایـ ــار   جـ ــار یـ ــر بـ ــا دگـ ــا را نخوانـ   مـ
  

  ادبســــط داد اســــت رهــــا گــــرو راه آزادگــــی  نفــــس
  

  

  

  

  

  

  



 
٢٠٥ 

 

  سهل

ــی     ــر دم از آزادگـ ــو هـ ــویی تـ ــت گـ ــی گفـ   یکـ
  

ــن     ــه دیــ ــر بــ ــو منکــ ــیکن تــ ــادگی  وولــ ــدین ســ   بــ
  

ــن    ــر دیــ ــه حصــ ــد همــ ــایی نباشــ ــتم رهــ   بگفــ
  

ــایی      ــا رهـ ــود مـ ــن خـ ــر دیـ ــو بـ ــه  تـ ــرؤبـ ــین تیـ   ببـ
  

  بگفتـــا چـــه گـــویی دوبـــاره بگـــو بـــر کـــالم      
  

  تمـــــام بگـــــو ســـــهل و آســـــان و برهـــــان و معنـــــا  
  

ــرام    ــوده ره احتـ ــی بـ ــانون آزادگـ ــه قـ ــتم کـ   بگفـ
  

ــان   ــه جــ ــدارگان و بــ ــه جانــ ــام  بــ ــان مقــ ــا و جانــ   هــ
  

  



 
٢٠٦ 

 

ــال     ــوانم ک ــه ت ــر چ ــزاران و ه ــتم ه ــرار گف ــه تک   مب
  

  بــه ســهلم بگــویم دمــادم نفــس از بــرون تــا بــه کــام        
  

  هـــر آنچـــه بـــه ذهنـــت تـــو داري بـــه دنیـــا بـــدار 
  

  چنـــین رأي از تـــو رهـــا ایـــن جهـــان بـــر تـــو کـــار      
  

  بـــه هـــر دیـــن و آیـــین تـــو بـــاور بخـــواهی بـــدار 
  

ــیش   ــر آن پـــ ــو بـــ ــد از تـــ ــا باشـــ   دار حکومـــــت بنـــ
  

  ولــیکن بگــو از مــرام خــود از خویشــتن از قضــا     
  

  خـــــــود از بنـــــــا بگــــــو از حکومـــــــت و آیـــــــین 
  

  تقیـــه نـــه بـــازي کـــالمو  نــه بـــا حیـــل و نیرنـــگ 
  

  مــرام از زِ خــود خویشــتن  بگــو ســهل و ســاده زِ بــاور   
  



 
٢٠٧ 

 

  بـود همـراه  تـو   دل بـا  ،تـو را خواسـت   کـس  آنهر 
  

ــه   ــت و جانانـــ ــق و امـــ ــت و خلـــ ــان ملـــ ــود همـــ   بـــ
  

ــا    ــرار ره ــه تک ــیکن ب ــرام  ول ــه دل احت ــاد از دل ب   ب
  

ــو در     ــان بگـ ــان جانـ ــه جـ ــدارگان و همـ ــه جانـ ــامبـ   مقـ
  

ــات  ــوان و انبـ ــانین و حیـ ــون  و مجـ ــودك مصـ   کـ
  

ــزون   ــا فـــ ــرد راســـــت گامـــ ــان مـــــدد از خـــ   و انســـ
  

  

  

  



 
٢٠٨ 

 

  سگ

ــما   ــا شــ ــت بــ ــایی اســ ــاي زیبــ ــه دنیــ   چــ

  اگــــر مشــــتقی باشـــــی از یــــک خـــــدا   

ــان مـــی  ــدار و جـ ــو جانـ ــان تـ ــی مردگـ   دهـ

  تـــو آن ســــنگ عاشـــق بــــه دنیـــا کنــــی   

ــد    ــا امیـــ ــه از آدم نـــ ــقی کـــ ــو عشـــ   تـــ

ــت      ــو دوس ــایی ت ــان م ــو ج ــوان و ت ــو حی   ت

ــو پیغم ــقان  تــــ ــر و دل عاشــــ ــر مهــــ   بــــ

ــی  ــدر مــ ــود پــ ــار   شــ ــالی یــ ــاي خــ   جــ

  زورو اهللا و انســـــــــــــان و فتـــــــــــــواي 

  چــــه انــــدازه جــــانی تــــو اي جانمــــان     

  

  ن عشــــق را ببــــین نــــزد مــــا   تــــو طغیــــا   

ــق   ــرده از خلــــ ــدا مــــ ــتی و آه خــــ   زشــــ

ــار  ــو آموزگـــ ــقان   تـــ ــر عاشـــ ــق بـــ   عشـــ

ــان  ــن ظالمـــ ــ وزیـــ ــی  ارفعتـــ ــان کنـــ   جـــ

  بســــــازي دوصــــــدها هــــــزاران امیــــــد   

ــه دارم زِ   ــر چــ ــو آرامــــش و هــ ــتتــ   اوســ

ــه عرفـــــان آزادگـــــان     ــو عـــــارف بـــ   تـــ

ــار   ــب کــ ــق و در قلــ ــویی عشــ ــادر تــ   و مــ

  نـــور و تـــو مـــاه  زجـــربـــه کشـــتار و بـــر   

ــا ،   ــوان زیبــ ــو حیــ ــ   تــ ــاي جــ ــو زیبــ   انتــ

  

  



 
٢٠٩ 

 

  اشک ترب

  نـــــزن ایـــــن تبـــــر را بـــــه جانـــــا نـــــزن 

  نـــــزن ســـــرو زیبـــــاي مـــــن را نـــــزن    

ــالم   ــد کـــ ــا بگویـــ ــن درختـــ ــر ایـــ   اگـــ

ــزن     ــن را نـ ــو مـ ــن تـ ــر مـ ــودم مگـ ــه بـ   چـ

  خــــدا  نخــــوردي تــــو از مهــــر مــــا اي   

ــان    ــو اي نســ ــه تــ ــدادم بــ ــه دردي بــ   چــ

  اي خـــــدایان نـــــزن چنـــــین ایـــــننـــــزن 

ــزن    ــدایا نـــ ــرور را خـــ ــن غـــ ــزن ایـــ   نـــ

ــین  ــنببـــ ــین ایـــ ــر  چنـــ ــارا بشـــ   روزگـــ

ــه   ــه نالــ ــکی و نــ ــه اشــ ــداد  نــ ــر بــ   اي ســ

ــد   ــرها بریــ ــه ســ ــید و نــ ــی کشــ ــه تیغــ   نــ

ــت راد   ــا و او راســـ ــه زیبـــ ــه او را کـــ   نـــ

  

  ي مـــــا نـــــزن  نـــــزن تیشـــــه بـــــر ریشـــــه     

ــه  ــن ریشــــ ــن  ي نکــــ ــدا نکــــ ــن امیــــ   ایــــ

  تـــــــــا نـــــــــزن اي خـــــــــدایا نـــــــــزنبگف

  مــــــــنم ســــــــایه آرامــــــــش آري نــــــــزن

ــزن  ــننـــــ ــین ایـــــ ــزن چنـــــ ــا نـــــ   بارالهـــــ

ــان     ــان و جــ ــا جــ ــد زِ مــ ــی بیامــ ــه رنجــ   چــ

  ســــــر نــــــزن   نــــــزن ســــــرو آزادگــــــی  

ــ   ــا مـــ ــام و دنیـــ ــن جـــ ــر ایـــ ــزن فخـــ   زننـــ

ــر   ــدا تبــــــ ــرش را بریــــــ ــتم ســــــ   درخــــــ

  نــــه بــــر پــــاي ننگــــت ببــــین او کــــه راد     

  هـــایی رســـید  بـــه مـــرگش بـــه تـــو مـــرگ    

ــود داد   ــفا بــــ ــر و صــــ ــد مهــــ ــه مهــــ   همــــ

  

  



 
٢١٠ 

 

  تکرار برزخ

ــردن   ــرا بــ ــه کــ ــر بــ ــذر عمــ ــون گــ   نشــــود چــ
  

ــتن    ــرار گفــ ــه تکــ ــرار و بــ ــه تکــ ــرار و بــ ــه تکــ   و بــ
  

ــتن   ــان خفــ ــو انســ ــازي زِ تــ ــو نیــ ــود همچــ   نشــ
  

  دیگــــر همــــه جانــــدار بــــه عــــادت خــــوردن و چــــو
  

ــردن    ــازي کـ ــه نیـ ــن بـ ــر آن فـ ــو هـ ــود همچـ   نشـ
  

ــیل   ــون آن سـ ــانو چـ ــردن    نسـ ــان بـ ــف جـ ــه تلـ ــا بـ   هـ
  

ــه   ــه مــن هــم ب   شــما کــه شــد آري تــو ببــین ظلــم ب
  

  کـــه چنـــین درد کشـــیدیم و تـــو بـــین لطـــف خـــدا      
  

  



 
٢١١ 

 

ــذر روز   ــون گــ ــود چــ ــو درد نشــ ــرحی زِ تــ   شــ
  

ــرد    ــه فـ ــیلی و نـ ــه سـ ــه بـ ــان نـ ــاره و درمـ ــه نشـــد چـ   کـ
  

ــبح ســـخن     ــان قـ ــگ بلـــورین و همـ ــکند تنـ   نشـ
  

  زِ ســـــــراییدن و گفـــــــتن و بـــــــه تکـــــــرار قلـــــــم 
  

ــو درد    ــه فقــط شــرح ت ــه ن ــه چام   کــه اگــر گفــت ب
  

  دردو ســــــخن دارد و درمــــــان زِ رهــــــایی ایـــــــن    
  

ــتند زِ مـــا      ــه شکسـ ــر و قلـــم را کـ ــان مهـ ــه لبـ   بـ
  

  تــــو دژخــــیم دگــــر بــــار خــــدا     بــــاري از زخــــمِ 
  

  کـــار از اینـــان و چنـــین رزم زِ مـــا    چنـــین ایـــن
  

ــدا     جنـــگ و پیـــروزي و طغیـــان بـــه تـــو هـــم ظلـــم خـ
  



 
٢١٢ 

 

ــدا حربـــهمکـــر و هـــم  ،تـــو و آن لشـــگر دون   خـ
  

  جانـــــدار رهـــــا پـــــا خاســـــتمـــــن و فریـــــاد بـــــه 
  

  

  

  

  

  

  



 
٢١٣ 

 

  سوگ بر علم

  گــر بخواهــد جــان حیــوانی بگیــرد ســوگ بــر علــم
  

ــتا   ــد راه کشـ ــر بخواهـ ــم گـ ــر علـ ــوگ بـ ــازد ريسـ   بسـ
  

  سوگ بر علـم گـر بخواهـد جـان جانـداران بگیـرد      
  

ــازد     ــش را بس ــب و آت ــد بم ــر بخواه ــم گ ــر عل ــوگ ب   س
  

ــرد   ــم گــر بخواهــد او محبــت را بگی ــر عل   ســوگ ب
  

ــازد    ــومی بسـ ــد راه موهـ ــر بخواهـ ــم گـ ــر علـ ــوگ بـ   سـ
  

  انسـان بگیـرد   سوگ بر علـم گـر بخواهـد منطـق از    
  

  هـــا را بســـازد ســـوگ بـــر علـــم گـــر بخواهـــد بنـــدگی 
  

  



 
٢١٤ 

 

ــان   ــتار انســـ ــا کشـــ ــه بـــ ــروزي کـــ ــم امـــ   علـــ
  

  ســــــتا فــــــزون عمــــــر بــــــر انســــــان نشــــــاند    
  

  علــــم امــــروزي کــــه جنــــگ افــــزار نــــو را     
  

ــاند   ــداران نشـــ ــان جانـــ ــر جـــ ــرگ را بـــ ــتا مـــ   ســـ
  

  اي را علـــــم امـــــروزي کـــــه بمـــــب هســـــته    
  

  ســـــتا مـــــرگ در ذلـــــت بـــــه جانـــــداران نشـــــاند 
  

  انســــــان را اســــــیر و علــــــم امــــــروزي کــــــه
  

ــرد ــريبــــــ ــا او نشاند ه در ویرانگــــــ ــتاهــــــ   ســــــ
  

ــد   ــان را مریــــ ــه جانــــ ــروزي کــــ ــم امــــ   علــــ
  

ــارت   ــتار و اســـ ــل و کشـــ ــاند  قتـــ ــا نشـــ ــتا هـــ   ســـ
  



 
٢١٥ 

 

  رذالــتایــن دگــر آن علــم نیســت و نــام آن را گــو 
  

ــام  ــم نیســـت و نـ   او را گـــو جهالـــت ایـــن دگـــر آن علـ
  

  

  

  

  

  

  



 
٢١٦ 

 

  اسب نجیب

ــت    ــه دشـ ــدان بـ ــه میـ ــازد بـ ــب تـ ــین اسـ   ببـ

ــا   ــرواز پــ ــه پــ ــرش بــ ــین روح عــ ــر زمــ   بــ

ــیران بـــه اســـبم چنـــین غبطـــه خـــورد        اسـ

ــاج  ــه بــ   بــــه زور کتــــک هرزگــــی یــــا بــ

  و آن اســـــب زیبــــــاي مــــــا آن نجیــــــب 

  ندانـــــد کـــــه افســـــار آن اســـــب بســـــت

ــر   ــه حصـ ــان بـ ــه زنـــدان و انسـ ــبم بـ   تـــو اسـ

ــو بـــس ذره  ــایی تـ ــی از آن رهـ ــر دانـ   اي اگـ

ــا   ــب رهــــ ــدار اســــ ــوش زِ دیــــ   دال خــــ

ــت  ــرام خداســ ــه اســــب در مــ ــواران بــ   ســ

  باز و اســـــبم رهـــــابـــــه پـــــا خیـــــز ســـــر

  

ــم     ــه چشـــ ــایی بـــ ــا بدیـــــدم رهـــ ــه زیبـــ   چـــ

ــرش    ــت فــ ــد اســ ــه بنــ ــان بــ ــد و انســ   خداونــ

  و بــــا فکــــر ننگــــین چــــو خــــود بــــرده بــــرد

ــ      رده تـــاج از ایـــن ســـرو زیبـــا چـــو خـــود بـ  

ــد    ــدایان پلیــــ ــارت خــــ ــد و اســــ ــه بنــــ   بــــ

ــردن خـــــدایان پســـــت     ــوغی بـــــه گـــ   و یـــ

  تــویی آن غالمــا بشــر بــر خــدایی کــه هســت      

  خریـــدار باشـــی تـــو مـــردن بـــر آن بردگـــی     

  از ایــــــن شــــــور و اســــــبان و پــــــرواز مــــــا 

ــت   هــر آن ــدان آن خداس ــنید و بکــردا ب ــس ش   ک

  الفبـــــاي آزادگـــــی را چنـــــین ایـــــن بخـــــواه

  

  



 
٢١٧ 

 

  ایران نه همین خان

  و تــو اجــداد منــا   تــو چــه زیبــایی و تــو خــاك    
  

ــا    ــان را برپــ ــو جهــ ــم تــ ــو هــ ــان در دل تــ ــن جهــ   ایــ
  

ــا   ذره ــان در دنیــ ــه جهــ ــا بــ ــک و زیبــ   اي کوچــ
  

ــان و   ــه طغیــ ــاد و بــ ــو فریــ ــا را   همچــ ــین مــ ــو بــ   منــ
  

ــا   ــبز ببــــین جنگــــل مــــا را دریــ   تــــو دلــــت ســ
  

  و چنــــین گــــرم و کــــویري تــــو ببــــین صــــحرا را     
  

ــوه و    ــین کـــ ــه ببـــ ــتوار تپـــ ــا اســـ ــر مانـــ   فخـــ
  

  آبــــی کــــه شــــده گرمــــا را     بــــه  و چنــــین ســــرد  
  

  



 
٢١٨ 

 

  ایــــن قلــــم کَــــه زِ ســــراییدن تــــو اي جانــــا     
  

ــا     ــی اي مانـــ ــت نفســـ ــو طبیعـــ ــن همچـــ ــو وطـــ   تـــ
  

ــن ا     ــز ایـ ــن جـ ــام و وطـ ــخن مـ ــیکن سـ   ســـتلـ
  

ــین اســـــت عبـــــثزِ ســـــراییدن خـــــاك او    و غمگـــ
  

  ایــران نــه همــین خــاك کــه ایــران جــان اســت      
  

ــه خــــون  ــن صــــحن بــ ــت از دیــــدن ایــ ــان اســ   گریــ
  

ــدار   ــانم جانـــ ــو جـــ ــاوي تـــ ــه مســـ ــران بـــ   ایـــ
  

  تشــــنه رهــــایی و قضــــا قــــانون کـــــار    تــــو بگــــو   
  

ــرار    ــزاران تکـ ــه هـ ــویم بـ ــتم و بگـ ــه گفـ ــن کـ   مـ
  

ــان    ــا ایمــ ــخ مــ ــوان پاســ ــو بخــ ــن آن را تــ ــا مــ   دار بــ
  



 
٢١٩ 

 

ــه  ــان بـــ ــانِایمـــ ــو اي جـــ ــنم تـــ ــن و آییـــ   مـــ
  

ــنم   ــان و همــــان آذیــ ــایی طلــــب جــ   ایمــــان بــــه رهــ
  

ــاك دنیــــا آن اســــت      ــران نــــه همــــین خــ   ایــ
  

  ایــــن تشــــنه و آن تشــــنه بــــه دنیــــا جــــان اســــت      
  

  

  

  

  

  



 
٢٢٠ 

 

  ی خدا طعمه

ــر    ــدان فقـــ ــر و او زنـــ ــري در حصـــ   دختـــ

  آن پــــــدر در دام افیــــــون بــــــود بســــــت 

ــرد   ــره کــ ــان را خیــ ــرد و جهــ ــدر مــ   آن پــ

ــن ــین ایـ ــان    چنـ ــه جـ ــاجی بـ ــدا نـ ــر شـ   دختـ

ــول    ــدرزان پ ــه ان ــش ب ــه دارد راه در پیش   او چ

ــه تــن او در ره پســتی و فحــش    جــان بیفتــاده ب

  این شده چـاره بـه درمـان همـه تـن سـیر جـان       

  ســانه بــودن انتــن همــه دختــر بــه زیــر دســت آ

  خوان تـو جـرم دختـرا در پـیش آن نظـم خـدا      

ــه  ــر دل آن جوخ ــبان   ب ــدها پیش ــاي دار و ص   ه

ــین ــت و اصید اینچن ــ س ــدا او پیش   جاندر دام خ

  

  او کـــــه حصـــــر خانـــــه ســـــنت بـــــود قعـــــر  

  مـــادري پـــر درد بـــر دوش جهـــان کـــور اســـت

ــره کــــرد     ــه دردش تیــ ــه بــ ــن خانــ ــر ایــ   فقــ

ــان   ــه خــ ــادر همــــه شــــوهر بــ ــه مــ   شــــد همــ

  مــرگ غــرور چنــین ایــنایــن نگــو و ایــن نبــین و 

  خداونـدان وحـش   ایـن نسـان وآن  جان بـه دسـت   

  رانکشــتن و بــازا خریــدن تــن بــه تــن اي داد      

  روح دردآلـــود او در دســـت آن افســـانه بــــود   

ــا  ــریعت در دل عـــرف و قضـ   بـــر دل دیـــن و شـ

  بی همـه جـرم و جنایـت آن خـدا آتـش بـه جـان       

  انن خـــود را او همـــه تقـــدیم آن زنجیـــر بـــجـــا

  

  



 
٢٢١ 

 

  انمیهن جه

  از وطـــن بـــر مـــا نماندســـت یادگـــار آن ســـرا     
  

  خـــارا کنــــد ایـــران مــــا   چنــــین ایـــن لطـــف یــــزدان  
  

  بـــــان اجنبـــــان بـــــر دل بیـــــرق نوشـــــتن از ز  
  

  یـــــزدان بمیرانـــــد همـــــه ایرانیـــــان    چنـــــین ایـــــن
  

ــت ــاد   از جهالــ ــرق بــ ــا غــ ــو از آبروهــ ــا نگــ   هــ
  

  ایـــن چـــه صـــحنی از تـــو ایـــران کـــو کجـــا انســـان راد 
  

  نـــام ایـــران را ربودنـــد ایـــن خـــدایان پـــس چـــرا 
  

ــزدان آه    ــون آن یــ ــود افســ ــواب بــ ــردم خــ ــیل مــ   ســ
  

  



 
٢٢٢ 

 

  نظـــم از چامـــه دگرگـــون نظـــم از دنیـــاي مـــا     
  

  طغیــــان راه مــــا باشــــد رهــــاخیــــز از خــــواب و بــــه 
  

  فـــرق بـــین ایـــن ســـرا و جـــاي دیگـــر در جهـــان 
  

ــا  ــور و رهــ ــان و در شــ ــد هــــدف یکســ   نــــام آن باشــ
  

ــن   ــا در وطــ ــاریخ و دنیــ ــه تــ ــرابرگ همــ   در ســ
  

  مفقــــود گشـــتی اي رهــــایی جـــان مــــن   چنـــین  ایـــن 
  

ــمش   ــیهن دو چش ــدان م ــن ب ــرو   ای ــده روب ــاز مان   ب
  

  جـــــام و دنیـــــا را ببـــــین او تشـــــنه بـــــودا راه کـــــوه 
  

  يبرخیــز و بشــکن نظــم اینــان را خــدا    یــار مــن  
  

  مـــــاه رايبـــــر جهـــــان برتـــــاب اي یـــــارم رهـــــایی 
  



 
٢٢٣ 

 

  گاوبازی

ــن     ــو مــ ــان را چــ ــو جهــ ــین تــ ــا و ببــ   بیــ

  ببــــــین ایــــــن نســــــان را و اهللا پســــــت   

ــذاب     ــکنجه عــ ــون و شــ ــدان خــ ــه میــ   بــ

  تـــــــو حیـــــــوان واال تـــــــو آزاده تـــــــن 

ــو بــــــی  ــوان آزاده تــــ ــو حیــــ ــاه تــــ   پنــــ

ــن  ــدایان لجــ ــت خــ ــه دســ ــعر بــ ــال شــ   مــ

ــ ــب یاســــ ــه اســــ ــونران و بازیچــــ   اب خــــ

  چـــــه آزاده حیــــــوان ببــــــین در قفــــــس 

ــگ     ــون و جن ــن و خ ــین دی ــی رابب ــد راض   ان

  کالمـــــم شـــــنو اي تـــــو انســـــان پســـــت 

  کنـــــد جهـــــانم جهانـــــت عـــــوض مـــــی 

  

ــقِ    ــان الیــــــ ــرمن  جهــــــ ــدا اهــــــ   آن خــــــ

ــت   ــه بســ ــد او بــ ــد کشــ ــرکس توانــ ــه هــ   کــ

ــواب    ــالق و خـــ ــا و شـــ ــه زیبـــ ــین آنکـــ   ببـــ

  پـــر از تیـــغ و شــــالق بـــه جســــم و بـــه تــــن    

  اســــــیري تــــــو بــــــر دســــــت آن عبــــــد آه

  بیامــــــد زبــــــان بــــــر تــــــو ابیــــــات مهــــــر

  و هـــــر دم تـــــو حیـــــوان بیـــــا در جنـــــون    

  هــــوس کـــه عامــــل تــــو انســـان تــــو اي بــــل  

  انـــــــد و دیوانگـــــــان جنـــــــگ را بـــــــاقی  

  پریـــــــزاده خـــــــون اي غالمـــــــان مســـــــت 

  بــــه حیــــوان قســــم جــــان تــــو آدم کنـــــد     

  

  



 
٢٢٤ 

 

  رجم پاکی

  دختــــرش را ذبــــح کــــرده آن پــــدر در راه تــــو
  

  و بــــر ارضــــاي تــــوآلــــتش پــــر خــــون کنــــد در راه 
  

ــو    ــردار تـ ــته از کـ ــر گشـ ــدر پـ ــردار پـ ــر و کـ   فکـ
  

ــش  ــر شـــ ــریص دختـــ ــاله از اط او حـــ ــوســـ ــار تـــ   فـــ
  

ــاختی     ــی سـ ــاي مریضـ ــه دنیـ ــن چـ ــزدان ایـ   آه یـ
  

ــت ســـاختی      ــون بـــر جهانـ ــن را تـــو مجنـ ــدا مـ   اي خـ
  

ــذاب    ــه و درد و ع ــودزنی خوناب ــون و خ ــغ و خ   تی
  

  مـــن دگـــر مجنـــون شـــدم در راه رحمـــت اي خـــدا     
  

  



 
٢٢٥ 

 

ــه  تــو خــودت    جــانشــهوت نهــادي آن نیــازي را ب
  

  بعـــد از آن قـــانون نهـــادي تـــرك عـــادت بـــازخوان     
  

ــان  ــاع آزار جنســــی کودکــ ــا ببینــــی آن جمــ   تــ
  

ــان   ــاوزگر نســ ــد تجــ ــون اي صــ ــار خــ ــدا بیمــ   اي خــ
  

ــی   ــا مـ ــارت کجاهـ ــر بیمـ ــون  فکـ ــه خـ   رود غرقابـ
  

ــده ــون     عـ ــوار از جنـ ــه دیـ ــد بـ ــون پاشـ ــار و خـ   اي بیمـ
  

ــاختی     ــی سـ ــاي مریضـ ــه دنیـ ــن چـ ــزدان ایـ   آه یـ
  

ــون بـــر      ــن را تـــو مجنـ ــدا مـ ــت ســـاختی اي خـ   جهانـ
  

ــذاب    ــه و درد و ع ــودزنی خوناب ــون و خ ــغ و خ   تی
  

  مـــن دگـــر مجنـــون شـــدم در راه رحمـــت اي خـــدا     
  



 
٢٢٦ 

 

ــور   ــت پـ ــرد رزمـ ــش مـ ــیران از عطـ ــدان و اسـ   فقـ
  

  او گلــــــوي کودکــــــان را پــــــاره کــــــرده آلــــــتش
  

ــودکی    ــر کـ ــان دیگـ ــ جـ ــا واي مـ   رداز روي لطفـ
  

ــی ــم مـ ــد هـ ــهوت و درد  کشـ ــش شـ ــود در آتـ ــن خـ   سـ
  

  از جهـل و مـرگ   مردکی از روي سنت عـرف هـم  
  

  درد جســــم نحیــــف آن پســــر بــــین اي تــــو درد مــــی
  

ــدن   ــهوت عـ ــو از شـ ــرباز تـ ــار و سـ ــدا بیمـ   آن خـ
  

  دختــــــري آزاده تــــــن درد جســــــم نحیــــــف مــــــی
  

ــاختی     ــی سـ ــاي مریضـ ــه دنیـ ــن چـ ــزدان ایـ   آه یـ
  

ــت ســـاختی      ــون بـــر جهانـ ــن را تـــو مجنـ ــدا مـ   اي خـ
  



 
٢٢٧ 

 

ــذاب    ــه و درد و ع ــودزنی خوناب ــون و خ ــغ و خ   تی
  

  اه رحمـــت اي خـــدا مـــن دگـــر مجنـــون شـــدم در ر   
  

  پایـــان و شـــهوت در جهـــان جـــز هـــزاران راه بـــی
  

  دهـــی راه جمـــاع بـــا کودکـــان     حکـــم و فتـــوا مـــی  
  

  این زبان و فکر و ایمان هر چـه در مـن مـرده اسـت    
  

  از نظــــر بــــر خلــــق پســــت   الهــــا تــــو نمــــردي   بار
  

ــر ایــن کارهــا جــان و جهــانم خشــک کــرد     فکــر ب
  

  کشــــت روحــــم جــــان زخمــــی مــــرا دیوانــــه کــــرد 
  

ــدي ــنش   آن خداون ــر و ت ــه فک ــا شــهوت هم ــه ب   ک
  

ــد    ــاکی و خداونــ ــم پــ ــان و رجــ ــن جهــ ــق انایــ   مشــ
  



 
٢٢٨ 

 

ــاختی     ــی سـ ــاي مریضـ ــه دنیـ ــن چـ ــزدان ایـ   آه یـ
  

ــت ســـاختی      ــون بـــر جهانـ ــن را تـــو مجنـ ــدا مـ   اي خـ
  

ــذاب    ــه و درد و ع ــودزنی خوناب ــون و خ ــغ و خ   تی
  

  مـــن دگـــر مجنـــون شـــدم در راه رحمـــت اي خـــدا     
  

  

  

  

  

  



 
٢٢٩ 

 

  حقارت

ــ   ــز و آن التمـ ــین عجـ ــک ببـ ــتان کوچـ   اسدو دسـ
  

  بنــــــاز اي مســــــلمان بــــــه دار و نــــــدارت بنــــــاز    
  

  چه گفـتم مسـلمان نـه تنهـایی و داري همـزاد خـان      
  

  ه انســــان همــــین از حقــــارت خــــدایان نســــان    کــــ
  

  صــــورت ســــرخ را ببــــین بــــرف و ســــرما و آن
  

  کــه گـــرم از چـــک آن پــدر صـــورتش ســـوخت شـــاه  
  

ــه   ــاکی آن شیشــ ــه پــ ــودك بــ ــاالي کــ ــا بیــ   هــ
  

ــاه    ــو مـــ ــانی تـــ ــردن نتـــ ــاك کـــ ــدا پـــ ــانی خـــ   نتـــ
  

  



 
٢٣٠ 

 

ــ ــان  چـ ــو را هرزگـ ــد تـ ــرزه بینـ ــرم هـ ــد دختـ   ه شـ
  

  نرنجــــی تــــو زیبــــا از ایــــن هــــرزه پنــــدارگان عیــــان
  

ــنگین  ــار سـ ــر دارد آن بـ ــویش دوش پسـ ــر از خـ   تـ
  

  به شالق ارباب و چک روي صورت بخـور دسـت نـوش   
  

  یکــی لقمـــه نــان و بـــه منــت بـــه تحقیــر کـــوش    
  

ــر  ــنبشــ ــین ایــ ــی  چنــ ــه از بردگــ ــوش  جامــ ــا بپــ   هــ
  

  خیــالی بــبخش   خــوش تــو یــزدان مــرا از چنــین    
  

  گـــــرد آن دورهکجـــــا آیـــــد آن خلـــــق تـــــو درد    
  

  غـب تـو انسـان نشـو آن غـرور      نینداز بادي بـه غـب  
  

ــه زور    ــارت ب ــو بخشــدا آن حق ــه ت ــزدان ب   غــروري کــه ی
  



 
٢٣١ 

 

  نبـــــود آن صـــــدا را شـــــنیدي نبـــــود التمـــــاس
  

ــزدان  ــد یـ ــودك اي عبـ ــوش  و از آن کـ ــاصاي خـ   تقـ
  

  تقـــاص از شـــمایان بگـــو آن حقـــارت زِ خـــویش
  

ــارت زِ ــیش   حقــ ــه کــ ــن و بــ ــد و دیــ ــزدان خداونــ   یــ
  

  

  

  

  

  



 
٢٣٢ 

 

  طبیعت

ــا    ــر دل دنیــ ــري بــ ــاهی ببــ ــه نگــ ــا کــ ــر جــ   هــ
  

  بینــــــی کــــــه طبیعــــــت همــــــه مظلــــــوم هویــــــدا 
  

  بینـــــی کـــــه نســـــان بـــــر دل زیبـــــایی مطلـــــق
  

ــور ببـــــین آه بـــــه نـــــدرت    رحـــــم و شـــــعف و شـــ
  

ــارت     ــه اسـ ــون بـ ــه دل خـ ــت بـ ــه طبیعـ ــی کـ   بینـ
  

ــاوا ــن دل زیبــــ ــارت ي ایــــ ــت حقــــ ــرا رفــــ   ي چــــ
  

  فخــــر و غــــروري برپــــا و تــــو از بــــودن خــــود
  

ــبوري     ــو آرام و صــ ــان زِ تــ ــر جــ ــان دگــ ــود جــ   خــ
  

  



 
٢٣٣ 

 

ــد     ــه ندیدن ــی ک ــه رحم ــم ن ــود رح ــه خ ــه ب ــان ن   این
  

ــد    ــور دریدنـــــ ــین پـــــ ــد ببـــــ ــه خداونـــــ   خونابـــــ
  

  دار زیبـــا تـــو بمـــان یـــار و تـــو جـــانم تـــو نفـــس  
  

ــان  ــیل نســـ ــر ســـ ــت دادار  بـــ ــا رحمـــ ــو بپـــ ــا تـــ   هـــ
  

ــار   ــن یـــ ــادر مـــ ــدر و مـــ ــت پـــ   اي واي طبیعـــ
  

  دگربـــــاربرپـــــا تـــــو زمـــــین دار و مـــــنم خلـــــق     
  

ــس از دل    ــان و نفـ ــن جـ ــمـ ــوگند  تپاکـ ــه سـ   بـ
  

  تنــــــگ دلآرام تــــــو آرام تــــــو مــــــن دار و مــــــن 
  

  جانـــا تـــو شـــدي خلـــوت مـــا محـــرم دل مـــا      
  

  محــــرم تــــویی و جــــان و نفــــس قلــــب و دل مــــا     
  



 
٢٣٤ 

 

ــته    ــین داشــ ــو زمــ ــا تــ ــی  برپــ ــت و بــ   آه اي منــ
  

  خـــدا و تـــو نســـان آه   خـــوار خـــونکـــس شـــده   آن
  

ــا کــــه زِ    ــین مــ ــار بمــــانیم  ره بــ ــد و از یــ   آمــ
  

ــا ــوانیم    بـــ ــر راه بخـــ ــه دگـــ ــان را بـــ ــوش جهـــ   کـــ
  

ــار   ــن یـــ ــادر مـــ ــدر و مـــ ــت پـــ   اي واي طبیعـــ
  

  برپـــــا تـــــو زمـــــین دار و مـــــنم خلـــــق دگربـــــار     
  

  

  

  



 
٢٣٥ 

 

  خواه ملی

  بــر فــراز بگــو خداونــدگاري پــر از کــین و قــدرت
  

ــ   ــر آن یهـ ــورید بـ ــارزار  بشـ ــن کـ ــد ایـ ــان باشـ   ودا جهـ
  

  در این جنگ و کشتار و مـرگ و ببـین خـون و دار   
  

ــرد    ــود کـ ــه خـ ــدا طعمـ ــارزار  خـ ــن کـ ــودان در ایـ   یهـ
  

  جهـنم زمــین شــد ببــین کــوره آتــش در آن آدمــان 
  

  نـــژاد یهـــودان بســـوزد در ایـــن کـــین و قـــدرت گـــران 
  

  هـــزاري ببـــین ظلـــم و بیـــداد بـــه قـــوم یهـــود      
  

  ببــــــین تازیــــــان را شکســــــته صــــــلیب از جهــــــود 
  

  



 
٢٣٦ 

 

ــود   ــه آرام بـــ ــودان کـــ ــالیان و یهـــ ــذر ســـ   گـــ
  

ــذر  ــان آن گ ــی و ج ــود   در فراموش ــواب ب ــه در خ ــا ک   ه
  

ــ ــه هـ ــان   بـ ــان وزان نازیـ ــود از آنـ ــخن بـ ــا سـ   ر جـ
  

ــین احتــــرام ســــجده بــــر ظلــــم ایــــن ظالمــــان         ببــ
  

ــان بشـــــد نازیـــــان     ــد و پیغمبـــــر آنـــ   خداونـــ
  

ــرم ــا  حـ ــد  هـ ــا شـ ــمر بنـ ــدس شـ ــاتالن مقـ ــان قـ   دن همـ
  

ــرد     ــده م ــرباز و فرمان ــه س ــا ک ــان دلاز زِ هرج   نازی
  

  ببــــین بارگاهــــا بســــازد شــــفا خواهــــد از قــــاتالن     
  

  ایـن کـارزار   در این جنگ شـوم و در ایـن خـون و   
  

  هـــــزاران زن آمـــــد اســـــیر تجـــــاوز ببـــــین بـــــاردار 
  



 
٢٣٧ 

 

  هــــا نســــل بعــــد نســــلبگــــو گــــذر ســــالیان و 
  

ــین نا ــانزببـ ــرد   یـ ــه دوره گـ ــودان همـ ــرور و آن یهـ   سـ
  

ــدا  ــوه آن خـــ ــان و یهـــ ــین نامشـــ   یهـــــودي ببـــ
  

ــرا      ــس چــ ــان پــ ــاي آن نازیــ ــر پــ ــجده بــ ــه ســ   همــ
  

  یهـــودان ببـــین آنکـــه از قـــوم خـــود خســـته بـــود 
  

ــیم و    ــازي و تعظـــ ــال نـــ ــه دنبـــ ــود  دلبـــ ــته بـــ   بســـ
  

ــی    ــن م ــود لع ــه خ ــاداد و  ب ــود   حاش ــاریخ خ ــه ت   ب
  

ــد    ــه شـــ ــی کـــ ــازي اهللا و دینـــ ــن نـــ ــتش بکـــ   پرســـ
  

ــزم تــــو   ــرایهــــودا برفتــــا بــــه عــ   بــــر ایــــن ســ
  

ــدا  ــان و خــــــ ــه از نازیــــــ   بگــــــــرد و در آن خانــــــ
  



 
٢٣٨ 

 

ــان  ــر از آن نازیـــ ــار دیگـــ ــین کـــ ــزاري ببـــ   هـــ
  

ــافران   ــن کـــ ــع ایـــ ــین جمـــ ــودان ببـــ ــرآخر یهـــ   ســـ
  

  چنــین ایــنهــر آنچــه ســرودي بگــو وهــم و نــا      
  

ــه  ــین  کـــ ــد چنـــ ــودا نباشـــ ــا و یهـــ ــل مـــ ــن نقـــ   ایـــ
  

  ولـــیکن چـــه آشـــنا چنـــین قصـــه بـــر گـــوش مـــا 
  

ــا دیـــــده آن درد و آه     ــا خوانـــــده یـــ ــدانم کجـــ   نـــ
  

  و شـــاید کـــه ایـــن قصـــه باشـــد از آن ارمنـــان     
  

ــه زِ عثمانیـــــــــان    ــان همانـــــــــان و حملـــــــ   میـــــــ
  

  اي و شــاید تــو چــون مــن چنــین قصــه را دیــده      
  

ــده     ــده خندیــ ــود خنــ ــش خــ ــر ریــ ــنیدي و بــ   اي شــ
  



 
٢٣٩ 

 

  نــــام یــــزدان خــــدا   وبــــت اعظــــم  شکســــتا 
  

  و جانـــــان و انســـــان رهـــــا رهـــــایی جهـــــان جـــــان
  

  

  

  

  

  

  



 
٢٤٠ 

 

  بار غائب

ــ ــین اینـــ ــد ببـــ ــی در جهاننـــ ــه گیتـــ   ان بـــ

ــین  ــون در زمــ ــین خــ ــا ببــ ــا رود و دریــ   هــ

ــادر   ــام مــــ ــه دارد نــــ ــین آن زن کــــ   ببــــ

ــالق قـــــدرت    ــین اجســـــاد و آن اطـــ   ببـــ

ــیل جــــن  ــه لشــــگر ســ ــا او مالئــــک بــ   هــ

  از آن ده تـــن بگـــو نـــه تـــن بـــه کشـــتار     

ــا    ــاك دریـ ــه روي خـ ــارا بـ ــو پـ ــتا بگـ   سـ

  همـــــــــــــه ارواح را اذن و دریـــــــــــــدا 

  کـــه خـــون مقصـــد هویـــدا    ییایـــرؤبـــه 

  همــــه فریادهــــا بــــا هــــر نفــــس جــــان     

  اینــــــان رؤیــــــايبگـــــو بــــــرهم زنـــــد   

  

  

ــوزنده      ــارش و سـ ــش بـ ــه آتـ ــانبـ ــد جـ   انـ

ــی    ــد عیسـ ــدي باشـ ــه مهـ ــامی کـ ــه فرجـ   بـ

ــر   ــویش آخــ ــم خــ ــاحبا هــ ــتی صــ   بکشــ

  بگـــو حیـــوان چـــه ارزش بـــاد حکمـــت    

ــرداران   ــه ســـ ــب بـــ ــتاران و غائـــ   و کشـــ

  یـــــدي اي علمــــــدار تـــــو ســـــرها را بر  

  ســـتا تمنـــا همـــه خـــون جـــاري و آبـــش

  همـــــــه آتـــــــش زدنـــــــد و کینـــــــه اهللا

  همــه قتـــل اســت و خـــون مهــدي مســـیحا   

ــان   ــت اذعــــ ــی ماناســــ ــه آزادگــــ   همــــ

  بخــــوان بــــا مــــن رهــــایی جــــان جانــــان

  

  



 
٢٤١ 

 

  بدتر از هیچ

  ایــــن فعــــل پرســــتیدن هــــم خــــون و نــــژاد     
  

ــا  ــده بــ ــا آمــ ــن زِ کجــ ــو مــ ــاه تــ ــو شــ ــذا بگــ   بعــ
  

  اســـرائیل نـــه همـــان اســـت کـــه جـــز خـــون بنـــی 
  

ــده  ــؤمننشـــــــ ــماعیل  مـــــــ ــوه اســـــــ   اهللا و یهـــــــ
  

  نــه همــان اســت کــه اســالم و خــدا هــم قــرآن       
  

ــم هـــم انســـان       ــرب از هـــر چـــه عجـ ــده برتـــر عـ   شـ
  

ــدا   ــیم خـ ــان اســـت کـــه آن لشـــگر دژخـ   نـــه همـ
  

ــع و  ــعقلـ ــرخ و ســـیاه     قمـ ــه سـ ــوزاند همـ ــرد و بسـ   کـ
  

  



 
٢٤٢ 

 

ــو ببـــین از اینـــان      ــت هـــزاري تـ ــه همـــان اسـ   نـ
  

  چنــــین فعــــل شــــده دیــــن و بــــه دنیــــا ایمــــان کــــه 
  

ــژاد  ــتیدن هــــم خــــون و نــ   و بــــدان فعــــل پرســ
  

ــتق ــایی و داد    یمشــــ ــه یکتــــ ــر و بــــ ــود ز برتــــ   بــــ
  

  آن زمــــانی کــــه ســــپیدان شــــده برتــــر زِ ســــیاه
  

ــا      ــد مــ ــان باشــ ــیاهان و جهــ ــا زِ ســ ــوان مــ ــو بخــ   تــ
  

  آن زمــانی کــه ســر ســرخ نشــان بــر تیــغ اســت       
  

  جـــان مــن آن نزدیـــک اســـت تــو بخـــوان ســرخ مـــنم   
  

ــه آن زردان   آن  ــه کَــ ــد بــ ــه بدیدنــ ــانی کــ   زمــ
  

ــان      ــا ایمـ ــان بـ ــو بمـ ــت تـ ــرور اسـ ــوان زرد غـ ــو بخـ   تـ
  



 
٢٤٣ 

 

ــان     ــدار انسـ ــرف جانـ ــده اشـ ــه شـ ــانی کـ   آن زمـ
  

ــوان     ــات حیـ ــده انبـ ــان و شـ ــه جهـ ــان بـ ــن جـ ــو و مـ   تـ
  

ــایی   ــده آن زیبـــ ــا شـــ ــن و مـــ ــان مـــ   ره و ایمـــ
  

ــایی     ــس، رهـ ــل و نفـ ــن فعـ ــن از ایـ ــا مـ ــوان بـ ــو بخـ   تـ
  

  

  

  

  

  



 
٢٤٤ 

 

  سنگسار

ــدا  ــیش خـــــــ ــه و عـــــــ ــراي کینـــــــ   از بـــــــ
  

ــی   ــه مـــــ ــت کـــــ ــنگ اســـــ ــیل ســـــ ــارد ســـــ   بـــــ
  

ــر درد زِ آه  ــاره پـــــــــــــــــ   زن بیچـــــــــــــــــ
  

ــی    ــدا مـــــ ــیش خـــــ ــنش عـــــ ــا تـــــ ــازد بـــــ   ســـــ
  

ــین خــــــون ــدا رود جــــــاري و ببــــ ــو خــــ   تــــ
  

ــی    ــون مـــ ــه خـــ ــت کـــ ــه آب اســـ ــن نـــ ــارد ایـــ   بـــ
  

ــدا     ــا واي خـ ــر مـ ــر دختـ ــیل بـ ــون سـ ــنگ چـ   سـ
  

ــی     ــدا مــ ــن و خــ ــن تــ ــده ایــ ــاري شــ ــد انتحــ   خوانــ
  

  



 
٢٤٥ 

 

ــدا    ــی و خـــ ــو خلقـــ ــه تـــ ــر آن چـــ ــر بـــ   فکـــ
  

ــی    ــر مــ ــرگ دگــ ــدا مــ ــق و خــ ــین خلــ ــ و چنــ   اردبــ
  

ــدا   ــوان رحـــم رحیمـــی و خـ ــو بخـ ــر تـ ــار دیگـ   بـ
  

  نــــازد و جهــــان خــــون و بــــه خونبــــازي خــــود مــــی 
  

ــاه     ــدي شاهنشـ ــاب شـ ــو اربـ ــر تـ ــو زجـ ــدل تـ   عـ
  

ــی     ــر مـ ــار دگـ ــان بـ ــه جهـ ــوان کـ ــو حیـ ــین تـ ــازد بـ   سـ
  

ــدا  ــیش خـــــــ ــه و عـــــــ ــراي کینـــــــ   از بـــــــ
  

ــی   ــه مـــــ ــت کـــــ ــنگ اســـــ ــیل ســـــ ــار ســـــ   دبـــــ
  

ــر درد زِ آه  ــاره پـــــــــــــــــ   زن بیچـــــــــــــــــ
  

ــی    ــدا مـــــ ــیش خـــــ ــنش عـــــ ــا تـــــ ــازد بـــــ   ســـــ
  



 
٢٤٦ 

 

ــه   ــانی کــــ ــه جهــــ ــدابــــ ــت خــــ   در آن زشــــ
  

ــان    ــید و جهـــ ــاي بنوشـــ ــون دنیـــ ــخـــ ــارد یمـــ   کـــ
  

ــا   ــاد رهــــــــ ــه فریــــــــ ــراي همــــــــ   از بــــــــ
  

  ســــازد یـــک تــــن انســـان نــــوین جــــام جهـــان مــــی   
  

  هــــــــا و بــــــــه فرجــــــــام تــــــــو و مســــــــئله
  

ــی   ــا مــ ــون اشــــک رهــ ــه خــ ــاي بــ ــه دنیــ ــارد همــ   بــ
  

  

  

  

  



 
٢٤٧ 
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	ای خداوند حریص انسان بیمار زمین�بر تمدنهای ننگین و زمانهای قدیم�ای تو انسان حریص بیمار خداوند زمین�ما ز تو بودیم و بر ضد خودت مارا ببین�ای فلاسف عارفانهذیانگرانایشاعران�این نبودا جز به هذیان و دروغ آدمان�رشتهی هذیانگریِ خویشتن را بشکفید�سالهای بس درازی از ریا کشتار و خون�سالهایِ پر ز فقدان و جهالت داد دین�این شده سیمای حقین تو ای انسان ببین�ما ز تو بودیم و بر ضد خودت ما را ببین�دین و آیین گشته آزادی و ایمانم رها
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	محکوم خدا
	بخوان با من این چامه را شد گواه�رهایی همه عدل و قانون آن آخر است�چه گفتم به تکرار بگو با من آن را تو یار�که جان نزد ما خوش رها باور است�به حکم رهایی بخوان با من این را تو یار�به تفسیر و معنا هزاری تو آن گوشدار�هر آنکس ندارد به جاندارگان احترام�هر آنکس که باشد بدان او خداست�چو آن تن سخن مهر گوید به راز�ببین کس شده پاک و طاهر به راه�نفر گوید از عدل و انصاف و داد�بخوان با من این چامه را شد گواه
	که آیین ما بود و باشد رها�نخستش هم آزادگی و رها باور است�رهایی همان احترامی به انبات و حیوان نسار�رهایی قضاوت بگو اول و آخر است�که هر کس نباشد رها شد خداوندگار�بدان نقص آن احترامی شدا بد به کار�بخوان مجرم آن است کند او بهجان ارتکاب�که او قاتل جان، رهایی و ما است�و حیوان و اشجر بکشتا خدا است�به کشتار جمع جهان او خدا است�ببین او که پول فقیران ستاد�که محکوم هر تن که باشد خدا است
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	هجوه و افترا
	چه خواهی بگویی به ما ای خدا�که من پیشتر از تو گویم کلام�منم کافر و ملحد و مرتدم�بگو یاغی و او به طغیان خدا�پسر حکم اعداممان ساز شد�تو عاشق به حیوان و ناقص به ذات�تو جاسوس بودی تویی زشت کوش�نرفت از من از یادمان این که تو�یکی دیگر اعدام به ما خوش گذشت�همین بس نباشد به جنگار پاک�لواطکار هستی و این روشن است�تویی آن گنهکار و شرت سیاه است�دگر باره اعدام و رجم و سخن�تو دزدی نکردی چو ما اختلاس�دگر جرمها را نباشد پسر�یکی دست و پایی که تن قطع شد�دگر خسته از گفتن افترا�ببین آن نفر پنبه سر میبرد�به آخر بگوید تو دشنام فحش�همه تن به تفتیش و احساس پاک�همه جان و راه من آزادگی�کلامم همه نشر آزاد و داد�و گفتیم و چامه سرودی رها�و آخر بخوان ره کسی راست راد�زِ انگ چنین مارموزان مترس
	چگونه به ما بستی آن افترا�و گویم همه هجوهها والسلام�چه زیبا بود این که آری منم�منم خالق آیین آزاد راه�و گوید دگر هجوه آغاز شد�تو بیعقل و بیدانش و بیسواد�تو تاجر تویی آن تن ایران فروش�تویی اهل ماسون و تو راز نو�به صدها همه هجوههایی نشست�تویی آن رجیم و تو ملعون خاک�زنازاده زنباره بودی و مست�تو عامل زِ هر ننگ و آری خدا است�حساب تو شلاق گذشتا زِ من�شرابخوار و معتاد و افیون نیاز�به ضرب و به جرح و همه در به در�ببر دست دزدان که این عدل شد�به جایش سپارد تو را دست شاه�به نقل دروغ هجوه تن میدرد�به هجوه خدا دادهای زشت رشد�دروغی که راد آورد نزد باک�به دشنام دور این ره تارکی�تو دشنام خواندی ببین خود مراد�بدانی که دانم همه هجوهها�زِ هر کس بگوید کلامش ز داد�رهایی به تاوان دهد خویش عرض
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	جهل دین
	کتاب خدا دست آن کودکی�سرآغاز و یزدان به رحمان رحیم�زِ بین همه آیهها درد و کین�تجاوز جماع کودکان خون و خین�همه ذهن، او دیده پر شرم شاه�یکی سوره از قتل و کشتار کرد�و گفتار از قطع آن دست و پا�هزاران قَصص از کلام خدا�یکی شهر و باران سنگ است رجم�کلامی که حق پست خواند به زن�به نشر جهاد و غنیمت به خون�کلامی که وعده به شهوت به حور�کتابی که جلوهگر قتل عام�و کودک دلش از کتاب او ربود�جهان بر سرش بار و وارانه گشت�چه لعنی و نفرین خدایان سرشت�برایش سؤال و هزاران سؤال�به الله و قرآن کلام خدا
	ورق میزند حصر در مسلکی�و بطنش به قاسم ستمگرترین�خدا بیند و مرگ بر کافرین�و زید و کنیز عایشه جهل دین�و شمشیر دژخیم شده آن گواه�به قربان حیوان و بر خار کرد�و دزدی که دستش برید است شاه�ز موسی و خضر و به فرعون بلا�و تبعیض بر زن چو ملک است مرز�و جز مسلمان کشت هر تن به تن�به هر آیهای ترس خواند جنون�و کیفر به آتش به زجر و به گور�همه غرق لعن و به مرداب دام�چه بسیار شنیدا خداوند خوب�به لطف خداوند جان پاره گشت�و آتش ز فکرش کتابی که زشت�به چه سجده دارد نسان در محال�به آتش به نفرت به انسان و شاه
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	شکگو
	کند شک راه انسان را چه هموار�ندیدم بهتر از این آفرین کار�سخن گوید به تو از آن نگهدار�و شاید از رهایی ما و پندار�بشو بیدار و پس زن اینچنین بار�به شک بیدار و با شبهه تو از ما�که شک فریاد بیداری مبرا�کسان مرداب باشد لیک دریا
	بدینسان پیشبردن از تو افکار�به شک بیدار باشد از تو کردار�همان پروردگار آن خلق دادار�زِ فریاد و چنین رزم و همین کار�نشو نادان و فرمانبر چنین خار�بدینسان پیش دنیا هم خودت را�مبرا از سکون شد موج برا�پر از شور است و طغیان چون شک از ما
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	حصار خدا
	یکی کودکا او که اشباع حصار خدا�و طفلی که دشنه به سر گفت او کربلا�و لالای شب ناله از محشر کربلا�همه پاسخ شبههها بر دلش تو سریاست�ببین کودکان را اسارت به ظلم خدا�یکی بار قاری به جانش تبسم کند�همه تن گنهکار بودا از آن دیرباز�همه کودکان را بترسان از آن شاهراه�و کودک که آزار حیوان به تفریح بود�همه تن که عاصی و زنجیر فکر است ذات�یکی مسجد و آن کلیسا وجسمی استخرد�به فریاد نابودی و گو به رزمی رها
	و نوزاد و هجمه به گوشش اذان و گناه�همه کودکان سینه زن بر تو هیئت خدا�و دیدا به دار او نفس مرد از این بلا�و گر او سؤالی کند جرم او کافری است�بزک میشود او به رحمان رحیم و ریا�کشیشی که شهوت به خونش تجسم کند�گنهکار این طفل و شاهی که او بر فراز�از آتش به دوزخ عدن حورها و ریا�ندارد کسی حق خدا مالک دیر بود�و مسخ اسارت به کشتار و تدبیر بود�و سازد خدایی و در راه کشتار برد�تو آزادی از آن خدا عزم خود خویش راه
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	جنگ خدایان
	این فوج نسانها تو ببین ای یزدان�یک سو طرفی امر کند آن قرآن�بشنو دور صدا آید و اکبر الله�نفران در گِل و سنگ از دل عرش میبارد�تن مصلوب چنین مرد و به آتش بارید�نفری دست بریده و ببین خون بار است�سیل انسان به درون آمد و آتش یزدان�تو شنو آیت اینان و زِ اکبر الله�آن خدا در دل عرش و همه جانش لذت�همه اینان به تمنای تو بودا قدرت�جنگ آید زِ پس جنگ دگر ای یزدان�من و بین من که منم کافرم و هم عصیانم
	و ببین رود زِ خون کشتن و جنگ انسان�و به رود آرد از آن سیل مسیحا یزدان�و ببین حک شده مصلوب به سینه عیسی�و ببین سر زِ تن افتاد و خدا میخواند�و به دار گردن اینان و خدا را او دید�به دلش خنجر و او نام خدا را خار است�و زِ نجوای خدا جنگ خدایان انسان�و به فریاد بگویند پدرا یا عیسی�و به خون خندد و سرمست زِ کین و شهوت�و به جنگ آید و با خون طلب از این خِفت�نشدی سیر زِ خون آیت کشتار فقدان�و ببین خاتمه جنگ و به رها ایمانم
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	رؤیای آزادی
	چشمانت ببندا به رؤیای من�جهانی که صاحب همه میهناند�به رؤیای من گوش دار آی حال�جهانی قضا محترم بر رها�جهانی که کشتن تو حیوان گناه�جهانی که فاقد زِ میدان رزم�جهانی که در آن همه لایق آزاد بود�جهانی که در آن همه محترم آن نبات�جهانی که ناشد تجاوز به فکر�جهانی که پاسخ سخن بود حرف�جهانی که هر تن خودش فکر کرد�جهانی که سرور ندارد در آن�جهانی که در آن پرستیدن آزادگی است�سرانجام گیتی نه آتش به زجر�چه زیبا جهانی بود راه ما�ولیکن بدان این جهان پیش راه�تو برخیز خود را زِ کین دور دار�سرآغاز خشتش تویی در جهان
	جهانی پر آزادی و شور تن�همه غرق صلح و رهائین تناند�تو انسان و انسان دگر باد جای�نه کشتار و قربان رها باد ماه�جهانی که اشرف ندارد خدا�نه گاوی در آن بین و انسان به رزم�نه چون مرد و انسان و مؤمن به اسلام نود�همه راه آبادی جنگل و جبر و ذات�به ذکر و عمل هر تنی فکر بکر�نه زجر و شکنجه به تفتیش رفت�نه با زور و تحمیل و دین ذکر کرد�همه تن برابر همه تن به جان�نه سجده به قدرت نه دیوانگی است�نه یزدان خدا تیره روزی و جبر�چه وهم بزرگی خداوند آه�دگرگون شود فکر انسان و شاه�تلاشی و در راه جان عزم بار�چه سرو بلندی شود این جهان
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	شب تویی و او و دنیایی و طغیان بر فراز
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	دست بسته زیر خاک است آن نفر سنگی بزن
	ای خدا انسان بیمار از محبت دم بزن
	شغل داری بر دل خون و تو قصابی پسر
	اشک حیوان را نبینی ماتما تنها بدر
	نور چشم آن خدایی و تویی فرزند آه
	با تجاوز شکر کردی نعمت از ظلم خدا
	نام داری اشرف و ما را بگو حیوان صفت
	بر تنت دیبای ظلمت ای خدایان را سِمت
	بین مرا با کوششم انسان جهان افسون کنم
	نام و کردار خدا را از نسان مدفون کنم
	عهد دارم با نفس من اینچنین تا زندهام
	گر امیدی را نبود من را ببین من مردهام
	یار زیبایم امیدم جان من دینم رها
	بر من و بر جان و بر دنیایمان چهره نما
	سرانجام
	چشمان پسر باز شد در سیل حقارت�این بچه که بیمار شد از فقر و حسادت�هی داد کشید و همه عمرش به هدر رفت�این زخمهی بیداد، عقدست بر این جان�پوشید پسر جامهی مستی و اصالت�او با هدفش رفت به چنگال اسارت�فرجام پسر حصر همه غرق اسارت�نالان پسرک آمده در محکم پستی�لرزان پسرک بر طرف جوخه دار است�سنگینی زنجیر بر آن جسم و وجودش�بیچاره پسر ضجهکنان در پی مستی�هقهق به گلو کامهی آخر به نفس برد
	در خانهی بیچارهی فقدان بضاعت�از دیدن ثروت، همه مستی و اصالت�آن زخمهی بیداد، بر جان و نشان رفت�عقدست زِ فقری زِ حقارت دل انسان�پیمان به خودش تا که رسیدن به تو ثروت�دزدید زِ اشراف با تیغ شکایت�این چوبه دار است کشتار و حقارت�آنجای که بیداد بگو رکن و به هستی�پژواک اسارت به همه گوش نزار است�بین بال شکسته تو از آن روح و غرورش�فریاد بر آورد پسر پستی هستی�فرجام پسر مرگ و به فریاد کلان خرد
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	پور مرگ
	شلاق پر از میخ به جان و تن عیسی�فرزندِ جماع مریم قدسی است بگو شاه�عیسی به سرش خار و به پهلوی شکسته�قربانی خود کرد چه بسیار تو حیوان�الله به درد و همه فریاد بر او گنج�فرزند جماع در دل مستی و به شهوت�این راه خدا باشد و آیین و مرامش�بر میخ تنش جسم تو عیسی شده مصلوب�جان کندن فرزند، در درد و تمنا�خندار مریضی زِ خداوند به صد آه�مزدا و یهوه نام دگر بر تو خدا است
	در راه خداوندی و بر دست یهودا�قربانی خشم و غضب از بهر تو الله�یزدانِ پسرکش بغلش حور نشسته�خون خواهد و قربان دگر باش تو انسان�گاهی بز و میشی و تو گو گاه پسر رنج�در هجوه تمسخر به دل آحاد به ملت�جز خون نرود خشم فرو او و عقابش�آید به صدا عجز و تمنا تن مغلوب�این چیست به جز ظلم و بگو وای به الله�نام تو خدا ظلم بگو ننگ به الله�این معنی ظلم است و دگر ظلم به راه است
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	از برای پوچی و هیچی به دنیا راه داد
	زاده گشتا از دل خاک و به خاکی جاه داد
	آن خدا وحی و به جبریل و به دنیا خاک داد
	هر چه آزادی به دنیا مدفن آن خاک باد
	جام جم را او فرو در قلب زشتی داد راه
	ننگ شد نام تو انسان قاتلان را راه داد
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	آن چنین حیوان که غوطش بود از قلب نبات
	حال بین قاتل به جان و سینه را او چاک داد
	سر زمین و گردن جاندار را او هی برید
	او به لطف آن خدا اشرف شد و بر خون رسید
	آنقدر دنیا اسارت بر جهان و خون کشید
	عاجز آری این قلم از شرح انسان این پلید
	این خدا انسان یکی همزاد و از همراه بود
	این جهان را زشت کرد و این جهان بیمار بود
	او نشستا بر دل تخت خدایان او شنید
	او شده یزدان دنیا و خدایان روی دید
	ای نسان برکن چنین رختی تو جامه از خدا
	بار دیگر آن بنا کن دور جامه ظلمها
	ای نسان برکن همه قدرت بزن بر زیر جام
	این جهان آزادی و تدبیر خواهد ای نسان
	شایدا یک بود از روز نخستین ذات راد
	لیک باید برکنی این جامهی بد ذات را
	پوچی پیشین به راه این هدف آذین نمود
	جامهی آزادگی بر تن به راهش جان فرود
	خداوند پدر
	ببیندختری را به زیرهمه ضربهای پدر�یکی دخترا منت از بودنش بر پدر�ببین خانه زندان و دژخیم به نام پدر�پدرهایی از جنس الله و ننگ�پدر جسم دختر بکارت فروخت�پدر سنت الله محمد هوس�پسر را به قربانیِ آن خدا از پدر�یکی کودک و دختر آری خدایان پدر�به چامه نگفتی تو از صد هزاران پدر�نگفتم زِ دریای رنج همان مادران �به چامه به فرجام و شعر و بگو بر خزان
	و دشنام و مرگ غرور ازهمه جان جانان پسر�و تزریق و افیون مالک فرار پسر�و روحی به حصر خدایان بگو یا پدر�که سر میبرند پور خود را چو سنگ�و کردار او روح را بین که سوخت�ببین کودکش را به حجله قفس�و بردار بین او به کفر و خدایان قدر�ببین جسم خونین و خون آلت این پدر�نگفتی زِ کردار بسیار از اینان قدر�هزاری به ظلم و پدر مادر و درد جان�پدر نیست این دیو گو او خداوند خوان
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	پاک جاودان
	ای کاش چنین دیده نمیدید تو پستی�ای اشکتو با خون نشدی مرهم این جان�جانا تو نه گریان و نه از رفتن پاکی�خون گریه شد از دیدن و نجوا و صدایت�دختر به دل از شیون و فریاد تجاوز�آن دم تو ببین پور خدا آلت دختر�جانا شده کشتار مخالف به ستایش�فریاد از ما و به زاری تن و این جان�از رنج صدای تو به من ماتم بر ما�این عالم و آن عالم و یکتایی و تابان�سوگند به نام تو رها خواهر تابان�جانا نفسم خواهر پاکی به تو معنا
	ای کاش نمیدیدم از این مسلک زشتی�هیهات به خون غرق زِ دنیای مریضان�پاکی شده معنای تو ای فهم ز پاکی�ای وای خدایا زِ چه رو زشت نهایت�یزدان پدرم رحم به ما قلب تعارض�آتش بزد و زمزمه یزدان مددگر�بر تخت خدا خون به زمین ریخت به خواهش�آن پور سرمست و خودارضا شده یزدان�مرگ خواند و شیون و تو گو ننگ به الله�پاکی شده معنای تو ای پاکی و تو جان�بر باد رود ظلم و قساوت همه شاهی وخدایان�با من تو بمان راه رهایی نفس ما
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	یه کودک
	یه گله یه شبان به نام خدا�یه تحمیل یه تفتیش یه جنگ و خدا�یه اشک از بر کشتن یک نفس�یه قلاده بر گردن کودکان�یه فرزند یه درد و یه پا و یه مین�یه کودک یه بمب بر کمر در میان�یه مکتب یه الله و جهل و جهاد�یه قاتل به نام خداوند آه�یه کودک که جسمش چو شیر ژیان�یه کودک یه چشم پر از اشک و آه
	یه کودک اسیر جنایت و آه�یه فرزند یه سربند و یک کربلا�یه طفلی که رگبار زند بر همه در قفس�و طفلی که خود کشت و جاندارگان�یه مادر یه اشک و یه درد و یه کین�یه آتش یه کشتار نسل و اذان�یه والد یه جاهل یه کودک یه خواب�یه لشگر زِ اطفال ما بیپناه�و ذهنش اسیر خداوند خان�یه ایده یه آرمان از انسان خدا
	_Toc59190295
	مدهوش الله
	بگو زن بگو طفل گشنه خیابان تشنه بگو مادران
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	بگو زن به فحشا بگو از تجارت بگو هرزگی
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	بگو مرد و فقدان جوانمردی و گو چنین هرزگی
	بگو مرد و زن را که مدهوش زاده خدا بندگی
	ملت و دولت
	خیل ملتها اسارت یوغ دولت�دولتی اعلان جنگ آورده ملت�مردمان در خون و بین آتش به ملت�از میان آدمان فقدان حکمت�رأی اکثر را ببین کرسیِ دولت�این نها آزادگیها در جهان است�این پسر در چنگ دارد ارث خود را�بین تو ملت را همه یاغی و عصیان�سر بریدن آتش و بردار جان را�این شده فرجام آن تکرار و رؤیا�راه این دوار گردون را به پایان
	هر که با هر راه و هر فکری به ره خویش�این جهانِ آرمانی آن هدف ما
	کودتا گشت و ببین خون در حکومت�با شکنجه مردمان حصر تو دولت�این سرا میدان جنگ است ننگ دولت�جمعیام دور از شما در اکثریت�مردمان مجبور تمکین بر حقارت�از چه گویم از اسارت دار آن است�آن پدر سر میبرد از عدل در راه�انقلاب آمد دگرگون باد طغیان�جنگ و غارت خیل آن دیوانگان را �ملتا دولت شده دولت شده شاه�دور از این هذیان گری با داد انسان
	جان جانداران رها از ظلم هر کیش�دست در دست هما سازیم این راه
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	هدفها بسوزد
	ندانم چگونه بشر بیهدف زنده است�تو دانی چگونه کند طی همین زندگی�ندارد تفاوت به کردار او در دو روز�به صبحآمد و او به بیدار و شب خوابناز�نه شوری شعوری نه رؤیای دوری�نه وهمی خیالی نه عشقی کمالی�چهسختاستبجایهمینانوفکریبراینان�هدف بیهدف گشته بر نزد اینان�به پاخیز و شوری بکن از دل ایمان�بزن زیر گریه به اشکت بسازان تو دریا�هدف گر نباشد تو جانی نداری�هدفها توان دارد از هر محالی
	بدون هدف زندگی مرگ هم مرده است�به تکرار و کرار همین بود همین مردگی�تفاوت شده آرزو در میان و هدفها بسوز�به تکراری آید همان روز و بین کار باز�نه طغیان امیدی سیاهی سپیدی�نه دردی نه اشکی نه فکری نه رشکی�چه وهم است به پیکار اینان و بیدار اینان�امید آرزو تن دریدا از اینان�بدر این تن فاسدت را بدر از خود اینان�زِ خشمت تو آتش بیاور بخشکان تو دریا�هدف زنده کردا تو و آن دیاری�بسازان هر آنچه به سر در خیالی
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	این آب زِ روی است همین واژه خواناست
	ای رو خجل از جان تو حیوان خجل الله
	این سیل نسان است همین شرم که با ماست
	ای شرم تو را خوردن و آبی که گواراست
	این آب ز روی است و همین واژه خواناست
	وجدانِ تو بیدار، نامت چه شده شرم
	ای ننگ بر این هیچنگاران به تو ای شرم
	این آب زِ رو رفته و این شرم که با ماست
	این روخجلان ارتش آزادی من ماست
	ما یکتنه فریاد خجالت زِ تو انسان
	برخیز جهان دگری ساز تو حیوان
	امیدیم
	زخم بر تن نام دارد نا امیدی�ما همین کم قطره در دنیای دریا�ریشه در صدها هزاران ظلم و شهوت�دست تو تنها و آری بود قدرت�تن ندارد ارزشی بر دار و دنیا�آتشی بر هر چه گفتی هم سرودی�نظم دارد این جهان از روز اول�یک تن اما کَه در این اعصار دنیا�دست رد بر سینهی تو از خدایان�جنگ بیپایان ما بر نا امیدی
	خیز از جای و بیا بر ما رسیدی�بین تو خود دریایی و دنیا هویدا�ریشه را خشکانم آری بین تو حیرت�ارتشی سازد همین مدهوش عزلت�بین تو دنیایی و دنیا از تو دارد هر چه دنیا�سوخت ظلمت از تو گفتن از تو بودی�برهم آری ما زنیم هم خلق و خلقت�یک به یک حلال در ما بین تو دنیا�ما خدا طغیان کنیم بین نو بهاران�ما امیدیم و جهان از نو رسیدی
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	شرمی
	چه بسیاری که من چامه سرودم�تجاوز گفتم آری کودکانم�به دردانی که روحم را خزان کرد�بگفتم از زنی مدفون در خاک�بگفتم از تو ای جانم مقامم�زِ تو گفتم تو زیبا پر عذابم�ولیکن من یه رنج دل نگفتم�که فکر آن مرا خشکیده کرد�نمیدانی زِ بین گفتن شعر�که جز آزادی راهت نخوانم�نگویم از وطی در این رهان شعر
	زِ هر درد و فغان آتش فرودم�زِ تنهای نحیف خواهرانم�که تن دستان من را طعمه خان کرد�که سنگا بر تنش از خلق و افلاک�زِ حیوان جان من عشقم جهانم�زِ قربان تو و درد و فغانم�به ظلم بیکران جانت شکفتم�و روحم را چو تن مدفون خون کرد�تنم غرق به خون روحم به یک ذکر�به سودای رها جز این نمانم�به جانت انتحارم مرگ بر فکر
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	بگو
	راه، آزادی مطلق زِ جهان است بگو�زخم بر جان و به جاندار ندیدن تو بگو�ره من کندن سلطان و خداوند بگو�آن همه چیدن قدرت زِ خداوند بگو�ره من حکمت آزادگی و شور بگو�خلق دنیا و نسانها و دگرباره بگو�هدفم بسط رهایی و قضا با من و گو�تو به پاخیز و به طغیان و نسان با من گو�تو به پاخیز و رهاییِ جهان با من گو�من از آن راه و هدف گفتم و طغیان و زِ ما
	شاه، آزادگی جان و جهان است بگو�قتل و کشتار به پایان به جهان با من و گو�نه به کشتار نه با محو ونه فقدان و بگو�ره آزادیِ انبات حیان است بگو�نفسم در گروی راه رهایی است بگو�کندن ریشه کشتار و اسارت تو بگو�آن خدا عرش بگو عزل خدا با من و گو�بر تنت جامه آزادگی و شور بگو�همه آزاد به جان و به خدایان تو بگو�این جهان روی دگر شد و شده عزل خدا
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	بگو نعمت الله، دارد زِ خاک�فرای سخن عمق جبر اختیار�همه نعمت الله و بس نیست نا�بشر از خود افیون نو ساز کرد�به نعمت خدا جان انسان درید�تو انسان شدی رعشه افیون خدا�تو والد فروشنده مولود خود�ببین قتل و غارت زِ ما خاندان�تو معتاد و تحقیر باد از خدا�تو کودک که در زجر او خواب بود�تو مادر به کودک تو فقدان مهر�تو مرگ خرد هم تو دیوانه هار��خدایی ببین خالق آری به انسان ردا�ببین قسمی از آن نیاز اعتیاد
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	خدایانی زمین را قبضه کرد است�یکی شاهی شد آن دیگر فقیهی�هر آنکس در جهان بت شد چو الله�همه از یک نفس دلها به یک راه�تفاوت بین اینان این خدایان�بگفتم من میان چامه هر روز�زِ طغیان بر نظام و نظم یزدان�خدا را بین همآغوش است انسان�و سودایش ببین مقصود قدرت�بگو جانا نفس باشد رهایی�به تکرار گفتن از مختار خویشی�به جز قدرت نباشد نام یزدان�سخن تکرار و ما اینبار سیریم�علاجی هم بگو ظلم آسمانی�بگو تقسیط و تقسیم تو قدرت�بگو شورش زِ ما طغیان همین است�تو انسان گوشدار بر من که طغیان�ولیکن طالبی سجده بر الله�بگو بر من رهایی را همین است�دراز آید به تکرار گفتن شعر�ولیکن باز گویم من به تکرار�تو خود خارا بکن بر پای یزدان�ولیکن حرمت قانون نگه دار
	به نام الله و انسان سلطه کرد است�یکی مرئوس و انسان آن یکی را گو رفیقی�ببین مردم عبید ظلم یکتا�همه عاشق به قدرت همچو الله�چو اعدام طناب و تیغ خوانان�از این یزدان قلم را تا ابد سوز�زِ طاعت از رهایی فخر جانان�خدا باشد پدر آن پور یزدان�و قدرت ساخت ظلمت هم قساوت�و قانونش نگهدار هر چه خواهی�به دل دین و به آیین هر چه کیشی�به فردوس و دگربار جسم انسان�به قدرت بر نسان یزدان اسیریم�و شاید از زمین انسان فانی�بگو کم کن از این طاعون حماقت�بگو عصیان خداوند و به دین است�نزن سجده به قدرت نام یزدان�بزن بر پای ننگیش خود آگاه�رها از ظلم و تحمیل و به کین است�زِ معنای رها کیش منا مهر�رهایی چاره بر دنیا به تو یار�بشو عبد و عبید ظلم انسان�رهایی را شما با من سپهدار
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	و این است و دنیا و رؤیای آزادگی�و این است و گردن طناب و به دار�و این است و رؤیای اشک و فغان�و این است و فریاد ما عمق گِل�و این است و دستان به سوی مدد�و این است و ما را دویدن به دشتی رها�و این است و سودای پاکی و جانها و تن�و این است و یزدان به سوگ پیاما بشر�و این است و ما ره به طغیان رها�و این است و بیداری جان رها روی دار�ببین ما که رؤیای آزادگی ساختیم
	هزاری نفر حصر دلها و دلدادگی�نفس میکشیم همچو آن تن سرشجوخهدار�چشان حلقه بیرون و مرگ تو اشکانمان�لبان دوخته دادها قلب و دل�دو دستان بریدند و پر میکشد جان و تب�دو پا قطع و دلها شده پای جانهای ما�تنان غرق آلت دلا شد به پاکی قسم�بگو و همه جان و تنهای ما را بدر�به پا خواستم بر خدا و همه برده جاه�به لب دوخته قطع دستان و چشمان زار�و دنیا دگر راه بیداریات تاختیم
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	به پا خیز و دنیای خود ساز کن�بزن دست بر پا بپاخیز یار�و ما را همین بس نه دیگر جهان�و ماییم گفتن هزاری هزاران سرود�غروری که معنای آن دور نزد تو باد�بخوان این حقیقت زِ معنای آن احترام�ببین با غرورا زِ آزادگی پیش باد�ببین راه ما و بشو آن رها پر امید�خودت را دوباره تو احیا نگاهی بدار�خودت را ببین مثل جان و به جاندارگان�دگر خویشتن را نبین بنده عبد و عبید�تو طغیانی و تو رها و تو آزادهای
	به عزم خودت این جهان ناز کن�جهان را دوباره سرآغاز کن�که دوزخ عدن مال یزدان و کینباوران�بسازیم دگر آدمی را به جانی غرور�نه آن وهم یزدان کبری زِ ما دور باد�به خودخویشتن بر رهایی و برجانِ جانهامقام�چنین احترامی رها باشد از خویش داد�رهایی زِ قدرت به ظلم و رها از خداوند بید�از آن عبد و بنده خدا بودنا دور باد�و با فکر تانی رها باشی و جانِ آزادگان�به یزدان بشور و بر آن ظالمان اسیر�تو راهی رهایی جهان را به آزادگی
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	سنگ میزان همه جانها رهایی�هر آنکس دافع باشد خون جاندار�کسان قاتل به آزادی خدایند�بدان معنا این والا گوهر را�نبیند کس رهایی را به دیدار�همه رکن رهایی احترام است�بگو او را مراد عاشقان است�به تکرار و دگرباران کنم یاد�همان راه درازم آن سیاهی�منم جنگاور و آن یار آتش�ندارد این جهان منجی به جز ما
	و آن حاکم به دنیای خدایی�همان آزاده باشد هم نگهدار�بگو جمله از آنان را که شاهاند�رهامندان به از هر آخرت را�بگو گر او نباشد جان نگهدار�پدیدارِ جهانی جام جان است�بدان منجی همین راهم همان است�از آن والا گوهر آن یار آزاد�همان سودای شیرینم رهایی�کنم سوگند حیوان یار سرکش�چه گفتم من رهایی یار زیبا
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	روز از پس روز دگر آمد حیفا�در بند و به زنجیر سرودی یارا�این اختگی قوم خودت را بینی�خاموش نبین سیل جماعت روزی�از روی چنین وصف امیدی ما را�ما راهبران همه آزادگی و شورانا�این رزم رهایی و نفس فریاد است�برخیز و بدر جامهی زشتی و تنت را
	نشنیده نفس ساز خوش مطرب را�از شور و هم از عشق خودت ای جانا�هیهات چنین شوم سرشتی جانا�آمد که جهان را به رهایی نوری�جان بر کف و از عشق تو آمد جانا�چیزی نبود وصف تو شورم مانا�در راه تو دلدار رهایی زاد است�بنویس دوباره تو رها را که خودت را
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	در این ذهن و سرود ناخودآگاه�و دریایی سخن در ذهن فانی�سکوت آمد و در دلها بمانی�که یزدان غم ببارد بر دلان میر�مخاطب گشته جبر از دل همان قهر�به ذهن و مدفن و آتش ثریا�جدالی بر دل اعجاز و برهان�سراییدن خموش در دام مبهوت�دگربار گفتن آری هم نبودن
	_Toc59190316
	خلق پست
	چه فکری نهادینه گشته به خلق�وگر یک تنی همچو عیسی مسیح�فرای همو فکر و کردار بود�به مصداق آن بین به میدان پر است�وگر بر کسی باشد انسان پرست�بیامد میان او سخنران که بود�خدا امر کردا به تو جنگ و جهل�همه تن به دنبال امر از فریب�ببین این نسان را شده بنده خلق�به دنبال حلقی سخنور شود�به هر ریسمان در بر خلق پست
	ببین خلق و انسان که چنگ میزند�هم امروز و انسان چنین خلق پست
	همه تن نیاز پرستیدن و درد تلخ�بیامد به میدان و قشری کثیر�و انسان که مسخ بر آن دار بود�یکی احمد و صدهزاران رخ است�به پندار خود خویشتن برده پست�تب خلق اخفش چنین مکر بود�وگر نهی کردا زِ تو لهو و خمر�همه طاعت اکبر و اینان درید�به دنبال خالق به دنبال حلق�به دنبال خالق که بربر شود�چه از خار و حق و چه با غل به بست
	به هر خار و حقی که ننگ میزند�و فردا نسان را رها باد بست
	_Toc59190317
	فریاد هنر
	تو فکر کن نبود این هنر هم بشر�هنر ناز کرد و غم آغاز کرد�و سیل نسانی که در زجر و در زار بود�نشستیم و خواندیم و صدها سرور�نشستیم و خواندیم از آن قصهها�تو کودک پدر جان و تن را درید�نشستیم و دیدیم و آینه زمان�و ترسیم و بوم و ببین رنگها�دو صدها هنر بود و ذهن فرا�بخوان این هنر را مثال دو چشم�به دنیای بیداد و خالق بشر�هنر بین که زیبا و این تن رها است
	چه بودیم دگر ما همه خون و تیر و تبر�و او بود مخاطب که بیدار کرد�و آن ساز و آواز و بالی زِ پرواز بود�یکی اشک سازد به جان و به دیگر غرور�و دنیای دیگر بسازد به پیش از فرا�ولیکن هنر خنده بر تو دمید�ببین صحنی از خویشتن از جهان�به بازی برد ذهن و بر قلبها�بپاخیز و در شور هنرمند ما�که بینا بود بر همه درد و دشت�بشو اعتراضی به گردن هنر�به بیداری خلق و خالق خداست
	_Toc59190318
	طغیان پاکی
	ای خاک به پاک خیز وقت هوار است
	آن لحظه دیدار آن لحظه همان است
	آن لحظه که طغیان بر این خاک نشیده
	دنیا به رهایی و به آزاد رسیده
	آن لحظه که دنیای به فریاد دمیده
	آن لحظه دیدار رهایی رمیده
	همان لحظهی دیدار همان راه رهایی
	این لحظه همان است آزاد به باقی
	_Toc59190319
	ای خاک بپاخیز وقت هوار است
	این لحظه همان است آزاد به راه است
	این لحظه همان است همان لحظهی دیدار
	قلبم نگران است از کین تو بیمار
	ای یار بپاخیز این لحظه همان است
	طغیان و رهایی به خدایان و فغان است
	این لحظه همان است همان لحظهی دیدار
	آزاد جهان جان زِ خداوند تو بیمار
	این لحظه همان است همان لحظهی دیدار
	انسان به رهایی و همه جان به تو بیدار
	این لحظه همان است بیداری انسان
	آزاد جهان از همه کوش من و ایمان
	نجوا
	در میان دل و تاریکیِ شب
	به درون مَه و مِه آه به زیبایی و تب
	در دل پاکی مطلق و سیاهیِ عظیم
	شب الهام و به زیبایی و ادراک علیم
	و به نجوای زِ دل خون به هواست
	غم فریاد رهایی از ظلم و جفاست
	شب ما نور زِ شمع جان است
	این شب الهام رهایی آن است
	_Toc59190320
	شب آرام شبهنگام سکوتش فریاد
	شب آرامش روح و به تو پرواز آزاد
	شب و پرواز و سپهر و همه جا را تاریک
	شب الهام و رهایی و به نزدیک از نیک
	زوزهی گرگ و همه ماه و به تاریکی شب
	شب الهام ندای همه طغیان و به تب
	غم و تاریکی و امید، خلسهگاه پاکان
	و به نجوا و ندا از دل پاکی طغیان
	شبچامه
	من و شب بودن و در تاریکی
	و به پرواز تنهایی و در نزدیکی
	من و آتش قلم و ماه نورم زیبا
	و چنین خیره و مدهوش تو شمعم دیبا
	من و آن نعره و فریاد سکوتم گیرا
	و چنین مست شراب شب و ماهم زیبا
	من و این خلسه و این فکر چنین تنهایی
	و چنین غرق به دنیای رها از باقی
	_Toc59190321
	من و روحی که جدا از تن و هم تن که رها
	و رسیدن به تو آزادگی و بسط رها
	من و فقدان اسارت و به دور آن تو خدا
	همه دنیای به فکر و من از من که رها
	من و این چامه که شب خواند همی در گوشم
	و تو بین واژه که نالان شده است از او کوشم
	و به خلوت من و آن شب و صدایی از دور
	و دوباره من و آن زجر خدا هم از پور
	تو ببین شب که من و درد زِ هم زاده شدیم
	ترک آن ترک من از خود و تو دیوانه شدیم
	من و شب خلق جدایی من و از دنیا درد
	من و بین درد که از شب به تو آمد از مکر
	شب و این چامه و اوهام به جان سرمستی
	و تو بین من که خودم دل به رها دل بستی
	جانان
	به جهان هیچ نبود و همه از وصف به هیچ
	نه زمین و نه زمان و تو بگو از این هیچ
	به زمین جان و جهان جان تو ببین از پی هیچ
	ذره شد جان و جهان جان تو بگو از آن هیچ
	تو ببین جان که هویداست به انبات حیوان
	و همین جان شده بودن همه ارزش در آن
	همه آزاد به فقدان خرد جبر و به کار
	و نخواهد چو هم امروز رها در پیکار
	_Toc59190322
	شده حیوان به خرد نام دگر چون انسان
	و بیاید به سعادت برود دنیامان
	نشده لیک که قربان خرد بر پا خان
	و ببین حال که کشتار شد اشرف انسان
	آن یکی مست شده دیگرِ انسان مسخ است
	این همه ترس به خود دارد و آن در پی دنیا قصر است
	تن صدها و هزاران گذر سال به سال
	آن نفر گفت و دگر مرد شجاعت بیبال
	این همه راه به سوی تو و انسان قصر است
	و لذا بین که همه جان و رهایی حصر است
	همه جان باز به بیدار و خرد از انسان
	و ببین جان شده ارزش و رها جانهامان
	شده حیوان به خرد نام دگر گو جانان
	و جهان باد رها و همه جانان در آن
	رگ غیرت
	شنیدم که مردی بگفتا خلیج عرب
	رگ غیرت ایرانیان شد قلمبه همه تک به تک
	سرودن دو صد شعر خلیجم ابد فارس فارس
	ولیکن نداند که نام از تو ایران بود پارس پارس
	ببین قشری آمد بگفتا خزر نام دریای زند
	نبود غیرتی و ندارد کسی را گزند
	و آری شنیدا زِ دختر از ایران سرا
	که ناموسمان در تجاوز سپس جوخه دار
	_Toc59190323
	ولیکن نبود او که همشیره ما
	نبود همسر و مادر آری نبودا خدا
	سپس دیدگان دیده فرزند ایران زمین
	ببین شیشه در مقعد و بین به ذبح جوین
	نداری تو غیرت بر این جان و بر خلق کین
	و ناموس و ملت شده بر فدای تو دین
	همه سر به سر شد غلامان محمد امین
	و گو ابلها مرگ بر آن عرب تازیان را ببین
	و بین عاشقان را به زادان امام
	به اسلام دور آن عربها ملخخوار خام
	ببین غرقِ خون و پرستیدن ایرانیان
	همه عاشقِ این وطن عشق تن خاریان
	همه خلقِ دنیا کَه و کهتر اوغانیان
	و ایران که مالک به جان همه بردگان عاشقان
	به وهم و به باد و به پیش و بخوان
	بدین کهتر از کهتران از فغان
	تو ما را بدور از پرستش زمین و به خاک
	من عاشق به آزادی جان و جاندار پاک
	آزادگی
	خون است و همه جام جهان در دل خون بود
	جنگ است و به بیداد خدایان به جنون بود
	بر خاک جلوسیده نسان جمله به درگیر
	جامانده به دنیا نفران پای همه میر
	خونها به زمین رود و همه جاری و دریا
	اجساد نسان کوه شده وای خدایا
	ابداع خدایان شده مرگ است تباهی
	انسان و ببین جاه تو اشرف تو خدایی
	_Toc59190324
	خونین همه دنیا و نظر اشک به فردا
	فریاد زند رو به تو آری ره ما راه
	فرجام جهان را تو به اینان و تو مسپار
	موعود خدا کشتن عام است به تکرار
	مقصود و همه جان جهان آن ره شیرین
	عشق است و هم ایمان و رهایی رخ دیرین
	برپا به جهان لایق هر جان و همه خویش
	آزادگی آن راه و به عشق و به تو جان کیش
	بازغم
	به پوچی میبرد ما را همان خان�زِ بودن میرباید از تن آن غم�دو بالت را برید آن شه خدایان�به زاری خون ببارد از چنین تن�ببین سیل نسانها را تو جاندار�به گوش آید صدای از آن ملائک�شد این غم هربه از آن مکر و قادر�چنین روزی بیامد روز دیگر�شد این رزم نخستین بر تو ای یار
	زِ غم دارد نشان بر ما بدینسان�بسازد از کبیران اینچنین کم�که ماتم اشک دارد من تو طغیان�بزن بر تن نشان از دیدن غم�بدین پوچی نیفزاید چنین کار�چنین سازد زِ تو آن بیشمایل�نینداز از تو پرواز و حمایل�بدر تجدید میثاق ای تو خوگر�شکستی جام عادت غم خدا کار
	_Toc59190325
	عدن
	کابوس عدن شهوت و لذات خداوند�بر دوش جسدهای هزاریاست اسارت�صد لشگرِ از جن و ملائک همه انباء�وین پادشه و تخت به میدان عدن بود�شاهنشه زشتی به برش حور و غلام است�صحن همه فردوس و لواط و به جماع تن�تفریح شده ذبح همه کس به تو عادت�هر دم عطش شاه به خون بود خداوند�صد سفره از این جان و تن و پهن عدنبود�صبح و همه ایام به تکرار در این راه�این را همه گفتند بهشت و دل و این راه
	مؤمن بغلش حور و غلامان بلابند�صد کاسهی خون از قِبلِ کفر به عادت�سجده به همه وقت خداوند به الله�آن لشگر مؤمن قِتلِ پاک که کم بود�سیل از دل این برده به خاک و به توداماست�این شهوت و عریانی تن شاد خداوند�آن آتش و دوزخ به شَرب ذوب تو طاقت�سر از دل حیوان به برون کرد رذالت�گاهی سر حیوان و گهی کفر به تن بود�شهوت به شکنجه به شَرب خون خدا شاه�صد دید پی زشتی و این زشت به افرا
	_Toc59190326
	آزاد از بردگی
	نفسهای حبس تنان در قفس�سرب در هنجره زبان میخ کام�زبان را بریدند زِ راه خدا�تبر را نهادند میان دو پا�و دستان بریدند زِ کین خدا�اسارت جهان و سیاهچال راه�شکنجه تجاوز و کشتار شاه�نتاند ستاند تفکر زِ ما�چه نیروی والا از آزادگی�تفکر هدف از دلاور رها
	و جانهایشان تازیانه به بست�چشان کور گشته زِ سرب و به دام�نفس را کشیدند از راه آه�تنان را شکستند زِ خشم خدا�زمین پر زِ خون و زِ اشک و زِ آه�زمین گشته مدفن به آزادهها�هر آنچه هنر هست نزد خدا�قلم زنده بادا هماره زِ راه�کند عرش و ارتش خدا را یکی�کند بردگی را به آزاد راه
	_Toc59190327
	الفبای آزادی
	الفبای آزادگی صرف کن�مثال غلطهای املا کلاس�به خود تو مجالی نده هرزه فکر�چه زیباست زیباتر از دلبران�شروع تا به پایان آن فکر خود�بگو و بخوانا هزاران سرود�چه راهی رسیدن به آزادگی�بگو و بیاموز و آری رها�رهایی نبود جز همان احترام�نکن انحصار حق نشو آن خدا�رهایی بگو احترام است جان�الفبای آزادگی صرف کن
	وزین نغمه آواز را نشر کن�رهایی نویس و رهایی است خاص�بمیر و بمان در رهایی و ذکر�چه زیباتر از سجده یزدان نسان�رهایی همین است بگو ذکر خود�به وصف رهایی یگانه سجود�تو این نغمه آواز و دلدادگی�بشو عالم و ره به آزاد خواه�همین را بخوان احترام احترام�نخستش تو عبدی نکن ادعا�بگو احترامی به جان است خوان�وزین نغمه آواز را نشر کن
	_Toc59190328
	اورشلیم سرزمین خدا
	سرزمین خون و خشم و شهوت است
	این سرای مرگ و درد و نفرت است
	اورشلیما خانه و قربانگه بیداد باد
	این سرای مرگ و جنگ و آن خدای زار زاد
	اورشلیما این هزاران سال را در جنگ بود
	قتلعامی به یهودی و مسلمان درد بود
	اورشلیم است و بگو قتل عوام از کافران
	کارزار و آتش و قتل همه تن عاشقان
	_Toc59190329
	اورشلیم است و سرا خون و به تن قربانیان
	آن نفس محکوم در دنیای مرگ و مردگان
	اورشلیما ذبح هر جانی به جانی جاودان
	خاک خونبار خدا اشک تو حیوان و فغان
	اورشلیما حکم تو جنگ است و این محکوم بود
	جنگ خواند آن خدا و نام او بر بوم بود
	شهر ویران است و خون و حصر و ویران است دین
	این سرای جنگ و عیسی و خداوند است کین
	از هزاران سال اینگونه همه کشتار کرد
	حال در جنگ و قیامت آخرت بیدار کرد
	یل جنگ
	کودکی بودا میان خانوار مذهبی
	آن پدر عبد و عبید آن خدای زندگی
	درد دل شب مادر آمد بر تو بالین پسر
	گفت او از آن علی و از جهاد و آن پدر
	گفت از جنگ حسین و گفت محشر کربلا
	بین که لالای همین طفلا شده جنگ خدا
	آن پسر یل شد رشید و او ستبر
	بین تو شهرش کارزار و بین تو خونین ابر پر
	_Toc59190330
	او شد آن صف نخستین از برای آن جهاد
	او شده سرباز یزدان در دل جنگ و معاد
	شور اول بر دلش بهر همان تیر و تفنگ
	بین که کشتار نسان شد بر همو آری قشنگ
	این زمانها در گذر او شد همان خان مغول
	او شدا دژخیم و خون ریز او شدا از کینه پر
	در همین ایام پستی در چنین افسردگی
	او بدیدا صد جوان با عقلها در بردگی
	دید میدانی به مین و صد هزارانها جوان
	پای کس بر روی مین فریاد لرزه آسمان
	آمدا ناگه صدایی و دگر فکری نماند
	ضجه صدها زن به عریان و تجاوزهای ماند
	از همانا او گذشت و مرد آری خیره گشت
	دید او صدها جنازه مرگ بر او چیره گشت
	ضجهای آمد صدای کودکان بر او رسید
	آتش از آن آسمان آمد و آن کودک درید
	سیل انسانها اسیران را بدیدا در حصار
	دادگاهی قلب صحرا بین تو صدها جوخه دار
	پر سؤال و فکر بیمار و ببین در گوشهای
	مرگ آمد در تو خانه رنج صدها رازقی
	لشگری از کودکان دید و همه ماشین زِ جنگ
	سر زِ تنها شد جدا و مرگ دارد بر تو ننگ
	خاکریزی و پدرها پشت این خاکریزها
	جنگ و معلول گشته اینان و ببین آن دست و پا
	ناگهان یل عاشق جهد و خدایان از جهاد
	بس فرو ریخت بر نگاهش هم خداوند و معاد
	شد همو بیجان و بیروح و همه اجسام سنگ
	صبح و شب خیره به کردار خداوندان ننگ
	او قلم را دست شکلی از جهان او میکشید
	نقش آن انسان و در بند خدایان میدمید
	او قلم را خرد و نقشان را همه او پاره کرد
	چهرهی آزادی جان را به حیوان تازه کرد
	نقش آن ماهی کشید و تنگها را او شکست
	نقش انسانها کشید و بر دلش حیوان نشست
	مرگان
	به وقت هر اذان شلاق بر جان زنان
	آن صدا ضجه به ناله مرگ دارد این اذان
	مردم تن زخمی و با تاول و چرک و دمل
	سجده آورده خدایان درد مرگ و در اجل
	بچه شیری یکه تنها بیپدر او در به در
	جان خود را هدیه داد او بر حریف و بر قدر
	آن جنینهایی که جان را هیچ گه در خود ندید
	یا که دید و در دل کودک شدن جانش درید
	_Toc59190331
	بین تو آن قربانیان سیلی زِ ما جاندارگان
	آن خدا سیراب از خون همه قربانیان
	خیل مردم زیر آوار و نفس را بردهاند
	بین تو سیل آب را جانان به جان را مردهاند
	بینهایت جان ببین از سیل ما جاندارگان
	بر دل بیآبی و فقدان غوط و هیچبان
	عدهای در جنگ و در قحطی اسارت در فغان
	جان به جان تسلیم از ظلم و قساوت از تو خان
	مرگ اینان را نگو پایان کار و طول عمر
	مرگ یعنی قتل و کشتار خداوندان خان
	مرگ را او آفرید یزدان بیمار و عیان
	از برای جستن لذت زِ کشتار جهان
	مرگ گه زیباتر از این زندگی و بردگی
	شاد بادا ساربان ای قاتل جاندارگان
	سرباز جان
	مو به تن سیخ و نگاهی خیره گشت
	قلب ما از عشق جانان چیره گشت
	جان بدیدم او نسان بود و مددجویی به جان
	او مدد آورده بر جانم نفس حیوان جان
	آن تن حیوان به دل مرگا که او جانش بداد
	آن تن پر مهر از جان و جهانا او فتاد
	ذهن ما دیدار او را در فراز لحظهای
	جان و تن تیمار پرواز دلم در خلسهای
	_Toc59190332
	دیدم آن انسان والا جان آن آزاد تن
	تو همه طغیان پاکان تو مجاهد همچو من
	تو پر از مهری پر از قلبی پر از آزادگی
	تو همه سرباز جانی تو دلی در تارکی
	تو شدی وارث به میراث همه جنگار پاک
	تو دلت عارف به عرفان و تویی طغیان پاک
	تو شدی رهبر زِ ما آزادیِ جاندارگان
	تو همه ساز جهانی از برا آزاد جان
	ای تو آزاده تو دلپاک و تو با من این بخوان
	تو بگو از خویشتن با من شنو آزاد جان
	این بساز و بر مدد بر جان حیوان جانمان
	این جهان را ما دگرگون با دل و عزم تو جان
	به خواندن
	من از زندگانی بریدم بشر�زِ هرجا نگاهی کنم در جهان�تو مجنون بسازی زِ آزاده تن�تو کشتی همه عاطفه مهر و عشق�تنان را تو بستی به شلاق حد�زبانم شده لال گفتار شعر�به حیوان قسم سیرم از زندگی�و مردن چه به باشد از زندگی�به کِی شرح گویم خدایان عذاب�قسم شادی آری حرام این زمان�دگربار زِ دل چامهای ساختم�ولیکن بگویم به کرا سخن
	ببین تیغ بر دست و پایان نفر�زِ تو ظلم بینم ببین ای فغان�زِ آن شیر ژیان و پیلانِ تن�اسارت کشیدی خرد ذهن و فکر�زنان را تو کشتی به تیغ حسد�زِ خواندن کتابان دیوان کبر�ببین تیغ و پایان هر بندگی�هماره تو کشتی مرا زندگی�تو بیدار کی قدرت هذیان و خواب�ببین ظلمها را خدایان جهان�تو گو من نهالی خزان کاشتم�تو بیدار خواهم به حیوان قسم
	_Toc59190333
	لشگر خدا
	این ملیجکها چه خواهند از تو دنیا
	به جز کشتار بودن فخر مانا
	به جز مرگ رهایی بسط بیداد
	به جز حصر و اسارت داد و آزاد
	به جز در غل کشیدن شور و طغیان
	به جز آری زِ استبداد غلیان
	به جز مرگ هر آنکس راد و آزاد
	به جز تبلیغ استبداد و بیداد
	_Toc59190334
	به جز مرگ نفسها از رهایی
	به جز نشر تباهی ره خدایی
	به جز آتش زدن آن حس پاکان
	همان فخر و غرور و راه تابان
	ثنا گوید مجیز از هر چه پستی
	صله گیرد بنوش خونها که مستی
	چه خواهد از تو دنیا این اسیرا
	ببین دون لشگر خود را خدایا
	بسط رهایی
	اینچنین آتش قلم از گفتن آری از سرود
	اینچنین فریاد از گفتن ز بودن از غرور
	اینچنین صدها خیال و ذهن فریاد است نیک
	تاب بودن را بیاور کز رهایی درس گیر
	اینچنین فریاد رزم و هم قیام و کارزار
	پر کشیدن جنگ بر قدرت ستم پروردگار
	اینچنین طالب فراتر از چنینها روزها
	رزم ما پایان ندارد این شروع بر کوشها
	_Toc59190335
	اینچنین گفتن بیاراید همان ارتش زِ ما
	جملگی آزادگان باشد هدف بسط رها
	سکوت
	این سکوت تلخ است و فریادم سکوت
	تاب گفتن را ندارد نثر و حتی هم سرود
	حجم فریادم شده بغض عظیمی در گلو
	ای قلم یاری رسان بر من تو از یاران بگو
	چشم ما بیننده باشد از عدم تا هر عبور
	فکرمان فریاد و عاجز گشته گفتن از مرور
	روزگارانی که درد و درد درمان بایدش
	این سکوت مرگ است و فریادم به درمان آمدش
	_Toc59190336
	بهر گفتن ساکت و فریاد عزلت سایدش
	فکرمان صدها سرود بنوشت و از ما تابدش
	سخت گفتن هر چه داری از تو ایمان خواندنش
	کُن محال ایمان خود را و به گفتن آیدش
	اینچنین ایام خاموشی و فریادم سکوت
	تاب گفتن را ندارد نثر و حتی هم سرود
	دست ما را بسته این دنیا ببین ای یار ما
	من شکستم هر سکوتی را ببین ای رهنما
	امید مدد
	به برون آمدن و بار دگر ظلم خدا
	نفس از غم بتراود و چنین اشک زِ ما
	سیل مظلوم تو دیدی و جهان غرق به ظلم
	و به خون غوطه خورد یار و نفس بی هر جرم
	اشک کودک و چنین رعشه به تن دارد غم
	و تو بین آن نفری را که زِ غم دارد کم
	نالهها میشنوی از عدم غوط و غذا
	و به رویت تو که دیدی شده آن جان و بلا
	_Toc59190337
	دشنه دارد و بین ابر که خون بارد هم
	به سبع میبُرد آن گردن نازت از من
	چشم در چشم صدا میزند از عجز و طلب
	ظلم بیحد زِ خدا و من و این دست مدد
	مدد از ما به هر آنکس و تو بین سیل زِ ما
	رزم امید به ظلمت و چنین یأس خدا
	فرد کَه بود و مدد آمده این لشگر ما
	به جهان آورد امید هزاران من و ما
	انسان گریزی
	از انسان بریده به کنجی خزیده�تنش خون ببین رد خون بر تنش�جهان را که بیپرده بیننده است�بشر دور و او غرق در خلسه است�و انسان گریزی به ابنا بشر�که گر ره شود او میان آدمان�قلم دست در پیش او خواند آن�و قلبش پر از مهر و اینسان شرف�زِ کردار انسان گریزان نَرنج�جهان و بشر ظلم بس بیشمار�ولیکن به بیداری و راه رفت�دلیر و به میدان و در جنگ تا
	از این خشم و کینه و نفرت تکیده�تنش گور صدها هزاران عطش�بشر را همان هست گوینده است�کنار بشر این جهان بنده است�بخوان با من از آن بخوان با خبر�میانِ عذاب ظلم جاندارگان�جهان را به بیداری و پیش جان�همه پاک و آزاد و ماکان هدف�نسان را ببین آن خداوند رنج�و انسان گریزی به جبر و فرا اختیار�جهان را به بیداری اظهار شعف�جهان را رها او به دل فرد راد
	_Toc59190338
	قتل نفس
	بر نفس عمل نیست از اینان به خطا
	تو ببین روز پس و پیش و اعمال خدا
	مثلی گویم و تو خود به قضاوت بنشین
	که همین تاری از آن خرمن موهای جوین
	چه عمل پستتر از قتل و قساوت مجنون
	که سبع نطفه از اینان و خداشان از خون
	سر حیوان که بریدند قربان به خدا
	و چنین رود زِ خون آمده شد غوط و غذا
	_Toc59190339
	کشتن کافر و زندیق که واجب بود است
	خون از گردن مرتد فوران چون رود است
	سیل جاندار از کافر و حیوان و نبات
	کشتن و مرگ از اینان شده فرمان افلاک
	سخن از سیل نسان گو و از آن دینداران
	سخن از سوگلالله آن عبد عبید مکاران
	به زمین چال شده سنگ به رو میبارد
	و ببین تیغ به گردن به دلش میکارد
	صدهزاری نفران کشته و فرمان خدا
	این خدا مؤمن و مجرم شده است غرق گناه
	آن نفر قتل بکرد و شده قاتل نامش
	و خدا کشته و رحمان و رحیم القابش
	قصص قاتل و آن ضربه به سرها بردار
	قتل نفس است تو بدان این زِ من ای یزدان هار
	خود خدا
	خدایی پرست و پرستش بکن تو خدای
	و ما را رهایی بس و تو خدایی پرستانه رای
	ببین ما کجاییم و یزدان به آیین تو
	و ما تشنه لب بر رهایی و تو بردهداریِ نو
	نباشد تفاوت میان خدایی به عرش
	خدایی دگر هست بین بر زمین و به فرش
	خدایی و خود خود پرستی تو آری خدا
	خدا چیست جز قدرت و سلطه آنکس که شاه
	_Toc59190340
	خدایی و نیم سبیل و ببین دست راست
	خدا و دو من ریش گو اینکه ایران کجاست
	خداوند با ارتشی زین به خاورمیان
	خدا و فراعن ببین دردها را جهان
	خداوند و سرمایهها را ببین ضرب و زور
	خدا چپگرایی و تو کارگر ای بهانم بسوز
	خدا و بشر هر دو آمد یکی را نصب
	یکی خالق و دیگری غرق درد و غضب
	تو ما را بخوان طفل و جانا زِ آزادگی
	و مادر که طغیان و شور و بگو راه دلدادگی
	جز این عشق ما را نخوانا دگر بار یار
	نفسها گرو راه آزادگی بسط داد است راد
	سهل
	یکی گفت گویی تو هر دم از آزادگی
	ولیکن تو منکر به دین و بدین سادگی
	بگفتم رهایی نباشد همه حصر دین
	تو بر دین خود ما رهایی به رؤیت ببین
	بگفتا چه گویی دوباره بگو بر کلام
	بگو سهل و آسان و برهان و معنا  تمام
	بگفتم که قانون آزادگی بوده ره احترام
	به جاندارگان و به جانها و جانان مقام
	_Toc59190341
	به تکرار گفتم هزاران و هر چه توانم کلام
	به سهلم بگویم دمادم نفس از برون تا به کام
	هر آنچه به ذهنت تو داری به دنیا بدار
	چنین رأی از تو رها این جهان بر تو کار
	به هر دین و آیین تو باور بخواهی بدار
	حکومت بنا باشد از تو بر آن پیشدار
	ولیکن بگو از مرام خود از خویشتن از قضا
	بگو از حکومت و آیین خود از بنا
	نه با حیل و نیرنگ و تقیه نه بازی کلام
	بگو سهل و ساده زِ باور زِ خود خویشتن از مرام
	هر آنکس تو را خواست، دل با تو همراه بود
	همان ملت و خلق و امت و جانانه بود
	ولیکن به تکرار رها باد از دل به دل احترام
	به جاندارگان و همه جان جانان بگو در مقام
	مجانین و حیوان و انبات و کودک مصون
	و انسان مدد از خرد راست گاما فزون
	سگ
	چه دنیای زیبایی است با شما�اگر مشتقی باشی از یک خدا�تو جاندار و جان میدهی مردگان�تو آن سنگ عاشق به دنیا کنی�تو عشقی که از آدم نا امید�تو حیوان و تو جان مایی تو دوست�تو پیغمبر مهر و دل عاشقان�پدر میشود جای خالی یار�و الله و انسان و فتوای زور�چه اندازه جانی تو ای جانمان
	تو طغیان عشق را ببین نزد ما�خدا مرده از خلق زشتی و آه�تو آموزگار عشق بر عاشقان�وزین ظالمان رفعتا جان کنی�بسازی دوصدها هزاران امید�تو آرامش و هر چه دارم زِ اوست�تو عارف به عرفان آزادگان�و مادر تویی عشق و در قلب کار�به کشتار و بر زجر تو ماه و نور�تو حیوان زیبا ، تو زیبای جان
	_Toc59190342
	اشک تبر
	نزن این تبر را به جانا نزن�نزن سرو زیبای من را نزن�اگر این درختا بگوید کلام�چه بودم مگر من تو من را نزن�نخوردی تو از مهر ما ای خدا�چه دردی بدادم به تو ای نسان�نزن اینچنین ای خدایان نزن�نزن این غرور را خدایا نزن�ببین اینچنین روزگارا بشر�نه اشکی و نه نالهای سر بداد�نه تیغی کشید و نه سرها برید�نه او را که زیبا و او راست راد
	نزن تیشه بر ریشهی ما نزن�نکن ریشهی این امیدا نکن�بگفتا نزن ای خدایا نزن�منم سایه آرامش آری نزن�نزن اینچنین بارالها نزن�چه رنجی بیامد زِ ما جان و جان�نزن سرو آزادگی سر نزن�نزن فخر این جام و دنیا مزن�درختم سرش را بریدا تبر�نه بر پای ننگت ببین او که راد�به مرگش به تو مرگهایی رسید�همه مهد مهر و صفا بود داد
	_Toc59190343
	تکرار برزخ
	نشود چون گذر عمر به کرا بردن
	و به تکرار و به تکرار و به تکرار گفتن
	نشود همچو نیازی زِ تو انسان خفتن
	و چو دیگر همه جاندار به عادت خوردن
	نشود همچو هر آن فن به نیازی کردن
	و چون آن سیل نسانها به تلف جان بردن
	که شد آری تو ببین ظلم به من هم به شما
	که چنین درد کشیدیم و تو بین لطف خدا
	_Toc59190344
	نشود چون گذر روز شرحی زِ تو درد
	که نشد چاره و درمان نه به سیلی و نه فرد
	نشکند تنگ بلورین و همان قبح سخن
	زِ سراییدن و گفتن و به تکرار قلم
	که اگر گفت به چامه نه فقط شرح تو درد
	و سخن دارد و درمان زِ رهایی این درد
	به لبان مُهر و قلم را که شکستند زِ ما
	باری از زخمِ تو دژخیم دگر بار خدا
	اینچنین کار از اینان و چنین رزم زِ ما
	جنگ و پیروزی و طغیان به تو هم ظلم خدا
	تو و آن لشگر دون، مکر و هم حربه خدا
	من و فریاد به پا خاست جاندار رها
	سوگ بر علم
	سوگ بر علم گر بخواهد جان حیوانی بگیرد
	سوگ بر علم گر بخواهد راه کشتاری بسازد
	سوگ بر علم گر بخواهد جان جانداران بگیرد
	سوگ بر علم گر بخواهد بمب و آتش را بسازد
	سوگ بر علم گر بخواهد او محبت را بگیرد
	سوگ بر علم گر بخواهد راه موهومی بسازد
	سوگ بر علم گر بخواهد منطق از انسان بگیرد
	سوگ بر علم گر بخواهد بندگیها را بسازد
	_Toc59190345
	علم امروزی که با کشتار انسان
	فزون عمر بر انسان نشاند است
	علم امروزی که جنگ افزار نو را
	مرگ را بر جان جانداران نشاند است
	علم امروزی که بمب هستهای را
	مرگ در ذلت به جانداران نشاند است
	علم امروزی که انسان را اسیر و
	برده در ویرانگریها او نشانداست
	علم امروزی که جانان را مرید
	قتل و کشتار و اسارتها نشاند است
	این دگر آن علم نیست و نام آن را گو رذالت
	این دگر آن علم نیست و نام او را گو جهالت
	اسب نجیب
	ببین اسب تازد به میدان به دشت�به پرواز پا بر زمین روح عرش�اسیران به اسبم چنین غبطه خورد�به زور کتک هرزگی یا به باج�و آن اسب زیبای ما آن نجیب�نداند که افسار آن اسب بست�تو اسبم به زندان و انسان به حصر�اگر دانی از آن رهایی تو بس ذرهای�دلا خوش زِ دیدار اسب رها�سواران به اسب در مرام خداست�به پا خیز سرباز و اسبم رها
	چه زیبا بدیدم رهایی به چشم�خداوند و انسان به بند است فرش�و با فکر ننگین چو خود برده برد�از این سرو زیبا چو خود بُرده تاج�به بند و اسارت خدایان پلید�و یوغی به گردن خدایان پست�تویی آن غلاما بشر بر خدایی که هست�خریدار باشی تو مردن بر آن بردگی�از این شور و اسبان و پرواز ما �هر آنکس شنید و بکردا بدان آن خداست�الفبای آزادگی را چنین این بخواه
	_Toc59190346
	ایران نه همین خان
	تو چه زیبایی و تو خاک و تو اجداد منا
	این جهان در دل تو هم تو جهان را برپا
	ذرهای کوچک و زیبا به جهان در دنیا
	همچو فریاد و به طغیان و منو بین ما را
	تو دلت سبز ببین جنگل ما را دریا
	و چنین گرم و کویری تو ببین صحرا را
	استوار تپه ببین کوه و فخر مانا
	و چنین سرد به آبی که شده گرما را
	_Toc59190347
	این قلم کَه زِ سراییدن تو ای جانا
	تو وطن همچو طبیعت نفسی ای مانا
	لیکن سخن مام و وطن جز این است
	زِ سراییدن خاک او عبث و غمگین است
	ایران نه همین خاک که ایران جان است
	از دیدن این صحن به خون گریان است
	ایران به مساوی تو جانم جاندار
	تو بگو تشنه رهایی و قضا قانون کار
	من که گفتم و بگویم به هزاران تکرار
	با من آن را تو بخوان پاسخ ما ایماندار
	ایمان به تو ای جانِ من و آیینم
	ایمان به رهایی طلب جان و همان آذینم
	ایران نه همین خاک دنیا آن است
	این تشنه و آن تشنه به دنیا جان است
	طعمهی خدا
	دختری در حصر و او زندان فقر�آن پدر در دام افیون بود بست�آن پدر مرد و جهان را خیره کرد�اینچنین دختر شدا ناجی به جان�او چه دارد راه در پیشش به اندرزان پول�جان بیفتاده به تن او در ره پستی و فحش�این شده چاره به درمان همه تن سیر جان�تن همه دختر به زیر دست آن انسانه بود�خوان تو جرم دخترا در پیش آن نظم خدا�بر دل آن جوخههای دار و صدها پیشبان�اینچنینصیداست و در دام خدا او پیشجان
	او که حصر خانه سنت بود قعر�مادری پر درد بر دوش جهان کور است�فقر این خانه به دردش تیره کرد�شد همه مادر همه شوهر به خان�این نگو و این نبین و اینچنین مرگ غرور�جان به دست این نسان وآنخداوندان وحش�کشتن و بازا خریدن تن به تن ای داد ران�روح دردآلود او در دست آن افسانه بود�بر دل دین و شریعت در دل عرف و قضا�بی همه جرم و جنایت آن خدا آتش به جان�جان خود را او همه تقدیم آن زنجیر بان
	_Toc59190348
	میهن جهان
	از وطن بر ما نماندست یادگار آن سرا
	لطف یزدان اینچنین خارا کند ایران ما
	بر دل بیرق نوشتن از زبان اجنبان
	اینچنین یزدان بمیراند همه ایرانیان
	از جهالتها نگو از آبروها غرق باد
	این چه صحنی از تو ایران کو کجا انسان راد
	نام ایران را ربودند این خدایان پس چرا
	سیل مردم خواب بود افسون آن یزدان آه
	_Toc59190349
	نظم از چامه دگرگون نظم از دنیای ما
	خیز از خواب و به طغیان راه ما باشد رها
	فرق بین این سرا و جای دیگر در جهان
	نام آن باشد هدف یکسان و در شور و رها
	در سرابرگ همه تاریخ و دنیا در وطن
	اینچنین مفقود گشتی ای رهایی جان من
	این بدان میهن دو چشمش باز مانده روبرو
	جام و دنیا را ببین او تشنه بودا راه کوه
	یار من برخیز و بشکن نظم اینان را خدای
	بر جهان برتاب ای یارم رهایی ماه رای
	گاوبازی
	بیا و ببین تو جهان را چو من�ببین این نسان را و الله پست�به میدان خون و شکنجه عذاب�تو حیوان والا تو آزاده تن�تو حیوان آزاده تو بیپناه�به دست خدایان لجنمال شعر�اسیران و بازیچه اسباب خون�چه آزاده حیوان ببین در قفس�ببین دین و خون و جنگ را راضیاند�کلامم شنو ای تو انسان پست�جهانم جهانت عوض میکند
	جهان لایقِ آن خدا اهرمن�که هرکس تواند کشد او به بست�ببین آنکه زیبا و شلاق و خواب�پر از تیغ و شلاق به جسم و به تن�اسیری تو بر دست آن عبد آه�بیامد زبان بر تو ابیات مهر�و هر دم تو حیوان بیا در جنون�که عامل تو انسان تو ای بلهوس�و دیوانگان جنگ را باقیاند�پریزاده خون ای غلامان مست�به حیوان قسم جان تو آدم کند
	_Toc59190350
	رجم پاکی
	دخترش را ذبح کرده آن پدر در راه تو
	آلتش پر خون کند در راه و بر ارضای تو
	فکر و کردار پدر پر گشته از کردار تو
	او حریص دختر ششساله از اطفار تو
	آه یزدان این چه دنیای مریضی ساختی
	ای خدا من را تو مجنون بر جهانت ساختی
	تیغ و خون و خودزنی خونابه و درد و عذاب
	من دگر مجنون شدم در راه رحمت ای خدا
	_Toc59190351
	تو خودت شهوت نهادی آن نیازی را به جان
	بعد از آن قانون نهادی ترک عادت بازخوان
	تا ببینی آن جماع آزار جنسی کودکان
	ای خدا بیمار خون ای صد تجاوزگر نسان
	فکر بیمارت کجاها میرود غرقابه خون
	عدهای بیمار و خون پاشد به دیوار از جنون
	آه یزدان این چه دنیای مریضی ساختی
	ای خدا من را تو مجنون بر جهانت ساختی
	تیغ و خون و خودزنی خونابه و درد و عذاب
	من دگر مجنون شدم در راه رحمت ای خدا
	مرد رزمت پور فقدان و اسیران از عطش
	او گلوی کودکان را پاره کرده آلتش
	جان دیگر کودکی از روی لطفا وای مَرد
	میکشد همسن خود در آتش شهوت و درد
	مردکی از روی سنت عرف هم از جهل و مرگ
	میدرد جسم نحیف آن پسر بین ای تو درد
	آن خدا بیمار و سرباز تو از شهوت عدن
	میدرد جسم نحیف دختری آزاده تن
	آه یزدان این چه دنیای مریضی ساختی
	ای خدا من را تو مجنون بر جهانت ساختی
	تیغ و خون و خودزنی خونابه و درد و عذاب
	من دگر مجنون شدم در راه رحمت ای خدا
	جز هزاران راه بیپایان و شهوت در جهان
	حکم و فتوا میدهی راه جماع با کودکان
	این زبان و فکر و ایمان هر چه در من مرده است
	بارالها تو نمردی از نظر بر خلق پست
	فکر بر این کارها جان و جهانم خشک کرد
	کشت روحم جان زخمی مرا دیوانه کرد
	آن خداوندی که با شهوت همه فکر و تنش
	این جهان و رجم پاکی و خداوندان مشق
	آه یزدان این چه دنیای مریضی ساختی
	ای خدا من را تو مجنون بر جهانت ساختی
	تیغ و خون و خودزنی خونابه و درد و عذاب
	من دگر مجنون شدم در راه رحمت ای خدا
	حقارت
	دو دستان کوچک ببین عجز و آن التماس
	بناز ای مسلمان به دار و ندارت بناز
	چه گفتم مسلمان نه تنهایی و داری همزاد خان
	که انسان همین از حقارت خدایان نسان
	ببین برف و سرما و آن صورت سرخ را
	که گرم از چک آن پدر صورتش سوخت شاه
	بیالای کودک به پاکی آن شیشهها
	نتانی خدا پاک کردن نتانی تو ماه
	_Toc59190352
	چه شد دخترم هرزه بیند تو را هرزگان
	نرنجی تو زیبا از این هرزه پندارگان عیان
	پسر دارد آن بار سنگینتر از خویش دوش
	به شلاق ارباب و چک روی صورت بخور دست نوش
	یکی لقمه نان و به منت به تحقیر کوش
	بشر اینچنین جامه از بردگیها بپوش
	تو یزدان مرا از چنین خوشخیالی ببخش
	کجا آید آن خلق تو درد آن دورهگرد
	نینداز بادی به غبغب تو انسان نشو آن غرور
	غروری که یزدان به تو بخشدا آن حقارت به زور
	نبود آن صدا را شنیدی نبود التماس
	از آن کودک ای عبد یزدان و ای خوش تقاص
	تقاص از شمایان بگو آن حقارت زِ خویش
	حقارت زِ یزدان خداوند و دین و به کیش
	طبیعت
	هر جا که نگاهی ببری بر دل دنیا
	بینی که طبیعت همه مظلوم هویدا
	بینی که نسان بر دل زیبایی مطلق
	رحم و شعف و شور ببین آه به ندرت
	بینی که طبیعت به دل خون به اسارت
	وای این دل زیبای چرا رفت حقارت
	برپا و تو از بودن خود فخر و غروری
	خود جان دگر جان زِ تو آرام و صبوری
	_Toc59190353
	اینان نه به خود رحم نه رحمی که ندیدند
	خونابه خداوند ببین پور دریدند
	زیبا تو بمان یار و تو جانم تو نفسدار
	بر سیل نسانها تو بپا رحمت دادار
	ای وای طبیعت پدر و مادر من یار
	برپا تو زمین دار و منم خلق دگربار
	من جان و نفس از دل پاکت به سوگند
	آرام تو من دار و من آرام تو دلتنگ
	جانا تو شدی خلوت ما محرم دل ما
	محرم تویی و جان و نفس قلب و دل ما
	برپا تو زمین داشتهای منت و بیآه
	آنکس شده خونخوار خدا و تو نسان آه
	بین ما که زِ ره آمد و از یار بمانیم
	با کوش جهان را به دگر راه بخوانیم
	ای وای طبیعت پدر و مادر من یار
	برپا تو زمین دار و منم خلق دگربار
	ملیخواه
	خداوندگاری پر از کین و قدرت بگو بر فراز
	بشورید بر آن یهودا جهان باشد این کارزار
	در این جنگ و کشتار و مرگ و ببین خون و دار
	خدا طعمه خود کرد یهودان در این کارزار
	جهنم زمین شد ببین کوره آتش در آن آدمان
	نژاد یهودان بسوزد در این کین و قدرت گران
	هزاری ببین ظلم و بیداد به قوم یهود
	ببین تازیان را شکسته صلیب از جهود
	_Toc59190354
	گذر سالیان و یهودان که آرام بود
	گذر در فراموشی و جان آنها که در خواب بود
	به هر جا سخن بود از آنان وزان نازیان
	ببین احترام سجده بر ظلم این ظالمان
	خداوند و پیغمبر آنان بشد نازیان
	حرمها بنا شد مقدس شمردن همان قاتلان
	زِ هرجا که سرباز و فرمانده مرد از دل نازیان
	ببین بارگاها بسازد شفا خواهد از قاتلان
	در این جنگ شوم و در این خون و این کارزار
	هزاران زن آمد اسیر تجاوز ببین باردار
	گذر سالیان و بگو نسلها نسل بعد
	ببین نازیان سرور و آن یهودان همه دوره گرد
	یهودی ببین نامشان و یهوه آن خدا
	همه سجده بر پای آن نازیان پس چرا
	یهودان ببین آنکه از قوم خود خسته بود
	به دنبال نازی و تعظیم و دلبسته بود
	به خود لعن میداد و حاشا به تاریخ خود
	پرستش بکن نازی الله و دینی که شد
	یهودا برفتا به عزم تو بر این سرا
	بگرد و در آن خانه از نازیان و خدا
	هزاری ببین کار دیگر از آن نازیان
	سرآخر یهودان ببین جمع این کافران
	هر آنچه سرودی بگو وهم و نا اینچنین
	که این نقل ما و یهودا نباشد چنین
	ولیکن چه آشنا چنین قصه بر گوش ما
	ندانم کجا خوانده یا دیده آن درد و آه
	و شاید که این قصه باشد از آن ارمنان
	میان همانان و حمله زِ عثمانیان
	و شاید تو چون من چنین قصه را دیدهای
	شنیدی و بر ریش خود خنده خندیدهای
	شکستا بت اعظم و نام یزدان خدا
	رهایی جهان جان و جانان و انسان رها
	بار غائب
	ببین اینان به گیتی در جهانند�ببین خون در زمینها رود و دریا�ببین آن زن که دارد نام مادر�ببین اجساد و آن اطلاق قدرت�به لشگر سیل جنها او ملائک�از آن ده تن بگو نه تن به کشتار�بگو پارا به روی خاک دریا است�همه ارواح را اذن و دریدا�به رؤیایی که خون مقصد هویدا�همه فریادها با هر نفس جان�بگو برهم زند رؤیای اینان
	به آتش بارش و سوزنده جاناند�به فرجامی که مهدی باشد عیسی�بکشتی صاحبا هم خویش آخر�بگو حیوان چه ارزش باد حکمت�به سرداران و کشتاران و غائب�تو سرها را بریدی ای علمدار�همه خون جاری و آبش تمنا است�همه آتش زدند و کینه الله�همه قتل است و خون مهدی مسیحا�همه آزادگی ماناست اذعان�بخوان با من رهایی جان جانان
	_Toc59190355
	بدتر از هیچ
	این فعل پرستیدن هم خون و نژاد
	زِ کجا آمده با من تو بگو شاه عذاب
	نه همان است که جز خون بنیاسرائیل
	نشده مؤمن الله و یهوه اسماعیل
	نه همان است که اسلام و خدا هم قرآن
	شده برتر عرب از هر چه عجم هم انسان
	نه همان است که آن لشگر دژخیم خدا
	قلع و قمع کرد و بسوزاند همه سرخ و سیاه
	_Toc59190356
	نه همان است هزاری تو ببین از اینان
	که چنین فعل شده دین و به دنیا ایمان
	و بدان فعل پرستیدن هم خون و نژاد
	مشتقی بود ز برتر و به یکتایی و داد
	آن زمانی که سپیدان شده برتر زِ سیاه
	تو بخوان ما زِ سیاهان و جهان باشد ما
	آن زمانی که سر سرخ نشان بر تیغ است
	تو بخوان سرخ منم جان من آن نزدیک است
	آن زمانی که بدیدند به کَه آن زردان
	تو بخوان زرد غرور است تو بمان با ایمان
	آن زمانی که شده اشرف جاندار انسان
	تو و من جان به جهان و شده انبات حیوان
	ره و ایمان من و ما شده آن زیبایی
	تو بخوان با من از این فعل و نفس، رهایی
	سنگسار
	از برای کینه و عیش خدا
	سیل سنگ است که میبارد
	زن بیچاره پر درد زِ آه
	با تنش عیش خدا میسازد
	رود جاری و ببین خون تو خدا
	این نه آب است که خون میبارد
	سنگ چون سیل بر دختر ما وای خدا
	انتحاری شده این تن و خدا میخواند
	_Toc59190357
	فکر بر آن چه تو خلقی و خدا
	و چنین خلق و خدا مرگ دگر میبارد
	بار دیگر تو بخوان رحم رحیمی و خدا
	و جهان خون و به خونبازی خود مینازد
	عدل تو زجر تو ارباب شدی شاهنشاه
	بین تو حیوان که جهان بار دگر میسازد
	از برای کینه و عیش خدا
	سیل سنگ است که میبارد
	زن بیچاره پر درد زِ آه
	با تنش عیش خدا میسازد
	به جهانی که در آن زشت خدا
	خون دنیای بنوشید و جهان میکارد
	از برای همه فریاد رها
	یک تن انسان نوین جام جهان میسازد
	و به فرجام تو و مسئلهها
	همه دنیای به خون اشک رها میبارد
	برای دریافت کتابهای بیشتر و ارتباط از طرق زیر ما را دنبال کنید

