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 زیبا( کالمِآفرینشِبانوی  ایزد ههال)یا آناهیتا، 

 . وآب است سبزه ، موسیقی،شعربالغت،       

  ست و سبزه و آب و نشاط مادر بار وری، آناهیتا – ی تَنَ هِاَ      

                                       ................................. 

 :سروده هایی از                                 

    میثرا اَشوان  
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 گفتار پیش

 در، آناهیتاام. نام نهاده آناهیتاسرسوتی یا  ،را هااین سروده ، من، اشوان)

 ،نثروشعر ربالغت د کالمِ زیبا،ایزدبانوی آفرینشِ ، جهان  سه مللاساطیرِ

، Sarasvatiسوَتی، بدان سَرهند اساطیردرت.اسزایش و وآبموسیقی، سبزه 

ن آن بِ پنی بههای ژااسطورهودر Anahitaآناهیتا  ،آنایرانی بهر اطیودراس

چنین  هاکه این سرودهم یقین دار خود چندهرگویند.  ben zai ten ،نی تِزَ

 شچنینبود که  تاریخ انوی کهنِببه این الهه  فقط به پاس حرمتاما نیستند. 

  (نام دادم 

 کسی تا،خواند می خویش را شاعرنه داند و مینه خویش را شاعر  ،اشوان

عنوان  اشوانمکتبی رقم بزند. قالبِ  در هایش رانوشتهکسانی یا 

  ست نه معنایی دیگر.اها کالمِ سرسوتی این سروده نمایدیم

و مکاتب ادبی نوپا  با صنایع ادبی نه ،دندار ی کارنبا معاها این سروده بیشتر     

 .گرفته شده استبکار  نیزها صنابع ادبی  بعضی از سرودهچند درهر .و نورسته

ذوقی لطیف، به جز خواهد، که میویژه هنری و هاین شیوه از نگارش، سلیق

که از فرهنگِ غنی  ،انای گروتفحصی عمیق وحوصله ،خورعاتی درمطالو

 . خواهد هیچ نمی ،گیردمی ملتی جان

اهل ادب و  مدعی وحیة ادبی جماعتاین چند سال گذشته، رمتاسفانه در       

و دست پرودگانِ  نابکار، به دلیل حاکمیت مستبد مالیانِ ،ایران در فرهنگ
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ست. در این ا و بی محتوا شده شتاب زده شده ناروا وبسیار آنان،ازنابکارتر

یا و ، نانجیبیماغ روئیده از پشت چادرهای ای دِ عده، ادب غائلة بی هویتی

که یات مملکتی که متولی ومُمیزی ادبخود فروش،  ریش برچهره اندازانِ

قدمت آن رقم خورده است را بازیچة مطامع تبلیغی برهزارسال  دوازدهبیش از 

نه که ،(اندرست مانند حاکمان عباسی در ایر)اند، کرده یتبه نفع نظام حاکمخود 

 ن مرزو بوم. اخیراًی به فهم ادبیات دارند، و نه فهمی به تاریخ گذشتة ایرشعو

وارهای که با اطرا،شده  ؛ تعدادی عروسک بَزکگم کردنیزنیز، برای اِ

که همه نیز  ،اندکردهکشورواردگود امورادبی  اندروشنفکرانه تعلیمشان داده

های می مشقالجمهوری اسمنفوراطالعات  سازمانِران وبه دست سپاه پاسدا

 . و می بینند اندرا تعلیم دیده هالزم

هددل و،که بدون نظارت ایرانة والیت فقیه خوردة امروزسُمّ  ادبیاتِ      یددد ا تائ

نددگِ  کشور ادبیاتو وارد بازار و سانسورادب واقعی  مددانِ فره شددود؛ دود مددی 

عددده را جامعه یدداتبه باد داده است. از یک سو،  لددط از ادب صددوّری غ بددا تَ و  ای 

سددطة نگارش،که آن را بازیچة کودکانه بیش نمی دانند، هرخزعبالتی را به  وا

گددر ادبی به نشر وی اثرخودی ها، به عنوان  سددوی  دی سددانند، و از  مددی ر چاپ 

مددور غربید ازجهان تالش ناشیانة اهل ادب و فن نیز،  به تقل ،که می خواهند ا

شددرر را محورِ جدده تجربه شده ممالک غرب و  شددعور دقددرار  خددویشتو نددد،  ه

عددیش  رهنگی ملت ایران را با داشته هایف بددی واق سددت. و  کددرده ا ندده  سددی بیگا ب

نددد،آنکه به شعورواوضاع ادبیات عموم جامع شددان ده جدده ن  ة جِن زدة ایران، تو

یددن  گاننویسند این .اندنمودهادبیات را قربانی کسب شُهرت خود  هددا در ا نه تن

هددا تمملکت به عنوان یک انسان، مورد احترام نیس یددرون ازمرز ند، بلکه جهان ب

 . نیستیی قایل نیز برای منزلت انسانی آنان بها
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کدده  این روزها ،ای دیگر ازصاحبان ادب کشور نیزدسته و اما         قبل از این 

عددانی  ةزمین قددال م بددرای انت هددوده  شددی بی نددد، تال منزلت انسانی خویش را فهم کن

سددید شددتةپو تدداریخ گذ مددوم ج ه و  بدده ع خددود  سددالخ  نددد،اا عدده دار مدددام در  م

سددیل گ یددن ف تددا در داو سددتند؛   نددا ه یددن مع سددتجوی ا بدده ج عددانی  شددتگان، م ذ

شددتوان سدداخته،های خودزنده کنند.  و با تعارخ و تفسیر ای راگورخفته ی بدده پ

صدداحب ، کنند خود را مطرح ،های تاریخ گذشته،  بیشترآن نوشته کدده  یددن  تا ا

 بی پایه و و تفاسیر مهمل ین شعراودوا اندگار و به روز باشند.  نشرمدامری ماث

شددرایط  بددا آن  هددم  شددریفاتی، آن  یددژه  ت بددی  ،و و بددزر  اد جددایعِ  کددی از ف ی

فددا، است. نشر ادبیات شدهکشور شدداو م سددوخته و ا بددعهیم  مددالت   یدده ه  مه ی پا

هدددرداده  وسعةاین ملت، تربیت  و تاساس  در ذهن منجمدِ  اذهان عموم را به 

 .و بوستان سعدی برای آنان مشکل است نگلستامعانی حتی فهم  که. است
خ ودن برای خدا می خواه متاسفانه ملت من، ادبیات را       ب رای  ن ه  و  ،د 

ی ر می توجه ندارند،که هرموجودی که در بندِ ن د، کمحورِ جهان ِآخرت گ

 .  زمین نخواهد داشتر فهمی به کرامت انسانی خود د

بددرای یافت که ازکرامت  تی را خواهیاز هزاران کتبِ این مملکت، قِلّ سددان  ان

این مزر و بوم، گاه به دالیل و مورخین ان یبچرا که اد انسان سخن گفته است،

متولیان و نانشان، تعقل و شعورِانسانی خود را در اختیار  و یا غمِ، ترس هایشان 

ندددممیزان آخرت قرار داده گدداهیو ،ا خددود بدده  فددت  ،نیز مدددار  کل شددتن  بددا دا

 باورهای ریشه دارِ مذهبی و دینی، صاحب شعوری  فسیل  به خاطر دانشگاهی،

 هستند. و عقب مانده 
س ند از  سهمآن از طرفی ،  م ی خ ود ادبیاتی راکه تودة عوام مورد پ ق رار 

 .دهد، درخور متفکران و ادیبان حقیقی نمی تواند باشد
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بدده د  ،ادبیات امروز جامعه من، ادبیاتِ افتضاحی شده است      خددواه هرکسی  ل

ظددارتی  کند،ود، هرچه می خواهد میخ کدده ن مددی بددی آن  صددول  عل بددراین مح

ساز وجود داشته باشد. هردانشجوی وامانده ازدانشگاه،  صرفا  فرهنگ و تمدن

گویی که دروس  ،گزیند ک کارشناسی، رشتة ادبیات را برمیبرای اخذ مدر

به  که هرکسی ست ، محصوالت جالیزِ سیفیو اجتماعی لوم انسانیادبیات وع

 سلیقة خود،  به چیدن محصولِ مطلوبِ خود مشغول شود . 
ی د یبای که به ادجامعه     ب ه د خ ود،  ب وم  م رز و  ی ات  ان ادب خود و ادب

هویتِ ملی خود از دست خواهد  اندک زمانی، شعورو حقارت نظرکند، در

 ش بی معناست. هایملتی که فاقد هویت ملی است. هوارداد. 

سددی یرخاچندسال ادبیات        ثددر نوی ملت ایران، بخصوص درزمینة شعرو هنرِ ن

شددعر  تددا در  فددت  بسی به قهقرا رفته است. در این چند سال کسی را نخواهی یا

سددیدهه باشد. از شاملو باالتر رفت ، حتیپانو هددم نر تدده حتی به شاملو  مددا ناگف اند. ا

  .نماند که در زمینة ترجمة آثار علوم اجتماعی، رشد خوبی مشاهده می شود
یددران رب وبه غَ به)به استثنای آن دسته از ادیبان و نویسندگان گرانقدری که )       خار  ازا

صددمیمانه ند،ه اپناهنده شد یدده  که آثارشان سرشار از معنای نو شده است که این حقیر بی ما

ه سته از خود  فروختطرخ سخن بنده ، باآن د .کنم ست همة آن عزیزان را غرر بوسه مید

 ( .(مشغولند بی ثمربه اراجیف بافی  ،مملکت ایرانداخل که در  تگانی اس

ازنظرمعانی ،نداشته باشد به نهان  معناییای که دردرون خود، هرنوشته       

 . عقیم خواهد ماند

ش  ته را  ن  دگاری آن نو ش  د، ما ی  ن با ن  ا، عم ک  ه در مع س  هی  ش  ته منب هرنو

  پایدارترخواهدکرد.
شددده همتاسفانه، دراین سالها، ما ب هددیم ن گددارش ف یددل چنین ارزشی در ن یددم. تحل ا

سددت شددده ا نددامفهومی  مددور، واژة  یددع ا صددا  ،برای نویسندگان ما، در جم مخصو
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سددت، و دور بی معنی امری کامالً مملکت ایراندرتاریخ  تحلیلِ هددن ا بدده و ازذ

 .حاکمیت قلمداد شده است ة ممنوعمهم عناصراز یکی جزو نیز،  یگاه

شددتن  هدخ گویندة حاضر        سددوتیدفتراز نو یددا سر تددا  سددت،  آناهی جددز ، نخ

یددات و ضددة ادب نددا عر تدده مع عددد ، ی خف سددیقی و ب یددتم مو بددودههددیچ ، کددالمدرر  ن

که این دو ابزار درکنار هم، برای سرودن وگفتن، از اساسی ترین معانی ،است

کددالم،  یبرای نوشتن این مجموعه شده. اگرکسی را فهم سددیقی  نددا، و مو به مع

یددن معانی با  رابطه ایجاد قطعا از کلمات نباشد،  مهندسیِ ووشوقی به آهنگ  ا

یددو فهم ن دچار مشکل خواهد شد. وآنان که به این فدفتر  شددده زتجه ر اند، دن

س ت د شد. نگی خواهها دچارکم حوصلهاین نوشته ارتباط با  ی   در فهم تحل

ه ای تاریخ و ادبیاتِ س هوره  شددتگان وا عددانی و گذ یددن م حددة درک ا سددر لو  ،

  هاست.هنوشت

تدده ،بدون تردید        چدده گف مددن  کدده  خددود و ،امعوام نخواهد دانست  خددواص 

صددی صددوص  ، فروش هم برای افاضة فضل و منافع شخ شدده در بخ کدده ری هددا  آن

هدداندددارفعلی سیاست حاکمیت  شددته  یددن نو یددزو مددردود را د، ا نددد  کفرآم خواه

قدد ِ عددانی و ر شددقان م سددته از عا یددبِ دانست. می ماند آن د مددات دلفر کدده کل  ،

نددوایکسانی بخصوص تی هم در فهم موسیقی ملی ما دارند. سدَ  که می دانند 
سددوزِچه می سه گاهو  همایونو نغمة  ماهور یددد و   چدده دردل دارد ش ور گو

نددد غیرهو ندده خواه سددانی و ادیبا قددی ان عددانی تعم یددن م ضددم ا ، یقین دارم که در ه

 داشت . 

شدده ابوده ت ام نه از برای آنمن تا کنون، هرچه نوشته        سددب  ئددل به ک رتی نا

 وجود دارد. ی بدانندکه دانستنی برای فهم نیزاآیم، نوشتم تا شاید عده
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سددت،          جددة نخ کددالم،  بددرایاگر ذهن کسی دردر سددیقی  عددانی و مو هددم م ف

شددان تواند به چنین شیوهده باشد، نمیتربیت نش هددم ن ای از نگارش، شوقی به ف

، و انتخاب نوع در این دفتر انیمع کلمات وو مهندسی معماری دهد. توجه به 

شددیوه از خاص یها، برای ادای منظورواژه یددن  صددلی  ا هددای ا ، از اَهّم  ویژه گی

 است.  نگارش
ن ا  معانی، شعور را پرورش می دهد.  در باید دانست که انسجامِ       ک المِ یقی

ش تنِ ،فاقد انسجام س ا تهی ازمحتوا خواهد بود. الزمة انقباض معانی، دا  طانب

  است .و فهم معانی آن ترکیب کلمات فاضالنه در

 است.کلیدی داصساده اندیشی، احمقانه ترین طرین رسیدن به مق

هددمِ بارِ        یددن ف مددات در ا هدداعدداطفی کل شددته  سددت،  نو یددت ا حددائز اهم سددیار  ب

وتشَخّ  بخشیدن به موسیقی و معنا درکلمات، جزو الینفک این گونه نوشته 

خدداص،  و رای انتقال منظوربهم، گان درکنارهیدن واژترتیب چ هاست . معانی 

 بسیارمهم است.

بدداییی هافهم درستی از زیبایکه باید        طددور  هددا  ، وفهم زی هددا، ب سددتی  از در

، گددردد؛ تا درک مطلب حاصل شودتوامان درمعانی وکلمات درکنارهم فهم 

هددا قدداً  ،در این گونه نوشته  نددا رااگرعمی سددیقی و مع هددمدر شعوِرمو نددار  هددم  ک ف

 مقصود نخواهیم رسید.  هب، نکنیم
ه ارا آنان که درستی توام با زیبایی ها را، و زیبایی ه       ای توام با درستی 

 ند به حتم به نتیجة دلخواه خواهند رسید. افهم کرده

ب ایی  ام که هردرستی به حتم زیباست، اما هرنوشته وام عرض کردهبارها  زی

 درست نیست. 

فددن و هنرای، در هرزمینه هنرمندیرهرشاعری وه، منبه نظر         سددیقی از  مو

جددن   ، نخواهد داشت.هاهنر عمق، شعوری به غفلت کند چه این هنرمند، از 
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صددورت،شاعرشاعره و باشد، و چه از جن   نثرنگار سددیقی  ی، در هر  هددم مو ف

 است. در شقور مختلف دیبانِ هنرااساسِ کار 

در نمی توان  نرها راهدیگرفهم نشود، ؛ هاکه موسیقی ستوقتی مادرِ هنر       

 بلوغی بالغانه کشید. به ذهن 

شددیع، ازآن رو         سددیقی را  مددذهب ت کددردهمو قددیم  یددان ع جددان آدم و  در

 تر د، شعوری که به فهمِ موسیقی تجهیزشود، معانی را قوید،که می دانکنمی

ندددگاریای که معصومانه و پاک نبنوشته کرد. خواهدبیان  نددد ما  اشد، نمی توا

  م  بخشد.اود را تدوخ

کدده موسیقی        سددت  بددزاری  هددا ا نددد تن ندددگاری مددی توا مدده را ما جددان  الز در 

 هنرتزریق کند. 

مددان          تددا ز شددتن،که  شددیوه در نو یددن  سددت، ا بددراین ا صددورمن  حددال، ت درهر

گدد جددونگارنده، درادبیات ایران، مرسوم نبوده، و یا ا عددی و نددوعی درمقط بدده  د ر 

که موردکنکاش ادبی قرارگیرد. نگارنده سعی ده ونبآن حد و مرزی داشته در

نم داشته این سبک را به نوعی موردتجربه قراردهد، و اعتراخ دارم که نمی دا

بددودم، فددق  یددن امرمو حددد در ا چدده  سددرزمینمتدداریخ  تا  یددات  ضدداوت ، ادب خددود ق

 . باشد خللتواند خالی ازخواهدکرد. اما ناگفته نماید که نمی

جددوانیان جوانی تقریبا از رنگارنده، از دو         گددارش ، نددو  شددیوه ازن یددن  بدده ا

بددی در. چه درزمینة قطعات عاشقانه ها، وچه عشق می ورزیده زمینة  قطعات اد

  .وچه معانی اجتماعی و دینی وسیاسی

چدده        تدده،  سددت رف مددرِ درازِ از د عددات، و ع درهرحال ثمرة آن تجارب و مطال

گددان ه انجامیده است،که عادرست، به آفرینش این مجمودرست، وچه ن به رای

 .گذارم گار میبه یاد برای شما عزیزان عالقمند
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یددن یاد آور می شوم که      سددتدارا هددا  ،خددود فرهنگ،دو شددته  یددن نو بددا دو  راا

مددودمویراستاری  با خامی تمام بعدانگشت تایپ و مددرا ، و دن سددی  یددن امر،ک ر ا

نددداد یددد .یدداری  مددییددار هددم نبا هددذا، د. دای  شددکالل گددر ا یددن  ا صددی درا و نق

م نادیده انگارید،که چاره ای جز این گردد، به بزرگواری خودرمشاهده میوام

ندزوی   عقیم خرد ورزان راجمیع سرزمینی که کمانِ ح . نبود مدی و م

  .ان مکتب فرهیخته گان بهایی نخواهد داد شاگردبه ن هیچ زما، کند
ج  ن زدة ع  ة  ی  ران در جام ب  ، ادا ق  ی انِی س  تند ،حقی م  انی ه ه  یچ  ،یتی ک  ه 

 آنان رغبتی نشان نداده است.،کسی به تیمارزمان

کدده است دفترمانده همین جای برنیم قرن اخیر  ، از سروده های اشواناز آنچه

نددداناختیار شما دربه رایگان شم داشتی ، چبی هیچ  سددرزمین ادب  بدده عالقه م

   . و ب   واگذار می شودایران 

 

 تمام                                                                                          
 میثرا اَشوان                                                                                    
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 :ها  واژه ستاراویر کالمِ

سروده های سپید، آنچه تحت عنوان  توجه داشته باشند، گرانقدر و عزیزخوانندگان         

 نظم رعایتِبدونِ اشوان برجای مانده،  بزر  میثراپدر از، این مجموعهدرمنثور، یا شعرِ

، و نه است نه شعر به اصطالح نو ،این مجموعه ،است به چاپ سپرده شده، هاسروده ریختا

 اینکار اموربراشوان  نظرشخصی ،گذشتگان ادبو اسالخ ةاشعار قافیه پردازان صورتی از

رعایت بیشتر صنایع ادبی را بشدت برای انتقال اصل معنای  اشوان، قوافی وه. بودگونه 

 شرایط زمانبه ه ، با توجصنایع  ادبی مواردبیشتر اشوان، از نظر  ت.نسدادست پا گیر می

. این مجموعه دنباشمیانتقال حقایق معانی  در گیرپا ودست وبی مصرخ  عناصری ، حاضر

خودنیزچنین اشوان مرحوم  .ای منثورخواندیا سرودهای سپید؛ وتوان سرودهرا فقط می

  .خواستهمی

های اشوان هکه بخشی از سروداثر، با توجه به این آورنده حاضرگردست الزم به ذکر ا      

 ،به تاریخ روزدر مرحلة دوم تدوین و  باز خوانی پ  ازبود،آنها را سروده فاقدتاریخ 

هجری شمسی بدود حیات گفته 1370چرا که اشوان در تاریخ . مگذاری نمود هشناسنام

توسط خود اشوان صورت گرفته است  بعد  1370 ها ، تا قبل از سالذکرتاریخ نوشته است.

ها نوة اشوان صورت توسط تن، زمان کم کم به استناد و قراین، 1398 سال ، تا1370سال 

الزم به ذکر  .، توسط ویراستار صورت پذیرفته استنوشته هاذیل مابقی تواریخ در ،پذیرفته

 نموده معدومی لومامعدالیل نبه خود را  عروضیهای ، مرحوم اشوان،کلیة سرودهاست

جای مانده وی به سبک سیار ادبیات اسالخ برازکه  هاییاست. در این میان، تنها سروده

           در  شده است . مانتره چند مثنوی است که در مجلد سوم

                                              

                                                                   مینوی                                                                                                         
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  1  سرودة

 

 چه دردناک است!

 عا ِ سپیدِ پیلی پیر،وقتی که در

 .کنندمیی اککحَسیاست را گانِ فاحشه کالم وقیحِ

 ، و دریغا به پدران و تبارم

 ین داشتند. که به معانی دروغی یق

 امروز !

 . نمانده است انشهیچکه 

 ،تنیسرمتی آب را حُنه خاک و ونه آتشنه و نه باد

 شد . را به تعریف کِ شان تا حقیقتِ انسانی

 مگر، 

 گان،ه قهقه های وقیح سیاست پیش

 که در پستوی دینمداران شرور، 

 اند.ت را لبیک گفتهحاوقق مش

        

                                                                     15/2/49 
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   2سرودة  

   

 معبود من ! 

 ها !    عاشقانهمرغزارِ کبوترِ بی همتایِای 

 تنت !     

 چونان پیچکی ست  عطرآگین ،

 های هیچ باغی ،  که گل بوته

 د.کنباور نمیا ات رپیکره گونوسون طراوتِ

 و من، 

 ای  خوشبختم ،بال شکسته پرنده

 ی تمام، یتابدکه در

 هایم را، جانِ عاشقانه

 تو  وَش،   گهوارة خیالِدر

 ام .شاندهبه الالیی ن

 ! من

  -  عشق را

   ! بوب را  نمی بوسمعو م

  !من

 ای حری ، چونان گربه

  -در وَلَعی ناتمام 

 - معشور نِت  ِبه لی

   - امسپردهعشق به ستایشش دل  معبدِ که در
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  - عتکاخ می نشینما به

 ، ام  راتا  مگر همه

 صِدّیق ، به میمنت  این عبادتِ

 کنم .             تمام آغوششدر

                                           

                                                        12/1/48 
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     3 سرودة 

 

 ،  کشیدنم بر

 ای !داقهز قن

 ،ش بدخیم دیاری که کَرکَسانِ  در

 را ؛کر بِ  باوگانِنو

 . کنندبح میای ذِکاخهای مَسروقهدر

 ،ش و روبَهان دین سوار 

 ، دست آموز را کفتارانِ

 ، مورینَ دخمه های در

 ،معصوم ریدنِ غَزاالنِبه دَ

 .دهندمیم تعلی 

 ! تاریخ کفن دوزانِاندبی قوارهچه 

 دینی، فریبِ به که شعور را

 .کنندمی دهای هولناکی موم اندودر تَله
  

                                                               16/7/50 
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  4  سرودة

 

 چه پر شتاب آن روز درآغوش گرفتمت.

 ،تا مگر به منقار عشق خویش

 دانه های بوسه را  ذره  ذره،

 روانه کنم. از وجودِگرمت به چینه دان جانم

 و در ولعی پرشتاب تر،

 که بوی دلهوره اش قلب مجروح مان را نوازش می کرد،

 عریانی تنت را در لمسی باور نکردنی ،

 در همة احساسم خی  کردم .

 و داغی تنی را بوئیدم  ،

 کرده بود.ن هاکه هزاران سخن ناگفته را درخود ن

 وقم در خویش بلعیدم .و چه بی مهابا همة انتظار سالیانم را با تمام ش

 و تو !

 چه گوارا و خوش وقار،

 صدای نف  هایت را بدرقة شور تنم کردی، 

 تا من ،

 درگردابِ عشق تو ،

 جان خویش را تمام کنم . 

                                                          

                                                 2/5/52 
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   5  ة سرود

 

   اینجا  !

 ،خون ریزِتوارِو تب برای تو

 - رافتشَ

 ،ست اَستری

 ، قاطریو عدالت  

 -خاکستری شهر  خیابانهایِدرتاختن  برای بنشینی آنبر تو تا

 ،  خویش دست سازِهایِ خاکروبهیانِ مدر

 ،را  اتهندادر بهاء نش کالمِتا 

 ، شهرهای کوجه  درکوچه

 . کشیبه نمایش 

 

                                                                  2/5/57      
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   6سرودة  

 

  ؟ایکرده نهانجوانیت  ازپُرچشمانِ  اسطورة  در ایفریبنده شگفتیِ  چه 

 ؟ ایاندهشن ریائیِ  لبانتکبدر باغِ ای جاودانه اعجازِو چه 

 ، نگاهت غمزةهَراسِ ازای هیچ الههکه 

 . رغبتی نشان نمی دهدتنت  ز معبدِا به گذار

 ،من یگانة ای  بگو

 ؟هست مجالی  تنترابِ مهای ازبه  بوسهاجازتی آیا مرا 

 ،  بگو

 ،  تو از ای لبریزبه  اندیشه چگونه توانم

  .کنم  عبادت دیگر  ایبوسهترا به های سینهطرِ مَعبدِ عرپُ شقایقِ 

 ،ستا ارادتی معبدِ تنتبه  که مرا

 ،توانِ گریزم  را که 

 . رابِ ابروانت مجروح کرده  استمح

 ،گفتی نغمة تنت راش چگونه توانم بگو 

 ،ست ا نیپرستیدداستِ نامت قِ که  به

 ،شوم می که درآن پیر حسرتی در

 .      کنم به زیارتی  دوباره تکریم 

                        

 53 زمستان                                                               
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 7  سرودة 

 ترا چه می شود؟

 ، نگاهی غریبکه این چنین در

 کرده است،خی   مراکه جانِ ناتوانِ 

 ،از بُهت پُر سکوتیدر

    ،فهمِ توست ازمن  که گنگیِ

 ای .خیره ماندهمن در

 ،نگاه کن 

 ،  ی منهابرهوتِ کویرِعاشقانه درکه 

 ،ست ا تک درختی

 ،آن پریده رنگ ربر  بر ِ د که

 .اند حَک کرده تورا رشکوهنامِ پُ 

       

                                                         10/5/52                            
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 8سرودة  

 !و او 

 تیغة تیزِ محبتم فهم کرده بود.رد گلوگاه زنانگیش راناز

 .و می داندمن می دانستم که ا

 می دانست که من می دانم .  نیزو او

 ، مراگفت او اما نه

 - را ر به مُهرسَ این راز هولناکِ و نه من گفتمش

 که در پردة عفافی قندار شده بود .

 زمان می گذشت .

 .همچنان 

 عشقش شده بودم . مَسلولِ من

 .با من  های نبودنش نف  مصلوبِواو

 ای  نو زا ،هچونان  بَرّ

 ،دام  برای لی ِ تن مادرمُ که

 پویی بی وقفه ؛تکادر

 در تب و تاب بودم . یمادرگرمِ پستانهای مَکی از به دنبالِ

 در تب و تاب بودم . تر و من چه سخت

 ،روزم بدون اوهر

 می شد . محوام درآن که همهماتی بودلَظُ

 چندان دِیر،ه ن امادِیری گذشت 

 خویش ،درآغوش گرم  رسیدکه مراروزی بی هوا 

 د.یکشبربه صلیب شبَق فامِ خود زلفِ بندِ  بند شِبه نواز
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 مند به قاب نشستة گیسوانش ،کَ عدِجَو در

 ،کردتراوش می جوانیش تنِ رطوبتِکه از

 یاری کند .آبتنم را خشکِ کویرِ

 عشقی تمام عریان،

 می مانست .داغ های شعلهدرهای گداخته که به کوره

 اوست .به لی ِ تعفن در که عادت ؛اما نه آن عشقی

 - م نشستة دخترکیبه نَ گیسوانِ عشقی به سانِ عادتِ بوئیدنِ

 ،تشتی فرسوده که در

 ،به گاهی چند 

 ، ندکحمام میای حقیردر پستویِ خانه

 ، شستشو ز تَشتِ در می شوه دَچون بِو 

 ، تدگویمی ی ازنانه های  در شیطنت

 کنی ! شکه مبادا نگاه

 اما من ،

  به نگاهی حریصانه،بارها  دزدانه

 تن عریانش را بلع کردم .

 ،او می دانست که چشم های من و

 اوست.تنِ  بزر  ترین ساررِ گیسوان و

 خی  ،گیسوانی بلند و

 .  بودگُر گرفته هایش شانهعریانیِ که بر

 د،یو می چکفرش نمِ  زلف ای که ازهر قطرهتوگویی 

 ،آن  ردقِ بر دار رفته را زاران عاشهِ خونِ
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 .اند نشانده ایشعلهبه 

 اش ،که به خواستهآنگاه و باز

 را ؛ شبق فامشانبوه جَعد زلفِ 

 -کردم ای کهنه خشک میبه حوله

 ،عی نرم لَبه وَدزدانه گیسوانش را 

 که او می دانست و هیچ نمی گفت !

 کردم .  بار خی  میدوم هایبه بارانی از بوسه

 را ، و چه دوست می داشتم آن حوله

 شناور بود .  که بر زلفِ بهترینم

 ،ای که آبشارِ مَوّا  گیسوانش را و شانه

 آغوش فشرده بود.در

 گاهی !به  و باز

 اتارِ  ممنوعة جانش را ،هایِ ردَ

 -کردهای تشنة تنم باز میبوسه  به روی

 تا مگر :

 ،را  یمهاهای بوسهچلچله

 لبهایش تشویق کند . آسمانِبه پریدن در

 !که شانه هایش گاهی بود ازو ب

 فشارِکاری به درد بود،از

 ای ،و زنانه ربابه صوتی ظریف و دل

 می گفت  :

 پشت مرا روغنی بزن ! و هاشانه
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 زار می دهد مرا .دردی ست که آ

 شید دراز ،کَکی میمی کَند لباس و بَر تُشَ

 ! دردا و دردا

 دریغ،حالم در آن میانه چه ناگفتنی ست 

 هد .هت شَاین بُ چ مانده درحیران و گی

 روغنی .ش هاشم به دستی و یا بر زنم به شانهآیا زلفش کِ

 های او،چو پیچکی میان خنده  می شدمم گُ

 ش . نم می شدم ز نشئة خجلت به دامگُ

 های ملیحش مرا به نام می گفت ،در خنده

 ترا ب  است ؟ نمجا آیا نوازشِ

>< 
 ،چاشت برای  صبح دم که خیز می زدم از خواب هر

 !می دیدم حال خویش

 ،گیجکه باز امشبم گنگ و

 خویش .ز بی خبرای اسطوره آغوشِدرحال رفتم ز

 

 

 

 51بهار سال                                                                   
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    9  سرودة 

 

 رد ورزان !رِ خِعوش انِای قیقاچ کَش

 ،ید توان یسان چهبه 

 ،  را هاتان دروغ کتابِتا

 ، دعبوردهی خِردی دریچةاز

 ، ست ا دیری که

 ،یاکانم از تنان نآغشته خون  بهخنجریِ 

 .است  به کمین نشسته آنبر دروازة 

>< 
 اینجا    !  

 ، خِرد ورزان  و خونِ   الخیاز سَ 

 ، پَروار بندان را   های تیرةگونه

 . کنندمی رخسُ

 ،     تبارم   تمدنِ ة و در بلندایِ  پهنة  سبزِ سفر

 . کشندمی تیماربه را  1قَوّادان ان ترساَ

><   
 !اینجا 

 ،در خاک من

 . دانندمی امام تاریخ را  همیشةجاکشانِ 

 ،را  ة دیوثحیله پیش زنانِ غروو د

 
 عفت، جاکش و پاانداز، کَشخان . مافی دیوث، قلتبان، واسطه و دالل عمل   - 1
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 ،های  حَریرین  تبارم در خیمه

 . اندنشانده عیشبه 

 اینجا !و 

 در سرزمین من !

 ؛ا ر ورز مُحقِقین خِرد 

 -دیوثانِ همیشة تاریخ  پُرتعفنِآستینِ در

 . اندکردهخلق آویز 

 ،را کرامتِ انسان و

 فضیلت انسانی را ،و 

 ،سُخرة  فتوای مُخَنّثی قَوّاد به 

 ،تاریخ 2کَشخانانصَخرة کوی سَدر

 .اندبریدهسَر

 

                                                      20 /9/58 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .زن جنده، بی غیرت  یوث:د - 2
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 10 دة سرو

 

 شوم، جغدی م هایِنّرَتَ به مسپارید گوش

 ت .استمدیدکرده را  خویش فریبِ نسرتِکُکه 

 ،ریگها  پهنة این درکه  اینان یندتُهی 

 .کنندمی شتاب شفاعتی تَمنای به

 ، تاریخ معصومِ گانِحُلقوم خونین  بَرّه بهبنگرید 

 ، ریاکاران قِبَرطَد که

 د.نرومی حشرات همانییم به

 ،زوّارانِ کذّاب  این دروغینِ لَبیکِست ا تهیچه 

 ،نین تَ پُر درطوافی که

 را ،اخالر  قطورِ کتابِ

 کنند .مینشخوارمزورانه  به تالوتی 

 ، بازند صیهخُ دیوثانِاینان  

 خویش را ،مزدور که دالالنِ

 .دهندمشق می به بند کشیده صیلة دوشیزگانِحَتصاحبِ  برای

 ؟ یدانجام خواهد به کجا

 ،تاریخ بی  یانِسُرا تاریخاین  فریب کتابِ 

 ،ست  تزویریدرگروِ احکامشان  که

 ،  که قَرن هاست

   ،تنا نشان  شریعتِ کپک  بستة  در

 .است دفن گشته 
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 ،    بشنوید

 ،گورستان کهنة شهر دررا   پیر رکَکَ خرناسة

 سیله خویش را،لوراکه کتابِ تحری

 ، سرآمد همة علوم

 جار می زند.

 ،   چگونه و

 ، سَلَف خویش قداره بندانِبسانِ 

 ، آگینزهر کتابیسارِ ایهسدر

 ، را موذی حشراتِ

 ، سبزخرمندانِ خردِ تناولِ  به

 .  کند میتشویق 

 57زمستان                                                        
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    11 سرودة

 

 ! را  بیشعورتو 

 ؟  ستا چه  فهمی

 ،این اثر ردِ خَلقِجُمودِ سَدر

 ،حضورِ خویشتنت برای که

 ،بتُنی  را ییسکو

 ،ای استحکامِ  بقایِ جالدیبر

 .دهیمیصیقل 

    ،اتکه تختگاهِ هنرِ فریبنده

 ،ستا گاهیقربان

 ،که حقیقتِ تاریخم

  ،راتبارم ردِ خِو

 .شدکمیتباهی به 

  ،اتاندیشهفریبِ اورارِ بر نفرین

 ،ایهر نشستهزَبه   ومِر به بَک 

 ،را راآدم خوهانِ فقیهتِ خندة پُر وقاح

 ،   ایکشیدهبه تصویر

 ،تا مگر

 ،خویش  را تُهی  بودِ

 ،نا باورانه اُجرتیدر 

 .  کنیفریاد
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 ! که تو 

 ،   غارتمُخونِ رازپُدر تَشتِ  

  ، خبیث ترین های خِلقت را

 ،خویش مزا ِ  نِ فّعَدرتَ 

  ای .کشیدهتراش به 

                                                  

 58مرداد                                                    
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  12  سرودة  
...................... 
و  ،کنداله مر  حو خویش، سرودِ و تعلیم دهندة برمُتَعلّم میقو ،ام که چگونه می شوددیشه)همیشه در این ان

 نهان گشته. ،مخوخ ئولوژیوایدمیان این دو چه صلح پایداری  ،قفا اما درمر  برشوروی.  د،نفریاد ز

و  بالیی .کبیری درانتظارشان نشسته است که چه نکبت این مردم درماندة جاهل برسد؛ به داد خدای من

چه  نیاورده است. ماین مردکا برسر ریآمرا  هِزارم آن کی ،دآور خواهند راین مردمرسب که شورویهامصیبتی 

به توسط روسها و انگلی   1296 تاریخکه قحطی بزر  سرزمینشان راکه در ،فراموش کارند این مردم نادان

به کام یران ا درمیلیون انسان را  9بیش از که  یقحطیاند. به باد فراموشی سپرده شده بودها تدارک دیده 

  ( ،که به حقیقت نزدیک تراستیمعظحقیقی و لوکاستی ومر  کشید. ه

مت حزب توده را به هِ جهلکاسة تعفن و گورباچوخ، برژنفهمچون خروچوشف و ،وارثان استالین کثافت

 . لبریزترکردند اندلکت تا توانستهدر این مم

  بیت شده در مکتب استالین،تر انِیگی مال، با مشق و مشاطهبیچاره ملت ایران.که این بار

که بعد از قرارداد ننگین ترکمان چای وگلستان، به قرار داد  د خواهد رفت. با به اندودمانش

 بستان خز خواهد انجامید.
.............................. 

 

 ست  ؟ا من  سرزمین ،این  سرزمین

 ،آدم خوار استالینِ خونینِ  بیررِ که 

 .رفت اهتزار بش به ریغ  پاکِشتِ بردَ

 ،غ ودرفشداوچوب و نگس در میانِچگونه که بنگر

 .اند گشته خیره خونبارِ استالینبیررِ  رق ِبه م تبارسرزمینِ  بقای در

 ست .ا سرزمین منآری  این سرزمین 

 ،را  زبانو زنند میدار به  رااندیشه که 

  -فقهی هندی تبار اجارِ  وقاحتِ در

 .کنند میکباب 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


36 

 

 .است  منسرزمین ن ای

 .لک  درفش و فَو داغوچمار سرزمینِ  باغِ  

 ،ن سرزمینِ سارقا

 ، دینِ تبارم  مِهرِ میترایِدانِ دز 

   .معه و مکاسب ها لُو  فقه مدرسینِ

 .ست ا من این سرزمینآری 

 ،ازهجوم استالینخون  نشسته  بهنِ تباری سرزمی

 ، اِنگل ها بی تبارِ حریصانِزمین سر

 . هر شندگانِ مِدین و کُ دُکّانِ  ِینسرزم

 .ستا  منرزمینِاین س آری

 ،  آنفروشِ   هلجَاالنِ قّنَکه  ست جائی

  ،خویش یمجه های  فریبِتدر 

 ، بودِ خودکَو باطوم تُوبه سیخِ با 

 . کنندمی بَزَک ای هرزه انورحُ در بسترِ برایِ  خواب را  ما
 !  آری

 ، آن سبزِ  خاکِکه درست ا مناین سرزمین 

 ، قَهرنم  به کَساخونِ  سُرخِ از 

  .کنند می سرخرا های سیاه  ومطاب

    
                                                         15/2/65 
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 13سرودة 

 

 ،خِ  پُراز وهمِ این سرزمینِ  سبزتل خاکدانِدر

     .ماند ی جواب بخویشم درخویشتنِ  فهمی

 ؟اندبریدهسَر  ة  تاریخشیهم اینجا چرا

 ؟می برندجنازه یخ تارچرا همیشة  اینجا

  ؟دوز می پروندکفن تاریخ اینجا چرا همیشة 

 ،واینجا چرا 

 کنند ؟مُغاک  می درشبانه ر به مُهر را کفنهای  سَ

 جا ! اینو

 ،نیزکه  خدایان توگوئی 

 ،بی مثالِ این دیارِ طاعونی  هرِزَ در

 حیرتی ،در

  اند  . مات گشتهشان لقتخِالطِ راَخپُ  خَلقِدر

                                      

                                                         2/5/57      
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 14سرودة  

 

   ،را ها 3یفهقَطاین جا 

    ،را انخدایتااند ای کردهسجّاده

 . ندهدیب فرخویش  دورغینِنمازهایِ در

 ،کتابی اهورائی راو دروغ 

 ،را  انانسحقیقتِ تا 

 .تَبلیغ کنندتاریخ ذّابان کَحیلةدر

>< 
 ،توان می چگونهآخِر

 ،عفّن تَ به آغشتهای به اندیشه 

 .   داد پاستاریخ همیشة  رانِجایگاهِ  مزودررا خِرَد کتابِ 

  -ای پیکرهاللِ که  ازخِمیتی وتراوشِ  مظلو

 . چکدباز میالِ تاریخم نسکه رابِبه ِمه 

 >< 
 ای ،به اندیشهان وتمیچگونه رآخِ

 ،است برده اد از ی راخویش راستینِ  زبانِکه  

 . کردتفهیم  ؛فهمنویدِ  

>< 
 ،مفلوک کتابیِ کجاوة درتوان چگونه میآخِر 

 

 ؛ وارد حَمّام می شدند تا عورتوبا آن.می پیچیدندخود کمر افراد به دور، حمام های عمومیای که در قدیم درنگ، یا پارچهلُ - 3

 وشانند.هاشان را بپ
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 ،رفت سرزمینی پاسداریِ  به

 -ست  هیوالئیآبستنِ  که 

 . یشخون دست چی باکرِه گانِ بطنِدر 

>< 
 ،را  نشستهحیاتِ به ننگ  توانمی دیگرچگونه

  ؟کرد تطهیراهورامزدا  معبدِ سرزمینِ الهه گانِ بسترِدر 

 : وقتی 

 ، ای شعور را به بهانه 

 ،را  به فریبی   فهمو 

 ، را ردخِو 

 ، بَدَوی  که  از نجدی نجاستی  توبرة در  

 ، اند سوغات کرده 

 کنند.میقندار 

                                                           

                           

 58تابستان                                                                           
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 15سرودة  

 

 ، ماند سقدّمُ یاسردابهبه نگاهت 

 !تو و 

 ،ارکرانة  عشق   یب  الوتِحِ

 .    ای دهیبه حب  کش تیبائیز چالِ اهیسدر

      !خیز  بر

 ، ان یخدا فهمِ  تا من در این گنگیِ

 ،ت فریبنده ا دراسارتِ لبخندِ که

 ،  استگشته نگ مَ

 .شم کِباز نجابتسرزمینِ    به داشتنم  راطومارِ دوست  

 !تو که 

 ،پلیدی هاازرپُ دیارِدر این 

 ،رازنانگیت   قداستِ

                                               .    ایرا  نهادهبه حَای  تا نخوردههای اساسکن در بسترِ

                                                            

                                                               

                                                                        9/5/59 
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 16  دةسرو

 

 مَرغزار دشت تنت را ،چه می شد اگر 

 مِهری خیش می زدم ؟ 4لجَنجَ  به

 تا مگرتخم محبت را ،

 ،تنت  های سپیددر نَرمینه

 م .به باری بر نشان

 ،هایم رم عاشقانهبیا و مرا به جُ

 به کامِ مر  فرو بر !نگاهت  شوکرانِبه جام نوشی ز 

 : تا شاید 

 ا،مُنجمد نامهربانان ر سکونِ

 ،به حیلة  نقره داغ کردنِ مَنش 

 دلباختگی  مشق دهی . رسِدَ

 

                                                     12/2/53 

 

 

 

 

کوبند. خیش زنند. نوعی دیگر ازآن وجودداردکه خرمن رابا آن  می ای که باآن مزرعه راخیش آهن، گاوآهن، وسیله: جنجل  - 4

 جَنجَر نیز گفته شده است .
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 17سرودة  

 

 ،ترا  مرا وبه آنانی که  بنگر

 اند.کردهیش خو ِ خوانِ  فرّتَ الّخیِسَ

  ،یارمد خوار آدم انِه هیفق  کپک  بستةرجین خُبنگر به 

 کتاب هاشان،اورارِ  مُتَعفّنِ که در 

 ، کنندتبخیر میرا تبارمان  خونِ 

  ،تاریخهمیشة  گانِفتوا پیشهبنگر به 

   ،رای خدا نامانه وقیح چهکه 

 !   انداکی کردهکّحَای خود مسروقهکاخ های رِدَرسَبر

  ، را گرفتههای تقدس  تالوتو 

 ،را  بریان شده طیورانِو 

 ،  تبارم یئطالهای ردر مجمَ

 .کنندمینشخواری ترهوقیحان ی هایخندهدر

 ،  مجروحوغریبانه چه و من  

 ،تاریخ تلخِدر بسترِ

 ،ائیم تنه تابوتِدر

 ، سبزآزادی  قةدر قندارا  کتابِ اصالتم 

 .ام به  خاک نشانده

 
 

                                                            3/7 /65 
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 18  سرودة

 

 .ام هیچ گشتهتو درمیانِ  کهنی مَبی  آنقدرتو

 ، منای همچون 

 ،ی اکشیدهندبه گَجهلِ  تنت در تیزآبِ که تُخمِ فهم را 

 ،مصلوب کن خویش کرامت ِ انسانی درجهل را  رامیانِحَا ویب

 ، زخمی ردیبرایِ تسلّیِ  خِفهم را های تا نَفَ 

 ، برگردة مجروحمان

 .      کنیم ل حم حیاتابدیتِ تا به 

 

 52آذر                                                               
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 19 سرودة 

 

                      ، من 

 ت ،کف دسقدرِ  به ای دارمباغچه

   ؛شعوریو 

 . صلیبی کهنه مصلوب شده استدرکه 

 ،نگ و مَ نگگُقلمی  و

  .د کنیم تماشا را انیمعخی الّسَکه 

 ، که اینجا

 ،پلید ب   تاس سیرکَکَ

 ،شتیزابِ گندِ شعورِدرکه 

  را، ایپرنّده هیچ ِپَرواز

             د.کننمی مهف امباغچه آبی آسمانِدر

  

 

                                                                               5/2/69 
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 20 سرودة 

 

 ،نَمور ایوی حُجرهدرپَست اییبهراه باکره

 ،نحیف یدستهایبه  ایدرکنیسه

 ،است کرده مسدودرا خویش تناسلِ  لقومِحُ

 .بود فهم کرده جوانی  نفوانِعُکه در ؛بالهتی تاوانِ  به

 ،را شعورو مصلوب کرده است 

     .خویش جهلِ قوارةظُلماتِ بیدر

 ومن ،   

 ،  داشتمپدر بزرگی 

 ،یختاردُورِ هایوردُدر 

 ،را هرزگیاز هَالک روسپیانِکه 

 ،خویش انسانی ایکجاوهدر

            داد.                  می مشقزنانه  فهمِ نجابتی به

                                                                  

 55هار ب                                                                
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 21سرودة 

 

 - گریدمیتختگاهی   صفّةبانویی بر

 خویش .نجابتِ   اثباتِ برای

 ،آئینه مقابل درمان شاد دخترکیو 

 . گردنمیحَریصانه  خویشِ طَمّاع  تنِ به عُریانی

 ،بودم  مهاجری من و

 ، دخترک بهنگریستم کُنجکای به  که

 کند .می نشخوار را یشخو عریانِ تپة تنِ  هایبوته  گل چگونه که

 همچنان ،  بانو و

 ، خویشنجابتِ  اثباتِ ایبر

 .گریست می ی  باورهایشتقوابسترِ در 

  تا مگر ،

 ، را مدالِ نجابت  

                کند.پاسداری  خویش مصلوبِ هویتِدر

                                                             

 54بهار                                                       
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 22  سرودة 

  

 ،آفتاب  که غروبی تنگِ درپیچ وتابِ

 ،افقدردوباره   مرگی به سپرده راتن 

 ،مبهمی یادِ و بغضی خلوتِ و را ما

 ،بی صدا   غضِبُ دراینمبهمی ست  تصویرِ

 ،زند میرا ورر ها ست که خاطره غضیبُ 

 ، پدر بزر بغضِ 

 ، ره چَ و شبرسی کُدائی وفانوس و 

 ،نورِ ضعیفِ گِرد سوز نقل ومَ سیاهِ  گَردِ

 ،  ری مِجمَبنشسته در 

 ،   هربانِ  خودمهای به شعلهزبانه و درهر

 .نوازش کشیده است به اتار را سبز ِسکوتِ 

 ، پیربزر  در ماکشیدة چادربه   و قامتِ

 ،  اتار های دیوارخمِ درخمیده های سایهدر

 ،  شبح ن چونا

 ،سوزنی به 

 . کوک می زندتنِ  من  به پاره پیرهن یِکّة

 ،ست ا مبهمیتصویر  اینان  همه 

 ، بیصدا اندوهِ  از پُر

 ،رنج درد و اندوهِ 

 ، داغِ  کودکی  پُراز  عذابِ
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 ،  شدهکفن های خاطرهها و خیالداغِ 

 ،ام م نشستهجانِ به ماتدرست  غریب  یاالهو ن

 ،بویِ آشنائی هاست  ازکه پُر

 ،گوئی 

 ،  ام  خسته جانِازانتهای گمشدة  

 کنید.دروکه کودکیم را  زنندفریاد می  

                                                        

 53مهر                                                            
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 23  سرودة

 

 ! بگو

  ، نکنم باور  چگونه

 ، را  تنت  نشستة  نرگ  به مرغزارِ  طراوتِ

 . کندمی پاسداری ترا عطرآگین  نامفریبنده   درتاللوئی که

 ؟ نکنم باور چگونه

 ، را  عِطرِکالبدی از پُر  نرگ ِ  عصارة

   ، نامت الحتِمِ قدرِ به  که

 است . کرده لبریز  را مهرورزان امِشم

  ؟ نکنم وربا چگونه

 ،  را اهورائیت  دیدگانِ الیتناهیِ  انوارِکهکشانِ

 ، وجودت بهشتِ درآستانة که

 ،ه طاهر ایقدیّسه همچون

 .د دهمی تعمید را درمانده جانانِ ملول

 ، اتنشسته عرا مِ به  لبانِ  تختگاهِ قِداستِ  به سوگند

 ، خویش تمامِ  بیکرانِ  درکنیسة ایهیسقد یچه که 

  ، تو فیاضِ وجودِ  لطافتِ ایِندبل به

 تواندکند .ن  آرام را  تاب بی  گانِنشسته عُزلت

 ،تو بستة نهان در تیغ کشیدة کمان ابروانِ ترِکبریائیچَ به سوگند و

 ،  تا ین پرستید  سَروسایِ  چونان  قامتِ  که

  ، ترا  تمامیِ  مالحتِ
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  باشد ، ستاده امانت به دیاب وامی به پیشه عاشق خدایانِ پیشگاهِ از دکهبای

 ،  چنین این من تا

 ،   فیّاضت  وجودِ  سارِکمالِ سایه فهمِ در

 ؛   را خود تمام  حالوتی در

 باشم . کرده بالهحِ تو  خالّرِ  خدایانِ به 

 

                                                                     8/5/53 
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 24  ةودسر

 

 اندیشم  .می پسینِ  حیاتموا  به

 ، ر مُزوِّ مزدوریقلمِ   به

 را ، ردخِکتابِ  َقطورِچگونه  که

 کند  . میبَلع  خویش  فریبِدر

 ،و با نیرنگی درکالم

 ،  شعف آلودبه  شلیکِی  

 ، سبز  راای  برکههایِ  بَطهجومِ  

 . خواندمی مر به سُفرة  دیگرحشی درتو

 <> 

 ،اندیشم  میحیاتم سینِ  به واپ

 :به  زمانی  که  

 ،  بَطی کوچک 

 ، کُهن درخاکی 

 ، تزویرِی بر صلیبِ  

 ،پروازبه  جُرمِ فهمِ 

 . شودیمصلوب  م 

>< 
 .اندیشم  میسرزمینم  اپسینِ وبه  

 به کتابی ،

    ،هنوز که 

 ،ینش گآهرزَ وایایِ حروخِزدر
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   را  ،سرزمینم آخرین  صیدِ قطره خونِ  

 زند .می لی  سرخبه  زبانی  

>< 
 اندیشم   ، می به واپسین  دمِ  حیاتم

 ،   که  چگونه 

 ،نقُوشِ  تزویرها در  ینیرنگ سُفرة در

 ،را بَطی  کنند مصلوب  می 

  .نکرده استتجربه پَرواز را هنوز   که

>< 
 ،ای ظهی  لحبراو و تو نیز بیا 

 ،بنگر تاریخت  به  واپسینِ 

 ،دیگربه  فریبی ه چگون که 

  ،دروغیناهورامزدای کتابِ  از

 ،  اند شالقی پرداخته

 ،استالین سرخ چونان تازیانة

 ، تو و 

 ،  دستی  را  کرد احساس خواهی خویشبر گلوگاهِ  

 ، بهشتی  به سرزمینِ  پوشالیِ  دهدمینوید  تراکه   

 کرد .فهم  نخواهی زمان که هیچ 

 دریغ و درد !  

 _یتیم را مین این سرزکه راویانِ

  .اندگانِ حرفه ای بخواب دادهدر مهبلِ فاحشه

 دریغ و درد!
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 که کودکان معصوم این سرزمین را ،

 به بار نشانده اند. گان ه در مهبل فاحش

 چه موذیانه برآمدند به خانه ای ،

 دم .ده بوکه من کلیدش را به آنان نسپر
 و من بسیارکسان می شناسم !

 -کنند می لی را نشخوارکه جه ِ متعا

 تا مگر ،

 در سایه سار صنوبر نشسته را ، فاحشه گانِ

 به غالم باره گان صدر نشین تقدیم کنند. 

                                    

 57بهمن                                                                          
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  25 سرودة

 

 ،کند باورنمی یکسچرا

 ؟را   تاریخ زبلةمَ پُر  هایتهیِ کوچه بستِ بن 

 !بینند   نمی و

 ،چگونه که 

 ،همیشة تاریخ  در

 ،را ریده قه  دَدَاز حَ چشم هایی

 ،را بریده  وسَرانِ  زبان 

 ،طریقت وشرعیت صدوقچه های در 

 ،نما  نخی  ادرکَرباس کهنه

 .می دهندبه خاک  سرزمینم نشستة تعُفّنِ  به  در پستویِ

>< 
 ،نگاه کنو 

  ، یمُتَحَجّرخِردکُشان   ه هایحُجر به

 ،چگونه که 

 ، استالین را سرخِ کتابِ

 ،نیزکه حقیقتِ مرا   مُزوِّرطالعِ رمالّی   به جبرِ

 -  کرده است کفن پوش خویش  پوسیدة در آستینِ 

 .کنندمیسالخی 

>< 
 ؟کند چرا کسی فهم نمی

 ، ریمُکَبّ هرنینِ  ت رآونگِ  پُزهربه که 
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 .اند  تفتیش  نشاندهبه را خردمند فانِ قلم درکَ

 ،می زنند نامی را و فریاد  

 .  کند نمیهِجّیِ را  یخِرَدهیچ که 

 ، را شعورِو  

 ، ناه یهفق اورادِ معابدِ  مُزیّن  به حَصارهای گلینِ  در  چه مظلومانه

 اند. به حب  نشانده

>< 
 ،نمی بیندکسی چرا

 ،خِرد ورزان را  تابوتِ

 .نشسته است نِسیان ه به کخاکی بر گردة  تکیدة 

>< 
 ؟باور نمی کند کسی چرا 

 ،که دیگر

 -کتابی به  ظهورِست نیامیدی  

 -آستینِ  خاکی از ای اندیشه تولدِو

 ، شوکران فروش آن که پرواربندانِ

 . اند اشغال کردهر را ای شههدروازه

>< 
 ؟کند نمی چرا کسی  باور

 ،را خِرد ورزان  های قلم که

 .اند  ر بریدهسَشرور  شریعت پیشه گانسیاه چالِ  در
>< 
 !  چرا کسی  باور نمی کند    

 ،  هرزه سانِقدّمُتپیدة   خون بهدر دَخمه های که 
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 . نندکمیید رِتِها ورساط تیزی دررا آدمیان  شرافتِ

  ،را کرامت انسانهاو

 . اند  کرده یبریان ان ه یهفق گُر گرفتة  در تنورهای

>< 
 ؟کند نمیباور چرا کسی 

 !که اینجا  

 ،    خاکدر این 

 ،راخِرَد 

 ،را و اندیشه 

 ، را فَهم  قطورِ  کتابِو

 _ تافتهپیش کَفنهایِ از در

 .اند   کردهدفن فقه  شریعت وگورهای در

 ، اند پرداختهجوهری  دمیانخونِ آاز و 

 ،تا مگر

 ، را ها دروغ  تندی ِ

                                                        .کنند اکی کّحَخدایان بر دروازة 

    

 57 تابستان                                                    
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 26 سرودة 

 

 ،   وقیحانة 5ییوش در

 ،   استگشته  نهانآن اورارِ فریبِ در  سرزمینملِ چپاو که  اندوهِ

 ، نشسته است  شیونیکه  به دستهایم  های پینه و درشکاخِ

 ،تازیان را دوبارة هجوم می بینم 

 ،را ی وقیحِ  قاضیان ها و چهره

 قُوتِشان ،  از قصرهای  پُرکه 

 ،  از تزویر ملوّمَ دهانی هب

 ،را از فریب کتاب پُر 

 . زنندمیفریاد  ه ترحانوقیغی دوردر

 ؛مامِ وطنو 

 ، ومانه چه مظل 

 ، ک یافته رّتَبَ  های دروغ این نقوشِ  در

 .دسپار مین تَبه باوری دوباره 

                                      

      58پائیز                                                      
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 27 سروده 

 

 ،اهی کردهم  خوونه  فچگ

 -ا تِ  قناریانِ  خوش الحان رهجر

 ؟صولخزان فُدر ی فرسنگهایِ  دُور از 

 ، سرزمینم  راباوه گان  خِرد وَرزِ  ون وقتی

 ،ر سَرانِ تحقیر شدة تاریخ دستار بَ

 ،شان ها هایِ پُر از وَهم سردابهدر 

 .کنند میذِبح  انسان زدائی بُراّن  به  تیغ های 

 آری ؛

 ، کنندنمیباور را هیچ بهاری ن اینا 

   ،سبزئی  در شاخه ها رنگ  سبز راو

 ، مُقلّدینِ خویش  را که اینان 

 سُرخ، فنی در کَ

                                                 .  دارند  دوست تر

                         

 24/6/59تهران                                                         
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  28 سرودة

 

 -اهلل نام ست  ایبهاارّچه ذلیل 

 ،  تلقخ بیکرانة دراقیانوسِ

 .کند ها را آبیاری میکه طراوتِ سبزه

 . زند که جوانیِ خاک را فریاد میو اعجازی  

 - ست نهان و خِردی

 ،  در حَریرِ پُرشکوه شاخه های سبز

 . د شکمیم به  فهشِ ساقه ها را که رویِ

  ، ایو اندیشه

 .نوشدمی ای آب  غنچهملیحِ  گلبر ِکه از

  و نسیمی ؛ 

 ،دیگر ی سبزه زارطراوتِ در که شمایان را 

 .گوید سالمیِ دوباره می 
 اما دریغ و درد؛

 که در سرزمین من،

 ،  ه طومارِ جَ

 ، در کوچه کوچه های شهر

 ،را مذهب کتابِ خدعة

 .د کنمیپاسداری 

                  

                                                      25/11/58    
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  29  سرودة

 

 ،تلخ و ناگوار است  چه

 ،قناریانِ  بال شکستة سرزمینم  که

 ،حیاطدیوارِ کنارِخشکیده بر بیدِبر تک  

 ، مقبی رَ راپریدة  خویش رنگ  هایشاخهکه بیمار

 -اند  آویختهان تاریخ بردَر هرزهة کوچبردر خیالِ قطره آبی 

 .اندم دل سپردهفهی نسلیبه امدادِ 

>< 
 جا !این

 .وقیح است  فروشانِ نِ خودسرزمی

 ، فروشجه   شیادانِ سرزمینِ

 وقاحتشان را ، بنچاقِکه 

 ،یانخدامشن  مُزّین به های حُجرهاز

 .  کنندابتیاع می

                             

 59خرداد                                                       
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   30 سرودة 

 

 ، ما فرشِ حیاطِ خانة  ر سنگب

 !ماند نوشته  این 

 .   آید میهم بوی زُ جوانی  منکه از  کاوخ

 ، حیاطتِ تنِ پیرِچِنارِقامدر و

 ،قلبی ز قواره  بیآن  نقشِ  

   ، راسبز لبخندِ  

 .د زن می نه نشاسرخ    یخدنگِبه 

>< 
 ،چرا اینجا 

 .کنند می اهسی راپیران  سپید مویِ

 ،را نان جوا مویِه او سی

 .اندکردهپوش سپید 

 ؟    چرا و

 ،را  فهمهای تنوره

 ، ها پُر چِرکِ  جنازه  کفنِدر

 .اند  به حب  کشیده
 ؟  و چرا  

 ، راهای  انسان  سوز  این کورهکَالنِ  های  هیمه

 ، تقواهای  ارّابه  ةبر گرُد

 ؟ کنندمی حم 

>< 
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 ،اینک  و 

 ، اش  راه  چگونه حشراتِ  هرزهر کبنگ

 .  است خواند فرا ای نِ تابوتِ  مُهر شدهبه  دَرید
  !و من 

 ، را  فروشیتن که  ندارمسراغ ای هیچ  فاحشه

 . گویدنتمام به پاسخی  یریالدة عقاجز به  

 ، فواحش  نیز ه  سگانِ  این ک

 ،شان  اربابانِ  تَن  فروش یرةسِ به

       دارند. دوست تررا ه لّدانخوراکِ  مُق

                                             

 60اردیبهشت سال                                                
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    31  سرودة

   
 ات لبریز کرد هاییبا چرایی ،خِرد مراو ذهنو .ددمی من را در یدناندیش که روح ، بزرگمبه پدر       

 ،خِردی کرد آغشتة ،مرا ذهنهای  چراییو ،کنمآن باور هایچرایی بدونای را شنیده هیچ نتوانم

 . ، باور ننمایم وفهم تحلیل بدون  ،را دانسته هایمو ،راهایم  شنیده تا

................ 
 

   ،   آری 

 گفت :میپدربزر  

 ،ی  شدن   دینلشویکِبِکه 

 . فرزند دهدنمی معنائیة استالین خون آلودخنجرِ بدون

 ،را  خونینِ خویش هایِتباهیندکه قدّاره جرثومةو اینان 

 .  اندکرده نهان مساواتشان کِذبِ آستینِدر

 ،عدالت  را دهندمیو فریب 

 ، را انآدمی و منزلتِ

  .نندر می زجا آنتحریر در را  انکه خدایکتابیمعانی در

>< 
 ،  آری 

 گفت  :می زرگپدرب 

 ،آدم خوار انِ تک کتابِکارتبه این

 ای ،لحظهبه را  انسانی ماتبارِ

 .کنندقربانی میامامی  شبانة خرناسة بهایبه  

 ، ما را کشندمی مسلخ و به

 .باشیم  جَویده سبزِ خِرد را عُلوفةمبادا  که

>< 
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 ،   آری 

 گفت  :می پدربزر 

 ، یافت نخواهی  ایشکسته  نِاستخوا  هیچ

 -آنها ی برکتابانِ حرام چمارِ این تک که

 .اشد ب نیامده فرود 

 ،ای  دریدهسینة  و هیچ

 ،ای   بریده زبانِ و هیچ

 ،ای  شکسته قلمِو هیچ 

 ،نخواهید یافترا ای  خُرد شده انگشتانِ و هیچ

 .باشدلوده  زخمی  نیاآن ها برکتابی ها ستِ  حاکمانِ  تک که د

>< 
 گفت  :بزر  میپدر 

 ، مُردخواهم معنا ن ایحیرانی  در من

 .ماند خواهی در این  باور  نیزتو و 

 ؟چرا  و چگونهکه اینان 

 .کنند میدفن مرا ة تمدنِ گهوار

 حیات انسانیم را ،اند  تباه کردهو

 درانم را در طولِ تاریخ ،و پ

 . فتیااهد هیچ  زمان تحقق  نخوکه در فریب بهشتی 

>< 
 ،   آری 

 گفت  :میپدربزر   

 ، اند کردههوار  ما انسانیبرگردة  دین مدار ه تک کتابانِ ککمی حُ
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 را، اندیشة ما ستانِ بو

 ، رامان خِردرغزارِ سبزِو مَ

 ،  جهنمِ جهلِ خویش در

 .کرد مُبدل خواهد غباری بی بهاءبه  

 ! بدان ،فرزندو تو 

 !ی انسان آگاه باش که، فرزند و تو

 ، کالن ست ب فهمی  ترا

 .ممکن است  نا ه بازگشت تو ازآنک

>< 
 ،    آری

 :گفت می پدر بزر 

 ! مفرزند

 مباش ، کتابی تو وارثِ  هیچ  تک

 -آدمیان  را  کشتارِکه حکم 

 .اند  کردهحک سطر سطر آن در  ای مزورانهحیله هائی  به
 ست ،عنصری  شجان تو وَدرکه 

 لول نمی زند.  نیهیچ خوکه برای ریختن 

 .د هیچ  نیستی جز خوارثِ  وتو 

 . ایشده تنیده -از خِرد ای  پیلهکه  در 

 .ش خود با تو

 ،خِردمندیت که حکمِ 

 .آرمیده  است تعقلِ  آفرینشت  لوحِ  در 

>< 
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 ،   آری  

 : گفتمیبزرگ پدر 

 .گفت   میدرست  چقدرو 

 ، ست قاطریاینان که عدالتِ 

 .کند می حم  را  جیم باروتِهای حَ که بشکه

 ، و مساواتشان

 ، فرسوده و نخ نماست  جینیرخ

 .است  نهان کرده راشعورشان یمِ بیجیِ حَکه شعارها

 ،و مرا 

 . که چنین بایدنیز  و ترااینان  نیازی نیست تقوایِ تهیِ  به 

 ،  ست عمریزخمِ  نیشِ اینان که 

 ، خونازدر تشتی پُرمرا هویت   تاریخِ

 . است کرده ده آلو

 ،حقیرانه مذلّتی درچگونه دانم که و می

 ، خویش  شعورِشعارهای  بی رِدر قندا انسانیم  را ِتبار

 .کنند میدفن تاریخ در فصل فصلِ 

>< 
 ،   آری 

 گفت  : میپدربزر  

 ،ست  ایتنِ  اینان طویله

 ،خِرد را  پاکِالهة   که

 . کرده است حب  شان  آخورهایوغِ در 

 ،کتاب تک  خورِبارِآدم ت نایگفت و می

 ،را  د آدمیان خِر قرنهاست که
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 -ندکنمی تفتیشخویش متعفن  های حُجرهدر

 ، راسیه درونامی تقدی  یافته پ ِ در 

 .لمیده است  آندرکه نویدآزادیِ کذبی 

 .د نکنجَهد میآن که در نشخوارای مفاهیم  بیهودهو 
 می گفت ، و

 ، ای  قلم درکَف  لِه که همچون  دالّیست ی نکاران خدای این  با مرا

 .  راندمیحکم و زیانی به سُود خویش تیمچة  پُر از متاعِ  در

>< 
 گفت   :میپدر بزر  

 ،امام پیشه وری  برادر به  فرمانِ  رفیق 

 ،اسفنجی وقیح همچون  که 

 ،کرد میلع  رسول  استالین  را بَ  ِ خرمَ تعفنِ مراهمِ 

 ، یاسفبارجَلب مرا به ازظهرر بعد تِ چهاساعدر

 ،مُتدیّنش بلشویک  مَزدورِ   انِبندقدّاره 

 . شهرکشانیدندکهنة  تفتیشِ به ساختمانِ 

 ،    گونهبر و زخمی  عمیق پهلودربا دردی 

 ،نیزهمه که شکسته و انگشتی 

 .بود حاصل  شده پُر رسول استالین تفنگِ سَر قندارِ  از عنایتِ 

 ،شان  ستن دوانسای با لگدها

 نوازشان،انسان های شتو م

 ،پَرورشانهای  انسان هدیو کش

 ،دَرانشان  سینههای  و قدّاره

 ،عاریة مرا  تنها دندان
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 ،شهر تفتیش  اتارِفرسودة میزِ بر صفة  

 .خُردکردند قلمدانی  روسی  با 

 ، کردندتحقیرو مرا 

 .بیاورم ایمان آنان تک کتابِ تا به 

 ،د کردنیرمرا تحق

 .ذارند گسرپوش  راتا حقارتِ خویش 

 :االنی که مّحَ کردندتحقیر و  مرا

 ،شهرنگ فرش سخیابانهای  درتا دیروز 

 .کردندمیبه  احترامِ  نامم تعظیم  

 ،کردند و مرا تحقیر

 ،کشیدة  امروزتفنگ  بردوش  االنِمّحَ

 - دیروزی  گُرده گذارانِ برو  پاالن 

 ،    که  منزمانی  ؛ ظُهرکه  هر

 ،شهر یِ شتخِیاده روهایِ پدر اشتم درا عَزم خانه 

 .بودند چشم  دوخته ه شاهی  اَنعامی  از من دَبه  ع مَطَ

 ،آری فرزند 

  شان هااندیشه گندآبِدر

 .کردند تحقیرم هم  اینان 

 ،که خود 

 .همیشة تاریخند تحقیر شدگانِ کُندة 

 ،فرزندآری 

 . را شکستندانگشتانم 
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 ،آنان  کفبر ظهرره کهانی انگشت

  ،اَنعامی  به  رسمِ قُوت 

 .کردمی حواله به این اِنعامان 

>< 
  مُرد .بزر   پدر دریغا که 

 ! و امروز 

 ،را استالین   رسولنصایحِ 

 وحیله های سرزمین ملکه پروران را ،

 زمان، به امام  پیشه وری 

 .ید گفت مُقالّدانش تهنیت با و

 ،روزنة  ماتحتِ خویش از را مان انسانیچگونه  منزلت    که

 . نداخواندهوانی فرا یحعبودیتی به 

 ! باید تهنیت گفت آری

 ،مساواتشان نوید بهشتِ که چگونه به 

 ،آدمیانِ  مظلومِ  تاریخ  را تودة 

 .کنند میروانة جهنم  فو  فو 

>< 
 ،گفت تهنیت  باید آری 

    ،سرزمینمی پیشه ور  برادره رفیق ب

 ،فتار مرامی انِ کَتندردا رِبه 

 ، ین منسرزم مرزهایدر که عاقبت

 ، گورستانیو ازخاک  من و بر

 ،آن آرمیده است بر که پدربزرگم 
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 ،دیگرهای رسول استالینی  با چکمه

 ،  سرزمینم  را اصالتِ

 ،تاریخم  را  کالنِ اورارِو

 .پیروزمندانه لگدکوب کردند در  َولَعِی  

>< 
 . و پدر  بزر   مُرد

 .شد  تی  چنین  مُتلوّن  محروم عدالتولدِ رویتِ ز و ا

>< 
 ،من و نسل من امروز  و

 ، ایمایستادهعدالتی در بسترِ

 چونان عدالت پر فریب استالین .

 ،تا مگر

 ،را تاریخِ   پُراز رنجِ  خویش 

 . یمتطهیر کنای نوبه اندیشه

 ، تا مگر

 ،را  مانسرزمینخاکِ  سته برنش  چِرک آبة

 .  یمصاخ گردان مانخورده یشالر تنِ   الِغرب به

 ند نشسته بر لبانِ ملکه الیزابت ها را رسمیت دهیم.ر لبختا مگ

>< 
 گفت  : میپدر بزرگ 

 ، تاریخ فریب کارانِ که  ! هشدار فرزند

 . کنندنمی لباسِ  قدیسان قَد عَلَم جزدر

>< 
 ،تبهکاراین پیروانِ 
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 ،هستنداسفنجی 

 ،را نشسته تک کتابانِ  براریکه دومِ مِ مَخمَراه تعفّنِمُکه آبِ 

 ،ها حوزهمُخَنثَان فتوایِ  زا

 . کنندمیجذب 
 !خواهی  بود  تعفنی و تو نیز جاذب چنین 

 ،اگر

                                                          .خِرد خویشتن ایمان  نیاوری به  
 66ن  ستازم                                                                           

 
 

 

ن معادل وهرقرآشد.  شاهی می 100معادل  ،ریالیک هر بود.دینار 50شاهی معادل ه هر دَ)

یک . رایج  است شورک در بازارادل یک تومان.که هنوز، معهرده قرانو ،یک ریال است

 (معادل هزار شاهی . ریال.10یعنی تومان 

 و حیوان  ار پا م : چهاِنعا 

 خشش اَنعام : پاداش و تشویقی و ب
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     32سرودة 

 
 فرزند !

   . کنند می پروارخواهندکُشت امّیدِ روزی که  ترا به

 ،یک  سالخ  به ناهنجارترین ساطورِ

 نقاشی کرده است . راکه  تاریخ 

>< 
 .نی کباوررا  تنکه تو خویشچگونه بگویمت 

 ،تو که  من و

 .گاهیم ذبحزمینِ  ین  سربانی اقر

>< 
 ،ای  تو پَروارِ  ذبحِ  یک خُرافه  کهچگونه بگویمت 

  ،اند تقسیط کرده اندیشه راخاکی که در

 ،و خدای  را 

 .اند نمودهمحبوس  بستة فقهی کپک صندوقچة در 

 ، یطاعونِ شریعت و فقهو به  

        .زنند می  گردن مرافرشته گانِ  خاکِ   

                                                    

 60تیر                                                            
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 33  سرودة

 
 ،ام  پروانه گرفتة شبنم بر بالِ نشسته قهرة من

 ، پیش را قرنها اللیمز که 

 ،تازیان  بُرِ سفَهایِ نَ تیغ توحُشدر 

 .اند  کردهقربانی نین ی خوهاخنجر تالطمِدر

<> 
 ،من

 ،ه  برخنجرم ونِ  چَکیدین  قطره خآخر

 ،  خورده زخم سربازی که روزی 

 ،میدانِ قادسیه در 

 .کرد بوددرخویشتن نهان 

 .  است  که  تبارِ من و هم اوست 

   و من !

 ،خویشتنم حقیقتِ  درپایانِ یک 

    ،شایدکه به امید روزی 

 ، را کشیدة  آباء  خویش غارت ه ب فاخرمدوباره هجومی به 

 .گیرم باز پ   یخِردفته درتدبیری نهبه 

><   
  !دانی که نمیدریغا

 ، ای  مُزدورخلیفهبه فرمانِ  چگونه

 ، را در بَزَکی  مَسخ تبارت تاریخِ 

 ،نیز  انداز دروغخدایانِ  که 

 ، شریک بودند جنایتِ  آندر 

 .اند قربانی کرده
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 !  و تو فهم کن 

 ؟را چ که

 ، پندارِ  نیک  را مصلوب

 ،را سیاه و گفتار نیک 

 .اند  کشاندهبه تباهی و کردار نیک را 

 

                                                          21/10/69 
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 34سرودة  

 

 ،  که درمسلخ هاتان وقیحفروشان  تقدس ای

 ائید. قربانی کرده اتمامحتی  ندر وقاکتابِ  راستینم  را  

>< 
 ، تابوت کدامینهمراه  به

 کنید؟می مراهیی قبرستان کدامبه 

 را،طَمّاع دندانهایِ گوربانانش که 

 ؟اند نداده نمایشخویش بر تازه واردان 

>< 
 ، مدآوریمی فرودگور به  کدامین 

 است.نگشته  سرنگون قعرآنبر گناهیبیاستخوانهای  هیچ  که 

>< 
 ؟کفن  کدامین  با رمین گوه  کداب

 ،انهرزة ت که  نسّاجان

 ،سپیدش  هایتنیدهبر  

 ؟نیازیده است طمع چشمی پُر

>< 
 ؟کدامین کفن با

 ،به  کدامین تابوت 

 نهاد،باز خواهیدم 

 ،یتان های وقاحت گرفتهتا ازگزند فریب

 .م نیابخویش را  به صلیبی دوباره  باز 
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>< 
 ،به کدامین تابوت 

 اد؟دم  نهخواهی باز

 ،  تانخوارِ که  موریانه گانِ  همیشة خِرد

 ،به شتابی  بی وقفه برایِ دریدنم 

 . هجوم نیاورند

 >< 
 گور   ؟به کدامین 

 کفن   ؟با کدامین 

 ؟باکدامین  تابوت 

 ،دزدانِ  دست  پروردة تان  ن که کف

 ،ام سرقتِ  آخرینِ داشتهبه سنگِ گوری در کمینِ 

 ؟اند رمیدهنیا  درکشیکی

>< 
 دم  ؟پاریمی سگورکن  باز کدامین دستهایِ به  

 .آرامگه فضوالتی چرکین  نیست نشان  دستا که  بَزَکهایِ

>< 
 ؟گورکن مین به  کدا

 ،ام استخوانهایِ  جمجمهبرکه بیرحمانه 

 ،حقارت را کلنگ 

 . غیظ  فرود نیاوردتی پُرقصاودر

 ؟گورکنبه کدامین 

 ،یم  طالئیادگارِکه  به تنها  دندانِ 
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 ؟د نبه  چشم  طمع  بازننگر

>< 
 ؟ می سپاریدم رکنگومین کدابه 

 ،را  سرزمینمکه باکره گانِ  

 ؟ استهالک  نکرده  دردوزخِ نانجیبی خویش

>< 
 ؟سپرد  خواهیدم به  کدامین  خاک

 ،را التهابم  که  گلوی  پُر از

 .نند مسدود  نگرداحقیرانگشتانیِ به 

       

 58ند اسف                                                      
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 35سرودة   

 

 ،از تازیانم  خسته سرزمینِ ای

 ،موعودم  زمانِ انتظارِ در

 ،کنم را بدرقه کاروانِ خِرد تا مگر 

 خویش،سپاسِ گرانِ  کتابِ ستادنِبرای 

 .اند نهان کردهبی قواره یشان  هایصندوقِکه  بر 

 .اهد رفت ر رکابِ آن خود نونهالم  نیز  آخرین  فرزندِ وانی کهکار

 ،  تالطمم من در انتظارآن 

 .بازخواهد گشت روزی  دانممی که

 ، گذاشتخواهم  راخویش تمامی من  و

 . یکنباوررا  اصالتم قطورِهای ریشه تا تو 

                          

 57آبان                                                           

 
 پاسدارو  نگهداراست ؛ که به معنی  و باستانی ایرانی کهنِژة واپاس، یک س

ندار ، گفتار ، و پم  ، اش این سه پاس .زرتشت ینئدر آ از سه اص  مهم

که  . وقتی ما به کسی می گویم سپاس بر تو ، یعنی اینکردار نیک است 

 اد .بر تو ب و گفتار و کردار نیک ندار پ
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 36 سرودة 

 

    ! دابیبشت

 ، به حیلة تحریرالوسیله ای که

 آخرین تاک بازمانده نیز،

 . شد هالکی هندی تباری فتارکَ مِعَلَ پایِ در

 ،برکف  نوتیشه  گورکنهایِ ناخوانده و

 .کردند تسخیر را خاکم  گانِ زنده قَصبة

 ، را فروش اتقو  یِتحمیل گانِپدرخوانده واین

 ،  کنندمی ششمار را خِردمداران هایقَصبه که

 ، را سرزمینم وقوارة

 ، را تبارم قامتِ و

 ، است کرده حباله بدانان عُمر که طنابی به

 . زنندمی گردنمُالّیی  دوبارة فرمانِ به

 ، را قواره بی طنابِ  این  بشتابیدکه

 ، دیگر اسرافیلی

   ،دیگر ای حیله  به ازگورِتاریخ

 ،تو و من  قربانیِ  برای

 .    است بخشیده حیات

 

 57 فروردین                                                     
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، عمر، خلیفة دوم ، طنابی به زمان حملة اعراب به ایرانآمده است  اًتواریخ مکرردر        

 35یعنی حدود   ،انسان بود و بازوی یک ساعد سرداران خود داده بودکه اندازة آن به قدر

ایران  در مذکری را کههر ،ران و سربازان خودفرمان داده بودسردا و به ، سانتی متر40تا 

. به تاریخ طبری مراجعه بزنند او را گردن ،شدطناب بیشتر  آنز ا او و اندازة یافتند که قد

 . بودهسانتی متر  70اندازة این طناب  گفته شدهجایی نیزوشود. 

ته است  که اجداش از هندیان سیک ه شود که کتاب تحریر الوسیله را خمینی نوشضافو ا

 مذهب است
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    37سرودة 

  

 -بشنو که ترا گویم 

 تقوا !ای شیادِ نهان در سجادة 

 ،زشتی ها  شهرِدروازة بر  نامت را

 ،از نفرت پُر  هایی لهیلَهَدر

 ،فروشی میآن  فخر بر اینککه 

 .خواهند کرد ذبح اَهرمنی نحوستِ  نامِ  به 

 که هنوز کسی ،

 به فهمِ کتابِ تحریرالوسیلة تو،

 شعوری نیالوده است . 

                                    

 57سال شهریور                                                          
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 38  سرودة 

 

 دانم ،می

 ذبح ،کتابِ گره  خورده دردستهایِ 

 ،خاکم نیز بازماندة  آخرینخونِ  به

 .شد سیراب نخواهد

 ،همسری بیچاره و 

 ،خویشتنازعِ  تحقیرآمیزِبسترِ در که

 -دیگر صلیبیبقای  برای را دیگری فرزندِ 

 -دیگرو طنابی 

 - برسکوئیقربانگاهی  در

 -خویش  بطنِدر

 -استره  شده اجا چند ایامی مدید  که برایِ

 . کردتیمارخواهد

 .   ملخ نمی خورد هیچ ک  که اینجا 

 .  ند کنمیدباغی  را سگ و سوسمار و

 ؛ و اینجا

 . کند بریانی  نمیگان را کلپاسه هیچ ک 
 اینجا ؛ 

 ،ب اتکتک   ستا ایبیگانه

 خویش  را ، ساطورِکه 

 . کندتیز میآدمیان  استخوانِبه سایشِ 

 !آیاتی به تالوت  فرا دهید  و گوش 
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 ، مَسجدیگُلدستة  فرازِاز

 ،ه را بارزَن که  نامِ صرافی

 ،می زند  فریاد رباخواری در دست  ای هکّسِدرخشندگیِ به 

 ،تا مگر

 ،یخ بسته را   جماعتی

 .ل دهد  زون حماقتایی ازبر سفره
 ،و بشنوید 

 -را را سُذان اَپیشه گانِ  ریاتنین 

 ،شهر ای ادرهمص ایهازگلدسته 

 ،را  اونام که 

 ؛ که بریده استبی شماری رهای به اجرت سَ

 .خواند میبر زمین   اهلل ولّیِ

                                                                 

 57آبان                                                          
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  39سرودة  

 
  !بنگر 

 ، میز رامُ کالنِ ترازویِچگونه که 

 .  کند میخُرد  خِرَدیِ  بالغ

><  

 !بنگر

 ،به ترازویِ  حقیرِخویش  چگونه که

 ،را پُرازتعفنِ  خود نَفَ ِ  

 ، ه است مزین شدتکلیف  نشسته ای به که با وظیفه

 ،وجدانی آسوده  به

 ، فراموشی آرامشِ  یک به و 

 کند .رام می

>< 
 ،چگونه ببین 

 ،ظهورِتاریخی را زایشِ 

 ، سرخقلمی  عفونتِدر

 . کندمی مخدوش استالین به ارث برده است  شعورِزکه ا

>< 
 ؟کیست که نداند 

 ،شان  دالّله وتن فرکه 

 ،را خویش وقیحِ  هایعورت

 ، ی تا نخورده  هااسکناساورار  جز به

 . نندکنمیتن پوش 
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>< 
 ،حریصانِ  هرزة  تاریخ  را  کیست که نداند

 رام نمی کند.  اسکناس شهوت و زبستری   جز

 ،را  نشانبسترابالشتک هایِ  و

 ، ست کرده امزین ره گا نی باکتناس ِ 

 .         اند گرفتهدوام  به حیله های مذهبی که

    

                                                                15/1/74 
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 40سرودة 

 

 ،م دخترکانِ  سرزمین نجیبِگلُوگاهِ بر

   .نگاه کن گان را قداست خوردههرزة   هایِ فرودِ لب

 ،  و نگاه کن 

 ،این دیارگان پیشهبه ریا 

 .  اندپَروارگشته که چگونه
 ،    ن اه کو نگ

   ، خاکمگلوگاهِ دخترکانِ باکرة بر

  -افزارِ شاعرانه را   نوشت  خیال  انگیزترین که روزگاری

 . کردندمی رام کنیسة آغوششاندر

 ، خاکم  دزدان ریال نگاه کن بهو 

 ، همیشگی خویش های تزویردِ شهُدر تَ که  چگونه

 ،را گانِ سرزمینم تنِ دوشیزه 

 ،  انعتششری وتِخلدرحریمِ 

 ،  یقت و فقه شانحری ِ طردر بسترِ

 ،لذتی  رد

    ،کرده است نهان  امیالشان راکه حقیقتِ 

 .کنند میدفن 

                                                   

 67خرداد                                                                 
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 41سرودة   

 
 !.دلتنگم سخت 

 هراسان !و 

 ر معبری.بال فتاده د ای ز چونان پرنده

 ،دریغ که دلم را قلمی نیست 

 تا در مشقی سرشار از بغض،

 ،فاصله ها را 

 در پردة شیونی نقاشی کنم .

 کشم  فرزند !چه غریبانه نفس می

 ،ای  با ریه های عاریه

  ، م را ا همهخاکی که در

 مذهبی ،ک ستُر درصلیبِ

 .  نداب کرده مصلو

 

                                                         12/2 /67 
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  42  ة رودس

 

  دختر   ! آهای

 انی،تو چگونه 

 ،عرضه کنی  دروغینکی در پردة  بَزَحماقتِ متعفنت  را 

 ای ،نشاندهخود که در یمخلوقتعفنِ از این آیا 

 ؟ بردمیتو سود انسانی عضوِ کدامین 

 . ایکرده حیف تو نیست که خود راحیف 
 ! بنگر 

 ،که چگونه موش های مُزوّر درونت 

 ، تنت بهاریِدرسفرة 

 . می زنند  لیسانسانیِ  ترا  مائدة

 .نمی دانی  که  خودچیستی تو

 . نمی فهمی  خود کهکیستی تو 

 ،ات  اندیشهبدان که قف ِ 

 ، نیست رو زشت  کرکسانِمأوایِ 

 ،نت وحصارِ ت

 ،وستانِ دل است ب که

 ، ست ا خوش پَری الیقِ  قناریانِ

 ،ترّنمی  مخملی  که  با

 .کنند میگلباران درونت راباغِ  

 ؟کنی نمی  فهم فهم را که حیف تو نیست 

 ؟دانی نمی کهحیف تو نیست 
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 ، که  تو با  جَهلِ خویش

 عنقریب،

 ،سرزمینم  را نجابتِ 

 ،از افتخارش پُر انة جاودرِ که  اوراخواهی کشیدبه تعفنی 

 ،یشة تاریخ روسپیانِ  همطومارِ  با

 . خواهد خوردپیوند 

 ! برخیز

 ،  را بهشتِ تبارم  تا من

 ،م را گاننجابتِ جدّهو 

 ،تنت زیرگامهای روسپیِ از 

 ، ایلمیدهوقاحتی تمام   بهآنها که بر

 .تَرخی  کنم  

                                        

 72تابستان                                                                     
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   43سرودة   

 

   ، ست  سالها

 ،ای  دوشیزه هیچ  دستهای که

 ،خانه یمان کنارِ کرِبِ برکة در

 است . ندیده تعمید

>< 
 ،دیوارهایِ باغِ تنهائیم شکاخِ در سالهاست

 .است ه از نگشتب هربستة مِتخم های سر

>< 
 ،    توان چگونه  میو بِدینسان 

 همانیِ  باغی کشید ،یخورشید  را به م

 ،ش شکدّاره قَباغبانِ  که 

 ،   رباسِ سیاه را کَچتری از

 .   است کرده پهن  باغرآسمانِ  دل انگیز بَ

                                                      
 65تابستان                                                                        
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 44سرودة   

 

   !  که چگونهبنگر

 تاریخ،حری ِ هرزة  موریانه گانِ

 باورها ، حماقتِدرترازویِ 

 .کنند میتکّه تکّه را خِردم  دین ستیزِهِرم 

>< 

 !بنگر   

 ،رد خورندة خِموریانه گانِ به این 

 ،فهمِ خویش قدرِ  را به قچگونه عشکه 

 . کنندمیوزن ساخته  درکفّه های خود

 ،اند  ام نردبانی کرده جانِ داشتهو از

 ،مجروحم را  تا خِردِ

 ، شعورعلیهِ بامِ از منتهی 

 خویش، جهل ةبر سفر

 .دهند سقوط 

>< 
 ! دریغا

 وقفة  آنان ،به تالشِ  بی  

 ، در نشئه  بهشتگروهی که 

 . جدالنددر  جهنمکه  به شوقِ وجمعی
>< 

 ،خویشتن ای بریده گان  از

 !بید  بشتا
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 ، ریا فروشیعُکاظِ در این تا 

 ،را  یانکه شما اشراریبه 

 . شویدهوشیار اند کشیدهبه فهم  خویش هستِ معنایِدر

 ، نفس هایتان زُهم آلودِ   بویِ که

 کرده است .رتَمَست هان را ه ف کردة  فقیکَیانِ ادرِ

                                         

     67بهمن                                                            
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   45سرودة    

 

 در رویایی !گفتنم شبی 

 افق ، دورِ که درآن  دورهایِ

 عاشقانه نشسته ، در نغماتِنی لبکی ست 

 ،که لب های هیچ  نی نوازنی 

 استه است  .به ترنمی بر نخاش هاکر بلوقمِبرحُ

 ،زخواب برخواستم 

 ای  به لولیدن . چونان دیوانه

>< 
 من ؟یا روزگاربود  تو سرنوشت این آیا

 ،مرا  این  چنین که  

 ، دایانخهای در ارابة عاشقانه

 ، ممحبوس آنکه در درجسدی

 -د یکشانه سدره المنتهیِ بهشتی ب

 .ی اتهگرفنام  وارث  همیشة آنکه  تو 

 

 !  آری 

 بود ،من  روزگار این

 ،حالوت توپُرهادِ ن از که

 .فریاد کشید دیگر تولدی به جانِ خاکیم 

 ، و  مرا
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 ،کرد ناکجا آبادی هدایت  به 

 ،توام  را که  وجود  پُر از

 اند . کردهحک  ابدیتشبر دروازة 

><  
 ! آری 

 ، حقیربه تنی من  بود که مرا  روزگارِاین  

 ، کردمیحمل ذلیلِ مرا   دِسکه جَ

 ، چون توای  یگانه حضورِ

 را ، متمامی

 . دکشیدنبه بَ در سفرة  محبت خویش

 ، ات بیکرانهتر ملیحِ  نگاهِ و چَ

 ، سایه بانی شد

 ،تا مرا 

 - دهدبه ابدیتی پیوند 

 ، عشقسرزمینِ وارثانِ  راستینِ  که 

 رخِ محبتِ تو در من ،به میمنتِ  شَ

 . شوندبرگشت مبتال ی رِشکی ببه 

>< 
 ،بگو

 ! ه منای یگانة  همیش

 ، موّا ِ گیسوانت چگونه توانستی  به  شکنجِ تو

   ؟ کنی مصلوبصلیبی در را  وجودِ زمینیم 

 ،مرا و
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 ،آنم دوباره زایشی که دردر 

 . دهیلول حُدر جانِ الیتناهیِ کبریائیت 

>< 
 ؟من  سرنوشتتو بود یا  روزگارآیا  این 

 -می شوم  که درآن پیرانِ خاکیم راگیِ ج هکه دای

 -اند  ی کردههای معبدِ سینه  ِمحتا

 -که بر تختگاه آن

 -خدایان را در بُهتی هولناک 

 اند .  به شیون نشانده

                                           

                                                          25/11/51 
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    46سرودة  

 

 ،وقیح   احیتمس  خیزشِ  میانِ در

 ، را ای برکه دیدم گندابِ

 . بلعیدبه شتاب می را  خویش هویتِ لمِآخرین  بَکه  چگونه 

 ،ودیدم 

 ،این  برکه یانِ همیشه کوچکِ ماهکه 

 ،رَمَقم را تنِ بی  چگونه

 ،قطعه قطعه

 .کردند ساحلی گمنام هدایت به 

                                                                        

 57پائیز                                                       
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     47سرودة  

 

 ،دانم می

 ، ات نشسته  تببه  که  قداستِ لبانِ

       ست. پرستیدنی نامتهمچون طهارتِ 

 ،تو از هانن ست ایهغنچ میهمانِ ،تنمو

 . ام تجربه کرده هست ک دیریرا زیارتش  تشّرُخِ که

 ،ات خنده وشکوفة

 ،  سرخِ لبانت بوستانِدر 

     . تنت مسخ  گشته است   کعبةکه در طواخِ ماند زائری به

 ،آغوشت عِطرو

 ،لبت  سبویِتراوش  از ست  یه اعصارکه 

   .کند میست  مَ را از طوافت خسته زائرانِ

 

                                                     4/11/65 
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   48سرودة 

 

 ،دستهای تو روزی برای

 ،نور و بلور ای تندیسی از  زاده  شدهرای قلمی که ازآن و ب

 کند حک خواهندکرد.میترا حمل  که نامِ یکّه تازِ

 ، الهه گان زمینِنوری ازسر

 ، عابد راکه  خدایان منوری 

 .سوخت  درحسادتی غریب خواهد

 ،مرا مجالی  نیست  ردیگکه اما چه سود

 .لم  کنم  تا عظمتِ  بی کرانة این بلورِ بی  همتا را

 ،در چهارطارِ گوریمرا خواهید یافت 

 ،کُودن انگالنی که 

 .راستینِ آنند  خورندگان

 ،مورانکه  چگونه رام دید و خواهید

 ،کرد می که مرا حملای  جمجمهدرام را  اندیشه اورارِ 

 ،خویش به شاخکهای مرطوبِ 

 . مالید خواهند یگوربه دیوارهای چهارطار 

 ،آنروز

 ،که هیچ زمان به گندابِ حیاتی  آن  بلور را حباله کنید

 .نمی دادم تن  به بردگیش 

                                                                

 66بهمن                                                                   
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    49سرودة    

 
   ، بالهایِ زخمیِ تاریخمدر غریب  ست بس ی تعفون و

 .است  تپیدهیان که به  نِسدر سرزمینی 

 ، شکَ بآگندای و ارابه

 ، ام  را کشیدهکه تمدنِ به حبس 

 ند.کمیحم   درگورهایِ گمنامی برای  دفن

 ،جا اینکه 

 ،را پیچیده فقر قنداقِعروسانِ در

 .  کنندمیدار بارانِ مَست ه یهقفبگاهِ خوادر 

 ،وری  عدِ باربَ وآنگاه به

 ،رادفع شدگانِ نو باوه 

 ،و فقه های شریعت  طویلهدر

 . کنندمی تشوین  قداره کشی به  تعلیمِ 

 ،تا مگر

 ،را  عشناز سوختههای جگر

 ،را  شعوراز قلب های شکافته و

 ، را از تَنو سَران بریده 

 ،وقیحیتی در سفرة  وال

 به تماشا کشند.

 

                                                          4 /1/67 
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  50سرودة 

 

 هرخدایان !ای قدیسة مِ

 ، نتتَ هدِربتِ شَبه شَه گاه گَکه 

 ی ؟بسی کن سئوال به رنج هایم  ام گرفتهخوکه به لی  آن 

 ش .با تو بگویم  مآنز چه دردی ست تامرا 

><  
 اند ! آموختهاند و مرا گفته

 ، کندزخمی که دهان باز می

 به عفونتی مبتال نخواهد شد .هیچ زمان 

 اند . دهان گشودهش نَمَدر ها کهاما دریغ از این زخم

 ،مداوایی ست   اش نه

 درمانی .اش  و نه

>< 
 ،سرزمینم  در شررِ هروبمَخب   ای بود هن دیهکُ

 ام . اده شدهآلودة آن ز خاکِدرکه 

 اندوه تمامی تاریخ را ؛که گویی ای  دیه

 کند . مل میردة زخمی خویش حَبر گُ

 ،ام  آن زیستهشهری که دراما 

 .کویری به جان نشسته نیم  دردشت دیگری ست 

>< 
 ،چه تیره روزم من 

 ای حقیر ، که چونان موریانه
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 ،سیل آبی خروشان  در میانِ

 گاشتند .ام را نادیده ان همة همه

 کُهنم خبری مانده مرا ، نه زآن شهرِ

 به دین نشسته اثری !  های حیلهزین دیارِو نه 
 که اینجا ،

 گر شهر ،احانِ حیله دّهای مَعردر نَ

 تزویر، های پرهیاهوی در کجاوهکه چگونه می شنوم 

 ،حقاین به زَجّه نشسته را 

 ،اَبدی مرگ رفای در ژَ

 اند. نشانده بُهتبه 

 ، آنجاو

 هن ،آن دیار کُدر

 ، رد نشستهی به گَگِ فقرسیاهیِ فرهنگویی که در

 اند . تابوتِ زمان را متوقف کرده

 !دردا به دیاری

 دروغ را ،که 

 ،ریا را 

 را ، های حرامیحیله 

 ،اجانب  شمشیرِمهندسی ِاز به ترسِ 

 . مشق می بیند

 م ،پدر

 پدرم ، درِو پ

 و پدرِ پدرش ،

 و مادرانم ،
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 ن تا سیزده پشت من ،اسبدین 

 –آموختند تا بردگی شان را 

 هولناکی رقم خورده بود !کشتارِکه در

 ها برهانند .تِ زنجیرفّخِازدای شهادتینی با اَ

 فراراز خفت بردگی را . کنندتا کسب 

 دریغ ! اما

 که هیوالی ترس،

 ،پروریدچنانشان  

 ! ختندموآزخود نی که

 ،دیگران را  چگونه که 

 ، یدیگرین ادتشه همِفدر 

 ت بنشانند .فّبه خِ

 همة فرهنگ من بود . و این پایانِ

>< 
 ؟کسی می داند آیا

 درخیابانهایِ شلوغِ شهر ،ه سُوتِ روسپیانِ به اندوه نشسته ک

 ،را مچگونه 

 به سکوتِ بستر هاشان فریاد می زنند

>< 
 ، موریخمة نَدَ درکه ای ای خوش آن ژنده

 صفة شهر، بلندای کوهِ در

 ،را ة شهرزند خواب رفته گانِ هب

 چشم دوخته است .
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 آن مُردگانی ! اندبخت چه خوشو 

 ،اند  رفته خواببه زِندانی  پَستویِ  در که

 ،صُفِه را  کوهِ که هیچ زمان

 در طلوعِ دیگری فهم نخواهند کرد . 

 ای ! صفه

 ،انست که هیچ زمان نتو

 را ، اناَجسادِ تَبارم

 ، در مَرة خونین خویش

 اش شمارش کند .  خ بستهدر حافظة یَ

>< 
 و اما :

 آیا هیچ زمان ،

 ،اشک های پُراندوهِ خود را 

 ای ؟ نده رود شستهدر رودِ روانِ ز

 ،اشک های تنهائی را 

 سوزِ دردی نهان ،که در

 ، ی فنا شدهعشق از فِرار

 ؟  که آزار می دهد ترا

 ردان و ویالن و بی هویت ،گَرسَچ زمان هی آیا

 دی های شهر ،های ما هارنکدر

 ،الیه  الیه را که ریاکارانِ 

 ؟ای ه هایت دیدهدر شاخ کشانِ  تنانشان به شان
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 .ترا به هیچ می انگارندکه چه بی شرمانه 

 ،آیا هیچ زمان و

 گردة درختی کُهن !بر

 ،ای  که به نشئة  اَرّه

 ای ؟ هیچ نمانده است نشسته ز اوای ا هز کُندجُ

 ای ؟ آیا نشسته

 ای ؟ ات فرو نشانه بر سِندانِ کَنده کَندة جمجمهو دست هایت را 

 ،ای  خویش پرسیده ازو

 نامت چیست ؟ وحقیقتِکه کیستی 

 کیست ؟ ! تو   و چیستِ

 ،تو حقیقتِ و 

 نهان شده است . در کجای این هستی تلخ 
 !کوهِ شهردر بلندای صُفّه  ینمور ةخمدَ درکه ای  ای خوش آن ژنده

    . یچ سقوطی نمی اندیشده به

                                                 

                                                                          12/7/53 

 
 ه : دامنة کوه . شیب کوه .مَرّ

 تفریححل پارک؛ م با ایجاد در دامنة آن، فهان، امروزهصاشهروب جنصفه: کوهی ست در

ای قدیمی برقلة صفهان تاریخ آنرا نمی داند وقلعهبیشترمردم ااصفهان شده است. ساکنین 

به دستور ملک شاه بوده وجود داشته و دارد که درنوع خود بی نظیر هک، دژ به نام شاهآن 

تخریب برای همیشه  نیزن مغول الکو خاه دست هباست وباز سازی شده ترمیم وسلجوقی 
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اصفهان حاکمیت بردوازده سال در این قلعه نیزدر دوران سلجوقیان ماعیله ت اسجماعشد. 

     داشتند.

گردد. ساختار اساسی این قلعه با توجه به نوع معماری آن یقینا به دوران ساسانیان باز می

که با حملة ندبود نمودهبنا شاهان  ری ثروتها برای نگهدادردوران ساسان این قلعه را

که به دستور قرن ویران ماند بود تا این پنجو برای مدت  ویران شد صفهاناعراب به ا

ها به ولی بعدسازی گردید. های شاهی مجددا بازملکشاه سلجوقی برای ذخایر گنجینه

 هپاس سران کهسالی ست  ندچ، حاضر درحالافتاد. مذهب اسماعیله شیعه  دست پیروان

این قلعه ، بازسازی قلعه شاه دژاسالمی به بهانة سپاه پاسداران جمهوری  سرسپرده به وایادی

 تاریخی هاییافته تن تله کابین،ساخاحداث وبه بهانة مورد کاوشهای دقیق قراردادند ورا 

 آمریکاواروپا  دربازاراشیاء یافته شده را  انظار عموم پنهان کرده و ازاین قلعه ازخود را 

ن کلماتنی غارچهار یافته ا کاری که با اسرائیل بصورت قاچار بفروش می رسانند. دقیقو

کردند و دیگر اماکن ایران در جوار پل شهرستان اصفهان رستان و تپة اشرخ اصفهان کره لُ

وزارت اطالعات  اختیار در به انحصار درسطح کشور. قانون اکشتافان باستان شناسی وکنند

سه ای که تعدادشان از دهبرای همین نیز ع وری اسالمی ایران است.جمه اراناسدسپاه پ و

یافته ومشغول هستند. کشورکند به تخریب اماکن تاریخی جاوز میتکشوردرسطح هزار نفر

د. شخصی به دست سران سپاه پاسداران می سپارن و دالالن ها ی خود را به توسط واستهها

این اشیاع درسطح  صاحب ی ازبزر  ترینکیکه ر  آقا بز به نامبا نام مستعار

اصلی قاچار اشیار عتیقه  عواملخود از فرزند خامنه ای است که وی مجتبی،  ،استکشور

ان عالی رتبة ه ازفرماندهو چندی نیز اسداراننفوذ سپاه پبا  ایران است و تعدادی از سران در

 . و بازنشستة سپاه پاسداران است 
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 و خواند.که هیچ زمان آنرا نخواهد.نویسممی ماماندهدر این نوشته را به پدر    

تسلی می  ،و فرندانش باکتک زدن منرا، هایشناکامیو وهمة تهاجم ها .بود تنهابسیار

 انش رافرزندکه هیچ زمان نفهمیدوا .دبیندیشنه باید که چگو نمی دانست واصال بخشید.

در  ه نکرده بود. مهربانِاصال دوست داشتن واقعی را تجرب اشته باشد.ت ددوساید چگونه ب

 که با نفسی مجروح، حقیقت زخم خوردة خود را تیمار می کند .،  ایستحقارت نشسته 

یافتة پرورش  کفتارهای با تا (1353) ،فاراعزام شدهظُیمن درت که برای جنگ به سهاماه 

 آیامهرشاهنشاه  خداوندگاراعالحضرتبه دستور ،راران گاو چفع عموسام منا ،استالین

درمانده ای که با همة شاهی  کند.حفظ منطقه،در، رانبزر  ارتشتا ،شاه پهلوی درضاحمم

اموراجتمایی و ی نخبگان تحقیق با قفل کردنِ شعورِ روز خود، ناخواسته و ندانسته، شعورِ به

، ملت ومملکت را اکزعلمیو مر اه ها، برای انتقال مفاهیم کلیدی دردانشگکشور یتاریخ

ایران را به تباهی  ،اندن جیره ها به مالیانو با خور .هدایت کرده  ننمداراگَندِ دیچنگ به 

 دین آلوده می کنند.  مّه سَ.خدا لعنت مادرانی را که شعور فرزندانشان را بشیدک

سیاسی الگان ، با هم پخود هایدرکاخ ،هنوزمحمدرضا  و .میخبرماه است که ازاو بی  پنچ

و این نادران ه زانو درآورند. ، تا رفیق خرشچوخ را بمعامله با عموسام است خود مشغول 

 ایران است.  شکستن کمر ،در اندک زمان ی، یعنیون شورندانست، که به زانو در آمد

نمی دانم چه که ،برسدودین و مذهب زده فته شیخود درماندة ملت این  خدایم به دادمگر

 مهای کلیدی کشورکه پستی وابسته به اتحاد جماهیرشور های ایتوده اعتمج اینمان ز

 کهخواهند آورد،دم وکشورمراین برسر یخانمان سوزی بالچه ، انداشغال کرده را نیز

وز استالین ای که خرسهای دست آمحیله. خواهدکردردط ورا ازخوداسام نیزعمو حتی

 عموسام فراترو  پادشاه انگلستانازگَند  ،راتبآستین دارند، به م درمحمد رضا شاه،  برای

 است . 
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  51سرودة 

 

 ،اینک

 داغ ؟ گلوله های ای  جنگیدمی چه برای 

 ، اینک

 بارید،می که بر فرر

 جنگید ؟می چه برای اینک

 ،را تفنگهایتانسربازان  ای

 ،انمان خ تا گنجشککان بی زیدبیاوی عریان برشاخه هایِ

 .سپری کنند را فصلی گرمهای  لهلودرسرد  زمستانِ دراین

>< 
   ! .. یدبیاویز

 ،بیاویزید تفنگهایتان را 

 . عریانِ درختان های بر شاخه

 ،نبرد در اوّلین روزِ اخر را مدالهای  ف که من

 .ام دیده  م  تاریختبارانِرخِ  استالین سُبرتارکِ 

>< 
 ؟ جنگیدمیبرای چه اینک 

 ؟    برای چه 

 ؟برای که

 ،خواهم گلوله های گرم را میاز که  من ب

 ،های حقیری بخ خانهبرای مط 

 ، ار گرسنهمائدة گندِ طفالنِ  تا
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 ، بی هیمهدراجاقهای 

 . برافروزمای  شعله

 ،و اینجا 

 ،خداوندگارنام  ست  اعالحضرتی

 کشد . که آریا مهر را یدک می

 ، شییگانخدا رمانِفکه به 

 ،برای ذبح  سرزمینم را طیورهای

 .کرده استمباح سفرة قدّاره بندانِ تاریخ در

 ،ظفاردر که اینجاست  و  اعالحضرتی

 ، را قطبیای هخرس

 ،کند میشکارسام برای عمو

 و دیگر بار ،

 ، را دست آموز روسی روباهان 

 ،اند مزین شدهای  ه به مُهر تودهک

 ،  هردرخیابانهای ش 

 .ندکمیگرسنگان بَزَک  فریبِ برایِ

>< 
  شهر، عریانِهای شاخهبر تفنگهایتان را یدبیاویز 

 ،در این فصلِ سرد  خانمانبی گنجشککانِ تا شاید

 .تجربه کنند  را ای  نوفهمِ آشیانه

>< 
 ،تاریخ  قدّاره کِشِ کرملین نشینانکه 

 ،پُرتَعفّن  مساواتشان های  زَکبَدر 
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 ،شودتیمار می فریباقی ازقند بهکه 

 .اند  حلق آویزکرده نونینشایررِ خبدر  راخِرد آدمیان 

>< 
 ، پدره رو بیچا 

 ،  هانی نادا ِخون بارکشاکشِ  در این

 ،ست  کانیه پلِّ 

 ،نِ سیاست پیشه گانِ تاریخ  را که سفرة رنگی

 .کند میزک بَ 

 ،تامگر

 ، خوانِ حضرتی را ک بستةپَکَهای  نانرده خُ

 فرود بیاورد .فرزندانش  منِکام بی رَبه 

                                             

 53پائیز سال                                                           

  
 

 

، بطورپنهانیچند سالی ست که  ، درنظام جمهوری اسالمیدر حال حاضرجالب تراینکه،  

و یمنی های ی، با زیرکی تمام، همان ظفارجمهوری اسالمی ایران  نبه وسیلة سپاه پاسدارا

 نند. عنقریب واقعة خون باری درنافع عموسام تحریک می کشیعه مذهب را، برعلیه مهای 

 .احی به وقوع خواهد پیوستوآن ن ناحیةیمن و
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  52ة سرود

 

 !     ست که من دیری

 ،خویش را  ابویِضله هایِ پیریفَ

 .ام یختهزری باآزاد دروازة اولین برآستانة

 ،را فرزندانم فضوالتو

 ، استقالل درخیابانهای متروک

  ، جمهوریتی رایب

 . یافت نخواهد تحقق هیچ زمان  که

 ،ی درشهر

 ،سرزمینی و 

 ،آدمهایش که 

 ! کنند داغ می رهنق را بیچاره ورزانِ خِرد

 ،و من 

   ،نگ گُوحشت و سکوتِ  پُردر این 

 ،م وجود زخمهای در جز عفونتی

 ، داد نخواهم تعمید

 ،پیرخفاشانِی  که  سرزمینی برای

 ، شوند سوار میخفته گان  برپلکهای شبانگاهان 

 ، دشانقَلّمُ گان پیشه بالهت به تا

 . دهندمشق  را فرهیختگان تناولِ خونِ

  >< 
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    ،بازگردید دیرکه به گاهی شاید شمایان  و

 ، یخِرد نوارا هب

 ،م کرده را نورگُ گانِرِکو شب  این چشمانِتا

        . الل گردانیدروشنائی فهمی زُ به

 

                                                         12/6/59  
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 53سرودة 

 

 ؟  نکندچرا شیون 

 ؟هسارانم کوبرآسمان دادة سرزمین  ِسر 

 ،شیون  نکند ا چر

 ؟ام ذلت  کشیده بهدشتهایِ   هنشستبه خون  

 ،وچرا شیون  نکند 

 ؟ خاکمه سارانِ رونق  ندیدة  تشنه درشاخ

 ، مبینوقتی  می 

 ، یشة  تاریخم راخِرَد وَرزِ همفاضالنِ  چگونه که

 ، دینفواحش   ةهم آلودزُ هایِدر خیمه

 .کنند می مُثله

 ، رزمیندر این س ست پوشانیو سیاه 

 ، شان ها باروت از پُر  سرخِ ایِ ه کجاوهکه با

 ،به قدّارهائی خونین 

 ، خاکم راگا نِ تِ  باکرهکاربِخونِ 

 ، بر ساقه هایِ  خموشِ  شقایق ها

 . اند چکاندهفرو

 ، یآر

 ،چگونه شیون نکند 

 ، چشمه  سارانِ رَمق بریدة خاکم

 ، رامادران خونِ  پُرازچشمانِ وقتی دیده اند
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 ، پلکماسیدة هایِ کاسهدر

 ،هیچ  نشانی منگ وگیج که  بی 

 ،  یشانه شدمصلوب  کودکانِجُستارِدر

              .  دکننالتماس میام  خون  تپیدهه  خاکِ  درب

                                            

 67بهار سال                                                      
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  54سرودة 

                                   

 ،  توام رت  نتوانم کنم که در جانِ پُرازچگونه  باوَ

 -را  ات نشسته  شقایق به زارِن چَمراوتِ ط

 ،اند  حک کردهبندِ تنم در بند 

 ، آگینت نافه و نام 

 .گل باران کرده است دم را ان خِرخز 

 ؟  ت نکنمچگونه باور

 ، ابی همتای یگانة 

 ،   تو حصارِ مِهرهرردتوانم بی   که جانِ

 . شود تیمار میری خداگونه انوا به

 ،جز به وعدة آغوش تو که من 

 ،  راهیچ دروازة  بهشتی 

 . ایان  فهم نخواهم کرد خد  در کالمِ 

 ،طاهره  ای قدیسهکه همچون و این توئی 

 ،ها  حالوتآستانة رد 

 ،باز می خوانی ه تعمیدی دوباره بمرا   ملولِ جانِ

 ،خویش را  و عاشقانه های  بی پایانِ 

 .  ی ا هبه فهم نشاند بند بندِ تنم در

 ،من  ترا 

 ،را تنتو زیارتِ معبدِ 

   ،همة بود خویشبا  
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 ،    توست همةبه سوگندی که سرشاراز 

 ، نیست هیچش پایانی  ائی کهفریادهدر 

 .کنم می فریاد عبادتی ناتمامدر

 ،  را خویش و سجده های مکرر

 ،تو فیاضِ وجودِ بارگاهِ  در

 ،ای  الههکه همچون  

 غرر کرده است ،خویش  ابرهدرمِهمة مرا  

 کنم   .باران  میبوسه 

                           

                                                     3/2/51 
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  55 سرودة 

 

 ،گردیم   باز  سرزمینی به بیا

 ،جوانش  های چکاوککه هنوز 

 ،شهر باکره گان ازلبانِ

 نجوا می کنند. شیرین به ترنّمی را رهائی سرود

>< 
 بازگردیم، سرزمینی بیا به

 را ،جهاد  حیله های که آخرین

    . ابدیتاند برایِ  رکردهمُهای  بسته سردرگنجه هایِ 
 
 ،گردیم ز باسرزمینی بیا  به 

  ،د ورزانشرَخِ که شعورِ

 . م حصر کرده انددر نیارا  وقیحِ خنجرهای

 
 ،سرزمینی  بازگردیمبیا به 

 ،دخترکانشهنوز چاووش  که 

 عاشقانه  را،حالوتهایِ 

 ،  دارندپاس می انیششخو خویشتندر

  ،سبز و دستهایی

 .اند  گستردهباز رایگان هبسایه بانی  که 

 ،نش اگچهرة دوشیزه تا

     . مرطوب به رنگ بنشیدظرافتی  در
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>< 
 ،گردیم بازیا  به  سرزمینی ب

 ،های گلین شهرکه درکوچه

 ،هنوزکودکانش 

 کنند  .میتکرار  راروزهِ هایِ هرتیله بازی

>< 
 ،بازگردیم ه سرزمینی  یا بب

 ،رمزآمیزست  الهامی ا اجینِکه 

 ،را خِرد گانِ یشة  تشنهاند هک

 .می دهد نوید ای  جاودانه چشمهنوش به 

>< 
 ، یهجرتبیا با من به 

 ،خوران سرزمینِ خِرد در این که 

 ، ای غفلتمرا و ترا به لحظه

 ، مشروع جوازی به مان  خواهیخِرد به جُرم 

 -است  بسته  نقشتارکِ آن رب گان هخلیفمهرِ که

 . جار نزنندبرای دفن 

>< 
 ، یهجرتبیا با من به 

 ،گرفتهن رینفاین خاکِ که در

 ،ف کَقدّاره در بی پروایِ  مقلدینِ 

 ،ی خویشزُدا انسان های  خمهدَ در

  - استمشروعی منّورشده که به تصدیقِ 
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  . خاموش نشویم
 ! اینجاکه 

  تشیع،فقیهانِ گَندتوبرة  در

 ،یافتهست تقدس  ای تاتوره

  ،ممکن را ترین خوراکسَمّی که 

 ،شان در مهبخِ شعور

 . ه اندنشاند طبخبه 

                  

 68زمستان سال                                                    

 

 
 

.  در قدیم  ددارمصارخ طبی نیزبعضا ، که ناک: گیاهی ست سَمّی  و خطرتاتورا  ،تاتوره

 . شده استکشتن آنها استفاده میبرای  ،وگاه ردن حیوانات وآدمهااز این گیاه برای فلج ک

منجرخواهد  موجودات زنده  یاه، بطور قطع، به مجنونیاین گ هویج گون خوردن ریشة

 . شد
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  56سرودة 

 

 کتابِ شعورم  !دردردی ست 

 ! متوانی چگونهکه 

 ،اش  به باور نشستهگانِوشیزهد که هنوز درسرزمینی

 - ندا دهرفش آغوشرا درخویش  دَویبَ نجابتِ

 . اند هدیرا به تَقُدس کش  ارتکب که  دهیمتن به  تعالیمی 

 اینجا یابوی  قِداست ها ،

 کند. رجین حماقت ها را حم  میخُ

 دریغا ! و

 ،هنوزمن  که در سرزمینِ

 های حیا را ،پرده

 ،گان در مدخ ِ تناس ِ دوشیز

 کنند . جستجو می

 

 58پائیز                                                                  
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  57سرودة 

 
 فاجرانِ جه ِ مُقَدّس !ای 

 ،تان  نصایح

 دلقکی ست بی تُنبان،چونان 

 ، تانمرطوب  های را در خِشتک تان که آلتِ تناسلی

 ن ،کرددمهارنتوان

 معانی ، های فَراختان را بر صفة هانفرو بندید د

 خفته یتان، زویرهای به تک زَبَکه 

 . را فریب نخواهد دادای  به تربیت نشسته شعورِهیچ 
 

                                                             7/12/60         
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  58  سرودة

 

 ؟ !پندارندچه 

 ،را زادگی آد بلوغِ که توانن

 ،ام  غرر گشته آندرطراوتی که در

 ، هاشان خِ  فریبسفرة  سردر

 ،شهر  فروغِ های  بی سُورچهاردر

 ؟د مصلوب کنن

>< 
 ،اینجا 

 ،مذهبی درقُنداقِ کپک  بستة 

 .کنند می جَرّاحیآدمیان را  خردِ

>< 
 اینجا!

 ، تمدن را کتابِ کالنِ 

 ،   فتوا پیشه گانِ فسی وستِ  یبُ در

 ،   ان ه هفقیمتعفنِ  (باتالخ باتالقِ ) رد

 . دنا کرده غرق
>< 

 اینجا    : 

 ،  سی ست که خویش را رکَکَ

 .   بَزک کرده است  لوانِ طاووساناَ در

 ! گانی و تیمچه

 ، دوشیزه گانِ باکره را خون ِ که 

 .کند میحراج  بلورین  ظروفی در

>< 
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 ! اینجا 

 . کنندمیتَلخی   

   ،کنند میلفیف تو َ

 ،  را  فروشان  تقوا  هایِ تیمچه پستویِ

 ،سرخِ بکارتِ دوشیزگان نجابتِ رنگِ  اب

 ،   یان را آدمحریمِ فتِ و شرا

 ،آموزشان  کفتارانِ دست عُبِتَلَ در

 . دانند  می مباح 

>< 
 !   اینجا   آری 

 ، است   ای دیوانه

 ،  که در قبضِ مذهبی 

 ،گرفته  است  که  قرنهاست  مُهر بطالت

 ،جویانِ خِرد وَرز را  کتاب

 .د نکمیپوش کفن 

><   
 !   اینجای رآ

 کتابِ فهم را ،

 ،  بستة شهر ون خة دیوارهایِ صُفّدر 

 ، کوچکبه فرمانِ مغزی 

  !ست ا ای نقطهکه به گنجایش 

 ، دروغینی یاه درکشاکشِ  اصواتِ سوره

 .اند مصلوب کرده
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 ،  و من 

 ،سبز در این  بلوغِ 

 ،را   فهم سرخِ  ورِصُ

 ،سبزِ کفنی در

 .کرد  خواهم به تن

          

 73  شهریور                                                               
 

 

 

 تلخی  :  مختصر، منظم شده ، اختصار

 لفیف   :  در هم پیچیدن  ، در نوردیدن تَ 

 نو خود را به لهو ولعب سرگرم کرد به معنی بازی کردنبرروی) ع ( با تشدید   ب   : عُتَلَ
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  59سرودة 

 

 بگویمت ! چگونه

 ،ات  نشسته درونمکارِ قاضیانِ که

 ،لَشت قضاوتی پَ درمرا 

 . ندا کردهمحبوس  باورهایت زندانِ ابدیتِدر

 ،چگونه بگویمت  

 ،ست ا دیری که

 ، بی رحم  وجدانیِ

 ، مجعولحکمی  به

 ،توبودنم در حرامی  غیظِ به

 ، بیرحمانه ترا

 ،د کنمیترغیب من  دردمندبه ذبحِ  تنِ 

 ، تا مبادا

 ،من صویری ازبه ترسیمِ  ت

 بیاوری    .ایمان وجودت  در دیوارِ

                                                                    

                                                       12/11/57 
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     60  سرودة

  

 اس در نشسته !تم به هرخملِ محبای ز مَ

 ،  آزارم بی حریریمن 

 . کرد خواهم داغرا  ات یخ زده که سینة

 ؟من  از ست در تنت چه تَرسی

 ؟ کنیمی استتار ادبهای  حیله بهآن قفای  در راکه  خویش 

 !بی آزارم  نَفَسیمن 

 ،قلبت  اجارِ یبراکن  ای هیمه مرا

 ست .نکرده ا را تجربه عشق حقیقتِ سالهاستکه 

 ! دوست داشتنم  بانوکمال ِحریرِ من

 خویش، لطیفِ  پیچشِدر  تراکه 

 دارد.دوست تر

  ،ست  ای نغمهگریز از من توگریز 

        . دفن کرده است درخویش که مرا

 

 66 تابستان                                             
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 61سرودة 

 

 کرد  ؟خواهی  فهم چگونهتو 

 ،تاریخ خویش را در دُورهای دُورِ تِکه  حقیق

 ،فروش دینرزه سُرائی هَ درفریبِ

 ای . حرا  کرده ترین بهای ممکنه ارزانب 

 ،و تو

 ،نانهمچ

 ،حیاتِ مختومتدر قطارِ

 ،همسفری 

 .کنند میتیمارا باورهایِ بیماری که ترا ب

 

                                                                   10/8/69 
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 62  سرود ة

 

 ! آوخ

 ،اندیشة  زخمی مرا ه ک 

 ،شوکرانِ تلخِ شریعت وطریقتبه 

 ،های انسانیم   درکه هیچ مرهمی برای د

 - اند نبانِ آن  ذخیره نکردهاَدر

 .کنندمیسیراب ربِ شوکرانِ حماقتی به ضَ

 :بزر  می گفت درپ

 ، کن ازکتابیحذر

 ،را  انسانمنزلتِ که 

 ،برای  بقای خویشتن خود 

 . نتواند زدنمیپَشیزی رقم به 

 ،ند ن شریعتمدارانِ قدّاره بَایطریقتِ که در

 . کنندمیقربانی دین را برای انسان کرامتِ 

 ،ودراورارِ تفاسیرِ اینان

 دین ، 

 ،است برای آدمی  نیامده 

 ،که این  

   ،که برای  دین آدمیانند

 .اند  خلق شده

 !  دفرزن هوشدار
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 ،روری رده پَگردونة  بَه درچنین ک

 ،انسانیِ  خویش را تِ  منزل

 . هالک نگردانیاینان   وعدةبقِ طَدر

 ! مفرزندکه 

 ،آمده است برای تو دینِ

 دین .برای تو نه 

                                  

                                                              2/5/68 
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  63  سرودة

 

 ،بیائید

 ،را تازیان  خرافة تا کتابِ 

 ،شهر پوسیدة  بر ِ بلندترین بر

 ،کنیم حلق آویز

 حماسةآزادی،تا

 . دکنفهم  را شعورِخویش

 کتابی که عباسیان خَلق کرده اند،

 د.کرباسیان نیز قرائت خواهند کر

 

                              

 57بهار  -رضائیه                                               
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  64  سرودة

 

 ،رایدمی سُ تزویری به مالیانرسولِ 

 را . شعور  خیِالسَ

 جاهل،  جماعتِ کاروانِو

 ،طویلدرصفی 

 ی خود.های بی معناهَیلَلِه در

 ،شتگان راکُای هتابوتکه  قرن هاست

 ،جگرسوخته  مادرانِ شیونِهیاهوی در

 ،شهر  کبودِهای وچهک  در پ

 .ندا نمایش کشیدهبه 

                                                                      

                                                      8/1/72 
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  65سرودة 

 

  !  اینجا

 ،منخاک در

 ، حماقتی به چُمارِ

 - هلجَبسترِ در بیهودهام یق یک ة فرجامِهَیلَلِدر

 ،ناجی نام  یک ظهورِ درهیاهویِ

 .ند ه ارا مصلوب کرد تاریخکالنِ  قسطِ

 ،عَلَمَم را  خورشیدِو

 ، خبیث یتبار نقوشی هندیدر ظلماتِ 

 ،نده اکتابِ تازیان دفن کرداِلمِ  در پستوی پُر

 سرخ پوشان را ،خونینِ هایِ  وارابه

 .نده انمود هوار هایِ سبزِ سرزمینمبرسبزینه
>< 
 ،   اینجا 

 ،درسرزمین من

 ،شهرهای غسّالخانهدر

 ،ذّابعدالتِ کتابیِ کَ به جَبرِ

 کنند.میکفن پوش منزلتِ آدمیان را

>< 
 ،خاک این اینجا در

 ، را الت ِآدمیان اصالتِ رس

   فواحش ،حیضِ های  کهنهدر
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 .کشند می گوربه 

><  
 ! اینجا

 ،من خاکِ در

 ، مرا  را وبارم ت کهقرنهاست 

 .اند کردهمصلوب والالضالینشان  درکشاکشِ  اصواتِ  طوی ِ

><  
 ،اینجا

 ، ها حوزه مخنّثانِ فتوا فروشِذنِ اِبه 

 ، فهمِ راکتابِ 

 -وائی مجعول تقک  بستة کپپستویِ  در

 ، رد خُورخِگانِ  ایِ فتوا پیشهه سیاه چالهدر

  .اند  کردهیرزنج

>< 
 اینجا !

 ،ا خِرد ر

 ،برای اجاقهائی  کرده اند ای  هیمه

 . کندمی پُخت خُرافه رارِ نذوکه 

>< 
 !اینجا 

 ، ان روغنی کِشند آدمی جانِاز

 ، رابی قِداستِ مقدّسین ریایِ  پُراز  رابِهمفتیلة تا 

 .باران کنند  نور

>< 
 اینجا ،
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 ،کنندلوب میمص خِرد را

 ،تنظیف هائی که بارها  با 

 ،خداوندگارش که  یادرطواخِ کعبه

 ،ده است مفقود شست  مدیدیسالیانِ 

 ،هائی را قدّاره اند تطهیرکردهو

 ،فتاده ازآن هزاران به خاک  که خونِ 

 .رنگ خورده است 

  ،ها را مسدودگوشو

 ،قفلرا شمها چ

 ،زبان  را و 

 ، های استالینی دیگرسرخِ سر نیزه  در سیخِ

 ، کرملینی  دیگردروازة بی قوارة بر

 .   کنندمیفرش 

 ،را اندیشه و

 ؛و خِرد را 

 ،را آدمیان  و منزلتِ

 ، آنینِ آخورنشمُفتشینِ درطویلة ِتفتیشِ 

 ، گفتنیعلی به یا مرتضی 

 . کنندمیخُرد 

><  
 ،  اینجا 

 -زینب را 
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 ،فاطمه را 

 ،  اند کردهحلوائی 

 ، تا مگر

 . کنند کرّبَبکارت باز را متَقدّاره بندِ دَران  هرزه  دهانِ

 - خِرد راکنند می و خُرد

 . خویشتورانِ طویله بازسمِ در زیرِسُ

>< 
 ،اینجا 

 ،درخاکِ من 

 ، از الواح را صخره های پُر

 ،  معابد را تصویرِازحصارهایِ پرو

 ،شامگاهیافولِ هردر

 ،ترکانِمان خونِ بکارت دخپُرازتَشت های با  

 .کنند می رنگ

>< 
 ،  آری، اینجا

 ک ،در همین خا

 ،  رتِ دخترکانِ  باکره را بکا

 ،مزین به شَرع  رانِ اختالس گ

 ،       دروَلَعی وقیحانه 

 ،تاریخ  ندة کُهمیشه در  اراذالنِ بخردانة  نا  درحیلة

 .  کنند میتسخیر 

>< 
 ، جا در این خاکو این
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 ، در سرزمین من

 ،   ست که قرنهاست کلیدش را قفلی

 ،تاریخ  کَدة  درسیاه چالِ فراموش

 .اند  کردهحب  

 ،خویش را  وارةکتابِ  بی  قتا مگر

      کنند . عَلمَ خرد ورزان برتاقِچة شعورِ

      

                                                        12/10 74                                                         
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  66  سرودة

 

 ناک می بینم ،هولچه   

 ،را رفته  دار گان  بهه ازخِرد پیش انبوهی

 ،ک کتابان خونبارِ ت تاریخِ بر ِ آخریناورارِ در

 . نسل کدر بدرود ی

 ، را حالّ  ها رویت و

 .ا صلیبهازدر سُتونی 

 ،را  خشکیدهو لبانی 

 ،را درهم شکسته و قلم هایِ 

 ،را  بریدهازآستین  تهاییدسو 

 .ان می برندخدایبانگاه  ذبح به قردزدانه برایِکه  

 ،شهر هماز وَرقبرستانِ پُ امِ ازدحدر ومن 

 کُنجی،خزیده در

 ،رسولی دیگرد توّلدرانتظارِ

 ،ایتَرَک خورده قبری سنگِ  بَر

  .دهم میکشیک 

 

                                                               12/5/61  
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  67  سرودة

 

 !من   نندهما ای

 - کنزندانی را  خویش سؤالِاز  انباشته خرجینِ

 -ی دیاردر پستویِ نمورِ 

 .کندنمیرد را فهم خِ طعمِکه 

 ، سفری کنو دزدانه 

 ، به کلبه هایِ متروکِة شهر

 ،کن واستشمام

 ،در انتظارِ مساوات  را  هایِ الشهگندِ رایحة 

 ،   گربنو 

 ،ا ر ه تعفن نشستة کتاب دارانباجسادِ 

 ،بیررِ استالین  که به نیرنگ

 کند.میشکمِ خویش شیون دریده اِبر سفرة  چگونه

 اینجا    !

 ،ست نو پا خانه ای ای موزه

 ، رانام که بلشویک های بسیجی 

 .نکردبایدطواخ 

 ،استالین زمان را و 

 ، ف درکَبا کتابی  تقدّس یافته که 

 ،را قتلِ آدمیان  ازِوج

 .     کند میتکمیل  ششتنکفیرِ خویدر فتوایِ ت
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 - کسی  نمانده  استدیگر

 ،من  تپیدة  سبزِ سرزمینخون این خاکِ  به در

 ،باغ را  بلندِ سپیدارِ قهعِ  شرحِ تا 

 ، سیاهِ تمدن سیاقِ در سهورِ

             دت کنئقرا
 

     71بهار سال                                                       
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  68  سرودة

 

  !  آهای 

 ه زن ،لِیلَهَدرازان گوش 

 ، تان را انسانیشعورِ  که

 ! ائید  کردهبس حتان  رهای شریعتآخودر

 ،را  انت چرکین الهتِچگونه توانید ب

 ست ،ین فهمی برای فهم ندرآکه 

 ، فریبنده لباسیدر

 ،تان  حقارت از شینان عفّتَکه 

 ،کند میبر ِ  آن تراوش   از بر ِ

 ؟دروازة خِردی سوزان عبوردهید از 

 ،که کاروانِ عظیمِ  خِرد ورزان 

 ،هاشان  چرائیمملو از  کتابهایبا 

 اند  نشستهپاس دروازة  آن  به بر 

                                            

 67بهار                                                         
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   69  سرودة

 

   .ام  زیسته تو ماندنِ برایِ من با تالش 

 ،تو وقتی

 ، گیتپُرتنینِ بیهودهخلوتِ در

 کنی.  میقاچ  قاچ مجروحِ  تنم را  جوارحِ

 ؟ است  چگونه

 ، ام توکرده قربانیخویش را  من زیستنِکه 

 . کنی نمیو توماندنِ خویش را  فهم 

                                                                                                   

 53سال  خرداد                                                 
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  70سرودة 

 

 ، نفرین شده این  خاکِدر 

 ،    وقیح آیاتی  در تالوتِ

 ، بار منت و من

 ،ایم  خفتهدر هراس همیشه 

 ،ایم  بلعیده همة زیبائیش را با معانی کهآنقدر

 ،همسایه  و بربام گلینِ

 . ایم نشسته انتظارِ طلوعِ شعوری دیگر  به

 ؟کسی هست آیا دراین دیار 

 ، شخویازسرِجامِ شعورِ تا قطره آبی

 ؟کند روانه نشستة ما تب لق  به حَدر

 ،هست آیاکسی مانده  

 ،زندان  رپُاین دیار در

 ،زخِرد را تا گلبر ِ سبِ

 کند ؟تناول  خویشفهم   اورارِدر

                                    

 59آذر                                                           
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  71  سرودة

 

 ، اینان چگونه کهحیرتم  در

 ، نمورِشان هایحُجرهدرهنوز

 ،رِ چرکین تبارشان را رااو

 . دهندمیمشق  وقیحانهدر نجوایی 

 -فسیلِ خویش را ای هو سروده

 .          کنندنقاشی میندِ تن نوباوگانِ دیارم ند بَدر بَ

 ، وچه وقیح 

 .اند خُوگرفته مزورانة خویشبه پرسه زنی های 

 ،غ را ودرو

 ، اند کردهبه سیرة خدایان مُزیّن 

 ،مگرتا 

 ،سوالنِ خویش را  خِ راوصا

 .ه کنند جّوَمُبرای فریب شعورها 

 

 68آذر سال                                                       
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   72سرودة 

 

 بنگرید !

 به هَیلَله های مخدوش این قومِ صغیر،

 ، را  شانیمنزلت  انسان چگونهکه 

 ، تاریخ ناکسانِ خیراتِ بقِدر طَ

 ،مغز خوارشان  گانِتوله یغمایِبه 

 .   دهندمیط سقو خوفناک درخندقی

>< 
 ،شانمجعول هویتِبه و اینان 

 ،را  شانخِرد انسانی

 خویش ، متعفنِدرکجاوة  

 - دهندمیها کوچ  سیاهیبه داالنِ 

 چه گرفتارم ،ن مو

 .تهی و درصفِ این اُمت نابخرد
 ،بشنوید هوارهاشان را 

 ر ،گرفتة شه در خیابانهای جه 

 برادری ، که هر

 دهد،برادرخویش را دشنام می 

 ،مگر  تا

    . نماید مرجع خویش را خشنودمُالّی 

 

 57خرداد                                                         
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  73سرودة 

 

 دخترک رؤیایم ، پنجره را  کنباز

   .آیم میمیان سحر و بوی صبا  من

 ، در این کوچة  تارخ لتشبی ام  بی تو  مانده

 ،سرد م  پیکرآرام کنتوآغوش تا به 

 ،منر تَ چشمِ درخلوت پیچان شده باد

  شالررم  را باد پیچان شد و زد چشم  تَ

 غمینهست تا زند خنده به ابری که دراو

 ، اینک آن  چشم  ترم

 .جگرماشک گرم 

 ! رؤیایمپنجره را دخترک  کن باز

 .خواهم آمدش توتو به  مهمانی آغوبا  که  شبی

 ،ر  نبودیاهشاز مردم دیگر آن کوچه  پُر

 .نبودبیدارای یک جمله اگر بود زیا 

 دخترک   رؤیایم بازکن پنجره را

 آیممیتوام تو به مهمانی آغوش  باکه به تو 

 نر او هست  غمیدکه به ابری  گریه زنمتا 

 ،آن  اشک ترم   اینک

 .جگرمخون  گرم 

 

 55تابستان                                                      
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 74سرودة 

 

 بنگر!

 ، گانِ موذیموریانه این که

 را، سلطنتِ خویش اریکة

 ،ساخته  خود عدالتی سکویدر

 نند. کمیم تازی قِس عنکبوتانِچگونه با 

 ،کانِ شوخ شمارندالّاینان دَ

 ،خویش را  وقاحتِ که

 . کنندنهان میها نیرنگ به جادوی

 !  گربن

 ،زبان درتاکِلبانِ من چه غریبانه 

 ، اند کشیدهگورستان  را به اصالتهایِ  هواژ

 اجار هاشان ؛سیخِ بر بنگر

 ، راخِرد ورزان کتابِ قطورِکه 

  کنند .می بریانیچگونه 
 ! : اینجا

 – کشتار را ینآخرمیدانِ اجسادِآخرین یتیمانِ 

 .بودنشان  به جرمِ فهمِ کنندمی طعمه 

 ، کنندآنان راثلَه میمُ و 

 ،ح طلبیرّفَمُ ماهیگیرانِبرای 

 ، را گذرانِ وقت شوقِکه  

 اند. جستجوکردهبی  پناه ترینها  کشتارِدر
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 !  اینجا

 ،در خاکِ من 

 کنند ،میمومیائی وقیحانه حقیقت را 

 _کفی قّداره درانِ سرخ پوشطاقچة برای زینتِ 

 ،شان که  زمانی آباء 

 ،ا التِ  تمدنم ربرگ  برگِ  اص

 ،ن تازیا خونینِهای عَلَم در 

 ،درهالکتی بی وقفه

 ،خویش مِ  جه ِ در جهن

 . کردندخاکسترش 

 نیز  :       ک و  این

 ، نشانده اندای  شعله به رااورارِ  دریدة  تاریخم 

 ،را اده تا تنِ خِرد ورزانِ در قف   فت

 کنند.بریانی 
 !  اینجا

   ، ابانذّکَهَیلَلِة در 

 خورانِ  همیشة  تاریخ  را، آدم رسالتِ

 . جار می زنند یافتهکتابی  تقدس در

 ،ام  همچون تبارِدردکشیدهنیز مرا  و

 ،به تکفیرِ جرمی دیگر 

 .کنندمیاجبار آنقرائت فهمِ  به

 ؟اینجا کجاست 

 ؟خ در خود خفته گان همیشة تاری

 آن ،پرست رنشینانِ طویله پَکه کَ

 ، شانهارته درآخوهای آویخ ازتوبره
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 ،به تکریمی مُجلّل

 ،ساخته  انینی خودرا ِ قوبه استخ

                                                                .کنندمیحکم  آدمیان فضیلتِ کشتارِبه 

 ه اند،ست که خرد را گرو گرفت اینجا سرزمینی 

 تا نوزاد شعور را عقیم کنند. 

 

                                                           13/6/70       
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  75سرودة 

 
 ، فهم  را کتابِ که خاکی در 

   - اند کردهکودی مباح 

 !  چهباغ هرزة   انگالنِ ایبر

 ،توانیدچگونه 

 ا ،راندیشه  

 ؟ جستجو کنید ورزاناصوات خِرد درقوارة

 ،اینان که 

 ، گَندِ تنانشانستویِ ر را در پَکّفَتَ نِیرّارابة  زَ

 .  اند  حبس نشانده هب

 ،    اینجا معبدی ست جَماران  نام 

 که خداوندگارِکاهن نامش ،

 ،رِدای تقدّسِ خویش را 

 _گانِ شهرازمرده رفتهبه سرقت ازکفنهایِ 

 .است  خیاطی کرده

 ،تاریخ درازای ست به  پَردازی و دروغ 

 ، مهایه اسهور که از

 ، زبانی دروغتافته است به شالّقی 

 ،رتا مگ

 ،را  کشیدهنددر بَتنانِ  خِرد ورزانِ 

 ، شویشتنخرفاهِ   اریکةبامِ در 

 .غربال کند 

                                                    4/8/58 
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  76سرودة 

 

 شهر، بالغنادرمیدانِ ن م روزی

 ، استوار بربلندایِ سکوئی

 مه ،مهَپُرازهَ یامدحاز در

 . ردمکمی فریاد حمجروبا گلوئی  را نامی

 ،اودانستم که نمی دریغا

 ، رزههَفریبی  از پیش سالها

 ،اب شده است سیر

 ،را  شعور بکارتِو

 ،ای مفعول  حجره های حوزهدر

 . حرا  کرده است
 مراجعه شود( )برای فهم بیشتر به تاریخ صفویه تبار! الدین صفی شیخ نِای غالم بچه گا

 ،بشتابید

 قیقاچ کنید .ریان را تناس  قانعوذِ تا مگر

  به هجرت شاهی ،که 

 _برخاست دژخیمی 

 _پوستین خدا در

 ک گرفتة خویش،رّبَرتَنجَبه خَتا 

 های به خون تپیده یتان را نوازش کند. سینه 

 

                                                          11/3/57 
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  77سرودة 
 

 ای مدرسین ریا !

 چه هولناک است،

 .به دود اندودِ صلوات هاتانمهبخِ 

 انسان را برصلیبِ چِندشِ فقهی ،چون است که 

 مشنِ عشن می دهید .

 فوالدین را ،قلم های در سرزمین من 

 د،نکنمیهای خونینی مُبدّل به خنجر

 ،تا جگر سوخته گان تاریخ را 

 شکم ها بدرند.

>< 
 ین من!در سرزم

 صلح را ، ناقوسِ

 ،ن دیمزدورِ انِمُزَوّر

 ،اند ذوب کرده

 تا مگر ،

 خویش را ، نوچه گان دست آموزِ

  غین،رالواحی دو ةبه یاده وار

 ی  کنند.تقد

                                                   20/11/77 
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  78رودة س

 

 ای؟ چگونه ام کشیده ذلّتسرزمینِ مَ ای

 ه؟ چگون

 ،خاکت مائدةاز آکندهِ حیات بخشِ سینه هایِ که 

 .اجیرگشته است کسالتِ بهشت سرزمین های جهل بسته از آن سویِ  برای 

>< 
 ؟ای چگونه

 ،هایهودگیب پُرجراحتت در این  که  اندیشة

 . کردخواهد میل را خرافهشرابهای  های ست که سُکرآورترین باردار واژه 

 ی ؟ا چگونه

 ،تد ِحیاتِ  بی حیاطِ تو نیز یِ ممرنجها که

 ،ای  اندیشه نابهنگام با اسارتِ

 خواهد یافت.پایان بی یاور  درشیونهایِ  محو درفضایِ

 

<> 
 ؟ای  چگونه ای خاک  من

 . مکرریشامگاهی دردهایِ  بی  فرجامِ  خشِکه تسلی ب

 برخیز!    

 ام نیز ،ماندهتباهیِ تبارِدرتو فرجامِکه به 

 .است نمانده بازد شمارشی چن

 -باری چون توباور  پُرتِ خرافا که مرا نیزدر طَبقِ

 _دروغین بارگاهِ  اهورائی  دربه  تختی 
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 _هیچ زمان  فهم نخواهیم کرد  که برای قصاصی 

 .اند برای  ذبح باز نشانده

  ،خیزمبایدکه بر

 ،کنم تاب و به هجرتی ش

 :که  سرزمینی و به 

 . کردخواهدمعنای  انسانی مرا تعریف 

                                                

 56بهار                                                                   
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  79سرودة 

 

 !سود چه

 ،مان ورهابا تاریکِ  طومارِ بی خِردِ اینکه  در 

 ،ونقردر گرفتةنفرین  خاکِ ایندر

 ،   هم وَ وجهل ِدرختِ  تنومندِ سایه سارِدر 

  . عذاب دیدفهمی   داغِکه از باید

 ، نگاه کن آری 

 ،  زخم خورده فهمِ تقابلِ  این  درکه 

 ،مان اندیشه ها بویِ تعفنِ الشة  چگونه

 . استکرده هالک پرواز را نو باوه گانِ تشنة  

 ! تو من و

 ، نامذوالفقار ای هستیم  قدّاره پرستندة 

  ،آنگرفتة صیقل  تیغةاز انهاستکه  قر

 ،خون من 

 ،مان تَبارِسرخِ  نِوخو

 ها جوش می زند .گودالِ خندردر سراشیبیِ 

 صطلق ،بنی مُقومِ  چونان 

 -بودشده فرمانِ مزدوری حفرکه به 

 .اختند شده جان ب مستورخدائی  ترِ فرمانِ سِبسترِ  در

 ، خِردی خوانم  تفح ِدیگرچه سود اگرترا  به 

 ،ی ذِلّت از نهاست در سایه سارِ ضَلَّتِ پُررق که
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 ، کفنی پوسیده  در

    . است گشتهمتروک دفن  نام وگمگورستانی در

 گشته است ،  دفن و

 - کشِ قَالشیانبوهِ مبلّغینِ قاَلده فریادِ  ةلِدر  هَیلَ

   اند . مصلوب کردهرا   دآموزقلیل خِرمُحققینِ   که

                                                                

 66دی                                                                  

 

 
  حیرت، سرگردانی ، سراسیمگی   ضَلّت  : 

 کسی . مو و الفت .اِالخ یا اُالخ : دوستی دادن کسی را به مکانی یا به 

 کهمدینه،در یهودیو چند قوم دیگر حوالی فدک،رد بنی قریظه، قینقاع، ق،قوم بنی مصطل

دست  مسلمانان ه ب به فرمان محمد و ،ششم هجرتدر قرن  بودند،ول تمّو مُومی  متمدن ق

 به دستور این جنگ،در یارانشعلی و   .شدند صفحة تاریخ محواز همیشهبرای  وقتل عام 

را فرمان  بنی مصطلقی انمرداز نفر 900از تن  ربه گواه تاریخ سَ یک روزدرفقط ، دمحم

حفر شده ارسی سلمان ف به دستورکه . نمودندزیررا سَی را در خندقهمة آنان  جسد و داد

عمر  عثمان ووابوبکر و محمددست که به گانش هآفریدعام  قتلاین  ازمحمد  اهلل و .بود

  .خاطر شد آسودهبسیار رت گرفت،صو یارانشدیگر  و علیو

فیض  ضیلتی؛فتارِ پربه چنین کشتوانست خدائیش نمی همة با اهلل، خود اسالم، قرنها قبل از

دلیل قتل عام  بنشیند. شکلاین جنایت به دست محمد به  الزم می دانست تا یابد.حضور

مفت خور و راهزن که خالخ اعرابِ بر یهودقوم   کهگرددباز میمهم  امر ن به اییهودیان 

 امور و ،بودندکار هل کسب واو متمولود با سواو  قومی ثروتمند بودندو بی سواد،

اداره  ،سودتجاری پرامور گرزمین و دی الماس وطال و معامالت  طریقاز همواره یشانزندگ

جزغارت اموال این اقوام را انگیزة یهودیان،  عام قتلبا  محمد .شودهنوزهم می و، شدمی
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مدینه دردرآن روزگار دیگر ادیان همت پرستان وبُ ها ومسیحی تشتی ها و، زراشتند

 کسان ترینمندثروت آنهاچون ؟ کردمیقتل عام دیان را قط یهومحمد ف باید بودند. چرا

 و هازرتشتی وها صابیّیها، غنوسیگنوسیها یا  روانیها،زُ ،نسطوری هامسیحی بودند.

 ردند،کمدینه میدر همه نوکری یهودیان را  یان،اد دیگرو، هابخصوص مزدکی

 لشکریهودیان، نه تنها برای  رکشتااما  نداشت. ودِ اقتصادیبرای محمد س هارآنتاکشالجرم،

 بلکه به همراه داشت، برای محمد و یاران او یکالنثروت  ،مدینه درمستقرنفری  سه هزار

مردان  با قتل عام ،توانستند طریق به این مدینه و مکه گرسنة وبی هویت مسلمانان گدا و

غالم به عنوان کنیز وحمد به فرمان اهلل منیز  آنان را زیبای پسرانن وزن ودخترا این قبایل،

یهودیان  .کشیدعموم به رخ  اهلل خود راقوت ، و با تجاوز به آنان، محمد ،کنندتصاحب 

به حساب می طعمة بهترین ، همیشه، شانبا توجه به ثروت کالن  برای اهداخِ محمد،

 مشغول و قبایلِ اطراخ مدینه را در مدینهخود خ و عالّ اِالف پیروان بتواند، تا دهآم

 د.نکخود
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  80سرودة 

 
 تو ،نگاه  شقاینِ رازِدردشتِ پُر 

 -گیج و ستمَسَر  ست ای بوته تک

 .توست المکان تنِ  عهرِ مبهوتِ

 ،  بنگر

 ،هایِ رمزها انتبی   هجرتِ در این چگونه

  ! شد کشاندهراز نگاهت به بیکرانة ملول  جانی

              
                                                         2/12/72 
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  81سرودة 

 

 ای ، درکجاوه را خودطراوت  امسال بهارِ

 گذارد.حرّا   میبه  درمعبرزمان

 و تو:  

 !  نکرده استشمام وی خویشتن راای ب

 ای ، لحظهبرای  بیا

 ،را  ای زیبای زنبقه هشاخ

 ،     کنکرایه  نابهار از نجابتِ سبزِ

 ،شایدتا 

 ،   کندمی که ترا تعریفتعفنی راهتِ پُرازکِ

 یکبار،  برای 

 ،حقیقی باوری  در

     کنی    .خویش را فهم  یرایحة انسان

            

 59 ذرآ                                                    
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 82سرودة 

 

 روز،

 ، قحطی ست روزِ

 ، و سال

 سال نکبت است .

 :چراکه 

 ،سبزِ من  سرزمینِخسته قناریانِ  

 ،حقیر گندمی دانهتصاحبِ  برای

 . به دار می زند را خویش

 یگر،د وَلَعی دروگورستانِ همیشه خورندة تبارم 

 ، را پیکرة کبودِ قناریانِ انتحارکرده

 . تندگفخواه غنیمتی

 ،را  گانِ  نوباوهه واژ ربود خواهندو

 ،بدرکرده خود تُخم برایِ هرزه سُرایانِ سَراز

 !بی هوّیتشان  هَیلَلِه هایو با 

 ،صیقل یافته ترین مضامینِ سرزمینم را 

              . خواهند داد سور به قعرِمردابهایِ بیگانه

 

 56 زمستان                                                           
 االاهلل گفتن  هَیَللِه  : الاله
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  83سرودة 

 

 ،  در من رویای بودنت زخمِ در میانِ

 ،فرستاد  توخواهم برایام را  های ماسیدهبوسه

 ،در پگاهی تا تو 

 ،لبانِ گرم خویش بنشانی بر 

 ،را جانم   تا سَردیِمگر

 .فهم کنیتنت   داغِ عریانیدر

 ، خواهم داشت  و چقدر دوستت

 ، اگر دریغ نکنی گرمیِ عشقت را

 ،داشتنی  دوستشتابِ در این 

 . خواندتولدی دیگر بازخواهد به که مرا 

 

                                                   5 /5/60 
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  84سرودة 

 

 یاهوی شهری شلوغ ،هدر

 بِمُرد !عجوز مردکی 

 سپید ، درانبوهی از ریش

 رستند.گِاو بر هلزج جماعتی و

 ،ستمَری و درشو

 . بر تپیدندگوری اش را به  جنازه

 جای ماند.او بر و نجاستی که از

 _و کسی ندانست 

 ،سرطان  که این تابوتِ

 ! کشدگور می ه را ب مَیّتی

 ،مر  خویش  که با

 یخ را رقم خواهد زد .فاجعة تار
 ،ای بس دریغ 

 شعور ،که 

 ،ی ست تنها متاع

 . به ارث نخواهد برد  کسی که
  

                                                          27/5/69 
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  85سرودة 

 

 چگونه است ؟

 ،گانِ  امروزی  اغچهز که

 ،گیرند کرایه میبرای خواندن 

 ، الحان خوشقناریانِ  و

 ،شهر متروکدرذغال دانهای 

 .خوانند  رایگان می به

 شمایان،خیمة منحوسی ست برآستانة هوارهای  هچو 

 و چه کتابِ جهلی ست بر دست هاتان، 

 دریغ که انجماد را باور نمی کنید.

 ، و من

 ،ای سرزمینم 

 ،سبز ست  ایباغچهدرتنم 

 .ش آبیاری می شود تو وَکه با نامِ 
 

                                                              16/3/70 
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  86سرودة 

 

 ،مر   این دیارِغض بُ رپُ ماتمِدر 

 ،  زخمی ست  ایپرنده

 ، گرفتة خویشعفونت که در نهانِ 

 دهد  می پروازتاریخ را زخم خوردة  اروارِ

 ،ومن

 ،نِ  تبارم را مکیده است که خو فرة خاکیدرسُ

 .  ام دوختهچشم حاکمان  تپیدةدرخون خنجر ربَ

 

                                                            12/5/68 
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  87سرودة 

 

 ،هایت زنبقِ ملیحِ سینهاگر  شدچه  می

 ،اقیانوسِ عریانِ تنتدر میتراکه چونان معبدِ 

 ! کشدفریاد میزدورهای افق ا

 ،ام خیره ماندهدر نیایشِ تمام آن  مرا که

 .کرد میمصلوب  خویشلذتِ صلیبِ ربَ
 من ،  بِغروهر بغضِ ازرپُ ای اندوهِ

 ،درافقست  ایپرنده

 ، را دوست داشتن ناتمامِ که رنجهای

 .کند می حملبالها زخمی کجاوة در

 ، ست ای فرشتهحسرت و در

 ، را نشستهبه زخم   که جانِ

 کند .تیمار تنشبه ضماد گرم  

    

                                             26/8/68    
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 88سرودة 

 

  !بنگر   

 ،مرا ورا  بارمت چگونه

 ،ایجبرِتازیانهبه 

 .کنندمیاجبار بی تبار تازیانِ این تکریمِ به

 !و مرا 

 ،گیم راکه  بُنچارِ برده

 -اند مَمهُورکردهی عُمربه مُهر

 .کنند می قربانی  ناتمامِ  خویشتن هایِکینهدر

 ،ن زما گانِو هنوزمعاویه 

 ، دیگری عُمرتوصیة به 

 ،مرا  پدرانم را و

 ،زدکه  قوارة آنان را محک میبه جبرِ طنابی 

 .می زنند گردن

 ،خلیجِ  فارسم  را و هنوز

 را،تاریخم و

 ،هایِ  مجعولِ عربی در واژه

 . کنندمینشخوارفریادکنان 

 ،را  خِزرم دریایو

 ،تم را و هویّو مرا 

 ،مال  فروشانِ شتردوانشان  ِرزااب را درتمدنم   کتابِو 
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 ،الیق  فروش  بی ریشة ناالیقانِ درچهارسورِ

 .کنند می حرا  

 !بنگرید  و اینک باز

 ،  فانیِ وضوگرفتة شالّر درکَدستهابه 

 .  کند حکم  میخطِ اینترنتشان ازکه چه پُرشتاب تر

 ،سرزمینم تمدنِ به تحریفِ تاب شوچه با

 .کنند میاجیر  بیگانه رازدورِ  مُزَوِرِ مُکفانِقلم در

    :ومن 

 ، نابکاردر چهارسورِ برده فروشانِ  وزهن

  ارتِ حماقتِ مغانِ ذلیلِ سرزمینم نیز،حِقکه 

 ،خورده است  گرهدر اورارِ آن 

 .  ام  ه زنی هایِ بی بهاء گوش سپردهبه چان

 !ر بنگباز و

 ، بُنچار فروشانِ هرزة بهشت  به

 ، خود راکفِ قدّاره در غینِلّبَمّچگونه که 

 ،سرزمینم انِ رَد ورزونِ  خِخبه مکیدنِ 

 .کنند میتشویق 

                                                         

 77بهار                                                           
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  89سرودة 

 

 . ینمشب چونانکه ت گفتم

 خدایان ! های مرطوبِ دستای 

 مهربانت، نِاجهای  که به ژاله

 کنی .ماتِ خزانِ تنهائیم را آبیاری میظلُ

 ام ، نگاه کن که چگونه همه

 ، تنت از شورِسرشار وَجدیبه 

 مو  می زند !ربالِ صداقتِ تورغَدکه 

 بانیت را ،از مهررپُ نگشتانِا

 !ام   هکردهای خویش شناور بوسه بیکرانِ اقیانوسِدر

 نگاه کن !

 تنت ،میده ازهای دَ هکه هر قطرة چکیده از ژال

 ؛ها به وسعت خورشید ست  ای که سفره

 های ناتمامم را ،قایقِ دردتنها 

 .ای کشاندهبه ساحلِ آرامشی   مهربانیتبه پارویِ 

 ،یم را انسان که ظلماتِ تنِیی تو

 نور بخشیدی . مُحِبتِ خویش به تنها فانوسِ

 توام !  ماتِ من 

 . وتم ِودستهای گر تو ضورِحُ ماتِ

 را ،ام هبه انجماد نشست که چگونه توانستی تنِ

 ،در تابة خورشیدِ وجودت 
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 که خدایان را مجال فهم نیست ، آرامشیدر

 کنی.سرورمَ بارهجانی دوبه 

   ،تو یِ گرممیانِ دست هاچه اُنسی ست 

 من !دردمند با تن 

 ،هة محبتی که هیچ الست  آغوشیترا 

 ش ،رقَعَدر دهپیتَ هایِ سینهت وّد به قُنتوان

 ، حضورش را نشاطِ

 .بنشاند لول حُمن به چون تو در

 ،تو  حجابنرمِ دررمِ شَ ازکه چگونه بنگر

 و  می زند ،مُ ترارهای بی قَ چشم در مردمکِکه 

 که جز به پرستشش ،  ام ساخته عبدیمَ

 . در من نمانده استی مجالچ هی

 

 55بهار                                                               
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  90سرودة 

 

  ، باغ بلندِ سپیدارِ از تنهاوقتی 

 ، ای کنندهیمه

 ، سرزمینمنِ پوشاسرخ تا 

 ! افروزندبر ای  شعلهخود را تعفن بستة  به  هایِاجارِ

 ،را پرندگانِ  بی خانمان 

 ،نیوَگَدارتیغ  هایِشاخهبجز  آغوشی

 .مأوائی نخواهد ماند

 ی ،وقت و

 ،را باغ  بلندِسپیدارِ  تنها

 ،من سرزمینِ سرخ پوشانِ 

 !کنند هیزمی

 ،را درماندهپرندگانِ 

 ، گَوَنهاهایِ  پُر از تیغِ  شاخه ای  بجز آشیانه

 مأوائی نخواهد بود.

 خرد را ، کتابُاینجا که

 ، دروغینی صلواتهاکفنی ازدر

 ،خونین  یشبانم نیدر 

 .  دکننمیدفن گمنام  یهایگوردر

   

   62تابستان سال                                                 
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 91سرودة 

 

 !نگر  ب باز

 ،اصالتم  بلندِ سپیدارِ سایه سارکه چگونه در

 است ، دویدهتاریخ  ریشةدر فهمِ  که 

 ، انش ةبست اورارِ سیاهِ کِرم در تبارم راخونِ 

 .اند  ممیزی سَالخی کرده مُهرِبرجَبه 

 ، تاریخم  رارابِ کهنسالِ همِو

 . نمودندندود گِل اَباورهایشان   فنِتعّمُ هایِ  خاکروبهدر

>< 
 ؟  فرزندشود  ترا چه می

    گرفته ، نفرین که در این دیارِ

 ،شعورای هرّذَ رِظهو انتظارِدر

 ، یش راخوجوانی 

 ؟کنی میتباه ای کردهشه صبری که پیعفونتِ در

 !  برگشت هجرتی بیبه  خیزبر

 هنوز، را ناخداورق بی که این زُ

 ست . رفتن اه ب  نایی 

 ،های شهردرخانه خانهکه وقتی 

 ، سپید روی را رخانِ زیبا 

 کنند،می  سیاه

 ،را وحشی  شقاین هایو

 ،شان سرخیِ گلبرگ ها جرمِ به

 .کشندمی به دار

 ی برگشت ،خیز به هجرتی ببر
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 .  تلخ این دیار نفرین گرفتة از

<> 
 ، ای گونه امید بستهچ

 - رنگ پرندگانِ رنگ  روازِبه پ

 .شهر  زُهم ازپُرخیابانهایِ   در

 ،درسَدراین فص ِ مهاجری و به قناریانِ 

 .  نخواهند داشت دوامی پناهی  حضورِکه بی 

 ، ایبستهچگونه امید 

 -شهرخیابانهای  در ه یدتپقفس  قناریانِ در به پروازِ

 ،ا ان ررنگشرنگ بالهایِ  که

 تری سیاه ،سِحفاظِ در

 .اند کفن پوش کرده

                                                  

 66تابستان                                                                   
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 92سرودة 

 
 گفت: می بزرگ پدر

 ،ترا امروز که و دردی  دردحمّال دارم  هیدوان

 نیست ، ای از آن بهره

 ، را ها عاشقانه کسی عریانیچه نیستم من  کهو آنگاه 

 . ق  خواهد کردنَ توبرای اوست که دربه طهارتی 

 ،رنج  دردی دارم حمّال گفتمیصادقانه  که چه

 تو ،      مَنَشبی  کهتونبودنم با  رنجِ

 ،انی خویش را رَهبِ توانیچگونه 

 ،هنت ذِ  همِوَ از پُر واژگانِ چنگِاز 

 . فریاد خواهند زدرا که  نبودنم 

 ،را عریانمهربانی و چگونه این 

 ،بیش نیست ای  نهادهپستان به دهان که کودکی 

 .آغوشِ نامادریت جواب خواهی داد  در

 دید فرزند ! خواهیگفت می

 ،  که چگونه شعور را

 ا ،رد انسانی رخِ و

 ، افکنند درزندانی ان به رکسَکَامعاء  در

 رد را خَراطی کنند ،و خِ

 ،تا مگر 

 به شک  بنشانند.وارة خویشتنشان قَدر

 فرزندم !و می گفت 

 در این سرزمین ،اینجا 

  ، روز را

 نقابی ازسیاهی ها به حجاب می کشند، در

 تعلمان غارتگر را،تا م
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 ، گیهای شبی مضاعفبه تیره

 ند. ل بیاموزمشن چپاو 
>< 

 ، نیدانمی توانی بِ توو می گفت 

 ،که گوشتِ عشنِ تنت را  نخواهی دانستو 

 ، قنداق شده است کالن  یریر فهمکه در حَ

 ، انشریعتمدارکرکسانِ حریصِ 

 کرد .خواهنده کّتِه کّتِچگونه 

 ،ات  هتکیدبربلندای اسکلت  و

 ؛  ستتو انسانیشعورِجایگاه  که

 . خواهند ایستاد زازاحتمی درلَبا عَ

 ، عین خویشلَ منقارِدرخندی ریشو به 

 ،ست  جاری آنکه خونِ پاکِ تو از

 خواهند زد .لیس  را وت خون ازشده سیخ پَرهای 

            

 57فند اس                                                           
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  93سرودة 

 

 ،می هفعطشِ  فریبندةجاذبة در

 ؛شدم رابی فکنده سَآغوشِ به 

 .سراغ  نمی  بینم  خوددر باز گشتی نایِکه 

 ،ام زمانهو دروغهایِ  

 ، را چشمها که  وتنی ستهُ 

 ،سخمَدر فریبی 

 کند .میمشغول  خویش به  

 ،کرده ائید اجبار مرا چرا

 ، حقیر بُن بستیتا در 

 ،نیست  راهی کجایش هیچ بهکه 

 .شمایان عادت کنم از تمجیدینشخوارِ  به

 -نیزتری  پَلَشت تاندروغ  های پردة آیا از

 -سراغ دارید تزویرهایتان آستینِدر

 ؟ کنیدخویشتنِ خویشم بیگانه تراز مرا تا 

                     

                                                                  9/8/72 
تنیده . در زبان پهلوی به معنی خوب کشیده و خوب م هوتن :  خوش قامت، خوش اندا 

                                     هو یعنی خوب و تن نیز یعنی بدن و قامت  .  هو + تن =  نیزآمده است 
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به  ،سِّر را هیچ وقت ،نکنیفراموش  تا ،باشد یادت، جانپسر :گفتمیهمیشه  ،پدربزر 

  .استخیرتباهی که این سِر نمی داند ،  ،ی سَردم بکه آ ،نده  ی سَرب آدمِدستِ 

  .داردسَری  حتما ،شودمی  یسِّر صاحب آنکه ،فهمب را این

 .فرمودندچقدردرست میو

  ی تجربه کردم.تلخبه  راآن  من و

سخنان ه کریخته باشی. درازگوشی  در آخور که ریحان را،، ماند معنا این هببه راستی 

 ی تباه خواهد شد . چونان چاه وَیل است، هرچه دراو بریز، حماقت شایسته الیق ابله نیست،

 

  94سرودة 

 

 ،توبه باید چرا 

 ، ای  بارِ اَخوشانِ  زمانهتکه از

 .   ردند کمی ارزانی  ی رارِروَکتاب سَ

 ، ر سرزمینم راباید سِّچرا 

 ،کردند میاله سَری حِبی ب به

 ،الشه خوارچون انگلی همکه 

 ،را خویش شِ اَخوَتِ نجاسپُرپوزة 

 . زند میلی  باورهایش خاکِ  در

 ، مگرتا 

 ،را بقای  عُمر ذلیلِ خود 

 .کند  سپریها تشویقدرهیا هویِ 

 ،ای  عاریهست  را سَریوتکه  

 –نیست    راهی آن در را که سِّر
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 ،تحمیلی بَزَکی  ا بکه 

 .کرده  است مزین  رامخدوشت  تِ هوی

 ،بی بهاء  ست تنیترا  

 ، رات آدمیروح مّالیِ حَکه 

 .کندنمیم  فه

 هیچ لباسِ را مقدسی فهم نکردم ، نم

 مگر آنکه، 

 حماقتِ جاهلی را درپ  آن ،

 به بَزَک بنشانند .

 

 67شهریور                                                     
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  95سرودة 

 

 !    وقتی

 ، نمپوشانِ  سرزمی رخسُجَبرِ کتابِ 

 ، فی شدحاّصَشریعتشان نمورِدرتیمچه هایِ 

 ،خواهید دید آن روز

 ،های گرم  گلولهکه چه سان 

 به رایگان قسمت خواهد شد.م در سرزمینِ تبار

 ،روز آنتا

 ،لقمه نانی حقیر برای

 ، انتظار گنجةدررا زبانِ سبزِخویش 

 .انِ تنهائیم خواهم آویخت برایو

 ، را پدر بزر   کهنةتپانچة و

 تنم،به خون تپیدة جراحاتِ ازروغنی که  در

 ،تخرا  شده است سا

 . خوابانم باز می 

 خروشِ جهل را ،تا به شیونِ شِلّیکی 

 به سکوتی ابدی  فروکشم . 

 

 59بهار                                                        
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  96سرود 

 

 ،تاریخ   دوبارة  زایشِ  شتابِ در

 ، خِرد سفینة رینخآ رکابِ در

 ، شتافت می تمهویّ ساحلِ دورترین به که

 : که سرزمینیرد اند کرده قربانی مرا

 .ستا خدایان ابله ترینِ مأوایِ

 آن، بردروازة ست گریووشوچا

 ، وقیح قلمی  درسیترة را قَحبه  فرمانی مدام که

 .  زندمی فریاد درطوماری من وتبارِ من تارِکش برای

 ، را خِرد و

  ، ندزنمی گردنرا یانآدمو

  ، آویخته آن دروازة بر  ست کتابی که قربانگاهی در 

 .     اند کرده حک آن اورار در را اهلل  نام که

 ، این فالت دیگری درتاریخ به جدالِ بنگرید

 ، و سامیان سومرو میان اَکد 

 ،بابلیان و م آشور وایال

 ها،وطوایف آریا و ماد وپات

                                       گاه را به خاک خواهد داد .ان انسان بیکه خون هزار

 

 59اسفند                                                          
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 97سرودة 

 

 ،ست که ندانم  چه شیونی

 ، ماسیدهآن که لب بر

 .گریسته آن ا برو چشمه

 ، اندیشممیبه سالخی  

 ، بیرحمانهکه 

 ،خویش پُرازعفونتِ  قّدارةصیقلِ  رد

 ،ارگاهی گِ کشتصفة سنرب

 ،لببریم سوخته سیگاری به ن

 سکوت ،ازرقصاوتی پُ در

 ،نیست آن ورای  ای دراندیشهکه 

 ، را حَلق ها دریدنِ

 داند .میحکمی تمام 

 ،و هم  او

 ،را دة به چنگک نشسته بَرّه گان  پُف کر

 .کند میه قّشَ

 ،وآنگاه 

 ،شود ر میغرضیضِ شهرحَب درکه آفتا

 ،کهنه و یاطی نَموُرحدر

 ، خِشتِ آن بوی مر  می آیدخِشت که از

 ،برکنارِ قفسی 
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 ،خویش تةکبوترِبالِ شکسبه 

 .اشک می ریزد 

 ! دریغا 

 ،ایم  این گونهما که 

 ،دریغاکه ما

 ، راشکسته پَر شدگانِقف  یشه درهم 

 ،ائیم  تهریخاشک 

 ،آزاده  را مرغکانِ و 

 ،باروت  تفنگی پُراز  لوله هاییررسِ درت

 . ائیم رفتهانه شن

 

                                                          25/3/76 
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  98سرودة 

 

 ! آهای  دختر

 ،تباری کدامین ازتو

 ، ای قبیلهکدام ازو

 ، این چنین کولی وارکه 

 ،را  تنتموشِ  چَغَزالِ

 کنی .می ها تیماراسکناس ةغ خوردادرِ در بست

 ت؟اسچگونه 

 ،مجالی نمانده است اکه تر

 ، به تب نشستة تنت را بیکرانِتا شورِ 

 . کنیردسَ خویش زنانگیعطشِ در

 ، دل انگیز ست  ای نغمه ترا

 ،یک سکوتِ  هیاهویدر

  .نیلوفریت  نِتعریانِ کهکشانِ در

 ،ست  تیو قداس

 ،نامت در بلندای 

 ،که ترا 

 زند .زنانه فریاد میعِ لَدر وَ

 

 70سال                                                        
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 99سرودة 

 
 ، خواهی می چگونه

 هیچگاه ، کهدستهائی سوگند خورم  بهتا 

 ام . نکرده لمس نوازش انسانیش را

 ،من به هیچکس 

 - وکسی که مرا

 ، خواندمی فرا به بهالت تاریخم

  لبیک  نخواهم  گفت .

 ،اینجا

 ،است  من کِاخ

 ، با اهورمزدائی که  دروغ  را

 کتابِ مفاسد خوانده است .

 ،و قربانگاهی ست 

 ،دایم رااهورمز که

 .   ای ذبح کردند به  فرمانِ بیگانه
      

 56بهمن                                                             
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 100سرودة 

 

 ،برتو  وای

 ،افیتِ عشقفشبامن  هنگامی که

 ، عریانبرهنه و

 ، تنت کنیسةدر اعتراخ برای

 ،را  خویش

 . کردمتقدیمتو به مبودة هم با

 ، تو گوئی

 ،ای  ناکردهرمِ جُ بهمرا 

 ،پیش خوانده  از به تدبیری

 ، کدة خود وتدرقضا

 . بودی مصلوب کرده

 ،کردم  شتاب من چونین

 ،توو

 ،را  مهرورزی این پاکِ اللةسُ

 ،را گانه ی این سرشتِ

 ،آسیابِ کهنة باورهایت در

 به یاسی بی بدیل مبدل کردی . 

 ،تومگر

 ؟ای  نبوده عاشقانخود از ساللة 

 را  ، ة عشقنهفت زهداندر طفلِتوانستی چگونه 
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 ،بود ر تومِه فرزندِ که

 ، گاه سکوتتخونین ذبح صفةبربیرحمانه 

 ،تتنکدة خویش قضاوتدر

  ؟کنی  مصلوب  

 ه توانستی ؟ به راستی چگون

                                                           

 87زمستان                                                        
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  101سرودة 

 
 وحشی ، شقایقانبنگرکه چگونه 

   ، مضهرب

 ،مُشرف برحیاطِ ما  شقاوتِرپُ برمَرغهایِ

 . نگردمیخیره 

 ،وحیاط 

 ، نگ همی مَوَ در

 ،سبز را ظاهربه  مَرغهایچگونه 

 ، خویشباغچة مهمانی به 

 . خواندمی باز

                                               

 57بهمن                                                                  
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      102سرودة  

 

 ، نتبی خویش ای تو

 ،را دروغ  کتاب مکرّرت های حیله که به

 ! کنیمی وقیحانه مشق نقوشیبه 

 ،مُقلّدت را  مریدانِبیا و 

 تقیة خویش دفن کن ! دایرِ در

 خون هاتان،رتپیده دلوارهایِ تِکه 

 اید، کردهتیزه نام اهلل را برتیغة آن ک

 قرنها قبل،

 ،های سرزمین مرا  رهاسطو

 . است ه داننشخاکستر فرواز به تلی

 

 72پائیز                                                              
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  103سرودة 

 

 !گریه کن 

 ! نشستة منطاعون   سرزمین به

 کنی .می نشخوار هنوز را خویش سقوط که

 ،کن گریه 

 هایت،  برخرابهکه هنوز 

 کنند .مصلوب میرا ورزانِ دردمند  دخر

 ، کنگریه

  ،تو شکستة گهوارة که هنوز در

 ، را شده ثلهمُ رد پیشگانِخِ

 ، قهفِتوانِ پُر طناب هایِبه 

 . اند آویخته

 ،گریه کن 

 ،من نشستة دین  به طاعونِ سرزمینِ

 ،دُور  ورهایدازُ که من

 ، چپاول از  مانده به دُور ای کهنهکفندر میانِ 

 آیم.باز میتپیده هم زُ به درتابوتی

 سرزمین  من ...کن  گریه

 ،گریه کن گریه

 ،که اشکهایِ ترا 

 ،وداع برای طهارتِ واپسینِ 
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 داشت.خواهم نیاز

 ،گریه کن

 ،  شِ تاریخ انِ تازیانه کتَبار تازاز که 

 ،رسولِ دیگری 

   ، ة  تزویری دیگرغچبُ در

 ،  حماقتی دیگر  ابة رّاَ در

  ،الشه مست ز  کرکسانِهوارِدر

 ،ا ر تابوتمدیوارة 

 . زنند میچنگ 

                                                                              

                                                      19/2/57           
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  104سرودة 

 

 ، شمو خَخاکِ این درجا این

 باید ،  گریستنایی کنیسه اندوهِ به

 ،را  اشباکره گانِ راهبه که

 ،نجابتشان  بسترهایِر د

 .کنند می عریان ریاضت بجرم 

 ،را چرکین  روسپیان تا

 . نمایندک زَبَتختگاه مطهری بر

   ،اینجا

 ،را  قیحو  تپیدةنِ دستهای به خو

 را،گان شهوت  نشستة  فاحشه بهو لبانِ 

 .اند زده دستقمُهر

 ،را  شهرگان تا مگر نجابت پیشه

 . دکننمَسخ به فریبی دیگر 

                                                            

                                                                8/10/62 
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  105سرودة 

 

 ، نگاه کن

 ،را میدهلَ شهر صارِدرحَ طَرّارانِ به 

 ،شان ف کردپُتنانِ  باکه 

 .اند  گشته تنخویش هاییلالِ وَمّحَ

 ، حجره هاشاندَخمه های  در و

 ،را تحریف  هایکتاب

 اند . کشیدهبه مشق 

 مگر،تا 

 ،را حقیقت   حذخِرودِسُ

 . کنند اکیکّحَ  تمدنم قطور کُندة بر

  ن،را تماشا کمُزدور  روسپی آخرینانگشتانِ بیاض و 

 ،را نجابتِ باکره گانم  که چه مُزَوّرانه

 ،مُهری  به

 ،کالش  یه فقیه که

 ، استبه نقش نشانده 

 .اند کشیدهحقارت  به

 ،بنگر تک کتاب را  سپاهِقراوالنِ پیش و 

 ، را هایم  داشتهاز مملوّ های خُمرهچگونه  که

 سرزمینِ اجانب ،نجه های گدر

 .اند نهادهه حرا  ی شادمانه بهاینعرهدر 
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 -را چه باک اگر  شانکُسگ 

 ،ورشان را  شععیارِ

 کنند .اخذ ایههای جَهلیّحوزهاز

                                                      

                                                                 25/9/56 

 
 

 

 .طرارنه را . چابک . دزد ونمودن پیمااندازه یاژ. یک آل در گران بهاءمیزان فلزی :  عیار

 در آمدن بد و شر .  : رسیدن شر و بدی . هالک . نام جایی است در دوزخ .ویل  

 زد .: جیب بر . کیسه بر . د  اررّطَ

 بیاض :  سپیدی . شیر . کتاب دعا . جنگ . کشتی . 
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  106سرودة 

 

 !فرزند هوش دار

 ! کجاستکه اینجا 

 ،اینجا

 ان ،مز بی خِردِ دوشِبر تفنگ رّارانِطَ

 ،جّرشان حَتَراز فشنگِ پُ هایتفنگِبا 

 ، ت راجوانی  جایِجای 

 ،هایت عاشقانهریرسَنیِ سرنگوبرای 

 ،ای  کشیدهبه اهتزارتنت ر از خوخ پُ  بستِبن  که در

 .ند کنتفتیش می

 ، !دار هوش

 ، شعورِ شمعِ تنت را زمانکه هیچ 

  ،کنینعیان درآنی که  خِردیلة عشبه 

 :که چرا

 ،     شریعتمدار ورانِ  تک کتابِ پر فه خرا

 به بهانة خدشه برکتاب اهلل شان ،

 ،ات را  سینه

 کرد.  خواهند آما  خنجرها

 ،را دلت  حریرِبغچة و

 ،می جورند 

 ،را  عصارة عشقیمبادا تا 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


192 

 

 .باشی  کشیدهان نه به های آنوددر پُ

>< 
 ! تیاُمّ تواینجا 

 ،وتورا منیتّی نیست 

 .یقین بیاوری  یشدنِ خوتا به  من  بو

 ،را و تنیّتِ مَکه قرنهاست 

 ،شریعت  کتابِاتِ صفحدر

 ، انهه یرهوتِ  صندورِ ماسیدة فقبَ در

 .اند  کشیدهتعریف به 

 ،وتو 

  ،برهوتِ بی معنا در این 

 ،ورقی به ابطال مگرنیستی هیچ 

 ،راشریعت  کتاب ِکه 

 ،تو انسانی  منزلتِاز

 .  نباید دادوام د

 ، اند ساختهمّتی اُ وتو از

 ، تومن و نیّتِ مَ از تا  مگر

 .بَنّائی کنند  را ان هه حُجره های  فقی

                                                                                

                                                          12/3/58 
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  107سرودة 

 

 ؟چیست  عدالت یمپرسمی

 ! گویمتمی

 ، کفن نام ست عدالت طوماری

 دراز و عریض وپهن ، و طویلو ای سپید از پارچه 

 شهر، متروکِ گندیدة که  درمیدانِ

 را ، تاریخ بستةدُمل  جراحاتکه 

 .کنند می پاک آنظَهربه 

 ، کرچِ ازی ا کَریه قیطانِ و به

 اند . کشیدهاش  طاقهبه 

 زنی ؟که میاین فریادست  چه فریادی

   ،تاریخ ضغطة از رپُ  گانزندهکه دل 

 ،گورستان شهر هاست درقرن 

 اند . گزیدهماوا 
 ! بشتاب

 ، ینامل ادع ارواندارِکه ک

 .می زند  فریاد ترا

  ،ست  قاطریت که عدال

 ،شریعتمداران را دشنة راز پُ هایهتوبرکه 

 .کند حم  می
 ،آزادی و

 ،ست  گوری
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 ،را تو  که منزلتِ

 . کردخواهندآن دفن در

 ،و استقالل 

 به جبری ،که ست  خونی

 . خواهد ریختخاک بر از رگهای چون تویی

 عدالت  را ، اینجا 

  ، تشیع گانِ شریعت پیشةغ  بچهاوتِ  مُقص در تنورِ

                                                   .                          اند  کردهبریانی 
    

 56مهر                                                                                  
 

 ظَهر : پشت . عقب . آن روی دیگر .

                ه : رنج و دردغطَضُ
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  108سرودة  

 
 ،  رسولِ نجات  کدامینِظهورِانتظارِدر

 ، ها  باورهایِ کهنة بنطَدر را خویش 

 ،شهر   وقیح مساجددر  

 ؟  اید دهبخشی رایگانه ب

 ؟رسولِ  نجات انتظارِظهورِکدامینِ در

 ،بر بالشتک های فریب دینرا  تان  الترسشعور 

 . اند وفتهبه خوابِ غفلت میخ ک 
 ؟ کدامینِ رسولِ نجاتدر انتظارِظهورِ

 ،   های مردة  شهر  چهکو در پ  

 . کنیدمیتشویق زان را خِرد ستیکاروانِ    
 ؟رسولِ نجات انتظارِظهورِکدامینِ در

 شهر ،بستة تمثال به درچهار سور های 

 د.  کنیمیطال کوب را بیقواره   اورادِ 
 ات؟ نجکدامین رسولِ درانتظارِظهورِ

 ،را بِ خِرد ورزان تاک

 ،کوره هایِ نذوراتِ شهر در

 .   اند به آتش نشاندهله های مُزوّرانه ر هِیلَد
  ،غریب تنها واین منم 

 ،حرامیان  دوباره ازهَراسخوفی  که به

 .کنم تیمار می را شعور خوردةزخم نوزاد 

 
                                                          3/3/59 
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  109سرودة 

 

 ، ام را دهریب نف  هایِای   کردهفراموش   چگونه

 ،خویش  بودِ تمامیِ باکه ترا  هنگامی

 ،ناباوریم   لرزانِ بازوانِ در میانِ

 دادم . عرو  میوجودم  منتهی علیه تا

 ،پُرتَنین صدایم  را  ارتعاشِه ای کرد فراموش چگونه

 ،معبد تنت که در مهرابِ 

 به شیون نشسته بود؟ یتضرمح چونان

 چگونه  ؟

 ، خدایان بی برگشت ةفوّار  ترینزاللای  

 ، شتو وَگاه که نجابتِ معصوم ِن

 کند.آبیاری میراتنم کویرِبرهوتِ 

                                                                    

 1351    زمستان                                                             
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  110سرودة 

 

     ست این ، ایبیهوده یمانچه پ

 ، حج به تتنرفپیاده  تشرخِ

 نشستن ،کشتی دررا  دریا که

 کردن ،اجیر ناخدائیو

 پردن ،بینوا سردة حمّالی گُبررا  توشهو

 ،و طواخ را 

 ،نیابتی  به

 ،ن کردطی  یریال ارابة زرینِ در زنبیلِ

 :  لی کهریا

 چکد .بازمی ازآن ندیده طواخ هزاران خونِ
 ،را  خویشخدای  اینان

 . اند ردهکنی بریا  شان خانه ها در مهبخِ

 ،را  اهللو 

 گویند.طوافی مزورانه لبیک  میدر چه وقیحانه

 گذرند.ها می خرابهنج یتیمانِ درکُاز

 . دیده می بندندگان برهنه در بیغوله ها ازگرسنه

 ،را  گانو بیوه

 کنند .چونان متاعی رایگان نشانه می
 ،وچون 

 برند،ت به تن می لّحرام ذِاِ

 مفتضحی ، های زهسنگ ری به پرتابِ
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 . دانندشیهان را شریک حماقت خویش می

 ،های شرارت بار خویش را و داشته

 دهند.ن حواله میاطیبه توبرة شی

 ،خدا و 

 ،ای داردخانهانه چه حقیر

 ،د آن گردا گرکه در

 ،ا ر تاریخ ةگان به اسارت رفتغالم نام گرفتهکنیز و

 زنند .شالر می

 و چنین خدایی ،

 ، ذلیلی ستچه خدای 

 ! که اوباشان را تراش می دهد

 جار می زنند ،و

 -داناست که خداوند بخشنده و مهربان وحکیم و

 وکریم .رحمان رحیم است و و بینا همو

 ،خویش را فجیع  مخلورِ مگرتا 

 -حجاز  برهوت بریانر د

 - گرفتهبه عِفَتَی تعریف 

 .  ش تعمید دهدخویشتنعفوتِ عفونبه 

 

 52اسفند                                                      

 

 

 

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


199 

 

  111سرودة 

 
 ،  تو نیز  تبرودَکالمِ  پُر کاش 

  ،های ملیحت شانهدکشیده برقگیسوان چونان 

 .!بود  مالحت  آبشاری ز

 ، هستی لی اها  غزتنقین دارم که توی

 هایم ، نهاشقاعتة شسن به خاک ورةتندر که

 ازخواهد خواند .پرو ا بهر جانم پرندة خموش

 دریغ ،

 که چموشیِ نگاه تو،

 خموشیِ جان مرا درمانی نتواندکردن. 

 

                                                       12/2/53  
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  112سرودة 

 

 ،رین ست ز ای رّابهو نامِ  مقدّست اَ

 ،خ را تاریهای  که عاشقانه 

 ،  استنهان کرده خویشتن درگَنجة 

 ، راعشق کهنة جراحتِ که 

 .کند میتیمار  تنتجوانی درحریِر

>< 
 تو؟وهی ست درچه اند 

 ،که تو را 

 زیبائیت ،در بیکرانگی این چنین 

 .زند  مید فریاست غریب  بغضیلبریزِ که  

>< 
 ،زیبائیم غوّاصِ من 

 در چنین  اندوهی قریب  دوست تردارم .    ارو ت که

 ،وقی شو

 !  نغماتِ پُرازسکوتِ نگاهت نهان گشته است  که در 

 ،مرا به لم ِ عریانی تنت  

  . کندمیتشویق 

 ای چون من ، که زَوّار رنج کشیده

 ،تنت  هرآبةای زمِ جز به بوسه

 سپرد . د نخواهد جتن به وَ

>< 
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 ،در یاب  مرا

 ،ینِ تنت رّزَ که در اورار

 ،ست پُراز دُرد  زلیغ

 .زند  میا فریاد نگی ترکه زنا

      

                                                         20/12/51 
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  113سرودة 

 

 ، اینجا شعور

 ،ست ای  فاخته

 .هانه فقیرزة گلوگاه هدر

>< 
 !اینجا 

 ، را سپاسسرودِ 

 اند. کردهمصلوب م شریعت صلیبِ سال در

 ،  دیار این روش خود ف ارانِرّطَو 

 ،آدمیان را  منزلتِ

 کنند.میمبادله االغی  به بهای افسارِ

>< 
 !اینجا 

 ،را فهیمان  کرامتِ ستر ِ 

 ،شهر هایاری گندآبمج در

 . دهند میشستشو 

>< 
 !اینجا 

 ،فاف جوانان راعِ حقیقیِ روسِد

 ، فواحش شهر شهوتِسردابة در

 .به زندان کشیدة 

>< 
 ! و اینجا
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 ، علی نام ی سترمزدو

 ،  را تاریخ  فواحشِ  همیشة   که

 . کند میخویش تیمار  غَمّازِسایه سارِ در 
  -اممانده واو من 

 سی گنگ ،حببه  در این اندیشه 

 ! هنوز  می شود چگونهکه 

 ،را  تاریخ همیشة لمیده گانِ   حماقتِ نداقِدر قُ

      انند .وخکبیر می

                                                      2/5/56 

 
، درفرهنگ در معابرعمومی درهنگام رو در رو شدن افرادهم، در گذشته سپاس گفتن ب 

چون :  پندار، گفتار  معانی .بود معنا سه داشتنِنگاه حفظ وکهن ایران زمین به معنای 

  وکردا نیک.
. ایرانیان کهن وقتی ستت و پاس به معنی نگاه دارنده اروخ درریاضی سسه همان عدد مع

خود را به حفظ ورعایت  پندار ،گفتار  برای یکدیگرسپاس می فرستادند عمال طرخ مقابل

  .اسست گفتن سپبوده اای پسنده ة. وچه شیووکردار نیک دعوت می نمودند

تا آنان وقتی ازکنار  ،به ارمغان آورد بمحمد برای اعرابرای اولین بارکه ای بود واژهسالم 

که قصد نمایدمقابل اعالمبه فرد سالم ترس طرخ مقابل را بریزند، وگذرند با گفتن یهم م

. چه فرر فاحشی ست میان ستندخواهان سالمتی او .رض و تجاوز به حریم اورا ندارندتع

 و واژة عمیق سپاس گفتن ایرانیان . ، اعرابفتن گسالم 
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  114ة سرود

 
. به خمینی هندی تبار متهنیتی بگوی دیدمصالح ز نیمن  ،شورویبر مر نگفتن   میمنتبه 

امیل نظام، فهای  ؛ وکیانوریرفتة خائن لباس مالیان فروهای درایتوده سال استهفتاد 

 ، برمنبرهاآدمخوروکثیف ومری، این مالیان مزورع ودند.بمانده جرتشان بازازدریافت اُ

همین . کردندمشق وبی سواد  مردم تیره روز برای این ،راکمونیست بر لعنت کتاب شان،

 ازتباراستالین تمجید کتاب لعنتشان را به یکباره به تومار ،دنددی درخطر منافعشان راکه 

 نمودند.تبدیل 

این از  و، این مملکتدراستالین هم، درآخورِ یبرادرهارفیق گان هاین حرامزاد ،نهایتا

نوری ها کیا شود مگر می سهمی دارند.طاعون زده، مملکت این ة ملی رمایودرس مملکت

ه معنای رفیق بالخر .بی نصیب بگذارنداین حد آنان را روا نیست که تا  .قلم انداخترا از

 معنی عموسام.  هم نزدیکتر است تار ببیشتبا مکتب مالها  ،و برادرآیت اهلل 

  .کجاورفیق استالین  کجا،سام عمو

رفیق و اینها  ،یایدب سامعموتا  ندنکرد انقالب ،بی فرهنگ و ناآگاه  درماندةو ت ذلیلاین مل

 البته حاصل شد. ند،که صدخواست می برادر

 تبارش را و را غلتیدنش او خوابدر  باالخره، کهاستالین آیت اهلل برادررفیق  بر رحمتی باد

  .نموده کتودریای خزرم را تکه کرد هدایتآبهای خلیج فارسم   هب

ه دریاری خلیج فارس شورویها را، ب،که مسیرنتج به آهن سرخ افتتاح راه باد پرسود

بوم این مرزوبر گه تبار نجانیسازندگی جناب رفسکه سردارمدفوعی  .تسهیل بخشید

چه که بعد از این باید دید .کرد ندخواهاستشمام گندش را بعدها ملت نادان ایران پاشید، 

صرخ خر   هزاران  را رکشون سرمایة ملی ایده سال  .شده است ان نهانشة متعفنشدیان در

 دیوارو در نصبووخطاط قلم وهزینة مصرخ رنگ و بارچه نویسی  نمودند پاومتر کیلهزار

علیه ان ها برخیاباردادن درشعمدارس برای  تعطیل کردن ادارات وو ،و ادارات شهرها

 هاتا رضایت مندی ش صرخ شدرهم درکنارمخار  دیگ وهزاران، ایادی آنهاکمونیستها و

 ای وجود اقدسِ.گواربفرمائیدمیل رشک که زِبرسانندایتا به عرض ملت نهتا  ود،حاصل ش
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از بهترین و چین و کرة شمالی  یوکه شورجان مبارکتان  وشن جنت مکانتان باشد و

 . ا هستندکشورهای همسایه م

 

 ،دانم  هیچ  نمیقبیلة تو از من

 ، دانم نمی  هیچتو اللةمن ازسُ

 م ، اندنمی  هیچ تو تبارمن از 

 دانم ،  نمیو از توهیچ 

 بگو ، بازم

 ؟بی سَر  ی جنازةا تباری  تو ازکدام

 ، را دوست داشتنکه فهمِ 

   .ای  مصلوب کردهتنت پک  زدة کَخیمةدر

>< 
 ؟ای هقبیل زکدامو اتباری  تو ازکدام

 ،نم سرزمی رجانیِسبزِمَ هایتپهبرفرازِکه 

 ، شمایان  هراسِازکه 

 .کنیدمیپرواز است   دهکر بدر تنسَر ازآبِ 

 ؟ ایچگونهو  کجائیازوت

 ،ام   دیده زذلتارپُ سرزمینِ بهکه 

 ،صلحی انتظاردر سالهاستکه 

 ،را  خود زخمیِ بیررِ

  .کنیدشلیک می آویخته استخویش  ایوان فرسودةدر

 -هاست سال نمپدرا کهد خوانیمی مذلّتی خاکِ به مراو

   . دان گشته مدنی دفنارِ تدرقندآن خون نشستةبه  بسترِدر
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>< 
 بگو     

 ؟ای   قبیلهکدام ازوتو ازکدام  تباری 

 ،غنچة خاکم سبزِجامِ که برگُل 

   ،دهد میه بوی عشق ک

  اید . دهرا به جام دا و زُهم نفرتشوکران 

>< 
 بگو       

 ، تزویری تو ازکدامین نقوش

 ،را اللیِ پُرصالبتِ تاریخم زُ که

 .ای  ذوب کردهریبت تیزآبِ فبه 

>< 
   !تو و

 ،را خونینت هاست بیررِ سال

   ،استبَزَک شده آدمیان رنگِ خونِ از که 

  .ای  به اهتزازکشیدهمن درمرزهایِ سرزمینِ نجیبِ 

>< 
   ،بادرتونفرین ابدی ب

 ،بیرقت  چونانیزنکه نامَت 

 ،ست  یادآور خونی

 .ای  استخرا  کردهتاریخ  رگهایِ مظلومانِ  که از

                                                                        

 70بهمن  20                                                                 
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  115 سرودة 

 

 ، دریغ

 ، شهر گانِاکرهة بچهرفریبانه بر ای گل خنده نمی بینم دیگر

 . هایشان  گونهدویده برو نه به گُل نشسته خونی 

 ؛   جولو نه چشمی که دزدانه درگردشی خَ

 .تسخیرکنند دوباره  سپاسی  را بهریگهایِ کوچه تا 

>< 
 ،چه شده است دخترکانِ سرزمینم  را 

 ،شَریر ای شده ست  رارهکه هرعضوشان شَ

 که خود را برای معاملة تن ،

 ،هااسکناس خوابگاهدر

 کنند .میبَزَک  
 رزة دَله،ان هَبه سقایبنگرید 

 مسجدی،دروازة هر اند برآستانة که ایستاده

 تا شمایان را ،

 وقاحت حواله دهند. جامی ز به نوش

 

                                                      12 /2/73     

 
به کتب  معانی فراوانی دارد . برای فهم معانی بیشتر  .ران ، ولگرد ، هرزه ه : چشم چَلَدَ

 .لغات مراجعه شود 
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  116سرودة 

 

 ،ای کاش 

 بردلت بنشانم ، و قُزحی قُوس می توانستم

 ،را درونت بارشِ پایانی  تا شاید

  . کنمفهم

 ،ات  خوردهرک زخمهای به چِ که

 ،تو جهلِ مداومِ شِشویِرد

 -است  عفونتی نشستهبه 

 . ردخواهد کباه ترا ت که همة

 

 

 52بهار                                                              
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  117سرروة  

 

 اندیشم ، می بارانی آلودِیأس  قطرة به

 ،داشت  توان خواهدچگونه  که

 ،   را سرزمینم ترین صخره هایِ تا سخت

 ،قرنهاست که از نجاستی  بازشوید

 . کرده است رخنهتمدنش  یفهاشکادر

>< 
 ،اندیشم تم میمیّلومظ به اورارِ

 ،را  اعتراضخراش جگر فریادهایِ تواندچگونه  که

 ، تاریخقدّاره کشان همیشة  گوشِبه  

 گام می نهند با قصاوت بر آنها که

 . فریاد کنم

 ،من و

 یشم ،اندبه تومی

 ای باران .   وته ب

 ، خود حیات بخشقطراتِ  کدامینبا

 بِکر را ، این سرزمینِداد نو باوه گانِ تعمیدِخواهی 

 .است   آن پناه گرفتهدر نیز اکه مفاخرِآخرین  بازمانده گانِ شوش

 را ،تاریخ باکرة  و آخرین

 . داداس خواهی پمادرانه به امانتی  پناهِ سایةخویشچگونه در

 57بهار                                                                   
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  118سرودة  

 

 ؟دانی  میهیچ 

 محبتی ، شورِتنها توکه 

 ،عشقمعبدِ وارثانِ که 

 ،درمن ش تو وَ به میمنتِ فهمِ 

 . اند کردهروانه  مجروحم جانِبه 

>< 
 ؛ تنم نغمة پرازکه آسمانِ ستی دانتوهیچ 

 تن فریبنده ات ، نف  هایبه 

 ، اند  رنگ دیده

>< 
 ،م ب  عظیدارم بغضی 

 ،خویشتن خویشمتو در  مهرِ بیکرانِز 

 در من ،ست  ای الهو ن

 ،نیست که هیچش صدائی 

 ،دردی و 

 ،را  فریادش که جسارتِ

 وایی ،هیچ  مأ پستوی در

 . زدننتوانم  جار  محرمی در شعورِ

 

                                                            7/12/52 
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 119سرودة 

 

 مکنید ،  نیمقربا  

 ؛   هیچ برایِ ست که عازمِ رزمی هَنگی برایِ 

 ،پوچ  میدانِ خوارِ اینخِردتومارِ که 

 نیز،بازمانده  قطره خونِ آخرین به

 .  ،یراب نخواهد  شدس

 ،  بنگرید

 ؛بی فرجام  جِدالِدر این که 

 ، سته از نبرد نیزگامهایِ ستورانِ خ

 .  ندکِشمیخمیازه درتالشهای بیهودة خویش 

 ،کفانی به قدّاره در و بنگرید

 ،   ین اورارِ  بازمانده آخرریدنِ که با د

 ،مر ِ کتاب اصالتم را  

 .دانند میدریورشهایِ بی فرجامِ خویش مباح 

 ،د مکنیقربانیم 

 ،جهل معبدِاین  در

 ،هنوز خود شمایانکه 

 ، انتخابهایِ شکِ درخمیازه

 . گوئیدمیائیِ کذّاب را لبیک خد

 ،یدگربن

 ،وهّم اجیرِت حماقت پیشه گانِ که 
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 وهم،سرزمینِ هایِ  دهمائاز 

 شوند .  می ابسیر 

 ،بنگرید

 ،تعفنشان را ونه کتابِ پُرازکه چگ

 ،در گنجه هایِ کپک بستة خویش 

 . اند کِشیده ستایشبه 

                                          

                                                        2/10/57 
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 120سرودة 

 

 ! کهنخاکی  برفرش یافتم بانویی

 ، اش زنانه های نف  که

 . بود گرفته الهام گان الهه ازپردی 

 ،  ودیدم

 - اورا لبان طراوت  نشئة 

 .داد می را خ نگاهش زرین معبدِ  ه ب که

  ! من و

 ، گنگ و حری  چه

 ! کردم گذر

 ،ی خیال ة فرسودة اوکج به

 .کردندمی ذبح را حقیقت اسطورهای که سرزمینی از

 ، همچنان او و

 ،شهر متروکتنگنای کوچة  بر 

 .کردمی بدرقه مرا دردِ پراز گذار

 ، من بودکه چنین این و

 - سالها که عشقی  ِفهم به

 - دادم می پاس شعورم خزانة در

 .گفتم لبیک

 ،دانستم و

  – برد باید را عشق که 
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 - افق دورِ دورهای به

 شتن،برای خویخویش را مگر تا

 .ش خوانمبه سخن فرا  

 ، مالحتش ریسمان بهکه  روزیو برای  

 .                        کنم تمام را خویش توانِ

                                                       22 /12 /55   
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  121سرودة 

 

 ای دختر !هآ

 -فروشان   فضیلت تیمچة حریمِدر

 ؟ کنیچه می انهه فقیضلة رفَپُ

 ،گردیمی خویش نجابت بدنبالِ اگر

    کن ،گورستانی سَفربه  

 ، آنشکستة قبرهاینگِ سکه بر

 ،را  بی نام دخترکان 

 سپرده اند.ر به گو

 چونان: دخترکانی 

 ، آر اِستاتیَ

 ،، هاآرتونی وها  مِهرمَ 

 را .ها زآ و وِرِ ها سَآستِرِ

 ، کن دامنِ عفّتی سُفره

 شان ، ینرّتاللو تا  های زَتا در

 .  کنیکسب  را ات هویت باخته

 ،نجابتِ تراکه نانندکه هم آ

 .اند دادهپاس نشسته یشان استخوانهای  به خون درکالخِ 

 
 دختر! آهای

 ،را ریادت ف
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 ،گورستانِ شهر دورتریناز

 و بگو ...کن هوارسرزمینم یِ  تقوار فضای تهی ازد

 مرا ، که انِ هزة دین و بگو به مالی

 ،نیستنیازی  شمایان  کتابِ تزویرِبه 

 ،ستی قاطر  تانکه  عدالت

 کند . میحمل  که قدّارة سفاکِ شمایان را

 اَستری ست ،تان  نجابتکتابِ و

 .کشدتان را بردوش میجنایاتایِ  باروتِ بشکه ه که

 ، عدالتی و مرا به چنین

 ،ت شمایان نیازی نیساز و چنین نجابتی

 ،که حرمتِ بکارتِ من

 ،شمایان  رخیمة سیاه چادرِد 

 .شد نخواهد پاس 

 ،دخترآهای  

 تودانستی !که آنگاه 

 به زایشی دوباره خواهی زیست ،

 ،   دیشهاندر بکارتِ  باکره خواهی  شدو تو

 تن ،در بکارتِ که نه  

 .جستجوکنی  خویشلورخِردِ بتاگر نجابتِ خود را در 

                                                             

                                                                   22/2/60 
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وش سرداران سپاه داریازیی که . بانو ایستادهوهمیشه  و قویمعنی بلند قامت  بهرا :  تیَستااِ

 .بودیت لشگروی بانویی مدبرو مدیردر هداسوم هخامنشی. 

رنگ خورشید.  از سرداران مانند  .درخشانلطف خورشید  بزر ، مهر : به معنیمَ َ مهر

  عروخ () همان فلز م یندبدان مِ  می گو یامروز در فرهنگ مَ واژة . هخامنشی  دوران

 برگرفته از رنگ خورشید است. که 

. بوده به روایتی همسر او . آ -ازَتا بدختر آرَوی ی است.  و درست ینی راسته مع: ب ونی َتُآرَ

 محسوب می شده است.وی نیز یکی از سرداران پیاده نظام داریوش بزر  

دوم ختر داریوشاندیشی و پشتیبان و یارویاور است. وی دمعنی هم  لغت بهدر آستَرِسَ :

شمشیر این بانو، در .کرده استیشرکت م درجنگها خوده پای پدرکه همواره پا باست 

 خود بوده .  نوادر روزگار از، زنی

یکی ازسرداران بنام هخامنشی ، نیزاین بانونیرومند است. لغت به معنی ورزیده و: در  آ-وِرِزَ

شمیشر زنی وبخصوص یراندازی وتکه دریا مربوط به دوران کورش بزر  است گو ،بوده

 مد دوران خود بوده . در سواری گرفتن از اسب سر آ

که از بزرگان لشگری و اداری ،ریخ ایران می توان سراغ گرفتاتی را دربسیار بانوانِ

 و چه در زمان اشکانیان و ساسانیان. هجوم اعراب به ایران ،چه در زمان هخامنشیان ،بودند

، کرامت و منزلت صورت پذیرفتو به دست تازیان یونانیان و مغان حتمی به توطعة که

 رین مرحلة مکن تنزل داد. زنان را به پست ت

نوش، سی کام؛ پریساتیش، وهوم ، داناک، آتوسا، هومی یاستر، اَتَرنوشه یا آذر یس

ن دوراسیار از زنان این مرزو بوم که درب، مهراَتَریا مهرآذرو، نوشین،آپَمَ، میترادختاَسپاسیا

ان بزر  ترین سردار از یکیگاران بودند. کسی چون بانوآرتمی  که سرآمد روزاز ،خود

حتی در تاریخ؛ . کردرا رهبری می کشتی جنگی خشایار شاه 50از  ایرانی است که بیش

 .سری به تن داشته باشدنمی توانید پیدا کنید که و کل اعراب ها قوم سامییک زن در
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   122سرودة  

 

 ، رمیماجیرِسرزمینِ  نِحرامیا ای

 ، مَنَش ذبح درانتظارِ که

 ، یینکمبه 

 ائید. مسلح نشسته

 ، اهمآستانة قربانگمن بر

 ،دهید لتی مُهفقط 

 .به تن کشم خویش را تا کفنِ 

  اجیرِ جهل ،و ای سپاهیانِ

 ، تانوقیحانة بسیجی ها مةمهَهَکه در

 خون آدمیان را ،

 ،کنیدهدایت میبه قربانگاه اهلل 

 ،یقین کنید 

 ، تانتیغة خَرّاطانکه 

 ، دروغ یتابدرکاخ های مزین به ک

 آورد.نخواهددوام 

 چرا که :

 را، نگینِ انگشتری شعور تراشِن م

 ام . فهم کردهرد خِ انگشتانِصیقلِ در 

 یقین کنید که عنقریب،

 را ،شیادتان خدای 
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 ،به شمایل نشسته استشعورتان به کوتاهیِ قوارة که 

 دکرد.ک دفن خواهنانی متروگورستدر

 من ،

  شدم،تطهیر میاههدّجَهای جَده وبه کینه

 تا نجابت سرزمینم را،

  توهمات اهلل تان بدرکنم.لقومِازح 

 ،شمایانکه 

 ،که خدایانتان  نخواهیدکردفهم  هیچ زمان

 جهالتی عظیم را ،ش به فضاحت نادانی خوی

 هاتان به نهال نشانده است .در باغچة جان

 ، به هدایتتان است که زآن

 ،بری را پیام

 ،چونان 

 ،به ذلت نشسته یتان شعورِقوارة 

 بر شمایان ،

 ه است. مبعوث کرد

     

                                               7/10/65 

    
 رَمیم : استخوان پوسیده . فرسوده ،استخوان ریزه . کهنه و له .
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  123سرودة 

 

    بنگرید!

 ، شد مصلوبنیز دوست داشتنژة وا خرینکه آ

 ، مخواستمی که هنگامی

 ،متروک  معبدیدر

 کنم. شتاب زیارتش به

 ، سپرده اندکلیدی  ارم

 قفلی سوار نمی شود .که برهیچ 

 ،ای  و تُوبره

 مرا  سبزِلبخندِ بازماندة  هاتن که

 –کرده است حب  خویش سِجاخِ در

 - ادشالقهایِ شیون  فروشی جلّاز هراسِ 

 ،سرزمینم را هایِ عاشقانهکه 

 ،یش حَرمِ خوکشتارگاه در

 .است حالل کرده 

 

           57تیر                                                          
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   124سرود 

 

 ،کولیان ای  - به کوچی بر نخیزید

 ،سرخِ سرزمین تان  با خونِکه 

 .شود می آبیاری گانبیگانخاکِ  بهاریِشت هایِ د 

 ،هجرتتان وتاوانِ 

 ؛   ة شمایانبه زخم نشست قلبهایست بر ایگلوله

 ،بلندایِ مرزی که از 

 ، صعودی خصمانهدر

 .  کردخواهد پیکرهایتان را سوراخ

 آنکه:جُرم  به

 ،فهمی ازمرزهایِ سبزبرایِ 

 ید ؛ ا کرده عُدول

 ،دریغ 

 ، چه بیهودهکه 

 ،را ه هاتان دّجَاستخوانهایِ 

 ، طالیی  یدر نقوش

    .دارید میپاس نت امابه 

                                                            

 54مهر                                                                          
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  125سرودة 

 

 . خوشبو نامش چونت هس بِهی  باغِ  کوچة

 ،وسنگ  وگِل ز خشتباغی ست  کوچة 

   ، نو خیابانی فراسوی در

 ،زخشت  چهوکدرآن  ای هست خانه

 ،داری که کبوتر

 .دارد روازِکبوترعشق پ

 ،است  پَرواز پُراز که باغیکوچه 

 ،ساران  پَروازِکالغ و شورِ

 ،گُنجشکان و زاغچه قمری و

 ،توت  کُندةآن که درجفت ساری 

 . النه زدندآن پیری که درتوتِ 

 اران ،پَرد و این الفتی هست میان من

 . دراو  دنپَری و رسم پَروازو مرا آموزند 

 ، هستآدم این کوچه بسی  ودر

 ،قفسی  خانه هاشان 

 خبرند.بی  بسی پَرواز که ز

 ، داننپَریدن د را به پَری نه 

 ،  دارند  پَریدن به  و نه بالی

 پیکرشان ، پَراز ستگرفته ا چشمکوریِ 

 ،یشان و پَری  نیست دراندیشه  از بالفهمی 
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 ،کفِ پا بَرخاکی 

 ،نشان اند ازتسی ساختهقف

 ،ندارد دلشان  غم پرواز

 ، می پَرندآن زاغان

 ، خیزدر شاخه کِشندآن ساران

 باران ، فرو میچکدآب ابر از وقتی

 ،به قلم می گویم از پَر  سخن بر ایوانمن 

 پَرهاشان . با  اَلفِی سارها خود قلم

 ، ست یالهامپُر کوچةکوچه عجب  این آری

 ،پَریدن به هوا رواز ِشور پَ

 ، به هوادرختان در انبوهِ  رنغمة سا

 ،وفاست شهرِ تن من 

 .هواست  بهپَریدن  رواز پَشهرِ

  ه ای  هست دراین کوچه زخشت ،خان

 . دارد کبوترپَرواز که کبوتر داری عشق 

                                                                 

 87فروردین                                                                    

 
 فابا سکون بر روی حروخ الم و   استعدد هزار  لف : اَ   
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 126سرودة 

 

 ای زن!

 ،توکمالِ ختمِ دوست داشتنی درمن 

 ، ترا

 . فریاد می زنم  جانم یدة تپ شقع به حَرمِ در

 ام ، اندیشه های زخمیِباغودرکوچه  

 ،محبتی  خورشیدِتراکه تنها 

 .کنم می نجواخویش  مجروحجانِ رب

 ، مرا مِهر جّه های زَ

 کن،آرام خویشتنت آغوشِ در

 ،یحیی وار  تا

 ،لبهایت به تعمید

 ، خدایان را برصفة بسترم نقوشِ

 فهم کنم . 

                                    

   53بهمن                                                   
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  127 سرودة

 

 زمستانیِ متروکِ شهر، هایِدر کوچه

    . شود میبخار شرمرنگینِ  قطراتِ

 ،شود قطرات حیا میبخار

 .تهاوقاحدمیدنِ  در

 ،که اینجا

 .ند نکمیکتابِ دروغ را تحریر

 ،متروکِ شهرهای زمستانیِ وچهدرکو 

 .اند  هکرد ریرِاصالت را مصلوبسَ
 ،شهرمزدا و اهورای  های بیو درکوچه

 ،  اندیشه رابلندِ سپیدارِ 

 ،ناکسان  جه ِدرخراط خانة 

 ، کنندسالخی می

 تامگر   ! 

 ،را اب گانِ سرخ پوشانِ کذّارابه 

 ،  تاریختلخِ درگذرگاهِ 

 ،طالئی  به تعاریفی

 .    نمایندخیص تر

  شهر ، مزدا و بی اهورایبی کوچه های در

 مر  نجابت را ،

 ، شهر رایدُ پرده خوانان هرزه

 ،  وقیحانه های گیدر لوده

 فریاد می زنند. مداحاناطوارهای در
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 ،را گان نجیبم الههونام 

 کوبند.بردروازة شهرمیخ می

 هر روز ،و 

 ،امواتِ شهرما هایِ خانة  تیمچهدر

 ،دانهای طالئی مَیتّان را دن

 .کنند میحرا  

 ،را هایشان کفنو

 .دهند می شکلبه حجابی فریبنده 

 های بی اهورمزدای شهر ،درکوچه

 ،جسدی خواهدرفت

 ،تنها انگشترِاصالت را  که

 ،خویش پیشة  رسالتانگشتانِ رد

 .  کندمیبرای دفن حمل 

   

                                                        1/6/67 

   
 ، اریکه  . ریر : تخت پادشاهی ، اورنگسَ

 

 

 

 

 

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


227 

 

  128سرودة 

 

 ، حقیقتش هایبرگوش همن سرزمینی ک

 می بینم . رااند  آویخته انهافس هایِ گوشواره

 ،یانی کولظریفِ  و دستهایِ

 را ،نَموری خاکِ  که

 ،شان اصیل انگشتانِ سایةدر

 .اند  امان داده 

><   

 !من  

 ،حقیقتش برگوشهایِ  که سرزمینی

 -می بینم  اند را فه آویختههایِ خُراگوشواره

 ،ذلیل  شنزاریازخورده خیز یکتابِ از فحوای

 ،کوچک ه فرمانِ مغزی بکه 

 ، کوچکای  گنجایشِ نقطهبه 

 ، خاک پاکم را

 ،حقیرانه 

 حریصانه .کند میباوری قربانی  در

>< 
 ،ش من سرزمینی که برگوشهای

 ؛اند را می بینم  تزویرآویخته کتابِ

 ،را  اسیر انِ گیجِولیوک

 ،بِتُنی   یهادرحصارِ
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  ،رسرگیجه وا که درچرخشی

 ،اند  ت رفتهبه هالک

 ،    قرون درآرزویِ گذشتن ازمدارِ

 ،نم پدرا قرونی که

 ،و تبارم 

 ،ی قرنها پیش ادر ظلماتِ مُهرِخلیفه

   د .ان را گردن  نهاده ردگی آنبَ

                                                                  

 58مهر                                                                     
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  129سرودة 

 

 ،با شمایانم 

    ! سپید اندیشه یانای کول
 ،غریبدرمداری   که

 ! نیدکمی  تالشامیدِ کوچی  به  

 ،بازگردید

 تان ؛ صالتا لبیکِ پرتنینِ  اعتراضِکه 

 ،در بغچه هائی چرکین 

  ، پرواز نخواهدکردبتنی ار دیومرزهایِ  از فرازِ

 :چراکه 

 ،را تان  اند سرزمین هجرت سدودکردهم

 اجیر ! انهائی ازتفنگِ مزدورسرباز گلولهبه شلیک 

 ،جَبربه  ندکه مهارکرده ا

 -را برای پروارهایی  هایِ کوچراه کوره

 .دید نخواهند  که زمستانِ خویش را هرگز

 ،بازگردید
 ،ول سلُمَای دراین مدارِه به سرگیجهک

     .شد  ذبح خواهید 

 ،بازگردید

 تان ، سرودهای شور آفرینکه 

 ،پایِ مرزهایِ  بتنی در 
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 ،به شیونی اندوه بار

 .حلق آویزخواهد شد 

 ،بازگردید

 را ،ه تِ  محک خوردنغماکه 

 ،اند برای دفن  در تابوتی نهاده

 ، هنوزکه شمایان 

 . کوبید می پایآن درهجرتی درخیال 

                   

                                                                  1/9/60 
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  130سرودة 

 
 خِرَدم ،گرمِ نفسهای چگونه که بنگر 

 ؛باره برای تسلّیی دیگری دودرفریبی  مرا

 ،  است  دهکربه طوافِ صلیبِ خویش حواله 

 !    که هنوز صلیبی 

 را ،پدرانم رایحة خونِ 

  .کنم میفهم شتِ  آن خِازخِشت 

 ،نهانی ترسی ست   تاریخساطور برکَفانِ مرا ز

 ، کبیرشان االنِقّکه نَ

 و مداحانِ شروشان، 

 شان،ها امام نامه درسهرِسهرِ

   اند.  ق  نشاندهبه ن 

                                                                           

 67مرداد                                                 
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  131سرودة 

 

 ، این رَمه دست چین زمِسوغات بَ

 - نیستخِالشة تعفن جز

 . شان سوت می زندنجره های هرزه یدرحَکه 

 !نگاه کن اینک 

 . برخاک امنیاکانِ خفتهونِ طرِخقطرقدر ریفِاتح به
 ،که اینجا 

 .کنندجراّحی می را یناحقبِ کتا

 را، کنند شعورو خراطی می

 شن فقه می بینند .که مَگانیبرای مُغ بچه

 ،هودهوة یَاهللِ یَ و با تالوت 

 ،را  سرهایِ بریده

 کنند .می کبابیِ داغِ  شریعت ازهیمه هارمنی درخِ

 را ، و خِرد ورزانِ  قلم درکف

 ،االنواری بحار عنکبوتة حصارِ صفدر

   . زنندگردن میینّثخَفتوای مُ به

 

                                                                 2 /7/67     

                                                                                        

          

 

 

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


233 

 

  132دة سرو
 

 ،جه  و دروغدرگورستانِ 

 .اند  داده ه گوررا ب شعور مدرسِ

 ،بندی مُزدور قدّارهو 

 ،خویش  تلوارِدامِ مُبا نوسانِ 

 ،را رحیم شیونِ تَ

 ،گهوارة فهم از

 . کرده استلب سَ

 ، گهواره نوسانِو

 ،چه غریبانه 

 ،گم گشتة خویش را فریادِ

 می زند . ضَجّه

 

 57تابستان                                                              
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  133سرودة 

 
 آدم پرست ، به جه  نشسته گانآهای 

 ، یساحر رسولِ هیچ دیگرعصایِ

 ،را  امروز اندیشمندِ انسانِ

  . داد نخواهدفریب 

 
 ،نیلی چ  هیدیگر

 ،صاُلّبه درای  گوسالهچون  الشة 

 ، ایساحرهی صابه فرمانِ ع

 -ست  پندارِحقیریکه در

 ،نخواهد شد نیم  به دو

 ،شمایان تا مگر 

 . دهید را ازآن گذر یشحماقت خو

 
 !آدم پرست یاوه سُریانِ آهای 

 ،برخیزید ازخوابِ گرانِ حماقت تان 

 که شکافتنِ فَرر هاتان ،

 ،هیچ علمی  به شِکاخِ

 مدد نخواهد داد،

 ،ان را بسترِخوابِ گرانِ شمای که

 ،ان تعفنِ الشة اندیشه هات

 ه است .لبریزکرد
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 ،که من 

 خِرد نام ،ای هستم  قاصدِ راستینِ واژه

 ، شمایان رااگر 

 ، دروازة شعور به

                                      فهمی باشد !

                                                      
 61پائیز                                                  
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 134سرودة  

 

 کیستید شمایان  ؟

 ! چرکین کتابِ حوزه نشین  دَستار بر سَرانِ ای

 ،را  خِردمپرندة که 

 فتوای  مَخَنثّتان ، لیبِ در صَ

 ؟ ائید خاک نشاندهبه بال بسته 

 ،  شدرتکریم خویشتن نیز که خدایانتان

 ،آدمیان را 

 های دروغینِ  خود ، عدهو در

 دهد . مییشتن فرمان وخ عَبد تِبه اسار

 کیستید ؟

 متعفنتان ، که دراعمارِ تنِ

 ائید . کردهذبح عاشق پیشه را  بلبالنِ

 

 چیستید  ؟ 

 که خِردِ زخم خوردة  من ،

 تان ،جهلِ بی حیایی  هنوز به جبرِ

 سکوت را پیشه کرده .

 

  56بهار                                                              
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  135سرودة 

 

 ام .ساله پنجاه و شش پیریمن 

 سرزمینم ، گهوارة ادبیاتِکه در

 ،اش  جگرسوخته گانِدایهپُرازخونِ  ییالال  به

       . ام رفتهفروناخواسته فهمی در

 ، و چون

 زنم ،ناخواسته خیزمی ین فهماز اچشمی به سحرگاهان 

 ،فرسا  توان دیرد

 ،نم را ز تازیاخورده اتازیانه های استخوان

 .کنند مینوازش 

 دانستم       .ای کاش  نمی

 .فهم نمی کردم را کاش فهم و ای 

 را ، جانچنین تن وتا این 

 ،مراای که  درکجاوه

 نمی بردم .راه  کند میرنجها هدایت   ودالِبه گ 

 .فهم شور و رنجی به فهم اندوهی از نشئه 

 دانستم    .نمیکاش 

 فهم ،ز دوراتارگانِ ارش سبه شم را کاش خود

 ،درعادت هایی که عادتِ همیشة ماست 

 کردم .مشغول می

 هیچ ،دیگروآنگاه 
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 ،ای  شمارهجز

 نمی فهمیدم . هیچ کرد می که مرا لبریز

 چه سود ، اما 

 من ،اندیشة زخمی فهم درشیونِ که 

 ، مرا به اسارتی کشیده  است

 .  آن گریزی  نیستاز را اسارتمکه مُهر 

                                                    

                                                              14/11/59 
بودند که  ن به مفهوم شالر زدن است.  وتازیان یا اعراب، تنها قومیتازیانه زدو تازیانه ، به معنی شالر است.

قوم لعین بی حیا  آندرکوچه و بازار به شالر می بستند. ریشة تازیانه از مدامسال ملت ایران را  600بهقریب 

 نآامروز نیزتبار برکرسی نشستة همان اعراب قر. است تازیان  به متعلقتازیانه، یعنی آنچه نشات گرفته است. 

رمانده را ة دیگری این مردم نادان ودمینی، به شیوخود ساختة خاسالمی  و قَدّاره به دست گرفته در جمهوری

 د. سهمِ ملتی که در فهم تاریخ بازنده ای بیش نیست، جز این نمی تواند باشد. به شالر می بندن

با این شعور  ش پادشاهیکامسلمان شیعه پرورش دهد. داد تا مادرش اورا کاش محمدرضا شاه اجازه نمی

دریغ . العباس، جار نمی زد ل ابوالفض به وسیلةرا یان، کمربستگی خود، دو زانودرمقابل مهمالت مالسیاسی

سالهای سال بدبختی های خود را  مجبور خواهند شد، خواهدآمدکهو ملت سراین مملکت ربالیی بمنبعد که 

 .  کنندنشخوارمدام 
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  136سرودة 

 

 ،بانوآویختی بدارم  تعروسی نویِ ارنّبا زُ

 ،آن که جُرم فقط به 

 زیباست ،بگویمت که چقدرخواستم 

 ،گیت  باکره لبانِارتعاشِ

 ، زفاخ شمارشِ  فهمِ اوّلیندر

 ، که  با سرخیِ پُرازشَرم گونه هایت

  .است اجیرگشته  دلیبه خواهشِ 

><  
 ،بانواحساسم  اطیمن خ

   ،تمتنگ دوخ دلم را تن پوشِآنقدر

 نش ،کرداندازه  یبراکه 

 م،ستهیچ زمان نتوان

 .ترک کنم  را تو آغوش رختکن

 

 52بهار                                                              

 

   

 

 

 

 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


240 

 

  137سرودة 

 

 د ،ویزیمیا اجانبمرا برگوشهایِ  سرزمینِزیباترین گوشوارة  سپیدِ 

 ،وقیحانه  یدرپناهِ طومارِکه این شمایانیدکه  قرنهاست 

 را ،ان تِلوارهای  به خون  نشسته یت

 ید .ا رسوخ داده  تمدنِ خاکمجراحتِدرزخمهای پُر

>< 
 ،آن صفةنمی دهید ذِبح سرزمینی را که زنی درچرا پایان  

 ،  تنشخویش وَر باررَحِمِ  در

 است . هکشیدبه پناه  هریمِ درآغوش شمایان را

 ><   
 ؟ نمی  بینیدگر م

 ،کَریه را چهره هائی که چگونه  

 ،انِ سرزمینِم رویِ خِرد ورز آببه 

 ،افته پیش تعلیم ی درتوحشی از

 ، انشان جلّاددرپناه خنجرِ 

 ،که عدالتِ کذّابشان را موجّه کرده است 

 .کنند میتعریف 

 مگر نمی  بینید  ؟

>< 
  ، غارتگرانگوشهای بر مراسرزمینِ  زرینه های گوشوارزیباترین زید یآومی

 ام ،  دیدهنم رنجِ خویشتکجاوة  در تس سالیانی درازکه من 

 ،که چگونه 
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 ازشهوت و ریا ،نوازشان فواحش هایِ  گونه

 ،این سرزمین درپناهِ پاکِ 

 به رنگ نشسته است  .

 ، شان ها به حقارتد و بنگری

 ،خوخ تمدنم ازکه قرنها  

 ،ن شِرمارانِ شکم بَسوسسانِ به 

 ؛ی بی بهای خویشتن شان درکَپرهائ

 . ند کُشصه هایشان وقت میخُخائیدنِ به 

  

 24/6/57تهران                                                             
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  138سرودة   
 

 کهیردبه مخواهم داشت. همیشه دوست داشتم والی اورا اکه اندیشة وی بزرگوارشاملوی عزیزواحمد به 

 .است جبار انحاکمباعث رنج  نیز سنگ قبرش حتی

<><><><><> 
 هرگز !

 - ی نخواهید خواندای بدین نگونسارمرثیه

 ،بخت میان دو عاشقِ نگون 

 .اند  خفتهسَریرِی  سترِخاکِکه در

 ،و ندامَت بی برگشتی 

 ، که قبیلة هردو را

 مَنگ کرده است .

 م ! نتونازنیقبیلة 

 ! منمن مهربا تبارو 

 دو ،  هر

 ،  ندا آوند همخویش

 .آئینة منی نم توزآ

<> 
 ! ای آئینة همة من پ  

 ،را م اَهمه زآنم 

 دیدام .درتو

 ،ونان که تو چ

 .سالها قبل دیده بودی 

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


243 

 

 تو ،زگاهی  حیرتم بهدر

 ،در می شوی کِکه چونت 

 نمی بینم ؟که هیچت 

 ، اللزچنان  و به گاهی

 ،که گویی 

 ،از تو

 –هِینی هولناک به تن بایدم گذش 

 ،جة آن در لُکه به گردابی  و

 ، رانمان راة یاجناز

 . کنندمی چرخ

>< 
 ، وَش  درآن سوی توکه دبای

 . یم بایدخفتن ابدی فرو رنجیبه 

 ،  با تومی خوانم

 -ام  ای همبَندِ اندیشه

 سرودی تلخ را .
 کدامین خدایان را بایدم گفتن ،

 ،جه  را زُهدانِ تا 

 بی برگشتی مبتال کند ؟  یایناز به

 ،دانی می دانم که می

 دانم !دانی که میو می

 ،که هیچ حقیری 

 ،ای بِ سِکّهضَربه 
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 فرود نخواهد آمد . کتایونیتختِ بر

 :که  چونان

 ،را  لشتیپَهیچ 

 ،گان جامة فرهیخته

 ، شودقواره نمی

 ،دمی آن و 

 ،اندازدبر قامتی   زَرّینای  اَرّابه بر که

 ،یضَة چِندش خویش را هَ

 کرد . خواهد وارهَ

 مردمانمان ، و

 ،به فریبی چنین خواستند

 ،بایدی حکمِ به ا عشق رکه بوی 

 ،به هیمة جَهلی

 افروختن،بایدی 
 ! که اینجا

 ،جائی ست 

 ، رارنجور  خِردورزانِ سیاهِ سیاقة که

 .بایدکرد  جستجو درامعاءِکرکسان

 و، خوشایندی ست میان من وت چه نجوای

 حتمی . در این بایدهای

 یم ،الل می شنوزُچه 

 یدی ،ه تو شنچونان ک

 ،را  ورشعنجابت   ا ِرّصدای حَ
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 الّله ،ی دَه های  فقیهتیمچهاز

 ،گانِ شهر را باکرهنجابتِ  که

 گو،جوهَ شریعت مدارانِ قربانگاه  به

 خواند.میفرا 

 

                                                                       30/8/59 
 

 شود.  وءِتغذیه حاصلوام با استفراغ،که از س: اسهال شدیدِ ت هَیضَه

 به کسانی باید اتالر کرد،که ازسوء تغذیة شعورخود را          

 فهم نمی کنند .         

 :  سیالب و سیل   هِین

 ، جهان ی باشدرگ: زن پادشاه بزر ، و زنی که شاهنشاه و پادشاه بز کتایون

 جهان بانو 

است که مسند، نام والیتی تخت، تخت پادشاهی، رش، اریکه، اورنگ، : عَ ریرسَ

 درآنجاست .  غارِکیخسرو
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  139سرودة 

 

 ،ست  ای معصومانه هراسِ چه

 ،ای  خوردة باکرهداغ درلب هایِ 

 تلخ ،قارتی حِکه در 

 -ولی لّسِ عفّنِنموریِ پُرتَدر

 -مزدورای  پیشه های سُفلهداغِ شالرزوزة که 

 -کند میخالی  اآن ر رُعبِ از سکوت پُر

 .می زند فریاد را ویش دوشیزگی خحریمِ 

<> 
 ،و من در این هیاهوی بی وقفة غریب 

 ، می زندفریاد را که عذابِ همة  شدنم 

 ،هست برای خریدهیچم نه  

 فروش ،  برای هیچم و نه 

 ،دمندم و چه دردی ست درنهادِ در

 کند .میتشویق خویشتنم فرار ازمرا برای  که

 ، مرا

 ام . گوش سپردهنی ذّومُهایِ  بی بهایِ زنیکه به چانه 

 

 ،بایدکه خویش را برهانم 

 ،قیحِ شهروهایِ  جیغة یمنِهَاز 

 ،و ریا تسبیح های رنگ رنگ شهر
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 ، تزویرفروش  درکه 

 گرفته است .خو به چِک چِک ممتدِ خویش

 

 ،تلخ  ایدکه خویش را برهانم ازاین دیارِب 

 ،  جعلجوازِیک به حکمِ  عنقریبترسم که 

  گویانِ تاریخ دفن شوم. درحیدر گودال، 

 

 88تیرماه                                                             
 

 

 :  وقار وابهت، آمین گفتن ، نگهبانی کردن ،  نههَیمَ
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  140ة سرود

 

 ر نام،نبَتختی مِ هبر صف

 -ا دیدم که شیادی خویش ر 

 وکیلِ خدا برخاک جار می زند.

 ب را و دروغ را،ر فریتا مگ

  در تک تک جمالت خویش مومیایی کند . 

 !    مرا

 ، اند کرده محکوم درعصری زیستن برایِ

 ، زنبوری  هایقف  در را اندیشه که

 ، شهر داغ خوردة  هایکوچهدر

 .اند نهاده تماشا هب

 ، را انسان و 

 . تردارند ستود چهارپایان درهیبتِ
  ، اینجا

 ، را خِردآدمیان قرنهاست که ستی هبمذ  گَندآبِ 

 . کندمی سیراب خویشتن شدة بَزک  تَعفُنِ با

 هستند اینجا !

 ، زبانی بَر سُم گانِخَرپوزه

 ، را سَالّخیشان احکامِ که

 ، تازیان ازکتابِ

 . اند ستاده ریهعا به

 ! کن نگاه برخیزو

 ،را  بریده زبان دیارِ این انتهایِ 
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 ، را ام نهفته درخاک نِتمد قرنهاست چگونه که 

 ، ایپّرخَالشه هایدرتوبره

 ؛ تموچینیانو  تازیانو  واسکندریان رومیان که

 ،اند آورده ارمغان به

 . برند می سوغات به 

 اینجا، ست جائی

 ، را مادران که

 ، را باکره ودوشیزگانِ

 ، نامی نِجابت سیاهِ درکرباسِ

   ، اند کردهب حَ

 تا مگر،

 ،نیشان را منزلت انسا 

  هدایت کنند . کانکنیز به منصبِ

 ، را نجابتشان گوهرِ و

 -امامی  شستةن خون به ازقدّارة که

 ، است گرفتهدرس 

 . سَالخی کنند

  

                                                    10/9/88         
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  141سرودة 

 

 سرزمینم ، مرتع بر بلند ترین

 ،زرّین  تیدشبر 

 اند . خِرد را مصلوب کرده کاروانِاز بازمانده تنها

 ،را ازمهاجرت خسته قناریان  و

 منحوس ، دستهاییدرمیانِ تفنگی  به

 . اند نف  بر انداخته مهاجرت از بجرم

 ،راشان و پرها

 - دادند میبرکام باد  پَراکنده 

 خاکم ،دشتِ  ایستاده بربلندی بندی ارهقدّبرای لذّتِ 

 هرزه .ست  ای خنده غرقابِ که

 و من :

 سرزمینم ،قناریان  ملیحِپرهای نرمِ  شاه با

 ،عبوس های گونه

 را ،طفلِ خویش بستة و لبهای فرو

 نوازش خواهم کرد .ای  برای خنده

 ا ،باشد که ت

 ،بِ سرزمینشفهمِ کتاآرزویِ در

                                           .  شود ور بار

 

                                                          2/9/58                     
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 ، کنمسپاست  چگونه

 ، ای تو 

 ها ،نیایشآخرین اسطورة 

 ، مرا که

 ،بانت ل درمعبدِ

 !ملب  شده است لبخندی اهورایی  به زیورِکه 

 ،ای  کشانده زیارتی  به

                               کردم .آن سیرمی فهمِ ایروی درکه سالهاست 

                              

 

                                                          6/8/52 
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 ،است اندوه بار چه

 ،ها اورار ملیحِ سفرةدر  هاواژهشیونِ 

 ،شان پیکره ها وقتی

 تفکری تازی ، هایِ هازیانیوغ تدر

 ،ذلیل  ممیزیبفرمانِ 

    شود .میتِکه  تِکه 

  

 70مهر ماه                                                            
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  144سرودة 

 

 ، ارشة به تعفن نشستة مکتبی الاین که  از چه اندوهی فراتر

 . اند هکردسُودنمک حفِ کتابِ اخالرِ سرزمینم صُدر

 رد را ،و خِ

 ای ،تازیانهبه جَبر

 . اند هکم دادحآن  تکریمبه 

 دیگر ،و

 ، راسبز ِتغازلِ کلماتِ کردفهم خواهم چگونه 

 -خردی درگهوارة 

 -که بلوغِ را 

 .   زند میفریاد مُکرّرش ای نوسانهدر 

 کرد ،چگونه فهم خواهی 

  من ،خستین سطرِکتابِ تبارِنرب که

 قّداره بندی ،تلخِ خنجرِ 

 ،را تمدنم  کرامتِ

 .کند میدرحروفی بی معنا تفسیر

                                                          

 77تیر                                                       
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 ،است  شده هونچگ ببین

 ،تبارم خاکدر که

 ،را  فاخرارنِ دمشعورِ

 ، شهر ممیّزینِ هارِذلیلِ اطاقهایِ  در

 ، تمیزیِ فهم جُرمِبه 

 زنند .می شَالر

  ،شعورشان که ار بی قواره جَعّالنِو 

 -مستورگشته است هیزی کهنه در

 می نهند .ار   ای  سرقهکاخهای مدر

 ،اینان  کهشده است  چگونه

 ، حرامی خویشهای  چهبغدر

 ، هار اَجانبِهای درگنجهرا  تمدنم

 برند .میسوغات به  بیگانگانمرزهای  دورترینبه 

 ،و طومارگرانِ تمدنم را 

 ، تبار خَرانِ روسیدربازارِمال 

  کنند .میاالغی مبادله  بهایبه 

                                            

 59 زپائی                                                         
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 کنم ، دوگویِ مهتابین تشبیه به را اگرچشمانت

 ای ، و لبانت را به کعبه

 یگانه ،به مرواریدی  را یتدندانهاو سپید 

 را ،  ات هناصیَو 

 ؛ریبنده ف به زیبایی مَرّه ای

 کرده است ،خویش حب دراسارت که خدایان را 

 ،را مرمرینت های ینهو س

 مرجانی ، جزایر نِوتبه زیباترین هُ

 ،درکنیسة عبادتِ خویشم که دانم 

 ، لب هایت هیچ قیاسی برای

 ،ت چهرة اهورائی گاهخیمهکه در

 ای استوارآرمیده است ،همچون اسطوره

 سراغ نخواهم داشت . 

       

                                    

 55رهاب                                                     

                 
 ، چهره و رخ ، رخساره و رو : پیشانی ، موی پیش سر هناصیَ

  :  خوش اندام ، نیرومند ؛ خوش قامت ، وتنهُ
 اران را گویند. دامنة سَرسبزکوه سو شیب و :  زیبا ترین  مَرّه 
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  147سرودة 

 

 ،سروسایت  سوگند به قامت

 ،که نام رمزآمیز ترا 

    است.درخود نهان کرده 

 ،کمال ست  به  طریعِ

 دربیکرانگی هستی .ت تولد

 ، و خدایان را

 ،ناتمام ست  یدسرورتولدت  به تبرکِ

 ،را  که  الهه گان معابد

 .کرده است کبابرِشک ناتمام خود در

 ، لقتیریدة خِتوتنهاآف

 ،که قداست  نام خویش را 

 یشتار،اِ نِبد الهه گااازمع

 است .به ارث برده 

 

                                                                  9/6/55                               
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 ، وتاگرام  خالصه کردهتو درتمامی وجودم را

 .نکنی اقرارسخنم  بیهودگیِ بر

 ، یگانواژه تمامیِتوکه 

 ،معنا  کمجایی هِمن  و

 .شوم میتنت محو  شکوهِ بسترِدرکه 

 ،نامت  بلندِمعبدِ بردروازة سُکری ناباورانه درو

 ، یابم می پایان تنت حریرِ سپیدِبر

 ، بَسترت مصلوب کن  شکوهِ پُر برسکویِ  مراو  بیا

 ، ات  گانِ سرگشتهوارهگاه گوشدرخوابو

 ،گرفته است  بندة تو وَش جایابدیِ عَذار فریجاشتگاهِ برکه 

 ش.کَدرخوابم به 

 ،ای الهة میثرا

 معبدِ بناگوشت ، دلفریبِتراشِ ازکه 

 به قلیان نشسته است،تنورة داغِ تنم 

 ،به ابدیتی هدایت کن مرا 

 وقار زناگیت تَراش خورده است . که در

 

   54 تابستان                                                                      
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 -هِجر از سدره المنتهیِ  سرزمینِرا  نغمة خویش پروازِ رنجِه چگون 

 نزنم .فریاد  آفرینش کوچِبه چاشتگاهِ

 ،بگویمت  و چگونه

 ،گزین فراغ هجرت ی پَرستو که واپسین

 ، موعودسرزمین در

 ،امنِ خیال  آخرین برکةرجوارِد

 ند .اد می زوصالِ فرود را فریترنّمِ 

  و من همچنان ،

 ،دلتنگی  های متروکِ پ  کوچه در

 ، خویش نغمةبرای رویتِ 

 ،برآسمانِ بی ستارة انتظار

 ام . دوخته چشم

 

 55بهمن                                                          
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  150سرودة 

 

 ؟ انجامدمیا کج به 

 جراحتِ تبارم ،از که خونی

 ؟ ه استدیکچباز سرزمینمبلند  رابِهمرب

 انجامید؟ خواهد کجا به

 ،زوِّرمُ فروشیفضیلت  که

 ،زَر بَفت ای  قدّاره به دیگر فریبی کمینِرد

 ،ت اس دوخته چشمجَدّه هایم  گرمِ نفسهایِ ِ یادگاربه شمارشِ

  -هایِ قدّی ِ خاکم  را  رهواُسط کندمی را  حَ و

 خ ؛یارفروشان تچهارسُورِ دین  در

 ،که قرنهاست 

 هاشان ،   فریببی فرجامِ چانه زنی هایِ در

 ،تمدنم را   مظلومِصالبتِ

 اند . مفلوک کرده یبی توان زخمهای در

 ،بنگرید و

 ،های نیرنگ هاتان  بنچار به 

 ،  های تاریخ زارهدر پرواز هَ

  .  اید به نمایش کشیده را خویشنقوش مهای پَرکه 

                                                   

 61بهمن                                                               
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  151سرودة 

 

 چه توانمی کردن در این ناکجاآباد ؟

 ،خِردم  که

 ، تنشدرکشاکشِ ادراکِ فهمِ خویش

 .شود تبعید میخ ترین صفحاتِ تاری ظلمانی به

 سیاه ،کرباسی درپناهِ  سرزمینم گانودوشیزه

 اند نجابت به استتار رفته سارقانِهراسِ از

 د؟اکجایم در این ناکجا آب

 !هویتم که 

 ، شده است تبعید تاریخظلمانی ترین صفحاتِ به 

 ،ی اجیر اطانِرّخَ جایی که

 ،خونین خویش را  های ومطبا

 . دهندمیتراش  دانردمخِوبراز صن
 ،را چه سوداندیشه 

 ، تراش دادن ی  فهمبه صیقلِ 

 ،م مینکانِ سرزیتیموقتی 

  س ،رِندَپوشی مُ تن یافتنِدرخیالِ 

 ،شهر متعفن هایدان زبالهدر 

 ، زُهم آلودپاره کتانی تصاحبِ برایِ  

 ،غوغایی غریب در

 . ضَجّه می زنند
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    ! اند کرده سخمَ مرا

 ،را دایی کَذّاب تا خ

 . منکتیمارهان بیشعور های فقیهتیمجهدر 

 

 62اردیبهشت                                                            
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  152سرودة 

 

 ،نگاه نگاهم کن 

 ،من  ازدورمانده ای 

 .با توخواهم گفت غمینی نهای سخازهرانسجام خود که 

 ؟      انی دمیتوآیا هیچ 

 ؟توآیا هیچ دانستی   

 درونم را غم انگیز رنجِو شنیدی ناله می توآیا 

  جانم ،کِ مترو  ویرانة که در

 ،را بودن  توبا  دیدارهایآخرین 

 .گوید می در سوز حزینآهنگی به 

 ؟کجائی 

 بنهادی .هایِ بی برگشت رفتن سِافسوشعلة  به پا در را سر محتضر

 ، تنهاو قلبِ یکّه و 

 .خواند را تلخ میای  دراین آوارگی هرنوحه

 ؛انم به شامی بی سحر م اندوهی گر همچوبایدم  چه پروا

 .افسون نگاهِ گرمت آویزان به  مهتابِ خیالم من  که از

 
 ،نگاه نگاهم کن 

 ،ای مانده دورازمن 

 ،مشتاقم  سرشکِ چشمِپوشم می نشب  نقابدردیگرکه 

 . اندرونِ دردمند منی خاکستر نشینبه بینی  که تا

 

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


263 

 

 ،نگاهم کن  نگاه  

 ، چشمانم انِجوشای چشمة 

 تان است ،گونه غلچسان از جانمهرقطرة ببین 

 ، کن نگاهم 

 ،نِ پُراز امید دیدارم چشماکه 

 .زخورشید التماسِ یک غروبِ دیگری دارد 

 
 ،نگاهنگاهم کن 

 ،از من  انده دورای م 

 ، ر ذرة جانمکه از ه

 . خیزد میشده پیغام منامی گُ ز

 
 ،نگاهم کن 

که امشب - راشامان حوضِ  نیلگونِینم اخترانِ شمردشب  سَریرکه از بس در

 . گیرندجشن میرا دیدنم دوباره سوسوها هم به 
 

 ، شمان پُراز امیدِ دیدارم چنگاهم کن که 

 .دیگری دارد غروبِ یک  زخورشید التماسِ 

 
 ،نگاهم کن 

 ،بیا 

 ،بهایم لگُنگِ  های ای لحظه

 .را دمندم های در نغمههرشکستن در صدایِ  که یابی

 ،درغزلهایِ شکوه غنچة نامت  راام  بین هرذرّه کجائی  باز
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 ،ش یادی  وَ تودرمن که از

 . تودرمنش فریادواز

 
 ،نگاهم کن نگاه 

 ،یِ سرگشتة چشمانِ مشتاقم کولای 

 ،ها این صبوریصبرِ که درگندابِ

 .ان کردم جوانی را خز

 ،بیا یک دَم 

 !تماشا کن 

 ،به حالِ  دردمند من 

 ،که همچون تلخیِ تاریخِ مظلومم 

 ،د بندِ خستة جانم  بنمیانِ

 دارم .فریادها  هی گراناندوز

 

 55پائیز                                                                      

 
   اولین ابراز عاطفی من به ایشان بود. ه،این نوشت ...  تقدیم به همسرگرانقدرم

                                      است. ف مابقی نوشته ها نیز مشخعواطف ، تکلی بعد این ابراز
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 !بنگر

 ، ای دیگر  دوبارهدر  ونه که چگ

 ،دیگری عیسایی  به نزولِگانِ اُورشَلیم برهنه پا

 ،یخ تار گوشانردة درازگُبر

    .اند آغازکردهشهرهایِ متروکِ  برطویله جومِ خویش راه

 من قلمی دارم ،و  

 ، قادسیه رزمِ مصلوبِ ه ازآخرین بازماندوانیِ تکه استخ از

 ، بدان که

 -کنم میشتاب  نبرد در دراحتضارِ باکرةزیارتِ آخرین به 

 ،به تصاحبِ آخرین  قطره خونِ مصلوبش  تا

 ،رودی  هیبتِ بهکه 

 ،دست یابم یابدظهور می خروشی دیگر در

 ،تیحقیق ترسیم برای 

 ،دین مدران همیشه مُزّوِر تاریخ که 

  شعورشان، درگندابِ

 ،اهورمزدای سرزمینم را 

 ،ستویِ تنِ  پرُتعفنشان پدر 

 اند . کردهدفن 

     

 57پائیز                                                              
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 154دة سرو

 

 ،نهند   یمعبد درمیانِرا  اگرچشمانت

 ،ای  کنیسهمهرابِ در و لبانت را

 ،ات را  گرفته فتر بَزَ گیسوانِو

  ! خدایان ی  دّقِ در بارگاهِ

 بدان که ،  

 به التماس ،ای دیگر  به دوباره

 ، خواهم خواست عشقیقِ دّکاهنانِ صِز

 ، خویش رایافتة اورادِ صیقلِ تا پاکترین 

 کنند .نثارتمامی تو وَش بر
 !ای تو 

 !ت ا که تندیس فریبنده

 ، استکرده مات ا ام رناتمهای  تردیددرکشاکشِ  گانِالهه

 -مهتابی ست  ات گشتهتنِ تههیر عریانیِدانی که 

 قمر را ، های یتیم از که منظومه

 ؟به رشکی جانکاه فرو برده است 

 بنگر     !  

 چگونه ،که 

 ، تنت تراشِ طوطِخطرِطر سَسَدر

  .اند  شور بیکرانِ مرا حب  کرده 

 !اش ک ای

 هایت ، درصلیبِ تپة ملیح سینه

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


267 

 

 ،مهتاب فام  معبدی ستچونان که 

  خلقتِ خالقی ،نهایتِ  بیدر  که

 ، افق فریاد می زند  دورِ دورهایاز

 ،مرا 

 .                            کردندمیمصلوب داغ خورده درصلیبی 

                                    

                                                                            12//7/80 
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 بنگرید !

 روزها ، ایندر شادمانهچه 

 ،ریا  بی ممتد هَوارهایدر

 زند ،می آن مو درعدالتی  فرودِنوید  که

 ؛شهررا   پُرازدحامِ خیابانهایِ

  ،نام  ادتِ یک عبلبیکِدر

 نند .زفریاد می
    ، تهی باورمندان ای  روزِ باورِ شمایان استز روام

 بهنِ مادِر زمانه ،در  یعدالت تولد اید به یقین آوردهو 

 هنوز، زمانه فریبِمادرِ  کهمی بینم اما 

 ،خویش گرفتة  عفونتزُهدانِ  از

 است . نکرده دفععدالت را  خلفنا فرزندِ

 بود،سالها  پیش گفته  پدر بزر 

 م ،دکرفهم نمی منو 

 فرزند، نیستهیچ عدالت که 

 ،   هی مُزَّور ه فرر فقیدستاری برمگر

 ،تاریخ را قدّاره کشانِ باروتِ  های بشکهکه 

 کند .میخویش حمل  گردةربَ

  56سال مهر                                                                  
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  156دة سرو

 
 خلوتی به رنج ،در

 ام ، ن نشستهکه تنها درآ

 ،  برممیپرواز پی راخیالِ خویش  شبهر 

 ،ست تنی آنجا 

 ، خیالبلورِسوی این درفرا

 ،است نشسته گُربه جوانی  هوایکه درگویی 

>< 
 ،من چرا و 

 ، ها ییتنهااین اتاقِ عبوسِ در

 ،تَمنّای  بَستَری درگُنگیِ 

 ، ام فتادهان به زندققنوس وار  

 ،   ادرد

 م ،رازحسِ با تواکه درهوای  پُ

 پیرانهِ عشن سوختة بسترمرا، 

 ای . چه بی سئوال به شالق بسته

 ؛   باری 

 ،است نماند صَبری صبُوریِ مرا 

 های پُر بهانةکودکِ تن را دوا کنم .تا گریه

 ،غ دری اما

 ،  تَنَت یِعریان بُهتِ در که تو

 مرا ، تم نشستةمِ به مافه ةپیران

 ای . شیدهبه تَمسخُرک حریصانهچه 

><  
 

>< 
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 ! کن ی ونگاهخیزبر

 ،که مرا 

 ! استنمانده  صبریوریِ توانِ صب

 ،را فونتِ شورِ خویش عتا 

 کنم .مُالمِستی کودکیم رحوصلة د

>< 
 ،که من 

 ،دراتار ممنوعة تنت 

 ،شُور  ةشُعلپُرشَرارة در

 !به تو  

   ام . چشم دوختهخدایانی ت تمامی لذّاکه ققنُوسِ 

><  
 ، بانو ی ستاروقچه 

 ! هوای گُرگرفتة تنَتدر 

 در این کشاکش لذت ها،

 -سینه هایت همِ سپیدِ ف پُراز صحنِ در 

 ، ای  الصه شدة تختی که تو برآن آرمیده خقامتِدر 

 چه می شد اگر،

 ،رارازغرورِ زنانگیت پُ غزال

   ،نش تب  نشستة مَ بهآغوشِ در 

 چونان گلبرگی ملیح ،

 ، خی  می کردم  

 همة خویش را درتو ، ات
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 خالصه کنم. 

>< 
 ،بانوکن مرا فهم 

 ،را تنت عطرِ  یحةارکه 

 ،وصلِ خیال  درکجاوة 

 ، فِراقت  سکوتِاز  پُر اندوهدر 

     .  کنمیمتیمار

                         

                                                      1/2/79   
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  157ة سرود

 

 ،وتو من

 اصالت . کهنةزخمی قرنهایِ  یالِ درحاصلِ هراس تاریخیم 

 ،را  فهم که

 ایم . گرفتهفَرا اند به تقلیدتجویزکرده  کهدرفتوائی

<>  
 روزنه ، کدامیناز

 _مفلوکم  نیِ سرزمیِسو کدامینواز

 که درآن محبوسم ، ای کُرهحصاراز

 زد ، خواهید شکافی 

 کنید . هدایت کشانا به کهمجروح ر ا اقیانوسیت

<> 
 تو ،و من

 ، ایم فَراگرفته تقلید به

 ای ، پستویِ حجره بودن را در معنایِ

 ،نام کالّشی فقیه که 

 .فریب خویشتن  ة سُفردر استه کردای  مائده را  بیچاره یمان مغز

 ، رافهم  جادبةکه مجالِ درخاکی

  انی است از دست داده است .مز دیر

                                                  

                                                    12/6/58 
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  158سرودة 

 

 ،انگشتانت شور ازرپُرِ حصادر ست یچه اعجاز

 ،ی سازی هاپردهدر

 ،ی همة تو را بائیز که

   . ستکشیده ا ترنمنغماتی به در

 ، را ونیهما  زنِحُر ازپُ سوز و

 . زند یم ادیفر انیموالی باغ ها  کوچهدر

  ، تس یکس نجایاکه هوش دار

 ، راش دلکَی ترنم ها که

 ،کفاندر شالر یچهارسور ها در

                                   .کرده استکبود

 

                                                         9/3/82    

    
 موسیقی ایرانی است  .  های تگاه: یکی از دس همایون

ست دردستگاه همایون، این لحن، میان دو لحنِ آواز دوم و های موسیقی ایرانی: یکی ازگوشهمَوالیان 

 شود.چکاوک اجرا می

های گوشهکه یکی از، بل است مقامی ایرانالحان در موسیقی خوش و هویی پرآوازبان: نه تنها نام  دلکَش

 جرااین لحن نیز میان لحنِ خسروانی و خاوران قابل اِ.  باشدنیز می در دستگاه ماهور معروخ موسیقی ایرانی

 ست .
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  159سرودة 

 

 ، اش آستانهکه براین چه حریصی ست 

 به دارآویخت . را خودهویتم  بازماندة تنها واژة 

 زند .میچنگ برآن  خردمندان  دستهایِ کهدر سرزمینی 

>< 
 ،زدورمُان  وسپی یاین ر  کهحرصی ست  چه

 ،کتابی چرکین درخود را  بیقوارة تحفةآخرین 

 نیرنگ ، ازپُر زبانی به

 . جار نشانده انددربلندای سرزمینم به 

><   
 ،ای ست این تحفه چهآخَر

  خاکم را ، نجابته ک

 را ،ودودمان و تبارم 

 ، ای مزورانههای  در توبره

 ای ، هایِ کریه هانه فرمان طومارِدر

 ،ترسوارشُ نشستة ندرشِ لمیده گانِ به

 . سوغات می برند

 ،آلودی  دستهایِ خون بهنگاه کن 

 را درعداوتی دیرین، خویش ناخنهایِکه قرن هاست 

  .زخم کرده استسرزمینم  داومِمچنگ زدنهایِ در

                                           

 68تیر ماه                                                        
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 160سرودة 

        

 ،    بگو 

 ای یگانة من  !

 ،را تومِهرِپُراز تا کدامین عضوِ

 ،نواختن ای توانم  بوسه به

 ، هایت گونهشرمِ ازسرخیِ ناشی از تا

 ، راام  نغمه پُرازوجودِ 

 مِهر ، به ابدیتِ تا

 ،آتشین  به مانِ تنوری

 شعله ورسازم .

                                          

 55سال                                                      
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  161سرودة 

 

 این  بایدم ، فراتراز ندوهیچه ا

 ،تو  عشقِ وتو  شناختِ بی که

 ،لتِ تن ذِ خاکدانِاین از

 کشیدم ،می بر خترَ

 ، دانمش نمی کههیچستانی  گیِرانو بربیک

 .  شدم می ررهسپا

 دانم ،می

 ای ، پرنده که هیچ

 شانه کرده است ، راپروازش  رهایِپَ کهبه بالهایی 

 داد . نخواهد صبر مجالی بهدرقفسی دوباره ماندنِ  برای

 ،کهکشانی  به الیتناهیِو من 

 ،شده است لبریزای  فرشتهترنمِ  از که

 ، تنهائیم ازپُر  یها عاشقانه به

 ام . یک گفتهبلکند می صدایم که

 ای ، وهیچ پرنده

 ،را  خویشپرواز که پَرههای

 ،کرده است  شانه

 ، قفسی دوباره در به ماندنِ

 نخواهدگفت .  لبیک

 55اسفند                                                                    
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  162سرودة 

 

 ، نامول رس ست مُزوّری

 هر،تصویری دردیوارهای کهنة ش به

 ، راخویش وقیحِ  که چهرة

 نهاده  است. تماشا به

 ،خیابانهای زُهم آلود شهر در

 فهم ، که بوی گرسنگیِ

 ، رسد می مشام به

 ؛تابوتی ست 

 ،را حقیقت که کتابِ 

 رده است .خود دفن ک در ظلماتِ

 ،ست  صرتینو طار 

 مضحک، ای در لفافه

 ، راای کریه  که چهره

 - مایش کشیده استبه ن

 ،تا مگر

 ،را گانِ شهر مسخ شده 

 ،فسیل باوری  به

 دهد.فریب 

>< 
 هرزه ای،صلوات گویان 
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 که تا دیروز، 

 شهر ، های فاحشه خانهدر

 را ، حری  شان زبانِ

 د .دادنمی درمیان پای فواحش لیز

>< 
 ، نادان اند این مردمان چه بیهوده

 ،را خویش  که هیچ

 ی کالن ،پندار به سان 

 . د جا می زنن

 

                                                        18/1/57 
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 163سرودة 

 

 ای زن !وتو

 ،چگونه توانی 

 ،که عشق را 

 ؟خزانِ نگاهت آبیاری کنی درباغچة 

 ،ست  ای که تنت سردابهوقتی

 ، که بغضِ  بیکرانِ دوست داشتن را

  است. کشیده درسیاه چالِ زیبائیت به حب 

>< 
    ،ست یاجبار تو را چه

 ،زنانگیت را  رسالتِ که

 کنی .به بهائی ناباورانه حرا  می

 و طفل عشق را ،

 خویش ،در قنداقة خرد 

 .بخاک می دهی 

 

 78زمستان                                                                   
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 164سرودة 

 
 !  فرزند

 ،ست  جاییاینجا 

 ، را تاریخ  ردِخِ که

 ،همة مرا  و

 ترا ،  و تبارِ 

 ، اند مخدوش کرده یمنحوس فتاوی در 

 ، دروغ را کتابِ اند و بزک کرده

 و درستی ها.راستی ها  برای مصلوبِ

>< 
  ،اینجا

 ، ست مخوف فرزند ای سردابه

 دیوثانی وقیح ، که

 ،ن نشسته را رحَلده دغَال  سگانِ

 ،  ترمذهبی وقیحبه مشنِ 

 ،آدمیان آشامیِ به خون 

 دهند .میتعلیم 

>< 
 !اینجا 

 نشسته،   تقدسشریعتی به  های خُصَیهاز

 ،است شده کفن پیچ  تازیانهای الهة  که دربغچه

 ، رایِ سرزمینم میترا

 .اند کردهگرفته عقیم آیاتی  قداست ه جبرِب

>< 
 !  فرزند  هشدار

 !که اینجا
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 ،م ست که تازیان مرا عَج جائی

 ،وارثانشان  و

 .خوانند میخَالشَه   مرا

                                                                21/1/80 

 
 به نژاد ایرانیان ) لقبی که تازیان  و گنگ وپست و حقیر نادان:      عجم

  مرحمت  فرموده اند(

 تان ایان و الهه گان اساطیری ایران باسخد از  :    میترا 

 بیضه و خایه در نرینه ها   :  خُصیَه

............... 

 : خار و خاشاک،  خَالشَه

به نام احمدی  کسی ،ایران جالب اینجاست که همین لقب را، رئی  جمهوری بیمارروانی

ت یک سخنرانی که برای تظاهراای درتحت حمایت خامنه،اب خوددردورة دوم انتخ، نژاد

ملت ایران مرحمت  ت جمهوری تقلب کردند، بهسات ریاانتخاب در 88مردم درسال 

                        فرمودند.

 )توضیح ویراستار(                                                                  
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  165سرودة 

 

 ه زار () مَرغَ،                تو شرارِپُر تنِ سبزِمرغزارِ در

 سبز، ست یا گلبوته

 ، گوئیکه 

 ، را جوانی نشستة درگُل طراوتِ

  . است ستاده خدایانسبزِ باغِ از

  !بنگر

 ،تربختوش عاشقان پای هایزخم به

 تو، رشمیمپُ هایغنچه ِطرعِ ازفهمِ که

 ، را خورده داغ تنِ های زخم

 د .زننمی خیش ناشیانه چه

 ، ست درتوباغی

 ، را معابد نِاگالهه که

  ، خویشفریبندة  آفرینشدر

 ، گنگ درحیرتی

   . است  نشانده بُهت به

                                                     

                                                           27/2/18                                
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  166سرودة 
 

 ، دانینمیوت و

 ! را لبی زخمیِ هایِکنگره شکاخِ

 ،را فهم های  که واژه

 ،خویش  خونینِجانِ در

 .کرده است  نهان

 ،دانی  و نمی

 کاه ،جانعذابی در چگونهکه 

 ، را شعورکتابِ 

 ،خویش   مجروحِدرجانِ

 .  دکنمی صحافی

 ، دانی نمی وتو 

  ، را خِرد هَراس

 ، وقتی

 ،  تاریخبارت بی خورانِ درتنورِخِرد

 ود.مصلوب می ش

 ،دانی  و تونمی

 ،را گریة شقایق 

 ،که تیغة داسی وقتی 

 ،نیش را اجوهای گلبر 

 ،تلخِ خویش  تیزِ درقامتِ 
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 . کند میرو دِ

 ،دانی  و تو نمی

 ، ست که دانستنی

 ، برای فهم هاکهکشانبه وسعت 

 جهل ،ندارِ قُ ه قرنهاست درک

 پوش شده  است  . کفن 

        

                                                                            27/2/82 
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  167سرودة 

 

 ،دانم می

 ، مرغزارِ بیکرانِ دوست داشتندر ست غزالیخوش خرام که تنت 

 یافته است . یمجالعشق ورزی  شورِبه که 

>< 

  تو ،

 ؟ معبدِ عشق یرِرسَ ای  تباری ینکداماز

 ، داشتن را که فهمِ دوست

   ؟ ای کشیدهنقش ت به تن خیمة شکوهِدر

>< 
 ،تنت 

 ،ست  ای آئینه

 ام. تعمید داده آندر خویش را ةهم که من

 ، مرا

 ، ست یراز تو به شوقِ

 ،ای حریص  که همچوگربه

   .ام گشتهمات  تنت به لیسِ
                                     

                                                                  6/3/82 
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 168سرودة 

 

 !اینجا 

 دراین دیار،

 ،های خاکی شهر درکوچه

 ،ست کتابی

 رِخویشتنش، شرو که به احکامِ

 ،را  شهر غبارِ به غم نشستة

 .زد خواهد ان خشت آدمی در جانِ

 ،رد را خِ وشعورِجماعتی بی

 ، غریبی هنگامةدر

 ،جان گرفته است  تلاجه بیشعور  هوارهایِ که از

 ،درفریبی بزر  

 ،ان هه درسردابه های  پُرخونِ  فقی

 . نموددفن خواهد 

                                  

       

                                                               2/5/59 
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  169سرودة 

 
 ! دزنفر

 !به هوش باش 

 نجا !که ای

 ،ست  ای تیمچه

 ، به فراخی تاریخ 

 ،الّ لَش گانِ  دَکه باشنده

 .ذیلت آموزانِ  فَضیلت فروشندرَ

><  
 فرزند  ! بیا 

 ،براین بُغضِ ناتمامِ غریب تا 

 ،  نیتجواگرفتة صیقل که درعریانیِ 

 ، سکوتِ تنت بیکرانِ ولولة  درو

 کند ،می ارترا تیم کجاوة فهمِکه 

 ،به تبارمان  کنیم نثار سپاسی دوباره

 ،به تباری که 

 ،ند کرد یسالخباورها  خندرِسرهاشان را در

 ،وبه زخم های پُرعفونتِ تنانشان 

 . نمودند مستورگمنام ییهاگورکه در

 

                                                      4/6/74 

 

 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


288 

 

  170سرودة  

 
 ! فرزندبیا 

 ،م دَهی در تن بیا به هجرتی

 ، که ثانیه هایش را

 .نیست  بهائی

 ، شهریاز

 .درآنیم  کهای  قبیلهازو

 ،از شهری 

 ،گانش فاحشه  جرتِاُ که و سرزمینی

 ،ست علمی اساتید  دستمزدِ از بیشتربسی 

 ، راشان چشمانِ پُرفروغ  که

 فرسودة ،عینکی درقفای 

 ، معانی هرِسَسَهردر

 . اند دهقربانی کر

 ،و نگاه کن 

 ،دُرایش تن فروشانِ هرزه بسترِ  هب

 ،ای  هایِ تا نخوردهاسکناسکه به 

 .است شدهمزین 

 !بیا 

 ، هجرتِ خویش ایمان بیاوریم به تا 

 ،ذکورِآن نیز  فواحشِم تنیدة هَردَکه  صفوفِ 

 ،زمینم را عِهرِنجابتِ سر

  .کرده است مخدوش 
                                                            13/7/88 
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  171سرودة 

 

 ،شد خالصهمن درتو همة

 ،تو و 

 هرتکة مرا،

 ،ی هولناک هه یفق  حماقتِدرقمارِ

 .بخشیدی آرام به رایگان  ای هچهر به

 ،خِردگانِ خورنده انگیزِوهم غاکِ در مُ و مرا

 ، گانشکه موریانه

 ، کنندمیاش عمتاریخم استخوانهای  تکیدة از 

 .دفن کردی 

 ،مبادا تا 

 ،هایت دست رامیانِ اجیرِحَ

 ، گیرند میطعام خونینِ تازیان های  کاسهازکه 

    .فهم کند  هویتم راراز اصالتِ 

                                                           

 70اه  مهر م                                                   
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  172 سرودة

 
 من، دردِ

 نازنین ،حِصارِ مَسمومِ بِرکه نیست 

 !  اند  نشانده به حبسکه مرا در آن 

 ، دردِ من 

 ،زیستانی ست دردِ زیستن با دو

 ،اقیانوس را  بیکرانگیکه 

    کنند .فهم  نمی

                   

                                                  5/3/71 
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 173سروده 

 

 ،بگو

 ،ای قبیلهتوازکدام  

 ؟وازکدامین تبار

 ، کولی وارچنین  اینکه 

 ،جوانیت را شورِغَزال پُراز 

 ای . زندان کشیده به  عِطرآگین گیسوانت موریدر نَ

     

                                                 22/2/81 
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  174سرودة 

 

 ،پُرازبغض غروبی وهِانددر

 ، دورهای دورِافق ست  از ای پَرنده 

 ، خویششیارهای زخمیِ پَروازِدرکه  

 ، م را کجاوة ناشکیبائی

 کند .میهدایت مانِ پُرازجوانی توچش به آستانة 

 تشویق کن ،مرا به فهمِ خویشتنت 

 که دست های به زنجیرخوگرفتة من ،

 گیسوانِ تو،   ة شاللجزدر  

 فهم نخواهد کرد. خویش راجوانی  

                                                          

                                                       6/8/80 
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  175سرودة 

 
 _غُرّش تنُدَری است تلخ چه 

 بارانی ، که بی هیچ قهرهرشِ فضاییدر اَبرفَ

 .  کندزمینِ یتیمان پهَن می را در های گدازانرَعد

>< 
 ، چه تلخ است

 باغبانِ باغی شدن ،

 ، که دژخیمانی حَرامی 

 ،از درختانِ عرصة باغ 

 ، ها کنندهیمه

 تا مگر ،

 ،را شهر  ة مُفَتشین هَرزاجاقَکانِ 

 ،کبابی حقیرریانی ببرای 

 .ای برافروزند  شعله

>< 
 دایی ،روزگارِ ناخچه تلخ است 

 ،قیانوسی الطم اکه درت

 .  می نیسترحُاش را تَ سودهفر  بانهایباد

>< 
 درخاکی زیستن، است چه تلخ 

 و با دینی به آشتی برنشستن ،

 ،تُخمِ مفاهیم را که 

 مُتَعَفّنی ، درچِرک آبة کتابِ

 بَرَد .فرو میبه زیورِکِشت  

>< 
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 و چه تلخ است ،

 ،ن وقیحروزگار این مکتب دارا

 دخترکانِ  ایزدی تبار!  یدِازدندانهای سپکه 

 ،شان راهای انگشتریحلقه

 د . کننکوب مینگین

 ،وازخونِ بکارتشان 

 جامهای شهوت هاشان را ،

 ،پی درپی های  نَشّه در

 . ای رنگ می دهند به نشئه 
>< 

 در سرزمینی زیستن ! چه تلخ است

 شود ،باکره میبه اُجرتی قلی  ای  وقتی که فاحشه

 ،ای دیگر  و باکره

 به فقری هولناک ،

 کند. میابت خویش را به مُهرفاحشگی مَمهُور نج

 

                                                                                     5/6/70 

 وغیره حاصل شود.که ازخوردن شراب حواسکُندی وبیهوشی : نَشّه

 

................ 
تعالیم دینی وای درباب شیطان واهلل وکتاب ادیان که عقایدی ویژهی:  قوم هاایزدی 

ازساکنین ، ایزدیان .. برای کسب اطالعات بیشتر، به تاریخ این قوم مراجعه شوددارند

 فعلی هستند.  و ایران دیرین سرزمین عرار

 دمحم دکتراثر ،دیانیزیااب به کت ،از ایزدیان برای درک مفاهیم نوشته میثرا اشوان 

 .مراجعه شود 1381رات موسسه عطایی سال اترجمة دکتر احسان مقدس. از انتش، باتونجی

سالهای درسه ماه، ازکمتر ، در مدتبی آزارمردمانی بسیار دویست هزار نفری این قوم  

عشیان نابکار، و به ادبه دست  ومساعدت جمهوری اسالمی وبا همراهی   1395 و  -1394
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هوری اسالمی نابود شدند . گروه انسان کش داعش و مجحریک و کمک های مالی ت

 سییش ازکه به برا زنان ودختران ایزدیایران ، سرکردگان سپاه قدس جمهوری اسالمی 

درنواحی و م تاریخ ،آن م در قرن بیستیک ،بردندو اسارت  کنیزیبه رسید مینفر هزار 

و کودکانِ  دخترانو  این زنان راآنها، به  تجاوز ضمنسوریه،  در تحت حاکمیت خود

؛ بریدند سر نیزرا  و پسران این قوم مردانع کثیری از مج، و،  فروش رساندند به درمانده را

، و قاعقوم بنی قین ، تمامیاوشخ  زمان محمد پیامبر مسلمانان که به دستور درست مانند 

به هجرت، م دهتا سال را،  غیرهوبرخینواحی ، واقع در یظهبنی قر بنی مصطلق، بنی نظیر، 

 و قتل عام نمودند .تارا   اهلل محمد،اتکا به مفاهیم کتاب 

 جای خود دارد. ( کهبین النهرین و خاورمیانه  ) ایران و دیگر نقاط

باید یکی از هول انگیز ترین  فجایعی که برسرقوم ایزدیها در طول تاریخ هوار شده است،

 شده اند.ستی در تاریخ شناخته ناین قوم مظلوم ، به دروقایع تاریخ بشری دانست . 
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  176سرودة 

 

 ،ای یگانة دوست داشتنی 

 ، تنت پستویِدرعطرآگین ست  مرغزاری

 دهد .میکشیک اینشسته بهاری امیدِ به ترا که

 

 !  و تو 

 دانی   ،نمی

 ،توبا تنم حضورِ بارانِ نخستینه درفرودِ ک

 خواهد شد .ر ورتنت با گلستانِ چگونه

 ست، درازیی سالیان کهو پیچکِ سبزی را

 -ای   کردهنهان بکارتِ خویش  درپشتِ

 ،گریخت ازجامی زُالل خواهد کهآبیبه 

 کرد .خواهمسیرآب 

 

 من،و

 وجودت، سبوی های خوش تراوشِ با قطره

 ،کرد خواهم  سرد را طاسِ تنم 

 ،ودرنَردِ زایشِ عشقت 

 . اهم بود خوای ابدی  ندهزَبا -ترگاه خدایان اسدر تختی که شکا

 

 86پائیز                                                                      
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  177سرودة 

 

 ،رَسّام معبد کالمم  ، منو

  !وتو

 ، یاین معبدتنها باکرة 

 ،جت وّامَ  جِ  گیسوانِکنشِبه که 

 ؛را خویش  هتبُازخسته  انِزائر

 .ای  داده تعمید تزیبایصالبتِ  نقوشِبه 

 و لبانت !

 ، ات نشستهبه تب  و لبانِ

 ،است مالحت انگبینِ  ریزِکه لب

  ،مرا نیز 

 ؛ام  گریختهها نامردمیاز قربانگاه ذبح که 

 ، معصوم هایینف  در

 قربانی خویش خواهد کرد.

 ،بگویمت چگونه 

 ؛تودادن های  سر برسینهکه رویای 

 ،خل بُ ازشبانه نیزبِ خوادر

 .  کند میخویش را دریغ حضورِ

 ،تنم هایِ  پُرازنغمة ظهلحای تمنایِ 

 ، مراسلخِ ناشکیبائی وصالت ن مَای

   .کشدمیبه صلیبی دوباره 
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 !کبریاییِ خیال بنگرعطرِوام دارِ و ای

 ، اهتباران پرشکوهِ نگکه 

 ،کندمیتراوش تنت  معبد پرمالحتِازکه 

 ،را جانم  تِبرهوچگونه 

 ،فریبنده  اریغزمر چونان

 . به رنگ نشانده است 

 و تو ،

 ای تک درختِ پُرشکوفة باغِ خیالها ،

 دانی که  نازشکنجِ  سیه مویت مرا ،

 ،درکورهِ راه سرخِ کُهولت 

 مات کرده است .

 

                                              

                                                           26 /5/87       
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  178سرودة 

 

 اند . دهگریاندن را تعلیم دی که آنانچه بسیارند 

 - گریستن راو

 ، خویش دروغِ کتابِاز

 ،دهند مشق می

 ،و طعم خون را  

 . دان گی  مزمزه کردهاز شیرخواره

 ، اینان راهمین 

 ، کتابی ست تقدس گرفته

 انسانها را ،  ریدنِب تن از که سر

 . اند روا کرده

 دستهای گرسنگان را ،قطعِ و  

 - قرص نانی ربودنِتاوانِ به 

 اند.   که هیچ زمان سیر نخورده

 

                                               7/3/81 
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  179سرودة 

 
 ! نجا ای

 ، های خِرد را شکوفه

 ،هایی دورغین  سجّاده در

 ،ندآبة چهارپایانگَدر 

 اند. دکردهسومک نَ

 ،کتابی وقیح به حکمِو 

  کنند.مینَمد مال آدمیان را  کرامتِ

 تا مگر ،

 انِ شهر را،ه های فقیه چهکتش

 به نرمی مضاعفی مزین کنند.

  
                                                       7/2/79 
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  180سرودة 

 

 ،بنگر

 ،فاجرای  الطمِ اندیشهتدر که من

 ،  تحمیلیدر بَرهوتِ یک سکوتِ

 -انسانیم را منزلتِ  که 

 ،کندمیحمل تابوتِ خویش در 

 ،زخمی و دردمندچه  

 ، قرنها پیشاز که آزادگیم را

 ،است  رفتهبه حب   کتابی نیرنگِ به

 .نمزمیفریاد 

 

                                                          5/5/81 
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  181سرودة 

 
 ،به راستی 

 ،   کسی چرا

 ،دِ نا بالغِ آزادی رانوزا

 ،درحَریِرخِردِ خویش 

 ؟کند نمیقنداق  

 

                                                                7/3/81 
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  182سرودة 

 
 ،اینجا 

 ،غضی غریب انقهاعِ بُدر 

 ، راارتِ خنده کب

  -گانِ جوان لبانِ  باکرهیِ رخسُدر

 اند. رسوقِ شالق درکفانِ شهرکبودکردهدرچها

 !آری  فرزند 

 ،اینجا 

 ، گرفته تقدس آیاتی در

 ،جانِ آدمیان را 

 کنند .میمصلوب  ا هباور برهوتِ در

 ،تا مگر

 ،تاریخ را  ة  مُخنّثان سفر نانِ

 ،ام  بریده  سَر تبارِ درتنورِ

 خت کنند .پُ

 

                                                              10/3/81 
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  183سرودة 

 

    ، اینجا

 ، را دروغ شرارتِ

 اند، نموده کریمتَشهر بَزک پُر های درایوان

 ، را انسان کرامتِوکتابِ

 ، وقیح انهه های فقی وزهدرح

  .کنند میتفسیر العین رای به

 را، خدا نام و

 ،لَعین  ی ه افق ختِزمُ هایِ رهتِ گِسب بن در

 .اند  آویزکرده لقحَ

 ! را خدا و

     ، اندکرده رّاطیخَ را وخدا

 ،  را عشق که چونان

 ، را اندیشه که چونان

 ،  را خِرد که چونان و

 . را  آدمیان که چونان و

 :   اند خواسته که چونان 

 ، لنگیپ و اشتروگاو از

 .کنندترسیم ای لهگوسا های برشاخ تصویری

 آدمیان را ، اینان خدای و

 ، خویش کتابِ حرمِ درحریمِ
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 - است کرده تقسیم

 ، هستند کهآنان  به

 ، نیستند کهآنان بهو 

 ، اشندب باید کهآنان به

 .باشند نباید کهآنان به و

 ،خدا و 

 ، ای دادهنا به احکام

 - خویش خلورِتباهی مُسوکِ در

 -است ته فرو رفی غریب هتبُدر

 ،مگرتا 

 ،وقاحتشان  اَیریکة  یان را درالّمُ

                        ح گوید .یتسب

 

                                            18/1/82 
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  184سرودة 

 

 - منقاموسِ  در خدا و

 ، ست ای خرناسه

 . دکنمی تیمار را پُرخوراک مُتمّوالن که

 ، ست جهنمی منقاموسِ  در خدا و

 ، را هازیبائی فهمِ است گداخته که

 . خویش جبارانة دراعمارِ

 ، دیگر ومرا 

 ، ست هَراسی شخَازدوزَ نه

 ، شوقی بَربهشتش نه و

 ، ودب ب  شعوری مرا که

 ،نیز زآنم که

     .                                          نشانده اندبه حب ایحیله به 

 

                                              6/1/80 
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  185سرودة 

 

 این چنین بود زرتشت ، 

 .نه آن چنان که توگفتی مرا 
 ، فرق آدمیان را درکه شکافِ 

 شکافت ، توانای   هم به قداره

 ... ظریف ای شانهبه هم  و

 یمة جه  ،که خباثتِ خکردم فهم

 ،دین مزورانِ لة حی به جز

   یض نمی نشیند .ح به

 گفت :بزرگ میکه پدر

 ! مفرزند

 ،را  لهافتِ شعورکه ت باید

 .جستجوکنی فهم ظرافتِ در

 

                                                              21/4/82 
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  186ة سرود

 

  دینی، تیزاب به

 ،انسانیم را  کتابِ

 .اند نشانده خاکستریبه 

 ،ابابیل را    دروغِانِغرمزین پ  

 !دیئداوها بِز زخاطره

 که دروغ را به دروغی سرپوش نتوان نهاد.
 اینجا!

 ، عشن قهارِ  ناطورانِ

 معشوقند.ردة شَالق کَشانِ گُ

 ،اینجا

 !ست جائی 

 ،الل را ای زُ برکه  ماهیانِکه 

 ند.کنمسموم می شوربایی به سَمّ 

 ، کَذّابی ستو

 ،ا ح رصل سفیرانِهورِکه ظُ

 کرده است،کذیب تَ

 -اند انداختهخندقی و

 دروازة خدایان، تا

 ،مگرتا  

 ،های عاشقانه را تپش

 کند.دفن های دیننف  سُمُومِ در
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 .اند دهام حکم دا قبیله کشتارِبه و 
 !را  قلم هاو

 فسی ، انِآیت اهلل هفتوای  بِصلیدر

 قه ،فِ هنة کُ لیبِرصَد

 . فته اندکو خیم

>< 
 ،که دین است چون 

 شعور را ، جانِ

 کند ؟ایی مینّیان بَخاکسترآدمبه 
 اینجا !

 آنان که بیشعورند ،

 ،منصبانِ کلفتی دارند 

 و آنان که مدرکی دارند ،

 به بیشعوری خویش فخارند.

 ،زآن است که در سرزمین من

 اند، گذاری کردهها را رمز عاشقانه

 ،را هرزة دین دستانِوم به طبا مگر تا

 . کنند ه راگم

                                                    1/9/59 
 : ناظر، پالیزبان ، دشتبان ، حافظ زرستان و نخلستان .ناطور

 

 

 

 

 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


310 

 

 187سرودة 

 

 وتو ،

  انسانی خود را ،شعور

 ،فسیل کتابی کهنهةلِلَیهَدر

  .ای  کردهقندار

 ،وتو

 ، خرد را بلوغِ یانوتهیچگاه نمی

 کنی ،فهم خویشجان در

 ،جانِ به درد نشستة من و

 ، ست شاهدی ریزترین

 .کردتشییعرا  تاریخکه بزر  ترین جنازة 

 

                                                                 8/5/81 
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 188سرودة 

 

 ! فرشتة من 

 جوانیم ، ک خوردة رَتَ دیوارِ برکن که چگونه نگاه 

 ای ، عارفهف بستة تَ شِنق

 ،ها نقره داغ شده بود خاطره که در قلبِ

 ،دیگرتولدی  خویش را برای

 .فریاد می زندت های سرخِ جوانی گل بوتهدر

>< 
 فرشتة من،

 ؟دانی می

 ، ام  هگرفتگُرتنِ صحنِسالهاست درکه 

 ؟ اند ردهنک نهان در گنجة دلمکسی را حضورِ

 ،خدایان باغ سبزِاز  شینق

 افق، دورهای دورِکه در

 ،تلخ سکوتی در

 ،ای  گرفتهباران به نگاهِ

 را ، جوانیم  مصیبتِ کاروانِ

 .کند قه ربد عمر باغچة خزان زدة در

>< 
 فرشتة من،

 کاروانی ،بهنگاه کن 

 خود ، بغچة تنها تابوتِکه در
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 ،پروانه ها بالِ درکفنی از

 .کندمیقنداق  جسدی را درانتهای افن

>< 
 !منم این 

 ،پنجرة زخمی جوانیم ازکه 

 ،درشیونی ناتمام

 .ام کردهدفن ها مغاک تنهائیدرهمة خویش را 

>< 
 ،نگاه کن که چگونه مرا

 قاب، کهنة این تصویرِ

 ،که سالهاست فراموش شده بود به لبخندی 

 ، ذور سکوتِرة پُولول در

 . کندتشویق می شوَبه شورِ تو

 ،جوانیم 

 ،بود ه نشستماتم  های بهباغکوچه چونان 

 و امروز ،

 ولعی ناتمام، در

 .می زند فریاد  راتنت   خی ِ رطوبتِ

  

                                                                    16/5/56 

 

 

 

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


313 

 

  189سرودة 

 
 کف دست ،ست به قدر یدفتر مرا

 ،که نقوش تنت را 

 اند . ی کردهبندِآن نقاشبند در

 ، نآرسهودرهر

 ،را حضورت نجوای 

 .  کنندمیتحریرن یّرِحروفی زَدر

 تو، در بلندای قامتِتا من 

 ،جوانیم را تباه کشتة  سرودِ

 .کنم تالوت

                           

                                                  15/5/81 
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  190سرودة 

 

 ، نمت می خواامی به ننه 

 ؛دانمتمیبه نامی  و نه

 .هائیپایان همة تمامی که تو

 ،ات را هرّذَکه هر

 . اند شت نشاندهبه کِخدایان  در باغِ

 من !و

 ،ام  بال شکستهة تنها پرند

 ،قامت بلند تو  بر ِ بر ِکه در 

 ،اشتن را نغمه های دوست د

 ، ناتمامِ خویشهای غضِدر بُ

 .کنم میزمزمه 

 

                                            16/5/81 
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 191سرودة 

 
 ست ،  اتاقیو

 ،رک دوده وچِپُراز

 ای بن بست . کوچهدرانتهای 

 ، به خون نشستة آن صحنِ ست در طنابیو

 کند .میخشک گردة آن بر را قدیسان شهر  یداکه رِ

 کپک بستةآن ؛درایوانِ ست  و تختی

 ، اش تپیدهون  خ به صفة که بر

 ،آدمیان را  تِشراف

 .شالر می زنند 

 ،سرزمینم را  دخترکانِ و نجابتِ

 ، قیحی وفقه  در وقاحتِ

 .کنند میقربانی 

 و من 

 ،ورانه با چه تلخ و نا

 ،  سرزمینم هایویرانه سرخِ ستیغِدر

 . ام  به تماشا نشسته شیونی درسکوتبه  

 

                                                5 /2/82 
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  192سرودة  

 

 ،ست داشتنم دو بنگرکه چگونه

 بی قَواره ،این سوغاتِ   ةدر هال

 ،رُعب انگیزدرکشاکشِ  شَبَحی 

 . سپارد میجان 

>< 
 ،گانمان را همه بنگرکه چگونه

 دهند.میمفهوم فریب به اورادی نا

 ،دروغ را  نیایشیو  

 اند. کردهسوممر تِالوتِ آیاتی  بی معنادر

>< 
 ، چرائی هایم را بایدِ که چگونه ناه کو نگ

 ،کُش این خاک خُرافه سازانِ  خِردیابِ در آس

 ،وهمِ خویش تَ اَنگلدر

  کنند.هضم می

>< 
 ،چرائی هایم   کتابِو بنگرکه  چگونه

 ،  سکوتی زیورِ در

 ، خِرداهِ فرشتگانِ پیشگ در

 د.شوهالک  می مجروحِ شعور جَریدة بر

 

 57بهار                                                                 
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  193سرودة 

 
 !اینجا

 ،را آدمیان کرامت 

 ،نذورات  های جه ِدرطبن

 ، اند مباح کرده

 ،خرد مامِ از و

 ،اند  خِشت ها زده

 ،تا مگر

 .را بنّائی کنند شَرفغاکِ مُ

      

                                            12/5/81 
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  194سرودة 

 

 تلخ ،و که چه بی پروا چگونه بگویمت 

 های ِسبزِ تنم را ،بوته 

 ای . به خیشِ خرمن ِخود خُردکرده

 ،ای کوچکم  من دانه

 ،تو  بوسِعَ رخِ چَ فشارِگُردة  که در

 ام . دنِ کالنِ خویش را فهم کردهلهی

 ،وا و توچه بی محابا ونار

 ،را تولدِکودکِ  عشق  

 ای . به مسلخ کشانده خویشپستویِ  جانِ  در

 ، ترا چه معصومانه ومن 

 ،خزان گرفتة جانم در باغِ 

 اللِ عشق ،  زُهای به قطره

 ،جای جای تن زخمی خوددر

 . کنم یآبیاری م

                                                          8/6/77 
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  195ة ودسر

 

 هاعاشقانه ای اسطورةهمة

 اینکه  نگاه کن!

 حری  ،چه ناشیانه و

 خویش ، کالمِ  لجو ِدر

 .ای  وغِ عشق رابه شالر کشیدهبل

 

                                                   2/5/62 
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  196سرودة 

 

 و هیچ زمان ،ت

 ،فهم نخواهی کرد

 ،جانت ماندة انتظار درانسان که 

 ،دینیکذاب  نکِپستا تَملّکِفریبِ  به چگونه

 ،را  خویششعور از لبریز لب های

 . نشانده استخاک  رب

                                        20/5/82  
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  197سرودة 

 

 دارد .را دوست ترکه تو توهمیشه دراندیشة کسی باش

 نه آنکه تودوستش داری.

 و من ، 

 ، ما کردهکسی هدیهرا به خِردم 

 ،وجودش که نورِ 

 ، ماهتابی ملیح چونان  

 .کندمیوشِ خویش فهم آغنوازش جانِ مرا در

 کن !نگاه 

 ،های عشق هعارفانکه 

 ،من  شةیعاشق پ چشمانِکجاوة درجز

 نخواهد داد . به هیچ کوچی تن در

 

                                                     20/5/82 
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  198سرودة 

 

 ،ای مغمومم  و من برکه

 ، که دراندوه بی پایان خویش 

 ،درخموشی افقی 

 یِکّه و تنها ،

 ،ماتمی  مجروح و تَف بسته در

 .کندخویش فریاد میرنجِ  برکةبه  

 و تو ، 

 ،میوغمُمَاین برکة  تنها زنبقِ 

 ، که پرندة عشق را

 . است  بر  های جوان خویش پناه دادهگلدر

 

                                                        21/5/63 
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 199سرودة 

 

 حریمِ حَرَمَت ،و چه گستاخ و بی پروا در

 ،اللة دوست داشتن را سُ

 .م ا هبه سنگ بستکودکانه  یدر شیطنت

 و تو ، 

 ، لغانه و دردناک درسکوتی چه با

 ،که همة فهمِ توست ازمن

 ،ی نرم وازشبه ن

 . کنی تیمارمی گستاخیم را

 ،به سرشکِ ندامتینگاه کن 

 ،ام  نشسته  یازجانِ به کودککه 

 .  شودقطر قطره هوار میچگونه 

 

                                            20/5/82 
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 200سرودة 

 

 شود ؟میترا چه 

 ،ام  هخورد زخم تن باغهای درکوچه نسیمی بسان که گاهی

 ، کنیسیرمی ایتنف  ه شمارش به

 ، زمان هر من و

 ، را جانم ِباغ کهنة دروازة که

 ،ام  کردهباز تو تَشَرّخِ به

 ،گریزترا غریبانه چه

 ،باغ کوچه پیچ درآخرین

 .کنم میفهم  

 ؟ چرا به راستی

 ؟  ّکیم من و به راستی

 ؟  ام نشانده ترس بهاین چنین در فهمِ خویش  ترا که

 ، ترا انسانی فتِلطا ست تا مگر مرا شوقی

 . کنم تَرنّم خویش جانِ در

 ؟     ام کرده گناه آیا

 ه بانوی دوست داشتن را،هکه ال

                کنمتکریم  میکهنة تنم  در معبدِ

 

                                                      7/6/77 
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  201سرودة 

 

 ،ا غزالِ گریز پای ر

 .نتوان گرفت دام هب  مَرغی جز به سبز

 جانِ خویش را، مرغزارِ  و من تنها

 ، ام  ارزانی کرده به تو

 ، تا توبمانی و بدانی 

 ،  جانِ من به نرگ  نشستة  دشتِ درکه 

 ،توچشم های فریبندة جز

 ، راغزالی هیچ 

                                                 .بود یدن نخواهدخرامی به مجال

                                            

                                                  22/5/82 
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  202سرودة 

 

 ،آنجا که توئی  

 . کندخورشید طلوع می

 ،و اینجا که منم 

 .  کند روب میخورشید غ

 ، خورشید گشتگی ناتمامِو در این سر

 ، منماین 

 خویش را ، ة جانِکه کودک زخم خورد

 .  ندادتوانم به خواب نمی

 که آ نسوی کره ،

 روزتوست ، 

 و این سوی کره ،

 شب من،

 میان این شبان و روزانِ ناتمام ،

 کتابی ست ب  غریب،

 که کرامت آدمیان را ،

 ت .به معنا نشانده اس

 

                                                          2/4/82 
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  203ة ودسر

 

 ،ای هدایت کردند را به فهمِ فاحشهمروزی 

 ،به تسبیح خردیکه هرشامگاهش را 

 . رفتمیبه خواب ای نیچهکتابِ به ذکرو

><  
 ،یگر باریدروز و

 ،هدایت کردند  ای فاحشهبه فهمِ مرا 

 ،گاهی صبح میدن هردَ که در

 ،یش درکرامت انسانی خو ابیات مولوی را

 .داد میبه خواب 

 ،گاهی بعد گهو

 ،های هرزة شهر در پ  کوچه

 ،به لبخندی 

 .رایه دهدکخویش را

>< 
 مرا ، بار و دیگر

 ی،ا به فهمِ نجیب نام گرفته

 ند ،  حکم کرد 

 ،اش  داست گرفتهقِبه ظاهر  کالمِ که در بر  بر ِ

 ،را شرار اَ  رارتِشَ

 . کردم میسقِمتعفن   ای هکجاودر

>< 
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 ، کبود صبری ی  درچه عریان و خو من  

 ،را  خویشهمة 

 ،ام  به حب  نشاندهکشیده به زنجیر رنجیدر 

 تا مگر ،

 شکوفة انسانیم را به بار بنشانم .

 

 

                                                          8/8/82  
 

 

 

 فیلسوخ آلمانی :      نیچه 

 ایرانی  شاعر:    مولوی
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  204سرودة 

 

 !دانم می

 ،نت تَ بسترِکه 

 ، از باغِ خیالها  ست حریری

 ،که کودکِ جانِ  مرا 

 ،های شورِ خویش درشعله

 .واهد کرد خپروار

 ،و من 

 ، نوازشِ ناتمام آغوشت در

 ،نت های عریا در بسترِ سینه

 م رسید !به بلوغ خواه

 ،سَحری اگر تا دَمیدنِ 

 ،عُصارة جوانیت را 

 . نوش کنم لعی ناباوانهوَدر

 

                                         23/5/80 
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  205سرودة 

 

 ،یدکندین را موم اندود انگلِ

 ،تا مگر 

 .شود  تطهیرشعورِتان  کنَدوی

 ،  دینکه 

 ، شپشی به قاعدة  نسان رااکرامت  

 . کندمی قربانیخویش فقه  وقاحتِندرِ خَدر

 !نفقیه هان دیکه 

 اند ! اهلل  خوش نطقِهرزه دُریانِ

 ،را  که میان پای فواحشکه 

 لی  می زنند. شانخدایان معابددر

 ،هامان را و بال

 اند به عمودی ، کردهکوب میخ

 ،تا مبادا  به پروازی 

 شعور را فهم کنیم .قطارِ 

 م اَندود کنید !دین را مو ویروسِ

 تا گوارش شعورتان،

 حیات ،ز مَغمومیِ هولناکِ 

 دد.خالص گر

                                     

                                               3/11/65 
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  206سرودة 

 
 ،من  بندِ در بندو

 ست ، ای نغمهو سرود

 ،که استخوانهای داغ خورده را 

 ، دی درالالئی دردمن

 .کشدمیبه خواب گمنام  یدرگورهای

 ردم ، و خِ

 ،زان تاریخ رد پَسوقِ خِ ارچهدر

 اشک می ریزد .

 ،  من

 ،  ام شدههای نمرودی به دَر شعلهاز

 ،داغ خورده را رد ورزانِکه خِ

 .کباب کرده است

 

                                                                  4/7/67 
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  207سرودة 

 

 !  من و 

 ،را  خویش اسارتِ

    ، کنممی فهم تبارم درسرزمینِ

 که چرا ،  

 ، ده در اورارِ اصالتم راپیچیپیکرة  

 ،راهِ  قبرستانی رین کورهِ آخدر

 .اند کردهه دفن شادمانای  هدرهَیلَلِ

 : اینکو 

 ، نقوش ماند رادستِ دژخیمی 

 ، زباله های شهرهمراه به 

 ، ازگندابپُر ودالیگدر

 ،پیش  که قرنهاکندمیهواری لّتَدر

 ،را ستة تبارم به خون نش انِنت

 ند .کردقربانی شیب آن در

 

                                                        8/8/61 
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 208سرودة  

 

 ، می دانمدر اندیشه ام   به شعوری

 ،ن هَکُخزینة فنِ آبِ این تع که

 ،است ذهبی مآبة چِرک ز

 ،قرنهاست  که

 ، را اش بسته  اورارِ کپک 

 ناب، یردغربالِ خِبه 

  چرخ نکرده اند.

 

                                                       6 /5/64 
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  209سرودة 

 

 ،زندشعوری درخانه پرسه می

 خیره مانده است .ای  که درسُرخی نقطه

 ، ری شهرجماعتِ خاکستو

 ،سبز را  انسانهای 

 . ندکنبدرقه میدر نگاهی مضحک 

 و من  !

 ،ام  تنِ داغ خوردهرد

 شعورِ به زنجیر کشیدة خِرد را ، 

 ،فهم   جراحتِدراتاقی از

 . ام  به حب  نشانده

 

                                                           23/7/80 
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    210سرودة 

 

 ،اینجا 

 ،مندرجانِ 

 ، راکه الهه گان خرد ورز  ستا ای کنیسه

  دهد .تعمید می انخدایگرابِ مهدر

 وتو،

 ، تنها یادگارِ تباری هستی

 ، خویش محبتِزُهدانِ  که از

 ، نوزاد دوست داشتن را

 ،تنم  مِهرِ  مادرِ به

 . کرد باله خواهدحِ

     

                                                              16/9/80 
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 211سرودة 

 

 ، کبود افقی سُویفَرا به گربن

 ، سبز سرزمینِ این بستِ بن در

 خونبار، فقیدرشَ

 ،خاکم چگونه که 

 ، تَبار بی  عُمرتبَارانِشمشیرِ زخمِ سودِ مکدرنَ 

 .زندمیفریاد

 ، است  نماندهوطن در دیگرکسی

 ، ندکُ یینَجوا تا

 ،زینِ اَشوان را ح سرودِ

 ، گوری سنگِ درصُفّة که

 .تسا شده اکیکّحَ

 

                                                         9/2/80 
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  212سرودة 

 

 دیدم !

 ،های ممیزان شهر که دراتار

 .شالر می زنند را  مرکبِ اورارچگونه 

 ،متعفن را  کتابیهای  پ  مانده که چگونه و دیدم

 کنند .خردمندان تِرید میخِردِ درکاسة 

 ، زخم خورده سکوتیدروان را نجوای اَشومن 

 - کشیده بودبه تیماررا جانم هت که بُ

 کردم .در اندوهی بی پایان فهم می

 

                                                           2/11/84     
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  213سرودة 

 

 !فرزند 

 ! اینجا

 ،ش ا دربر  بر ِ علوفه های باغچه

 اک ،ردن  دبَست ا نیشوکرا

 . سانی توتزریق خواهد شد ونِ انکه درخ

 سفرکن ! 

 ،و جوانیت را 

 ، ای  به سایه کِش باغچههای  نهدر سبزی

 .کند آبیاری تا کرامتِ انسانی ترا 

>< 
 جا ، این

 تا تو،نه آنجاست 

 ،را آرامش خویش 

 ش جستجو کنی .زهرآگین  صُفّةبر

 

                                                  29/5/18 
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 214سرودة 

 
 ، کشممی نفس ای بسته کپک هوای در

 ای، اگرناله 

  ، مدار عجب خوردمی تاب من زخمی درگلوی

 ،که در سرزمین من 

 ، ها نفیرشالق

 اند. ها محوکرده زخاطره را درد فهم

<> 
 ،را باغ های نچهغ که اینجا ست جائی

 ند. نکمی سالخی جرمها سان رکَکَ

  ،به حکمی شرعی را باغبان و

 نهیب می زنند. خویشجانِ  زدن خیش به

<> 

  ، اینجا

 ،تبری  تیزِ وقاحتِ دررا   شعور  بلندِ سپیدارِ

 زنند ، می  گردن

 ،مگر تا

 ،را  آگینهرزَ های زهره رخَنهالِ 

 کنند . ور بار رت انهوقیح تیماری به

 

                                                                 17/2/81 
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 215سرودة 

 
 ، تنم یجوان طراوتِ

 ،  ستچَیچ اچةیدر چونان

 ،دین مداران خیتار ظلماتِ در

 ،  سپرده استن تَ شیخورِیبه تبخ

 ، خیتارقا سهینِ   تا  

 ،را  شیفرة خوسُ  طعامِ

 .کنندزتریلذ  جوانیم وره زارِش در

 

                                                      17/7/61 

 

 

 

 ظالم و ستمکار: قاسط
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  216سرودة 

 
 -چه دردی ست 

 ، در این خاکِ نفرین شده

 ، مذهبی چندش آور به فریبِکه 

 ،راشهر بکارتِ دخترکانِ

  آنان جار می زند.فضیلتِ ترینتنها

 

 

                                                          5/3/81 
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  217سرودة 

 
 پدر بزرگ می گفت :

 فرزند !

 ، وَدگورستان فهم شَت دَرَوقتی خِ 

 .شعورت مرده شوری بیش نخواهد بود  

 و تو ؛ 

 ،قبرستانی خواهی شد

 ، تنتکه جز به دفن خویش

     گشت .فهیم نخواهی 

          

                                             12/6/80 
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  218سرودة 

 

 پدر بزر  می گفت: 

 فرزند !

 و مادرانمان ، -انپدر

 شدند . تباهدر نیرنگ دین و مذهبی 

 فرزندم !من و

 ، فریبم  اوالد

 ، هاتزویراین  شتِلدر پَ را خودکه 

   . ما کرده هیچقربانی 

 خیز به هجرتی،رب

 که دست های آلودة دین،

 ،جز به خون تو 

 نسل تو، و

 ی ،چ شوقبه هی

 کشد .ذوقی به نمایش نمی

 

                                               28/4/80 
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   219سرودة 

 

 ! فهم کرده است  را  کَ؛ دو تاریخ

 ،    ای هبجاذ درخت  سیبی به فهمِ پناهِکه در 

 .ندا هتمام کرد خویش را کتابِ

 ، رهآن سوی کُدر یکی

 ،درخت  ازی سیب  فتادنِ  به فهمِ 

 ،ای لبیک گفت  جاذبهبه شعور

 ،و آن دیگر

 ،در این سوی کره 

 ، یسیب  درختِ خمیدة درسایه سارِ

 ،ملتی  حماقتِ جاذبة فهمِ به 

 را ،خویش فقه   کتابِ

 .  قرائت کرد درحیلة نوئی

 ، و من 

 - نآن جاذبة راستی فهمِ نه در

 ، فهیم شدم  یشانسانی خو به شعورِ

 - جاذبة دروغ نگ ایندر نیرنه  و

 .قد عَلَم کردم کرامت انسانیم به 

 

                                                              5/5/58 
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  220سرودة 

 

 به شرم نشستة تاریخ ، حصارِدر

 ، داشتنپرندة دوست 

 کند،را زمزمه مینامی 

 .کرده است حریرتعشق را  که کتابِ

 ،  ارزخم خورده  لِو با

 ،کودکا نة کودکیهای  خندهدر

 به تیمارنشانده است ! 

 ،خدایان را قت اکه صد 

 . د نخوابه رشک میخویش حصارِدر

  خیزید !بر

 ، تا در این برکة زاللِ معصومانه 

 .  درا تعمید دهی یشهم  نشستة خوزُجان به 

 دین ، ران  خُبرة پروکه برده 

 ، عنقریب

 ،مندان دبه سالخی خِر

 داد .  دنخواه فرمان

 

                                                           5/7/57 
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 221سرودة 

 
 !  من و

 !درغبارِخاکستری  ام شده محو

 ، را شهرسوختة  گانِفرهیخته قامتِ که 

 است . کشیده درآغوش

 ، یتباورها بستِ کوچة بن در همچنان وتو

 . زنیمی فریاد را خویشموهومِ  نجابتِ 

 ،م یچگونه توان

 ،سی وقیح رارکَکَ تا

 به خون نشستة خود را ، که منقارِ

 کند ،قناریان پاک می رهای ملیحِ به پَ

 مشن عشن ورزی تعلیم داد .

 ! از سرزمین یدخیزبر

 ای شیادان خدا فروش،

 ،کتابتان آلودِم هزُکه بوی 

 .  به حیرت نشانده استرا شعورم مشامِ 

                 

                                                             28/10/68 
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  222سرودة 

 

 ، سبزِتنت مرغزارِ در که منم این و

 ، مجروح غزالی همچون

  ، آخرینم هاینف  در

 ، تجوانی بلند سارِ درسایه

 ، است داشتن دوست شکوفة غرقابِ که

 ، درخویشتو فهمِ حیرتِ به

 . ام  تهشگ مات

 یقین کن !

 ،که در جانِ خستة من 

 ،همچون آغوش تو هیچ پروانة ملیحی 

 .کشیدبه نوازش نخواهد را  های جوانی گلبوته

 دریغ!

  -که نه 

 ست دیگر ، بر عمر من دوامی 

 ، - نه و

 .مجالی  منرتو ب جوانیبر فرودِ  

 

                                                       4 /10/81 
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 ،مرا  آزادیم ةجلحِجاوی کَ

 ، خیشوم تار ن بستِبُ در

 اند .دهیکش بیصل به

  !  من و

 ، بودم یا باکره

 ،را  مبکارت خلوصِ که

 . ند ا کرده تباه یجوان عنفوانِ در

 !  زیخبر

 ،ینامردم یتنگنا نیدر امگرتا

  مِهر، سارقانِ  یغ هاکوچه بادردوست داشتن را  نوزادِ

 . میده پاس بلوغِ شعورة گهواردر

 خیز ! بر

 ،رد را تا جنازة خِ

 ، بریمرقت رامیان به سِحَ ستانِرگواز

 درتَفَرّجی ،  که عنقریب

 ای به تَش،  چونان هیمه

 به خاکسترش مبدل کنند .

  

                                                         28/12/81 
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  224سرودة 

 

 آوخ ! 

 تنم ، شورِ کنیسةدرکه 

 ، انتظار اللِزُ بلورِ

 نشسته است . شابه تما معصومانهچه 

 سم ،فَهرنَ و

 گرفته ،باراری غُوّچونان زَ

 ، وصال تپش های ذورِدر

 کند ؛زیارتی را زمزمه می سرودِ

 ، که خدایان را

 ذلیل کرده است .خویش کِبرِ در 

 نیامدی !

 تنت را ، وهِتا آئینة شک

 فهم کنی . ام  کودکانهاشتیارِ  رد

 ! سالهاست که من

 ،خویش در بیکرانگی شور همة ترا  

 ام . داده آشیان

 

                                                          12/1/82 
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 کنی ؟لگدکوب نمیجانِ مرا چرا خزانِ 

 ست ،ا که دیری

 ،مانِ فهم توبه شورِ  بی ا

 ،ات  دهکَ تابة زیارترد

 . استکباب گشته 

 کنی ؟کوب نمیمرا لگد زانِ جانِچرا خَ

 که اینجا !

 ، کردهبه درست سرازخاک ا نهالی

 ،که درهیاهوی گامهای تو

 کشد .را انتظار می تنتشبنم  قطراتِ

                              

                                                            29/12/81 
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  226سرودة 

 

 ،کندمی سیر درتو که ای هرّذَ هر

 ! وحشی ستا ایگلپونه رایحة

 ، تنت بیکران دردشت که

 ، را غزاالن شتابِ

 است . کرده میخکوب

 وگیسوانت  !

 ،خود تارِ بندِ بند در که

 ، را ریحان عطرِ

 . دهد می پرواز افق دور دورهای به

 !  من و

 ،آگینم عِطر دشت این غریبِ اتنه

 ،  را جوانیشبهار که

 ، آغوشت داغِ درتنورة

 .کندمی جستجو

 تنم ، لوتِ  خونینِای شقایقِ

 ، جوانیت  بهارِو به شبنمی ز بیا 

 ،را ن مة جاتَفت کویر

 آبیاری کن .به قطره ای 

 

                                                            11/5/53  
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 ؛ سرزمینمسالهای عمر

 .  تباه شد شبرای قوارة تن  رَختی انتظاردر

 . وخیاط مُرد

 ،  پارچهای ه طاقه و

 ، هانه  فقیلنگرگاه نمورِ در

 .طعمة حشرات شدند

 ، کسی هست آیا

 ، سرزمینمة تا عریانی تنِ یخ بست

 ، یشانسانی خو شعورِ در

 قنداق کند؟

 

                                                  25/2/82 
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 ،دیدان ینمچرا 

 شعور را، غنچةقرنهاست  که

 ،رد چشمة خِ آبِ نوشِ به

  . اند کرده میتحر

 سکوت ، برآستانة آن در ست یاارهدّقَ و

 .کندیم یاحرّجَامواج را  یصدا که

 ،ن فمتع یقناتدرآب را  یاللز و

 کند.هدایت می انیرام حَگورستانِ به

 ،ا نجیا که

 ،ضی است قرامِ

 ،زبانِ عاطفه ها را  که

 .کرده است  یاطیخ

 

                                                          31/2/82 
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 ،ره نگاهم قه  یک نگِلَ

 ،غریب  خاکِاین تا در

  . کنم شبنمی را به گلی هدیه

 ،یم معنا نگ یکلَ

 هت ،و بُ حیرتتا در این 

 . نقش و نگاری بدهدمرا  پیغامِو  لحن

 ،دارم  عهری من دراین باغچه

 ، که هزاران گ  و برگ

 . سرگردان است  ن رایحهآ ی دمِهوا در

 

                                                            25/2/82 
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 ! ستمدان کاش می

 ،اجت وّمندِ گیسوانِ مَکه کَ

 این سکوت غریب ،در

 ، پیچ خورده استکه در باغِ تنت 

 .ماوایی ست پروانة شکسته بال را  کدامین

>< 
 دانستم !کاش می

 ات ، های فریبنده لبخندِ لبکه 

 ،غریب دشت ندوی کدامین  گَاز

 است ، بردهت غارانگبینِ خدایان را به 

 ام را ، ستهزخم نش گلوی بهن ن چنیکه ای

 کرده است .  داغالوت شهدِ خویش از حِ

>< 
 دانستم !کاش می

 نگاهت،جامِ  که

 ،جونیت مو  می زند اقیانوسِ در که 

 ،کدامین مخلور خدا انتظاردر

 کند . آبیاری میتنت را  نرمِ حریرِ

>< 
 دانستم ! کاش می

 که غزال رمیدة  نگاهت ،
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 ،مسافری  به شورِ کدامین

 ، ای صخرة کبود تنمندبلدر

 کشد . افق را انتظارمی دورهای

>< 
 دانستم  ! کاش می

 را ، لبان توشمایل که 

 که سِحرِی ست وهم انگیز،

 ،خدایان کتابِکدامین از

 ،اند به عاریت ستاده 

 ، تا مگر

 . دادم تغییرمیش عبادتِرمتِ حُ برایخویش را  قبلة

                  دانستم !        کاش می

 

                                                               12/3/56 
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 هیچ دانی ؟

  . ست یابد لبت نقش کمالِ که

 ؟هست  باورت

 تو ، تنِ جمالِ که در نقشِ

 . ست یارج انیخدا حدِ یب شورِ

 ؟ت هست باور

 ؛ لبت ازِرکه در زمزمة 

 . دیگویان خدا غِابهست که از ای نغمه

 باورت هست ؟

 به خالی که بَرِ سینة توست ،

 عالمی راز نهان بر لب خاموشش هست .

 باور هست ؟

 ،که هر قاچ 

 تو نقشی بسته ست. که در رانِ

 ،ای هست  جگرسوخته

 که بی درمان ست  .

 

                                                         1/3/82 
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 ونگاه کن که هنوز ،

 های کهنة شهر ، در پس کوچه

 . به مشام می رسدفقر   همِذُبوی 

 ،و من 

 رد،چه بیهوده و سَ

 در هوای خورشیدی دیگر ،

 ،زخمی خویش به امیدِ

  . ام دل بسته

 

                                                        26/3/80 
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 233ودة رس

 

 ! نمی کنیدرد  لبریزات را  سینهچرا 

 ، دلتکه چگونه از میان انگشتان تا بنگری 

 قطره قطرة وجودم ،

 ،توست سرشارازمهرکه 

 می چکد. فرو تنتسبز درچمن زارِ

 ای تندی  تمام خدایان !

 ،تا مرامانده است ای ن خزان تنم پرندهدیگردر

 ، مهای حزین نغمه در

 . دیت هدایت کندبا کدة  به ماتم

 جان من ،در چه ققنوسی است این 

 ، یگاه از رهَکه 

 چون تویی،به شور   وجودم ازخاکستر

 .  گیرد او  می 

 

                                                     30/3/80 
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  234سرودة 

 

 ، کوچکسی اشتم بَای دباغچه

 ،چناریو

 ای ، انهآشیدر ای شکسته پای و زاغچه 

 .خانه یمان را بزک کرده بود یاطِکه ح

 که برای زمستانی سخت ،  یو گالش

 کشید .جوانیم را انتظار می

 و مادر بزرگی ،

 ، های نظافتتکرارِ وسواسدرکه 

 جوانی خویش را تباه کرده بود .

 ای ، و دایه

 ،لبخند هرنمایش درکه 

 تنهائیش را فریاد می زد . رنجِ بیکرانِ
 ،فرسوده  ره ایو پنج

 ، طلوع و غروب راهر که پدر بزرگ

 کرد .ازچهارچوب ترک خوردة آن بدرقه می

 در قعرِ چروک های تکیدة چشمانش ،که گی پدر بزر

 نقاشی کرده بود . را  های دورافن

 و تسبیحی داشت ،

 اط ،حی گ ایوانِسکوتِ گنُدرکه 

 های کهنة خود، ک دانهک چِبه چِ

 کرد .الم میهانی نحیف اعدر اسارتِ قیا ر زمان مرثیة فوتِ

 تکان خستة خود ،درهرکه و پلک های پدر بزر  
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 . نمود شمارش میسنگینِ  قرون را  شیونِ

 ،ویده شده جَقلمی داشتم و من 

 ،غروب هرکه 

 ، بزر پدر

 چاقوی ظریفِ خویش ، شترِبه نِ

 ،داد تراش میاش را  کام خفتهدر زبانِ

 تا من ،

 - ای سپید را  اللی صفحهزُ

 کنم  .ام سیاه  در شیطنتِ کودکانه

 و امروز !

 ،تر کوچک یبَس  ای دارمباغچه

 درخویش دفن کرده است .را  جوانیم که همة

 ، هایی حزینو خاطره

 کودکیم خیره مانده است . اللِزسپیدی  درکه 

   

                                                              12/4/80 
 

 

در قدیم، نوعی کفشِ پالستیکی بود،که از روس و آلمان وارد ایران می شد .مثل  :گالش

 های امروزی ، اما از جن  پالستیک کفش

                                      مانند بند تسبیحاست  ، نوعی رسیمان بسیار باریکقیطان 
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 ،ی کندروازة برزخ عبورمیکه از روزی

 را، ها جنازة ناگفته خواهی دید

 .اند کبود شدهه ای ماسید خونِدر که

 وم به دستان هرزة دین ،طنگاه کن به با

 که در نشئة فتوا ها ،

 . کنندرا رمزگذاری می شالق خورده عاشقانِ

                                                                     

                                                            4/4/82 
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 236سرودة 

 

 ! بنگر

 عشق ، مطبخِدر که چگونه

 ها،ینامهربان درتابة 

 .  کنندیکباب م را هرمِ از زیلبر یها نهیس 

 صبحگاهان ،هرو

 ،شهر انیرع یها چهارسوردر

 .ر می زنندالش زدمُ یب بردگانِ  صفوخِدر برهنه را مکانیتی

 ، ستیگریمادر م و

 ، مرا رِیصغ خواهرِ تنها که یوقت

 -نمودند اجبار  ای  تکیهنظافتِ  به

 ،ترنه چندان دورم را ریپ پدرِو

 ، مسجدی نِیآستانة چرکدر

 ،وری خدا فروش زّمُ فتوایبه نجوای 

 ند .کردذبح 

 گریست ،ر میو ماد

 ،مرا نیز که مبادا 

 کنند . بارونین آن اجپله های خ تنظیف برای 

 

                                                          5/4/80  
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 237سرودة 

 
 ،چگونه توانید

 ،برای قربانی مصائب خویش  

 ای بیرحمانه ، درصدقه

 نهان شده است ، ای ناچیز که درسکه

 ،کنید نشانه معصوم کودکی را چشمانِ

 ، ای حقیر که برای لقمه

 وگنگ ،گ من

 ، رایان انِ بزک شدة شماچشم برقِ

  ت .ده اسیبه تماشا کش

 

                                                         20/5/80 
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  238سرودة 

 

 ! ت اینجاس چه تلخ سرزمینی

 ،شیادش  که متولیانِ

 ش ،گی تمام خویهقواردر بی

 . ندنا خیش می زتاریخم ر قوارة همة

 ،یگان ولگردهمچون سلیطه و

 ، را  تصانیف دروغ هاشانمی زنند  جار

 آن، حروخ که در بند بندِاز تنها کتابی 

 زند . مو  میسرزمینم  خون هزاران بی گناهِ

 ؛ انکَذّابش صفوخِدرو

 ،ست  گانینَفَ  فتاده از

 . اند  گشتهمات  در لوای چتر فریبیکه 

 

                                                        19/5/80 
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 ، شود ترا چه می

 ،که این چنین خود را 

 ؟ ای  کردهمسموم هرمحبتی قطرات زَ در

 ،را قربانی چشمهایی جوانیت و

 ، کیست ستدانکه نمیکه روزی برای فهم پسرکی 

 ،خویش  را درمردمکر تحضو

 کرد . حلق آویز

 

                                                                22/5/51 
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 240سرودة 

 

  معنایی هستم، گیجِمن

 . دهدهم میکه بوی ذُ

 ترند . دلشاد همذُاز بوی که  و داغ مردمی

 ،مادری ازنگ هت ومَبُدرو

 ،ارد تالش دمصرانه  که 

 ،رُز دامنش را  تصاویرِ تا

 گلهای محمدی معرفی کند . 

 

                                                                        12/5/80 
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 241سرودة 

 

 ، دیدمش که روزی

 . شد خی  شوقی تمام در من همة

 ، تدیگرش نیس زکهامرو

 ، اشک از یمرداب درام همه

 ،  ردروغ بز آن فقدانِ در

  است .گشته  تباه

 

                                                                 1/1/80 
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 ، زالل یبنگر که چگونه باورها

 ! اند سپرده تن من یانسان دِرخاز کوچِ به

 من ،

 دروغم ، فرزندِ

 ،توو

 . رنگین فرزندِ

 ما ،و

 ،تلخ  یاهویه نیا انیم

 ، میکنیرا زمزمه م کتابی

 ، را مانیکرامت انسان که

 کرده است .تباه 

 

                                                     12/11/80 
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  243سرودة 

 

 ،ی پروازبه فهمِ تو را چه سود 

 کبوتران ، نرمِ بالِ که از

 کنی .یت را نرم ما هخوابگ بالشتکانِ

 ،د را چه سو تو

 ، انیزمزمة قنار به

 ات ، دهیکشریبه زنج یهاقف  که

 کرده است .  تباهپرواز را  مجالِ

 ، چه سود ترا

 ،زمینم رخ گالنِ سرعطرِ سُ به

 شوند.پَر می پَرفشنگ و باروت  یاهویهدر که

 ! چه سود ترا

 ،سود تو  که

 ،است  یرودسُدر

 ؛ترا   نابالغِوقاحت شعورِ که

 .زند یمجار 

 

                                                                   25/11/80 
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  244سرودة 

 

 ! رست آموختمدُ چه و

 ،هنگامی به تا 

 گورستانم ،که در

 مردگان را طواخ کنم ،آن که زبیشتر ا

 ،گان ه زند به اطوارِ

 .شوم خیره 

 

                                                 1/12/80 
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 م ،بانگاهیچه هولناک است خوابِ ش

 ای ، فنِ جانِ از یاد رفتهتعدر

 پارو می زند .که درمنجالبِ عفونت ها 

 تا مگر :

 آن ،های به تف نشستة به ساحلی رسدکه در ماسه

 اند .  درازکردهسان رکَهای ناجیان را در سفرة کَ جنازه
 ،که اینجا 

 ،مینِ تبارِ من در سرز

 آدمیان را ، شعورِ

 .کنند یممصلوب  یریعتدر صلیبِ کپک بستة ش

 انسان را ، بلندِ منزلتِو 

 ، انه هم نشستة فقیهدر قربانگاهِ به ذُ

 اند . ورکشیدهطبه سا

 اینجا حماقت را ،

 فت شهادت و ایثار و شعار،ر بَدر صندوقهای زَ

 اند ، بزک کرده

 تا مگر؛

 پوش کنند . حقیقت راکفن

 

                                                                5/11/80 
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 246سرودة  

 

 ، و خورشید را آموختند

 تا مرا دشنام دهد .

 لمات ،ظدشنامی غریب و تلخ از

 ،ها که مرا از فهمِ روشنایی

 کرده است .دلگیر

 ،و ارواح نیاکانم 

 هتی هولناک،در بُ

 نمدی نهان شده است ،کهنه که در

 اند ، غارتی شدهنظارگردزدانه 

 ،نوکیسه ی تبارانِ تازکه 

 کشند .وقیحانه برآن شالر می

 

                                                             3/12/80 
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  247سرودة 

 

 ، یزخم ست یاچلچله

 جانِ به تَف نشستة من ، در

 ،کو  را ة تجربسالهاست  که

 . نکرده بود فهم شیخوظلماتِ گنگ  رد

<> 
 ! آوخ

 ،افتمتی و رنجور ریچه د که

 ! شناختمتحاصل پر و زودچه  و

 ! نگاه کن یآر

 ، مدوست داشتن قلمِچگونه  که

 .کندیم ریبلندِ تنت س دارِیسپدر

 ، تیحِالوت جوانپُر درمالحتِوت و

 کرده است ،  لیذل شیشکِ فهمِ خورِ دررا  انیخدا که

 ؛ بیغر یهدواندر

 ، ات را به خنجر نشسته گانِژم

 . یکنیم ریتطهنگاهت  کرانِیب انوسِیاق در

 ، چگونه نگاه کن که من و

 ، شکوه نةتالطم اموا  آن په در

 کنم .میپوش  کفنش را یخوجانِ  یناخدا

                                                         6/6/81 
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  248سرودة 

 

 توست !از شر منبه آنچه د گندسو ترا

 .رها مساز زمینزخمی صارِ حَدر کشانِشالر شیونِدرمرا 

 اینان ؛ که 

 ،هولناکشان  های درنوحه

 گانِ زمین را ،تفرشهای بغض آلودِ  ضجه

 ،به تاورانِ فهمِ عشقی درخاک 

  .اند خنجرکشیدهبه 

 اند، ی نشستهو به ذوق

 ته درجانها ،های به زَهر نشسهجومِ تازیانهدر

 ماسیده ، خونِورقی از بهکه چگونه 

 . دنکنمینقاشی را  فرشتگانِ راستین زمینلیح مَردة گُ

 - سیاه شالر برکفان رها مسازجهل بیا و مرا در

 صارِ زمین طواخ می کنند ؛ حِکه در

 ،جا که این

 ،به بُهت نشسته  درد وبه  این حیرتِ در 

 . کنندمرا نمک سود می جانِ زخمیِ

 

                                                     17/6/80 
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 249سرودة 

 
 ، دیبس بع یروزگار

 ی ،لکاه گِ یاز بو که

 شد ، یم نیآگعهرمشام 

 بود ،  یروزیپ یحاج

 کف ،در یبا دَف که

 ،شهر یهاکوچهدررا  یشادمان

 کرد .رایگان قسم می به

 دادند ، سببه حرا  روزیپ که یروز

 ، شیحاج

 ،انمردم چپاولِ به یحانهچه وق

  . مشغول کرد دل

 

                                                           12/12/80 
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 250سرودة 

 

 ، عشق راچه غریبانه 

 کنی .مزمه مینگاهت ز سکوتِ مرطوبِدر

 ؛ گویی 

 ،تو شمانِلماتِ چکه از ظاشکی  قطرههر

 رو می چکد،ف های جوانیت  گونهبر

 ،گورهایی گمنام ازتاریخ را  های تلخِ رثیهم

 د .کناستخرا  می

 !و نگاهت 

 خویش تنهاست . میانِچه مظلومانه در

 ، قطره شبنمی ستگویی 

 ؛ هکشانهاکه در الیتناهی ک

 خت خویش ،سیارة ببه دنبال 

 ،شیون کنان

 ،خود بیکرانة  یهایتن به 

 مات گشته است . 

 

                                                       28/12/80 
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 ! ترا چه می شود

 ، ای وقیح که همچون فاخته

 ،حقیر لذتی در بهانة

 .نی کرا قربانی می یشخو نجابتِ

 ،دانستی کاش می

 ، رای مفعولسَاین جای جای درکه 

 ،ست یان اخانة خداچونان نجیب  هک

 شرافتِ خرد ورزان سوخته را ،چگونه 

 ،دینهای هرزه پیشه گانِ حَرامی به شالرِ چکمه

 کنند . می لگدمال 

 

                                                           29/3/80 
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 !  دمندگانِ  برکرنای خرافات را نگاه کنید .

 ،ا و هار پروبی که چه 

 .خوانندفضیلت میرا وقیح رذیلتی 

 ، گانیخواب رفته  و

 فوج فوج،که 

 ،جُفت فروش گانِهمچون فاخته  

 ،همة خویش را 

 کنند .تشوین میة اش انهه فقیه همخوابگی ب

 

 در عجبم !

 ، مُقَدس جَه این  هیاهوی از 

 در آن ؟ ستکه چه سِرّی 

 بی گناه ،خونِ هزاران نه آنکه 

 زند . خواهد موج کَریه او آبة  تشتدر 

 

                                                        2/2/57 

 
 دهدای ست،که جفتِ مادة خود را به نره های دیگر می، پرنده فاخته
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 ،است اینجا  عجب سرزمینی

 ، رایاوه سُ گنگغریب و

 ،خود های سَمّیکه درنف 

 .س می داردارا پ سوخته باورهای

 ، بی قوارهحجره های ست و

 ،های جن زدة شهر درکوچه

 ،ضی نامی راید رَکتابِ سَکه 

 .دننمی کاوراقی طالیی تبلیغ  در

 را،تبار اوو باشدکه علی

 ، هشدرنگارای زَ نهج البالغه به افتخارِ

 ،تحمیلی  یدسقّتَدر 

 به ستایش کشند.
 ،یخ را که جَعّالن تار

 ،شی های شورانگیز کَ کِ  جز به

  توان کردن. تثبیت نمی

                                                             11/2/80 
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  254سرودة  

 

 درسرزمین من ، 

 مالیان کَربُن سکوت را ،

 ممکن به فروش نهاده اند،به نازل ترین بهاء 

 تا مگر ،

 اجارِ گرمِ شعور را ،

 کنند . های شهرخاموشدرخانه خانه 

 اینجا،

 عشیرة مالیان ،

 اذهانِ عموم را،

 سی موهوم ،قدّدرکالخِ تَ

 ها  تعلیم می دهند .  غیرخودی ِبه کشتار

 و حجمِ کالنِ تاریخ را ،

 در بن بستِ فریبی هولناک ؛ 

 گردن می زنند . هردرکوچه های مَنگ ش

 اینجا !

 سانِ وقیح را ،رکَکَ

 -کنند ک میاووسان بَز طسوتِدرکَ

 تا مگر،

 قناریان خوش الحان را،

 فقه ، در قف  های به تعفن نشستة 
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 زندانی کنند .

 شالر می زنند، بلندِ شعور را شکوهِ و

 یان اندیشه را، طوطتا مگر 

 اند ،به جان نشسته  ای های نو باوه که درشاخه

 به زیرکشند. 

 

                                                       20/2/83 
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 ! نگاه کن

 اهلل ،شیفتگان که چگونه 

 های چرکینِ جماعِ مالیان،درملحفه

 ،ناتمام  وقاحتِیک هیاهوی در

 ترک خوردة سیاه چالها، تخته سنگهایبر

 ! ای ابدیکه برای بدرقهرا مردانِ خوش نام اجسادِ

 ، ندانتظار می کش را یشخو سانِشیونِ کَ

 !اند به شالر بسته

 در سرزمین من !که چگونه و بنگر

 به خون کشیدة تبارم،  خاکِدر

 ،جهل ی هولناکِیزهادهلدر

 ، انهه فقیدژخیمان خود فروش 

 ة خوش اندیشان را،تغیر نشس عقایدِدر تنانِ

 ، الهام گرفته استنامی روح اهلل  وحِ که از ر

 کنند .سالخی می

 ، احکامی تالوتِودر

 را ، شان اهلل لِشمای

 اند !به عینیت نشانده ممکن به شکیل ترین شکلِ

                                                                  

                                                             5/2/68 
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 پدرش مجذوب یک باور بود!

 ،و نامفهوم باوری گنگ 

 تاریخ، تلخِخون ریزانِ از

 ،را فرزندِ خویش که 

 کرد .تخرامامی مف به غالمیِ

 ،بنگر! و باز

 ؛ که چگونه 

 ،گانِ کتابی ه به باور نشست

 غالمانِ امامانشان را،

 کنند،روح اهلل می های خونبارِ سوره قربانیِ

 ،روح اهلل را  نو باوة دینِ  گانِتا نوچه

 دهند . رستی تعلیم بت پ شقِبه مَ

                                                                                     

                                                          3/2/67 
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 !بیا 

 ،مان را نابالغوَلولة  تا

 قنداق کنیم . مان نة ودکاعورِ کتوی شپسدر

 ،روزی تا مگر

 ،شعورمادرِ

 . فهیم گرددمان  بالغانة یبه پرورشِ

 بی هیچ تردیدی ،که 

 ، نوحه سُرایانِ عشیرة ابراهیمی

 . بردگانِ مادر زادند

 ردی ،خِطلسمِ بی   بردگانِ خانهِ زادِ

 که در همة بایدهایشان ،

 ،روشنایی ها را 

 ،شان  یورهالماتِ  بادر ظُ

 . است کفن پوش کرده

                                                                                          

                                                            10/2/67 
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 ،جه  این دهلیزِ هیاهوی ظلماتِترا در

 خوانم ، به سکوتی می

 م اصواتِ بالِ شاپرکان را ،نّرَتَ تا

 دراندیشة شعورِخویش معناکنی،

 و بدانی ،

 حس ،که درمعابدِ این سرزمین نَ

 س فتاده را،فَنجیبکانِ از نَ

 کنند،می اراجبه زیارتِ فاحشه گانِ وقیح ب

 ،و اما تو 

 !واز را فهم کن پر

 ،تا مگر

 روزنة نور را ،

 ، جه دراستتار این دهلیزِ

 .ییاوربه یاد ب

 

                                                               3/5/63 
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 . یستدیگر مرا مجالی به فهمِ حیاتِ معنا ن

 کفانِ وقیح جهل،که شالر در

 ،سفیرانِ شعور را 

 ،ردخِ زخمیگذرگاهِ در

 کنند.سالخی می

 ،ل را عقّسِ تَو کجاوة عرو

 خویش، شریعتِ های هتنوررد

 ، یاهلل نام احکامِبه بهانة 

 ،بی شعورشان های  شعلهای از در ولوله

 .  می کنندقربانی 

 ،شعور زخمبه راستی که 

 ست نمک سود، دردی

 ،که هیچ طبیبی را

 .  نیستآن مجالی  به درمانِ 

 

                                                                  16/5 /80 
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 ، طی کهنهحیاخانه ای داشتیم و

 و درختانی درحصاردیوارها .

 ،که پرندگان را 

 ماوایی بود برشاخسارانشان .

 ،گفت   میرپدر بز

 است فرزند !خانة م ااینج

 اما هیچ زمانم نگفت ،

 کف،راره ددّاین حرامیان قَکه چرا 

 دیوارهای فرسودة حیاط مان، برگردة

 خود ، ةهای دزدانتردددر

 ،قوارة منحوسِ خویش را 

 کنند . یسایه میمان تنها باغچة خانهبر

 

                                                              10/4/82 
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 به شکِ خویش ایمان دارم ، منآنقدرکه 

 مندی خویش یقین نتوانی .برباور تو

 دانم که هیچ خالقی، من به شکِ خویش می

 ، خلقتِ کرانگیِاین بیدر 

 ، ماندهواگانِ ههمچون عجوز

 ، یدا ابی لهب وتبتت تبَ به نفرینِ حقیرانة خویش را  خلورِمَ

 .کند اب نمیخط

 ،ا لیف خرم از به طنابی و

 ، کینة خویشمهارِدر را مرده زنی کَ حُلقوم 

 .  خواند به ادب نخواهد

 وم ،قّزَ رو به وعدة جهنی پُ

 .نشاندبه ترس نخواهد خویش را  مخلوقاتِزیباترین 
 ؛خدای را اینان 

 ،اند  به دارآویخته

 شان ، ن هابه قِیهانِ تنبا

 ،تا مگر

 عورتین ذلی  خویش را ،

 دهند . نویدبه خوراکی حریص 

 

                                                         15/2/58  
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 ، که میوهجهنمقعرنام درختی است در، کتاب قرآنو در دین مداری در باورآدمها:  قومزَ

                          نصیبی باشد .  درخت آنتا جهنمیان را ازمی نشاند،  های تلخ به بار
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 ، چهارسورِ دیندر  مرا

 - اند به صلیبی کشیده

 ، وامأ آنهاست در قرنکه 

 ،حقیقت را  دُرّ

 . رده اندقربانی می کریبی قَتِ غُربدر 

 ! ضجه های بی مقصداین از  مرا چه سود

  مقصود را،  که طراوتِ

 دین ، شوم در سالخ خانة

 دریده اند.ها شکم 

 

 

                                                           6/4/57  
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  263سرودة  

 

 زنی ! که ی ستجانکاه چه دردِ

 ،قوارة نجابت خویش در

 ،وقیح را  فواحشِ تن فروشیِ

 .تبلیغ می کند لة فقهی به حی 

 ! توو 

 ،دروغ ها  هولناکِدر این گذرگاه 

 .ی ا گوش سپردهاو فریبِ کلماتِبرخیره چه 
 ،اینجا 

 اند، شیادان را  بَزَک کرده

 های شهر را ،  تا خانه خانه

 ،های دروغین خویش  درصلوات 

 . تههیرکنند

 
                                                            5/2/65 
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 264سرودة 

 

 ! جانِ من پُرحالوتِ ای تنها سکوتِ

 ،شهر منجمدِهای ناخیابمر  در

 .ای است  مظلومانه تندی ِچه 

 ر ،وم وچماباطاز گامهای به ترس نشسته زیرِ که در

 .د ی اندیشبه هیچ نمآدمخوران  صارِ تنگِحَاز جز به فرار
 !مجالی ده 

 ،زخمی توخردِ رکة بِ تا در

  ! امی دهمرا طع شعورِ خستة ماهیانِ

 ، تا زآن پَسم

 ،رام ازخمی دلتنگِ قایقِ

 .  کنمشناور تنت خی ِ سکوتِدر 

 

                                                             3/5/82 
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  265سرودة  

 

 ! تبار مراروزی 

 ،در خندرِ ویل یهودان 

 کردند،به ستایشِ خدایی اجبار

 ،به باور او را مان شعورِ مکه هیچ ز

 .مجالی نمانده است 

 ،تفعن این گودالِ گویی که تنها جانور

 ،جفت فروشست  ای فاخته

 که به گنداب خیره مانده است

 

                                                    15/5/55 
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 266سرودة 

 

 اند ؟ ت را میخ کوفتهگهوارة شعور
 ! باورها گیرکویرای غبار ِنفس

 ،شادیِ گستاخانة تو 

 تنها چراغِ خیمة شعور را ،

 .به خاموشی نشانده است 

 ،به نجوای خردمندان راندازیدشعوری ب

 ای بُزان اَخوشِ تیره روز ! 

 ، تانغریب هیاهویوهم این  حصارِکه در

 عذابی ست هولناک ،

  ن کباب خواهید شد.ان درفریب آکه شمای

 ،تان رابی فروغ  که عنقریبِ هیاهوی

 ،ی دوربه فهمِ دورها

 خواهند نمود .عقیم 

 

                                                       30/5/57 
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  267سرودة 

 

 ، یداشتنرِ سپیدِدوست آن اتاو در

 تنِ عریانی را ،هیچ 

 .مانده استنزیبائیت  تختگاهِتوانِ سجده بر

 که من ،ای  پنجرهدرسایه سارِ پُراز اندوه و 

 م،دهپرواز میآن خیالِ خویش را از

 ،تنی ست عریان 

 کند .شمارش میرا دن بو منبا های  که ثانیه

 ،نقاشِ معانیمو من 

 ،جمالت تندی  تراشِ و

 ،لذتی ققنوسِ ا تنهو تو

 . است جوانی خویش چشم دوخته  غنچةکه به 

 ،ن ک نیقیی آر

 ،نتبلندِ تَ دِیسپدارِیدرخششِ سپ که

 ،کشد یمرا هوار تیالحتِ جوانمِ که

 ، است یمهتاب

 ،را  ظلماتِپهنة  که

 عجز نشانده است . به شیپُر فروغ خو انوارِ در

 

                                                              11/2/51                                                            
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  268سرودة 

 

 ، کف راخانِ قلم درالّسَ

 .مقصدی داشته باشندتا نیست گُرده به  باری 

 ،نام  ارهدّقلمی ست قَ

 به سرقت رفته است .مردگان  که ازکفنِواوراقی 

 سی گرسنه و حری ،چونان اختاپوو

 ،را آدمیان شرافت 

 ،ی شنیع ولعبه 

 د .ننکهضم می ش خویباورِ در

 

                                                            18/5/82 
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  269سرودة 

 

 . این تویی ای زن

 رر ،رر وَوَزنانگیت را  رّینِزَ که اورارِ

 . اند غ کردهنقره داهای جهلِ خدایان درکوره

 خلقت ! ای حسرت ناتمامِ

 ،تنت را وقارِ

 ! فهمی عریان کنگهوارة در

 تا شاید ،

 ،دست های نرمِ شعوری 

 کرده است،که شَهدِ حقیقت را فهم 

 . آغوش خویش نوازش کندحضورِ انسانیت را در
 !دریغا 

 ،ترا خدایان دانی نمی که 

 . نداده کر تحریمخویش نارسِ  در پندارِ

 !   اینجا

 کند .نمیکِشت یقت را کسی حق

 اند ؛  آموخته

 ، کارندب حماقتتخمِ تا 

 مگر  تا

  .کنند دروجه  ز یمحصول

                                                       4/6/82 
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  270سرودة 

 

 : یللشَ مقدسِ کتابِاز

  بخشِ بُن ناخ .

  110تا  10آیات از

...........................   

@ 
 ! لیلشَ منم

 مخوخِ . شبهایآفرینندة سیاه 

 های نا باور و الیتناهی . خالق کهکشان

 ،و هولناکبیکران  عذاب هایو 

 . نمی شودکه در شمارشِ هیچ مخلوقی فهم 

 حماقت و جهل،های سرشاراز خورشید

 ،خویش  نِ مدامِکه به سوخت

 اند . م بخشیدهوداابدی خود را تحماقت 

 را ، راتو کُ

 های بی نظم را ،ومهو منظ

 و ماه را ،، و زمین را 

 ام . آفریدههرآنچه در تصوراست راو

@ 
 لیلم !من شَ

 ذل ،مندان نابکار و رَدخالقِ خر

 که به تاوان خردمندیشان ،
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 آنان را به رنجی ابدی ؛ 

 ،داغ  های هفن و خونابتعگودالی ازدر

 خواهم کرد .فرو

 و تنانشان را ، 

 . نمودم کباب خواهم های مداو هگدازدر

 را ، مگرستایش و بیشعورانِ

 در نابخردی خویش خواهم رهانید .

 ق من ،علّتا به چریدن در باغ های مُ

 طی کنند.را مقصود  روزگارِ فاقدِ

@ 
 منم شَلیل !

 .ایثار ندة رحمت وارد

 ،ی و راستی درست

 پاکی جاودانگی . 

 خالق برابری و رستگاری .

 بی پایان .  ایکرامت هووات خالق مسا

 زمین . شیدِرخالق خو

 ظلمات زمین را ،خورشیدی که 

  ، منور کندالن به نوری ک

 دو پا ، تا تو موجودِ

 به میخی که من خالق آنم ،

 تختی برای خویش مهیا کنی ،

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


401 

 

 ، که تنها شلیل توام تا من 

 باشم . با جفتِ تو تو تنِهای لذت شاهدِ

@ 
 ،شلیل 

 متاست ،خالقی بی ه

 یچ شریکی بر او قائل نتوان شد .که ه

 آن شلیل های دروغ زن ،

 می دانند،من  که خود را شریک خلقتِ

 که بی هیچ تردیدی؛گویانی هستند دروغ

 . شوند تاوانمرگی فجیع به باید که 

@ 
 منم شلیل !

 ،دو پا مخلورِ بندگانِ

 ، ان و حشرات و چهار پای

 تا در هستیِ بی معنای من ،

 معنا تراشی کنند. ی حضورِ خویشبرا

 ام ، آفریدهو چهار پایان دُرشت و خُرد را

 حماقت دل مشغول کنند .دشت های ن درتا به چرید

@ 
 منم شلیل 

 من بندگانِ مطیعِ خویش را ،

 نیست ؛  خورشیدیهیچ که در آنجا –به جایی خواهم برد 

 ها را خواهم کُشت . و خورشید
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 ی خواهم کرد ،انم را نورانگهتنانِ بندتک تکِ  من 

 ، هبه نوری ب  خیره کنند

 خود ،تا 

 خویش باشند . شیدِرخو

 بجا آورند ؛خود را با جفت هایشان لذت بخش همة اعمال  تا

 ،م گاناجنه بی آنکه چشم های هیزِ

 .  فهیم گرددبر اعمال آنان 

@ 
 من شلیلم !

 .ام  هخالقی که ترا از هیچ آفرید

 چه هست را ،آنو هستی را و هر

 . ام  ههیچ آفریداز

 هیچ . و خود را نیزاز

 شد . لیچی سویچ هیچی که در پیچی به کِ

 و تو بندة من !

 ،لیچ چیست نخواهی دانست که کِ

 تا سویچ شود .                                               

 ،و نخواهی دانست که سویچ چیست 

 هیچ آمده است . ازکه                                              

 ترا همین ب  که بدانی که من شلیلم!

 خالق هستی بیکران.

 .لطیف های ها و حَصیلهخالقِ َخُصیه
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 . هلکویروس های مُ و و قارچ ها خالقِ انگل ها

 د دید .نهیچ نخواههم اچشم هایی که چون نخو خالقِو 

 هست ،  پیچیترا نه به هیچ 

 لیچی ،کِو نه به پیچ 

 لیچ بوده .کِکه با من در یبه سویچو نه 

 و تو نخواهی دانست که کلیچ چیست .

@ 
 منم شلیل ،

 منم رحمان بلیل ،

 هایی بی بدیل ،خالقِ خشم

 وشادیهای بسی ذلیل 

 .رحیل برای آنان که پرستندة من اند در

 اند ، خوردهرا  ینکه فریب شلیل های دروغو آنان 

 ت .راه اس عذابی هولناک در

  ؛  لمیلبَ من

 ، مفریب خوردگان را گواه

 ی هولناک،یهاکه هزاران هزار بار در ضجه

 خواهند شد . ردو نم از بخششِ

 ،ها منم شلیلِ  مهربانی

 ت و راستی،لشلیل عدل و عدا

 عدل و مساوات و برابری . لیلِبَ

@ 
 ؛شلیل ت اخلقمبه  سوگند
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 .ام آنچه از نباتات و جامدات آفریده

 .است خالق علیالن ون ذلیال که حافظ

 درماندگان و بی کسان .کم حا

 بندگانم  را ؛از هیچ یک 

 . فهمی نخواهد بود م و حکمت به وسعت دانایی

 من بندگانم را ؛

 گانم پیام می دهم،گان و فرشتهبه قُوّت اجنه

 پی هیچ مباشید . درکه جز به خود 

 شلیل فهم تواند کرد . که شلیل را فقط 

 :ان که باشند آنبه خوخ 

 مرا دروغ می دانند .

 ،من منکران را 

 را ،افترا زنان  و

 و آنان که نیک نمی دانند مرا،

 م،گران به شمشیرِ ستایش

 گردن خواهم زد . 

 ، من  ستایش گرانِ شمشیرِ که تیغِ

 ت ،سهاین شمشیربُرّنده تر از

 ،راستگو که شلیل پرستانِ

 اند .  تدارک دیده 

                                            16/5/72 
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  271سرودة 

 

 انسان !

 ستیغ، بساز بلندایی

 آن،تا از فراز

 کنی .سیررا ها تابوت طویلِصفِ 

 را تماشا . گاننیرنگ کشندهو 

 ، یدو بنگر

 ها،تَش این نامردمی رتا چگونه دَ

 ، را انتمِیَّهای کفن

 ،حاکمانفتانِ تَ باروتِدر

 روزند .شعله ها بر اف

 مرا مسجدی نیست .

 ،دیری نیست 

 و هیچ نیست ،

 های مزین را ،تا دروغ

 ،ای تزویرهای بزک شدهدر

 به فروش بگذارم . 

 ! هازارنگاه کن از فراز بر  مَ

 ، ها اندیشه نگرِچگونه لَکه 

 ، جهلبرهوت  کویردر

 ن نشسته است .به شِ
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 ،بدین  معنا هوشدار

 ، زین پَس که

 ادوگری،ج چوب دستی هیچ

 ،نیلیشکافِ شعبدة   بهمرا 

 . دادفریب نخواهد  

 

                                                   12/5/82 
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 !ها ای اسطورة زیبایی

 ،عجبم در

 ،شرمی قف ِاز

 ،توکه 

 . ینهان شده اآن  در

 ،را تنت  الهةچرا 

 . یا شاندهلذتی که درآنی به حب  ن به

>< 
 ،شرمِ بیهوده را 

 –تابوتی ست فرسوده 

 الغ ،  لُبادِ  که خدایانِ

 اند .  کردهترا به فهم آن اجبار

 تا من !مجالی ده 

 ،حیاتِ تنت را حریرِ

 ،آغوش من که به قوارة 

 ، نام گرفته است

 م .به عبادت کش

 ات ، فریبندههای به حالوتِ سارو 

 ،معابد  ِینرّکه همچون دو عمود زَ

 ،خسته از سفر را انِاروّزَ
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 -خواند به بوسة خویش فرا می 

 ،رطوبتش بر فرازِخویش را  ذلیلِ جانِ

 کشم .  به صلیب 

 حالوتم، که من تنها زَوّار این معبد 

 ،ترا  ذره ذرةکه 

 د  . درعبادتی تمام لی  خواهم ز

 

                                                             12/3/54 
 

 

 نمد مال  :  لُباد

 مسخرگی  :الغ 
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  273سرودة 

 

 جنایت قابیل !ست از ای این چه هیاهوی بیهوده

 ،که حتی خدایان نیز 

 در وصفِ این دروغ بزر  ،

 اند . رقم زدهوری کتابهای قط

 نگفت ، کسیاما

 ،اماکسی هیچ ننوشت

 که قابیالیان زمان را ،

 لَچَری ، ین قبیلةکدام خدایانِ

 ،در کتاب هایشان 

 د کشید . نخواهبه تصویر

 

                                                                1/7/82 
 

 

 فرمایه و پست : آدمِ لَچَر
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 دوستش دارم (( اربسیکه  !)) به همسرم 

...................... 

 ! روزگاری

 کردند ،مهار میای ه کُند خِردم را به

 ،فریبِ خدایان را کالمِتا مبادا 

 ،خویش شعورِاز  قلمیِبه  

 کنم . نقاشی 

 رم ،های کثیری دا بهانهمن 

 را طعام دهم . شعورم نوزادِتا 

 اما تو ،

 هر ،بوری ومِای فرشتة صَ

 ها !رة همه خوبیای اسطوو 

 ، کردیخویش مرا مشغولِ

 را ؛ شعورمبلوغِ تا نغماتِ 

 کشند .ن کامهرزة تاریخ در انِغ زنال

 تو ،یرتم ازدر حِ

 اللِ انسانیت ،زُ کرامتِازو

 خوت و بغض ،از نِتوانستی سان که چِ

 رمانه ،حسادتهای بی شَهای ناتمام و وکینه

 ،وقاحت را هیوالیِ  حلقومِ

 -سانیتِ ذبح کنی ان جانِدر
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 ،تا من به خویش بنگرم 

 و با خویش باشم ،

 ،خویش  خویشتنِو با 

 . خلوت کنم

 ،نامت را 

 کنم ،حک میداشته هایم  سطر سطرِدر

 ،تا همگان بدانند 

 ،بوری توصَ دامنِ که من از

 ، عورشُشَهدِ بوی صَ هب

 م . ا هکرد وطهب

 

                                                          6/6/80 

 
 که پای زندانیان را ،آهنی  یپابند  یا،  ر:  تکه چوبی ستب  کُند

 مانند .تا ازراه رفتن باز می بندندبه آن 

                                              . : مسخرگی ، بیهوده بازی الغ 

 اشت.دون چشم دمدن، بخشیدن ؛ دادن چیزی به کسی ب: فرود آهبوط
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 ! زمین راگویند 

 ،یخ ی ززمانی که کوه هایبه 

 بود ،کشیده  آغوش اش را به بسته نمرة چه

 ؟نددنشانلق خَبه خلقت خویش به  خدایان ابراهیمی

 ،و آدم را 

 و حوا را ؛

 .کشد اوست را برای حیات به فهمو آنچه در

 خدایانِ ابراهیمی ، ندچه نادان

 من ،  زمانی که تبارِ

 ،وادها ووو م  سومرهاایالم ها، ،آکد ها،هیتی ها، ی هالولوبچونان 

 از حیات خود،زمین سرشاردر 

 کشیدند . تمدن خویش را به رخ می

>< 
 .فهم کن ! ای انسان 

 ، سیلای کُند و فی نتواند به دشنهه که هیچ فقیه

 ،مگر این که جدا کند تو از تنِ انسانیِرسَ

 ، یشودشنة خ دوسوی  در

 .اکی کرده باشدکّافسانه های خدایان را حَ

 گر ،فرومایه و شعبده کّاکانز چنین حَدریغا ا

 . و پَست گران حلیهگرو دردا به چنین چاوش

>< 
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 ،را و امروزم 

 نیست ، جز اینم هیچ اندوهی

 ،ام را  جنازة پوسیدهتا مبادا 

                                                                                 کنند .خویش مصادره مکتبِ به نفعِ

 

                                                             2/3/80                                                                         
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 ابروانِ عبوسش !

 ای به خون نشستة تاریخ می ماند .به خیمه ه

 و کالمش !

 ای، ندهدرما نِجه های جُذامیابه ضَ

 های آخرینشان را ،که نف 

 اند . کردهفنِ تنانشان تجربهتعدر

 های نگاهش ! و زوزه

 به خنجری خونین ماند  !گویی 

 اه را ،نگ های هزاران بی که سینه

 .ن بستِ گره خوردة تاریخ شکافته است در بُ

 حکامش !اَ غرایِو طُ

 های باستانی ، به اَرّابه

 ان ؛ که بر چرخ هاش

  –اند  وفتهسَتبر را میخ کُ یشنه هاید

 آدمیان را سالخی کند . تا جانِ

 به راستی که روح اهلل است.

>< 
 در حیرتم !

 گنگ مات ،

 مر  ، که این عفریتِ
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 ،نابکارکدامین هیوالی  از آستینِ

 –کرده است سَر به دَر

 تا جانِ انسان ها را برای قربانی ،

 ،سنگ فرش های تکایا در

 .د بشمارح مبا

 ،محمد  و مسیحموسی وچونان 

 - ندساختعیان را  مر که شمایلِ 

 ، تن شان خویش ِتا به بعد

 ،را هزاران انسانِ بی گناه 

 . مصلوب کنندمیخِ آن  درچهار

>< 
 ، که چگونه شددر حیرتم 

 ،ندهردِ دَرّتو بی خِ

 خوار، الشه باروتِ استالین زادگانِ به قُوّتِ

 . نمودی ودملتی صعة شرافتِ ر قُلّبَ

>< 
 ! سالخی که هیچ ام  تهبه یقین نشس

 ای وقیح، به خرناسه

 نخواهد درید،قَلعة شعوررا 

 استالین تبار ، رس هایمگر خِ

 کنند . که انسان را بردة مَرام خویش می

 

                                                                       6/6/58 
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  277سرودة 

 

 م  !  همسر

 ، این روزها

 روزگارِ خوشی در من نیست .

 خویش رها کن . مرا بیشتر به حالِ

 خوش بار ،ست نا یهرزَکه درمن 

 رنج را در جان من ،موم سُکه 

 .صیقل نشانده است  به

 کسی را ،عید می بینم بَ چه

 ،سارتینجرِ جِتا به خَ

 - شکاخ دهداَمعاءِ خدایان را  

 به تعفن نشسته را ،سانهای ان های  الشهتا 

 شمارش کند . خدایان معاءِدر اَ

>< 
 گویند ! 

 اَجِنّه را به صلواتی به گریز توان کشید !

 که هیوالیانِ زمینی را ،حیرتم در

 ،صلواتی  به کدامینِ

 - دبر فروبه زندانی خَفی  می شود

 این چنین ، تا

 ،نسانهای دردمند را ا
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 نکنند. ان کبابشه یهای به خون آلود در تابه

>< 
 دیوان را نگاه کن !

 ،تَلّی از اجسادِ مردگان  که چگونه در سایه سارِ

 ،شبانه  التِنقّتَ رخِبه صَ

 ،بی شرمانههای  در قهقه

 به صبح می رسند !

>< 
 گفت :می پدر بزرگ

 ا ،هان رجاگر همة کتابهای 

 کنی !انبارتَلّی  به

 – خواهد شدی کیلومترده ستونی درمربعِ به 

 ،د خدایان جمَمه نیزدر که ه

 به قلم نشسته است .

  گفت :و می

 آنچه ترا بس است !فرزند

 ،کتاب هااین  ازمربعی ست به قاعدة یک متر

 ت می کنم .هدایآن که ترا به فهمِ 

 می گفت :

 بسی هولناک، شناسمی رجانو

 خود ؛ سارِیَ یَدِ تِقُوَّ رکه د

 ،را  زهرآگینقلمی 

 ؛اش  نشستهبه خون دای در قفایِ رِ

 . است کشیدهبرنهان به 

 ،خویش  یَمینِ یَدِو در 

 ،را بُرّان و طوی خنجری 
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 نشانده است . استتاربه 

>< 
 ومی گفت :

 بدان فرزند !

 مالکی ؛هستند مَ

 ،چُفتک پرانی چهار پایانشان را که 

 اند. انسانی تجهیزکرده لمِعِ یمِبه تعال

 سرزمینِ من و تو !و در

 گانی ،نام گرفتهعالّمه هستند 

 که هنوز ،

 ،پایانشان چهارچُفتک  اقیِشّبه مَ

 . کنندنثار میصلوات سرودِ 

 برو فرزند !

 برو !

 ،جایی را برای نف  های انسانیت دراجاره گیر

 اینجا، که

 ،اهلل اکبری  به اصواتِ مکررِ 

 کنند . میآدمیان جدا  ر از تنِسَ

 که اینجا !

 ،یست اندیش نخوش ورزان ردجای خِ

 ،که آنان را چرا

 به ریسمانِ جهل و تعصب ،

 ،نابکار در طویلة جاهالنِ
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 .اند به میخ کشیده 

 ،سه کش راخُرنا پایانِچهارو 

 ، فکور اندیشانِخوش  اطاقهایِدر

 ،یینرّهای زَبه سفره

 ،به طعامی شاهانه

 .  خوانندمیفرا 

 

                                                                 1/6/80 
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 !دیکتاتور 

 ،هیچ زمان 

 ،کند نمیهل جَی به قناعت

 -ت عیّرَخرافاتِ به  شفارشسکه 

 ،آن روستاز

 ،را تاجیک مگر تا

 ،اسارت بارش به تنگی ِ 

 دهد . یعادت

 نیک بنگر ،

 هل،جَ بی شرمِ بدین تبارگم کردگانِ

 ، رانهزوّمُ  که چه

 ، کُسانیوم ینی سازدر غ

 اند. ر رسیدهحّبه تبَ

                                                                   

                                                               9/4/80 

 
 رعیت،  غیر عرب وترک را نیز تاجیک گویند. ی یعن : تاجیک 

و نهادن  ی اورانیم، از اورانیم است، که با برداشتن بخش اور ازکلمه شده واژة اخذ :کُسانیوم

 ، منظوری خاص در نظر بوده است. کلمهواژة آلت تناسلی زنان برصدر
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 !روزی 

 به دعوت دوستی که میهمان خدا بود همراه شدم .

 سخن گفت .و خدا بسیار

 کرد . خویش خطاب  عبدِ و مرا

 و قضا و قدر ، رتقدیو از مشیت و 

 خویش ! آفرینشو از

 .تَکلّفبی که چه بی همتاست و 

 کند .آنچه که کتاب توجیه را قطور میازو گفت و گفت 

 ،و من هیچش نگفتم 

 !فقط گفتمش میزبان 

 ؛که مرا عبد خویش می خوانی 

 ت  فریب نتوانی داد .لیمّجَتَ توجیهمرا به 

 ،به درد نشسته را موجودات ِ که سوزِ

 را ،اشکم های گرسنه گان  پیچشِو 

 ؛  ارانة چون توییرّبه مهمالت طَ

 .  نکرد نمی توانآرام 

>< 
 به زمین بنگر !

 زتن بریده را ، هایرسَ که چگونه

 ،را  فکندهر زسَ و تنانانِ
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 در نعره های اهلل اکبری ،

 ،و شام  رتة عراان های به تف نشسدر بیاب

 اند ؟ رها کرده

 و تو !

 خلورِ خویش ،مَ عرشِدرهوا چه بی 

 ،فخر می فروشی تا بزک کرده ةسفربر

 رحمان و رحیم می خوانی . و خویش را

 خواستم .و بر

 ، اش هیرشار از توجرای سَسَ و برای همیشه او را در

 به حال خویش رها کردم .

 می دانم !

 نابکار ، یدانمرفله سُ که

 هم ،دروغ و وَسطورِ به 

 فتری  قلم زنند .به دسانه فِهزار ها صدا

 تواند ،مردی چسان که دانستم  وباز

 خویش ،های تبارنشئة افسانه به

 اورارِ مظلومِ حقیقت را ،

 ، ها جهالت جهلِ انجمادِدر 

   د . صلیب کشخویش به  شعورِ صرعِ در

                                                          9/7/ 80 
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  ،خویشبیمارِ فرزندِ تنها برای درمانِ، اصفهان  الدولهگذرگاه قمره انسانی که دریم بقدت

 تا فرزند خود را به پزشک برساند.اشک می ریخت 

 .................... 

 ،آهای انسانها 

 -ی  چه هوای دم کرده و شرجی

 یانم را به شالق کشیده است .عر جانِ

 –ام را سته عرق نشدر بِای هست تا تَ آیا سایه

 ک کنم ؟نَهرِ نسیمی خُعِدر

 من دیدم !

 ،محتا  را  مردانِام شکست غرورِ من دیده

 زخمی خویش را ، که کودکانِ

 ،برسنگ فرشِ خیابانهای شهرچه مظلومانه 

 اند . درآغوش فشرده

 ،مداد هلتی برای اتمنای مُو در

 ای ، مغازه کاخِشِ جِکنُدر

 اند . هگشت ماتخیره در چشم های رهگذران 

 !  آدمهاآهای 

 که شمایان !چون است 

 کنید .انسانیتان فهم نمی احساسِدرم کرده را هوای دَ

 و چگونه است ؟

 بینوایان ؛ رورافزون تر از غُکه شمایان 

 . کنیدیتان احترام میو کشیدهبه اسکناس های اتُ
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 -آیا هیچ شمایان را جانی مانده است 

 تان را شالر زند ؟  سانیتا رطوبتِ شرجیِ جانِ ان

 و درد !دریغ 

 که مرا سرزمینی ست ،

 باکره گان را ، که فریبنده ترین تنانِ

 خرید . به نازلترین بهاء ممکن توانی

 ،اما !

 ، خدا برای خرید

 پرداخت نتوانید .تان جان انسانیبهایی جز

 جیران ابله اهلل !ای ا

 ، هیچ را که اهلل را جانی دهید و انسان
 د !و دردریغ 

 ،شعور را  گوهرِکه 

 و لنگرگاهِ وقاحت ها ، هدر فُرضَ

 شتی متعفنی ؛درکَ

 . اند ابدی اجبارکردهبه مهاجرتی 
 

                                                                  13/2/80 
 .آن بریزدب ازآای که و رخنه انة جوی ؛: ده فُرضَه

 شتی نشینند . آنجا به کَازه کا،یکنار دردرست و جایی 

 

 

 

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


425 

 

  281سرودة 

 

 ،و خداوند بخشنده و مهربان است 

 .و حکیم و دانا 

 زمانی که :اما فقط 

 ام ، ی  را در زخم های به عفونت نشستهاَنگالنِ حَر

 به طعامی گرم  فرا می خواند .

 ام را ، وارهقَ یِناسو قِ

 به توجیه می کشد .  تَرتیلِ مَشیّتِ خویشدر 

 انسانم ! من 

 ! توجیهنه به  ی سخن برگو توضیحیبه  مرا

 -تا مگر 

 به شورِ شعورِمنطقی ،ذهنِ انسانیم  را 

 به فهم  بنشانم . 

 

                                                         7/1/80 
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 فرزند !

 که بسیار دوستت دارم .

 ار .تلخ و ناگو تترا سخنی گویم

 ،مدارانند نشستة دینعمرم را در طویلة به گَسالهاست که 

 ام . فرو ریخته 

 دة فریب را بشناسم .نتا مگر کُ

 کند. یر جنازة به درد نشستة من شیونمبادا کسی ب

 ،که زُوزه های شیون 

 یست .خردمندان نشعورِدر شانِ 

 من آمدم برای رفتن .

 ام فرزند ! فهم کرده من این
 ، ی مَردن نمی آیندبرا آنان که

 هیچ زمان زاده نخواهند شد .

 درگوری به خاک دهند ،مگذار تا مرا ترا توانی ست اگر 

 ،که اهلل فروشانِ شیاد

 . می دهندلقینی از امامانشان مشق مرا به تَ 

 ،مرا هیچ امامی نیست تا من

 قرّ ِاحکام ِاو باشم .مُ 

 فهم کن فرزند !

 ،من با خویشتن خویشم 
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 اری بیش نبود ؛مُردکه 

 ،بَزک شدة تاریخ را دروغ های

 ام . به گورکشانده 

 آنی ،م تا مبادا به خِجلتی که درترا این گفت

 چشم بندی .به بیداری دوبارة آن دروغ ها 

 ،امادریغ مدار 

 . دنکنم همان آنچه بایدبگذار

 ، شندقندار کبه ار تا مرا به کفنی بگذ

 . است بزک شدهکه در سه تِکّة مجزا 

 .ای بیش نبود که جان من تکههر چند

 ،همة هستیِ هستم را  تابگذار

 ، بیهوده در این سه تِکّة

 .  ندگوری نهان کندر

 ،ام را  استخوانهای تکیده تا

 ام را ، فرسودهو گوشت 

 ، ای که سالهاست حشراتِ درمانده

 به حب  بودند،در من 

 ،عی حریصانه لَوَ دردر صفی طویل 

 . دل خوش کنندولم به تنا

 برای همیشه . و آنگاه دیگر بروید

 گوری که هیچ نیست. سراغِ به باز نگردیدو هیچ زمان 

 هیچ را هیچی نیست تا بدان سخنی گوئید . و
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 ،بروید و

 ،منش و بعداز

 ید .به داشته هایم بیندیشبود  اگر مجالی

 ،و به داشته هایم 

 ام . ادهنه جایکه شمایان را به 

 ، رزندبدان ف

 ؛ مدعی ست هست بر همة هستیِآن خدایی که 

 .به دردِ پرستش من نمی خورد

 ،کن از خدایانی پرهیز

 ،شمشیر نابکاران از  وقیحانه که

 می بینند .  سان

 ،بدان فرزند 

 خدایی را دوست باید داشت ؛

 -خویش تعمید می دهد شعورِ در خیزآبِرا که رِقّتِ جانت 

 ن خویش مشق . خونینه در منجالب قتاله های 

                    

                                                             15/3/80 
 : اقرار کننده ؛ اعتراخ کنندهمُقرّ 
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 در حیرتم !

 ، باغچه که چگونه درختانِ سبزِ

 ، هصبحی دوبار درانتظارِ طلوعِ

 ،دل آویزوی نرم در سکوت

 می روند .واب به خ 

 ،رحَتا سَچه ناآرام و من 

 ش چیست ،مکه نمی دانرنجی به  

 ،یهولناک هایِخُرردر خُ

 ،خویش  بالشتِ خش خشِ زَجّه هایِبه 

 ام . گوش سپرده

 

                                                               4/11/80 
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 ! پدر نازنین نوة 

ت وّ،که عقایدی را به قُیافتخواهی نباز هایمان گذشته اسالخِ در تاریخِ ییبانوهیچ 

 مخت ِ شعورِ ،قصانِ عقل وذهنناین  .دباشکرده به جانِ آدمیان تحمیل  خنجری،شمشیر و

چگونه  ،،که گروهی یاوه سرا و بی خردکنفهم  تو اما .استخدایان مردانِ نابکار نارسِ

که ،اما هیچ ک  نگفته است ،اما هیچ ک  نگفت .دانندخ میهای مخوبانی جنگ، زنان را

 ؟استچگونه به هاری نشانده را پیشه مردان تناسل ،ودختراننِ زنان حِرصِ به تصاحبِ ت

 اندبه آتش کشیده ،را دردمندِهزاران  جانِ ،ناهگبی خِ مرطوبیِ مهبلِ زنانِرّصَتَ برای، اینان

 زنان را،که اندحری  الةجّدَهمان جماعتِ  ،یناناو زنان را بانی خباث خود می دانند . 

بی شماری  ، انسانهایها همین ناق  الخلقهتصاحبِ برای  ،خوداما  می نامند،ناق  الخلقه 

ناق    هستی را،زیبا ترین مخلورِ ،بی حیا و وقیح و رانِ بی شرمذکِاین مُ اند.بریده هارا سَر

پنهان زنان   پاکِهویتِ در پشتِ ،خویش را رارتهای بی حدنق  شَ تا، مندالخلقه می نا

 موجه جلوه دهند .، سالم زنان با تباه کردن هویتِ ،را های خوددَد منشی ،تا مگر .کنند

 ................ 

 

  نازنین نوة پدر !

 گوارا .ای هستند ترش وبه ناز نشسته همچون غوره دخترانِ

 هم کشند . ترا در  نیِجواچهرة  که عضالتِ

 برند . فرو یآبپُر حرشّتَطعمِ به ترا  دهانِ ارِو بذ

 به سال نهاده ، گام و زنانِ

 ،نداللچونان انگوری رسیده و زُ

 ،خورشید را که شفافیِ نورِ

 وشة جانشان ،های خُدر دانه دانه
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 ؛ نلم  توانی کرد

 . لچسبدِنشسته و عتلَطَبه  و ،  شیرین

 و هم اینان !

 شان ، پیری انِدوربه 

 .اند هد نشستهمویزی به شَهمچون 

 فرزند، ترا نصیحتی دارم

 ؛را  مویزآن ازای ه دانهارکه همو

 ،ت کنظحفاخویش شعورِ کفِدر

 ، آن تا به تناولِ

 یت را تضمین کنی . نجانِ انسا سالمتیِ

 

 

                                                                11/5/70 
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 توان برید .را من شنیده بودم که سَر 

 رید .م و جان را توان دَشکَنیده بودم که اِمن ش

 اما ندیده بودم ،

 ،دین مدار  ینِاطکه چگونه شی

 ، ن زد توانندخیز ای هرّبَ پوستِ به

 ای ؛ ندهرّهای دَ تا به پنچه

 جگرهای از نف  فتاده را ،

 ، یبِ خویشی غربسته و زندانها فتَبه های ندر شِ

 کنند . سالخی

 اینک یقین کردم ؛

 گرسنة خوی ،ه جانوری ست ب  هولناک وک

 یر نخواهد شد .آدمیان سِ از تناولِ جانِکه هیچ زمان 

>< 
 جان من ،ی ست درصدف

 هشدار!

 شی دستی ،آن کَرببی هوا که مبادا 

 بش!گشا لَمَ

 رد،دُدَرد ووی گُاز این که 

 واهی برد .نصیبی نخ

 ن در من و راهی بگیرو برو .گَشتی بز
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 اما اگر ،

 ،شد زجا  خویشت کِبه رفتنِ وقیترا ش

 ،این سو بیا

 ،به سوی من  

 ی ،تقحقیشاید به فهمِ نورِ

 من ! در مزارِ

 تجربه کنی . قیر رامرواریدی ح

 رو !مَ یآن سواما 

 صدها جنازه است . که خندرِ

 مرو ! یآن سوم ازبازو

 رنگ رنگ را ، غانِرکه مُ

 ،هرزه گان های بی نامِرقف د

 د .به حب  داده ان 

 

                                                                6/2/77 
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 ،دستهایم خنجری بر نشانده

  ای. تسمه زوزةبه 

 طلسمِ مُهری .یابم واژهو بر زبانِ 

 ودرمدارِصُعودم ،

 عمودی . تیغِ

 من ،سایة خیالِ وقتی  فقط 

 .آراستفهم می   انه خویش را برای زیارتِدزد

 ،را  جانم چگونه توانید

   یتان،بجرمِ این توهم ِدرذهن نشسته 

 ،صلیبی خونبارخبیثِتان به عداوت های ابِ به طن

 کنید .حلق آویز

 ، را حیاتم رنجِ تُکه من سالها ست 

 ،شمایان  تةخشکِ کپک بسهای  از شاخه

 ام . هبه دورکرد

 

                                                                   4/5/87                                               
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 را ؛ چَهچَة نورِ ستارگانِ دورای هآیا دید

 ،به پشت ای  خفتهوقتی که 

 گلینِ باغ ؟ در بامِ اتارِ

 به منقارِ نحیف خویش ، گویی که صدها پرنده

 جله می برند.را به حِ ای فانوس های شبچره

>< 
 فرصتی به خیره شدن ،ت ترا آیا هیچ

 های نارسِ انگورِ باغ بوده است ؟ به خوشه

 ،هی می به صبح گَآیا دَ

 ؟ای  راهی به تماشا کشیده

 ری ،حَسَ سکوتِ مرطوبِتا در

 ر ِ گلی نشسته است،که به بَگوی شبنمی در

 ؟ده ای خویش را به تماشاکشی تصویرِ

>< 
 ،نبوده است ت هیچ

 . و اگر بوده است !

 های دور را ، مَکینهتِپ تِپ  که آبِ وباید

 .  ح  کنیگوشِ نهالِ جوانیت همواره در

 ؟ای  آیا دیده

 ؟ودهای دور به جویی روان شآبی که از مَکینه

 یف خویش ،غُرورِ نرم و لطچگونه دربنگر
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 وقار ، آرام و با

 کند ؟ی سالملب جوی  های ایستاده بر به  سان دیدنِ شاخه

>< 
 !تو آیا

 های خوش رنگ و بال را، بارانی از قناریان و سیره 

 –های به نم نشستة باغ را  وقتی که آسمانِ شاخه

 ای ؟ اند را دیده کشیدههوهای خود به هیادر شیطنت

 که من دیده ام . ! هایم سوگند به دیده

 -به رضایت نشستة پدر بزر  را  لبخندِ

 ای ، های میوه تصاحب دانهه دروقتی ک

 باغمان ،  وسیعِ سفرة نعمتِکه در

 کردند .چینه دان هایشان را انبار می

 ای؟دیدههیچت تو

>< 
 ،یزگان ترانه و ساز و دخ و سه تارای دوش

 ام ! من دیده

 ،ساررِ انگورهای رسیده را 

 ، وت و زیرکیسککه چه دزدانه در

 ا ،تار های باغ رخوشه های خفتة در

 .  اند  لع نشاندهای به بَ انهدرحیله های حِرصی

>< 
 اید ! آیا دیده

 باغ را ، سپیدارِ بلندِ
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 اند؟ ردهبرآن النه ک که پَرکِشانِ رنگ رنگ 

 ، باد ونَسیموزش های  هر و در 

 ،کنسرتِ صوتِ خویش را 

 رمی دهند ؟پَبه  رانبها ة سبزِدر صُف

 ؟هیچت شده است 

 -کشیسَرک ة گنجشککی که دزدانه بر الن

 وجه های پَر ندیده خود را طعام می دهد ؟ که ج

>< 
 ،آیا کسی دیده است 

 ، سبز را خیسی  بَرگهای

 .ی تُرد و لطیف هادر باغچه

 و دسته های گنجشککانِ سورچران را ،

 نشان ،های صبح گاها که در ولوله

 ،ده شده درکَردهای باغچه راهای پاشیتخم

 د ؟به غارت می برن 

 که : تر اینشیرین و 

 اید ؟ دیدهباغچه ها را  رسکِمتخیره ماندنِ 

 ،که ساکت و آرام 

 د . نای  را به ترس نمی نشان هیچ پرنده

>< 
 هیچت شده است!

 کشیده را ،چه زاری به قدکه بوی یونّ

 ؟ های خمیده تنف  کنیدر زیرِ تیغِ تیزِداس
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 ،تَره را من کَردهای به نظم نشستة ریحان و

 ،های  باغِ پدر بزر   درباغچه

 ام .اند را دیده گان به قد نشستهشبنمِ صبحکه در

 ،ادر بزر مو خاکستری که از تنورِنان 

 .  وندپاشیده می شها  های سبزهکَردبر

 -اید دیدهآیا شمایان نیز

 م ؟ا آنچه که من دیده

 آوخ !

 خیه های بی التیام من .ست در این بَچه درد ها

>< 
 ای ؟ دیدهتو هیچت

 ها ،که درمیانِ صندورِ تابوتِ نعش

 ،جانی زنده به افهامِ تیز را 

 کنند ؟ در شتابِ قریبی به گور می

>< 
 ام نازنین!من دیده

 ،ام نازنینم  من دیده

 ای ! جبی مات ماندهکه در عَ

 ام ! من دیده

 چوب و چمار را به دست ،به قندارِ  استرانِ

 ، هایشانخون نشسته به های  دشنه اکه ب

 کنند .ر میها نظی خودوقتی که بر در دروازة غیر

 چونان سگانِ هار ،
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 گاز می زنند .  های خانة خرد ورزان را خانه خانه

 دیده ام نازنین !من اینها 
  ام ! من دیده

 ا ،ربی پناه مرگِ کبوترانِ 

 ،درکفانِ بی شرم  نّاصقَ حسِپنجة نَدر

 در وجدی حریصانه،

 دندانهای کثیفشان را به نمایش نهاده اند.که 

>< 
 ؟وده است بفرصتی به دست ت هیچآیا ترا 

 ،ردای مخوخ وسَ تا از تنگة باریکِ دَرّه

 ؟ شودبه شهرِ جذامیانت گذر 

 ! ام  من دیده

 دریغ ! اما

 ام . چه تلخ و ناگوار دیده

 مَنگ را . نی پوسیدة جذامیانِام بی من دیده

 ب های تکه تکة از هم گسیخته را ،لام  من دیده

 ،،را ند نشستهانگشتان به گَو 

 که به چهار قدی رنگ رنگ ،

 کنند . نهان می شانظار عموم از
 ام ! من دیده

 جذامیان را ! مظلومِ کودکانِ

 خدایان ،رحمتِ دروغ درکه 

 لخ،توغضی غریب یده و بُگردنی خم به

 رهگذری، منجمدِ هر نگاهِدر استتار 
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 .می زند  خیزابدی  ز نفرتِ موجی

 نیست ،التیامش خجلتی که درو

 نج دیوارها نهان می شوند.کُدر

 ،ام من این ها دیده

 ام . تلخ و تند دیدهچه و 

 اید ؟ دیدهآیا شمایان نیزهیچ 

><  
 ! گویا فقط منم 

 پیچ و تنگ ،ر در این کوچة پُ

 های تیره رنگ .چوگلام به شاخه فتهبشکُ

 ه دست خویش ؛تا که بریزم  بگوری کجاست 

 خَدنگ .تیر و ورِصدصد ز مردگانِ خُفته زجُ

                            

                                                           18/3/78 
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 ،دچ زمان بیهوده نیستنها هیپنجره

 هاشان به نوری ،شیشه

 هوایی دلرباست .رای و رق  لنگه هاشان ب

 این تویی!

 قت ،اتا تیرةهای که جز به دیوار

 ات ،های به اشیاءِ درگورنشستهو قفسه

 به هیچ نمی نگری . 

 

                                                                                         

                                                            12/9/52 
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 ای گنگ و پوچ،سکوتِ مرثیهروزی در

 پای . ای کشیدم ره به جنازه

 می پرسید . خفتهکفن بشنیدم ازکسی که از تبارِ میِّتِ در

 .دنامی نداشت و نشانش نبو

 گفت :ید و رفت وتابوت را برهان

 کاری نیست .بی نام ورسم  جماعتِرا با ما 

 دورهای افق ،درچگونه به قدم های تک تکی دیدم 

 ای به دور ، جاده گذرگاهِامتدادِدر

 چونان خرده غباری بی و نام بی نشان ،

 ، هیچدرهیچی از

 به هیچ شد . اش هقوار

 

                                                             3/6/51 
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 نازنینم !

 ،به نازکی بر  گلی  مرا قلبی ست

 گرفته است .که از شبنمِ جوانی تو تلقین 

 ست مشترک وحسی ،ما را دلی 

 حقیقی هم باشند. برادرانِ که باید

 ،تِ عشق را روکه باو محبتی 

 به چاشنی نشانده است .در ما 

 نازنینم .ام  کردهاها تجربه در کالمی از معنمن ترا 

 ،که می دانی می دانم 

 ها بیشتر .و از جنگلی ترسم من ازکویر م

 صاری می خواهم بلند و مُسَقّف،حَ

 ،به قاعدة آسمانی 

 امان دارد . در شراتتا مرا ازگزندِ ح

 ،باورکن که نماندست جانی مرا 

 تا به دردی دوباره دچار شوم .

 !و برو  کن مرارها

 ،خویشم را سالهاست  که من

 ام . خویشم رها کرده خویشتنِاز

 

                                                               19/2/76 
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 ،به کالمی تلخ و درد زاقیقاجی زدم خدای را 

 نشست . فروو مات گنگ دیدم چگونه به بُهتی 

 .  شد هبه آتش کشید یشهای ریا گویی که سَجّاده

 ای انجمادِ تمامی تاریخ ! سخن نمی گویمتقدیر من از

 ، یطانِ مُحَکمیکه به قِهملی و از مَشیّتِ مُضا و قدر از ق

 . استسته بخود پای مرا در اسارتِ 

>< 
 که نمی دانی !-در عجبم 

 ،تا مناند که خدایان مراخواسته

 ،به یائسگی خردی مبتال شوم 

 . کشم ی سرد فرواکشعورم را به خ نوزادِ تا

 ،توست لَم ازنَق

 . اند کردهم چنینکه این  خدایانو از سُفرة جهل 

 !خدایانم  عقیمِ من محصولِ  ذهنِ

 ،را شان  ادراکخمِ تُکه 

 .  اند درفهمِ انسانی من کِشت نکرده

 

                                                                   12/6/93 
 ه می نشانند .یا تیری که در حال دواندن اسب به نطقة نشان شت پا زدن  به کسی .، پ قیقاج
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................................ 
 پیوند تُرد نیست ! عشق 

 ،لنگری کودکانه تا تو به تَ

 ینش را ،رتندی ِ بلو

 تکه تکه کنی .

 مام من !تناها و رنجهای همة درد ای شریکِ

 ،تو نیز نِ مهرباجان 

 ، شمن انچون

 -درختی ست تناور 

 ،کویری  ه در برهوتِک

 ای ، درآرزوی هبوط پرنده

 چشم دوخته است .های زخمی خود  هبه شاخ

 ای ، وچِ  پرندهحسرتِ کُدرتو نیز تا  خواهم 

 ،حوصلة قامتِ تناورت را 

 تسلیم کنی .به تنورة داغ کویر

 ،مرا باش همچنان 

 م ؛ا جانِ پوسیده تا

 ، و ارتدر رطوبتِ سایه سارِ سرشار ازهوای نَم د

 بریان نشود .  حرارتِ این کویر داغ در

 

                                                             6/6/87 
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 گفتمش ، 

 ،کن دروغ را معنا

 تا بدانم که راستی را چه معنایی ست ؟

 ،مرا 

 دانم ،ب تاکن معنا یماین دروغ ها به

 ؟چیستبه خالقی یکتاایمان 

 ، مخلقتکتابِ  یندامکدر

 ،به دروغ ها جواز حیات داده اند

 . دآن هدایت می کنی مرا به فهمِ

 ،اگر ترا توانی ست 

 کشان .به بیا و مرا به راستی ها 

 کتابی هیچ ،ام در هکه ندید

 . کندن دوّمُت چرایی خدا را حقیق تا

 ،خویش را تو

 ، نای صاخ نتوانی دید آئینه در هیچ

 ،های تو  چراکه آئینه

 -تنت صفحة دیوارِهمه در

 ،غبار خاکستری در

 به رنگ نشسته است .

 ،گوی مرا بر
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 ؟که حقیقت چیست 

 آنم گوی !مرا از

 که تیغِ هیچ شعبده بازی برآن فرود نیامده است .

 ،چونان 

 دیار ،روزگارِ این  دُرانِ تیغِ هرزه

 ،که مرا 

 ،ش های مسموم خوی نشِ یاوهکربه 

 .کنند اجبارمی

 بشنو!

 های شبانة شیادان را، خرناسه

 رانیده است . که چگونه قواة حقیقت را دَ

>< 
 ،خویش فاحشة هرزه دَم  دهچهار با

 ،به السی خشک ای  نشسته

 . ای فاحشة هرزه دهبا چهار

 ای آدم ! گویا مرا ندیده

 ، چنینا تَنَه و هکّکه یِ

 .ام  دادهبه گا  تراچهارده  الشه از روسپیِ هزارصدو بیست و چهاریک

 اما هنوز !

 سم ،ناکَ  ناکثِطَرّارِ در پی آن سه وارثِ 

 اند . که ازصاحبانِ اصلی این روسپی خانه

 بنگر به کودن مخنثانِ نابکارِروزگار،
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 ،و ریال  لوح و سپاس و قابای ز که به تحفه

 .خیز می زنندمم لقپی سالخی   در وزهرهر

 چونان که :

 ،خوشی  آبهیچ 

  .رودنمی  شکمبه اِز گلوشان ا
 و تو ای نس  سوخته از شتاب جه  !

 در انتظارِ مرگ بوسه هایی باش،

 که از لبانِ دخترکان سرزمینم درو خواهد شد.

 و شالقی را ،

 د کرد.نکه عنقریب گردة لهیف آنان را کبود خواه

             

                                              7/11/60                                                  
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 درخیابانهای بی تَبسّمِ شهر،   امروز

 ، خته گان ِبه زنجیرِجَهل بسته راجِگرسو

 ،ه به صیقل نشسته ازفتوح فق و باطوم های به قدّاره 

 کنند .تیمارمی

 ،    شریعت و با وسائطِ بَزَک شدة  شالر درکَفانِ

 ،مغاکِ جماعتِ اشک را 

 ،و طومار ِفهمِ فهیمان را

 .کنندکفن پوش می

 آری،

 ،را  هوی خداایوانِ پُرازهیا امروز 

 جَونده گانِ خدا را،و

 ،خُورنده گان خدا را و

 .اند  مُزیّن کرده کاسه های پُرخونی ازمعترضینبه 

  رَمیده ازطویلة قائمیه را، گانِخَرپوزهو

 ،بزِخِرد ورزان های سچمنزاردر

 ، هابه شخم زدنِ سبز 

 اند. تشویق کرده

 ،و تشویق می کنند

 به لگد مال کردنِ  اندیشه ها، 

 ،تابِ سبِزخِردوک 
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 طالکوب شده است .  که درصحیفة حریرِآزادگی

 گان را،کنندآزادهو مصلوب می 

 گر،تا م 

 ،ة به تکلیف نشستة  آنان را بُلوغِ بالغان  

 غیرکنند.ص در انظارعموم

>< 
 که اینجا، 

 شهر ،این  در

 ،مصباحی ست ازتبارِعمروعاص 

 مُسلم  ابن عُقبَه،همچون 

 ،گرانِ آدمیان را  که جانِ

 به طُغراءکشیده است. در فتوحِ فتوای مُخَنّثَی

 تا مگر،   

 ،را  دَرنده گانِ  بَرّه خوارش 

 تنها مقتدایشان ،در طویلة باورِ

 شناورکنند . کَذّابِ  خویش گانِ درعریانی تنِ فرشته

 ، ایودرسایه سار نهج البالغه

 به سرقت رفته است ،و مَزدکها  هاکه ازکتابِ گاد

 ،    خندقی بسانِ ویلِ یهوداندر 

 ، شعور را

 به تماشاکشیده است.  خودی هابرای ذبحِ 

>< 
   اینجا  !  
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 امام نام ،است  گانیقدیّس شده  

 ، انسانی رامِهرجایگاهِ  که 

 اند.   تنگ کرده ها سبزه زاِر پهنة دلدر

 ای را،  وازِ هیچ پرنّدهکه پَرست و دَرنده گانی 

 ،های سبزدرگسترة شاخه

 ،درمَجالِ جه ِ خویش 

   کنند.فهم  نمی
                           

                                         25/11/87     

    

 اسب، گوارش بزر پدراالغ زاده شده  از اسب است و فرزند و ایان،تیرة چهارپاز :خرپوزه

ر، که مادرش اسب و پدرش االغ دقیقا برعک  قاط االغ است. تبارِ ومادرگرامیش از

 ذرگاه های سخت، قاطر، برخرپوزه  شرخ دارد.چرا که الاقل درحمل باردرگ.گوینداست

 دار است .ارتی برخوراز مه
  

یا  لیم ورشَای مهیب در اُ زلزله اثر بر که ی بوده است ب  عمیق،چاه اند، نوشته :وی 

را، درآن الفان خود وخاخامهای یهودی، مخ ایجاد شده بود، درسرزمین قدس امروز،

زده ساختن نیز معنی بیرون آمدن به بدی و شرومصیبت  .رساندندبه قتل میگودالِ بزر  

                                                              .دهد  می

 دهد . : فرمان ومنشورو به  معنای  مُهر تائید نیز هست .فرمان همایونی نیز معنی میطغراء

ای ست ی ست که نماینده وقائم مقام خامنه: آخوندی فسیل وآدم کشمصباح یزدی

 ،و گارد ویژةو آدمکش سپاهمالیانجماعتِت، ای جهلیة اصفهان اسهورئی  حوزه

 کند.می رهبربیشعوررا دراستان اصفهان 

 گاه وپای درآنجااصفهان،که  )دِسکِرت = خدابنده( دردستگرد استای: محلهقائمیه

 تربیت شدگانی ودرآنجا ،است،  شده بنا مخوفی زیرنظرسپاه پاسداران آدمخور قرارگاهی

گردان  و ود.شاصول اولیة  مشق آنان محسوب می جزو دمیان،،که مکیدن خون آستنده
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شوند،که به اصطالح به اند ومی تربیت شدهی درآن پایگاه آدم کش ویژةآدم خور

 اند. محمدی خمینی نام داده آنان،گارد ویژة  ضد شورش جمهوری عدل اهلل اسالم ناب

شود. سپاه نمیمیان سیراب ازخوردن خون آد عرب،هاست که اهلل  دانم چرا قرنمن نمی

قزل آدمکشان که آدمخوران وکردشان دقیقا گوییبا نوع عمل  ؛قات آنپاسداران، و متعل

که رسما می گفتند، اهاتبرها و توال؛ که به آنهاهستندمیت صفویان حاکباش دوران 

از این دسته خوردند. یزنده زنده، تِکّه پاره کرده و م، و هر مخالفی را بودند آدمخور

ی گفتند ، در کتب فارسی ، آنان را چگین ها آدمخوران را در دوران صفویه، چی یی یَن م

شاه عباس،  ، در زبان ترکی ، یعنی خام خوار. چی یی یَن  ---گفته اند  و نوشته اند . 

و دراصفهان،  ان، درکنار تخت سلطنتشانبه نیت دوازده امامشودیگرشاهان صفوی، 

،  اشاره، درآن واحد ، که به محضندنفرآدمخور دست به سینه داشتهمیشه دوازده قزوین، 

درمانده را زنده زنده می خوردند. این رسم آدمخوری را، شاه اسماعیل اول  مخالف

پا هم سلطنت لواط گر وکثیف این بنیانگزارحاکمیت منفور صفویه مرسوم کرد و تا پایان 

ن رسم شوم را برانداختند و کلیة آدمخوران ، ایشاهو نادر شرخ افغانمحمود و ابر جا بود . 

به قتل می رساندند. یکی از مراکز مهم  از اصفهان می یافتنددرهرنقطه ای  آنهاتور را به دس

، ناحیه ای بود که امروز به آن در اصفهان واز دربارشاه رانده شده پیر شده آدمخوران 

و . بودپایه به اصفهان هاه کوسگها می گویند که برسر ری، یعنی محل زندگی گزِسَ ةمحل

این . راکنده بودندپدر ناحیة کاله قاضی اصفهان ،نیز پیر ار این آدمخوران تعدادی 

اصفهان اقدام به آدم ف الت مختلند، بطور پنهانی از محجماعت هر زمان فرصتی می یافت

 . می کردند و خوردن آنها ربایی 
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  295دة سرو

 

 این مو  که من می بینم !

 –ای دیگر باشد  بایدکه آبستن جنازه

 ،تا شیون ماهیگیران تیره روز را 

 به لبخندی سیاهی بدرقه کند. 

 غرورتان ، که در قایقِکشان اموا  نامردمی عربدهای 

 ،را  صدخ های زبان بسته

 کبرتان تکه تکه می کنید ! در مهارتِ

 !بروید

 شمال شهر ، های  زخانهپَ هلّو در کَ 

 ست شلوغ وتنگ، های حبه خانهقَ همچونکه 

 خویش را جستجو کنید . لِااقب صدخِ

 ران زمان ،تِ سیرابی دَعیّو در مَ

 به رضایت بکشید .را امعاءِ شرارت بارتان 

 ،ة هیچ انسانی لّکه کَ

 نخواهد کرد .های فربة شمایان را سیر شکم

 بروید !

 ا شمایان را امداد  دهد .تشاید مکانی باشد 

 من ! 

 ،ارم یی را به یاد دجا

 ! ستدر همین نزدیکی ها 
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 ،نشانی دهم بدان  شرافت فروشان را که شما

 ، اتارِو آن 

 صدفی گندیده است ،

 فلو  مانده است ،اجارة حلزونی مَکه در

 بروید ! 

 اید ، هایی که آموخته حیلهبه ید که بتوانید شا

 ،فتة انسانیتان را شرافتِ به حرا  ر

 ، در آن متروکة هیچری به تطهیرِ ادرا

 تعمید دهید .

 

                                                     18/7/77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


455 

 

  296سرودة 

 

 ای انسانها !

 ،بنگرید

 ، زنانِ خاکم را رخروشِکه چگونه روحِ پُ

 -هیز مردانِ تناسلِدر بَندِ 

 اند؟ به اسارت گرفته

 ،عجبم در

 سرزمینم ! ه شدکه زنانِکه به یک باره چگون

 ،دین حُجره های در الماسِ زنانگیشان را

 ،وا دادندبه کرایه 

 ،م عجبدر

 دین ،شیادانِ حیلة که چگونه شده ک

 ، توانستند

 ینم ،سرزم زنانِ فاخِاقیانوسِ عِ از

 گیشان غوط می خورد ،نحقیقتِ زناکه در

 . بربایند نیدیشعبدة تیزِبه تیغ 

 !دیدم 

 ،ام  ها دیدهو بار

 !که چه وقیحانه و تلخ درگذری 

 ،که تنانشان را زنانی را 

 فاخِ سیاهی به حجاب کشیده بودند.در عِ
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 ،ریده چه بی شرمانه و دَ

 ،باخته عمربسان فاحشه گانِ 

 ای به التماس، بی شرمانه های در عَربده

 .کردندطلب میهرزه را  نعوظِ تناسلِ مردانِ

 گرفته بودند،دست ر که بة مقوایی سفیدفّو در صُ

 د،دنچیزی نوشته بو

 : ندنوشته بود
 ،که صیغه نعمتی ست  لذت بخش 

 مکتب ما مرسوم است . که در

 !دریغا 

 ، هادرخیابان شرمبی این زنان  های شرم آور نعرهگویی تو

 ،ان را نجابتِ شرم تبارم

 .د ان به حب  کشیدهتنانشان  تعفنِدر

 دریغا !

 این دیار ، فروشِ رذیلتن که تعالیمِ روضه خوانا

 ،رم را شَ گهوارة معصومِ

 . استبه فضوالت نشانده 

 ! و درد  و دریغ

 ،وقیح رِ خیره سَ تنانوالشُ از این

 ،زنانمان را  که شعورِ

 ، یهای منفور به روضه

 اند . کردهنمک سوددر شُورآبِ اشک هایشان 
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 ؟ چگونه شد

 سرزمینم ، ممنوعة زنانِهای ارِاتکه 

 مده بودند ،به دست نآدخ های صَروزگاری  که

 امروز !

 ،راسَصواتِ شیوخِ صیغه های اَجز به کلید

 گشوده نمی شود .
 !به زنجیرِ لنگریو دریغ دردا  

 نشسته است .فرو م و جه وهُخروارها تَ در بُنکه 

 

                                                           15/4/77 

 
 را گویند کَذابِ دین  جانویشان و مُرّا و لباس درورد:  شوال

زنان و دختران حوزه های علمیةاصفهان به اتفار  تعداد زیادی از1385در سال             

ارباغ پائین اصفهان با دردست داشتن پالکاردهایی که درچهو دختران دیگر اقشار اززنان 

ه درمکتب ما مرسوم است ،! دسته ده بود که صیغه نعمتی ست لذت بخش،کبرآن نوشته ش

 .جمعی شعار گویان فریاد می زدند
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  297سرودة 

 

 نقیاد قداست های بی پایان !ای گهوارة اِ

 تمامی جانت ؛ 

 - هستی را هد حقیقتی ست که گهواره و مَ

 - د خویشمتَدر تکانهای مُ

 جد نشانده است .به وَ

>< 
 ،چهره ات  و

 ای ماند ، به منظومه

 ارات را ،یّسَکه 

 ،خویش شورِرپُ در مدارِ

 . نشانده است  حیاتبه 

>< 
 نگاهت ! و خورشیدِ

 ، خودرحرارت و معصومانة پُگردش ِدر

 را ، یتیم هزاران قمرِ

 ،در عریانی کعبة جانت 

 است .کشیده طواخ  به

>< 
 !ات  نشسته رنگ به  و قامتِ

 –کرانی ماند به دشتهای بی

 ر جمع زاغان ،دید همچون کبوتری سپکه 
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 است . نشانده یلّجَخویش را به تَ منفردِ فریادِ

>< 
 ات ! ه تراش کشیدهب و لبهایِ

 به گلستانی بی بدلیل ،

 س آن ،و رَنچه های نُکه غُ

 ای، بوسه اغِ طوبتِ ددر انتظارِ رُ

 فتن نشسته است .کُبه شِ

>< 
 ،و گیسوانت 

 ،چونان 

 .انتها و بی  مَوّا  ست شیری  عظیمِ راهِشاه

 ای ، در تبلورِ جاذبهکه 

 را، سرگشتههزاران قمر 

 مدارِ مادرانة خویش ؛در

 شیرمی دهد. 

>< 
 ؟قیرم حَخُرد وای  باغچهآیا می دانی که من 

 هم می دهد ،زُنگی قفسی که بوی تَدرکه 

 ام  ؟ دل باختهه اسارتِ جگر سوزخویش ب

 ،من که ی دان آیا می

 ،حقیقت ترا

 ؟دوست دارم هم آن فهمی نیست به ف را یکسکه 

>< 
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 ،دوست دارم راوت حقیقتِ جانِ من

 نشانده است .تو که ترا در 

 من همة توام ،

 همة منی. نیزگویی که تو 

 ای همة من !پِ  

 بگو!با من از همة خویش 

 !  تا من 

 !زَوّاری به گَرد نشسته همچون 

 ، توجانِ  در طواخِ حقیقتِ

 را، مردَة خِنشستزخم های به عفونت 

  !کنم آبیاری نف  های انسانی تو به

 

                                                         14/8/66 
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  298سرودة 

 

 گو ،ام ب ای تازه تر زغنچة اندیشه

 ای مهربان به فهم !

 ام به سخن بایدم بگفت ؟ با تو از چه

 ؟ام  دهکشیبه زخم  جانِ ز تکه های های خونیِا

 ؟ام  هنشستشتابِ گورکنانِ دیارِ به وحشت یا از

 ام به سخن بایدم بگفت ؟ چهبا تویی  از

 حقایق ،داغِ جنازه های اینجا 

 کفن شدند .

 اینت ب  است ؟

 . هیثمان پست از  متیا بگوی

 ،اینجا سکوت

 خانة حقیرانه است .نِ هرربُکَ

 یتیمان تهی شده است از نوا. اجارِاینجا 

 . ی نمانده استکه مرا نای گفتنرو خیز و بر

 !خبر داری  یشخو ر از حالِاگ ت ب  استاین

 

                                                                   17/2/67 

   را گویند .رکَ: جوجة عقاب و کَ هیثم
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 چون است ترا ،

 سیراب ناپذیرِ بلواها ؟ آشوبِ ای

 ،رارتهای شیطانی جستجویِ شَ که در

 های گرسنه گان ، در بیغوله

 ربده می کشی ؟عَ

 ، شرمت باد

 ،که ترا

 می نیست .حّرَتَ ربه پوستة حلزونی حقی

 آیا هیچ می دانی ؟

 ؟آیا هیچ دانستی 

 کوزة هیچ دردمندی  ،آبِ نشسته برعمِ شورکه طَ

 ،ا ستیِ جنونِ ترمَ

 سیراب نخواهد کرد ؟ 

>< 
 ، می دانستی بایدی که

 ،که من 

 نخواهم گذاشت تا تو مرا مومیایی کنی .

 که من !باید که می دانستی 

 ام . مومیایی گران را فهم کرده

 ،ز زُهمی راو دَخمه های پُرا
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 ،تو که مُدّرسانِ کاهنِ

 بر آن مشق می کنند . 

 !من 

 ،امعاء خویش را 

 آور بدر نمی کنم ! به چِندشی رعب

 ،تا تو مرا 

 ،فریبِ آخرتی موهوم در  

 مات کنی .

 ،بهشت من 

 ،ست  خردی

 ،که مرا 

 انسانیم آگاه می کند . به شرافتِ

 

                                                                   2/5/77 
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 ! هبی قوار تخت لمیدةای داروغة بر

 ،را ردانِ ولگردِ تبهکارتشبگ

 ،دست آموزت را  گان نوچهو

 ،فرمانی ده 

 ،که تا حیا کنند

 ای حقیر ، از سرقتِ تنها فانوسِ خانه

 ، ییای کم سوهبه شعله  ای گلینکه در طاقچه

 .سوسو می زند

 که تو !

 هیچ زمان!

 این فانوسِ حقیر،  کم سویِ دیِردر زَ

 کرد .  حقیقت انسانی خویش را فهم نخواهی

 ،ترا چه شده است 

 ،زمان  ةقوار بیة داروغ ای

 ،یشتر  خوصندور های سُکه در

 ،هزاران بینوا را نانِ 

 ای . نشاندهفلی به زنجیرقُتِ قُوّبه 

 بی جا نیست !

 ، نیز ها آیهبستر رخفته دگانِ که این عشیره

 های تیز را، دشنه ماسیده در خونِسیل آب 
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 . می کنندت ن تالو تبارشاکتابِسطرِدرسطر

>< 
 ،و خدا در من 

 ، زمان که هیچبختگی بود 

 ، نحیفم  بدونِ خفتن بر سینة

 شب را به روز نمی نشاند.

  ؛و امروز

 که بر تخت خدایی خویش ، ماین من

 ،را ترس های دروغینِ او

 ام . کردهدر جان انسانیم تمام 
 ،و چه آزادم 

 ،حمتی موهوم دریوزکیِ رَ بهکه 

 هیچ بهشتی ، دروازة کهنهبر 

 .ی نمی زنم تلنگر

                                                                     

                                                                11/8/72 
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 ،کوت بایدم گرفت نازنین روزة سُ

 تا به اِفطارِ دیگری!

  ،که گور

 من است .   آخَرین سنگرِ سکوتِ

 .نازنین سکوت بایدم گرفت  روزة

 هل،که در فهمِ این جماعتِ جَ

 ام . رسیده چبه هی شانیاز هیچ

 به سانِ اَخوشی ذلیل ، و آیندمی 

 های زخمی شَهرم تَلُو می خورند. کوچهدر

 ،گاه و آن

 که نمی دانند دانستی برای فهم هست !

 ،ی ا نهدر رسوایی چاوشا

 .دهندبه خاک می  راحقیقت کتابِ 

>< 
 ،دهیچ نمی دانن

 ،ست معنای آنان را که 

 ،فهم ی در افق های راز بند که به بایدی

 .د نهجرت کنشعور به سرزمین های دورِ

 ،ش خلوتِ خوی یصبورِتا در

 د . نشون دینخوراکِ 

>< 
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 ، چه کسی را

 ست ؟هبه درد های استخوانِ منش فهمی 

 ، چه کسی را

 ست ؟.ه زخم های جانِ انسایم فهمی هب

 بایدم پرسید ، کدامین خدایانِ تقسیط شعورزا

 ،گناهی  الواح که به کدامین

 ،مرا به اجبار حیاتی 

 .اند درطویلة درازگوشان محکوم کرده

>< 
 ،روزة سکوت بایدم گرفت نازنین 

 به افطارِ دیگری،تا 

 انتظارِفرصتی،در

 ،رفته را شبانه بِ ابه خو هیثمانِ نابکارِتا 

 ،ای  حیله در فریبِ

 سکوت!درفرصتی و به 

 یز ،ند و تِبه خیزی تُ

 ،لع رفتة خردمندان را لم های به بَقَ

 معاء مقتدایشان ،از اَ

 ، های روز شئة تناولِ گنَدهکه در نَ

 م .شر کِدَبِست رفته ا بی عمیق فروابه خو

 !ست  دیری

 ،  پیررکَکثیرِ این کَ هایجوجهکه 
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 .  گیردز الشه های دریدة انسان طعام میا

 ای ؟ آیا ندیده

 سانِ همیشة تاریخ ،رکَکه این تبارکَ

 ،گزیده را های قلم

 ،های بی هنگامِ خویش  درولوله

 ؟.اند نشانده انزوابه 

 ،روزة سکوت بایدم گرفت 

 افطاری !تا به گاه 

 ، خویش راماندة تا ذهنِ 

 با خویشتنم آتشی دهم .

 

                                                          16/4/76 
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  302سرودة 

 

 کشانِ لباده به تن !ای شوال

 . کندنِ ظالم دهید وخود ظلم کنیدکه مشقِ فِ

 بگوئید ،

 ، گان تاریختا کی به دواوین فاحشه

 ؟ دل خواهید سپرد

 ، ای احانِ هرزهدّبه مَ

 –نابکار  ی حاکمانِها هکّرر سِکه به بَ

 . سرپوش می گذارندطفالنِ یتیم را سوزِکه ناله هایِ جگر

 ه را ،نمی بینند زنان و دخترکان نو باو

 ؟اند به شیون نشستهی نثّخَمُ نشستة حاکمانِدر پستویِ به شهوت که 

>< 
 یقت فحشائید !این شمایانید که حق

 ،وچ را که نصایحی پ

 تان ،های عاشقانة بی هیچ در پرده

 .اید  آن نشاندهبه تمجید این و

>< 
 انسانی انسانها ! به شعورِکشان ای سکندری 

 ،شمایان را 

 غزلی  مسموم ، تالوتِکه در چه شده است 

 -بر جشن هاتان فرو می چکدکه از پستانهای زنی فاحشه 

 ،را  خداوندانِ خِرد
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 اید .  به بند نشانده نتاناحاهادّدر زنجیرِ مَ

>< 
 ؟ها گذر فتاده است ی را به موزة فسیلآیا کس

 کلینی و قمی ؛ دواوینِپوچِ آیا کسی را به رَخ های 

 گذری فتاده است ؟

 ل و دروغ !همَن و مُعفّدواوینِ انجماد و تَ
 ،تان  آهنگین غماتِتُف بر اوزانِ آن نَ

 رسیده و نو پا ،  نوگانِحبهکه قَ

 معنا نشسته را، الیقانِ به شوقِ تاالرِ

 اند .  صرف گرفتهای به تَ رقص های وقیحانه به

 ف بر شما !و تُ

 کشانِ لباده به تن !ای شوال

 ظلم کنید .  که مشقِ تاراندنِ ظالم دهید و خود 

 

                                                      90/3/72 
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 ا و زیبایی دختر !برچه دل 

 ر خدایان !رمَتراش گرفته ازمَ ای آخرین مخلورِ

 ترا ،گویی 

 اند . لقتی تمام تراشیدهصارة خِعُاز

 بی نق  و بی عیب .

 دمیده در نگاهِ زیبا پرست من !درِ ای بَو 

 ،ة  تنِت رّگویی که هرذَ

 ،  قوس و قزحی ةاروّهمچون فَ

 –خدایان گریخته است  بدِا رنگهای معاز ستونِ

 که این سان !

  . ای  نشاندهها به پا لهلوَوَشهر  یدر خیابانها

 

                                              11/3/51 
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 .خ ورحُ رانِ ه های بی کَلّمن چوپانِ معانیم درگَ

 که برای ساعتی ،هست  تنی  آیا مرغزار

 ،گسیخته لگام رامعانی ین ا

 شانم ؟بن بندبه ای  اِجاره صارِآن حِ در پهنة طالئی 

 عشق ، ای گنجینة غریب نهان

 دهلیزِ تنت را مرطوب کن ،

 ،که عظیم ترین کاشفِ عتیقة قرن

 به تبرکی، 

   را به کاوش نشانده است .دخمة عشق 

 

                                                               2/3/52 
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 ای انسان !

 ای ست به آسمان شلیک کن ، ولهاگر ترا گل

 ،ید تا شا

 ات ،خدایانِ به باور نشسته

 ها ،سیرِگلوله مخویش از تنب ِ به کَج کردن تنِ 

 د . فرو فکندرآنی  تو کهنگاهی به حقارت بر زمین 

 

                                                           12/6/52 
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 نخواهند رسید !یقین دارم که من 

 . خویشبه مقصد  قاوتشِ های سَربه مُهرِ هاین بغچ

 ، ای همة خادِمانِ مَسخِ دروازة وهم

 ، ام کردهقربانی حقیقتی  من همة شمایان را

 خویش حک کرده است  . ردردرسَ که نام مرا

 

                                                    8/9/55 
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 من !

 ایان را ؛خددروازة 

 ام ، خویش دریدهبه قُوّتِ شعورِ

 دیگر !تا 

 هیچ عصایی،فریبِ 

 ،رودِ نیل را 

 ای دو نیم نکند . به حیلة شعبده

 من !

 خدایان را ،دروازة نهانِ خدا و

 ای حقیقتِ ذهنم ،ه در شعله

 ام . های مَهیبی فرو بردهدرگدازه

 آن سان ،

 ازخوخِ گداختن ، های دروغبانانِ ذلیل این دروازهه درک

 اند.خدایانشان به عقب کشیدهتا جَوار

 پهنة دروغ ها !درفهم راز خویش این است 
 توانی ست !اگر شمایان را نیز

 کنید .را از یبوست آدمی یتان رهاخود

 : تا مگر

 ،راتان های شعور انسانی سبزه

  کنید .مزرعة خِرد خویش دِرو از

 ،ایی وقیح  یک نَعرهید که سکوت را به غُرشِ آیا دیده ا
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 اند ؟ به مرگی نشانده

 بیهوده نیست !

 ،های به چرک و خون  نشستة منکه زخم

 د .نکنمُجدد حذر همی التیام  ز

 

                                                                15/8/73 
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 ،نادانی 

 ،شقاوت است 

 ،و دانایی 

 فاعت .ش

 ناخدای فهم ، ای  تو

 برگزین ،

 گاهی ،کدامین لنگر لُجة که در

 زنجیرِحقیقت را ،

 ، بردخواهی اقیانوسی زالل فرو در

 .  تنش هدایت کنیبه فهمِ خویشانسان را  تا

 نمی دانی که اینجا ،گویا 

 بندری نیست ،

 تا تو،

 درنهادِ جهل ،

 م را استوارکنی . لنگر فه

 

                                                          14/6/87 
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 اتحاد خدایان !خ انگیزی ست درچه هراسِ خو

 ، وقیحهتانی که ایزدانِ راستین را در بُ

 ،حرانی مات در بُ

 ند .ا فرو برده

 ،آهای انسانها 

 شکه نانم را ،خُ

 م ،خندقی به ترس خورد گودالِدر

 ،  ها هشکه بوی تعقن ال

 را مسموم کرده بود. هوا

 ،نانم را   خون آلودةماندهای پس و

 ،ای  چالهدر

 ،ه حشراتِ حری  ک

 به مهمانیِ اجساد آمده بودند.

 رسید!را و عصر هنگام که ف

 کردم ،بدره نیم خیزی که سر از چاله ب
 خدایان ؛که چگونه دیدم 

 ای ، درعرق نشسته بر اسبانِ سوار

 ،درصفی نمایشی 

 خویش ، های بی کالمِ ههقَدر قَ

 ،اجسادِ مردگانشان را

 کردند .شمارش می
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 ،و من 

 راس!غضی از هَنان در بُهمچ

 کردم .نهان پوسیده خود  کفنِخویش را در

 ،ای انسانها 

 خدایان ؟ تحادِدر اِچه حیلة خوخ انگیزی ست 

 ، هرکدامشان که 

 ، بُران یبه خنجر

 به بُهتانی خون آلوده،راستین را  ایزدانِ

 .کنند تایش خویش اجبار میبه س

 

                                                                16/5/78 
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 .اند دایان نیز با من به خَدعه نشستهوخ

 ،کتابی فرستادو

 ، تا منِ انسان

 ،دردهای ناتمامم را 

 التیام بخشم .به سطر سطرِآن 

 دیدی چگونه شد؟

 ،تمایِ زخم های تنم 

 اند ! به شالرِ آیات تو دهان به چرک گشوده 

 گر ب  است مرا و کسانم را !دی

 یاد کنیم .تا ترا به درد هایِ بی حَدّ خویش فر

 اختیار !خُرناسه به حلقِ بی دیگر ب  است ای شوال کشِ 

 ت ،پوسیده ا درخت تناور که

 ، از قُوتِ فُضوالتِ تنت

 ریشه به خشکیدن سپرده است . 

 ام به حکم توجانهای به خون نشسته را ، من دیده

 ام به حُکم تو؛من دیده 

 را، های مِسینرجمَمِسَرهای بُریده بر

 خیره به حُضّار می نگرند.ان که چشم هاش

><  
 جامی زشوکران تلخ را ،ام  رفتهپذی
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 ای ، که در زمانة من هر قلب تبنده

 هایش، طاقچهای ست که درروسپی خانه

 ،های اتوکشیده را اسکناس

 نشان می دهند .  به فقیران

  !ای انسان

 مبادا فریبت دهند !

 ده ، یانت آشیانلبدر باغچة غُنج حقیقت را بیا و 

 ،یتیم  وغریب که مُرغی ست  ب  

 ،آسمان که نه در

 ،استمانده پریدنش  قناصان توانِ زخوخ

 ،و نه در زمین 

 ز وَحشتِ کسانش جای . 

 

                                                        8/9/59 

 
 : هر دوتلفظ صحیح است .به معنی : ناز و کرشمه ؛ یا غَنج غُنج

 دهد . ردن و به هم آمدن ؛گِرد شده نیز معنیناز ک 
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 دختر   ! آهای

 خود ، نجیبِ عضوِدرکدامینِ

 ؟ای  نهان کردهرا  نانجیبتپندارِ پلیدِ 

 ت،ا نشستة اندیشهتَعفنِ  الشة  به کِرم ویِ  بُ گونهکه این

 کشد.میتنت فریاد لیحِ از بسترِ مَ

 بگو ! 

 خود، بیقوارة عُضوِکدامین که با 

 ؟ای  قربانی کردهرا تِ زنانگیت الحَمِ

 است  .مجالی نمانده ت زنانگی به باورِ که مرا

 ،فریبنده  ستترا تنی 

 تمام کرده است. که دروغ های  ناتمام ترا
 می دانی ! چیه

  ،را ارهد قوبَ  ثمِیه هَوجِجُکه 

 د ؟شنکِ ینم شینما به رنگ رنگ انِیقنار نِیلوربُ باغِ در

 بود! یکه قناردیبا

 ، را قیقاشَ  تا شعورِ فهمِ

 د !نشانبه فهم  شیخو گلستانِ جانِ در

                                                                                      

                                                            1/2/58 
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 - وهِ سترک و سختدوکشم اندازخانة ما در چ

 -سکوتی مات درآرام و با وقار 

 د .نمی نگربه شهر خیره 

 ،هرکدام  ة رّمَ دره ک

  علیمند،به تَابانی صّقَ

 کنند .تِرید  فقیه هانهای  کاسهدرآدمیان را  که جانِ

 ، یکیة رّدر مَ

 ؛ دانشگاهی است به وسعت شهری

 و زندانی ست،

 ؛را رد ورزان که خِ

 به سلیقة شوالکشان شهر،

 کنند.می ادب

 و دردیگری ،

 سالخ خانه است ،

 . کنندکه آدمیان را دباغی می

 ،کهناین دو شیب طریقِ در حیرتم ز 

 معنا نمی دهد . خِرد هیچ کسی که در

                                                            2/11/82 
 .  استمتداول  مانشاه هنوزکرزبانِ نواحی  در هورکوه راگویند، وشیب وما : یا مَرّه مَره

 دَسکِرت یا دستگرد در ، کوه صفه در اصفهان است، که دانشگاه و زندانِ کوهدومنظوراز 

 دامنة آن قرار دارند.
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  شعور !معبود شعر و ای 

 ،تَنت را عریان کن

 ، اللِ سینه هایتا مگر در وجدِ حِت

 رکنم .فلتی به دَزخوابِ غِرا شق عجوانی 

 را عریان کن ! تنت

 ،رخ های سُ ایققبیکرانِ ش ای دشتِ

 ، ات پیکرهانوارِ مهتابی در تا

 خلفت را نظاره کنم . خطوط کمالِ

 !تنت را عریان 

 ! ها تمامیِ سبزه خداوندگارِای  

 ، ات پیکره نقوش عضوِعضو ه ک

 -شکوه مند  ست سپیداری

 ،مرا  ترس های  که

 اهد داد ،نجات خوشوم  یازسیاهی سایه ها

 رشَهد ،پُ یبَسای ست  ات سفره جانِ فریبنده و

 ای حری  ، گربه که مرا بسان

 . باز می خواند  تنت لی ِ سفرةبه 

                                                                              

                                                        20/6/60 
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 -متعفن  ای به روسپی خانةجمجمه مرا

 -است نمانده  توانی را صبوریمکه ازعفونتِ جهالتش 

 مکنید . هدایت

 ،دور اندازید  به مرا

 ن باره ، ت فاحشه گانِ خِرد فروشِ ای

   اید، اسکناس لمیده از پُر در زُورقیکه 

 ،تان  مُفتّشین ایکه دراطاقه

 است  !شناور فاضالبِ قلم هاکه 

 اید. حقیرانه چرک آلودکرده انسانیم  را دوامِ

 تان، مقلّدیناز ونهنه از برده گانتانم  که

 ،نیست  الوتیحِکه مرا 

 ،تا به آن

 .ه کنید تان را فَربَهازُوررِ اسکناس 

 ،مرا بدور اندازید 

 ام ، رک های تنِ زخم خوردهچِکه 

 عفونتِ ناشی ازاِسارتِ  اصالتم، و

 چنگالِ حماقت تان ،در 

 ،رر اسکناسهای اُتو شدة شمایان را ب 

 کرد .مخدوش خواهد

 ،ای  که هیچ داللِ برده فروشِ نوکیسه
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 چونان شمایان،

 گان نکرده است ،طَمَع به جیب برده

 ، شمایانکه 

 اید .  دهطَمَع کرتنها دندانِ  باز ماندة سرزمینم به 

 شمایان ، اید وچه درمانده

 نیز ،  انِ دست آموزتان که طرّار

 چونان تبارِخونریزتان ،

 از رسوم برده فروشی قرن ،

 اند . فهمی درست درس نگرفته

 ،مرا بدوراندازید 

 که هیچ دالّلی را ؛   

 ،معاملة تعفن به 

 بود .بتی جَمیل نخواهد رِغ

                                                                 

  75خرداد سال 12                                              
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  315سرودة 

 
 )) به زنان و دختران کُردستانم که همیشه مورد احترام من بودند (( 

 ، مجالی نمی دهد ؛غباردیگر

 شمارش کنند . کفن رابی  ی ها جنازهتا

 دیدم !

 شرده را،فُ آغوشه مادرانِ تفنگ ب

 رد ،گَوود از دُنگری پُرخشونتِ سپرِسدرکه 

 ،تیم خویش را ی کودکانِ

 ها پاس می دارند . گلوله در حفاظِ

 و دخترگانی را !

 ای مَلیح ! گِرهنِ بافته یشان را درکه لطافتِ گیسوا

 –اند  ه سکوت نشاندهر بدر پَ  سَ

 تا به گاهِ روزی ! 

 ،ان را شف هاازی فریبندة زلنّکه طَ

 ا کنند .رهها  عاشقانهدر بسترِ

 رخی نشسته یشان را ،چشم های به سُو بررِ 

 کشند .ب دگیسوانشان به وج آبشارِ در آغوشِ

 اما امروز ،

 گَرد ،در غبار و دود و خاک و

 حقیر،قِیطانی به  زلف هایشان را اللةشِاند  بسته

 !تا مگر 
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 ،ه های شَبق فامشان طُرّ

 .  به زخم ننشینند گلوله ها  خشمِهای در لگد

 سوانی که :گی

 بیشتر به نوازش عاشقانه ها محتا  ترند ،

 تا به لرزش های ِقندارِ به خشم نشستة تفنگ ها . 

 

                                                             9 /11/77 
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  316سرودة 

 

 ،بی پایان های میرالمومنینِ  هوسای ا

 می دریاب خود را !دَ

 ،انسانیت را  اللی شعورِزتا 

 –کشد  تو نف  میکه هنوز در

 .فهم کنی  در آئینة به خاکستر نشستة جانت

 ای ! ای که توتافته تازیانه

 ای ، آن نشاندهبرو دستی که 

 خواهد شد .ابدی تون ثناخوانِ گورِ

 ! نفرینی را دریاب نفرتِ

 هوس های بی پایان ،ای امیر المومنین 

 تا فقط یک قلب،

 ،ش تووَداشتنِ شور دوست ه ب

                      تپیدنِ خویش را باورکند .

 

                                                      4/1/72 
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 317سرودة 

 

 تمامی تاریخ ! مسخِ ای انجمادِ

 ،را  تانچه وقیحانه خویش

 . دای دهسپر موهُبه دست تَ

 ،یان شما

 ،رادرستی ها 

 ، می جوئیدحقارتی  در 

 -که مقتدایانتان

 -به کودنی هاشان 

 . اند ابداع کرده

 تاریخ ! حقیرِای برده گانِ 

 ،زنجیرهای دروغ را 

 -وب کنید !ذُد انسانیتان رَخِبه 

 ،اشت گذکه نخواهند

 ،شمایان تا شعورِ

 حقیقتی راه یابد . به فهمِ
 ،ان را مشن ها دادند شماییغ که در

 ،های بزرگ را دروغ چگونه تا 

 .  عرضه کنیدینی رّهای زَدر مِجمَر

 ،دروغ ها را ،چگونه و

 . نیدنقره داغ ک درحَلن حقیقتِ مظلوم

 ،گرند چه حیله
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 بی تبار. گُم کردگانِاین تبار

 فربه دروغ را ،های که لقمه

 ای ، در زیرکی مَکّارانه

 ،تِکّه تِکّه 

 .اند  شعورِ شمایان به بَلع نشانده انِدر ج

 اید ! و شمایان چه درمانده

 ،که هیچ نمی دانید

 دارد . وجود  که دانستی برای فهم نیز

 

                                                          3/7/72 
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  318سرودة 

 

 اینک درحیرتم !

 سرخِ سرزمینم ،های شقایقاز

 ابانهای به مسخ رفتة شهر،که درخی

 اند، تنم را به آزارکشیده هایسلولِ
 دهند،ن میای تَ که به کرایهآنان

 اند.  وآنان که تنی به کرایه داده

 در عجبم ،

 ،اند  که ندیده

 جَدّه هایشان را ، شجاعتِ

 سنگرهای عفاخ، که روزگاری در

 کردند . میادب روسپیان  مهاجم را 

 ،روزگارِ پیریم را  چه می شد اگر

 شیدند .کبه تباهی نمی

 ؟داردآیا کسی هست که تنم را به همتی انسانی زخاکِ بر

 ای که روزگارِحیاتش را، جنازه

 به بهایی کالن ، 

 به خویشتن خویشش  فروخته بود .

 

                                                     2/7/69 
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  319سرودة 

 

 ش،رگاهام که درسَردَرِ نخستین دَتادهدر بن بستی ف

 اند .  انگشتِ سکوت را شکسته

 ،و به عشق 

 اند، همی درآمیختهزُ

 که سورنای اسرافیل را فلج کرده است .

 ها، لهلغُغُ الهة توای و

 کن، مشق را سکوت زبانِ

 هیاهوها، هلیزِد این در من تا

 ،را  جانم نشستة تب به نوزاد

 -رام کنم  ام خسته الالیی در

 ،که دیرگاهی ست 

 آرام را تجربه نکرده است . یرِخوت

 

                                                               4/5/71 

 

 

 

 

 

 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


494 

 

 320سرودة  

 

 اند . دانی به حبش نشاندهمرا درزُهدانِ زِن

 ،مگر جهان را تا 

 ،و هستی را 

 ،و شعور را 

 و فهم را ،

 .ای  به جوش نشسته  نگاه کنم  پنجرهازسِجاخ های 

 دریغ !

 ست  ، ای فریب کودکانه که  چه 

 کنند .به فهم آن سفارش می که مرا 

 گویی نمی دانند ،

 نشسته است ، فهمِ پرواز به شعوری که

 –هیچ زندانی 

 ،در باور او

 نخواهد شد . بار  ور   

 

                                                                 23/6/56                     
 

  .هر پاره گی را گویند که ریز باشددرز ، سوراخ ، و     :  جافسِ

 گان را دره یا زندن را درآن به حب  کشند. گاه ندمحلی که ز  : یا زندان دان دهنزِ

 . دفن می کنندن آ 
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  321سرودة 

 

 زهدان !آن ُ ست ی ا زُهدانِ کریهچه 

 ها، که در بستر فاسقانه

 ، ابی رسَفرزندِ بی نَ

 به نام می خواند .ساب کسی به انَ

 به کف گرفته !  فهم شورِ ریرِای سَ

 کنی !نیست تا بر این قُلّة تلخ صُعود اگر ترا توانی

 ،بازگرد 

 که شَکِ من به داشته هایم ،

 .  به ایمان نشستة ترا ذلیل خواهد کرد یقینِ

                                                                                       

                                                                  19/5/57 
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  322سرودة 

 

 ،فریبنده را  وییدیدم قُ

 ای حقیر ، دربرکه

 ،کرد می که به تخمی که در زُهدانش حمل

 گریست . تلخ می چه

 اری،کدامین قَنّاصِه کَش  نابکتا

 ،را او ةاز تُخم بِدَرکرد سَر وزادِن

 ،ای در داغی گلوله 

 .کشدبه خاک 

 

 77تابستان                                                            

 

 
 گفتند تفنگ سر پر نیز میتفنگ را گویند . تفنگ های قدیمی که به آن نوعی :  هاصِنّقَ
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  323سرودة 

 

 -نُوشِ طعمِ شوکرانی نیست  بتی بهرِغرا  یکَس

 ای دوزخیان حَرامی دَهر !

 اید ! خفتهشهوت فرو که چونان حریصی به بسترِ

 ننگِ دروغ هاتان ، کاروانِ تزویرِ

 ،ست ی سوزی شعله های راست

 به کام کشیده است . جماعتی که 
 انسانها ! انِ تعلیم گرفته به سَالّخیِای خُدعه گر

 کنند ،میتیمار جایی که راستی را 

 ،باید که حرامیان دروغ را

 . مصلوب کرده باشند در صلیبِ رسوایی 

 

 76زمستان                                                               
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  324سرودة 

 

 ، و ساسان ها هادو مات ها رابه مغان پلید پبنگر 

 ،چگونه خود را که 

 .کردند قندار بزر   زرتشتِ کالمِدر

 ،پَلشت مصری  چونان کاهنانِ معابدِ

 -که حقایق را به مومی مسموم 

 . می نشاندندبه حب  

 !آیا کسی فهم کرده است که روزگاری 

 ،وساسان هات ها و مادها رپا غانِمُ

 ، راانسانی  ةفرهیخت تعالیمِ

 ، هم نشسته یشانی به زُهادردهلیز

 ؟د پیچیدندر گنَد نافیکَبه 

 ،را اشوان  یرِکبم راهاَو 

 تکمیل ، آسة سه  که آدمیان را به 

 -و گفتار کردار نیک به سفارش کشیده بود پنداربه 

 .های متعفن خود مومیایی نمودند بهدر اوهامِ سردا

 -چگونه شده 

 مان !که تبارانِ پیشین 

 ،وغ  وقیحشان های پر در حیلهدر

 ،مثلثی طالیی را 

 کردند . میایی موآگین ی زهربه باوری های
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 ، شوان را اَنگاه کن 

 شو زرتشت را !و اَ

  انسانی تاریخ را ،تِیقترین حقعظیم که چگونه 

 .بنگاشت  چوب سه کالم مقدس به قلمی راستیندرچهار

 !بدان انسان 

 را ! ومرا و ت

 ک ،گفتار و کردار نیجز به پندار و

 . است  سفارش نکردهبه هیچ 

 ،نا این معست  به  ای ینهاگر ترا مِ

 !خیز بر

 ،ت که جز این

 هیچ سخن نباید گفت . 

 

                                                          18/3/60 

 
 جمع اَشو است، به معنی صاحب خرد و دانایی واال   :اَشوان

و ور دار آسه بان یا آسیا بان از همین کلمه مشتق شده است ، به معانی مح  -محور  : آسه

محور عنی حافظ ، به ماست  آسیاب هم ، همان ، آسه آب باننگه دارنده محور. 

 آب است . 

 و اندیشه فکر  : هینَمِ
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  325سرودة 

 

 آوخ که مرا !

 اهند،ای می خوبه طینت فاخته

 به هیچ انگارم .ویتم را تا مگر شرافت ه

>< 
 دیدم !

 وزی را،طورِدرخت جُتنة قَ

 رد نشستة خود ،زَعابِ لَزِ ِ به که در لُ

 خویش را دفن کرده بود . آبروی سقوطِ

 و من !

 ،برگورِ تَنة او

 گریستم .که هیچش نمانده بود

 ای ، درخنده و او دیدگریة مرا

 ،ای را  و جوانه

 اش بر من نمایان کرد .    نشستهزِندة به لَرة کُکنادر

 گویی می گفت :

 ،یز ر رام فرو بَ برساقة جوانههایتان را  شکا

 ،دیگری را  تا دوباره تناور جوزِ

 . بنشانم باربه از قندار تنة خویش 

                                                              12/6/84 
 در اختیارِ بستری خود را برای هم ،که جفتِای است ب  زیبا وجذابپرنده : فاختهفاخته 

 می دهد . های دیگرقرارنر
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  326سرودة 

 

 فرزند!

 گوشان دَم خوری ،تا زمانی که با دراز

 .سبان را فهم نخواهی کرد نجابتِ اَ

 ن نیست .هیچ دروغی عریا

 ،د است آن در بنَراستی از

 ست . پرواریان و بی که عُ

 ، و بی غَش یان باشعر

 ،تا کَنّاسان را 

 ، جواریتبه هَمرغبتی 

 درمجال ننشیند . 

 

                                                         6/9/66 

 
آهو، کسی که چاه مستراح مگاه، یاآراآهو پنهان شدن کش، جایگاه:  رفتگر، زباله کَنّاس

 را پاک می کند .
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 327سرودة 

 

 !   فرزندمهم کن ف

 تابشِ آفتابی ،درکه میری خَ

 .به نانی خُشکه مُبَدّل می شود

 ک نخواهد گفت.لبیی ککَپَتعفنِ به  هیچ زمان

 !هشدار

 مبادا ،که 

 ،چوب وچمار این مزرعة داغ و درفش ودر

  . یکنرورا دِ زوزة کفتاران

 ،ای ست  خوشهازباغبان  ترسِکه 

 .نشسته است یویزمَبه که 

  

                                                    25/10/82 
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  328سرودة 

 

 ،ست ضرورتیاگر ترا ای انسان 

 خویش ،به مینة خدایی در ای آسهو

 ،به اندکی زمان  بیاویزبیا و پ  

 د .که در شمارة روزی نمی گنج

 ،برای اندکی بیا و 

 ،خدای یِکّه خود را کناری  نِه 

 دک انگارت ،مارِ آن زمانِ انَش درتا 

 خویش به فهم بنشانی .خدایان چندی را در

 تا شاید !

 ،میهمانت به شعورِ هر یک از خدایان 

 ،را  ییی نومعنا

 ور کنی .  ربا در اتار های ممنوعة جانت 
 ام !که دیده

 ،حد را احکامِ خدایی وا

 که چگونه آدمیان را ،

 . کرده است  وجفلُمَمد نجَدی مُرَدر یائسگی خِ

                                                                 28/1/59 
 

 دیشه و فکر .: نظر و ان مینه
 دور .اطراخ و: محور ؛  آسه
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  329سرودة 

 

 ،یقین کن !

 ،که جنگل را 

 ا مجالی نیست .هبه رازِ مهربانی

 ،که جنگل 

 فهیم تر است .ها رتیز تبَ به تیغِ

 ،ل را جنگ

 !دارد خویش دوست تر کسی به فهمِ

 ؛ها را  که مرطوبی سایه

 مشق دیده است . ش تماشای قناریاندر

 ماهری ! گرِزیردَ که هیچ

 وژ ،که کوهی زگُوژ پشتی برای گُ

 کند ،مل میگُردة خویش حَبر

 ،  شُوالیی به تناسب

 خَیاطی نخواهد کرد . 

 

                                                              3/2/58 
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  330سرودة 

 

 ،دریغ 

 ؛ که نیاموختید

 .د نیز وجود دارفهم که دانستی برای 

 اید شمایان ! وچه درمانده

 ی حقیر،که خدایان

 ،شمایان را 

 موهوم ، به حیلة بهشتی  

 د ،کنمیتسطیح نم را جادة جهکه 

 -هر نجابت خورده مُفاحشه گانِ  به آغوشِ

 ، دایت گر استه

 ،در فریبی 

 که شمایان را لذتی ست درآن ،

 ،که از نادانیتان 

  گیرد .مشق می

                                                                                         

                                                             11/1/53 
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  331سرودة 

 

 چه ترس قریبی درمن است ،

 این هوارهای بیهوده درخیابان های شهر، سقوطِاز 

 نهاد . جای خواهد هزاران کُشته برکه 

 تنگنای پُروحشت وخوخ،  آنوعنقریب در

 چه قوم هاکه تباه خواهند شد. 
 ،و درد  مصیبت نِاین سورچراازفریاد و  

 ، که درقوارة قُدیسان

 . وعده می دهد را  بهشت

 ، به حلیة سَیّاسانبه  و

 جهنم را ،دروازة 

 بهشت ، نقوشبه 

 .مزین کرده است 
 دانستم!

 ،سرزمینی در

 کشد،نفس می آنکه عوام در

 ،صعودبرای نردبانی  

      نخواهی یافت .شعور  به بامِ 

         

                                                         5/3/57                                                                                          
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   332سرودة 

 
 من !

 ، خوارانمشعوررِ تبااز

 سفره هاتان،نه چون شمایان که بر

 ؛را  کبابِ طیوران

 اید .  به سیخ کشیده

 

 .!اید کرد ب حذر

 ، که گُردة هیچ طیورخواری

 .بود ازکمان و خَدنگ نخواهد تهی

 ، که شمایان را فهمی نیست بر این طومارتلخ

 های هولناک را ، که سردابه 

 چگونه باید تیزاب زد . 

 

                                                            5/6/60 
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  333سرودة  

 

 ! فاظِ شَربب انداخته درحِنِ به شَراای گیسوا

 ،ام را های عاشقانهنف 

 های گرمِ خویش فهم کن ! رآستانة سینهب

 هایت ! ترا سوگند به داشته

 ،در زُهدانِ عشق را  نوزادِاین  و بیا

 ،م تابوتِ خِردَدره ک

 ساد نشسته است ،به فِ

 ،ای عجزهمُ حیلةبه 

 ،به خاک بسپار 

 ردن نیست ،مُ ز رسیهیچ تَکه مرا 

 ،مگر

 زُهدانم ، درز عُفونتِ این مَیّتِ مانده  

 ،که هستی تنم را 

 نشانده است .روفباور  به دردی  نا

                                                         3/7/76                                                                   
  

نازکی بسیار لباسی گرانبهاست،که ازکناخِکه نازک  یبدن پوش یا : روسری، شَرب

زمان ریرِحَپارچة  به مانندبیشتر دردست مصریان باستان بود  ،این هنرفن  خته می شد.دو

  ابریشمی می ماند.نازکِ ر به تور،که بیشتما
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 ، یم در باغ  می زدگامی به تَفرّ

 ، لین باغگِدیوارِدیدم بر

 ة حجیمی را ،بوت

 ،دیوارخوردة ک رَتَکاخِ که از شِ

 گرد .خیره به باغ می ن

 گفتمش !

 ، یگورمرا ب

 -ترا ستنی ستکه این چه رُ

 دیوار !ای تنها ترین آویخته بر

 ؟ نشاندمی  یآببه چه کسی ترا 
 داد ،بر پاسخ مرمیسُکوتِ غروری به نَدر

 ، هر بوتة سبزی

 می نشیند ، که به خاری

 آبی نیست . محتاجِ هیچ

 و من !

 ،چه شرمنده گذشتم

  از معنایی که نمی دانستم .

                                                                                   

                                                             8/2/82 
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 !هر  و مِ لذت   ندانِزِ  ن دانانِزَای 

 لقتی می اندیشید !اگر به خِ

 هدانِ زنانتان را ،زُ

 .وحشتِ  تباهی برهانید از

 .درد را تجربه کنید حقیقتِشعورِ

 و زایشی را ،

 ، رنجاز سُرور و قی پُررّعَکه در تَ

 نوزادی را ،

 ،در هیاهوی گریستنی 

 . کند برآغوشِ تهی تان حباله می

 ودیگر بار ،

 ،ید کنشان مستور زنانگی به فهمِشَربی کالن 

 آن ،سارسایة تا مگردر

 مهربانشان ، به نسیمِ وجاهتِ

 به بار بنشانند . مخلوقی عظیم را 

>< 
 ای پاک ترین مخلورِ دوست داشتن ها !

 ست.بی مُنتهاچه عظیم و  زُهدانت

 فهم . رانِبیکَدشت های چونان دامنة 

 ،مبادا خویش را 
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 در قندارِ ترسی ،

 –مهار می کند انی ترا که شعورِ انس

 به حب  کشی .
 بدان !

 ،یراستین هیچ خالنِکه 

 ،خالّرسِ هیوالیی سَبه تَ

 ، خَلنِ مخلوقیز

 نخواهد کرد .  حذر

 

                                                          26/6/88 

 
 .: قید و بند و محصور کردن نیز معنی می دهد  حباله

یشتر ب فن این هنر، .ء استبها لباسی گرانکه  ؛از کتانبدن پوشی نازک  شَرب : روسری، یا

نازکِ ابریشمی  ورِزمان ما،که بیشتر به تُ پارچة حریرِ به مانند ه.دست مصریان باستان بود در

 .می ماند

 

 

 

 

  

 

 

 

 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


512 

 

  336سرودة 

 

 ،پلید  ای ثنا گویانِ

 شرمتان باد !

 ابریشمی ، دستمالی به پهنة گیتی ز که 

 ، به کارتَ مردانِاَ  خُصیه مالیِ هب

 اید . فتهف گرکَبه 

 ،دریغ 

 ،می دانید که ن

 قمه هاتان را ،لُ

 ؟ رده اندکریدبی گناه تِ در خونِ هزاران انسانِ

 شرمتان باد !

 تان ،ة غل فِشُردبَت های دردس باکه 

 ،را اران بّتِ جَجنایخروارها 

 اید .   آن نهان کردهدر پَ

 ! شرمتان باد

 تاریخ .گویانِ آدمخورِای ثنا

 ،دریغ 

 ، انه کارتبَ هایهصیَخُجز  توگوییکه 

 ،شمایان  لی ِبرای هیچ 

 تربیت نشده است .

 !شرمتان باد 
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 ،گانی هستیدحبهکه شمایان قَ

 -اید  تان را مهبلی کردهدهانکه 

 تا همة خود را ،

 – یای در چاپلوسی  حریصانه

 . دهید  ایتان به گادر پیشگاه مقتد

 

                                                            1/7/87 

 
 

 بدنِ زنان  مقابل حَصیلَه در  ،یعنی بیضه و خایه در مردان  ه :صیَخُ

 دید توام  با استفراغ در اثرِ سوء تغذیه اسهال ش  هِیضَه  :
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 ،بزِ صنوبر ای سَبیلِ سَ

 یم !سِ ریرسَ

 ر نمی رود .رایم به دَز جان و سَ عشقت

 میم من است .که در صَزخمی  نشئةدریاب 

 ! هامستیشرابِ کمالِ ای 

 چگونه توانستی !

 که کهکشانِ بیکرانِ همة تنت را ،

 ست الیتناهی ،و قُزحی که قُوس 

 ب  کشی ؟به حَ شَربی ستتارِدر اِ

 به زخم نشسته ، که مرا دلی است

 ات، هپیکر تِ رویَ  ایِنّمکه در تَ

 بی هیچ زمان ،

 ،هایت شرابِ سینهاز به نوشِ رویایی جز 

 بخواب نمی رود . 

 بَر دار زِ سَر !

 را ،قواره این شَربِ  بی 

 ،بتِ خویش حدر اقیانوس ِمُتا تنت را 

 ،شم عمیدکِبه تَ

 گلگون ،ست مرا جانی که 

 به وسعتِ هستی، گشتیگلچونان 
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 را ، ام نشانده که شورِ به وجد

 ت غرر کرده است. های عاشقانهلوای در بَ

 ! ای زن

 ای زندگی !

 !در من 

 تبارِ شَراب ریزانِ تاریخ ،ست از شوقی

 -نشسته است  به قَدام  های اندیشه که در بلند ترین شاخه

 تا جام وجود ترا حریصانه به سرکشد.

                                                           

                                                            30/6/71 

 

 
بسیارنازکی دوخته  تان: روسری، یا بدن پوشی نازک که لباسی گرانبهاست،که ازک شَرب

زمان ما،که  پارچة حریر به مانند بیشتر دردست مصریان باستان بوده. شده. فن این هنر،می 

 .ابریشمی می ماند  نازکِ بیشتر به تورِ

 میان و وسط.  ،اصل ، ل ،  قلب،  بی آمیغ،  خالصه: خا میمصَ

 روشن . ،راه راست  ،:  طریق بی سَ

 مسند .  ،اورنگ پادشاهیو تخت  : ریرسَ
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 اوست .متعلق به بیشتر عاشقانه های این دفتر .به همسرم که بسیار دوستش دارم

 ، رش نمایمغرر سیم و زَ تاضاعتی ندارم ب

 او را تحسین کنممعنویتِ این کلمات، شعورِ انسانی  تنها توانم در این است، الاقل در شورِ

 م .حرمتی کرده باشی، در جانِ انسانیم اورنگ زنانگیش را و  ،
...................................... 

 تو !

 ترین گلی هستی ،ازنه کّیِ

 ،دمدرد من باغچة تنِکه از

 کرده است .دربِخِرد  خاکِسَراز

 گویی خلقتِ ناتمام ،

 خود، ش دردمندآفریندر

 -آفریده است خستة من  برای جانِترا 

 ای مهربانم !

 ،که بسی از من 

 ای .  ها دیدهنامهربانی

                                                                                            

                                                          5/2/70 
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 نازنین من !

 انسان ،

 خویش است ،شعورِ مجذوبِ

 آدم ،و

 . خویش ماتِوهّوس تَحبُمَ

 !ان باش انس

 -تا مگر نوزادِ فهم 

 -سرتِ تَصرّخ آغوشِ توحَدر

 . به در دهدکف از جان 

 ران،دَبِ هَم  اسی زِچونان کرب جانم را

 های پُودِ من ،   تا از رشته رشته 

 ،ی ریرحَ

 -گون خویشت پیکرة فرشتهبَر

 مهیا کنی .

                                                                     27/6/77 
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 ای در قاب می درخشد ،چونان اسهوره

 ،تا خدایان را 

 خویش،ضورِ در حِیرتِ حُ

 به بُهت بنشاند . 

 ای اسهورة همة زیبائی ها !

 ،بیاب   معبدی

 آن ،راب مه تا در

 ات را ، شیفتگانِ از نفس فتاده

 ت سیراب کنی .هایبه مَشّاقیِ عاشقانه

                                                                                       

                                                            16/9/54 
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 ،در عجبم 

 له را ،دَالّ روسپیانِ که تنِاز آفتابی 

 کند .نمی بخار اند که عریان برتخت های استخری لمیده

 ،اما چگونه است 

 که همین آفتاب ،

 ،ای  شَرورانه تابشِبه 

 چسبیده را ، بَر پُشت گرسنگانِ شِکم

 ،در زباله دانهای شهر

 کند .خوراک کرکسان می

 ،ضیانِ قَبضة غِیض!ای قا

 ،دانید

 ،ای ست ب  تلخ که ثُقبَه

 انتهای خِرد انسان .در

 ،آیا شمایان را 

 مانده است ؟ تانی انسانتوانی به فهمِ

 تا عدالت را ،

 د ؟زنحک بمَ یتان به زنگ نشسته در ترازویِ

 

                                                                 9/5/66 
 رز کوچک دَ : سوراخ کوچک ،قبَهثُ 
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 هی به خود راه مده !وهیچ اند

 ،من  سرزمینِدرکه 

 ماری ست،شُ لقکانِ بیدَ

 کرد .خویش خواهند ولِغکه شمایان را مش

 گاهی  بنشین !به تخت

 خویش ،بر بلندایِ شعورِ

 !در این خاکای بنگر  برراستایِ منظرهو 

 ،اینجا که 

 ،کاری انِ کُهنهبسیارند دَلقک

 ،که جهانی را 

 گونِ خویش ،هایِ قَحبهدراطوار

 خواهند برد .های ناتمامی فرو به خنده

                                                                                            

                                                                1/9/62 
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 زندگی !

 شُروعی ست برای مُردن.

 مر  ! و 

 روعی ست برای تمام شدن ،شُ

 و این منم !

 گودالِ هولناک،دومیانِ این در

 ولگردی ، سگانِکه چونان 

 ، بی مقصودهای مَمتد درزُوزه

 ،حیات ویرانِ های هدرکُوچ

 ؛  مانسانی جفتِبه دنبالِ 

   ام . از پای فتاده

               

                                                      14/12/82 
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وچه  باشد، نثرنوشته  آنچه  ،یاهرنوشته درسرودنِ ،یرسوم، وفنون ادب نیازمهم تر یکی

مشغول  ،ندهیسُرا ییگو .آن کالم استدرموجود آوای موسیقی ل، شرط او ،منثور یشعر

 ،ییمشترک اآلوا یهاواژهکه با استفاده از.می باشد کالمو یدرمعان یخاص یِقیموس یاجرا

مهم و  ب  یکاردرنگارش، این هنر، .داشته است ه نواختن واب را یساز ،یآن معان یبرا

می  گوش شنوندهبه  واحد، یصوتهم، درکنار  هم صدا یواژها تکرار که.است یتخصص

 سندهینو ایشاعر کی یهنرها نیازمهم تر یکی ،یقیوسوفهم م یقیشناخت هنرموس .اندرس

به  شود،یم میعاشقانه،که تقد منثورِنوشتة  نیدرا ازکالم را، وهیش نیام اکرده یسع است.

 یقالب معان بهخود را  یاحساس قلب ،سروده، درکل نیبا تکرارحَرخ ش خاص، یاوهیش

 .   داشته باشید یت عنانوشته در پرمعنای حروخ شین، به تکرار .انتقال دهم

 
................. 

 

 عشق!  شَهدِوقی زِرارِ شُهای پُرشَعلهای شُ

 ! نم شَقیقاین مَ

 ! ش وَ تو ةاللشَبه خی ِ ایستاده به زیرم ه ک

 که مرا ،

 . ای یتی ست و شکوهحکاشمایلِ شَرجیِ داغَم از

 دریاب مرا!

 هسوارِ دلم !ای شاه بیتِ شهنشاه ِ شَ

 –تَنم ز تنهایی  شهودِشَرَیانِ  دربُغضی ست 

 ام را ، های شبانهدردکه 

 نشانده است .ای به  شمایل کجاوة فرسودهدر
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 اب مرا !یدر

 ای غَزالِ شاهوارِ دَشت شکوه !
 چه می شد اگر ؟

 به گاهِ شَفقی ،

 تنَت ،در شَقاینِ شَمیمِ شَفای 

 کردی ؟مرا به شارِ وصالی شَهید می

 

                                                                      19/2/78 

 
 مثل . ، نظیر،شده دو نیم  شَقین :

 آبشار . : هاللشَ

 است.  صدای فرو و ریختن آب و شراب در جام شار:

 .چهار راه نیز معنی می دهد        

 رق  و سماع نیز معنی می دهد . در فرهنگ لغات        

 در  شده است.ها ، معانی زیادی در کتب لغت نامه برای شار        

 رابِ وصل است.شَ در این نوشته ، منظور        

 معطر .  ی خوش .بو شَمیم :
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 ام می نشانم ! به باغچهداغی 

 ،ای رخی لبهای فاحشهسُز

  شاید !

 ام، ستهزِ مَر  رَ امیدِبه تنها 

 از اِلَم ،پیامی دَهم پُر

 گاهی زندگی را،به ه ک

 فهم توان کرد . در قامتِ فاحشه گان نیز

 که می دانم !-اما دریغ 

 ته است ،ند نشسدرختی که به گَ

 داوا نخواهد شد .ی مُمّبه حیلة هیچ سَ

 

                                                       14/3/87 

 

 
 : غم ، درد ، سوز ، اندوه ، تباهی .اِلَم 
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 -ای را فهم کن هقبَثُ

 سوزنی ! به قوارة نخ دانِ

 آن گذر دهی .ات را از همهتا 

 ، لخ استچه ت

 های خودرویی، پنجرهدانِ آبدروقتی 

 های فریبنده را ،سنجاقک

 های فرشته سا را ، و پروانه

 ،هاهرّپَ  یداغدر

 ،سکوتی فراموش شده درکباب می کنی  

 ع آنان خبری نیست.یشیبه تَرا  کسیهیچ که 

 ای انسان ، فهم کنای  هقبَثُ

 ،خویش را  تلخِ تا حقیقتِ

 مه کنی .مزَیت زَجاخِ شعورِ انساندر سِ

 ام دروغ را و نیرنگ را، که من فهم کرده

 ،م ا هرنگ دیدر شَر درد و پُو چه پُ

 ورِ صداقت ها ،سُچهاردر

 ،ر اخال سینِدرّکه مُ

 خ بودند .وت فروشانِ تاریکاپُ

 

                                                                   15/1/73 
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 خ کوچک .وراسُ  ثُقبَه :
 چهار آنبه ، ختم می شدبه یک میدان متفاوت ووقتی چهارجاده  درقدیم، :چهارسوق

جاده اریعنی چهژة هدایت کردن است، سُور همان وا مثل میادین امروزی. ند.گفتسُور می

 و راه را به یک مرکز هدایت کردن. 

ت ارتباط بهداش برای زنان، ای است که مردان واینجا منظور، همان وسیله وت :کاپُ

 کنند ن استفاده میازآ آمیزشی

  .کندمیسوراخی است درتَه سوزن،که نخ ازآن عبور  : سوزن نخ دانِ

 دهد .، پاره گی نیز معنی میوشکاخ دَرز،  : سِجاف 

آب  ماشین، برای خنک شدن موتورِه کهاست ماشین رادیاتورهمان   :رو خودانِ آبد

 . بکار برده ای که نگارنده برای منظور خویش  ریزند، واژهمیآن  ةمحفظ در
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 ، چشم اندازیم به تماشای بر ایوانِ باغ نشسته بود

 ای را به هم ریخته بود ، انهکه آرامش پرورا دیدم  ای عجوزو زاغچه

 ،می نگریستم  رزو برعلف های هَ

 که درختانِ باغ را آزار می دادند .

 ،  و کِرمها را

 و اَنگل ها را ،

 باغ را ، پیرِوزِ قطورِ تنها جُ جانِکه 

 به تراش کشیده بودند .

 ام ! بسیار جسته

 ام ، و بسیار جسته

 اما دریغ ....

 ها ،دیدم که چگونه زیبایی

 ها می شوند .قربانیِ زیبایی

 . شمراندَه بِ زاغچه را 

 را بنهادم ، ی هرزعلف هاو

 – فن کردمدها وکرم ها را و انگل

 ، نگفتاما هیچ صدایی به ندایم پاسخی 

 !تنها پروانه بود 

 ،گریختکه بی فهم من 

 هار .ای  زاغچه گزندِاز
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 ایوان ،و باز بنشستم بر

 به تماشای دیگری،

 . خیره مانده رزز نگاهم  به تخم های علف های هَو با

 که عنقریب ،

 نوزادانِ دیگری ،

 اهند کشید . صحنِ باغ را به اشغالِ خویش خو

                                                                                      

                                                      3/5/73 
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  348سرودة 

 

 به هوش باشید انسانها !

 عنقریب ،که 

 یم ،شیرة ابراهخدایانِ به تابوت تبیدة عَ

 گانِ سیاه پوشی،های اَجنّه به حیله

 به قداره هایی درکف، 

 لمیدة مغرب ،خون به خاکِ از

 .رخواهد کرد ر به دَسَ 

 به هوش باشید !

 گاهی نخواهد پائید ،که 

 رانتان ،تنان و سَ که

 و خانه هاتان !زنان و دختران و فرزندانتان 

 ،ها  در رگبارِگلوله

 ها،خنجرتیزبه تیغ  

 تاریخ ،گورخاسته ازنو این تبارِ قُوتِبه 

 د شد . نخواهومار تار

 و روح اهلل ،

 ،از بذری که کاشته است

 محصولی زجان آدمیان برخواهد چید .

                                                                                   

                                                               3/2/57 
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 349سرودة 

 

 باشد .ش راستان  زِ مَنَکه هَغول نیستم 

 کنید .ش نَدرمَ که طَمعحَور نیستم 

 من گنجشککی ناتوان و ضعیفم ،

 ، ش خویشبه شیطنتِکه کودکی 

 ،ای کوچک  ریزهبه سنگ 

 اندازد .دَربه خاکم 

 گونه منگرید ! مرا این

 ،دیگر

 ،درمن نفسی نمانده است 

 ام کنید .  تا به خَسی آزرده

 

                                                       25/2/80 
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  350سرودة 

 

 ای ، میازهخَرپُ جاذبة نینی درجَ

 رفته است .ق فروعلّمُ یبه خوابمادری  انِهدزُدر

 که گلوله چیست ! هیچ نمی داند

 ؛هیچ نمی داند 

 ،را  یرر خنجربَچرایی 

 .درخشان است یخورشیداللوتَدرکه 

 .داردبویی که چه و باروت را 

>< 
 نوای او ،

 ،ست ی مادر قلبِ ضربانِ 

 تَپِشی ،هرکه در لذتِ 

 اش را، خونِ به شُور نشسته

 ،خویش  قلبِ کوچکِای نجودر

 به جان نشانده است.

 آهای انسانها ،

 زُهدانِ  نادره زنی خوش وقار ،آیا در 

 -رخواهد نشست موجودی به با

 ،بیکران  ای منظومه چونان

 ، شمایان را تا 

 به عشقی زالل مشق دهد ؟ 
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 خواهد آمد،انسانی آیا 

 ، عبث یهیاهوی کَرناهادرتا 

 نشاند . بر به جا  لقتی راخِ حقیقتِ

><  
 ای کاش زُهدانی بود و مادری ،

 را ، ام  همهتا 

 ،هدانش خونِ زُدر تپشِ 

 . کشیدم به تیمار می

 اما دریغ و درد !

 ،دیگرکه 

 نمانده است ، هیچم

 تا به فرصتی ،

 .  سمرِ ش بازیخو نینیِجِ اللیزُبه 

 

                                                        7/1/83 
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  351سرودة 

 

 عشق !سایه سارِ طیفِلَ ای قامتِ

 ،قدسی ست طفة مُچه نُ

 ،ای  طفهنُ

 ،تو زُهدانِ رطوبیم نوازشِکه به 

 .وزاد خواهد نشست به نُ

>< 
 ، اما دریغ

 بعید و ناممکن ، ب  ست حَسرتی که 

 رم تو نهان،های نَنستار پِبَ رسَ

 ! شیدنچ یبه لیِس و تَعرّرِ گرمِ تنت را

 ،ات  فریبنده کالمِ وتِتَنین صُو در

 ،خوابی در

 ،رفتن  خویش ای زِ به نشئه

 ،هل را جَلماتی زو ظُ

 .موش کردن فرا

 

                                                               4/6/80 
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 352سرودة 

 

 گوی مرا !بر

 کجایی ؟

 ای شَمیم ِکمالِ شعورِ تنم .

 گویی ،

 ،سکوتت رد

 ست ؟ رازی

 که زَخم های جانِ مرا ،

 تکیدنی پُرسوز ،به 

 . کندتشویق می

 

                                               7/2/87 
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  353سرودة 

 

 ،را  سرزمینمتبارِگورکنانِ 

  ،شمارش مکنید 

 ،خون و داغ و درفش  سرزمینِ ه دراینک

 مادری ،هر

 گورکنی ست ،

 ؛را خویش  فرزندِ غاکِمُ که

     ،قبلِ تولد  به

 .است فرکرده حَ

 ، کفن هایشان را و

 ، اند  اطی کردهیّخَ

 عروسیشان  .نوی  قدِ از چهار

>< 
 ، اینجا 

 ، ست ایارابه

 ،که مدام 

 ،را  خوردهاستخوانهای داغ 

 .کند سرا زیر میگمنام  گورهائیدر

>< 
 اینجا   ! 

 ، را نیّت مَ

 ،  را  نسانو منزلتِ ا
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 ،دین  درصلیب منفورِ

 . دوست تردارند

 ،ب  طویل ست  ای و طویله 

 ،را تک کتابان مّتِ اُکه 

 ،  خودشریعتِ های آخوردر

 . می بخشدطعام 

 >< 
 !  و من

 چه منگ وگیج،

 ، نشسته صلیب در های به خون تپیدة این دیارِ هکوچدر

 ، خویش تبارِ شمارشِ اجسادِ به

 -شهر خشکیدة که درقَنواتِ 

 ، به میهمانی حشرات می روند 

 . ام خیره مانده

  

 67بهمن                                                               
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 354سرودة 

 

 ،مبادا در هَیلَلِة مُبَلّغانِ حرامی دین 

 خاکی بسپارید ،به را ردم خِ

 شرات،که حَ

 ؛ صوتِ خوفناکِ آنتنین از

 رصی که به تناولم دارند،به حِ

 -هراسی در به تاختِ 

 ام ، جنازهاز گریزبه 

 رضایت دهند .

 

                                                          9/5/62 
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 355سرودة 

 

 !می کشدای  نَعره

 بریده .ای زچرخ  بهعَراچونان 

 تا درحریم ناکسیِ خویش ،

 اند .به ترس بنشکسی را 

 هیچ زمان ، گویی که

 مر نشسته را ،نجرِ به ماتحتِ عُخَ

 فهم نکرده است .

 هیچ زمان ؛ گویی که

 ،نشسته را سانکَنااتحتِ ه منجرِ بخَ

 فهم نکرده است . 

 و گویی که ندیده است ،

 تاریخ ؛ نانِه زَکّکه سِ

 اند . خفتهگمنام  ییهادرگوره چگون

 ،شوقی ست درجانِ ذلیل شان چه 

 شان  ،های تا نخوردة یساسکناسترِبدر که

 تیَمان ،ینفرینِ در

 .  فرو می روندای  به خوابِ شبانه

 

                                                               9/9/78 
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 356سرودة 

 

 زُهدانِ حیات ! سته درولودِ به گَند نشای مُ

 ،ای  به خود بسته حیاتکه فَخرِ

 ،ی شودمترا چه 

 که این چنین خود را ، 

 ای ، آلودة حَمقی کرده

 .که ترا بدان شعوری نیست

 تُهمتی بدین بزرگی ؟

 ،ین هولناکیدروغی بدو

 حرامیان است .ای که از برای نطفه

>< 
 ای انسان !بر خیز

 ، را که خدایان

 ت ،دیرزمانی اس

 ،خِرد ورزانِ راستینشعورِتابوتی ازدر

 ،درمغاکی ابدی 

 .   اند سپرده به خاک

                           

                                                                5/7/88 
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 357سرودة 

 

 ینم !نناز

 همة تاریخ، به قامتِ

 من است !دردی در

 که ترا !

 شق می دهم .آن ماز فهم به

 ! مرا گیر درآغوش

 ،تنم را  تا اجمادِ

 تنت ، گرمِهای  به ژاله

 الل مبدل کنم .ز بخاریبه 

 بدان که مرا !

 از این جهان ؛ 

 .ای نبوده و نیست  هیچ بهره

 ام . بخشیدهام را  همه

 ای ، تا برر هیچ سکه

 به فریبم هوس نکند .

 ام ! این روزها آمده

 تا تو !

 اریک دردهایم را ،ت دهلیزِ

 ، وجودتقطراتِ ژاله های  انوارِدر

 ،اند تهایی که خدایان ترا بخشیدهمی دسبه گر
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 ،وجودت  کورة داغِدر

 . کنیکباب 

 ام را ، بیا و همه

 .مصلوب کنهای خویش انیقندیلِ الماسِ مهربدر 

 

 

                                                           5/5/73 
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 358سرودة 

 

 می دانم ! اللزچه 

 توانست ، که شمایان نخواهید

 را ، مسُرخَ تا زبانِ

 به سبزه بنشانید . منیچَ به

 یقین کنید !

 ! انِتان نخواهم شده وحمدُکه من از مَ

 گانتان ،فاحشه صیلةحَتا در

 انسانیم را ، کرامتِ زبانِ

 رطوب کنید.مَمهبلی   ی  گذرگاهِبه لِ

 زمان ! ابِذّاین تویی ای کَ

 ،یضی ماند هنه حِکه سخنانت به کُ

 ضی !یحِ

 -میان پایِ  زنی فاحشه که گویی از

 ای رها شده است .  ندِ روسپی خانهدر باغچة گَ

 ترا، هوت شده ازبه شَ ررِتا خواهندگانِ غَ

 فرو برد . یصلای وَمنّدر تَ

 !خاموش باش 

 ای نابکارِ حیله گرِ دروغ زن .

 -گرفته استه گاهی خُوزسبَکه به مرغی 

 گزش!ره
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 وعی ،دفُمَ نِعفّنقاری به تَمِ

 رد .فرو نخواهد بُ

 اند ! که مرا آموخته

 ها ، به پروازهایی در او 

 در دورهایِ دور افق ،

 را ، عورم شُ ه دانِ چینتا 

 کنم .ها معنا  ِلبریز

  

                                                  23/3/57 
 

 

 آلت تناسلی زنان را گویند،  : حَصیله

 که بیضة مردان است صیَه خُدر مقابل  
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 359سرودة 

 

 ،ممیزان را آفرید  اهلل  -و 

 ؛ هاشان ارهدّقَتا به جارویِ 

 . گردن بزنندانسانها را عورِش

 چونان !و

 گان .سیاست پیشه

 ام ، که هیچ سَیّاسی را ندیده

 شَرمی را ، که عَررِ

 تجربه کرده باشد .خویش  جَبینِدر

 الّیان !چونان مُو

 شان ،آلتِ تناسلی سیخِ که جز به تنَورة 

 نمی اندیشند . به هیچ راستی 

>< 
 ،چه تلخ و ناگوار بود 

 الر ندیده بودم .نَمرود چُم که تا کنون

 اما نَمرود ااُلغ دیده بودم .

 ، چه خُوخ انگیزاندآوخ  که 

 _ چُالقی نَمرودانِ

 شق می دهند.الغ را مَکه نَمرودانِ اُ

 

                                                           17/3/87 
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 360سرودة 

 

 جانداری .جانی ز ندنِکَز دردی ستمرا 

 !م ددی

 و چه تلخ دیدم !

 ،رویی خودمردی نابکار را در َرِغرو

 ،ای داشت  های به دود نشسته که شیشه

 را ، چگونه جانِ سبز قبایانی مهاجر

 رید .م دَهَ خیابانی زِ سنگ فرشِبر

 ، یو درشتابی جنون آمیز

 را شکافت و رفت . فضا

 و چه شرورانه رفت .

 به خیزی در شتاب،

 که گویی ،

 ش ؛ م شدنبرای گ

 ، حَرثسرشار از حرصیدر

 . تقال داشت

 –که هیچش نکرده بود انگار

 -نگ با جانِ سبز قبایی رنگ ر

 ای به رق  بود . که در پروازِ فریبنده

  ،پَربی  چهو

 .  کشاندهپروازبه  ییفضادر
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 – نشسته چرخخم گوشتی به چونان لُ

 اما !

 زیبا و دلفریب و رنگ رنگ و اعجاب انگیز .

 رخشی در فضا ،به چ

 گامهایم ،در مقابل 

 خورد .سنگ فرشِ خیابان فروبر

 بر داشتمش .

 ای شکافته . نهبه گردنی شکسته و سی

 قلمی به هول ،

 کردم .رش سَ بالشتِ

 ، یهیچ اندک اما به لحظة

 . گریخت جان از تنش به بر

  ،ها  چه بسیار لحظه

 ماندم .او درخیره بر

 ، ش ا برجنازه

 و وقارش .

 ،و به زیبائیش

 ،شو به رنگ های دل فریب

 ،هایش ربی همتای پَ و نقاشیِ

 ،قامتش  ی نظیرِتناسبِ  بو 

 که همچون قابی ز رنگها خلقت به شکل نشسته بود .

 ان ،همچن و سبز قبا 
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  –ر نهاده بود سَ بر بالشتِ قلمم

 بدنی استوار . به گردنی شکسته در امتدادِ

 . فرو بسترا ها به آرامی پلک 

 خویش را تمام نمود .و همة عمرِ

 تا مگر زین پ ،

 الص شود .خها درد رنجِ جاودانه ز

>< 
 !و اما من 

 به جُرمِ آن نابکار می اندیشم ، 

 ای ، مهکَحَو مَ

 ،ن ؛ که هیچ زما

 کل نخواهد نشست .به شِ

>< 
 و چه دردناک است !

 ، که هیچ پرنده ای را

 . توان گریستن نیست

                                                             9/6/88 

 شخم زدن  : حَرث
 ایبه تودهسرعتی سرسام آور ، باویی بسیار مدل باالربودم، خودسفر ای دردر جادهروزی 

های ها از این پرنده کردند برخورد نمود، دهمرغان سبزه قبا،که درعرض جاده پرواز میاز

او بی اعتنا گذشت و . ندبه زمین ریخت و شدندو بدنة ماشین درو  با شیشهدر برخورد زیبا، 

  .جنایتی مرتکب شد که چهرفت، حتی توقف نکرد تا ببیند

هیچ تعریف انسانی نخواهد  وس شعوراو،در قام ،جنایتدارد، جانی فطرتی برای کسی که 

 داشت.
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 361سرودة 

 

 زین پ  !

 پاسخی دهم ! کعبه ای که به آنپیش از

 .خدایان خواهم کرد نثارِنفرینی 

 ! کن  منگاه

 ! اند کجایم کشاندهتاکه 

 اکَ نَستعِین !و ایکه به تکرارهای ایاکَ نعَبُد

 ، گرفته استخوشعورِقامتِ جانم به تباهی 

 ! ستزآن رو

 هزاران پروانة بی گناه را ،که 

 .ام  کردهناکردة خویش  انِه قربانیِ گناه

 ین پ  ،زاما 

 زمان ،هیچ دیگر

 ،را به رنگ نشسته  پروانه ای

 ،مکاران  سایة دروغِ تاریخِدر

 .خویش نخواهم کرد جهلِقربانی 

 

                                                           12/9/66 
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 362سرودة 

 

 درلنگرگاهِ این قطب منجمد،

 ای ست، سورتمه

 که سگانش ،

 ازمدرسین عرفانند،

 ه را،ن سورتمآ و یراقات

 اند، تدارک دیدهکَذّاب نوار تقوایی اَ از

 آدمیان را ،که 

 ،شهادت شورِبه 

 کند. تشویق 

 جا !این

 در این لنگرگاه خبیث ،

 هیچ منظری جز فریب،

 ت. سراغ نتوانی گرف

 دروغ را ، اینجا دخترکانِ

 دهند، ،ها به خواب می شقانهاهای ع درحجله

 ،تا مگر

 .  فریب دهندداماد شعور را 

 

                                                           1/9/62 
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 363سرودة 

 

 !ارمد خویشانی

 که نام هیچ یک را نمی دانم .

 یقینم ، اما در

 من یک رنگ است .که خونشان با 

 بنگر ! تپیدهبه خون  رخِهای سُ این جنازهبر

 ،گردن شکسته و شکم دریده که بال شکسته و

 ؟اند درغلتیدهک به خا

 خونشان با من یکی .

 یکی .تنشان با من  گوشتِو

 ،بایدت  یایی حَ

 ور نشسته .به با ای دژخیمِ

 توست ،اگر دروجدانی که  به تا

 خونی نکنی .آلودة حیاتِ انسانی را

 گردنها ، حریصانه در بریدنِهاتان شمشیر چرا

 ، ای هایی وقیحانهبه تکبیر

 د .می بررسَگمنامی را  گناهانِبی 

 !من این می دانم 

 ، نخواهی یافتبه دستی  ارهدّقَهیچ که  

 . باشدبه بارننشسته تعصبی دراوکه 

                                                        7/7/88 
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 364سرودة 

 

 ! شعورش

 -می ماند راضه به کاسه آبی قُ

 ،که سَالخی

 عادتی دیرین ، به آبی به رسمِ 

 وی گوسپندی،بر گل

  ،ریزدررِ خنجری فرود می بَ در

 تا حیوان را ،

 ،به وداعی 

 ،ابدیت برای 

 بی جان کند .

>< 
 ،عجبم در

   از این معرکه های تلخ،

 ان ،از وجدانِ حَرامیِ قاضی و

 ای ، هفاحش که به لبخندِ

 عدالت را ،وهرِجُ

 ،اش مرطوبیِ مَهبلِ فاحشهدر

 نند .کل میدّبَبه اوراقی سپید مُ 

                                                        10/7/88 
 .بیهوده وفرسوده و دور انداخته شده به درد نخور و  : قراضه
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 365سرودة 

 

 می کنند!خِردم را عَقیم 

 اصواتِ دل نشین قناریان را ، تا

 سپیدارهایِ  سُتر ِ سرزمینم فهم نکنم .در

 خردم را عقیم می کنند،

 ا تنینِ سرخوشِ پرندگان را ،ت

 در دشت های کُهن سالِ خاکم ،

 فهم نکنم .در باغِ شعور 

>< 
 تالشی ست ! چه بیهوده

 تزئین درختِ کذب ،

 که پنجة هیچ پرندة خوش شعوری،

 –هایش  لَم ِ شاخه به

 .رغبتی به خویشتن نخواهد داد 

>< 
 ! یدمبگذار

 ، هاتنهاییتا دراین خلوتِ تاریکِ 

 خورم . خویش غوط هِ بی کرانِاندودر

>< 
 ف  های دهانی عجول ،در نَام را  لهمبادا پی

 . دگرم کنی

 ه خویشتنم ،بگذار ب
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 تا به گرمیِ خورشیدی ،

 ،ام را  نوزادِ در پیله خفته

 رکنم .دَه تنم  بِدرد حَصارِ از

  

                                                    5/7/88 
 

 

 

 ه توضیح است که :الزم ب

زپیله ا موعوداز ترزود ،پیله یا شکافتنگرم کردن و به واسطة راای  چناچه پیلة پروانهاگر

 باید؛ این است که نه تنهادرحشره پروانه شدن مُرد.الزمة خواهد  حشرهبه حتم  مخار  کنی

به باید  پروانه نیزرطوبت بالهای چسبندة  بلکه باخشک شدن پیله، ،شودخشک او پیلة

ازپیله  بالهای خی ، بااست  حال تبدیل شدن به پروانه درکه ی زادنواگر  خشکی بنشیند.

پروانه م الجر .گردد جدااو بدن تا از بودهد نخوای حشره قادربالها ،چ زمانهی خار  شود،

                                      .ردمُخواهد
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  366سرودة 

 

 نمانده است !برای زیستن  ماواییحقیر

 یا خنده هاتان را دفن کنید ،

 -ا گریه هاتان ریاو 

 در صلیبی زخمی مصلوب .

 چرا که :

 -ینی که من و توسرزم

 ،ایم  به زیست نشسته درآن

 -دارد ای  بی قواره مرثیه خوانانِ

 ،را  که مُردگانِ

 ،کنند میردَه ب  تاریخگورهای از

 ، تا مجالی

 ،زنده گان شعور نِجوالبه 

 جای نگذارند . بر

 

                                                          22/5/83 
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  367سرودة 

 

 .ای مجالم نیست  به لحظه ز سنگ جاهالنه

 ای به شاخسارم نمی روئید . ای کاش میوه

 گفتی مرا !

 ر شوی ؟دَم بِرا کَخانه چز 

 ای مهربان !

 ک مرا مجالی نیست ؟یز تَت کرکسانِ از هجومِکه دانی 

 که مرا ،و نه آغوشی 

 ،بنشاند یِگَرم هایی بهشبه لطفی در نواز

 ددی دهد .م  مَدمیهم به شورِ و یا

 وپانی خبیث .چُ برِبه جَها دارم نازنین  فهم طویله

 –اره گون دّکه به تیغی قَالخی سَ و انتظارِ

 ل است .به تعجی - الکتم در شتابهبرای 

 ! یااجازتم فرم

 یونجة خویش ، ازآخورِ نَمورِ پُردرتا 

 ر برم .به سَ  ری راسَداشته هایم  شخوارِه نُب

 . هیچی مجالی نیست مرا به دیدنِ

 خصوص اگر:

 شقاوت باشند .پیشة  شَغَبزادگانِ ا ز شَفر

 ،ای  ن پیلهعفّتَرپُ هدانِزُدرکه 

 ،ای خونباریه هفرِشَ ملِبرای حَ
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 ؛ شانناتمام  لگردی های به و

 ،اند به تعلیم نشسته کوچه های شهردر

 ا جماعتِ غیرخودی را ،ت

 به تفتیش برکِشند . ن گانِ پلیدشادر شُفردیده

 

                                                                     17/7/65 
 

 

 

 .چاپلوس، پاچه خوار   : شَفرا 

 این معنا باشد . بهو هر چیز تیزی که ر ، شمشیر ، قداره لواتِ   :  هشَفرَ

 آن می روید، کرانة هرچیزی.بر به معنای کنارة پلکِ چشم؛ که مژه    : ا  شُفرشَفر  ی

 انگیختن ، فسادگر ،آشوب طلب.  فتنه    :  شَغَب

 قیض سعادت .سخت دلی، بدبختی ، نَ     : شِقاوت
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  368سرودة 

 

 ن ندید ، هیچ ک  چنی

 به گاه کودکیم ! ام دهکه من دی

 هامان ،و دیوار یوانینه و ار چِکه بَ

 ،کبوتران را موجی ز فو ِ 

 فت ،فت جُکه جُ

 ،هم  نقارِر مِکه بَ

 وک می زنند .نُ

 ،آنان را  جمعیِ و پروازِ

 که چرخ زنان ،

 فرود می آمدند .جان پناهِ ایوانِ خانه یمان بر

 ،من  تا به  تُو تُو  گویی

 گندم ها را ،

 ،منقار هاشان  درتکرارهای مُمتدِ

 بَرچینند.وش خ راشیبه ت

 کبوتری مغرور،گاهی و هراز

 به بادکِشانِ گلوی خویش،

 ،گان را ماده

 هشدار می داد.به حضورِسلطة خود 

 ،وتشان بودقُ زنه ترسی 

 شان ،وشِونه اندوهی به هُ 
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 ، گوششان را

 ،به ُتوتُوی من داده بودند

 ا لبریز کنند .ا چینه دان هاشان رت

 دریغ و درد !

 ده است ،کسی نمانکه دیگر

 .کند لبریز یی به تُوتُوتا چینه دانی را 

 اینجا !

 ب  ،و حَ ومو باطشالر سرزمینِ تفنگ است و

 و داغ و درفش، شمشیر و خنجر

 _ی را مجالِ زیستنا که هیچ پرنده

 ای نمانده است . در ایوانِ هیچ خانه

 ،ا را دیواره ه جان پناهِک

 اند .  کردهتزئین   خنجرها تیزِ هایتیغه از

 ،ردی خِروزگاردردناک است چه 

 ، فهم سوزِ رسَ که از

 . کند نثار میبه صدر نهان درودی 

 

                                                             27/6/70 
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  369سرودة 

 

 آستین نیست ،ای در اگر ترا حیله

 ،پ  

 کش !پندارمداران را به زندانت مَ

 ،که جهنم 

 ،تاجی ست گون رستاد

 ای . که تو برسر نهاده

 ،ای  و قُبه

 ،ش که تو وَ

 ای . رکشیدهبر سَ

 »ویلٌ لِلمُکَذّبین «  ِ ای دُرو

 ،ست  یکه دروغ هاتان تَهوع

  هیچ طبیبی ، که به دستِ

 . به درمان نخواهد نشست

 

                                                      3/8/84 
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  370سرودة 

 

 ، در اِسپه هان شگاه نامخیابانی ست آتَ

 فَراغ، دکانی است در مَعبَری  و

 نشسته است .پرندگان  فروشِ پیری به   رنده دارِپَکه 

 . به عبور بودم    ازمعبرشرّفَروزی به تَ

 –و جیک جیکی  صدایی 

 ی،الِ پرندگانو قیل وق هایی هچه و چ

 متوقف کرد .ود خدر رام 

 ،م ایستاد

 ،انداختم به دریغی  ییقف  ها و نگاهی به انبوهِ

 به ناگاه !

 ،بلند به خود گفتمی  صدایِ به

 چه می شد اگر این پرندگان،

 خیابانهای شهر ،شاخسارِ در

 می نشستند .پَربه  شهرعریان  و درختانِ

 ،پیرمرد

 گفت :انداخت وبرنگاهیم 

 چه شده است ؟ اتر

 -کنی میمگر مر ِ این پرندگان را طلب 

 ؟به دل درآرزوییکه چنینشان 

 به حیرتی پرسیدمش!
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 چه مرگی ؟

 است .آزادیشان دلنشین ترمگر نه 

 گفت :رمرا بربه سَحسرتی لبریزِتکانی  با

 چهچهة اینان را ،

 –فهم توانی کرد   اسارتفقط در

 –آزادی نه در

 ی ست ،مّسَ آزادی  که

 .کشیدت خواهدهالکبه آنان را جانِ که 
 ندوهی مرا برگفت ،و در ا

 گرفته را ،س خوفَخوش نفسانِ به قَین ا که

 کرد . مسموم خواهد آزادیهوای 

                                     

                                                                5/6/80 
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  371سرودة 

 

 کف .برای به خون تپیده  قداره

 وش ،دُبرگون رابینه وتفنگی قُ

 ردة خویش.شنگ هایی برگُبا فِ

 مر .کَن برریّخنجری زَ و

 سان .دیّداست قِن به قِیّزَرتی مُسکُو در اِ

 ارابه هایی ، بر سوار

 کارگر نیست . هاای برآن که هیچ گلوله

 ،نگریستم نیک برچون 

 ؛ایی  جادهدم که ازدی

 ،د نآید میوهولناک فر ییبتهِبه 

 های بن بست آن ،که در انت

 بسی مُدِرن ،ای ست   قلعه

 کوهی بنِا شده است .سِتبرستیغِ که بر

 گاهی ،هرازکه 

 ری ِ هم آغوشی،حَ دالالنِ

 گانِ دست چینشان،برای فتحِ ناخِ  فاحشه

 . کنندصُعود می  ترک سُسَبزِ ةبر این قُلّ

 ی آیند !یر مو چون به زِ

 ،نجوایی در 

 است ، پیچ خوردهخدا  احکامِاز  ینداقکه در قُ
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 ،شعورِآدمیان را 

 کنند .اخالقی انسانی سفارش می به تعالیمِ

><  
 ،ییقینجز اینم نیست 

 ! خداکه 

 ،و وقیح هارب  قَست  بسترگستری

 را ، دبرگزیدة  خو خلوقاتِکه مَ

 ، در کتاب مقدسش  هیدبا فواحشِ به تعریف کش

 کند . ابدی تشویق می به هم آغوشی ای 

 

                                                                6/7/88 
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 372سرودة 

 

 به ابرهای مخملینی ،اید  آیا نگاه کرده

 فرة آسمان ،سُبر -که در سِیرِ بی وقفة خویش

 -غوط می خورند شرات ح که درهجومِ ریسَ بی ی ها جنازهچگونه بر

 ؟ ندا سایه افکنده

 ید به این سایه ها !بنگر

 که چگونه،

 گرفته را ،درآغوش رمکانِ کِ

 ؟ اند شده بان سایه  توان فرسای آفتابی فِازتَ

 !  های بی سریجنازه

 ،که هیچ کسی 

 ،تنانشان  به پوسیدگیِ

 . است نشان ندادهرغبتی به دَفن 

 ، آیا کسی

 گان شنیده است؟زین مرده  ندایی

 ،کسی آیا 

 -  استده رمشان بر شُمرجُ

 .را  فتادهزتن جدا  انِاین سَر

                                                 

                                                            12/5/83 
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  373سرودة 

 

 ام فرزند ! چه بسی دردناک دیدهتاریخ را 

 ،خواهرانمان را وادران وقتی م

 ،در اسارتی هولناک ،

 اند. به کنیزی کشیده

 ! که من فرزند

 ام ! دیده

 ، پدرانگلویِ 

 و برادرانمان را ،

 ،تیزیِ خنجری در

 ،ی معصومانه بحذِ به انتظارِعریان 

 . اند به صف نشسته

                                                                                            

                                                           18/9/80 

 

 

 

 

 

 

 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


566 

 

  374سرودة 

 

 گوید !رهست تا مرا بَکسی آیا 

 ،لم را که چگونه خادمانِ عِ

 اند ؟ به خواب داده  یة ترسبّبه حَ

 وچرا ؟

 ای ، سُرایانِ حِرفهروضه 

 رون،ق گانِ هورهای مردگبر

 خوانند ؟سُرودِ عافیت می

>< 
 وحه سُرا !نیاگرانِ نُاین خُند گرچه حیله

 های عالمان،اتارکه در

 .  اند دهیکشمعانی فریب را به تفسیر

 ،قایقی  درو تلخ بیهوده چه بی و من 

 ام ، به کشیدن پارویی نشسته

 ،نگرش را که لَ

 ، در عمیق ترین نقطة اقیانوس

 . اند به گِل نشانده

  ! و درد  دریغ

 !ام های واماندهدست بَرنشسته رک درتَ هایِبه پارو

 . ند نروشان مو  می زبراموا ِ خُ - چه بی حاصلکه 

                                                                 19/3/88 
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  375سرودة 

 

 اند ، دهجبار کرمرا به حِضانتِ نوزادِ اندوهی اِ

 -لوغِ خویش را فهم نخواهد کردبُمان که هیچ ز

 .ای  قیام کند  آشیانه رکِتا به تَ

 و درد،ماتم  ِسرایو در این 

 نبوده است .تَنین دربه عِیش  سرودیگاه هیچ 

 ؟ کنندمیبدان حواله  که مراست ضانتی این چه حِ

 تا مگر،

 نوزادِ دروغ را به بلوغ رسانم 

 

                                                             17/7/88 
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  376سرودة 

 

 چه تلخ گذشت عمر جوانیم از دیرزمانِ دیرها .

 نشاندنم .ورش برجهلی که به با در

 دریغ مرا و دردا مرا !

 که بایدم !

 ،نخست  ز روزِ

 اندیشه را ، عروسِ

 ، شعورِ خویش جلة باغِحِدر

 کشیدم .می به آغوشِ

 ،تا مگر

 زهدانِ فهم ، در

 ، یفهم به تیزی خنجربکارتِ دانستن را 

 . کنمپاره  دو

 رد !ای یاقوتِ نگین الهة خِ

 را ، محبتم های  شالرِ بوسهمرطوبیِ 

 . کنخویش فهم شعورِ ونه هایگبر
 آموخته اند!بر را اکه م ای سته بیهوده سفسههچاین 

 که سکوت ،

 خردمندی ست  . نشانِ

 د ،ان داده انتلقینم و

 ،را  که دانا

 ،ست فضیلت این ا
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 . ننشاند   کامرسخنی ب که

 ،ست  و این چه بیهوده جامِ زهری

 ،مرا که 

 ،گان را همهو

 ! اند  نشاندهباورش بربه 

 پُر ذِلت ، هیچ عیسایی بدین حقارتِکه 

 .  است  نکشیدهدوش برصلیبِ خویش را 

 اندیشه را سکوتی نیست .

 

 اند ؟بر آنمان نشاندهکه ت س ایچه سفسههاین 

 م چنین بودی !رَگَ

 کارانِ همیشة تاریخ ،ناب

 !کردندفرو نمیخون هم وگودالی به زُدرمرا 

 ام را ،بخ نشستة اندیشهتا خوراکِ به طَ

 ای به خاک بسپارند .  دانهالّدرمهندسیِ جَ

 برگوی سخن ! پس

 که کجاوة مقصود را، 

 . نیدتوان رساننمی صد به کالمی به مقجز 

  

                                                          17/7/88 
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  377سرودة 

 
 ،بشنو فرزند 

 تا بگویمت !

 –جز این نیست  ابراهیمی یانِرقا که قرائتِ

 !عورت تو که داالنِ

 -توست  تنها گذرگاهِ

 ،برای رسیدن به بهشتی 

 . می زنند  جارکه ترا 

 ،پ  

 ، باشهد به جَ

 شعوری پُرازحَمق،در

 ،را زمینیت ورتِ تا عُ

 کلید بنشانی .ربَ ه زنجیرِ هفت قفلیب

 تا مبادا !

 هم آغوشی ، انتظارِ در ِویانِ صبورامید کردنِ حُ به نا

 ،را نشستة شهوتشان آتش  بهنشئة 

 ای مخوخ، هکوِدر ارابة  شِ

 کنند . نرضه خدایان عَبر

 ،ام  حجاب رفتهارِ استتسرزمین در رکاندختو به زنان و

 ،قی زرینودنست در صنویدی 

 ! که یقین کنند 

 ،صفی طویل  که عنقریب
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 در بهشت ،ی تناور درختِ ارِس سایهدر

 ی ،انتظاربی هیچ 

 غِلمانان سرخوش را، 

 ،آلتشان  ستبریِدر

 . گفتخواهندلبیک 

 !فرزند دریاب 

 به هوش باش  !

 که خشم خدایان ،

 .  نخواهد نشست ن به درماجویی زخون  جز به

 رزند !ف ترا فضیلتی جز این نیست 

 .ن ایدت اندیشیدت به هیچ نباینجز که 

 پ  شتاب کن !

 ،برای رسیدن به بهشتی 

 !حوریانش ترا که 

 شند . کِحسرتی ابدی انتظار میدر

 های نابشان را ، و عورت

 ،قرنهاست 

 . اند  برای چون تویی به طهارت کشیده

 بهشتی که :

 خویش ، یچِ هبا 

 .  خواهد بردتارا  به خویش  ر نبودِدترا  ودِهمة بُ

 فرزند!
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 ، درآ انگاهش به ذبح

 ،آمدند در چونان که پدرانت

 و چونان که مادرانت !

 ،سانت و چونان که کَ

 - اند گردن نهادهبدان تاریخ  که در طولِ

 برای قربانی شدن در پیشگاهِ خدایانی ،

 ،چ زمان که هی

 ،مَخلورِ خویش  تن   "سِه کاخِ  " از رویتِ 

 اهد شد .سیراب نخو

  

                                                            1/7/88 

 

  
 پسران خوب روی بهشتی، که در خدمت زنان مومنه خواهند بود.    غلمان :

 . اهلل عرب ةمرد خانو اَه ، عمله های فاحشه خان

این رسم د که مفعول خواهان خود هستند ، می شو گفته ا رویی که سر های زیبپاَمرد به 

 بر قرار است .  به برکت اسالم عزیز  در افغانستانهنور ست اخالقی نادر

 ست . یانآدم دقعو مدر زن مرد، عضو تناسلی  دو، منظور    : سه کاف
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  378سرودة 

 

 ، آخرتو

 -ای ست  بهانه

 زمان ، یادانِشتا 

 شند .خدایانشان به حب  برکِجیرِزن در ترا

 ام ! می بینم ودیده

 رد نیز،که بلوغِ خِ

 رعقل نیاورده است .خدایان را برسَ

 پیامبری دیگر، تا با گسیلِ

 پشیمانی ، پیامی به چند ز

 ،درآیاتی ناموزون 

 سلی دهد .فریب دادة خویش را تَ مخلورِ

 که در قرنهای سکوت وجهل،

 در فریبی وقیحانه ،

 آدمیان ، خونِز ای  هبرگهوار خویش را تِشرار

 است .  نشانده پیامبه 

  

                                                                19/7/88 
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  379سرودة 

 

 ،ها صحیحه تارکِنهان بر نغمةای 

 ها را بَر دَران  معنا . واژه

 ،تا من 

 ، تشاناصوابه مو ِ 

 مصلوب شوم .لیبِ معانی در صَ

 لمات ،صة ظُخمَو دراین مَ

 ، م را فریاد می زندتنهایی شوکرانِکه 

 ،دل مشغولی مرا 

 مات مانده است ،وای حیران  که درجستجوی گم گشته

 . امداد دهدملیح  صوتیبه 

 ،یف در لُجّة جان من نوری ب  ضع

 ، حری چونان سوسماری 

 . به خزیدن نشسته است 

 ،رد سوزی گِ جانی ست به سانِ مرا

 .اند  کشیدهاش برسی تازهای ب که فتیله

 اما دریغ !

 را ، اش تا مِقراضِ بر فتیله نشاندهنیست  تیورکه با

 . ای برافروزد  به شعله 

  

                                                             20/7/83 
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  380سرودة 

 

 کرد،سکوتت را شمارش خواهم  تمامی لحظاتِ

 ترا ادراک کنم .جانِ طق تا به گاهی که نُ

 ام با ح ِ غریبی ، هنوز بیگانه

 نهان شده است . که در تو وَش

 ! سخنی برگوی

 ست ،من و تو که میانِ یا نشسته سوزِ به ماتم  در این

 . کِشم برفهم به را ت  ا یمعنای تنهایتا 

 ! ضعیفندایی ولو گوی برمرا 

 آیا !

 چنان به خُوفت نشانده است ،شتنم سنگینی دوست دا

 نمانده است ؟ هیچت یکوتکه جز به سُ

 سخن را برکجاوة شعوری به بایدت نشاند،

 ،تا مقصدِ خویش را 

 مسپارد . یبه نیرنگرنگها  -در فریبِ رنگ رنگ 

 ! زیخبر 

 تپیده !به غربت  اگرِیخن نیتنها تر یا

 ، شمیخو محبتِ به نوازشِ زج - شکستة ترا سازِ که

  . دیبه درمانش نتوانم کش  یا وصله  چیه به

                                                        21/7/88 
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  381سرودة 

 

 !من     خاکِ در

 ،  را رخسُی هابیس نیباتریز

 .  اند کردهریدتِای  خُوکانِ فربهورِدرآخ 

 !من  نیسرزمدر

   را، لوهُ 

  ،خلقت است  لِیشما نیتر لیکشَکه 

 . اند  نشاندهبه قندار حری  فقیه هان  های بغچه در

>< 
 دریغ ،  

     که اینجا ،

   متعفن ،بَ مُردابی ست 

 ، خود بودِجنزارِکَلَ در که

 را،  حانیر

 .کرده است اجبارخویش سبزِ  یبرگها وختنِسُبه  

>< 

 اند ، م کردهومحک ومرا

 !ی هائ بدترین تناولِ به

 .  استنمانده   یغبترَ آن به خوردنِ  را نگلیا چیه که

 سپارم ،  میتن  به تسل یا مائده خوردِبه  توانم  چگونه

  آن ، چشیدنِ به ویروسی چیه که

   ؟ کندمیفهم ن شیخودة شعورِعبه قا یشوق
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><  
 نشستة جانِ من ! معنا سپیدِ بالِ به خیسیِای کبوترِ

 ت را ،اهگصبح مبادا 

 و  ها دل خوش کنی !به پروازی در ا

 ، تو گیهمسایهدرکه 

 قوشی ست ب  پلید،

 را ،معنا که کبوترانِ 

 رفته است . نشانه   ای برافراشته بلندای صفه از

 ! یپرواز حذرکن ز

 تو،ه سینة نحیف ک

                    .  ننتواند کرد تحملالی را توانِ هیچ چنگ

                                          

                                                            1/5/80 
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 382سرودة 

 

 ؟کند رمت حُ ای  بزغاله به شعورِ کسی هست تاآیا

 به تیغی ، کندنفرینی و

 ؟ اند برای ذبح دهش نهاگلوگاهکه بر

 ،فهم کردم  چه دردناک 

 -!  اند داده خو یدروغ را بهگان بزغالهکه 

 .وست برای بقا ت حافظِتنهاکه چوپان 

 ،آن است ز

 ،را انگاهشگلوخونِ که  

 ،سالخان  میانِ خنجرِدر

 ای متبرک ، به بایسته

 اند. به شور نشانده

 

                                              2/8/83 
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  383سرودة 

 

 ! او تبارو عاشورای حسینای ست  وارهقَ بی عورِچه شُ

 نشسته است .  دولُبه تَع یّشَتَ کدة شیون درکه 

 -های به خون تپیده یتان بیغولهکه  ددانی آیا می

 عریان، های به عورت جز

 ؟ نمی شودمزین  

 !  یبه گریز یدشتاب کنو ید خیزبر

 ،ریه جهلصفوخِ کَاز این 

 که به یقین ؛

 ، را رازانِ مَشّکفن دُو

 ،ای  نشسته رنگ به حریرِهیچ  مالحتِ 

 . نخواهدکرد عناقاِ

 

                                                             3/8/88 

 
 

 : مشق دهنده، تعلیم دهنده ، تند نوی  اق شّمَ
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  384سرودة 

 

 ،حلولِ هویتم را 

 . اند کشیده زندانش به رودی به خون تپیده دراندوهِ سُ

 -ریم انسانیم بی فروغِی ست ح ِ  تاچه 

 ! اند  نشاندهآنم که برای  اریکه بر

 من ! تا

 ،تانِ حماقت را عیّرَ 

 ای ، مقلدانههای به دورغ

 عشق بایدم دادن . مشقِ

 ! این منم  

 ! خفتهفروانی  ِ انسفَدروغ های در نَ ر این بارگاهِد

 ،را  جالدانشکالنِ که دستمزدِ 

 . کنندابتیاع می انشقربانیاز فزونیِ 

>< 
 ،جاست کمعنا سردابة

 زمین ؟ رگشته درسَ ای وارثِ انسانِ

 ،که مرا باوری ست به یقین 

 را ، ها عاشقانه مشقِکه 

 . نخواهد کرد دی فهم الّهیچ جَ

 

                                                                   5/8/83 
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  385سرودة 

 

 ،بسترت داغِ تابة در مرا

 . کن کباب

 -د نز میخیز  تیازگلوگاه زنانگ کهیی ها درنالهو

 به گاهی که ؛

 ، به شورِ تپیدة جانت خونِ

 ، را تنت منوعةمالنِ اد

 . استنشانده  غلیانبه 

 ن !ک میصدا

  ناتمامِ تمام ها .عطشِای 

 .م جان ةخزیدکوت درسُ یزخم ها یاجن یا

 ،بی توانم را  که دردِ

  .نتوانم کرد یراب سش  تو  وَ ینف  هاجز به 

 ! ستآرزوی مرا

 ، تآغوشدر ای شم نالهبرکِتا 

 ای جان سوز ، تا به نشئه

 ،را  سینه هایتهای تپیده درعرق

 ،نشسته مو  به آتش فشانِ  که چونان

 !ست خویش گداخته ارا درام  همه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .نشانم بر به خاموشیش  وجودم آبِ در زاللیِ

                                                                10/8/54 
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  386سرودة 
 

 ،کتاب محمدمنادیان  امروز،تا  که؛زیبا رویی زنان دختران و 170ن آهمة  تقدیم به  )

  شانجوانانی ةچهربر ایران ایشهره در اسالم عزیز ، همیشة تاریخکالشِ بهشت فروشانِ و

   (  اسید پاشیدند
................................... 

 . اسالم کرملین رخازکاهنِ معبدِ سُ برخاست دیگر پیامی 

 مگر ،تا

 را ،شهر  ةحرامی نام گرفت دخترکانِ

 .کنندصلح مُدیارم  شیدةکهل جَخیابانهای به در

 ،دیدم  و

 ،را  هابه تیزآب گرفتهقداست  روخِظ

 ، پوشان رخنابکارِ سُ قلدانِمُدستهای منحوسِ رب

 ،  یشانفریب نشسته درهای  درشتابچسان که 

 ،را  سرزمینم ملیحِ دخترکانِ زیبایچهرة 

 ، ان دوزخوارث منحوسِ فتاوی فریبِ در

 . ندبخشیدشمایلی نو

 شنیدم !و

 رخ را ،سَ ندای کاهنِ معبدِ

 ،که درتزویری 

 ،دیگری به نیرنگ

 خویش ،کَذّابِ ن تبارِوناچ

 ،را  خود قلدانِ نابکارِمَوقیحِ  اعمالِ
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 ،تر ی وقیحانهه در توجیه

 . است پوش نهاد سَر

 مرا سرزمینی است ،

 هل ،گندابِ جَدر

 بازانِ  مَرکب سوارش ،ب که تیزآ

 انسانها را ، وجاهتِ

 ،کنند قربانی می شان ها باورمِحریدر

 ،نندتا آنان را به بهشتی هدایت ک

 که عورت نمایان بی حیایش،

 های دریدة خود را ،تنبان

  کنند.ابدی قلمداد میفضیلتی 

 

                                                                9/8/88 
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  387سرودة 

 

 ، گویی

 ،شد تمام نخواهد  

 - شَفَردرکف شَفرایانِ لِقاء

 .ر شه اَجیرِماچه گانِ  اسطبلِدر

 ،نامبارکی ست   حقاچه لَ

 ، مدام که 

 ،به تولید مثل 

 -احضار می شوند 

 ، را شانهالَنبَر تا شارِ

 ، تنانشان بعِدر رَ

 خوانند . به زایشی نو فرا
 ، ست بلواییعجب 

 جع  ،و در این دیار بی دروازه 

 ، که قرنهاست

 ، بی قوارة دین کشانِخورناسه 

 ،م را لعِ کفانِلم درقَ

 ،  متعلم یهودانِ  لِ جهنمِداگودر

 اند . ها دریده سینه

 که : دیاریدر

 شیرین تنانِ به شور نشسته ازشرارة عشق ،

 –نازیشان را تن  های سرشار از کرشمه
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 ی ،سوزرشعله های پُدر 

 ،هر بر تنورة مِ 

  -د انکشیدهبه گدازی بر

 ،هیچ ترازویی قُوّتِ که 

 ،نش را کشید به توازن  توانِ

 .  نمانده است ی المج

 

                                                          15/8/76  

 

 

 
 : خانه رَبع 

 :چاپلوسشَفرا

 شمشیر :شَفَر

 معانی زیادی برای شار ،وجود دارد.: آبشار ، شار

 نطفة نر را به ماده داخل کردن . شدن.ور شدن ؛ آبستن ر: بالقاح

 سی روی و چهره هم گویند.فار : دیدار کردن، در لقاء

 پلیکان سفید ،کفل ، سُرین یا همان ماتحت ، بخش ران متصل به کفل،:  رنبل

 فربه و گنده ،  لُمبر و لَنبر نیز گویند .،   مردم قوی هیکل       
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  388سرودة 

 

 ،ن انسا یاحیرانِ صوتِ توام من 

 ت.هاسناگفته  ی زِاندوه از که سرشار ییصدا

 ی ،ا قف  ماندهدر یارقن ونانچ

 ،ای  گمگشته فتِجُ اندوهدر که

 ، رشیناپذ یخستگ یهاچهچه در

 . شدیاند ینم شیخوهالکت ِ به

 ست ، صدایت نازیدر

 ، ات نینوای حنجره گویی که

 م نشانده است .رنّگان را به تَالهه نغماتِ

 ! ای صوتِ بیکرانِ دشتِ عاشقانه ها

 به خوابی ابدی برنشان .تت مرا درگهوارة مخملین نغما

 تا مگر ،

 ،رابهانة جانم  های پرگریه

 ، اصواتت  مِرنّتَ حرِدرسِ

 ، رسکوتدرآرامشی پُ

 .  انمبه فرجام بنش

 

                                                                  20/8/53 
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  389سرودة 

 

 گذرد ،چه سخت و جانکاه می

 ای فرشته سا ، شتهغروبِ  عُمرِ فر

 !نگاهِ معصومش گهوارة درکه 

 درخزانِ صبحگاهی تلخ ،

 .خیره مانده است فرسوده به تابوتی 

 و به گورستانی !

 افق . های دورِدردور

 ،ای  تَبیدهربت و به ظلماتِ به غُ

 ، که خِردی آشنای را

 کرد . لِ سکوتی هولناک دفن خواهددرگودا

 ای انسان !و تو

 آر !ادبی جان شِهوبه 

 صبوری را ، سکوتِاش  که چگونه

 –در اندوهِ ناتمامِ خویش زمزمه می کرد 

 تا مگر ،

 ،خدایان را 

 مات گرداند .ان شخویش رمِ خلقتِبه شَ

 ظلماتی تمام ،در

 که نوری تمام را برای ابد ؛ 

 .نمود ن خواهد نهاخویشش  خویشتنِدر
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 ، برای ابدیت  –ب  مهیب گودالی 

 –ری را نو مجالِ هیچکه 

 . نخواهد کردخویش فهم در باور

 - گویخدایان را بر

 به رنگ نشسته ! نیرنگهایِ ای چاوشگرِ

 تا به نشئة حماقتشان ،

 ، خویش راهای منجمدِدروغ 

 تزویری به تراش نسپارند !در

 که من ،

 عنقریب  !

 حقیقت را ، زةبزرگترین جنا

 ، -در گورستانِ شلوغِ شهر

  اهم داد  .به خاک خو

  

                                                                 22/8/83 

 

 

 

 

 

 

 

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


589 

 

  390سرودة 

 

 !ست دوست داشتن ای خوش قَوارهچه شُعورِ

 ست .به تَولُد نشسته ا که درکجاوة محبتی

 ،رمتبا ای فهیمانِ نمادِ سنتِ

 شمایان، ست بزمِ چه پردة زیبای

 ، نهاتادِل  اللِزُاورارِ در که

 ،سنتِ تبارمان را  بدهایِازسَ قوشِ لبریزِنُ

 .اید نقش نشاندهبه 

 ، نهالِ به قد نشستة دودمانمان راو 

 ،دلفریب  رنگهاییبه 

 ،تاریخ  حزینِدرفراموشی 

 .اید شی کشیدهبه نقا

  

                                                              24/8/38  
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 391ة رودس 

 

 ای کاش مجالی بود ،

 ای ، بالهای پروانهتا بر

 آخرین واژة دوست داشتن را ،

 در دشتِ وجودت به پرواز می نشاندم .

 اما دریغ !

 الل ،ز گذارِ این تاالبِدرکه 

 وزغ های به تعفن نشسته ، هجومِ

 عشق بازان را ،خوابِ پیله هایِ 

 کشانده است . آشفتگی به 

 

                                                             16/8/88 
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 392 رودة س

 

 ، ها رویار چینی ز و پَ ست  باغیمرا 

 ست که قرنهاست ، رویای صنوبری

 اند . آشیانه دادهکبوترانِ سپید را های آن بر شاخه

 و من !

 ، نشسته ستیغبر آن صنوبرِسایه سارِدر 

 ، سپید ترانهایِ کبوپروازکوهِ به شُ

 –ام  دل سپرده

 فهم کنم .شیدی دیگررا رتا طلوعِ خو

 باورم  ،ه دری همیشهاو دررویا

 تمامیِ کتابهایم ،می دانم که 

 ام خیره خواهند ماند . بر جنازة پوسیده

 ،عشق های  واژه زورقی بر که  کتابیمگر

 ،دیوارة اتارِ تنهائیم درکه 

 ! است ازسکوت آویخته  برصلیبی

 ، ای گنگ بدرقه درمرا تا 

 ، حیاتم آب می نوشید غربتِازکه 

 ، نهان نشسته به شیونی در

 ،را  یهواندزای  ژاله

 برچکاند .ام  بر جانِ تمام شده

                                                             2/8/88 
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 393 رودة س

 

 فته درکرشمة تن نازی ،ریرِ به ناز خُای حَ

 منده ،زالی رَغون همچ که

 ! در شتابیسوخته گان ردشتِ دلهای بَ

 !هایت خیزشِ عشوهبه و 

 گانت را،سفالِ ظریفِ جانِ شیفته

 کنی !سنگفرش خیابانهای وجودت خُرد میبر

 دانی که هیچت نخواهد پائید ،

 ات را، تهشسکه کاخِ   به خُل ن

 گانِ دل به ولگردی نهاده ،جز سَ

 ؟ خریدنخواهد  هاییکانی به بهیچ دُ

 ت  بیندیش !به آنَ و خیزبر

 . است ش بستاده ز تو وَرا ت که اینَ

 

                                                    28/8/88 
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 394 رودةس

 

 در عجبی فرو می روم ،

 ، شعور به گاهی که از پنجرة

 کنم .سرزمینم نگاه می به دشت های بی فروغِ
 ،تی و به مل

 -که قرنهاست 

 تاریخند .  دورغگویانِ از صادق ترین 

 -اند ای برده که نه از دورغ هاشان بهره

 صداقت هاشان ثمری . اطوارِ و نه از

 به هوش باش فرزند !

 که خدای را پَشمی نیست تا به خَشمی مزین شود .

 بروید !

 بروید به دنبالِ مَشقی ز اخالر،

 که دیگر ؛

 ینی ؛سرزماز خدایانِ هیچ 

 مداد نخواهی شنید .نجوائی به اِ

 های دور افق ،مُغاکی است دردور

 که همة خدایان الخ انداز را ،

 کفن های مزینی به خاک داده است . در

 

                                                         1/9/88 
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  395 رودة س

 

 ، صدردرم تما ای به ش به زخمهبر نواختمَ  یمحبت ازِسبه 

 ای . جانِ نغمهازای را  م نغمهتا برکِش

 ،ام  سوز نشاندهخاست زمضرابِ برای بر لَهنَه وتِچه صُ

 ، دروتِ این مضرابِ  صِزصُ چه تنین یاسی برجَهیدو

 . ش نبودز ریا در تنینی که هیچش مه هایبه زخ

 خویش را به تمام بدامش .من  

 ند .کَبرو او خویش را به تمام زمن 

 –ماند بمن ازاویش درآنچه و در این میان 

 ؛ کاخی ز خیالشمایلی ست چونان 

 می زند . سایه  جانم  کرانة حقیقتِبرکه 

 -امید بسته به شفا  اریوّروزی زَ کهخی کا

 نقدینگی خویش ، تمامِ اب

 ،بودسته ب طواخ امیدِ اجشوّمَ عدِجَ ریحِضَبر

 تا شاید !

 ، شحَریمَسلی  تَورِبه شُزخم های تنهایش را 

 نشاند.یی  بربه دوا شفَنَحَرَمِ  در

 

                                                          2/9/88 
 

 : ابله ؛ احمق ؛ و بی ادب  لَهنَه
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  396 رودة س

 
 د ،ان دل سپرده  حریفبه تَ چه ناگوار

 ،کوچه باغ هایِ حقیقت که درآنان 

 ه می کنند.رّاَتاریخ را رِدرختِ تناو

 

 ، ذلی  یمرا به حضانت دین

 اند، به باورنشانده

 ،که هیچ زمان 

 به بلوغ نخواهد نشست .

 

                                                         21/10/83 
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 397 رودة س

 
 به راستی !گ ای فقیه بزر

 ،که مادرت روسپی مقدسی است 

 کد ، اَ  مِبدخی درمعبدِ خدایانِ 

 ،س گرفتة خویش دُقّدر بسترِ تَارانِ خسته از راه را؛ وّزَکه 

 کند .آرام می

 ،و هنوز می توان دید

 ، زمان  هولناکِ بَسترِ که در

 ،الهة ایشتاری را 

 آب رهانیده شده را ،بر  بانِسَبی نَکه 

 کند .استوار میگاه شاهی تختبر

 و این :

 ،است زمان   رانِیشتااِ  مزِرَ

 باورهای دروغ را ، ز آسمان خراشیکه 

 ،می کشندفرو  ابرها  ستیغِ تا

 مگر،تا 

 ،را  انشها وتهش

 نهان کنند . یبه حیلة دین

                                                 15/10/83 
او  رهانیدن، و زنبیلیدن او بر، و نهار تورات در بارة تولد موسیکه دو روایتی  ی داستان

بزر   هایدروغهمه از ،فرعونبه توسط همسر از رود نیل موسیو نجات نیل  روی رودبر

 رودِ نیل، هنوزکه هنوز است سرزمینم را در اشغال دارند.  ران اسواین زنبیل ،  .تاریخ است
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این  .و کسی او را از آب رود نیل بگیرد ،ی کندپیامبر تاموسایی وجود نداشته است  اصالً

 یهود است. اخام های و خ داختة کاهنانخته و پرافسانه، سا

به اَکد  قومو اسطورة  تاریخی  روایت از ویهودیان به توسط قوم سامی عینا ،واقعة موسی

میالد ازدر قرن بیست وسة قبل  ،پادشاه آَکد sargonسارگون ،که سرقت رفته است

  2193  - 2334) .دگرداست بازمی نمودهبیان  ،لد خودمورد تو در ،قبل ( 4300)مسیح

ی قطور احلوار روی ب ،کاوش های باستان شناسی  بین النهریندر لوح سارگون،متن  (  ر.م

 بنیانگزار روید،زیگموند ف عیناً را، که ترجمة آنبه دست آمده است. ازگِل پخته،

اصلِ در .نقل کرده است  "دی اوتوحیموسی و آئین "  کتابِدر، بیستمقرن  روانشناسی

 :تاس ، چنین نوشته شدهحِلو متنِ

را م ولی پدر .که مرا زائید ،بودروسپی مقدس  ،مادرم ،اَکد درِ، پادشاه مقتساگونمنم 

اران وّکه به زَ بود در معبد ایشتار یکاهنه ای واال مقام وخادممادر سارگون )  .هیچ وقت نشناختم

 (است داده سروی  جنسی می

  .رود فرات، مرا بدنیا آورد در ساحل " ووپیراناز  " ادرم در شهرِم

 را با و روزنه های آن، نهادنی  از ، مرا در سبدیاین موضوع فاش شود ،چون نمی خواست

و مرا به دست اموا  فرات  ،بست قیر( و ت می گیرند نوعی موم است که از درخ) " نگم اَ "

از  داری() باغ  که کارش، آبکشی،برد  " گیا اَی کی اَ "مرا ، نزد  سپرد . اموا 

 . رودخانه بود

. خودش بزر  کرد ومرا در خانه .خوشش آمد ؛و ازمن .مرا از سبد بیرون آورد، ی اَک

که مثل پادشاه ایران محمدرضا پهلوی )  . ، مورد مهرش قراردادبزر  مرا دید ایشتار الهةوقتی 

سال نچ اکنون چهل و پو ،به پادشاهی رسیدممن  ،وبه لطف ا ( هکمر بستة ابوالفضل شد

 سلطنت من می گذرد.رب

 و زنبیل و ، موسینقل شده در کتابِ به اصطالح مقدس قوم یهود به نام تورات، و ستان دا

از همین روایت نقل  ،ی الهی و خداییفرعون با شاخه و برگ یا دختر نیل و همسر و رود

 شده است .

شاه کیش  (( بابا ور زااِ، در جوانی به خدمت )) اکد بود ، بنیان گذارامپراطوریسارگون 

، به کیششکست خورد وشهر اورکشاه  (( لوگال زاگِسیجنگ با )) زابابا در آمد.در
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، گونسار ،شکست خوردرگون، دست سابه  ،هادبع خود او نیز. تصرخ لوگال درآمد

امروزی  بغدادی در نزدیکنیپورشهر مقدس  نلی ،اِبه سمت  نرا قالده به گردلوگال 

کیش در و گویند، ست درمیان کوه های زاگروس امروزیدر قدیم ناحیه ای بوده ا کیش،  ))فرستاد. 

 ایارن . و هیچ ارتباطی با جزیرة کیش امروزعراررود فرات، در جوار بغداد  حاشیةقدیم شهری بوده است در

 (( ندارد .

 اُور شهر باستانی نزدیکی است در شهرک کوچکی بود ،یا ازو پیرانو زوپیرانیاَ
همین گذشتة خاورمیانه ازفیات ارزشمند تاریخی که بسیاری از کش،بین النهرین در )عرار

ک، آن شهردر بوده است. دوران کاهنان آنو جایگاه معابد و مکان به دست آمده است

 شدهمی الهه ایشتار  وقفرویی زیبا ها خانه وجود داشت،که دختران  ده ،درجوار معابد

می  گزینشاهنان معابد توسط سَرکبه  نیز آنهاهمة  که.دشونساکن ها  خانهدرآن  تا ،است

هم برای کام گیری خودشان و هر برای زواری که برای زیارت به معبد بزر  وارد  .شدند

 امروز در ایران که علم اهدا متصدی آن است . د مشهشهر قیقا مثل می شدند، د

حافظ و یا خدای خدایان؛ ایشتار الههبرای تا  .بودند ها زیباترینو ها بهترین از این دختران

به  ایشتار برای زیارت دور های راه ی که ازاناروّزَ تا .متبرک شوند ،ها ها وآبادیشهر

این عمل در  هند.آغوشی د هم وسروی  جنسی به نوعی پذیرایی و ند راآیمی آنهامعابد

ترانشان به این گاهی خانواده ها برای تقدیم دخمقدس شمرده می شده است.   اَ کدنزد قوم 

محسوب می  عمل برای آنان، نوعی تفاخراجتماعی واین گرفتند.ازهم پیشی می ،معابد

 .است شده

با هم برای و یا دادند ؛ م کرایه دیگر را به ه، که زنان یکراب قبل از اسالماع ) درست مثل

ی ل براکه این نوع عمهم غرض می دادند هو یا ب می کردند مبادلهیا چند شب  و چند روز

تا پیشنهاد داد اسالم؛ به محمد پیامبر  حتی روزی عربی، .آنان نوعی تفاخر محسوب می شد

 ( تحویل نمایدهم زن خود را به محمد و اوشبی عایشه را به او بدهد 

که .چراشوندحامله یا  و دارربا اریوّزَ هیچحق نداشتنداز ،تاردختران مستقردرمعابد ایش

 نباید ،کرده استایشتارالهه وقف از روز نخست خود را  اساس باورهایشان کسی کهبر

 ،گاه می شدندآوکاهنان  داشتند،اگرفرزندی می ؛دزمینی شوصاحب فرزند  کسیهیچ از

 این مایة آبروودند؛ که ممی ن ردطشکل ممکن به بدترین بد از معشده را  کاهنةآن دختر 
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 و عذابشد، محسوب میاوو طایفة ومذلتی بزر  برای دخترو قوم اجتماعی ریزی 

 ایشتارکنند. قربانی اورا بودحتی ممکن  .گردیدنازل میة اورا خانواد و فردبر آخرت

 .یدگردآمرزیده نمی  تا ابدو ه.شدمی ایشتارالهه  ظمغبوعمر تاآخر ،چنین موجودیو

ی در نوبت هاناگفته نماند که خود کاهنان نیز (( متوجه حیلة دین مداران شدید ؟حتما ))

  از این دختران کامجویی می کردند. به بهترین شکل ممکن متفاوتی

 بداندکه او فرزندی در خواست کسیبا توجه به نفوذ خود، چون نمی نیزسارگون  مادرِ

 .فرزند خود را درزنبیلی به آب رهانیدرم الج .گیردکاهنان قرار غضب مورد تا شکم دارد

فواحش  دارد، نی ومذهبی وجوداماکن دی کجا کههر ،اگرتوجه کرده باشیدهم، امروز

سروی   که به راحتی می توان ازقم، و شهرمشهد مانند می زنند.بیشتر پرسة  اماکنآن در

 . سود بردیره غو  صیغه، تحت عناوین هادر این شهرفواحش دهی 

 .رسندبه پادشاهی می ،تحت لوای ایشتارها ،حاکم  یسارگونهاهمة همیشه  تاریخ،در طولِ

 داشته باشند.  خودجنسی لذائز تدارکِ برای کاهنان، مجال بیشتری  تا

 گر همین مخواهند بود،  و هستند ترین کالشان تاریخ بودن ودین مداران، بزر  

در مشهد  رضاامام رشید عباسی و هارون ال قبرِ و خلیفة امام جمعه و متولی،  الهداعلم

ارعراقی که با خاک وّن ایرانی به مردان زَسروی  جنسی زنان و دخترا ارائةگفته که  نیست

به کمال  نمی دانم این .آخرت داردثواب خاک مقبرة حسین متبرک شده است وعرار 

و زن  رو مادرا در ارتباط با دختر و خواهرو فتوا  ، این سخنکشی  ی و کُوثدیرسیده در 

 خود نیز صادر می داند یا  نه ؟ عروسان 

، که بیش از یک میلیون ایرانی را در جنگ می کنندعنوان  یدیوثان ا همانر سخناناین 

نگ که ، مجروحان و مفقودین این جکردقربانی در ارتباط با عراقیان  خمینی هشت ساله

  ایران.خی جای خود دارد. هم برای ملت عرار و هم برای ملت نادان تاری
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  398سرودة 

 

 ،ات  هرابهمِ برسنگ آبة

 ی زن !ام ا وضوئی ساخته

 ،قبلة حضورِ بی همتایت تا بر

 . بَرکِشم  مِهربه ای  سجده

 –تا مگر 

 ،را جانم  رنشستةبه گُ آتشِ

 . گردانمپاک تنت  اللی مِهرابِزُدر 

 که مرا ،

 نابکارانِ زمان ؛  گیرِاین گیرادر 

 ،آغوشِ تو وَش  ویِجز به دار

 درمانی نیست . 

 

                                                               5/10/83 
 

 پاکیهر ودوستی وطهارت وکه محل مِمی شداتالر مکانی ، در زبان اوستانی به مهرآبهیا مهراب واژة 

یعنی  اند؛کردهمبدل  از حرب می آیدکه  ب،بصورت محرارا  واژهاین ایران  تسلط برتازیان با متاسفانه؛ بود.

در نظر گرفته شده است  ییکه برای عبادت خداچگونه می شود؛ مکانی  .ریزیخون ومحل و جایگاهِ  جنگ 

محراب می  ،، که مهراب رااست عزیز این هم از حیله های دیگر اسالمرا به میدان ومحل جنگ تبدیل کرد .

 .  ن داده باشد مانامد تا نیات پلید خود را سا
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  399سرودة 

 

 محبوب من !

 -هقایقی فرسود در رنگ پریدهجایع تاریخ را من ف

 ام . فراموشی ها هدایت کرده های سواحلبه دورترین 

 محبوب من !

 ماوایی دهم در این کُنجِ تلخ ؛ترا 

 تا مگر تو !

 را ،های مصلوب شده  تعفن الشه

 اند، هم گرفتهکه بوی زُ

 در شگفتی حیرتِ انسانی خویش ،

 به خواب ندهی .در ماتی گنگ 

 

                                                                   12/11/83 
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  400سرودة 

 

 در شهر من !

 ست ب  وقیح، خواری طیور

 ،ن هاصبحگاکه هر

 را ، گرفتهگانِ در قف  هپرند

 ،شبق فام شهر در سفرة کالغانِ

 کشد .به تناول می

 در شهر من !بلقی ست اَ و کالغانِ

 ه نام می شناسند.بشهر را  بانِاصّکه همة قَ

 و من !

 هستم ،پرنده داری 

 ، خوارانخوخِ که از

 ،همة پرنده گانم را 

 ام . کوچ دادههای دوربه سرزمین 
 ،من این می دانم 

 عاشقی ،که هیچ پرنده دارِ

 ،معشوقِ خویش را 

 ای ، الشه خوارانِ منقار به خون نشستهبه 

 .تسلیم نخواهد کرد 

 

                                                      15/11/88 
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 401سرودة 

 

 کن فرزند .فهم تونیز 

 اند ، که سپیدارش نام دادهوستِ درخت توزی پُ بَر

 ،دیدم که تمدنی را 

 اند . دهیی به نقش کشمرکبی سَمّ در نقوشِ

 موری ،های نَ سردابهو آنگاه در

 ،ای  هر نشستهه مُفای دیوارهای بخِدر

 .اند نشاندهبه حب  

 تا شاید روزی ؛

 ،هولناک بارانی 

 هر بسته ؛ر به مُبه سقوطِ دیوارهای آن معابد سَ

 کند .بَرمَالة این توزانِ در حصار مانده را نقوشِ نقاشی شد

 دریغ که در این سرزمین زندانها ،

 هر ،ان سر به مُزمانی این توز

 ، می شوند الر مَ  خویش بَحبَاز مَ

 ،ی را که دیگر هیچ کس

 هر نمانده است .ه مُر بسَ آن خطوطِ توانِ خواندنِ

 

                                                                15/6/78 
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استفاده می کاغذ بجای گذشته در ،این پوستاز درخت سپیدارگویند. ستِ: به پو توز

 شدهمی ساختهکمان  برای ه همان تیرک خدنگ، ،ختاین درازشاخه های و. شده است

درحوضچه های  ،خیساندن کاملبعد از  ،نرمی سلولزی خودر انعطاخ وخاط به  ،توز. است

ی که حشرات مّبا مرکبی سَ، وتبدیل می کردند صاخ های ورقیبه الیه ،تحت فشارآبِ 

  آئینِآثارِسیاری ازاست. بمطالب به نگارش کشیده می شد ودند،دربه خوردن آن نبقا

 ها آتشکدهدرکه ا نوشته شده بود،توزهبراین ا ه یا گاته هابخصوص گاتا ،زرتشت

جای  درهای گرانبها  ه اعراب با دسترسی به این گنجینة. متاسفاناستشد داری مینگه

پنجاه درسال سیصدو حمزة اصفهانینوشتة به را معدوم کردند.  آنهابیشتر ،جای ایران

بی وزة ر 21بارندگی   دراثرکه ( مروز اصفهانآتشگاه ا) سارویةقلعة دیوارهجری قمری 

که گشت، پدیداردرآن و اتاقی مخفی آن بود،  دیوار قطر که دومتر سابقه فرو ریخت.

کمی یا یک لَنگه بار معادل ، دل )هر عدل برابر یک بار االغ استپنجاه عِاتار درآن 

پوست درختِ  که هماندست نوی  برروی توز،( از نسخ والیک گونی یا یک جُبیشتراز

اما چون کسی قادر به  به بغداد ارسال شد، همه؛ ،.این عدل هاسپیدار است هویدا گردید 

  نقلی تاریخیو بنا به معدوم شد .  اندکی طول زمان دن آنها نشد، تمامی نوشته ها درخوان

  د.معدوم شدر زمان حاکمیت عباسیان در ایران به دست یک یهودی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


605 

 

 402سرودة 

 

 هم نخواهی کرد .رمگ  را فهیچگاه حیلة روضه خوانِ خَ تو

 تابوتی ، لم ِ به تاوانِ حتی  که

 قد می طلبد .به نَ اجرتی

 ،ها را داس سوتِ چگونه نمی شنوی

 سی ،حبَدیوارهای مَ از پشتِ

 د ؟کنح میصلِکه حقایق را مُ

 علبندی بسپار !تعصبِ خویش را به نَ سُمِّ  بیا و دَمی

 تا شاید،

 .سُمّ جهل برهاند ز ترات ماقح

 

                                                             25/11/83 
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 ! زاده شدندو چون خدایان 

 ، پای تناسلم رایکِ

 ، لی شیادوهِبه تیغِ مُ 

 اند . خدایان تقدیم کردهبحگاهِ به ذِ

 ، پا سَرانکیة هوو یَ

 -چربی و خون  وکباب و دود  ویِهیچگاه از ب

 نمی شود. بآسیر

 و من !

 ،را خدایان حضورِ  حقیقتِ

 کنم .خویش فهم نمی باور ِ در

>< 
 !نگاه کن   -بار و دیگر

 ، قایقحَ لِاعّجَ گورِ ابراهیمیانِازکه 

 مده است .آبَرورسته ای نُ یهوه

 ،ام را  اندیشهکیپای تا 

 جیر شده ،موهلی اَ تیزِ یغِبه ت

 واله کند .حَ هرزة تاریخ به قربانگاهِ ممیزانِ

 ،انسانیم را  ردِو خِ

 -د آویزداربه چهارپایان   - در میان پای

 :تا مگر 
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 ،رست را پَ  زَر  پا سرانِکی

 . کِشدز لذت فرو آبی ررغَ کامِ در

>< 
 !دریغا 

 –که دیگر شعوری نمانده است 

 . میفهیم گردتاریخ  حقیقیِ انِروسپی تا به فهمِ

  ،ای  ههیچ نرینکه اسفباری ست  چه دریغِ

 ،چینة خِرد  ایِ از بلندخُروس به مانِ 

 ،را قَذِر  رانِ پا سَکیبر نمی خیزد تا  تیزی به سِ

 .  کندحذربی گناه بر رغانِاز قتلِ عام فجیعِ مُ

>< 
 را ، چه لذتی ست خدایانِ ابراهیمیو

 ،ها ورتعُ عریانیِاز  این چنین که

 اند .  کَمر بسته تنشانخویش ارضایِ به خود 

>< 
 ،هد را آنان باد که زُنفرین بر

 کنند . شکار می ینماز به حیلة

 ،معانی  تعاریفِو با جَع ِ 

 ،ها  گمراهیدر بَرهوتِ را انسان  انسانیِشعورِ

 هالک می کنند . 

 ،شعور ام که  فهم کردهچه هولناک  که

 در لُجة سیاهی ها، نوری ست

  کند .  را دِرو می ة شبکه مزرع
                                                    1/12/83 
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 :   عمیق ترین نقطة دریا یا هر مکانی .  لُجِّه 
 پلید و چرک .  :  قَذِر 

 تنه میخ را که آلت تناسلی کودکان پسریندایبری  به کسی گو بری یازبان عِدر:   وهِمُ

د دارجامعة یهودیان وجود  در ای نیز عده ،پزشکانِ رسمیی به غیرازفرهنگ یهوددرکند. 

 گویند. جماعت موهلاینبه ختنه کنند. را پسران توانند،دولت، می از کسب مجوز باکه 

  .، می گفتندکبه آنان داَلّ ،قدیم ایران در جامعة

 .گذارندمیسر  رکوچکی ست که یهودیان برفرو سیاه سنتی همان کالهِ ،ماکایا  : یپاکِ

 ،سال قبل اندی وهزارکه یهودیان از  ،نشانی است بدین معنا ،ای دورهازگذشته کاله،این 

روی ای بر همچون کاسه هستند،که آسمان، و بودند باوراین به  به استنادکتب مقدس خود،

لة به منز راخود لّةکَ ؛راهیمیهمة متولیان ادیان ابو وارونه شده است این جماعت،زمین 

 را رسالت خود  خّشَتَ تا می نهند، رخودسَلة آسمان، بربه منز راو دستار وآن کاله زمین،

مسیح یا دل مختلف به دین سه مُعیناً در  ،کیپا کالهِاین  .کنندمتمایز کسان جامعه،دیگر از

 گویند.میهم عرر چین  آنکه به ،همنتقل شدبه دین اسالم  نیزعیناً راه یافت و ،مسایا

 را یکی ازاین کاله ها ،ند حاجیان یهودی درست به مان درزمان اعمال حج مسلمان حجا 

 پیشکیپاهای  ازدیگر یکی ،نیز عشیّتَعمامة مُالّیان  می گذارند.سربرکه سفید رنگ است 

به ایران ب تشیع به تقلید از روحانیان لبنانی که برای تبلیغ مذه زمان صفویهکه در  استرفته

 اند.اب دادهت خود پوک کّلةردگبر که منظومة شمسی راابداع شد. ودنددعوت شده ب

به منزله  نند،ک، انتخاب میکه برای عمامة خود،را مَلمَ  نوع از پارچه متر هفتآن مالیان،

متولیان  .شده اشاره به آن شانه درکتاب مقدسکهفت آسمان است،همان نشانة سمبل وو

می آن  رگردکه هفت آسمان ب،زلةکرة زمین می دانندبه من را لة خود،کّتشیع هم مذهب

همان زهل و اورانوس و ناهید و غیره  هفت آسمان ازنظر ادیان ابراهیمی،یعنی  .چرخد

، او خاندان او ر ،ه راد چهل ساله تا قبل بعثتش بت پرست بودر عجبم، که محم .....ستا

کسانی کسی ودر تاریخ را چه  ارگران و دیهمسن پیامبر را و علی را  و ابوکر ، راعثمان و

 شدند . ختنه در آن سن و سال چگونه دیگر پیروانش دند . محمد چهل ساله با خته کر
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 404سرودة 

 

 !و من دیدم

 ،ن بر دریدندکه چگونه ز بُ

 ؛درخت تناور جوزی را 

 ؛ اش که به هر شاخه

 ه بار نشانده بود . ب عِدلی

 !و دیدم 

 ، جوزی راه زکّتِرة هرکه قوا

 ،اطان شیاد رّتیمچة خَه درچگون

 .به چماقی بیقواره مبدل کردند

 !و شنیدم  

 ،را شالّکَ اطانِرّخَ های تیغِ نعره

 ،سان که چِ

 -های شعور را  تَراشه

 . کوفتندمی ممیزان فرو اتارِ ِدیواربر

 ،را تراشه هرشنیدم سکوتِو

  ،زدورمُ ممیزانِ تیغِ هایِ خرناسهدر

 ،یدم د بار دیگر و

 ،ر راوّزَراطی مُخ

 ،مستو که چه لولیده

 ،جوان شهر تنة جوزانِبر 
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 ،چشم دوخته است 

 – ای را تا مگرطعمه

 –به حیلة فتوای دیگری 

 ،طی خویش در بساط خرا 

 نشاند .به چماقی دیگر به شکل بر

 

                                                               7/1/88 

 

 
بیشتر از یک گونی امروز بوده معادل کمی در روزگارگذشته، عِدل  حجم هر :عِدل 

 است 
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 405سرودة 

 

 ؛  نندرد را جیره بندی کوقتی خِ

  .نشست شعور به نقصان خواهد

 طی می شود،خرامدام سرزمینی که و 

 مزین نخواهد شد. درستلی شمایبه هیچ زمان 

>< 
 سرشارازهنرتو، انگشتانِ

 ،های عاشقانه  بوسه اصواتِ جز به

 الیق نیست .  ترنمی را

 برنشینی ؛  عشق تا به بیاموز

 ، را صبور که الیقانِ

 ،ناالیقان شیاد  یلةجز به ح

 .ن توان کرد ترور نمی

>< 
 تو !

 -ای  افراشته چونان سپیدارِسَر بر

 ،رانگ رنگ قناریان رکه 

 ، وجودت هایِ در شاخه شاخه

 .ای  نشاندهبه آشیانه 

 ، ای فرشتة زمینی حاجتی است ترا چه

 خویش را، وهِ قامتکُشِکه 

 به گالیه برکشی . در بالهتِ زاغان
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 ، ترا چه غم

 !خاک رسته زای فرشتة 

 ،خویش  انگشتانِ زخلقتِخدایان را  که

 ای .  به شرم برکشانده

>< 
 !سکوت کن 

 تا مگر، 

 ریان تاریخ را،هرزه دُ

 ، حماقتشان در بن بستِ

 ،برنشانی   ی بی امانیربه تحق

 ،که خَرچالة بیچارگان پُرپیچ 

 منظرة هولناکی است .

 

                                                         15/3/88    
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 406سرودة 

 
 بستن شعور نیست .آچرا هیچ کسی 

>< 
  ست این ! نایِ وَهم انگیزیرچه سو

 ن ،دروغی که از نایِ اسرافیلی

 اند. دمیده بر جانِ کودکیم بر

 و من !

 هیچ زمان ،

 ،نایِ ناخشنود رگدازة  صُوتِ این سُودر

 جوانی نوبافتة خویش را ،

 ام . ای فهم نکرده درشکوفة غنچه

 و هیچ زمان !

 نتوانستم ؛

 ا،گانِ لَچک به سَر رزاغچه

 . تارانم به حیاطمان از تنها شاخة سبزِ سپیدارِ

>< 
 من ! ت درجانِس ائریو ز

 –ای می نگرد  که خیره بردروازه

 گشوده نخواهد شد .بَر وِی که هیچ زمان 

 ،و قفلی که قرنهاست 

 اند. دفن کردهدرحُلقومِ ظلمات کلیدش را 

>< 
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 ،چه ناشگون زیستم 

 ،سپیداری درآن   که هیچدیاری  در

 به برگ نمی نشیند .

>< 
 ! دریغ به سرزمینی

 ،که چون 

 –اش خیره می شوی  نای برآب خفتههة وروبرال

 ، چلپاسه گانِ خَرچنگ سوارش

 به هیزیِ چشمانشان ،

 هیبتِ کَریه خویش را به نمایش می کِشند .

 

                                                                 18/3/88 

 
 

فرهنگ اوستایی(، باستان)دراسطورهای ایران  وارونا،وَرونا،یا وَرونهَ،varuna الهة)

درمقابل  را آبها کند تاالهه بانوی پاسدارآب است،که دردرون آبها زندگی می ورونه،

 .در اوایل عهد ودایی، وارونا حاکم جهان بوده است اهریمنان ازآلودگی محافظت نماید. (

  .دانستندستاره و نازل کننده باران می راو را سلطان آسمان پُ
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 407رودة س

 

 ،دِه به امانتم بَر ای  شاخه

 سپیدارِ بلندِ شعورت ،ز

 ،تا من 

 انجماد ، در این فصلِ

 ،را   ردمِخِ نوباوة

 ، شاخه هایت ة سبزینطراوتِ در

 .نشانم ربَ بلوغبه 

 ردم ،که قناری خِ

 طرِ تنت ،عِنف  های تَرنّمِ جز به 

 .کند نمیفهم  شدبه رُای گهواره

>< 
 ind ra    -       ه رَندیای الهة اِ

 ، شمیندیب شیخو هایچگونه به زخم

 ،ست  یجراحاتم  حالوت وقتی

 ،شیتوان سا سوزهای به که

                . حک کرده استرا وتمتبرک  نام 

                                                     11/4/94 

  خدای است برر و  رعد خدای وخدای طوفان  ؛خدای جنگجو  الهه بانوی اِیندرَه؛

 هنوشند همچنین .درع ه معنیاست ب  "هجرَوَ " صالحی بنام او دارای  . آسا های سیلباران

 (.ی که  ایندرا نوشیدبخش جاودانگینوشابه سومه: ).ه استومَشراب سُ
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 408  رودةس

 

  ،نواختمای بَرلَهنهوبه 

 -را  سُکوتِ در وقاحت نشستة خدایان 

 شب ،ن در اِیوانِ چِرکی

 ای ، جَنازهکه تابوتی حَری  را درانتظارِ

 کرد .خواهدلبخندِ طلوعی بدرقه  به

 زرین ،آیا هیچ کسی برسِتیغِ صبحگاهی 

 ای فهم کرده است ؟ نای پرندهای تلخ به شیون از دبهنُ

 ، وان خفتهرنجهای  بی تبَسترِ  ای قِدیسة در

 قامتِ اسطوره گونت ، چه کسی بر

 ین شده است ،یان  مزخداکه به زَهر

 پاسخی به صَواب خواهد داد ؟

 ،که وقارِ  به زخم  نشستة  جانت 

 غوط می خورد . جانکاهدردی  اعمارِدر

 ،ای  به  شیون خواهد سرود  مرثیه چه کسی

 بر گوری که هیچ  زمان ،

 ،حضورِ مُتَبَرّک  ترا 

 باور نخواهد کرد .آغوشِ خویش  در

 یان  به گاهی ،اتِ آدمکه حیبه تَفَرّس دریافتم 

 -ای  ولگردصهبر گیسوانِ رقا ست  ای ل گونهموی بندِ ت

 های به تَعَفّن نشستة کاخی . در بیغوله
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 وبندی ماند ، لُو گاهی به گَ

 حاشیة شهر .ای در بدکارههای درعرر  تپیدة  سینهبر

 !و به گاهی 

 -ای  فرتوت  دستهای  قَصّابهبرالنگوی ست 

 -زنی ذلیلمنوعة  زُهدانِ االنِ مدر نَموری د

 رده خراطی می کند . نینی مُجَکه درجستجوی 

 و به گاهی دیگر ؛

 که گذرگاه من و توست ؛داالنی متعفن در

 به خنده هایی کَریه ،

 ،حَقیربه شورِ اُجرتی 

 معنا ،به نِشاء تبَسمی بی 

 ،در وَرم  نشستة  طعمة خویش را چشمانِ

 . درس صَبوری مَشق می دهد 

 ، ه گاهی تلخ ترو ب 

  ؛سار در این حیاتِ نگون

 ،ست که از پشت  خنجری

   تاریخ  زَخمه  می زند.گردة  نجیبانِبر

 و به گاهی دیگر ،

 ای را ، رمنِ به بارنشستهکه خِآتش فِشانی ست 

 ،حَصر خویش بی  شقاوتِدر 

 کند .کباب می 

 ،بر خیز 
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 های  ناتمام ، کینهای الهة 

 ت  ،ا اهریمنی رشار ازسَکه حَسدِ 

 را ،فضیلت ة دوشیزهزاران  

 کرد .جز به هیبت عنکبوتان خلق نتواند 

 که تو !   

 به تَفتَین این شَرارتِ بی منتها،

 –اَشوانِ  فَضلیت به بلعیدنِ خِردِ 

 کردی .اقرارنابخردی جاودانة خویش  به

 حقیقت منِ انسان ؟را چه سخنی ست درت 

 را ،هر نویِ  مِبازیبا ترین ایزد  که

 ،حسادت خویش درچرخة 

 هولناک ،تی اظلمدرگودالِ 

  ، در مغاکی ستُربه مرگی ابدی  

 اجبار  نمودی . ریرانه به  دَفنی  شَ

 

                                                                 124/88 
 

 نگ حجر.: ابله ؛ نادان ، خوراک کم و مختصر که سیر نکند، س لَهنه

 فراست بردن. نظر انداختن به چیزی برای درک،، : دریافت ، درک تَفَرُس
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 409سرودة 

 

 !    من

 ،نمی کنم   تبادلهیچم را با کسی 

 چرا که سالها  پیش ،

 مرا میان خودی ها ، 

 . اند دل کردهو ناخودی ها رَدّ و بَ

 ! یقین کن فرزند

 ارد .دترا که همیشه یکی هست که آرزوی مر  

 ،کن جهد -وت

 تا به محبتی کالن ،

 -که دوستشان داری آنان را

 کنی .لبریز افیفّه عشق ورزی شَب

 
 ،عشن ورزی را مشن کن فرزند 

 .نه عشن بازی را

 هیچ زمان ،

 -به آسمان نشانه مگیر لولة پُر فِشنگ تفنگی را

 آلود ،ردگَه در پهنة  فراخِ  این آسمانِ کیقین کن 

 ،ی هست ا همیشه پرنده

 عاشقانه ها سپرده است . که دل به پروازِ

                                                                 25/4/88 
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 410سرودة 

 

 را ؛ بَندآبة حیاتم 

 -اند  وقیحانه مسدودکردهچه 

 تا مگر ،

 -را ردم خِهای  سبزینه

 هدایت کنند .  ردی نگونساریبه زَ

 مرا  ؟ی ست ا هودهچه تالشِ  بی

 ،بَندآبة  باغ  را تا  

 به حیلة سُکوتی ،

 -فاری کنم حَ مکیردُمَبه قاعدة 

 ،تا شاید سبزه های شعورم 

 بوی آبی ،به فریبِ 

 نگذارد .حیاتش را زکف باز باورِ

  به او  نگریستنم ،تالشی ست وچه بیهوده 

 -ی ا هوتَبال کُقُمریانِ  چون هم

 سَر می پرورند . به  را او که خیالِ پروازِ 

                                                 

                                                                  25/4/88 
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 411سرودة 

 

 ترا چه برهانی فراتر از این توان دادن !

 ،زمان  که

 ای، در غبارِ ماتم گرفته

 ،هاچونان شوکران تباهی 

 ،های باغچة جوانیمان را  گلبر 

 کند .جراحی می

 ،و شالر می زند 

 گردة مجروحی ،بر

 کشد.دوش میکه نام مقدس ترا بر

 ، آیا هیچ دانستی

 توام  ! تنهائیِکه من 

 زآن است که با توام ای زن !

 تو، حیرتم زدر

 شود ! که ترا چه می 

 ،که گنگ و مات 

 گذرگاه تابوتم ،درخیره 

 ،سکوتی در

 اند، ترا درآن دمیده که بوی

 ،لطافتِ تبسمی بر لب در

 اند ، که نام مرا برآن حک کرده
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 ،به تماشای هجرتم 

 ای . چشم دوخته

 ،دمی ژاله هایم را 

 ،دوه بارت ناله های اندر

 کش،ای بر به نظاره

 ،شاید که 

 ،عمر در این ذِاللت

 الوتِ زنانگیت را ،حِ

 ،درنف  های آخرینم 

 .نشانم ربه فهم ب

 

                                                       27/5/88  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


623 

 

 412سرودة  

 

 ، هد بیکراناز این شَجدی فراترو چه وَ

 ، اصی سرگردانوّکه همچون غَ

 الل تنت،اقیانوسِ زُدر

 ش،صال تو وَو دِیبه جستجوی مروار

 ،ات  های به تب نشسته الل سینههِدر

 خورم .غوط می

 گویمت ؟بچه 

 ،ق فام توبَشَ چشمانِژرخِ  لُجة که

 ، آغوشتلور ابدیت بُ مرا در

 به حب  نشانده است .

 تا هیچ زمان ،

 ،به فهمِ ساحلی 

 . مجالی به نجات نباشدم

 لبانت! تب دارِ ندویِو کَ

 ، شَرارپُر  ای ست گدازه تنوره

 ام را ، همة همهکه 

 ،تابة داغِ خویش در

 .ده است کباب کر

  –این چه تراش فرح بخشی است 

 وس ابروانت ای زن !تو با قُ دیدگانِ میانِ
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 ،ن گویی که همة خدایاتو

 حیلة خلقتِ خویش،در

 پّه های مرجانی را ،زیباترین ت

 ش تو وَ دیدگانِ ساحلِ سکویِدر

  اند . به حجاری نشانده

 چه می شد اگر دمی ،

 ردی !کهدایت می تنتبرهنة  مرا به ساحلِ

 ا شاید ،ت

 آغوشت ، تپیدة به شبنم های  ماسهدر

 تنم را ، نشستة به حسرت مماتَ

 کردم .انت فهم میگیسودرسایه سار

                                                     

     1355دوم مهر سال                                                      
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 413سرودة 

 
 ،ای  برای نغمه بی بودمضرا

 . که باورش نتوانستی اندوهم سازِدر

 برِ خویش بنگرای الهة تن نازی !آئینة کِت درا کَم

 ، ودی ستنگ رُلَکه 

 ، این حوالی منجمدحقیردر

 صیادی حری ، البِ زهراگینِکه قُ

 تپیده است .برنفرین شده  نگ رودِهی این لَگلوگاه تنها مادر

  – کِشسَری بر

 خود به دَر ، ة نخوتِز پنجر

 شاید که :

   فتادگان را ،فَلق نشستة در قَخونِ به حَ

 فهم کنی . یاندوه بار فشردگی شعورِدر 

 ،ت زُهدانموری درنَة خویش را تخمة نغم من

 –ام  بر نشانده یبه مضراب

 تا مگر تو ،

 ،نخوت ها  یاهویِدر این ه

 حقیقت را، زاللی

 ر بر نشانی .به باو خویش یخ بستة در غفلتِ

  

                                                           9/5/88 
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 414سرودة 

 
 ومن !

 –هیچ خدایی را سراغ ندارم در میان خدایان 

 نشاند.به ثواب بر ی را به نعمتِ صوابیا که سفیه

 ،باورکن 

 .حال تبعیدندکه خدایان در

 ،ید عتب

 ،ای هکودکان به تفرجگاهِ

 ،خلقتاطوارهای بی قوارة  زصبوریِ حوصله یشان که 

 به جوش آمده است .

 !یقینت باد

 ،که به زمانی نه چندان دور

 ، خدایانتبارو خدایان

 ای مُفَرّح، به هِیبتِ سُرسُره

 های کودکانه ها ،گردونة باوردر

 ،را  خویشتکبرِ عرشِ

 کرد . دترک خواهن

 

                                                           1/6/88 
 راست  و درست، سزاوار واب :صَ

 کار نیک، مزد، پاداش، عقاب ،احسان واب :ثَ
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 415سرودة 

 

 عاشقانه !مینِ کَفته درب خُهای به تَ دازهای گُ

 ! به هوش باش

 ،ش  که آغوشِ تو  وَ

 ، معبدی ست تنها

 ،ه زخم های به تب نشستة جانم را ک

 سترت ،شورِ  بحرارتِ در

 .خواهد کشاند بازخوتی رِ رنشئة پُ  به

 مرا ، ست یقین 

 ، شب که خرناسه های چرکینِ

 - فهم خواهد کرد طلوع روز را 

 هی ، دَخصتی بررُاگر مرا 

 ، رهوتبَ این کویرِ تا در

 ، ژاله های وهم انگیزم را

 ، نی باز بسپارمبه دام

 که دل به نجوای اندوهی سپرده است . 

 

                                                         22/6/88 

 

 

 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


628 

 

 416سرودة 

 

از آسمان وجودم  تیهافسرطوبت ن یوقتتنم،  تدشت لو یهمتا یب ةاله یا

 یم یجانم به زرد ةخاک بدرکردسراز یهاسبزه ةهم، بندد یمرخت بر

عالم  نیارا در  خود ستِه یمعن ،من ،یستین  یوقت .ستمی، نیستین یوقتید. اگر

 احساسی باشد.ماند تا  ینم یاصال حس. کنمیاحساس  نم  کرانیب

>< 
 -تن ناز چون توییآغوشِ در

 -ای  به سو سو تپیده مر ِ خورشیدِ 

 -ای آتشین  در رطوبتِ عرر های سینه

 -ای بر نشسته است  لهبه شعآن ای در که لبانِ گداخته

 بخار می شود .

 ؟آیا کسی مانده است 

 ، سکوتی صلیبِتا در

 فریادهایِ به شیون کشیده دلی را ،

 در بلندایِ آن چلیپای ستُر  فهم کند؟

>< 
 دمی ، بگذار

 ای تنها ترین کهکشانِ محبت  !

 ات را ، تا نگاهِ فریبنده

 شیونِ خلوتِ زخمِ دلی ،در

 قی ناتمام ،درآبشارِ زاللِ عش

 ، می چکد کویرِ تنم باز صلیبِ مِهر تو بَرکه از فرازِ
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 به تعمید بر نشانم .

 شاید که  ،

 گیسوانت ،کولیِ جَعدِ

 -ات  ر تَرَنّمِ لب های به تبسم  رفتهکه د

 -به تجلی نشسته است  

 -حالِ افولِ حیاتم را منظومة در

 زنده کند .به جانی دوباره 

>< 
 گویی ؛ 

 ، بر نشانده ای ایی ست که مرا کالمت روی

 که در مزرعة سبز تنت ،

 لکن ،زبانی اَحریرِ  به

 –خیش خواهم زد ت را گلوگاهِ  زنانگی

 های تو ،  نسیمِ نالهدر بَند بَندِ تا مگر 

 تُخمِ عشق را در زُهدان جوانیت ،

 نشانمش .به گَردة بار وری بر

 ،م ی گفتیتو وَش که 

 لبانت ، سُرخِ که برحریرِگلبر ِ 

 ،قناریانِ بوسه هایم را 

 -وانم  ی فرا خبی امانهای به چَهچَه 

 .مُبَدّل کنندتا تنت را به دشتی  وهم انگیز 

 ای زن !

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


630 

 

 های حیات ! اسطورهای الهة  همة 

 ،زنی ست مرا گَوَ

 ام  ، جانِ سوختهدرزخم خورده 

 ،به رنجی سپرده  دل

 که در عفونت توان سای حسرتی ،

 ،نی خویش را جواعمر و 

 بر باد داده است .

 ،بَر کِشم به زیر 

 به بَسترت !تظارِ سُتر  لیبِ انزین ص

 بنُا گوشت ،   که درصحیفة زَریّنِ 

 ،اورادی ست ناخوانده 

 –که اورارِ جوانیم را 

 ،در کجاوة  آغوشِ چون تویی  

 به حب  نشانده است.

 

                                                                3/7/52                  
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 417 سرودة 

 

 خ !الّای سَ ای آرامم ن پرندهم

 ،دانم که هیچ شیونی مرا 

 نابکارانِ زمان در امان نخواهد داشت . بحِاز ذِ

 من ! پ  

 ،را ت ا ناراستیندیلِ کردارِ قَ

  ، بر دروازة راستی ها مصلوب خواهم کرد

 ،تا هر زمان که تو 

 کنی ،گذر می پندارهاشهرِ  از

 را ،حماقتِ کالنِ دروغ هایت 

 تماشا کنی . گفتارهادروازة بر

 ،که در این دیارِ به خون تپیده 

 ،من  تبارِاز رمیمی ست َظمِکَ

 ،را   راستان نا گانِ دیدکه 

 ،ی مَسلول شهر کوچه هادر

 مسدود کرده است .

 

                                                       4/7/73 
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 418سرودة 

 

 ،روکرددِ بتم رامح زادِنو یفریببه داسِ 

                .                                                                                                                             آشنا کند طعامی لذیذبه امعاء کرکسان را  تا

>< 
 ، دروغ نهفة او به

 نواخت !بر اینبه حققیقاجی 

 ، را شَهدکَندوی تا 

 .د کنقربانی  کرکسانژارِگُدر

>< 
 ،بی پروا بایدت بودن 

 ،انه هاشقاع باغِدر 

 ! دروغ هراس ز قَنّاصانِبی 

 ،ست یان مَقنار انچون

 ، صِدرهای ه شاخکه بر

 ،بی هوا  یه هاینغمبه 

 . کنندمی عاشقانه ها به  یمشق

>< 
 !  او هیچ نمی داند

 ! نمی دانددریغ که 

 ی ،سرکَکَ هیچکه 

 به الله را، دشتی مَغرورِ

 ،مأوایی برای فرود 

 –فهم نمی کند
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 ،مگر 

 ای به تعفن نشسته ، الشهبوی 

 کُنجی ز سبزه های دشت ،در

 .  شگیرد مَشام در

 

                                                      12/7/88 

 

 
 ر نیز گفته اند.اغُر و جغُزا :   چینه دان مراغ را گویند، ژارگُژار یا کُ

 .گفته می شده است  در قدیمنیزنوعی تفنگ به  ،شکارچی   :   قَنّاصِه
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 419سرودة 

 
 . راهی ام کنیدبه سرشکی تلخ 

 دریغ !

 که ندانم ،

 وتِ محبتم ،ست در صُچه طعمی 

 ای مرا ، که هیچ کجاوه

 کند. هدایت نمی ُبه سَر منزلِ مقصود

 
                                                          27/7/88 
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 420سرودة 

 

 برصلیبِ رفتن سیمرغ را ،راویانِ عشق 

 حکایتم کردند.سالها پیش 

 عمری ست ،و من 

 اش، جستجوی استخوان هایِ فرسودهدر

 ام . ر قربانگاهِ سَالّخان به تباهی کشاندهانیم را دجو

 ری !به شعو دردا

 ی رام کنی،تبه مُحَبّ ش نتوانیچون که

 ،هرگزش 

 ،عشقی  به شهدِ هیچ

 . گرفتآرام نخواهد 

 

                                                         10/8/63 
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 421سرودة 

 

 ! عبودمبی توم

 که می لولید .ام   خستهجانِدر بختکی بود

 ،ا مگرت

 ، نوزادِ حَرامی خویش را

 نشاند .بر جایعورِ زخمی من  به در ش

 ه  دور !چونم رسیدی  زین رَ

 های ناتمام خدایان !  عشوهگیرِ کمانای صیادِ

 خویش .مِز پذیرحیرتم زین تقدیر مُغَدر

 نشینت ! به نجوای دلگوی مرا بر

 کدامین تباری  ؟ازتو

 -س گرفتة خدایان دُقَوتِ تَای حِال

 ،که کاهنانِ معبدِ عشق 

 مهرابِ تنت ،نگ آبة سدر

 اند  . ای  بخاک خفتههذلیالنبه سُجود ِ

 تمامی من !های  سرودهای 

 -مراهیچ ندانستی 

 ،نمانده است  یمتوانی به سُرائیدن معناکه 

 تا واژه گانِ بردة شعورم را ،

 به شالرِ بی توانِ  قلمی ،

 شتِ بیکرانِ وجودت هدایت کنم ؟به د
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 دانستی ؟آیا  

 توانم !اجانِ ندربسترِفتة عریان ه پشت خای قدیسة ب

 که قداستِ صداقتِ تو،

 نانجیبان را ؛ های نجیب نام گرفتةگله

 ؛خویش صدرِ صلیبِ در

 مصلوب کرده است ؟

 که زین پ  ،یقین کن 

 ام ، به مِقراضِ زبانِ به کف گرفته

 ،تنت را گوهرِ قَوارة 

 ،دسِ عشق قّریم مُحَرد

 خیاطی خواهم کرد . 

 

                                                             10/9/54 
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 422سرودة 

 

 ،چه بگویمت 

 کمال !ای نجوای رستاخیزِ

 صوت تو ،ة که سُورنای فریبند

 ،انزوای خویش ة از اریکسیمرغِ قاخ را 

 . کشیده استبه زیر

 عُشار را ، و صالحانِ

 هایی هولناک،به گدازه

 ،شرم  ایه درهیمه

 است .ه  نشاندبه خاکستری ابدی بر

 ،گوی مرا بر

 هایم ! دیر پای رویا یگانةای 

 -ای جاودانهچه اعجازِ

 ،ات  یِکّه غمزهة در ترنم این واژ

 ند !کمییرسِ

 ،ها بانان سرزمینِ عاشقانه ناقوس که

 ن ،تالوت آنشئة در 

 ،آوایِ تو وَش نازیِ صلیبِ تن یش را درخو

 اند. مصلوب کرده

 ،چه بگویمت 

 کمال !ای تنین کاملِ 
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 که سیمرغِ قاخ را  !

 هیچ !

 تو وَش، دلفریبِ  نغمة جز به حیلة 

 ،ای  ز انزوای آشیانه

 به رُطوبت آغوشی روانه نتوان کردن .

 

                                                             13/9/61 
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 423سرودة 

 

 !نیم را جوا

 ،در حسرتِ رویایی چون 

 نشاندم .به کُهولت برتو

 های دور ،آن دورامروزدر

 ای دارم ، رویایی به تحقق نشسته

 ،که در فهمی انسانی 

 قلبِ مرا نشانه کرده است .

 !  رداو ددریغ 

 ام را ، های عاشقانهکه نف 

 –تو وَش لم  کند  ة از آنکه بُناگوشِ فریبندپیش 

 ،کرده است کی فهم هولنا مغاکِ

 تنم ،که در جوارِ

 ،برای  بلعِ وجودم 

 کشد . حریصانه انتظار می

 

                                                         7/9/56 
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 424سرودة  

 
 ها !ای غزالِ دشتِ تنهاییدمی نگاه کن 

 اینجا !که 

 ،هیچ فضیلتی را 

 ،رذیلت  ازنِن ودب

 د .گردن نمی زنن

 منم ! این

 ،خویش  در بن بستِ هیچِاین منم 

 هولناک ، که نگاه می کنم

 ،تا احتضارِ فضیلت را 

 ،به نوری قلیل 

 بدرقه کنم .

 

                                                             23/9/73 
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 425سرودة 

 

 ،ای دیگر  به شالرِ بوسهکاش 

 -شمکِتنت را به نوازشی بر

 ،ی طویلنان که کاهنان معبدی در صفچو

 ،به زبان خویشتنشان

 لی  می زنند . ای را  های عریانِ  الههسینه

 ،کاش همة وجودم 

 –می شد  محبتیبه قوارة 

 را ، یشتا خو

 ،ت زنانگی بسترِدر 

 هالک می کردم.

 بازم گوی !

 بایدم کردن ؟چه 

 دردمندم، که ناقوسِ جانِ

 ،عشقت  ترنمِ جز به ساقة ریحانِ

 به تنین بر نمی خیزد .به حیلة هیچ ابزاری 

 

                                                           12/8/56 
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 426سرودة 

 

 ای ، مر  اسطورهرو ناگوااست چه تلخ 

 !.کنندجد زمزمه میرودِ وَسُش خیالّدر سَنابکار که خدایانِ

 توگویی !

 ،ها باور ِگورستانتا درام  دهدنیا آمفریبی به در که من

 به خاک بسپارم .  آدمیان رامعانی هولناک ترین 

 من ، از ست که خدایان را ترسی ن استزآ

 که نبودنم را جار می زنند. 
 به هوش باش آدم !

 که برای دانستن ،

 است،همیشه دیر

 والی جه  ،هیکه چرا

 خُرناسه می کشد .ش کنارِ تو وَدرمدام 

 

                                                                23/9/88 
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 427سرودة 

 

 نمی دانم ! دریغ که 

 ،از پرچینِ هولناکِ ظلماتِ هجری 

 کردن !چگونه بایدم گذر

 تا وجودِ لبریزِ از توام را !

 به زخم ننشانند .نِ تاریخ  ابکاراخنجرِ ن

 نمی دانم چگونه !

 توانِ گذری  بایدم !ناک ا ِ سهماز این امو

 تا در ساحلِ خُمارِ نگاهِ تو ،

 ،نف  های آخرینم را 

 به خواب بسپارم. تنت ینِحریرة در سفر

 عشق !ة ای عریان ترین واژ

 –آغوش ابدی خویش سَالخی کن درمرا 

 وام را ،مملو از ت شورِتا قطره قطره 

 ،در مجرای لطیفِ سینه هایت 

 نشانم .بربه رق  
 !قین کن ی

 نه رنگم  که من 

 و نه سنگ ! .

 من !

 –نگ عشقم مَ

  ! در شکافی مقدس
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 . دتنت چرخ می زنة که در دالنِ  ممنوع

  -بر خیز  

 -و در این هَراسِ بی پایانِ حیات 

 ،رخوان ای  بَبه زایشِ دوبارهمرا 

 ، تاز زُهدان مقدس

 -ات  تا این طفلِ به دامان گرفته

 ،ت ملیحَپستان های  لی ِ در

 بلوغ عشق را  فهم کند .

 بگذارم !

 آتش فشانِ عشقت، ف بستةتَ گردابِتا در

 . بخار شوم  شتو وَهرمِ تابةدر

 به یقین !

 ، سوختگانِ بی محابایِ عاشقانه ها را

 . هار نتواند کردنمُخویش  سترِ داغِی در بَحبّهیچ مُ

 

                                                                    3/10/53 
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 428سرودة 

 

 خوانده ،  مردانِ بزر

 ، مدال هاشانبدونِ 

 ،هیچ ابهتی ندارند

 تا هرزگیهای خویش را موجه کنند.

 کنم !ای می چه تالش بیهوده

 ، دریان حیات را تا هرزه

 ،یبی ثمر تعریفدر  

 . دَهَممعنایی 

 ، کاش می توانستم

 ،  جایی روم

 ،ن مأوا آرا در ریهکه گِ

 . بودمجالی 

 ،م ا هکه فهم کرداچر

 ، را مساواتکه 

 ،متروک شهر  گورستانِدرجز  

 . نتوانی جّستن

 

                                                             5/10/59  
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 429سرودة 

 
 ای زن !

 های خلقت !زیباتریننوسِة ای و

 ، تو را در بیکرانگی شوقِ تنم

 ، کمانِ عشقی جان گدازة چِلّ در

 -ام  رین مأوای عاشقانه ها پرتاب کردهبه دورت

 مَنَش ،تا جز

 ،را  هیچ کس

 ،سهمی به فهمِ زیارتِ معبدِ تنت 

 نمانده باشد.

 

                                                               2/10/88 
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 430سرودة 

 

 .ام  اندهت فرو مدر حیرتی به بُه

 مین من!سرزدر 

 خیابانها ، زنانِ عشوه فروشِ

 به شُورِ نیشگونی،

 خوانند .میبه تیمارشهر را  مردانِ هرزة

 ،ن هارزَبَی خدا فروشان بی محابا و

 ،را شهر خود فروش طفالنِ

 ،در بغض های دورغین خویشتنشان

 خوانند.به غالمی خدایان فرا می

 دیدم!گذرگاهی درو من 

 ،را ای فرسوده فاحشه

 سجادة توبة خویش،ربکه 

 ،برای  لقمه نانی حقیر خدایان را

 . طلبیداستمداد میبه چه هولناک 

 

                                                                  5/10/79 
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 431سرودة 

 
  عشن را،تاوانِ

 چه پاسخی توانمش دادن !

 ،تلخ جز به شوکرانِ اندوهی 

 ه در انزوایی غریب ،ک

 ،در سکوتِ رِقّت بارِ خویش 

 لُول می زند.

 من !های تنهایی بانوی هوارای 

 م .من زادة زُهم

 ،زُهمی 

 ،عشن را ستانِریصانه پِکه حَ

 مصلوب کرده است .در صلیبی کهنه 

 خیز ،بر

 فروشِ را ،تا نجیبانِ خود 

 ازخیابانهای دروغِ شهر به دَرکنیم ، 

 ،انی این شعورِگُنگدر عری شاید که

 هایِ درانجماد مانده را ، یرصبو

 نوید دهیم . ینوزادِ صدق  زایشِبه 

 

                                                                12/10/88 
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 432سرودة 

 

 بودنم را ،

 اند، ه  قربانی فعلی کردهچه مظلومان

 ست.قینی نیآن ی قِقُحَکه هیچ زمان به تَ

 ، بهشت 

 ،ها ست  مُزیّن به ناپاکی ای طویله

 ، که هیچ آخوری را درآن

 نخواهی یافت .فاحشه  عریانِ حوریانِ هی ازتُ

 حیاتم، و افسارِ

 ،  چه با شکوه

 ،دروغ  ةاین طویل به آخرین میخِ

 –شده است  مهار

 ، ریفِ انسانیم راتا تعا

 ،دروغ تر در سکوتِ یک نشخوارِ

 .  کنممشق

 

                                                               21/10/82 
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 433سرودة 

 

 چه حیاتِ هولناکی ست مرا !

 ،گانچونان به رنگِ پوستِ مرده

 .اند که برتابوتی نهاده

 گویی!تو

 ،اتم که چشمانِ این مَیّتِ

 ، از گودالِ این تابوتِ سُتر 

 .  کندیصد مرَ راتابوتِ جهل دورترین 

  نگاه کن که چه وهم انگیز  !

 ، در این لُجّة تاریکی ها

 قرن هاست،

 ،تاریخ  نابخردانِکه 

 ی سَر به مُهر را هاگور

 .کندحَفّاری می

 

                                                       20/10/65 
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 434سرودة 

 

 ! کنمز اعتیادِ خویش حَذرمن آن نیم که ا

 عتادِ توام ای زن ! من مُ

 ،تنی معتادِ

 .توست در تو ةکه حَمّالِ هم 

 من !

 ،ام را در اقیانوسِ نگاه تو همه 

 تو،ة مُژگانِ به خَم نشستة اسطوردر

 ابروانت، ارِط کَجاوةدر

 -ام هکردشناورهای تودر اقیانوسِ متالطمِ خنده

 تا شاید!

 ،معنای گنگِ حیاتم را

 ،کندمییر ان سسرگردکه درتابوتی 

 ش،آغوشِ تو وَ ةگهواردر

 کشانم .دی بازبه مقص
 هنوز ،آیا 

 ، گیسوانت ةاللشَ درسایه سارِ

 –یی مانده است ماوأ

 ،تا کبوتری به زخم نشسته را

 کند ؟تیماردر آغوشِ مرطوبِ خویش 

 

                                                         21/10/74 
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 435سرودة 

 

 زن! ای

 ا !مر

 تطهیر کن !.شاللة آبشاِر گیسوانت در 

 م را ،وهِ تنهاییتا اند

 -که در قاخِ زخمیِ تنم چرخ می زند 

 خیال،ای در به نغمه

 نشانم.یش  بَرلَسَبه تَ

 -ش که جراحاتِ کهنة مَنَ

 ش ،ازِ  تو وَنجز به دارویِ  

 هیچ درمانی لبیک نخواهد گفت .  به

 

                                                             8/12/69 
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 436سرودة 

 

 عریانی خلوت مرا، هیچ ک  جز تو

 ، ام ای که درآن غرر گشته به گونه

 به فهم نخواهد نشاند.

 تنم ! همة خلوتِ ای خلوصِ

 گویم ،خویشتنم میبا تواز

 تا ترا !

 ام هدایت کنم. همة همه به خیشِ

 که اینجا !

 ن !مدر

 ی است،خاک

 ،ش رِ  زنانگی  تو وَکه جز به  بَذ

 نخواهد شد.  بار ور

 

                                                           1/12/61 
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 437سرودة 

 

 ،اش به بانویی که به اِشنوی سلیقه

 نوی ویژه کرد.مرا تبدیل به اُش

 گیرم ، کافی ست میان لبی قرار

 ، حری  کودکی تا به شیطنتِ

 شتابِ باروتی شعله ور شوم .به 

 نمی دانم !

 باید از او شاکر باشم ، خروار چند

 خویش،سالیق که مرا در

 .ه استمبدل نمودای  به چنین باروتِ گدازنده

                                                                   

                                                                 11/9/53                     
 

؛ که قوطی سفید رنگ مقوایی به تعداد پنجاه نخ است:  نوعی سیگاراُشنو 

ست. و منسوب است به شهری سیگار، در یک قوطی، بسته بندی شده ا

که در جوار شهرمهاباد، واقع شده ه نام  اشنویه. ی بآذربایجان غربواقع در

 این سیگار در بازار وجود ندارد .امروز  است .

که بسیار زیبا و خوش منظر :  مرتعی در حوالی شهرآمل است، اِشنو 

 است. 

باری که خر می تواند   :  هر خروارمعادل سیصد کیلوگرم است.روارخَ

  ، و توان بردن آنرا دارد .متحمل شود
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 438سرودة 

 

 م ، فرهنگیبه خاطرِ سوء قصد به حیاتِ

 ،تاریخ را الیق انِکبیر

 ،  طلبیدم  امدادبه  

 ،را تین تروریست ها دشهاتا 

 .باز دارند حیاتی دوباره از

 

                                                               5/10/83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


657 

 

 439سرودة 

 

 ،قامتش 

 درگورستانِ شهر؛ ستتِ فاجری چونان اسکل

 لیم دیده است،که به صوت کریه ای تع

 که به چاوشِ  قُصه هایی وهم انگیزی ،

 رهگذرانِ دیه های متروک را، 

 به نیرنگ قِصه هایی مجعول،

 ،تاریخ  دیوارِ ستُر بر

 . است میخکوب نمود

 و من !

 تنها رهگذری بودم ،

 ریه،آن اصوات کَکه در فریبِ 

 وش کشیدة خویش را ،شعورِدرآغ

 دم . حِباله ننمومُزَوّرش   کالمِبر

 زیرکانه ، سان که چهنگاه کن

 گانِ به پشت خفتة را ، باکره بکارت

 . ! لی  می زنددرکالمی تقدس گرفته 

                      

 57بهار  پنج                                                       
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 440سرودة 

 

 ،من 

 -ام  ه های مردی تراوش کردهخُصیاز

 ،ی را رطوبِ به تخم نشستة زنکه زُهدانِ م

 نشانه رفته بود. 

 و دیگر بار!

 مرا ، 

 ای درتاریخ ، های کهنه خوانند به مَحبَفرا می

 .است کردهکه به بلعیدنم دهان باز

 پدرم !   

  -گون خود به شَالرِ مرثیه

 کرد. ساربانی میکاورانِ حیاتم را 

 مادرم ! و 

 در قندارِ نفرتی مُتَفّعن ،

 ، یهرصبح گاهاوة درکج

 مادریش را، پُرازمِهرِ شورِ

 ،  تبارِآدمیانهای به تلخ ترین نفرین

 . کرداستفراغ می نیبه رفتنی بی بَرگشت

 به راستی چراکسی نبود ! 

 نفرتی هولناک ، به  حتی

 -شد لب به دوست داشتنم برکِ
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 حیات، برِجَ از پُر بنجالاین مَتا در

 نا بخشد.معمی دَای را  ناخواستهننگ 
 آموختم، چه بی قواره 

 -حقارتِ لبخند را 

 - درچاوش نوحه سُرایانِ صغیر

 که مُدام گریستن را،

 کردند.جانِ دردمندم مَشن میدر

 

                                                      10/5/50  
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 441سرودة  

 
 روزی در شِکنج گیسوانِ مَوّاجَت،

 رواتی فرا خواندم .به جوانیِ پرطیاتم را کهُولت ح

 ندانستم،دریغ که 

 -مِ هیچ موجی تالط

 ،خویش تکیده را به فرسوده قایقی 

 نخواهد داد .ساح  جالی به م

 

                                                            1/1/69 
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 442رودة س

 

 ! ام پروانه

 دةگلی فرودآی،زخم خور به گلبر ِ

 خویش، درانزوای تلخِباغی شک خُدرکه 

 ؛ش وَو تنف  های به شورِ 

 .گسترده استبر  

 ! مگویرب

 ،آلوددرد غضِکه دراین بُ

 ،را هایم  عاشقانهشعورِ

 ،رنج ای کدامین چلیپبه 

 .وفتی کُبه میخ خواه

 !  ام پروانه

 م خوردة گلی فرودآی،گلبر ِ زخبه

 را،حیات  که آخرین امیدِ

 ،ی در باغچة تشنة باغ

 کرده است.تمام

   

                                                               25/1/60 
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 443سرودة 

 

 من ! معبودِ

 چگونه توانم که بی تو، 

 فیاض تو، بی وجودِو 

 ؟ برم جان خویش را به خوابی نرم فرو

 که من ،

 تو، دل انگیزِ جز به صوتِ

 رنّمی را ،هیچ تَ

 خویش فهم نتوانم. در آغوشِ

 درکجاوی عشقی ابدی،  ترا

 های شعوری تمام ، لِهیلَدر هَ

 ،لذت ها  تا بینهایتِ

 .عرو  بایدم دادن

 تا شاید ،

 خیال خفتة خدایان،  درقندانِ فرشتگانِ

 الهة لذتی، ظهورِبه 

 سرور وجد را ،

 خویش زمزمه کنند.  سیِدّله های قُلهِدرهِ

 

                                                               27/12/58 
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 444سرودة 

 

 خوان بانو!م بربه عریانی

 ام را ، تا زخم های عفونت گرفته

 جای جای تنم باورکنی.در

 ،که تاول هایم  

 ست،   اوراقی

 ،که رنج های جوانیم را 

 زنند.میفریاد 

 گویا نمی دانی !

 ،همیشه دلقکی هست

 که دلقکان دیگر را،

 . حر کندآگین سِسُخرهای زهربه 

 

                                                      2/1/65 
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 445سرودة 

 

 کی توانم !

 ،از پرچینِ مژگانت 

 ه ،دزدانرکی سَ

 ،نگاهت برکِشم ه بر دشتِ سبزِ

 تا مگر،

 حریرِکمندی،به 

 رق ِ دل فریبِ عشق را ،

 کارکنم .ات ش شِ نگاه عاشقانهگرددر

 ،من اینجایم 

 محبوب من!

 تشنه وداغ!

 چه تلخ و تنها ،و

 ،بی تو بودن را 

 کنم . تجربه می

 

                                                             18/2/60 
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 446سروة 

 

 !لبت 

 شراب،پُر ی ستهمچون جام

 ، مستی کشیده را که بالغانِ

 راس،هَبه 

 ،م را خا لغانِناباو 

 .جسوری نشانده استبه 

 ای زیبا ترین غنچة باغِ زنانگی !

 در حیرتم !

 صغیرِ اندیشانِ ورطة عشق را چه جسارتی ستکه 

 ،تو را مژگان صنوبرِ  تا

 ند.نکدرو

 گویا نمی دانند ،

 ،تنت که هرشبنمِ 

 الماسی است،

 ،چشمِ طالبان ِ ترا  که

 کرده است.خیره 

 ،تو 

 تی !معصومِ خِلق شیواترین

 ،پیشه  شقاکه کودکانِ ع

 ،سبز تو  آغوشِدر
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 کنند.تجربه میرا لوکِ بلوغِ سُ

 دردا !

 ، منظری ستزنانگیت که 

 ،را  قلبِ داغ خورده ام که 

 به حب  نشانده است . خویش حصارِدر

 ،به راستی 

 ! ة نگاهتکراندراغوایی ست چه 

 که این چنین،

 ویش،خ حد تفرعُن  بیدر

 .  است هخوردسوگند  به هالکتم

 

                                                   20/2/55 
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 447سرودة 

 

 –روی بدین سوی متاب 

 اط نابغة عشق  !رّای خَ

 نیمه تمام من ، وخِکُکه 

 .هرگز به اتمام نخواهد رسید

 را ، کوخیِ بَنّایانِ این که تمام

 ، وقیحِ تاریخه گویانِهَیلَلِ

 اند. کرده سالخی 

 آن سوی را بنگر!

 که حری  نوزادانِ جهل را،

 ،چگونه فاحشه گانِ خوش پوش شهر 

 .اندنشاندهمار یبه ت

 ات را به پوششی بَر نشان ! عریانی اندیشه

 ،که معانی 

 که معانی در حب  ناالیقان،

 ،خون تپیدة خود در فشارِ به 

 د. پاسخی به صدر نتوان

 تاریخ،هدانِ تعفن پرستان زُ که

 نوزادانی است، آبستنِ

 ها را ،نیش قلم که 

 به خنجرهای زهرآگینی تراش خواهند داد .  
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>< 
 اندیشه ام  !

 ستانی ست!روگ

 آن ،دهلیزِکه در هر 

 اند. میایی کردهره را موهزاران خاط

 دریغ  !

 مرگ، خمة این دَ که وارثانِ

 ه ،جَ اعتیادِ ست در پستویِ قرن ها

 اند.برده ها ادیز فهم را  شعورِ

 رد سوزی،دیگر نخواهی شَنید در سوسوی گِ

 سخنی را به حکایتی،

 که اینجا !  

 نور را ، 

 شهر ، رناسه کشِخُ های مالیانِ جرهحُدر

 ، وقیح در فریبِ باورهایی

 .مصلوب کرده اند 

 

                                                             10/3/77 
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 448دة سرو

 

 شک ،لگة خُاین جُچه بی مهبا ست 

 اند. ش نام دادهسکه مُقدّ

 قداستی ست متعفن.

 ، نپرسیدم هیچشکه 

 ،که چگونه

 را ، سَرند شدة شهر پاپوش دزدانِ

 .  ندکنای تیمار می در آغوشِ مادرانه

 پوشش را،بی پا مکانِیتو 

 ، آلودیزُهم خندر های در

 د.نخوانالیموتی فرا می وتِبه قُ

 

                                                                 23/5 /79 
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 449سرودة 

 

 چه حریصانه آمدم!

 بة تنت ،ندآبه شور بَ

 رطوبت رق  تنت،تا در 

 . خیسی به تب نشستة جانم را تسلی دهم
 یغ بانو !در

 ،دریغ که اینان 

 ة عشقند،اطان دروازرّخَ

 انه ها را،عاشقکه شعورِ

 در قوارة مکتبشان،

 ، به یائسگی خِرد

 اند . مبتال کرده

 

                                                                12/4/75 
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 450سرودة 

 

 من زاده شدم درشهری ترحم انگیز،

 ،ن جوانش الذکه ارا

 جنسی ،از فشار ذلت  

  ،خودروها درگرداگرد

 ،شهر را درد نشستة به عابران 

 کنند .تفتیش می

 ای حقیر، و چونان حشره

 عابران، های مرطوبِکشتَخِدر

 ، هرزة دیننفسهای  در

 ول می خورند .ل

 تا مگر،

 به لی ِ دست هاشان،

 عورت های وقیحِ خویش را ،

 طعامی به لم  دهند.

 

                                                            3/2/78 
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 451سرودة 

 

 ! تنت 

 - چلیپایی به دار می روددر

 ، که کرکسانِ لَعینشهری در

 اند.  اولِ اجسادِمردگان را مرسوم کردهتن

 !رسم پُمَ

 که چونم ازاین ورطه بایدم گریختن ،

 این سرزمین ، چراکه در

 مَسلخ دین،صَرّافان 

 ای، بی شرمانههای  به شَرارت

 ش ،مخنثانة خوی در فتاوی

 ،ذبح حقایق را 

 . اند مباح کرده

                                                                  

                                                         1/3/84 
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 452سرودة 

 

 ،خواند بغضی تلخ می 

 سکوتم را، نجمادِاِ

 که هیچش پایانی نیست.ای  به ولوله

 نگاه کن !

 رسند ازدور،مردانِ ارابه سوارِ تیره بخت میکه 

 جنازة حقیقت را،تا مگر

 ،شهر دهلیزِ گورِدرآخرین 

 بسپارند.به خاک 

 

                                                          2/12/58 
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 453سرودة 

 

 معبودم  !    

 ،هرتمِ غِیبه ت

 ، یا هنشاندبربه ذبحم  

    . شیخو یهاگاه عاشقانهکشتاردر

 ،کن  میسالخ

 ،تنت  معبدِدر

 ننگ آلود ،   اتیح نیادر توامکه جز

   - فهم نتوانم میرا به تکر یجان

 ، مقدسی کتابِ چیه یکه معان

 ،جانت  فةیچونان صح

 ، کعبة عشق به فهمِ مرا

 کرد.نخواهد تهدای

                        

                                                               1/1/60 
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 454سرودة 

 

 -چه درناک است کالمِ حقیقت را 

 ،  سی به حب  نشاندنرکَدرحلقومِ پُرتعفنِ کَ

 ! رشهتامگر دیوثانِ شب چِرة 

  ،پوزه برخاک   برای تنها خدای جبارشان

 ، سجاده هاشان را

 ،شهر ه زنهقَروسپیان قَ ایِدر میان پ

 گشایند .ب بازبه عیش 

                                                                          

                                                              2/8/66 
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 455سرودة 

 

 ،و سرد  رجیبا تو در این هوای شَمن 

 .نخواهم رسید به بهار 

 ، اتمَز این مَا گیربر

 ،حیات تلخ را 

 ،مردگان  اجسادِ به تناولِ که قناریانش

 اند .  خوگرفته

 

                                                        11/9/75 
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 456سرودة 

 

 ! زن یا  تیهالبخند جاوة کام بر پروا نشسته یچه ب

   ؟ مژگانت شالرِ شتابِدر  میبر یم به کجا

    .کن  تیابروانت هدا چترِ رِیمرا به ز

 !شعور  زخمِ ارِید نیاکه در

 ، ینامردم ذبحگاهِ نیدر ا و

 ، مهر تو جز به خنجرِ

 . نخواهم شکافت را ما دهیداغ دة نیس 

 من ! معبودِ 

 که چسان !بنگر

 خویش ،به فشنگِ مهرِ غزالی پیر را

 .ی ه ابه خاک نشاندرغزارِ جوانیت در مَ

 ، زیبا و درست چه

   -برکشیدی به  فرودم 

 نگاهت ،لُجة های عاشقانه ها به قعر از بلند ترین صخره

 ،تا مگر 

 ،ندنِ عشق را شروعِ جان کَ

 .فهم کنی فربنده اتدرآغوشت 

                                                                              

                                                                   5/4/70 
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 457سرودة 

 

 ،آه  

 ای  معبود جاودانة من ! 

 چگونه توانستی ؟

 -در اسطورة شبق گونِ  نگاهت 

 –عشق را به مترسکی مبدل کنی 

 -سفیران ِعاشق پیشه را  مگر تا 

 - پر قیامتت قامتِ مرغزارِ در

 -اه به شیونی جانک

 - خونین خاجیدر

 -  ترچهارِ میخی سُبر 

  لوب نمایی ؟صم

                                                                         

                                                                     15/4/86  
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 458رودة س

 

 !متیچه بگو

  ! انیخدا ةتحف نیتر دهنبیفر یا

 ،غزال گونت  شمانِچَ ارابةکه  

 ،را مِهر  خدنگِ 

 . کرده استریخم تیجوان در مَرغزارِ

 . کن ینگاهت قربان زاللیدر ؛ مرا 

 ، شوَ  وتُ یداغِ چشم هاگدازة دیتا شا

 ، راعشق  ةشد انیبر حیاتِ

 - کشدباز یتیبه ابد

 -  را خیتار  شةیهم که عاشقانِ

 اند . مصلوب کرده آن یتناهیالدر پهنة 

 ، تنتبه شور  می شد اگر چه

 باری دیگر ، دگر

 را ، جانت گشتِ گلگونِگل

 رابِ عشق،بِ شَبه شیدآ

 کردم.مرطوب می ای ی وقفهدر بوسه های ب

 ک را،برّتَکه بتانِ مُ ؛ دریغا

 . کردهیچ نتوانبه غیرِ سجده های عابدانه  

   

 1353سال   زمستان                                                            
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 459سرودة 

 

 ست کَذّاب ، ای سایه

 ،  یشخو کّارچونان تبارِ مَ قسم خورده

 که عَنقریب ، 

 ،  اَرّابة جَهلِ خود در

 خیش خواهد  زد . را سرزمینِ سبزم  ِ بَر  بَر 

 ،  و  طومارِ تمدنم  را  

 - شهایی  ناتمام در اورارِ کینه

 خواهد کرد .   کبابِ

 ابیِ درمُشت،  به کت

 استوارخواهد  نشست ، چه 

 سرزمینم ، های ستیغِ  قُلّه بَربلند ترین

 را، خویشیظِ غ دندانهایِو 

 ،  نقابِ فریبدر پ ِ 

 نمایان کرده است !    را که تمامی اوبه تزویری 

    کشید.   خواهدبه نمایش 

 و شمایان !

 ،بِ روحانینقا درفریبِ آن چه کودکانه

 ماند .       د خواهی خیره

                              

                                                                25/3/57 
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 460سروة 

 
 ،میم عشنشَبه 

 - اند آمیختههمی درزُ 

 است .ی اسرافی  را فلج کرده نارکه سو

 ،را  انیرامح

 ؟های عاشقانه  لوکی ست برسرودهچه سُ

 -ر هاشانالّن به شَزیّهای مُخمهددرکه 

 ،اندیشه های سبز را 

 ،در تابوتان متعفنی 

 اند. ند نشاندهبه گَ
 !هاتان محراب نماززمهرابم را برهانید 

 ،غ هاتان ردو گهوارةکه 

 ، رامیتانحَ نو باوگانِ به مذاقِجز 

 .! نیست رگواخوش 

 ،من

 ،ام  رهیدهای  بهالّصُز 

 ،لب کینه هاصَکه در

 کارد .فار میخم نِتُ

  -اند برای گورهایی  چه سنگها که تراش نداده

 ،ی درآنها یتّکه هیچ مَ

 دراز نشده است.

 ،و چه نامها 
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 .اند نکردهکه بر این سنگها حکاکی 

 ،اَشنی در هیبتِ  هولناکی را اکانِحّو چه ضَ

 ،گورها  ین سنگِبر ا

 به تصور نداده اند.

                                                                     3/6/87 

 
 مراکز رازویی به دست دارد. امروزه نمادکه تبا چشمی بسته،، : ایزد بانوی عدالت شناَ

 قضایی جهان است .

  . کنندمی الخی شده را آویزان س که قصابان برآن گوشت :  چهار شاخی ی فلزی بهالّصُ

مخالفان خود  ،صفویهحاکمان خصوصا ، حاکمان جبار یکصد و پنجاه سال قبل،تا همین 

ی آهنین را در را زنده زنده به صالبه می کشیدند . شیوة به صالبه کشیدن این بود که میله ا

که فرد لی در حاو یاگردن او بیرون بیاید،  کردند تا از حلقفرو میمورد ظلم ماتحت  فرد 

بدهد، و گاهی هم، با همان متحمل می شد تا جان  یوحشناک زمورد نظرزنده بود و زج

نهادند تا پخته شود وگوشت تن پخته شده اش را قزلباشان وضع، اورا برروی آتش می

ند، این وحشیگری باور نکردنی یبشتر، درزمان شاهان صفویه که آخوند ومال بخورصوفی 

 اشت. پرور بودند، روا  د

، آناست، یکی ازمعانی  آمدهبا معانی بسیاری نگ لغات، فرهدر، یا صُلب : صَلب صَلب

دیگر به معنی و که، به معنی  سفت و سخت، تصویرعیسی برباالی صلیب است. ودیگر این

   . ووو بریان است
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  461سرودة  

 

 آغوشت را معبری کن !

 را برای دمی، تا کاروانِ ناکامیم 

 نِ عطرآگینِ تنت گذر دهم .از داال

 کند ؟دیوارِ شرم را لم  می چه کسی

 ،ا تَعَرّرِ شعور را ت

 -خشت های آن در بَند بنَدِ

 کشد؟رطراوتی شکوفه فام دَبه 

 ، استرانِ که بر قطارِآنای 

 خوانی !می فهم ِسرود

 -کن یتیمانیشامگاهیم را ارزانی  نانِ رصِتنها قُ

 ،پدرانشان را که 

 . اند مصلوب کردهگان های  نوکیسهولهدر بیغ
 -ام  نَدیمِة معشوقی دیدهمن 

  - حسادتفرط ازکه 

 . بود گلوگاه نرم عشن را جویده 

 
                                                              5/6/56 
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  462سرودة 

 

 ! و درد دریغ

 ،ت که چه دیر و بی پروا شناختم

 . حاصل باختمتو چه زود بی 

 ،که توسنِ شعور ترا 

 ،تاختن در وادی خرد نبه 

 اند. یم ندادهتعل

 ،و این توئی  

  جوانیت را، پروازِ که 

 ،زخمی من  تنِدر

 .کنی می مشق

 ،و این منم 

  ، توهر مِ  که به تاوانِ

 ،به خون نشستة شور را  جانِ

 ،خویش فهم  خیالِ در تابة 

 ام . کرده نقره داغ

 

                                                            6/8/70 
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 463سرودة 

 

 ای درا نتظارمر  ، اللهدر بسترِپیر

 بوسیدن ، ای را برای پروانه دیدم لبهایِ

 مکیدن ، را برای زنبوری و شتابِ

 ،را قطره شبنمی و شیونِ

 حشرات می رفت . ه مهمانیِب که

 او! و

 النِ سرزمینم ،میانِ سرخ گدر

 ،ای ست  تنها بوته

 ،تا بینهایت عمر که

 واهد ماند .  خ باکره 

                                                               

 57بهار                                                             
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 464ة  سرود

 

 ای اسطورة صَلیبِ دردها ،

 ؛مرا درآغوش خویش 

 اودانه فرو بَر !به خوابی ج

 ام را ،تا مر ِ اندیشه

 که سرشاراز لَذتِ زُهدان توست ،

  .های تَبه کارانِ تاریخ فهم نکنمدرهَیلَلِه

 ،که گوژپُشتان را 

 ،به حیلة هیچ شُوالیی 

 شَکیل نتوان نشاند . مایلی به شَ

                                                                                            

                                                              3/7/63 

 
 

 :  ال اله االاهلل گویان را گویند .هَیلَلَه  

 :  رِدا . عَبا ، ولباس ویژه نیز گفته شده است .  شُوال 
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 465سرودة 

 

 گیسوانت ، اللِاللة زُشَرمی شد اگر دچه 

 ب می دادم ؟ارسِ خویش را به آنتنِ 

 تنت ؛ بلندِ تارکِای بر ام بنشانده یکّه

 ،هایت  ازجامِ سینه تا

 ام را مست کنی . مردانه رِغرو

 جانانة من! پ 

 فروزم زنگاه گرم جوانیت،ای بر شعله

 نامَردمی ،سختِ  زمستانِدر این تا 

 ،  تایه سینه داغی گرمِدر 

 فصلی را سپری کنم .

 ،تنت 

 ،به دشتی ماند 

 ،آنهای سرخ که شقایق

 ان را هارکرده است،قناریان خوش الح

 ،وغزاالن گریز پای را 

 به شفائی ابدی نوید می دهد. 

 چه آرامشی فراتر از این بایدم ،

 ات ، گُرگرفته بناگوشِ که در حرارتِ

 بریانی شوند . ام به تب نشسته لب های

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


688 

 

 نگاه کن !

 ،هایم عاشقانه دشتِ ای اللة واژگونِ

 تنم، که خاکِ

 گلبر  هایت ، به سرخیِ

 به شرمی نا باورانه فروخفته است . 

 هم ،مجالی بر دِ

 ،خویش را گورتا  

 ات، یدهعرر تپازگلوگاه دربه نشئة اولین بوسه 

 کنم .یت حفرشمارشِ نفسهادر

 ن !نگاه ک

 ام ، ردهش داغ خوچنان زشورِ تو وَکه 

 ،ای مرا  هیچ کورهکه 

 کرد.تری مبدل نخواهدبه خاکس

 های جانم را،دانی که ذَره ذَرههیچ 

 چون تویی،به ضُمادِ عشقِ 

 ؟اند استتارکرده

 معبود من ، تدانمهمین 

 ،ه استگشتجانی که لبریزتو

 ،را  سکوت

 کرد .به هیاهویی ابدی مبدل خواهد

                                                         17/1/86 
 اند.نوشتهدرکتبِ فرهنگِ لغات برای شالله : آبشار، معانی متعددی الله شَ
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  466سرودة 

 

 گذرد ،چه سخت و جانکاه می

 ای فرشته سا ، غروبِ  عُمرِ فرشته

 که درگهوارة نگاهِ معصومش !

 درخزانِ صبحگاهی تلخ ،

 ت .به تابوتی فرسوده خیره مانده اس

 و به گورستانی !

 افق . ورِدردورهای د

 ای ، و به ظلماتِ به غُربت تَبیده

 که خِردی آشنای را ،

 درگودالِ سکوتی هولناک دفن خواهدکرد . 

 و توای انسان !

 به هوشِ جان بیادآر !

 اش سکوتِ صبوری را ،که چگونه

 –می کرد  در اندوهِ ناتمامِ خویش زمزمه

 تا مگر ،

 خدایان را ،

 اند .به شَرمِ خلقتِ خویششان مات گرد

 درظلماتی تمام ،

 که نوری تمام را برای ابد ؛ 
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 درخویشتنِ خویشش نهان خواهد نمود .

  –گودالی ب  مهیب 

 برای ابدیت ،

 –که مجالِ هیچ نوری را 

 در باورخویش فهم نخواهد کرد .

 -خدایان را برگوی 

 نیرنگهایِ به رنگ نشسته ! ای چاوشگرِ

 نشئة حماقتشان ، تا به

 خویش را ، دِدروغ های منجم

 درتزویری به تراش نسپارند !

 که من ،

 عنقریب  !

 بزرگترین جنازة حقیقت را ،

  -در گورستانِ شلوغِ شهر

 به خاک خواهم داد  . 

                                                               22/8/69 
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 467سرودة 

 
 اشواندری زر  مامتعلق به مادر ب ،ست. این نامبرده شده ا، نامی ازسلطان ة ذیل)در نوشت

وهمگان اورا به  ،اشوان  مادریپدر بزر ِ. سلطان ثبت شده که نام اصلی او، زهرااست،

 ،میثرا دایی ومیثرا . هد. بانویی بغایت نظیف ومرتب و وسواسی بودنامیدنلقب سلطان می

  .نددکرخطاب می ،پیش رویا  یای بزر ن به معنی ،آبا راسلطان 

معنا حائز اهمیت است که کودکی این  که به عرض می رسد،سرودة ذیل امادرخصوص و

 برای همیشه تباه چگونه دودمان عاطفی او، پدر بزرگش، ازدست دادن مادربزر  و با

آنان بودزمان نتوانست خالء ناشی از ن هیچو این کودک،  .های او بودند شد،که عزیزترین

 ند. کفراموش  ودخدر جان  را

ای ب  دوست  که نوههستم ای  امروز، پا به سن نهادهمن که  گفته است:در جایی اشوان 

 هرگزاما  .نیز هم اوستمن  های امروز ،که همة داشتهما هدرآغوش گرفترا ی داشتن

 . موشی بسپاردست رفته را به فرامپدر بزر  از بخصوصو، ن مادر بزر آام  نتوانسته

 

 توضیح  ویراستار                                                                                                 

 

 ، و حکایت عینا  تمامی این نوشته)

 . (من استخود داستان زندگی 

 

 

 . گاهی بود بسی جانکاه و به درد نشستهحصب

 ا ،زمانی که جنازة مادر بزر  ر

 در سُویِ شررِ حیاط،
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 ای ،برتَخته

 برصُفّة نردبانِ کهنة حیاطمان ،

  ، ای فرسوده در میان هبه حائل پرد

 می شستند .

 به شتاب ، ای فرتود، و غَسّاله

 کشید ،ای  برتنش می کیسه

 و لیفی به جوارح او .

 و من !

 ای ، پنجره حفرةاز

 ی مادر بزر  ،که روزگار

 از آن،

 خواند ،یطنت هایم به نام میمرا به ش

 اتمی گُنگ ،در م

 .خیره مانده بودم  به جانِ نَحیفش

 ومی دانستم که باید سخت بگریم ، 

 بیدار شود . تا مادر بزر  

 کردم که سلطانی را ،و نگاه می

 –چگونه این سو وآن سوی می کنند 

 بی آنکه هیچش سخنی باشد .

 نیم گرم، به آبی

 دیگی مِسین ؛ که در

 رد ،ککه درکُنج حیاط براُجار بخار می

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


693 

 

 به طهارت می نشاندند .همة جانش را به صابونی 

 ندیده . نظیف ای بود یی که آلودهگو

 در غرب حیاط. ، شیونی بود در این سویو 

 -در شررِ حیاط  ،و ماتمی غریب تر

 در حِفاظِ دیواری به چلواری سپید ،

 نابی  بِنا شده بود .که به ط

 -جان سوزی هایی  نوحه به  سیاری ،و زنان ب

 کفن پیچ شده بودند .درچادرهای سیاهی که 

 اما مادر بزر ، ،

 تنها زنی بود درمیان آنان ،

 که در لباسِ سپیدی به تابوت خفته بود . 

 ! پدر بزر 

 های اَسفلِ ایوانمان نشسته بود . بر پله

 یِکّه و سُوگوار . سَردرگریبان و تنها و

 خِ ابریشمیش را به گاهی چند ،دستمالِ سر

 –کرد صورتِ در اندوه دریدة  خود فرو میبر 

 ؛ توگویی

 که مِضرابِ ماتمی را ،

 اش شناورکرده است . چهرة تکیده برسازِ

 -به تکانهای شانه هاش  قیق هِو در هِ

 گویی تمامی او را ،چونان که 

 د .به لَرز بو - به مسلخ می برند درمعبدِ خدایانِ نابکار
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 و من همچنان،

 شرخ به حیاط،رة مُخیره از صفة پنج

 –حیاتِ تلخِ خویش مو  می زدم در

 راه به خُشکی نداشت .یی که در اشکها

 و دایی !

 –زلف های طالیی اش را  که هیچ زمان ،

 گیسو،پریشان ای ندیده بودم  بدون نظمِ شانه

 ای ، حزین درگریه

 د ،امی غمهای جهان را چرخ کرده بوکه تم

 به فَررِ خویش مُشت می کوفت .

 های غریبی را ؛ و زجه

 در شیونی ناتمام  ،

 ای پُردرد هوار می زد . به نوحه

>< 
 م !در قوارة کودکی

 نمی دانستم که برحالِ خویش بِگِریم !

 قربانی شوم . و یا درماتم ِگلوگیرِ پُرازبغضم 

 مدام !

 هنه کُتی ، به آستینِ کُ

 نگ  شده بود ،که به قوارة تنم ت

 پاک می کردم .ا خویش ر رنجِاشکهای 

 آستینی !
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 بود .  گشتهلیزم ا که ازخیسیِ اشکها وآبِ بینی

 آستینی که بارها مادر بزرگم آنرا بخیه کرده بود .

>< 
 نگاهم به تابوتی بود ب  فرسوده ،

 که ازقبرستان شهر رسیده بود .

 ن کردند .مادربزر  راکف

 – برتابوت نهادندهایِ همسایگان دلی مادر بزر  را به هم

 .  کوچه یمان ه های زنانِ به شیون نشستهدر هَیلَلِ

 گویی!

 ای برای ابد ! سفینه

 های مهربانم را با خویشتنش  ، داشته

 خواهد برد .دورترین دورهای افق به 

 در تابوت نهادند. مادر بزرگم را

 وگِره خورده . چِلواری سپید در

 گویی که !

 ای است ب  سپید ، صفحه

 اوخطی ننگاشته است . ربکه هیچ قلمی 

>< 
 نگاهی پُرازدرد ازپنجره ؛ 

 به پدر بزرگم انداختم .

 که درآن غائله تلخِ پُر وَلوَله ،دیدم 

 خیره مانده است .چه اندوه بار بَرمن 

 به اشارة دستی مرا به سوی خویش خواند.
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 ها به سویش رفتم .ازپلهو برخاستم 

 چ سخنی درآغوشم کشید .بی هی

 ،اش خوردهخی  دستمالِ را به و اشکهای م

 به نَرمی به پاکی نشاند.

 و بازدرآغوشم گرفت .

 و به آهستگی ،

 آن نهفته بود ،که بُغضی سرشاراز درد در

 مرا برگفت : 

 فرزندم ! مهمان ! رفتنی ست .

 به گریه گفتمش پدر بزر  ،

 چنین است ،اگر 

 ؟ تو چرا گریه می کنی

 فرمودند:

 زند، من نیز ترا مهمانم فر

 که عنقریب خواهیم رفت . 

 اما نگفت که خواهم رفت . 

 گفت : 

 خواهیم رفت .

 گویی ، 

 در کالمی مشترک ؛ مان را یهردو

 به رفتنی می خواندکه تردیدی درآن نداشت . 

 و فرمودند :
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 برای رفتنی ست ،گریة من 

 ا نیزنخواهم دید .که تر

 که چه گفت .من ندانستم 

 نبود .مرا فهمی به کالم او 

 اما دانستم که از دردی نهان مرا خبر می دهد .

 کند.که مرا به فاجعة دیگری هوشیارمی و دانستم

 که از من جدا نمی شوی !و فرمودنددستم گرفت و برخاست 

>< 
 به تابوتی بردوش ،هَم رَهانِ تابوت کش 

 به دَر می شدند زحیاط . سراسیمه

 ره را ،ای باک هکه گویی دوشیزصی خوفناک در رق

 برای معابدِ خدایانِ نابکار به قربانی می برند . بر تَشتی مِسین 

 که خدایان ،و پدر بزر  بارها مراگفته بود 

 ند . نسالخِ موجودا

 و من دیدم !

 سَالخیِ مادر بزر  را به دست خدایان .

 –ب شیونی غریموجی ز

 د .کوچه را آلودة خود کرده بو

 ستان ،گویی که شورِ موریانه گان گور

 رقصنده مجالِ صبوی گرفته است . ز تابوت کشانِ

 و جماعتِ کثیری را می دیدم ،

 کشند ،می از زمین به هواکه تابوت را 
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 ش .دو باز بر زمینش می نهادند و باز برهوا می کشیدن

 نایی نداشت . ای که مرا هیچ مع در هَیلَلِه

  دایی ام را ،من لرزشِ زانوانِ

 م شده بود را دیدم .به دونی که ازکَمر

 را ،  هم پاشیدگی  تمام و دیدم ز

 که صاحبِ نظمی  به تمام بود. در حیاطِ سلطانی 

 ودیدم !

 مادر بزر  تَرک خانه نکرده، که هنوز

 گوید .سخن از نبودِ او میها یمان  همة داشته

>< 
   تا قبرستان ،پدر بزر

 نگشود.از دستم بردست 

 این تنها روزی بود که من ،

 می دیدم .  لبه دارشبدون کالهِ   پدر بزر  را

 دستمالش  بردستی  ،

 غم من مسافر بود . دستهای کوچک پُرو بر دستِ دیگرش 

 پیش پیشِ همگان می رفت .

  برهمگان فرود می آورد .سری به عالمت احترام ای و به هرلحظه

>< 
 را ! مادر بزر 

 ،  شهرپة گورستانِدر شیبِ ت

 که گورش ،

 به خاک دادند .ش کَنده شده بود پی ز
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 و به ساعتی همگان رفتند.

 مگر پدربزرگم،

 دائیم ،  

 و من ،

 و چندی ازخویشانمان .

 بیشتر، این بار

 سختی گریستن پدر بزر  را دیدم .

 اورا ، هیچ زمان اقتدارِ

 کسته فهم نکرده بودم .این چنین درشیونی ش

 ،هق هقش 

 بدل کرده بود .ام را به خاکستری مُ جانِ سوخته

 گرفتمش ،درآغوش 

 اش زدم .ای به گونه و بوسه

 .بنواخت ام ای برگونه درآغوشم کشید و بوسه

 و درکالمِ پُر اندوهی مرا بر گفت :

 مبادا فرزند ! 

 پدر بزر  را به خاطر بسپاری ! امروزِ اندوهِ

 و باز ندانستم که چه گفت .

 باز به خاطر سپردم . اما

 راه است ، لخ درکه حقیقتی ت

 که مرا این چنین گوید . 

>< 
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 پدر بزر  ،

 تا همیشه سخنانش را ، مراآموخته بود

 داالنِ گوش هایم هدایت کنم ،بر

 تا روزی که به اتار های ذهنم راه  برگشاید . 

 تا به روزی که ،

 کالمش فهیم گردم . به معانیِ حقیقیِ

>< 
 شیدم !می اندی

 ،در این مَخمَصِة تاریکی ها

 بایدم بگفت ؟ ام  سخن ازچه

 ام بایدم بگفت ؟ از چه

 کودکی بودم یتیم ازهمگان .

 که دل به الالیی پیری فرتوت نهاده بود .

 که به انگشتانِ استخوانیش ،

 که به گاهی  چند در نوازشی پُر مِهر ،

 درمانی بود . هایم را ای بی کسی درده

 وبم کردند ؟چنینم به دارِظلمِ بی توانی  مصل چرا این

 –مرا هیچ فهمی 

 از این مصیبت کال نم به جان نبود . 

>< 
 به ماهی نکشید ،

 غم خانه را بَرانباشت . گردِ

 ها نشست .غباردرطاقچه
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 های اتار ، ظرخ ها درگنجه

  درانتظارِدست های مادر بزر  یتیم شدند .

 قمان،و رنگ های فریبندة قالیِ اتا

 ار ،در غبارِخاکسترِ مَنقل و اج

 . به دفن رفتند

 کدر شد .ی اتار شیشه ها

 طاقچه هامان به گرد نشست .

 خانه ویران شد .

 اتار ها تنها شدند .

 شد . ترپدربزر  تنها

 شدم .ین ها من تنهاترو

 ها را ، و پله

 د .های کُلوخِ کفش ها اشغال کر قُلوه

 و گُلهای باغچة حیاط،

 ه و همه پَرپَر شدند .و هم

 حیاط ، وآبِ چاهِ 

 ، کنار چاه و دَلو آبِ

 ای ، چونان کَشتی برگِل نشسته

 برخویش فرو ماندند .

 و صَحن حیاط!

 که هرروز مادر بزر  ؛

 ای مِسین،  به آفتابه
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 به پاشیدنِ  نَمی زآب ،

 -به جاروب می کشید 

 همه و همه و همه !

 حری  ،درفضله های مرغان و پرندگانِ 

 به کرایه رفت .

 های حیاط،اردیگر ازدیو

 به مشام نمی رسید .بوی نَم کاهگِل 

 صحنِ حیاط ،دیگر غروب ها 

 به فرش و تشکچه های خوش نگار،

 تزئین نمی شد .

 سوزمان ، چراغ های گِرد تا من در نورِ

 رسیده ،به نَقلِ سخنانِ پدر بزر  و میهمانانِ ز راه 

 گوش فرا دهم .

 ر  نبود تا همه را به آب بنشاند .مادر بز

 موشان و عنکبوتان!

 پستوی خانه را به اشغالِ خویش کشیدند .

 من ماندم و پدر بزر  ،

 که با هم و به هم بودیم  و ب  . 

 دیگرکسی نبود که مرا به نام صدا کند .

 جز پدر بزر .

>< 
 نام من ! 

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


703 

 

 برای دیگران ،

 ، هوی بود

 بود . هوی بچه 

 . هوی پسر بود

>< 
 فقط و فقط،

 مادر بزر  که مرا ،پدر بزر  بود و 

 خویش خطاب می کردند. عزیز

 می خوانند . مرا به نامو 

 که مرا به نام صدا کند .دیگرکسی نبود

 . ندا دهد نوشی که مرا به دیگرکسی نبود 

 .لیفی کشد که دستهای مرا به دیگرکسی نبود 

 . شستشو دهد ود که پای گِلین مرادیگرکسی نب

 . به رفو کشدرا منُدّرسم که لباس دیگرکسی نبود

 که مرا حَمّامی دهد.و دیگرکسی نبود

 و هر صبح گاهان ؛ 

 صورت و دست هایم را ؛ 

 مرطوب کند .مان  به آب پُرطراوت چاه

 و دیگرکسی نبود !

 و دیگرکسی نبود !

 و دیگرکسی نبود .

>< 
 به ماهی نکشید !
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 که من و پدر بزر ، 

 تمام شدیم .تمام، در تنهایی 

 خانه فروخته شد .که به چندی نکشید 

 .به منزلِ دایی کوچیدیم من و پدر بزر  

 کوچی که مصیبتش ،

  عمر با من شریکِ همة من شد .  تا پایانِ

>< 
 پدر و مادری داشتم ،

 در شهری دور،

 برای خاکسپاری مادر بزرگم،آمده بودند 

 . به گوری دیگر تا مرا نیز با خویش ببرندودند وآمده ب

 که باید بروم .و من نمی دانستم 

 اماکَمر به بُردنم بَستند ،

 جز نامی تهی از پدر و مادر .که هیچم نبودند 

>< 
 چندی نگذشت ،

 و باز صبحگاهِ پُر درد دیگری ز راه رسید.

 زماِنِ وداعِ  من ! 

 و پدر بزر   فرا رسید.

 زر  ،جنازة من بود وگریه های پدر ب این بار تشیع

 های من .گریهد وو تشیع جنازة پدربزر  بو

 چه رنجِ پُراندوهی درمن ،

 زدرد این فِرار نهان گشته است .
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 هیچ زمان !

 گریه های لبریز ازدردِ پدربزر  را،

 ای، برخودروِ فرسودهبه گاهی که مرا 

 سوارکردند . که تنها خودروِ شهرکوچکمان بود 

 وباره دیدم !د

 سُرخ ابریشمی پدربزر  را ،بازهمان دستمالِ 

 یالبِ اشکها غرر گَشته بود . که درس

 و باز همان چشم های چروکیدة سرشارازغم ،

 ها مو  می زند . که دوباره دربیکرانی درد

 اقتداردرهم شکستة پدر بزرگم را ،و بازدیدم 

 که مرا به فراموشیش سفارش کرده بود .

 جالش می داد که سخن بگوید.نه گریه م

 ه گریه مجالش می داد که ببوستم .و ن

 و نه گریه مجالم می داد که ببوسمش 

 و نه گریه مهلتی می دادکه به آغوش گیرمش.

>< 
 ! به حقیقت هجران سوگند

 اید ! که اندوه فَراغ را تجربه نکرده

 سوگند !

 اید ! که اندوه فِرار را تجربه نکرده

 ار را ،نه فَراغِ فِر

 ونه فِرار فَراغ را .
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 همیشه .فَراغی به فِراقی بی برگشت  برای 

 این وداع!

 بر همة آخَرین هایم .آخِرینی بود 

 که همة من بود . یادگارعزیزی

 -هیچ اندوهی فراتر ازاین نیست که فهم کنی 

 معشور را، که هیچ زمان 

 توانی دوباره به دیدنت نیست .

>< 
 ستان را ،هنوز آقتابِ داغِ تاب

 ام . نبرده رسوده زخاطرف ی درکنارِآن خودرو

 ی پدربزر  را برپیشانیش،و عرر ها

 اش شده بود . که میهمانِ اشک های به چشم نشسته

 در این فِرار ،

 هیچ ک  جز پدر بزر ،

 عشقی به خون نشسته را ،

 در هِجرانِ آتشینی ،

 که هم اورا می سوخت و هم مرا ،

 فهم نکرد .

 ونسم ،تنها م

 ای بود ، آستین های به اشک نشسته

 که ازپشتِ شیشة خودرو،

 به یاورِ دیرینم خیره مانده بود .
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 هایم . یاورِهمیشة دردها و داشته

 در انتهای جاده،مرا برای همیشه 

 درست مانند مادر بزرگم . بردند فروافق به دورهای دور

 و عاشق و معشوقی را ،

 گسستند . بَر  بد زِ هَمبرای اَو معشور و عاشقی را 

 تم و گریستم  و گریستم .گریس

 :آنقدرکه 

 به خُشکی خویش رضایت داد .چشمه های چشمم 

 و کیلومترها بدورتر و دورترم  بردند .

 وتنهائیم را امیدی نبود .

 می دانستم که پدر بزر  را ،

 طویل هرگز نخواهم دید . در این مسافتِ

 را می رسید .هرازچندگاهی از او نامه ای م

 می بوسیدمش،

 بویدمش ،ومی 

 و دست خطِ زیبایش را ،

 بود ، ه لبریز نف  های اوک

 در جیبِ کُتم ،

 در جوارِ قلبم ،

 نگاه می داشتم . و یا میان کیفِ کتابهایم 

>< 
 شدند.تمام که نامه ها نیز نکشید زمان به چندی 
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 ز راه رسید. خبرِ شومی که انتظار می کشیدم 

 عزیزم نیز، عزیزترین

 ده و رفته .از جهان برکشیبال 

 و باز گریستم . گریستم . و بازو باز گریستم . 

 و هنوز نیز ،

 در این پیری تلخی که درآن غوط می خورم ،

 گریم ،تنهای تنها می

 پایانی نیست .  که دیگرگریه های مرا

 دیدم ! اش نه جنازه

 و نه برگور سپردنش را . 

 من  است ، در او آما آنچه از

 نجری شد ،خَ

 ارانِ تاریخ را دِرو کنم . تا نابک

 را،وکنم جهل و دِر

 و جهالت را ،

 و کِشت کنم دانستنی را برای فهم .

 و نقاب از چهرة دروغی ها برفکنم ،

 اند .  به راستیش ایمان آوردهکه قرنهاست 

>< 
 دیگر نمی خواهم به زُهدانِ جهانی بازگردم ،

 نیست . که هیچش مرا تعلقی

 ای آدمها ! ناید شمایا چه درمانده
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 که هیوالیان را ،

 کنید .اساطیرها وافسانه ها جستجو می در

 که هیوالی من ،

 در راهی بود که من !

 به هیچ نمی دانستمش . 

>< 
 نپائید زمانی چند ،

 که دیوی شدم !

 حری ِ تخریب وآتش .

 حری ِ مر  و خون.

 خویش.حریصی به طغیان نشسته در

 ،ولگردی شدم 

 -ذلت عاصی به منتهای رَ

 ن نبود .که کسی را مجالِ آرامشی زم

 زمان می گذشت و می گذشت  ومی گذشت .

 و من !

 ها می ستادم . انتقام نداشته هایم را از داشته

 گذشت . و زمان چه کُند می

 و در این گیر و دار و هول و ترس ها ،

 کسی را به فهمِ من فهمی نبود .

 ای داشتم که تباهش کنم ، تهنه داش

 و نه دوستداری ! 
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 بر افکنم  . نگاهش  که به جان

 سِندانی شده بودم به زیر مُشت و لَگد.

 به زیرِداغ و درفش و چوب و فانوسقه .

 ام  ، که جز به آتش کشیدنِ همه

 هیچ میلی درمن نبود . 

 ز هم گسسته بودم ،

 چونان طنابی درآفتاب پوسیده ! .

 اما ،

 رشار از تارهایی که هنوز ،س

 می زد .  تپش زیستنی مو تک تکِ رشته هاشان در 

 اما می دانستم ،

 یا بایدم با خویش بِبُرم ،

 و یا خویش را برای اَبد بِخُورم .

 گاهی در خود فرو می رفتم .

 و گاهی درخویش می گریختم .

 ای مانسته بودم ، به بوته

 که درمر ِ تمام ،

 ن نَفَ  می کشید . هنوز حیاتی در م

 شی ،زِگاهی به گَ

 ا ،چنان می گزیدم که هوارها ر

 به آسمان می کشیدم . 

 و گاهی غزالی بودم در نشئة عشقی به گور سپرده .
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 که دشت های بیکرانِ سنگ الخی را ،

 به فراری از خویشتنم آرام می کردم . 

 نه از اینم سودی بود ،

  –و نه 

 . ام م گشتهزآنم ثمری به گُ

 ، میان این دو گذار تلخ و تنگ

 ندم .در خستگیِ نَفَسی ز پا درمی ما

 ام کرده بودند ، به جامی ز شوکران زهری مانسته

 که می دانستم که می دانم ،

 اما نمی دانستم که باید به فهم برسم . 

 میان این دو برهوتِ تلخ،

 حیران و گسیخته وگیج ،

 گی خویشم،ه در برهن

 آن که باید باشم .بودم  تا به  مانندژنده بیشتر ای  به آواره 

 می بردم .و ره به جایی ن

 اما میان این برهوت و درد،

 که جزخویشتن جویشم را ،

 آن فهیم نبود ،بر

 درد هایی داشتم بسی زهرآگین تر ،

 ای ، که مرا ز نیشِ هرحشره

 خبیث تر به درد نشانده بود . 

>< 
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 مادرم به سانِ پُتکی بود !

 فَررِ نوجوانیم را ، که

 حانة خویش ،های وقیتدِ سرشار از نفرینای مُمدر هواره

 که خدایان را به امدادِ مر  من می طلبید ،

 شکافت .می درهم 

 و پدرم !

 چونان غَسّالی قَصّاب !

 که جِنازة نوجوانیم را ،

 اش، درمُشت های گره کرده

  -مانة درگورستانِ خان

 به تابوت می نشاند .

 ه یمان مُردابی بود ،خان

 حَشراتِ ناسازگار .مُتفن از

 ، حَشراتی چونان

 کُتک !فَحاشی و نِزاع و

 های دل خَراش،فریادِ جیغ

 های مرموزی ،که درناله

 خداوندگارانِ را،

 ای به ِامداد می طلبید . در زَجّه های جگرسوخته

 ای ، و جیغ های به درد نشسته

 مانده بود.که دیگر مرا توانِ تَحَمّلش ن

 جیغ هایی که حتی !
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 ان را، عنکوب هایِ آویزان برسقفِ ایوانم 

 که درتارهای لرزانشان ،

 که به امیدِ قُوتی به سِیر بودند !

 مومِ  مَسمُوم فریادها ؛از س

 گریزان کرده بود . 

 مرا !

 کسی نبود،در این غُلغلُة تنهائی ها

 ام را ؛ تا جنازة تمام گشته

 .گوری دفن کند در

 تا مر ِ خویش را باورکنم ،

<> 
 ساعتها !

 ؛ تنهادرکُنج مخروبه ها 

 مات وگیج می ماندم .

 وکسی برای تَدفینَم ،و چون گوری نبود 

 زمین به خجلتِ خِلقتِ من !

 دوباره به جانم می نشاند .

>< 
 ای بود ! مادرم گدازه

 که درالفاظِ رکیکِ خود،

 مرا به مِنّتِ زایشم،

 ای ، های بی شرمانهمدام در نفرین 

 می خواند .به زشتیم 
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 ساَلّخی ، وپدرم 

 انِ نوجوانیم را،که ج

 در ضَرباتِ پُوتینِ نظامی خود ، 

 خُردکرده بود .
 آیا کسی از شمایان هست؟

 که درضَربة فشارِ پُوتینی ،

 -شلوارِپُرازشَرمِ جوانی خویش را 

 خیس کرده باشد؟

 آیا ازشمایان کسی هست ؟

 -ای سُتر  های فانوسقه که درضَربه

 ة نحیفِ  نوجوانیش ،گُرد

 فرو نشسته باشد؟عمیقی در زخم های  

><  
 ای ز نوجوانیم . هیچم نیست خاطره

 به جز فرجامی هولناک وتلخ؛

 که سِندانِ جمجمة نوجوانیم را ،

 اند . به پُتک های زهرآگینی فروکوفته

>< 
 آیا کسی هست ؟

 عنا کند؟تا حَریقِ فریادهایِ مرا م

 نه آغوشی !

 به آرامشی !ونه سخنی 

 و بی اقبال بودم ، چه بی فرجام و شوریده
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 که مرا از پستانِ شَهد پدر بزرگم رهانیدند .

 ای هولناک، تا در یتیم خانه

 ام برکشند . به صُالّبه

 چه بی ک  شدم !

 وقتی که ازآغوشِ پدر بزرگم ؛

 . به سرقتم بردنددر بزرگم به حیلة مر ِ ما

 و من ،

 هیچِ خویش آویختم .به چه سخت و ناگوار 

 که ازخُوخِ سقوط،تگاهی آویخته بر پَر

 فتاد . سانم گذربرتیغة تیزِخَنجرِ ناکَ

>< 
 ای به زخم فرو خفتة . اتارِ جُمجُمه

 که به دستِ پدربزر  و دایی پُر مِهری !

 به صیقل نشسته بود.

>< 
 بنگرید مرا !

 !نگاه کنید مرا انسانها 

 که مبادا فقط تماشا کنید .

 ه چگونه ،ک

 آن صیقلِ سَیّال را ،

 ه ضَربِ نفرین ها و فانوسقه ها ،ب

 اش کردند . کَنده کَنده

>< 
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 ،درمیانِ مشت شدم ای  حَری ِ طعمه

  ،نفرتی تمام به برکُشم  تا

 .حیات را

>< 
 گذشت ! سال ها

 روزی مرا !

 ،پیری شریف به صُوتی خوشم برکِشید

 ا این چنین شدی جوان ؟که چر

 ، ا گفتش مر

 گفتی مرا روزی !که تو 

 شتی پدر بزرگی چنان شریف،داکه 

 او یادگار مانده ترا . که ازکرامتی آن کو

 ! به ندائی حزین و گفت مرا داد بر و 

 وا سپرده است . ها  چه ترا  که پدربزر   به نگاهیبَگَرد 

 نگ،به یک باره حِسی قریب و مَ

 ردِ جانِ به یَخ بستة مرا ،تابوتِ سَ

 شید .ای در بَغل ک گرفتههای گُر شعلهدر

 ند .خونی زدل بریخت به خاک تنم چه تلخ و تُ

 .مرا من بودِ گویی بِمُرد زآ نچه به تن بود ز 

 میان خویش . دربه عشقی گویی دوباره زاده شدم 

 ای ب  گریستم به حالِ پلیدِ خویش،

 .با من گریست او نیزهمچنان 
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 ا ،مر شاشکم به شست در بغل وگفت

 ش ،وَبنشین به خویشتنت که خویش تو 

 نه این طغیان نابکاری هاست . 

 تا دهم ترا ! بنشین کنارمن 

 ،مشقی به عشق

 ،اصواتِ  خوش نوا ز  

 زآن روکه صوتِ خوشی ست برگلوی تو ،

 در نهان نشسته است . که در نای تو وَش 

 -زآن روز به بعدم مرا 

 ،و قریب غریب یبسی بشد حکایت

 دست کتاب و قلم و صوت و موسیقی. آمد به

 –ای ز وفا  ها و شدم خانه مُردند کینه

 ای به صفا . مُردند بغض ها و شدم خانه

 ام رازی! همة جانِ سوختها بِماند برام

 ش را نشانی از آن مباد .که هیچ کَسَ

 مُرد .خواهم وامروز این منم که چه بَد فرجام وتلخ 

 آیاکسی با من است ؟

 های  تنم ، هتِکّ تا در این خَندرِ خوخِست  آیاکسی

 مداوا کند ؟ جوانیم رازخم های به تَعفن تپیده در نو

 که این منم !و درد دریغ 

 22                                                           که چه بد فرجام و تلخ خواهم مُرد

                                                           1/12 /50 
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 468رودة س

 

 بنگرید به فریبِ تاریخ سازان ،

 گان ،بنگرید به تقدی  پیشه 

 که به تفنگی دردست،

 نوید سعادت را جار می زنند .

 
 بنگرید به آنان ،

 که نانجیبانِ به خاک مانده را به رحمتی ، 

 و نجیبان مصلوب شده را،

 کنند .به لعنتی ابدی بدرقه می 

 

 ندایی دهید ،مرا 

 غولة شهر،درکدامین بی

 نوید عدالت جار می زنند تا من ،

 خدای بی بوته را ،

 _نشستة اش  ماتم قضاوت ِخلقتِ به به

 بر سفرة تناولِ خونِ فرهیخته گان دعوت کنم .

 

 دانستم ،بایدم می

 که برای فهم خدایان به جایی باید رفت ،

 که نانجیبانِ درحَرم رفته را ،

 خوانند .قدی  می
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 !و تو ای نادان  

 بر خیز از جوارِگودال مغاکم ،

 کِشی ،تا به نَردِ شعورِ خویش تاسی بر

 تا شاید ، 

 تا شاید که به شش ششی،

 که تو را به فهم کالشان نوید می دهد نائل آیی .

 

 دریغ و درد که دانستم ،

 که نادانی ،

 ای ست  تنها حرفه

 که محتا ِ هیچ شعوری نیست  .  

 
 که اینجا سرزمینی ست ، 

 ه جُرثومه گانِ جاکِش را ،ک

 مقدس می خوانند . 

 

 نِ ماه روی شهر،بنگرید به دخترکا

 که به شورِ قرانی زجاکشانِ مقدس،

 نجابتِ  به شهد تپیدة خود را ،

 . اند تا بُنا گوشِ تباهی به حرا  نهاده

   

                                                                 12/2/98 
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 469سرودة 

 

  دورافق درآن هست ایخانه

  است مشحون دلی آوای به که

  دردخانة  درآن هست دلی و

  ست زخمی جهالت زچاقوی که

 درد خانة  درآن هست کسی و

 است مشغول جهان جورِ نف ِ قدِنَ به که

 

                                                           4/4/85 
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  470دة سرو

 

 بنگرید ! 

 را  ! سرزمینِ نیاکانم دخترکانِ

 پُراز دوست داشتنشان ، هایِ که باکجاوه

 شَرم دارند؛  از تَف بسته هائی نه گونه

 و نه لبخندی نهان،

 برپشتِ انگشتانِ برلب نشستة شان  .

 چه شده است ،

 که خون ستایششان ،

 رگهای ماسیدة  من ، بر

 شود.جاری نمی

 جا ،چراکه این

 نَرد بازانِ بکارت باز ،

 وقاحت را ،

 را ، وکتابِ دروغ

 ،خود  شروع ترین جوازِممکنِبه م

 ، تنشانهایِ تزویرِخویش در تیمچه

 اند . به فروش نهاده

 ،که اینجا

 ه تبارانِ دین فروش ،راضِقُ

 و فقه سوارانِ شریعت بردوش ،
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 خِرد را ،

 ضِ فواحش ،هایِ حی درکهنه

 اند. قُندّار کرده

                                                          

                                                             4/4/67 
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  471سرودة 

 ، ی دیدم رهبر نام نرینه ا

 ، پیچیده در رادی تقدس

 تر از تخت شاهان که فرا

 .ده بود ر اریکة نادانی و جهل لمیب

 ،چونان کرکسی 

 ،که خویش را  به صوتی کریه 

 ند.قناری میخوا

 ،رایانی وقیح تر و بودند عو عو سُ

 .ستایش می کردند که خرناسة شنیع اش را

 و من یکه و تنها ، 

 ، حیران و گیج

 ،آدم نامانی خود فروش  به حقارتِ

 ،به سان شطرنج بازی در مات نشسته 

 کردم ویش شیون می خر از حیرتِپُ  به بهتِ

                                                                  22/4 67 
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  472سرودة 

 

 چه شد ؟

 ،را نمیکه دخترکانِ سرزم

 ، فقه عبوسِ دربُن بستِ 

 حب  نشانده اند؟ به

 -زنند یشالر م و

 -ا آنان ر فِیلط یها ردهگُ

 -  یزُمخمت یهاتتخ بر

 .دهند یسل مرا غُ دهی  برفَنِ نَکه مردگا

  شد ؟ چه

  خ،یطورِ تارنا بَرده پرورانِ  که

 ، شانی یزنانگ یها دروازهبر

 ،را یبیجننا یها مهیه

 تا مگر ، کنندیشعله ور م 

 دِ الهه گونِ آنان را کباب کنند،بلن کرامتِ

 ! من و

 ! تلخدرمانده و چه

 ، جانکاه یسئایَ به

 - جاهلِ شهر یکوچه هادر

  - امگوش سپرده

  ! نمیدخترکانِ سرزم یِسَلّاخ به
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 ، یبُران یه و داس هابه دِشن که

 ،فقیهخانِ سَال یدر دَخمه ها 

 .شوند یم یقربان

  

                                                     4/4/89 
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  473سرودة 

 

 ای ، م درکُرها من زاده شده

  حصارش را،که ضِخامتِ

 حَجمِ کالنِ عِلم به بارنشانده است .

 فرزند !

 ه ورانِ سیاست گریزت باد،ازپیش

 که به خط مرزی دروغین ،

 کنند .را بر تو تحمیل می حصاری

 ام ! من دیده

 -اند  که چگونه خورشید را به دندان گرفته گریخته

 قت را ،ام سیاه چالِ عظیمِ حما و دیده

 رة دین را ،و سور چرانانِ سف

 تا مگر،

 منظومة کالنِ شعور را ،

 بلعند . درحلقومِ خویش فرو 

 وجَهلی که هیچ زمان ،

 زمین را ترک نخواهدگفت .

 

                                                      22/2/97 
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 474سرودة 

 

 ! معبودم

  ،عشق دروازه  رکدامیندَ رسَ بر

  ،یافت توان هریمِ تندی ِ 

 ،ات ردانهدُ های نف  از صتخَرُ بی که

 ؟ زند جار را خویش سقدّتَ

 !   گویم ربَ

 ،  هایم تمامی ناتمامِ شورِ ای

 ،دار ارزانیم را تنت گرمای

 ،ها نامهربانی برودتِ دراین تا

 ،  گل گونتلبانِ  ازمکیدنِ

  ،را دردمندم جانِ

 .کنم هدایت ابدی شفایی به

                                           7/2 54      

 
  است باستان و هند ایرانباوری و برکت در اسطورة الهة ، یا تندی  میترا:   مِهر تندیس 
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  475سرودة 

 

 در حیرتم !

 ز غَمباده گرفته گانِ این سرزمین نَح ،

 که هنوز درمانِ خویش را،

 کنند .جستجو میدر نفسهای  زهرآگینِ فقیه هان 

 و من !

 معی به قناعت از فقر،ش

 ! ام برگذری برافروخته

 ،تا مگر 

 سبز پوش را تماشا کنم ،شیادانِ 

 گانِ  دروغ زن ،چگونه این کَلپاسهکه 

 بَر سَجّادة عشق،

 به تسبیحی مُزوّرانه،

 کنند     نجوای عشار را اِبطال می

               

                                                  25 /4 97 

 
کَلموژ، سوسمار، مارپالس و باشو  حیوانی از تیرة خزندگان. مارمولک، وزغه،:  کَلپاسه 

های مختلف این اند. کلپاسه، گونه خانگی این خزنده است. روی هم رفته، تیرهنیز گفته

 حیوان، موذی وخطرناک هستند. 

خود را از اوالد امام ن سلسلة صفویه باب شد. تا:  دکان سید وسَیده ازدوراسبزپوش

شیری قلمداد نمایند. متاسفانه، درجامعة محمد باقر و جعفر صادر درمکتب تشیع اثنی ع
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سازی برای  اسنادسیداند. صدورجن زده ایران تا امروز، آنها به نان و نوایی کالن نیزرسیده

نِ آن سوم گردید، که متولیان دیکارخانة شهر نجف عرار مر اولین در دوران صفویه در

ی جعل می نمودند. تا دوران، با اخذ وجهی کالن از متقاضیان، برای آنان، سند سید

هیچ سند معتبری دال قاء بخشند.  با توجه به این که: اعتباراجتماعی دارندة این لقب را ارت

فت شود، این براوالد پیامبر بودن آنان درهیچ کجای تاریخ نمی توان یافت. اگر هم یا

ضررهای جبران چ سودی برای حال جامعه نیست، مگرکالش را هیجماعت مفتخور

ازتبارآنان باشند؛ خود آن امامان چه ای  عده. گیرم که جای نهاده انده از خود برکناپدیر

داشته باشند. مشتی زن باره و مفت خورد ودروغ  آنان ثمری برای بشریت داشتندکه اوالدِ

رفة آنان گزارش شغل و حتاریخ، ذکری از درهیچ کجاینبودند.   بیش انداز زن و الخ

ای می پیشه نه کار و نه و و دارند ی داشتندهنر نه ور،این جماعت مفتخ. نشده است

که به عنوان جهادِاسالمی،  تحت و چپاول اموال ملل مختلف، کهخوری جز مفت .دانستند

می کشتند و ،  غارت و نابود می کردندمللِ مختلف را ، تجاوزاتشان، رنگ تقدس می داد

گرفتند.  به عنوان مثال ، به اسارت میوانسانهای آزاده را به عنوان کنیزوغالم  ،می چاپیدند

بوده، خود علی چگونه می کاروعلم و صنعتشان چه علی؛ حسن ، حسین  ومابقی آنان،

نیز که درتملک خودش را با بیش ازسیصد زن وک فرزند مفتخورتر از  36توانسته شکم 

لیدی ه ؟ کارخانة تو؟ دکان دار و صنعت گربود دهند. آیا علی ، تاجر بوکه سیرداشت

دیگر ملل  هرچه داشتند از راه غارتِ وباش،ااین جماعت  اعت داشته؟ر؟ زمین و زداشته

درست مانند اوباش مشغول بودند.  با زنان صاحب شده بودند که میخوردند و به عیاشی

 ایران.ی اسالمی وز جمهورزاده گان امر

لقبی را برای خود سیددر زبان عرب به معنی آقاست. کوتوله اندیشان وقت، داشتن چنین 

دزدان ن سارقان و مخربین ، بزرگتریکسان آنانکه،امتیازی ویژه می پندارند، غافل ازاین

رزمین تبارگم کرده با این س طول تاریخ بودند. جنایاتی که این سیدهایِاین سرزمین در

 اند. و اسکندر تباران و کسانشان نکرده کردند. مغول تباران

گلوی آدمی عارض سبب غم خوردن و ناراحتی عصبی زیاد، براری که به بیم: بادغَم

 شود، تیروئید  و نواحی تیروئید را آلودة تورم و درد می نماید.
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  476سرودة 

 

 در انتهای خیابانِ کهنة شهر ،

  گون را ،دیدم گورکنانِ هیوال

  ستبری،که به کلنگِ

 کنند، مغاکِ تاریخ را حفاری می

  درختی فرتوت،و در سایه سارِ تنومندِ

 که از چنگالِ تبرِ سَده ها گریخته است،

 -کنند به کاویدنِ گورهایی مجهول تالش می

 که مردگانش را ،

 ای، قرنهاست در خُمره های  موم اندود شده

 اند.   به حب  کشیده

 

                                                       2/5/97 
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 477سرودة 

 

 رید !بنگ

 به زنانتان!

 که درِ لِینی مندرس،

 در قفای چادرهاشان،

 داری،  خَشبه کلوخ های 

 ماتحتِ خویش را طهارت می دهند.

 و مردانتان !

 در سینه کشِ هجومِ آفتابی داغ،

 صدای فاخته گان را ،

 کنند. نجوا میر دوالب های تهی ازآب د

 ای طارونی پوشان ِپوشالِ زمان!

 خویشتنتان نظرکنید!به سِرِندِ جانِ 

 که شعورِ یاوه سُرایتان را ،

 های فواحش شهر،کهنه حیض

 جارمی زند. 

 

                                    25/5 /97 

 
، فردی را گویند ، لباس فاحشه گان راسبدر معنای نامنا  ،: یعنی آسایش و گشادی لِینی 

 .شودبدن او نمایان  بخش هایی ازگویند که با پوشیدن لباس فاحشه گان 
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 پارچه ابریشمی گران بهاء  : نوعی ابرشم گران بهاء ، طارونی

حلقه و بیهوده. انی که مزارع را آلوده کنند. علف هرز و مَرغ ، : گیاهِ طفیلی، گیاه سِرِند

 لة آن انسان و حیوان را به دام اندازند.زیر خاک کنند و به وسیریسمانی که 

را گویند،که با خشک شدن در معرض تابش  رترکیب باآبدشده خاکی سفت : کُلُوخ

آفتاب، همچون سنگ می شود،  اما با وارد آوردن ضربات برآن، خُرد شده، و به حالتِ 

 گردد. اولیة باز می
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 478سرودة 

 
 !رِ امنی ست جه نگَه سَچ

 فهم ،هجوم که از آنانی برای 

 به سر می برند. در هراسی تلخ

 امیرالمومنینِ شَرارتهای ناتمام !ای 

 ای بر ساقِ جه ِ خویش بَرکِش ! زنگوله

 تا هجومِ نور را در بسترِحماقتِ خویش فهم کنی !

 یقین کن !

 که بی هیچ گریزی،

 طلوعِ نور نزدیک است.

 

                                                           16/5/97 
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 یارِ خامنه را،د

 ای ست بَ  سُتُر ، فاحشه خانه 

 ،سای عبو که مُخَنّثی را در بَطن فاحشه

 به صَرّافان زمان حِباله کرده است.

 در حیرتم !

 از این جُرثومة نابکارِ دَهر،

 ای ، مین خُصیة هرزهکه از توبرة کدا

 بر سفرة قرن ،

  اش کردند .روانه 

                                    30/4 /97 

ز پشت ، زن مانند. مردِ بدکار و دالله، اَمَرد، بی ریش، کسی که مفعول است، و ا: مُخَنّث

 به وی  دخول کنند. لواط گر 

. مردی که ی غیرت وبی حَمیّت است،کونی. مردی که در جَماع ناتوان باشد. کنایه از ب

 حاالت و اطوار زنانه از خود بروز دهد .

ه حَصیلَ این واژه در زنان،مردان است، نقطة مقابلمعنای خایه و تخم و بیضه دربه :   خُصیِه

تمیز و ماحصل و نرمه گوشت است.  آنانآلت تناسلی در معنای نرمیة که بهمی باشد 

 نیزگویند.

 دو بند، ریسمان و رسن،: دام،  قی حباله

آزرم و بییه گویند ، به کنالجو ، مغرور، خود بزر  بین، گستاخ ،ر یا سِتُ:  سُتُرگ

  نیزگویند. بزر  ، عظیم ، ستیزه جو ، بی حیاو رم شَبی 

 

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


735 

 

 480سرودة 

 

 ای کرکسانِ چرکینِ قرن،

 خوانید،که خویشتنتان را ازتبارِ قناریان می

 گونتان ،بَختک  آوخ  به زوزه های 

 ان را ،کسگوشهای که 

 است. مسدودکرده مَسلُولتان  هیبتِ

 خاکِ دَم کرده،رَخت برکشید از این 

 که عنقریب سیل فهم،

 خواهدکرد .تباه  تیمچة جَهلتان را

 

 

                                                                 12/4/97 
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 دریغ فرزند!

 مرا،رد خُکه داسی ست 

 را دروکنم.  جه که نتوانم تیرگیِ

 ! که اینجا

 درسرزمین من!

 ها، اند برتاقچه ها نهادههقدار

 تا  نو باوگانِ معصوم را ،

 . به مشنِ تیغِ تیزِ آن هدایت کنند

 جه  را، درسرزمین من 

 -کنندهای زَریّنی قِسم می درتوبره

  تا فریب را در اذهان عموم،

 ذارند.گه زینتی مجعول سرپوشب 

 زنانِ مُتَعلّمِ عشن را ،و 

 در سیاه چالهای جه ،

 هند.توبه د 

 اینجا! ! فرزند

 انسان را،

 به تهمت های هولناکی،

 دهند،اهلل حواله می به سالخانِ

 ی،ا درچاله های موم اندود شدهتا 

 کنند. به آجین شمعی مُزیّن 

                                                         15/8/97 
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 482سرودة 

 

 ،چه می شد اگر درشَاللة زُاللِ گیسوانت 

 تنِ نارسِ خویش را به آب می دادم ؟

 ای برتارکِ بلندِ تنت ؛ ام بنشانده یکّه

 ام را مَست کنی . غرورِ مردانههایت  تا ازجامِ سینه

 پ  جانانة من!

 نیت،نگاه گرم جوا ای برفروزم ز شعله

 سختِ نامَردمی ، این زمستانِتا در

 هایت ،  داغی گرمِ سینهدر

 فصلی را سپری کنم .

 تنت ،

 های سُرخ آن،که شقایقشتی ماند به گُل گَ

 خوش الحان را هارکرده است، قناریانِ

 به شفائی ابدی نوید می دهد. وغزاالن گریز پای را 

 چه آرامشی فراتر از این بایدم ،

 ات ، ناگوشِ گُرگرفتهکه درحرارتِ ب

 ام، لب های به تب نشسته

 بریانی شوند. 

 نگاه کن !

 هایم ! ونِ دشتِ عاشقانهای اللة واژگ

 که خاکِ تنم،
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 به سرخیِ غنچة لبانت ،

 به شرمی نا باورانه فروخفته است . 

 تا گورخویش را ، مجالی بر دِهم 

 ات، به نشئة اولین بوسه ازگلوگاه درعرر تپیده

 ارشِ نفسهایت حفرکنم .درشم

 نگاه کن !

 ام ، که چنانم زشورِ تو وَش داغ خورده

 ای مرا ، به تش رفتهکه هیچ کورة 

 به خاکستری مبدل نخواهدکرد.

 های جانم را، هیچ دانی که ذَره ذَره

 به ضُمادِ عشقِ چون تویی،

 اند؟ استتارکرده 

 همین دانمت معبود من ،

 ،است  جانی که لبریزتوگشته

 سکوت را ، 

 ی ابدی مبدل خواهدکرد .   به هیاهوی

 

                                                    10 /5/55      
 

 اند. آبشار، معانی متعددی درکتبِ فرهنگِ لغات برای شَالله نوشته:  شَالله  
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 483سرودة  
  

 در باغچة تنگ دلم، -روزی 

 به شورِ قناری عشق، 

 ،توخُرد برنشاندم زنهالی 

 مگر،تا 

 ، قناری عشق راصوتِ 

 کنم .فهم به برشاخه سارانش  

 !و امروز 

 ،نابالغ آن نهالِ سایه ساردر

 -نشسته امچه سوگوار 

 ،یمجوای عاشقانه هانبه 

 که هیچش به آب عشق تناور نشد. 

                                                           22/10/97 
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  484سرودة 

 
 !اهللبه  بنگر

 از هَراسِ شیهان،چگونه  که

 ،خِلقت خویشدرگَند 

 هولناک تجهیز شده است.مبرانی پیابه 

 ،مؤمنان را به چاوشی بر خوان تو و

 بر سَراچة گورم !

 تا به حیلة ضبطی ، 

 هیاهوی نَکیر و مُکنر را ،

 برای زندگانِ زمین به ارمغان ببرند. 

 نان ،اندآچه آسوده

 –اند  شة خویش کردهکه خِرِفتی را پی

 تا مگر،

 د .را فهم نکننبه صُالّبه رفتنِ شعور 

 که هیچ انگلی ! دانستی

 -سُفرة پُرطعام خویش را

 به موریانگانِ حری  حِباله نمی کند ؟

 ،ای  ز سُفرهدر حیرتم 

 د. ندهکه اَنگالنِ  اهلل را طعام می

                  

                                                         22/2/97 
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 485سرودة  

 
 ، وآن روز

 رک روزی بود ! چه مبا

  ،دیدارماننخستین که در

 دزدانه از پستوی نگاهم ،

 ، کردمصدترا درخویش رَجان همة 

 تو ، و

 ،  ستو مَ خوش وقارچه 

 ، چشم هایت تالطم شبن فام در

 ، نشسته اتق شوبه  لبانِ ازیِبه تنّ 

 ، شالقی برهمة من بودکه چونان 

 .خواند  فرا  تو تنخویش انِجاسارتِ مرا به 

 دانی که هیچ صیادی چون تو ،

 شکارِخویش را،

 به قالبِ نگاهِ خویش ،

 به دام نتواندکشید ؟

 

 

                                                             19/10/51         
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  486ة سرود

 
 م گرفت نازنین!روزة سکوت باید

 رهوتِ جه ،که دراین بَ

 ،هیچ منهقی 

 به خاندانِ علی، جزسپردن باج 

 جان به مقصدِ نجات نخواهد برد. 

  -اینجا

 این خاکِ خونبار،در

  ؛شعور

 به سانِ زنبوری زکنَدو مهرود شده،

 حصارِ چلیپایی پَرسه می زند.در 

 !و من 

 مَیّت آن شعورم ،

 ام.  دیده درآغوشِ نیرنگ ها تعمیدکه 

 ،ست منحوس اینجا سرزمینی

  که هیچ کس را،

 کنند. های خویش رها نمیسفَبه نَ

 

                                                    19/12/97 
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 487سرودة 

 

 ام که چگونه توانستی ، مانده

 آشیانة بلندِ عقابی را ،

  خویش تسخیرکنی!به کمندِ زلفِ زربفتِ

 ری ست درآن زرگون کمندِ خوش تراش تو؟چه سح

 ، اعقابان ر که صالبتِ چنگالِ

 ؟ یه ادر تالطمِ نشئة عشقی به قید برنشاند

 -وچه اعجازی ست بر نَفَسهای دَمیده از لبانت 

 –که این چنین صبوری صابران مُدَرّس را 

 ،درناشکیبایی هولناک

 به صلیبش برکشیدی ؟ 

 -جدی در توست و چه و

 تو ،کامل  عریفی جز به فهم کمالِکه هیچ ت

 ،به سیر اقدس خویش

 .  بدنمی یاوقوخ 

                                                          20/1/56 
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 488سرودة 

 
 ،در فراسوی درونم 

 هراسی ست ،

 کند.می  رودِ که نشاط را 

 اینجا ،

 .است سلهة اندوه سرزمینِ

 تا مگر،

 ،را  شور آدمی یان

  ،به گورستان های متروک

 ع کند.یتشی

 ، مانده ام ی به باغ فهم خیره لحظه ا

 ،ک جه  و دیدم که شعلة دردنا

 را به پزمردگی هولناکی فرو می برند .ته چگونه شکوفه های نورس

 و لگام گسیخته ،

 باغ را ،ت برگ برگ وطرا

 در حماقت بی پایان خویش ،

 ج می کشند . به تارا

 

 

                                                                      25/1 /98 

 

 

 

 

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


745 

 

  489سرودة 

 

 در سرزمین من ،

 اند. زاللی مهرآبه ها را گنداب کرده

 ودربیغوله هایی گمنام ،

  ،نی سرخ گال

 -اند فای گندابها بارور شدهکه درخِ

 -فتوا فروشنّثانِ به تیغِ تیزِ مُخَ

 -بهابه جُرمِ خشکادنِ گندا

 .به صلیب می دهند
 اینجا !

 درخاکِ من !

 ن را،عفّتَبچه گانِ مُ  وزغ

 - بینند زارِ مذهبی مشن می نجَکه در لَ

 به هیبت قناریانِ خوش الحانی،

 اند .  کردهمزین

 اینجا !  

 ، رفة دین استحِ سرزمینِ مخنثانِ

 کبرشان ،ااهللُ  وِلوِله های  که در

 کنند،نوزادانِ  نورَس را مُثَله می

 علی را،  - تا مگر

 وَلّی خدا جار بزنند. 

 

                                                          22/4 /85 
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  490سرودة 

 
 نشستة جانم، در خرامای طاووسِ 

 -مگشایی زتن 

 شرابینت را ،  شَربِ

 ،که مرا مجالی به بهت 

 نمانده است .   تو وشنوس گونِوِدرتنِ 

 

                                                                1/1/89 

 

 

 نوعی پارچة کتانی نازک و لطیف که از آن پیراهن دوزند.: ربشَ
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  491سرودة 

 
 -و سپیدار را 

 درسی نباید دادن،

 !بگذار

 ، امتیق کشیدنِبیهوده تا به 

 کند. خویش را تباه  حیاتِ

 

 

                                                                   19  /5 /99 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


748 

 

  492سرودة 

 
 چرا به دروغ،

 چهچة قناریان را ،

 ؟ گالن جار می زنی یبه شوق

 پروانه را دریاب !

 که چه بی مدعا ،

  -عمرِ قلی  خویش را

 ت . قربانی باغ کرده اس

 

                                                                 4/7/99  
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  493ودة سر

 

 –خویش رفته این سرزمینِ ز ناجیِ

 –دروغگوی بزرگی ست چه 

 . دماوند را تحقیر کرد  ِترکه قامتِ سُ

 ، هولناک قهیفِ  و به سَمِّ

 –مرغزاران سرزمینم را 

 . فرو نشاند ی بی برگشتبه خزان

 را ، نو نادیانِ شهرِو مُ

 در پست های بی امان شهر،

 –به کارگماشت 

 تا مگر،

 خانه خانه های شهررا،

 د.  نبه فاحشه خانه های بزرگی مبدل کن

 

                                                           5/8/67 

 

 
خ تصربعد انقالب  به دست مالیانکه  ،وب تهرانفاحشه خانة بزرگی بود در جن:  شهر نو

، به دست اوباشان قلعه سوزاندنِ را بعد ای جوان شهرنوفاحشه ه وبخشی از شد. ویرانو 

 . گماشته شدنددرزندانهای جمهوری  اسالمی به شکنجه کردن زندانیان زن 
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 494سرودة 

 

 ،  در چینه دان شب

 کند، سکوت را مزمزه می

 ذهن خویش،  را درطویلةشایدکه خدایان 

 می بازکشد. حُرَبه تَ

 چه غم بارست،

 - ای می خندد وقتی که دُردانه

 .ای می گرید  و زمانی که دُردانه

 مرا در این سکوت تلخ،

 حاجتی ست به شیونی،

 تا بغض گلوگیر خویش را تیمارکنم .

 ! ای نفیرگلوله هایت را ای دُوردانه برکش ز قنداقه

 ،که هَزاران را 

 ،ة تاریخ در هِزار

  .ای ها نهاده سَری برسینه

 

                                                                  2/5/58 
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 495سرودة 

 

 ! ما 

 قربانیان کهنه کاریم ،

 هستیم ، کسیکه محتا  

 گنَد خلقتمان را ، تا کتابِ

 کند.شنود

 و پیامبری که ،

 - دانسان بگویاز انسان برای 

 . برای انسانها نه از خدا

 دریغ به شعوری که ،

 محبت را ،

 شق را ،و ع

 و دوست داشتن را ،

 قطرة آخرینش ، تا

 به خدایانِ جور وا جور،

 .  کند میارنث

                                                  

                                       25/1/1357 
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  496دة سرو

 

 کشید برخاکم،ای لنینِ زمانه زوزه  و

 مگر، تا

 گر ،استالینی دیبه حیلة 

 ، تناولِ خونِ خرد ورزان به

 اسالم را تالوت کند. رسالتِ گنَدِ

 ؛  دریغ و درد

 تبارم ! اندیشة به شیارهای

 دین مدارانِ وقیح،  که چگونه در سَمّ آبة 

 ، در زخم های چرکین خویش

 . استمسموم شده 

 م !من اینجای

 کعبه، کتابِ ای سجده گرانِ

 که با دروغ هاتان،

 .گرفته ایدتمسخر را به تانخدای

 ، زین پ  

 ، حیله نتوانیدبه هیچ 

 گانم،ه گامی نهید برگلوگاه واژکه 

 !که زبانم 

 به  راستی ها فشرده شد،زمانی  

 که خوکان هرزة دین،
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 فریب، کتابِسوار بر 

 سفرة آخرتی، به نویدِ

 ،ی گناه را هزاران ب خونِ

 برخاک چکانیدند.

 ؛  و دیدم

 را، الجّدَ  دلقکانِ

 ،  وضو به آب ریا و ریالکه 

 کنند.همی 

 و دیدم ؛  

 آزاده را، که چگونه کبوترانِ

 به تیرهای زهرآگینی،

 -بِهشت فروشانِ دروغ زن   به ضیافتِ

 هدیه می برند.

 

                                                           5/9/70 
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 497سرودة 

 

 و نسیمِ جهل وزیدن گرفته است،

 شهر، شکستة برآخرین ناقوس

 ،رده رادر باتالر مُ تا غزالنِ

 در صمغی متعفن ،

 برای خدایان به ارمغان برند .

 چه درمانده اید شمایان،و

 که برگرداگرد این باتالر جهل،

 تفرعن باورهاتان، به

 ،ای مسرورانهی ها به کف زدن

 دل سپرده اید.

 

                                                            13/3/73 
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  498سرودة 

 

 بنگر به شعورِ قطورِ حیات ،

 که در داغی چهل چه مظلومانه می سوزد.

 و سرایندگان شعر جهل را،

 که در هِیلله های وقیح خویش ،

 وخته اند .به تشویق شعله ها چشم د

 و من،

 دررنجی جان گدازدراندوهی پر درد،

 ،در اشکهای گرمی

 ویش را بدرقه می کنم. تن نحیف خ

 ای تراشندگان تقدس دریابید !

 که صاللة نابکاران ،

 نوزاد زندة فهم رابرای دفن،

 به دورترین گورستان شهر هدایت می کنند.  

 

                                                            12/5/75 
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 499سرودة 

 

 تو، 

 ازکدام  تباری، 

 ورزان ، ردای  تابوتِ خِ

 دوست داشتن  را ، که خِردِ

 درخیمة کپک  بستة تنت ،

 ای  ؟ مصلوب کرده 

>< 

 توازکدام تباری ؟

 و ازکدام قبیلة مَنحوسی ،

 کتابی گَند ،  6که به  تَرتَیلِ

 ،اندیشة الشه خوارِ تبارت را

 ای ،شیدهبه تیمارک

>< 
 توازکدام تباری ؟

 که  قِداستِ عشق را ،

 مِهر را ، و مظلومیّتِ 

 و وقارِ سُرخ گُال نِ  سبزشاخه را ،

 درسیترة  قلمی  مُتحجّر  ،

 ای خونبار،   درتیزآبِ گَندِ تحریرالوسیله

 

، و قراِئت استده  ، اینجا منظور تالوتانی برای ترتیل ذکر شتعاریف فراو -    
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 که احکامِ  تک کتابِ تو درآن  جاری ست ،

 ای؟درصلیبی خود ساخته مصلوب کرده

 حری ِ دورغ  را ،و طومارِ

 که  قرنها پیش ، 

 درسرزمینِ من دفن شده  بود ، 

 ای درفریب ،به شعبده

 ای ؟ ای تَقَدّس یافته باز پروردهبه حیله

 وخاکم  را ،

 در قندارِ ریائی ، 

 گر تو خالقِ آنند ،  که تبارحیله

 ای ؟                                 تعمید داده

                                                          

 59شهریور                                                    
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 500سرودة 

 

 است .ای برشعورِ ناق ِ خویش آویخته چه قَندیلِ بیهوده 

 کَسان را دریاب !

 که هیچ مکتبی حقیقتِ ترا برتوعیان نخواهد کرد.

 تباهی ، گانِاجرثومهاینج

 اند!چه سفرة رایگانی براوالدِ سَفیه خویش گسترده 

 ای حَمّالِ جَهل ! و تو

 چه به اشتیار به تزئینِ سُفرة آنان ،

 ای . دل مشغول کرده 
 اینجا! 

 دهند،می اجتهادپفیوزان را مدال 

 تا مگر،

 نجیبانِ در قفس کرده را،

 دهند. به کریه ترین واژگانِ اوباشان دشنام

 

 

                                                             16/4 /97 
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 و زنان بانوان محضرِ همة آنطلبِ بخشش دارم ازصمیمانه         

 لقبِ تن فروش و آنان،به  ،طول تاریخدر ،زماناخالر  شراراَکه ،بزرگواری

مشمول مرا میدوارم ا م.می بوسنی آنان را سادستهای ان .اندکرده شه اعطاءفاح

نام شما صداقت  ،ها وشتهکالم و نجائی ازدر اگرگاهی .کنید خود عفو

به  ،را یاندر شماصِنام شریفِ پُراز و .ام کشیدهبه زشتی، به قلم  را گانپیشه

 لتان،صداقتِ اعما بابودید،که  که همین شمایان،نمکمیقرارا .ام کردهدی یادبَ

تان معنای همین بودنو آموختید.درسِ همین بودنم را ، به من،آن هستیددرکه 

عهدة از دارم،که این فقط،ایمان  بخشیدید. تبلورمن جان به یک جا در را،

که صادقانی هستید شما دین.کذاب این مدرسیناز نه آمد می ان بریشما

 کشید. می رسوائینجیبان را به پنهانِ  همیشه گیهایهرزه

ن نتاوهمین بود ،باشید بایدکه همانید آنچه هستیدهرکه شمایان،اریدگوچه بزر

که باشند  کسوتیهردر ،مؤنثکه مؤنثانِ بدانید ئید.انهاده خالصق اِبَطَدر را،
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ب کاذّ لباسِ نجابتِ،که درازآن نجیبانیم بیزار  محترمند.بسیار ای این حقیر،بر

گیهای هرزه   بستری برای ،نجابتاز . وکنندمی تیمار هایشان را وقاحت ،خود

نموده آلوده  ،صدر شمایان را نیزرپُام ، نحیلهبه این  و اند. تدارک دیده خود

 این نام گانندهجَوتا ،ام کردهفاحشه خطاب  ،را زشتیها این باب،از  من، .اند

 که خودِ سازندگانِ آنند، هدایت کنم،نیز عاطفی خبیثی که خود ِبه بار را،

جایگاه  ژه را، به وا و را، ای هستند. واین نامفاحشهازهرترفاحشه ،اینان

که فاحشه سازان  .گردانممیباز ،آنان استتنِ خودِ اصل،،که درشواقعی

 ترین فاحشه گانِ حقیقی تاریخند . هولناک  خود تاریخ،فاحشه پروران و

ب قابه این ال الیق تر خود ،چنین کردندشمایان  که باجای داردکه بدانیدآنان

  .تا شمایان ندمستهجن

طوبت مهبل رُرد را،نِ نانجیب قدیساوم قُکه  ،هستید یهاییک رنگ، انیشما

 یشادرارِخومجرای  در را، نآنا مقام به ظاهر انسانیو .ددهیمی شستشو خود،

ان بادکه درود بر شمای تعمید می خوانید.غسل به ، شکل ممکنشیواترین به 

 . قیام کرده ایدحاکم بر سرزمینم  نِرو کردن  فاحشه مغزاکه به  دِ

  
                                        

 تمام                                                                                

 میثرا اشوان                                                                          

 1369 اردیبهشت                                                                       
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