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  :هاي زير منتشر شده است از اين سراينده تا كنون مجموعه

   ١٩٩۵غريبانه   
  2003گزيدگي  آزمون بر 
   2006ي كفر  خطابه 

  
  
  
  

  .هاي اين مجموعه از سراينده است طرح



 با ياد عزيزِ ابراهيم ياحيد
  ستاييد،  كه خاك ايران را مي

  هاي قومي خود سخت دلبسته بود، به باور
  .داشت  و يادگار ميراث نياكان را پاس مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اين مجموعه امكان گردآوري و تنظيم نمي يافت ؛ كه ي دوست عزيزم سعيد جان ساسوني به ميان نبود،  گير و ابرام مهربانانه  هر آنگاه اصرار پي
 .يي بود و نه همتي مرا براي چنين ارتكاب نه انگيزه

  .سپاسگزارم شائبه ا ش به من و سروده هايم  از مهر بي
  جهانگير صداقت فـر 



تگان به هنر و فرهنگ ايران زمين است كه همواره در خدكتر ساموئل ديان يكي از دلبا
  .اشاعه و پاسداري آن كوشا بوده است

    .انتشار اين دفتر نيز وامدار همين مهر او به شعر و ادب پارسي است



 

  ومـيك ق شت ي سرگذـمفونس
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ت سا  ت، ا ون  ما  ند  ود،   وم  ت  و ی. ر ی را  تا وز، دا ، ھم از آغاز  ا ن م ت ا ذ ر ن  ی روا را ه  آ د   کار  ما ت شا تا وا ره د ی  را

جان  رشار  ی  از ود و  ز، با  رت ان ی  و د  یک س ت با ق . د وم  ن  ن، ا ی باور  ی  ت  و ود  ی  دات د ن، و  ھا  ا ّون از آداب و  ی م ی وزا ه  د، بل یا

ت ده ا ما  نده و  ش را پا و و  ت   طاف پذ ا ن حال ا ص و   .ی شا  

مدن   شان با  تال زش و ا چار آ ی، و   د  دا ودیان   ی  دا ر ی و  ند گرپا ون،   و  و  تار و  ی  تالی سا ی و ا گارن ھا  ر ود   یده   جا ی ا و ب و  ی 
ی ارزش وع  ی  ه یک  ت، بل وده ا ی“اش ا ت ی“و ” پ ود ب ” آز و ز  تده را  وه. ا ی با ج نا ناق و آ ی  دوران ا سا ی ا ن ز سا ھم ا شان     ی 

ّ
یات اخال

ه وزه و  گ وری از آ فاوت  قاء  ی  ّن  ت   او  زبان ا ت) Survival(ی  ده ا ن  ش ع ر صار، با  ی ا از ت   مار ه  با  و جارب . آ تا،  ن را  ھم ا
  ن

ّ
ض و  وم  ر و پو وم  ب و  ن  زبان، از ا ی  ور ر     ا

ّ ص باز،  ت،  ر تی  ت    ن رو ناً از ا ت و  ه ا ب سا ند کم و  م، اما رپ ش ی  
ه،  آن ده و قان   یِ بارِ  ا ی گاه  ش  ه اش کا ح ض خا  ی   ید ف از  ی ش تا ه، با  شار  ری از  د  ن عمل و د،  ت و    یا ود ی ن ی  عا ی و  وان ی  ندا ب

  .ند ی



گاره ن ا وره  و ھم ا ت  و ی ا ن ا یاکان  ت  ذ ر ه ی از آن  زمان ارِ  ی ر ن  گاه   ربا ده   ی  عا ش  ھام  ف ا ت ن زمان  . ام ی  زه، ا آیا   ان
ده نده را  یک د آن  ی رپا ن کار دآوری، و پس از ام  ا پارم؟  یکر  ودی  یان  ا ر ا حات  ی   ما ی ا م ی... بازن ی! دا در  ن  ، از  ھم ا و ن  ا،  ا م امّ دا

ه ری،  ی  ی دیدگاه ارزش  ی  یای  و ادب پار ی   ه ای  ذ ھا،  ود؛ و  د ا ه وا تاب  ت   دک ا ه ای  ه ی  وم   یادگار  ن    . ام ی ا
ھاری  ند، و روزگاران  یار و ب س  را  ی ا وم  ی  ا ول  دا، اما،   ر و  ون وا ه،  دوران ن ت، ا ن رو ت؛ و ھم از ا وده ا ه  و دک و  یار ا س  ن  اش  ساری  ا

ی زا  ی   ت عات باز   !و دارد... باید دا
وعۀوا  ن  د یا  ا وا ود   وه  ندۀ آگاه  ود را   ۀ  ر ت   ه  آن  ر و زمان  و سل  س وز، و    ع از آغاز   ا ی ) Chronology(ای جا ی با رعا  و یا 

شد و  ه   گاره. و ی  ، و یا یک آز  ربا ه، یک  ت از یک ل یای ا وب ون از رمان  وادگان  ی  د ت؛ . پایان ز ر  ی  وا اد را وی   روی باز ن،   دی 
ذا  ی ا  د ت  هردا از رویدا ه ا ھام پذ دم ا ن  ت ا و ر  .  

روده ن  ماری از ا د   ما   ه 
ّ
دان    ر وم  ت   ی ا ھم از بالیا  ل ّم  م

ظلّ وِ وا م و  ن  و رشار از  م  وده، و ال قاضا دارم آن  ودی  ر  ندگان  وا ن از  ت، و  م ا
ضاوت  ش   ی رسا پارچ ر را  ی ن د د، و ا ز پر ل  ع  دا از  ی و  ھا ی   ه  یک ربا   . از شیپ داوری  ایپم 

م ت اذعان  روری ا ن جا  ر  ھم ا ذا ود   ر ما  وف رپآوازۀ  ی ی، شا و  و ل  ر اسما نان د ت  ی دا سارت را ارزا ن  ون ا أت  ن  ی    وام    از 
وارا تاب  ر ید«اش از  ون  وم ه ۀ : یآز ی یک  ت ر ت  و ر و» و  روده ،   ت ای از  ن ا ی  و  ً ر و . ی  ر  تد ه ا و جا  ... «: ی  ن،  آ ا

ی ی رون  ود  ودی از  رای  ی  ما ی زبان  ی پار ا ت  یک شا ا ن باری ا م،  ی دا ود  ت  و ند، از آ و  ی» .راید آید و  بانگ ب پس ادا  د و  ان ... «: د ا
ن و  ندا ر ی   ور ک ان و   نده  شا یک آ ا  دم

ّ
و ند و ھم  ه با ود را باور دا ودن  ی  ا ت  ھم ا ند ا یاز ی  ا ف  رو

ّ ود را ت یا م ۀ  ر صدا... ت و ن  ھان ون ا  
ت ی ا   1».شا

ی ت  ود  ودن  ی  ا ت؛  ا ن ا ی ھم ا ن  را   و باور 
ّ

و هبالم، و   ز د ش  و ی. ام ت  ش را  و بار  ی ی  ان  بای ا گارنگ و ز یک ر وزا رۀ  م از    .دا
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ی ان  ی  دو ذر ا با ا ن  ن از ا م   و ی رسا ب رید باری دی و  بان ذا ه و  پایان ب ب وی  ھا   ی ذرم،  ت    ی ا ح و آ ه گاه ص م، و  ت و  ز ه از خار خار  ام  آ
د  یام ا ه، و  ش  ت هآ ی ا م  غ ا ت. ام از  م،   وده و  خ  ر  ت پندا ر وادار  ه  نان و ھ   :ن ھ

  
د« ضای یک پی د      ی آدم ا و ش ز یک    »  آ

  
ود  واھم  وده و  ن باور  ز ھماره  ا   : و 

ه زدود وده زید آن  دل از    آ

وادگان  ه  م م قما    :از

  

دت   ود و ت و     دمان  

ود سلمان و  سا و  ی و    زر

  

 
ّ ی  و   یک ندا  کا خاو تِ  ذ تِ  ن تالش را  د ی   ی ا   .پرم ما 

ر صدا                                                  ھان
  



  



 

 

 

 

 

1 

  ودـيه    ومــق   دونــم   اريخچةـت
  رودــاست و ف رازـوان حماسة فـــدي

  وش زمانـــافسانة رودي است در آغ
  اي وجودــپيوسته روان به سوي دري

 

   



3  
  اين قوم كه برگـزيده اش ميخوانند

 دــدانن ق ميــبان حرّـي ز مقــخلق
 ذار اعصار هنوز ـچون است كه در گ

رد خاك سرگردانند؟ـــهمواره به گ  

2 
  يك چند به كـار خشت وادار شديـم 

  اسير خصــم قهــار شديـم يك چند
  پس دوهزار ساله در غربت خاك زآن

  .هـاي  بسيار  شديــم قربانــي  فتنه

 

 

5  
  اين قوم كه خود نماد سرگردانيست

 ست، يربانـرة قــزم بــم و بــدر مات
  ر چند به بند ناكسان زندانيستــه
  .وده و هست باورش انسانيستـا بـت

4 
  ي هستـخونر كجا ـبر مسلخ خاك ه

  وني هست، ــة گلگــي به دل اللــداغ
  ري ـــاث  و  اــوم مــذار قــردي ز گ

  .ي هستـاز ملعونــركتـركب تــاز م

  



7  
 ست،  يـوم همانند درخت كهنــاين ق

  ست؛» وطني يـب«كĤفت زدة مصيبت 
  :رده ولي به خاك اقصاي جهانـو كـخ
 !ست» وطن خويشتني«ارِ مجسمِ ـانگ

6 
  ي ــردانــه سرگـهره بـش  ةقافل نـاي

  يـــزا قربانــور و عـدر س ةرــاين ب
  بس در گذرش مسلخ خون بود، ولي

  .يـــز ره انسانــد جــرنگزيـود بـخ

 

9  
  رونــق  خـذارِ تاريــمِ گـچ و خـدر پي

ي است به جا مانده ز سرخابة خونرد:  
  ز راها  گذشتند  هـك  انـايـبس آبله پ

 .ور جنونـگنهان كه خفته در گ بيبس 

8 
 ودـــاين ب» يدهــزبرگ«وم كالم ـمفه

  ودـــرده، ابناي يهـن امت سرسپـكاي
  :ودـي نيارد آســـه راحتـيك لمحه ب

 !در فرمودمقّ ون اينـچرا كه خدا ـزي

  



11  
  ران هستــمِ هجـخ غـر تاريـدر دفت
  رمان هستــة سرگشتگي و حـافسان

ا ـة مـر از قصــت زـــانگي   ا، اسفـام  
  در هيچ كتاب و دفتر و ديوان هست؟

10 
  از كندـان بـاريخ زبــر راوي تــگ

  د؛ ـاز كنـــرثيه آغـــاز غصة ما م
  م سوز شدهـي قومِ ستــاز داغِ يك
  .م ساز كندــرين قصة غـت دلسوته

 

13  
  دـار زدنـا تهمت كفّـه مـيك چند ب

  جهان خوار زدنديك چند به ما انگ 
  دـنش  افتــر يـــاگ  آزار  زةــانگي

  !دــزدن» وارـودان رباخـجه« بهتانِ

12 
  ي، ماـربانــرة قــزا بــدر جشن و ع

  ي، ماـــر زندانــفق  ر مغاكــدر قع
  ه دوش، آوارهـه بـر شده، خانـتحقي

  !اـم  ي،ـرانجانـه تمثيل گـمشهور ب

 



15  
  هاي آدم سوزي  آن گه كه به كوره

   ،وزيـت م در تَف كينـما دود شدي
  اورد كسيـــهود برنيـع شـاز جم

  .وزيـدلس  رِـس  لم ازرياد تظّـــف

14 
  مـاي وختهـدوختن آمــه انـويند كـگ

  م؛ــاي ا دوختهـه م و ز آز كيسهـرندي
  اي ياوه، كه زر در گرو جان شد و ما 

 .مـاي حاسدان سوختهواره ز كين ـهم

 

 

 

 

17 

  فرمود  مي   "دگيـرگزيــب"ز  هرچند 
  ود؛ـون بر سر بــواي آزمـبا ما ش ه

  وي داد كنيمـا كه دعـوقت است، بي
  !ما را زقرونِ طاعت و صبر چه سود ؟

 

16

 ماست   حامي  اگر 2"ي نا د اَ ": گويم   من مي

 واست،ـگ  رفته  اـه به مـي كـور بر همه ظلم

  ست، ارِ نسيان گشته ـدچ -انـه دهـاكم بـخ-
  !واست ـــا د هــب  ا و اوــم  انِ ـمي ا عهد ــي
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18 

  ندر و عودآن دود نه عنبر است و نه كُ
  :ر آيينة رودـرخِ شفق نيست بـوآن س

  هاي آدم سوزي است ورهـاين دود ز ك
  .ونِ ابناي يهودـخ: اري سرخـن جـواي

  

   



20  
  !اـانِ شمـاي كين جـه ورهـاي هيمة ك
  ا، ـزارانِ شمــاء مـسم ه در ـدر خاك ن

  خود آنچه كه كرد حيوان نكند به خصمِ
  !اـــــان شمـآسايِ شماي  مــانِ هـانس

19 
  اهــر خاك تبـون شما ريخته بـاي خ

  !اهــي پشت و پنـانه بـذر زمـدر رهگ
  از اشك شماست سرخي چشم شفق، 

  .اهــخ سيــاريـاست روي تـاز آه شم

 

 

22  
  تر از موج به آهنگ كنار سرسخت
  كارـه هنگام شـاز بـر از بـهشيارت

  :فرار و صيد در حينِـتدبير گرا چ
  !ارـتب  داوود وشمندـت هن امـاي
 

21 
  ايم در كورة ظلم ناكسان سوخته
  ايم در كوي بدان تجربه اندوخته

  ه جز ستم به ما ياد ندادـتاريخ ب
  .ايم وختهـاما، ز دد آم ما مردمي،

 

  



24  
  اي كاش نژاد و مذهب و رنگ نبود 

  رنگ نبودـه و نيـدر ذات بشر خدع
  تاريخ ملل اي كاش كه سطر سطرِ

  .كينه و جنگ نبود وده به ننگـآل

23 
  ده ـريزت همه مسدود شـراه گ  اي

  !دهـاكسان دود شـفر نـورة كـدر ك
  از فدية جان و مال و آمال تو نيست

 ژادي ار كه محدود شده؟ـتبعيضِ ن

 

 

26  
  ما خانه به دوشان ز دياري كهنيم 

  وطنيم؛ يـي بـهانيان، ولـهمباز ج
  انـــزم دادـريم ز بيــتا داد بگي
 3م و كاغذين پيرهنيمـرويينه تني

 

25 

  اي تيغ تعصبِ تـو بــر گــردنِ مـا
  ، دشمِن مـا"دشمنی"با تهمت پوچ 

  زره پـوش از آنك اينگـونه بپاييم و
 جز خصم نبود و نيست پيرامنِ مـا

  

                                                            
 حافظ» ...كاغذين جامه به خوناب بشويم كه فلك«3



  

 

  
  

27  

  مرز در كار نبود  ي كاش حريم وا
  ديوار نبود  بر گرد جهان اين همه

  اي كاش همه هموطن هم بوديم
  .زمين مسلخِ كشتار نبود نطعِاين 

  

  

   



29  
  وايِ شما! ردانـخ بي! اي مرتجعان

  :وا پس نگريست بينش و رايِ شما
  نكنيد  رداــف ارة ـر چــاگ  روزـام

  .روز و به فرداي شماـهم واي به ام

28 
  :خي انسان كه شنيدي اين استسالّ
  بين است؛  هـكوت  ردمانِـي مـنادان
  و پناه   ي پشتـاي بـه ي خلقـالقتّ

  .آيين است  ژـان كــبا دشنة قشري

 

 

31  
  دي الّـج  يـكن ار   جنايت كارِـان

  داديـستم و بيي ظلم و ـخود بان
  وريـگر چشم ببندي به رذالت، ك

  .ر زاديــور ضجة خلق نشنوي، ك
 

30 
رمـرمم همه اين كه از نژادي دگج  

  درمـــار پـوده تبـر بــن دگـاز دي
  رم نبودــپدران، كيفر اين ج اي بي

  .اين دوزخ سرگذشت كĤمد به سرم
 

  



 

 

 

 

 

32  

  ست ادي از پاياييـنم  ق كهنـن خلـاي
  ست شكيب و سازش و كوشايي  الگوي

  انــوختگــربه آمــن تجــاي  ديشةـان
.ست خويش؛ پس جهان آرايي پيرايشِ  

 

   



34  
  ست  اين قافله هر كجا كه بار افكنده 

ست ده ـآكن  فضا ـي دوست با نكهت  
  اش رََمـه پاس كَـزبان بـه ميـبر درگ

  .ده ستـگلبوسة مهر و آشتي افشان
 

33 
  مــكجا امان آوردينِ هر آن ـدر ام
  مــآوردي  وأمانــد تـان و اميـايم
  ابه گشوديم به هر گوشة خاكـپات
 .مــوشي از عشق ارمغان آورديـآغ

 

36  
  مــآوردي  امـپي  ها هــقلّ  ي هــقلّ  از
  مــام آورديـو نظ  تمدن  و  ونــقان

  با اين همه قصد جان ما داشت حريف
  !مــآورديرسخت دوام ـا ملّت ســـم
 

35 
  ودـاي كاش زمين پهنة پيكار نب

  ودــار نبـار زنگـا غبـه ر آينهــب
  اورشانـاي كاش خاليق به دل ب

  .ودــي حسد و كينه تلنبار نبـتلّ
 

 



 

 

 

 

 

 

37 

  خورشيد منم افكنده نقاب از رخِ
  مــوحيد منــبينش ت رِـازگــآغ

  :رــاري، بنگـرو راه رستگـاي ره
  .مــرديد منـتهاي  فانوس شبانه

 

   



39  
  مـومِ گزيده، همه غــتاريخ تو اي ق

  ربت و جور و ستمــبيداد و عذاب غ
  :ركشــواتظلّم ب  ريوـغ وقت است؛ 

  .ي و نه كمنه بيشّ - همبازِ جهاني تو

38 
  وقت است زدست ظلم فرياد كنيم

  مــكني  داري جالّـستمك رِــتدبي
  :بالست  قافله بس دام ذرِـدر رهگ
 !مــمگر انديشة صياد كني ما خود

 

 

41  
ام گذشت بيش از دو هزاره سختاي  

  ام گذشتـنسل، ناك ي پسِـهاي نسل
  :شادا به سر آمد عاقبت ظلمت شب

  .اي سرسام گذشتـه وس شبانهـكاب
 

40 
  ر زمان،ـاز دي  م كشيدهـوم ستـاين ق

  ان،ـجه  از در اقصايـرگشته ز آغـس
  خواسته استققنوس وش امروز به پا 

  .وختگانـان ســج اكسترِـاز بستر خ
 

 



43  
  ر گذشتـتحقي اي ـه زارهــه ادا كه ـش

  ر گذشتـلّ و زنجيــذابِ غـتبعيض و ع
ـب  امِــايگذشت،  رـــگي  نفس  دآهنگ  

  .گرچه بس دير گذشت- شادا كه گذشت

42 
  هر چند كه شب بلند و يلدايي بود

  گشود؛ر ــتدبي  ح را بهـدروازة صب
  ور اميدــي نـق ولـردمد از افــتا ب

 .نسلي همه آرزو كه در خاك غنود

 

 

45  
  ا نمـم  يــِ د ل شكسته را م ايِ نيـن

   دانم  شعر من، مي ست شده  ناله -نغ
  بگشائيد  رــاگ  وشي از آشتي مـآغ

  .خوانم  ها مي ي عشق نغمه ردهــدر پ
 

44 
 قرونطلسم نفرينِ  - اـاست به پـرخــب

 ي خون خطر كرد به غرقابه - بشكست 

  گشود اق ـه آفـر بـپ ري نگذشته ــدي
  .ونــجن ستهنـوز آب  يــي در گستره

 

 



 

 

 

 

 

 

 

46 

من باور و ايمان من است خود دولت  
  دانِ من استــوه خط وجـفرمان يه

  ي و جهد و اميدـي و سازندگـويايـپ
  .ن استـم  اكانِـني  راث مقدسِـمي

 

 

 

 

 

 



 

 

48  
  هرگاه كه سر به زير و مظلوم شديم

  شديم وم ـبزدل به شمار آمده، مذم
  مــكردي  احقاقِ عدالت  ويِــتا دع

  .شديم  محروم  از حقِّ دفاعِ خويش
 

47 
  شود تيغ ستم، يـند مه كُـرگاه كـه

  مــي گرانباريِ غـشود اندك يـكم م
  :رد سوي فرازپــ رود ميـه ز فــناگ

 !جنَمابناي يهود را چون اين است 

 

50  
 ده شديمـران ودــخ ة ـاز خان ه،ـتبعيد ن

 ده شديمــدرمان و  ساقط شده از هستي
 م،ــشدي  دهــپناهن  پدر  وطنِ ا درـــت
  !خوانده شديم "غاصبان"و "اشغالگران"

 

49 
  جنگيد يـم ستم   با  ر چند همارهــه

  زديد؛ ي به اين قومـم دلـبس تهمت ك
  آن گه كه به پا خاست به پيكار، اماش
  !عصيانگر و بي رحم و مهاجم خوانديد

 

 



52  
  ودــي سركش بــود ملتـگويند يه

  پيوسته به همساية خود ظلم نمود؛
  ون نشنيدـهرگز نشنيديم جهان چ

 !ود؟ـــــــرياد تضلّماي ابناي يهـف
 

51 
  ود،ـــب  ي همه ار جنگـة گيتــدر پهن

  ود،ــننگ ب "كشي نسل"تر از  ننگ رــگ
  مباد 4"گليات"ولي به سوي   ،غم نيست

  !ودــب  سنگ  يــداوود يك ة ــدر پنج

 

54  
 اسير  ومــق  نـاره ايـود دوبـاشا، نشـح

  :رـودك پيـرا شده ست اين كـر گـتدبي
  :رــدگ  دادـبي  غـتي  هـردن ننهد بــگ

 .هر چند كه دير ،اين خفته به پا خاسته

 

53 
  د،ـه نكنـو كس توج  ما ضجه زنيم
  د؛ـه نكنـو كس توج ما دود شويم 

  زخمي شود ار دشمن، ما از سرِ مهر
  !دـه نكنـيم و كس توجمجانش بد

 

                                                            
  جالوت=گليات  4



56  
  رِ مصيبت نكنيمـر ذكـويند دگـگ
  ت نكنيم؛رارِ حديث ظلم و ذلّــتك

  اين نكته بگو بماند، اما ز چه روي
  ها مالمت نكنيم؟ خلقوشيِ ــخام

 

55 
  ال ـب  پشت  الـب  اجِـات آم اي سينه

  !بس ديده ستم ز خالق و خلق خدا
  :يـر خم نكنـتا سر تسليم دگ! هان

  !ر خطا بود، خطاـتمكين و رضا مگ

 

58  
  وار بدي ،ـهر قافله را اگر تو غمخ

  بدي،  وادارــاگر ه   ر طايفه راـه
  رهاني شـا از دمِ تيغِ جانيان بـت

    .صف پيكار بدي آينه خود در هر
 

57 
 بودي،  يـبه جاي من م ا ر دعيـاي م

 بودي،  يـوطن م  يـنسلي پسِ نسل ب

  ي ظلم تدبير چه بودت ا ر به گندابه
  بودي ؟  يـا سينه هماره در لجن مـت
 

  



  

  

  

  

  

59  

  تا واقعه روشن شود، اي كاش كسي
  - يـدادرس رضي،ـي غـرِ بـژرفانگ -
  كرد ديد و گزارش مي آمد و مي يـم

  !رگز نفسيـوم نيارميده هــكاين ق
  

   



61  
  ودــنب  ادــآب  يك  رِ آفاقــمنظ  در
  ودــرز يك دلِ شاد نبــرز به مــاز م
  ران رسيدند ز راهـــكه مهاج ي ـوقت

  .جز قحطي و فقر و جهل و بيداد نبود

60 
  ايم آمده پا  با دست تهي، برهنه 

  :ايم آمده  سا فتاده، سينهاز پاي 
  از خانة اجدادي خود رانده شده

 ايم آمده  خدا زي منزل موعود.  

 

63  
  ودــنب  سبز كهن   ه از آن ملكـيك تك

  م بسترِ رود؛ـبد و ه  رونـست م خاكـه
  العين اين معجزه را بين كه به يك طرفه

 !ودــوج  هـب  آمد  بهشتي  باليد زمين،

 

62 
  تفنگ  ثقلِ  دشمنان مِ ـبي  ز  بر دوش

  در دست ولي، داس و تبر، بيل و كلنگ
  شد بستان مي  اديهـب ن ـاي  هيهات كه

  .ر جنگـويرانگ  ر كهـمجال اگ  داد يـم
 

  

   



65  
  از ريشة خود ز بيخ و بن كنده شديم
  برگرد زمين چو خَس پراكنده شديم

  ر و اميدــي و تدبيـر و شكيبايـبا صب
  .مـدوباره بالنده شدي داـاك خـدر خ

 

64 
  ن ملك در است؟ـاكسيرِ چه معجزت به اي

  از چيست كه اين خاك چونين باروراست؟
  ماست ي ـــاكانـني  رِــتدبي  ةـپنج رـــس
  !ر استــه اعجازگـر كــا نسل جوان مگـي

 

67  
  ميسر، نه به بخت  ن گنج به رنج شدـاي

  سخت؛  با سعي و فداكاري و با كوششِ
  دست آورد ن ــدار ايـه پاسـهار؛ كــزن

  !رخت رمد نه بر بندد نه مي: غولي است
 

66 
  ونِ دل اين صحاري آباد شده ستـبا خ

  وين خطّه به جِد و جهد بنياد شده ست
  :دـنكني  وسِ درازدستيـه  اـت  !انــه

  !راغ خورده استاد شده ستـاين دود چ
 

  

   



69  
  وــت  را سينةــر فــتحقي  اي وصلة

  وــت رينة ــورِ ديـآبشخ ي ــافتادگ
  آراسته اكنون به چون اين هالة فخر

  .وــت ة رِ نويني است در آيينــتصوي

68 
  رون آمده استـر قـاين قافله از قع

  جان برده ز قتلگاه خون آمده است
  ش  ه ميدان طلبيـزنهار، مبادا كه ب

  .است  دهـون آمـآزم روز ز رزمِ ـپي

 

 

71  
 ست به پا خاسته استياينك دوسه روز

  :راسته استــاد پيــرون زيــارِ قــزنگ
  آه .....بالد و يـد و مـروييـكارد و م مي

 .خواسته است از دير زمان جز اين نمي

 

70 
  توست  زّتــبلند آيت ع  امِـر بـب

  وستـر باد رايت دولت تــبر شهپ
  :ريـي شد سپــرو فتادگــادوارِ ف

 .به اوجِ منزلت نوبت توست روازـپ

 

  

   



  

  

  

  

  

  

72 

،ردا كه غبارِ اين هياهوي نشستـف  
  :ميانِ كينه و جهل گسست  وندـپي

  عاطفه را يــريزِ بـاين فصلِ خرَد گ
  .واهد بستـخ تاريخ به ريشخند مي

  

   



74  
  است  نـم  نـر ديــهن و وختنِ علمـآم

  است  نــم  نـآئي  و شرافت يـــآزادگ
 »چوخودت دوست بدار نوعِ خودت راهم «

  .است  نـم وانينــارِقـومــوحة تـــسرل

73 
  مــاي ايمان شده  ديشةـان  وحةـل سر

  ايم خورشيد وشي در دلِ انسان شده
  :بشر ارِ ــافك  ي زده در ظلمتــنقب
  .مــاي روزان شدهـاريخ فـارك تـبر ت

     

76  
  شوق و طرب و نشاط آئين من است

  :ن استـن مـپندارِ مسالمت نصِ دي
  ل زمينـدار عشق با اهـرقصي به م

  .ادوش آرزوي شيرين من استـفره
 

75 
  :آئين من است "تزِ"ادي ـآزادي و ش

  :صافي و صداقت صفت دين من است
  ي سفرة صلحـرد يكــبا اهل جهان گ

  .ن استـرينِ مـرايِ ديـوگـديشة نـان
 

  

   



78  
  ايثار تبار،ي زادة ـومِ سخــاي ق

  !اد سوارــب همواره چو ابر بر پرِ
  چون تحفة نعمت سحرگاه بهار
  .هر روز و هنوز بر تنِ خاك ببار

 

77 
  :»هم نوعِ خودت راچوخودت دوست بدار«
  ارعرفه شـن، نه يك طـرمان خداست ايـف
  مـنكني  اين  زــج  و  مـا ملت طاعتيــم

قـــــرار كيش ما بر عشق است ةودــشال  

 

80  
  ه دمـم و نـه شاخ داريـا، مثل شما، نـم

  5» ژنوم «اخته، پرداخته در بطنـيك ي
  اين ما و شمايي ز چه در خونِ شماست

  !م؟ـــر اتـوز تا عصـر، هنـر حجـاز عص
 

79 
  ردانيــگ رـس هاي   زارهـــه  پشت در 

  يــي سر و سامانـب  و  رــفق  بيگاري و
  :و بس خواهم يك جرعه شراب صلح مي

  .يــارزان  شما به   رــديگ  ر نعمتــه
 

                                                            
   

5
  .دارد يك ملكول كه مشخصات ساختاري موجودات را در خود   
 



82  
  ودـِيه  تاريخ  ست چنان بر دل دردي 

  چاره نتواند بود؛   كش صبر و گذشت
  :گويم  من مي،  توان ولي  بايد و مي  مي
  .ودـنم آرام   ي شـوازشـوشِ نــبا ن

 

81 
  گويم فاش  ويم و ميـگ  من باز همي

  :-كاشاي  شنيدي  فرياد مرا تو مي-
  :خويشيم، اگر چه از دو مادر زا ديم

  .مباش  م اگر نئي ، همĤورد يهم را

 

84  
  مــاي وختهـآم ن ـب  ورــايثار ز انگ

  مــاي اكسير حيات در رگ اندوخته
  بر خاك مريز خون اين تاك كه ما

  .مــاي افروخته  در ساغر عشق آتش
 

83 
  وقت است كه عشق را نهادينه كنيم

  تهي از كدورت و كينه كنيمجان را 
  مــبزدايي ود ــخ  ذهنيت  ار زـزنگ

  .مــو زاللِ دلِ آيينه كنيـــدل را چ
 

  



  

  

  

  

  

  

85  
 

ه دل از كينه زدودــد آن كـآسوده زي  
  جز وحدت مردمان نه گفت و نه شنود

  :مـــعشقِ ازلي  وادگانــن  جمله ا ـم
  ودــرسا و مسلمان و يهــزرتشتي و ت

  
   



87  
  رينة ماستـرامِ ديـم” ادر وطنيـم “

  عشق به وطن نهفته در سينة ماست
  مـون دارييز به صهـر ما نظري نيـگ

  .استـم اهگاه پيشينة ـه پنـآن خطّ
 

86 

  :مهرِ دو وطن به قلبِ من پنهان است
  ران استـدر و مادر من ايـون پيصه

  !داري، هانـزَن افتراي غـر من مــب
  .بهتان است اريخ خود انكارِ چنينـت

 

89  
  به بر ابري كه فرو نهفته خورشيد 

  :بر با د نشسته خود به آهنگ گذر
  ي شب زدگان به خطه  با دا بدمد

 .رــــيك بار دگر مهرِ فروزانِ دگ

88 
  ران وطن من است؛ ترديد مكنــاي
  رص خورشيد مكنــروغ قـارِ فـانك

  وارث و پاسدار آن خاك منم  خود
  .د مكنـباور جاوي نـرديد در ايــت
 

  



91  
  ي تبعيد شديد طعمه  كه چو ما  آن گه

  وميد شديد،ـــن سرنــوشتاريِ ـــاز ي
  اچارــربت، نــظلمت غ ازخود تنگدل 

  .ي خورشيد شديدــدبير كنان در پــت
 

90 
  !اـــــتبعيد ره زرگ ــاي در قفس ب

  !اي طعمِ ستم چشيده چون قوم خدا
  ريختـتبعيد نشرنگ  ا ـو تـدر كام ت

  .اــم رينه ـــدي درد  ز   ه نشديـآگ
 

 

 

 

 

93  
  ي طوفان شده اند آنان كه چو ما طعمه

  وان شده اندــد ديـد ددان و صيـدر بن
  رـدبيــت   با ر ــمگ  د،ـومِ فناينــمحك

  .درمان شده اند  يـون ملت ما در پـچ
 

92 
  اريستــزنگ اي  آينه  رــاگ  خــتاري

حق است، يا زناحق عاريست تحريف،  
  ودـيه  ابناي  هـك  كند يـنم  اركــان
  .داريستــغ تهمت   ز  وده شدهــپال
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 ميعاد آشتي
 روزي خواهد آمد

 كه فلق آفاق سحر را در پنبه زارانِ ابر

 با سرخابه ي گلبرگ سوري مي خواهد آراست

 نُقـل ياس مي شكفد ،و برمنقار نقره فام سپيده

 و در معرض نوازش خورشيد

 .چمنزار، سفره ي سبز نشاط مي خواهد گسترد
 روزي خواهد آمد 

 كه از آغوش نسيم

 شميم عشق مي تراود                      

 كه ناقوس

 هم آواز گلبانگ خروس مي شود            

 .وگلدسته نايستانِ اذان آشتي است
  

 و در آن مقدس ترين روز

 رع تهي مي خواهد بودنماز صبح كنيسه از التماس و تضّ

 و من در آستان آن طلوع خجسته

 به پيشباز مزامير داود

  .غزلي به قافيه ي عشق مي خواهم سرود                       
 

  2009مارچ  15لوس آنجلس 



 سرودي از سكوت و صبوري
  ابراهيمي. ص    هاي جوباره، براي راوي قصه

  عادت بود سكوت و زمزمه
  و اعتماد
  ي حايل سلب؛ از ديواره           

  - وگر سخن به ميان بود 
  در لحنِ كالم

  لكنت اضطراب               
  .حضوري مداوم داشت                             

***  
  

  اما،  خموشي
  بافت  آهنگ فريب در چنگ حافظه مي  نه
  به قصد خيانت  نه

                   ساخت  تفرقه مي ي ز دس.  
  زبان بستگي

  سالحي در نيامِ تدبير بود              
  در پيكاري نخواسته                                             

  كه تو خود  
  - به ميدان اندر ا ش  -             

  عدو نبودي ،                                    
  ملعبه يي 
   ولي            



  به دست حيله كارِ مخاصم                
  تا هنگامِ ارتكاب
   دست آويزي باشي                     

  !خطاي مكررِ او را                                     
***  

  مدارا و صبوري[ 
  يي ز حزمِ نياكان بود آموزه                 
  و اميد تداوم
  ميراث رسالت اعتقادي بود               

  . ]يي عتيق ةدر سطورِ مقدسِ ديباچ                                               
***  

  و ما،  
  كوله بار به دوشانِ تاريخ بوده ايم
  كه در غريبيِ غربت سرايِ مقدر

  -همواره و هنوز 
    مزاميرِ عشق و آشتي

  در گوش زمان زمزمه كرديم،                        
  محبوسچونان كه قناريِ 

  سكوت را 
  كند   سرودي ساز مي           

  . از سرِ دلتنگي                               
*********  

  2011نوامبر  29 -تيبوران 



  Auschwitzماخولياي 
 و نيز....

  تا امروز و         
  هنوز                   

  در ظلمات دهشت شب
  اردوگاه مرگ ده گانه بر آوارِِ اشباحِِ

  تسبيح را  ترين كالمِ دردناك
  :كنند   هاي سياه جمجمه شيون مي ز حفره                             

  لدايتگَ "-
  شدايتكَ وِ            

                       شم6....باه ر "  
***  

  ه،آ
  مرورِ كابوس  تكرارِِ

  :آرد   جان و جهانم را به لرزه مي                           
  مخوف، تابوت عامِِ

  قساوت، لح و ساروجِِمس افكنده ز سيمانِِ  پي
  شكاف  درز و بي  بي

  ي آهي رخنه  تا نه
  نشت سرشكي سرخِِ  نه                   

                                                            
  .نام اعظم پروردگار تجليل با د : عبري؛ بخشي از دعاي ميت -   6
 



  . ي محتضري استغاثه بانگ   نه                                          
   

  مرگ نامرئيِِ و حضورِِ
  گاز پاش ي سوراخِِ سينهكينه را ز  زهرآگينِِ
  ريزد   فرو مي

  امان و يكريز  بي              
  ...محبوس  خيلِِ به منخرينِِ
  انسان جانِِ و نمايشِِ

  خويشتن ي كالبد  كه در هيمه                            
  ...ي نفرت  كشد از كوره  تنوره مي

  ي آدم كبابِ الشه و كفتاراني كه در بزمِِ
  ...شوند   سر مست مي                                          

  !هاي  
   7!ينو هِلُا   ي نا د اََ       

  شر در اين محشرِِ
  بسته بود مگر   فوالد به هفت قفلِِ  آسمان   ي دربازه

  ِ ديگر سارايي به كبرياي تو راه نبرد ؟ ز زهدان  ي جنيني كه ضجه
  عظيمِ فاجعه آن چنان مگر مسدود يا حجمِِ
  !را به درون اندر اميد رسوخ نبود  8خيناش كه انوارِِ

  حنجرِ ايمان  و آنك ، در[ 

                                                            
  .خدا، خالق ما: عبري -    7

 
حظور خداوند در جهان: شخينا -    8  



  لفظ يهوه   
  . ]نمود   امتياز مي  هجايي بس بي              

*** 
  نگاه كن

  ن ،تُبِ ديوارِِ چنگ بر خاراي جدارِِ خراشِِ در بدين
  ناخن بيخِِن خونابه ز ب تكشَ  و

  كه چونان چون آيت آزرم
تاريخِ تم دن ماسيده بر جبينِ چرك.  

  اينك، سكوت نسيانيِ نسل ها[ 
  فرو مرده غريوي   

  به تنگاي نايِ عاطفت است؛                     
  اين،  

  .]بزنگاه افولِ آفتابِ معرفت است     
*** 

  !هاي 
  در بارگاه كدامين آئين

 قابيلِ قرون راسترگيِ جنايت  
  خردك اميد مغفرت است ؟

  
  .....و نيز تا امروز و هنوز   

*********  
  2008دسامبر  3 -لوس آنجلس 

   



 خود اگر قرعه به نام شما بود 

  چه كرده ايم در حقِ شما،
  خداي را                           

  ي ما ؟ خواهيد آخر از جانِ خسته  چه مي
  چرا، از چه روست

                    ي من ؟ قوم آواره تان با ازلي اين شرارت  
  مهري تان  ي تسلسل بي چيست بهانه
  ي من ؟ چاره  بي  به دودمانِ 

  ؟  ما را كمر بر بسته ايد  به كدامين دست آويز انهدام
  اين كينِ كهن از كدام صبحِ كاذب آغازيد ؟

  

  بوده ايم ؟ ي خيسي به اجاق تان روا داشته  خدا را، چه هيمه
  مگر كه شمايان ،[ 
  خود  

  ! ]ي دوزخ بوده باشيد  گلخن تا بِ كوره      
  چه سنگ قلبي به ترازوي انصاف بر نهاديم ؟

  مگر كه شمايان[ 
  خود انكارِ عدالت آفتاب بوده ايد  
  ! ]دريغ ا ش به وسعت خاك يخ زده   در تابشِ بي  
   

  با چه گونه تورباف ترفند
  را در كمين ايستاده بوده ايم،يقين تان 



  اگر چه و هرچند
  ما خود مدام                   

  ِ ددان فتاده بوده ايم ؟ در دام                                
  در كجاي دفترِ تاريخ بر نبشته حديث تركتازي ما به نيت تاراج ،

  به مرز و بوم شمايان ؟  زِ دراز دستيآيا به 
  -  نه

  كشاكشِ اعصارما در 
  درونِ حصاري

  افكنده به گرداي قومِ خويش  ز بيمِ خصم پي                
  .سر در كارِ خود بوده ايم 

  يي تنيده تنگ، ما خود در پيله
  يي جدا بافته، تافته  نه

  ي ناگزير براي سنجش تا بِ عذابيم بل گزيده
  سرسخت در آزمونِ گرانجاني ، ي كه آسهچونان 

  ي خشت در معرضِ زلزال، يا طاقت تيغه
  يا صبوري آماسِ حباب
  دريا بر موج خيزِ تالطم                             

  .ي طوفاني در شبانه                                                    
  - و يا شايد
  چونان قاصدكي            

  مامور و معذور بوده ايم
  . با پيام هايِ انساني                           



**** 
  و نيز ،

  آري     
  به گواهي تاريخ،         

  ما سفرگرانِ صحاريِ سردسير
  در هر رباط ميان مسير

  جامه دان بر زمين گذارديم                          
  ي پاس بر خاك ميزبان به سجده

  .نماز گزارديم                                    
  شتيمآن خاك بس بسيار ك و بر پهنِ 

  ي امكان در حوزه                                      
  ...ِ خويش بس كمتر درويديم  اگر چه هميشه ز سهم

  و چندان كه بذر ريشه كرد و
  نهال باليد و                              

  به با ر برنشست ،                                         
  ناگاه ،

  رد با د بال آن چنانگ
  توفيدمان به جان                            

  كه از سر اجبار
  اندوخته هشتيم و

  برهنه پا                   
  .دوباره گريختيم                            

**** 



  و ما،
  ميراث خوارِ صبوري ايوب،

  -آن پيرِ پر شكيبِ سزاوار نكوهش  -
  چشم انتظار

  در معبرِ غفلتاي قرون           
  نشستيم و پنداشتيم                                      

  ز غيب بر آيد و زنجير بگسلد ،  دستي
  يا بر افكند نقاب از رخِ آفتاب دست مرحمتي

  تا چشمانِ بصيرت آشكاره ببيند
  .ها مان را  ژرفايِ انديشه                                    

  -  نه 
  اميد برنتافت  هاي بي  عاطفتي به ظلمت دل فروغِ

  و هيچ تنابنده
  عميقِ فاجعه را آن چنان كه بوده و هست در نيافت ؛               

  شكفته نسوخت  نو هاي  دلي به حالِ تباهي گل
  .ها قيام نكرد و همت انصافي به گسستنِ قالده

**** 
  كا،اينَ

  ، اگر تدبير چه بودتان شما، به راستي
  دنب "برگزيده"الي طوقِ مطّّ اين

  ي گردن، آويزه                                      
  وين شهد شوكران اگر به جامِ شما بود،



   يعني
  اگر به جاي ما      

  -زبانم الل   -                       
  قرعه به نامِ قومِ شما بود؛

  ،  يعني
  اين قومِ برگزيده نه ما،
  !ل قومِ مستدامِ شما بود ؟ب                           

  چه تدبيرتان بود،
  بگوييد،                   

  !هاي                           
  ! "ها  اي سبكبارانِ ساحل "
  ي سرنوشت را بادبان دريده سفينه  گر

  نسلي پسِ نسل                                   
  رانديد ؟  بوران زده ميهاي  سرگشته در بحر

  تحقير شده ،
  رنج كشيده،            

  مانديد ؟  خان و خانمان شده مي  بي                        
  هاي روانسوز گريخته، از دوزخايِ كوره

  هاي عزيزان با پشته پشته الشه
  كرديد ؟  مانده بر نحيف گرده هاتان چه مي

  كرديد ؟  امان چه مي  ت بيبا خيلِ تنگ آمده از تداومِ يورشِ آفا
  !  هال معترضانِ هميشه 



  !مانِ ستم پيشه قاضيانِ كژ گُ
  اكنون،

  باري      
  اين گوي و اين شما ،

  :وين فراخِ ميدانگه انديشه 
  -اگر اين سرگذشت 

  فالِ بد سگالِ شما بود،                  
  بگوئيد، خداي را

  اين زمان                   
  كرديد ؟  چه مي                             

********* 
   



 در بزنگاه واپسين مجال 
   ي انتخابش ، به بهانهزبراي شيمعون پر

.به مقام نهمين رياست جمهوري اسرائيل  
  آخرين سردار،

  نامداري از صفي بنيان گذار و آرمان پرور ،
 غول مردا مردمي ژرفا نگر، از گروه  

  ،   اسطوره ساز                                    
  .ست  آزاد انديشه                                                  

  آخرين ساالر،
  از ميانِ زنده ياداني كه چون انگور بن
  پر بار و بر                                              

  .ست از برگ تا ريشه                                                          
  ردي ناگزير از جنگ،چه گُ  گر

  -اما                                  
  .ست آشتي پيشه                                     

  او 
  علمداري ز عهد نهضت آزادگان بر ضد استعمار ،  
  -كاويان بر دوش  درفش  كاوه انديشي -   
  .ظلمِ ضحاكانِ خونخوار است  خود عليه  
  او
  ،  ابرمردي ميانِ منجيانِ قوم سرگردان  
  اين شكيبا قوم مقهورِ شقاوت ديده بس بسيار  
  .در گذار از معبرِ تاريخ اعصار است   
   



  باري،
  - اما      

  واپسين سرباز ،         
  اين زمان پيرانه سر
  ست، پا بر ركابِ راهواري ديگر آورده                         

  در مقامي نو،
  .ست  اميد ارمغاني نوبر آورده               

*** 
  !هان 
  هال پيرِ جهان ديده ،      

  اي سياست ورزِ ورزيده ،
  :اينك اين جا گوي و ميدانت مهيا 

  فالِ فرخنده ؛اين تو و اين                                    
  اينك اين جا همگنان را فرصت ميثاق

  با اميد سازگاري،
  همدلي ،                

  همسايگي ،                      
  هاي پاينده ؛  همزيستي                                 
  مركبِ مقصود تيز آهنگ ،
  هاي آرزومندي، پيشِ رو آفاقِ سبزِ جلگه

  .آينده هاي خرّمي فرجامِ  فصل
  :مرد ميدان باش 

  ي صعب العبورِ صلح ؛ اين تو و اين جاده
  :طلعت صبحِ بهاران باش 



  .به نور صلح   باورِ چشم انتظاران را چراغان كن
  ، اكنون   آري

  اين تو و اعجازِ موسايي ،              
  .آزمونِ سحرِ عيسايي 

  پيش آر  آستين برچين و دست دوستي
  .هاي آشتي بر دار  دشت گامِ همت سوي بكرِ 
  با سرانگشت درايت 
  هاي ديرين باش؛ مرهمِ زخمِ كدورت                         

  .پادزهرِ شوكرانِ فتنه و كين باش
  ست ، هاي تلخ آلوده  كامِ عطشانِ خاليق را فريبِ واژه

  چون كالمِ اولينِ كودك نوزاد
  .غش و شفاف و شيرين باش  بي

*** 
  واپسين است ،اين مجالِ 

  ! آي                        
  -گرگ باران ديده 

  پيرِ ديرِ تجربه،                   
  !زنهار                                        
  در بزنگاه درنگ آخرين مهلت ،

  .اين تو و كوتاهي فرصت
**********  

    2007اول آگست  -تيبوران 



  9ندبه ديوار 
 كهن سال نشتك دست بر ديوارِ

 - و چشم بر هم نهاده -
 ي ژرفي مجاز تامل در انديشه

  پروازي بر پرند الجورد كه
 .بال آكنده در تقدسِ نوري رويا پرورد

***  
 زالليِ آبشخورِ اين جذبه از كجاست ؟

 واژه  ي بي و چيست اين خلسه
  به وقت ساويدنِ دست، دهد  كه دست مي

 با اميد شفاعت                                   
 بر سطوحي سرسخت ؛                                                  

 يا از نهفتن ذكرِ نيازي به شكافك خاره يي حاجت روا؟

 القاي يقيني است
 ز آئيني عتيقه مگر                

 ....ي باستان اين لمسِ پاره سنگ ها
  يا تواليِ نياز

 احساس عميقِ تعلق به تاريخ نياكان ؟به            
***  

 و در صف انبوهيِ اسرار
  اين پرسشِ شگرف مضاف

 ! رهايم نمي كند                            
 *********  

  2012مارچ  12 -تيبوران
                                                            

حاجات خود را بر تكه  -بستن شبيه دخيل   به رسمي -باور مندان  .از بقاياي معبد مقدس يهوديان در اورشليم، كه محلي است براي زيارت و نماز گزاردن  ديواري سنگي  9-
 .نهند  هاي اين ديوار مي شكاف  در نويسند، و به اميد اجابت  كاغذي مي



 )1( ها شقايق در غم كوچ
  - سبزِ طوبا به روانِ  -

  
  واگذاري   باززدن ازبه جرم واهي سر  ن،  - بانوي يهودي، طوبا[ 
    به دستان   جنب مسجدي در اصفهان،   منزل مسكوني ا ش در 

  )جرائد!] (نماياني خرافه پرورد مثله شد ِ دين پرور

   

  در پساپشت هزاران سال هم خاكي

  .من هنوز آبشخورم مردابك خون است
    

  اسپاهان در گذارِ بسترِ تاريخِ

   10"دردشت"ي  از داغمرگ الله "زنده رود"

  چاك و گلگون است ؛ سينه چاكا

    10 "جوباره"هاي  از غم كوچِ شقايق

  ي خيزابگانش نرم و غمگين گام، نغمه

  .سنگين پوي و محزون است

                                                            
  .ي يهودي نشين در اصفهان است دردشت و جوباره نام دو محله -  10



  خرامِ خواهرم طوبا و طوبايان،  بي

  لِ خواجو،هاي خاطر آرايِ پ در كنارِ غرفه

  ديدگاه رود روح افزاي

  .انده افزون است
***  

  اي دريغا

  هاي خاطرات دفتر تاريخ فصلدر قطورِ 

  :ببين چون است  ي پايان صفحه

  در پسِ صد نسل هم خاكي

  !من نصيبم مسلخِ خون است  

                                                     ********  

   2012اول دسامبر  -تيبوران 



  )2(  ها در غم كوچ شقايق
     به روان سبزِ طوبا

 شبستانِ كفر كيشبر فرشِ چرك  
  ي كهنه ي كينه تقواي تاريخ را بر سجاده
  نماز چه گونه توان برد ؟
  تبه آيئني كه ز مهرِ خون

  بر جبين دارد  زخماجين                         
  چه سان پيشاني از سر صدق

  گذارد ؟  بر مهر نماز مي                         
   
  -  نه

  :طاعت ا ش مگر از سرِ رياست 
  ر فواصل تكرارِ سجود و قيامد

  هاي شوم كند در انديشه  تيغ صيقل مي
  هم بدان گونه كه سالخ( 
  در مثله كردنِ مردار  

  ! )كشد به خونسردي   ساطور به سمباده مي                     
  و چندان كه سجاده بر چيند

  .كند از نو   بزه گري آغاز مي
***  
  -يي است ، اين  زاده د د

  بطنِ پلشت ماده ديوي خرفت ز            
  كه به نيش كشيده

  -نابشايست  زدن از توقعي  تن به جرم -                
  .هم شيرِ خويش را                                                          

  ي كفّار هجومِ گرسنه گرگ گونه ا ش را به كومه[ 



  داشت؛پن  مگر به سوي بهشت مي  راهي  
  آن آشيانِ حقير را،  

  ! ]پنداشت   كنشت مي  گفتي                       
***  

  ي گناه، حكمِ كدام اهرمن است اين كفاره
  !هاي                                          

   شماران قربانيانِ عزيز  اين بي
  ي مايند، خواهر خوانده                                 

  سرنوشتانِ هزاران سالهم 
  :ي مايند  سرزمين نياكان دلبسته مانده به                             

  شان به سرخي گلبرگ شقايق خون
   هم رنگ خون سياووش

  آه.....همگونِ خونِ خاليق
   

  -بر كدام جنازه اكنون 
  11"قديش"اين قومِ داغديده غريوِ                          

   بر خواهد آورد،                                                           
  تابوت كدام تكه از پيكرِ مثله را

  تشييع خواهد كرد ؟                                           
***  
  آه
  -  كاشكي    

  دانستي  كاش مي            
  ، "حب الوطن"

  )لفظي اگر چه غريبه(              
                                                            

  .خوانندمي بر ميت   دعايي است كه يهوديان "قديش" -  11
  



  ناموسِ دينِ باستاني اوست
  اين زادگاه مقدس

  ....گهواره و گورِ جاوداني اوست                    
  به شهادت تاريخ - و آري، آري

  فرهنگ اين ديار
  .وامدارِ پاسباني اوست                

                                                     ********  
  2012، دسامبر 2 -بوران تي

   



هاي  آشكار شد كه او در سال 2006و در سال  است، 1999ي نوبل سال  ي جايزه ترين شاعر معاصر آلمان و برنده  آوازه  گونتر گراس، پر 
 .بوده است ssنوجواني عضو سازمان
، "بايد گفته شود  آنچه مي "نظامي اسرائيل به ايران به نام ي  يي متاثر از شايعات احتمال حمله در سروده 2012سال   ي  آقاي گراس ، در آغازه

 .دولت اسرائيل را به انتقاد كشيده است بسيار جنجال برانگيخت، با نگرشي يك سويه موقعيت  كه در سطح جهاني
، چاپ لوس 70ي  ، شماره"كتاب  بر رسي"ي  فصل نامه ي يي ضميمه اين شعر من پاسخگونه يي است به آن سروده، كه نخستين بار در جزوه

 توانيد ببينيد  آن را نيز در همان ضميمه مي  ي فارسي نتر گراس و ترجمهوشعر گ. آنجلس منتشر شده است

 زيرا كه من يك ايراني يهودي ام

  ”گونتر گراس ”براي شعراي شعور، و(

  )با احترامات فائقه

                                                                        
 اينان،

ـ       آري            
مارگزيدگانند               

 هرپاره ريسمانِ سياه و سپيد
ـ در روشناي سپيده حتٌا ـ                                

.دوپود غريزه شان را به ارتعاش مي كش رتا  
هراسند، نه ـنمي   

آن چنان كه[                      
در فصولِ يتيمي و حيراني                                     
و در بزم وعزايِ ميزبان                                     

مويه كنان                                                                 
بره هاي قرباني                                                                           

:يعني                                    
       ديو دداني آنچنان كه دستاويز                                            

.]يتهي از خصائل انسان                                                                                 
  هر كرمكي اما،               

هر آنگاه                   
در ديدرس منظر دورانديشي شان                             

  لوليدن آغاز مي كند،                                                            



ي اساطيريهر آينه، آژير  
.                 صاليِ خطر سر مي دهد در احساسي مشترك                                

  
*** 

 حقيقت واقعه،
!نخانم ها، آقايا                 

          اين است، به شهادت تاريخ                                  
 كه در خاطرِ تلخِ اين خيلِ پـُر شكيب

ي مسخره، گه گاهنمترسكا  
مسخ مي شدند                                 
 و به هيات غوالني دوزخي
        به انگيزه يي بي بنياد                              

ـ ودر مسيرِ دسيسه ي حادثه يي ـ                                                       
 تنوره كشان

به جان و جهانِ پيروجوان شان برمي تازيدند                         
 و آمالشان را

ـ چنانكه خاكستر اجاقي باستاني ـ                  
 درمعبر زمان
به باد مي دادند؛                

 و هماره مالِ به مĤل انديشي اندوخته شان
.ديمتي حالل به شمار بوغن                                                 

زدريغا كه خصلت پر وقاحت عفريتگان، تا هنو و[   
!]زلبريزِ كينه يي است كهنه و مرمو  

 *** 
!ـترفَحـهال شاعران   

!يروشن رايانِ مدع                           
 سال ها از اين پيش،
من در آستان ِ حادثه يي                         
:مسرودي كردرسالت كاذبتان را   

 شما،
            جملگي        



افولِ آفتابِ معرفت در بزنگاه" "  
...دزبان به كام اندر فرو خورده ماندي    

 شما،
هماره،        

در برهه ي فرصتي سرنوشت ساز                
 شاهين انديشه هاتان در ترازوي مساوات

...تسر زي سنگ تعصب خم داش  
 شما،
آنگه كه،       

باد مايه زنفرت داشت"                 
"وداخائ "و زبيداد كوره هاي                 
رهاورد                 
بوي خون مي آورد                 

"هحلبچ"و از مسلخ بي خونِ   
غريو ضجه مي آمد؛                                  

"بوسنيا"و كوچه هاي   
گورستاني را مي مانست                           

شكم بر دريده                                                       
 كه كفتاران را به خوانِ خون فراخوانده بود،

مطّال آذين بود  قفلِ  لبانتان به هفت  
تان  و سكوت  

.دقصيده ي كين بو                  
 و نيز آنگاه كه

را وعده ها ي فريبنوبلوغان "                     
در صحاريِ آبستنِ خمپاره به گلگشت مي كشيد،                     
نشمايا                     

درخون آجينِ لحظه هاي انفجارِ جانِ جوانان                             
.جملگي خاتمانِ صلوات بوديد                             

*** 
 باري ـ
  آري،       
زهر چشيده به تكرار مِقومِ طعاين   



:وارثانِ خوف مشتركند                                         
 در حفره هايِ منخرين شان، هنوز تا هنوز
.تغليظ دود جسدهاي سوخته ماسيده اس  

هاي ناكام "آن فرانك"و شيونِ خاموشِ   
مرگ نوشيده شوكرانِ                                                  

 در گنبد خاطرِ اين خلق پژواكي رسا دارد؛
 وچون به قفا در مي نگرند
 رد سرخي از خونِ تبارشان
تا مسلخِ بيداد                                 

.دمي گذر                                                 
 اين بوي عنبر نيست
اي شهركه بر كوچه ه                         

.دبا باد مي گذر                                                   
*** 

 اينك اما ـ
فراسوي هزاره هاي هراس ـ             

اين قومِ قديم                                               
 ـ بهره ور از حزمي

به بهايي گران يافته ـ                         
اطاعت و تسليم به تنگ آمده استاز تنگناي    

 و،
 "روشنفكرانه ي شمايان "ديالكتيك  
 ديگرهرگزش مجاب نمي تواند كرد؛

:هچراك  
ار زديدـــيك چند به او تهمت كف  

 يك چند به او انگ جهانخوار زديد
نشد  افتــر يــزه ي آزار اگــانگي  

!دـزدي "وارـجهودانِ ربا خ"بهتانِ   
  

 نه، نه باور كنيد 
!اناي شما سفسطه باز                    



          اين بار                                            
را "ديگر هرگز"هجاي شعار   

بر بلند تارك تاريخ                                      
.من قوخال كوبيده ست اي                                                             

 به يادبسپاريد
 افعي گزيدگانِ تجربه هاي تلخ قرن ها

 ـ تا نوشداروي پس از مرگ ـ
 هرگز دگر

د؛به عبث در انتظار نمي مانن  
.تاين رسالت راستينِ تاريخ اس  

**** 
 با اينهمه، اما

بايد بدانيد نيز                               
 كاين قوم حق شناس

 هرگز سنگ نخستين را
:دپرتاب نمي خواهد كر                            

 اين باور و اميد و راي من است
 زيرا كه من به اصل
خود يك ايراني ام                        

از تبار يهود،                                             
 خلف زاده ي تربت كورش؛

 و مرا
باري         

خاك نياكانبا آن خجسته                
.تني استپيوندي نا گسس  

  
********** 

 چهارم ماه مه دوهزار دوازده 
   



خون از طيف سرخيِ  
هايِ خنجرِ ظلم در مسلخِ احتضار زخمه تنها ز  

چكد،  خونابه يِ سياه مي  
،االّ و  
-آزاده گان را      

همه گان در جوبارِ شاه رگ               
است ؛سرخي ز همگونِ خونِ شقايق جاري   

"تري  رنگين "جايِ   وهر دعويِ بي  
.ترين نمودارِ داعيه داري است  ننگين  

را اما،  "حق"  
-به مقياسِ مطلق  -                  
تواند شناخت  چه سان باز مي  

 هر آن كو نفاق را 
پندارد ؟  از سرِ اتفاق مي                   

  
 تنها انصاف

بايد بود  ميزانِ سنجش مي             
اي مقدر نيست؛ بر خواني كه همگان را به تساوي لقمه  

 ور نه 
هرگز،       

هرگز             
يِ ضربه يِ تازيازنه يِ ظلم زوزه                 

.حرف آخر نيست                                                       
 **********  
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