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                                             ] ١١[      رتصاوي                                

  

  تصوير  مثله شدگان را بردار و بيار

  رشورتگببين،  كلك ص

  ؛ انفـجار شـدهة  مـطع

   بيارتصوير رجم زنان را بردار و

  ببين،  كارگاه نگارگرش 

  ؛ النه اي كـفتار شده

 ور كاوان را بردار و بيارـتصوير گ

ببين،  استخوان مرشوِص  

   بازار شده؛" كاالي"

  تصوير تهمتنان را بردار و بيار

  ببين، رستم و كاويانش 

  ؛  شده  سوسمار  پنجه اياسيرِ

  )1(       رابردار و بيار  "يد جامگانـسپ"تصوير

  ين، اوستا ش منسوخ و نا اعتبار شده؛بب

  تصوير جالدان را هم  بردار و بيار

  !نمي بيني

   ساطور دست شان، مرصع و زرنگار شده؛

  

             ❄  ❄   ❄  
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  !استاد

  مي نگرم، 

  مي نگرم كه چسان

  )پاكستان(             "تانــيچسـه"چاكـران 

  )2(              "برهنه روي  نچليا " اين _

  _ " برهنه پا "وآن طالبان 

   شده؛" كابلشار"آتيالي 

  جز تصاوير،كه هرگز نميرند،

  همه را خوردند

  شهر را نيز با خود بردند؛

  .چيزي بر جا نماندست

   

             ❄  ❄   ❄  
   

  ! نه، پسرم

  اگر تصاوير ماندگارست

  شهر هم پابرجاست

  چونكه جايگهش در قلب ماست

  پاست بر " تيرگي"فقط  

  هيزم و هيمه بايد افروخت

  كه روشناش،

  تا اعماق كهكشان هاي مرده

   را دنبال كند" تيرگي "

  

             ❄  ❄   ❄  
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  ! استاد

    " شرق"بنگـر، بنگـر به 

  ببـين، ببـين كه

          )4 (   ،)  3 (   . دار شده بي  " حصب  "يد و   دم " يدهسپ "

   
�  �   � �  

  

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 ودر   اھدا شد" پيام زن"  به مجلۀ   ١٩٩٧ تاريخ جنوری  به)"تصاوير " ( ه اين سرود:-]١١[■

    مجله  نشر شده است  آن ١٩٩٧   دسمبر١٣٧٦ قوس  ٤٧شماره 
 

است که بعد از مرگ ابومسلم خراسانی به ) مقنع (اشاره به  حکيم ھاشم " سپيدجامه گان  " -١
   .می ناميدند" سپيد جامه گان "بش وی را جن. خونخواھی از وی برخاست 

 زندگی شباروزی  درون مسجد اعمار شده درنوجوانانی گفته می شود که در حجرۀبه  " چلی  "-٢
خوراک و پوشاک آنان از جانب اھالی .  را به عھده دارندجدکارپاگيزگی  مس. خود را می گذرانند 

 به از وی،  قرار داشته اجد مس ھای مXدر خدمتاينھا . اطراف و اکناف مسجد تأمين ميشود
( مورد استفاده جنسی قرار می گيرند از جانب مX ھا ھمچنان .را می آموزند" علم دين"اصطXح 

 سال اخير در ٢٥اکثر مX ھا و چلی ھا به خصوص در   ) ھم وجود درد ء ھايیستثناًمسلما ا
  . ند قرار داشتچمی، جھادی و طالبی خلقی وپر ضد ملیھای رژيم) اطXعات ( خدمت استخبارات 

  .قرار دارند  در خدمت دولت دست نشانده امريکا نيزاکنون
  .اشاره ايست به شرق" سپيده"  -٣
  . می باشد اشاره به آغاز انقXب مردمی درنيپال "صبح" -۴

 


