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 هودي انيطغ
 به نكي شده است كه اسروده نيفلسط در لياسرائ مكرر  وانهي وحشيهايزياثرخونر چند سال قبل در  شعرنيا

 ميغرض نشر مجدد به شما تقد، نوارغزه   درگناهيب  دفاع ويب  مردمانري  اخنيخون منشانه ودد مناسبت كشتار
  .شوديم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

[ مي نسمحمد 2000نومبر ]رياس

 هودي است داستان دهي كه شني وشيپر
مجوس  كالم    اند  به  لعل لبشدهيتن
بسته صف به كشتن من   او  كافرچشم دو
  ي اعرابي به صدق و صفاستي دلمرا
دهانش به لذت شكرست    چو قند ولبش
پاك است    مقدس و، مقس تي چو بدلم
 داند  ي جا  به  برش كرده و نم ،بيرق
  بيخم  كاكلش هزار فر  وچي به  پبود
هنوز    وبي نگهش خورده ام فرةفتن ز

 لرزد  يم نهي س  فراقش بهميب  زدلم
  ستي ني اعتبارچي را كه دگر هيخدا
  برابر كرد  هي به خاك  س،  نفاق ترا
  ست؟ي چاي دننگهي اعتبار به گفتار بس
 من به  سر عاشقان عتاب  مكن  نگار
  يداني نم ، هركه رايشمري مدوست تو

 روز  استيسة  باش كه درصحنبهوش
  وارشي  اندر پناه دي كني  مهي تكچه
 غافل  ي ايزينخ بر  غفلت اگرخواب ز

  ميديگرد  روزگارتيمعص  شكار
  بكشديستي  تان را به  ني هستيبنا

 هوديزند به جان و دلم دشنه با  سنان 
 هودي اش  نشان يشاني اند  به  پدهيكش

 هودي نگاه  و به  مژه گان ريبه  برق ت
 هودي به سان ياز دشمن  پرستيسر را و

 هودي چون  زبان ستيمگر به تند زبان
 هوديپاسبان  چشمش چو دران نشسته دو

 هودي مكان ني سجده گه مسلمستيكه ن
 هودي  زاهدان  چي  پر پةبه  سان  طر

 هودي اني در ب،هزار رمز نهان است 
 هودي  شبان  بتي عرب از هةچو رم

 هودي به  آستان  ، يبه داستان  نصار
 هوديشان  و رّ  فدهيبلند  مرتبه  گرد

 هودي بجان خوردي قسم ملي محنيكه ا
 هوديرت گمان س  نبرد بريكه تا كس

 هودي دارند دوستان يكه  با تو دشمن
 هوديعداوت  بود دكان از متاع  پر

 هودي بانيبود رنگ سا  سوزهيكه سا
 هودي كاروان  ،رسد به منزل مقصود

 هودي ظلم  رها  گشته از كمان ريت ز
هودي بر دهان دياگر به  مشت  نكوب

 كوكب بخت عرب دگرگونست] رياس[
هودير   دارد   آسمان  كه   آفتاب   دگ

 شهرفرانكفورت
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