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  بگــذار، خـر عر عر کـند ، اين بار ، منزل می رسد

  جگــر ، خيلی به مشکل می رسدورنه به صد خونِ  

  عرعر به هـر خر واجبست ، ورنه کجا خر خر شود

 ـاصل می رسدـدر ِگل بماند روز و شب ،  دارویِ   ف

  ، بـايــد بـــه سروقـتِ  خــران ) نوشادرِ  فرمايشی( 

  اطـل می رسد هـنگ هـنگِ  شان ، با سازِ بۀنغـم تا

  ادگیـ و پگیا سادــمـا ، ب ) شادوالی( و ) لـَو لـُو( 

  می رسد ـلـغـامِ  عاجـپـي)   تی ویِّ اشــراريــان (از 

  توهين ، بر روشـنـگــــران  ،  تحـقـيـر بر آزادگــان 

  تکفير هـــم  بر شاعـــران  ، سوغات جاهل می رسد

  از نـــوکــرانِ  طــالبی  ،  وز چــاکــــرانِ  قـــالـبــی

    بــا کــاه و بـا ِگـل می رسدگلکارِ   تـعــريـفـیِّ شان

  ِگلمالــــۀ جـعــلی  وی ســـودی نـبـخـشـد بــر چکک

  غافــل می رسد ) ُغـولـِدنگِ (بــوران ما بـر بامِ  آن 

  بيـعـقـل و ِخَرد)  لـَولـُوی(، يعنی محترم ) ُغولِدنگ(
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  اين نام  از روشــنگران  ،  در شـأن سافــل می رسد

   مينگر ، نـيکـتـايیِّ  شش دالـــــریبـر گـردنِ  خـــر

  لـنگــر نـمـوده  يکـطـرف ،  آن کورِ  کاهل می رسد 

  و معنای آن ) واژه(شدی ، از  ) شا َدوال( پرسش ز 

  گـفتا يکی از لـــهــجــۀ  آفــل  ،  ز نــاِقـــل می رسد

  ی  می نکـنئنما )  ُقـلــُدر( باخبر ، )  آپه پيچو (ای 

   ، تيغِ  دالئل می رسد   رنگ  و  پاِلَشتُبـرس و ر ب

  )گلبدين(،  گاهی بــه پای ) طالبان(گاهی بــه دستِ  

  فـرمان و حکــمِ  اجنبی  ،  از زنگِ  فـاعل می رسد     

  حرف حقيقت ، جانِ  من ، شور است و خيلی تلخ و تند

  هم خارش و هم سوزش از، بيرون و داخل می رسد

  بيحـيـا ) ِ بر خادکی( ر بـ انصاف ده ، رب کمی يا

  داند کـــه روزی عـدلِ  آن ، سلطانِ  عادل می رسد

  پــس  از ســرِ  روشـنـگـــران دستِ  جفـا کــوته کند

  درسِ  وفا گـيــرد  ز مـا  ،  تــا بذلِ   باذل می رسد 

  صلـح و صـفا و آشتـی ،  شـد خــرمـنِ  اهــدافِ  مـا

   بنگر چه  حـاصل می رسداز ِکشتِ  تخـمِ  دوستی ،

  مان) فـيس بـوکِ ( آمد پـسـنـدِ  خاطــرم  در صفحۀ 

  دشـنامِ  چـنـد تا خادکی  ، بـر جمله ، شامل می رسد

  تا خواندمش ، جـاری شـدی ، طبعِ  روانم هرطرف

  ُدرواژه هـــای معرفت  ، َبـه َبـه  ز ساحــل می رسد

   کندخر عـرعـر ند ، بگــذارـکـسگ عــوعــو بگذار 

   ،  تا شکوه از دل می رسدناموسِ  خود َجو َجو کند

  به پاسِ دوستی ، بس بس توقف الزمست! » نعمت « 

  تـرســم  ز جــوالنِ  قـلــم ، تيـری به بسمل می رسد

که سگ های جنگی را تربيت کرده به جان روشنگران و  بخاطر روشن ساختن اشخاصی
کی  دارند ت با اشرار و ناخلفان خاَدکه رفاق یئچ ميکنند ، بخاطِر آنهافرزندان راستينِ  وطن ُوچ ُو

، همچنان بخاطرِ   ادب کردنِ  بی ادبان ، و هدايت نمودنِ  باند ترورِ  شخصيت ، که گذشته های 
، به فرزندانِ  صديق ، و روشنگران ن و مذهبهای دياست  و ُمهر با تاپه های سينِ  خود را  ننگي
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ها ، وقت و ناوقت ، با الفاظ کوچه  ، و مانندِ  چوبخطیانندور آفرينِ  ما  می چسپِ ميهنِ  غر
  .ندچه که دلِ  تنگِ  شان خواست ميگوي هربازاری

، و م  چاره وجود دارد ، که هم اخالق و ادبِ  فرهنگی را مراعات کرده باشيِهفقط و فقط يک را
ِ  تر ، راهم عفت و حرمتِ کالم به   یاور شخصيت که در هر برنامه يعنی هريکی از باند

ی کرده و وقتِ  ، زمينه ساز کههموطنانِ  ما  توهين و يا فحاشی کند  بايد به همان برنامه سازی
ی ها و مريضهای شخصيتی  گذاشته  و اخالق و تربيت ئ اختيارِ  همچو عقده گرانبها را در

 داده شود، نه به شخص يدتر پاسخفرهنگی را مراعات نکرده  به همان اوزان و ابعاد  بلکه شد
  .ت مربوطينِ  باندِ  ترور شخصياش و فّح

که باشد  به هموطنانِ  عزيز  از هر تلويزيونی، و همچنان اگر برنامه ساز و يا  برنامه داری
ول  ؤون مذکور که مس و يا معاون تلويزيسيئ پاسخش را  به رِ  شخصيت کند،بيحرمتی و يا ترور
تِ  زيونها هم  در قسمت کنترول برنامه ها و تربييوسای تلوؤد داد تا  ر، بايدر نزد مردم هستند

شوند، و هم  در همچو زد و  رسالتِ  فرهنگیِّ خود ِه، متوجغ مبذول داشته،  سعی بليبرنامه سازان
 و هم ،ها شود لهای فرهنگی نبايد  تعرض ، توهين و تحقير ، تهمت و بی حرمتی  به فاميخورد

يکی از برنامه (  اگر انتقادی باشد بدونِ  گرفتنِ  نام  مثالً  بگويند  ،اشخاص گرفته شودنبايد اسم 
ی که اشعار انتقادی  و يا  به  ئن سياسی و يا يکی از شعرااداران اجتماعی  و يا يکی از مبصر
 ا ر طرف  با اشارات و رمزهای طنز گونه کوشش کنند) . ندريش و عبا و قبا  و غيره غيره ميگوي

  . بفهمانند
تا واقعيتها   در انظار ما ، ر و بحث  هميشه بايد جريان داشته باشد شه سازنده است ، جانتقاد همي

  :  زيرا از گفته های بزرگان ما است کهنموده رخ بگشايد جلوه گری 
  

  »! از تصادم افکار استه ای شعاعِ  بارق"واقعّيت"« 
 

 


