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"شين " تنھا با دو   
 

 
 

!ھيچ چيز  
 ھيچ چيز دگرگون نخواھد شد
 نه اين شب به پای خواھد رسيد

 و نه شاھد صبح روشن را در آغوش خواھيم گرفت
 تا زنگی زادگان ديوخو
 با پندار ھای  مکـدر
 و دروغ ھای مکرر
مانبر ديوار انديشه ھای   

 آسوده خاطر 
 با باور ھای عصر سنگ

 نسخۀ شوم پريشانی مينويسند
 و بـه تسليـم و رضا ميخوانند

 و برمحراب ديوخانه ھای ظلمت موعظه نفرت ميکنند
 و پند کشتن ميدھند 

 و شعر خون و خصومت ميسرايند 
 و به حکمت کاذب انتحار و شھادت ميبالند

 و به اسارت ميکشند؛
 و ما،

عظه ھای اين ديوان نشسته  و ما پای مو  
 فارغ  از ھمه جھان 

 فارغ  از خويش
 و فارغ از انديشۀ سير تند و بی پروای زمان 

.به موعظت اين ديوانگان گوش ميدھيم  
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!ھيچ چيز  
 آری،

...ھيچ چيز   
 تا ما چنينيم

!و نگھبانان معابد ظلمت و نفرت چنان  
 تا  اين پريشانی ھا ھستند

 و اين موعظت ھا
  اين دعوت به رضا و تسليم بی چون و چرا؛ و

 و ما،
 و ما فارغ از خود
 فارغ  از جھان 

 و بی خبر از شدن فرصت ھا
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 اسير سحر ساحرين کودن استخاره گر
 پا در زنجير ايمان به مشيت ھای غير

 در رکاب خر دجاCن  
 با عقلی در بند اسطوره و دين

 بی باور به خويش و به مشيت خود 
غکان خوش رنگ خيال نرم خفته ايم بر بال مر  

...و   
.ھيچ چيز تغيير نخواھد کرد  
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!ھيچ چيز  

 دگرگون نخواھد شد
 تا  اوھام غبار نشستۀ درون کله ھای مان

"يا " تا  "  آ  " از   
 در ھمه امتداد ھا

 با ھمه توھين ھای خجل کننده به عقل
 و به انسان

 در خم شراب کھنۀ شک تطھير نشود؛
 شکی که 

 در کنار شھامت  
 با بريدن از دو پارگی

 از درون وجود 
 بر بنياد باور به عقل و انسان

 و آزادی
 با شکستن حصار ھای تقليد و بندگی  

" شھر آباد انسان " و ساختن   
" شھر ويران خدايان " در برابر   

.دگرگونی می آفريند و حله ھا را نو ميکند  
،  تنھا با دو شين؛"شين " با دو   

   .ھيچ چيز...  ورنه ھيچ چيز عوض نخواھد شد 
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