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 فرهنگ جهالت
 ضمیرم این مثل را کرد تکرار د حوالدارـینه ام گویـد بر سـزن
 ان و دل یار وفادارـیر جـه غـب نـاز ابــروغ ــیـر تــم زیــتـفـنگ

 ارـد افکند در نـریـم بـر و بالـپ روختـرافـم بـتنور داغ هجران
 فتار و کردارـرا گـیکی باشد م تـداقـز صـادم جـابی در نهـنی

 راط بیزارـورت افـصدم از ـش دـم آیـرمـت شـرهنگ جهالـز ف
 دالل بـازار دهــرم، شـده مجـش داوندـم خـا اسـن و بـام دیـه نـب
 سارـف زن سنگـم لطیـکند جس انـل انسـسـوم پاک نـقـحل درـب

 ر دیوارـردان را در زیـُکشد م ون بختـببّرد دسـت مظلوم نگ
 بـه زیـر دره و شـالق و تلوار آبــروی ذات انـســـانبـریــزد 

 ل و هنر را نیز افسارـقـکند ع رــر خـدد بـنـران بـتـار اشـمه
 د متن گفتارـدروغ و حیله باش شیندـارک ممبر نـر تـب بـعج

 افکارذهن وتمام قلب وچشم و تـقیرگون اس تیره شبها بسان
 ای مکارـروب ۀـقـن حلـیـطالی گوش دارد بردگان در به مثل

 ق افگارـکند جسم و روان خل مـه دایـنـیـرآگین تیغ کـه زهـب
 گژدم و مار زا و ندلغُ ازتربد ۀ مصئون انسانـانـود در خـب
 ارـه و خـید و الشـد اسـبپاشان گل شک وعنبروجای عطرمُ ب

 طفل بیمارشد پیرو جوان و کُ  شهر بیرون حکیمان راکند از
 ارـارزش یقی و ـاشـد عـدانـن ترازسنگبوددرسینه دل خارا

 ه هست آثارـدوم هرچـکند مع دنـرهنگ و تمـکند تخریب ف
 ایثاربه عنوان جهاد وجنگ و یـتـسـاد هـیـنـر بـش بـد آتـزن

 آلود و کشتاربه غیر تیغ خون دــه دانـم و آدم چــالـز راز ع
 رو کلدا دهـد دالـراگـرچه می لب مردمـا در قـنگیرد هیچ ج

 رگز اسرارـدعی هـو با مـمگ ظ شیراز ای دلـافـول حـبه ق
 به نوک خنجر خونین بنوشت
 بسوزانم به نور عشق طومار
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