
 انتقاد از قمه زنان             
 
 دیگر نشود حســــــين زنده  می ُکشی خودت را چاره چه ــــــبي

 خاکش علف و علف چرنده   و رفت و شد خاکتُکشتند وگذش
 لعـنت به یزیـــــِد َبـــد کننده  مــــــن هم گویم یزیـــد بـــــد کرد
  خنده آورنده دســــــتُهوین  امـــا دگــر این کــُتـَل ُمتـَل چيست
 با این قمه های نـــا ُبـرنــده  تـــــــخم چه کسـی بریـــد خواهی
 )آب نميخواهم هنگام آمدن عمویم( ســــو ایستميرم عميم گلنده   آیــــا تــــو سکينـــه ای که گویی
 )ا و نگذار شمر مرا بکشديـــــــب( گـَل قویما منی شمير الــنده    کـو شمـــر و تو کيستی که گویی

 دهنــای نـــّره خـــِر سبيل ُگ  حسينیتــــــو زیــــنب خـــــواهر 
 نـدهـِاز این حرکات مـــثل ج  خــجلـــــت نکــشی ميان مـــــردم
  رنــــدهس نف کرورشد چنـد  در جــــــنگ دو ســــال قبل دیدی
  زهار چرخ کنــدهیک مو ز  از ایــــن همـــــه کشتگان نگردید
 هفتاد و دو سر زتن فکـنـده  در ســــيـــــزده قرن پيش اگر شد
 ای در خوِر صد هزار خنده  امروز چرا تـــــو ميکـَنی ریــــش

 با نفرین تـــو بر کــُشنــــده   شـــود دوباره زنـــدهی کشته ـــک
 ندهه صرفُه برـرط بیک شــ  بــــــاور نکـــــنی بــــــيا بــبــندیم

 بشکاف ســـرو  بکوب دنده  د روز دگر بـــــرو چو امــــروزص
 هی بر تــن خود بـمال ِسنده  هی بر سر و ریش خود بزن گـِــل

 کاری که تبر کند بــه کـــُنده   خویـــــشــــُههی با قمه زن به کّل
 هچون بـال که ميزند پرنــــد  هی بــَر ســـر خود بـزن دو دستی
 هی پاره بکـــــن قبای ژنـده  هی گــــو کـــه حســـين کفن ندارد
 گر شد،عـَِن تو به ریش بنده  گر زنــــده نشد َعـنـَم به ریشـــــت

 
 انــــدر ین شــــهر ندیدم بنده  جـــز ُگـــه و گــــندو کثافت چيزی

 ُبـَود آکنــــدهاز گـــُه و گـنـــد   ـتهر کـــــجا شــــهر مسلمانانس
 

  .....همچنان ادامه دارد پيش روی ما گذاشته شده پيش درشيوای ایرج ميرزا  که بسيار سال هاواین گفتار 
 ...کو اصل ایرانيت!!  کو چشم بينا... کو عقل سليم!!! ولی کو گوش شنوا

 
ين سخنران امریکائی در ایرج، مولوی، حافظ و بسيار دانشمندان و سخن سنجان دیگر ایران و همچندر کنار 
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هرگز انسان های مشابه خود و که در جستجوی حقيقت طبيعت بودند  نانی آبگذاريد . زندگی کنيم) انسان (آدمبگذاريد بنام 
فتند، هرگز حفره تاريک زندان  ستاره شناسان، و شيمی دان ها هرگز زنجير آهنين بهم نبا.  بياد بياوريم رارا اعدام نکردند

فيلسوفان تئوری های حقيقی و حقيقت را با . زار ابداع نکردندآزمين شناسان هرگز ابزاری برای شکنجه و .  نساختند
 فقط برای نيکی مردمان و انسان ها  برجسته دگر انديشانآزاد انديشان و.   سوزاندن همسايگانشان به مردم ارائه ندادند

 زيسته اند
 
 سئوال کنيم تا بطريقی بعضی نا شکفته –ور من بر اين است که بايستی به آنچه در اطراف ما ميگذرد توجه ديگری بکنيم با

من وجود دارم، ولی مهم است که تا زنده هستم شاد زيست . برای من مهم نيست که خدا وجود دارد يا نه. ها شکافته شوند
 راز  کهکشان ها و جهان نه يافتن سازم زيستن متوجه شادفتن راهی برای بنا بر اين، بهتر است توجهم را به يا. کنم

 .اليتناهی
 ... 

 را در يک دنيای ديگر به جهنم رهنمون گردد،  در حاليکه انسان هاانسانيت بزرگترين مذهب است، و هيچ خدائی نميتواند 
 . در اين دنيا يک بهشت کوچک درست کرده اند
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