


این منظومه در هفت بخش یا دفتر کوچک نوشته شده و در آن تالش شده تا به اندازه ای که بضاعتم در 

ادبیات فارسی اجازه میدهد ترکیبی از اشعاری شبیه به شاهنامه فردوسی همراه با برخی از اصطالحات 

روزمره به رشته حتریر درآید. پس اگر در البه الی برخی از سطور باالجبار از دایره ادب خارج شده ام 

پیشاپیش از خوانندگان عزیز پوزش میطلبم. موضوع این منظومه که روایت بسیار مختصری از زندگی 

محمود احمدی نژاد از ابتدا تا کنون است، در ابتدا قرار بود طنز آمیز باشد که با پیش رفنت کار، اندک 

اندک وجه حماسی قضیه بر وجه طنز آن چربید به گونه ای که تغییراتی اساسی در طرح اولیه پدید آمد. 

تأکید می کنم که:

1( در این نوشتار با توجه به بی حوصلگی اکثر خوانندگان ایرانی در خواندن مطالب بلند بخصوص 

شعر، حتی االمکان سعی شده که روایت به صورت بسیار خالصه ارائه شود به گونه ای که به اصل آن 

خدشه ای وارد نشود. دفتر نخست، کوتاهترین دفتر این مجموعه است و بخش های بعدی حاوی ابیات 

بیشتری خواهند بود.

2( داستان این منظومه برداشت و استنباط شخص من از وقایع ایران بوده که در برخی موارد با تخیالت 

من آمیخته شده است و لزومن درست نیست.

3( با توجه به اینکه هیچگونه چشمداشت مادی از ارائه این کار برایم متصور نیست، پس، از خوانندگان 

عزیز استدعا دارم در صورت ارسال این مطلب به فضای مجازی وب، دستکم برای حفظ اجر معنوی، 

نشانی وبالگ و منبع اصلی و نام نویسنده مطلب را نیز حتمن ذکر کنند و از دستکاری مطلب اصلی 

جدن خودداری منایند.

این نوشته را تقدیم میکنم به جنبش آزادیخواهی ملت ایران. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
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یکـــم: اندر زاده شدن محمود و رفنت به تهران

خداوند پاکــــــــــان و آزادگـــــــــان به نام خداوند فرزانـــــــــــــــــــــگان    

خداوند نیــــــــکی و سرزنــــــــدگی خداوند شادی و فرخنــــــــــدگـــــی    

روان کردن ِکلک، شایستــــــــــه شد پس از نام یزدان که بایستـــــــه شد    

ُزدود از دو چشمان من گــَـرِد خواب سحرگه که سر پنجه ی آفتـــــــــاب    

نباشد ازین بیش جــــــــــــای درنگ مرا آمد اندیشه کای مرد جنـــــــگ    

ببـُـردند از ایرانیــــــــــــــــــان آبرو همه کاِر گردون شده زیــــــر و رو    

ندیدی بجــــــــــــــــــز سایه از آفتاب سه ده سال بگذشت ازین انـــــقالب    

ز نامردمــــــی، بد دلــــی، ناکــسـی بسی رجن بردی  درین سـال ســــی    

نه از پاکبازان دشمــــــــن شکــــــن نه از پهلوانیست دیـــــگر سخــــــن    

چو دزداِن ره با نقـــــــاب آمدنـــــــد که زاغان به جای عقاب آمــدنــــــد    

ز دین آتـش و مردمــان سوختنـــــــد ببردند و خوردند و افروختـنـــــــــد    

ز دوران نزدیـــک، نی باستــــــــان به خامه درآور یکی داستــــــــــــان    

ز محمــود، اهریمـــــــن زشتخــــــو بجای تهمتــــــن بیـــا و بگـــــــــــو    

ز مردی که مردی نباشـــــــــــد ورا پس اینک »دودوزه« بگوید تـــــــرا    

به زاییــــــــــــــدنش مام در رجن شد هزار و سه صد با سی و پنج شــــد    

همه مردمانش کنون شرمســــــــــار ارادان ُبد آجنا ِده گرمســـــــــــــــار    

که گردون بدین نفلــــه گی کس ندید یکی نفله آمد به گردون پدیـــــــــــد    

ز خونابه شستنـــــــــــد کـــــــام ورا نهادنـــــــد محمــــــــــــــود نام ورا    

همه دخلوشی ها زدل شــــــــد برون چو بگشود چشمش به دنیــــای دون    

که دارد به گیتـی هوای ستیــــــــــز تو گویی دو چشمش دو سوراخ ریـز    

بزد ناله چون گربه ی نیمه جــــــان دماغش به رخ همچو گرز گــــران    

چو میموِن خندان، دو لب برگشــــاد چو چشم پدر بر دو چشمش فتـــــاد    

که شرمنــــــــده کرده ز زشتی، پدر بگفتا یکی چیست این جانــــــــــور    

تراود ز چشمان او خشم و کیــــــــن دوُیم گفت زشتست و بی مایـــه این    

که در آفرینش ز گوهر، ســــر است دگر گفت بوزینه زین بهتر اســــت    

به زخم زبان کـــــرده  آهنــــــگ او بگفتنـــــــــد وپی در پی از ننگ او    

ِبرید و بخــــورد و مبالیـــــــد خوش سه سالی گذشت و ببالیـــــــد خوش    

به زخم زبان هیــــــــــــچ مرهم نشد ولی طعنه ی مردمان کم نشــــــــــد    

شدند از ارادان به تهــــــــران روان چو ز اندازه بگـذشت زخـــــم زبان    



دویــم: اندرجوانی تا انقالب

بدیدنــــــــد آزاد شهـــــــری کـالن به تهران رسیــــــــــدند با خان و مان    

یکی همچـــو جمشیِد ِکی، نیکبخت یکی شاه باشد در آجنـــــــــــا به تخت    

همه دوستــــــــداران بهـروزی اند همه مردمــــــــــــان از پی روزی اند    

همه در تکاپو و در جنب و جوش ز غوغا  ُپرست و ز جـوش و خروش    

بشد شهـد شیرین به کامش شرنگ پدر چون بدید آنهمــــــــه آب و رنگ    

که از ناگـــــــــــزیری بدینجا شدم بخود گفت، من ســــــــــــــاده آهنگرم    

در این شهـر پر جادوِی  پر ز شر چگونه به بـار آورم این پســــــــــــــر    

وز آشوِب اندیشـــــــــــه نالیـد وی چو با دین مداران ِسگالیــــــــــــد وی    

نشـــــــاید هراسی به گاه نبـــــــرد یکی زان میان گفت کـــــــای نیکمرد    

به دین آوری زیور، ایمــــــــان او بباید که افسون کنی، جــــــــــــــان او    

خمارش کنی جان، به افیـــون دین بریزی به رگ اندرش، خــــــون دین    

بیاورد محمود را پـیــــــــــش خود پذیــــــرفت راِی ورا و بشـــــــــــــــد    

کژاندیش و بد هیبــــت و َپست خو سپـــــــردش به شیخــــان َترَدست، او    

ز اندیشـه خشک و به ته، ترشـدی ز دستی به دست دگـــــر بر شــــــدی     

دورویی و ترفنــــــــد و دریوزگـــی بیامـوخت  رســـــوایی و هرزگـــــــی    

بد اندر بد آمــد ورا کارگــــــــــــر بد آموِزش آمیخــت با بد گهــــــــــــر    

که جانش نـــــدارد ز یزدان فروغ یکی پر دغل گشتـــــــــی و پر دروغ    

به هم کاســـــــه گی با گدایان زار بشد نوجـــــــوانِی وی برگـــــــــــزار    

پسندیده پنـــــــــــدی به پنـــدار من رها کن تو محمــــــــود و بشنو سخن    

خرد در نهــــــــــــــاد تو پاینده باد که ایزد خــــــــــــرد را به جانت نهاد    

که شالــــــــوده اش را نباشد چنین نساَزش تو آلـــــــــــــوده  با زهر دین    

خرد از دگــــــر در، گـریـزد بــرون چو دین از دِر جـــــــــــانت آید درون    

چه بگذشت بر روز آن پادشــــــاه از آن سو شنو کاندر این ســـال و ماه    

در اندیشه، او را بکــــــــردی تباه چه فرمان یزدان چه فرمان شـــــــــاه    

نباشـــــــد به گیتی کسی هم سرم بگفتا که شاه جهــــــــــــــــــان پرورم    

تبه کرد اندیشـــــــــــه را از هوس  ندید او نیازی به هشــــــــــــــدار کس    

دو دستان به بندی فتــــــــادی ورا هر آنکس که پنــــــــــــدی بدادی ورا    

بکَندی به دستان خود گـور خویش چو آن شه بشد َغـــّره بر زور خویش    

که تاج کیـــــــــــــانی کند واژگون بتوفید توفان مــــــــــــــــرگ و جنون    

که آزادی آرند بر بــــــــوم خویش ز مردم بسی کشته گشتنـــــــد و ریش    



در آن روزگــــاران پر تاب و تب جوانــــیست محمـــــود، فرصت طلب    

نه گـاه درنگســـــــت ای پر فریب زند اهرمن در نهـــــــــــــــادش نهیب    

که ساده خوری شیوه انبیـــــــاست بدو گفت تا کـــی خوری نان و ماست    

که از ترس، دامن کنــی زود زرد نه پیغمبـــــــــــــری تو نه مـــرد نبرد    

فر ایــــــــــــزدی با امام آمدســـت چو کار شهنشـــــــــــــــه متام آمدست    

امامی شوی دشمــــن شـــــه شوی همان به که با موج همــــــــــره شوی    

در آید ترا زین منــــد یک کـــــاله چو این موج بشکســـــــــت دیهیم شاه    

نه از راستی، از پی ننگ و نــــام بدینسان شد او دوستـــــــــــــــدار امام    

دگر باره کار جهـــــــان سخت شد صد افسوس ضحـــــــاک بر تخت شد    

سگالش: فکر و اندیشه

ِسُیـــم: اندر دوران پس از انقالب و نبرد با اراکیان )عراقیان(

جلن را رسانیـــــــــد تا اوج مــــاه یکی مرد دیـن رفت بر تخت شـاه     

بشـــد آدمـــــی هم سر ماکیــــــان چو ضحاک، بر شد به تخت کیان    

دِر شـــــادی و خـــــرمی تخته شد بجام انــــدرون خون َرز خلته شد    

بفرمان او چـــون سپــــــــــاِه ددان سپاهــــی همــــه از کژان و بدان    

به نامردمــــی آتش افروختنــــــــد به دین سیــــــــــه مردمان کوفتند    

به فرمـــان ابلیــِس اهلل نشــــــــــان دوسالی بکشتنــــــــــد از ایرانیان    

به اندیشــــــه ی شور و شـر آمدند چو از کــــــار ایران بدر آمــــدند    

بجز پیـــــرمان پنـــــد کس نشنویم کز اینجا به بیت املقـــــدس شویم    

درآییــم از نینــــــــــــوا  در اراک برای رسیـــــدن به آن خاک پاک     

که صدام نامش ُبد آن سهمــــــگین از آنسو، دگـــــر اهرمن در کمین    

سپاهی درآورد پر ســـــــاز و کین  به اندیشـــه ی خــاک ایران زمین    

که پایان َبَرد در سه روز این نبرد بسی ژاژ خاییــــد و پنــــدار کرد     

گذشتند مردم ز ســـــــــود و زیان چو نزدیک شـــد ارتش تازیــــان     

به پاَتک بر آنـــــــان ُدَژم آمدنـــــد همه سر به ســـــــر گرد هم آمدند    

به جای سه روزی که پنـــدار کرد دوسالی درازیـــــــد جنگ و نبرد     

به سازش درآمد سـوی مـــرد دین برون رفت دشمن از ایران زمین     

به خون تنــــــت رخ بشـــــویم تــرا بگفتا به پاسخ کــــــــــه جویم ترا    

پس ایدون نباشد ز سازش سخـــن نداری گریزی ز دستــــــــان من     



دگر تازیــــان را به یاری گــُــزید چو تکریتی تیــــــره دل این شنید    

که ضحــاک را سنگ کوبد به سر بدادند بسیار از ســـــــــــاز و زر    

بزد ناتوانی به ضحــــــــاک چنگ چو شش سال دیگر درازید جنگ     

بنوشیــــــد آن جـــام دیرینــــــه را فرو خورد زهر غم و کینـــــه را     

نکردست محمود کــــــاری بزرگ  در این هشت ساله نبرد ستــــرگ    

یقین دان که محمــــود رزمنده بود چو دیدی  به شام سیــه رنگ دود    

که از ترس، دامــان او تر شـــــده چو موشی به ســــوراخ اندر شده    

شغالی چو محمــــــــود پروا نکرد مبردند شیران و مــــــــرداِن مرد     

ز ترس ریا روی پوشیـــــــــــدمی بگفتا که من نیـــــــز کوشیــــدمی    

به میدان ز نام آوران گشتـــــــه ام من آمن که دشمن بسی کشتـــــه ام    

}من آمن که رستـم بود پهلــــــوان{ بدانند جمله ز پیــــــر و جـــــوان     

دژم: خشمگین، آشفته
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به گوَشت بگیـــــــر و نه از یاد َبــــر بگویم تـــــرا داستــــــــــــانی دگر    

پس ابلیـــــــس یاری دگر برکشیـــــد چو ضحاک، آن شوکران سرکشید    

بــزد ُپشت، تا بـــــرکشـــــــد رای او یکی همچـــــو منـــرود برجای او    

روان از پی اش مردم کــــــور و کر یکی چون مترسک به جالیـــز، بر     

به میـــــدان ســـازنـــدگی قهـرمـــان دگر بود بی ریشی از بهرمـــــــان    

که گنجینــــــه ای پر ز اســـــرار بود ولی شیخک بهــــرمان مـــــار بود    

تویی آیه ی ایـــــــزدی بر زمیـــــــن ز رنـــدی بگفتا به منرود، هیـــــن    

تو دامن کشــــان، من کشـــم دامنـــت تو رهبـــــــر شو و از پی آیم َمَنت    

ز فرمــــــان تو ســــــــر نگـــردامنی همه کارهـــــــــــا را بگردامنــــی     

همه کــــارها را بدستش ســپـــــــــرد طمع کرد منرود و دستش فشــــرد    

شد آغــــاز دوران ســـــــــازندگـــــی بپایان شد آن شـــور رزمنــــــدگی    

که باال رونـــد از ســـــر دیگــــــران به هرسو رواننـــــد سوداگــــــران    

که از خـوان دولت به یغمــــــــا برند همه از پی جاه و سیـــــــم و زرند    

پس آهنگ خوش خدمتـــــی ساز کرد در این برهه محمــــــود آغاز کرد    

به دست و به لب با زبان و دهــــــان به سوداگری آن شـــــه روبهـــــان    

ـِی ز اهریمنـان خایــــــه و دست و پــ مبالید و بوسیـــد و لیسیـــــــــد وی    



زبردست شد مـــــردک زیــــــردست به پیونـــد با دین مـــــــداران َپست    

چو موشی که بنشستـــه بر پشت پیل بکردند او را شـــــه اردبیـــــــــــل    

وی امــا به کـــــــار نوازندگیــــــست درآن سالیــــــــانی که سازندگیست    

پلیـــدی برآَورد و نیـــــکی ِبَهشـــــت نوازد همــــــــــــــه یاوران پلشـت     

بنام خــــــداونـــد و خوردنـــــد خوش بسی مـــــــــال مردم ُببردند خوش    

گهی پشت برزین و گه زین به پشت{ }چنین است رسم ســــرای درشت    

به منرود اندیشــــــه ای بـــر شــدی چو دوران سازندگی ســـــــر شدی    

نیایـــــد مرا همنشینــــی به کـــــــار بخود گفت تا کـی نشینـــــــم کنار؟    

دمی نیست کــز هاشمـــی ســر شدم درین هشت ســــالی که رهبر شدم    

کــــه الف خدایـــــی به گیـتی زنـــم کنون او برفتــست و تنــــــــها منم    

یکی را نشــــــــامن به جایش گـــران بباید که از دستـــه ی چاکـــــــران    

به شهر والیت شــــــوم پادشـــــــــه فرستـــــــم ورا اندر این جایـــــگه    

تو گویی که پرسی ز کوری نشـــان  یکی ناطقـــی بود نوری نشـــــــان    

به سالوســــی و نوکری نیز هســـت که در چاکری بس بـُدی چیره دست    

شتابیـــــــــده مردم به یاریــش، پـس ز سوی دگــــــــر خامتی بود و بس    

به زور سگـــــــــان والیت پرســـت به نیرنگ، منــــــــرود، آورد دست    

نشاندن سگـــــش را در این آستـــان به آرای مــــــردم، که شــــاید توان    

بکــــردی سِگ تازِی او شکــــــــار ولی بهرمانـی که بـُد کشتـــــــه کار    

به آورِد منـــــــــرود، فـــرمانـده بود همـــــــه یاوران را بهـم خوانده بود    

شناور به آب روان همچـــــــو کـــاه بشــد خامتـــــی اندر آن جایگـــــــاه    

نیامد ز ترفنــــــــدها هیـــــچ کـــــار بشد رای مـــــــــردم بدو بیشمـــــار    

ز نیـرنـگ منـــــرود افگـــــــــار بود درین هشت ســــالی که بر کـار بود    

نوازشـگــــــــر دشمنـــــانش شـــدی به تاِزش به یــــــاران وی آمـــــدی    

بگفتـــــا که پایـــم براهی نهـــــــــــم چو محمود دید این دو لشکر به هم    

نگـردد تهـــــی زیـــر پایم دگــــــــر که باشـــــــــد در آن هوده ی بیشتر    

بپیچید چـــــون تـــــار در پـــوِد وی چو دید آنهمـــــــه زوِر منرود، وی    

فـــرو کرد پوزه به آخــــــــــور دین سر آورد بر آستـــــــانش زمیـــــــن    

یکی جانورخـــوِی ســـــودا به ســـر چو منــرود دیدش یکی بد گهـــــــر    

به سودای ناپختــه خامـــــش کنـــــم بخود گفـــــــت باید که رامــش کنم    

به آمـــــاده باش از پــــــــی کارزار نهادش به تهران ورا شهـــــــــردار    

افگار: آزرده  -  هوده: درست، حق، سود، فایده
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شدند از دو لشکـــــــر سواران برون چو آمد دگــــر موســــــــــــــم آزمون    

به آوردگـــــــاه، استــــــوار آمــــــدی ز هر سو یکـــــــــی تک سوار آمدی    

از آن سو بشد بهرمــانی به کـــــــــار از این سوی محمـــــــــــود آمد سوار    

پر از زور بـودی و هم سختـــــکوش دگر بود کــــــــروبِی پـر خـــــــروش    

بیاویختــــــــــه از ســـه سو تن به تن بدور نخسِت نبــــــــــــرد آن ســـه تن    

بکوبیــــــــــد اردوی منــــــــــرود را بزد شیــِخ کروب، محمـــــــــــــود را    

نبودی به میـــــدان چو چشمش گشود ولی خواب، هوش از سرش در ربود    

به خونخواهی دوستــــــان، خاستـــــه به دور دویم هــــــــر دو آراستــــــــه    

که بشکستــن هاشمــــی ســــــاده بود درین رزم، منــــــــــرود آمــــــاده بود    

در ایـن آش آورده و پختـــــــــــه بود همه آنچـــــه ترفنــــــد آمختـــــــه بود    

که بر او زند کیـــــــن منــــــــرود را به میدان فرستــــاد محمــــــــــــود را    

کنـــــم خانــــه ی دزد بــی آبــــــــرو به نیرنگ آمــد کــه من زیـــــر و رو    

به هر خانه هفــــــده کنــــــم هفت را به هر خـــــــوان َبَرم هوده ی نفت را    

نیابد دگـــــــرباره، ایــــران گـــــزنـد من آمن که کشــــور کنم ســــــــــربلند    

بگفتنــــــد با یکدگــــــــــر سر به  تو چو مردم شنیــــــدنــد گفتـــــــــــار او    

بر اورنـگ شــــــاهی برآرد کمــــــر نشاید که آن کـوســـــــــــــــه بار دگر    

نه با مـــــا که با خویشتــــــن یار بود در آن هشــــــــت سالی که برکار بود    

به ایشــــــان سپـــــــاریده زیر و زبر بدادی به خویشـــــــان خود سیم و زر    

که گیرد بر این رهزنان، کار، سخت همان به که محمــــــــــود آید به تخت    

به اردوی محمــــــود بشتــــــافتنــــــد پس، از وی همـــــــــی روی برتافتند    

بر آن جایــگه، اهــــــرمــن، زاده شد بزد پشت بر تخـــــــت و آمـــــاده شد    

بر ایرانیــــان تلــــــــخ شد روزگـــار ز فــــــردای روزی که آمـــــــد بکار    

ز مـردم فریبـــی چــــــو روبـــاه بود به اندام و اندیشـــــــــه کـــوتــــاه بود    

ز یادش همـــــی رفتــــه و خفتـه بود همه آنچه بر مردمـــــــــــان گفته بود    

فرو شــد به هفت، هفــــدِه خامنـــــان فرو ریخت بنیـــان هر ســــــــــازمان    

گــــروه دگــــر یــــکه تـــــاز آمدنـــد گروهــــــــی ز دزدی چـــو باز آمدند    

چــو گشتنـــد با دیگــــــران روبـــرو مناندی به ایرانیــــــــــــان آبـــــــــرو    

ز پرســـش به پیشــــش  دوان آمدنــد چو مردم ز سختــــی به جان آمدنــــد    

درآورد امام زمـــــــــان را ز چـــــاه بر آنان چو در پاســــخ آمد تبــــــــــاه    

پـی بازگشـتــش به هـــــــــــر برزنیم که شمشـیــــــــــر در راه او می زنیم    



که ناگفتنــــی باشـــــد اســـــرار مــا نشاید که پرسیـــــــــد از کار مـــــــــا    

نکردیــــم از بهـــــــر نان انقــــــالب نشاید شما را غــــــــم نــــــــان و آب    

وز آن ُپرتوان، ســـــــــــروری یافنت  ز بهر یکـــــــی هستــــــه بشکافتــــن    

زبان همچـو پتک و به سینـــه ستبــر  درآیم به هر رزمگـــــه چون ُهــَژبــــر    

که بگرفتــــــه چون هالــه ای در برم بود پرتو ایــــــــــزدی بر ســــــــــرم    

نه پروای جنبیــــــدن از خشــــــم من یالن جهـــــــــــــان خیره در چشم من    

که پند شمـــــــا هیـــــــــچ ناید به کار  به من واگـــــــذارید، ایــن کـــــارزار    

از آن ناجـــوامنـــــــرد پست و دورو چو مردم شنیـــــــدند آن گفتــــگــــــو    

گره کــرده بر دستشــــــــان مشت را به دنـــــــــدان گـــَـــزیدند انگشت را    

بر این جایگــــــاهت، تو بی پا و سر بگفتنـــــد هـر گــــــــز نبینــــــی دگر    

بیایـد دگــــــر صحنــه ی کـــــــارزار ازین دوره چون بگــذرد ســـال، چار    

ُهـَژبــــر: شیر

دفتر ششم - اندر مناظره ی با میرحسین

به رخ داشــــت لبخند و ریش اندرون یکی بود میــــــــری بخویش اندرون    

بدور از هیاهـــــو و از قیــــل و قــال که بنشسته در گوشه ای بیست سال    

نخواهد که جـــویــد به کــس َسرَوری سرش گرم کار نگــــــــــــــاره گری    

ز بیدادشـــــــان لب فروبستـــــــه بود ز منرود و منرودیان خستــــــــه بود    

بدرگـاه وی بـس فـــــرستـــــــاده کس به آوردنش پای ِبفشــُــــــــــرده  بس    

نبینی به رجننــــــد مـــردم، شگرف؟ بگفتند تا کی کنی ســــــــــر به برف    

بکـــوبش بچـــوب این ســـــر مار را بیا و بروب این تبه کـــــــــــــــار را    

به آوردگـــــــــاه نفسگیـــــــــــر مــــا که اینک تویـی واپسیـــــن تیر مـــــا    

خرد رهنمـون گشـت و راهش گـُـزید چو دنداِن اندیشـــــــــــه بر لب گَزید    

به رزمش خــــــــرد را دلیـــــر آورم بخود گفت او را به زیـــــــــــر آورم    

پذیــــــــرم، درآیــــــم بــــه آورِد وی پس او مـــژده دادی به یاران که، هی    

به شـادی بکوبیــــــده پا بر زمیــــــن از آن سو چو مـــــردم شنیــــدند این    

به رزم شغــــــاالن چو شیـــــر آمدند همه سر به ســــــــر گــرد میر آمدند    

جهـــان بشنـــــود اینـــک آوای مـــــا بگفتنـــــد ســــــوی تو شــــد رای ما    

فشـــــردی لبــــانش ز ترس و ز کین  چو منــــــــــرود را گفتـــه آمد ازین    

وزین دشمنـــــــان ریشــــه بایـــد َکَنم بخـود گفت اندیشــــــــه باید کـُـنـــــم    

بســــازم بـه دوز و کـَلَک کارشـــــان ز نیرنگ و افســـــــون کنم زارشان    



ُرَخــش همچـو گرگ و َتَنش گاومیش بخـــواند او یکی را ز یاران به پیش    

ســــر آور فــرو و نیـــوش این سخن بدو گفت اکنــــــون به فــــــرمان من    

که محمــــود، سخت آید و میر ُسست بیارا چنـــــان رزمگـــــــاهی ُدُرست    

که مارا نباشــــــد ز وی واهمـــــــــه همـــــان به که بیننــــد مـــــردم همه    

در آن کــــــار، نیرنِگ بسیــــــار شد ببوسیـــــــــد درگـــــــاه و درکار شد    

بشد هر چه منـــــرود میخواست، بس یکی مجـــــلس رزم، آراســـــت پس    

دو پا پس نهــــاده، ســـــر آورده پیش نشستنـــــد هر یک به کرسی خویش    

بنــام خـــــــدا، جنـــــگ آغاز شــــــد چو محمــــــــود را لب ز لب باز شد    

بکـــــــردی به ترفنــــد، میدان شلوغ به رزم انـــــدر آمد به ننگ و دروغ    

زمیــــــن را بدوزید بر آسمـــــــــــان بگفتــــا زخشنـــــودی مـــــــــردمان    

فدا بهر مــــــردم،  سـر و جــــان کنم بگفتــــــــــا که من اینــــــم و آن کنم    

نباشـــد شمــــا را چـــــــو من دادرس به گردون نباشـــد چو من هیچـــکس    

یالن جهـــــــان را بــه پشـــــت آورم به دنداِن  دشمــــــن، چو مشت آورم    

تو گویی گـُـلی را بجـــــــــوید به باغ فرو کرد انگشـــــــت خود در دمــاغ    

بیــــابد هر آنــــکس که جوینــــده شد به سوراخش انگشـــــت، پوینــده شد    

که بر میـــــر، کــــار جهان ساده بود به پاسخ بر او میــــــــر آمـــــاده بود    

نیـــاید درستــــــی به اندیشــــــــه ات بدو گفت باشـــــــد کـــــژی پیشه ات     

همـه یاوه هایت کســــی کی َخـــــَرد؟ نباشد تو را بهـــــره ای از خـــــــرد    

بکـــــرد آتش مکـــــــر او بی فــروغ منـــایـــاند آمــــــــــار وی را دروغ    

به لب کف بر آورد و خود را شکست چو میـــر از همه سوی او را ببست    

به آب گنــــاهـــت بشــــــــــــویم ترا؟ بگفتـــــــــا بگویـــــم؟ بگویــــم ترا؟    

که بر سینــــــه آَرد چو دشنـــــه، فرو یکی نامه از همســـــــــرش کرد رو    

خــــــرد با پلیـــــدی گالویـــــــــز شد چو پیمـــــــانه ی میــــــــر لبریز شد    

که دهشت بر آن خیره سر چیـــره شد بر آن خیــره ســــــرآنچنان خیره شد    

که بودست همـــــواره همســـوی من؟ بگفتـــــــــا تو گـــــویی زبانوی من؟    

تو اهریمـــن ژاژ خـــــــایی، درسـت دروغ و دغـــــــل را خدایی، درست    

خراشــــی رخ ماه را چون پلنـــــــگ  زنی چون غریقــی به خاشاک چنگ    

از آییــــن پاکــــــی و فرزانـــــــــــگی  نــــــــدیدی بدنیـــــــا ز مردانـــــگی    

نشـــــاید به تخـــت اهورا نشســــــــت هر آنکس که همچون تو اهریمنست    

پس آن ناجوامنـــــــرد خود را ببـاخت چو میر از همه سوی بر وی بتاخت    

گرفتنــــــــــد ســــــوی جــوامنــرد را چو مـــــــــــردم بدیــــدنــد، آورد را    

به ســـــویش شـــد و راستی سود کرد همه آنچــــــه نیـرنگ، منـــرود کرد    



دفتر هفتم و واپسین - اندر رسوایی)کودتا(

ز منـــــــــــرود و محمود رفت آبرو به ســـر شد چو گاه َرَجز از دو سو    

ندیدنــــــد جز اندکـــــی در سپــــاه چو کردند ترسیــــــــده هر سو نگاه    

همه پاک بـــــاز و دلیــــــــــــر آمده همه سوی اردوی میـــــــر آمــــــده    

به سستـــــی درآمد به  آوردگــــــاه بلرزید محمـــــود و سینـــــــه پر آه    

که او را هم ایدون کنــــــــد واژگون ز سوی دگر میـــــــر آمد بــــــرون    

به چشمان ریزش بکـــــــــردی نگاه جهید و به محمـــــــــود بربست راه    

فرو کوفتــــــی بر زمین  پیکــــرش به سرپنجـــــــه آورده پا و ســـرش    

زمین خـــــــورد اهریمـــــــن ژاژخا بگفتا که َمرُدم، منـــــــم با شمـــــــا    

ز فریــــاد و از شـــــــــادی مردمان غریوی برآمـــــد به هفت آسمـــــان    

ز مردم شنیـــــــــــــد آن هیاهوی را چو منرود دید این تکـــــــــاپوی را    

دگر باره او را پسنــــــــدیــــــــده ام بگفتــــــــا که آورد را دیـــــــــده ام    

نباشد به میــر این زمان رایمـــــــان  نشاید که بیهـــوده شد شادمـــــــــان    

کنــــــــــم داوری از بـــــرای همـــه چــــــو رای من آید ورای همـــــــه    

که محمـــود ماَند به تختـــــش به جا پس ایــدون بدانید شــــــــــد رای ما    

به رگ، خــــــون آزادگـــی تازه شد چو گستـــاخی او ز انــــــــدازه شد    

تکـــــاور به اردوی منـــــرودیــــان خروشیده از چارســــــــــو مردمان    

ز خرد و کالن و ز مـــــرد و ز زن بکشتنـــــــد منـــــــــرودیان چند تن    

هــــــژیر آمد و رفت در گفتگـــــــو چو منـــــــرود دید آنهمه های و هو    

سرشکی ز چشـمش چکیـــــــده فرو ز نیرنگ لـــــــــــــــرزیده آوای او     

به درگـــــاه ما دسـت یازی کنیــــــد بگفتــــــا نبایــــــد که بازی کنیـــــد    

پس ایدون نگوییــــــــد دیگر سخـــن چه فرمــــــان یزدان چه فرمـان من    

شکستنــــــد بازار یـــاوه ســــــــــرا چو مردم شنیـــــــــــدند این یاوه را    

به دشت والیت، روان همچو خیش  نهادنـــــد  گامی دگـــــــــر باز پیش     

ِز هر جــا سوی پایتخـــــت آمدنـــــد به شورش به منـــــرود سخت آمدند    

بکشتندشـــــان پس هراســـان به تیر شنیــــدند منـــــــرودیان آن نفــیــــر    

که مردم ببیننـــــد و ترســـــان شوند ِکشیدند از آنان بســـــــــی را به بند    

بگفتـــــــــه بر ایرانیــــــــــان آفرین جهان چون بدید آنهمــه شور و کین    

خدنگی به منــــــــــــــــرود انداختند ز هر کشوری مردمـــــــــان تاختند    

به تنگ آمدند از زمیـــن و زمـــــان مناند آبــرو بهـــــــر منـــــــــرودیان    



در آتش به نابخـــــــــردی سوخـتنــد در این بیست سال آنچـــــه اندوختند    

...........................................................

خــــــوش آورد مرد ِفســــــانه ســرا شنیدم که فرجــــــام شهنامـــــــه را    

ندانســــــــــت پایان آن هیـچــــکــس ولی نیست پایان بر این نامـــه، پس    

بود خامه در دســـــــت تو این زمان چو خواهی بدانی سراجنـــــــــام آن    

هژیر: َجلد، چابک، زیرک، هوشیار، نیکو، پسندیده

پایان

تیرماه 1389 خورشیدی


