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 نامهشیوه

ایست از نویسنده به مخاطب. هدف کتابی که در دست دارید هدیه

غایی از نوشته شدن و انتشار این اثر آن است که محتوایش خوانده 

ای رایگان است، بازپخش آن نسخه هدیهو اندیشیده شود. این 

ی غیرسودجویانه از محتوای هیچ ایرادی ندارد و هرنوع استفاده

در صورتی که تمایل دارید از روند  .آن با ارجاع به متن آزاد است

تولید و انتشار کتابهای این نویسنده پشتیبانی کنید، یا به انتشار 

رسانید، مبلغ مورد  کاغذی این کتاب و پخش غیرانتفاعی آن یاری

حساب زیر واریز کنید و در پیامی تلگرامی )به نشانی به نظرتان را 

@sherwin_vakili اعالم نمایید که مایل هستید این سرمایه )

ای از صرف انتشار )کاغذی یا الکترونیکی( چه کتاب یا چه رده

 کتابها شود. 

 6104 3378 9449 8383شماره کارت: 

لت شعبه دانشگاه تهران: شماره حساب نزد بانک م
4027460349 

 IR30 0120 0100 0000 4027 4603 49شماره شبا: 

 به نام: شروین وکیلی

همچنین برای دریافت نوشتارهای دیگر دکتر شروین وکیلی و 

توانید هایشان میفایل صوتی و تصویری کالسها و سخنرانی

 دنبال کنید: ها شان را در این نشانیتارنمای شخصی یا کانال تلگرام
www.soshians.ir 

(https://telegram.me/sherwin_vakili) 

 

 

 



 

 پیشکش هب جنگجویان؛

 اند، آانن که رفتههب

   آانن که خواهند آمد...هب  و

  



 

 سپاس

 
شد و با این ترتیب به این کتاب به این شکل نوشته نمی

دوستان رسید، اگر که نویسنده از لطف دست مخاطب نمی

شد. الهام یزدانیان و شیوا و یاریِ یاران برخوردار نمی

یزدانیان طرح نخستینِ کتاب را پدید آوردند و مریم 

بندی را به بخش و کیوان وارثی طراحی جلد و صفحهتاج

حسین کاظمیان و مهندس در فرجام کار  .انجام رساندند

 پیمان اعتماد انتشارش را با حمایت خود ممکن ساختند.

شان هستم، چرا که اگر لذتی و بسیار سپاسگزار همه

شک قدرتی و معنایی از خواندن این متن برخیزد، بی

 سهمی از آن مدیون ایشان است.
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 شانی: تهران، خیابان انقالب، نرسیده به پیچ شمیران،ن
 نوبخت، كوی

همراه:   77603212، طبقه همکف؛ تلفن: 2شماره 

09359572008 

     shourafarin@gmail.com     

 
 راه جنگجو

 نویسنده: دكتر شروین وكیلی
sherwinvakili@yahoo.com 

www.soshians.ir 

https://telegram.me/sherwin_vakili 
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1 /راه جنگجو    

 

 

 

 

 

 

 ي سرخ،ي آيينهجنگجويان همه در جبهه

 .اندپرچم افراشته

 يالنمشت را بر ستم خسته کشيدند 

  ي روشني روز دگر،دانه

 ،دل نگران

 .انددر افق کاشته

 .بيابد انجام ي اين دردشايد افسانه

  



    2   /راه جنگجو  

 

 بادها، صبح، به ابر از ستمِ خاک سياه

 گويند.ها ميقصه

 هاي مهيبي ز سرانگشت قلمداستان

 .ي طاووسِ نگاهچکد بر رخ آيينهمي

 ،رمزهايي است نهان

 قيام قلبزير اين قشرِ ظريفي که ترشح شده از 

 

 

 



    3   /راه جنگجو  

 

 غردآسمان مي

 .رعد را بايد بود

 جنگجويان، سپر و دشنه بر آريد به مشت

 ،تا که يکبار دگر

 نظم گردون کبود

 .شمشير و نيامبشکنيم از هنرِ قدرتِ 

  



    4   /راه جنگجو  

 

 خيزشي بايد کرد

 تا درانيد سپر

 بايد افراشت درفش

 ي شمشير بنفشبارهي خونشايد از صيحه

 "اگر"واقعي گردد 

  رد!ک تازشي بايد

 .تا بگيرد اثرِ چشم بر آيينه دوام

 

 

 



    5   /راه جنگجو  

 

 اسب زين خواهم کرد

 پوست بس است جوشنِ

 آخرين بانگ نبردي که برآرم در صبح

 از اين قومِ قديم چند بيدار کند شايد

 عمر اين يک نفس است

 .واپسين جنبش خود ساز چنين خواهم کرد

 ام،خسته

 ...بهرام ؛اي بَغِ خونريز و دالور

 

 

  



    6   /راه جنگجو  

 

 

 

 

 ست و همگان جنگجو،جهان هنگامه

 اگر که بدانند. 

 ست به گستردگي وجود، اي، هنگامههستي

 ناپيدا.     

 ، و نه در آنگاه.ستنه در آنجا

 آوردگاه،

 ،اکنون است

 اينجا.

  



    7   /راه جنگجو  

 

 

 

 از هنگامه گريختن،

 انگاشتن،  اشناديده

 ،خارج از آوردگاه النه ساختن

 بزدالنه. ستاوهامي

 حضور در هنگامه،

 خروش نبرد،تاب آوردن 

 چه ترسناک است و چه دشوار، 

 .جنگجو بودن

 

 



    8   /راه جنگجو  

 

 

 

 

 

 رويارويي  هستي با نگاه،سخت است 

 ،دريدن پيلهو چه دشوار 

 اينجا  -که اکنون از اين روست

 کس نيست. هيچ

 ست آوردگاه،که چنين خالي

 هراسند،ميهمگان که 

 دانند...و نمي

  



    9   /راه جنگجو  

 

 

 اند، همگان؛گويا که بر دو گونه

 کاران،فراموشآن سو 

 آجينانِ دل گسسته از چشمپلک

 ؛گردانبخواهنجاران و 

 آدم.ي سرافراز چون دگانبن

 ،اين سو مغان و رازآشنايان

 برج استوارِ چشمخاننگهبانان 

 مقيمان هنگامه، 

 ، دشت پهناور عدمانِجويرزم

 رهايان از يوغ نام انسان؛

 .جنگجويان

 



    10   /راه جنگجو  

 

 يکنواخت،همگون و  ه بودنيندز بنده و

 تکرار،طلسم امنيتِ  هبدلخوش 

 پاکي.  وپوچي و پوکي  پرچمِ

 نگين،نقش  و لقب وه يگاجابه دلخوش 

 غرقه در باتالق برد و باخت.

 رخوت دردناکي،چون 

 يقين.    سرطانِ اسير چنگِ

  



    11   /راه جنگجو  

 

 

 

 

 پايان،بي و راهي ستجنگجو

 ست پهناور و بيکرانکه سراسر مقصدي

 ي درنگي بيش نيست،که نقطه

 چون اين اکنونِ بزرگ،

 .مکث بين خاطره و مخاطره

 جنگجوست و چشمي آتشين،

 .دوخته بر مرز دروغ و راست

 ،سترگسهمگين و ضوري حبا 

 مانَد،ميبه مِهر 

 .با دلي زرين پوالدين،اي پنجهبا 

  



    12   /راه جنگجو  

 

 اند و همسانپايههم

 .گانو بند يانجنگجو

 ،سرو هم چه بسا يکسان نمايند

 مورچگان، نچوجنبان  ،کوهيانداز چشماز فراز 

 .آرامزير سنگ قبري  خفتهيا 

 ند و خُرد.ادوامند و بياهر دو اندک

 خواهند مُرد. دگاني کههر دو زاييده ش

 ،غايت شناورهر دو در اقيانوس تصادفي بي

 .انجامبي ،آغازبي

 ي پيرامون،بي گريز از روندهاي آشفته

 و ناچيز. ميراجانوراني 

  ي نبرد.هر دو آلوده به غبار هنگامه

 



    13   /راه جنگجو  

 

 

 

 

 اينک شکاف بين بنده و جنگجو

 اند و جدابيگانه

 چون آسمان و زمين.

 ، هامقبرهزينتِ آن يک 

 تلنباري از غفلت، 

 يک هيچ کس.

 اين يک حضوري سرکش

 سازندش، عاقبتْ هراسان به سنگ قبري اسير 

 به عبث.

 



    14   /راه جنگجو  

 

 

 

 

 آن يک حبابي سردرگم و آواره،

 ، ي شکسته و رامدستخوش موج

 از يرقان سستي.  سيرشکمِيک 

 اين يک گردبادي توفنده و غران،

 ي جام،شکوه جم است و قصه

 ناف درياي هستي.

  

 

 

 

 



    15   /راه جنگجو  

 

 

 ن يک گريزان از مرگ و پناهنده در اوهام،آ

 ،حرصِ زرد کارِ بازارِزيان

 ريا.با  لودهآ 

 يک آگاه بر آميختگي هستي و نيستي، اين

 نگهبان خواسته، 

 سوداگر معنا.

 ي نبرد.هر دو آلوده به غبار هنگامه

 يکي بزدالنه از آن نابينا،

 بدان آراسته. هديگري شادمان



    16   /راه جنگجو  

 

 

 

 طرح بنده، 

 هنگامه،  قاليِتار و پود بافته در 

 ، ي نقشهمچو گورْدخمه

 ست و منجمد.ساده

   ست؛همواره زير پا

 خو کرده با لگِد چرخِ مستبد،

 با جبرْ سرشته آغاز و آخرش.

 حکم ديگري و جهان بر او رواست.

 



    17   /راه جنگجو  

 

 

 

 

 

 مثل ايزد بادجنگجو، اما، 

 چشمها را پشت و رو به تن کرده.

 هست تا خو نگيرد به آنچه

 .مرسوممرز عادت  تا بگذرد از

 ت،سيامنِ دست از خود کشيده

 .گاه اهرم تغييرتکيه

  



    18   /راه جنگجو  

 

 

 

 

 

 خروشنده، توفاني است 

 ه،دنآشوببر ايزمين لرزهو 

 .اين ستيزندهْ گردباد

 زنجيرهاي اسارت برده. تا بگسلد

 .اين يکنواختي شومهنجارِ  تا بشکند،

 



    19   /راه جنگجو  

 

  ه،برترين بند

 دلزده، وضع موجوداز 

 پرسد: چرا؟مي

 جنگجو اما،

 ي آنچه دلخواه،چشم دوخته

 د: چرا نه؟خروشمي

 .؛ همگانآن انست و مقيمجهان هنگامه

 ند، ابنده انبوهي

 اندکي جنگجو.

 



    20   /راه جنگجو  

 

 

 زشت و زيبا،

 درست و نادرست،

 .دنيک و ب

 .بندگان ي کاخاست پنجرهتنگ  چه

 ست ناروا،هاييبازيچه

 بيم و نفرت و خشم و گناه. 

  



    21   /راه جنگجو  

 

 

 ي آکنده از اشتباهاينسان بنده

 هنگامه  خاکِمسخ و لگدکوبِ 

 ،حريفبر فرو بسته چشم 

 ،ذلت خويشاست با بازي توجيه  گرم

 با تار و پودي سخت سست و خودکامه.

 با اندروني تهي از معناست،

 هاي خفيف هيبت اوج،قانع به براده

 هاي نقش پاي جنگجوآن بازمانده

 بنده است، اين چنين،

 چينِ اين خاکِ زر از غبار آوردگاه.خوشه



    22   /راه جنگجو  

 

 

 نيک و بد؟

 است و شادماني... رنج

 زشت و زيبا؟

 ي پوچي و معنا...وعده

 درست و نادرست؟ 

 گرِ مکارِ قدرت و ناتواني...آن توجيه

  



    23   /راه جنگجو  

 

 

 چشمان بنده،

 رنجه از تَراخُمِ مقايسه،

 مسخ اين اشتراک نحس،

 هاي ديگران،بين زشتي

 خويشتن پنهان...با آنچه در 

 هرآنچه که در ديگري زيباست و زيبنده،

 دستمايه حسرت است و غيرت؛

 عزاي غياب اين همه در خويش.

 ست،شيفتگي و دلزدگي

 در اين کاخِ افراشته از ماسه،

 دو ستون چرکينِ عشق و نفرت.

 



    24   /راه جنگجو  

 

 

 

 ، فارغ ز مهر و کينجنگجو

 ويرانگر مرز نيک و بد،

 ست با عشق و نفرت.بيگانه

 ست،اپا همه معناسر

 هاي زرين،از پيش پا افتادهه ريدطمع ب

 هرچند کوه نور.

 ،نهدبر خاک هنگامه گام مي

 .مغرور ،بي اعتنا

 ها،و رگ قلبش معدن ياقوت

 .ي مرمر سرخرگه 

 



    25   /راه جنگجو  

 

 

 

 نفرين يانگ و يين

 هاي دشمنِ ناجور،اين جفت

 ند گاه کارآمدهايي بازيچه

 گير. ي دست و پا و گاه

 ست اين:جنگجومعناي 

 کران، بي مرز و بي

 ، کامل

 چونان جم،

 ست فراگير،ژرفاي اقيانوسي

  آن فَراخْکَرتِ آغشته با آسمان.

  



    26   /راه جنگجو  

 

 آشنا با خُرده معناهاي آويخته بر چهر بندگان، 

 سنگ محکِ اين زيورِ بدل. جنگجوست،

 از خشم و کين رهاست.

 نيست، هيچ دلشدر 

 .زير سپهر رچهبا ه ي،جز همدلي ناب و فراگير

 جز نيکخواهي مهيبي،

 گسسته از ترازوي لبخند و اشک

 .برچسب دار مرسومِ تهي از رنج و لذت

 اعتنايي سهمگيني،جز بي

 در همنشيني ناب ابد و ازل

 آميخته با مهر. 

 

 



    27   /راه جنگجو  

 

 

 

 ،تفسير لذتاينک ه ذلت و وجيتآنک 

 .: رازِ روايتو جنگجو اينک مرز بنده

 رحم و بيرحمي، 

 ي غايت،سستْ مايههاي سنجه

 هاي آهکي...اين نگين

 خويش، ناتوانيدستاويز توجيه  :رحم

 ي،در آسيب رساندن به ديگر

 افسوسي آراسته.

 

 

 



    28   /راه جنگجو  

 

 بيرحمي: فرياد شکست خوردگان،

 ي شکايت،بهانه

 براي تفسير درد.شماتتي 

 ي تحمل رنج و مسخ خواسته،اين است شيوه

 :بازار دردي محاسبه در سياهه

 رحمي.بي ؛به اشتباه خلق شده هاييرنج

 رحم.؛ ي به اشتباه خلق نشدهيهارنج

 بندگان، مقيمان زمستان سرد،

 رنج تار و پود همه عمر گرفتارِ

 با همگان،  اندبيرحم

 .دلرحم با اندکي

  



    29   /راه جنگجو  

 

 

 

 ، اماجنگجو

 ،رحميحم و بيراز  رها

 هاي درد.جداست از سنجه

 رنج ضرورتِدر مرگِ 

 رحمانه دلخودداري چه نيازي به 

 ؟پافشاري بر آنيا بيرحمانه 

 جنگجوست، کردار

 .هاهمسانيدر ظلمت آذرخشي 

  



    30   /راه جنگجو  

 

 

 

 بنده، اين قاضي ظالم،

 نشسته بر مسندِ نفرين. 

 ست،ديگري، محکومي تبعيدي

 هاي دوستي و دشمني.در برهوت قطب

 داور، داو و  بيهمگان، بي

 در قحطِ قانوني شايسته

 تصادفي نامفهوم، دستخوشِ

 اند از سرماي اين دو قطب.کرخت

  



    31   /راه جنگجو  

 

 

 

 

 بنده، اين تبعيدي کور،

 ورزد.سازد و دشمني ميدشمن مي

 کند.تراشد و دوستي ميدوست مي

 ي دريابد و دريابند.جايگاهتا 

 د،نتا عاشق و شيفته و مفتون گرد

 د.ند و کين ورزنتا نفرت بپرور

  



    32   /راه جنگجو  

 

 

 

 

 

 تا در چشم ديگران جايگاهي يابد

 هرچند منفور،

 سرگرداني و شناوريبراي رهايي از 

 در اقليمي امن، براي اقامت

 ،سرزميني آشنا و زميني محکم

 هرچند برهوت.

 ."نيست"تا فراموش کند که چقدر 

  



    33   /راه جنگجو  

 

 

 

 

 

 راز تداوم دوستي و دشمني،

 ،نهفته جنگجويان شان بهدر قالب شدن

 معناها، همچون تمام 

 و پاره معناها،

 .ن جنگجوايست از آتشفشاگدازهاين هم 

 

 

 

 



    34   /راه جنگجو  

 

 

 ،زميني سخت از نيازبي جنگجو، 

 .آسمان آشيان درشهبازي است 

 فارغ از دوستي و دشمني،

 گسترده تا همگان. ستانشمرز دو

 وجود ندارد، مهلتِ يدشمن

 جز دم زدني

 ست.پيرامونش از دشمنان خاليپس 

  



    35   /راه جنگجو  

 

 

 

 

 رقيق و تکراريرفيقانِ در انبوهِ 

 هاش،گام زيرخرده شده در دشمناني بر بستر 

 .ياري و جويدمي جنگجو حريف

 زني رازآشنا،شمشير

 ،در کنار، يا رويارويشکسي 

 که به نابود کردن بيرزد،رزمجويي 

 . ي هم سنگريشايسته آورييا رزم

 رزمي...عناني، هماوردي، همهم

  



    36   /راه جنگجو  

 

 

 

 

 

 

 ،ن تناور و باشکوهينوچ ،جنگجو

 گنجد.در تنگناي دوستي و دشمني نمي

 ي سست،هافراتر از اين دوگانهجايگاهش 

 که هست.  ستدر آنجايي

 

 

 

 

 



    37   /راه جنگجو  

 

 

 برتري من بر ديگري: غرور،

برتري ديگري بر من: 

فروتني.

  

 ،بينانهنمايشي رياکارانه، يا خودبزرگ

 سنگ محکي کور.

 ناپذير.يگانه و سنجش ست،جنگجو

 مقايسه با اوست؟چه کسي را ياراي 

 کيست که جنگجو در برابرش فروتر، 



    38   /راه جنگجو  

 

 يا فراتر باشد.

  



    39   /راه جنگجو  

 

 ،ي بندگانمعادالت ساده تر است ازفزون

 بيگانه و نامفهوم و دور،

 .گنجدنمي در ترازويشان

  وزن کنند، دش راخِرَ هرقدر

  بيازمايند.قدرتش را هرچه 

 اش زيوري خواهند آويختبر بتکده

 از حديث فروتني و غرور.

 هاي دروغين،دوگانهاين سوي فرا

 پود چسبناک نمور،رها زاين تار و 

 بي همتا. تنها، جنگجوست،

 .، همچون نوربي هماورد

 

 



    40   /راه جنگجو  

 

 

 

 بندي جنگجواينک علم رده

 اينک کالبدشناسي قصدش و مرامش

 در باب علم اوج و فن عروج او

 ها در ستايش،اينک رساله

 ها در دشنامش.يا بيانيه

 ترفندهاي پوک

 براي فرود آوردن وي تا قعر خويش

 تا اوج او.يا برکشيدن خويش 

  



    41   /راه جنگجو  

 

 

 جنگجو، چون گردبادي چابک و چاالک،

 ،هابر رخسار اين فسانهجاري 

 پيش و پشت او، و ستبنده در زير و زبرِ

 برابرش. يا نه در کنار 

 فارغ از دوستي و دشمني او 

 و نه آغشته با غرور. حقيرآلوده با تنه 

 چون شکوه سرخ پگاه،خالص، 

 گذرد،از وراي همگان در مي جنگجو

 چون نور از بستر غبار.

 آوردگاه. حجمچون گذر آفتاب از 

 

 



    42   /راه جنگجو  

 

 

 

 

 ،حضورش ، مفتونِبندگان 

 تيره دل  ياسرمست 

 اشيو دشمن يدوستجوياي 

 ،سرگردانرقصان و غبار 

 ي زير آفتاب،جلوه فروشسرگرم 

 بافد،وهم مي

 .تابان چه دور از خورشيد

 

 

 



    43   /راه جنگجو  

 

 

 جنگجو آدم نيست.

 ،بد است و نه نيکنه 

 است اين خطا؛ چه سترگ

 اش پروردن.اش بودن و کينهعاشق

 ،ستيجاي ديگر

 گيري.ش ميادر آغوشآنگاه که 

 ،کنيآنگاه که به او حمله مي

 گذرندچه گمراه ميمشتهايت 

 شاهراه قلب تهيا.از 



    44   /راه جنگجو  

 

 

 ،سي خاربنِ هراريشه

 ،آينده ي استرنج بينيِپيشدردِ 

 يا يادگارِ زخم رنجي گذشته.

 تناورِ پاکشجاعت، درخت 

 در اکنون ريشه بسته،

 پاشد،سايه بر هر ترس مي

 .هاها و خاطرهبر پيش آگهيه چير

 ي جنگجوست،گهواره

  اکنون. بر گذشته و آيندهي هجوم عرصه



    45   /راه جنگجو  

 

 

 ؛ترسو و شجاعاينک ماماي 

  ،"حاال" کانون فشردگي

 .ها و دورنماهازير فشار تاريخچه

 ،ستجنگجو

 مقيم اکنون، 

 ساکن اينجا.

  



    46   /راه جنگجو  

 

 

 

 

 

 .رنجي روياروي جنگجو نيست

 حريفي نيرومند،چونان  مگر

 جز براي آني،

 پيش از آن که نابودش کند.

 هم.نيز اي اي نيست و گذشتهآينده

 ندارد،  "اکنون"هراس،  پناهگاهي فراسوي 

 تا در ظلمتش النه کند.

  



    47   /راه جنگجو  

 

 

 

 

 آينده، هايرنج يپوچ فهمِ

 هاي گذشته،آشنايي با بنياِد سستِ رنج

 هاست کليد شجاعت جنگجو؛اين

 با اکنون،رويارويي قدرتِ 

 اينجا. با  پيروزمندانه گالويز شدنجسارت 

 

 



    48   /راه جنگجو  

 

 جنگجو بودن،

 ي،سرگرم است، نهتجمل  نه

 ."بودن"از مهيبي است شکل 

 ين،هاي چوببر اسب سوار کودکانِ

 دانند از تاختن،چه مي

 .لوح توسن توفانسادهمقلدان 

 ،جنگجوردپاي  گرِتقديس جنگ ساالرانِ

 چه فقيرند از تقدس،

 گدايان معجزه.

  



    49   /راه جنگجو  

 

 

 يستايش و پيروي ديگرنياز از، بيجنگجو

 ، خويشاقيانوس اندرون مشغول 

 سرگرم با گردباد و گردابش

 .نشينانمناسک ساحلبرکنار از 

 چگونه آرام گيرند؟

 لغزان شتابش؟ي جيوهبر ، زدهچشمان سرب

 ستجنگجونافذ چشمان  اينک

 ،پوشالي انمترسک يبرشکافنده

 چه دور است از بندگان

 ش.مراسم تقديس يا دشنامکاهنانِ  از

 



    50   /راه جنگجو  

 

 

 هست،ست، تنها هرآنچه جنگجو

 زن و مرد،  پير و جوان، 

 در فرو بستگي يا گشادگي، توانگر و درويش

 اش،ست آويخته بر بتکدههاييبرچسب

 سازِ بندگان.دست

 همه،اين فارغ از 

 سادگيجنگجو  به 

 هست. آن است که

  



    51   /راه جنگجو  

 

 تنهاست. 

 ،بندگان محبوبهاي کاستيبري از 

 هاي ننگين و تکراري،رها از شباهت

 پوشيده از توهم امنيت.چشم

 هاي بازاري،خارج از توافق

 .نديدن و نفهميدن براي

 بيرون از ميعادگاهشان

 زمان،  در هرجا و هر

 .جز اينجا و اکنون

  



    52   /راه جنگجو  

 

 

 جنگجوست،

 .هاي توافقدر هم تنيدهگسسته از کالف 

 سرسخت،

 .به آنچه بايد ناديده انگاشتخيره 

 ي خواست در مشت،شمشير آخته

 دست، چون پوچيگالويز با حريفي چيره

 "اکنون"بر قلمرو ممنوع 

 دور از معيار بندگان. 

 رها و آنسوي فتح و شکست

 رقصان بر خاک آوردگاه  شادمانه

 .تنهاستيغي دور و  :جنگجواين است 

 



    53   /راه جنگجو  

 

 

 

 جنگجوست مردمک پهناور

 تک چشم زرد خورشيد، يهمانند

 روشنگر سپهر،

 گرمابخش بر خاک،

 معنا بخشند به حضور.

 چشمان چاالکنوردند آن در مي

 ،مرزهاي معيار و قاعده را

 چونان سيلي خروشان

 .تمايز و مقياستا فروپاشي هر 

 



    54   /راه جنگجو  

 

 

 .هموار است دشتي شهستي زير وزن نگاه

 ، يشهاپستي و بلندي

 ، شچشم اندازهاي زشت و زيباي

 ينشمرکز و دوردست  جاهاي

 .فشار اين توفان رنگ باخته زير

  



    55   /راه جنگجو  

 

 معناهاي رقيق يهاي تکرارزدهپوسته

 هاي زشت خودکامهاين عروسک

 اين ديوهاي زشتِ مريض

 پاشند.ي چشمش فرو ميبه يک اشاره

 ستچشمان جنگجو

 ،تقارن خيره بر

 ،انگيزترين چيزهراساين 

 ي پير عهد عتيق.اين سنگواره

 

 



    56   /راه جنگجو  

 

 همتايي هرچيز با هر چيز،

  .همساني هرکس با هرکس

 تمايزها، ينکاخ کاغذ

 نظم هاي لغزانِبر داربست استوار

 ريزد. ، فرو ميشبا وزش نخستين بادهاي نگاه

 سرشتِ اين ماِم زالِ ابتر،هم

 ، خاک هنگامه. است برهوت تقارن

 

 

 



    57   /راه جنگجو  

 

 تقارنگرِ ست، نظارهجنگجو

 کردن بدان.بسنده بي 

 همگوني و همتاييخيره بر 

 شدن بدان.تسليم  بي

 .ي آنشندهي تقارن، و کُزايندهست، جنگجو

 ، در آخر،تقارناوج فهم 

  در هم شکستن آن است.

 

 

 

 

 انتخاب، اين نوزادِ تقارن،

 کند.به فرجام ويرانش مي

 بلوري است از قاطعيت



    58   /راه جنگجو  

 

 نيالوده با فساد قطعيت،

 شمشير جنگجوست.خواست، پس 

 ضربتِ خواستن،

  هاست.يکنواختيي شکافنده

 ي حد و مرز،راز پنهانِ پشت پرده

 ي پيرآن حجاب بيد زده

 آن نگاهبان قطعيت

 ست.حرم مردمک بنده

 

 

 

 

 



    59   /راه جنگجو  

 

 جام بلورين تقارن محض

 لبالب پر از ابهام و شکِ مذاب، 

 در گردش است در بزم جنگجوي دلير.

 شکند،نوشد و درهمش ميمي

 در سماع وجد قاطعيت

 فرجام باشکوه، اين 

  .خواستبر خيزد از مستي 

 

 

 



    60   /راه جنگجو  

 

 ،شکستن تقارن است

 آن رمز کل کهن،

 آن هستي و آن نگاه،

 به خويش، دهد که معنا مي

 ديگري، به 

 .جهانو به 

 بر اين پِي درهم شکسته استوارند،

 آوردگاه.خاک  افراشته برهاي ستيغ کوه

  



    61   /راه جنگجو  

 

 

 

 

 است جنگجو،سيال و نرم  ،همچون باد

 سخت و استوار. ،ون آهنچ

 اند و آبگينه،آبگون

 .تهياي تقارن انِشناور

 نفوذ ناپذيرند چون الماس،

 .خواست وارثانِ خون سياه

  



    62   /راه جنگجو  

 

 

 

 

 

 پوست مي اندازند،

 مندان از اين دو تباربهره

 آور.هراسدي تا ظهور ايز

 انداز،ترين چشمبا شکوهاينجاست 

 زده،توفان يدرياي ي برخوردعرصه

 تناور.اي صخره با

 



    63   /راه جنگجو  

 

 

 ،نيساهمنابينايي است نديدن تقارن و 

 پوچي است، اسارت در چنگالش.

 چه دور از جنگجوست،

 .نگي بديو دلبستي بدان پايبند

 ستاکسير رندي

 درهم شکستن تمايز، براي از نو بر پا کردنش،

 خلق تقارن براي نابود کردنش،

 خواست.



    64   /راه جنگجو  

 

  



    65   /راه جنگجو  

 

 

 ،ايست، نبردسرخوشانه و شادمانهازي چه ب

 طبعِ پير.همراهِ تقارن، اين شوخْ

 ست، اماسخت سترگ و جدي

 دستاورد اين درنگ...

 اين است داوِ سهمگين جنگجو:

 سر رسيدن و ويران کردن،

 گذشتن،در برساختن و 

 نگه داشتن و رها کردن،

 :اين است جنگيدن

 بودن،  "خود"آنقدر تنومندانه 

 خود بيرون زدن.که از پوست 



    66   /راه جنگجو  

 

 

 

 جنگجوست،

 هاي عليلي علترمز گسست زنجيره

 اوست.خواست  ،همه چيزخاستگاه 

 ،اجباربندهاي  يهداينگش، اين تقارن

 ي قطعيتاين برش بر گره

 ، علتي بکهاين ماماي ش

 اي خودجوش.از نقطه

 ست روينده يجنگل

 :خواست جنگجونهال 

 دليل.

 



    67   /راه جنگجو  

 

 

 ،زبان اين خدايگان ،جنگجو

 ايست مقدسکتيبه

 شاهوار چونان شعري مغانه

 مرسومِ هميشه. متن تکراري ونه آن 

 رقيق ضعيف و ي بر حضوري نه سياه مشق

 ي روايت مکتبخانه.نه برده

 ،انديشندنمي تنخويشهرگز 

 هاي انديشه.هاي تکثيرگرِ  انگلدستگاه

 

 



    68   /راه جنگجو  

 

 

 هاي تکراري مندرس اين روايت

 اين سرشماري ابدي تمايزها

 هاي کدر و زِبرِ مومياگرِ خواستلفافه اين

 رويد،چنين است غالفي که از زبان مي

 چنين است نفرين قفس 

 ايست مفرغين بر هستي.پرده

 پژواک قصه اي مکرر است،

 گويد.آنچه بنده با خويش مي



    69   /راه جنگجو  

 

 

 با ديگري، نه با خويشتن

 چنين است سخن جنگجو

 آميخته با هستي، نه بر کنده از آن.

 خويشتن بازگويش کند؟ چيست که به

 جملگي را مي داند، جنگجو. 

 زبان در کام، 

 کليد درِ گنجي است، بخشيدني.

 اش بخوابد،ي دفينهمار نيست که در دخمه

 هُمايي است تاج بخش.



    70   /راه جنگجو  

 

 

 ست و نه چارچوبي،نه سرمشقي

 چنان سترگ و فراگير،

 تا زندگي جنگجو را فرو پوشاند.

 يکتا،داستاني است 

 شود.مي يکبار خواندهو تنها يکبار نوشته 

 ي نقد مدعي.بي هراس از دغدغه

 مشغوليِ ستايش ناظر.بي دل

 

 



    71   /راه جنگجو  

 

 

 گفتگوي دروني، 

 اين غالف چسبناکِ سمج

 ،بندگانبازگويي مدام پوچي 

 ي هيچکس با هيچکس،مکالمه

 در عدم نشسته روبرو.

 اين افسونِ کتمان خواست،

 چه دور است

 جنگجوي برهنهشمشير از 

  



    72   /راه جنگجو  

 

 جنگد، جنگجو مي

 با دلي از روايتها گسيخته،

 ي شرايط کافي...شيفته نه همچو بندگان

 شير درنده، گاِه شکار

 غردبندد و ميکوس مي

 ي بالغتبي دغدغه

 بي وسواس تفسير

 اش طعم شور خون آويخته.بر نيش

 هاي از خود راضينه همچون ميش

 گرفتار،

 افسانه بافي.با دهاني انباشته از 

 



    73   /راه جنگجو  

 

 

 جنگجوست

 ،حضور خويش گنجاندن از نيازبي 

 ي واژگان بيشمار.دخمهدر 

 حماسه شکل بودن اوست،

 ي گوسانرها ز وزن ترانه

 ي اسفنديار،ي رستم و قصهافسانه

 تيول ميرآخوران و مهتران.

 تيرِ گَََزين است رجز رستم.

 



    74   /راه جنگجو  

 

 

 چه يکتاست

 مهلت حضور هر هماورد،

 در هنگامه.

 فرصتي براي باختننه 

 نه مجالي براي افسانه بافتن

 هاست، تاب آوردن اين ضرورت

 جادوي هنر بي نقص بودن.

 



    75   /راه جنگجو  

 

 

 

 چه چيره دست و چه چابک قدم،

 چه مايه نيرو و خويشتنداري

 ي جنگاين است نشانه

 انضباطي مهيب بر هر رگ و پي

 سنگدالنه مستقر.

 شمشيري، خيز ،دستجنبش هر 

 گاهي نو.خلقِ تکيه پا نهادنهر 



    76   /راه جنگجو  

 

  



    77   /راه جنگجو  

 

 

 

 

 چشمي و خورشيدي و رمز وقفه، درنگ،

 نشسته با غرور، روي سپر

 جنگاوران پارسي را، 

 چنين است نقش درفش.

 جوشن فقط ز آهنِ پوست.

 توسن ز شور عدم.

  



    78   /راه جنگجو  

 

 مهلتي نيست جز يک بار،

 براي جنبشي چنين يکتا.

 طلبد اين.نقص ميمهارتي بي

 کوشيدن،ماهرانه جنگيدن، بي نقص 

 ست انگار،بديهي

 ست،آنجا که هر حرکتي يگانه

 آنگاه که خطا ممکن نيست.

  



    79   /راه جنگجو  

 

 

 

 

 هنگام گذر بر سنگهاي عرض رودبار،

 مهلت تکيه بر هر سنگِ خيانتکار

 به قدر دم زدني است و نوازشي.

 در ناف آشوب، 

 مکث، مرگ است.

 

 

 

 

 

 



    80   /راه جنگجو  

 

 زمان، سيالبي شتابناک

 مکان، يگانه، گريزان از تکرار 

 ست ماندگارهر کردار خطي

  ي زمان و مکانبر سينه

  يادي بر خاطرِ واي و زروان

 که هرگز نگردد پاک.

 دو پلک آهنين  بندگان

 اند و رام،آسوده

 فارغ از زشتي اين نقش.

 

 

 

 



    81   /راه جنگجو  

 

 

 چشمان جنگجو،

 زُداي بيرحمآن پلک

 راز آشناي روندي برگشت ناپذير

 داور اين قيامت دايم

 ضرورت خام:داناست بر اين 

 مسئول کردار خويشتن بودن.

 

 

 



    82   /راه جنگجو  

 

 

 پيشتازي جنگجوست

 هاي پشت سرمديون راه

 اند.بستکه بن

 ست منفور پشت و پهلو توهمي

 جنگجو چونان عياري شبگرد،

 يک جلوي خالص است، 

 بلور. يک جبهه

 

 



    83   /راه جنگجو  

 

 

 

 هر دم زدن، هر کنش، هر حرف...

 چونان بانگ آذرخشي شبانه،

 ست،يکتا و يگانه

 هاي برف.همچون دانه

 ست.مديون کشمکش با کوالک هستي

 رقص پرشور خاک هنگامه.

 

 



    84   /راه جنگجو  

 

 

 گان،بندي حريف در چشم سايه

 ، ياز هم دريدناست ي تن

 ، يهايي درهم شکستناستخوان

 خومفصلي دشمنرگ و پي و 

 اي براي خلق رنج.بهانه

  



    85   /راه جنگجو  

 

  ،هماورد

 براي جنگجو

 ستايش برانگيز،ست حضوري

 سختگير و ارزشمند،همکاري 

 که غرق عدمش خواهد کرد،

 چنان برجستهستيغي 

 دني.پوشيناچشم که 

 گوشزدي است براي تغيير،

 يا ضرورتي براي چيرگي.

 جنگجو، اين پرهيزگارِ رنج

 درد...کند، بينابودش مي

 



    86   /راه جنگجو  

 

 

 بنده، خسته، پايبند سطح گيتي

 ست برخاسته از خيزاب مستي،چونان کفي

 طرحي کج. نگاري بافته در قعر

 ست، اسليمي کوچکي

 ي قالي پهنِ هستي.در آن گوشه

 نشسته اندک و خام و نارس

 نشينِ فلجآن کنج

 آن نقش تکراريِ هيچکس.

 



    87   /راه جنگجو  

 

 

 جنگاور، اما، 

 ست، مهرياري، عياري،هيربدي

 گرداگردش روينده نقشي است شايسته.

 افقي بيکرانه، مرزش

 هايش،تراويده از تب ريشه

 انگيز و زيبا. پرديسي دل

 ست تنيده در تنش،شگفتي

 هستي شکفته بر رد پايش.



    88   /راه جنگجو  

 

 

 در آن مرکزِ پرگار

 بر آن محور چرخ،

    ي ميدانايستاده بر ميانه

 چونان سروي کهنسال و وارسته.

 

 

 

 

 



    89   /راه جنگجو  

 

 

 آينده فراخآغوش يکسره ، ستجنگجو

 ست گوهر گذشته را  گوارنده.دلي

 اکنوني است مهيب و توفاني،

 پهلو ، بيپشت بي

 روي و چشم و پيشانيهمه سراسر 

 گشوده بر هستي. ايجبهه

 موازي نهاده با آوردگاه، ستايآيينه

 .ي است زايندهنهايتبي

 



    90   /راه جنگجو  

 

 

 ست.ناشدنيغافلگير 

 رانِ مهرآساي سربلند.اين گردونه

  ،توان نزديک شداز پشت نمي

 .شش جهتبه اين روياروي خيره در هر 

 کند،اش نميشمشيرت لمس

 کُند باشد که نخراشدش،مگر چنان 

 گزند، مگر چندان ناتوان باشي، که بي

 به نوازشي بدل گردد.

 



    91   /راه جنگجو  

 

 

 ،ستي هستيجنگجو، هسته

 ،طبيعت نافدر  نشسته

 ش.اميان منظومه يهمچو خورشيد

 گردبادي است جنگجو،

 دچرخمي اگردشرديتي گِگ

  رويدميپيرامونش  هستي

 گردون، شمشير جنگجوست. فلکمحور 



    92   /راه جنگجو  

 

 

 

 

 ماندجنگجو برگي کوچگرد را مي

 جويبار،موج رقصان بر 

  ،اضافي بي يک جنبش

  سوار بر توسني آرام

 تازان ز کوه تا دريا

 غرقه نگردد، 

 ،سنگينه با درشتي 

  .آبشار نه با آشوب

 ،"اکنون"هر چرا که در 

 ست.هستي نشسته بر استوارترين جاي



    93   /راه جنگجو  

 

 

 

 جهان همه هنگامه است و آوردگاه. 

 وجزندگان، همه جنگ

 هر حشره و هر گياه،

 گرگي است باران ديده،

 که بي ادعاي گزاف،آن 

 ،جنگيدهپيروزمندانه هزاران سال 

 جهانديده.استادي است 

 فروتنانه شاگرد همگان است،

 اما نه مريدي سرسپرده.



    94   /راه جنگجو  

 

 

 

 

 

 آموزد،شمار کس ميشمار چيز از بيبي

 گاهي،بي پافشاري بر تکيه

 چارچوبي.اصرار بر بي

 ،گون بلندپروازعقاب

 ،کوشآسا سختمورچه

 درنده همچون ببر،

 نشين کوچگرد،واپسين قبيله

 مرز.هاست، بيگريزان از حريم

  



    95   /راه جنگجو  

 

 اش دل به زميني استوار داد،ريشه

 چونان سروي صخره نشين. 

 هاي اوست،استواري اما، از گام

 نه از خاک سستِ بسترش. 

 گذاشته،قطعيت و يقين از دست فرو 

 ست همچون باد،جاري 

 خوستچونان زروان رها و چابک 

 جوشد،قاطعيت در رگهايش مي

 ترديد و دودليبي با باوري گسسته از ايمان،

 سوار بر شکي لگام خورده 

 تازد به دشتِ داوهاي آسمان. مي 

 



    96   /راه جنگجو  

 

 

 گيتي انباشته از استادانش

 آدميان خردمند،

 جانوران جنگاور،

 گياهان بردبار.

 آکند،همه را با درود و ستايش مي

 گذردگذارد و ميهمه را مي

 هايي رها.با دلي وفادار و گام

  



    97   /راه جنگجو  

 

 

 

 

 ي زرينزنبورچونان 

 هر گل، يهديهپس از نوشيدن 

 ،شهد و سپاسي انباشته از اندرونبا 

 .کندپرواز ميتا گلي ديگر  

 ،ي زنبور نيستگل، خانه

 حريم جنگجوست.افق 



    98   /راه جنگجو  

 

 

 خودمدار و آزاده ،جنگجو

 ،چارچوببرون از هر 

 و قاعده رهاست. قيدبند  از

 ي است که خود برگشوده،راه يرهرو

 دل سراسر بدان داده.

 ستيکتا شيگانه، نگاه اششيوه

 

 



    99   /راه جنگجو  

 

 

 دوي، به زير پا خيره نشو،مي چون

 ،همنيز و به افق 

 اين دو، انداز ميانچشم تا

 ات جاري شوند.در مردمک

 

 

 

 



    100   /راه جنگجو  

 

 

 بندگان اما، بند ناف 

 قطور است و استوار

 فرومانده در تعاليم استادي يگانه،

 کنند.انکارش مي

 پايبنداند به تنگناي حريمي 

 کوشندبه عبث مي

 تا با دشنام به آموزگار

 وام خود را به ديگري ناديده انگارند.

 ي طردِ استاداندر اين مسابقه

 شوند،ها زاده ميفرقه

 خيال.در معابد وهم و 

 



    101   /راه جنگجو  

 

 

 

 

 است،  چه مذبوحانه

 ،چه نافرجام

 سوداي انکار اطاعت

 اين واپسين زنجير بندگان.

 اندنشينانمستعمرهتنها 

 .استقالل شورآفرينانِ سالگردهاي

  



    102   /راه جنگجو  

 

 

 ديو و خدا تفاوت

 روشابزار است و در 

 ي آفرينش.در دستمايه

 هورمزد با آفريدن هستي،

  .اهريمن با تراشيدن نيستي

 شيطاندليل حقارت 

 گويد،همين بس که هيچ نمي

 جز رد سخن يزدان.

 اش،دليل فريبکاري

 آن که سخت دشوار است

 به تنهايي ملعون بودن.

 



    103   /راه جنگجو  

 

 

 ميان پهلوان و قهرمان راهي است دراز.

  ستقهرمان، چشم ديگريي خانه

 .دل خويشتن ،پهلواننشيمن 

 ، محتاج توجه و آزرمقهرمان

 مناسک. ها ومحکست و هاسنجه گداي

 .، دست نيافتني و دوردستاماپهلوان 

 ي راز.داستانش، حماسه

 ،قهرمانزادگاه 

 ،ميداني با تماشاچيان بسيار

 انبوه پرچم و مدال و ستايش گرم.

  



    104   /راه جنگجو  

 

 

 

 

 

 ست جادويي، ساکن سرزمينيپهلوان، 

 ،سطور اسطورهمستورِ  

 افسانه کمانِ رنگينزير 

 .شودميفراموش  دريغ و افسوس،بي 

 ،افزايد چيزچه چشم ديگري 

 بر حضور بزرگِ مهترانِ مجوس؟  

  



    105   /راه جنگجو  

 

 

 

 

  حضور اوست گويي،

  ،انتماشاچيدليل بودنِ 

 .ي آننه آفريده

 همدلي با رستم 

 از اين روست چنين دشوار

 .و فراموش کردنش ناممکن

  



    106   /راه جنگجو  

 

 

 است و نيرنگنگ ن

 .دو جذام قهرمان

 آنگه که شرمگين از نقص خويش،

 شرايطي نامساعد، دل نگرانِ

 ،ي شمشير کشيدنهآمادناکه  جاآن

 گردد،فلج مي

 تسخير ديو ننگ. 

 

 

 



    107   /راه جنگجو  

 

 

 

 همواره آمادهاما، پهلوان 

 هميشه گشوده بر آوردگاهبا دلي 

 .غالفي نيست که شمشيرش را تاب آورد

 کندبه گيتي تحميل ميمساعد بودن را 

 همراهي کردن را به بخت.

 ،نگ جنگجو، شکست استن

 ش ميان جنگ و تنش،اوقفه

 درنگ. 

 



    108   /راه جنگجو  

 

 

 به نيرنگ، آلوده قهرمان

 همسايگاندست به دامان 

 لرزدنگاهش مي

 هنگام گدايي قبول تماشاگران

 گريزان از هنگامه،

 اسير هراس شکست

 

 



    109   /راه جنگجو  

 

 

 ، سوار بر شورِ درنگپهلوان

 تازد.در راهي يک طرفه پيش مي

 .بيندرا نمي شپشتهيچکس 

 کامل بودن در خويش و با خويش

 پيروزي شکست و در 

 .راز پهلواناست اين 

  



    110   /راه جنگجو  

 

 

 فتح و گريز.ي افسانه :روايت بندگان

 سربلندي غالب، سرشکستگيِ مغلوب،

 .معناي بييهابازيچه

 چه دارد که از دستش بدهد؟ جنگجو

 جز خود، 

 ي آن، خود نخواهد بود.که ب

 چه دارد که به دستش آورد؟

 جز خود، 

 ش.که همواره دارد

 را برد و باخت سراي ويرانه

 به شوکت آوردگاه چه کار؟

 



    111   /راه جنگجو  

 

 

 

 نشيند،نميغبار هنگامه بر تن جنگجو 

 هيچ رسوبي را نشايد،

  ،"اينجا"رودبارِ 

  ."اکنون"بشارِ آ  

 

 اما، ي گام بندهسنگين

 از چسبناکيِ قدمش بر راه،

  ها وآرزوها،خاطره از انباشت

 از چيرگي طاعون زبان است.

 



    112   /راه جنگجو  

 

 

 ، جنگجوتن استرويين 

 چه کار؟ او را با زره و سپر

 ،گريزداز برابر هيچ ضربتي نمي

 و خروشاناست خالص هجومي 

 دفاعش حمله است.

 تاختنش در کشتزار نبرد،

 .دِروي هماورد ست جويايداسي

 

 



    113   /راه جنگجو  

 

 

 الک پشتانتنبلي 

 شان است به سپر.تاوان شيفتگي

 بي باک است جنگجو، 

 شضربتي که بتواند در ربايد

 ي ستايش استشايسته

 .مرگبهاي به  هرچند

 

 



    114   /راه جنگجو  

 

 

 از اين رو اسفنديار چشم نبست

 بر خروش کماني پرغرور.

 و سپهر بزمي است به افتخار رستم و سيمرغ

 ،ايست در ثناي هماوردقصيده

  بلور. چشم فرو نبستنِفرا پذيرفتن مرگ و 

 خيره در چشم مرگ آويختن است،

 ي پيمان جمشيد و مهر.شيرازه

 



    115   /راه جنگجو  

 

 

  ،همچو باد است جنگجو

 همواره در دسترس و هميشه دوردست

 آبي در جويباري زمستاني چو

 .قنديل پابرجا و خنکاي شتابان يآميزه

 ،چسبدبه هيچ چيز نمي

 .حتي به خود

 

 



    116   /راه جنگجو  

 

 

 ،ند و فرتوت است جهانچه کُ

 شمشيرش. روياروي چاالکيِ 

 نخ نماست،مرسوم و  زمانِ

 ."اکنون"ذوبِ داغِي کانون 

 ي ميلهاي پيش پا افتادهخيزابه

 چونان خس و خاشاک،

 ست.گردباد خواست جنگجو يآشفته

 



    117   /راه جنگجو  

 

 

 

 

 ماندجنگجو بي هماورد نمي

 ،يک تن همواره روياروي اوست

 :حريفستايش برانگيزترين 

 تن.شيخو

 جنبش،در هر ضربت شمشير و در هر 

 .کندجويد و خود را شکار ميخود را مي

  



    118   /راه جنگجو  

 

 

 

 

 

 .بودنش همين است راز دست نيافتني

 بگريزد، دکسي که از چنگ خو

 .به دام نخواهد افتاد 

 موجي که خويش را در آغوش بگيرد،  

 .درياست

 

 



    119   /راه جنگجو  

 

 

 ،ي جنگجوستگيتي، اسلحه

 تر از آوردگاه؟چه سپري گسترده

 جنگ افزار اوستچه هست، آنهر 

 حتي بازوي حريف

 .حتي شمشير هماورد

 چسبدش نميافزاررزمجنگجو به 

 .است افزاررزمخود  او،

  



    120   /راه جنگجو  

 

 ، بخشي از شمشير است، دست

 اگر بدان پيوند خورَد.

 تيرانداز خود کمان است،

  اگر آرش باشد.

 يک تير بسنده است ترکش را:

 خواست.

 اندازد،ميتنها يک تير 

 .خويشتن را

 

 



    121   /راه جنگجو  

 

 دار،آن پارسي نيزه

 نماد درفش جنگجوست.

 راست همچون اشه، 

 چونان خدنگِ هورمزد،

 ايست جنگجو.نيزهخود 

 ور،جنگجو همچون شهسواري نيزه

 تازدگويد و راست ميراست مي

 انديشد.و راست مي

 

 

  



    122   /راه جنگجو  

 

 

 

 

 فلک، اى بت تقارن، تويى از ازل به جنگم

 منم آن خداى ياغى که نگين توست، چنگم

 به جنگ رو کن ،ز تو، سرنوشت، نآيد خطرى

 چکانت، تو و مشت سرخ رنگممن و تيغ خون

 با خروشم، مکن اى زمانه سستىبستيز 

 که ز شوق بزم جنگت، بگشود خُلق تنگم

 ز تو، اى بخت ستمگر، مکنم هراس زيرا

 که ز آوازه گذشتيم و شکست نام و ننگم

  



    123   /راه جنگجو  

 

 برو، اى سپر، ز پيشم، که به جان رسيد پيکان"

 خدنگم "زندبگذار تا ببينم، که که مى

 بزن اى خطر، شهابت، که خِرَد مراست جوشن

 مبه حصار سخت سنگخدنگت،  رخنهنکند 

 بگذر از اين هياهو، برو راه خويش پى کن

 تو در اين چمن چو گورى، به رهت من اَر پلنگم

 ت شکار، چرخا، من اگر شتاب گيرماکنم

 لنگم  چو شرار تيز تازد تبِ نعل اسب

 زور منى، من اگرت به جنگ کوشمنه تو هم

 بدان درنگمبُوَد اين ز شوق بازى، و ز آن 

 بگسسته قيد ظلمت به طراز بامدادى

 پالهنگملب چرم  توفانِ يشده آغشته


