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ناتور رحمانی

راز و نیــاز
ش یب آمد خـدا در خواب نــازم
نشست اب مـن رس راز و نیازم
رشایب بود و انن خاصه ای داغ
نشستمی گوشه ای دجن در ته ابغ
دو سه پامینــه بـــــــود و سـاز و آواز
به مس یت شد خــــــــدا گوینـــدۀ راز
به خویب شد خدا گویندۀ ای راز
به من گفت  :از شام من دردمندم
بگو ،من اب شام آخـر چـــه کــردم ؟
********
چـــرا ابید زخود آینی درآرید
به انم من کتاب و دین بیـاریـد
اگر خواهـم به دنیـا من نــگامه
بدان ،موسا و عیسا را خنوامه
اگر خوامه کیس آید به ســویـم
چـرا تـیـغ مـحـمد را بــجـویــم

نه اجنیل و زبور،تورات و قرآن
نبـــوده دفتــر مــن ،انشـــر آن
مهه اکره  ،ریــاکــاران و نرــدان
به هر دوران ظهور این رسوالن
بوده خواب زمان در دست آنـان
س تون جاهالن است،شست آانن
*********
گهــی بــــــــرمــن هنــادند انم اللـه
شدمی غارتگــر و ایغی  ،به حصـرا
گهیی هـم مـا شدمی بـابـای عیســــا
بشد مــرمی به عقد و صیغه ای ما
گهـی در مصـر به مهراهی موسا
درآوردمی پــدر از پیــر و بــرنـا
**********
محمــــد را شـــدیـــــم زنباره ای او
رئیس درب روسپــی خانه ای او
به هر جـا یک زین را زیررس کرد
به انم من مه یک آیــه در کــــرد
اگــر او عاشق (  ) 9ساهل ها شد

چــرا عـقـدش به انم مــن روا شد
*********
چـــرا ابید به انم مــن جبنگنـــید
دهن ها را به نــام مــن ،ببنــدید
که بنده ،گر خدایــم  ،یب نیــازم
نـه پــایــــان و نـه آغــــاز پیـــازم
مناز و روزه یک خـواهـم ز ایرم
مقه به رس زدن یک بوده کــارم
اگــر از تن جدا کردید مشــا رس
چــرا نـعــره نزـید اللـــــه و اکـرب
*********
بدان! آینی من زور و جفا نیست
که این دیوانگی ها کـار ما نیست
که راه مــن بـــود همــر و سعادت
کجـا راه هجــاد است و شهادت ؟
کـجا گفمت که مــن هـم خــانه دارم
رسم را مـن کجــا شب ها گذارم
خــدا را یک سـرای و خــانه ابشد
کنشت و کـعبه و بتخـــانه بــاشد

**********
شام خود می کنید خوب و بد اینجا
چــرا دوزخ و جنت ســازید یب جـا
نه  ،من هجنــم و هبشت نــدارم
برای خوب و بــد فــرمــان نرامن
اگر که رسفراز و ای که پست اید
اگر غـم زده اید و ای که مست اید
شام خود رسنوشت خود نوشتید
ندارید حاصل از آچنه نه کشتید
فرش ته خود شام  ،ابلیس شـامئید
گهیی برخود ببینید  ،در کجـائید
*********
به انم من دروغ و راست مسازید
به انم دین بـــــــر انساهنا متــازیــد
زابن و آینی تــازی گـــذاریــد
اب من اب هر زابنـی عشوه بـازید
بیار پیاهل پیش ات ابده نوشیـــم
به ابور های انسانــی بکوش می
زمــن بش نو کـــالم آ خـــری را

بیــا بگـذار این خیــره رسی را
**********
ز جــهـــل مشکن آییــن وفـــــا را
م ُکش انسان ،نکن بدانم خدا را
که دین ما  ،عشق است و حمبت
نه ُعـقـــده و تـعـصب و خـــالفت
خدا گفت :غلط کردم که آدم آفریدم
به چشمش حرص و شهوت را ندیدم
منی دانس مت که خوخنوار و زبون است
جنایت پیشه و اصـل جـنــون است
اگــــر آدم نــگـــردد زیب انسان
مساویست بودنش اب چوب یب جان
*********
نه من مه آن خــدای یب زوالــم
ز جــور آدمــی هر دم بنــالــم
به خود گومی ،دین و مذهب چیست
مسلامن کدام  ،ای اکفر کیست ؟
ز جـهل بگـذر ببنی حقــانیت را
عبادت کن عزیز  ،انسانیت را

**********
خـــــدا پامینـــه آخـــر به لب ب ُـــــرد
سپس خوابش ربود و دم فرو خفت
ســکـویت بــــود ،از دور نــالۀ زاغ
خـــدا بـــود و من و آن گوشه ابغ
به خود گفمت :جعب پس این خدا بود
ندانس مت  ،چه اب مــن آشنــا بـــود .
__________________________
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