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  خداناشناسخداناشناس
  

روردين سعيدی سيرجانی د از دستگيری در ف ا، بع نده و شاعر توان ق، نويس ، محق

 ماه شکنجه در ٩، پس از »سعيد نياز کرمانی«، به همراه همکار نويسنده اش     ١٣٧٣

ای ام ه ه م» سازمان حفاظت و اطالعات«ن يکی از خان ن در رژي يد، اي ل رس ه قت ، ب

  . سکته قلبی اعالم کردحالی بود که رژيم علت مرگ او را 

ه  ه ی بسيار جسورانه خطاب ب ه ای«او در نام ی خامن ايد : می نويسد» عل ن ش اي

رحمن است و                  آخرين نامه من باشد که گوش جانم مشتاق شنيدن طنين رهايی بخش ال

ه سايقه            ه ب اداش جرايمی ک ه پ د و ب مزه ای در جهان نمی بينم، يا بفرماييد مرا بگيرن

وار و پر   ع بزرگ ه دادخواهيم رسيدگی         طب ا ب د بکشند و ي رايم تراشيده ان هيزکارشان ب

  .کنند و علت توقيف کتاب هايم را اعالم دارند

ام           ه ن گلچين  » خداناشناس «شعر زير، از يکی بلندترين و جالب ترين شعرهای او ب

  .شده است
  

  خبرداری ای شيخ دانا که من

  خداناشناس... خداناشناسم

   ره سخن نه سر بسته گويم در اين

  نه از چوب تکفير دارم هراس

  خدايی بدين سان اسير نياز

  که بر طاعت چون تويی بسته چشم

  خدايی که به هر دو رکعت نماز

  گرايد به رحم و گرايد به خشم 

  خدايی که جز در زبان عرب

 ١ 
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  به ديگر زبان نفهمد گالم 

  خدايی که ناگه شود در غضب

  بسوزد زکين خرمن خاص و عام

  خدای تو با وصف غلمان و حور

  دل بندگان را به دست آورد

  به مکر و فريب و به تهديد و زور

  به زير نگين هر چه هست آورد

  خدايی که با شهپر جبرييل 

  کند شهر آباد را زير و رو

  خدايی که در کام دريای نيل 

  !برد لشکر بی کرانی فرو

  خدايی که بی مزد مدح و ثنا

  ه سازنگردد به کار کسی چار

  خدا نيست بيچاره ورنه چرا 

  به مدح و ثنای تو دارد نياز

  نه پنهان نه سر بسته گويم سخن 

  خدا نيست اين جانور اژدهاست

  مرنج از من ای شيخ دانا که من 

  خداناشناس... خداناشناسم
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