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  )١(    ...مـرد سـالبـكي                               

  
  
  

  رــ توفـــان جانســـوز  دگ ازل شــدهـن نــبر وط
  رــ  دگم ســـوزِــ بر دل ك خونيـن مي گـذاردـاش

 
  م دونـــشورم اي خصـش به جــان كـي آتـمي زن

  رــدگ»  جــهانسـوزِ« بر مــا  ي ـتي هـردمـمي فرس
  

  نــت و دمـوختي دشـ، س رديـرد و زن آواره كـم
  رـ، روز تــا روزِ دگباد  وـــگ و نفـــرين بــر تــنن

  
  نيـي كـاوز مـ، تج وس ايـه نامـر بي گــدست ياب

  رــيـه روزي دگــ سـودِو موجـي  ســازي تـردمـه
  

  غانــا لـنو ب   با  »قـد ـع«  برچــه   زور ني باـمي ك
   رـگردوزِ دگـتي، تيــرِ جــر ســاعـــي شــوي هـم

  
  نيـا پيـــدا كـ، ت ق بربــادـاره خلي بيچـــمي ده

  رــدوزِ دگـي زشـتِ زر انـواره يـخـ، خون پشت هم
  

  اــنبـي از خــاك مـاج  رش راـا لم سـكي بــرد س             
  ردد وطــن امــروز يــا روزِ د گـــرـگـــورِ وي گ           
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                   ) ٢ ( ...ن بگويپيام مرا بر وط

  
  

  گـويـپيـــــام مــــرا بــــر وطـن ب!  پيـــامبــر
  ويـرد و زن بگـم مـ و ه ودكـه كـوز دلـــم بـس
  

  مــانم  روز وشـبـچش ، ز ونــاب دل چــكـــدـخ
  ويـن بگـمـ چ كـخشة بزــه سـر بـم تـشـن چـزي

  
  ـالبــه زيـــر بــ هــاده ـــر بنالن ِ سـبـــلبــا بــ

  ويـ بگ نـمـــرو ِ چو سـ از سر كـــشيدن گــــل 
  

  يده دلـفن كـــر زخـــــار و زميــت پـر دشــبــ
       ويـن بگـو دم ت ــه به دشوش اللــــت جـازگشـب

  
  ارـبـويـبي تبـــدار جـك ولـه ســـار خشـمـاچشـب

  ويـن بگـخــتن سـ، گـــريسهــارـب از ابــــر نــو
  

  امــقـ م نــاغ وطــه به بــــتــرفزاغ و زغــن گـ
  ويـخن بگـن سـيريـي شـوطـه طــه را بن قصـــاي

  
  ، زود ــم رسيــــدهبگـــوي زطرف ِمن ِغـ !  آري

  ويـن  بگـروطـ، ب تـق بحــر غمريــــم غـتـشگـ
  

  ـاغاي  بـــرسـ  ســـروِة  ـتـسـكــامــــت شــاز ق
  ويـن  بگـاك يخــــنــه و چـيــن سـتـوخاز ســ

  
  شيـانـجيـــــر وحـه زنـ ب تهـــان بسپــــاي زنـــ

  ويـ بگ كنــجيـــر شـي زنـردممـــ ن ز رزم ـيكـل
  
  شـيـن خـويـر زمـسـ  را از "انـخرس"م ـرانـديـب

  !  ن بگـويـ زم"انـوكـخ"ه ايـه گلـته را بـاين نك
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