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 ما یکار يژو پرست یاجتماع وضع
 

  سواديم یو ب  مــــــــــيا  يهترب  بی       يمزادوھـــــــــــــــقوم اگر چه ک ما

  ماست  شرافت ما   یارــــــع  بی       ماست  کرامت  ما  اریــــــــــبيک

  يدهپر يتـــــــــــــاز رخ جمع شرم       يدهُچل بر  کتــــــــــــــــــــممل ما

  اساس مزد است چه غرض، را او       دزد است ارِ ـــــــــي ،يسپول مامور

  تدار استــــــــــــاق ينع  یُکش آدم       ار استـــھنر است و شاھک دزدی

  ارـــــــــــــــيکرزم و قتل و پ آمادهٔ        خونخوار یاــــــــــدزد ھ يهباد در

  رو فتادهــــــــــــــــف  یچتل جا  ھر       ادهــــــــــتوشه و نه ج نه  راه،  نه

  مــــــــــــــــمحک کار مخابرات  نه       مـــــــــــــــــمنظ  شده  ما پُستٔه  نه

  ِت جلب استـــــــتح به   آزادمنش       سلب است  ابـــــــــــــانتخ آزادیِ 

  مدار دارد  یکس  رضِ ـــــــــع  نه       بار داردــــــــــــــاعت کس  یرأ نه

  انتظار موش اند  به ربه ـــگ  چون       ل علم و ھوش اندـــاھ  که  قُضات

  خسته ياتو مال رک ــــــــــــگم از       بسته یپا  و  دست  شده رـــــــتاج

  و محکوم يراس  ودـــــــخ کلبٔه  در       ه محرومـــــــھر چ وطن ز نسوانِ 

  تاز و کتدر  *طهــــيشل  یھا زن       انه ھا بازـــــــــــــــــدله خ دروازهٔ 

  یبچه باز  بساط  است رمـــــــــــگ       یاگر بتاز  یرفـــــــــــــھر ط در

  و خبرنگار و ُمخبِر اسوســـــــــج       يره و دواـــــــــبسته به کوچ صف
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  و بنگ است رس ـقمار و چ مفتون       استرنگ زردکه   تازه جوان ھر

  تأثر یب  امور  باـــــــــــــــــــارب       ُگنه  پر یود بـــــــــــوج ز  زندان

  رفت رونقـــــــــــگ  یشرعِ نب  نه       اساس نظم مطلق يستن  ونـــــــچ

  رفت نوِش جاشـــــگ  که  کس ھر       ب و نانشآلق ـــــــــــــــخ يسهٔ پ از

  اند يرت  امــــــــــــاز مق و رتبه  از       ندا يرگوشه گ درست   اصِ ــــاشخ

  يدنداِن خود کشـــــــــــمعرکه ج از       يدندمرحله را خراب د ونــــــــــچ

  يستکس ن چــــــــيامور ھ ولمسؤ       يستر کس نــــــــبفک یکس امروز

  يدمسخن شنو ند  وشِ ــــــــــگ  يک       يدمو تپ  دمـــــــــــــــــــــيدو بسيار

  ست یباق يدٔه امـــــــــــــروزن يک       ست یرادنامُ   يمب که  چند رـــــــھ

  شاه است اهــــــــــيشگپو روز  آن

  گناه است نشستنم   موشاـــــــــــخ

  

  .است" زن زباندار"، که در معنای است" سليطه"تلفظ عاميانه از لغت عربی " شليطه"ــ * 

 

   
 

 


