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  ...! چو آرش ، کمان گير شو  

  
  ت و ھشت ثور رسيدـيمون ھفـِاز روز نامـب

  دويد ودم ـار و پـم به تـنفرت از خلق و پرچ
    تپيد   اد يارانـمل به يـون بســينه چـدل به س

  ريدــ پ مانمـاز چش واب ـمم خـجسآرامش از
  يدـ0ک رســا به افــم تــاله و دود دلــِوزنــس

  
  نمــاز کــا  آغــرا از کج 0ن ــاتـق تان ـــداس

  نمــاز کــ دل ب وردۀــخ ره ــای گــده ھــقــع
  نمــراز کـــ اب انـــروشــ ف ھنــری ميــاکــچ
  ساز کنم گان ـختباـجان وگ ــرود ســاز ســب

  يدــب رســم به لــان جانــ ش مگاریـتــاز س
  
  ير و گرفت بی شمارــردند گــا گــادی ھــخ

   دار ند  بهـتـردند و آويخـنجه کـکـو شبردند 
  دند از پست شان برکنارـت شـندان دولـکارم

  اختند بی حرمت و بی وقارـزن و مرد را س
  رسيد0ن ـجاھ شتند دورۀ ـروشنفکران را ک

  
   کنم      ی آب و نانـان بـيمــريۀ يتــه از گــقص

  نمــردان کـرگــــس  ِراه گمان ـيوه زنـياد از ب
  ادران کنمـــکان  مـــار خونچــاد از رخســي

  نمــان کـــريشـو  پ يد ــدر نا امــه از پـــقص
       يدــــه وی رســرش بــاران پســيربــر تــخب

  
  دــ ش  آواره ردمـــاد مــم و خــتم پرچــاز س

  0 در وطن ھر کاره شدــی و مــطالب و چل
  اره شدــتران بيچــب را ، دخـوختند مکاتــس

  شد" داده"زنان در چھار ديوار خانه کنيز و 
  ن گرديد دور قرآن رسيدــش دفـــلم و دانــع
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  بگذاشته  دم ـاک ما قـت اجنبی به خـسالھا س

  تهــرداخـ پ نـھـای ميـنه ھـيـنجـگ اراج ـبه ت
  هـتـداخـراق انــتـاق و افـفـا نـھ يت ــن ملــبي
  اختهــس ا ــن مـھـم  در ميــکـتحـمس گاه ـپاي

  زجارم تا استخوان رسيدــوم انــزين خبر ش
  

  خيرــ تس رددـز نگـر گــگاوران ھــد جنــمھ
  نگ و ببر شيرـشه اش پلــ در بي زيست دارد

  يرـقـ يا ف يریــر امـر، گــخواھ  !رادرـای ب
   بدست گير تيری! چو آرش ، کمان گير شو

  لت تحمل سررسيدـفـواب غــيزيد از خــبرخ
  

  
           *          *   *   *   *   *  

  
  

  

  

 

   

  

  

 


